
 

 

  



 

 

 

პარასკევს „ბარსელონას“ ყოფილი 

მთავარი მწვრთნელი ტიტო ვილანოვა 

ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 

გარდაიცვალა. ფეხბურთის კატალონიელი 

სპეციალისტი მხოლოდ 45 წლისა გახლდათ. 

 

ტიტო ვილანოვა თავმდაბალი ადამიანი 

იყო. სანამ „ბარსელონას“ ჩაიბარებდა, მანამდე 

ხოსეპ გვარდიოლას შეუმჩნევლად ეხმარებოდა. 

ერთხელ ანდრეს ინიესტამ მას ფეხბურთის 

ენციკლოპედიაც უწოდა და ამის თქმის მიზეზიც 

ჰქონდა. 

 

 

 

ანალიტიკური აზროვნება, მიხვედრილობა, 

მეტოქე გუნდის სისუსტეების პოვნა - ვილანოვას 

ეს უნარები არაერთხელ წაეშველა კატალონიურ 

გუნდს საჭირო დროს.  

 

ვილანოვას დროს „ბარსელონამ“ 

ფენომენალური შედეგი აჩვენა: კლუბმა 

მოაგროვა 100 ქულა და მოიგო ჩემპიონატი. მისი 

ხელმძღვანელობით კატალონიურმა გუნდმა 158 

გოლი გაიტანა. სწორედ ვილანოვა იყო „ბარსას“ 

თავკაცი, როდესაც ლიონელ მესიმ სეზონში 73 

გოლი გაიტანა და პირადი რეკორდი დაამაყარა. 

 

„ტიტო ვილანოვასთვის დამახასიათებელი 

არ ყოფილა პროვოკაციული გამონათქვამები. 

ის ყოველთვის მშვიდი და გაწონასწორებული 

იყო, საპრესკონფერენციო დარბაზში უხამს 

განცხადებებს არასდროს არ აკეთებდა. მას 

ერჩივნა, თავი ჩაეღუნა, მუშაობა გეგრძელებინა 

და შეუმჩნევლად წასულიყო“, - წერს „მარკას“ 

ჟურნალისტი. 

 

წარმოგიდგენთ ვილანოვას მიერ 

გაკეთებულ რამდენიმე განცხადებას, რომელიც 

ნათლად წარმოაჩენს მის პიროვნებას. 

 

„ღირებულია ის, რაც უკვე მოიპოვეთ, 

რადგან არასდროს არ იცით, როდის 

ამოიწურება თქვენი დრო“, - ეს სიტყვები 

ვილანოვამ პირველი ოპერაციის შემდეგ თქვა. 

„ამ განცხადებამ საოცარი მოტივაცია შეგვძინა“, - 

განაცხადა მოგვიანებით ჩავიმ. 

 

„ჩემი შვილები 14 და 17 წლისანი არიან. მე 

მათ ჯერ კიდევ ვჭირდები“, - აღნიშნა ვილანოვამ 

2012 წლის დეკემბერში. 

 

„გვარდიოლასთან შედარებით მე მუდამ 

წაგებულის პოზიციაში ვიქნები“, - ეს სიტყვები 

ვილანოვამ მაშინ თქვა, როდესაც 

„ბარსელონას“ თავკაცის პოსტზე წარადგინეს. 

 

 

 

„დროის დაკარგვის სურვილი არასდროს 

მქონია. როდესაც ორ დღეს სახლში ვატარებდი, 

საოცრად ვიწყენდი, არ ვიცოდი, რა 

გამეკეთებინა. მთელი ჩემი ცხოვრება ჩემი 

საქმეა“, - აღნიშნა ვილანოვამ, როდესაც 

მკურნალობის შემდეგ აშშ-დან დაბრუნდა.  
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„ეს არ არის ჩემი ტიტული, ეს 

ფეხბურთელების დამსახურებაა. მე არ მჯერა 

ერთი კაცის ძალისხმევის“, - განაცხადა 

ესპანეთის პრიმერადივიზიონის 2012/13 წლების 

სეზონის მოგების შემდეგ. 

 

შემაძრწუნებელი დიაგნოზი - სიმსივნე - 

დაახლოებით სამი წლის წინათ დაუსვეს 

ვილანოვას. ის მამაცურად იბრძოდა. რამდენიმე 

ოპერაცია გადაიტანა. მკურნალობდა 

სამშობლოსგან შორის, აშშ-ში. 2013 წლის 

ოქტომბერში „ელ კლასიკოს“ დაწყებამდე 

კატალონიურმა ინჩადამ ტრიბუნაზე მოზაიკის 

სახით გამამხნევებელი წარწერა გამოსახა: 

„გამაგრდი, ტიტო!“ 

 

სამწუხაროდ, ბოლო რამდენიმე კვირაში 

ვილანოვას ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

საკმაოდ გაუარესდა.  

 

„ბარსელონას“ ცნობილი სლოგანი ასე 

ჟღერს: „მეტი, ვიდრე კლუბი“. ეს სიტყვები 

ვილანოვასთვის ცხოვრების დევიზად იქცა. 

 

სპორტული სამყარო ვილანოვას 

დაემშვიდობა 

 

ლეო მესი: „არასდროს დაგივიწყებ, ტიტო. 

მუდამ შენთან ვიქნები“. 

 

ერიკ აბიდალი: „ყოველთვის 

მემახსოვრები, მეგობარო, ნათელში იყავი. 

მადლობა ბრძოლისთვის“. 

 

ვიქტორ ვალდესი: „ტიტო ვილანოვა ერთ-

ერთი საუკეთესო მწვრთნელია, ვისთან 

ერთადაც ოდესმე მიმუშავია. მადლობა 

ყველაფრისთვის, რაც შენ ჩვენთვის გაიღე“. 

 

რაფაელ ნადალი (ჩოგბურთელი): „ოჯახს 

მხარდაჭერას ვუცხადებ. უდიდესი ტრაგედია 

მოხდა. მის მეუღლესა და შვილებს გამხნევებას 

ვუსურვებ“. 

 

ფერნანდო ალონსო (ავტომრბოლელი): 

„სამწუხარო დღეა. ნათელში იყოს ტიტო. 

საშინელი დაავადებაა“. 

 

 

 

ანდრეს ინიესტა: „სიტყვები არ მყოფნის. 

იყავი და ყოველთვის იქნები მაგალითი. 

ვამაყობ, რომ შენი ცხოვრების ნაწილი მეც 

ვიყავი. არასდროს დაგივიწყებ. შენს ოჯახს 

გამხნევებას ვუსურვებ! ნათელში განისვენე“. 

 

ფრანჩესკ ფაბრეგასი: „პირველად 14 

წლის წინათ შეგხვდი და შემიძლია, ვთქვა, რომ 

შენნაირი ადამიანი ძალიან ცოტაა. მადლობა 

იმისთვის, რომ განმავითარე როგორც 

საფეხბურთო კუთხით, ასევე პიროვნულად. შენი 

ადგილი ჩვენს გულში ყოველთვის იქნება. 

ნათელში იყავი, ტიტო“. 

 

ფლორენტინო პერესი: „მადრიდის 

„რეალის“ სახელით მინდა, ღრმა მწუხარება 

გამოვხატო ტიტო ვილანოვას გარდაცვალების 

გამო. „ბარსელონას“, მის ოჯახს, 

განსაკუთრებით მეუღლესა და შვილებს 

მხარდაჭერას ვუცხადებთ“. 

 

იკერ კასილასი: „მთელი საფეხბურთო 

სამყაროსთვის სამწუხარო დღეა. ნათელში 

იყავი, ტიტო. ის სიმტკიცისა და სიმამაცის 

მაგალითია“. 
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უეფას ოფიციალურმა ვებ-გვერდმა 

ჩემპიონთა ლიგის ამ კვირის სიმბოლური 

ნაკრები გამოაქვეყნა. 

მეკარე: მარკ შვარცერი („ჩელსი“); 

მცველები: სეზარ ასპილიკუეტა („ჩელსი“), გარი 

კეჰილი („ჩელსი“), ჯონ ტერი („ჩელსი“), ფაბიო 

კოენტრაუ („რეალი“); 

ნახევარმცველები: ლუკა მოდრიჩი („რეალი“), 

დავიდ ლუისი („ჩელსი“), კოკე („ატლეტიკო“); 

თავდამხმელები: არიენ რობენი („ბაიერნი“), 

კარიმ ბენზემა („რეალი“), ანხელ დი მარია 

(„რეალი“). 

 

 

ჰოლანდიელი ჟურნალისტების ცნობით, 

ლუი ვან გალი „მანჩესტერ იუნაიტედის“ მიერ 

შემოთავაზებულ პირობებს დათანხმდა და 

მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ „ოლდ 

ტრაფორდს“ მიაშურებს. (De Telegraaf) 

 

მადრიდის „ატლეტიკო“ კლუბიდან დიეგო 

კოსტას წასვლის შემთხვევაში, ალვარო 

ნეგრედოს დამატებას შეეცდება. (Football Direct 

News) 

 

 

ფიფამ „ბარსელონას“ ფეხბურთელების 

შეძენის უფლება მისცა. კატალონიურ გუნდს  

ლონდონის „ჩელსიდან“ რამირესის 

გადმობირება სურს და ტრანსფერისთვის 24 

მილიონ ევროს და ერთ ახალგაზრდა 

მოთამაშეს ამზადებს. (Daily Mirror) 

 

მარიო მანჯუკიჩის ხელში ჩაგდებისთვის 

ბრძოლაში „იუვენტუსსა“ და „მონაკოს“ 

ლონდონის „არსენალი“ შეეცილება. (Tuttosport) 

 

„არსენალის“ მცველი ბაკარი სანია 

„ფენერბაჰჩეში“ გადასასვლელად ემზადება. 

(L'Equipe) 

 

„მონაკოს“ ხელმძღვანელობას კლუბის 

მთავარი მწვრთნელის პოსტზე არსენ ვენგერის 

მიწვევა სურს. მონაკოში ფრანგ სპეციალისტს 

წელიწადში 15 მილიონ ევროს სთავაზობენ. 

(Daily Mail)  

 

 

მოგეხსენებათ, „საუთჰემპტონის“ მცველ 

ლიუკ შოუს თვალი „მანჩესტერ იუნაიტედმა“ 

დაადგა, თუმცა ახალგაზრდა ფეხბურთელი 

„წითელ ეშმაკებს“ პასუხს მანამ არ შეუთვლის, 

სანამ დევიდ მოიესის შემცვლელი 

ოფიციალურად არ გახდება ცნობილი. (Daily 

Mail) 

 

„მანჩესტერ სიტი“ „ტოტენჰემ ჰოთსპურს“ 

ჯო ჰარტის უგო ლორისში გაცვლას 

შესთავაზებს. (L'Equipe) 
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„ბარსელონა“ მიუნხენის „ბაიერნიდან“ ხავი 

მარტინესის დამატებას გეგმავს, რომელსაც 

მიმდინარე სეზონში წინასთან შედარებით 

ნაკლები სათამაშო დრო ეძლევა. (Mundo 

Deportivo) 

 

ლონდონის „ჩელსის“ ნახევარმცველმა 

რამირესმა „სანდერლენდის“ წინააღმდეგ 

გამართული მატჩის მიმდინარეობისას სებასტიან 

ლარსონს სახეში ხელი გაარტყა, თუმცა მსაჯებმა 

ეს ეპიზოდი ვერ შენიშნეს. სადისციპლინო 

კომიტეტმა ინციდენტის ვიდეოჩანაწერი 

შეისწავლა და რამირესს ოთხმატჩიანი 

დისკვალიფიკაცია მიუსაჯა. 

 

ესპანური „მარკას“ ცნობით, ზინედინ 

ზიდანი მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ 

მადრიდის „რეალს“ დატოვებს. 

 

 

ცნობილმა იტალიელმა სპეციალისტმა 

ფაბიო კაპელომ განაცხადა, რომ სამწვრთნელო 

კარიერას ოთხ წელიწადში დაასრულებს. (R - 

Sports) 

 

ტურინის „იუვენტუსს“ „ბარსელონას“ 

თავდამსხმელის, ალექსის სანჩესის დამატება 

სურს. შესაძლოა, სანჩესმა ტურინულ კლუბში 

იჯარის წესით ითამაშოს. (Tuttosport) 

 

იტალიური „რომა“ დიდიე დროგბას 

მიმართ იჩენს ინტერესს.  (Lesport 10) 

 

ფრენკ ლამპარდი ლონდონის 

„ჩელსისთან“ კონტრაქტს, სავარაუდოდ, კიდევ 

ერთი წლით გაახანგრძლივებს. (Daily Express) 

 

 

ლონდონის „არსენალი“ ზაფხულის 

სატრანსფერო პერიოდში მიუნხენის „ბაიერნის“ 

მცველ დანტეს დაბევებას შეეცდება. (Football 

Direct News) 

 

„მანჩესტერ იუნაიტედის“ ნახევარმცველ 

ტომ კლევერლის მიმართ ინტერესს 

„ევერტონის“ თავკაცი რობერტო მარტინესი 

იჩენს.  მარტინესი კლევერლის „უიგან 

ატლეტიკში“ თავკაცობდა და კარგად უწყის მისი 

შესაძლებლობები. „კანფეტები“ ფეხბურთელის 

სანაცვლოდ 8 მილიონ ფუნტ სტერლინგს 

ამზადებენ. გარდა ამისა, „ევერტონს“ დანი 

უელბეკიც აინტერესებს. (Daily Mail) 

 

 

„მანჩესტერ იუნაიტედიდან“ 

გათავისუფლებული დევიდ მოიესის 

კანდიდატურას „ტოტენჰემ ჰოთსპური“ 

ზაფხულში განიხილავს. (Evening Standard) 
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უეფას ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალურ ეტაპზე მადრიდის „რეალმა“ მიუნხენის „ბაიერნი“ 

ანგარიშით 1:0 დაამარცხა. ბავარიული გუნდის ფეხბურთელები თამაშის სტილის გამო გააკრიტიკეს, 

მათ ტემპი დაუწუნეს და ერთფეროვნებაში დასდეს ბრალი. „ბაიერნის“ შეტევითი ხაზის განეიტრალება 

სერხიო რამოსმა და პეპემ შესანიშნავად მოახერხეს, იკერ კასილასმა კი კვლავ დაამტკიცა, რომ 

თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარეა. 

 

მეორე ნახევარფინალური მატჩი, რომელიც მადრიდის „ატლეტიკოსა“ და ლონდონის „ჩელსის“ 

შორის გაიმართა, უგოლოდ დასრულდა. ჟოზე მოურინიომ თამაში ჩაკეტა და თუ თანამედროვე 

საფეხბურთო სამყაროში დამკვიდრებულ ტერმინს გამოვიყენებთ, საკუთარი კარის წინ „ავტობუსი 

დააყენა“. ფაქტი ერთია: „ჩელსიმ“ კარი მშრალად შეინახა და „სტემფორდ ბრიჯზე“ გასამართი მატჩის 

წინ მცირე უპირატესობა მოიპოვა. 
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რაიან გიგზი „მანჩესტერ იუნაიტედში“ 13 წლის ასაკიდან არის. ამ ხნის განმავლობაში მან უმარავი 

ტიტული მოიგო. კლუბის თავკაცის პოსტიდან დევიდ მოიესის გათავისუფლების შემდეგ 40 წლის გიგზი 

მთავარი მწვრთნელის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნეს. უელსელმა პირველ გამოცდას 

წარმატებით გაართვა თავი და „ნორვიჩ სიტი“ შინ ანგარიშით 4:0 გაანადგურა. 

 

 

დორტმუნდის „ბორუსიას“ მთავარმა მწვრთნელმა იურგენ კლოპმა „მანჩესტერ იუნაიტედის“ 

მთავარი მწვრთნელის პოსტზე მისი ინტერესები უარყო. კლოპმა განაცხადა: „1000 მიზეზი მაქვს იმისა, 

თუ რატომ ვარ ბედნიერი „ბორუსიაში“ მუშაობით“. როგორც ჩანს, გერმანელი სპეციალისტი „წითელი 

ეშმაკების“ მაცდურ წინადადებას არ წამოეგო. 
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დევიდ მოიესის გათავისუფლების შემდეგ 

„მანჩესტერ იუნაიტედის“ მწვრთნელის ვაკანტურ 

ადგილზე საკმაოდ ბევრი პრეტენდენტია.  

 

დიეგო სიმეონე 

 

ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე 

პერსპექტიული მწვრთნელია. კარლო 

ანჩელოტის თქმით, სიმეონეს „ატლეტიკოს“ 

საფეხბურთო ფილოსოფია ზუსტად ასახავს 

ახალგაზრდა დიეგოს ფეხბურთელობის 

პერიოდში. ოდნავ უხეში, მიზანმიმართული და 

ტაქტიკურად გამართული ფეხბურთი 

„მანჩესტერისთვის“ იდეალური ვარიანტია. 

თუმცა, მინუსი ის არის, რომ „ატლეტიკო“ 

ძირითადად კონტრშეტევებზე თამაშობს. 

გაამართლებს თუ არა ამგვარი ტაქტიკა 

„მანჩსტერში“, რთული სათქმელია. 

 

იურგენ კლოპი 

 

გუნდურ სისწრაფეში და მეტოქის 

ნახევარზე პრესინგში კლოპის „ბორუსია“ 

მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა. კლოპი 

ფეხბურთელებისგან იმაზე მეტს ითხოვს, ვიდრე 

მათ ეს შეუძლიათ. მისთვის სტატისტიკას ძალიან 

დიდი მნიშვნელობა აქვს. კლოპს მინიმუმიდან 

მაქსიმუმის მიღება შეუძლია. მაგრამ, კლოპის 

გადაბირებას მისი დორტმუნდის მიმართ დიდი 

სიყვარული აფერხებს. გერმანელმა 

სპეციალისტმა, კულუარული ინფორმაციით, 

„ბარსელონას“ წინადადებაზეც უარი თქვა. 

 

ლუი ვან გალი 

 

გამოცდილი ჰოლანდიელი სპეციალისტი 

„მანჩესტერ იუნაიტედის" მწვრთნელობის ერთ-

ერთი მთავარი ფავორიტია. ვან გალი შემტევი 

ფეხბურთის მიმდევარია და რაც ძალიან 

მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდებთანაც იცის 

მუშაობა. მისი მთავარი უარყოფითი თვისება კი  

კონფლიქტურობაა. ლუსიო, მარკ ვან  ბომელი, 

იბრაჰიმოვიჩი... ეს იმ ფეხბურთელთა 

არასრული სიაა, ვისთანაც ვან გალს სხვადასხვა 

დროს მოსვლია უთანხმოება. 

 

ლორან ბლანი 

 

ლორან ბლანის საფეხბურთო კარიერაში „ოლდ 

ტრაფორზე“ გატარებული ორი სეზონი და 

საჩემპიონო ტიტულიც ფიგურირებს. თუმცა, 

პარიზული სადებიუტო სეზონის შემდეგ 

ინგლისში გადაბარგების განსაკუთრებული 

მიზეზი არ არსებოს. საინტერესოა, რომ „პსჟ“-ში 

ბლანს სათადარიგო ვარიანტად 

განიხილავდნენ. დადებითი მომენტი არც 

ევრასთან კონფლიქტია, რომელიც ბლანს 

საფრანგეთის ნაკრებში მუშაობისას ჰქონდა. 

 

რაიან გიგზი 

 

ალექს ფერგიუსონის გეგმით, გიგზს 

სამწვრთნელო ნიუანსების დასაუფლებად 

მინიმუმ სამი წელი დასჭირდებოდა. თუმცა, 

მოიესის წარუმატებელი მუშაობის გამო 

უელსელს შანსი გაცილებით ადრე მიეცა. ნურც 

იმას გამოვრიცხავთ, რომ გიგზს საქმე კარგად 

წაუვიდეს და სხვა მწვრთნელებთან 

მოლაპარაკებები საერთოდ აღარ გახდეს 

საჭირო. მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი 

შეიძლება ფეხბურთელების დიდ ნაწილთან 

მეგობრული ურთერთობა და გამოცდილების 

არქონა გახდეს. 

 
2014  წლის  27  აპრილი   თბილისი, საქართველო   

(Fanebi.Com) 

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

მთავარი რედაქტორი:   ბექა დოგრაშვილი 

ჟურნალისტები:  ლევან ხარაზოვი, ბექა 

დოგრაშვილი 
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