
 

 

  



 

 

          ცნობილმა ამერიკელმა მომღერალმა ჯენიფერ ლოპესმა რეპერ პიტბულთან და 

ბრაზილიელ მომღერალ კლაუდია ლეიტესთან ერთად მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატისათვის 

სიმღერა ჩაწერა, რომელსაც We are one (Ole, Ola) ჰქვია. როგორც ცნობილია, ჯენიფერს 

ფეხბურთი ძალიან  უყვარს და ის კრიშტიანუ რონალდუს გულშემატკივარია. 

          ფიფას ყოველკვირეულ ჟურნალში ლოპესის ინტერვიუ გამოქვეყნდა, რომელშიც რა 

თქმა უნდა, ის საფეხბურთო საკითხებზე საუბრობს. 
 

— ამერიკული ფეხბურთი თუ ფეხბურთი? 

— ორივე ძალიან მიყვარს. მსოფლიოს 

2014 წლის ჩემპიონატს განსაკუთრებული 

შემართებით ველი, რადგან ტურნირის 

მიმდინარეობისას ბრაზილიაში სხვადასხვა 

ქვეყნებიდან უამრავი ადამიანი ჩამოვა. გამოდის, 

რომ ფეხბურთი სხვადასხვა ეროვნების 

ადამიანებს გვაერთიანებს.  

 

 

— რომელია თქვენი საყვარელი 

საფეხბურთო გუნდი? 

— ამ დროისთვის მსოფლიოში არაერთი 

ძლიერი გუნდია, ერთის გამორჩევა კი 

ნამდვილად გამიჭირდება. თუმცა, როგორც 

ამერიკელი, ჩემი ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებს 

ვგულშემატკივრობ. ძალიან მომწონს 

ესპანელებისა და ბრაზილიელების თამაში. 

მიხარია, რომ მათი ხილვის საშუალება 

მომეცემა. 

 

— ყველაზე მეტად რომელი ფეხბურთელი 

მოგწონთ?  

— კრიშტიანუ რონალდუ მსოფლიოს ერთ-

ერთი საუკეთესო ფეხბურთელია. მას 

რამდენიმეჯერ შევხვდი და შემიძლია, გითხრათ, 

რომ ძალიან კარგი ადამიანია. ასევე, ჰოუპ 

სოლოს (ამერიკის შეერთებული შტატების 

ქალთა ნაკრების მეკარე - ავტ.) 

ვგულშემატკივრობ. ის შესანიშნავი მეკარეა. 

 

— თქვენი ფესვები პუერტო რიკოდან 

მოდის., ამიტომ, დიდი ალბათობით, ფეხბურთი 

უნდა გიყვარდეთ. გითამაშიათ თუ არა ოდესმე 

ფეხბურთი? 

— მე მხოლოდ გულშემატკივარი ვარ, 

თუმცა ბავშვობაში ფეხბურთი მითამაშია. ახლა 

კი, ჩემი შვილიც ხშირად თამაშობს. 

 

— რას აკეთებთ იმისათვის, რომ ფორმა 

შეინარჩუნოთ? 

— ცეკვა ძალიან მიყვარს. სანამ შოუს 

დადგამ, ბევრი ვარჯიში და რეპეტიციაა საჭირო, 

ამიტომ ყოველთვის ფორმაში ვარ.  

 

— ბრაზილიაში მომავალშიც 

დაბრუნდებით? 

— რა თქმა უნდა, ისევ დავბრუნდები, 

რადგან ბრაზილია ძალიან ლამაზი ქვეყანაა. 

 

— რომელი გუნდი მოიგებს მსოფლიოს 

2014 წლის ჩემპიონატს? 

— ჩემი აზრით, საკმაოდ რთული ტურნირი 

იქნება, ამიტომ ფავორიტის დასახელება მიჭირს. 

ვნახოთ, რა მოხდება. 
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სათაურიდან გამომდინარე, არ გეგონოთ, 

რომ საქართველის ნაკრებს ვინმე მსოფლიოს 

ჩემპიონატის თასს ჩუქნიდეს.  

 

საქმე იმაში გახლავთ, რომ სანამ 

მსოფლიოს ჩემპიონატის რეალური თასი 

პლანეტის გარეშე მოგზაურობს, ჩინეთის 

ხელისუფლებამ გასაყიდად გამზადებული 

მუნდიალის ათასობით ყალბი თასის 

კონფისკაცია მოახდინა. ჩინეთის საბაჟოს 

ოფიცრებმა ლიბიაში გასაყიდად გაგზავნილი 

1020 ოქროს ყალბი თასი აღმოაჩინეს. მანამდე 

კი, ქალაქ სიამინში 1008 ყალბი თასის 

კონფისკაცია მოახდინეს. 

 

 

 

მსოფლიოს ჩემპიონატის ნამდვილი თასი 

18-კარატიანი ოქროსგან არის დამზადებული და 

მალაქიტის მწვანე ფერის ორი ზოლით 

ბოლოვდება.  ნამდვილ და ჩინეთში აღმოჩენილ 

ყალბ თასებს შორის შეუარაღებელი თვალითაც 

შეიძლებოდა განსხვავების შემჩნევა: ყალბ 

თასებს შედარებით  ღია ფერი დაკრავდა. 

 

სხვათა შორის, ბრაზილიის ნაკრების 

მუდმივ საკუთრებაში არსებული ჟიულ რიმეს 

თასიც არ გეგონოთ ნამდვილი. 1970 წელს 

ბრაზილიის ნაკრები მესამედ გახდა მსოფლიოს 

ჩემპიონი და წესის მიხედვით, თასის მუდმივ 

საკუთრებაში ქონის უფლება მიიღო. 1983 წლის 

19 დეკემბერს, რიო დე ჟანეიროშო მდებარე 

ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაციის 

ოფისიდან ჟიულ რიმეს თასი მოიპარეს. ტიტული 

სპეციალურად დამზადებულ ფოლადის 

კარადაში იყო შენახული, რომელსაც 

ტყვიაგაუმტარი მინა იცავდა. მინა 2 სანტიმეტრის 

სისქის ხის ჩარჩოში იყო ჩასმული, რითაც 

მძარცველებმა ისარგებლეს და თასის მოპარვა 

მოახერხეს. ჟიულ რიმეს ტიტული ამ დრომდე 

არ არის ნაპოვნი. შესაძლოა, ის გადაადნეს 

კიდეც. საბოლოო ჯამში, ოთხი ადამიანი 

დაუსწრებლად სცნეს დამნაშავედ. ბრაზილიის 

ფეხბურთის კონფედერაციამ 1,8 კგ. ოქროსგან 

კომპანია „ისთმენ კოდაკს“ თასის ასლი 

დაამზადებინა. ტიტულის ასლი პირველად 

ბრაზილიის პრეზიდენტმა 1984 წელს 

წარმოადგინა. 

 

 

 

ჩინეთში გაწაფულები არიან საავტორო 

უფლებების დარღვევით ნივთების დამზადებაში. 

ცოტა ხნის წინათ, სიამინის საბაჟოს ოფიცრებმა 

ბრაზილიის მსოფლიოს ჩემპიონატის 21 648 

ცალი მაისური ამოიღეს, რომელთაც „ნაიკის“ 

ორიგინალი ფორმებისგან პრაქტიკულად ვერც 

განასხვავებდით. 
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გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 

ლუკა მოდრიჩი მადრიდის „რეალში“ 

უკმაყოფილოა და არ არის გამორიცხული, 

ფეხბურთელმა მიმდინარე სეზონის ბოლოს 

კლუბი დატოვოს. ხორვატი ნახევარმცველის 

ირგვლივ შექმნილ სიტუაციას ყურადღებით 

აკვირდება ლონდონის „არსენალი“. (Football 

Direct News) 

 

 

„მანჩესტერ იუნაიტედმა“ ისარგებლა იმით, 

რომ „ვალენსიას“ მცველ ადელ რამის 

„მილანში“ გადაბარგების პროცესი გაჭიანურდა 

და ფრანგ ფეხბურთელს „ოლდ ტრაფორდზე“ 

თამაში შესთავაზა. (Daily Mail) 

 

თუ „პარი სენ-ჟერმენი“ „იუვენტუსიდან“ 

პოლ პოგბას გადაბირებას ვერ მოახერხებს, 

პარიზელები იაია ტურეს ტრანსფერის გაჩარხვას 

შეეცდებიან. (Football Direct News) 

 

 

ინგლისის პროფესიონალ ფეხბურთელთა 

ასოციაციამ ოფიციალურად დაასახელა 2013-14 

წლების სეზონის პრემიერლიგის საუკეთესო 

ფეხბურთელისა და წლის საუკეთესო 

ახალგაზრდა მოთამაშის წოდების მოპოვების 

პრეტენდენტები. წლის საუკეთესო მოთამაშის 

ჯილდოზე წარდგენილნი არიან: ლუის სუარესი, 

დანიელ სტარიჯი, სტივენ ჯერარდი, იაია ტურე, 

ედენ აზარი, ადამ ლალანა. წლის საუკეთესო 

ახალგაზრდა მოთამაშის ჯილდოზე 

წარდგენილნი არიან: დანიელ სტარიჯი, რაჰიმ 

სტერლინგი, ედენ აზარი, აარონ რემსი, როს 

ბარკლი, ლიუკ შო. გამარჯვებულები 27 აპრილს 

დასახელდება. 

 

ლონდონის „ჩელსი“ კაპიტან ჯონ ტერის 

კონტრაქტის კიდევ ერთი წლით 

გახანგრძლივებას სთავაზობს, თუმც ხელფასის 

მნიშვნელოვნად შემცირების პირობით. (Daily 

Mirror) 

 

 

„რომას“ „ტოტენჰემ ჰოთსპურის“ 

ბრაზილიელი ნახევარმცველი პაულინიო სურს. 

(Daily Mail) 

 

მადრიდის „რეალიდან“ ლუკა მოდრიჩის 

წასვლის შემთხვევაში, „სამეფო კლუბი“ ხავიერ 

პასტორესა და ედენ აზარის ტრანსფერის 

განხორციელებას ეცდება. (El Chiringuito) 

 

„მონაკოს“ ხელმძღვანელობა კლუბის 

მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ანტონიო კონტეს 

კანდიდატურას განიხილავს. (Corriere dello Sport) 
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„მანჩესტერ სიტი“ ედინ ჯეკოსთან 

გრძელვადიანი კონტრაქტის გაფორმებას 

აპირებს. (Manchester Evening News) 

 

დორტმუნდის „ბორუსიას“ მცველ მარსელ 

შმელცერით „ლივერპულის“ თავკაცი ბრენდან 

როჯერსი ინტერესდება. როგორც ირკვევა, 

მერსისაიდული გუნდის დამრიგებელი 

შმელცერის დიდი ფანი ყოფილა და დაცვის 

მარცხენა ხაზის გაძლიერებას სწორედ ამ 

ფეხბურთელით აპირებს. (Football Direct News) 

 

მადრიდის „ატლეტიკო“ აქედანვე 

ემზადება ტიბო კურტუას შესაცვლელად და 

„ნაპოლიში“ იჯარით მოთამაშე ხოსე რეინას 

კანდიდატურას განიხილავს. მადრიდელები 

მზად არიან, „ლივერპულს“ ესპანელი მეკარის 

სანაცვლოდ 4.1 მლნ ფუნტ სტერლინგი 

შესთავაზონ. (Daily Star) 

 

 

„ნაპოლის“ ნახევარმცველ მარეკ ჰამშიკის 

მიმართ ინტერესს ლონდონის „ჩელსი“ და 

„მანჩესტერ იუნაიტედი“ ავლენენ. 

ნეაპოლიტანურმა გუნდმა ფეხბურთელი 40 

მილიონ ევროდ შეაფასა. (Daily Express) 

 

ლონდონის „ჩელსი“ „ატლეტიკოს“ 

ფორვარდ დიეგო კოსტას კვირაში ჯამაგირის 

სახით 250 ათას ფუნტს სთავაზობს, ტრანსფერში 

კი 50 მლნ ფუნტს იხდის. (Metro) 

 

ზინედინ ზიდანმა სტივენ ჯერარდის შესახებ 

ისაუბრა: „ჯერარდს დიდებული კარიერა აქვს, 

მრავალი ტიტული მოიგო, თუმცა 

გულდასაწყვეტი იქნება, თუ პრემიერლიგის 

მოგებას ვერ მოახერხებს. მას ევროპის 

ნებისმიერ კლუბში თამაში შეეძლო, თუმცა 

ყველას უარი უთხრა. მან მთელი კარიერა 

„ლივერპულს“ მიუძღვნა და პრემიერლიგის 

მოგებაც დაიმსახურა“. (Daily Mail) 

 

 

ლონდონის „ჩელსი“ „საუთჰემპტონის“ 

მცველ ლუკ შოუს ხელში ჩასაგდებად 

იბრძოლებს. ახალგაზრდა ფეხბურთელის 

თავისთან ხილვა „მანჩესტერ იუნაიტედსაც“ 

სურს. (Daily Mirror) 

 

ნეიმარი და ჟორიდ ალბა ტრავმის გამო 

დაახლოებით ერთ თვეს გამოტოვებენ. 

 

„ლივერპული“ რაჰიმ სტერლინგს ახალ 

კონტრაქტს შესთავაზებს. (Daily Mirror) 

 

„ჩვენი მიზანი ევროპის ლიგაზე 

მოხვედრაა“, - აცხადებს „მილანის“ თავკაცი 

კლარენს ზეედორფი. (Sky) 

 

 

ოლეგ ბლოხინი კიევის „დინამოს“ 

მთავარი მწვრთნელის პოსტიდან 

გაათავისუფლეს.
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მას შემდეგ, რაც მიუნხენის „ბაიერნმა“ ბუნდესლიგის ჩემპიონობა გაინაღდა და ჩემპიონთა ლიგის 

ნახევარფინალში ადგილი დაიბევა, გუნდმა ეროვნულ ჩემპიონატში ზედიზედ ორი მატჩი წააგო. 

წარუმატებელი კვირის შემდეგ ბავარიელთა ნახევარმცველმა ფრანკ რიბერიმ განაცხადა: „ალბათ, 

ჩემპიონები ნაადრევად გავხდით. ამან ჩვენს კონცენტრაციაზე იმოქმედა. ჩვენ არ ვართ მანქანები, ჩვენც 

ადამიანები ვართ, ჩვენც ვიღლებით“. 

რიბერის ეს სიტყვები გახდა კარიკატურის ომარ მომანის მორიგი ნამუშევრის შთაგონების წყარო. 

 

იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, „მილანის“ მფლობელ სილვიო ბერლუსკონის 

გადასახადების გადახდისთვის თავის არიდების გამო, ქვეყნის სასამართლომ თავდაპირველად ოთხი 

წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, თუმცა მოგვიანებით ეს სასჯელი ერთი წლის 

განმავლობაში საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით შეიცვალა. 

 

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text
6



 

 

ბრენდან როჯერსის „ლივერპული“ პრემიერლიგის ტიტულს საოცრად მიუახლოვდა. წინა ტურში 

მერსისაიდულმა გუნდმა ჩემპიონობისთვის ბრძოლაში ერთ-ერთი უშუალო კონკურენტი „მანჩესტერ 

სიტი“ დაამარცხა და სატურნირო ცხრილში ლიდერობა გაიმყარა. ახლა „წითლებს“ ჩემპიონობამდე 

მხოლოდ ოთხი მატჩიღა აშორებთ. „ლივერპულმა“ ინგლისის ჩემპიონატი უკანასკნელად 24 წლის 

წინათ, 1990 წელს მოიგო. 

 

 

17 მაისს, „უემბლიზე“ ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციის თასის ფინალური მატჩი შედგება, 

რომელშიც ერთმანეთს „არსენალი“ და „ჰალ სიტი“ დაუპირისპირდებიან. მას შემდეგ, რაც 

„მეთოფეებმა“ ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვეს, კლუბმა მატჩზე დასასწრები 49,000 ბილეთი 

დაჯავშნა, თუმცა ფეხბურთის ასოციაციამ ბილეთები შემდეგნაირად გაანაწილა: ფინალისტი 

გუნდებისთვის 25-25 ათასი, მოხალისეებისთვის 20 ათასი, „უემბლის“ კლუბის წევრებისთვის 17 ათასი. 
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          ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშის კარიერა უბედური შემთხვევის გამო 

სასურველი გზით არ წარიამრთა. ბექა გოცირიძეს ავტოავარიის შემდეგ ფეხბურთში დაბრუნების 

მცდელობა კი  ჰქონდა, თუმცა მაშინ არაფერი არ გამოვიდა. 25 წლის ფეხბურთელს რამდენიმე დღის 

წინათ დავუკავშირდით და სასიხარულო ამბავიც გავიგეთ. გოცირიძე კვლავ აპირებს მოედანზე 

გასვლას. 

 

— შენი კარიერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მომენტი „დნიპროში“ გადასვლა იყო. როგორ 

გაიხსენებდი იმ პერიოდს? 

— უკრაინაში ყვეალფერი კარგად იწყებოდა, 

მაგრამ ავარიის შემდეგ მდგომარეობა ამერია. 

ერთი წელი უვარჯიშებელი ვიყავი და 

დუბლშემადგენლობაში გადამიყვანეს. 

გულახდილად რომ გითხრათ, ამის გამო მოტივაცია 

დამეკარგა. 

 

 

— ეროვნული ნაკრებში რამდენიმე 

მწვრთნელთან გაქვს ნამუშევარი. თუმცა, ყველაზე 

დასამახსოვრებელი შეხვედრები კუპერის 

მწვრთნელობის დროს ჩაატარე. როგორ 

დაახასიათებდი მისი ფორმაციის ნაკრებს? 

— კუპერის დროს ძალიან გვაკრიტიკებდნენ. 

არადა, ნაკრები ვერც დღეს არის მოწოდების 

სიმაღლეზე, მაგრამ სამწუხაროდ ხმას არავინ იღებს. 

 

— „დნიპროში“ ყოფნის დროს საუბარი იყო 

შენს მიმართ თბილისის „დინამოს“ ინტერესის 

შესახებ... 

— „დინამოსთან“ უბრალოდ ვერ 

შევთანხმდით და „დნიპროში“ მომიწია დაბრუნება. 

 

— ავტოავარიის შემდეგ ფეხბურთში 

დაბრუნების მცდელობა გორის „დილაში“ გქონდა. 

რამ შეგიშალა ხელი? 

— „დილაში“ მწვრთნელის ნდობას ვერ 

ვგრძნობდი, თუმცა მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ 

ძველი ფორმის დაბრუნება ვერ მოვახერხე. 

ერთი სამწუხარო ფაქტიც მინდა აღვნიშნო. 

ასეა თუ ისე, გარკვეულ დონეზე ფეხბურთი 

მითამაშია, მაგრამ სამწუხაროდ უმაღლესი ლიგის 

რამდენიმე გუნდმა სავარჯიშოდაც კი არ მიმიღო. 

საუბარი უბრალოდ ვარჯიშზე იყო, მე მათგან 

ფინანსურ ანაზღაურებას არ ვითხოვდი. ამიტომ, 

გადავწყვიტე, რომ ფუტსალში ვცადო ბედი, 

„გრანდში“ ვითამაშებ. მინდა მადლობა გადავუხადო 

ამ კლუბის სპორტულ დირექტორს გიორგი შანიძეს, 

რომელიც ძალიან კარგი ადამიანია.   

 

— ფუტსალიდან ფეხბურთში წარმატებულად 

დაბრუნების რამდენიმე მაგალითი არსებობს. 

მომავალში დიდ მოედანს ხომ არ დაუბრუნდები? 

— ამის სურვილი, რა თქმა უნდა, მაქვს, თუმცა 

უმაღლესი ლიგა რთული სათამაშოა და ვნახოთ, რა 

გამოვა. მიმდინარე სეზონში ბოლნისის „სიონის“ 

თამაშებს ვეწრები ხშირად. თოთაძეს და განუგრავას 

გამოვარჩევდი. ჩემპიონატში რამდენიმე კარგი 

გუნდია.  

 

— უმაღლეს ლიგაში გუნდების რაოდენობის 

გაზრდაზე რას ფიქრობ? 

— იდეას მივესალმები. ეს პროექტი რაიონებში 

ფეხბურთის განვითარებას შეუწყობს ხელს. 

 
2014  წლის  20  აპრილი   თბილისი, საქართველო   

(Fanebi.Com) 

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

მთავარი რედაქტორი:   ბექა დოგრაშვილი 

ჟურნალისტები:  ლევან ხარაზოვი, დიტო ჭიჭინაძე,  

ბექა დოგრაშვილი 
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