ამ კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემა ფიფასგან „ბარსელონას“ დაჯარიმებაა. მას
შემდეგ, რაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, მრავალი მოსაზრება გამოითქვა. მოდით
გავარკვიოთ, ვინ არის დამნაშავე.

რა დააშავა „ბარსელონამ“

ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის თებერვლის
თვეში „ბარსელონას“ ახალგაზრდული გუნდის
ექვს ფეხბურთელს ოფიციალურ ტურნირებზე

ფიფას შედგენილი აქვს სპეციალური

თამაშის უფლება აეკრძალა. ეს ფეხბურთელები

რეგლამენტი, რომლის მიხედვითაც უნდა

იყვნენ კორეელები პაკ სენ-ჰო, ჩენ გილო და ლი

იმოქმედოს ყველა კლუბმა არასრულწლოვანი

სენ-ვუ, ფრანგი თეო შენდრი, ნიგერიელი

უცხოელი ფეხბურთელის დამატებისას. იმის

წარმოშობის ჰოლანდიელი ბობი ადეკანიე და

გასარკვევად, თუ რა დააშავეს

კამერუნელი პატრის სუსია.

კატალონიელებმა, ჯერ „ბარსელონას“
მაგალითზევე გავიგოთ, რისი უფლება აქვს
კლუბს:

თუ არასრულწლოვანი უცხოელი
ფეხბურთელის მშობლების ესპანეთში ვიზიტი
შვილის საფეხბურთო კარიერასთან არ არის
დაკავშირებული, მაშინ კლუბს ამ მოთამაშის
გაფორმებაის უფლება აქვს;

თუ არასრულწლოვანი უცხოელი
ფეხბურთელი ესპანეთში ევროკავშირის სხვა
ქვეყნიდან ჩავიდა და არის არანაკლებ 16 წლისა,
კლუბს მისი გაფორმების უფლება ეძლევა;

თუ არასრულწლოვანი უცხოელი
ფეხბურთელი ესპანეთში ჩასვლამდე
ცხოვრობდა ესპანეთის საზღვრიდან მაქსიმუმ 50
კილომეტრის მოშორებით, კლუბს მოთამაშის
გაფორმებს უფლება ეძლევა.

რას მოიცავს ჯარიმა

„ბარსელონას“ უახლოესი ორი
სატრანსფერო ფანჯრის განმავლობაში
აეკრძალება ფეხბურთელის დამატება როგორც
უშუალოდ რომელიმე ესპანური კლუბიდან,
ასევე საზღვარგარეთის გუნდებიდანაც.
შესაბამისად, 2015 წლის ზაფხულის
სატრანსფერო პერიოდამდე კატალონიური

თუ მოცემული სამი წესიდან რომელიმე

გუნდი სხვა კლუბიდან მოთამაშეს ვერ

დარღვეულია, მაშინ კლუბს მოთამაშის

დაიმატებს. გარდა ამისა, „ბარსელონა“ 368

გაფორმების უფლება არ აქვს. „ბარსელონას“

ათასი ევროთი ჯარიმდება. დაჯარიმებას ვერც

საქმეში საუბარია იმაზე, რომ 2009 წლიდან

ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია ვერ აცდა.

დღევანდელ დღემდე კატალონიურმა კლუბმა
წესების დარღვევით ათი არასრულწლოვანი
ფეხბურთელი დაიმატა.

ფიფას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში
მითითებული არ არის, კონკრეტულად რა
იგულისხმება ტრანსფერის აკრძალვაში და
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როდიდან შედის ის ძალაში. მაგალითად, უკვე

(„ბარსელონას“ აკადემია) სამი ნიჭიერი

გადაწყვეტილი ამბავი იყო, რომ ზაგრების

კორეელი ფეხბურთელის ჩარიცხვა სთხოვა.

„დინამოს“ მოთამაშე ალენ ჰალილოვიჩი

ასეთი გარიგება კატალონიური კლუბისთვისაც

მომავალ სეზონში „ნოუ კამპზე“ ითამაშებდა.

მომგებიანი იქნებოდა და კორეის

გასაგებია, რომ „ბარსელონა“ ფეხბურთელებს

ნაკრებისთვისაც, თუმცა ეს საქმე სადამდე

ვეღარ იყიდის, თუმცა შეეძლება თუ არა

მივიდა, ამას თქვენც კარგად ხედავთ.

გაყიდვა?
„ბარსელონა“ ფიფას გადაწყვტილებას
ავტორიტეტული უცხოელი

სპორტის უმაღლეს საარბიტრაჟო ინსტაციაში

ჟურნალისტების ცნობით, კატალონიურ კლუბს

გაასაჩივრებს. კატალონიელთა ერთ-ერთი

ფეხბურთელების გაყიდვა შეეძლება, თუმც ეს

მთავარი არგუმენტი 2009 წელს მომხდარი

ინფორმაცია ოფიციალური მაინც არ არის.

ფაქტი იქნება, როდესაც ფიფამ იმავე
დანაშაულზე ლონდონის „ჩელსის“ ჯარიმა
დააკისრა. „ჩელსიმ“ ვერდიქტი გაასაჩივრა,
საქმე მოიგო და ტრანსფერების
განხორციელების უფლება მიიღო, თუმცა
კატალონიელთა შემთხვევაში ყველაფერი ასე
ადვილი როდია.

„ჩელსიმ“ ფიფას წესი მხოლოდ ერთი
ფეხბურთელის ტრანსფერის განხორციელებისას
დაარღვია. ლონდონელებმა მსოფლიოს
ფეხბურთის მმართველი ორგანოს რეგლამენტი

რას ამბობენ „ბარსელონაში“

ფრანგული „ლანსიდან“ გაელ კაკუტას
გადმობირების დროს დაარღვიეს. „ჩელსიმ“
„ლანსისთვის“ კომპენსაციის სახით მილიონი

„სიმშვიდეს ვინარჩუნებთ. ფიფას

ევროს გადახდას დასთანხმდა და პრობლემაც

განმარტებას წარვუდგენთ. ეს ჩვეულებრივი

მოიხსნა. როგორც ხედავთ, ასეთი პრეცენდენტი

პროცესია. 90 დღე გვაქვს იმისთვის, რომ

არსებობს, მაგრამ „ბარსელონას“ საქმის

გადაწყვეტილება გავასაჩივროთ. ავხსნით, თუ

ვითარება უფრო მძიმეა.

რატომ გავაფორმეთ ამ ფეხბურთელებთან
კონტრაქტები“, - აღნიშნა „ბარსელონას“
წარმომადგენელმა.

ისიც საინტერესოა, ექნება თუ არა
„ბარსელონას“ თავისუფალი აგენტის მქონე
ფეხბურთელების დამატების უფლება? როგორც
მოგეხსენებათ, კატალონიური კლუბი

ამ საქმეში ერთ ბანალურ ფრაზასაც

მიუნხენგლადბახის „ბორუსიადან“ მეკარე ანდრე

ხშირად გაიგონებთ: „დამნაშავე ჩვენ არ ვართ,

ტერ შტეგენის დამატებას აპირებდა.

ფეხბურთელი ჩვენს კლუბში თავისით მოვიდა“.

ახალგაზრდა გერმანელ კიპერს მოქმედი

გაგიკვირდებათ და ამ ერთი შეხედვით

ხელშეკრულება 2014 წლის ზაფხულში ეწურება,

არაადექვატურ წინადადებას თავისი საფუძველი

რის შემდეგაც თავისუფალი აგენტის სტატუსს

აქვს. როგორც ზემოთ გითხარით, კანონის

იღებს. საინტერესოა, შეეძლება კი ასეთი

დარღვევით კატალონიურმა კლუბმა ათი

მოთამაშის დამატება „ბარსელონას“?!

ფეხბურთელი, ამ ათიდან კი სამი კორეელი
მოთამაშე დაიმატა. „ბარსელონას“ ვერსიით,
კატალონიურ კლუბს კორეის ფეხბურთის
ფედერაციამ მიმართა და „ლა მასიაში“

თუ ფიფას ვერდიქტი არ შეიცვლება,
„ბარსელონას“ ერთადერთი გზა რჩება: გუნდის
შევსება „ლა მასიადან“.
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ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალურ ეტაპზე „პარი სენ-ჟერმენსა“ და „ჩელსის“ შორის პირველი
მატჩი გაიმართა. ლონდონელმა მცველებმა მთავარი აქცენტი ზლატან იბრაჰიმოვიჩსა და ედინსონ
კავანიზე გააკეთეს და ამ დროს ესეკიელ ლავესი გამოეპარათ, რომელმაც პარიზული კლუბი მე-4 წუთზე
დააწინაურა. ისე კი, ფრანგებმა ანგარიშით 3:1 იმარჯვეს.

როგორც მოგეხსენებათ, „ბარსელონამ“ ფიფასგან სერიოზული სანქცია მიიღო: მსოფლიო
ფეხბურთის მმართველი ორგანო კატალონიურ კლუბს უახლოესი ორი სატრანსფერო ფანჯრის
პერიოდში სხვა კლუბიდან ფეხბურთელის დამატებას უკრძალავს. „ბარსელონა“ მიუნხენგლადბახის
„ბორუსიას“ კიპერ ანდრე ტერ შტეგენის დამატებას აპირებდა და თუ ფიფას ვერდიქტი არ შეიცვლება,
კატალონიელებისთვის სატრანსფერო ფანჯარა არც გაიხსნება. ამ თემას ეძღვნება მომანის შემდეგი
კარიკატურა, რომელზედაც ცხარე ცრემლით ატირებული ანდონი სუბისარეტა და ის ფეხბურთელები
არიან, რომელთა ყიდვასაც „ბარსელონა“ აპირებდა. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ტერ შტეგენია.
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პარასკევს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, „მანჩესტერ იუნაიტედის“ ყოფილი მთავარი
მწვრთნელი სერ ალექს ფერგიუსონი ჰარვარდის უნივერსიტეტში ლექციებს წაიკითხავს. ამ თემას
ეძღვნება ომარ მომანის კარიკატურაც. მხატვარი იუმორით მიგვანიშნებს, რომ „მანჩესტერ იუნაიტედის“
დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ცუდი არ იქნება, თუ დევიდ მოიესი ფერგიუსონის
ლექციებს დაესწრება.

ლონდონის „ჩელსის“ მთავარი მწვრთნელი ჟოზე მოურინიო ხშირად წუწუნებს, რომ გუნდს
ძლიერი თავდასხმის ხაზი არ ჰყავს. ომარ მომანის შემდეგი კარიკატურის თანახმად, პორტუგალიელ
სპეციალისტს „პარი სენ-ჟერმენიდან“ ზლატან იბრაჰიმოვიჩის ყიდვა ჰქონია განზრახული, თუმცა შვედი
ფორვარდი ინგლისის პრემიერლიგაში გადასვლაზე უარს აცხადებს: „დღის წესრიგში არ დგას ჩემი
ინგლისში გადაბარგების საკითხი. ეს გამორიცხულია“.
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უეფამ ჩემპიონთა ლიგის

სუარესს პრემიერლიგის მესის და რონალდუს

მეოთხედფინალური ეტაპის პირველი მატჩების

გვიწოდებენ? მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვართ

შემდეგ კვირის სიმბოლური გუნდი შეადგინა:

„ინგლისელი მესი“, ჩვენ ორივე. ლეოს

კურტუა, კარვახალი, ბარტრა, ვიდიჩი, ფილიპე

მსგავსად, მეც არგენტინელი ვარ. სუარესიც

ლუისი, ისკო, დიეგო, ინიესტა, რობენი, ბეილი,

სამხრეთ ამერიკიდან არის და მასაც უყვარს

ლავესი.

დრიბლინგი“. (Goal.com)

„მანჩესტერ იუნაიტედის“ თავდამსხმელმა
უეინ რუნიმ მცირე ტრავმა მიიღო და არ არის
გამორიცხული, „ბაიერნთან“ განმეორებითი
მატჩი გამოტოვოს. (BBC)

ფეხბურთის ისტორიაში მეკარეებს შორის
ლევერკუზენის „ბაიერმა“ მთავარი

საუკეთესო ბომბარდირი როჟერიო სენი სეზონის

მწვრთნელის პოსტიდან სამი ჰიიპია

ბოლოს კარიერას დაასრულებს. „სან პაულუს“

გაათავისუფლა. კლუბის თავკაცის მოვალეობას

მეკარე უკვე 41 წლის გახლავთ. (Terra)

სეზონის ბოლომდე საშა ლევანდოვსკი
შეასრულებს, რომელიც მანამდე „ბაიერის“
ახალგაზრდულ გუნდს ხელმძღვანელობდა.

„არსენალი“ „რეალის“ თავდამსხმელ
ალვარო მორატას გაფორმებასთან ახლოს
არის. (Goal.com)

„პარი სენ-ჟერმენს“ „ჩელსის“
ნახევარმცველი ოსკარი სურს, რომლის
სანაცვლოდაც მინიმუმ 46 მლნ ევროს იხდის.
(Goal.com)

„მილანი“ კლუბის აქციების 30 პროცენტს
250 მლნ. ევროდ ყიდის. შემოსული თანხა
კლუბის ახალი სტადიონის მშენებლობას
მოხმარდება. (Football italia)

„რეალის“ თავდამსხმელ ხესე როდრიგესს
ტრავმირებულ მუხლში ინფექცია შეეჭრა და მისი
მოედანზე დაბრუნება კიდევ უფრო გადაიდო.
(football espana)

ჟოზე მოურინიო არ გამორიცხავს, რომ
„მანჩესტერ სიტის“ თავდამსხმელმა

6

ფერნანდო ტორესი „ჩელსიში“ დარჩეს.

სერხიო აგუერომ საკუთარ თავს და

პორტუგალიელი სპეციალისტის თქმით, ტორესს

„ლივერპულის“ ფორვარდ ლუის სუარესს

„სტემფორდ ბრიჯზე“ მომავალი აქვს, თუმცა

ინგლისის პრემიერლიგის მესი უწოდა: „მე და

გოლების გატანას უნდა უმატოს. (Sportsmole)

„პარი სენ-ჟერმენსა“ და „ჩელსის“ შორის

„ჩელსის“ ნახევარმცველი ედენ აზარი

გამართული მატჩის მიმდინარეობისას

„პარი სენ-ჟერმენში“ გადასვლას არ

პარიზული კლუბის ნახევარმცველის, ბლეზ

გამორიცხავს: „თუ ჩემი მეუღლე პარიზში

მატუიდის სახლი გაძარცვეს. (Tuttomercatoweb)

გადაბარგებას მთხოვს, ამ ვარიანტის განხილვა
მომიწევს“. (Interieur Sport)

ერნან კრესპომ მარიო ბალოტელის
შესახებ ისაუბრა: „კარგ ფეხბურთელად სამი რამ
წარმოგაჩენს: ფეხები, გული და თავი. მხოლოდ
ამის გამოყენების შემდეგ შეიძლება ნიჭის
აღმოჩენა. ბალოტელის რაღაც აკლია. მე
ვიტყოდი, რომ ის თავის ნიჭს ამაოდ ხარჯავს.
სინამდვილეში მას ძალიან დიდი პოტენციალი
აქვს. შესაძლოა, პრობლემა სწორედ მის თავში
ვიპოვოთ. ნამდვილი ჩემპიონი მხოლოდ

ბრაზილიური „ატლეტიკო მინეირო“

გატანილი გოლებით კი არა, სიტყვითა და

ნიკოლა ანელკასთან აწარმოებს

მოქმედებითაც ფასდება“. (Football italia)

მოლაპრაკებებს. (Globoesporte)

დიდი ალბათობით, გლაზგოს „სელტიკის“
თავდამსხმელი გიორგიოს სამარასი სეზონის
ბოლოს კლუბს დატოვებს და აშშ-ს მიაშურებს,
სადაც „ნიუ იორკის“ ღირსებას დაიცავს. (Sky
Sports)

„მანჩესტერ იუნაიტედის“ ნახევარმცველმა
ეშლი იანგმა „ნიუკასლთან“ შაბათს გამართულ
„პარი სენ-ჟერმენის“ თავდამსხმელი

მატჩში ხელის მყესები გაიწყვიტა, რის გამოც

ზლატან იბრაჰიმოვიჩი უეფას ჩემპიონთა ლიგის

ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალურ ეტაპზე

მეოთხედფინალურ ეტაპზე ლონდონის

„ბაიერნთან“ გასამართ შეხვედრას გამოტოვებს.

„ჩელსის“ წინააღმდეგ გასამართ განმეორებით
მატჩს ტრავმის გამო გამოტოვებს. (L'Equipe)

„მანჩესტერ იუნაიტედი“ მზად არის
„ბაიერნს“ ტონი კროოსის სანაცვლოდ 40
მილიონი ფუნტ სტერლინგი შეაძლიოს.
პრემიერლიგაში გადაბარგების წინააღმდეგი
არც თავად ფეხბურთელი არ არის. (Mirror)
მილანის „ინტერი“ „პორტუს“
„ასტონ ვილას“ და ბელგიის ნაკრების
თავდამსხმელმა კრისტიან ბენტეკემ ვარჯიშზე
აქილევსის მყესი გაიწყვიტა, რის გამოც 2014
წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის გამოტოვება
მოუწევს.

თავდამსხმელ ჯექსონ მარტინესის დაბევებას
გეგმავს. „ნერაძურის“ სკაუტები ფეხბურთელს
ბოლო რამდენიმე მატჩი, აკვირდებიან. „ინტერს“
გარიგება, სავარაუდოდ, 30 მლნ ევრო
დაუჯდება: აქედან 27 მლნ უშუალოდ
ტრანსფერზე, დანარჩენი 3 მლნ კი - ბონუსების
სახით.
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პარასკევს, ევროპაში კიდევ ერთი საფეხბურთო წიგნი იხილავს დღის სინათლეს.
წიგნი სახელწოდებით „ფრანკი“ მიუნხენის „ბაიერნის“ ფრანგ ნახევარმცველ ფრანკ
რიბერის შესახებ მოგვითხრობს. ჩვენი ჟურნალი აღნიშნულ წიგნში შესულ რიბერის
რამდენიმე ციტატას გაგაცნობთ.
შესავალში წიგნის ავტორი რამდენიმე

„ბავშვობაში კვაზიმოდოს მეძახდნენ.

ადამიანს რიბერის დახასიათებას სთხოვს. ერთ-

წარმოგიდგენიათ? ასე მომართვა გულს ძალიან

ერთი მათგანი ფრანკის თანაკლუბელი დანიელ

მტკენდა. რომ არა ეს იარა, მეც ჩვეულებრივი

ვან ბუიტენი გახლავთ.

ბიჭი ვიქნებოდი. ახლა გაცილებით ძლიერი
ხასიათი მაქვს, გამარჯვებისკენ მივისწრაფი.
დღეს მე ჩემი სახეც მომწონს. მიყვარს ჩემი

„საფეხბურთო ინდუსტრიაში ბევრ

ცხოვრება“.

მეგობარს ვერ გაიჩენ. ფრანკი ის მეგობარია,
რომელიც მთელი ცხოვრება გაგყვება“, აღნიშნავს ბელგიელი მცველი.

მშენებლობაზე მუშაობის შესახებ:
„მამამ პნევმატური ჩაქუჩი მომცა და მეც

ფრანკ რიბერის ციტატები:

საქმეს შევუდექი. მუშაობა ახალი დაწყებული
მქონდა, როცა მამა სამშენებლო ხარაჩოდან
ჩამოვარდა. მაშინ მივხვდი, რომ მამაჩემის
საქმიანობა ადვილი სულაც არ ყოფილა.
მივხვდი იმასაც, რომ ეს ჩემი საქმე არ იყო. ისღა
დამრჩენოდა, ფეხბურთელი გავმხდარიყავი“.

პირველი შვებულების შესახებ (2004 წელს):
რიბერის რეაქცია, როდესაც „მეცის“
მწვრთნელმა ჟან ფერნანდესმა უთხრა, რომ

იარების შესახებ:
1985 წელს ავტომობილი, რომლითაც
რიბერის ოჯახი მგზავრობდა, სატვირთო
მანქანას დაეჯახა. გამგზავრებამდე ორი წლის

ერთკვირიანი შვებულებით მეუღლესთან ერთად
ტუნისში გამგზავრება შეეძლო. ჟან ფერნანდესი
იხსენებს:
„წარმოიდგინეთ: ეს ცხოვრებაში მისი

ფრანკის მამას შვილისთვის უსაფრთხოების

პირველი შვებულება იყო. ის პირველად

ქამრის შეკვრა დაავიწყდა, რიბერიმ თავი საქარე

გაემგზავრა თვითმფრინავით. მოგვიანებით

მინას დაარტყა. სწორედ ამ პერიოდიდან აქვს

დავურეკე და ასეთი რამ მითხრა: მწვრთნელო,

მას სახის მარჯვენა მხარეს ორი გრძელი იარა.

ძალიან მომწონს! ჩემი მეუღლე ახლა აუზში

წლების შემდეგ, როდესაც ის მარსელის

ცურავს. ძალიან მაგარია!“

„ოლიმპიკში“ პოპულარული ფეხბურთელი
გახდა, ადგილობრივმა მაღაზიამ ჰელოუინის
2014 წლის 6 აპრილი
თბილისი, საქართველო
(Fanebi.Com)
ჟურნალი Fanebi.com

დღეობაზე გასაყიდად რიბერის ნიღბები
გამოიტანა - რა თქმა უნდა, საშინელი ნაიარევით.
ფეხბურთელს პლასტიკური ოპერაცია
შესთავაზეს, მაგრამ მან უარი განაცხადა: „ეს
იარები ძალას მმატებს. ბავშვობაში
დამცინოდნენ, შეურაცხყოფას მაყენებდნენ,
მაგრამ ამან უფრო გამაძლიერა... იარებს არ
მოვიშლი, რამდენიც არ უნდა გადამიხადონ!“
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რედაქტორი და ჟურნალისტი: ბექა
დოგრაშვილი

