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ქალაწბურწ 

  

უზარმაზარი ბოთლიდან შამპანურის 

შადრევანმა იფეთქა. „ვითა“ ჩემპიონია, მან 

ერთობ დაძაბული სუპერფინალური სერი- 
ის მესამე, გადამწყვეტ შეხვედრაში 78:74 

სძლია მთავარ მეტოქეს, „თბილისს“ და 

ზედიზედ მეორედ ქართული , კალათბუ- 
რთის მწვერვალზე ავიდა. ერთი 

შეხედვით, ალოგიკური არც რამე მომხდა-. 
რა. განა მოულოდნელი იყო, რომ ამ გუნ- 

დების” ჭიდილს მესამე მატჩი დასჭირდა? 
გან, „ვითა“ საბოლოო გამარჯვებაც 

უფრო მოსალოდნელი არ იყო? ჩემპიონმა 
ხომ სეზონში მხოლოდ ორი. თამაში წაა- 

გრ, მისმა მეტოქემ კი ხუთ მატჩში იწვნია 

მარცხი. სუპერფინალამდე ამ გუნდების 
პირადი შეხვედრების ანგარიში 2:2. კი 
იყო, მაგრამ თბილისელები „ვითას“ წინა- 
აღმდეგ ერთ-ერთ მატჩში ისე. გატყდნენ, 

რომ 23 ქულით წააგეს, პირიქით კი. ასე- 

თი რამ არ მომხდარა. ზოგადი შთაბეჭდი- 

ლებაც ისეთი იყო, რომ „თბილისი“ კონ- 

კურენტის დასამარცხებლად გაცილებით 
მეტ ენერგიას ხარჯავდა, „ვითა“ კი როცა 

იგებდა, უფრო თავდაჯერებული იყო. მა- 

გრამ ლოგიკურად მსჯელობა სხვაა, თამა- 

ში კი სხვა. „თბილისს" შეეძლო გაემარჯვა 

წაეაყას 
ბაუმპრXჩს. ჰალა ბურა! 
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შMწი, არმძლაეძე 

  

  

    

და ეს მსჯელობა არად ექცია. დერიუგინის 

სტაბილურად ძლიერ თამაშს თანაგუნდე- 

ლების. მონდომებაც ერთვოდა. მესამე მა- 

ტჩში საოცრად ითამაშა ხელაშვილმა, და 

მაინც „თბილისს“ წარმატებისთვის რაღაც 

არ ეყო. „ვითას“ კი სწორედ ამ რაღაცამ 
მოაგებიწა, რა არის ეს რაღაც? იქნებ კო- 

ბეშავიძისეული გამართული და სასარგე- 

ბლო თამაში, ჩერქეზიშვილისა -და ტურა- 

შვილის მობილიზების უნარი, კორძაძის, 
ჩუბინიძის, სექპნიშებლის, ბერუაშვილის, 

ორმოცაძის სიმაღლე და დაახლოებით თა- 
ნაბარი ძალის თამაში, რაც სრულყოფილი 

შეცვლების საშუალებას იძლევა, „დინოზა- +: 
ვრი“ შენგელია, თავისი მონაცემებით და 

ჟინით, მწვრთნელებისა და მეპატრონეე- 

ბის მიერ გუნდში შექმნილი ატმოსფერო 

და თუნდაც ის აგრესიულობა, გუნდს თავი- 
სებურ იმიჯს რომ უქმნის. : 

„ვითამ“ ღირსეულად გაიმარჯვა, „ვი- 

თა“ ქების ღირსია. : 

„_ მესამე ადგილზე „კაქტუსი“ გავიდა, რო- 
მელსაც არ გასჭირვებია „თორსის“ დამარ- 

ცხება. „თორსმა“ ჩემპიონატის ბოლო ეტა- 

პზე, თბილისში მცირე ზხნით წამოსული 

ლუბლიანის „ოლიმპიის“ ვლადიმერ სტე- 

  
      

ფანიას გამოყვაწა განიზრახა, მაგრამ ფედე- 
რაციამ წება არ დართო და უარი ფიბა-ს 
კანონებით თა: ს, ანიას „თო- 

რსში“ ან ლუბლიანის გარდა ნებისმიერ 
სხვა გუნდში რომ ეთამაშა, დიდი ჯარიმა 

და დისკვალიფიკაცია არ ასცდებოდა. სიუ- 

რპრიზების მოყვარულმა თორსმა კი არც 

აცია, არც აცხვლა და თავის შემადგენლო- 

ბაში... ამერიკელი, ვიწმე მაიკლ კლეიტო- 

ნი. გამოიყვანა. 24. წლის. კლეიტონი თბი- 

ლისში მწვანეთა მოძრაობის საქმეებზეა 

ჩამოსული, კალათბურთთანაც მწყრალად 

არ ყოფილა – თავისი კოლეჯის წუნდში 
შტატის პირველობაზე უთამაშია. 

“ საბოლოოდ, დღევანდელი. დღის კვა- 
ლობაზე , ყველაფერმა საუცხოოდ ჩაიარა. 

დამთავრდა დაძაბული თვალსასეირო 

ეროვნული ჩემპიონატი, წომლის დიდმა 

შოუმ – სუპერფინალმა სპორტის სასახ- 

ლეში იმდენი მაყურებელი შეყარა, რომ 

კიბე-გასასვლელებზეც ტევა არ იყო. კალა- 
თბურთი დამთავრდა, გაუმარჯოს კალა- 

თბურთს! 

ილია ბაბუნაშვილი 

გია ახალაძის ფოტოები 
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16 ივნისს მხსნება გაზეთ «სარბიელისა» 

და სააქციო საზოგადოება «სასტუმრო 

აჭარის» კლუბი «მესეფ0» სპორტის 

მოყვარულთათვის. სწორედ ამ კლუბის 

გახსნაზე, ხუთშაბათს, 16 საათჭზე შედგება 
გაზეთის ტრადიციული გამოკითხვის ლა- 
შდეატის, 1993-9/ სეზონის საქართჭელოს 
საუკეთესო ფეხბურთელის დაჯილდოება 

ნMბმრმი – სიმარ/)იელოუ 5: 
იხილეთ მესამე გვერდი 

ერთი, პანდელაკი, ბრინჯაო 
ესაა, წელი განახევრდა და ძლივს ქართ მოკრივეებს მათთვის პირ ოფი- 

ციალურ შეჯიბრებაში გამოსვლა სალი ანალში CC ილაი) ასრულე. 
ბულ მსოფლიო თასზე სულ სამმა ჩვენიაწმა იასპარეზა და გორელმა გიორგი კანდე 
ლაკმა (91 კგ) ბრინჯაოს მედალიც მოიპოვა. ამგვარ და,ვინ იცის, იქნებ მეტ წარმა- 
ტებასთანაც, ახლოს იყო ფოთელი ზურაბ სარსანია ( 9 LV მაგრამ მეოთხედფინალში 
მას მსაჯთა გადაწყვეტილებით მოუხდა მედლებისათვის ბრძოლაზე ხელის ალება. 
ჩვენი შესამე მოკრივე, თბილისელი მათე კოღუაშვილი 67 კგ წონაში გამოდიოდა. 
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ლ, 
პარასკეს ამერიკაში მსოფ- 

ლიოს XV ჩემპიონატი იწყება! 

დღეს, მეოთხე გვერდზე ფინა- 
ლისტების შემადგენლობებს 

გაგაცნობთ, პარასკევისთვის კი 

ამ მოვლენისადმი “მიძღვნილი 

საგანგებო „სარბიელის“ გა–- 

მოცემას ვაპირებთ. 

# ზ ათასს 
ა 5 ჭ =>, 

ააღ   
   



მIწწა, არაძლაძიმ 

  
ზუსტად ათი წლის წინათ ჯარში სამსა- 

ზურისას „მარადონისტი“ მეგობრის წე- 

რილი მივიღე. წერილის ბოლოს 1984 

წლის მსოფლიო ნაკრების თავისი ვარია–- 

ნტის ჩკმოსახელების შემდეგ ანდრო მწე- 

_ რდა: მცხეთაში არდადეგებზე თანამოაზ- 

რეები გავიცანი, ეს თერთმეტი წლის ტყუ- 

პები ჩემსავით მარადონაზე გიჟდებიან და, 

რაც მთავარია, მოედანჯე ისეთ სასწაუ- 

ლებს სჩადიან უეჭველად „დინამოში“ მო- 

ხვდებიანო. მაშინ მთელი თბილისის ბიჭე- 

ბი უბნის ფეხბურთით იზრდებოდნენ და 

ნიჭიერ ბავშვებს რა დალევდა. მე ყოველი · 

შემთხვევისთვის ჩავინიშნე იმ ტყუპების 

გვარი – არველაძეები. 

I990 წელს საქართველოს ჭაბუკთა 

ეროვნულ ჩემპიონატზე ერთ-ერთ გუნდში 

მოთამაშე ტყუპები რომ ვიხილე, გვარი 

აღარ მიკითხავს, იმ წამსვე მეგობრის წე- 

რილი. გამახსენდა. ამ ცოტა სენტიმენტა- 

ლერ შესავალს იმით დზვასრულებ, რომ 

I991 წლის | აპრილს ეროვნულ სტადი- 

ონზვ კიდევ ერთხელ გამახსენდა ეს წერი- 
ლი – „დინამოში“ ღჩბიუტი შოთა არვე- 

ლაძემ ქუთაისელთა კარში გატანილი გო- 

ლით რომ აღნიშნა. 

შერე კი აგორდა ტალღა „არველაძეები“ 
და „დინამოში“ ყოფნის ორწლინახევრის 

მანძილზე ძმებმა 150-მდე გოლი გაიტანეს 

ჩემპიონატში, რასზე, ნაკრებში თუ ევრო- 

ტურნირებზე. 
ახლა უშუალოდ წლევანდელ რეფყგრენ- 

დუმსა და მის ლაურეატზე. შეგახსენებთ, : 

რომ 1990 წელს საქართველოს ზზუკეთესო 

ფეხბურთელი 

ზეთმა „ქართულმა ფეხბურშმა“ გამოავ- 
ლინა (მიხეილ ჯიშკარიანი?, 92-93 

წლების სეზონისა კი განახლებულმა „სარ- 
ბივუვა“ ფითრებ  ქინქლმძე) ენს შარ- 

_ შანდელ გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ 

ჟურნალისტები და „მწვრთნელები, წმლს 
· კი მხოლოდ კოლეგებს დავეკითხეთ. 

შარშანდლისგან განსხვავებით, გადავწყ- 

ვიტეთ წელს რეფერენდუმში ის ფეხბურ- 
თელებიც ჩაგვერთო, საზღვარგარეთ რომ 
გააგრძელეს კარიერა. ამ შემთხვევაში ვი- 

თვალისწი იმასაც, რომ რამდენიმე 

გაზეთი ჩვენის ჩათვლით, „იბერვიზია“ და 
„ საბურთალოს საკაბელო ტელევიზია შეძ- 
ლებისდაგვარად ცდილობდნენ, მაქსიმა- 
ლური საგაზეთლ და ვიდეო ინფორმაცია 
მიეწოდებინათ მკითხველ-მაყურებლი- 

სთვის ჩვენს ლეგიონერებზე. 
16 ჟურნალისტის 16 რჩეული ფეხბურ- 

თელიდან ყველას შოთა არველაძემ აჯობა. 
იგი ზედიზედ მესამედ შედის საუკეთესო 
სამეულში. ზოგიერთმა ჟურნალისტმა, იმ 

საბაბით, ლეგიონერთა თამაში არ მიწახა- 

ვხო (თუმცა აგვისტო-ოქტომბერში თბი- 
ლისში და შემდეგ 'ზიით, მათ ჰქო- 

ნდათ ამის საშუალება), საერთოდ არ შეი- 
ყვანა ისინი სამეულში. მიუხედავად ამისა, 

შოთამ მაინც დიდი უპირატესობით გაიმა– 

რჯვა გამოკითხვაში, თანაც ყველაზე მე- 
ტჯერ, შვიდჯერ დასახელდა პირველ ნო- 
მრად. ტყუპ არველაძეებზე საერთოდ. და 
შოთაზე კერძოდ იმდენი ღაწერილა, თავს 
აღარ” შეგაწყენთ, წლევანდელი ლაურეა- 
ტის წარმოსაჩენად კი თუნდაც ეს სამი ბრ- 

წყინვალე გოლი კმარა: –- ორი „ლინფი- 

სარტიელი 
  

ფედერაციამ დაასახელა. 
(თემურ ქეცბაია), 91-92-ის სეზონისა გა-/ 

ლდთან“ და ერთიც სტამბოლში „ლომთა- · 
ლომ“ „გალათასარაისთან“. 

მეორე ადგილზე დინამოელი გელა ინა- 
ლიშვილი გავიდა -– იგი ოთხმა ჟურნალი- 

სტმა დაასახელა პირველ ნომრად. ფუტკა- 
რივით მშრომელი დინამოელთა ნახევარ- 

მცველი ყაველაშვილთან ერთად (რომე- 
ლსაც მესამე ადგილი ერგო) მართლაც სა- 

უკეთესო იყო ეროვნულ ჩემპიონატში. სხ- 

ვათა შორის, წელსაც, შარშანდელივით, 

კვლავ თერთმეტი დინამოელი მოხვდა სა– 

ბოლოო სიაში (შარშანდელივით – კვლავ 
ხუთი პირველი) შარშან არველაძეთა 

ოჯახმა ქულათა 45 პროცენტი დაიმსახუ- 

რა (203 –- 450-დან), წელს კი მხოლოდ 36 

პროცენტი (53 – 144). საუკეთესო სა- 
მეული ვერავინ გამოიცნო, მხოლოდ სო- 

ლომონ გულისაშვილმა („რეზონანსი") და 

მიხეილ აბაიშვილმა („დრონი") დაასახე- 
ლა საშივე, ოღონდ სხვა თანმიმდევრობით. 

ისევე, როგორც შარშან გიორგი ქინქ- 

ლაძე, როდესაც ლაკ რეატობა ვამცნე, გახა- 
რებული შოთაც პირველად იმით დაინტე- 

რესდა, თუ რამდენად ობიექტურ პაექრო- 

ბაში მოიპოვა იგი. ჩემს მიერ ჩამოთვლი- 

ლი” მრავალი არგუმენტის შემდეგ. ამაყად 
მიმოიხედა და მითხრა: 

– აღარ არის დრო, ორი წელია ზედი- 

ზედ მესამე ვარ! 
–– ახლა რა გრძნობა დაგეუფლა? 
– ძალიან გახარებული ვარ. გახდე საქა- 

რთველოს საუკეთესო ფეხბურთელი იმ 

<= დროს, როდესაც თამაშობენ ცხადაძე, ქეც- 
ბაია, არჩილი, რეზო, ყაველაშვილი, ინა- 

ლიშვილი, გოგრიჭიანი, ყიზილაშვილი და 
სხვა ძლიერი ფეხბურთელები, მართლაც 
ძალიან საამაყოა. · 

2. გამოდის, რომ არ ელოდი პირველო- 

< არც ერ მიფიქრია: 
–– შენ რომ ჩემი კოლეგა იყო, %V- 

სახელებდი სამეულში? 
– პირველ ადგილზე უეჭველად ცხადა- 

ძეს დავასახელებდი. სად გერმანია და სად... 
თურქეთი. კახიმ მთელი სეზონი ბუნდეს- 
ლიგის ერთ-ერთ უძლიერეს კლუბში სხტა- 
ბილურად ჩაატარა. მეორე ადგილზე 
არჩილს დავწყენებდი, შესამეზე რეზოს. 

–– არჩილის თამაშის შეფასება ჟველაზე 
უკეთ შენ შეგიძლია, არჩილი ახლა ნიგერია- 
შია, შეგიძლია ,,ხურგსუკან“ ტყუპისცალზე 
ლაპარაკი? 

– სხვათა შორის, ჩემს ცხოვრებაში პი- 
რველად ვიძლევი ინტერვიუს არჩილის გა- 
რეშე, ჩვენ ხომ უერთმაწეთოდ გაძლება არ 
შეგვიძლია. რაც შეეხება ფეხბურთელ 
არჩილს, წელს ძალიან მოუმატა, რომ არა 

ტრავმა თურქეთში ჩასვლისთანავე, ჩემზე 
მეტ გოლს შეაგდებდა. 

ისე, არჩილის ყველაზე კარგ შეფასებას 
ახლა გეტყვი: ჩემი. ძმაა! 

–– საკუთარ თავზე, ამ სეზონის გათვალი- 

სწინებით, რას იტყვი? 
– ეხ სეზონი ჩემთვის დიდი გაკვეთილი 

იყო, უცხოელ ფეხბურთელებთან თამაშმა 
: ისეთი გამოცდილება შემძინა, შინ ნამდვი- 

ლაღ ვერ მივიღებდი: გარდა ამისა, ღიღი 
რეკლამაც შეგვექმნა ევროპაში. 

–– რომელი კლუბებიდან მყჯლე წინადა- 
დებები? 

– ვინც თურქეთში „ტრაბზონის“ ში- 

    

  

შოთა ზრველაძე 

დაიბადა 1973 წლის 22 თე- 
ბერვალს 

სიმაღლე 2 46% რინა. .- 
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პირველილთC მწვრთნელი –- 
ოთარ გიგოლაშვილი 

სპორტული გზა – 1990 მა- 
რთვე (I ჯგუფი, 29 მატჩი, 

33 გოლი) 

199! დინამო (4 მატჩი, 3 

გოლი) 

1991-92 დინამო (30 მატჩი, 

22 გოლი) 

1992-93 დინამო 

18 გოლი) 

(23 მატჩი, 

1993-94 დინამო (7 მატჩი, 

8 გოლი), ტრაბზონსფო- 

რი (18 მატჩი,15 გოლი) 

საქართველოს“ თასზე (24 მა- 

ტჩი, 18 გოლი) 

თურქეთის თასზე (5. მატჩი, 

> გოლი) 
საქართველოს 1992 და 1993 
წლების ჩემპიონი და თასის 
მფლობელი, თურქეთის 

1994 წლის ბრინჯაოს პრი- 

ზიორი 
· 

საქართველოს ეროვნულ ნაკ- 
რებში ვ მატჩი (ლიტვა 

0:1, აზერბაიჯანი 6:3, ის- 
რაელი 0:2) 1 გოლი (აზე- 

რბაიჯანი) ·             
შით ეს მაინც გაბედა, „გალათაზარაი“ და 
„ფენერბახჩე“ იყვნენ, რახ აღარ გვთავაზო- 
ბდწენ.. რამდენიმე ევროპული კლუბიდა- 
ნაც მოგვივიდა მიწვევა. გავიგე, „გალათა- 
'სარაისთან“ თამაშის შემდეგ კრუიფის თა- 

ნაშემწეს მაგრად შევუქივარ პრესაში. 
-+- ამას წინათ ტრაპიზონში ყოფნისას შე- 

ვიტყვე, რომ შესაძლოა მალე „ტრაბზონს- 

ფორში“ სამივე არველაძე ვიხილოთ. 
– ყველაფერს დრო გვიჩვენებს. 
–- ისიც შევიტყვე, „კაცის ცოდვა“ რომ 

გადევს. 

– ჰოო, ცოდვილი ვარ, მაგრამ რა ჩემი 
ბრალია: „ „სთან“ 0:0-ზე თავით 

წაღდი საგოლე მომენტი ვერ გამოვიყენე 
და ტრიბუნაზე ერთ ფარელ გუ- 
ლი გაუსკდა და იქვე გათავდა. საწყალი, ნა- 
ინფარქტალი ყოფილა... « 

აა პრემავბაბითსტრ ირე მილერს რ: 
სზე „ფენერბახჩესთან“ #:8 ანგარიშზე ფეხი 
იტკინე. რამდენად სერიოზულია ტრავმა? 

– სამწუზაროდ, ტრავმის გამო ნიგერი- 
ას ვერ გავემგზავრე. ახლა უკვე ვვარჯი- 
შობ და 15 ივნისს ვითამაშებ „მარგვეთის“ 

წინააღმდეგ. 

<< ამაზე ყველაზე კარგი პასუხი მერაბ 
ჟორდანიამ გასცა: „ეს რომ გაიგო, ნაღდი 
თბილისელი უნდა იყო და ჯღიხვრში: არ- 
სებული სიტუაცია იცოდეო-“ სულ რომ 
არაფერი, მე და არჩილი გია სვანაძისა და 

ზაზა ვეფხვაძის ხათრით მაინც დავბრუნ- 
დებოდით „დინამოში“, ბაზაზე რომ შევ- 

დივარ, ინსტინქტურად ვეძებ ორივეს...“ 
–- „ტრაბზონსფორის“ პრეზიდენტს” სა- 

დრი შენერს უთქვამს, ჩემპიონატის შემდეგ 
ტჟუპებთან ათი წუთით განვმარტოვდები, 

' ჩემს სათქმელს იქ ვეტყვი და მერე ვნახოთ, 
როგორ წავლენ თბილისშიო... 

= შედგა ეგ საუბარი ჩვენსა და შეწერს 
შორის, ოღონდ ათი წუთის ნაცვლად 
ერთი საათი გველაპარაკა, ცოტაც და დაგ- 
გიყაბულებდა კიდეც, მაგრამ დროზე მოვე- 
გეთ გონს და შევწყვიტეთ საუბარი. 

–-– შენერი მართლა დიდი სიმდიდრის. პა- 

ტრონია? 
– შენერი ის კაცია, რომელიც არსად 

ჩანს, მაგრამ მუდამ გრძნობ მის არსებობას 
და გავლენას. დიდი სიმდიდრის გარდა მას 

გცური - გაციირშვის 
ყველა თვისება აქვს. ერთხელ არ უთქვამს, 
დარჩითო, სულ მამაშვილურად გვარიგე- 

ამით სახურა ნი სი- ·. 

ბდა დასმით დემიიბურა ჩვენი დედე იი ეეე ე ნაბი ფატენიცდითა.- მპათიები. 

–– თურქულს კარგად დაეუფლეთ? 
'– ყოველ შემთხვევაში, ინტერვიუს თუ- 

რქულად ვიძლეოდით. 
–– ჟურნალისტებთან როგორი ურთიერ- 

თობა გქონდათ? 
– თურქეთში ჩვენზე ბევრ ტყუილებს 

წერენ და ვცდილობდი მათთან საუბრისას 
ენაზე კბილი დამეჭირა. ქართველ ჟურნა- 
ლძსტებთან კი ყველასთან კარგი ურთიერ- 
თობა მაქვს. 

–– იქ გატანილი გოლებიდან რომელს მი- 
იჩნევ ულამაზესად? 

%. – ლამაზი გოლი ისაა, სრნეველ და- 

ძაბულ მატჩში რომ გაიტან, თორემ 6:0-ზე 

რა ფი ი უნდა ჰქონდეს გოლს? 
2. შ, „გალათასარაისთან“ 

ააა ლამაზი. 
– „გალათასარაის“ რომ ვუყურე. ჩემპი- 

ონთა ლიგაში, ძალიან ჯანმაგარნი მეჩვე- 

ნწენ, სტამბოლში რომ მოვუგეთ, გამიკვი– 
რდა, ჩვეულებრივი ფეხბურთელები იყვნენ 
და სულ ვნატრობდი, ნეტა ჩვენს „დინა- 
მოს" შეახვედრა-მეთქი. 

–– მსოფლიო ჩემპიონატზე ვის უქომა- 
გებ? 

რა თქმა უნდა, არგენტინას, მარაღო– 
ნას ხათრით. წელს მისი ბოლო წელია ფე- 
ხბურთში და მგონი ვიღუპებით მე და ჩე- 
მი ძმები, ჩვენთვთს ხომ მარადონა ყველა- 
ფერია. 

“–- დიეგო. 10 ნომერია, შენ „დინამოში“ 
11 გეცვა, „ტრაბზონში“ --- 7. 

– ქმჩები ბრალი არ არის. აბა, სცადე და 
იორგი ქინქლაძესთან ხმა ამოიღე მეათე 
ნომერ მაისურზე არაფერი გამოგივა, 
წყლის ნაყვა. ამიტომ მედერთმეტე ავირ- 

  
გორც ხედავ, შვიდიანმა ბედნიერებაც მო- 

'=“ შენი ოცნების კლუბი საქართველოში · 
„დინამოა“, მსოფლიოში? 

– „ბარსელონაზე“ ვოცწებობდი, მაგრამ 
04 ავ ჩემი. ოცნების -კლები” „მილანი“ 

გა 
–– „ჭორ-ნიუსისთვის“ მიცემულ ინტერ- 

ვიუში განაცხადე, რომ თურმე ტრაპიზონში 
აა ტყუბები პურის ქარხანას ?20წი- 

– არ ვიცი, ვინ გაავრცელა ეს გორი 
ტრაპიზონში, მაგრამ ფაქტი თს იყო, რომ · 
მეორე სიავის ნახევარი ქალაქი თეთრი 

და ფქვილიანი ხელებით მოგ- 
ვადგა და თავის სამსახურს გვთავაზობდა. 

–- შენი აზრით, რა შანსი აქვს „დინამოს“ 

წლევანდელ ევროტურნირებზე? 
– მთავარია, კარგად მოვემზადოთ. ისე, 

მაგ კითხვაზე პასუხს, თუ არ გეწყინება, 
მოგვიანებით გაგცემ. : 

–- ნაკრების შანსებზე: რას იტყვი? 
= იგივეს. სუსტი გუნდი ევროპაში:არ 

არსებობს, ყველამ ისწავლა თამაში, ყველა 

ჭიდაობს, დღეს ვეღარ გაიგებ, ვინ რისო 
და ვინ ძლიერი. : 

ე“. თურქი ში თქვენ ბაგშეობის მწვრ- 
” თნელი ჯემალ ჩიმაკაძეც გახლდათ. ჯერ კი- 
დევ რამდენიმე წლის წინ მეუბნებოდა, 

რთველოში არ იქნებაო, წლევანდელმა რე- 
ფერენდუმმა დაადასტურა ბატონი ჭემალის 
სიტყვები. ორიოდე ხიტყვა მასზე. 

– ბატონმა ჯემალმა ყველაფერი შესწი- 
რა ფეხბურთს. სხვა მისნაირ ფანატიკოსს 

მე არ ვიცნობ. ბავშობაში მუდამ თან დაგ- 

ვყვებოდა, ხან სად გვასვენებდა, ხან სად. 
მას თავისებურად ეზმის ფეხბურთი და თუ- 
რქეთში ყოფილა შემთხვევა, :0:0-ზე ნათა- 
მაშევი პირველი ტაიმის შემდეგ შესვენე- 
ბაზე სწორედ ჯემალ ჩიმაკაძეს დარიგების 
შემდეგ მოგვიგია თამაშები. 
–– შენი მეუღლე თამუნა მელაძე მუდამ 

ტრიბუნიდან გადევნებს . თვალს. ეს ალბათ 
დამატებითი სტიმულია შენთვის. 

– რა თქმა უნდა, ჩემი ყველა გატანილი 
გოლის შემდეგ თვალი მუდამ თამუნასაკენ, 
გამირბის და უზომოდ მიხარია, როცა აღ- 

ტაცებულს ვხედავ. : 
–– გახსოვს, შარშან „დინამოს“ დისკვა- 
ლიფიკაციის ამბავი რომ გაიგე და აცრემლე- 
ბულმა თქვი, ისე არ წავალ თბილისიდან, კი– 
დევ ერთხელ არ ვითამაშო ხალხით გადაჭე- 
დილ „დინამოს“ სტადიონზეო., 

შააბითარაფრათრიითეებ ის 
ლშემატკივრებზეა... 

_ საქართველოს წიწა. სამ. საუკეთესო 
ფეხბურთელს მომდევნო ხეზონში ბედი 
ჭულას აგროვებდნენ. იმედია, შოთა დაა- 
რღვევს ამ უსიამოვნო ტრადიციას – იგი 
დიდ ფეხბურთში მოსვლის დღიდან ხომ 
მუდამ საუკეთესოთა შორის არის! 

გია ახალაძის ფოტო 

  

1 I4 ივნისი, 1994 
  

 



  

       

    

მიხვილ. აბაიშვილი (დრონი) – ინალიშვილი, გაველაშვილი, ი, შ. არველაძე 
დაი ბერიაშვილი (ანძულაიჟებურიის > არველ ე, ქინ 

· ვახტან ბზიკაძე (ბურთი ამოვთნი) 2. 
სოლომონ გულისაშვილი “ტისა. 
„ვილი · 
"ზვიად თეღოზაშვილი (ჯორჯიან შაიმსი) – ყაველაშვილი, შ. არველაძე, ჯამა- 

- მამუკა ყვარაცხელია (სარბიელი) – შ-არველაბე, ა - არველაძე, რ. არველაძე 
ბადრი კეთილაძე (ბურთი და მოედანი) – შვ 
არმაზ მეტრეველი (ტელევიზია, 1 არხი) -- 
ზურაბ მეძველია (სარბიელი) –- შ. არველაძე, ინალიშვილი, რევიშვილი 

სვამი უე” (სქართველოს რესპუბლიკა) – 1 აფშქილა, დარასელია, 

გია ა ფარის (გრთვლი ფეხბურთი) – ჯამარაული, აჭელაშვილი, დევაძე 
რევაზ შენგელია (სარბიელი) – ინალიშვილი, ყაველაშვილი, დ. მახარაძე . · 
მამუკა ჩიხლაძე (სარბიელი) – ინალიშვილი, შელია, რევიშვილი : 
ბაქარ ჭეიშვილი (ბურთი და მოედანი) –- შ. არველაძე, ინალიშვილი, დევაძე 
ჯემალ მეთ (სფფ პრეს ცენტრი). 8 პრველამე, ყაველაშვილი, ა. არვე- 

ლაძე. 
თამუწა ჯიშკარიანი (ტელევიზია, II არხი) – ქეცბაია, შ. არველაძე, ჯამარაული · 

# შაიბა ირყალძე. დინამო, ტრაბზონსფორი > _42Cთ 21) 

2. გელა ინალიშვილი -- დინამო , = 32 (4, 3, 3) 
3. მიხეილ ყაველაშვილი -– დინამო –=21(,5, 1) 
4. არჩილ არველაძე – ილი გიჩაფორა იმი შბ 
§. გოჩა ჯამარაული -– დიწამო “ –7(,0,2) 
6. აკაკი დევაძე – კოლხეთი 1913. ი 5 (0,4. 2) 
6. ირაკლი ზოიძე -- # 9 - 5(% 0,0) 
6. თემურ ქეცბაია -–- ანორთოსისი – 5 (1, 0, 0) 

„9. გიორგი დარასელია – კოლხეთი 1913 "– 3.0, I, 0) 
9. გიორგი ქინქლაძე - დიწამო, ზაარბრიუკენი 20 აა 309, 1, 9) 

“9. მურთას შელია – დინამო, ზაარბრიუკენი (2: -> 3 (9, თ 
9, კახი ცხადაძე - აინტრახტი ! 820, V 0) 
13. ზაზა რევიშვილი – დიწამო „მეა თრ ს 2) 
14, რევაზ ო თაბი ტილი. : ც –<1(00,0,1) 

14. უყომეიი ს კრანვი 1913 : 

მ 8 , ადგილი--5 ქულა, L-3ვ, -M-I 

'ქლაძე, ინალიშვი- 

ზოიძე: იწალიშვილი, ყაველაშვილი 
შ. არველაძე, ყაველაშვილი, იწალიშ- 

არველაძე, დევაძე, ინალიშვილი 
9 არველაძე, ცხადაძე, ა. არველაძე 

5-1 0, 1) 
2 XI. 100. 6, 

+ 

  

XV ტური. 29, 30 მაისი 

· გურია 2:3 დინამო 

წ
.
 

ბათუმი 1:0 სამტრედია 
ბათუმი, სტადიონი „დინამო“ 

წათუბი ბალაძე გოგიტიძ. 

ხარაძე, მაჭუტაძე, 2. სიქინავა, 8. 
გაავეშე კიროით შვილი 80, ააავაბ 

მიქაძე, როწამაძუ გვიშივი: 

გოგიაშვილი, ჭყონია, ჯანაშია, ფან- 
ჩულიძე, გენწძეხაძჟ-– 

“100 მაჭუტაძე (83 3) 
ვჯანაშია, 

ჯანა: 

მსაჯი გ.მიქაუტაძე (ქუთაისი) 

დილა 1:1 მარგვეთი 
“ გორი, ცენტრალური სტადიონი 

დილა: ბალაშვილი, წკრიალა- 
იღფრუიცეი თარხნიშვილი, ლო- 

გური- 
ელიძე, გიგატაძე (წიქარიშვილი 87), 

გაბრიჭიძე, 
ხუნდაძე, მეგრელაძე, მანაგაძე, შენგე- 

თ! მეგრელაძე (33) 
„ MI. ცხადაძე (85)         

  

_ ნიგერია – საქართველო 5: 1 
სუთა იირო თ 

  

45) 
ვ:1, 4:01, 51 ? (49, 57, 76) 

ზვე წუთზე გრიშიკაშვილმა მოიგერია 
პენალტი 

_ _ | _ თუ საქართველოს წაკრების მიერ წ 
| _ | მაშევ მატჩებს გადავხედავთ, მეტოქეთა სი- 

წ. „აში ვერ აღმოვაჩენთ გრანდს, რიგით მე- 

რიასთან მოუწია ორმოცგრადუსიან 

აფრიკულ ხვატში. არადა, ნიგერიაში ახლა 
· ზამთარია. ჩვენები რვა ივნისს გაფრინდნენ 
ფრან ი, იქიდან იმ დღესვე –- ლა- 

: ნი 

ანგარიში გაათაწაბრა. » თი 
: ნიგერიელთა ნა ლეი. 

კაშიმ ძელს მოახვედრა და ისევ იე- 

მასვეუნმილეთ ვე გ 
წიგერიელთა 

  

ლმა დრიბლინგით გარა მარცხი მარცხენა ფლა- 
ნგი, გვერდი აუარა მ ს, გაითა– 

მაშა მარრანელ უბე კუთხეში მესა- 
მე გოლი · მეოთხე. 8. მეხუთე გო-– 

ლები კეთნურიინ ზა- ს თავით, 
მწუხაროდ გოლების 
ვერ გავარკვიეთ, რადგან მეტოქემ შესვენე- 
ბაზე ექვსი კაცი შეცვალა, მაისურებიც აუ- · 

_ რქმები პოვტანათ (ღა ბტრს შემდეგ აცვა შეპირებული. 
ამისა, მატჩის. 

> ვოს მეტოქეს. განმეორებითი 

მ. შირს ვარ იმ აზრისვან რომ:ჩევნი ; 
აგება ორმოცგრადუსიან სიცხესა და თა- 

მავალი და ავტობუსი არ გამოგვი- 

ნთვის და მომავალში გაკვეთილად უნდა. · 
იქცეს. ერთია, თუ (რთელები 

გაააში არ მოემზადნენ. ბნელია რაბღე- 

არასრ თინი უ აოსხ ი' 

დუალურად, რადგან 1ვაროვვლი ხელა: 
ონატში არც იმ. სიძლიერის დატვირთვე- 

ბია და არც ისეთი ბრძოლა მიდის მატჩე- 
ბში. ეს დამარცხება ტრაგედია არ არის, 
თუ სწორად გავააწალიზებთ მისგან ბევრ 

აარა ბაყნაცლიაბლი ი 
ქტემბრის მატჩია მოლდოვასთან. დროში 

მეტრიდან  ,-ჯედაც შეზღუდულები ვართ, საჭიროა ეს 

გამოიყენონ და ნიგერიასთან მატჩში მი- · 
ღებული გამოცდილება თავიანთ ხასარგე- 
ბლოდ 

მსაჯი: · მ. მალაღურაძე (თბილისშ). 
რორპმდო ვ3:1 შევარდენი 

მსაჯი: თ. მაჭარაძე (ხონი) 

შევარდენი 1:2 ბათუმი 
· თბილისი, სტადიონი „შევარდენი“ 

შემა რული ემერი 
მელჭაძე,„ ჯიშკარიანი,   

მსაჯი: „მ. მირცხულავა (ლანჩხუთი) 

მარგვეთი 3:0 ივერია. 
ივერია არ გამოცხადდა _ 

სამტრედია, ეროსი მანჯგალაძის 
სტადიონი 

მსაჯი „თ. მაჭარაძე (ხონი) 

დილა ვოლკოვი, ბალაშვილი, აკოფიანი, 
გაგნიძე, მარე- 
'შვილი, წკრიალაშვილი 
(ცხადაძე 78, რევაზიშვილი (ეჯოშვი- 
ლი 85, მინდიაშვილი“ 

10 ინალიშვილი. (18) 

20 ჯამარაული (78) 

მსაჯი ო. გუნთაძე (ლანჩხუთი) 

"XV ტური, 6, 7 ოვნისი 
ივერია 1:2 დინამო 

ხაშური, ცენტრალური სტადიონი 

კაძე, ჯიკაევი, წარმანია, ვე- 
ტყემალაძე, მაქაცა- 

რია, ბაკურაძე, მარღოშვილი, 

დინამო: ზოიძე (გვარამაძე 46), ბერაძე, 

გორი, ცენტრალური სტადიონი ; 

გაგნიძე, 
დაძე მარეხაშვილი, ხაჭაპურიძე, 
ააა (ქერდიკაშვილი 65), რევაზი- 
შვილი, შინდიაშ ელ 

თალ ფანჩულიძე, გენძეხაძე ( 

01) გოგიაშვილი (14) 
02 ჭყონი: (40) 

03 იონანიძე . (78) 

მსაეX "თ. ლორთქიფანიძე (თბილისი) . 

კოლხეთი 5:02 მარგვეთი 

  

გურია 3:3 შევარდენი 

გურია კუნჭულია, რ. ნარიაშვილი, თევ- 
ზაძე (ჭყონია” 86), განიევი, ბუცურე- 
იშვილი, კვინტრაძე, რეხვი- 

ესე“. 
ტატიანი, მელქაძე, ჯიშკარიანი, ნადი- 
რაძე, ტარტარაშვილი, გოგიტიძე, გო- 
გირაიშვილი, ჯიქია (რუსია 57) ჯა     

სამტრედია 3:00 გურია · 

ჯანაშია, ტონია (მ.ვაშა- 

წია პუნყარია განიევი, თევზაძე, მა. გ 
ჩიტიძე ბუცურეიშვილი, რ. ნარიაშვი- 
ლი, კვინტრაძე, რეხვიაშვილი, გოგო- 
ლაძე, ჭყონია, პატარაია 

10 ამა ოჯ 3 

3.0. ჯანა (83 “ 

დინამო 1615 0 1 459 425 
კოლხეთი 16 13 1 2 45148 420 
ტორპედო 1656 7 4 5 29-21 25 

ბათუმი 16 7. 3-6” 2791 -% 
სამტრედი. 16 7 2 7 2422 23 

“გურია 16 5 2:09 27-44 17 
შევარდენი, 16 4 3 9 2226 15 
მარგვეთი 16 4 3 9 ,22-26 15 

დილა 1604 210 12-30 14 

ივერია 165. 3 211 12-40 11 

(81), 32 ანანიძე (84). 

ბზიკაძე, უღვებიბა, ამაშუკელი, 
ა ქუონი» (ტონია 60) ა 

  

    
     
    21 ტულუში (45) 

ვ) ტუღუში (51) 
კვეტენაძე (53) 

დილა, ვოლკოვი, ბალაშვილი, ცხადაძე, 
გაგნიძე, თარხნიშვილი, წკრიალაშვი- 

ლი, მარეხაშვილი, ხაჭაპურიძე, ტაბა- 
ტაძე, რევაზიშვილი (ქერდიკაშვილი), 
მინდიაშვილი წ 

ი: მინდიაშვილი (50) 

02 მარესაშვილი . (57) 

მსაჯი: ვ.ეჯიბია (თბილისი) 

ოდიში 3:20 მრეტები 

ტური, მრეტები არ გამოცხადდა 

XV ტური, 31 მაისი 
მაღაროელი 0:1. მეტალურგი 

თ! ალადაშვილი · (87) 

კახეთი 7:4 საპოვნელა 

01 ბუნტური (15) 02 გოდერძიშვი- 
ლი (25), .1:2 სეფაშვილი (30), 1:3 ჩი- 
ნჩალაძე (38), 23 ჭვრიტიძე (45), 3:3 
თიაბიაშ (46) 43 სეფაშვილი (47), 

ჭვრიტიძე (56) 63 დემეტრაძე 
წი 64 უკლება (80), 74 დემეტრა- 
ძე (82) 

შუქურა 3:2 სამგურალი 

1:0 კედელაძე (12), 1 გუბელაძე (62), 
21 გორგილაძე (63) 2:22 ხურცილავა 

1 # 

ალაზანი 1:00 ოდიში 

10 მეტრეველი (57) 

XV ტური, 4 ივნისი 

ოდიში 3:1 შუქურა 
01 გორგილაძე (26, 1.1, 21 გაბი-! წ. 
სოწია (34, 69), 3:11 დარასელია (75)! % 

სამგურალი 3:1 კახეთი 
1:0 ხურცილავა, 1: კაციტაძე, 2.1, 31) 

ხურცილავა (70, 77) 

საპოვნელა 2:1 მაღაროელი 
ჯე გოდერძიშვილი (75პ, 20 
ჩინჩალაძე: (78), 2:11 წიკლაური (82) 

მეტალურგი 4:00 მრეტები 
10. თ. მეტრეველი 20 29% (33), 
ვ3:0, 40 ვ. კილასონია (42, 

XV გური, ზ ივნისი 

მრეტები 3:3 საპოვნელა 
1:0- გელაძე (15 3), 2:0 ქვარცხავა (25), ! 1, 
2.1 ჩინჩალაძე (28), 2:22 ჭულუხაძე (30 
პ, 32 იაგორაშვილი (54), 3-3 ჩინ- 
ჩალაძე (60) 

შუქურა 1:0 ალაზანი 
0 სურციძე (75) . 

მაღაროელი I:I სამგურალი 
10 კიპაროიძე (7, 11 მეგრელაძე (20) 

კახეთი 3:0 ოდიში 
ოდიში არ გამოცხადდა 

"X ტური, 12 ივნისი +" 

საპოვნელა 2:1 მეტალურბი 
ალაზანი 2:3 კასეთი 

სამგურალი 1:0 მრეტები 

სწეხოძეიი %6 ძ9 2 5 8823 29 
სამგურალი 15 9 1 5 2424 28 
მეტალურგი 15 9 0 6 უ8416 27 

კახეთი 159 8 1 6 39-29 25 

ალაზანი 15 7 3 5 2022 24 
ოდიში .14 7 ·.2 5 23-15 23 
შუქურა 45 7 1 7 1523 22 
მალაროული 14 4 2-8, 21-33 14 

მრჟტები 15 0: 213 1033 2 

პირველ ჯგუფს ბოლო ოთხი გუნდი 
დატოვებს ·           

  

  

ზ 

  

სარბიელი:



   
   

  

წ აშშ 

1 ტონი მეოლა 

2 მაიკლ ლეპერი 

3. მარკ ბერნსი 

4 კლე კოიმანი- % 
5 ტომ დული 
6 ჯონ ჰარკსი 

7 უგო პერესი 

8 ერნი სტიუარტი 

9 ტაბ რამოსი 

10 როი ვეგერლე 
11 ერიკ ვინალდა 
12 იურგენ სომერი 
13 კობი ჯოუნსი 

14 ფრენკ კლოპასი 
15 ჯო-მაქს მური 

16 მაიკ სობერი 

17 მარსელო ბალბოა 
18 ბრედ ფრიდელი 

99 კლაუდიო რეინა 

20,პოლ კალიჯური 

21-ფერნანდო კლავიზო 
22 ალექს ლალასი 

შვეიცარია 

1 მარკო პასკოლო . 

2 მარკ ჰოტიგერი 

3. ივონ კენტენი 

4 „დომინიკ ჰერი. 
5 ალენ გაიგერი 
6 ჟორჟ ბრეგი 

7 ალენ სუტერე 
8 კრისტოფ ორელი ' 

9 ადრიან კნუპი 
10 ჩირიაკო სფორცა კ 

11 სტეფან შაპუიზა 
12 შტეფან ლემანი 

13 ანდრე ეგლი 
14 ნესტორ სუბია 
15 მარკო გრასი 

16 თომას ბიკელი 
17 სებასტიან ფურნიე 
18 მარტინ რუდა 

19 იურგენ შტუდერი 
20 პატრიკ სილვესტრი 

21 თომას 
22 მარტინ 

კოლუმბია 

ოსკარ კორდობა 
"ანდრეს ესკობარი 
ალექსის მენდოსა 

ლუისერერა.. 
ერმან გავირია 

გაბრიელ გომესი 
ენტონი დე ავილა 
ხაროლდ ლოსანო 
ივან ვალენსიანო 

კარლოს ვალდერამა 
ადოლფო ვალენსია 

-=12 ფარიდ მონდრაგონი 
13 ნესტორ ორტისი 
.14 დეონელ ალვარესი 

15 ლუის კარლოს პერეა 

16 ვიქტორ არისტასაბალი 
17 მაურისიო სერნა 
18 ოსკარ კორტესი 
19 ფრედი რინკონი 

20 ვილსონ პერესი 
2ჭ ფაუსტინიო ასპრილია 
22 ხოსე მარია პასო, 

რუმინეთი 

ფლორინ პრუნია 

დან პეტრესკუ 
დანიელ პროდინი 

მიოდრაგ ბელოდედიჩი 
იონ ლუპესკუ 
გეორგე პოპესკუ 
დორინელ მუნტიანო 
იულიან კირიცე 

%ფლორინ რადუჩოუ 
10 გეორგე პაჯი 

11 ილიე დუმიტრესკუ 
12 ბოგდან სტელია 

13 ტიბორ შეიმეში 

14 გეორგე მიხალი” 
15 ნიკა ბასარაბ პანდურუ 
16 იონ ვლადოიუ 

17 ვიორელ მოლდოვანი 

18 კონსტანტინ გილჩა 
19 კორნელიუ პაპურა 
20 ოვიდიუ სტინგა 

21. მარიან ივანი 
22 სტეფან პრედა 
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2 მმმმმმი 

კლაუდიო ტაფარელი 

რიკარდო როჩა I 
რიკარდო გომესი 

მაურო სილვა 
ბრანკო 
ბებეტო 

დუნგა 
ზინიო 
რაი 
რომარიო 

ზეტი 
ალდაირი 

კაფუ 
მარსიო სანტოსი 
ლეონარდო 
მაზინიო 
პაულო სერჟიო 

მიულერი -' · 
რონალდო 
ვიონლა 
ჟილმარი 

რუსეთი 

სტანისლავ ჩერჩესოვი 

დმიტრი კუზნეცოვი 
სერგეი გორლუკოვიჩი 
დმიტრი გალიამინი 
იური ნიკიფოროვი 

ვლადისლავ ტერნავსკი 
ანდრეი პიატნიცკი 

დმიტრი პოპოვი 

ოლეგ სალენკო 
ვალერი კარპინი 

ვლადიმირ ბესჩასტნიხი 
ომარ. თეთრაძე 

ალექსანდრ ბოროდიუკი 
იგორ კორნეევი 

დმიტრი რადჩენკო 
დმიტრი ხარინი 
ილია ციმბალარი 

ვიქტორ ონოპკო “ 
ალექსანდრ მოსტოვოი 
იგორ ლედიახოვი 

დმიტრი ზხლესტოვი 
სერგეი იურანი 

კამერუნი 
იოზეფ-ანტუან ბელი 

ანდრე, კანა-ბიიკი 
როგობერტ ბახანანგ (ნებ 

საზუელ ეკემე 
ვიქტორ ნდიპ აკემი 

თომას ლიბიზი „, 
ფრანსუა ომამ-ბიიკი 
ემილ მბუ.. ?“ 
როჟე მილა · 

ლუი პოლ 'მფედე 
ემანუელ მაბუანგი 
სერჟ-პოლ ლოგა 
რაიმონდ კალა 

სტეფან ტატავი 
ჰანსი აგბო 
ალფონს ჩამი 
მარკ ვილიენ ფოე 
ჟან-პიერ ფიალა · 

დავიდ ემბე 
ჟორჟ მუიემე 8. 
თომას ნკონო 
ჟაკ სონგოო 

შვედეთი 

თომას რაველი 
რონალდ ნილსონი 
პატრიკ ანდერსონი 
იოახიმ ბიერკლუნდი 

როჯერ ლუნგი 
სტეფან შვარცი 
ჰენრიკ ლარსონი 

კლას ინგესონი 
იონას ტერნი 

მარტინ დალინი 
თომას ბროლინი 

ლარს ერიქსონი 
მიქაელ ნილსონი 
პონტუს კამარკი 

იან ერიქსონი 
ანდერს ლიმპარი 
სტეფან რენი 

ჰოკან მილდი 

კენეტ ანდერსონი 
მაგნუს ერლინგმარკი 
იესპერ ბლომკვისტი 

მაგნუს ჰედმანი   

–” 
1 ბოდო ილგნერი 
2 თომას შტრუნცი 
1. ანდრეას ბრემე 

4 იურგენ კოლერი 
5 თომას ჰელმერი 

6 გვიდო ბუხვალდი 
7 ანდრეას მიოლერი 
8. თომას პესლერი ·. 

9 კარლ-პაინც რიდლე 
10 ლოთარ მათეუსი 
1 შტეფან კუნცი 

12. ანდრეას კეპკე 
13 რუდი ფიოლერი 

14 თომას ბერთოლდი 
15 .მაურიციო გაუდინიო 
16 მათიას ზამერი « 
I7 მარტინ ვაგნერი” 
18 იურგენ კლინსმანი 
19 ულფ კირსტენი 

“20 შტეფან ეფენბერგი 
21 მარიო ბასლერი 
22 ოლივერ კანი 

ბოლივია 

1 კარლოს ტრუკო - 

2 ხუან მანუელ პენია 
3 მარკო ანტონიო სანდი · 
4 მიგელ რიმბა. 

5 გუსტავო კინტეროსი 
6 კარლოს ბორხა 

7 მარიო პენედო 
8 ხოსე მილტონ მელგარი 

9 ალვარო ბენია 
+10 მარკო ანტონიო ეჩევერი 

11 ხაიმე მორენო 
12, დარიო როხასი 
13 მოდესტო სორუკო 
14 მაურისიო რამოსი 
15 ვლადიმერ სორია 

16 რუის კრისტალდო 
17 ოსკარ სანჩესი 
18 ვილიამ რამალიო 
19 მარსელო ტორიკო 
20 რამირო კასტილიო 
21, ერვინ სანჩესი 
22 ხულიო ბალდირიესო 

ესპანეთი 
ენდონთხუბინარეტა 
ალბერტ ფერერი 
ხორზე ოტერო 
ფრანსისკო ზოსე კამარასა. 
აბელარდო 
ფერნანდო იერო 
ხუან ანტონიო გოიკოეჩეა 

იულენ გერერო 
ხოსეპ გვარდიოლა 

10 ხოსე მარია ბაკერო 
11 აიტორ ბეგირისტაინი 
12 სერხი 
13. ხოსე სანტიაგო კანისარესი 
14 ხუანელე 
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15 ხოსე ლუის პერეს კამინერო #4 

16 ფელიპე 
17. სალვადორ გონსალეს ბორო 
18 რაფაელ ალკორტა 

19 ხულიო სალინასი 
20 მიგელ ანხელ ნადალი 
21 ლუის ენრიკე 

22 იულენ ლობეტეგი 
? კორეა 

ჩოი ინ იუნი 
ჩან ჩჟონ გსონი 

ლი ჩჟონ ხვა 
კიმ პან კიუნი 
პარკ ჩჟუნ ბა 
ლი იუნ ჩჟინი 
შინ ხონ გი 

ნო ჩჟუნ იუნი +“ 
კიმ ჩჟუნ სენი 

10 კო ჩჟუნ ვუნი 
11 სე ჩჟუნ ვონი 

12 ჩოი იუნ ილი 
13 ანიკსუ 
14 ჩოი და სიკი. 

15 ჩოჩჟინხო 

17 გუ სან ბუმი 

18 ხვან სენ ხონი 

19 ჩოი მუნ სიკი» 
20 ხონ მიუნ ბო 
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21 პარკ ჩულ ვუ : 
22 ლი ვუნ ჩქა 

  

სარტიელი 
  

  

1 სარხირ გროიკოეჩეა · 

2: სერხიო ვასკესი. 

3. ხოსე შამოტი 
4 რობერტო ნესტორ სენსინი 
5 ფერნანდო სეციშვი, : 

8 ხოსე შშსუალდო 

“9 გაბრიელ ბატისტუტა 
10 დიეგო მარადონა 
11. რამონ მედინა ბელო 
12 ლუის ისლასი 

13 ფერნანდო კასერესი. 
14 დიეგო ხმეონზ უნ) 
15 ხორხე ბორელი 
16. ერნან დიასი 

17 “არნალდო ორტეგა · 

20 ლეონარდო აფორისესი: 
21 ალეხანდრო მანკუზო 
2? ნორბერტო სკოპონი 

1 ანტონის მინუ 
2 სტრატოს აპოსტოლაკისი 
3, ანასტასიოს კოლიციდაკისი 
4 სტელიოს მანოლასი 
5 იოანის კალიცაკისი 

10. ანასტასიოს მიტროპუროსი 
11 ნიკოს ციანტაკისი .- · 
12 სპიროს მარაგოსი 
13 ვაიოს კარაიანისი 

14 ვასილის დიმიტრიადისი 
15 ხრისტოს კარკამანისი. 

16 ალექსის ალექსუდისი 
17 მინას ზხაძიდისი 

18 კირიაკოს კარატაიდისი 
19 სავას კოფიდისი 

20 ელიას ატმაძიდისი 
21 ალექსანდროს ალექსანდრისი 
22 ალექსის ალექსიუ - · 

ნიგერია _ 

: „1. პეტერ რუფაი 

2 ავგუსტინ ეგუავონი 
3 ბენედიქტ იროხა 
4 სტეფან კეში 

§. უჩე ოკეჩუკვუ 
6 ჩიდი ნვანუ 
7 ჯორჯ ფინიდი 
8 ტომპსონ ოლიხა 
9 რაშიდი იეკინი 

10 ავგუსტინ ოკოჩა 
11 ემანუელ ამუნიკე 
12 სამსონ სიასია 

' 13, ემეკა ეზეუგო · 
14 დანიელ ამოკაში 
15 სანდი ოლისე 
16:ალოი აგუ.. 

17 ვიქტორ,იკპება 

18 ეფან ეკოკუ 
19 მაიკ ემენალო 
20 უზე ოკაფორი 

21 მუტიუ ადეპოჟუ 
22 ვილფრედ აგბონავბარე 

ბულგარეთი 
1 ბორისლავ მიხაილოვი 

2. ემილ კრემენლიევი 
3 ტრიფონ ივანოვი 

4 ცანკო ცვეტანოვი 
5: პეტარ სუბჩევთ · 
6 ტლატკო იანკოვი 
7. ემილ კოსტჯდინოვი 
8 ხრისტო სტოიჩკოვი 
9 იორდან ლეჩკოვი 

10 ნასკო სირაკოვი 
11 დანიელ ბორიმიროვი 

12 პლამენ ნიკილოვი 
13. ივაილო.იორდანოვი 
14 ბონჩო გენჩევი 
15 ნიკოლაი ილიევი 
16 ილიან კირიაკოვი 
17 პეტარ მიხტარსკი 

18 პეტარ ალექსანდროვი 

19 გეორგი გეორგიევი 
20 კრასიმირ ბალაკოვი “ 
21 ველკო იოტოვი 

22 ივაილო ანდონოვი 

  

  

1 ჯანლუკა პალიქკა 
2 ლუძჯი აპოლოზი ... 
3. ანტონიო, ბენარივო 

4 ალესანდრო კოსტაკურტა. 
5 პაოლო მალდინი ... 

12 ლუკა მარკეჯანი. 
13 დინო ბაჯო...“ 
14 ნიკოლა ბერტი 

17. ალბერიგო 3 
18 პიერლუიჯი კაზირაგი _ 

19 დანიელე. 
20 ჯუზეპე სინიორი 
21 ჯანფრანკო ძოლა 
92 ლუკა ბუჩი ს 

ირლანლია _ 

1 პატ ბონერი 
2 დენის ირვინი 

3. ტერი ფილანი 
“4 კევინ მორანი 

5 პოლ მაკგრათი _. 
6 როი კინი 

7 ეწდი თაუნსენდი 
8 რეი ჰავთონი 

9 ჯონ ოლდრიჯი _ 
10 ჯონ შერიდანი. 

12 გარი კელი 92 
13 ალან კერნაგანი ა 

14 ფილ ბები ' 
15 ტომი კოინი 
16 ტონი ს კსკარრო : 

17- ენდრიუ მავგოლდრიკი 
18 რონი ვილანი 
19 ალან მაკლაფლინი 

20 დევიდ კელი 
21 დეისონ მაკეიტირი 

22 ალან კელი 
_ ნორვეგია 

1 ედიკ ტორსტვედტი 
2 გუნარ ჰალე 
3. ერლანდ იონსენი , 
4 რუნე ბრატსეტი 
5 სტიგ ინგე ბიორნებიუ- 

6 ჯოსტეინ ფლო 
7 ერიკ მიუკლანდი. 
8. ოივინდ ლეონარდსენი 
9 იან აგე ფიორტოფტი 

10 კიეტიდ რეკდალი 
11. იან ივარ იაკობსენი 

12 ფროდე გროდასი 
13 ოლა-ბიუ რისე 
14 როგერ ნილსენი 
15 კარლ-პეტერ ლეკენი 
16 გორან სერლოტი 

17 დან ეგენი 
18 ას ინგე ჰოლანდი 
19 როარ სტრანდი 
20 ჰენინგ ბერგი 

21 სიგურდ რუშფელდტი · 
22 ლარს ბოჰინენი 

მექსიკა 

1 ზორხე კამპოსი გ 

2. კლაუდიო სუარესი ” 
3. ხუან რამირეს პერალესი 
4 იგნასიო ამბრისი 

“ 5 ხესუს რამონ რამირესი 
6 მარსელინო ბერნალი 
7 კარლოს ერმოსილიო 
8 ალბერტო გარსია ასპე 
9 უგო სანჩესი 7 

10 ლუის გარსია 

11. ლუის ალვეს ზაგე 
12 ფელიქს ფერნანდესი 
13 ხუან კარლოს ჩავესი 
14 ხოაკიმ დელ ოლმო 
15 მიხაელ ესპინოსა 

16 ლუის ვალდესი 
17 ბენხამინ გალინდო 
18 ხოსე სალგადო 
19 ლუის მიგელ სალვადორი 

20 ხორხე როდრიგესი 

21 რაულ გუტიერესი 
22 ადრიან ჩავესი 

I სტივ სთონთონი · : .- 

    

' 7. ფრენკი ვან დერ. თაი. 
8 ნილისი. ლუკ 13 
9 მარკ. დეგრიზი. 2-1 

10 ენცო შიფო. „598: 

_ 11. ალექს ჩერნიატინსკი ..._ 
12 ფილიპ დე. ვილდე » _ აინ აბ. 

20 დენი ვერლინდენ-. . 
21 სტეფან ვან დერ ჰეიდენი 

L |” 22 პასკალ რენიე 

პმაოცტი”.... 
1. ხალილ აზმი აა235-2 | 

2 ნასერ აბდელაპი 

“3. აბდელქარიმ ელ აბელ : 
4, ტაჰარ ელ ხალეჯი 

მარკ ოვერმარსი ' 
ვიმ იონკი 

9 რონალდ დე ბური 
10 დენის ბერხკამპი 
11. ბრაიან როი 
12. ჯონი ბოსმანი მა ს 
13 ედვინ ვან დერ სარი 
14 ულრიხ ვან გობელი 

15. დენი ბლინდი 22 
16 არტურ წუმანი 
17 გასტონ ტაუმენტი. 

სტან ვალქსი” 
19 იერ ვან ფუნ 
20 აარონ ვინტერი 

21 ჯონ დე ვოლფი 
22 თეო სნელდერსი 

საუდის არაბეთი 

1 მოჰამედ ალ დეაია · 
2 აბდულა ალ დოსარი 
3 მოჰამედ ალ ჰლავი 

4 აბდულა სულეიმანი 
5 აჰმედ ჯამილ მადანი 
6 ფუად ანვარ ამინი 
7 ფაჰად ალ გაშიანი 
8 ფაჰად ალ ბიში 

9 მაჯიდ აბდელაჰი 
10 საიდ ოვაირანი + 
11 ფაჰად მეჰალელი 
12 სამი ალ ჯაბერი 

13 მოჰამედ დელ ჯავადი · 

14 ხალიდ ალ მუვალიდი 
15 'სალეხ ალ დატდი 
16 თალალ ალ ჯიბრინი 
17 იასერ ალ თაიფი 

18 ავად ალ ანაზი ჯ 
19 ჰამზა სალეხი ; 
20 ჰამზა საედ სარვესუი 

21 ჰუსეინ ჯავად ალ სადიგი. 

3 
4 

5 C 

6 იან ვაუტერსი ?, 
7 

8 

  22 იბრაჰიმ ალ ხელვა : 

I4 ივნისი, 1994. 
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· მისი ხნისა ბევრი «უკვე სტაუვიანი ვეტერანია, კალათბურთის სანახავად იშვიათად 
თუ მოიცლის და მოგონებათა სადღეგრძელოს - შესმისასღა გაახსენდება გადამწყვე- 
ტი მატჩების კულმინაციური. წამები და მაყურებელთა ყიჟინა. კოლიასთვის ყვე- 

ლაფერი ეს დღევანდელი დლეა. იგი კვლავაც მოედანზეა და კვლავაც თავდაუზო- 
გავად იბრძვის, „მაყურებელი კი მის სახელს ისევე გაიძახის როგორც ადრე „დი- 
ნამოში“ თამკშისას. კალათბურთში ბევრი რამ პროცენტებით ფასდება, ამ შემთ- 
ხვევაში, სამნუხაროდ, ზუსტად ვერავინ დაიანგარიშებს, როგორია დერიუგინის წი- 

– პირადად ჩემთვის ე ს სეზონი ძალიან მძიმე იყო. 

სხვადასხვა მიზეზით 2, ზამთარს კნამეტანი გაიწელა 
ი. პირველსა და მეორე წრეს შორის. ეს 

წ. ჩვმპიონატის. დიდეს ნაკლ. ად მიმაჩნია. 

«მ ორი თვის განმავლობაში ს გასოლრბება ვარჯიშის ამა- 

“რა ვიყავით. ამან „გადაწვას“ რომ“ ეძახიან, ისიც და– 

„ საერთოდ, ჩვენი ჩემპიონატი რომ წორმალურად ჩა- 
ტარდეს, ძირითადად ორი რამ არის საჭირო: გონი- 

ვრულად შედგეს კალენდარი, რომელიც შემდგომ არ 

დაირღვევა და მსაჯობის დონე იმაზე მაღალი იყოს, 
ახლა ჩვენთანაა. ეს მეორე პირობა ძალზე მწი- 

ვანია, რადგან ძალზე ფიცხი ხალხი ვართ, 
მსაჯის ყოველი შეცდომა ძლიერ გვხვდება გულზე 
და დიდ აყალმაყალსაც იწვევს ხოლმე. 

_ ---__ 

რთელების დღევანდელ თაობას? 
– თავმდაბლობა. უფროს მოლხნიან მრმალების 

' , რიდით ველაპარაკებოდი საკანდელიძეს, 
მიშა მერცია, სხვებს... ახლა კი ასაკს არად დაგიდე- 

ვენ და გაცილებით უმცროსმა შეიძლება გვარიანად 
გამოგლანძღოს დ მუშტიც მოგიღეროს. რა თქმა 
უნდა, ეს » ეს ყველაზე არ ითქმის. არადა, საოცრად ნიჭი- 
მათთა იარდუა დელე იავოველაც თდულებ, 

კალათბურთელები დადგებიან. 
ცხადია, არც მონდომებაა დასავიწყებელი. თბილისში. . 
რომ ჩამოვედი, დიღომში ვცხოვრობდი „დინამოს“ 
ბაზაზე. ყოველდღე დილაუთენია ვდგებოდი და მა- 
რტო ვვარჯიშობდი. 

–- ერთი ხანობა, არცთუ მცირე დროით, კალა- 
თბურთს ჩამოშო რდით და, შემდგომ კი ისევ დაუბრუ- 

– კალათბურთიდან ჩემი წასვლა საბედისწერო შე- 
ბრალია: 26 წლისამ, იმ ასაკში, ზოგი რომ 

„დიდ თამაშს“ იწყებს, ერთ წავსიან მატჩში ფლ 
დავიზიანე. ოპერაცია უხეირო. გამოდგა, ძვალი. არა- 
სწორად შეიზარდა. ამ ჩემ საცოდავ მუხლს ახლაც 
ეტყობა ამის კვალი. უცხოეთში წასვლა და იქ მკურ- 
წალობა მირჩიეს, მაგრამ იმ დროს საჭირო რაოდე- 

, წობის ვალუტა ვერ გამოინახა, 
დაბრუნება კი კალათბურთის სიყვარულმა მაიძუ- 

“ლა, თანაც უკვე ეროვნული ჩემპიონატები ტარდებო-. _ 
და და ამ საქმეს, ვისაც რით და როგორ შეეძლო, 
უნდა დავხმარებოდით, რაც, ვფიქრობ; ჩემი აბი. 
ლზე დღვილი გავაკეთე. თუმცა, ფაქტობრივად 
ცალი ფეხით 'შობ – მატჩებზე სამუხლე საზვე- 
ვების გარეშე ვერ გამოდივარ. 

  

თასების თასი მრიპოვ»· და ნეტა იმ გუ- 

ნდში თუა? იქაური. მწვრთნელები. ნა- 
იშის' საგანგებო გრაფიკის 

"შედგენას შეუდგნენ და ალბათ საკმაოდაც 

ვერის მარის დარბაზში მთელი სეზო- 

წის მანძილზე გაიგონებდით ამ"კითხვა- 
ვარაუდებს, რომელთაც პასცუხი თავად 
ვლადიმერ სტეფანიას ჩამოსვლამ გასცა. 
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58 აბების მეავლბით აი 
თბილისში და, ცხადია, ჩემპიონატის წა- 

ზევარფინალურ. მატჩებსაც დაესწრო. 

ლობთ –- მარტო ის ვიცით, რომ სლოვე- 
ნიაში ხარ და „ოლიმპიაში“ თამაშობ. 

– ვთამაშობ. ლიუბლიანის „სმელტ- 
ოლიმპიაში“. ეს გუნდი სეზონში ჩვეუ- 
ლებრივ, რამდენიმე ტურნირში მონაწი- 

თა, თავად სლო- 

ჩამოუვარდება ევროპის 4აი ქვეყნების 

გვაოფგუოას შენ აქ აეღო 
ფაქტობრივად, გვყავს და წელსაც 
ჩემპიონის ტიტული მოვიპოვეთ. ვთამა– 
შობთ აგრეთვე სუშერლიგაში, რომი 

ლშიც 5 სემშ ისაია გამოდიან. – 

ბზეც. უარის კარების თანხის თ 51» 
რფინალში დავამარცხეთ სალონიკის 
„სატვარისი“, რომელშიც, სხვათა შო- 

რის ყოფილი 'თბილიზელი იგორ მურა-   იტოვი თამაშობს. ფინალში ესპანეთის 

ალადიმერ სტეფანია: 
ორ თვეში ერთ დლქეს ვმისვმმნებ... 

ლი იმაში, საქართველოს ჩემპიონატი ასე საინტერესოდ რომ ტარდება. თუმცა ცი- 

ფრები რა ბედენაა -– რომელი კალკულატორი მოვა მაყურებელთა სიმპათიებთან. 

რომლის თამაში სხვებისაზე მე- 
ტად მოგწონდათ? 

+ ჩვენებიდან მიშა ქორქია, უცხოელთაგან კი- 
ჯორდაწი ჯორდანია, უბადლონი იყვნენ ლარი ბე- 
რდი და „მეჯიქ“ ჯონსონი. აქამდე ჟურნალისტები- 

სთვის არ მითქვამს, რომ თავის დროზე ლარი ბერდს 
საკმაოდ დავუახლოვდი. მისი და ჯონსონის წინაა- 

ღმდეგ ჯერ კიდევ მაშინ მითამაშია, როცა ისინი 

სტუდენტურ კალათბურთში გამოდიოდნენ. ახლანდე- 
ლთაგან, ვფიქრობ, შაკილ ონილს აქვს დიდი მომავა- 
4ლი. 

–– სპორტსმენებს განსაკუთრებული კვება ესაჭირო - 
ებათ. რომელი კერძი გიყვართ გამორჩეულად? 

– ახლა ისეთი დრო დაგვიდგა, ყველა საჭმელი ერ- 
თნაირად შემთყვარდა. 

–– ამდენის მნახველს ალბათ ბევრი ისეთიც გადაგხ- 
დებოდათ, კურიოზებს რომ უწოდებენ. რაიმეს ხომ არ 
გაიხსენებდით? 

– ერთხელ მართლაც რომ საოცარი რამ გადამხდა: 

პუერტო-რიკოში” მივემგზავრებოდი სსრკ-ს ნაკრე- 
ბთან ერთად. აეროფლოტის თვითმფრინავმა ერთი 
საათით დააგვიანა აფრენა და იამაიკჰზე ჩასულები, სა- 
დაც სხვა თვითმფრინავში უნდა გადავმსხდარიყავით, 
პუერტო-რიკოს რეისს ვი ერთი კვირა გვი- 

წევდა იამაიკაზე ყურყუტი, რაც დიდ ხარჯებთან იყო 
დაკავშირებული. წაკრების. მთავარმა მწვრთნელმა 
”აზექსანდრ გომელსკიმ ავია. ზდა 
4-ადგილიანი რვაადგილი- 
ანში თორმეტნი  ახხდნენ, · ს «ათხიანში: კი ტკაჩენკო, 

საბონიხი, ბელოსტენი და მე მოვთავსდით. თვითშვ- 
პატარა და თან ძველიც იყო, ჯერ იყო 

საბედნიეროდ, ყველაფერი დამთავრდა. ფრე 
წამ კი ერთი საათის რვა საათ.) გასტანა. 

–- რაც უნდა ზანგრძლივი იყოს სპორტული კარიე- 

რა, იგი მაინც სრულდება და მოთამაშე არჩევანის წინა- 
შე დგება –- ან ისევ სპორტში, ან. 

– ვფიქრობ, ორ-სამ სეზონსღა თუ ვითამაშებ. შე- 
იძლება სასღვჯრგარეთ წავიდე – ბელგიაში, საფრან- 
გეთში, ჩეხეთში,და ფიწეთში მეპატიჟებიან. ჯერ არ 
გადამიწყვეტია, წავალ თუ დავრჩები. შორეულ გეგმე- 
ბზე კი რა გითხრათ, ახლა ისეთი არეული დროა, კა- 
ცმა არ იცი ხვალ რა მოხდება. ისე, მწვრთნელობა მი- 

„> დავიწყო. 
: ერეკლე კიკილაშვილი 

<– შენ ამბებს ყურმოკვრით თუ ვგებუ- , 

დოწე აშკარად . 

და თასების თასიც მოვიპო 'ყყვედური 

არც პერვთზი- მეთქმის. ვრა 

სლოვენიაში ყველაზე პოპულ სა- 
ში, ჩასვლისთანავე მო- 

მცეს 732. დამინიშნეს სლოვენიურის მას- 

წავლებელი, ახლა კი ენა გავიტვზე და თი- 
თიქმის თავისუფლად ვლაპარაკობ. მო- 
კლედ, შენ ოღონდ ითამაშე 
ზეირიანად 

წევრი უპ წლის. ჟარკო ჟუვიჩიჩია. ჩვე- 
წთან თამაშობდა იურე ზდოვცი, რომელიც 

ამჯობინა. 180 სანტიმ სიმაღლისა 
საჯარიმო ხაზიდან ნახტომით ტენიდა “ რი მ 

ბურთს, მაგრამ სროლა არაფრად უვარგო- 
ღლ ხელმძღვანელობამ დაითხოვა. 

სლოვენიის ჩემპიონატის სათამაშო 
დონეზე უკვე თქვი, რას იტყოდი მის ორ- 
ჯანიზაციულ საკითხზე? 

– ჩემპიონატი. ძალიან კარგად. არის 
ორგანიზებული. სლოვენები კულტურუ- 

  ფლადიმერ სტეფანია , „ხმელტ-ოლიმბიას“ 

აზეთავე აქვთ. ახალწასულს იქ. ერთხელ. 
ჩვენთვის ძალიან უცნაური და მოულოდ- 
ნელი რამ შემემთხვა: მეორე თუ მესამე 
შეხვედრაში ბურთისთვის ბრძოლაში მსა- 
ჯმა დამაჯარიმა, ჩემი აზრით, წესი არ და- 

მირღვევია და არბიტრს წყნარად ვკითხე, · 
რა დავაშავე მეთქი, მან კი უმალ ტექნიკუ- 

ნა და არა თუ იმ მატჩის, კიდევ 

ორი მომდევნოს გამოტოვება მომიხდა. 

მწვრთნელს არაფერი უთქვამს რადგან 

ახალბედა ვიყავი. ჩხუბი 2ღედანზე ხე. 
რთოდ არ მინახავს, ზოგჯერ კი წაკიკნკ- 

ლავდებიან ხოლმე მოთამაშეები, ძირითა- 

დად სერბები და ჩერნოგორიელები, მა- 
გრამ ამათგან ეს არვის უკვირს. 

– დილაობით საათნახევარს ინდივი- 
დუალურად ვვარჯიშობ, საღამოს სამ- 
ოთხ საათს გუნდთან ერთად ტაქტიკური 

მეცადინეობაა, სამ დღეში ერთხელ ტრე: 

ერთი დღე გვეძლევა. 
–– მომავლის გეგმებზე რას გვეტყვი? 
– „სმელტ-ოლიმპიასთან“ სამწლიანი 

კონტრაქტი მაქვს, წელს გამოსაცდელი 
ვადა მქონდა, თავიდან 2-3 წუთს თუ ვთა- 
მაშოზდი, აქ წამოსვლის წინ კი 15-20 წუ- 

თი მიწევდა მოედაწჯე ყოფნა. მწვრთნე- 
ლები კმაყოფილები არიან და თუ ყველა-   ფერი არ, კარგად წავიდა ევროპის თასებზეც 

| „სამართველოს. საუჰემესო. პალაწბურ თელი. 
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თბილოსი _ 

თბილიჰი 

(10), 

6 

ლი (21), 
ვლოხაშ, 

თბილოსი 

ლაბ (3), 

ო 

(18 

„ურიძვ ( 

ლი (8) 

ბაკი (9 

ლი (8) 

ქარაბაკი     

ნახევარფინალი, 

თბი=ჩასნ 21/ საქტუსი , 11. 
– კაქროსი 89:81 XI+6 9 

(207 ე ცაგ-“ სირი. M- 3111). | 

გაიქაავერ ი. =”. გერიუვიბი გურასპაუ- 

წირით ქართველი 

დ. 
თლაძე (12, ლუდუ 
„ლაბაძე (23, ხარაძე (4; ცაგარე- 

ოთიურიძე 

(1, აბულაძე (6) 
თორსი: 

==” 

    1-3, იუნი 

ლი (24), ავღვხიბი. "(19 კოკო- 
ათფილი, (2) 

კაქტუსი: (11, აბრამიძე 
(10), ჩხეიძე (12ე ნაცვლიშვილი 
(18, ბერძენიშვილი (4); ხო: ა 
(4, ოთიოურიძე (22, ქართ; 

ვილი - 
კაქტუსი - თბილისი 87:83 (37:45) 

კაქტუსო შვილი (6, ხოშ- 
ტარია (19) აბრამიძე (6. 
შვილი (25, ბერძენიშვილი (16); 
ა.ულენტი (6), ჩხეიძე, ე 
(7 ტეფნაძე, აბულაძე (2 

ცაგარეიშვილი (10), სანა- 

კოკოლიშვილი (2), შა- 
ვილი 

კაქტუსი 9172 (40:34) 
„ურასპაული (26), ცაგარუ- 

შავლოხაშვილი, კოკოლი- 

I. ხოშ- 

რიე, აბულაძე (9), რეფნიე (3 

· ვითა 2-0 თორსი 
თორსი 11599 (57:40) 

–_– თორსი 95:70 

ავლით რერჯებიშვილი (9), ტურაპვი- 
ს კობეშავიძე (5) 

ცივ (თ შენგელი» (1 ბევანი 
(ეს კორძაძე (4, -ბერუა- 

შელი (3) უძილაური (5), ჩუბინი- 
ძე (12 მაჭარაძე (2 

L დ. თორთლაძე (29),' ი. თორ- 

თლაძე MI8, ტალაბაძე (61-4ძლუდუ- 
შაური (6, ხარაძე (4L. ცაგარეი- 
შვილი (5 მიქაძე (2) 
მესამე ადგილისთვის, 67 თიუნისი 

კაქტუსი 2-0 თორსი . 

კაქტუსი 
კაქტუსი: 

MV (14, ჩხეიძე 'შვილი 
ბერძენოშვილო. (9); ქართვე- 

ლიშვილი (11), 

„ თორსი 7261 (31:32) 
(4), · ხოშტარია 

აბრამიძე (2 თალ 

” 
(21) ი. თორ- დ. თორთლაძე 

523 I. ოღლი ოთარს ე ფაგ. 
ეიტონი თ კლ 

კაქტუსი თორს 87:81 (39:36) 
კაქტუსი: + ულენტი. (8) ჩხეიძე (12), 

შვილი (24) აბრამიძე (9), ნაცვლი: 
ბერძენიშვილი (8); ხოშტარია (15), 

(4, ქართველიშვილი 

- დ. ე (38), ი.თო- 
რთლაძე (11) ღუდუშაური (8), 

ტალაბაძე (16) ხარაძე (2) ცაგა- 
რეიშვილი (6) : 

ფინალი, 6-8 ივნისი 

ვითა 2-! თბილისი 
თბილისი 7794 (49:39) 

ჩერქეზიშვილი (5, ტურაშვი- 
კობეშავიძე (25) ორმო- 

ახვლედი- 
ანი, ქორქია (4), შავლოხაშვილი (2) 

– ვით 8ხ76 (40:37) 
თბილისი ცაგარეოშვილი (5), 

ლიშვილი (4, ქორქია (5), ძარა- 
დერიუგინი (32); სანაძე 

შვილი (4) გ. 
ვით+ ჩერქეზიშვილი (12, ტურაშვი- 
ლი (10, კობეშავიძე (22), 
ცაძე (4, შენგელია (16); ჩუბონი- 

თი (5 ბურუაშვილი 

7874 (40-44) ვოთა აბიღთ6ი 

ვითა: ჩერქეზიშეყლი (3, ტურაშვი- 
ვიძე კობე (26) ორმო- 

(11 შენგელია (20; კო- 
რძაძე (8, ბერუაშვილი, ჩუბინიძე 
(წმ, ბეჟანიშვილი 

თბილისი: ცაგარეიშვილი (2), ქისა, 
(4), ხელაშ, 20 კოკოლიზი 

3-3 ამხანა- 

მაის აბრაულე ბარბი | 79:10! 
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სთასის მფლობელ. „ტაუგრესს" მოვუგეთ ლი, წესიერი ხალხია და ჩემპიონატიც –– მოღონიერებული ჩანზარ.. ს ერეკლე კიკილაშვილი/ 

 მრაადევუბა აა სარბიელი 

-



      

  

  

  

ესპანეთი – კორეა __ 1. · 
კოლებაა _ რუმეშედი 
ჯშშ – შვეიცარია 
იტალია – ირლანდია ,. _ 

კამერუნი – შვედეთი |“ ალას ბრი, 

წორვეგი” – მექსძკ» 8. 
ბრაზილია – რუსეთი... | | . 

11 | არგენტინა – საბერძნეთი” | 

: IX ივნისი, ხუთშაბათი, 16 "საათამდე 

  სარბიელი 
“მუდამ ნანატრი ფეხბურთელთა მსოფლიოს. ჩემპიონატის. 
ხილვა, ბუნებრივია, გამორჩეულად გვსურს... 
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                 ·L- გაზეთ , «სარბიელისა> და სააქციო საზოგადოება 

I «სასტუმრო აჭარის» კლუბი სპორტის ·მოყვარულთავის 
«მესეფი>» გულფემატკიჭგრებს შეუქმნის ამ სურვილის 
განხორციელების ყველა პირობას. 

       

    
  კლუბი ბინას დაიდებს სასტუმრო «აჭარის» მეთვრამეტე. 

სართულჭე და გაიხსნება 16 ივნისს. ბახსნას დაამშვენებს 
ფრიად სასიამოვნო და საინტერესო ცერემონიალი -– 

  

   

   

ი რ 

საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელის შოთა არველაძის ახბერლთბი გავია შე სას. ვირმა დვებრაეათ მაწაახბთ მხარი. 
დავხლღოება, რაც, დაგვეთანხმებით, კლუბის საქმიანობის რი ე ეარეინ საუბშეი ლამე რენე ებ ლეი 

თბილი 'სამდე. 

საინტერესო გეგმებზე მეტყველებს. დაქრელა რალობაენა აეარაენიბაანობურააივით პორავმბრა რეონლიაბად > 
· ბულგარეთი (ვარნა) – თურქეთის გავლით. გასვლა თბილისიდან „მერსედესის“ | თუ ფრა – 

მომდევნო დღიდან კი დგება ' «ქამი. ფეხბურთისა» ! და | | ლიან რირეთი) – მეხაგრობა თვითმურინგით, პირდააირი რეიხი, პირუელად 
კლუბიც ფეხბურთის ქომაგთა განპარგულებაში იქნება - | | ოა“ - თხერია ფღარით ადორა ერები ბური | 

“ ახალ და უცხოური წარმოების ეპრანებჭე შეგეძლებათ · ! | "რო რრონა - მახარია თვიობურინგით პირდაპირი რუბი, წული! 

  

  

  

  

თვალი ადევნოთ მსოფლიო ჩემპიონატის ყველა მატჩს. LI. “თბილია უხეატდ თარი ბნიარი 
1 · თანაც ისე, რომ არ ბმონდეთ დენის გამორთგის ფ090 – ამის | =--- 251853: 

გარანტიაა კლუბის ავტონომიური ენერგომომარაგების ულ არეტე. ხა რტ. ააელლაალე5 სარელიშნი: 

სმსტმმა. · ! : მშენებარე მეტრო 532 მიმდებარე => 31 ა5>2 ხს. 
  კლუბის შევრებთან ერთად, შესაძლებლობის ფემთხვევაში, | 

დასწრებ შეეძლებათ ერთჯერადი ბილეთების 
  

  

  

  

  

  

მფლობელებსაც. დაა 6200 -C 

ო. : | -1. | 1994-95 სასწავლო წლისათვის თბილისის მე 2) საშუალო სკოლა (9 კლასის 

: ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ... 83 ჩასვი თვ თვით ლებს ეფრაფაი თითები! 

«სარბიელის» რედაქციაში ან დარეკეთ ვი-ჯგ-29. ყივოიი. L იL VVგხი · 
  

  

· ტოტალიზატორი. 
"00600" 

თამაშის წნეხები: 

მსოფლიოს ჩემპიონჯტის. დლეებში ტოტალიზატორი იმუშავები ყოველდღე 

I5-დან I6 სასთამდე _ სასტუმრო „აჭარის“ ფოიეში 

__ მატჩების მსპვლელობისას -/ კლუბ „მესეფში“ ბ 

      
       

საფეხბურთო #ურნალი - კამმივ (1. ავ თ დ მეღვინე 

' სერვ ნომერი, რომლის ყიდვაც შეგიძლიათ საგაზეთო 
C ჯიხურებსა · და  კტარზიალინ“ რუდაქციაში: ი 

   
    

      
  

  
 



  

  

  

„ შვეიცარია 21 '(9) – საქართველო 22 (11) 
შვეიცარია – 2ლ (1411, 2117, გ (1611), 3ს (311, 611, 9:11) 

(აია); ხპ. 

(აია); _ გ. გიუნაშვილი 
გნიძე (03, 16:14) 2ა: ძაგნიძე (0-6), 

„მით მრავ ლები X- 
საძმოს 

რესი რები, პრარატიშიი. (ან; 2 შიანობა) “ 
ძვალ-რბილ . საქმე. იქა- 
მდეც კი აღე რომ თუ თამაშის ' 

თა მასხალებლად მნიშვნელ ფური გ 

აქვსო, 1286 წელს დაშალა კაცთა ეროვნუ- 
ლი ნაკრები და შარშანწინდლამდე მხო- 
ლოტდანობბი მეორე და მესამე მხიფ- 
ლიო თასების შესარჩევ 

მონაწილეოდ შეკრიბა გუნდი, რაკიღა ( 

- ინგლისი სამხრეთ“ აფრიკაში 
ხა. თამაში) სამ, 31.V. კიმბერლი. სამხრე- 

თი აფრიკა „ა“ 19 (მ) (2ლ სკულცი, 
სტრანსკი; 20, ა სტრანსკის) -- ინგლი- 
თევ: ით რაარი ვიში ა. 

რია ლოდბუს ურსფელდი. 56 ათი 

15 (6! 

(00 მეორე ტესტი. შაბ, LV. კუიპტაუ- 
წიულენდზი. სამხრეთი აფრიკა 27 

ს ლ 3ლერა ჟუბერთ გ. ჟუბერი: 
3 ლერუ-მ, ჟუბერი-2) - ინგლი- 

5 ი (3) (3 ენდრიუ) 
ტურნეს შედეგი: 8 ვ, 6 5, ბ 1521 
ტესტ-სერია მ-ი ბ 2 ს ბარქაც. 

> მზეა სირფი ა - იღღადითბი 
მუ <5. აირის გულკაყთ > ელ- 
ვუდი, ოშეი) 

აია, კაპიტანი) 
1) CL>+ "ფებაზე (2 (აზ), ჩიქავი (მერკ), 

„(თბ), ამცორა თავნი (თბ) (მერკ) წარ (თბ) 
(2 – ხვევა რ ობოლაძე (0: 

( XC (აზI სმარეით (თბ), 
მერკ; «ვრ დრო; 

» ჩიქავა (21:22); მს მ 
იურინი (ICI). : 

სღპრები სგან 
უწყის, რომ სი პატივი 
ირბ-ის მ თასზე მონაწ 

ი ოლღა 
ჩვენს ნაკრებს, რომელიც ა მშვე- 
წივრად იყო მომზადებული; მაინც საკმაოდ 

; "რაც გვაფიქრებინებს, რომ 

საფერ დონეზე ვუთამაშ. 

# მერე მომხდარა უსიამო რამ: კაპიტანს 
ანგარიშის პმვალბი. შენარჩენება სდომე-. 
ბია, ჯეელ ვარ პრარდაბ კი – კვლავაც შე- 

არასააზვვალ 
თქმა დაუწყიათ. მონა 
შვეიცარიას ზედიზედ მოუხვეჭია 16 წ) 

წია რჩენივარ ტომეტეები გ > გადავუ თ იუ 
რომელიც მოედანზე სულ მცირე ხნით პი- 

ია იის ეუ აარირი ალით 
=პალრდი ა 18 (10) => 

(17) (ლ მმაქლაბზ 13 

(VM) მეორე ტესტი. შაბ, 11.VL 
ბურთაო სტადიონი. ავსტრალია 3. (ა 
(3ლ. პერბერტი, ვილსონი, ტაბუა; გ, 

ლაინაფი) ირლანდია 18 35) «2= 
ა კლოპესი, ფრენსისი; გ, ს, > ოშეი) ლა- 
ინაფს ტესტებში 813 ქულა მოუგროვდა 
ურნწეს შედეგი: თ 8, მ 2, წ 6, ბ 177:254; 
გა ძო აზიის 0-2, ბ 3165 ლ 38 · 

შოტლანოიას არგენტინაში 

(რ სამ, 31.V. კორდოვა 14 – შოტლა- 
ნდია 40 (6ლ) 

(V), პირველი ტესტი. შაბ, 4 ML ბუენოს- 
აორესი, ფერო, 

(V) სამ, 7VL როსარიო 27 (15) 2დ: 
ვა. დელკასტიო) – შოტლანდია 1 
'(2ლ, 2ხ) 

მეორე ტესტი. შაბ, 11.VL · 
შეხვიდე ოვლაბეხბე, არგუნტითა. ) 
– შოტლანდია 1ევ–.. 
წუთზე ს პოღირიმო. გააფუჭა 

ტურნეს შედეგი ხშ 1, + წ 4, 
ბ 123:125; შესტასარას 02 გ” 32.35 

ცი ჩაუყენებიათ და. ქართველებისთვი' 
ნსხვავებით · აა ე მაუზევინებძათი- ამ დროს თამაშის 

"ოდენ ღირსებისათვის 
შაბათი, 4 ივნისი. ლა შოდეფონი (შვეიცარია) რველად მაშინ შესულა, ძაგნიძისთვის + 

სხლი რომ უდენიათ. იურინს 

ლელო ლელო 
ააა შერკინებაში ერთბაშად ა 

ხეთ ათიოდე წუთი 

მეტოქის ლელოსთან საჯარიმო დანიშნუ- 
ლა. აქ უმარჯვნია ხუციშვილს და ვიდრე 

რჩებოდა, · 
კი ოთხი ქულით ნ. 

შითბი კარში დარტემას დააპირებდნენ, 
სასწრაფოდ გაუთამაშებია, რაც აგ- 

იგ მშვენივრად სადეყი ჩიქავას ლე- 
· ლოთი და 

ჩვენები სათ დაწიწაურებულან. 
დარჩენილ დროში დიდ და უკვე 
8 ნომერ გიუნაშვილს სპ. 

სასა რვ ბებით ოუდვია, ლე- 
არი შესულებმა ბურთი ერთმანეს წინ 
იაწოდეთო. ქ 

ასე იყო თუ ისე, სტუმრებისათვის ყვე- 
კეთილად«დასრულებულარგუნდმა 

8 ივნისს შინ მშვიდობით ჩამოაღწია. - , 

  

  

  

სა ე)ე)– 
... 

მაი) 5 

თის მოყვარულები გულზელდაკრეფილნი. 
ია „სი ა ფორტემ“ „დი- 

წამოს“ კორტებზე მოაწყო ტურნირი დი- 
სატიური ასოციაციის პრიზზე. შეჯი- 

ბრებაში ჩაებნენ საქართველოში უცხოე- 
თის წარმომადგენლობათა და საელჩოების 
თანამშრომლები, მათ შორის რუსეთის 

ვლადიმერ ზემსკი მეუღლითურთ. 
15 მოხრილი თჰვიდან =ა ქვეჯგუფში 

    

” 

– 706, 6: 

შის“ პრებ ანდრიაძემ – - 
რუსეთის საელჩოს ატაშეს ალექსანდრე 
სპორიხინს – 6:3, 6:2. “ 
ფინალურ შეხვედრაში აშკარა ცაა ს 

წლის ფიცპატრიკის უპირატესობა 
მოყვარულის “კვალობაზე მშვენიერ 

  

  
  

, იტალიას ავსტრალიაში 
მას ვრეიმეეს ემ ალა იეიი სასარ ალბოლი 
ის წვეულნი _ 

(ი ოთხ, 8.VL ჩრდ. სიდნეის ოვალი. სი- 
დნეის ნაკრები 2ნ – იტალია 36 

(IV) კვი, 12.VL ბრისბენი, ბალიმორი. ქვი- 
ლენდი. (უვოლაბებოდ) 19. –“ იტალია 

საფრანგეთი კანადასა რდა ახალ , 
ზელანდიაში 

(0 ოთხ, 1VL. ტორონტო. „ა” ვ! 

4ს) 
(ი ტესტი. შაბ, 4V. ოტავა. კანადა 18 

-- საფრანგეთი კანადული 

აღ ..ი2- 

ი ტენტი“ მი მეი იიისიიფრბი 9 
ორები 34 ფიჯი 
გერა შეაგი ი 663 63 გ (4628 

უელსი კანადასა დრა ზღვისრეთში 

ო ითხემებვვაზდგოლე იშმირიო). კი 
წადა „ა“ 19 -- უელხი 28 

11.VL (LI) საური 1 საზორომტო. კანა- 

39% ენდრიუმ: გააბილა მანდელა. => 
ხვირო დასაწყისის შემ, კონას: 5ენ, რამაც მატნის დაწყება ოცი წუთით ბ, მასპინძლებს კი ჯერაც ვერ დაუდგე- უ დასაწყი! დეგ სალია 

სამ ში რი 

გაავარ ხელთ ოძრაალი ე 
ვე სულელ > 
კრივი გაიმართა, 

რი მე შე 

ად ბოლო 2 წლს მანძილზე წ 

ა ნებრიბისთანა ვერსფელდის“ 
ტესტი ლამის იყო ნაბ: -ა2 „აბრა შოუდ 
იქცა. თამაშის 3 ხმა დაირხა, მაბაინმე: 

ს“ 

  

"14 ივნისი, 1994“ 

ში ორი ლაზათიანი მუშტი- ე 

მავალ აეალ 
სი. ბიჭი დ. აბე რივად 

ჩეწილა ვლ ში. 
შლის წინ მა სტუმარ 

ანელიბს 35: I5.მოუგეს, ახლა კი ._ > 

მარემ მ 
მიკრიბოს და 
ერთბაშად 57 ეარვიბა მაახლაო. ასეა აფრიკა! 

თუ ისე, მხოფლიო თახამდე | | თველა რჩე- 

წიათ გუნდის ბირთვი. 
მატჩის შედეგი დიდად განაპირობა საწ- 

ყიხმა 20 წუთმა, რომლის ბოლოსთვისაც ' 
ინგლისი 20:0 დაწინაურდა. ენდრიუმ ორი 
საჯარიმო შეაგდო და ორივე ლელო 1. 
დასახა. პირველი 2ი> 
ტანა ტ. ანდერვუდის გარღვევის 
იე, რომ ოთხი ჩამოკიდებული მეტოქე 

"რეეს ანარიმზე. –_ მაწაპრაანს დარტგ: 
და მეტოქის ლელოსთან ბურთი“ თავაღვე. 
დაიჭირა. 

ში « მეორე ნახევარ კები“ აფავ- 

ერო; 
სა: ბურთის 

ოთხივე ყაიდა 27 ქულა მოაგ- 

რიგა რაც დაი (99! წლისეულ მიღწე- 
ვებმა რეკორდი იტა- 

ტორონტო. კანადა 
(18) –- საფრანგეთი 34 (10) (4ლ, გ. · 

  
მარცხმა მასპი! ერთობ შეაფუც- 

ზხუნა. პათ მერკინი იი ნახევარი და ნახევა- 

> «მცველი შ 

    

  

    

“ ზურგ- 
ქარიც გვარიანად წაეხმარათ. მიუხედავად 
ამისა, 67-ე წუთისთვის ენფრიუბ კიდევ 
ორი საჯარიმო შეაგდო, ამათგან. მეორე 

”პირქარში, შუა ხაზის გამოღმიდან გაიტა- 
წა - 912. ში სამ 
პური,ჭამა. „ქურციკების“ მესამე ხაზის შე- 
რი 'სშემდგომი იერიში პირველი ლე- 
ლოთი დასრულდა, 77-ე წუთზე კი ჟუბე- 
რის გოლის შემდეგ ანგარიში 20:9 გახდა. 

' გციუდ ცოფდნენ, მეტოქის 
ლელოს მიაწყდნენ, მაგრამ მრავალი შესა- 
ძლებლობა გავლანგეს, ბოლოს კი კონტ- 
რიერიშზეც წამ ოეგ 

მანდელა ამ ტესტს 2 დასწრებია, დეკ- 

ხალ ” 
· ეწვევიან, სადაც. 13 'თამაში, მათ შორის -- 

სამი ტესტი ელით. 
შემადგენლობები ( / მეორე ტესტში» 

სამხრეთი აფრიკა -- ჟუბერი; სმოლი, ფე- 
ნტერი / (კ. ვანდერვესტპოიზენი), მულერი, 
ვილიამსი / (კლაასენი); ჰ. ლერუ, 219 
რვესტპოიზენი / ი. რუ; სვორტი, 
ო. ლეურუ / ი. ლერუ; პიწარი (კაპ), აგრ 
იდომი / ენდრიუზი, აფერტონი, ფ. ვანპიე- 

რდენი / მაკდონალდი ბეადელი + 
რაუსი / რიხტერ- ინგლისი 
#. ანდერვუდი, კარლინგი (კაპ, ხვხაარ 
ვილი, რ. ანდქრვუდი; ენდრიუ, მოროსი; 
ლეწარდი, მური, უბოგუ; კლარკი / ოჯო- 
მო, ბეიფილდი, როდბერი; რედმანი, რი 

ჩარდსი (ოჯომო) / კლარკი 
ზაალ გიგინეიშვილი 

გია ახალაძე 

წლი · ჩოგბურთელთა 
ტურნირების მ რა გვინახავს, მაგრამ ეს 
'ჩართლა გამ იყო. მიზეზი თაო- 

ალე ნიავირია, გახლდათ – უკვე ორი წე- 

ლია, რაც ჩვენშიც დაფუძნებულ-ამოქმე-! 
ღებულა. ახალგაზრდობის ქრისტიანული 
ასოციაცია, რომელმაც ახლახან თბილი- 

სელ მოზარდ ჩოგბურთელებს „მზიურის“ 
კორტებზე შეჯიბრებაც მოუწყო. ტურნი- რის გახსნას ამერიკელი სტუმრე- 
აც - < ამ იაია პრე- 

ზიღენტი ფრედ მალეო. რა ვიცე პრეზი. 

მარალი შავ წ. ა პოვაცის უდა 'ეუწვო გაზრდების გაჯანსაღების ხქმეს და აჯ 
სოდ ს, ფეხბურთის 

მოედნების მოწყო და, საერთოდ, აქაუ-. 
ოლი 85% სპღრტულ ცენტრად გადაქცე- 

ერთეულთა თანრიგში ყველას აჯობა 
ანდრო, თოლორაიამ, წყვილებში – თო- 

ლორაიძა-ბაქრაძის დუეტმა. 

ათი-თორმეტი 
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კავკასიონის, პამირის, ტიან-შაწისა და 

ლი მთამსვლელი გია 
ჩრდილდეთ ამერიკის ების 

ს მწვერვალ მაკკინლიზეც (6 194 მ) 

მიაღწია. ეს მოხდა 22 მაისს. ისი- 
ნ მწვერვალი კლასიკური მარშრუტით 

ქარია. ყვე- 
ლაზე თბილი დ. 3 1945 წელს აღუნი- 
8” – ყინვა იმ დღეს 13 გრადუსზე მე- 

იან მის ს ანწლებბდ დღის წერტილს 40- 

დიდად არ განსხვავდებიან. 
ა – მაკინლი რომ მეტად მკაცრი, პირქუ- 

და სა   ეკატერინბუ- 
5. ხერგეი ეფიმოვის მეთაურობით. 

ავთანდილ. ვყვიფელი. 

  

  

    
    713. 

გააგრძე- .· 

ჰიმალაის მთები დამლაშქრავი => ·



წ/ “საფრანგეთის ღია ჩემ- 
პიონატში იმდენი მოუ- 

ს ლოდნელობა მოხდა, ნამ. 

: დვილად“ ეყოფოდა , რამ- 
დენიმე ტურნირს. მაგრამ 

9 სენსაციაც არის და სენსა- 

ციაც. უმთავრესი, გახდა 
მსოფლიოს პირველი ჩო- 

გნის შტეფი გრაფის მა- 
ნ0CL4#M8ნ რცხი I9 წლის ფრანგ მა- 

ნალურ შეხვედრაში. 

კანადაში. დაბადებულმა, მამით ამერიკე 
ლმა, დედით კი ფრანგმა სიმპათიურმა ქა- 

ლმა მშობლიურ კორტებზე აშკარად და- 
ჯაბნა მრავალნაცადი გერმანელი, ვისაც 

მთელ მატჩის მანძილზე დილეტანტისთვი- 
საც შ ი შეცდომები მოსდიო- 

და, „დიდი სლემის“ ტურწირებში. გრაფი 
უკანასკნელად წელიწადნახევრის წინ, შა- 
რშან 31 იანვარს ავსტრალიის ღია ჩემპი- 
ონატის ფინალში დამარცხდა თავის უპი- 

რველეს მ. ქესთან მონიკა სელეშთან – 
6:4, 3:6, 2:6. მას აქეთ შტეფიმ „სლემის“ 

ოთხივე ტურნირი მოიგო და 33 წაუგე- 

ბელმატჩიანი, სერიაც, ჩაატარა. 

    

       არანტა აესაიაში- 
“ ესპანეთი · 

დადე 1271, წლის. 18. დეკემბერს  ბა- 

მელე" 8." “ წონა აა ჰ 
მსოფლიოს უძლიერეს ი საურული 

მ, "აქვს დიდი. სლემის აა აოღი 
ლია  ჩემ-     

      

ესპანელთა ირაიზუუი ამხმშესი 
“ ამჯერად კი, „როლან გაროსის“ მიწის 

კორტების სამგზის ჩემპიონმა თავის ბრწ- 

ყიწვალე კარიერაში ლამის ყველაზე მწარე 
მარცხი იწვნია მხოლოდ მე-12 რეიტინგის 
მქონე ტანმაღალი (180 სმ) ფრანისვან > 

2:6, 2:6. მეორე სეტში, როცა ჯერ კიდევ 

არ იყო ყველაფერი დაკარგული, წვიმის 
გამო ორთაბრძალა კარგა. ხნით შეწყდა, 

მაგრამ წასაგებად განწირულ. გერმაწელს 
ამ სულისმოსათქმელმა შესვენებამაც. ვე- 
რაფერი არგო. პირსმა კი დიდი გმირობა 

ჩაიდინა და თავის ცხოვრებაში ყველაზე 
მნიშვნელოვანი გამარჯვებაც იზეიმა. 

“გადამწყვეტ შეხვედრაში გრაფის მძლე- 
ველ პირსს მეტოქედ უძლიერესთა კლასი- 

ფიკაციაში მეორე ადგილზე მდგომი 22 
წლის ესპანელი არანტა სანჩესი ერგო, 

რომელმაც 5 წლის წინათ უკვე იგემა „რო- 
ლან გაროსზე“ ჩემპიონობა და არც ამჯე- 

რად მალავდა პატივმოყვრულ მი 
მით უფრო ფავორიტის მარცხის შემდეგ. 

სარები აან2 ასეთი ღილს ფელ შე- 

ი გამოდჯა. ა, ითა- 

მაშა პარა რიპლის მალისმიერმა, ზუ- 

სტმა და ეფექტურმა შეტევებმა აღტაცება- 
ში მოიყვანა ცენტრალურ კორტზე მის სა- 
ქომაგოდ მოსული 13 ათასი მაყურებელი. 
მაგრამ ანდორაში მცხოვრებმა ბარსელო- 

ნელმა მეტოქეზე  ოდნევ გწკეთ, ოდწავ 
უფრო ზუსტად ჩაატარა ფინა: ლი და საბო- 

ლოო გამარჯვებაც მას დარჩა, თუმცა კი 

დიდი ჯაფის ფასად, და არა ისე იოლად, 

მობელს უწინასწარმეტყველებდწენ – 

არრ არ იყოს, პარიზში არც კაცთა 

შორის პირველ ნომერს პიტ სამპრასს გა- 
უმართლა. საერთოდ, მიწის შედარებით 

ნელი კორტები ბალახის ან სინთეტიკური 

საფარისაგან განსხვავებით, 22 წლის ამე- 

რიკელისთვის ჯერაც აქილევსის ქუსლად 

ითვლება. „როლან გაროსზე“ მას ნახევარ- 

ფინალამდეც კი. არ მიუღწევია. ამჯერა- 
დაც სწორედ მეოთხედფინალი აღმოჩნდა 

მისთვის დაუძლეველი ზღუდე თაწამემამუ- 
ლე ჯიმ კურიეს (7) სახით, რომელმაც 23 

წლის ასაკში უკვე ორჯერ მოასწრო საფ- 

რანგეთის” ჩემპიონობ. ფლორიდელი 
„ტყის მჭრელის“. ძალისმიერმა თამაშმა 

სამსაათნახევარში აჯობა მოწინააღმდე- 

გის ელეგანტურ, უფრო დახვეწილ მანე- 
რას, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ურთი- 

ერთშეხვედრების ბალანსი აშკარად სამპ- 
რასის მხარესაა -–- I9:2. 

მაგრამ ფიწალამდე ვერც კურიემ მიაღ- 
წია – იგი შარშანდელივით ესპაწელმა სე- 

რხი ბრუგერამ (6) იმსხვერპლა. ამერიკე- 
ლის ფიზიკურ ძალას ათლეტური აღნაგო- 

ბის (188 სმ) ბარსელოწელმა არანაკლებ 
ჯანიანი თამაში და უზუსტესად გათვლი- 
ლი დარტყმები დაუპირისპირა. 

თუ შარშანდელი ჩემპიონის ბრუგერას 

ფინალში გასვლა კანონზომიერად შეიძ- 

ლება ჩაითვალოს, იქ მეორე ესპანელის 

ალბერტო ბერასატეგის (24) გაძრომა ტუ- 
რნირის კიღევ ერთი დიდი მოულოდნე- 

ლობა იყო. 21 წლის ბილბაოელმა არბჭდ ჩა- 
აგდო ავტორიტეტები და ერთიმეორის მი- 
ყოლებით გზიდან ჩამოიცილა სამხრეთაფ 

"რიკელი ვეინ ფერეირა (20), მასპინძელ- 

თაგანი სედრიკ პიოლინი (14), რუსი ევგე- 
ნი. კაფელნიკოვი (21), ხორვატი გორან 

ივანიშევიჩი (5) და შვედი მაგნუს ლარსო- 
ნი (29). 

ფინალი, როგორც ხშირად ხდება ზო- 

ლმე, ნაკლებად. საინტერესო "გამოდგა – 
ერთნაირ სტილში მოთამაშე თანამემამუ- 

ლეთა ორთაბრძოლა სულ რაღაც 2. საათსა 

» 

“ 

  

სერხი ბრუბერა · აი 
ესპანეთი 

დაიბადა 1971 წლის 16” იაწვარს | ბარ-I“ 

სიმაღლე . 188. სმ, წონა 76 კგ 

1992. პიონატი (1993,. 

და I7 წუთში უფრო ტექნიკურმა და გამო- 
ცდილმა ბრუგერამ მოიგო და ხელმეორედ 
დავპატრონა -10-კილოგრამიან ვერცხლის 
ლამა% თასს. 

ამგვარად, საფრანგეთის წლევანდელი 
ჩემპიონატი (ტარდება L925 წლიდან) ეს- 
პანელთა ფანტასტიკური ტრიუმფით აღი- 

ნიშნა, ხუმრობა ხომ არაა, ოთხი ფიწალი- . 
სტიდან სამი სწორედ იქიდან იყო, რაც 

არნახული მიღწევაა. მითუმეტეს, დღემდე 
დუბლი არასდროს გაუკეთებიათ, ის კი 

არადა, „დიღი სლემის“ ტურნირებში სა- 

ნჩეს –. ბრუგერას მოგებებამდე ესპანელთა 
ანგარიშზე სულ სამი. გამარჯვება იყო 63 
წლის მანძილზე. 

ჩემპიონატის. შემდეგ ბრუგერა კლასი- 

ფიკაციაში მარშანდელივით მეოთხე სა- 

ფეხურამდე ალზევდა, ბერასატეგიმ “ კი 
მხოლოდ ოცეულში შესვლა არ იკმარა და 

ერთბაშად მე-14. ადგილამდე აინაცვლა. 

გია ახალაძე 

შტეფი გრაფი (გერმანია) 
გოროჩატეგი (არგენტინა) 6:4, 

61; არანტა სანჩესი (ესპანეთი) – უჟუ- 
ლი -ალარი (საფრანგეთი)  6:1, 7:6; კო- 
ნჩიტა მარტინესი (ესპანეთი) საბო- 
ნა ჰაკი (გერმანია) 2:6, “6:0, 62; მა- 
რი ინე, (საფრანგეთი) -- პეტრა რი- 
ტერი (ავსტრია) 6:0, 6:2; 

ჯიმ კურიე (აშშ) - პიტ სამპრასი (აშშ) 
6:44, 5:7, 6:4, 6:4- სერხი ბრუგერა (ეს- 

პანეთი) - ანდრეი მედვედევი (უკრა- 
ინა) 6 ხ:მ, 6:2, 7:5; აღმვედი ბერასატე- 
გი (ესპანეთი) – გორან ივანიშევიჩი 
(ხორვატია) 614, Cქ, 6:31; მაგწუს ლა- 

– იწეს 

რსონი (შვედეთი) – პენრიკ დრიკმა- 
ნი (გერმანია) · 3-6, 67, 7:6, 6:00, 6:1. 

ნახევარფინალი: სანჩესი -- მარტინესი 6:3, 
6:1; პირსი –. გ 62, 6:2; 

“ კურიე 614, 5727, 6:3, ხე; ბე- 
რასატეგი –- ლარსონი 6:11, 64, 6:1. 

ფინალი: სანჩესი -- პირსი 6:4, 64. (1 
სთ _და 7 

ბერასატეგი 6:მ, 7.5, 2:6, 6:1 
(2 სთ და 17 წთ. 

      

პიონატი (1989, 1994. აწწი 5). 

  

  

_ წვ გაგრძელდა... 

I2"1:490)1%9:90.. 

VI0CL0 
CM6M292I0M5MIC    ტი 

შალს. შეიწირა, ორიც 
კი სასწაულად თაღის დაღუპვას, ჩრდი- 

I967 წლიდა 
ბით ხან საათს ხანაც 

სებზე, IV წლის შემდეგ კი მო 
ბარ. 

. 80 ხელოვნ. წმინდა ლავრენტის პრინრე: / 
1 აგებულ ავტოდ- ს იპვველი კუნძულზე 
რომზე დაბინავდა საბოლოოდ. 
მონრეალის ტრასაზე პირველი რბოლა · 

კანადელმა ჟილ ვილნევმა („ფერარი“) მო- 
იგო, შარშანდელი კი მსოფლიოს 
ოთხგზის ჩემპიონმა, « მა ალენ პრო- 

სტმა („უილიამსი“). აღსანიშნავია, რომ ეს 
ავტოდრომი 1982 წელს ბელგიაში 'დალუ- 

პული ს მევდეეი, სახელს ში. ჩენა 

ბრაზილიელი ახი ოთს ბრა პიკე, შეაელნე _ 
მჯერ (1982, 84, 9!) ნა ი; 
გამი ორ-ორი მ აქვთ ბელ 

„9ქსს, ბრიტაწელ ჯეკი სტიუ- 
, ავს =.-. თაი და ბრა- 

აამ რაც რეკონსტრუირებული 

პოტენციაზე ' მეტყვე- 2 „ფერარის“ მაღალ 
ს. მომდევწო ორი ადგილი „უილია- 

მსებს“ ეკავათ. მაგრამ შარშა 

ის ბრინჯაოს პრიზიორის დეი- 
მონ ჰილის. მეოთხეობა 
უნდა ჩაითვალოს, აირტონ სეწას შე- 

მცვლელის, შო დევიდ კულტ-. 
პარდის ხუთეულში მოზვედრა დიდ დიდი მოუ- 
ლოდწელობა იყო. 

შუმახერი ი სტარტიდანვე. დაწინაურდა 
ნი რბოლი და დ მანძი- 

> მ ს. სა. 

ელლი იაცაკა ტრასაზე (სიჩქარის რე- 
რედ ლწავეიილი ქარს ნანხე. ლ, ა 

მომხდარა. 

შე წრეზე ჰილმა ადვილად აუარა ჯვე- · 
რდი ბერგერს და თანდათან ალეზისაც წა- 
მოეპარა. შუა დისტანციაზე ბოქსებში ყვე“ 

ლასთვის აუცილებელი პროცედურის გა- 
ვლის შემდეგ ბრიტანელმა პილო იცით ალე- 
ზისაც გადაასწრო და საბოლოოდ პოდიუ- 
მზე პრიხიორები ამავე თანმიმდევრობით 
გა წენ. ალეზიმ' მესამე „ადგილით სა- 

კუთარ თავს მშვენი სა! უძღვნა 

– წინა დღეს მას 30 წელი შეუსრულდა, 
„ამ ცოტა არ იყოს მოსაწყენ რბოლაში 

ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოდგა დებიუ- 
ტანტ კელტპარდის მეხუთე ადგილი – 23 
ულის ყოფილმა ტე ტესტ-პილოტმა ბოლო 

ეზა და პირველი 

ქულებიც დაიმსახურა. 
მორიგი „ჩავარდნა“ შეემთხვა „მაკლა– 

რენს“, რომელსაც ვერაფერი არგო წლე- 
ულს „ფორდის“ ძრავის „პეჟოთი“ შე- 

ცვლამ. უკვე მეოთხე ეტაპია, ორივე „მაკ- 
ლარენი“ ფინიშამდე ვერ აღწევს. · 

შუმახერს კი ექვსიდან ხუთი „დიდი 

პრიზის“ მოგებით უკვე. თამამად შეუძლია 

იფიქროს ჩემპიონობაზე. თუ ასე გაგრძჯ ' 
ლდა, ერთი-ორი რბოლის შემდეგ ასპარე- 

_ზობა საბოლოოდ დაკარგავს ინტერესს. 

ბია ახალაძე” 

12 ივნისი. მავალის „გრან-პრი“. - მონრეალი. 

ჟილ ვილნევის „სახელობის“ ავტოდრომი. 
წრის სიგრძე 4430 მ. 69 წრე (305,67 კმ). 

1. მიხაელ მანერები „ბენეტო- 
ნი“); 2. ეი ა (ბრიტანეთი, „უი- 

ლიამსი“) -- ჩამორჩა 38 წამით; ვ. ჟან 

ალეზი ქმაფრანგეთი» „ფერარი“) + 52 
წამით; 4 გერბაშდ 2 ერგერი (ავსტრია, 
არრ – 1 წუთით და 16 წამით; 

კულტჰპარდი (შოტლანდია, 
ი აელის – 1 წრით; ნ. კრისტიან 
ფიტიპალდი (ბრაზილია, „ეროუზი“!) -–- 

· 1 წრით. 

საერთო ჩათვლა: 1. შუმახერი -- 56 ქუ- 
ლა,“ 2. 23, 3-4. ალეზი · და 

ბრანდლი (ბრიტან,; 
რეწი) - 6, 8-2. მიკა ჰაკინენი (ფი- 

წეთი, „მაკლარენი“, კარლ ვენდლინ   

დუხცო 

   

  

    

     

  

   

      

   

   ტში 94:83 აჯობა. : 

მეორე თამაშამლე მიატან- ხლ 5. 
ომ ეოთხე და ბეხეთე 2 ბ 

93:86 და 
„ნიქსმა“ სე. შეტკანაას, 98:91 მო-. 

მაში ს, 5 ივნისს 
რკში. 34 წამი რომ რ! 
ბოდა, მასპინძლები 89:90 აგებდ! 

აჭი, იუვინგმა, რომელმაც ამ დღეს. · 
24 ქულა, 22 მოხ 7 პასი და 5 დაფარე- 

"ბა მიითვალა. · „ნიქსმა“ “94:90 მოიგო და 

იყალამლააი 880 ოთხშა- 

ფაბუნამიუბებლლა 
ქი, სროვა და ფარიდან , 

ბურთი, მაგრამ პარასკევს, 10. 
ივნისს „ნი; ს ოე ქეი 

ინას ნავი? საჭე რევანში იდ 

აCაალები ს. > აბესხე 
“ 93:89 და სერიაში ი 1 და- 

წისერდ. ვით. თახშიც ბაწვე ი. 
რთება ოთ ააკაში 

კვირას, | სადწეიში” დასრულდა. კალათ- · 
1 ჩემპიონატი, 

' რომელშიტ არ , მონაწილეობდნენ ა« რუ- 

„სეთი და არც მისი ყოფილი 
მაგრამ თამაშობდა სლოვაკეთი. სულ შე- 
ჯიბრში, ა3ო8 ჯგუფური ტურწირ 
ადელაიდა პავლე 2. 
ლაქში – 

„მართა, 16 გუნდი ნება, მერე კი თრი შე-  · 
” ოთხედფინალური ჯგუფი შედგა. ნახევარ- 

ს, ჟუნ ხაიშამ კი მასპი სათხრა:. ჟუნ 852 უღებს 

მ ს წყალობით ი I 

ობა ჩემპიონ აშშ-ს. კვირას წას ამყოლი 
მღარი ენებში ს აა 

ფინლში კი ვეტერა! 

რტენსიამ გამოსათხოვარი 27 წა რ. 
'გდო და ჩინეთი 96:87 დაამარცხა. ბრაზი- · 
სახელი დედა დედაკაცები პირველად გახდნენ 

იოს ჩემპიონები, მეორე ოთხეული 
და აწე დლბდა- აია, > ვიდ. 

ეოთმხვლო» 

მები 
· ფინალში საქმე ბოლო, 
მეშვიდე მიმ- 

დგამი, რომელიც ნიუ-_ 
იორკში დღეს 

თება, „რეინჯერზმა“ 
„ვანკუვერთან“ 

პირველივე "თამაში წააგო შინ 2:3, 

ოვერტაიმში, მერე კი. ზედიზედ სამჯერ 
იი 3:1 და. ატუმრად 5:1, 4:2. მთავარი. 

დგრალ ა. მე სამ პერიოდის თორმ 

წუთში ში + გოლი გავიდა არეინჯერზმა“ 
ანგარიში 3:3 შრადა, მაგრამ მაინც 

დამარცხდა 3:6. „ვან, · ჯეექვზე · 
თამაში შინ 4: მოიგო და 
ანგარიშიც გაათანაბრა 3:3. თასის უა 
ანგარიში პაველ” ბურემ I6 გოლამდე 
გაზარდა, მარკ მესიემ. 11-მ „რეიწ- 
ჯერზის“ მცველმა ბრაიან ა კი 10“ 

ოლი და 22 პასი მოაგროვა _ და 

  

გ 
აპარიბეში გნხეიდ. 

  

აბები. ვაჟ. ხელბურთელთა. 
ევროპის პირველი (9) პირველობის ფინა. _ 
ლში, კვირას შვედეთმა 34:2| მოუგო რუ- 
სეთს. . 

2 რექ0727227 222 აა. 
· 

· კვირასვე დასრულდა სამკვირიანი „ჯი“ 

რო დ-იტალია“. 1900-კილომეტრიანი ტუ- 

რი პირველად მოიგო რუსმა -- 24 წლის 

ველომრბოლმა ევგეწი ბერზინმა, რომე- 

ლმაც ბოლო 19 ეტაპის განმავლობაში შე- 

ინარჩუნა ლიდერის ვარდისფერი კვართი. _ 
ბერზინმა სულ სამი ეტაპი მოიგო. 

იტალიელი » პონტონი გამარჯვებულს 2 
წუთითა და ა 54 წამით ჩამორჩა, გაბუქულ- 

განდიდებული თოი. კი – კიდევ 32 
ი 

| 5 

აკინი 1 

    

7| წალში ორი გუნდი გავა, სამგუნდიანები- 

„უილიამსს“ მოლაპარაკება 
ნაიჯელ მენსელთან, რათა ეს „ფორმუ- |” 

  

    

  

        
      

   
   

საკლუბო ჩემპიონატის თამაში 90 (19) 
(გლ, #გ) : 14 (4) მოუგო იქაურ „ბრო- 
ნკოუზს“, რომელიც წ, საშინაო „ვი- 

ნფილდის თასზე“ წარუმატე-. 
ბლად თამაშობს, მერე გამოცხადდა, 
რომ საგაისო სეზონის ბოლოს ახალზე- 
ლანდიელი ფრანო ბოტიკა ,,ვიგანიდან“ 
გადავა ახალი „ოკლენდ ვო- 
რიორზში“, რომელიც ამავე თასზე ია" · 
პარეზებს. 2 ივნისს კი გაიმართა ლიგის 

| რაგბის საგაისო, საიუბილეო. მსოფლიო 
თასის წილისყრა, ათი მონაწილე დაყვეს 
სამ (9) ქვეჯგუფად. ერთში ითამაშებენ 
ავსტრალია (ჩემპიონი), ინგლიისი, ფიჯი და 

სამხრეთი აფრიკა, მეორეში -- ახალი 
ზელანდია, პაპუასეთი და ტონა, მესამე- 
ში კი –– უელსი, საფრანგეთი და სამოა, 

–| ოთხგუნდიან ჯგუფიდან ნახევარფი- | _ 

| დან –– თითო, შეჯიბრება კი ინგლის –- 
სა ვართ მატჩით „უემბლიზე“. ბი 

ა 8 · კ > » 

X თიო 

”. 4 ივნისს დასრულდა „,ვითბრედის“ გა- 
რსაქვეყნო. საფროსნო. რბოლა. ბოლო, 
მეექვსე ეტაბი, ფორტ-ლოდერდეილი- 
დან საუთჰემპტონამდე, მოიგო. ,,ტოკი- 
ომ“, რომელმაც ოთხი დღე-ღამით „გაა- 
უმჭობესა „სტეინლაგერის“ 1989 წლისვ- 
ული მიღწევა, რისთვისაც „ჰაინეკენის“ 

, საგანგებო ჯილდოც დაიმსახურა. ,,ტოკი- 
ოს“ §1 წუთით ჩამორჩა ,,ვინსტონი“, 

ამას კი 80 წუთით -- „იამაჰა“. სულ 

რბოლამ 191 დღე გასტანა. ჯამური ბირ- 

ველობა მაქსი-იახტა „ნიუ ზილენდ ენ- 
დევორს“ ერგო. ლიდერებს 6 დღით ჩა- 

წი“ 
ნავის კაპიტნები კი ზელანდიელები არიან. 

შავიიშ6 1 
მონტე-კარლოში მძიმედ დაშავებული 

ფორმულა-1-ის მრბოლი კარლ ვენდ- 
ღუგერ იმდენად მოკეთებულა, რომ 

–– ინსბრუკში გადაუყვანიათ, სადაც 
იგვრი, უნივერსიტეტის. კლინიკაში. სა- 
ბოლოოდ და სრულად განკურწავენ. 

გაუმართავს 

ლას“ დაუბრუნდეს აშშ-დან, სადაც „ინ- 
დიკარში“ ასპარეზობს, შარშან ჩემპიო-     
აძმთური, იძითური“ 

  

– 
  

სარბიმლი 
სპორტული გაზეთი 

გამოდის სამშაბათობითა და პარასკეობით 

ინდექსი 6644! 
რაიონებისთვის გაზეთის ფასი სახელშეკრულებოა 

თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42, II კორპუსი, შობ იმიძიიიი. 
IV სართული. ტელეფონი: 39 48. 29 

წერილებისა დ დ. ს ხვ საფოსტო გზავნილებისთვის: | | შეზღუდული ავალვალიბს საზოგადოება – 
9, საფოსტო ყუთი 208 გი ობევილო ფხრრი? 

იბეჭდება დანართს „სამშობლოს“ საგაზეთო მარდი“ 

რედაქციის მისამართი: 

კორპუსში; ხოშარაულის 29 
    

/”. , მთავარი რედაქტორი ზურაბ ფოცხვერია 
რედაქტორი თამაზ მიბრიაური 

ბია ახალაძე, ილია ბაბუ- 
ნაშვილი, ზაალ გიგინეიშვილი (მთავარი 

ზურაბ მეძველია, რედაქტორის მოადგილე), 
მამუკა ჩიხლაძე მაილილი. _> 

  “ასა 
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