
 

 

  



 

 

 

           

          რატომ არ სურდა არუნა კონეს „ლევანტეს“ რიგებში გოლების გატანა? რამდენი 

გოლია საჭირო იმისთვის, რომ პრემიის სახით იახტა მიიღოთ? რა ღირს 20 წუთით 

ჩემბერლენის მოედანზე ყოფნა? Fanebi.Com-ი წარმოგიდგენთ ფეხბურთელთა 

კონტრაქტების ყველაზე საინტერესო პუნქტებს. 
 

 

ალექს ოქსლეიდ-ჩემბერლენი („არსენალი“ 

და „საუთჰემპტონი“) 

 

„საუთჰემპტონმა“ „არსენალს“ ალექს 

ოქსლეიდ-ჩემბერლენი 17 წლის ასაკში 12 

მილიონ ფუნტად მიჰყიდა, თან კონტრაქტში ერთი 

საინტერესო პუნქტი ჩაწერა: თითოეული 

მატჩისთვის, რომელშიც ოქსლეიდ-ჩემბერლენი 

20 წუთზე მეტ ხანს ითამაშებდა, „არსენალის“ 

ხელმძღვანელობას „წმინდანებისთვის“ 

დამატებით 10 ათასი ფუნტი უნდა გადაეხადა. 

ცბიერ არსენ ვენგერს ეკონომიის გაკეთება 

არასდროს ეშლებოდა. ფეხბურთის ფრანგ 

სპეციალისტს ოქსლეიდ-ჩემბერლენი მოედანზე 

70-ე წუთის შემდეგ შეჰყავდა და კლუბიდან 

ფინანსების ამ გზით გადინებას ხელს უშლიდა. 

 

 

მარკინოსი („რომა“ და „კორინთიანსი“) 

 

დედაქალაქურმა კლუბმა პერსპექტიული 

ბრაზილიელი მცველი იჯარით აიყვანა. 18 წლის 

ფეხბურთელის იჯარა „რომას“ მხოლოდ 1,5 

მილიონი ევრო დაუჯდა. „კორინთიანსისა“ და 

„რომას“ ხელშეკრულებაში ფეხბურთელის 

ავტომატური წესით გამოსყიდვის პირობაც ჩაიდო. 

თუ მარკინოსი „რომას“ რიგებში 8 მატჩში (ან 

მეტში) 45 წუთზე მეტ ხანს ითამაშებდა, „მგლები“ 

დამატებით 3 მილიონ ევროს გადაიხდიდნენ და 

მარკინოსს დაიტოვებდნენ. ფეხბურთელმა 

იტალიური კლუბის ძირითად შემადგენლობაში 

ადგილი დაიმკვიდრა და შეთანხმებით 

გათვალისწინებული მატჩების რაოდენობა 

ჩემპიონატის პირველივე წრეში ჩაატარა. 

ამრიგად, „რომამ“ მარკინოსი მხოლოდ 4,5 

მილიონ ევროდ ჩაიგდო ხელში, თვითონ კი 

ფეხბურთელის სანაცვლოდ „პარი სენ-ჟერმენს“ 

30 მილიონ ევროზე მეტი გადაახდევინეს. 

 

 

 

 

კარლოს ტევესი („იუვენტუსი“ და „მანჩესტერ 

სიტი“) 

 

კარლოს ტევესი „იუვენტუსში“ 12 მილიონი 

ევროს სანაცვლოდ გადავიდა და გუნდისთვის 

სარგებლიანობის მოტანა მაშინვე დაიწყო. 

ფეხბურთელს, რომელიც კარიერის 

დასრულებაზე ფიქრობდა, მეორე სუნთქვა 

გაეხსნა. ინგლისური კლუბის ხელმძღვანელებმა 

ივარაუდეს, რომ ტევესი „იუვენტუსს“ დიდ 
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წარმატებებს მოუტანს და გადაწყვიტეს 

კონტრაქტში პუნქტი ჩაეწერათ, რომლის 

მიხედვითაც, თუ ტევესი „ბიანკონერის“ რიგებში 

ჩემპიონთა ლიგის თასს მოიგებს, ტურინელები 

„ქალაქელებს“ დამატებით 4 მილიონ ევროს 

გადაუხდიან. 

 

 

 

 

 

ალბერტო აკვილანი („ლივერპული“ და 

„მილანი“) 

 

ალბერტო აკვილანი „ლივერპულში“ 

ნისლიანი ალბიონის დასაპყრობად წავიდა, 

თუმცა მერსისაიდული გუნდის ხელმძღვანელებზე 

შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა და იტალიაში 

იჯარის წესით დააბრუნეს. „ლივერპულის“ 

ბოსებმა ფეხბურთელის სწრაფადვე მოშორება 

გადაწყვიტეს და კონტრაქტში ავტომატურად 

გამოსყიდვის პუნქტი ჩაწერეს. ამისთვის 

აკვილანის სერია А-ს იმ სეზონში 25 მატჩი უნდა 

ჩაეტარებინა. „მილანში“ უკვე იმ დროს იყო 

ფინანსური კრიზისი და ტრანსფერების 

განხორციელებისთვისაც არ იყო საკმარისი თანხა. 

ჩემპიონატის დასრულებამდე ოთხი ტურით ადრე 

იტალიელებს გაახსენდათ „ლივერპულის“ მიერ 

ჩაწერილი დამატებითი პუნქტი და აკვილანის 

სათადარიგოთა სკამზე მიუჩინეს ადგილი, 

აქაოდა, 25 მატჩი არ მოუგროვდესო. 

 

 

 

ანდრეი შევჩენკო („მილანი“) 

 

კარიერის პიკზე მყოფ ანდრეი შევჩენკოს 

სილვიო ბერლუსკონი შეპირდა, თუ სეზონში 25 

გოლს გაიტან, იახტას გაჩუქებო. იმ სეზონში 

ანდრეის 25 გოლამდე მხოლოდ ერთი ბურთი 

დააკლდა. ბერლუსკონიმ იფიქრა, საცოდაობა 

იქნება  ამის უსაჩუქროდ დატოვებაო და 

უკრაინელ თავდამსხმელს იახტა მაინც აჩუქა. 

 

 

 

 

არუნა კონე („ლევანტე“ და „სევილია“) 

 

ჰოლანდიური „პსვ“-დან „სევილიაში“ 

გადასულმა არუნა კონემ ესპანური კლუბის 

ხელმძღვანელობაზე შთაბეჭდილება ვერ 

მოახდინა. კონტრაქტის ბოლო წელს კონე იჯარის 

წესით „ლევანტეში“ გაასხვისეს. არავინ 

მოელოდა, მაგრამ კონემ გოლის გოლზე გატანა 

დაიწყო. კომიკური სიტუაცია იმაში მდგომარეობს, 

რომ ფეხბურთელს „სევილიასთან“ კონტრაქტი 

ავტომატურად გაუგრძელდებოდა, თუ ის სეზონში 

16 გოლზე მეტს გაიტანდა. კოტ დივუარელ 

ფეხბურთელს „სევილიაში“ დაბრუნება არ სურდა 

და მომენტებს სპეციალურად აფუჭებდა, 

დისკვალიფიკაციებსაც განზრახ იღებდა, რათა 

გოლების ოდენობა 16 ბურთს არ გადასცდენოდა 
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და „სევილიასთან“ ხელშეკრულება 

ავტომატურად არ გაგრძელებულიყო. 

 

გარეტ ბეილი („ტოტენჰემი“ და 

„საუთჰემპტონი“) 

გარეტ ბეილის „საუთჰემპტონიდან“ 

„ტოტენჰემ ჰოთსპურში“ ტრანსფერის დროს, 

მხარეებმა კონტრაქტში შეიტანეს პუნქტი, რომლის 

მიხედვითაც,  

თუ ლონდონური კლუბი ბეილს გაყიდდა, 

„წმინდანები“ ტრანსფერის ღირებულების 25 

პროცენტს მიიღებდნენ, თუმცა მოგვიანებით 

„საუთჰემპტონს“ ფინანსურად გაუჭირდა და 

„ტოტენჰემიდან“ რომელიმე ფეხბურთელის 

გადმოსვლის სანაცვლოდ, ხელშეკრულებიდან ამ 

პუნქტის ამოღება გადაწყვიტა. „ტოტენჰემმა“ 

„საუთჰემპტონს“ მეკარე ტომი ფორკასტი 

მხოლოდ 50 ათას ფუნტად დაუთმო. 2013 წელს 

„დეზებმა“ ბეილი მადრიდის „რეალს“ 100 

მილიონ ევროდ მიჰყიდეს. საბოლოო ჯამში, ისე 

გამოვიდა, რომ „საუთჰემპტონს“ 25 მილიონი 

ფუნტის მიღება შეეძლო, თუმცა ხელში 50-

ათასფუნტიანი მეკარე შერჩა. 

 

 

 

  
 

ფეხბურთს წარსულშიც უამრავი მოყვარული 

ჰყავდა, მაგრამ იმის გამო, რომ არ არსებობდა 

თამაშის საყოველთაოდ მიღებული წესები, იგი 

უფრო თავშესაქცევს წააგავდა, ვიდრე სპორტის 

სახეობას. სწორედ ამან განაპირობა ამჟამად 

სპორტის საკმაოდ პოპულარული სახეობის – 

რაგბის წარმოშობა. 

 

1823 წლის 7 აპრილს, ინგლისში ქალაქ 

რაგბის ერთ-ერთი კოლეჯის ეზოში ბიჭები 

ფეხბურთს თამაშობდნენ. 

 

მატჩის მსვლელობის დროს 16 წლის 

უილიამ ვებ ელისმა ბურთი მკერდზე მიიკრა და  

 

მოწინააღმდეგეთა კარისკენ გაქანდა. თამაშის 

წესებიდან ასეთი მოულოდნელი გადახვევა 

მოეწონათ როგორც ფეხბურთელებს, ასევე 

გულშემატკივრებსც. 

 

მალე ამ კოლეჯის შენობაზე მემორიალური 

დაფა გაჩნდა: „ეს წარწერა გვახსენებს უილიამ ვებ 

ელისის დიდებულ ქმედებას, რომელმაც 1823 

წელს პირველმა დაარღვია ფეხბურთის თამაშის 

წესები და საფუძველი დაუდო რაგბის“. 

 

მალე რაგბი პოპულარული გახდა ყველა 

კონტინენტზე და 1900, 1908, 1920, 1924 წლებში 

ოლიმპიურ თამაშთა პროგრამაშიც „დაიბადა“. 
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ლონდონის „არსენალის“ თავდამსხმელმა ნიკლას ბენდტნერმა ყოველგვარი ნებართვის გარეშე 

დაჰკრა ფეხი და კოპენჰაგენში გაემგზავრა, რამაც კლუბის მთავარი მწვრთნელის, არსენ ვენგერის 

აღშფოთება გამოიწვია. 

ფეხბურთის ფრანგი სპეციალისტი დანიელმა ფორვარდის დაჯარიმებას აპირებს. ჯარიმის ოდენობა 

ჯერჯერობით არ სახელდება. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ნასვამ მდგომარეობაში 

მყოფი ბენდტნერი კოპენჰაგენში ტაქსის მძღოლს დაესხა თავს. 

„მას სეზონის ბოლოს კონტრაქტი ეწურება. არავის არ მიუცია მისთვის კოპენჰაგენში გამგზავრების 

ნება. ამის გამო მას დავაჯარიმებთ. რაც შეეხება ტაქსის მძღოლთან მომხდარ ინციდენტს, არ ვიცი, რა 

მოხდა სინამდვილეში, არც თავად ბენდტნერთან არ მისაუბრია ამის შესახებ. ერთადერთი ის ვიცი, რომ 

კოპენჰაგენში მას არაფერი არ ესაქმებოდა“, - ვენგერის სიტყვები Goal.com-მა გამოაქვეყნა.  

ამ თემას ეძღვნება ომარ მომანის ეს კარიკატურა. 

უცხოური პრესის წარმომადგენლები დაჟინებით ირწმუნებოდნენ, რომ რობინ ვან პერსი „მანჩესტერ 

იუნაიტედში“ თავს არაკომფორტულად გრძნობდა და კლუბიდან აბარგებასაც აპირებდა, თუმცა 

ჰოლანდიელმა ფეხბურთელმა ეს სიტყვები გააქარწყლა. 

„სიმართლე ის გახლავთ, რომ მე კლუბში ძალიან ბედნიერი ვარ. ოთხწლიანი კონტრაქტი 

გავაფორმე და აქ უფრო დიდხანსაც სიამოვნებით დავრჩებოდი. სიმართლეს არ შეესაბამება ის 

ინფორმაცია, რომელიც მედიის საშუალებით ვრცელდება. ბედნიერი ვარ ასეთი თანაგუნდელებით, 

მწვრთნელითა და სამწვრთნელო შტაბით“, - ვან პერსის სიტყვებს Goal.com-ი ციტირებს. 

ჰოლანდიელი თავდამსხმელის სწორედ სიტყვები გახდა კარიკატურისტ მომანის შთაგონების 

წყარო. 
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ომარ მომანის მომდევნო კარიკატურა უკვე ჩემპიონთა ლიგის თემას ეხება. როგორც მოგეხსენებათ, 

ტურნირის მერვედფინალურ ეტაპზე „ბარსელონამ“ „მანჩესტერ სიტი“ ორი მატჩის ჯამში ანგარიშით 4:1 

დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ კატალონიელთა მხრიდან ორივე შეხვედრაში თავი ლეო მესიმ და 

დანიელ ალვესმა გამოიჩინეს. გარდა ამისა, ორივე მატჩში გააძევეს მოედნიდან „სიტის“ ფეხბურთელი - 

პირველ ჯერზე წითელი ბარათი მარტინ დემიკელისმა მიიღო, მეორე ჯერზე კი - პაბლო ზაბალეტამ. 

 

სპორტულმა ინტერნეტ-პორტალმა Goal.com მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მდიდარ მოქმედ 

ფეხბურთელთა სია გამოაქვეყნა. 

რეიტინგს მადრიდის „რეალის“ თავდამსხმელი კრიშტიანუ რონალდუ უდგას სათავეში, რომელსაც 

„ბარსელონას“ ფორვარდი ლიონელ მესი მოსევს, მესამე ადგილზე ლონდონის „ჩელსის“ შემტევი 

სამუელ ეტოო გახლავთ. 

სრული სია ასე გამოიყურება: 

 1.  კრიშტიანუ რონალდუ  („რეალი“)  148 მლნ ევრო 

 2.  ლიონელ მესი  („ბარსელონა“)  146 მლნ ევრო 

 3.  სამუელ ეტოო  („ჩელსი“)  85 მლნ ევრო 

 4.  უეინ რუნი  („მანჩესტერ იუნაიტედი“)  84 მლნ ევრო 

 5.  კაკა  („მილანი“)  82 მლნ ევრო 

 6.  ნეიმარი  („ბარსელონა“)  80 მლნ ევრო 

 7.  რონალდინიო  („ატლეტიკო მინეირო“)  78 მლნ ევრო 

 8.  ზლატან იბრაჰიმოვიჩი  („პსჟ“)  69 მლნ ევრო 

 9.  ჯანლუიჯი ბუფონი  („იუვენტუსი“)  63 მლნ ევრო 

 10.  ტიერი ანრი  („ნიუ იორკ რედ ბულსი“)  57 მლნ ევრო 
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გასული კვირის მთავარი თემა ქუთაისში 

გამართული მატჩი გახდა. თუმცა, ფეხბურთის 

ნაცვლად, რომელიც 58-ე წუთამდე საკმაოდ 

კარგი საყურებელი იყო, საზოგადოების განსჯის 

საგანი მასპინძელთა გულშემატკივარის ქმედება 

გახდა. მოგეხსენებათ, „ტორპედოს“ ფანების 

ნაწილი მოედანზე შევარდა, რის გამოც ქართული 

კლასიკო ჩაიშალა. 

სამწუხაროა, რომ ადამიანთა რაღაც 

გაურკვეველი ჯგუფის გამო, მთელი ქალაქი 

დაზარალდა. ქალაქი, რომელსაც ქართულ 

ფეხბურთში საკმაოდ დიდი ტრადიციები აქვს. 

დაზარალდა მათი საყვარელი გუნდიც. ისე, 

ფეხბურთის ფედერაციას „ტორპედოს“ 

ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით 

სხვაგვარი სასჯელის გამოტანაც შეეძლო. 18 300 

ლარის გადახდით უსაფრთხოების პრობლემა 

სტადიონებზე არ მოიხსნება. სამაგიეროდ, 

მივიღებთ ახალ პრობლემას - კიდევ ერთ 

გაჭირვებულ გუნდს. 

 

საერთოდ, ისიც გასარკვევია, თუ როგორ 

აღმოჩნდა ერთდროულად ამდენი ადამიანი 

მინდორზე. ფაქტია, რომ სტადიონის ჭიშკარი 

თავისით არ გაიღებოდა. იმედია, ეს საკითხიც 

გამოძიებული იქნება. 

კვირის მთავარი თემა ქუთაისში გამართული 

მატჩი გახდა. თუმცა ფეხბურთის ნაცვლად, 

რომელიც 58-ე წუთამდე საკმაოდ კარგი 

საყურებელი იყო, საზოგადოების განსჯის საგანი 

მასპინძელთა გულშემატკივარის ქმედება გახდა. 

მოგეხსენებათ, "ტორპედოს" ფანების ნაწილი  

 

მოედანზე შევარდა, რის გამოც ქართული 

კლასიკო ჩაიშალა. 

 

სამწუხაროა, რომ ადამიანთა რაღაც 

გაურკვეველი ჯგუფის გამო, მთელი ქალაქი 

დაზარალდა. ქალაქი, რომელსაც ქართულ 

ფეხბურთში საკმაოდ დიდი ტრადიციები აქვს. 

დაზარალდა მათი საყვარელი გუნდიც. ისე, 

ფეხბურთის ფედერაციას "ტორპედოს" ფინანსური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით სხვაგვარი 

სასჯელის გამოტანაც შეეძლო. 18 300 ლარის 

გადახდით, უსაფრთხოების პრობლემა 

სტადიონებზე არ მოიხსნება. სამაგიეროდ, 

მივიღებთ ახალ პრობლემას - კიდევ ერთ 

გაჭირვებულ გუნდს. 

საერთოდ, ისიც გასარკვევია, თუ როგორ 

აღმოჩნდა ერთდროულად ამდენი ადამიანი 

მინდორზე. ფაქტია, რომ სტადიონის ჭიშკარი 

თავისით არ გაიღებოდა. იმედია, ეს საკითხიც 

გამოძიებული იქნება. 

ქუთაისური მოვლენების ფონზე 

დაიჩრდილა გორში მომხდარი უსიამოვნო 

ინციდენტი, სადაც გულშემატკივარი მოედანზე 

მსაჯთან ურთიერთობის გასარკვევად ჩავიდა. 

ერთი დღით ადრე კი, ქობულეთში ბათუმის 

„დინამოსა“ და „სამტრედიას“ ფანებს შორის 

მოხდა დაპირისპირება. ინციდენტი მატჩის 

მიმდინარეობის დროს, უშუალოდ სტადიონზე 

მოხდა. 

პრესიდან დაწყებული და ფეხბურთისგან 

შორს მყოფი ადამიანებით დამთავრებული 

მხოლოდ ქუთაისელი გულშემატკივრის კრიტიკა 

ისმის. მათი ასეთი საქციელი რომ მიუღებელია, 

ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ 

საქართველოში განვითარების გზაზე მყოფი ფან-

კულტურის გათვალისწინებით, ამას თავს ვერ 

ავარიდებთ და თუ შესაბამისი ორგანოები 

ყურადღებით არ მოეკიდებიან აღნიშნულ 

საკითხს, შესაძლოა ქუთაისური ინციდენტი 
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გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემის 

დასაწყისი აღმოჩნდეს. ყურადღება სწორედ ამ 

საკითხს სჭირდება და არა განვლილი მოვლენის 

ათასჯერ გახსენებას. ფაქტობრივად, ყველა დიდ 

ქალაქში უკვე არსებობს ფან-მოძრაობები, 

რომლებიც თავის გუნდს მხარს ყველა მატჩში 

უჭერენ. 

ასე რომ, სტადიონებზე უსაფრთხოების 

ზომებია გასაძლიერებელი, თუმცა არა პოლიციის 

ძალებით. პოლიცია ქუთაისშიც უხვად იყო და სხვა 

ქალაქებშიც, სადაც დაპირისპირებებს ჰქონია 

ადგილი, მაგრამ უსიამოვნო ფაქტებს მაინც ვერ 

ავცდით. ხშირ შემთხვევაში კი, არც პოლიციის 

ქმედება იყო სამაგალითო. სტადიონებზე 

ძალოვნების არსებობამ შესაძლოა კიდევ უფრო 

მეტი აგრესია წარმოქმნას. 

ევროპას ვედრებით და სპორტულ არენებზე 

უსაფრთხოების საკითხშიც რომ მივბაძოთ არ 

იქნება ურიგო.  თუნდაც ინგლისში, სადაც 

მოწინააღმდეგე გუნდის ფანები ერთმანეთს ვერ 

იტანენ, სტადიონზე ვერცერთ პოლიციელს ვერ 

ნახავთ. უსაფრთხოებას იქ სპეციალურად 

მომზადებული სტიუარდები იცავენ. 

ასე რომ, თუ შესაბამისი ორგანოები 

დროულ და, რაც მთავარია, სწორ ზომებს არ 

მიიღებენ, ასეთ ფაქტები მომავალში გასაკვირი 

აღარ იქნება. 

 

ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი პროექტი - ვებ-

გვერდი Fanebi.Com-ი 15 მარტს 6 წლის გახდა. 

ამ სტატიაში არ მოგითხრობთ, თუ რა რთული და 

ამავე დროს საინტერესო გზა გაიარა ამ დროის 

განმავლობაში Fanebi.com-მა, არამედ აღგიწერთ 

მიმდინარე და მომავლის მიმართულებების 

პერსპექტივებს. 

ამ 6 წლის განმავლობაში პროექტმა ბევრი 

განსხვავებული და საინტერესო სტადია გაიარა: გაიზარდა 

გუნდის წევრების რაოდენობა, პარტნიორი კომპანიების 

რიცხვი, პროექტის პროფესიონალიზმი და ინოვაციური 

სტრუქტურა. 

დღევანდელი Fanebi.Com-ი მართლაც 

სამაგალითოა ქართულ ინტერნეტ-სივრცეში თავისი 

ინოვაციური სისტემითა და სტრუქტურით, მომხმარებელზე 

ორიენტირებული მიმართულებით და ბევრი 

წამახალისებელი კონკურსით. 

ჩვენ დღითიდღე ვაუმჯობესებთ საიტის 

ფუნქციონალურობას და წინ სვლას ვცდილობთ. 

Fanebi.Com-ი ყოველთვის აფასებდა და აფასებს 

საკუთარ მომხმარებელს, გვსურს მათ შევუქმნათ 

სასიამოვნო და კომფორტული გარემო, სადაც შეძლებენ 

მიიღონ მიმდინარე სპორტული მოვლენების შესახებ 

ამომწურავი ინფორმაცია და ამასთანავე, მაქსიმალურად 

გაერთონ. 

Fanebi.com -ის მთავარი მიზანია მომხმარებლების 

კმაყოფილება იმით, რომ არსებობს საქართველოში 

ადგილი, სადაც მათ აფასებენ და სადაც ადმინისტრაცია 

ზრუნავს როგორც პროექტის, ასევე მომხმარებლის 

ზრდაზე. 

სწორედ ამით გამოვირჩევით სხვა პროექტებიდან 

და გვინდა, რომ ეს ნიშა კიდევ უფრო განვავითაროთ, 

დავუახლოვდეთ ჩვენს მომხმარებელს და მათი 

კმაყოფილება გავზარდოთ. 

მომხმარებელთან ერთად, მადლობა მინდა 

გადავუხადო ჩვენს ყველა პარტნიორს! 6 წლის 

განმავლობაში სწორედ მათი თანადგომითა და 

დახმარებით მივაღწიეთ წარმატებას. 

ასევე მადლობა, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ წლების 

განმავლობაში ჩვენი გუნდის წევრი არის ან იყო. ჩვენ 

ნამდვილად დიდი სამუშაო გავწიეთ და სწორედ მათი 

დამსახურებაა ვებ-გვერდის წარმატებული 

ფუნქციონირება. 

და ბოლოს, მადლობა ისევ და ისევ თქვენ, 

ერთგულო მომხმარებელო, ჩვენთან ერთად ამ 

საინტერესო 6 წლის გატარებისთვის. 

გპირდებით, რომ მომავალშიც შემოგთავაზებთ 

ბევრ საინტერესო პროექტს! 

Fanebi.com-ის  დამფუძნებელი  გურამ თათეშვილი 

 

 

 

2014  წლის  16  მარტი   თბილისი, საქართველო   

(Fanebi.Com) 

    ჟურნალი Fanebi.com 

 

რედაქტორი:   ბექა დოგრაშვილი 

ჟურნალისტები:  ლევან ხარაზოვი,  ბექა 

დოგრაშვილი 
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