
  



 

 

 

როგორც ჩვენი ჟურნალის წინა ნომრებში 

ვწერდით, ამერიკელმა სენატორებმა ფიფას 

პრეზიდენტ იოზეპ ბლატერს რუსეთისთვის 2018 

წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის მასპინძლობის 

უფლების ჩამორთმევის თხოვნით წერილი 

მიწერეს. მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი 

ორგანოს ხელმძღვანელმაც არ დაახანა და 

განაცხადა, რომ ბოიკოტზე არავინ ფიქრობს და 

მუნდიალს, უეჭველად, რუსეთი მიიღებს. 

 

 

 

ამ საკითხს უეფას პრეზიდენტი მიშელ 

პლატინი ყაზახეთში გამართულ კონგრესზე 

გამოეხმაურა: „უკვე დავიღალეთ ასეთი 

მოთხოვნების მოსმენით. ბოიკოტი გამოუცხადეთ 

საელჩოებს, მიმართეთ ეკონომიკურ სანქციებს. 

რატომღაც ყოველთვის სპორტი ხდება სამიზნე. 

ბევრს არ უყვარს სპორტი და ამიტომ ითხოვენ 

ამგვარ ბოიკოტს. ვთვლი, რომ პოლიტიკოსებმა 

პოლიტიკას უნდა მიხედონ, სპორტი კი 

გამაერთიანებელი ელემენტი უნდა გახდეს“. 

 

 

დიახ, 2018 წელს მსოფლიოს ჩემპიონატი 

რუსეთში გაიმართება. ქვეყანა, რომელსაც არად 

უღირს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, 

ხელყოფს მეზობელი ქვეყნების საზღვრებს, 

სადაც ჟურნალისტებს ქუჩაში ხოცავენ, ოთხ 

წელიწადში უდიდეს საფეხბურთო ზეიმს 

უმასპინძლებს. 

 

„ბებერმა“ ევროპამ თვალი დახუჭა 

ყოველგვარ მორალურ ფაქტორზე და არც ჩვენ 

ვაპირებთ ვინმე კონკრეტული ადამიანის 

(ქვეყნის წარმომადგენლის) პატიოსნებაზე 

მსჯელობას, თუმცა განვიხილოთ რამდენიმე 

სრულიად ობიექტური მიზეზი, თუ რატომ არ 

უნდა გაიმართოს მსოფლიო ჩემპიონატი 

რუსეთში: 

 

 

 

როდესაც გადაწყდა, რომ 2010 წლის 

მუნდიალი სამხრეთ აფრიკაში უნდა 

გამართულიყო, კოხტაპრუწა ევროპელებმა 

ვიშვიში ატეხეს: აქაოდა, აფრიკაში საშინელი 

კრიმინოგენური ვითარებაა და ვინ იცის, 

საერთოდაც, იქნებ ლომმა იმსხვერპლოს 

რომელიმე გზააბნეული ფანიო (ზოგიერთი 

იმაზეც შეშფოთდა, აფრიკაში პროსტიტუცია 

მძვინვარებს და შიდსს არ გადავეყაროთო… 

პროსტიტუცია და შიდსი რუსეთში ნახეთ, ბატონო 

ევროპელებო). 
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აფრიკულმა მუნდიალმა მეტნაკლებად 

ექსცესების გარეშე ჩაიარა. აი, რუსეთში კი, 

ნამდვილად აქვთ ევროპელ ფანებს შიშის 

მიზეზი. ქვეყნა, რომლის საგარეო პოლიტიკა 

შოვინიზმზეა აგებული და ქუჩებში ასობით 

შეიარაღებული ნეოფაშისტი დაძრწის, აშკარად 

საშიშია მოწინააღმდეგე ნაკრებების 

ფანებისათვის. სხვა საქმეა რასიზმი. ერი, 

რომელიც კავკასიელებს „შავებს“ ეძახის, 

არამგონია, აფრიკული ქვეყნის ნაკრებების 

გულშემატკივრებს სტუმართმოყვარეობით 

შეხვდეს. გავიხსენოთ შარშან მოსკოვში 

მომხდარი ინციდენტი, როდესაც „ცსკა“-ს 

ქომაგებმა „მანჩესტერ სიტის“ ნახევარმცველი 

იაია ტურე რასისტული შეძახილებით „შეამკეს“. 

 

 

 

რუსეთში ჩასულ ქომაგს, სამწუხაროდ, არც 

იქაური მილიციის იმედია არ უნდა ჰქონდეს. 

თავად რუსები აღიარებენ, რომ მათ 

სამართალდამცავ სტრუქტურებში საშინელი 

კორუფცია მძვინვარებს. 

 

კიდევ ერთი: მუნდიალის მასპინძელ 

ქვეყანას სამ რეგიონში თითქმის საომარი 

მდგომარეობა აქვს. დღე არ გავა, ჩრდილოეთ 

კავკასიაში (ჩეჩნეთში, ინგუშეთსა და 

დაღესტანში) ინციდენტი არ მოხდეს. ყირიმის 

ანექსიაზე, აფხაზეთსა და შიდა ქართლში მათ 

მიერ განხორცილებულ ბარბაროსობაზე აღარც 

ღირს საუბარი. 

 

მოკლედ, რუსეთში ფეხბურთის 

საქომაგოდ ჩასულ კაცს ცალი თვალი უნდა 

გეჭიროს, ვინმე მუსლიმანმა ტერორისტმა 

მძევლად არ აგიყვანოს და მერე რუსმა 

სამართალდამცავმა ორივეს ერთად არ 

გაგიხვრიტოთ შუბლი (ჩვენ მეზობლად ხომ 

მძევლის „გამოხსნის“ ასეთი მეთოდი დიდი ხანია 

დანერგილია). 

 

 

 

როგორც ჩანს, ზემოთ აღნიშნული ფიფას 

სულ არ ანაღვლებს. მუნდიალის ჩატარების 

სურვილი ისეთ ქვეყნებს ჰქონდათ, 

როგორებიცაა: ჰოლანდია-ბელგია, 

პორტუგალია, ესპანეთი, ინგლისი, თუმცა… 

ფიფამ ყველას რუსეთი არჩია. 

 

 

 

ევროპაში უკვე იმაზეც ლაპარაკობენ, რომ 

ფიფა რუსული მაფიის გავლენას განიცდის. 

მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი ორგანოს 

მუშაობა კა-გე-ბესაც კი შეადარეს. 

 

ფაქტი ერთია, 2018 წლის მუნდიალი 

რუსეთში გაიმართება. ალბათ, მას ვლადიმირ 

პუტინი გახსნის… ალბათ, ალა პუგაჩოვაც 

იმღერებს… 
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რამდენიმე დღის წინათ ფიფამ საკუთარ ჟურნალში 2014 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის 

ტურისტებისთვის რჩევების სია გამოაქვეყნა. „ბრაზილია დამწყებთათვის“ მოიცავს ათ პუნქტს და 

მოგვითხრობს ბრაზილიელთა კულტურის, მათი ჩვევების შესახებ. სიის რამდენიმე პუნქტმა იმდენად 

შეურაცხყო ბრაზილიელები, რომ ფიფას ინტერნეტ-სივრციდან მათი წაშლა მოუწია. სხვათა შორის, 

როგორც ამ სიიდან ირკვევა, ბრაზილიელები უარყოფითი თვისებებით ქართველებს ძალიან ჰგვანან.

 

 

აი, რამ გამოიწვია ბრაზილიელთა 

უკმაყოფილება: 

 

● არაპუნქტუალობა: თუ ბრაზილიელები 

ერთმანეთს შეხვედრას 12:30 საათზე 

დაუნიშნავენ, 12:45 საათზე ადრე არ მივლენ; 

 

● რიგები: ბრაზილიელებს ლოდინი ჭირის 

დღესავით სძულთ. რიგში ისინი მუდმივად ქაოსს 

აწყობენ; 

 

● გზებზე ფეხით მოსიარულეებს ყურადღებასაც 

არ აქცევენ, ე.წ. „ზებრებზეც“ კი არ ატარებენ 

მძღოლები მოსიარულეებს. (გიხაროდენ! ეს 

მარტო ქართველების სენი არ ყოფილა - ავტ.); 

 

 

● არ ისაუბროთ ესპანურად. სახელმწიფო ენა 

პორტუგალიურია. თუ ბრაზილიის 

დედაქალაქად ბუენოს-აირესს დაასახელებთ, 

ქვეყნიდან გაგაძევებენ; 

 

● იქონიეთ მოთმინება: ბრაზილიაში ყველაფერს 

ბოლო წუთებში აკეთებენ. ეს სტადიონების 

მშენებლობასაც ეხება. ბრაზილიაში ცხოვრების 

მიმართ ასეთი დამოკიდებულება აქვთ: უნდა 

დაისვენო და დატკბე. 

 

შეგახსენებთ, რომ 2014 წლის მსოფლიოს 

ჩემპიონატი 13 ივნისიდან 13 ივლისამდე 

პერიოდში ჩატარდება. ტურნირის დაწყებამდე 74 

დღე დარჩა. 
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პარაგვაული „გუარანის“ ურუგვაელი 

მეკარე პაბლო ფერნანდო აურეკოჩეა 

მსოფლიო ფეხბურთის ერთ-ერთი ყველაზე 

ექსცენტრული ფეხბურთელია, რისი 

დამადასტურებელი ფაქტებიც ჩვენს მიერ 

შემოთავაზებული ფოტოებია. 

 

33-წლის პაბლო აურეკოჩეა 

მულტფილმებისა და კომიქსების პერსონაჟების 

მიმართ დიდი სიყვარულით გამოირჩევა. 

როგორც წესი, საფეხბურთო მატჩების დროს მას 

მაისურზე რომლიმე ანიმაციური პერსონაჟის 

სურათი აქვს გამოსახული. 

 

„მატჩის შემდეგ კიდევ სხვა მაისურებს 

ვიცვამ. ასე კარგ განწყობას ვინარჩუნებ და 

ხალხსაც მოსწონს. ამ ფორმებში თავს 

მშვენივრად ვგრძნობ. მაისურებს მეუღლესთან 

ერთად ვარჩევ. ჩემი მეორე ნახევარი 

დიზაინერია და სწორედ მას მოუვიდა აზრად 

ასეთი ფორმების შექმნა. რომ არა ის, ალბათ, 

ასეთი რამ არასდროს მოხდებოდა“, – ეს 

სიტყვები თავად პაბლო აურეკოჩეას ეკუთვნის. 
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„ბარსელონას“ კიპერმა 

ვიქტორ ვალდესმა 

„სელტასთან“ გამართულ 

მატჩში მუხლის ჯვარედინი 

მყესები გაიწყვიტა და 2014 

წლის მსოფლიოს ჩემპიონატს 

გამოტოვებს. ფეხბურთელი 

ხვალ ოპერაციას გაიკეთებს. 

 

 

2014 წლის მსოფლიოს 

ჩემპიონატის შემდეგ 

ჰოლანდიის ნაკრებს გუს 

ჰიდინკი ჩაიბარებს, რომლის 

სამწვრთნელო შტაბშიც დანი 

ბლინდი და რუდ ვან 

ნისტელროი შევლენ. ჰიდინკი 

აღნიშნულ პოსტზე 2016 

წლამდე იმუშავებს, შემდეგ 

ნაკრების მთავარი 

მწვრთნელის თანამდებობაზე 

დანი ბლინდი დაინიშნება.  

 

„მარკას“ თანახმად, 

„ლივერპულის“ 

თავდამსხმელი ლუის სუარესი 

სეზონის ბოლოს ინგლისს 

დატოვებს და ერთ-ერთ 

ევროპულ გრანდში გადავა. 

 

 

მილანის „ინტერის“ 

ნახევარმცველ მატეო 

კოვაჩიჩით „ლივერპული“ 

დაინტერესდა, რომელიც 

მზად არის, ფეხბურთელის 

სანაცვლოდ 8 მლნ ფუნტი 

გაიღოს. (Sky Sport Italia) 

 

რუდ გულიტი 

იტყობინება, რომ ჰოლანდიის 

ნაკრების ამჟამინდელი 

თავკაცი ლუი ვან გალი 

მსოფლიოს ჩემპიონატის 

შემდეგ, სავარაუდოდ, 

„ტოტენჰემ ჰოთსპურს“ 

ჩაიბარებს: „ზუსტად ვიცი, რომ 

„ტოტენჰემის“ პრეზიდენტი ვან 

გალს შეხვდა. ვფიქრობ, ეს 

გადაწყვეტილი ამბავია, თუმცა 

100 პროცენტით 

დარწმუნებული არასდროს არ 

უნდა იყო“. 

 

 

შესაძლოა, „მანჩესტერ 

იუნაიტედის„ მცველმა რიო 

ფერდინანდმა სეზონის 

ბოლოს კარიერა 

დაასრულოს: „შესაძლოა, 

მუშაობა ტელევიზიაში 

დავიწყო. უკვე მოველაპარაკე 

ტელეარხ BT Sports-ს“. 

 

ლონდონის „ჩელსის“ 

თავდამსხმელმა სამუელ 

ეტოომ პრემიერლიგის 31-ე 

ტურში „არსენალის“ 

წინააღმდეგ გამართულ 

მატჩში ტრავმა მიიღო და 

ჩემპიონთა ლიგის 

მეოთხედფინალურ ეტაპზე 

„პარი სენ-ჟერმენთან“ 

გასამართ პირველ შეხვედრას 

გამოტოვებს. 

 

 

ეშლი კოულს 

„ჩელსისთან“ კონტრაქტი 

მიმდინარე სეზონის ბოლოს 

ეწურება. ინგლისელი 

მცველის მიმართ ინტერესს 

„ლივერპული“ იჩენს. (TMW) 

 

„მანჩესტერ იუნაიტედის“ 

ყურადღების არეალში „პარი 

სენ-ჟერმენის“ ბრაზილიელი 

მცველი ალექსი მოექცა. 

(sport.es) 

 

„ნაპოლი“ ზაფხულში  

ხავიერ მასკერანოს 

ტრანსფერის გაჩარხავს 

შეეცდება. (Football Espana) 
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„რეალის“ კიპერ დიეგო 

ლოპესს კლუბის ქომაგების 

მხრიდან მის მიმართ 

დამოკიდებულება არ 

მოსწონს და სეზონის ბოლოს 

ნავთსაყუდელის შეცვლას 

აპირებს, თუმც კარლო 

ანჩელოტის მასთან შელევა 

არ სურს. (AS) 

 

 

ლევერკუზენის „ბაიერს“ 

მადრიდის „რეალის“ 

ახალგაზრდა თავდამსხმელი 

ალვარო მორატა სურს. (Bild) 

 

„ინტერის“ პრეზიდენტმა 

ერიკ თოჰირმა კლუბის 

მთავარ მწვრთნელ ვალტერ 

მაცარისთან კონტრაქტის 

გახანგრძლივება გადაწყვიტა. 

(Tuttosport) 

 

„ბარსელონას“ 

პრეზიდენტმა ხოსეპ მარია 

ბარტომეუმ განაცხადა, რომ 

კლუბი ლეო მესისთან 

კონტრაქტი გახანგრძლივებას 

აპირებს და მას მსოფლიოს 

მასშტაბით ყველაზე მაღალ 

ხელფასს შესთავაზებს. (BBC) 

 

 

„იუვენტუსის“ 

ყურადღების სფეროში 

„უდინეზეს“ 17 წლის მეკარე 

სიმონე სკუფეტი მოექცა, 

რომელსაც ტურინში ჯანლუიჯი 

ბუფონის შემცვლელად 

მოიაზრებენ. (Sport Mediaset) 

 

კაკას აშშ-ში თამაშის 

სურვილი აქვს: „ჩემს 

მომავალზე თუ ვისაუბრებთ, 

აშშ-ში თამაშს ვისურვებდი. 

სეზონის ბოლოს კლუბის 

ხელმძღვანელობასთან 

სამომავლო გეგმებს 

განვიხილავ“. (Sky Sport Italia) 

 

„რომას“ პრეზიდენტმა 

ჯეიმს პალოტამ განაცხადა, 

რომ ფრანჩესკო ტოტის 

შემდეგ კლუბში 10-ნომრიანი 

მაისურით აღარვინ ითამაშებს. 

(Sky Sport Italia) 

 

 

25 მარტს, ბუნდესლიგის 

27-ე ტურში ბერლინის 

„ჰერტას“ დამარცხებით 

„ბაიერნმა“ ნაადრევად 

გაიფორმა გერმანიის 

ჩემპიონობა, რაც სარეკორდო 

მაჩვენებელია. 

 

ლეგენდარულმა 

ბრაზილიელმა ფეხბურთელმა 

პელემ განაცხადა, რომ დღეს 

მსოფლიოს მასშტაბით 

საუკეთესო ფეხბურთელად 

ლიონელ მესის თვლის. 

კარლოს ტევესს 

არგენტინის ნაკრებში 

გამოძახების იმედი არ აქვს: 

„იმის მცირე შანსია, რომ 

ალეხანდრო საბელიამ მე 

გამომიძახოს. ასე რომ, ამ 

ზაფხულში, ალბათ, გოლფს 

ვითამაშებ და არა - 

ფეხბურთს“. (Football italia) 

 

უეფამ „ერთა ლიგა“ 

შექმნა, რომელიც 2018 

წლიდან ამოქმედდება. 

ევროპული ფეხბურთის 

მმართველი ორგანოს წევრი 

54 ნაკრები, რეიტინგის 

მიხედვით, პირობითად ოთხ 

ჯგუფში გადანაწილდება და 

ერთმანეთის წინააღმდეგ 

ითამაშებენ. „ერთა ლიგის“ 

გათამაშება ევროპის 

ჩემპიონატის ერთგვარი 

შესარჩევი ეტაპი იქნება. 

ახალი ტურნირი გუნდებს 

ევროპის საიუბილეო 

ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე 

მოხვედრის ახალ 

შესაძლებლობას მისცემს. 

 

 

დიდიე დროგბა 

მიმდინარე სეზონის ბოლოს, 

სავარაუდოდ, 

„გალათასარაის“ დატოვებს. 

იტალიური პრესის ცნობით, 

კოტ დივუარელი 

ფეხბურთელის აგენტი 

„იუვენტუსს“ დაუკავშირდა, 

რომელსაც დროგბას 

დამატების სურვილი აქამდეც 

ჰქონდა. (Goal.com) 
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საინტერესო ფაქტია, საქართველოს 

ფეხბურთის ფედერაციის მოახლოებული 

საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, ქართულ 

რეალობაში სკანდალური მოვლენები საკმაოდ 

გახშირდა. 

 

თუ გარიგებულ მატჩებზე სპეკულაციები 

ძველი და კარგად ნაცნობი მოვლენაა, 

სტადიონებზე შევარდნა და მატჩების ჩაშლა, 

თანაც სხვადასხვა მიზეზებით, საკმაოდ 

პოპულარულ ნოვაციად იქცა, რომელიც, რიგ 

შემთხვევაში, ძალიან კარგად არის 

ორგანიზებული და სპონტანურ 

გადაწყვეტილებას ნამდვილად არ ჰგავს, რაც 

გარკვეულ ეჭვებსაც იწვევს. 

 

ამასთან ერთად, ფეხბურთის ფედერაციის 

მხრიდან მნიშნველოვან გააქტიურებასა და 

უამრავ ახალ წამოწყებას ვხედავთ. თუნდაც, 

უეფასთან ერთად წამოწყებული ახალი პროექტი 

რად ღირს, რომელიც საფეხბურთო მენეჯერების 

ცოდნის გაღრმავებას გულისხმობს და ქართულ 

სპორტულ სივრცეში უპრეცენდენტოა. მაგრამ, ის 

აქტუალურობას სწორედ აღნიშნული 

მოვლენების ფონზე კარგავს. 

 

 

 

ამ ვითარებაში გასარკვევად და 

ეროვნული ჩემპიონატის განვითარების 

სტრატეგიაზე (რომლის ხედვაც ფედერაციასა და 

სპორტის სამინისტროს განსხვავებული აქვთ) 

სასაუბროდ არაერთხელ ვცადეთ ფეხბურთის 

ფედერაციის პრეზიდენტ, ბატონ ზვიად 

სიჭინავასთან და სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა მინისტრ, ბატონ ლევან ყიფიანთან 

დაკავშირება და ინტერვიუს ჩაწერა. თუმცა, 

როგორც ირკვევა, ქართულ ფეხბურთზე 

პასუხისმგებელ პირებს პრესასთან 

საჭირბოროტო საკითხებზე სასაუბროდ 

რამდენიმე კვირის მანძილზე თუნდაც ერთი 

საათის გამოყოფა გაუჭირდათ, რაც რბილად 

რომ ვთქვათ, რთული დასაჯერებელია... ან 

შესაძლოა უარესი, თუ მაინცდამაინც აღნიშნულ 

ორგანიზაციებთან დაახლოებული ჟურნალისტი 

უნდა იყო, რომ მათთან მისასვლელი კარები 

ყოველთვის ღია დაგხვდეს.  

 

 

 

კითხვები კი პასუხგაუცემელი რჩება და 

მრავალ ეჭვს ბადებს ქართული ფეხბურთის 

მოყვარულებში. იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს 

ადამიანები ჩვენთვის დაპირებულ დროს 

გამონახავენ და შესაძლებლობა მოგვეცემა მათი 

აზრი ჩვენს ათასობით მომხმარებელს გავაცნოთ. 

 

 

 

2014  წლის  30  მარტი   თბილისი, საქართველო   

(Fanebi.Com) 

    ჟურნალი Fanebi.com 

 

რედაქტორი:   ბექა დოგრაშვილი 

ჟურნალისტები:   ცოტნე ცხვედიანი,   ლევან 

ხარაზოვი,   ბექა დოგრაშვილი 
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