
 

 

  



 

 

 

ამ კვირის ერთ-ერთ მთავარ თემად „ელ 

მადრიგალზე“ მომხდარი ამბავი იქცა, როდესაც 

„ბარსელონას“ მცველ დანი ალვესს 

„ვილიარეალის“ გულშემატკივარმა ტრიბუნიდან 

ბანანი ესროლა. ბრაზილიელმა ფეხბურთელმა 

გადმოგდებული ხილი აიღო და მიირთვა, მეორე 

დღეს კი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 

ანტირასისტული კამპანია აგორდა. როგორც 

ირკვევა, ალვესის ქმედება სპონტანური არ 

ყოფილა, მან მიზანმიმართულად შეჭამა ბანანი, 

რადგან ანტირასისტული აქცია სახელწოდებით 

„ჩვენ ყველანი მაიმუნები ვართ“ - წინასწარ 

დაგეგმილი იყო.  

 

ესპანური გაზეთი „ასი“ წერს, რომ მსგავსი 

ინციდენტი „ესპანიოლსა“ და „ბარსელონას“ 

შორის რამდენიმე კვირის წინათ გამართულ 

მატჩშიც მოხდა. იმ შეხვედრაში ნეიმარი და დანი 

ალვესი რასისტული შეძახილებით „შეამკეს“ და 

ტრიბუნიდან ბანანიც ისროლეს. მომხდარ 

ინციდენტს ბრაზილიელმა პიარსპეციალისტებმა 

ყურადღება მიაქციეს და მსგავსი ინციდენტის 

სათავისოდ გამოყენება გადაწყვიტეს. 

 

 

 

ამ საშვილიშვილო საქმეს სააგენტო 

Loducca-მ მოჰკიდა ხელი, რომელმაც მიიღო 

გადაწყვეტილება, რომ ბანანის სროლის 

შემთხვევაში, ფეხბურთელს ის უნდა შეეჭამა. 

თავდაპირველად ჩაფიქრებული იყო, რომ ამას 

ნეიმარი გააკეთებდა, ვინაიდან, როგორც წესი, 

ის ექცევა ხოლმე ყურადღების ცენტრში, თუმცა 

„ვილიარეალთან“ მატჩში ბანანი დანი ალვესს  

 

ესროლეს და ბანანის შეჭმაც ბრაზილიელ 

მცველს მოუწია.  

 

„მოქმედება უფრო ღირებულია, ვიდრე 

ნებისმიერი სიტყვა. ჟესტს არ სჭირდება თარგმნა. 

როგორც დაინახეთ, ამ ქმედებამ მთელი 

მსოფლიო მოიცვა. ჩაფიქრებული იყო, რომ 

ბანანს ნეიმარი შეჭამდა, მაგრამ ეს ალვესმა 

გააკეთა. იდეამ მაინც იმუშავა. ჩვენ შევქმენით 

ჰეშთეგები #somostodosmacacos და 

#weareallmonkeys, რომლებმაც რასიზმის 

წინააღმდეგ სწორი ორიენტირი აიღო. იმედია, 

მსგავს ფაქტს ანალოგი აღარ ექნება“, - 

განაცხადა კომპანია Loducca-ს 

წარმომადგენელმა გუგა კეტცერმა. 

 

 

 

საბოლოო ჯამში, რასისტული ქმედების 

მსხვერპლად თავად ბანანის მსროლელი იქცა. 

სტადიონის უსაფრთხოების სამსახურმა 

ხულიგანი რამდენიმე საათში ამოიცნო და მას 

მთელი სიცოცხლის განმავლობაში „ელ 

მადრიგალზე“ შესვლა აუკრძალა. თუმცა, მას 

მხოლოდ ეს არ აკმარეს. ესპანური გამოცემა 

„ელ პაისი“ წერს, რომ სამშაბათს ბანანის 

მსროლელი გულშემატკივარი პოლიციამ 

დააკავა. აქამდე დამნაშავის ვინაობას არ 

ასახელებდნენ, თუმცა ესპანურმა „მარკამ“ 

გაარკვია, რომ მას დავიდი ჰქვია, არის 25 წლის, 

ითვლება „ვილიარეალის“ ოფიციალური ფან-

კლუბის წევრად. გარდა ამისა, გამოცემამ 

ფოტოც მოიპოვა, რომელზეც დავიდი 

„ვილიარეალის“ პრეზიდენტ ფერნანდო როიგ 

ალფონსოსთან ერთად არის გამოსახული. 
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ბრაზილიის მსოფლიოს ჩემპიონატის 

დაწყებამდე თვენახევარზე ნაკლები დრო 

დარჩა. ადგილობრივი მოსახლეობა 

მოუთმენლად ელის მუნდიალის სტარტს, თუმცა 

მათ შორის ერთი კაცი განსაკუთრებით 

გამოირჩევა.  

 

 

 

ეს ამბავი 20 წლის წინათ, 1994 წლის 

მსოფლიოს ჩემპიონატზე დაიწყო. აშშ-ის 

მუნდიალის ფინალში ბრაზილიისა და იტალიის 

ნაკრებები გავიდნენ. ჩემპიონატის დაწყებამდე  

ბრაზილიელმა ადვოკატმა ნელსონ პავიოტიმ 

პირობა დადო, თუ გავიმარჯვებთ, მთელი 

სიცოცხლის განმავლობაში ჩემი ქვეყნის დროშის 

ფერებში გამოწყობილი ტანსაცმლით ვივლიო. 

ის ფინალური შეხვედრა ბრაზილიელებმა 

პენალტების სერიაში მოიგეს, პავიოტი კი სიტყვის 

გატეხვას არ აპირებდა და იმ დღიდან 

მოყოლებული ამ დრომდე ბრაზილიის დროშის 

ფერებშია გამოწყობილი. 63 წლის ბრაზილიელი 

ადვოკატის კარადაში მხოლოდ ყვითელი, 

მწვანე, ლურჯი და თეთრი (ბრაზილიის დროშის 

ფერები) ფერის ტანისამოსი მოიძებნება, სახლი, 

ოფისი, ავტომობილი - ყველაფერს „სელესაოს“ 

ფერები აქვს.  

 

დავიწყოთ სამზარეულოთი. ნელსონი 

მხოლოდ იმ საკვებს მიირთმევს, რომელსაც 

ყვითელი, მწვანე, თეთრი და ლურჯი ფერები 

აქვს. ამ ფერების შეფერილობა ძირითადად 

ხილ-ბოსტნეულს აქვს. შესაბამისად, ნელსონი 

ჯანსაღი საკვებით იკვებება. მაგიდის 

გადასაფარებელი, სკამები, კედლები - აქ 

ყველგან ბრაზილიის დროშებია. 

 

 

ნელსონის ავტომობილიც ბრაზილიის 

დროშებით არის აჭრელებული. სამსახურშიც და 

სასამართლოშიც ამ უცნაური მანქანით დადის. 

არ გეგონოთ, რომ მხოლოდ ავტომობილის 

შეფერილობა იქცევდეს ხალხის ყურადღებას. 

ნელსონს მანქანის თავზე ხმის გამაძლიერებელი  

აქვს დამონტაჟებული, ბრაზილიის ჰიმნს რთავს 

და ისე მიდის, თან ქუჩიდან მომღიმარი 

ბრაზილიელი ესალმებიან. 

 

 

 

„თავს პატრიოტად ვთვლი, რომელსაც 

ბრაზილია უყვარს, უყვარს ეს მიწა და ეს ხალხი. 

იმედი მაქვს, რომ ბრაზილიას დიდებული 

მომავალი ექნება, უკეთესი ცხოვრების იმედით 

ვარ.  

 

მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში 

ბრაზილია იქნება. ეს საშუალებას მოგვცემს, რომ 

მრავალი მესიჯი გავუგზავნოთ მსოფლიოს. იმის 

დამოუკიდებლად, მოვიგებთ თუ ვერა 

ჩემპიონატს, ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ აქ ვართ, ჩვენ 

ვაჩვენებთ, რა არის ნამდვილი ბრაზილია. 

მსოფლიოს ჩემპიონატი და ფეხბურთი ხომ 

ხალხს აერთიანებს?!“ - აცხადებს პავიოტი. 
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უეფას ოფიციალურმა ვებ-გვერდმა 

ჩემპიონთა ლიგის ამ კვირის სიმბოლური 

ნაკრები გამოაქვეყნა. 

მეკარე: ტიბო კურტუა („ატლეტიკო“); 

მცველები: ხუანფრანი („ატლეტიკო“), სერხიო 

რამოსი („რეალი“), პეპე („რეალი“), ფილიპე 

ლუისი („ატლეტიკო“); 

ნახევარმცველები: ლუკა მოდრიჩი („რეალი“), 

არდა თურანი („ატლეტიკო“), ანხელ დი მარია 

(„რეალი“); 

თავდამხმელები: კრიშტიანუ რონალდუ 

(„რეალი“), დიეგო კოსტა („ატლეტიკო“), გარეტ 

ბეილი („რეალი“). 

 

 

მომდევნო ორი სეზონის განმავლობაში 

ფრანგულ „მარსელს“ ფეხბურთის 

არგენტინელი სპეციალისტი მარსელო ბიელსა 

უხელმძღვანელებს. მხარეებს შორის 

კონტრაქტი მიმდინარე სეზონის ბოლოს 

გაფორმდება. 

 

„ბარსელონას“ მცველი დანიელ ალვესი 

„პარი სენ-ჟერმენში“ გადასვლასთან ახლოსაა. 

კატალონიური წყაროს ცნობით, ბრაზილიელმა 

ფეხბურთელმა პარიზულ კლუბში მოთამაშე მის 

მეგობრებს უკვე აცნობა, რომ მომავალ სეზონში 

მათთან ერთად ითამაშებს. (Mundo Deportivo) 

 

მანუელ ნოიერმა მიუნხენის „ბაიერნთან“ 

კონტრაქტი 2019 წლამდე გაახანგრძლივა. 

 

მადრიდის „ატლეტიკო“ სეზონის ბოლოს 

დიეგო კოსტასთან კონტრაქტის 

გახანგრძლივებას გეგმავს. 

 

მიუნხენის „ბაიერნის“ პრეზიდენტის პოსტზე 

კარლ ჰოპფნერი აირჩიეს. 

 

„ჰალ სიტისთან“ მატჩის შემდეგ „მანჩესტერ 

იუნაიტედის“ მომდევნო მთავარ მწვრთნელად 

ლუი ვან გალს დაასახელებენ. ჰოლანდიელი 

სპეციალისტი „წითელ ეშმაკებს“ მომდევნო 

სეზონიდან გაუძღვება. გავრცელებული 

ინფორმაციით, ვან გალი თავის სამწვრთნელი 

შტაბში რაიან გიგზის შეყვანაზე თანახმაა. (Daily 

Mail) 

 

 

უეფას საკლუბო კოეფიციენტთა ცხრილში 

მადრიდის „რეალმა“ „ბარსელონას“ 

გადაუსწრო და გალიდერდა, მესამე ადგილზე 

მიუნხენის „ბაიერნია“, შემდეგ მოდის ლონდონის 

„ჩელსი“ და „მანჩესტერ იუნაიტედი“. 

 

გამოცდილი იტალიელი სპეციალისტი 

ჯოვანი ტრაპატონი, სავარაუდოდ, მაროკოს 

ნაკრებს ჩაიბარებს. (Tuttomercatoweb) 

 

კრიშტიანუ რონალდუმ ჩემპიონთა ლიგის 

მიმდინარე გათამაშებაში მე-16 გოლი გაიტანა, 

რაც ამ ტურნირის არსებობის ისტორიაში 

საუკეთესო შედეგია. 
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„ბარსელონას“ მთავარი მწვრთნელის 

პოსტზე ლუის ენრიკეს კანდიდატურა აქტიურად 

განიხილება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ 

ლუის ენრიკეს კატალონიურ გუნდში თანაშემწედ 

კარლეს პუიოლის ხილვა სურს, თუმცა თავად 

მწვრთნელი „ბარსელონასთან“ მის 

დაკავშირებას სპეკულაციას უწოდებს. (Marca) 

 

„ფიორენტინას“ კოლუმბიელი 

ნახევარმცველი ხუან გუარდადო „ბარსელონას“ 

შემოთავაზებას დათანხმდა და ახლა კლუბებს 

შორის შეთანხმებას ელის. (Mundo Deportivo) 

 

მას შემდეგ, რაც მარიო გიოტცემ 

განაცხადა, რომ „ბაიერნში“ უკმაყოფილოა, მის 

ხელში ჩასაგდებად ბრძოლაში ლონდონის 

„ჩელსი“ ჩაერთო. ჟოზე მოურინიოს გიოტცეს 

დამატება ჯერ კიდევ „რეალში“ მუშაობის 

პერიოდში სურდა. (Metro) 

 

 

 

მილანის „ინტერის“ მცველი ვალტერ 

სამუელი, სავარაუდოდ, „ფიორენტინას“ 

მიაშურებს. არგენტინელი მცველი „ვიოლასთან“ 

ერთწლიან კონტრაქტს გააფორმებს, ხელფასის 

სახით კი 1.5 მლნ ევროს მიიღებს. (La Gazzetta 

dello Sport) 

 

რაულმა შესაძლოა კარიერა ამერიკულ 

MLS-ში გააგრძელოს. ესპანელ ფეხბურთელსა 

და „ნიუ-იორკ კოსმოსს“ შორის 

მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. (AS) 

 

„ფრანს ფუტბოლის“ ცნობით, 

„ბარსელონას“ მეკარე ვიქტორ ვალდესი 

სიტყვას შეასრულებს და ტრავმის მოშუშების 

შემდეგ „მონაკოსთან“ ოთხწლიან კონტრაქტს 

მოაწერს ხელს. (France Football)

 

 

„ლივერპულს“ „მანჩესტერ სიტის“ მცველ 

მიკა რიჩარდსის დამატება კვლავ სურს. (Daily 

Mail) 

 

„ლივერპული“ „ნიუკასლის“ ნახევარმცველ 

ჰატემ ბენ არფას შესაძენად 6 მლნ ფუნტს 

ამზადებს. (Metro) 

 

მას შემდეგ, რაც ესპანეთის 

პრიმერადივიზიონის 36-ე ტურში „ბარსელონა“ 

სტუმრად „გრანადას“ ანგარიშით 2:2 დაუზავდა, 

კატალონიელთა ნახევარმცველმა სერხიო 

ბუსკეტსმა განაცხადა: „ახლა უკვე შეიძლება იმის 

თქმა, რომ სეზონი ჩვენთვის დასრულებულია. ეს 

მატჩი გამოცდილებად უნდა იქცეს, რაც 

მომავალში დაგვეხმარება“. (Football Espana) 
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ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალურ ეტაპზე ლონდონის „ჩელსისა“ და მადრიდის „ატლეტიკოს“ 

შორის დაპირისპირება ესპანელთა გამარჯვებით დასრულდა. მართალია, წყვილის პირველ 

შეხვედრაში ჟოზე მოურინიოს მიერ გამოყენებულმა „ავტობუსის“ სახელწოდებით ცნობილმა ტაქტიკამ 

იმუშავა, თუმცა განმეორებით შეხვედრაში ლონდონელებს გაცილებით აქტიური თამაში მართებდათ. 

„ავტობუსმა“ ვეღარ ივარგა, შესაძლოა საწვავი გამოელია - ასე ეხმაურება ცნობილი კარიკატურისტი 

ომარ მომანი ამ შეხვედრის შედეგს. 

 

 

მეორე ნახევარფინალურ მატჩში ცოტა თუ წარმოიდგენდა იმას, რაც მოხდა. მადრიდის „რეალმა“ 

„ალიანს არენაზე“ მიუნხენის „ბაიერნი“ ანგარიშით 4:0 გაანადგურა და ორი მატჩის ჯამში 5:0 აჯობა. 

მეორე შეხვედრაში დუბლით სერხიო რამოსმა და კრიშტიანუ რონალდუმ გამოიჩინეს თავი. 

პორტუგალიელმა ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში მე-16 გოლი გაიტანა, რაც ამ ტურნირის 

არსებობის ისტორიაში საუკეთესო შედეგია. 
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უეფას ევროპის ლიგის ნახევარფინალურ ეტაპზე ლისაბონის „ბენფიკამ“ ტურინის „იუვენტუსი“ 

ორი მატჩის ჯამში ანგარიშით 2:1 დაამარცხა და ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა, სადაც ესპანურ 

„სევილიას“ შეხვედება. მომანის ნახატზე გმირ ლისაბონელებს ზეციდან ესალმებიან ეუსებიო და მარიუ 

კოლუნა, რომლებიც მიმდინარე წლის დასაწყისში გარდაიცვალნენ. 

 

          10 მაისს ლევან კობიაშვილი მრავალწლიანი საფეხბურთო კარიერის 

უკანასკნელ მატჩს ჩაატარებს.  ლევანს გერმანიაში დავუკავშირდით და რამდენიმე 

საინტერესო საკითხზე გავესაუბრეთ. 

 

 — კარიერის უკანასკნელი მატჩის 

ჩატარებამდე ერთ კვირაზე  ნაკლები დროა 

დარჩენილი. რას გრძნობთ?  

 — სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე არ 

მაქვს გათვიცნობიერებული. წლების მანძილზე 

ჩემი ცხოვრება ყოველდღიური ვარჯიშებით და 

კვირის ბოლოს გასამართი მატჩით იყო 

დატვირთული. იმის დაჯერება, რომ სულ მალე 

ეს დასრულდება ცოტა რთულია. ვცდილობ 

ამაზე არ ვიფიქრო. 

 

 — რა იყო ყველაზე 

დასამახსოვრებელი ამ ხანგრძლივი 

კარიერის განმავლობაში?  

 — რთულია ერთი ეპიზოდის გამორჩევა. 

საკმაოდ ბევრი პოზიტივიც  იყო და სამწუხაროდ, 

ნეგატიური მომენტებიც. 

ბავშვობიდან დაწყებული ყოველთვის 

ვცდილობდი, რომ ნებისმიერი თამაშიდან 

მაქსიმალური სიამოვნება მიმეღო. მოედანზე 

გატარებული ყოველი წუთი ჩემთვის 

ბედნიერებაა. 

 

 

 

 — საკმაოდ ბევრი ცნობილი 

ფეხბურთელი კარიერას მშობლიურ კლუბში 
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ასრულებს. გქონდათ თუ არა შემოთავაზება 

რომელიმე ქართული გუნდიდან?  

 — შემოთავაზება ნამდვილად არ 

ყოფილა და ჩემი ინიციატივით ვერსად ვერ 

მივიდოდი. თუმცა, შემოთავაზების შემთხვევაშიც 

კი, ასეთ გადაწყვეტილებას იოლად ვერ 

მივიღებდი. 

 

 

 

 — სანაკრებო თემასაც შევეხოთ. 

ეროვნული გუნდიდან არც თუ ისე 

სასიამოვნო სიტუაციაში წახვედით... ნაკრების 

დღევანდელ მდგომარეობას როგორ 

შეაფასებდით?  

 — ნაკრებიდან წასვლაზე უკვე საკმაოდ 

ბევრი ვისაუბრე და ამ თემაზე ყველამ 

ყველაფერი ძალიან კარგად იცის... 

 ეროვნული გუნდი ერთ-ერთი ყველაზე 

დიდი ტკივილია ჩემს ცხოვრებაში. 

ფეხბურთელმა შეიძლება საკლუბო დონეზე 

ყველაფერს მიაღწიოს, მაგრამ ეროვნულ 

გუნდთან ერთად მოპოვებულ გამარჯვებას სულ 

სხვა გემო აქვს. 

 ნაკრები ჩემთვის ყოველთვის 

პრიორიტეტულია და ძალიან მწყდება გული, 

რომ ევროპის ან მსოფლიო ჩემპიონატზე 

ასპარეზობა ვერ მოვახერხე. იმედია, ამ 

სიხარულს გულშემატკივრის სტატუსში მაინც 

განვიცდი. 

 

 — სამომავლო გეგმებზე რას 

გვეტყვით?  

 — ჩემს თავს ქართულ ფეხბურთში 

ვხედავ. რა თქმა უნდა, მაქვს გარკვეული გეგმები 

და იდეები ქართულ ფეხბურთან დაკავშირებით, 

თუმცა ამას ჩამოსვლის შემდეგ გავახმაურებ. 

 ფეხბურთელობის სულ ცოტა დრო 

დამრჩა და მინდა ამ დღეებით ბოლომდე 

დავტკბე. 

 

 — ევროპის თასის საკვალიფიკაციო 

ეტაპს როგორ შეფასებდით? ეს ტურნირი 

თქვენი ორგანიზებით ჩატარდა...  

 — კომპანია, რომელიც აღნიშნულ 

ტურნირს ატარებს, დამიკავშირდა და მთხოვა, 

რომ გათამაშებაში საქართველოდანაც 

ყოფილიყო ჩართული ერთი გუნდი. 

 მეგობრებთან ერთად გადავწყვიტეთ, 

რომ ყველა გუნდი თანაბარ მდგომარეობაში 

ჩაგვეყენებინა და საქართველოს მასშტაბით 

შესარჩევი ეტაპს გავუწიეთ ორგანიზება. 

როგორც მოგეხსენებთ, გამარჯვებული გუნდი 

ბერლინში გასამართ ტურნირზე გაემგზავრება. 

 

 — და ბოლოს, საინტერესო იქნებოდა 

თქვენი მოსაზრება ქართულ ფეხბურში 

არსებულ მდგომარეობაზე. რა არის დღეს 

ჩვენი მთავარი პრობლემა?  

 — ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს და 

ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზე მოკლედ 

საუბარი რთულია. საქართველოში დაბრუნების 

შემდეგ ყველაფერზე დაწვრილებით ვისაუბრებ. 

 

 

2014  წლის  4 მაისი   თბილისი, საქართველო   

(Fanebi.Com) 

სპორტული ინტერნეტ-პორტალი Fanebi.com 

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

 
მთავარი რედაქტორი:   ბექა დოგრაშვილი 

ჟურნალისტები:  ლევან ხარაზოვი, ბექა 

დოგრაშვილი 
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