
 

 

  



 

 

          „ბარსელონა“ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშებას გამოეთიშა. კატალონიურმა გუნდმა 

მადრიდის „ატლეტიკოს“ ბარიერი ვერ დაძლია. წყვილის პირველი შეხვედრა, რომელიც „ნოუ კამპზე“ 

გაიმართა, ფრედ, ანგარიშით 1:1 დასრულდა. „ვისენტე კალდერონზე“ „ატლეტიკომ“ მე-5 წუთზევე 

დაწინაურდა და შემდეგ კარი მშრალად შეინახა. ამრიგად მადრიდულმა კლუბმა ორი მატჩის ჯამში 

მეტოქე 2:1 დაამარცხა. მეორე შეხვედრაში კატალონიელთა მხრიდან ერთ-ერთი (თუ არა ერთადერთი) 

სასიკეთო ფაქტი ის იყო, რომ ჩავი ერნანდესს მატჩის მიმდინარეობისას გაკეთებული ასი გადაცემიდან 

ასივე ზუსტი გამოუვიდა, რაც ამ სტატისტიკური მონაცემის არსებობის ისტორიაში პირველი შემთხვევაა.  

როგორც ამბობენ, კატალონიელი ნახევარმცველი ფეხბურთს მიღმაც სამაგალითო პიროვნებაა. 

გთავაზობთ ინტერვიუს ჩავისთან, რომელშიც ის სწორედ არასაფეხბურთო კუთხით არის წარმოჩენილი. 
 

— ვინ არის თქვენი კერპი სპორტში? 

— ამასთან დაკავშირებით ჩემი აზრი უკვე 

დავაფიქსირე. ვფიქრობ, ბოლო 20-წლეულის 

საუკეთესო ნახევარმცველი პოლ სქოულზია. ის 

მისაბაძი ფიგურაა. რაც შეეხება „ბარსელონას“ 

ცენტრალურ ნახევარმცველებს, აქ ჩემი გმირი 

პეპ გვარდიოლა იყო. 

 

 

 

— ვინ იქნებოდით, რომ არა სპორტსმენი? 

— სხვა მრავალ ფეხბურთელთა მსგავსად, 

თამაში „ლა მასიაში“, 11 წლის ასაკში დავიწყე. 

ვერ წარმომიდგენია, „ბარსელონას“ მოთამაშე 

რომ არ ვიყო. უფრო წარმოუდგენელია, 

საერთოდ ფეხბურთს რომ არ ვთამაშობდე. 

სხვაგან თამაშის სურვილი არც მაქვს. 

 

— რომელია თქვენი კარიერის ყველაზე 

დასამახსოვრებელი მომენტი? 

— თამაშის მნიშვნელობის თვალსაზრისით 

მსოფლიოს ჩემპიონატის მოგებულ ფინალურ 

მატჩზე უდიდესს ვერაფერს გეტყვით. რაც 

შეეხება ჩემს საუკეთესო თამაშს, ეს მადრიდის 

„რეალის“ წინააღმდეგ შეხვედრაში მოხდა, 

როცა მეტოქე ანგარიშით 5:0 დავამარცხეთ. 

მაშინ საოცარი გრძნობა დამეუფლა, 

გასახდელში ვიყავით და საკუთარ თავს 

აპლოდისმენტებით ვასაჩუქრებდით. ეს იყო 

სურეალისტური გამოცდილება. 

 

— და ყველაზე ცუდი მომენტი? 

— ეს ის მომენტი იყო, როცა გავიგეთ, რომ 

ერიკ აბიდალს ღვიძლის კიბო ჰქონდა. ამ 

ამბავმა ყველაფერი განზე გაწია. მახსოვს, ის 

ისევე გვამხნევებდა, როგორც ჩვენ ვამხნევებდით 

მას. 

 

— თქვენს სახლში ხანძარი რომ იყოს, 

რომელ ერთ ნივთს გადაარჩენდით? 

— მხოლოდ იმას, რისი ჩანაცვლებაც 

შეუძლებელია. ვერანაირი თანხა ვერ შეცვლის 

იმ მაისურს, რომელიც მეცვა მაშინ, როცა თავს 

ზემოთ მსოფლიოს თასი ავწიე. 

 

 

 

— რომელი სიმღერა გიყვართ ყველაზე 

მეტად? 

— “Losing My Religion”. R.E.M. – საერთოდ 

მომწონს ამ ჯგუფის შემოქმედება. 
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— რომელ სატელევიზიო გადაცემას არ 

ტოვებთ? 

— საერთოდ, ტელევიზორს ხშირად არ 

ვუყურებ. ან ფილმებს ვუყურებ, ანდაც – 

ფეხბურთს. ინგლისის პრემიერლიგის 

მატჩებისთვის თვალ-ყურის მიდევნება ერთი 

სიამოვნებაა, ვუყურებ კინოფილმებსაც. აი, ასე 

ვისვენებ. 

 

— სამ ცნობილ ადამიანთან შეხვედრის 

შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, ვის 

შეხვდებოდით და რატომ მათ? 

— ავირჩევდი რობერტ დე ნიროს, ბრიუს 

სპრინგსტინსა და დიეგო მარადონას. ეს არიან 

ადამიანები, რომელთაც სხვადასხვა ასპექტებით 

ვაფასებ. 

 

 

 

— კერძების მომზადება თუ შეგიძლიათ? 

— კულინარიულ საქმეში საკმაოდ ძლიერი 

ვარ, თუმცა რთულად მოსამზადებელ კერძებს 

არ ვეკარები. როგორც წესი, მაკარონს ვუმატებ 

შემწვარ ქათამს და ვასხამ მცირე ოდენობით 

ზეითუნის ზეთს. 

— სად გიყვართ დასვენება? 

— იბიცა ბევრი ესპანელი ფეხბურთელის 

საყვარელი დასასვენებელი ადგილია. თუ ამ 

ადგილს ზაფხულში ეწვევით, საკმაოდ ბევრ 

ცნობილ მსახიობსა და მუსიკოსს წააწყდებით. ასე 

რომ, იბიცაზე ფეხბურთელებისთვის არავის 

სცალია. 

 

 

 

— თქვენი ცხოვრების ამსახველ ფილმში, 

ვის ისურვებდით თქვენი როლის 

შემსრულებლად? 

— მაღალი ფეხბურთელი არ ვარ, ამიტომ 

ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ალბათ, ვინმე მეთ 

დეიმონის მსგავსს ავარჩევდი. 

 

— გვითხარით თქვენი რაიმე საიდუმლო… 

— „ბერნაბეუზე“ ვთამაშობდით. მაშინ 

დაახლოებით 18 წლის ვიყავი. მატჩის 

მიმდინარეობისას ფეხბურთელებს შორის 

სიტუაცია დაიძაბა. ჩემთან რაული მოვიდა, ყურში 

მწვდა და დამშვიდებისკენ მომიწოდა. ახლა ის 

ჩემი დიდი მეგობარია, მაგრამ მაშინ ასეთი რამ 

მითხრა: „იცოდე შენი ადგილი, ბიჭო! აქ ჩვენი 

იერარქია გვაქვს“.
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უეფამ ჩემპიონთა ლიგის ამ კვირის სიმბოლური 

ნაკრები შეადგინა:  

მეკარე: კასილასი („რეალი“); 

მცველები: ლამი („ბაიერნი“), კეჰილი („ჩელსი“), 

ჰუმელსი („ბორუსია“), ფილიპე ლუისი („ატლეტიკო“); 

ნახევარმცველები: კოკე („ატლეტიკო“), კირხი 

(„ბორუსია“), შიურლე („ჩელსი“); 

თავდამსხმელები: რობენი („ბაიერნი“), ვილია 

(„ატლეტიკო“), როისი („ბორუსია“). 

 

 

ლეო მესი „ბარსელონასთან“ კონტრაქტს მაისში 

გაახანგრძლივებს. ახალი შეთანხმების თანახმად, 

არგენტინელი ფეხბურთელი წელიწადში 20 მლნ ევროს 

მიიღებს, რაც 4 მილიონით მეტია მის ამჟამინდელ 

ჯამაგირზე. (Marca) 

 

ჰოლანდიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა 

ლუი ვან გალმა უესლი სნეიდერი გააკრიტიკა: „მატჩის 

განმავლობაში მხოლოდ ერთი მწვავე პასის გაკეთება 

ჰოლანდიის ნაკრების ფეხბურთელისთვის ცუდი 

შედეგია. თუ კლუბში არაფერი გამოგდის, მაშინ 

ნაკრებშიც ვერაფერს ვერ გააკეთებ. სნეიდერი 

თურქეთში მაისის შუა რიცხვებამდე ითამაშებს. სანამ 

სამუნდიალო განაცხადს გამოვაქვეყნებთ, მას 

ყურადღებით დავაკვირდები“. (goal.com) 

 

 

რობინიომ მსოფლიოს ჩემპიონატზე თამაშის 

სურვილი გამოთქვა „მხოლოდ ჟურნალის გვერდებზე 

მოხვედრა კი არა,  მუნდიალზე თამაშიც მინდა. 

ყველაფერს ლუიშ ფელიპე სკოლარი გადაწყვეტს. 

ვფიქრობ, როცა ნაკრებში გამომიძახეს, კარგი 

შთაბეჭდილება მოვახდინე“. (TMW)  

 

ნიკოლა ანელკა ბრაზილიურ „ატლეტიკო 

მინეიროში“ გადაბარგდა. 

 

ქალაქ მილანში მდებარე სტადიონი „ჯუზეპე 

მეაცა“ ჩემპიონთა ლიგის 2015-16 წლების სეზონის 

ფინალური მატჩის სამასპინძლოდ იბრძოლებს. (Football 

Italia) 

 

„ბარსელონამ“ ტრანსფერების აკრძალვასთან 

დაკავშირებით ფიფას გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. 

დოკუმენტი, რომელიც 100-ზე მეტ გვერდს მოიცავს, 

შაბათს ფაქსით გაიგზავნა. (@barcastuff) 

 

ალბათობა იმისა, რომ ხერარდო მარტინო 

„ბარსელონას“ მთავარი მწვრთნელის პოსტზე 

მომდევნო სეზონშიც იმუშავებს, ძალზედ მცირეა. (Marca) 

 

 

მილანის „ინტერს“ „ჩელსის“ ნახევარმცველ ობი 

მიკელის დამატება სურს. (Football Italia) 

 

უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი თვლის, რომ 

ზინედინ ზიდანი „მონაკოს“ თავკაცი უნდა გახდეს: 

„მონაკოს“ თავკაცის პოსტზე ზიდანის დანიშვნა კარგი 

იდეაა. ამ კლუბს საჭირო რესურსი და საშუალებები აქვს. 

ზიდანმა კარლო ანჩელოტის თანაშემწედ მადრიდის 

„რეალში“ უკვე წელიწადი გაატარა და მზად არის, 

რომელიმე გუნდს დამოუკიდებლად გაუძღვეს. თუ მისი 

მთავარი მიზანი საფრანგეთის ნაკრების გაწვრთნაა, 

მაშინ უმჯობესი იქნება, მან კლუბიდან დაიწყოს. ზიდანი 

ჭკვიანი ადამიანია და სახელიც აქვს. მისგან კარგი 

მწვრთნელი დადგება“. 
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პელეს თქმით, ახლა ის რომ კვლავ თამაშობდეს, 

„ბარსელონას“ ღირსებას დაიცავდა: „ფეხბურთს ახლაც 

რომ ვთამაშობდე, „ბარსელონას“ ღირსებას დავიცავდი, 

რადგან კატალონიური გუნდის სტილი ძალიან ჰგავს 

ჩემი დროის „სანტოსის სტილს“. 

 

„ბარსელონას“ ყოფილმა ფეხბურთელმა და 

თავკაცმა იოჰან კრუიფმა განაცხადა, რომ ხერარდო 

მარტინო კატალონიურ გუნდში უმნიშვნელო ფიგურაა, 

რადგან ყველაფერს კლუბის ხელმძღვანელობა წყვეტს: 

„მარტინომ ყველაფერი გააკეთა, რაც შეეძლო, მაგრამ 

„ბარსელონას“ თავკაცი მთავარი ფიგურა არ გახლავთ. 

ძალიან რთულია, როდესაც რაიმეს გაკეთება გინდა და 

ამის უფლებას რაღაც მიზეზის გამო არ გაძლევენ. დიდი 

ხანია, „ბარსელონას“ ასეთი გეზი აქვს აღებული და რაც 

დრო გადის, ეს ყველაფერი მით უარეს სახეს იღებს“. 

 

ინგლისის პრემიერლიგის მარტის თვის 

საუკეთესო მოთამაშეებად „ლივერპულის“ 

ფეხბურთელები სტივენ ჯერარდი და ლუის სუარესი 

დასახელდნენ. თვის მწვრთნელი მერსისაიდული გუნდის 

თავკაცი ბრენდან როჯერსი გახდა. 

 

 

უეინ რუნიმ ფეხის თითი დაიშავა და ტრავმა რომ 

არ დამძიმდეს, შესაძლოა, სეზონის დარჩენილი 

პერიოდი გამოტოვოს. „მანჩესტერ იუნაიტედმა“ 

ფეხბურთელი ვარჯიშებიდან გაათავისუფლა. (Daily Star) 

 

ლონდონის „ჩელსი“ დიეგო კოსტას სანაცვლოდ 

32 მლნ. ფუნტ სტერლინგს ამზადებს. (Daily Mirror) 

 

„პარი სენ-ჟერმენის“ ხელმძღვანელობას კლუბის 

მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ლორან ბლანის შეცვლა 

ზინედინ ზიდანით სურს. (AS) 

 

„მანჩესტერ იუნაიტედის“ ხელმძღვანელი ჯოელ 

გლეიზერი ლუი ვან გალს შეხვდა, რომელიც 

მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ ჰოლანდიის ნაკრების 

თავკაცის პოსტს დატოვებს. „წითელი ეშმაკების“ 

ამერიკელი მფლობელი დევიდ მოიესის 

გათავისუფლებას აპირებს და მის ერთ-ერთ შესაძლო 

შემცვლელად სწორედ ვან გალს მოიაზრებს. (De 

Telegraaf) 

 

კრიშტიანუ რონალდუ ტრავმის გამო 

„ბარსელონას“ წინააღმდეგ ესპანეთის სამეფო თასის 

ფინალურ მატჩს გამოტოვებს, რომელიც 16 აპრილს 

გაიმართება. პორტუგალიელი ფეხბურთელი 

„ბაიერნთან“ გასამართი შეხვედრისთვის მოემზადება. 

(AS) 

 

 

„ატლეტიკოს“ ნახევარმცველ მარიო სუარესით 

იტალიური „ნაპოლი“ დაინტერესდა. (Corriere dello 

Sport) 

 

ფეხბურთის არგენტინელი სპეციალისტი 

მარსელო ბიელსა, სავარაუდოდ, ფრანგულ „მარსელს“ 

ჩაიბარებს. გავრცელებული ინფორმაციით, მხარეები 

სამწლიან კონტრაქტს გააფორმებენ. (Marca) 

 

ლონდონის „არსენალი“ “შალკეს“ ნახევარმცველ 

კევინ-პრინს ბოატენგის ტრანსფერის გასაჩარხად 

დაახლოებით 15 მლნ ფუნტ სტერლინგს ამზადებს. 

(allsports.com) 

 

 

დორტმუნდის „ბორუსია“ „ფულემის“ ბერძენ 

თავდამსხმელ კოსტას მიტროღლუს აკვირდება. (Bild) 
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დევიდ მოიესის „მანჩესტერ იუნაიტედი“ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშებას გამოეთიშა და 

საკითხავია, როდის დაუბრუნდებიან „წითელი ეშმაკები“ ევროპის ყველაზე პრესტიჟულ საკლუბო 

ტურნირს. ომარ მომანის ამ კარიკატურაზე მოიესი გემის კატასტროფის შედეგად განწირული ადამიანის 

როლშია წარმოჩენილი. 

 

 

იტალიის სერია A-ს 32-ე ტური „ჯენოასა“ და „მილანს“ შორის გამართული მატჩით დაიხურა. 

შეხვედრა კლარენს ზეედორფის გუნდმა ანგარიშით 2:1 მოიგო. სტუმართაგან პირველი გოლი ადელ 

ტაარაბტმა გაიტანა, მეორე გოლი კი კეისუკე ჰონდას ანგარიშზეა, რომლისთვისაც ეს სერია A-ში 

პირველი გოლია. ამრიგად, „მილანმა“ იანვარში დამატებული ფეხბურთელების წყალობით იმარჯვა. 

მარიო ბალოტელის კი 12 იანვრის შემდეგ იტალიის ჩემპიონატში გოლი არ გაუტანია. 
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„ბარსელონაში“ მუშაობის პერიოდში პეპ გვარდიოლას „სანტიაგო ბერნაბეუზე“ რამდენიმე 

ღირსეული ბრძოლა აქვს ჩატარებული. 

ახლა 43 წლის სპეციალისტი მიუნხენის „ბაიერნს“ თავკაცობს და კვლავ უწევს „რეალის“ 

წინააღმდეგ გუნდის მომზადება. ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალურ ეტაპზე „ბაიერნი“ სწორედ 

„რეალს“ შეხვდება. 

 

 

როგორც ჩვენი ჟურნალის წინა ნომერში გაუწყეთ, ლონდონის „ჩელსის“ ნახევარმცველი ედენ 

აზარი „პარი სენ-ჟერმენში“ გადასვლას არ გამორიცხავს: „თუ ჩემი მეუღლე პარიზში გადაბარგებას 

მთხოვს, ამ ვარიანტის განხილვა მომიწევს“.  

ბელგიელი ფეხბურთელის ამ განცხადებას მიუძღვნა ომარ მომანმა შემდეგი კარიკატურა. 
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ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალური 

გახდა საქართველოს უმაღლესი ლიგის 

ფორმატის კიდევ ერთხელ შეცვლაზე საუბრები. 

ლაპარაკია ქვეყნის მთავარ ლიგაში გუნდების 

რაოდენობის 16 ან 18 გუნდამდე გაზრდაზე. 

 

 

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ 

საფეხბურთო წრეებში განსახილველად 

გათამაშების სავარაუდო მოდელებიც კი 

წარადგინა. ფაქტია, რომ ქვეყნის ფეხბურთის 

მმართველი ორგანო ლიგაში გუნდების 

რაოდენობის გაზრდას ემხრობა, რასაც სპორტის 

სამინისტრო და ქვეყნის რამდენიმე წამყვანი 

კლუბი ეწინააღმდეგება. 

 

ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ 

უმრავლესობა, რომელიც აღნიშნულ პროექტს 

მხარს უჭერს, კარგად არ არის ჩახედული 

ქართული ფეხბურთის დღევანდელ 

რეალობაში. არადა, ასე ნამდვილად არ არის. 

აქ უფრო ეგოიზმის გამოვლინებასთან გვაქვს 

საქმე, როდესაც უმაღლესი ლიგის აუტსაიდერს 

ნებისმიერი ხერხით სურს ქვეყნის მთავარ 

ლიგაში ადგილის შენარჩუნება და იმის 

მიხვედრა, რომ ლიგის საერთო დონე ამით 

მკვეთრად დაეცემა, რთული არ არის. 

 

საოცარია გუნდების გაზრდაზე საუბარი, 

როდესაც 12-გუნდიან ლიგაში ნახევარი სხვის 

სტადიონებზე თამაშობს. სირცხვილია, რომ 

ქვეყანაში 12 გამართული სტადიონი ვერ 

მოიძებნა და ამ დროს ლიგის გაფართოებაზე 

გვაქვს პრეტენზია. 

 

პირველ ლიგაში კი, ყველამ კარგად იცის, 

რა პირობებია და სად უწევთ გუნდებს თამაშების 

ჩატარება. თუნდაც, რამდენიმე დღის წინათ, 

ინტერნეტ-პორტალ Fanebi.com-ზე დადებული 

ვიდეოს მეშვეობით შეიძლება ზოგადი სურთის 

შექმნა. 

 

სტადიონებს და ინფრასტრუქტულურ 

საკითხებს თავი რომ დავანებოთ, ღიად რჩება 

დაფინანსების საკითხიც. პირველ ლიგაში 

მოასპარეზე გუნდებიდან სტაბილური 

დაფინანსება „შუქურას“, „ლოკომოტივის“ და 

„საბურთალოს“ გარდა თითქმის არავის არ აქვს. 

ორი უკანასკნელი უმაღლესზე საერთოდ არ 

ფიქრობს. დანარჩენი გუნდებს კი, ბიუჯეტი წლის 

ბოლომდე აქვთ გაწერილი და არავინ იცის, 

მომდევნო წელს რა და როგორ იქნება... 

შესაძლოა უმაღლესში გადმოსულმა გუნდმა 

სეზონის შუა ნაწილში არსებობაც კი შეწყვიტოს. 

მოდით, გულახდილები ვიყოთ, და ისიც ვთქვათ, 

რომ არც ფეხბურთელების რესურსი გვაქვს 

ისეთი, რომ 18 ან თუნდაც 16 გუნდს ეყოს. 

საჭირო გახდება ლეგიონერების ჩამოყვანა, რაც 

ისევ და ისევ ფინანსებს უკავშირდება. 

 

ქართულ რეალობაში იდეალურად 10-

გუნდიანი უმაღლესი ლიგა გვესახება, რომელიც 

4-წრედ ჩატარდება. აღნიშნული ფორმატი 36 

ტურს ითვალისწინებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

გუნდებს თამაშების საკმარისი რაოდენობა 

ექნებათ. გაიზრდება დაძაბულობის დონეც, 

შემცირდება უმოტივაციო გუნდების რაოდენობა 

და რაც მთავარია, ამით ხელი პირველი ლიგის 

დონის ამაღლებასაც შეეწყობა. 

 

2014  წლის  13  აპრილი   თბილისი, 

საქართველო   (Fanebi.Com) 

    https://www.facebook.com/Fanebi.Journal 

რედაქტორი:   ბექა დოგრაშვილი 

ჟურნალისტები:  ლევან ხარაზოვი,   ბექა 

დოგრაშვილი 
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