
        

    

გული მაქვს. არც ახლა. ვაპირებდი 
ნ შეხვედრას, მაგრამ მესმის ჟუ- 

ტების, თქვენი მეშვეობით ხალხმა 

სა გაიგოს, რას ფიქრობს ეროვნული 

ების მწვრთნელი. გისმენთ, რაც გაი- 
ბთ, ყველაფერზე გიპასუხებთ –- 
ერ გუცაევი ისევ ძალიან განი- 

შრ... წაგებას. 

გუშინ გუცაევმა სასტუმრო „კარაველში“ 
ევს დაგვიბარა, ჯერ თითოეულ 
ელს პირადად ესაუბრა, თბილი- 

ათენს ჩამოფრენილ ფედერაციის 

ხომ პძღვანელობა სთანაც გაარჩია საქმეე- 

მერე კი ჩვენს მაგიდას მოუჯდა. 

– ლატვიასთან თამაში ისე წარიმა- 

ს, რომ ფეხბურთელებთან პრეტენზია 

მაქვს. ერთადერთი, რაც შაბათს გვა– 
და, აგრესია იყო, ამიტომაც ვერ შევა- 

ეთ ერთი გოლი მაინც, თუმცა ერთი 

მ გაგვეტანა, დარწმუნებული ვარ, მას- 
ძელთა კარს ამოვავსებდით. გვ. არამაძე 

რ უხეშად კი შეცდა, მაგრამ ფინ 

   
   

    

  

     

  

   

    
   

  

   

ქართული 
ყიდაობა 
საბერძნეთში 
სIIნ MIIს? ბქსიძა! წI9... 
შეეპაროს ჩვენი მეთოდის სისწორეში, მა- 

გრამ ნელ–ნელა დავამტკიცებ, რომ საკე– 

თებელს საჭიროებისამებრ ვაკეთებ. მე კო– 
მპრომისზე არ წავალ, არავის დავუთმობ, 

მწვრთნელი ვარ და აქეთ დამითმონ. თუ 

არადა, მუდამ პერსპექტიულ გუნდად და- 
ვრჩებით. ნიჭი საქართველოში არასდროს 

დაილევა. 
ლატვიაში თამაშისას ყველაფერი ერთ 

დარტყმას შეეძლო გადაეწყვიტა, ქეცბაი– 
აც ამიტომ დავტოვე შეუცვლელი, გამო- 
ცდილია და ეგებ რაიმე ეღონა. ალბანე- 
თთან შეცვლა კი, ეწყინა თუ არა თემურს, 
ეს ჩემი საქმე არაა. როგორც საჭიროდ 

ჩავთვალე, ისე მოვიქეცი. გიმეორებთ, სა– 
ნამ მწვრთნელი ვარ, ჩემსას გავაკეთებ. 

აღას. ს. გუცაევი ნაკრების წერთნისას დიდად ისაი მაგრამ წუხს, ჯერ „ანას ან სააბის 

    

შვილი და არჩილ არველაძე ჩამოვიდნენ. 

ლატვიასთან წაგებით ევროპის ჩემპი– 

ონატზე მოხვედრის შანსის დაკარგვაზე 

ლაპარაკი ნაადრევია, ისეთ ჯგუფში ვართ, 
კიდევ ბევრი სიურპრიზია მოსალოდნელი. 

ჩემთვის მთავარი შედეგია, ამიტომაც 

ვიბოღმები, ლატვიას 90 წუთი რომ ვუ- 

ტევდით და ვერაფერს გავხდით. 
ახალგაზრდული ნაკრებების მატჩი ახ- 

ლოედ; ა, საუბარსაც ამით მოვრჩით. 
თუმცა მეორე ტაიმივით გამოგვივიდა –– 

იქვე ახალ ბერძნულ პრესას რომ გავეცა- 

ნით, მთავარი ფიგურა გაზეთების ფურც- 
ლებზე ისევ ქეცბაია იყო და, რა თქმა 

უნდა, საბერძნეთის ნაკრების მწვრთნელი 
ანგელ იორდანესკუ, რომელიც ისევ ძვე- 

    

ძლი "მატჩი იყო და უნდა გაგვეტანა. 

) ებრძოლი სული არ გვქონდა. გუნდი 
დავინახე ლატვიასთან მატჩში და ყვე- 

ზე მეტად ეს მეწყინა. სანამ ნაკრების 
რონე ელი ვარ, გპირდებით, რაც უკვე 
ერთხელ მითქვამს –– ჩემსას გავაკე- 

სამზადისისას ბიჭები კარგ ხასიათზე 
ჩენ, ხალისით ვარჯიშობდნენ და ცო- 
არ იყოს, ამან დამაეჭვა. მატჩის წინ 
მიულობა-განცდისა არაფერი ეტყობო- 

ამ წაგებით შეიძლება ბევრს ეჭვიც 

ზოგი მეჭიდავება, მაგრამ ვერ წამაქცევენ. 
ვისაც ჩემი საქმიანობა არ მოსწონს, ძა– 
ლად არავის ვეპატიჟები, შეუცვლელი არა- 
ვინაა, მე კარგი გუნდის გაკეთება მინდა. 
გთხოვთ, დამეხმაროთ, თორემ თავს კარ- 

ცერში ვგრძნობ. 
ბერძნებთან მატჩისას კი მნიშვნელოვა– 

ნი ცვლილებები შემადგენლობაში არ მო- 
ხდება. დიდი-დიდი, ერთი-ორი ფეხბურ- 

თელი შეიცვალოს, უპირველესად დაცვა 
და შუა ხაზი გაძლიერდება. თუ როგორ, 

ჯერ არ გადაგვიწყვეტია. 
ახალგაზრდული ნაკრებიდან ალექსი- 

ძის ჩვენთან გადმოყვანა ფეხბურთელთა 

ლებურად ამბობს, ძნელი თამაში გველის, 

მაგრამ აუცილებლად, უეჭველად უნდა მო- 
ვიგოთ. ვიცი, ქართველები 4-4-2 ტაქტი- 

კური სქემით თამაშობენ და დაცვაშიც 

პრობლემები აქვთ. ჩვენ კი სლოვენიასთან 
დაშვებულ შეცდომებს აღარ გავიმეორე- 

ბთო –- წერენ გაზეთები. 
აქაურმა კოლეგებმა კი გვითხრეს, რომ 

ნიკოლაიდისს ბერძენთა მეორე ლიდერი 

აეკლის მოთამაშე კაპასისიც მიჰყოლია, 

დღეს ვერც ის ითამაშებსო. 

მატჩი თბილისის დროით შვიდ საათ- 

ზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაუს 

65-M გადასცემს ათენის 80-ათასიანი 

  

  

  

  

ტრავმებმა განაპირობა. ვერც ჯანაშია, ი- ოლიმპიური სტადიონიდან. 

სატერძნეთი – საქაიველო 

ატეაციდისი ტოგონიძე 

უ%უნიდისი წემსაძე 

საბორაკისი გიორგიატოსი ფეყილაძე კალაძე 

პალიცაკისი ფელია 

პურსუნიდისი კობიაშვილი 

"აბიზასი ფრანცესპოსი ქეცბაია ჯამარაული გასოკიძე 

მარპოსი ქინქლაძე 
ლიმპეროპულოსი მახლასი შუ. არველაჰე           

    

    

  

    

          

    

  

       

     

      

     

      

    

  

    

      

    

  

        
  

საბერძნეთის ნაკრებისა და ათენის აეკ-ის თავდამსხმელი დემის 

ნიკოლაიდისი ხვალ საქართველოს ნაკრებს ნამდვილად ვერ გა- 

უტანს. საამისოდ ერთი უბრალო მიხეხი არსებობს - იგი დაშავე- 

ბულია. ბერძენთა ლიდერის ადგილს შემადგენლობაში ლიმპერობუ- 

ლოსი დაიჭერს. თუმცა ნიკოლაიდისის ნამდვილ შემცვლელად 

მასპინძელთა რუმინელ თავკაც ანგელ იორდანესკუს მაინც ნიკოს 

მახლასი ეგულება. მახლასი ჰოლანდიური „ვიტესის“ თავდამსხ- 

მელი და წინა ჩემპიონატის ბომბარდირთა დავაში ჩვენებურ შოთა 

არველაძის მჯობნია. ასე რომ, ხვალ შოთას და მახლასის დუე- 

ლიცაა. იქნებ, ახლა მაინც აჯობოს ჩვენიანმა. 

სიმირწ ილი მშI0რს მარჩი 
ჯამარაულს ვერც ბელგიელმა ვექილმა უშველა 

საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა და თურქული „ტრაბზონსფორის“ ნახევარმც- 

ველი გოჩა ჯამარაული ისევ უგუნდოდაა. 
კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჯამარამ და თბილისის „დინამომ“ არაერთხელ სცადეს 

თურქებთან საერთო ენის გამონახვა, მაგრამ ამ საქმიდან არაფერი გამოვიდა. კლუბმა 
არა და არ მისცა გოჩას განთავისუფლების ფურცელი. 

ამის შემდგომ ორივე მხარემ ეროშამეის ფარული ომი გამოუცხადა და სიმართლის 

დასადგენად უეფას მიმართა. , აარულ ბელგიელ ვექილს დააკავშირა და 
ფეხბურთელმა ყველა საჭირო საბუთიც მას ჩააბა: 

ჩვენებს გამარჯვების დიდი იმედი ჰქონდათ. იქნებ საქმე დროულად გადაწყდესო 
და ფეხბურთელიც რომელიმე ნორმალურ გუნდში გადაბარგდესო. გოჩას თავისთან 

ხილვის სურვილი „ალანიას“ მწვრთნელს ვალერი გაზაევს გამოუთქვამს, არის ინგ- 

ლისურ ან იტალიურ კლუბში მოხვედრის ვარიანტებიც 
სამწუხაროდ, უეფამ არ დააკმაყოფილა ჯამარაულის მოთხოვნა და იგი კვლავ 

„ტრაბზონსფორის” კუთვნილებად ცნო. 
გოჩას თურქულ კლუბთან კონტრაქტით კიდევ ექვსი თვე აკავშირებს. ასე რომ, 

ჩვენმა მეზობლებმა და უეფამ კიდევ ნახევარი წლით გაწირეს ჩვენებური. უეფამ 

ხელები დაიბანა და სამართალიც მშიერი დატოვა. ხმიჩა სანიკიძე 

ყველას, ქველის, ყაქლას! 
კლუბების მეპატრონეების, მწვრთნელების და გუნდებთან დაახლოებული პირების 

საყურადღებოდ 
უეფას სადისციპლინო კომიტეტმა განიხილა ტილბურგის ავადმოსაგონარ მატჩში 

მინდვრიდან გაძევებული დინამოელი ივანე მახარაძის საქმე და ევროსარბიელზე ორი 
შეხვედრის გამოტოვება მიუსაჯა. L 

კარგად გაითავისეთ ეს ინფორმაცია თორემ... ხომ გახსოვთ სომხურ „არარატთან 
„ბათუმის“ და ორგაფრთხილებიანი დავით სოლოღაშვილის დასანანი ისტორია. 

თუ ე გუნდს ევროსაგზურის მოპოვებასთან ერთად ივანე მახარაძის გადა– 

ბირების სურვილი გაუჩნდება, წინასწარ უნდა იცოდეს, რომ მახარაძე პირველ ორ 

მატჩში მხოლოდ გულშემატკივრობას გაუწევს. ხვიჩა სანიკიძე 

მაწამიძმ შემარ“ნაძმს დაშბარმბმა 
საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის მიერ დაგეგმილი აღმასკომის. სხდომა, 

გუშინ, 19 საათზე ცეკავშირში რომ უნდა გამართულიყო, სახვალიოდ გადაიდო. მიზეზი 
ფედერაციის პრეზიდენტის გიორგი ქათამაძის მოუცლელობა ყოფილა, რომელიც ამა- 
ვდროულად ცეკავშირის მმართველია და სწორედ სამსახურებრივ საკითხებთან დაკა- 

ვშირებით თვით ქვეყნის პრეზიდენტს, ედუარდ შევარდნაძეს დაუბარებია. 
–– აღმასკომის სხდომა 15 ოქტომბერს, 17 სააოზე გაიმართება –– გვითხრეს ფედე- 

რაციაში. ბიორბი ბიკაშვილი 

       



7 იევაეე ა 

ღმერთების მიწახე 
ღმერთი გაგვიწყრა 
      

'? მაა ხიბი 

      

  

თამაშის წაგება ვისაც ძალად უნდა, 

საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს 

დაეკითხოს ჭკუა. საცოდაობა იყო ათე- 

ნიდან სამი ქულის წამოუღებლობა. ჩვე- 

ი4 ნებს ეს მატჩი დიდი ანგარიშით უნდა 

მოეგოთ, მაგრამ დავისაჯეთ, ღმერთმა 

დაგვსაჯა, ღვთის ნაბოძები მომენტები 
ვერ გამოიყენე, რიცხობრივი უპი- 

რატესობა მსაჯს ძალადვე გაათანაბრე- 

ბინე და სრულიად მარტივ სიტუაციაში 
შეცდომები დაუშვი, რა გასაკვირია, რომ 

წააგო. 

მატჩის პირველივე წუთზე შეეძლოთ 
ჩვენებს დაწინაურება – ვერ ივარგეს. 

მერე სამი-ოთხი მომენტი სტუმრებს შე- 

ექმნათ –- ესენიც დიდი ბედოვლათები 
იყვნენ. შემდეგ მსაჯმა მასპინძელთა მც- 

ველი გააძევა, ყველანაირი უპირატესო- 

ბა ჩვენსკენ იყო, თუმცა მოსხოგიანისის 

უხეშობის წუთშივე გოლი გავუშვით. 
ოფსაიდს ქმნიდნენ ფეხბურთელები, ლი- 
ბერო ჭანკოტაძე კი თავდამსხმელს წინ 

ედგა. გოლი გოლს მოჰყვა, თანაც ულა- 

მაზესი, რევაზიშვილმა ისეთი შეაგდო, 

მგონი ქართველებს, აქამდე არც გაუტა- 
ნიათ. ჩვენები გამხიარულდნენ, იშტაზე 

მოვიდნენ, ისედაც ჭკვიანურად მოთამა- 

შენი ლატვიის მატჩთან შედარებით, 

უფრო გონივრულად ათამაშდნენ, სახი- 

ფათო მომენტებიც საკმაოდ შექმნეს, მა- 

გრამ მეტოქემ უყურადღებობისთვის ისევ 

დაგვსაჯა. ჩხეტიანს არ აპატია ზედმე- 

ტობა. წამოიღეს ქართველებმა ბურთი, 

ბერძნებს შტურმის მაგვარიც კი მოუ- 

  

კულაკიოტისმა (#5) სოღოლაშვი ლის მოგერიებულზხე ჭანკოტაძეს დაასწრო 

ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი. მეორე შესარჩევი ჯგუფი. მესამე ტური 
13 ოქტომბერი. ათენი. ნიკოს გუმასი.11%00 მაყურებელი 

ბერძნეთი 3:2 საქართვე1 
10 ლიოლიდისი (29), 1:1 რევაზიშვილი (81), 2:1 კოსტანდინი 

(#0), 2:2 მუჯირი (#5), 3:2 კულაკიოტისი (89 

  

   

    

  

წყვეს და მუჯირმა რევაზიშვილის არ 

იყოს, უმშვენიერესი გოლი გაიტანა. 
მატჩის ბედი ფაქტობრივად გადაწყ- 

ვეტილი გახლდათ. ტაიმის დარჩენილ 
დროში მასპინძლები სულ დაიბნენ, ჭკუა 
დაკარგეს. მეორეშიც იგივეს ველოდით, 

ასეც მოხდა. კვლავ ჩვენი უპირატესო- 
ბა, კვლავ სახიფათო მომენტები, კვლავ 

უზუსტობა, ბერძნებს აღარაფერი მოე- 

კითხებათ, თანაც მათმა მწვრთნელმა 

კოლოსმა ყველაზე აქტიური თავდამს- 

ხმელი ხუტოსი შეცვალა. ანგარიშის 

შენარჩუნებას ცდილობდა. და ამ დროს... 

ასეთი მხოლოდ ქართველებმა უნდა მო- 

  

    

   
   

  

   
   
   

  

ნორვეგიელმა იონ კარეუმ (#11) ოთხ დღეში ორი ჰეთ-თრიქი გაიტანა 

  

  

68 X-LILLC >ლთCC 

კენლ| ჩვენი ჯგუფი   
IM ჯგეფი 

ნორვეგია 4: ალბანეთი 
10 კარეუ (26), 1: ა. დურო (42), 2:1, 3:I 

კარეუ (47, 76), 4: გულერუდი (82) 
საბერძნეთი 3:22 საქართველო 

#0 ლიოლიდისი (29), MI რევაზიშვილი (30, 
2:1 კოსტანდინიდისი (40), 2:2 მუჯირი 

(45, 3:2 კულაკიოტისი (89) 
ნორვეგია 3.3 00:93. 9 
საბერნეთ 2 1 1 0 54 4 

საქრთველო 3 1 0 2 45 3 
ალბანეთი 210 12473 

სლოვენია მამიიი 1 
ლატვია 20092 IM 0 

   

   

  

იმოქმედონ. მსაჯი იძულებული გახა- 
დო, მინდვრიდან გაგაძეგვოს. რას ერჩო- 
და ყიფიანი იმ მცველს, რომ ეტაკა და 

მისსავე ნახევარზე, ცენტრთან ახლოს 

უბიძგა? პრაქტიკულად ამის მერე მო- 
რჩა ყველაფერი. მასპინძელთა თავკა- 

ცმა კიდევ ორი ფეხბურთელი შეცვა- 
ლა, ბიჭებს ძალა შეაშველა, გიგლა იმ- 

ნაძემ კი რატომღაც მხოლოდ მელქა- 
ძესა და შენგელიას ანდო თამაშის გა- 
გრძელება. არადა, ტრიბუნიდანაც აშ- 
კარად ჩანდა, მოედანზე მოთამაშე ქარ– 

თველთა უმეტესობას სირბილი კი არა, 
სიარულიც არ შეეძლო. შუა ხაზი მთ- 

ლიანად მეტოქეს ჩაბარდა. ჩვენები და- 
ფ= ღლილობისგან უმისამართოდ იგერიე- 

ს ბდნენ ბურთს, ასე ვთქვათ, ბერძნებს 

დ აგრძნობინებდნენ, მოდით, გოლი გაგ- 
+ ვიტანეთო. ამათაც აღარ დააყოვნეს – 

8) მატჩის მიწურულს გასამარჯვებლად გა- 
რუ იტანეს. მესამედ გათანაბრება უკვე შე- 

9> უძლებელი იყო, ქართველები ამისთვის 

მზად აღარ იყვნენ. 

მეტად სამწუხარო და საწყენია, რომ 
მოსაგები მატჩი წავაგეთ. ბიჭებმა თა- 
ვი დადეს. რაც შეეძლოთ, იბრძოლეს, 

იშრომეს, ტექნიკურ-ტაქტიკური არსე- 
ნალიც ბოლომდე გამოიყენეს, მაგრამ 

ძალა აღარ ეყოთ. წარმოიდგინეთ, უკვე 
ვფიქრობდით, სამი ქულა ჯიბეში გვე- 

დო. შესვენებაზე თბილისშიც დავრეკე, 
დამშვიდდით, 99 პროცენტით მატჩი მო–- 
გებული: გვაქვს-მეთქი. პირიქით კი მო– 
ხდა. 

იყო მომენტი, როცა მეორე ტაიმის 

მიწურულს შეცვლაზე შემოსულმა მელ- 
ქაძემ ტრავმა მიიღო და თამაში რამდე- 

ნიმე წუთით შეწყდა, ქართველი ფე- 
ხბურთელები მოედანზე წამოწვნენ, 

აღარ შეეძლოთ და იმიტომ. რისი ბრა- 

ლია? უეჭველად ეროვნული ჩემპიონა- 

50
06
1L
IM
6 

    

  

  

4. ალექსოპულოსი 
2. ჰაძიძიდასი 

9. ხუტოსი. 

10. აშვეთია 

9. დარასელია 

6, ჩხეტიანი ! 

4. წერეთელი 

1 ლიმპაროპულოსი კ „ფიული 
5. კულაკიოტისი 

10. კოსტანდინიდისი 

8. პაცაცოღლუ 
7. კაფესი 

5. მუჯირი 

3, ჭანკოტაძე 

1. სოღოლაშვილი 

  

   

                  

      

6. მოსხოგიანისი 

3, კაციაროსი 

1L ლიოლიდისი 

11, წიტაიშვილი 
8 ყიფიანი 

2. რევახიშვილი 

7. კვარაცხელია   
საქართველო 

  

შეცვლა: ხუტოსი –– 17, გალამელოსი (46), წიტაიშვილი –– 17. გ. შენ-' 
გელია (64), კაციაროსი –– 14. ციორციოპულოსი (68), დარასელია -–' 

14, ლ. მელქაძე (69) –– 18 დავითნიძე (90), კაფესი –– 13. კეფალისი (70)!       

  

  

გაფრთხილება: მოსხოგიანისი (15), ყიფიანი (41), მუჯირი (60) 
  

გაძევება: მოსხოგიანისი (28), ყიფიანი (58) 
   

      მთავარი მსაჯი: კ. პლაუცი (ავსტრია) 

  

      
ტის დაბალი დონის. 

ქართველების გამარჯვება დამსახუ- 
რებული იქნებოდა, მაგრამ არა ალა– 
ლი. როცა მეტოქე საშუალებას გაძლევს, 
უნდა გამოიყენო. არა, ამ თამაშზე მე- 

ტის დაწერაც არ შეიძლება. შორს წა- 
ვალ და იმიტომ. როგორ მოახერხეს 
ჩვენებმა წაგება, ალბათ კარგა ხანს 

ვერ მივხვდები. 
ბერძენთა ნაკრები ისეთი ჩვეულებ- 

რივი გუნდია, ერთ ხანს ისიც ვთქვათ, 
რომ ქართველების ადგილას ლატვია 
რომ ყოფილიყო, მასპინძლებს უეჭვე- 
ლად დიდი ანგარიშით დაამარცხებდა. 

ისედაც ათკაციანი გუნდის დაცვა უშ- 

ველებელ დერეფანს ჰგავდა, მიდი და 
ისეირნე, მაგრამ... 

იავ ს) მარსს 

  

პრესკონფერენციაზე ბერძნებმა ერთხ- 
ელ კიდევ გაგვაოცეს (დანარჩენებზე თბი- 
ლისში რომ ჩამოვალ, მაშინ მოგი- 
თხრობთ), დარბაზში თარჯიმანი არ და- 
გვახვედრეს, ბერძნული კი ჩვენგან არა- 
ვინ იცის. მერე გვთხოვეს, თქვენებური 
მწვრთნელი მოიყვანეთო. წავედით, ვნა– 
ხეთ ისინი. იმნაძემ გაბელია გამოუშვა, 
მაგრამ რა.. მერე გვითხრეს, კარგით, 

გაბელიას თქვენ დაელაპარაკეთ, ჩვენ კი 
ჩვენებურს დავეკითხებითო. ამიტომაც 
ბოდიშს გიხდით, იოანის კოლიასის ნა- 
უბარს რომ ვერ მოგაწვდით. 

ოთარ გაბელია: ლოგიკური უფრო 
ფრე იქნებოდა, რადგანაც მასპინძლებსაც 
ჰქონდათ მომენტები. ჩვენ მეორე ტაი- 
მში ანგარიშის შენარჩუნებაზე არ ვფი– 
ქრობდით, უბრალოდ ბიჭებს დავავალეთ, 
რომ ბერძენთა სახიფათო თავდამსხმე- 

ლებისათვის ყურადღება მიექციათ და 
მეტოქეს პირველი ტაიმის მსგავსად კო– 
ნტრშეტევაზე აღარ დავეჭირეთ. შე- 

ცვლის უფლების არგამოყენებაზე კი ერ– 
თს გ – წინა ხაზში კარგად 

მოთამაშე ფეხბურთელი სათადარიგო- 

თა შორის არ გვყავდა. თანაც მუჯირის 

ბოლომდე გვჯეროდა, მას ერთი და- 
რტყმით შეეძლო მესამე გოლის გატანა. 

მერე ბერძნებმაც აღარ ' გვაცალეს, 
ახლა ჩვენი ჯერია, დარბაზიდან მიბრ– 

ძანდით, მაინც ვერაფერს გაიგებთო. 

ეჭროპის ახალგასრდული ჩემპიონატი. შესარჩევი მატჩები. მეორე ტური 

სლოვენია –– ლატვია 
დღეს გაიმართება 

I #გუფი 

შვეიცარია 2:00 დანია 
ს0 იაკინი (61), 2:0 კაბანასი (90პ) 

უელსი 00 ბელარუსი 

M ჯგუფში 

მოლდოვა 0: გერმანია 

01 კეტელაერი (27), 0-2 ფრომერი (56) 
თურქეთი II ფინეთი 

0: ტაინიო (64პ), II ბელოზოღლუ (87) 

MV. ჯგუფი 

უკრაინა 80 სომხეთი 

+0 იაშჩუკი (6), 20 ზუბოვი (%), 30 ვენგლი“ 

ნსკი (423), 4:00 ვორობეი (6მ, 50 კოტოვი 
(70, Cთ0. დრანოვი (79), 7:0 ზუბოვი (80), 
80 ოლეინიკი (87) 

MI, ჯგუფი 

ისრაელი 0:4 ესპანეთი 
0:| ხოსე მარი (II), 0:2 ივან ანი (86), 0:3 
ამარი (88ს.კ), 0:4 ალბალდა (90) 

VI #გუში . 

უნგრეთი L2 რუმინეთი 
#0 ფერენცი (27), MI სტოიჩა (69), L2 პანჩუ (67) 
სლოვაკეთი L0 პორტუგალია 

ს0 ვისკოჩი (66) 

VI ჯგუფი 

ირლანდია 2: მალტა 
0: ლიკარი (27), II კლერი (29), 2:I უორე” 

  

სარტიელი : CL -, აი 

-
 

| 

ლი (90) 
V #გუშფი 

ბულგარეთი 24 შვედეთი 

10 შოპოვი (32), 2:0 ველიკოვი (43), 2: ფრი“ 
დჰოლმი (81) 
ლუქსემბურგი 0:55 ინგლისი 

0:1 ლი ჰენდრი (28), 0:2 აპსონი (46), 0:3 
ლამპარდი (60, 0:4, 0:6 კორტი (65, 86) 

IX #გუში 

ლიტვა 4:0 ბოსნია 

L0 პოშკუსი (%), 2:00 ფუმენკო (45), 30. შე- 
მბერასი (47), 4:00 კარდზიასკასი (83) 

ჩეხეთი 3:00 ესტონეთი 

0 უჟფალუში (14), 2:0 დოსეკი (68), 3:0 
იაროსიკი (80). 

  

    
   
   
    

   
   
    

   
    

   

    

   
   
   
    

    

    
    

   
   
   

    
   

    

    

  

    

      

    
    

   

    

    

    

  

   

    

    

  

    

     

    

  

მატჩნს სტძნბრამა 

2 წუთი. ყიფიანი მარჯვნიდან მე 
კარესთან პირისპირ დარჩა, და- 
არტყა კიდეც, მაგრამ ბურთი ძე“ 
ლს მოხვდა. იქვე აშვეთია და და- 
რასელიაც იდგნენ, თუმცა ვერა 
ფერი მოახერხეს. 

14. კარიდან ერთ მეტრში მდგომმ. 
ხუტოსმა ბურთს ფეხი ააცილა. 

18. კაციაროსმა ჯარიმიდან საჯა 
რიმოში ჩააწოდა. ბურთს პირვე 
ლად ლიოლიდისი შეეხო თავით, 
სოღოლაშვილმა ძნელი ბურთ 
მოიგერია. მოსხოგიანისის ცარი 
ელ კარში დარტყმულს კი კვარა 
ცხელია გადაეფარა. 

19. ჰაძიძიდასის ჩაწოდებულს ლი 
ოლიდისმა თავი შეუშვირა, მაგ 
რამ მარტოდ მდგომმა ვერ იხეი 

28. ჩხეტიანის ბრწყინვალე რეიდი 
შემდეგ მოსხოგიანისი უხეშობი 
სთვის მინდვრიდან მიაბრძანეს 

29. ჩვენებმა ჯარიმა გაითამაშეს 
მასპინძლებმა პასი ჩაჭრეს დ 
სწრაფი იერიშით ხუტოსი მეკ) 
რესთან პირისპირ დარჩა, მერ 
კი ლიოლიდისს დაუგორა და: 

31. ჩხეტიანმა მარცხენა ფრთაზ 
დარასელიას მიაწოდა ბურთი“ 
ამან მოზომილად ჩააწოდა რევ 
ზიშვილს და ბრწყინვალე გოლ 
ვიხილეთ -–– კარიდან 7-8 მეტრ? 
რევაზიშვილი გაფრინდა და თა 
ვით შორეულ კუთხეში შეაგდო. 

36. აშვეთია ლიმპეროპულოსთან პი 
რისპირ დარჩა, მაგრამ რატომღ 
აც წიტაიშვილისთვის მოინდიზ 
პასის მიცემა, ისიც არაზუსტად 

40. ჩხეტიანმა საკუთარ მოედნზ 
იმდენ ხანს ათრია ბურთი, სახა! 
თავდამსხმელებმა არ წაართვეს 
მერე მასპინძლებმა კედელი გა 
ითამაშეს და უმეთვალყურეოდ 
დარჩენილმა კოსტანდინიდის! 
ახლოდან შეაგდო. 

45. რევაზიშვილმა მუჯირს დაუგ” 
რა მეტოქის საჯარიმოს ხაზთას 
მან კი 35-40 მეტრიდან რომ დაჰ 
კრა, ტრიბუნები ხელახლა დაადუ 
მა. ჯერ გოლი ვწყინათ, მერე ჰ 

მისი სილამაზე გაუკვირდათ. ბე 
რთი ცხრიანში შეფრინდა. 

46. დარასელიას დარტყმულმა ძე 
ლზე ჩრდილი დატოვა. 

47. პაცაცოღლუს დარტყმულს ს” წ 
ღოლაშვილი ადგილზე დაუხვდ! 

50. დარასელიამ ამჯერად აშვეთია 
ჩააწოდა, მიხომ კი ცარიელ კარშ! 
ხუთი მეტრიდან თავით ააციC" 

58. ყიფიანმა მეტოქის ნახევარზ. 
ამათ მცველს უბიძგა და მსაჯ 
თავი გააგდებინა. 

59. აშვეთიამ ისევ წიტაიშვილი C” 
ტოვა კარგ პოზიციაში, მაგრ!! 
მან ბურთს ფეხი უხეიროდ მი” 
რტყა. ძალიან რეალური მომენ 

ტი გაცუდდა. წ 
89. გალამელოსის ჯარიმიდან დ“ 
ტყმული სოღოლაშვილმა გაჭი 
ვებით მოიგერია, იქვე უყურაC“ 
ღებოდ დარჩენილმა კულაკი”   
      

  

ტისმა კი ბერძნებს მოაგებინ” 

4 ოქტომბერი, 7”



   

    

    
    

     
   

  

გლიძე. 
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გად გვახსო; 

ტონი რამაზ გოგლიძე. 

საქრთველოს თვრამეტწლამდელთა ნა- 
ებს ყოველთვის მცირედი აკლდებოდა 
სრმატების მისაღწევად. ამის დასტურად 
იც გამოდგება, რომ ვახტანგ კოპალე- 
შვილის თავკაცობით ჩვენს ახალგაზრ- 

ებს არცერთ შესარჩევ მატჩში უწვნევ- 
თ წაგება. პორტუგალიაში, მსოფლიოს 
ალგაზრდულ თამაშებზე კი სანახევრ- 

ს ამ გუნდის ფეხბურთელებით დაკომპ- 
ექტებულმა ჩვიდმეტწლამდელთა ნაკ- 
წბმა გ. მოიპოვა. არც ევროპის 
მპიონატის შესარჩევ ციკლში უასპარე- 

ათ ურიგოდ. გემახსოვრებათ, შარშან 
ო შეხვედრაში ჩვენებმა ფრედ ითა- 

შეს ბერძენ თანატოლებთან, გამარჯვე- 
ს შემთხვევაში კი ფინალურ ეტაპზე 

მაშის უფლებას მოიპოვებდნენ. 

წლეულს ჩვენი ჭაბუკები ევროპის ჩე- 
ნატის საკვალიფიკაციო ტურნირში 

ებენ, რომელიც უნგრეთში ტარდება, 
მგუნდიან ჯგუფში, სადაც. ქართველე- 
ან ერთად მასპინძლები და ბულგარე- 
ები მონაწილეობენ, პირველი შეხვედ– 
ები გაიმართა. როგორც გუშინ ვიუწყე- 

ჯით, ჩვენებმა ბულგარელები დაამარც- 
„ს გუშინვე უნგრეთში ნაკრების მთა- 

მწვრთნელს ვახტანგ კოპალეიშვილს 
სუუკავშირდით. 

– უნგრეთში უძლიერესი შემადგენლო- 
თ ჩამოვედით. მართალია, ჯაკობიას 
(ირე ტრავმა ; გარკვევა პრობლემებს 

ქმნიდა, მაგრამ ლაშამ შეძლო მატ- 

ხორპედო 
ჩაიფიცა 
საღორიის საწვრთნელ ბაზაზე ლო- 

ითა და ცრუ დაპირებებით გადაღლი- 
სა ტორპედოელებმა გუშინ გაფიცვა 

საც ხედებ პწერლღინეფხშეს შოვში. 
შეს, თქვენი დიდი ხათრი გვაქვს, მა– 

მ. სანამ კუთვნილ ფულს არ გაგვი- 
ჩუმრებენ, არც სავარჯიშოდ და არც 

თამაშოდ აღარ. გავალთო 
„ტორპედოში“ რომ კატასტროფული 

სომარეობაა, ამაზე მრავალჯერ ვაცნო- 
თ მკითხველს, მაგრამ ერთი ბოლოდ- 

სდელი და რატომღაც გასაიდუმლო- 
ული ინფორმაცია გვაიმედებდა. ქუთა- 

თა კლუბს ახალი სოლიდური სპონ- 

რი გამოუჩნდა და ყოველგვარი ფინა- 
ური პრობლემაც უმალ 'გადაწყდებაო: 
მენც დუმილი ვარჩიეთ იმ მოტივით, 

მ საქმისთვის ხელი არ შეგვეშალა. 

4 პრობლემი 

წწუნებდნენ, იმედით ელოდნენ 12 ოქ- 
შბერს, დღეს, როცა კლუბში ახალი 

პტრონე უნდა მისულიყო... 
თუმცა თბილისელებმა –- ვაშაკიძემ, ყი– 

L 0) და ჯინჭარაძემ მანამდე აიას 

მათი მენეჯერი , 
' წამ ოთარლებით 
ხ 2 ოქტომბერს 13 ოქტომბერიც მიჰყვა. 

ე. კი მომხდარა. 
რ გორში შეი კი ჩემპიონატის ლი- 

L, ბორში მეათე, ტურის პრინციპული 
ხვიჩა სანიკიძე 

ქართველოს რკინიგზელთა და სატრანსპორტო 

კავშირის სახელით და დავალებით, თავმჯდომარე რ. გუგიანიშვილი 

მაბუკები არხუმრობუე6 

ჩაწეთ „სარბიელის“ რედაქციას 
აქართ ველოს ფეხბურთის ფედ ერაციის 

ყრილობის დელეგატებს 
სქართველოს რკინიგზელთა და სატრან 
ფესიული კავშირი, რომელიც ითვლის 27 ათას წევრს, საქართველოს ფეხბუ- 

იში შექმნილი მდგომარეობით შეწუხებული და თქვენთვის და ფეხბურთის ყვე- 
გულშემატკივრისთვის გარდატეხის ჟამს, მხარს ვუჭერთ და მოგმართავთ 

„ენ, , ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტზე აირჩიოთ ბატონი რამაზ 

სპორტო მშენებელთა დამოუკიდებელი 

რთული ალით გულშემატკივრებს და საერთოდ სპორტის მოყვარულებს 
გოგლიძის მოღვაწეობა საქართველოს სპორტკო- 

ჭეტის გასავლის პოსტზე. მისი მოღვაწეობის პერიოდში არაერთი შესანიშ- 

გამარჯვება მოიპოვეს ჩვენმა სპორტსმენებმა. ბატონი რამაზი არის ენერგიული 
ს გმოცდილი, შემტევი და უნარიანი ხელმძღვანელი. გვჯერა, რომ იგი ღირსეული 
ნდიდატია, რომ გახდეს ქართული ფეხბურთის თავკაცი. მისი პოპულარობის და- 

ჯასტურებელია ისიც, რომ ფიფას პრეზიდენტი, იოზეფ ბლატერი მხარს უჭერს 
)აზ გოგლიძის კანდიდატურას, რაც ასევე ფრიად მნიშვნელოვანია. 
ღდ ორკესტრს მართლაც სჭირდება დიდი მაესტრო და ასეთად გვესახება 

მშენებელთა პროფესიული 

ჩისთვის მობილიზება და ჩვენს გამარჯ- 

ვებაში ლომის წილიც დაიდო. ბულგარე- 
თის ნაკრები ხელწამოსაკრავი ნამდვი– 

ლად არ არის, მაგრამ პირველივე ტაი- 

მში მოვახერხეთ უპირატესობის მოპოვე- 
ბა და მატჩიც ჩვენი კარნახით წარიმართა. 

თავიდან ორი გოლი გავიტანეთ, შემდეგ 
შეგნებულად დავთმეთ პოზიციები და მე- 

ვებია კოპალეი შვილმა. 
დღეს ჩვენი ნაკრები მეორე შეხვედრას 

გამართავს უნგრელ თანატოლებთან. უნ- 
გრელებს საკმაოდ ტექნიკური გუნდი ჰყო- 
ლიათ, ბულგარელებთან მატჩშიც კარგი 
შთაბეჭდილება დაუტოვებიათ და ის, რომ 
თამაში ფრედ დაუმთავრებიათ, აა 
უიღბლობის ბრალი ყოფილა. დღ 
ლი მატჩის წინ მცირე ტრავმები გნუხე- 
ბთ ჯაკობიას და მიქაძეს, თუმცა ისინი 

ბი მასპინძლებს დაუპირისპირდებიან და 
თუ წარმატებას მიაღწიეს (ჩვენებს ფრეც 
აძლევთ ხელს), ევროპის ჩემპიონატზე მო- 
სახვედრად ერთი ნაბიჯის იელი 

ჯგუფის გამარჯვებულს შეხვდებიან, რო- 
მელშიც ჩეხეთის, უკრაინისა და სომხეთის 

თვრამეტწლამდელები ასპარეზობენ. 
პაატა კვანტალიანი 

სამარწემლ ს 
#I8 შინალი (Iს 8) 
საპასუხო მატჩები 

12 ოქტომბერი 

ივერია 0:2 ლოკომოტივი 
ხაშური 0:4 თბილისი 

13 ოქტომბერი 

ენგური 0:33 ოდიში 

განმუხური LM ზუგდიდი 

სამეგრელო 2:5 იბერის 

ჩხოროწყუ II სამტრედია 

იბერია 2. 0:7 საშვურალი 

სამტრეღია 0 წყალტუბო 
რიონი 211 დილა 

ქუთაისი 0-4 გორი“ 

მარგვეთი 2:0 ვიტ ჯორჯია 
ზესტაფონი 0:4 თბილისი 

იბერია 0) არსენალი 
ჟსრელი 0-4 თბილისი 

ზოოვეტი L2 შერანი 

თბილისი 18 თბილისი 

ყვარელი 0:| გორდა 
ყვარელი 0. რუსთავი 

აკადემია 0: სიონი 
თბილისი #3 ბოლნისი 

საუ - თსუ 

თბილისი თბილისი 

გადაიდო 

კოლეჯი 3:0 გურია 
ბათუში 3:0 ლანჩხუთი 

პირველ მატჩზე გამოუცხადებლობის 
გამო „გურია“ გათამაშებიდან მოიხსნა · 

  

  

    

  

     
   

   

„სარბიელი“ წუხს წარსულში თბ–- 

ლისის „დინამოსა“ და საბჭოთა 
|'1შირის ნაკრების ფეხბურთელის 

ბურამ ცხოვრებოვის 

გარდაცვალების გამო და თანაუგ- 
ბობს განსვენებულის ოჯახს.   

საფეხბურთო კლუბი თბილისის 

„დინამო“ მწუხარებით იუწყება გა- 
მოჩენილი ფეხბურთელის 

გურამ ცხოვრებოვის 

გარდაცვალებას და უსამძიმრებს 
განსვენებულის ოჯახს,       

  

არგტიელი 

ი ილეუაეუის ა 

960409500 ხმ 9ნ0ა მI1(099() 
– რა საჭიროა თქვენი დაზვერვა, 

ყველანი ჩემს ხელში გაიზარდეთ, 

ხარშულებს გიცნობთო – ეს სიტყვები 

ლატვიის წაკრების ქართველ ხელმძღ- 
ვანელს, რევაზ ძოძუაშვილს ეკუთვნის. 

მიხიჩა არ ტყუოდა. მისი სიმართლე 

„დაუგავას“ სტადიონის ტაბლომაც და- 

ადასტურა. ლატვია –– საქართველო L0. 

შედეგი ყველფერზე მეტყველებს. 
ახლა ბერძენთა რუმინელ თავკაცს მო- 

ვუსმინოთ, საქართველოს სახით ძლიერი 

მეტოქე გვყავს, მაგრამ ნაკლიც შევნიშ- 

ნე –– ისინი დაცვაში ვერ გამოიყურებიან 

სათანადოდ, ძალიან დიდხანს იჭერენ ბუ- 
რთს, ინდივიდუალიზმის ხარჯზე ცდილ- 
ობენ ხიფათის შექმნასო. 

იორდანესკუს სიტყვებიც ბევრ რამე- 

ზე მეტყველებს. გენერალმა უკვე იცის, 
როგორ მოუგოს საქართველოს „ძლიერ“ 

გუნდს. 
ასეა ყველა. ვისაც ჩვენი ნაკრების ერ– 

თი ოფიციალური მატჩი მაინც უნახავს, 

ის აუცილებლად გაგვაკრავს ბეჭებზე. ასე 
ყოფილა აქამდე. ასე იქნება კიდევ კარგა 
ხანს. ჩვენ მხოლოდ კარის გაჯახუნება 

გვეხერხება და ისიც -არ გამოგვდის ხე– 

ირიანად. 

საქართველოს ეროვნული გუნდი თა– 
ვისი არსებობის მეცხრე წელს ითვლის. 

ამ ხნის მანძილზე ნაკრებს სამი სრულუ- 

ფლებიანი მწვრთნელი შეეცვალა. მეოთხე 
აა წვალობს, მაგრამ რაც გამოდის 

საქმიდან, ყველა თვალნათლივ ვხედავთ. 

რთვმა საკუთარი შესაძლებლობები ბო- 
ლომდე ამოწურა. ამათგან მეტს ნუღარ 
მოველით, რადგან 25-26-27 და 28 წლის 

ამომავალი ვარსკვლავი არავის უნახავს 

და გაუგონია. 

ამის თქმას აქამდე რატომღაც ვერი- 
დებოდით. აქამდე გვჯეროდა მათი შე- 
საძლებლობების, ნიჭისა თუ ჯიგრის. 

კი, იყვნენ ნიჭიერებიც, დიდი ფეხბურთის 
სათამაშოდ ყველა მონაც გააჩნდათ, 

მაგრამ ჯიგრისა რა მოგახსენოთ. ეს 
ჩვენს სათაყვანებელ ბიჭებს ჯერ არ და– 

უმტკიცებიათ. . . 
ფეხბურთელი რომ ფორმაში არა ხარ 

და თამაშის ნაცვლად ცოდვილობ, კი უნ- 

და გეყოს ვაჟკაცობა, მწვრთნელს პირ– 
დაპირ უთხრა, კონკრეტული მატჩისთ- 

ვის არ გამოგადგებიო. 

მწვრთნელსაც. უნდა. შეეძლოს იმის 
განსაზღვრა, რომელი ფეხბურთელია სა- 
უკეთესო ფორმაში და ვინ მოუტანს სა– 

რგებელს. რომ დაუჩემებია ვლადიმერ გუ- 
ცაევს, გამოცდილ და ბრძოლანანახ მო– 
თამაშეებს ვენდობიო, ის გამოცდილი თუ 

არ ვარგა, სჯობს, შანსი ახალგაზრდას 

მივცეთ. 

გუცაევსაც შეეშინდა. რადიკალურ ცვ- 
ლილებებს თავი აარიდა. ისევ ძველ გვა– 
რდიას ენდო, მათ, ვინც ფეხბურთში თა–- 

ვიანთი შესაძლებლობები ამოწურეს. 

არსად, მსოფლიოს არცერთი ქვეყნის 

ნაკრებში არ მოხვდება უგუნდო და უთა- 
მაშებელი ფეხბურთელი. ავია თუ კარ–- 

  
„აიაქსის“ მეგოლე შოთა არველაძეს ნაკრებში ვეღარ გააქვს 
  

მესამე შესარჩევ ციკლს შესჭიდებია 

ეროვნული გუნდი. ნაკრების ძირითადი 

ბირთვი მეექვსე წელია, უცვლელია. არ 
შეცვლილა სათამაშო სტილიც. ნელი, 
მოსაბეზრებელი ბურთაობა, მიზნის უქო- 

ნლობა და საკუთარ თავზე დიდი წარ- 

მოდგენა. ეს არის ჩვენი ფეხბურთელე- 

ბის მოურჩენელი სენი. 

ჯერჯერობით ვერც ერთმა მწვრთნე- 
ლმა ვერ მოახერხა ამათი მორჯულება. 
მუდამ ერთსა და იმავეს გხედავთ, მიზე- 

ზი არ ელევათ, ხან წვიმს, ხანაც უსაშ- 

ველოდ ცხელა, ზოგჯერ მინდორი არ 
ვარგა და ზოგჯერაც ბურთია მრგვალი. 

რამდენი მწვრთნელი გვინახავს, ხმა– 
მაღლა განუცხადებია, ნაკრებში ახალი 

სისხლია საჭირო, ძირეულ ცვლილებებს 
უნდა მივმართოთო. საქმით არაფერი და- 

მტკიცებულა. ძველი თუ ახალი ისევ ტკ- 
ბილ სიტყვას ამჯობინებს. გველსა ხვ- 

რელით ამოიყვანსო, კი თქმულა, მაგრამ 

ბრძენ კაცს ეს ანდაზა ყველაზე და ყვე- 
ლაფერზე როდი უთქვამს. 

ტკბილმა სიტყვებმა და დღემუდამ თა–- 
ვზე ხელის გადასმამაც. მიგვიყვანა ლა– 

ტვიურ ფიასკომდე. დიახ, ფიასკომდე, და 
თუ ვინმე ფიქრობს, რომ რიგაში არ გა- 
გვიმართლა, ბედმა გვიმუხთლა და წინა 

შაბათს ჩვენი დღე არ იყო, ძლიერაც 

შემცდარა. 

ეროვნული ნაკრების დღევანდელმა ბი- 

=) 

გია, ყველა სათამაშო პრაქტიკის მქონე 

მოთამაშეს ირჩევს. ეს ჩვენშია ყველაფე- 

რი უკულმა. 
როცა ფეხბურთელმა იცის, რომ ფორ- 

მადაკარგულს თუ უთამაშებელს მაინც 
უპირველესი გუნდის ძირითად შემადგე- 
ნლობაში აქვს ადგილი დაჯავშნული, რა 
თავდადებაზე და მომატებაზეა საუბარი. 

სანამ ამ მავნე სენს არ ვუმკურნალებთ, 
მანამ წამყვანი საფეხბურთო ქვეყნების 

მარაქაშიც არაფერი გვესაქმება. თუმცა, 
ჩვენთვის დიდი ფეხბურთის კარი ისეა და– 

ხურული, მის მიღმა ვერანაირად მოვხვ- 

დებით. 
ობიექტურობის გრძნობა ეკარგებათ ჩვ- 

ენს მწვრთნელებს. ზოგი ფეხბურთელი 
„ლუბიმჩიკია“, ნაწილი თვალში არ მო- 

სდით, ერთეულები ჭირვეულები და უხა– 
სიათოები გამოდიან, ის იმის ძმაკაცის 
შვილია, ამას შესახედაობა დაეწუნება, 

ბევრმა კი, მათი აზრით, თამაში არ იცის. 

ნაღებმა მობურთალებმა კი ლა- 
ტვიაში თავი მოგვჭრეს. 

გუცაევმა აღიარა, წაგება ჩვენი ბრალი– 
აო. თან დასძინა, ფეხბურთელებმა დავა–- 

– ვერ შეასრულეს, რომ შეესრულე- 
ბინათ, მოვიგებდითო. კი, მაგრამ, ვის რაში 

სჭირდება ისეთი ფეხბურთელი, 
ვერავის ვერცერთ დავალებას ასრულებს? 

ან რაღაც არარეალურს ვავალებთ, ან– 
აც, უბრალოდ, მოისუსტებენ. სხვა ვარი- 
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ანტი არ არსებობს. ხშირად მოგვდის ასე, 

თამაში გასახდელშია ხოლმე წაგებული. 
რატომ? იმიტომ, რომ ხან წვიმს, ხანაც 

მზეა და ბურთიც დღემდე მრგვალია. ვე- 
რავინ მოიფიქრა, სამკუთხა ანაც კვადტა- 
რული გამოეშვა. ეგებ მაშინ მოგვეგო. 

ჩვენს ნაკრებს ერთი რამეც ღუპავს. კე- 
რმძოდ, მწვრთნელი თავისას ამბობს, რო- 

მელსაც ყურს არავინ უგდებს. ფეხბურ- 
თელი თავისას გაიძახის, მინდორზე თა–- 

ვისას ცდილობს, საერთო მონახაზისგან 

განსხვავებულს. ამიტომაც გამოდის სა- 

ჯამში დომხალი. 

უყურებ ჩვენს ნაკრებს და ხვდები, რომ 
მას შეკრული გუნდის არაფერი სცხია. 

ოღონდ კონკურენტი მოიშორონ, ოღონდ 
ძირითადში ადგილი ჰქონდეთ და ნაკრები 
როგორ გაირჯება, არავის აინტერესებს, 

ამიტომაცაა, რომ ჩვენი ურემი შუა გზაზე 
კი არ ყირავდება, არამედ გზის დასწყი- 

სშივე კლდეზე გადაიჩეხება ხოლმე. ურმ- 
ის ბოლომდე მისაყვანად კი ჩვენთვის 

ამქვეყნად არც ერთი გზა არ არსებობს. 
რა ხასიათის პატრონიცაა ზაზა ჯანა- 

შია, კარგად ვიცით, მაგრამ იგი, როგორც 

ფეხბურთელი, ეროვნულ გუნდს რომ სჭი- 
რდება, საკამათო არც უნდა იყოს. 

ზაზა კი არც ერთ მიზეზს ხელიდან არ 

უშვებს, რათა სათამაშოდ არ ჩამღვიდეს. 

ბევრი პრობლემას იოლად გადაჭრის ხო- 
ლმე, გუცაევს და ჯანაშიას ერთმანეთში 

კონფლიქტი აქვთ და მიზეზიც ეგ არისო. 
ყიფიანთანაც კონფლიქტი ჰქონდა, პოლო- 
ნეთში რომ არ ჩავიდა?! 

პრობლემა სხვაგანაა საძიებელი. ჯანა- 
შიამ გუნდში ვერავის გაუგო. მხოლოდ 

ბაიასთან იპოვა საერთო ენა, დანარ– 

5 ჩენებმა კი მასთან დასაახლოებლად არა- 

ფერი გააკეთეს. ამასაც თავი დავანებოთ, 

მინდორზე პასს არ აძლევენ. ამის დას- 

ტურად საქართველო-რუსეთის ამხანაგუ- 
რი მატჩიც გამოდგება. ჯანაშია ინდივი- 

დუალურად ცდილობდა თავისას. ერთხ- 
ელ იყო, ჟორიკა კიკნაძემ პასი გადაუგ- 

დო და ისიც ზოგიერთებმა შერისხეს. 

როცა გუნდში ამდენი პრობლემა, ამდე- 
ნი დაპირისპირებაა და ძაღლი პატრონს 
ვერ ცნობს, იმ ანის. სიკეთე არ მოელის. 

ფეხბურთელს, რომელიც სამარცხვინ- 

ოდ წააგებს, მერე ორიოდ საათში სიცი- 

ლის გუნებაზე დადგება, ბევრიც არაფე- 
რი უნდა მოსთხოვო. 

როცა ფეხბურთელი მწვრთნელს შეჰ- 
ბედავს, გარეთ გაბრძანდით, სათქმელს 

ჩვენ ვეტყვით ერთმანეთსო, ამას ნაკრე- 

ბი არ ეთქმის. სათქმელი ერთმანეთისთ– 
ვის მანამდე ეთქვათ, სანამ რიგაში შერ- 

ცხვებოდნენ. 
ღმერთმა ინებოს და დღეს ათენში ჩვე- 

ნმა ეროვნულმა გუნდმა მოიგოს, რაც, რა 

თქმა უნდა, ნაკლებად სავარაუდოა. მაინც, 

ნაკრების წლობით ჩამოყალიბებული ფსი- 
ქოლოგია ერთი დღის განმავლობაში ძნე- 
ლი შესაცვლელია. ის კი არა, რა გინდა 

მოუხერხო თავდასხმას, რომელსაც გო- 

ლი ვერ გაუტანია. როგორ უშველი ისეთ 
ნახევარდაცვას, რომელსაც 90 წუთი ბო- 

ლომდე ჯერ არ უშრომია. დაცვის და 
მეკარის საიმედო თამაში ეპიზოდურად 

თუ გვინახავს, მაგრამ ახლა მათი გარჯა 

ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. 

ნაკრების ათამაშება თავის დროზე ვერ 

შეძლეს ვერც ჩივაძემ და ვერც ყიფიანმა. 
გუცაევმაც ვერ გააკეთა ის, რაც ჩაფიქ- 

რებული ჰქონდა. გადაჰყვება ამათ ბატონი 

ვოვა. საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, განტე- 
ვების ვაცად ადრინდელივით მწვრთნელი 
იქცევა. 

მერე გადადგება გუცაევი და მოვა სხვა, 
რომელსაც მცირე ხანში ინფარქტიო გუ- 
ლგაგლეჯილს გააქანებენ საავადმყოფო- 
ში და ასე გაგრძელდება მანამ, სანამ გა– 

მოსაშვებ სისხლს არ გამოვუშვებთ. 

მანამ არაფერი გამოვა, სანამ ძირეულ 

ცვლილებებს არ განვახორციელებთ, არა- 
პატრიოტ, უამბიციო ფეხბურთელებზე უა- 
რს არ ვიტყვით და მწვრნელებს თავია– 

ნთი ნათქვამის შესრულებაზეც ათასგვა- 
რი ხერხით ხელს ავაღებინებთ. 

მწვრთნელიც „სუსტხერხემლიანი“ არ 

უნდა იყოს. მოსაკვეთი უნდა მოიკვეთოს. 

ფეხბურთელი რიდით და მოწიწებით უნ- 
და გეპყრობოდეს. როცა ამას მოვახერხ- 

ებთ, მაშინ არ წავაგებთ ლატვიასთან, შინ 
ალბანეთთან საჭოჭმანოც არაფერი გვე- 

ქნება და ნორვეგიას თუ საბერძნეთსაც 
წამოვაქცევთ. 

ახლა კი რა გითხრათ, რით გაგახაროთ, 

საშველი სად ვეძებოთ. იქნებ ისევ ღმე– 
რთმა გაღდმოგვხედოს მოწყალე თვალით 
და ათენიდან მთლად დამწ უხრებულები 
არ გამოგვიშვას. მაგრამ, არა გვგონია, მა– 

მაზეციერი ზარმაცებსა და უქნარებს წყა- 
ლობდეს. 

მამუკა კვანტალიანი 
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ლატვიის ნაკრებთან მარცხის შემდეგ 

ერთი აზრი აგვეკვიატა და ვფიქრობთ, 
მისი უთქმელობა არას გვარგებს, ისევე, 
როგორც მისი თქმით არაფერი დაშავ- 

დება. აი, ეს აზრიც – “საქართველოს 

ნაკრები უთავდამსხმელო, უკეთეს შემთ– 
ხვევაში კი ერთი თავდამსხმელის გუნ- 

დია. ეს ჩვენი სუბიექტურია მოსაზრებაა, 

რომელსაც, ეჭვგარეშეა, ოპონენტები არ 

დაელევა – აქაოდა, შოთა და არჩილ 

არველაძეების, ჯანაშიას, ყაველაშვილის, 

იაშვილის, დემეტრაძის (ამ ბოლო დროს 

ქეცბაიას) პატრონებმა უთავდამსხელობა 

როგორ დავიჩემოთო. მაგრამ ფაქტია – 

საქართველოს ნაკრების თავდასხმა, შეი- 

ძლება ითქვას, გუნდის ერთ-ერთი სუსტი 

რგოლია. 

არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი ფეხბუ- 
რთელის კლასში ეჭვ» არ გვეპარება, მა– 

გრამ ისიც ხომ სათქმელია, რომ „აიაქს- 

ის“, „ბრედას“, „ლოკომოტივის“, „ფრა- 

იბურგის" და „ალანიას“ ლიდერ-გოლე- 
ადორები ვერ შეიქნენ საქართველოს ნა– 

კრების გოლეადორებად (არას ვამბობთ 
ლიდერობაზე). 

ნამდვილად საწყენი დასკვნა გამოვიტა– 
ნეთ. საწყენი თვით ნახსენები ფეხბურთ- 

ელებისთვის, მაგრამ ფაქტი ფაქტია, სტა- 
ტისტიკა –– სტატისტიკა –– დღემდე ევ- 
როპისა თუ მსოფლიოს შესარჩევ ტურ- 

ნირებზე ჩატარებული 20 მატჩიდან ჩვე- LC 

ნებმა რვა შეხვედრაში მოედანი უგოლოდ 
დატოვეს –– (გერმანიასთან, ბულგარეთთ- 
ან, მოლდოვასთან, ლატვიასთან აუთ გ 

ჯერ, ინგლისთან და იტალიასთან ორ- 

ორჯერ), ექვსჯერ მხოლოდ ერთი ბურ- 
თის გატანა მოახერხეს –– გერმანიასთან, 

უელსთან, პოლონეთთან, მოლდოვასთან 

თითოჯერ და ალბანეთთან ორჯერ, ორი 

ან მეტი ბურთის გატანა კი ოციდან M 

მხოლოდ ექვს შემთხვევაში შეძლეს. 

ლ
ა
 

წიე ბათე ა 

  

იხოი 0909II00ს Xძრ!ი! 
ნინელებს. ყველა სხვა შემთხვევაში გამა- 

რჯვებულის გვირგვინი უცილოდ ნახე- 
ვარდაცვას ეკუთვნოდა. აი, თავდასხმის 

მოგებული თამაში კი არ გვახსენდება – 

არ მოუგიათ ჩვენს ფორვარდებს ოცი- 

დან არც ერთი შეხვედრა, არცერთხელ 

„გაუგიჟებიათ თავი“ და იმიტომ. 

არადა, მიუხედავად უამრავი საყვედუ- 

რისა, ხომ მრავალჯერ გვინახავს, რა ლა- 

მაზი, ოსტატური პასებით დაუტოვებიათ 

ერთი ერთზე თუ არა, აშკარად საგოლე 

სიტუაციაში მაინც, ჩვენს შუახაზელებს 

ქართველი ფორვარდები, ხან ჯამარაულს, 
ხან ქინქლაძეს გამოზომილად გაჰყავდათ 

დასარტყმელ პოზიციაზე – ისინი კი... 

მუდამ რაღაც უშლიდათ ხელს, ხან მი- 

ზანი უმტყუნებდათ, ხან ალღო, ხან მე–- 

კარეს ურტყამდნენ.. და ასე შემდეგ და 

სხვა მრავალი. სულ დაღეჭილ პასს კი 

მარადონა ვერ აძლევდა პარტნიორებს. 

მით უმეტეს, დღევანდელმა ფეხბურთმა 
და ჩვენი ნაკრების მანერამ ისე მოიტა- 

ნა, სისწრაფეში და ფიზიკურ მომზადე- 

ბაში თითქმის მუდამ გვჯაბნიან სხვები 

  

ში» 

და ეს მაშინ, როცა ჩვენი მეტოქეები #8 აგ ბ 

ალბანეთი, მოლდოვა, ლატვია იყვნენ. 

20-დან 9 შეხვედრა ამ გუნდებთან ჩაა- 

ტარეს ქართველებმა. 

როცა კრიტიკული სიტყვის უფლებას 
ვაძლევთ თავს, შოთა არველაძის ღვაწ– 

ლის დავიწყებაც არ ეგების –– იყო პერი- 
ოდი, როცა მას მართლა გაჰქონდა ბუ- 

რთები და უხვადაც, მაგრამ შოთაც ფე- 

ხბურთელია. ფეხბურთელის კარიერამ კი 

იღბალიც იცის და უიღბლობაც, აღმას- 
ვლაც და ჩავარდნაც, ჩვენდა სამწუხარ- 
ოდ, ამჟამად „აიაქსის“ შარშანდელი პი– 

რველი მეგოლე ვერ იმყოფება ფორმაში 
და აკი ვერც გააქვს ძველებურად. 

არჩილ არველაძეს რაც შეეხება, მან 

ორიოდ მატჩი თუ ითამაშა ქვეყნის პი- 

რველ გუნდში, ორი გოლიც გაიტანა, 
მაგრამ ტყუპისცალის ჩრდილს ვერ გა- 

სცდა. აქედან გამომდინარე, სხვებისოდენა 
შანსიც არ მისცემია და რაც არ ყოფი–- 

ლა, იმაზე ვერც ვიმსჯელებთ. ისე კი, მარ– 
გი ქმედების კოეფიციენტი არჩილს სხვე- 
ბზე მაღალი აქვს. 

უნიჭიერესი ფორვარდია ზაზა ჯანა- 

შია, მაგრამ იმ ყაიდისა, უფრო მეგოლე- 

ებს კი არა, მუშა-ფორვარდებს რომ ეძა– 

ხიან. მისი სტილი გოლეადორობაზე მე- 

ტად მეგოლისთვის საგოლე სიტუაციე- 

ბის შექმნაა, აკი ასეც ირჯებოდა და ირ– 

ჯება ყველგან, სადაც კი უთამაშია, ამგ- 

ვარი ფორვარდები ახლა მოდაშია –- მა– 

გალითად, შირერის გვერდით ,„ნიუკასლ–- 

ში“ ყოველთვის დარბის ხოლმე ერთი 

თანაამპლუელი, რომლის ძირითადი ფუ- 

ნქციაც შირერისთვის საგოლე პასის მი- 

წოდება, ანაც საგოლე სიტუაციის გაკე- 
თებაა, ოუენს ფაულერი სჭირდება „ირგვ- 
ლივ სარბენად“, ბირჰოფს ვეა ანაც განცი, 
ბატისტუტას ოლივეირა, რონალდოს სა– 
მორანო და სხვა მრავალი გაგვახსენდება 

მსგავსი სოლისტ-ასისტენტები. ამიტო- 

მაც თუკი ჯანაშიას ხუშტურებმა თამა- 

შის საშუალება მისცეს, მას აუცილებლ– 

ად დასჭირდება ერთი მეგოლე პარტნი- 

ორი და ეჭვიც არ გვეპარება, ზაზა თა- 

ვის, საქმეს შეასრულებს -–– პასს მისცემს 

და გაატანინებს პარტნიორს. ეს საქმე 

იცის, ამას ვერავინ წაართმევს. 

იაშვილზე, დემეტრაძეზე, ყაველაშვილ– 
ზე და ამ ბოლო ხანს გათავდამსხმელე- 

ბულ ქეცბაიაზე კი იმას ვიტყვით, რომ 
მეტად ცოტა ითამაშეს პირველ ნაკრე- 

ბში ამ ფეხბურთელებმა თავდასხმის ხა– 

ზში და არა გვაქვს საფუძველი, რაიმე 

დასკვნა გამოვიტანოთ. 

აქამდე თუკი რაიმე შედეგიანი უკეთე- 
ბია ჩვენს ნაკრებს, ისიც ძირითადად ნა- 

ხევარდაცვის ხარჯზე და ერთადერთი 
იტალიასთან თბილისური თამაშიღა იყო, 

როცა ქართული დაცვა და მეკარე კედე– 
ლივით დადგნენ და ქულა გაუყვეს აპე- 

კღანაზის” და რალგმარდუბი (არანის მწარ აეს წიათ გმარებელი არპერიძხელ გვინძხვს 
და როცა სხვა გასწრებს და გერევა, 

შეიძლება აშკარად: საგოლე მომენტი 

ორიოდეღა თუ ჩაგივარდეს მატჩში. 

ეს წერილი ლატვია-- საქართველოს 

შეხვედრის რადიორეპორტაჟის შთაბე- 
ჭდღდილების ქვეშ იწერება. ისე ჩანდა, ვე- 

ებერთელა ტერიტორიული უპირატესობა 
გვქონია, მომენტთა სიმწვავეზე კი რა 

მოგახსენოთ... კი ყვიროდა ჩვენებური 

კომენტატორი ჯამარაულის დიდებული 

პასი, ქინქლაძის ოსტატური რეიდიო, მა– 

გრამ როცა საქმე ჩვენს წინახაზზე მიდ–- 

გებოდა და საქმეში ყაველაშვილის, არ–- 

ველაძის, მერე დემეტრაძის გვარი ჩაე- 

რეოდა, მეტწილ სინანული ძლევდა ხო- 
ლმე მატჩის წამყვანს –- სცადა მოტ- 

ყუება, მაგრამ.. სცადა დარტყმა, მაგრამ.. 

თამაშგარეში აღმოჩნდა და ა.შ. და ეს 

ლატვიასთან, რომელიც, რა თქმა უნდა, 

შინ გვეთამაშებოდა, რომელმაც ისწავლა 

თამაში, რომელმაც მართალია ნორვეგია 

დაამარცხა, მაგრამ მაინც სუსტი გუნდ- 

ია, არაფრით არის გრანდი და მას თა- 

ვისუფლად უნდა მოვუგოთ – შინაც, 

სტუმრადაც, ცალი ფეხითაც კი.. 
ის კი, მცველს რომ ვერ გასცდა არ- 

გელაძე,. ანაც შემობრუნებით რომ არა– 

ზუსტად დაარტყა ოთხჯერ, ყაველაშვი- 
ლი რომ ოთხჯერ აღმოჩნდა თამაშგარეში 

და თუ დაარტყა, ისიც სუსტად და სულ 

რომ მეკარეს მიუგორა ხელებში -- ყვე- 

ლაზე ნაკლებადაა ჩვენი, ანაც. გულშე- 
მატკივრის ბრალი. დღევანდელ ფეხბუ- 
რთში საქმე ისეა, არც შემობრუნებას 

გაცლის ვინმე, ათიდან ათივე შემთხვე- 

ვაში ჩაგიწვება მცველი და. თამაშგარე- 

შიც ოსტატურად დღაგტოვებენ, ყველამ 

ისწავლა ფეხბურთი და იმიტომ. 

ასე რომ, თანაგუნდელებს ნუ დაემ- 

დურებიან ჩვენი თავდამსხმელები. პასე– 

ბსაც საკმარისს აწვდიან მათ და ერთი- 

ორ საგოლე მომენტსაც მუდამ უქმნიან 

ზოლმე ნებისმიერ თამაშში. და თუ მაინც 

ვერ გადის გოლი მეტოქის კარში, ეს 

ჩვენმა ფორვარდებმა უმალ თავის თავს 

უნდა დააბრალონ. 

კრიტიკა კრიტიკად, მაგრამ ახლა ისიც 
ვთქვათ, რაში უნდა ვეძებოთ გამოსავა- 

ლი, რითი შეიძლება მსგავს უხერხულო– 

ბას და უნიათობას ვუწამლოთ, მაინც რა 

უნდა გაკეთდეს და როგორ. ბოლოს და 

ბოლოს როდის იქნება, რომ ქართველი 

ფორვარდები “ტრადიციისამებრ შიშის 

ზარს დასცემენ მეტოქე მცველებს. შე- 

ვეცდებით, ჩვენეული მოსაზრება გაგი– 

ზიაროთ, ვინძლო ერიოს შიგ სიმართლის 

მარცვალი და იქნებ გენიშნოთ კიდეც 

ზოგი რამ. 

    

პირველ ყოვლისა, ჩვენი ნაკრების არ- 

სენალიდან შეძლებისდაგვარად უნდა გა- 
მოირიცხოს მაღალი ბურთების ჩაკიდე– 

ბა საჯარიმოში, ქართველი მეკარეები 

ლამისაა ერთადერთნი არიან, გამოსვ- 

ლაზე თამაში რომ ვერ ისწავლეს, თო– 

რემ ნებისმიერი კლუბის და ნებისმიერი 

ქვეყნის ნაკრების კარს ამჟამად გამოს– 

ვლაზე კარგად მოთამაშე მეკარე იცავს. 

მეორე მიზეზი კი იმაში მდგომარეობს, 

რომ ვერც ერთი ქართველი თავდამსხმე– 
ლი ვერ თამაშობს მეორე სართულზე სა- 

შუალო დონეზე მაინც და მცველები ყო- 
ველთვის აჯობებენ მათ (ერთიცაა, მეტ- 

წილად საშუალო სიმაღლის ფორვარ- 
დები გვყვანან). 

ვინც დაკვირვებია, შეამჩნევდა, რომ 

ქართველი ფორვარდები დაეჩვივნენ კა- 
რისკენ ზურგით მდგომებმა მიიღონ ბუ- 

რთი, ეს კი სწრაფი შეტევის პირველი 

ხელშემშლელი მიზეზია -- მანამ თავ- 
დამსხმელი მობრუნდება, მომხდარში გა- 

ერკვევა, ისედაც ფეხზე მიწებებული მც- 
ველი აუცილებლად გაუკეთებს ავადსა– 
ხსენებელ „პადკატს“ (რომელსაც ახლაღა 
ვსწავლობთ) და ბურთსაც ააცლის. 

ქართველი ფორვარდებიდან ერთადე- 
რთი ჯანაშიაა, რომელიც მოტყუებისას 

პირდაპირ მიდის მეტოქე მცველზე და 
არ გაურბის მას, სხვები კი არ ატყუე- 

ბენ –– გაურბიან, გვერდს უვლიან, უკან 
აწვდიან და ა.შ. ესეც, რა თქმა უნდა, 

აგდებს ტემპს თამაშისას და ისიც სა- 

თქმელია, რომ როდესაც ცდილობ მცვ- 
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ელს გაექცე, გვერდი აუარო, იგი მხარს 
ჩაგიდგამს, კორპუსით გაგეთამაშება, სი– 

რბილში გაგასწრებს (სწრაფია და იმი– 

ტომ) და ბურთს აგართმევს. ზოგჯერ 

მაინც ახერხებენ ორიოდ მეტოქის მშრა- 

ლზე დატოვებას ჩვენები, მაგრამ მესამე 

ფეხბურთელი აზღვევს ხოლმე თანაგუ- 

ნდელებს და ბურთიც იკარგება. 

ახლა კი უმთავრესზე: დღევანდელ ფე- 
ხბურთში მოედნის ცენტრშიც კი. აღა- 

რავინ ატყუებს ორზე მეტ მეტოქეს -– 

ამას დრო მიაქვს. იკარგება სივრცეც, 

დროგის ცხენებივით მორბენალი, ათა–- 

სგვარ კრეატინ-იზოსტარებით გაჭყეპი- 

რი მეტოქეებიც ასწრებენ დამცველი ბას– 
ტიონების აგებას და მერე ორი კი არა, 

ათი თავდამსხმელიც ვერას გააწყობს 

მათთან. ამიტომ ბურთის ტარებას, ცე- 

ნტრში ფაფხურს და მოედნის განდაგან 

სერვას ისევ პასი სჯობს, იმ უბრალო 

მიზეზის გამო, რომ ბურთი მუდამ ფეხ- 

ბურთელზე სწრაფად აღწევს სასურველ 
ადგილს. აქედან გამომდინარე, ჩვენმა ფე– 

ხბურთელებმა როგორმე უნდა დასძლი- 

ოო       
    

    
ონ ბურთთან ერთ ადგილზე ფლობით 

გამოწვეული სიამოვნების შეგრძნება და 

ორი, მაქსიმუმ სამი შეხებით უნდა და- 

ამთავრონ მასთან კონტაქტი. სხვანაი- 

რად ჯგუფური პრესინგით მათ სულ მო- 

ახრჩობს მეტოქე. 

ორიოდე სიტყვით ტექნიკას და რაცი- 

ონალიზმისაც შევეხებით. ამ ორი კომ- 
პონენტის შერწყმას ფეხბურთში უდიდე- 

სი მნიშვნელობა აქვს. 

გვახსენდება ერთი ეპიზოდი რუმენი– 

გეს შესახებ. ერთხელ „ინტერის“ ბაზა- 

ზე კაუზიოს მარადონას მიერ გაკეთებუ- 

ლი ახალი უძნელესი ფინტის შესახებ 

მიუტანია ამბავი და თითქმის ყველა მი– 

ლანელს იქვე უცდია ფინტის გაკეთება, 
მაგრამ უშედეგოდ. „კალეს“ აუღია ბუ- 
რთი და უშეცდომოდ გაუმეორებია მა- 

რადონას ილეთი. მაშინ „ინტერში“ ალ- 

ტობელი და სხვა ვარსკვლავებიც გამო– 

დიოდნენ – მათ გაცილებით ტექნიკუ- 
რი ფეხბურთელების იმიჯი ჰქონდათ, 

ვიდრე რუმენიგეს, მაგრამ როგორც ეს 

შემთხვევა გვიჩვენებს, მას მეტი თუ არა, 

სხვაზე ნაკლები არ შეეძლო. მაგრამ რუ- 

მენიგე იმიტომაც იყო დიდი, რომ მას 

უზადო ტექნიკის დროულად დემონს- 
ტრირება შეეძლო და ბევრიც მოიგო ამ- 

ით (მანაც და მისმა გუნდმაც). 

აი, სწორედ ეს უნდა ისწავლონ ჩვენმა 

დასტურ ტექნიკურმა თავდამსხმელებმა 
და არა მარტო თავდამსხმელებმა. არა– 

ვითარი ბურთის თრევა, არავითარი ზე- 

დმეტი ფაფხური –– დროული პასი, დრო- 

   
    

    

    

    
   

     
     
   

   

    

     
   

    
    
    

  

     
   

    

     

   

                                                            

     

     

   

     
     

   
   
   

    

     

  

     

  

ული დარტყმა! ს “უბერი! გამიზნ 
ლი, აზრდატანებული თამაში -– აი, 
ნამედროვე ფეხბურთის და მაღალი შედ 

გის მიღწევის უეჭველი გასაღები. 
მოვლენები იმგვარად განვითარდა, 

ჩვენ არც „საჯარიმოს ფორვარდი" ფშ 

გვრჩა. ყველა ზემონახსენებ თავდამს 

მელს თავის გამოსაჩენად, რაიმეს გა 

კეთებლად სივრცე სჭირდება. ისინი ჩვ! 
ულებრივ ძნელად ახერხებენ ერთი, მს 
სიმუმ ორი შეხებით კარისკენ გადაგზა 

ნონ ბურთი, არადა, ნებისმიერ თანამე) 

როვე გრანდ-გუნდში ყოველთვის არქ 
ხოლმე ერთი მაინც ასეთი ყაიდის მოი 

მაშე. ბირჰოფი, ვიერი, ინძაგი, ბატისტ 

ტა, იორკი, სინიორი, კაზირაგი, მარშ 

ვინკლერი –– სწორედ საჯარიმოში მო 

მედ „ერთი შეხების“ ფორვარდებად გ 
სახებიან. გახსოვთ ალბათ, ადრეც ძალ 

ბევრს ნიშნავდა მსგავსი მობურთალი 

მიულერი, როშტო, პაპენი, კარეკა, ფიშ 
რი, კლინსმანი, შენგელია – ეს ხალს 

ხომ სწორედ ალღოს და ადგილის შ 

რჩევის ხარჯზე გადიოდა ფონს, გო 
ბიც უამრავი გაჰქონდათ და კარიერი 
მანძილზე ორიოდ რეიდი თუ შეუს 

ლებიათ (ამით სრულიადაც არ ვაკნინებ 
მათ ოსტატობას). არადა, მათი ყაიდ 

თავდამსხმელი ძალიანაც, გვჭირდება, ე 
ჭირდება მეტი რომ არ. შეიძლება ი 
ბევრი კი არა, ორიოდე თუ მოიძებნებ 

მთელს საქართველოში „საჯარიმოს 

რვარდი“ და აქედან ორივე ამჟამინდეჭ 

თბილისის „დინამოში“ გამოდის, ესეჭ 

ლევან ზომერიკი და მიხეილ აშვეთ 

პირველი ეგრეთ წოდებული შექმნი 
მწვრთნელთა მიერ გაკეთებულია -– ლ) 
ვან ხომერიკი „ბათუმში“ თამაშისას 

იყო „საჯარიმოს ფორვარდი“, იგი 8 

ჭუტაძის ასისტენტი უფრო იყო. აი, მ 

ხო აშვეთია კი სწორედ ის კაცია, 

მობურთალი, რომელიც აგრერიგ სჭი4 

დება საქართველოს პირველ ნაკრებს. ნწ 
რავინ ჩაგვითვლის ამას ხმამაღალ, უ! 

ფუძვლო განცხადებად. აშვეთია ყვექ 
მონაცემებით აკმაყოფილებს „საჯარიმ 
ფორვარდის“ მოთხოვნებს და ამას მთ 

ლი მისი კარიერა ამტკიცებს. აშვეი 

ნიჭიერი კაცია, ახალგაზრდა კი გახლავ 
მაგრამ უკვე დაიგდო გამორჩეული 11% 

გოლის სახელი და ერთიცაა, მან ყვეჟ3ს 

დონეზე შეძლო ბურთის გატანა, საღაწ%L 

კი თამაშმა მოუწია. 

„რწმ, წე „ტორპედო“, „ალანია“, დ 

ნამო“, ახალგაზრდული ნაკრები –- 01 

ზომ ყველა გუნდში შეძლო გოლეადი 
ბა. უკვე ხუთიოდ წელია, ამ ბიჭის თ.ბ 

შს თვალ-ყურს ვადევნებთ და სულ 1 
რო გვესახება იგი რამაზ შენგელიას მს 

ავს და მემკვიდრე მობურთალად. ი 
სწრაფია, აქვს ზუსტი, ძლიერი დარტ/ 
კარგად თამაშობს თავით, ალღოც შე 

შური გააჩნია, კარზეც დაგეშილია და 
იღბალი აქვს თავის დიდ წინამორბედზ 

ნაკლები. აი, საგოლე მომენტების გ: 
ყენების პროცენტი კი ბარე ორისთ| 

შესაშური გააჩნია. 

და დღეს, როცა ჩვენს ფორვარდეს 

ასე უჭირთ გოლის გატანა –- აშვეთ 

საც უნდა მიეცეს შანსი. თუ მის გამო 

ცდელობას მოგვაჩეჩებენ, უნდა ვთქე" 
რომ ოცდაერთი წელი არ არის ცობ 

იაშვილი და დემეტრაძე მასთან შედ 
ბით ბებრები არიან და უკვე ითამაშე 

პირველ ნაკრებში. აშვეთიას აქვს 
ძვირფასი უპირატესობა ალღო #4 
იღბალი, რასაც გამოყენება უნდა. დ'' 

წმუნებული ვართ, მიხოს რომ ალბაწ. 

თთან და ლატვიასთან ეთამაშა ჩექ 

ეროვნული ნაკრები უპრობლემოდ მი 
გებდა ორივე მატჩს. არც ქინქლაძის 
ზუსტი პასი გაცუდდებოდა ალბანე 
ბთან და ვერც ლატვიელები დაუდგე" 
დნენ ჯამარაულ – აშვეთიას ტანდე! 

წინ. და თუ ვისმე მიაჩნია, რომ ვაჭ 

ბებთ, ცდა ხომ მაინც შეიძლება. ვც XI 

და ჩვენს სიმართლეს დრო, ეროვნუ! 
ნაკრების მომავალი თამაშები და თვი” 

აშვეთია დაამტკიცებენ. ახლა არავის 2 
რიდების, მოწიწების ან ხათრის დ 

არ არის, ფეხბურთს თავისი კანონებიბ 

აჩნია და ამ კანონის თანამხად, ეროვნუ” 
ნაკრებს სჭირდება „საჯარიმოს ფორ) 

რდი", კაცი, ვინც ქინქლაძის, ჯამარ! 
ლის ან სხვათა პასს ერთი, მაქსი! 
ორი შეხებით გადაგზავნის კარისკეს 

დასკვნის სახით კი ამას ვიტყვით 

დიდ პატივს ვცემთ არველაძეებსაც, X" 
შიასაც, ყაველაშვილსაც, იაშვილსაც, ? 
მეტრაძესაც, თუნდაც მათ მიერ მონი 
ბული რამდენიმე სიხარულის გამო, 8 
ამ ახლა მიხეილ აშვეთიას ' 

კონსტანტინე ბობიშვი 

სარბიე= 
    

 



   

    

         ქაჯესგან განსხვავებით ლემერმა ანელკა ნაკრებში გამოიძახა და შედეგსაც იმკის 
  

მოსპოვში პი ანტიპოლოსკოვშური პამპანია დაიწყო 
რუსეთის ნაკრები, რომელიც. 1M4-ში. ის- 

  

ხვედრის მხოლოდ მიზერული შანსიღა 

ფესბუერიი #. 

თინეიჯერი ნიკოლა ანელკა, რომე- 

ლიც რამდენიმე თვის წინ საფრანგე- 
თის ნაკრების ყოფილმა თავკაცმა ემე 

ჟაკემ დაიწუნა და სამსოფლიოსჩემ- 

პიონატო განაცხადში არ შეიყვანა, 

ახლა ფრანგთა შეტევების მთავარ და- 
მაგვირგვინებლად იქცა. ამას წინათ 

ი წლის ფორვარდმა ჟურნალისტებს 

განუცხადა, ჟაკემ უარი რომ მითხრა, 

მას შემდეგ ნაკრებისაღმი ყოველგ- 
ვარი ინტერესი დამეკარგა, თამაშებს 

არც კი ვუყურებდიო. 
თუმცა, გამოხდა ხანი, ფრანგები 

მსოფლიოს ჩემპიონები გახდნენ, ჟაკე 

თანამდებობიდან გადადგა და, ბუნებ- 

რივია, მას შემცვლელი გამოუჩნდა 

როჟე ლემერი, ვინც უჟაკესგან განსხ- 

ვავებით, ანელკას ხელი არ ჰკრა და 

ეროვნულ გუნდში გამოიძახა. ახალ- 

გაზრდა თავდამსხმელმაც გაამართლა 

გაცემული ავანსები –- სუსხიან მოს– 

კოვში რუსებს პირველი გოლი თავად 

გაუტანა, ხოლო შემდეგ რობერ პი- 

რესსაც საგოლე გადცემა გაუკეთა. თუ 
გავითვალისწინებთ იმას, რომ იგი ჯერ 

ოცისაც არ არის და ნაკრებშიც მხო- 
ლოდ ორი მატჩი აქვს გამართული, 

ეს შედეგი ურიგო ნამდვილად არ არის. 

სწორედ ამიტომ, საფრანგეთში უკვე 
დაიწყო საუბრები –- უჟან პიერ პა- 

პენს, როგორც იქნა, შემცვლელი გა- 

მოუჩნდაო. 
პაპენისას რა მოგახსენოთ, მაგრამ 

თავად ანეკლა თურმე ბრაზილიელ რო- 
ნალდოს აღმერთებს და, მისივე თქმით, 
სულ იმის ცდაშია, მასავით იბურთა- 

ოს და აჯობოს კიდეც. 

– ჩემი მთავარი მიზანია, რონალ- 

დოსავით ძლიერი ფორვარდი გავხდე, 

რადგან იგი საუკეთესოდ მიმაჩნია. მი- 

სით აღფრთოვანებული ვარ. არ ვიცი, 

გავხდები თუ არა მომავალში მასა- 

ვით მაღალი დონის თავდამსხმელი, 

პრჟბგრამა. მაქსწმშმI – რMნალ VII 
ყოველ შემთხვევაში, ვცდილობ, მოე– 
დანზე ბოლომდე დავიხარჯო. მართა– 
ლია, რონალდო ერთადერთია, მაგრამ 

მისებრ კარგად თამაში მეც შემიძ- 

ლია. ჯერ ხომ სულ ახალგაზრდა ვარ 

და ბევრი რამ კიდევ უნდა ვისწავლო 
– არ იხევს უკან ანელკა. 

ამ ორი ფეხბურთელის თაობაზე 

აზრი ლონდონის „არსენალის“ (ანე- 

ლკას კლუბი) ფრანგმა თავკაცმა, არსენ 

ვენგერმაც გამოთქვა. იგი თურმე 

ორგზის მსოფლიოს · საუკეთესო ფეხ- 

ბურთელს არად დაგიღევთ და თავის 
შეგირდს ანიჭებს უპირატესობას: 

– ჩემს სამუშაო გეგმაში უკეთე- 

სად ნიკოლა ჯდება. თავისი უფრო 

აგრესიული და ფეთქებადი ხასიათის 
გამო, რაც რონალდოს ნაკლებად ახა- 

სიათებს. 
ახლა საფრანგეთი 98-ის მსვლელო- 

ბისას ანელკას მიერ ჩადენილ უღირს 

საქციელს (ფრანგების თქმით) დავუ- 

ბრუნდეთ. იგი, თურმე საერთოდ არ 

უყურებდა თანამემამულეების თამა- 
შებს, ამბობდა, არ მაინტერესებსო და 

მეტიც, 12 ივლისს, როდესაც ზიდანი 

და კომპანია „ფეხბურთის ჯადოქრებს“ 

ანადგურებდნენ, იგი მატარებლით ლო- 
ნდონს მიემგზავრებოდა. მართლაც უც- 
ნაურია, თუმცა... 

– საშინლად გულდაწყვეტილი ვი– 
ყავი ჟაკეს საქციელით და ამიტომ 

მსოფლიოს ჩემპიონატისადმი ყოველ– 
გვარი ინტერესი დამეკარგა. მატჩე- 

ბის უმეტესობა არც მინახავს. რაც 

შეეხება ფინალს, ამ დროს მატარებე– 

ლში ვიმყოფებოდი. სამწუხაროდ, თან 
რადიო არ მქონდა, რომ მისი მსვლე- 

ლობისთვის მესმინა, მაგრამ გამცი- 

ლებელმა საბოლოო ანგარიში მაცნო- 
ბა. მეც ძლიერ გამიხარდა, ის მომენ- 
ტი ცხოვრებაში არასდროს დამავიწ- 

ყდება –– გულახდილად ყვება ნიკოლა. 

57 აასს 
-წ.>--. 
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21)1 )ეე– 

ძა. 

დღესდღეობით -კი ანელკა ფრანგთა 
ძირითად შემადგენლობაშია, თანაც 

არცთუ უკანასკნელ როლს ასრულებს. 

ეს რუსებთან შეხვედრამაც დაადას- 
ტურა. აი, რას ამბობს თავად ფეხბუ- 

რთელი ამის შესახებ: 

– ნაკრებიდან მოკვეთის შემდეგ, 

არდადეგებზე ვიმყოფებოდი და შანსს 
ველოდი. მანაც არ დაიგვიანა. ლემე- 

რმა გონიერება გამოიჩინა და გამომი- 

ძახა, რუსების კარში გატანილი გო- 

ლი ჟაკეს მინდა მივუძლვნა, რათა კა– 
რგად დაინახოს სამი თვის წინანდე- 

ლი შეცდომა, საერთოდ კი განსაკუთ- 

რებული არაფერი მომხდარა – ჩვე- 

ულად ვითამაშე, ჩემი საქმე გავაკეთე 
და გოლიც გავიდა. ჩემი მთავარი ამო– 

ცანაც სწორედ ეს გახლავთ – კა- 

რგად თამაში და გოლების გატანა. 

დღეს საფრანგეთის ეროვნული გუ- 
ნდი, „სტად ღე ფრანსზე“ თავის ჩია 

მეზობელს ანდორის ნაკრებს ხვდება 

და ნიკოლა ანელკას კიდევ ერთი მშ- 
ვენიერი შესაძლებლობა აქვს, მეტო- 

ქის კარი დალაშქროს და საბოლოოდ 
დაიმკვიდროს ადგილი ძირითადში. ამ 

შეხვედრას ფეხბურთელი თურმე, უდი- 
დეს მნიშვნელობას ანიჭებს, თუ რა- 

ტომ, ამას მისი სიტყვებიდან გაიგებთ. 

– „სტად დე ფრანსზე“, სტაღიო- 
ნზე, სადაც ფრანგებმა მსოფლიოს ჩე- 

მპიონობა მოიპოვეს, არასდროს მითა- 

მაშია, რაც ერთიორად მიღვივებს კა- 

რგად ბურთაობისა და გოლების გა- 

ტანის სურვილს. ყველაზე დიდი სარ- 

ბიელი კი, სადაც მე მომიწია ასპარე- 

ზობა, „უემბლია“, სწორედ იქ შევი- 

ტყვე პირველად, რას ნიშნავს გრან- 

დიოზულ სტადიონზე, უდიდესი აუ- 

დიტორიის წინაშე ბურთის გორება. 

ეს მშვენიერი იყო! 

დავით კოვზირიძე 

დღეს რიბეკის ბედი წყლება 
     

    

   

    

   

დიის გუნდთან ევრო 2000-ის შესა- დღეს კიშინიოვში გერმანიის ეროვნული ნაკრების მთავა- 
რი მწვრთნელის ერიხ რიბეკის ბედი წყდება. მას თურქეთის 

ნაკრებთან მარცხის შემდეგ გერმანული პრესის კრიტიკა 
დაატყდა თავს. პოპულარული ყოველდღიური გაზეთი „ბი- 
ლდი“ წერს: „ნაკრებმა მართალია ჯერ მხოლოდ ერთი მატჩი 

ითამაშა, მაგრამ მოგებისა და გატანილი ბურთების გრაფაში 

ნული უწერია, ჯგუფშიც ბოლო ადგილზეა, ეს კი სამარცხ- 
ვინოა. თუ ასე გაგრძელდა, რიბეკი გერმანიას დაღუპავს.“ 

დღევანდელ შეხვედრაში მოლდოვის ნაკრების წინააღმდეგ 

ვეყნებული წერილის სათაურიც ამას მოწმობს –- „გამარჯ- 

ვება და არაფერი გამარჯვების გარდა“. · 

რიბეკთან ერთად კრიტიკის ქარცეცხლში ნაკრების მეკარე 
ოლივერ კანიც მოჰყვა. მიზეზი ნათელია, გოლის გაშვება ხომ 
მისი უდიდესი „დამსახურებაა“. „ეს ჩემს ცხოვრებაში ყველა- 
ზე ცუდი მომენტი იყო, როცა ვიხსენებ, საშინელ ხასიათზე 

ვდგები. ასეთ განცდას არავის ვუსურვებდი“ –- კანი გუნება- 
წამხდარი ჩანდა. 

თუმცა ამ მარცხში მარტო კანის დადანაშაულება არ შეი–- 

   

    

    
    

  

   
    

    

   

    

    

   
   

   

     

   

   
   

    

  

   

  

   
    

      
   

  

    

სტჩისას საკმაოდ სერიოზულად დაიზია– 

Iს ხერხემალი. გაცივებულია სერგეი. სე- 
სკი. მას ტემპერატურამ 39 გრადუსამდე 
სუწია, ვარჯიშისას სახარდულის ტკივი- 

მა შეაწუხა. ხლესტოვი, ხოლო ტერი- 
ჩინი ბიშოვეცს ოჯახური პირობების გა- 

(ო. გაეთავისუფლა. 
გარდა ამისა, სხვადასხვა ხარისხის 

ავმები აწუხებთ იური ნიკიფოროგს (ეი- 
ჩაჰოვენი), ვალერი კარპინს (სელტა) და 
(გორ ტიტოვს (სპარტაკი) მიუხედავად 
მისა, რომ ისინი სხვებთან ერთად გაემ- 

სხავრნენ ისლანდიის დედაქალაქში, მათი 
წოედანზე გასვლა მაინც სათუოა, თუმცა 
რაა გამორიცხული. 
რუსეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნე- 
ს, ანატოლი ბიშოვეცის განცხადებით 

(სგავს რთულ სიტუაციაში არ არის გა 

ზორიცხული, რომ პირველ ნაკრებში ახა– 
ლ=აზრდული გუნდის წევრებმაც. ითამა–- 
მონ და ეს იქ, რეიკიავიკში გადაწყდება. 

– მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ევ- 
'ს ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მო- 

ჩაერთიან. 

სტონელების დამარცხებაა. 

იდ. ს ნა. 

ს 18-ის გამორჩევა თუ შეიძლება.“ 

რეისაერი 

4 ოქტომბერი, 1998 

გეთის ნარკებთან შეხვედრაში? მოვუსმინოთ ანდორელ მცველ 

L ს იმბერნონს: „ჩვენ საკმაოდ ძლიერი დაცვა გვყავს, ფრანგებს ნუ ეგონებათ, რომ 

ბბევაში გალაღების საშუალებას მივცემთ. დარწმუნებული ვარ, ისინი მთელი 
"შლით შემოგვიტევენ და ვინ იცის, შეიძლება გოლიც კი გაუშვან“ 

ზეა ნათქვამი დღეს ფეხბურთის თამაში ყველამ ისწავლაო. 

8ევ მატჩს ატარებს, ოთხ ფეხბურთელს დარჩენილი მატჩი ღირსეულად ჩაატაროს 
წ იისაკლისებს. ესენი. არიან: მეკარე სერ და მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატისა- 

სეი ოვჩინნიკოვი. (ბენფიკა), მცველი სერ. თვის ბრძოლისუნარიანი, 
ხლესტოვი (სპარტაკი), ნახევარმცვ- ტივი შექმნას, –– აღნიშნა ანატოლი ბი- 
სერგეი სემაკი (ცსკა) და თავღრამე: შოვეცმა, 

ლი ოლეგ ტერიოხინი (დინამო. მოსკოვი). და კიდევ ერთი. როგორც ჩანს, რუსე- 
როგორც რუსეთის ნაკრების პრეს-ატა თში უკვე ყელში ამოუვიდათ საფეხბუ- 

ჩემ, ვიქტორ გუსევმა ჟურნალისტებს აც რთო კავშირის პრეზიდენტის, ვიაჩესლავ 
(ობა, სერგეი ოვჩინნიკოვმა საფრანგეთთან”  კოლოსკოვის ჰეგემონია. მით უმეტეს, რომ 

ჯერ კიდევ შესარჩევი ციკლის დაწყება- 
მდე კოლოსკოვმა თავად განაცხადა, რომ 
იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთის ნაკრები 

ქვეჯგუფში პირველ ორ მატჩს წააგებდა, 
ის გადადგებოდა. მაგრამ ეს დაპირება და– 
პირებად დარჩა და ბატონი კოლოსკოვი 
სულაც არ აპირებს წასვლას. პირიქით, 
მისი თქმით რუსულ ფეხბურთს ვერავინ 

უხელმძღვანელებს მისებრ უნარიანად და 
ეფექტურად, ხოლო თანამდებობის დატო- 
ვება ყოველთვის მოესწრება. სხვათაშო- 
რის, რუსეთის ნაკრების პირველ ორ 

მარცხს გარკვეულწილად კოლოსკოვსაც 
აბრალებენ, რადგან ნაკრების შეხვედრა- 
თა გრაფიკი სწორედ მისი ხელმძღვანე- 
ლობით შედგა ჯა რუსეთის ეროვნულ 
გუნდს ფსიქოლოგიურად ძალხედ მნიშვ- 
ნელოვან პირველ ორ მატჩში ძლიერი 
მეტოქეები შეხვდა– უკრაინისა და 

სავარაუდოა, რომ ისლანდი- 
ასთან თამაშის შემდეგ ეს საკითხი უფრო 

ნათელი გახდება. 
იური ციბანიოვი მოსკოვიდან 

კატარები 
ესპანეთსა და საფრანგეთს შორის მომწყვდეული ანდორა ფიფაში 1994 წელს 

და. ეს ის ქვეყანაა, რომლის მოსახლეობის რაოდენობაც „სტად დე 
ყრანსის“ ტევადობაზე ნაკლებია – 66 ათასი. ჰოდა, ანდორელები დღეს მსოფლი- 

წს ჩემპიონებს უნდა დაუპირისპირდნენ. პლანეტის უძლიერეს გუნდს ისინი ადრეც 
ჩეხვედრიან –– შარშან, ივნისში, ბრაზილიელებთან დამარცხდნენ 0:3, ასე რომ, ვ ილიელ. დათას ე 
ჯრანდებთან თამაშის გამოცდილება გააჩნიათ და მათ მაინცდამაინც აღარ უფრთ- 

ნ ამ პატარა ქვეყნის პატარა საფეხბურთო ისტორიაში ერთადერთი მიღწევა 

იმის შესახებ, თუ მოთამაშეთა: როგორი არჩევანი აქვს ფრანგებთან შეხვედრაში 

| კრების ბრაზილიელ თავკაც მანოელ მილუირს, მისი სიტყვებიც კარგად 
ოწმობს: „ქვეყანაში რამდენიმე ასეული მოქმედი ფეხბურთელია. მათგან მხოლოდ 
ბია სპორტის ამ სახეობაში ასე თუ ისე გათვითცნობიერებული, საიდანაც მხო- 

ს ეროვნული გუნდის წევრებიდან ანდორი 
სიონალი ექვსია, დანარჩენები კი სხვადასხვა საქმიანობას ეწევიან. მაგალი– 

ნაკრების უძლიერესი ფორვარდი ემილიანო გონსალეს-არკესი ფოსტალიონია, 
ო კაპიტანი ხესუს ლუსედო-ერედიო თამბაქოთი ვაჭრობს. როგორია ამ გუნდის 

რი- 

  

- თ 

დღე 99 

ყველა გერმანელთა გამარჯვებას ითხოვს. „ბილდში“ გამოქ- 

    
გერმანიამ ვერ მოიგო ერიხ რიბეკი 
სკამიდან სამუდამოდ ადგება 

ძლება, რადგან მთლიანად გუნდმა ითამაშა საშინლად, ეს 

განსაკუთრებით ნახევარმცველებზე ითქმის, რომლებიც თავ- 

დამსხმელთა პასებით მომარაგებას ხშირად ვერ ახერხებდნენ. 

„უამრავი საგოლე მომენტი შევქმენით, მაგრამ, სამწუხაროდ, 
ვერ გამოვიყენეთ. თამაშის წინ ბიჭებს აგრესიული თამაში 

მოვთხოვე, მაგრამ მოედანზე უფრო პასიურად გამოიყურებო- 

დნენ. მოლდოვასთან იგივე არ უნდა გამეორდეს. გარდა ამისა, 

მეტად უნდა ვიბრძოლოთ და სწრაფი კომბინაციები გავათა- 
მაშოთ, ასეთია თანამედროვე ფეხბურთი და ჩვენ მას არ 

უნდა ჩამოვრჩეთ“ – ასე შეაფასა გუნდის თამაში რიბეკმა. 
აზრი გამოთქვა ნაკრების წამყვანმა მცველმა მარკუს ბაბე- 

ლმცა: „თურქეთთან მარცხის გამო ცხვირი არ უნდა ჩამოვუ- 
შვათ. მოლდოვასთან მხოლოდ მოგებაზე უნდა ვიფიქროთ, 

რათა ცხრილში ავიწიოთ. ეს მეტ სტიმულს მოგვცემს და 

ფსიქოლოგიურადაც. წაგვადგება." 
ფრანც ბეკენბაუერმა და კარლ-ჰაინც რუმინიგემ, როგორც 

ბევრმა სხვამ, რიბეკს დასდეს ბრალი. „ოლივერ ბირჰოფისა 
და ულფ კირსტენის ერთად თამაში მცდარი მგონია. ისინი 
ზუსტად ერთი ტიპის თავდამსხმელები არიან – ძლიერნი 

საჰაერო დუელებში, ტექნიკურად კი ცოტა მოიკოჭლებენ. 
ამიტომ უკეთესი იქნებოდა, რიბეკს რომელიმესთვის ოლივერ 

ნოივილი შეეწყვილებინა, რადგან იგი ძალიან სწრაფია, კა- 
რგი დრიბლინგი აქვს და ბევრს მოძრაობს. ამით მცველთა 

ყურადღება გადააქვს და პარტნიორს მეტ თავისუფლებას 
აძლევს“ – ასეთია „კაიზერ ფრანცის“ აზრი, რომელსაც 

რუმენიგეც სავსებით ეთანხმება. 

ამასთან დაკავშირებით ორიოდ სიტყვა ულფ კირსტენმაც 
თქვა: „იმ მომენტებიდან, რაც ჩვენ შევქმენით, ერთი რომ 

გაგვეტანა, ხმას არავინ ამოიღებდა, ამის თაობაზე საუბარიც 

უმალ შეწყდებოდა. მე და ოლის ცოტა დრო გვჭირდება, 
რათა საბოლოოდ შევეწყოთ ერთმანეთს, ერთად ხომ სულ 

რამდენიმე მატჩი გვაქვს ნათამაშევი.“ 
არ ვიცით, გაითვალისწინებს თუ არა რიბეკი ბეკენბაუერი- 

სა და რუმენიგეს აზრს, მაგრამ ორ ცვლილებას რომ მოა- 
ხდენს, უკვე ცნობილია. კერძოდ, თურქეთის ნაკრებთან მატ- 

ჩისგან განსხვავებით, რიბეკი იტალიის „ფიორენტინას“ ნახე- 
ვარმცველ იორგ ჰაინრიხს მიუნხენის „ბაიერნის“ 28 წლის 
ნახევარმცველით მიხაელ ტარნატით შეცვლის, ხოლო „ბაი- 

ერნისავე“ იენს იერემისს დორტმუნდელი კრისტიან ნერლი- 
ნგერით, რომელიც „ბორუსიაში“ სეზონის წინ სწორედ მიუ- 

ნხენური კლუბიდან გადავიდა. ნერლინგერისთვის ეს მეორე 
სანაკრებო შეხვედრა იქნება. პირველად ნაკრების მაისური 21 
წლის ნახევარმცველმა 5 სექტემბერს მალტაზე რუმინეთის 

წინააღმდეგ მოირგო. 
მიუხედავად ბურსაში სუსტი თამაშისა, ძირითად შემადგე- 

ნლობაში კვლავ იქნებიან ლარს რიკენი და შტეფან ბაინლი- 

ხი. ეს უკანასკნელი რიბეკს ეფენბერგის შემცვლელად ჰყა- 
ვდა შეგულებული, მაგრამ თურქეთთან მან იმედები აშკარად 
ვერ. გაამართლა. დაცვაში ისევ ვიხილავთ რემერს, რომლის 

თამაშმაც ბევრი დატოვა უკმაყოფილო, 
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ტრაგედია 

იგი საავადმყოფოში წაიყვანეს. 
ინგლისელთა სათაყვანებელი ფეხბუ- 

რთელი გალოთდა. ალკოჰოლმა გაზას 

ცხოვრება აურია, ოჯახი დაუნგრია და 

სავსებით შესაძლებელი გახლდათ ნი- 
ჭიერი, მაგრამ თავისსავე უნიათობის გა–- 

მო დაღუპული მოთამაშე თვითმკვლე- 
ლობამდე მიეყვანა, მაგრამ გაზა ერთ 

უბედურებას გადაურჩა, აი, მეორეს კი 

–- გერა. 

ბოლო დროს გესქოინის ცხოვრება 

სასურველად ვერ აეწყო. ლოთობდა, გა– 
ნუზომლად ეტანებოდა ლუდს და ვერც 
კი ხვდებოდა, რომ უფსკრულისკენ მი- 
ექანებოდა, იქითკენ საიდანაც უკან და- 

საბრუნებელ გზას იშვიათად 

ბენ. გაზამ თავი დაკარგა, მას ცხოვრე- 
ბისადმი ინტერესი გაუქრა – შვებას 

სმაში და ღამისთევაში ჰპოვებდა. ასე 

ცხოვრობდა გესქოინი მინიმუმ ბოლო 
ერთი თვის განმავლობაში. 

ორიოდ კვირის წინ, ერთ-ერთი ვარ–- 

ჯიშის შემდეგ, გაზა შინ წასულა და 

გემრიელად. გამოუძინია. კი 
საყვარელ პაბში მისულა და ლუდით 

გალეშილა. პირველად სასწრაფო დახ- 
მარება სწორედ მაშინ გამოიძახეს. 

ჰიპოკრატესთან წილნაყარმა ხალხმა 

ლიდან -- გაზას უცაბედი სტრესი მო- 
სვლია და გული რამდენიმე წამით გას- 
ჩერებია. ახლა კი, სანამ იგივე განმეო- წ 
რდება, არჩიეს, ჰოსპიტალში მოეთავსე- 

ბინათ. 

მეორე დღეა, გესქოინს თავს ექიმები 

დასტრიალებენ. უეუეი ფე- 
ხბურთელიც შ, 

სად? 
– ოჰ! ეს საშინელებაა! –– თქვა პოლ 

მერსონმა და ცრემლი ველარ შეიკავა. 
ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გამოს- 

წორებული ნარკომანი და ლოთი ცრე- 
მლად დაიღვარა. 

რამ გამოიწვია მერსონის აღელვება? 
ექსარსენალელს ის გზა გაახსენდა, რო- 

მელიც მან სარეაბილიტაციო პერიოდი- 
სას გაიარა და. რომელსაც ახლა პოლ 
გესქოინი, უბრალოდ, გაზა შეუდგა. 

მერსონი მაშინ კაცს არ ჰგავდა. მისი 
ფასი პენსიც არ იყო. ის არაადამიანი 

გახლდათ, რომელიც თვითკმაყოფილე- 
ბის სანაცვლოდ ყველაფერს გაიღებდა. 
მაშინ პოლს (გესქოინის სეხნიაა!) არა– 

ვინ უნდოდა, მხოლოდ –– ნარკოტიკები, 
ლუდი, ლუდი, ნარკოტიკები... 

ცხოვრებას თავისთვის მიდიოდა და 
ხალხის მიერ ცაში აყვანილი ფეხბურ- 

თელი ნელ-ნელა ქვემოთ ეშვებოდა. 
ვერც კი მოასწრო დაბლა დახედვა, რომ 
ჯოჯოხეთში აღმოჩნდა. მერსონი ხმე- 

ლეთსაც გასცილებოდა და იქ, სადაც 
ქვესკნელში ჩაკარგულიყო. 

„მაშინ ცხოვრება ლამაზად მეჩვენე- 

ბოდა ღა თურმე ვკვდებოდი. სხეულში 
სული მიქრებოდა და ეშმა მეპატრონე- 
ბოდა. ეს საშინელება იყო, თუმც სანამ 
ამას მივხვდებოდი, თავი ანგელოზი მე- 

გონა“ –- იხსენებდა მერსონი იმდროი– 
ნდელ გრძნობებს და რცხვენოდა. იგი 

სარკეშიც ვერ იხედებოდა, რადგან იცო- 
და, რომ იმ კაცის თვალებს დაინახა- 

ვდა, რომელიც მეუღლეს და ბავშვებს 

უმოწყალოდ სცემდა. 
ოჯახი ოჯახად აღარ ვარგოდა. მერ–- 

სონის მეუღლემ ბევრი ითმინა, თუ ცო– 
ტა, მოჰკიდა ბავშვებს ხელი და წავიდა. 
ქმარი ბედის ანაბარა არ მიუტოვებია 
– საავადმყოფოში დააწვინა. 

„მკურნალობა დიდხანს არ გაგრძე- 
ლებულა. ჰოსპიტალში რამდენიმე კვირა 
დავყავი, რომლის განმავლობაშიც თავის 
მოკვლის სურვილი ბარე ათჯერ გამი- 
>. ჩემი თავი შეხიბღებოდა დაიციი 

? ადრინდელი საქციელის გამო. 
ი ხანებში იმდენად ვიყავი ნარკოტიკით 
და სასმელით ული და დაავა- 
დებული, რომ თავი მე არ მეკუთვნოდა. 
ჩემს საყვარელ მეუღლეს ვცემდი, ვურ- 
ტყამდი, ვიგინებოდი, ერთთავად ვჩხუ- 
ბობდი და ვჩხუბობდი. მადლობა ღმერთს, 
გამოვსწორდი“ –– მერსონის კიდევ ერთი 
გულახდილი აღიარება. 

მერსონისთვის ტრაგიკულ წლებში, 

ინგლისში მისი ცხოვრება საკმაოდ გა- 

ხმაურებული გახლდათ. სენსაციაზე მო- 
ნადირე გაზეთები და ჟურნალისტები 
ყოველდღე სხვადასხვა ამბებს წერდნენ. 
ხალხსაც ეცოდებოდა მერსონი, ზოგს 

კი გალოთებული კერპის ბედ-იღბალი 
სულაც არ აინტერესებდა. 

იმ დრომ ჩაიარა. მას შემდეგ მერსონი 
მიუ ოჯახს დაუბრუნდა, ფეხბ– 

წვიეს, თუმცა 
მოუშუშებელი კვალი დააჩნია. 

სარბიელი 

ბ 
> 

დღესდღეობით პოლ „გესქოინიც დაა– 
ებით ამგვარ დღეშია. 

ზემოთ აცრემლებული მერსონი ვახს- 
ენეთ. ერთ- 'სტმა ჰკი- 

თხა, გაზაზე რას ფიქრობო და რესპონ- 
დენტისგან პასუხად ცრემლები მიიღო. 

ეტყობა, გაზას თავს მართლაც ვე- 

რაა კარგი ამბავი. 

იქ, მიდლსბროში 

შარშან გესქოინი მშობლიურ ფეხბუ- 

რთში დაბრუნდა. ჯერ კიდევ ახალგა- 
ზრდა იყო, ნიჭიერ მოთამაშეზე მონადი–- 

რე იტალიურმა 
ბირეს. ქეიფის და დროსტარების მოყ- 

ვარულმა გაზამ აპენინებზე დიდხანს ვერ 

გაძლო – იტალიაში კუდის მოქიცინე 
ძაღლად ვგრძნობდი თავსო, უთქვამს 

ერთხელ მას. სერია #-ს კლუბებში სმა 

მიუღებელია, მითუმეტეს რამდენიმე კათ- 
ხა ლუდის დალევა. გესქოინს თავისუ- 
ფლება სწყუროდა და ისიც იტალიიდან 

მალე აიბარგა – „გლაზგო რეინჯე- 

«, აეხბერ”ი > 

ნიც თავის გემოზე ცხოვრობდნენ. რო- 
გორც თევზი წყალში, ისე იყო გაზა 

„მიდლსბროში“. 
„რომ შევატყე ძლივს მოშორებული. 

ჭირის ხელახლა გადატანა მემუქრე- 

ბოდა, იქაურობას გავშორდი. ეტყობა, 

გაზამ ეს ვერ გაათვითცნობიერა, თუ- 

მცა საიდან უნდა ეგუმანა საფრთხე? 
მას ხომ სწორედ ახლა მოუწევს ჯო- 

ჯოხეთიდან თავის დაღწევა“ – ეს სი- 

ტყვებიც პოლ მერსონს ეკუთვნის. 
გარდა იმისა, რომ „მიდლსბროს“ ფე- 

ხბურთელები სხვა მოთამაშეთაგან გა- 
ნსხვავებით ალკოჰოლისადმი დიდი სიყ- 
ვარულით გამოირჩეოდნენ, იყო სხვა ფა– 

ქტორებიც, რომლებმაც ხელი შეუწყეს 
გესქოინის დაღუპვას. დიახ, დიახ დაღუ- 
პვას, რადგან სავარაუდოდ, გამორიცხუ- 

ლია გაზა მოჭკვიანდეს და ფეხბურთს 
სერიოზულად მოჰკიდოს ხელი. ის, რაც 

მან ტრაგედიამდე ვერ შეძლო, ძალიან 

საეჭვოა, სარეაბილიტაციო პერიოდის 

სსწერება ატლ ბმსმI0ხჩჰსა 

ფეხბურთელი სიკვდილს გამოსტაცა ხე- წ) 
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რსში“, სქოთთა მხარეში გასწია. 

წეგლვთეიბა გატარებული წლები 
ედ უღირდა -- „გლაზგო რეინ- 

ჯერსი“: ქვექნის პირველობაში უცილო– 
ბელი ლიდერი გახლდათ, თასიც ხში- 
რად მას რჩებოდა. ამდენ წარმატებას 
აღნიშვნა ხომ სჭირდებოდა? სხვა რა 

გზა იყო. გლაზგოელებს ქეიფისთვის და 

გართობისთვის დრო საკმაოზე მეტი ქო- 

ნდათ, თან ცუდადაც არ უხდიდნენ. ევ- 
როტურნირებზე გუნდს პრეტენზია არ 
ჰქონდა –- ითამაშებდნენ ერთ-ორ მატჩს 
და ამით მთავრდებოდა ყველაფერი. 

ეგებ გესქოინს კარიერის ბოლომდე 
გაეგრძელებინა გლაზგოური დროსტა- 
რება, მაგრამ სიზმარი და უდიდესი ფე- 

პოლმა კვლავ თავისსავე 

მოურჯულებლობის გამო დაასრულა 

ბოლო ხანებში კლუბის ზხელმძღვანე- 
ლებს აუხირდა, ერთხელაც მსაჯი შეუ- 
რაცხყო. მერე ჟურნალისტებთან გუდას 
პირი მოხსნა და განხეთქილებაც მოხდა. 

პოლ გესქოინი, ონავარი ინგლისელი 
ბიჭი, „მიდლსბროში“ გადაბარგდა. 

სიტუაცია არც იქ შეცვლილა –– ბრა- 
იან რობსონი, გუნდის მწვრთნელი მა- 

ინც და მაინც ღიდ ყურადღებას არ აქცე- 
ვდა იმას, თუ ვინ როგორ ცხოვრებას 

ეწეოდა. არადა, მწვრთნელმა ამას დიდი 
მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს. თავისუფ- 

ლებანაგრძობი მოთამაშეებიც (ცხადია ყვ- 
ელა არა) ყოველი ვარჯიშის შემდეგ 
რამდენიმე კათხა ლუდს გეახლებოდნენ, 
ღამეს ხომ მუდამ რესტორნებსა და ბა–- 
რებში ატარებდნენ. გამარჯვების შემთხ– 

ვევაში კი საერთოდ ჯიგრიანად გამოთვ- 
რებოდნენ. 

„მიდლსბრო“ მიტომ არ ვარგოდა გუ- 
ნდად, კლუბში · საფეხბურთოს გარდა 

ყველანაირი სიტუაცია იყო შექმნილი, 
ფეხბურთელებიც და ცხადია, გესქოი- 

შემდეგ მოახერხოს. 
მაინც რამ განაპირობა ის, "რომ გეს- 

ქოინმა თავი დაკარგა? 

შერილი, ნაკრები და მეგობარი 
ეს სამი რამ გესქოინმა დროის მცი– 

რე მონაკვეთში დაკარგა, ამან კი ფეხ- 

ბურთელზე დამთრგუნველად იმოქმედა. 
ზაფხულში პოლის მდგომარეობა კრი- 

ტიკული გახლდათ, ფსიქოლოგიური ზე- 
წოლა ძალიან დიდი იყო. თითქოს ყვე– 
ლა პრობლემა ერთად დაატყდა თავს. 

გაზა ბედმა გაწირა, თუმც ამქვეყნად 
შემთხვევით არაფერი ხდება. ალბათ ის, 
გესქოინი რომ ასეთ დღეში ჩავარდა, 
კანონზომიერება გახლდათ. 

გაზას ოჯახი. თუ ინგლისში ჟურნა- 

ლისტებს, ბულვარულ პრესას რამე აინ- 
ტერესებდა და აინტერესებს, უპირველეს 
ყოვლისა ალბათ ესეც. მეგაზეთეები- 

სთვის სენსაციები მეტად ნოყიერი ლუ- 
კმაა, პოლის და შერილის ურთიერთო- 

ბისას კი, რომელსაც შეხმატკბილებულს 
ნამდვილად ვერ დაარქმევდი, სკანდა– 
ლები და განხეთქილებები მრავლად იყო. 

1996 წლის ნოემბერში ინგლისის ნა–- 
კრებს მსოფლიოს ჩემპიონატის შესა- 
რჩევი მატჩი უნდა ეთამაშა თბილისში, 

საქართველოსთან. შეხვედრამდე რამდე- 
ნიმე ხნით ადრე, როცა გლენ ჰოდლს 

გუნდის შემადგენლობა უნდა დაესახე- 
ლებინა, გაზამ მეუღლე გვარიანად მიბე– 
გვა. ეს მათ ურთიერთობაში პირველი 

შემთხვევა არ გახლდათ -–– მეუღლეებს 
მანამდეც უჩხუბიათ, მაგრამ ქმრისგან 

ნაგვემი ქალი ამჯერად ისე საშინლად 
გამოიყურებოდა, აღშფოთებულმა ინგ- 
ლისელებმა გაზას ნაკრებიდან გაგდება 

ლისში, მაგრამ თან დაუქირავა, 

ემანდ ჟურნალისტებთან პრობლემა არ 

  

შეექმნასო. 
თბილისში გაზა თვინიერად იქცეო- 

და, სამშობლოში დაბრუნებულსაც არა 
უშავდა, მეუღლეს პატიება უღუ ლა და 
ერთგულება შეჰფიცა, მაგრამ მაინც არა– 
ფერი გამოვიდა –– რამდენიმე ხნის შე- 
მდეგ კვლავ წაიჩხუბნენ, მერე ისევ შე– 
რიგდნენ. წლეულს კი, ზედ მსოფლიოს 
ჩემპიონატის წინ, შერილი გაზას და- 
შორდა. სამუდამოდ, თუ არა, ეს ძნელი 
სათქმელია, ფაქტი მხოლოდ ისაა, რომ 
ქალი მშობლებთან გადაბარგდა. 

მსოფლიოს ჩემპიონატი ახლოვდებო- 

და. ჰოდლს რჩეული ინგლისელი ფეხბუ- 
რთელები თავისთან შეეკრიბა. სას. 
ნგეთოდ ამზადებდა. მათ შორის ერთი 

შეხედვით გამოსწორებული გესქოინიც 
ერია, თუმცა არავინ უწყოდა, ცოტა არ 
იყოს შესუქებული მოთამაშის სხეულში 

ვინ იმალებოდა. 
ნაწყვეტი წიგნიდან „ტედი შერთგელ. 

ავტობიოგრაფია“: „იმ დღეს ყველანი 

დავლიეთ და სასტუმროს სასადილოში 
შევიკრიბეთ. ჰოდლს მსოფლიოს ჩემპი- 

ონატზე წამსვლელთა სია უნდა ამოეკი– 
თხა. ნაკრებში მოხვედრა ყველას სურდა, 

მაგრამ ბოლო მომენტამდე არავინ იცო– 

და, ვის ერგებოდა ეს პატივი. გაზა 

საკმაოზე მეტად შემთვრალიყო, ის ძალ– 
იან ნერვიულობდა. რამდენიმე წუთში 
ყველაფერს ნათელი მოეფინა –– ბევრმა 
გაიხარა, ზოგსაც გული დაწყდა. 

გაზა ჰოდლის სიაში ვერ მოხვდა. 

ძალიან მინდოდა მისი ნახვა და ბიჭებს 
რომ ვკითხე, სად არის-მეთქი, ნომერშიო 

მიპასუხეს. ის-ის იყო უნდა მივსულიყა– 

ვი, საშინელი გინება და შუშების მტვრე- 
ვის ხმა რომ შემომესმა. უსიამოვნო 

გრძნობა დამეუფლა. აბობოქრებულ გეს- 
ქოინთან შესვლა ვერავის გადაეწყვიტა. 

ბოლოს პოლ ინსმა გაბედა, თუმც შესუ- 

ლი არ იყო, რომ უკან გამობრუნდა -–- 

გაზას გაგიჟებას არაფერი უკლდა – 

იგი თავს ვეღარ აკონტროლებდა. ინსს 

შეაგინა, მერე არც ჩვენ დაგვინდო, ყველ– 
ას გვაგინებდა. ძალიან გვწყინდა, მაგრამ 
რა უნდა გვექნა? 

იმ ღამით გაზა ინგლისს გაფრინდა“. 

შერინგემის ნაამბობიდან ნათლად ჩანს, 

თუ რამხელა ფსიქოლოგიური დარტყმა 
მიაყენა ფეხბურთელს ნაკრების მიღმა 
დარჩენამ. ის დღე იყო და ის დღე – 

გაზამ სასმელს ერთგულება შეჰფიცა. 

იფიქრა, დარდს ლუდით გავიქარვებო, 
მაგრამ ასე რომ არ იქნებოდა, ცხადზე 

ცხადი გახლდათ. ბევრს უცდია დარდის 
და ნაღველის სასმელით გაქარვება, მაგრ- 
ამ ამით ვერაფერს გამხდარა, მხოლოდ 

ალკოჰოლიკად ქცეულა. 
ოჯახი დაენგრა, მსოფლიოს ჩემპიონა– 

ტზე თამაშის ოცნება თვალსა და ხელს 

შუა გაუქრა. თითქოს რა უნდა ყოფილი– 
ყო გესქოინისთვის ამაზე თავზარდამცე- 

მი? ალბათ აღარაფერი. მაგრამ ის, რაც 

პოლმა სულ ბოლოს გადაიტანა, მისთვის 
შოკისმომგვრელი აღმოჩნდა – ერთ 

ჩვეულებრივ საღამოს, ბავშვობის მეგო- 

ბარ ჩედ რივერსთან პაბში ლუდს სვამდა, 

ამხანაგი ცუდად რომ გაუხდა. რამდენიმე 
წუთში გაზას ხელებზე ძმაკაცი უსულო 
სხეული ესვენა –– რივერსი სასმელის 
მოყვარული გახლდათ, მაგრამ ალკოჰ 

ოლს მისთვის კარგი არაფერი მოუტანია. 

მეგობრის სიკვდილმა გაზა გაანადგუ- 
რა. გუნდში კი დაბრუნდა, მაგრამ ძალიან 
ცუდად გამოიყურებოდა. 

პოლ გესქოინი თავსდატეხილ პრობ- 

ლემებთან საბრძოლველად მზად არ აღ- 
მოჩნდა. სასმელი – აი, ის, რაშიც გა- 

ზა შვების მოპოვებას შეეცადა. მან და- 

რდი ვერა და ვერ გაიქარვა, სამაგიე– 
როდ, საავადმყოფოში ამოყო თავი. 

და განა მარტო ბასა? 

სწორედ იმ დღეს, როცა პოლ გესქო- 
ინი საავადმყოფოში მოათავსეს, 88C- 
მ ინგლისელი ქომაგებისთვის არანაკლებ 

უსიამოვნო ინფორმაცია გაავრცელა – 
საავადმყოფოში გადაუყვანიათ ალკოჰ- 
ოლიზმით დაავადაბული მალკოლმ მაკ- 

დონალდი, კაცი, რომელმაც ხუთივე 
გოლი გაიტანა, როცა 1975 წელს, უემ- 

ბიმრე ინგლისმა თურქეთი გაანადგურა 

ვათ გულშემატკივართათვის, საყ– 
ვარელ მოთამაშეებზე ამგვარი სამწუხა- 
რო ამბები რომ ესმით, მაგრამ ამით 

ქვეყანა არასდროს დაქცეულა. 
გესქოინის გალოთება, რაოდენ ტრა- 

გიკულადაც არ უნდა გვეჩვენოს იგი, 
არაფერია იმასთან შედარებით, რაც ფე- 

ხბურთის ბრაზილიელ ჯადოქარს, მსო- 

ფლიოს ორგზის ჩემპიონს, ერთადერთ 

და განუმეორებელ გარინჩას დაატყდა 

თავს – მანე სწორედ. სასმელის სიყ- 

ვარულმა შეიწირა. 

ლავა ბგოდუაძე 

აა 

რრმირუნ-4 “40 
წიჩს შემდე? 

თორმეტი თვის წინ რომის ოლიმ), 

ური სტადიონის ცენტრში ამაყად ბ 

  

   

  

    

  

   

       

    
     
     

     

     

    

გარი გლენ ჰოდლი ტრიბუნაზე მოხ 
ურე ფანებს ხელს უქნევდა -- ის გ: 
რი იყო. 

მაშინ მისმა გუნდმა იტალიის წ. 
რებთან 0:0-ით მსოფლიოს ჩემპიონ 

ტის ფინალურ ეტაპზე დაიჯავშნა 
გილი, „სკუადრა აძურას“ კი პლეი-ოფი 

საათის განმავლობაში მლეროდა 

დლის სადიდებელს. ინგლისელთა ახ 
ლი მწვრთნელი თანამდებობაზე ყოფნა 
წარმატებულ 14 თვეს ზეიმობდა. 

მშვიდი, საკუთარ ძალებში დარწ? 
ნებული მწვრთნელის თავზე საავდ 
ღრუბელი არსაიდან ჩანდა. 

მაგრამ გავიდა წელიწადი და იწ 
ლისის ნაკრები ლუქსემბურგში ევ 
2000-ის ორი შესარჩევი მატჩის მ 
ერთი ქულით ჩადის. ჰოდლი იმედს 
ამართლებს. 

დღეს მეტოქე უმაღლესი დონის გ 
ნდი, იტალია აღარ არის. ბოლო ბ 

გარეთი იყო, გუნდი რომელიც 47 წე 
თში პოლონეთთან შინ 0:3 აგებდა, მ 

ფლიოს ჩემპიონატზე კი ესპანეთთან | 

დამარცხდა. 
„უემბლის“ მიწაზე ნათამაშევმა უნ 

პერწკლო, მშრალმა თამაშმა, ბოლო სუ. 
შეხვედრაში მიღწეულმა ერთადერთ! 

დატენილა. ყველაფერიო. 
ინგლისელთა პირველი შესარჩევი 3, 

ხვედრა შვედეთში L2 მარცხით და 
რულდა, შაბათის თამაშმა კი საბოლ 

ოდ ცხადყო, რომ გუნდს საკუთარი ი 
ვისა აღარ სწამს და იდეები დაეშრ: 

ტა. 

დღეს, სუსტი ლუქსემბურგის გა! 
დგურებაც ვერ უშველის ჰოდლს, ინე 
ლისურ გაზეთთა უმეტესობამ მისი თ) 
ნამდებობიდან გადადგომა მოითხოვა. 

შაბათის უღიმღამობამ დიდ ეჭექვე 
დააყენა ჰოდლის თამაშისწინა მზად 
ბის მეთოდების გონივრულობა -- ქ 
ტამინის ნემსები და მკითხავი ქალი 
ლინ დრიუერი. 

ბოლო !2 თვე ჰოდლისთვის წინა 

მდეგობებით აღსავსე გამოდგა. მან, ფ 
ნების მოთხოვნის მიუხედავად ძირ! 
თად შემადგენლობაში არ ათამაშა 
წვილი – სენსაცია მაიკლ ოუენი, მ 

ფლიოს ჩემპიონატის დღეებში კი ა 
არა, რომ ოუენი სულაც არაა ამოწ 

რული. 

და ოუენმა ორჯერ შემცვლელ 
ერთხელ, კოლუმბიასთან კი სასტარჭ! 

შემადგენლობაში ითამაშა. შემდეგ 1 
არგენტინის კარში, როგორც ამბობ 

ჩემპიონატის ულამაზესი გოლი გაიტ 
ნა, 

ჰოდლმა ერთხელაც აღიარა 6" 

ცდებოდა. 
10 მოთამაშით არგენტინელებთან 1: 

უკაცური თამაში და საქმის პენალტე 

ბამდე მიყვანა ერმა დააფასა. მარ” 

ლია ზიზღისა და კრიტიკის ობიექტ“ 

იმ მატჩში გაძევებული დევიდ ბექ) 
იქცა, მაგრამ როდესაც გუნდი ჰითრ? 

უს აეროპორტში „კონკორდიდან“ გ# 

მოვიდა, ჰოდლმა ივაჟკაცა და ვნება! 
ღელვა ჩააცხრო. 

მაგრამ სულ მალე მწვრთნელს 
რიშხალი დაატყდა თავს, რადგან 1! 

მოსცა თავისი დღიური, სადაც დაწ) 

რილებით იყო აღწერილი როგორ 1 
გიჟდა პოლ გესქოინი, როდესაც 9) 
ტყო, რომ ჰოდლს მსოფლიოს ჩემპ 

ნატზე არ მიჰყავს. 

მწვრთნელი გუნდში ატმოსფეროს ( 
მანგრევლად გამოაცხადეს. 

სულ მალე გამოვიდა ტონი ადამს 

წიგნიც, რომელშიც ფეხბურთელმა 
სასტიკად გააკრიტიკა. 

მაგრამ მთავარი ბრალდება მაინც % 

ვაა: იმ, რომაული მატჩის შემდეგ, 
დლის გუნდმა 13 შეხვედრიდან მს 
ლოდ ხუთში გაიმარჯვა. 

გულშემატკივრები თვლიან, რომ + 
დლს მდგომარეობის გამოსასწორებლ" 
არაფერი უღონია და თუ ინგლისის: 
კრები ლუქსემბურშიც ვერ. აჩეე 
იმას, რასაც ითხოვენ, ალბათ მწე“ 

ნელიც იძულებული გახდება და" 
ნხმოს. : 

ოსიან შაინი, როიტ 

14 ოქტომბერი, წ” 
  

   



  
  

  

    
იტალიის ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილი პრეზიდენტი, ამად 

პატიმრობაში მყოფი მარიო პესკანტე 
  

ბამტძიება. 0ტალიშრად 
ამბავი სრულდება 
იტალიური დოპინგ-სკანდალი გადა- 

მწყვეტ ფაზაში შევიდა. წლეულს, ივ- 
ლისში, „რომას“ ჩეხი მწვრთნელის ზდე- 

ნეკ ზემანის წამოწყებულ ვაი-უშვე- 
ლებელს, ეტყობა, მალე ბოლო მოეღე- 
ბა. მოვლენები შემდეგნაირად, შეიძლე- 
ბა ითქვას სუფთა იტალიურად ვითარ- 

დება –- დაკავებული თანამდებობიდან 
გადადგა ქვეყნის ოლიმპიური კომიტე- 
ტის თავმჯდომარე უგო ლონგო, ხოლო 

ორიოდ კვირის წინ ასევე თავისი პოს- 

ტიდან გადამდგარი ოლიმპიური კომი- 
ტეტის პრეზიდენტი მარიო პესკანტე სა- 
მართალდამცავთა კლანჭებში მოექცა. 

ოლიმპიური კომიტეტისადმი (C0MI) 
სასამართლოდან გაგზავნილ 
ერილში ნათქვამია, რომ ეჭვები პეს- 

კანტეს პიროვნების მიმართ ადრეც არ- 
სებობდა, ხოლო მას შემდეგ, რაც იგი 

თანამდებობიდან გადადგა, ცხადი გახდა 
– ეს კაცი უმწიკვლო არ არის. იტა- 
ლიური პრესის ცნობით, სასამართლო 

პროცესი 27 ოქტომბერს დაიწყება. 
ყველაფერი ორი კვირის წინ მოხდა. 

პრესაში გამოჩნდა ცნობები, რომ CCIMI- 

ს ლაბორატორიებში რაღაც შავბნელი 

საქმეები იჩარხებოდა. ამას მოჰყვა ერთ- 

ერთი ყველაზე დიდი, რომის ლაბორა- 

ტორიის უფროს ემილიო გასბარონეს 

დაკავება და პესკანტეს გადადგომა. სა- 

მართალდამცავი ორგანოები, ბუნებრი- 

ვია, გააქტიურდნენ და რამდენიმე ფარ- 

თომასშტაბიანი რეიდი მოაწყვეს, ძი–- 

რითადად ლაბორატორიებში, სადაც 
ადრეც და ზემანის მიერ ატეხილი სკა- 

ნდალის შემდეგაც დოპინგ-ტესტები ტა- 
რდებოდა და მათი გამოკვლევა ხდებო- 
და. აღმოჩნდა რამდენიმე სერიოზული 
დარღვევა, მათ შორის ძველი, ჯერ კი- 

დევ 1990 წელს ჩატარებული დოპინგ- 

ტესტების შედეგების მიჩქმალვა, რო–- 

მელთაგან უმეტესობა დადებით რეზუ- 
ლტატს იძლეოდა და სხვა მრავალი 

უკანონო ქმედებანი. 

მრავალი საბუთი და ოქმი, რომელთა 
გამომზეურებაც, ეტყობა, CCMI-ს ხე- 

ლმძღვანელობას (და სხვებსაც) არ აწ- 

ყობდათ, იტალიის სახელმწიფო ტელე- 

ისეე ით 

რადიო კომპანია M#I-ს ცნობით, რეი- 
დის მონაწილეებმა ლაბორატორიის სა- 

ს კონდიციონერო სისტემაში აღმოაჩინეს 

გადამალული. 

იმავე დღეს, როდესაც პესკანტეს ხე- 

ლებზე ბორკილი დაადეს, ანუ ორშა- 

ბათს, იტალიის ფეხბურთელთა გაერ- 

თიანების (M#IC) თავმჯდომარემ სერჯო 

კამპანამ გააკეთა ოფიციალური განც- 

ხადება, რომ საყოველთაო გაფიცვა აღარ 
შედგება. პროტესტის აღნიშნული ფო- 
რმის გამოყენება ამ ორგანიზაციის წე- 

ვრებმა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც 
„ზემანის საქმე“ სულ უფრო ღრმად 

შეიჭრა მათ პირად ცხოვრებაში და მო- 

თმინების ფიალაც აევსოთ – ასე რო- 

გორ შეიძლება, ფეხბურთზე ვეღარ ვფი– 
ქრობთ, საქმე ნუ გაგვიჭირეთო. 

კამპანამ აღნიშნული განცხადება სე- 
რია #-ს და სერია 8-ს კლუბების კა- 

პიტანთა შეხვედრის შემდეგ გააკეთა: 
– ჩვენ დიდხანს ვისაუბრეთ და გა- 

დავწყვიტეთ, რომ საყოველთაო გაფი- 

ცვას არ მივმართოთ. ხალხი თანდათან 
ხვდება, რომ ფეხბურთელები არანაირ 

კანონებს არ არღვევენ და მხოლოდ თა- 
ვიანთ საქმეზე, ფეხბურთის თამაშზე 

არიან კონცენტრირებულნი. ამაზე ის 

ფაქტიც მეტყველებს, რომ დღემდე, დო- 
პინგ-სკანდალთან დაკავშირებულ გამო- 
მიებაში აშკარა გახღა – წესებს არა 

ფეხბურთელები, არამედ სპორტის ჩი- 

ნოვნიკები არღვევდნენ. ჩვენ იმ დასკვ- 

ნამდეც მივედით, რომ კვლავ უნდა ვი- 
თანამშრომლოთ სამედიცინო და სხვა 

სისტემების წარმომადგენლებთან, საე- 
რთო საქმის კეთილდღეობისთვის – 

აღნიშნა კამპანამ ჟურნალისტებთან შე- 

ხვედრისას და დაამატა ჩვენი დიდი 

სურვილია, ამ საქმეს ნათელი მოეფი– 
ნოს. ამიტომ ვიღაც-ვიღაცეებმა ძველი 

შეცდომები აღარ უნდა გაიმეორონ და 

ყველაფერი მოთამაშეებს არ უნდა 

დაბრალდეს, როგორც აქამდე ხდებო- 

და, როცა ლაბორატორიების ხელმძღ- 
ვანელთა და მომსახურეთა მიერ დაშ- 

ვებული შეცდომებისა თუ კანონის და- 

რღვევისთვის პასუხს ფეხბურთელებს 

სთხოვდნენ. 

მოკლედ, მსოფლიო ფეხბურთის ცხო- 
ვრების პულსი კვლავ იტალიაში იგრ- 
ძნობა ყველაზე მეტად. სკანდალი, რო- 

მელსაც რამდენიმე დღის წინ ბოლო 

არ უჩანდა, წესით მალე უნდა დასრუ- 
ლდეს. ამის ნიშნები უკვე გამოჩნდა – 

ვიღაც დაიჭირეს, ვილაც გადადგა, ვი- 

ღაც საერთოდ გაიქცა – რაც ყოვე- 
ლთვის იმას ნიშნავს, რომ ამბავი სრუ- 

ლდება. 
ნოდარ პასრაძე 

  

პარაგვაისა და მსოფლიო ფეხ- 

ბურთის კოლორიტული ფიგურა, მეკა- 
რე ხოსე ლუის ჩილავერტი, როგორც 
ამბობენ, ლივერპულის გზას ადგას. ვვ 

წლის ფეხბურთელმა, მსოფლიოს ჩემ- 
პიონატზე ეროვნულ გუნდს რომ კაპი- 

ტნობდა, ყოველდღიურად კი არგენტი- 
ნის „ველეს სარსფილდში“ თამაშობს, 
ტოკიოში განაცხადა, რომ პრემიერლი- 

გის ცნობილი გუნდის წინადადებას და– 
კაბულდა. ჩილავერტს ისიც. უთქვამს, 
ინგლისელები მსოფლიოს ჩემპიონატის 
დამთავრებისთანავე დამიკავშირდნენ და 
მათთან გადასვლა შემომთავაზეს, მა- 
გრამ ჩემმა არგენტინულმა კლუბმა ქვა 
ააგდო და თავი შეუშვირაო. მოკლედ, 

ბოლომდე მაინც არაა ნათელი, მიაშუ- 
რებს თუ არა პენალტებისა და ჯარი- 

მების დარტყმით სახელგანთქმული მე- 
კარე ალბიონს. იაპონიაში კი ჩილავე- 
რტი საჩვენებელ შეხვედრაში მონაწი- 
ლეობისთვის გახლდათ ჩასული და სამი 

გოლი გაუშვა. ტოკიოს ეროვნულ სტა- 
დიონზე 47020 გულშემატკივარი დაე- 

სწრო სა და ამომავალი მზის 

ქვეყნის იმპროვიზებულ ნაკრებთა შეხ- 

ვედრას, რომლის პირველ ტაიმშიც 

ბურთს არც ერთი კარის ხაზი არ გა- 

დაუკვეთავს, მეორეში კი სამჯერ შე- 
ქარდა პლანეტის კარის მცველის, ჩი– 

ლავერტის ბადეში. სამივე გოლი 2! 

წლის აცუში იანაგისავამ გაიტანა. სა- 
ინტერესოა, რომ „კაშიმა ანთლერზის“ 
ეს ფორვარდი საქმეში მხოლოდ შეს- 
ვენების მერე ჩაერთო. 
უა ომპანი სა– 

ლეზების გიდები, “ა წ 
სდარენენ ა ახისაგ იას 

და ურა ად დღი წ C 
6, ფარმ ალელი დო- 
ლარი. შმესთავბეს უნიკა! == 
ვტედს“ გაზეთ „მეილის“. ოე. 

დაზეა. „ნიუკასლის ჯერ _- ს 

უკასლის“ ყიდვის მსუ- 
რავლენი ყოფილან თ ხ1CVVIICIC5§ 
რრაიასაბაინიიი და ICICVVC§L Cიიი- 
სისიIC8V00ი§. ოთხი კვირის წინ ამ- 
ა   

ბობდნენ იაპონური „სონიც“ ნიუ” 
პასლელენს უტ ტრიალებსო, მაგრამ 
ტოკიოდან ეს ცნობა უარჰყვე 
ესპანეთის ნაკრების მოთამაშე ალ– 

ფონსო მარჯვენა მუხლს მკურნალობს 

და ამიტომ „რეალ ბეტისის“ შემადგენ- 

ლობაში სულ მცირე, კიდევ ერთი თვის 

განმავლობაში ვერ ვიხილავთ. 5 სექ- 
ტემბერს კვიპროსთან თამაშის დროს და– 

შავებულ მცველს იმედი ჰქონდა, რომ 

ამ დღეებში განაახლებდა ვარჯიშს, მა– 

გრამ სამედიცინო შემოწმებამ აჩვენა, რომ 
მისი მუხლი ჯერ სამკურნალოა. 

ბოსნია ევროპის საფეხბურთო 
ოჯახს სრულყოფილად რ რომ „დაუბ- 
თუხალიბი წლების ომის აა- 

თმა! მა იქა” 
ეა ს რბებმა, სვლის. და ა 
ვატ ა ერთიანი ლიგა უნდა შე- 

ქმნან და ერთიანი ობს უე დ მო– 
აწყონ –– იქრ ა. ბა. 

ჯიდენტი ლე ნარტ თებ 
ულიოს თვ 9«% რომ იუბანონი 

ო. სა ბი ს ფბანსონმა 
ბოსნიისა აი სარხვე შესარჩევი შე- 
ხვედრის შემდეგ წარმოთქვა. ის შე- 
ტროა ბორას ნ ნაკრების სახე 

აარა სით %- 

პირველ მტელ ი მათ ესტონე” 
891 შლი 

გერმანული განვი „დე ველტი“ 

აცხადებს, რომ ლევერკუზენის გუნდი 
„ბაიერი“ საფონდო ბირჟაზე გასვლასა 

და აქციათა გაყიდვას აპირებს. ცნობის 

თანახმად, ამ ნაბიჯს ლევერკუზენელე- 

ბი 1999-2000 წლების სეზონისთვის გა- 

“არიის „ას ნ. მ ონთა ა. მეო“ 
თხე ტუთ 4 ჯ თ ეტო: წამ. 

ტუნისი) –– თ ოს ხიმბა- 
ე) 0, ჰართს ოფ ო: 'დრი მმ 

5. სემენტი (ნიგერია ლიდე– 
7-ქულიანი მანკები "6-6 
ტტოილ საჰელსა“ და „იგლ 

აქვთ. ურ „ჰართს ოფ ოუკი“ კი 

წიბიჩბრშნ%II, დევინ! 
დავიდ - აი, ვისი დაბრუნე- 

ბა სურს (ლი სენ ჟერმენში“ ახალ, 

პორტუგალიელ მწვრთნელს არტურ ჟო- 
რჟეს. ჟინოლა დღეს ინგლისშია, კე- 

რძოდ ლონდონის „ტოტენჰემ ჰოტსპუ- 

რში“ თამაშობს და ჩინებულ ფიორმა- 

შია. 

– ამ 'კვირაში კლუბის ხელმძღვანე- 
ლებს მოვეთათბირები. ვიცი, ჟინოლა სი– 
ამოვნებით დაბრუნდებოდა თავის ყო- 
ფილ გუნდში, მაგრამ რაგინდ უცნაუ- 

რად გეჩვენოთ, პირადად მას ჯერ არ 

დავლაპარაკებივარ –– უთხრა ჟორჟემ 

პარიზელ ჟურნალისტებს. 
ჟორჟე კარგად იცნობს ფრანგ გარე- 

მარბს. მან 1994 წელს გახადა ,პარი სენ 
ჟერმენი“ ქვეყნის ჩემპიონი (სხვათა შო- 

რის, მას მერე პარიზელებს ტიტული 

აღარ მოუპოვებიათ) და მაშინ დავიდი 

გუნდში „ჰყავდა. 
მერე ჟინოლამ ინგლისს მიაშურა. ორი 

წელიწადი „ნიუკასლ იუნაიტედში“ გა- 
ატარა, გასულ სეზონში კი ლონდონში 

გადაბარგდა და „ტოტენჰემში“ დაიწყო 
თამაში. 

„ტოტენჰემი“ პრემიერლიგიდან გავა- 

რდნას რომ გადაურჩა, მნიშვნელოვან-– 

წილად ჟინოლას დამსახურება გახლდათ, 
ახალ სეზონში კი მას მართალია, ჯერ 

გოლი არ გაუტანია, მაგრამ ბრწყინვა- 

ლედ თამაშობს. 
მაშ რად ჰგონია ჟორჟეს, რომ ლონ- 

დონელები გარემარბს შეელევიან? რად 

და იმად, რომ „სპურზს“ ახლახან ჯორჯ 
გრემი ჩაუდგა სათავეში, გრემი კი საო- 

ცრად · პრაგმატული კაცია და ფრანგის 

გუნდიდან გაშვება, მისგან ლოგიკური 

საქციელი იქნება. 
თუმცა, აქ საქმეში დიპლომატიური 

მომენტები ერევა. გრემი მართალია, თა– 

ვისებური მსოფლმხედველობით გამოი– 

რჩევა, მაგრამ „ტოტენჰემის“ გულშემა- 

ტკივართა დიდი ნაწილის აზრით, ერთი 

დიდი, გამოუსწორებელი მინუსიც აქვს 
– მთელი ცხოვრება საძაგელ „არსენა- 

ლთან“ იყო დაკავშირებული. რაც შეე- 

ხება ჟინოლს, დღეს იგი „უაით ჰართ 
ლეინზე“ ყველაზე პოპულარულია. ასე 

რომ, ვიღაც არსენალელი „სპურზის“ ფა- 

ნთა საყვარელ მოთამაშეს ერთი ხელის 

მოსმით ვერსად გააგდებს. 
ჟორჟეც ვერ გარდაქმნის „პარი. სენ 

ჟერმენს“ მუშტის ერთი დაკვრით და 

ამიტომ ჯერჯერობით წინამორბედის, 

ალენ ჟირესის შეკრებილი ფეხბურთე- 

ლებით აპირებს უკადრისი მე-12 ადგი–- 

ლიდან დაძვრას. 
მალე პორტუგალიელს „ლე ავრიდან“ 

ასისტენტი, დენის ტროში ჩამოუვა. 

გუშინ „პარი სენ უერმენი“ მთელი 

შემადგენლობით გაეშურა. ქალაქგარეთ, 

იმ სოფელში, სადაც მსოფლიოს ჩემპი- 

ონატის დღეებში ბრაზილიის ნაკრები 

ცხოვრობდა. 

– იქ, სოფლად ჩვენ უკეთ”გავიცნობთ 

ერთმანეთს და მეც გამოვნახავ დროს 

გუნდის ბოლო შეხვედრების ვიდეოჩა- 

ნაწერთა სანახავად –- თქვა ჟორჟემ. 
პარასკევს „პარი სენ ჟერმენი“ ლიო–- 

ნში თამაშობს. 

    

  

ორნელა მუტი, დავიდ ჟინოლა და კატრინ დენევი 

  

  

იაინა. 8 ბუფ ი: მენინ რე- 
8 უან: (სამხრეთ : ეს თ. აბი- 

ყოტ აა) 10, იანგ ა 
2 კანზი ტანზანი. იგ) ო– რაჯა ნ. 

ა (მაროკო) ზა 9 ქულით „აბიჯანი“ 
რობს, 7 ქულა ჭეღიი ს მენინგ 

რეინჯერსს”, 4 არან კ ასაბლანკას“ 
და 2 „იანგ აფრიკანზს' 
ინგლისური „ვესტ 'ჰემის“ თავ- 

დამსხმელი, უელსელი ჯონ ჰართსონი 

თანაგუნდელს, ისრაელელ ეიალ ბერ- 
კოვიჩს წიხლით რომ დაესხა თავს, მთე- 

ლმა ქვეყანამ გაიგო და „ნახა კიდეც, 
რამეთუ ორი კვირის წინ მომხდარ ამბავს 

ვიდეოკამერაც ესწრებოდა. ბუნებრივია, 

ამ დანაშაულს ქვეყნის ფეხბურთის ასო- 

ციაციის მხრივ სასჯელიც მოჰყვა 

ჰართსონმა ორი კვირის ხელფასი, 17110 

დოლარი, ასოციაციას უნდა ჩაუთვალოს. 

გასაჩივრებისთვის უელსელს ორი „კვი- 

რა აქვს. სხვათა შორის, მას 70 გირვა- 

ნქაც აქვს გადასახდელი. მართალია, 70 

გირვანქა 17 ათას დოლართან ზღვაში 
წვეთია, მაგრამ მიზეზი, თუ რატომ და- 

აჯარიმა უელსის ერთი პატარა ქალა- 

ქის მაგისტრატურამ ჰართსონი, ფეხ- 

ბურთელის პიროვნებაზე კარგად მეტყ- 
ველებს. ჰართსონმა ერთ მშვენიერ ლა- 

მეს, ქუჩაში, დეკორატიულ, ყვავილები- 
ან კალათსაც წიხლი ჰკრა და ეს ამბა- 

ვიც უსაფრთხოებისთვის და კიდებულმა 

კამერამ გადაიღო. 
ასილი იანულს ბ 

რესტის „ – 'ოში მუშაობის დღ > 
ჩა ნილ. სიყალბეთათვის საქმე სა- 
მაროლონაიმ აქვს, ბაბა ახლა 
აო: რე დივიხიონის „პოლიტექ- 
ნიკა იასის“ პრეზიდენტი გახდა. ია- 
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_ 

ნული პოლიციის ყოფილი პოლკო- 
შს 1990-93 წლ ბში დედაქალა– 

მს „დინამოს“ პრეზიდენტობდა და 
რალდებათა თანახმად, 2,6 მილი– 

ონი დოლარი სადღაც ააქრო. თა“ 
ვად როლით აბა ბრა- 
წმაელი ფარყოდს, მა მაგრა: და– 

დოც ს ბეთი | ლის 
მასები. ა5ა 
ფრანგი ევი უი რა- 

მდანე მისმა გერმანულმა კლუბმა „ჰა- 

ნზამ“ 6100 დოლარით დააჯარიმა. რამ- 

დანეს დანაშაული მეტოქისთვის ვბაში 

იდაყვის მირტყმა გახლავთ. ეს ამბავი 

25 სექტემბერს მოხდა, როდესაც „ჰან- 

ზასა“ და „ჰამბურგის“ შეხვედრაში ფრა- 

ნგი მოედნიდან გააძევეს, „ჰანზამ“ კი 

0:1 წააგო. თავის მხრივ, გერმანიის სა–- 

ფეხბურთო კავშირმაც დასაჯა თავგა- 

სული მოთამაშე – მას რვამატჩიანი 

დისკვალიფიკაცია მიუსაჯა. „ჰანზას“ 

ასეთი სიმკაცრე გადამეტებულად ეჩვე- 
ნა და სადაც ჯერ არს, აპელაცია შეი– 

ტანა. „რვა მატჩი ნამეტანია –- განაც- 

ხადა „ჰანზას“ მწვრთნელმა, ელანდ ლა– 
ინენმა –- რამდანეს დაზარალებულმა 

ჰოლერბახმა პროვოკაცია მოუწყო. 

ნიბერიის ნაკრების მწვრთნელად, 
როგორც იქნა, დანიშ ეს ით 2 
მალე ოე ლებრეგტსი. , „ჩვენი 

ით, უკეთეს ო კა” 

ლლ > ტი საშ, ავხი- 
ანაცხადა ნიგერი ე“ 

ბურთის ა > იაციის რავ მჯდომა- 
აბ ინი ამინ. აჯანჯ– ებელი ფი ებ ონტრაქტის თანხმად გაჯ 

ლბე ი თ 30 ათა ალარს 
მიიღებს. არც ა ამისა, საკონტრა- 

ო თანხა ანუ ფული, რომელსაც 
ელფასისგან = ოუკიდებლად გა” 
რდა, ახლავე მისცემენ ჰოლანდი– 
ელს, 150 ათასის ტოლფასია. პლუს, 
ვ თისრეგჩსი შინ, სოსანაინიანი? 
გერიელთა ხარჯით გაემგზავრება 
ხოლზე და არც ბინის ქირას 

ის, ხელშეკრულება ორი წლის 
ა უაზი იქნება მა. ამრიგად, 

ლიბრ გტსი ექვსი, წლის განმავლო– 
ბაში 9 ექვს ცხოელია „სუპერა- 
ბ. ივებ რომ ჩაუდგა სათავეში. 

უახლოესი ამოცანა გახლავთ 
არეა ცრ თასის ფინალურ 

ეტაპზე გაყვანა. 
შოტლანდლიის ნაკრებში თამაშს 

თავი დაანება მეკარე ჯიმ ლეიტონმა, 

რომელსაც თანამემამულეთა შორის, 

ეროვნულ გუნდში ყველაზე მეტი, 2 
თამაში აქვს ჩატარებული. შოტლან- 

დიელთა მწვრთნელმა კრეიგ ბრაუნმა 

თქვა, რომ ასეთი გადაწყვეტილების მი– 

ღების საბაბი ლეიტონისთვის მას არ 

მიუცია, მაგრამ ფაქტია, რომ შაბათს, 

ევრო 2000-ის შესარჩევში ესტონეთთან 

3:2 გამარჯვების მერე ლეიტონი გვა- 

რიანად გაკრიტიკებული დარჩა. „აბერ- 

დინის“ 40 წლის გოლკიპერი პირველი 

სქოთი გახლავთ, რომელმაც მსოფლი- 

ოს ოთხ ჩემპიონატზე ითამაშა (იგული– 

სხმება ფინალური ეტაპები). 

პოტ დიუვარელმა იბრაჰიმ ბა– 

კაიოკომ ანაცხადა, რომ მისი 
„ევერტონ ი“ გადასვლა არაყი. - 

ი ც- ლიგის, 'ხას სხვა 
ღთს გენ წ წეხირგ ებს, კამის 
ლივერპულ ლ ვან უფრო ის 

ტერ ესებთ, რით დაეხმარება 
გუნდს თავად ბაკაიოკო. 21 წლის 

მივიდა ახალ ორშაბათს პირველად 
ივიდა ახალი გუნდის ვარჯიშზე, 
რომე აც, იგი ა9> გული „მონ- 
ლეთა 677 მილიონ დოლა- 
რად იყიდა. 

ინგლისური „მიდლსბრო“ ლისა- 
ბონის „ბენფიკას“ 900 მილიონ ესკუ- 
დოდ ანუ 5,4 მილიონ დოლარად გაუ- 

რიგდა. ვაჭრობის ობიექტი გახლდათ 
30 წლის თავდამსხმელი ბრაიან დინი, 

რომელიც იანვარში „ბენფიკამ“ სამჯერ 

ნაკლებად იყიდა „შეფილდ იუნაიტედი- 
სგან“. კომბინაცია ჩახლართულია, რა- 

დგან დინის ,მიდლსბროში“ გადასვლით 

რატომღაც, ისრაელელ ეიალ ბერკო- 

ვიჩს „ვესტ ჰემიდან“ „ბენფიკაში“ გა- 
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მესამე კვირაა, ერთი კლუბის ფეხ- 
ბურთელთა გამო ვწერთ. 60-იანი წლე- 

ბის „მანჩესტერ იუნაიტედის“ ფეხბუ- 

რთელთაგან სამმა, წელიწადის გამო- 

ტოვებით, მოიპოვა ევროპის ოქროს 

ბურთი. სქოთმა დენის ლოუმ, ინგლი- 

სელმა ბობი ჩარლტონმა და ჩრდი- 

ლოირლანდიელმა ჯორჯ ბესტმა, და 

კვლავ ნაცნობი შეკითხვით უნდა და- 

ვიწყოთ, იმ შეკითხვით, მანჩესტერე- 

ლთა თავკაცის, მატ ბასბის სკაუტები 

რომ უსვამდნენ გამორჩეულ ბიჭუნებს: 

– შვილო, გინდა „მანჩესტერ იუ- 

ნაიტედში“ თამაში? 

თხუთმეტი წლის გამწლაკულ ბე- 
ლფასტელ ოროსანს ცივმა ოფლმა და–- 

ასხა, ის ხომ ადგილობრივი „გლენ- 

ტორანის“ მესამე გუნდში არ მიიღეს 

სიგამხდრისა და დაბალი ტანის გამო. 

არადა, პატარა ჯორჯ ბესტის ცხოვ- 

რება, ბავშვობა და ყრმობა ფეხბუ- 

რთი იყო. მხოლოდ ფეხბურთი და მე- 

ტი არაფერი, სხვა მოგონება არცა ჰ 

ქონია. ეს მერე იყო, რომ ვისკი და 

ქალები და ნაირგვარი კოსტუმები და 
მაზიანზე, ბოთლიდან დალეული სმი- 

რნოვის არაყი... 

მანამდე. კი, ხელმოკლე მშობლებმა 
კარგ სკოლაში მიიყვანეს. კარგ სკო– 

ლაში სავალდებულო საგნად რაგბი 

იყო და ბესტს დაემართა ის, რაც არა– 

ერთ ბრიტანელ საფეხბურთო. ვა- 

რსკვლავს. მას რაგბი შესძულდა. მე- 

რე დაწერა კიდეც თავის ცნობილ წი- 
გნში: „განა სამართლიანია, რომ სკო– 

ლის დირექტორები თავს გახვევენ რა–- 

გბის, საშუალო კლასების თამაშს, მა– 

შინ, როცა შენ მუშათა ოჯახის შვი- 

ლი ხარ, ოჯახისა, რომლის გულიც 

საუკუნოდ ეკუთვნის ფეხბურთს?“ 

დაიბადა 1946 წლის მაისში, 1963 

წლის აპრილში პირველი პროფესიუ- 

ლი კონტრაქტი გააფორმა „მანჩესტერ 

იუნაიტედთან“. 1974 წლიდან, გალო- 

თებული და პატივაყრილი ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში წავიდა და იქ 
არაერთი კლუბი გამოიცვალა. დიდხანს 

აღვირახსნილობდა, მექალთანეობდა, 

უკანმოუხედავად ცხოვრობდა. ხული- 

გნის სახელი ჰქონდა. 

ერთხელ, დედამისი ქუჩაში გააჩე- 

რა უცნობმა: 

– თქვენ მისის ბესტი ხართ? 

– დიახ. 

– მინდა გითხრათ, რომ თქვენი შვი- 

ლი ირლანდიის სირცხვილია – ასე- 

თი იყო დასასრული. 

„მანჩესტერში ჩასული და „ოლდ 

ტრეფორდელ“ ახალბედათათვის ცნო- 

ბილი დედილო ფილეუეის სახლში და- 
აბინავეს, ის მორიდებული, უსიტყვო 

ბიჭი იყო. მონდომებით სწავლობდა 

დიდ ფეხბურთს, ბასბი კი აღტაცება- 

ში მოჰყავდა მის ჩოგბურთის ბურთით 

ქუჩაში ნასწავლ ფინტებს და მოუ- 

ლოდნელ. დარტყმებს. 
მალე · ჯორჯმა: ბრიტანეთი დაიპყრო. 

ის არა მხოლოდ საფეხბურთო, არამედ 

საზოგადო კერპიც შეიქნა. „ბითლზის“ 

დრო, სამოციანი წლები. მოედნის მეუ- 

ფე. პაბებისა და რესტორნების ხშირი 

სტუმარი, ჭეშმარიტი გენიოსი. უნიკა- 

ლური მიღწევები –– ათწლეულის შუ- 
ახანების ნამდვილი მეფე, უნახავი სი- 

ლამაზის გოლები, სიტყვით რომ ვერ 

აღწერ, ისეთი. დიდი სახლი მანჩესტე- 
რში, ბინი ლონდონში, ხელფასი, პრე- 

მია, რეკლამის ფული. სხვა ვინ არის 

მეფე? ქალები და ისევ ქალები. 
მაგრამ იმხანად, ჯორჯი ბრწყინვა- 

ლედ თამაშობდა, 

მაგრამ ამას თან ერთვოდა ტრავმე- 

ბი. ბესტზე ნადირობდნენ, ნადირობდნენ 

და ისვენებდა. მისი დასვენება ქეიფი 

იყო, მაგრამ სანამ ბასბი ფეხზე იდგა, 

ჯორჯს მისი დიდი რიდი ჰქონდა. 

ფლანგის მოთამაშისთვის უნიკალუ- 

რი მიღწევები ჰქონდა -- 1967-68 წლე- 

ბის სეზონში 50 მატჩი ითამაშა და 31 

სარბიელი 
  

გოლი გაიტანა. ჩემპიონთა თასიც მო- 

იგო კლუბთან ერთად. ნამდვილი გა– 
მარჯვებული იყო, ნამდვილი. 

„1968 წლის ზამთარში ავტოკატა- 

სტროფაში მოჰყვა, ზაფხულშიც რა- 

ღაც ამის მსგავსი შეემთხვა, ოქტომ- 

ბერში პირველად გააძევეს მინდვრი- 

დან მუშტების ქნევისთვის სწორედ 

ამ დროს გაჩნდა ტერმინი „ვარსკვ- 

ლავური“ ავადმყოფობა. 

„969 წელს ტანსაცმლის პატარა 

მაღაზია გახსნა ჩელსიში. ფული ბევ- 

რი მოდიოდა, მაგრამ გასავალიც დი- 
დი იყო. მორიდებული ირლანდიელი 

საბოლოოდ შეცვალა თავზეხელალე- 

ბულმა, მედიდურმა კაცმა. 
1970 წლის ზამთარში მსაჯს ეტაკა 

და ოთხი კვირით დასაჯეს. ამ დროს 
კაბარეში გამოდიოდა და ათასი ფუ- 
ნტიც ჩაიჯიბა დაბრუნდა და პირვე- 

ლივე სათასო თამაშში ექვსი გოლი 

გაიტანა! აბა, რათ არ იყო გენიოსი? 

იმავე წლის მარტში პრემიერ-მი- 

ნისტრ ჰაროლდ უილსონს შეხვდა. მე- 

რე კვლავ გააძევეს. მერე დაავჯგარი–- 
მეს იმ დროისთვის სარეკორდო თა- 

ნხით – 250 ფუნტით. ექვსი კვირით 

მოკვეთეს თამაშს. შემდეგ კიდევ 

ერთით. არად აგდებდა, ვარჯიშებს აც- 
დენდა, სვამდა, ჩხუბობდა, იგინებოდა. 
ერთხელ, ერთხელაც არ დაურეკავს 
ბელფასტში, მშობლებთან. სამ. წელი– 
წადს მიდიოდა „მანჩესტერ იუნაიტე- 
დიდან“, მიდიოდა სასამართლოთი, აპე- 

ლაციით, ომით. მიდიოდა და არც მი- 
დიოდა. გიჟი იყო, თავის სასახლეში 

ორგიებს მართავდა. ფეხბურთი რა- 
ღად უნდოდა? ერთი პაბი ამოიჩემა, 

სულ იქ იყო, იქვე ეძინა, თვალები 
ჩასისხლიანებული ჰქონდა. ბასბი აღარ 

იყო მწვრთნელი. ფრენკ ოფარელს, 

ახალ მენეჯერს არაფერს უჯერებდა. 

მერე ქუდი დაიხურა და ამერიკუ- 
ლი ოდისეა გასწია. ოთხ წელიწადს 
ითამაშა. ნაღდი ალკოჰოლიკი იყო, მა- 

გრამ ამერიკას კი ჰყოფნიდა. არავინ 

გახსენებია. არც არაფერი შეჰყვარე- 
ბია. წვერმოშვებული დაძუნძულებდა 

მინდორზე. არც არაფერი იცოდა. არ 
იცოდა, რომ მამა გაფიცვაში ჩაერთო 

სხვა მუშებთან ერთად და შინ ფული 

არ იყო. არ იცოდე, რომ დედა სვამდა 

და ტიროდა. 

-978 წლის შემოდგომაზე შეიტყო 

დედის სიკვდილი. იკადრა ბელფასტში 

ჩასვლა. მერე კვლავ ლოთობა. ცოლი 

გაექცა და დაბრუნდა. 1981 წელს ვაჟი 
შეეძინა და თითქოს ამ დროს გამო- 

ცოცხლდა. კლინიკაში დაწვა, ლოთობა 

მოირჩინა, მაგრამ ის ხომ ფეხბურთე- 

ლი აღარ იყო? 

ის ბესტი, ოქროს ბურთი რომ აი- 

ღო, აღარ არსებობდა. შემდგომშიაც 

არაერთხელ გალოთდა და არაერთხელ 
იმკურნალა. დღესაც გაიელვებს ხო–- 

ლმე გაზეთების ფურცლებზე – სა- 
მოცდაათიანი წლებიდან გამოყოლი– 

ლი გრძელი თმით და ჭაღარა წვე- 
რით. კეთილი თვალები აქვს. რატომ 
დაემართა ასე? 

საოცარი წიგნი დაწერა –- გულ- 

მართლად მოგვითხრო თავისი აწეწი- 

ლი ცხოვრების შესახებ. 

საოცარი ფეხბურთი ითამაშა – თა- 

მაში პირადად ჯორჯ ბესტისა, განუმე- 
ორებელი, ტექნიკური, სრულყოფილი. 

„ათ წელიწადს დასისხლიანებული 

ფეხებით ვთამაშობდი. მსაჯებს არა- 

სოდეს უთქვამთ, გეტრი ჩაიწიე და 

ჭრილობა მიჩვენეო“ –- ერთგვარი სე- 
ვდით წერს თავის წიგნში. ბევრი რამ 

შემატა ჩვენს საყვარელ თამაშს. მი- 

სი სისწრაფე სანიმუშოდ იქცა. მისი 

დრიბლინგი სამაგალითოდ. მისი მახ- 

ვილგონიერი დარტყმები სახელმძღ– 

ვანელო ფილმებშია შესული. 

მან ფერადოვნება შესძინა თავის 

რთულ ეპოქას, მაგრამ ვერ. გაუძლო. 
ძალიან შორიდან იყო და ძალიან წე- 
სიერი. ჰოდა, გაგიუჟდა. დაიბნა, აირია, 

ეგონა, ყველაფერი ამ ათ წელიწადში. 
უნდა მოესწრო. 

  

  

  

  

  
გოგოებს ძალიან ლამაზი ფეხები 

ჰქონდათ. 

ყველაზე სწორად კი მისმა ბრძენმა 

და. ჯენტლმენმა თანაგუნდელმა ბობი 
ჩარლტონმა თქვა: 

„ჯორჯ ბესტი დიადი ფეხბურთე- 

ლია. მაგრამ მისი ტრაგედია ის არის, 

რომ სპრინტერია და მარათონში მო- 

ნაწილეობს“. 

აი ასე – მაგრამ ჯორჯი ბიჭის 

ფეხბურთი უკვდავია, ისევე, როგორც 
ისტორია გენიალური, მაგრამ ქაჯი ბი- 
ჭისა, მსოფლიოს რომ იპყრობდა. 

  

  

  

სარგტიელიე 
სპორტული ლატარჩა 

“CIL0C0” 
ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები 

14 ოქტომბერი 

უელსი – ბელარუსი 16 3) 53 

შვეიცარია –- .დანია 19 29 34 

ნორვეგია –– ალბანეთი 1 6,0 120 

0: 4 34 4ს 

საბერძნეთი –– საქართველო ანგარიში –- 5,0 

სლოვენია –- ლატვია 23 23 28 

მოლდოვა –– გერმანია 2,0 6,0 (წ) 

წე. ' “ი 346 M4 

თურქეთი –- ფინეთი 13 3,8 8,0 

0:1 18 35 26 

უკრაინა –- სომხეთი LI 6,0 12,0 

0: (4 36 4,0 

საფრანგეთი –- ანდორა 101 1,0 20,0 

0:4 16 50 2,6 

ისლანდია –– რუსეთი 53 3, 16 

ლუქსემბურგი – ინგლისი 9,0 60 V 

2:0 28 36 17 

ბულგარეთი – შვედეთი 2.2 29 ვი 

სან მარინო – ავსტრია 14,0 8,0 105 

2:0 2,8 47 L6 

ისრაელი – ესპანეთი ვვ 2.8 2) 

ლიხტენშტაინი –– აზერბაიჯანი 44 91 17 

უნგრეთი –- რუმინეთი ; 32 28 2) 

სლოვაკეთი –– პორტუგალია 3,6 29 19 

ირლანდია –– მალტა 105 80 M,0 

0:2 17 3,6 28 

ხორვატია –- მაკედონია I 6,0 0)| 

0:1 135 4,2 40 

ლიტვა – ბოსნია 14 3,5 7,0 

შოტლანდია –- ფარერები 105 8,0 M 

0: 135 346 47 

ჩეხეთი – ესტონეთი LM 6,0 %9,0 

0: #4 36 4ი 

ფსონები. მიიღება. ყოველდღე ორშაბათისა და ხუთშაბათის გარდა. 13-დან 
#6. საათამდე 

თბილისში -- კინოთეატრ „რუსთაველის“ ფოიეში, ფურცელაძის 

ქუჩის მხრიდა;  M2 ცენტრალური ფოსტამტი აღმაშენებლის. გამზირზე 
#67 გლდანი. I სავაჭრო. ცენტრი. 

ქუთაისში – პუშკინის ქუჩა 6, ტელერადიოკომპანია. „ივერიონის“ 
შენობაში; 

ბათუმში – გორგასლის (ყოფილი ცხაკაიას) ქუჩა 4, ყოფილ 
კომისარიატთან; 

რუსთავში - კინოთეატრი „რუსთაველი“ XVI მიკრორაიონი. 2; 

კოსტავას გამზირი. 17. 

კოეფიციენტების შესაძლო ცვლილებები ადგილზე დააზუსტეთ. 

  

  

  
  
      
  

  

14 ოქტომბერი, 199) 
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ჟე სMბერ ქექლიმMძე. თბილისი. ეკონომისტი. 58 წლის. მწვრთნელი: 1, გავრილ კაჩალინი, 2. მიხეილ იაკუშინი, 3. ვიაჩესლავ სოლოვიოვი 
ფეხბურთელი: (I. მანუჩარ მაჩაიძე, ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. შოთა იამანიძე, 4. ბორის პაიჭაძე, 5. მიხეილ მესხი 
გუნდი: დავით გოგია, თენგიზ სულაქველიძე, ფირუ% კანთელაძე, შოთა ხინჩაგაშვილი, დავით მუჯირი, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 
მაჩაიძე, ალ ქორიძე, გაიოზ ჯეჯელავა, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 

(4) 0462 თბილისი. მათემატიკოსი. 33 წლის. მწვრთნელი: 1. ვიაჩესლავ სოლოვიოვი, 2. გავრილ კაჩალინი, 3. მიხეილ იაკუშინი 
ფეხბურთელი: (, მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. გაიოზ ჯეჯელავა, 4. ბორის პაიჭაძე, 5. ვლადიმერ ბარქაია 
გუნდი: რამაზ ურუშაძე, გოჩა გავაშელი, მურთაზ ხურცილავა, ფირუზ კანთელაძე, გოჩა მაჩაიძე, სერგო კოტრიკაძე, მანუჩარ მაჩაიძე, 
ვასტანგ ტოლებს გაიოზ ჯეჯელავა, ბორის პაიჭაძე, ილია დათუნაშვილი 
შექ. მა თბილისი. ინჟინერი. 35 წლის. მწვრთნელი: 1. გავრილ კაჩალინი, 2, მიხეილ იაკუშინი, 3. ვიაჩესლავ სოლოვიოვი 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ავთანდილ ლოღობერიძე, 3. შოთა იამანიძე, 4. ბორის პაიჭაძე, 5. ვლადიმერ ბარქაია | 

გუნდი: დავით გოგია,თენგიზ სულაქველიძე, ფირუზ კანთელაძე, შოთა ხინჩაგაშვილი, გოჩა მაჩაიძე, სერგო კუტივაძე, მანუჩარ მაჩაიძე, 

გასტანგ ქორიძე, გაიოზ ჯეჯელავა, ბორის პაიჭაძე, რამაზ შენგელია ა | 

34, ქალერI ჰუსრაშემლი. თბილისი. მოდელიორი. 45 წლის. მწვრთნელი: 1. მიხეილ იაკუშინი, 2. ილია დათუნაშვილი, 3. გავირლ კაჩალინი 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. შოთა იამანიძე, 4. ილია დათუნაშვილი, 5. ბორის პაიჭაძე 
გუნდი: რამაზ ურუშაძე, თენგიზ სულაქველიძე, ფირუზ კანთელაძე, შოთა ხინჩაგაშვილი, დავით მუჯირი, სერგო კუტივაძე, მანუჩარ 
მაჩაიძე, ვახტანგ ქორიძე, გაიოზ ჯეჯელავა, ბორის პაიჭაძე, რამაზ შენგელია 
უელ. ლაბაძე. ქობულეთი. ბუღალტერი. 21 წლის. მწვრთნელი: 1. თემურ მახარაძე, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. ანდრო ჟორდანია 
ფეხბურთელი: 1. გიორგი ქინქლაძე, 2. ილია დათუნაშვილი, 3. რევაზ ჩელებაძე, 4. ბორის პაიჭაძე, 5. მიხეილ მესხი 

გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, ვლადიმერ ელოშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ვიტალი დარასელია, ბორის პაიჭაძე, ვლადიმერ ბარქაია, არჩილ 

არეელაძე, გიორგი ქინქლაძე, ილია დათუნაშვილი, რევაზ ჩელებაძე, მიხეილ მესხი 
ევი, გა ბა' „ თბილისი, ინჟინერი. 34 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ანატოლი ნორაკიძე 

ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. დავით ყიფიანი, 4. მურთაზ ხურცილავა, 5. სლავა მეტრეველი 
ბუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, ავთა- 
ნდილ ღოღობერიძე, ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
117. პაატა მეC=ძ1. თბილისი. უმუშევარი. 32 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 

ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. ვიტალი დარასელია 
გუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 
მაჩაიძე, თენგიზ სულაქველიძე, დავით ყიფიანი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
118, სმვვმრIასნ წურძია. თბილისი. ინჟინერი. 35 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. გავრილ კაჩალინი, 3. ანდრო ჟორდანია 
ფეხგურთელი: (|. ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. დავით ყიფიანი, 4. ვიტალი დარასელია, 5. გიორგი სიჭინავა 
გუნდი: ვლადიმერ მარღანია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, მანუ- 
ჩარ მაჩაიძე, ბორის პაიჭაძე, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
უეს. ნჩძა მამშ0შ3ეი0=. თბილისი. მოსწავლე. 15 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია 3. ვლადიმერ გუცაევი 
ფეხბურთელი: 1. თემურ ქეცბაია, 2, მიხეილ მესხი, 3. ვლადიმერ გუცაევი, 4. შოთა არველაძე, 5. სლავა მეტრეველი 
ბუნდი:, ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, კახი ცხადაძე, ვიტალი დარასელია, მიხეილ მესხი, ბორის პაიჭაძე, 
ვლადიმერ გუცაევი, თემურ ქეცბაია, გიორგი ქინქლაძე, დავით ყიფიანი 
14, რქპაზ შენბელჩა. თბილისი, ჟურნალისტი. 40 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2, ანდრო ჟორდანია, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფესბურთელი: 1. მურთაზ ხურცილავა, 2. სლავა მეტრეველი, 3. მიხეილ მესხი, 4. ალექსანდრე ჩივაძე, 5. რამაზ შენგელია 
გუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, შოთა ხინჩაგაშვილი, გიორგი სიჭინავა, მანუჩარ 

მაჩაიძე, დავით ყიფიანი, სლავა მეტრეველი, რამაზ შენგელია, მიხეილ მესხი 
141, დაჯი რ „ თბილისი. გარემოს დაცვის სამინისტროს წამყვანი სპეციალისტი. 25 წლის, მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნო- 
დარ ახალკაცი, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. ალექსანდრე ჩივაძე 
გუნდი: ანზორ კავაზაშვილი, თენგიზ სულაქველიძე, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, გიორგი სიჭინავა, ვიტალი 
დარასელია, დავით ყიფიანი, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
10. ჩლჩა მმძშა. სოხუმი, მოსწავლე. 10 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ვლადიმერ გუცაევი, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეტბურთელი: 1. ალექსანდრე ჩივაძე, 2. სლავა მეტრეველი, 3. მიხეილ მესხი, 4. ვიტალი დარასელია, 5, დავით ყიფიანი 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, შოთა ხინჩაგაშვილი, ვიტალი დარასელია, 
დავით ყიფიანი, თემურ ქეცბაია, სლავა მეტრეველი, რამაზ შენგელია, მიხეილ მესხი 
19, ჩრაძლ ჩილაჩამა, სოხუმი. პედაგოგი. 42 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. გავრილ კაჩალინი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. სლავა მეტრეველი, 3. ბორის პაიჭაძე, 4. დავით ყიფიანი, 5, ვიტალი დარასელია 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, შოთა ხინჩაგაშვილი, გიორგი სიჭინავა, და- 
ვით ყიფიანი, ვიტალი დარასელია, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი: 
144. შავიწ) ჩილაჩავა. სოხუმი. მოსწავლე. 8 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. რევაზ ძოძუაშვილი, 3. ვლადიმერ გუცაევი 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. დავით ყიფიანი, 3. ვიტალი დარასელია, 4. სლავა მეტრეველი, 5. რამაზ შენგელია 
ბუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ შელია, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, დავით ყიფიანი, 
გიორგი ქინქლაძე, სლავა მეტრეველი, რამაზ შენგელია, მიხეილ მესხი 
15, გ8Mრბი ჩჩლაჩავა. სოხუმი. მოსწავლე. 7 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანატოლი ნორაკიძე, 3. ვლადიმერ გუცაევი 
ფეხგურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ვლადიმერ გუცაევი, 3. ალექსანდრე ჩივაძე, 4. თემურ ქეცბაია, 5. შოთა არველაძე 
გუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ შელია, ლევან კობიაშვილი, ვიტალი დარასელია, გიორგი ქი- 
ნქლაძე, თემურ ქეცბაია, ვლადიმერ გუცაევი, შოთა არველაძე, მიხეილ მესხი 
346. ნშბზარ მწქია. ლანჩხუთი. ინჟინერი. 51 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი; 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. ავთანდილ ღოღობერიძე, 5. დავით ყიფიანი 

ბუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ავთანდილ ღოღობერიძე, შო- 

თა იამანიძე, ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი მ 
147, დავი) გMჩჩაშვილ ცხინვალი. მშენებელი. 33 წლის, მწვრთნელი: 1. თემურ მახარაძე, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ნოდარ ახალკაცი 
შეხგურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. ვიტალი დარასელია 

ბუნდი: ოთარ. გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთა%ზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, ვახტანგ ჭელიძე, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 

მაჩაიძე, ბორის პაიჭაძე, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
9, გია ბერშა შემი. ცხინვალი. ინჟინერ-მშენებელი. 37 წლის. მწვრთნელი: 1. თემურ მახარაძე, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ნოდარ ახალკაცი 
ეხბურთელი: I. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. ვიტალი დარასელია 

ბუნდი: ოთარ გაბელია, მურთა% ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, ვახტანგ ჭელიძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 

მაჩაიძე, ბორის პაიჭაძე, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
MI, მეზარ ბერშა ცხინვალი. ინჟინერ-მშენებელი. 32 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. გავირლ კაჩალინი 
შესბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ვიტალი დარასელია, 3, ვლადიმერ გუცაევი, 4. ალექსანდრე ჩივაძე, 5. სლავა მეტრეველი 
ბუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩიეაძე, ვახტანგ ჭელიძე, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 

მაჩაიძე, კახი ასათიანი, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
190, IIMსებ XMხაძე. გორი. მშენებელი. 36 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. თემურ მახარაძე, 3. ანდრო ჟორდანია 
შეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. სლავა მეტრეველი, 3. მიხეილ მესხი, 4. ალექსანდრე ჩივაძე, 5. ბორის სიჭინავა 
გუნდი: დავით გოგია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გოჩა მაჩაიძე, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ მაჩა- 

იძე, კახი ასათიანი, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
151. IIმიმშრაზ რჟმელაშეილი. ცხინვალი. მძლოლი. 52 წლის, მწვრთნელი: 1, თემურ მახარაძე, 2. ანდრო ჟორდანია, 3, ნოდარ ახალკაცი 

შეხბურთელი:; 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. ვიტალი დარასელია 
ბუნდი: ოთარ გაბელია, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, ვახტანგ ჭელიძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 
მაჩაიძე, ბორის პაიჭაძე, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 

მაქ. გითოდა ცხინვალი. მძღოლი. 33 წლის. მწვრთნელი: 1, ანდრო ჟორდანია, 2. თემურ მახარაძე, 3. გავრილ კაჩალინი 

შეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. სლავა მეტრეველი, 3. ბორის სიჭინავა, 4. ალექსანდრე ჩივაძე, 5. მიხეილ მესხი 
ზუნდი: დავით გოგია, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, ვახტანგ ჭელიძე, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 
ჯ-ს. პაიჭაძე, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 

MI). ჰაბულ2ი. გორი. პედაგოგი. 37 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. გავრილ კაჩალინი 
შეხბურთელი: I. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ვლადიმერ გუცაევი, 3. ვიტალი დარასელია, 4. ალექსანდრე ჩივაძე, 5. სლავა მეტრეველი 
ზუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, ვახტანგ ჭელიძე, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 
აე რმა კახი ასათიანი, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 

M. ოდილავაძე. თბილისი. ინჟინერ-ეკონომისტი. 60 წლის. მწვრთნელი: 1, ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟ-რდანია, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 

შეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. მიხეილ მესხი, 4. სლავა მეტრეველი, 5. ავთანდილ ღოღობერიძე 
ბუნდი; ვლადიმერ მარღანია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, შოთა ხინჩაგაშვილი, შოთა იამანიძე, ვიტალი დარასელია, მანუ- 
ა მაჩაიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, ავთანდილ ღოღობერიძე, მიხეილ მესხი 

- ბIIMრბი კუტალაძე. თბილისი. მძღოლი. 69 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 

ფეხბურთელი: |. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. მიხეილ მესხი, 4. სლავა მეტრეველი, 5. ზაურ კალოევი 
ბუნდი; ალექსანდრე დოროხოვი, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, ვიქტორ პანიუკოვი, ვიტალი დარასე- 

ლია, მანუჩარ მაჩაიძე, შოთა იამანიძე, ზაურ კალოევი, სლავა მეტრეველი, მიხეილ მესხი 
M, ტატიელ მამისა“ თბილისი. კულინარი, 47 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. თემურ მახარაძე, 3, ნოდარ ახალკაცი 

შეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. მიხეილ მესხი, 3, ბორის პაიჭაძე, 4. ავთანდილ ღოღობერიძე, 5. დავით ყიფიანი 
ზუნდი; სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გურამ ცხოვრებოვი, ვიტალი დარასელია, 

მანუჩარ მაჩაიძე, ილია დათუნაშვილი, სლავა მეტრეველი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
საამის ბაბაჰMშეილი. თბილისი. მძღოლი. 38 წლის. მწვრთნელი: 1, გავრილ კაჩალინი, 2. ანატოლი ნორაკიძე, 3. თემურ მახარაძე 
უდი 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. რევაზ ძოძუაშვილი, 4. სლავა მეტრეველი, 5. ვლადიმერ ბარქაია 

ი, . ვლადიმერ მარღანია, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, მანუ- 

18 თაიას ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი, ვლადიმერ ბარქაია, მიხეილ მესხი 
შეხვ ქობულეთი. უმუშევარი. 31 წლის. მწვრთნელი: 1, ნოდარ ახალკაცი, 2. ანატოლი ნორაკიძე, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 

გუწდრეიე– ი 1. მიხეილ მესხი, 2. დავით ყიფიანი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. ბორის პაიჭაძე, 5. მურთაზ ხურცილავა 

სეს მევო მოტრიკაძე, რევაზ მოძუბშვიტლის ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გიორგი სიჭინავა, გიორგი ქინქლაძე, ბორის 
აას ახი ასათიანი, სლავა მეტრეველი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
ფე მხელიჰქ. თბილისი, ეკონომისტი. 36 წლის. მწვრთნელი: 1, მიხეილ იაკუშინი, 2. გავრილ კაჩალინი, 3. ანდრო ჟორდანია 
აი“. 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. ბორის პაიჭაძე, 4. სლავა მეტრეველი, 5. გაიოზ ჯეჯელავა L 
მევ. სერგო კოტრიკაძე, ვლადიმერ ელოშვილი, მურთაზ ხურცილავა, გივი ხოჭოლავა, შოთა ხინჩაგაშვილი, შოთა იამანიძე, მანუჩა! 
შე წვ ავთანდილ ღოღობერიძე, ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი, გაიოზ ჯეჯელავა 
ფეს თბილისი. ინჟინერი. 37 წლის. მწვრთნელი: 1. რევაზ ძოძუაშვილი, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. ანდრო ჟორდანია 

ბუნ ბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2, რევაზ ძოძუაშვილი, 3. დავით ყიფიანი, 4. რევაზ ჩელებაძე, 5. გიორგი ქინქლაძე 
ს ზი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, თამაზ კოსტავა, ილია რუხაძე, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ მაჩა- 

9, გიორგი ქინქლაძე, თემურ ქეცბაია, არჩილ არველაძე, შოთა არველაძე 

  
  

«4 ოქტომბერი, 1998 
_____ 

ააა /“ 

საქართველოს ყველა დროის... 

საუკეთესო 
8მსბშრII0ლს, მწ 96(160-, ს00ბ05%9რI ნაბრიბს 

სარტიეეუის 
მკითხველთა აზრით 

ჩვენში ფეხბურთს გასული საუკუნის მიწურულიდან ანუ აგერ უკვე ერთი საუ- 
კუნეა თამაშობენ. ამ ხნის მანძილზე ბევრ დიდოსტატს უგორებია ტყავის ბურთი 

ფოთსა და თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში, სოხუმსა და ლანჩხუთში, ზუგდიდსა 
და გორში... ქართულ ფეხბურთს ბევრი ვარსკვლავი ჰყოლია. 

„სარბიელის“ გამოკითხვის მიზანია, ყველა თაობის გულშემატკივართა აზრთა 

შეჯამების საფუძველზე საახალწლოდ ქართულ ფეხბურთში რჩეულთაგან გამო- 
რჩეულები გამოავლინოს! 

„სარბიელის“ გამოკითხვაში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მონაწილეობა. ამი- 

სთვის უნდა შეავსოთ და გაზეთიდან ამოჭრილი ანკეტები (ან „სარბიელში“ მოცე- 
მული ანკეტის ანალოგიურად შევსებული ჩვეულებრივი თეთრი ფურცელი: რვე- 
ულის, თაბახისა...) საფოსტო კონვერტში ჩადებული გამოგვიგზავნოთ რედაქცი- 
აში. გთხოვთ, ანკეტის შევსებისას მიუთითოთ სახელი, გვარი, სადაურობა (სად 

ცხოვრობთ), ასაკი, პროფესია. ყოველივე ეს „სარბიელში“ დაიბეჭდება, თითოე- 
ულ მკითხველს საშუალება ექნება საკუთარი ვერსიაც იხილოს გაზეთში და საე- 
რთო სურათსაც უშუალოდ ადევნოს თვალი. 

საუკეთესო ფეხბურთელის გამოსავლენად უნდა დასახელდეს ხუთი კანდიდა- 
ტი, რომელთაც ადგილების მიხედვით შესაბამისად 5, 4, 3, 2 და 1 ქულა დაერიცხე- 
ბათ. საუკეთესო ქულების საერთო ჯამით გამოვლინდება, 

იგივე პრინციპით დასახელდება M 1 მწვრთნელიც. მაგრამ ამ შემთხვევაში გა- 
მოკითხვის თითოეული მონაწილე მხოლოდ სამ კანდიდატს ასახელებს (ქულებიც 
შესაბამისად 3, 2 და 1 იქნება). 

ნაკრების შესადგენად კი ყველა ანკეტაში 11 ფეხბურთელი უნდა დასახელდეს 
84+3+3 პირობითი სქემით. სიმბოლური გუნდის საბოლოო ვარიანტი ფეხბურთე- 

ლთა მიერ მიღებული ხმების რაოდენობით განისაზღვრება. 

„სარბიელის“ რედაქციის მისამართი: თბილისი 77, ყახბეგის 

გამზირი #2, II კორპუსი, IV სართული. 

საფოსტო მისამართი: თბილისი 79, საფოსტო ყუთი 208. 
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11   

1 ააა ვეტ ააა დიას ფვია ა ის 
სიოს კაკას ყა უიასი სარა 4 
წ. ა სასაათო მვეთ პის ესა ” 

უყეიიდ=' ს “აე ააა სასასათ პა 
მისამართი – – – – – – – – –  – –  –  –  – – ––             

სარბიელი 
 



  

(90 შე ი ფასსში” ტე: 

ნატო ნასარიძემქ თურქები შეაშინა 
ამ დღეებში ნატო ნასარიძე თავის მწვრ ლათ ვლადიმერ ლე ს 

იმ ატოს თურქეთ ლთან ე ითად თბილისში იმყოფ ბოდა რამდ 

არა სერთხე: –. 'შევხმიანებივართ ჩვენთვის საინ სტერენი ცნიბე თარაბ ასაგებად 

შესაელიი და, აბა, ა ი შანსს ხ. ელიდან როგორ გა 

ნატოს ასე ვამს, ოღო! აა წეააპრნიის დიდი უუშვე ს უნახა, იაფრათ 
ხულებლად ატგრიავიი დღე მა( ნევა ამაზე უარს როგ იღლიები 

ვ" არესი 2 ასპინძლეს.. 

– ნატო, მოდით, საუბარი თქ- 
ვენი ამჟამინდელი კლუბით და- 
ვიწყოთ... 

–– ამჟამაღ“ანკარის კლუბის წევრი ვარ. 
ეს არაა მხოლოდ მშვილდოსანთა კლუ- 

ბიიგი ჩვენებური სპორტსაზოგადოების მს- 

გავსად 160 სპორტის სახეობას აერთია- 

ნებს, მშვილდოსანი მხოლოდ მე ვარ და 

ეს სახეობა მეჩვიდმეტედ ჩემს გადასაყვა- 

ნად დაიმატეს. ჩვენ გუნდი არა გვყავს და 

თურქეთის ჩემპიონატში ვერ გამოვდივართ, 

თუმცა მომავალ სეზონიდან ამასაც აპირე- 

ბენ. ამ კლუბს თითქმის ყველა სახეობა- 

ში უძლიერესი სპორტსმენები ჰყავს, რა- 

დგან მისი სპონსორია ერთი დიდი ბანკი, 

რომელიც ყველაფრით. უზრუნველყოფს 
კლუბის წევრებს, · განსაკუთრებით წარ- 

მატების შემთხვევაში. 

პირადად მე ბინით დაწყებული, ინვენ- 
ტარით დამთავრებული, ყველაფრით უზ- 

რუნველმყვეს. ვარჯიშის საუკეთესო პი- 
რობები შემიქმნეს. ჩემს განკარგულება- 

შია მთელი სტადიონი, ხოლო ზამთრო- 

ბით გადახურული სასროლეთი. ნოემბე- 

რში კონტრაქტი მიმთავრდება, მაგრამ რომ 

ჩავალ, მოვილაპარაკებთ და დავრჩები, რა– 

დგან ეს ჩემი სურვილიცაა და ხელმძღვა- 

ნელებისაც. 

–- ასეთ პირობებში სამომავლო 

გეგმებიც, იცოცხლეთ, დაწყობი- 
ლი გექნებათ. 

– ახლა, ოქტომბერში, თურქეთის ჩე– 

მპიონატი ს, რომელზეც სომხები და 

ქართვლებიც არიან მოწვეულნი. მერე გა– 

ისად, გაზაფხულზე, კუბაზე ზამთრის მსო- 

  

არ გინდა, ამაზუიეელ მე დამეჯა–- 
ხა. თან, ოლიმპიადაც ის გულ. 

–- ამერი, აში მავ ხათ 
ქვრივიშვილს_ ამერიკელ ბი "ნკ. - 
რებში არ იღებენ უცხოობი ” 
წეეიიბ თქვე ნთვისაც ხომ არ +. 

აღობად? 
–_ ამაზე ლაპარაკიც ზედმეტია. თურ–- 

ქებისთვის ჩემი ერთი სიტყვაც საკმარი- 

სია. რომ ვთქვა, რაღაც არ მომწონს და 

მივდივარ-მეთქი, ერთი ამბავი ატყდება. 

–– თქვენ რეიტინგშიც პირვე- 
ლი ხართ. როგორ ატყობთ, კი” 
დევ დიდხანს იქნებით პირველი? 

–- ჯერჯერობით ვიქნები, რადგან უახ- 
ლოეს კონკურენტს 40 ქულით ვუსწრებ, 
რაც. მშვილდოსნობაში საკმაოდ დიდი სხ- 
ვაობაა. ისე, ყველაფერი უმთავრესად ახალი 
სეზონის, სტარტზე იქნება. დამოკიდებული. 

–– საფრანგე აი ვროპის ჩემ- 
პიონიბშე გამგზავრებ ამდე ხათუ- 
ნა ფუტკარაძე ლამის ლოც 
32, წთ> თ. იარა. ან შ- 
ვხვ. ანე იო, რაც თურ 
ადრე რაზდენჯარშ) მომხ ართ 
ალბათ პარენ ზეძნელ ბათ სხვა- 
თა სახელით ავასრაწის წინაა– 

მის, 
ართლაც ძალიან ძნელი, გული- 

სმომკვლელი, სულ სხვანაირი გრძნობაა. 

ყველაზე ცუდი კი ისაა, ყველა დიდ ტუ- 
რნირზე თითქმის ყოველთვის ჩემს ყო- 
ფილ თანაგუნდელებს რომ მ ეხვდ 

–- ესე იგი, სველ პორტული 
ქიშპი დღესაც გრძელდება. 

ნატო ი რხარამე სიდნეის ოლიმპიადის მედალს უმიზნებს 
  

ფლიოს ჩემპიონატია. ამას ემატება არაე- 

რთი საერთაშორისო ტურნირი, დიდი პრი- 
ზის 4 დიდი ტურნირიც და მეც ვემზადე- 

ბი, არ მინდა, თავი შევირცხვინო. 

– ალბათ უკვე ოლიმპიადახეც 
ფიქრობთ... 

– ასეთ პირობებში შეუძლებელია, 

ოლიმპიადაზე და იქ წარმატებაზე არ იფი- 
ქრო. წინასწარ ვერა ბფერს ვიტყვ;ი, მა- 

გრამ > ჩან: 28, აქეს. აა, 

უვ საფრ ა ოპი – 

მპიონატხე წა უმატეზლოზი რი– 
სი ბრალი იყო? 

–– პირველ რიგში, ძლიერმა ქარმა შემი– 

შალა ხელი. ქარი, რა თქმა უნდა, სხვებისთ– 
ვისაც იყო, მაგრამ მე განსაკუთრებით ვერ 
ვგუობ ასეთ ამინდში ასპარეზობას. ამასთან, 

იარაღის სამიზნემაც მიმტყუნა, როცა ალღო 
ავუღე, მდგომარეობის გამოსასწორებლად 

დრო აღარ დამრჩა, რადგან ჩვენ ძალიან 

ცოტა -– მხოლოდ 18 გასროლის უფლება 
გვაქვს. საერთაშორისო ფედერაციაც მიხვდა, 
რომ ეს უაზრო წესია და ალბათ მომავალ 
ოლიმპიადიდან შეცვლის მას. 

ვლადიმერ ლეკვეიშვილთ ნატოს 
არც სუსტი მეტოქე შეხვდა შვედ პეტრა 

ერიქსონის სახით. მართალია, იგი პლეი 

ოფში ბოლო ადგილით შევიდა, მაგრამ 

ის მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი და 

ლამის ყველა რეკორდის მფლობელია. 

ორი წელი მშვილდოსნობის სხვა სახეო- 

ბაში გამოღიოდა და ახლა ისევ დაბრუ- 
ნდა, გუნდსაც ძალიან დაატყო ხელი. 

ნატო ნასარიძე ერიქსონი აქამდე 
მშვილდოსნობის არაოლიმპიურ სახეობა- 

ში გამოდიოდა. იქ აბსოლუტურად ყვე- 

ლაფერი მოიგო და ახლა ისევ ჩ3ვენთან 

დაბრუნდა, იქ ყველაფერი მოვიგე და ჩე- 
მთვის საინტერესო აღარაფერიაო. ბედი 

–– გრძელდება და მერე როგორ! ერთი 
ხანობა მე და იტალიაში გათხოვილი მო– 

დოველი ვალიევა ყველა ტურნირზე ვხვ- 
დებოდით ერთმანეთს და უფრო საკვირ– 
ველი ის იყო, რომ მორიგეობით ვუგე- 

ბდით ერთმანეთს. 

255 სამინთველოს ნაკრებში და– 
ბრუნების იმედი თუ არის?! 

– სურვილის მიუხედავად, სიდნეის 
ოლიმპიადისთვის ეს არ მოხერხდება, აი, 

ოლიმპიადის შემდეგ კი ვნახოთ. გააჩნია, 

როგორ წარიმართება ჩემი პირადი ცხო– 

ვრება, არის სხვა ისეთი ფაქტორებიც, 

რომლებზეც ბევრი რამ იქნება დამოკი– 

დებული. ისე, ცოტა ხნით დასვენებასაც 
გაპირებ. 5 წელია, სპორტში ვარ და გა– 

ნა იოლია ამდენი ხანი აქტიური სპორ–- 

ტული ცხოვრება?! ცოტა არ იყოს, დავი- 
ღალე აო ელ” შერლის ისე ვარ, 

ვილდისკენ გახედვაც აღა, %38. 
= მაგრამ გამარჯვებაც ხომ ტკ- 

ბილია?! 
– ეს კი ასეა და, რომ ვამბობ, დასვგე– 

ნება მინდა-მეთქი, შეიძლება უმშვილდოდ 
ვერც გავძლო. ახლა ვამბობ ასე, თორემ 

1-2 თვის შემდეგ ალბათ ისევ დავბრუნ– 

დე. 

ვლადიმერ ლეკვეიშვილთ გასა- 
თვალისწინებელია ისიც, რომ ნატოს ყო- 

ველწლიურად #-მდე სტარტი აქვს, ამ- 
იწ კი 25211. ნაკრებს რამდენი- 

ე წელია, + 

– იქაურ ქართველებთან გაქვთ 
რთიერთობა 
ნატო ნასარიძე ქართველებთან 

ურთიერთობა ნამდვილად არ გვაკლია. 

ჩვენი კლუბის გენერალური დირექტო- 
რიც ქართველი იყო. იგი ახლახან გადა–- 
დგა პოლიტიკური მოსაზრებების გამო.   

(ათი ნასარიძე 
  

ფედერაციაშიც არიან ქართველები, რო- 
მელთაგან ერთ-ერთს ეკუთვნის ჩვენი სპო- 
ნსორი ბანკი. გარდა ამისა, ვხვდებით სა– 

ქართველოდან წამოსულ სპორტსმენებს –– 
ფალიანს, ენდელაძეს, უზნაძეს. 

–- ბატონო ვლადიმერ, ალბათ 

დადგა დრო, თქვენზეც ვისაუბროთ. 
–- მე ნატოს მწვრთნელიც ვარ და თუ- 

რქეთის ნაკრების მეორე მწვრთნელიც. ნა- 
ტოს გარდა სხვა მშვილდოსნებთან საქმე 
მხოლოდ შეკრებებზე მაქვს. თურქებმა, 
ფაქტობრივად, მე დამაკისრეს შეჯიბრე- 

ბებზე მედლების მოპოვება. 
რაც შეეხება ნატოს, ჩვენ ჩვენი პროგ– 

რამით ვმუშაობთ. ადრე ამისი საშუალება 
არ გვქონდა, შებოჭილები ვიყავით, რა- 
დგან ბევრ ფაქტორზე ვიყავით დამოკი- 
დებულები. ახლა კი ნატო მათ ნაკრებში 

ელმავალია, რომელიც მთელ გუნდს მია- 
თრევს. 

–- მოდით, ქების ნაკრებს შ 
ვქმვათ და საქართველოსახე სარმა სვენი 

–– თუ სათანადო ყურადღება იქნა, ჩვე- 

შედეგების გათვალისწინებით, რასაც 10 
წლის წინ აღწევდნენ. მაშინდელ სსრკ-ს 
ახალგაზრდული ნაკრების მოთხოვნებს სა- 

ვსებით აკმაყოფილებდნენ და კიდეც იწ– 
ვევდნენ ნაკრებში. ასმათ დიასამიძე 10-II 

წლის წინანდელი შედეგებით დღეს მე- 
დლებს თუ ვერ მოიპოვებდა, ფინალებში 
გასასვლელად ნამდვილად ეყოფოდა. ამათ 
გარდა, უამრავი ნიჭიერი ახალგაზრდა იყო. 
"ჩვენს მშვილდოსნებს ტექნიკა იდეალური 
აქვთ, მაგრამ პირობები არა აქვთ: საფ- 

რანგეთში სერგო ბერიძეს რომ ვუყურე- 
ბდი, გული მწყდებოდა, ყველა მონაცემი 
აქვს, შესანიშნავი დგომი, ტექნიკა, მა- 

გრამ რად გინდა –- უვარგისი ისრებით 
ისროდა. როცა პირობებზე ვსაუბრობ, უპი- 
რველესად სწორედ იარაღს ვგულისხმობ. 

ერთსაც გეტყვით –- ჩვენს ქალთა ნა- 
კრებს ერთადერთი კორეასთან მოუწევდა 
დიდი ჭიდილი. თანაც, არ დაგვავიწყდეს, 
რომ ტექნიკა და ყველაფერი მათ გადაი– 
ღეს ჩვენგან და არა პირიქით. 

ნატო ნასარიძე: ჩვენ ჯერაც. ბავ- 
შექი ვიყავით, როცა საბჭოთა კავში- 

„ არადა, მაშინდელ სა- 

კახი ნაკრებზე ძლიერი გუნდი ევ- 
როპაში არ იყო, დღეს კი უკრაინელები 

პირველობების არაერთგზის პრიზიორთან 
სასაუბროს რა გამოლევდა. მენიშნა და ალბათ 

გვეპარებითო. ზუმრობად, მე. კი 
გული იმაზე მწყდება, თურქები რომ ჩვენზე 
ჭ მათ ჩვენზე უკეთ შე- 
აფასეს ნასარიძის ნიჭი და მისგან ოლიმპი- 

რომ თავიანთი ავტორიტეტის მოშველიე- 
ბით თურქებს იქაურ ტურნირზე აპატიჟები- 
ნებენ ჩვენებს და იმ საშეჯიბრო გამოცდი- 
ლებას სძენენ, ასე ძალიან რომ აკლიათ. 

ირაკლი თავაძე 
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წაი ვსეულის აეემს 
ბათუმელ „დათვებს“ 

აი ლევ 

ქულები მუქი ადაც რიგდება 
ტურის მესამე მატჩი „დინამოსა“ და 

„გუმარს“ შორის ამთავითვე ცნობილია, 

ფრანგეთში გადაბარგებით ისედაც „სის- 

ხლადწრეტილი“ „გუმარისთვის“ ნაკრე- 
ბის ფრანგული ტურნე აღმართში მოწეუ- 
ლი ქვა აღმოჩნდა, რადგან მან მოთამა- 

შეთა ახალ ნაკადთან ერთად მწვრთნე- 

ლიც წაჰგვარა. ჰოდა, უმწვრთნელ-უმო- 
თამაშებოდ დარჩენილი გუნდი უკვე მეო–- 
რე ტურია, არ თამაშობს, რისთვისაც მას 

ფაგება, ხოლო მის მეტოქეებს გამარჯვე- 
ბა ეწერებათ ცხრილში. ხვალ სწორედ 
ასეთ მუქთ ორ ქულას მიითვლის დღეს 

ცხრილიდანაც ჩანს, რომ „გუმარის“ სგა- 

ნდგომამ“, ფაქტობრივად, გამოკვეთა საა. 
ლეიოფო ოთხეული, რადგან „დინამო“ იმ. 
დენად ჩამორჩა სხვებს, არათუ. დაწევა, 
თვალის მიწვდენაც კი უჭირს. ცხრილი- 
დანვე ირკვევა დღევანდელი ტურის დი- 
დი მნიშვნელობაც, ტურისა, რომლის 
უპრინციპულესი შეხვედრაც ავლაბარში 
გაიმართება და რომელმაც შეიძლება ცხ- 

რილიც არივ-დარიოს. ყველაზე ცუდ დღე- 
ში „ექსპრესია“, რომლის მრისხანე მეტო- 

ქე დღეს უეჭველად მოგებას გეგმავს. გა- 
ხული არ არის, ასკ – „დათვე- 

ბის“ წყვილიდან ერთ-ერთმა მას ის მე- 

ორე ადგილიც დააკარგვინოს, რომელსაც 
ძველი მონაგარის წყალობით ჯერ კიდევ 

ებს. საერთოდ, თუ „ექსპრესმა“ ექ. 

სეულში მოხვედრის შემდეგ მოკლებულ 
ტემპს არ უმატა, მეოთხე ადგილზე გა- 
სვლა ანუ ნახევარფინალში „ყოჩებთან“ შე- 
ხვედრა, რაც მისთვის „ნაადრევი სიკე- 
დილის“ ტოლფასი იქნება, არ ასცდება. 

ირაკლი თავაძე 
პაატა თოთაძე 

  

გპალაძბშრიიჯ 

  

| ფერილი „სარბიელს“ | 

დავიბრუნოთ სტიCლ1ი! 
პირველი ლიგა აუცილებელია! 

ახლა ბევრს მსჯელობენ საქართველოს 
ჩემპიონატის პირველ ლი- 

არე რაც სადღეისოდ, აუცილებლობას 

ჩემი აზრით, კალათბურთის განვითა- 

რების დონე თბილისში (ამაზე საგანგე– 

მა ვამახვილებ ყურადღებას) უკვე აღარ 
იმ მოთხოვნებს, რომელიც წა– 

წვ აქვს ქვეყნის ნაკრებს საერთა- 

შორისო სარბიელზე. ნაკრებში მოთამა– 

შეთა კლასი აშკარად აღემატება იმ გუნ- 
დების კლასს, რომლებშიც ეს კალათბუ– 

რთელები თამაშობენ. ამჟამად ნაკრები, ფა– 
ქტობრივად, ერთი ქალაქის გუნდების მო– 
თამაშეთაგან ყალიბდება, მართალია, სხ– 

ვებთან შედარებით დიდი ქალაქის გუნ- 
დებისგან, მაგრამ მაინც ერთი ქალაქისა. 

უნდა ვაღიაროთ, რომ რეგიონების გუნ– 
დების მოთამაშეთა კლასი ჩამოუვარდება 

უმაღლეს ლიგაში, უფრო ზუსტად კი – 
თბილისის ლიგაში მოთამაშეთა კლასს. 

ამასთან, თუ გადავხედავთ ჩვენი კალა- 
თბურთის არცთუ შორეულ წარსულს და 

გავიხსენებთ 60-70-იანი წლების შესანი- 

შნავ თბილისის „დინამოს“, მივხვდებით, 
რომ ეს, ფაქტობრივად, იყო საქართგვგე- 

ლოს ნაკრები, რომელშიც თამაშობდნენ 

რეგიონების წარმომადგენლები: ალე- 

ქსანდრე კილაძე, ვალერი ალთაბაევი, 
ანტონ კაზანჯიანი –– ბათუმიდან; ზურაბ 

საკანდელიძე, მიხეილ ქორქია, ნიკოლოზ 
დერიუგინი –- ქუთაისიდან; ამირან სხიე- 

რელი – რაჭიდან; ანზორ ლეჟავა 

აბაშიდან და ა.შ. ეს კალათბურთელები 

მოვიდნენ რეგიონებიდან და აეადეს 

დაოსტატების წყალობით წამყვანი 
მაშეები გახდნენ. 

უფრო ადრეული წლები გავიხსენოთ 
– ეგრეთ წოდებული „ქუთაისური ტა- 
ლღა“. მაშინ ქუთაისის ბრწყინვალე გუ- 
ნდი ოთარ ქორქიას მეთაურობით 

შიშის ზარს სცემდა მეტოქეებს საბჭოთა 

კავშირის ჩემპიონატებში. მოგვიანებით კი 

ამ გუნდის მოთამაშეები წარმატებით 

იცავდნენ 50-იანი წლების თბილისის „დი– 

ნამოს“ ღირსებას. ზემოთქმული გვიდას–- 

ტურებს, რომ მაშინ მოხდა რეგიონისა და 

დედაქალაქის სკოლების შერწყმა, რის 
საფუძველზეც აღმოცენდა 60-იანი წლე- 
ბის თბილისის „დინამო“. ეს იყო საუკე- 

თესო სინთეზი, რომლის დარი ქართულ 

ახლა ყველაფერი პირიქით ხდება. მთე- 
ლი საკალათბურთო ცხოვრების ცენტრად 
დედაქალაქი გვევლინება და მხოლოდ ბო– 
ლო ორი წელიწადია, რაც რეგიონებში 
საკალათბურთო ცხოვრების გამოღვიძე- 

ბის ნიშნები შეიმჩნევა. 

სწორედ ასეთ დროსაა მნიშვნელოვანი 

პირველი ლიგის არსებობაზე სეიროზუ- 

ლი დაფიქრება. პირველმა ლიგამ უნდა 
შეასრულოს ორი ძირითადი ფუნქცია: 

L უმაღლეს ლიგაში კონკურენციის და- 

2. მთელ საქართველოში კალათბურთის 
აღორმინებისა და პოპულარიზაციისთვის 

მაქსიმალური მხარდაჭერა. 
გთავაზობთ პირველი ლიგის გათამა- 

შების ჩემეულ ფორმულას, რომელიც, ჩე- 
მი აზრით, უპასუხებს ზემოაღნიშნულ ორი- 

ვე მოთხოვნას. 

შეჯიბრებაში მონაწილე გუნდები იყო- 
ფა ორ ქვე ად: I – თბილისის გუნ- 

დები; 11 –– გუნდები სხვა ქალაქებიდან. 
თბილისის ქვეჯგუფში, თამაშები ჩატარ- 

დება რამდენიმე წრედ (რაოდენობა გადა- 
წყდება წინადადებების განხილვისას). პი- 
რველ-მეორე ადგილებზე გასული გუნდები 
მოხვდებიან ფინალურ ეტაპზე. 

II ქვევაგუფში თამაშები ჩატარდება ტუ- 
რნირების სისტემით. ტურნირების რაო- 

დენობა განისაზღვრება მონაწილე გუნდ;- 
ბის რაოდენობის მიხედვით. სასურველია, 

ყველა მონაწილე გუნდის ქალაქში ჩატა- 
რდეს თითო ტურნირი მაინც. საბოლო- 
ოდ გამოვლინდება ორი საუკეთესო, რო- 

მლებიც გავლენ ფინალურ ეტაპზე. საბუ 
რნირო სისტემა იმადაა აუცილებელი, რომ 
გულშემატკივრებმა თამაშები საკუთარ ქ» 
ლაქში, საკუთარი თვალით იხილონ. 

ფინალიც ტურნირის სახით ჩატარღე- 
ბა, ჩასატარებელი მხოლოდ სამი ტურნირი 
იქნება. თბილისში ჩატარდება გაერთია- 

ნდი 
„ ნალში ხომ ორი თბილისური გუნდი იქ- 
ნება). დანარჩენი ორი ტურნირი კი -– |! 
ქვეჯგუფიდან ფინალში გასული გუნღე- 
ბის ქალაქებში გაიმართება. ფინალუირ 

ტურნირის შედეგების მიხედვით გამოვ- 
ლენილი ორი უძლიერესი გუნდი მომა- 
ვალ სეზონში გადავა უმაღლეს ლიგაში. 

თუ გავიხსენებთ, რომ ადრე კადრების 
დინება ხდებოდა რეგიონებიდან დედაქა- 
ლაქისკენ, ახლა ეს პროცესი საპირისპი- 

როდ მიმდინარეობს. დღეს არსებული პი- 

რობების გამო დედაქალაქში ჭარბადაა 
ანუ დაუსაქმებელია ინტელექტუალური, შე: 
მოქმედებითი და ტექნიკური კადრები, რის 
გამოც ხდება მათი გადაქაჩვა რეგიონე- 
ბში, 

ასეთივე პროცესი მიმდინარეობს +პო- 
რტშიც. თბილისში ახლა თავმოყრილია 

ჭეშმარიტად მაღალი დონის სპორტსმე- 

ნების დიდი რაოდენობა. შესაძლებელია, 
რომ რეგიონებში კალათბურთის აღორ- 

ძინებამ მათი ნაწილის რეგიონალურ გუ“ 
დებში გადმოყვანის საშუალება მოგვცეს 
ასეთი სინთეზი აამაღლებს არა მარტო 

მოთამაშეთა საშუალო დონეს, არამედ ჩვენი 
კალათბურთისთვის თვისებრივად ახალ 
შეა მოიტანს. მოიტანს იმას, რომ 
ჩვენი ნაკრები გადაიქცევა სხვებისგან 
სრულიად განსხვავებული სტილის გუ: 
ნღად. ისეთად, როგორც იყო 60–იაინ 

წლების ლეგენდარული თბილისის „C“” 
ნაქო“, ვე გუნდს ხომ ჰქონდა თამაშის 

გნამააიენელ სტილი, რომელიც უკ) 
ფდაგგარგეთ, მაგრამ რომედიც უწღა რ» 
ვიბრუნოთ ახალი სახით და არანაკლებ 

შთამბეჭდავი შედეგებით. 
ვალერი ალთაბაქემი 

საერთაშორისო კლასი! 
ევრო სპორტის ოსტატი, 

ჩემპიონთა თასის მფლობელ 

14 ოქტომბერი, 19% 
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კურტნოლი 2906 (1); M4 ლიჩი 43'68 (0; 2:4 კარპოვცევი 6134 (1) 
სენტ ლუისის ისტორიაში ბრეტ ჰალი ელ მაკინისმა შეცვალა. საოცრად შედეგიანმა 
კეისტმა პირველივე პერიოდში შეუტია მასპინძელთა კარს და გამოცდილი მაიკ 
ატენი ისე დააბნია, რომ ამან არათუ ახლო, შორი მანძილიდან დარტყმული შაიბაც 

აუშვა. სულ რაღაც 12 წუთში მაკინისმა ჰეთ-თრიქი შეასრულა და მატჩის ბედიც 

ადაწყვიტა. რეინჯერსის საქმე კი ისე ცუდად მიდის, ზედიზედ სამჯერ დამარცხებულ 
იორკელებს საკუთარმა ქომაგებმაც კი უსტვინეს. „მედისონ სკუერ გარდენს“ მხო– 
დ მაშინ აღმოხდა სიხარულის ყიჟინა, როდესაც დიქტორმა გამოაცხადა, მატჩს 

იუიორკელი კეტბურთელი დევიდ უელსი ესწრებაო. 
– 

  

|" 

      

  
'“ ნიუიორკელთა თავგზააბნ ივე მაი. რიხტერი 

სანტ ის აზი ი ილია ნეკა 05) 9 ა 3. ღუყელდ უდ ვობბუ ე     

  მანკუვერი –– ლოს აწვზელესი 4:2 

0: LI 3:0 
I პერო 9'03 (2); LI ზეზელი 84'48 (9; 
+2 პერო 869 (3); 2:2 სკაჩარდი 4144 
ი; 32 ზეზელი 608 (2, მოგილნი 6918 
() 
ვანკუვერმა წლეულს ყველაზე გვიან 
აიწყო ჩემპიონატი და პირველივე მა- 

ში ძნელად, გარკვეულწილად მსაჯ 
სტივენ უოლკომის დახმარებით, მაგრამ 

აინც გაიმარჯვა. არბიტრმა სტუმრებს 

რი გოლი“არ ჩაუთვალა, რადგან დარ- 

ისას „მეფეთა“ მოთამაშე მეკარის მო- 

ანზე იმყოფებოდა (აღსანიშნავია, რომ 

ს ორჯერვე სენდი მოგერი იყო). ამან, 

უნებრივია, ლოსანჯელესელთა მწვრთ- 
ელის ლერი რობინსონის რისხვა გამო- 
წ წვია. 

უნდა ითქვას, რომ სტუმართა ფორვა- 

დმა იანიკ პერომ ორივე გოლი უმცი- 

ესობაში გაიტანა, რაც ერთით ჩამორ- · 
ება კალგარელ ტეო ფლერის მიერ 199! 

ლის 9 მარტს სენტ ლუისთან დამყარე- 

ულ რეკორდს. ვანკუვერელთაგან კი 
რავმის შემდეგ ახლახან დაბრუნებულ 

ესიეს ნაცვლად ლიდერობა გეტერანმა 

ტერ ზეზელმა (2+1) იკისრა. 

” ბოსტონი –– აილენდერსი 30 
2:0 0:0 L0 

0 ხრისტიჩი 14'00 (I); 2:0 ჰაინცე 158 

(2); აქსელსონი წ63'26 (1) 
ბოსტონის მწ, არა- 

ოდეს აქებს თავის შეგირდებს, მაგრამ 
ეკარე ბაირონ დაფოს საუცხოო თამა- 

მა ისიც კი აღაფრთოვანა. მართლაც, 

გამარჯვებაში მისი წვლილი უდიდე- 
: მასპინძლები მხოლოდ პირველი პე- 

იოდის ორწუთიან მონაკვეთში გაისა- 

ჯნენ კარგად და 2:0 დაწინაურდნენ, 
ერე კი მეტოქის განუწყვეტელ შეტე- 
ებს იგერიებდნენ. დაფოს (28 მოგერიე- 
ა კარიერაში ეს მე-6 შათაუტი გა- 
ლავთ. 

პოლორადო -–– ბუფალო 0.3 

0: 0: 0: 
VI ვული 752 (0; 0:2 პეკა 23'29 (9; 0:3 
ჟიტნიკი 46-06 (I) 

მალისმიერი ბრძოლით და შეხლა- 

ემოხლით აღსავსე მატჩი დომინიკ ჰ 
შეკის (32 მოგერიება) მორიგ ბენეფი– 

ად იქცა, ბოლო ორი წლის საუკეთე- 

> მოთამაშემ კარიერაში 34-ე შათაუ- 

8 მიითვალა –– უკანასკნელ წუთებზე 
ამდენჯერმე იხსნა თავისიანები, ხო– 

M# ოქტომბერი, 1998 

ლო ჯო საკიკის დარტყმული შაიბა 

სულაც აკრობატულ ნახტომში მოიგე- 

რია. ბუფალოელებთან ახლახან კონტ- 

რაქტგაფორმებულმა ალექსეი ჟიტნიკმა 
კი თავისი დაბრუნება გოლით აღნი- 

შნა. 

  

ჩრდილო-აღმოსავლეთი 
2200 8 4 
21 წყალ უ 
ჰაი ე .2%9. 42 
1180... 2 
210 1 44.2 

ლანტა 
2200 5.4 
1100 43 :2 

სი 19:68 ოს. 0 
დ 2.0-0-2-.36 :0 

3003 342 0 

ლი ეი « 
ფ 2200 5 #4 
პრტოი 1 + 00 9.9 
კაროლინა 1010 44 1 

ტამპა 201) 58.1 

ცენტრი 
სენტლუიი 2110 7 3 

ჩიკაგო #71 00%9% % 
დეტროიტი 10091 0 0 
მელი 1001 9 .. ი 

ჩრდილო-დასავლეთი 
გარი 2110 6. 3 

განაევერი 1100 4. 9 
ნი 100309090. 0 

კოლო 920023 90 

წყნარი ოპეანე 
დილის 1100 4:23 
ლოს ანჯელესი 2 10 1 45. 2 
სან ხოსე 20116 1 
ფინიქსი 100 1 14 0 
ანაჰაიმი 20963 15.0 

ბომბარდირები: ფლერი (კა- 

ლგარი) 6 (3+3), მაკინისი (სენტ 

ლუისი) 5 (3+2), პერო (ლოს ანჯე- 

ლესი) 4: (3+), კოზლოვი (ფლორი- 

და) 4 .(2+2), ლეკლერი (ფილადელ- 
ფია) 4 (1+3), რექი (მონრეალი) და 

ტარჯონი (სენტ ლუისი) 4 (0+4) 

სამგელ ლარიბიანი 

ის ს დარბახს“ კიდევ 

სამხარი შეემატა. ახვი ასეთი პატივი 
მოთა- 

მელ მტპარის და! აას რიმ მში 

 16-იანი წლების ენისეი მეთრე ნაკა 

სპენების ერთერიი მოვარაბო- 

უტიასნი ხომ 
ბახსუოვმფ... 
პწრველღიჩ. სლწჩვასი 
დიდებჩს დარბასშ 

შტიასნიმ თავისი კვალი ნჰლ-შიც და- 
ტოვა. 1980 წელს პეტერმა უმცროს ძძა 

ერთად არალეგალურად დატო- 
ვა სამშობლო და ოკეანის გაღმა გადაბა– 
რგდა. ნჰლ-ში პირველივე სეზონში შტი- 

ასნი საუკეთესო ახალბედად )ს, ხო– 
» ლო 109 (39+70) ქულით მან ლიგის რე- 

ვის, რო- “კორდი დაამყარა დებიუტან; 
“მლის ს ვმეეავხება ასახა 12 წლის 

შტიასნი პირველი სლოვაკია, რომე- 

ლიც „დიდების დარბაზის“ წევრი გახდა, 
ხოლო მისი 1239 (450+789) ქულა ევრო- 
პელთა შორის მეორე შედეგია ფინელი 

იარი კურის შემდეგ. 

მიშელ გულემაც 5 სეზონი გაატარა ლიგა- 
ში, ხოლო მისი 548 გოლი 
დეგია .ნჰლ-ის ისტორიაში. გ. ამისა გუ- 

კანადის თასის ორგზის მფლობელი (984, 
ზი) და 1992 წლის სტენლის თასის 
სტია (ჩიკაგოს რიგებში). სახელოვანმა ფორ- 

ვარდმა კარიერა 994 წელს დაასრულა. 

    

   

    ვინსენ ლეკავალიე 

„ ჭაბუკ ჰოკეისტს, რომელსაც გარეგნობი– 
შო სტილითაც ძალიან ამს– 

2 / 

ამ ახალგაზრდამ. იმი 
კვე ი ფეროს მიუკაკუნა 

წ
ი
 

წლევანდელი დრაფტის პირველმა ნო- 
მერმა, 8 წლის ტამპელმა ფორვარდმა ვე- 
ნსან ლეკავალიემ ლიგის ისტორიაში ახა- 
ლბედათა შორის სარეკორდო კონტრაქტს 
მოაწერა ხელი. "მიუხედავად იმისა, რომ 
ფინანსური დეტალები უცნობია, ნჰლ-ის 

ს თანა- 

ამიტომაცაა, რომ 

წლეულს ნიჭიერი ჰოკეისტისგან ბევრს 
მოელიან. ამ ინტერესს ერთი ფაქტიც აო- 

რკეცებს –– ბოლო წლების დრაფტების 
ვერცერთი პირველი ნომერი ვერ იქცა ნა- 
მდვილ ვარსკვლავად, მათ შორის შარშა- 

(53 მა- ნდელი რჩეული Xჯ 
ტჩში 7 (3+4) 2-0 ჯერჯერობით კი 

თაც და 
გავსეზენ მარძო ფერებს 80 რულ ეტ- 
ყობა –- საგამოფენო მატჩებში მან ჩინებუ- 
ლად იასპარეზა და 9 (4+5) ქულით ტამპას 

საუკეთესო ბომბარდირიც, გახდა. 1-7   
მალვოტრა დიდი ბიყია 
მაშინ, როცა ყველგან ლეკავალიეზე ლაპარაკობენ, რეინჯერსის მესვეურებს წამი- 

თაც არ აეჭვებთ, რომ წლევანდელი სეზონის ნამდვილი აღმოჩენა დრაფტზე მე-7 
ნომრით არჩეული 18 წლის ფრენკ მალჰოტრა იქნება. ამ ახალგაზრდა ჰოკეისტმა 
საგამოფენო მატჩებში ისეთი ბრწყინვალე შთაბეჭდილება დატოვა, რომ გუნდის მწვ- 

რთნელმა ჯონ მაკლერმა აღტაცებით წამოიძახა: „ჩინებულია“ იგი სერიოზულად და–- 
ფიქრდა იმაზე, ახალბედა პირველივე დღიდან ხომ არ მიეწვია ძირითად შემადგენლო- 
ბაში. ეს კი, ცხადია, სარისკო საქმეა, რადგან, მან რომელიმე გამოცდილი მოთამაშის 

· ადგილი უნდა დაიკავოს. ეს პატივი კი მხოლოდ დრაფტი სს პირველ ან მეორე წომრებს 

თუ ხვდება ხოლმე წილად. საბოლოოდ დიღმა შთაბეჭდილებამ მაინც თავისი გააკეთა 
და საჩემპიონატო დედლაინამდე სულ რაღაც ორიოდ საათით ადრე ერთობ გაბარიტუ- 

ლი (190 სმ, 99 პგ) და ამასთანავე ძალიან: დინამიური მალჰოტრა ძირითად შემადგენ- 

ლობაში მოხვდა. საკონტრაქტო დეტალები ცნობილი არ არის, მაგრამ ფირვირრს 

უეჭველად მაქსიმალური მო 975 ათასი დოლარი ექნება. 

  

დეტროიტის მცველ. ნიკლას. ლი- 
დსტრიომს თითქოს ყველაფერი გააჩნია 

იგრძნოს თავი: ახალი მრავალმილიო– 

მცველის რეპუტაცია და თასის ორგზის 
| მფლობელის წოდება, მაგრამ, როგორც 
” ჩანს, ყოველივე ეს არ კმარა, რათა ვარ– 

სკვლავმა სამშობლოში დაბრუნება გა– 

დაიფიქროს, ეს ლიდსტრიომმა ერთ-ერთ 
ბოლო ინტერვიუში განაცხადა და თა- 

ვისი გადაწყვეტილება ოჯახის ინტერე- 
სებით დაასაბუთა. 

საქმე ის გახლავთ, რომ ნიკლასსა 

და მის მეუღლე ანიკას ძალიან აწუხებთ 
, ბავშვების მომავალი. ცოლ-ქმარს სურს, 

მათი ორივე ვაჟიშვილი შვედეთში აღი- 
ზარდოს, მით უმეტეს, რომ უფროსი, 4 

წლის კევინი მალე სკოლაში წავა. 

სხვათა შორის, ლიდსტრიომმა 

  
'სადრეც გამოთქვა შინ დაბრუნების სუ-. 

ზანგმა წანბს, 
მე მამიმუნფო 

ეს ერთ-ერთ საგამოფენო მატჩზე მოხდა. 
როგორც ფლორიდის ოფიციალური გა- 

ნცხადება იჯ,წყება, ტამპას ჰოკეისტებმა 

– სენდი მაკარტიმ და დარსი ტაკერმა 

რასისტული გამოთქმებით და უხამსი ჟე- 
სტებით შეურაცხყოფა მიაყენეს „პანტერე- 

ს. ამაში 

· ამგვარი საქ- 
ციელისთვის შარშან ვაშინგტონის ორი 
მოთამაშე დაისაჯა –– კრის საიმონი და 

კრეიგ ბერუბი. ამ უკანასკნელმა იმავე უო- 
რელს მაიმუნი უწოდა. გაოცებას ის იწვევს, 
რომ სენდი მაკარტი ნახევრად ზანგია 

(მამის მხრიდან) და ნახევრად ინდიელი. 

ასე რომ, ზანგმა ზანგი შეურაცხყო. 

თვით მაკარტიმ კატეგორიულად უა- 

რყო ბრალდება, ხოლო ტაკერმა დას- 

ძინა, საიმონის და ბერუბის დასჯის შე- 

იე ლელი 

3-4 თვეში 

საიმისოდ, რომ ბედნიერ ადამიანად, 

' ნიანი კონტრაქტის უახლოესი პერსპექ-, 
ს ტივა, ლიგაში” ერთ-ერთი უძლიერესი 

აჩ, კასი! ლიდსტრიშმმა. მჩლიშნებს 
სამშIIბრI19II სIIმრება არჩია 

  

  
დო, ტამპელთა გენერალურმა მენეჯერმა ფილ 
ესპოზიტომ თავის მხრივ ფლორიდელები და- 
ადანაშაულა, გააზვიადესო და თან დაამატა, 
ეს ცნობილი ფანდია და ჩემპიონატის სასტა- 
რტო მატჩის წინ „ელვების“ მწყობრიდან გა- 
მოყვანას ისახავს მიზნადო. ბევრი ჰოკეისტის 

აზრითაც, კი ეს ძველი ტაქტიკაა და მოწინა- 
მას ხშირად მიმართავენ. 

ასეა თუ ისე, ნჰლ-ის ხელმძღვანელებს 

არ ეხუმრებათ. მათ ეს ინციდენტი უმა– 

ლვე განიხილეს და ფაქტების უკმარისო- 
ბის გამო ტამპას ჰოკეისტებს ბრალდება 
მოეხსნათ. თუმც ამით არ და- 

მთავრებულა. ჩემპიონატის პირველ მატჩში 
ფლორიდის „პოლიციელებმა 
და ედ ჟოვაწოვსკიმ შური იძიეს –- მაკა- 
რტი და ტაკერი კარგად მიბეგვეს. სხვა– 

თა შორის, ამ გუნდებს წლეულს კიდევ 
5-ჯერ მოუწევთ შეხვედრა. ასე რომ, ფლო– 
რიდულ დერბის წლეულს, ალბათ, ინტ- 
რიგა არ მოაკლდება. კი სა- 
გამოფენო და საჩემპიონატო შეხვედრაც 
ფლორიდამ მოიგო –– (3:2 და 4:I). 

იტალიურს 
ჩვე ააა 32-08-74 

  

რვილი, მაგრამ მაშინ ეს განცხადება სე- 
რიოზულად არავინ აღიქვა. ახლა“ კი 

საქმე იქამდე მივიდა, რომ შვედი. სე- 
ზონის დაწყებამდე აპირებდა ნპლ-ის და- 
ტოვებას, მაგრამ თავის აგენტ დონ მიჰ 

ენთან ხანგრძლივი კონსულტაციების შე-. 
მდეგ ამ საკითხის გადაწყვეტა საგაი- 
სოდ გადადო. ლიდს ს არც ის 
აშინებს, რომ 4-5 მილიონდოლარიანი 

კონტრაქტის ნაცვლად სამშობლოში ბე- 
'ვრი-ბევრი 250 ათასს შესთავაზებენ, მა– 

გრამ მაგალითად თავის ცნობილ თანა– 
ჰოკან ლოობს ასახელებს, რო– 

'მელმაც კალგარიში 1989 წელს თასის 
მოგების შემდეგ 29 წლის ასაკში შვე- 
დეთს მიაშურა. ბოლოს შეგახსენებთ, 

რომ ლიდსტრიომი 28 წლისაა და შა–- 

რშან ჩემპიონის ტიტულთან ერთად 59 
((7+42) ქულით მცველთა შორის საუ-, 
'კეთესო ბომბარდირობაც მოიპოვა, რა– 
|მაც უფლება მისცა, „ნორის 'სთ- 

; კისაც“ (საუკეთესო მცველის პრიზი) ებ- 
«ძოლა. აზ 

· ჰმჩქრს გბგაშჩსვა 
არ სჭწრდება 

ბუფალოსა და მონრეალის მესვეურები 
მხოლოდ ჩემპიონატის დაწყებამდე ერთი– 
ორი დღით ადრე მოეგნენ გონს და სასწ– 
რაფოდ შეუდგნენ მათთან უბრად მყოფ 
თავისუფალ აგენტებთან მოლაპარაკებას. 

„ხმლებმა“ ერთბაშად ორი წამყვანი მო- 

თამაშე –– მიროსლავ შატანი” და; ალექ- 

სეი ჟიტნიკი შეირიგეს, კანადელებმა კი 
გუნდში ვლადიმერ მალახოვი დააბრუნეს. 
ბუფალოელთათვის განსაკუთრებით მნი- 

შვნელოვანი ჟიტნიკის შენარჩუნება გა– 
ხლდათ, რასაც კლუბის მწვრთნელის ლი- _ 
ნდი რაფის სიტყვებიც ადასტურებს, უი- 
მისოდ სეზონს ვერ დავიწყებდითო. ორ- 

წლიანი კონტრაქტის თანხაც სოლიდუ- 

რია -- წელიწადში 2,5 მილიონი დოლა- 
რი და ბონუსები. ჟიტნიკი თავისი ხელ–- 
ფასის ოდენობით გუნდში მხოლოდ დო- 

მინიკ ჰაშეკს ჩამორჩება, რაც შეეხება მა- 
ლახოვს; მონრეალის გეწერალური მენე- 

ჯერის რეჟან ულის თქმით, ლიგის ერთ- 
ერთი ყველაზე ნიჭიერი მცველი ორი 

  

_ გამი აროუბაბიი 5,275 მილიონს მ0:: 

ალასელ დერიან ჰეჩერს კი 4- „წლიანი წანას 
: ხარშეკრვრების გა 
ირი გაფიცვა არ დასჭირვებია. ია 

I... 

ო
 

„6ლავთა“ ერთ-ერთმა ლიდერმა 18,6 მილი-, „ 

” ონი დოლარით დაიმშვენა ხელი. 

  

  
სარტიელი. 

  

  

 



ევროპის მძლეოსნობის ასოციაციამ (8/M4) დაასახელა წლის საუკეთესო 
ევროპელი მძლეოსნები. 

ქევრწპის რჩეულნი: 
ეთერის! წი )რI1611 

ჟურნალისტთა, " ოფი- 
ციალურ პირთა და ტუ- 

ქ რნირების ორგანიზატო- 

“ რთა გამოკითხვის შედე–- 

გად ეს პატივი ვაჟებში 
წილად ხვდა ბრიტანელ 
სამხტომელ ჯონათან 

ედვარდსს, ვინც ბუდა- 
პეშტში, ევროპის ჩემპი– 

| ონატზე 17.92 მეტრზე გა- 
| დახტა. ქალებში საუკე- 
· თესოდ შეირაცხა მომხი– 

ბლავი ფრანგი სპრინტე- 

რი კრისტიან არონი. მი– 

სი დაფასების მიზეზიც 

ბუდაპეშტში ბრწყინვალე 
85 გამოსვლა იყო, სადაც 

ფრანგმა ორ ოქროს გა– 

მოჰკრა ხელი 100 მეტრზე 
რბენასა და 4100 მეტრზე ამანთრბენში. გამოკითხვაში ფრანგ სპრინტერს კონკურენცი- 

ას უწევდნენ ირლანდიელი სონია ოსალივანი, რომელმაც ასევე ორი ოქრო მოიხვეჭა 

5000 და 10000 მეტრზე და ვეტერანი გერმანელი სიგრძეზე მხტომელი ჰაიკე დრექსლე- 
რი. ვაჟებში კი მეორე ადგილზე გავიდა ბრიტანელი თარჯმორბენალი კოლინ ჯეკსო– 

ს მტყორცნელი სტივ ბაკლი. რჩეულთა დაჯილ– 
დოების ცერემონიალი გაიმართება C#/##-ს კონგრესზე, 31 ოქტომბერს ესპანეთის ქა–- 

    
ჯონათან ედვარდსი 
  

ნი, მესამეც ბრიტანელი იყო -–– შუბი 

ლაქ გრანადაში. 

  
კრისტინ არონი 

  

ვინ იქნება ის ერთი? 
როგორც რტყობა, ევანდერ 

მ თანაც ერთი, ნამდვილი მძი 
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დენრქს აისი 

  

და ლენოქს ძიცისი, ბოლოს (ქა ბოლოს, მაინც შეხვდებიან ერთმანეთს 
 ძიმეწონო ონოსანი ჩემპიონი ეყოლება. ვდები ლ 

  

ევანდერ ჰოლიფილდი 
  

ეს შეთანხმება კრივის სამყაროს ორი შეურიგებელი მოწინა- 

აღმდეგის –– ამერიკელი დონ კინგისა და ლუისის მენეჯერის, 

ფრენკ მელონის გარიგების შედეგია. ამათ რომ ეთი გუ- 

ლზე არ ეხატებათ, საიდუმლო არავისთვისაა (კინგი ინგლი- 

სელს „სულელ პიგმეადაც“ მოიხსენიებდა ხოლმე), მაგრამ რო- 

დესაც საქმე დიდ ფულს ეხება, ძველ შუღლს ვინ იხსენებს: 
თავოფოფა, ღიმილად დაღვრილი დონი ორშაბათს ლონდონში 

ჩაბრძანდა და ფოტორეპორტიორების თვალწინ მელონის გადა- 

ეხვია, რამდენიმე საათის შემდეგ კი საქვეყნოდაც განაცხადა, 

მსოფლიოს კრივის ასოციაციისა (V8#) და საერთაშორისო 

კრივის ფედერაციის იც.) ჩემპიონი ჰოლიფილდი მსოფლიოს 

კრივის საბჭოს (V8C) ჯილას, ლუისს შეერკინებაო. 

ჰოლიფილდს არაერთხელ განუცხადებია, 2000 წლამდე, რო– 

დესაც დიდი სპორტიდან წავალ, ტიტულები უნდა გავაერთია- 
ნოო. თავის მხრივ, 33 წლის ლუისიც იგივეს ესწრაფვის სეუ- 

ლის ოლიმპიურ თამაშებზე ოქროს მოპოვების დღიდან, თუმცა 

აქ ფინანსური და ტაქტიკური დაბრკოლებებისა და მენეჯერთა 
ხრიკების გამო ამათი შეხვედრა აქამდე არ ხერხდებოდა. 

„ევანდერს სურს ამ მატჩის ჩატარება და მას ჩვენც ვუჭერთ 

მხარს. აქ ლუისზეა საუბარი, უცნობ ჩ, 'ზე, რომელსაც მა- 

ლე ყველა გაიცნობს“ = განაცხადა კინგმა, რომელმაც ინგლი– 

სელს „მსოფლიოს ყველაზე საჭირო კაცი“ უწოდა. 

„მსოფლიოს სურს ამ ბრძოლის ნახვა. ერთადერთი რამ, რა– 

საც შეუძლია, ამას ხელი შეუშალოს, თავად მოკრივეთა უარია, 
თუ მათ რაიმე პირობა არ დააკმაყოფილებთ“ – გააფრთხილა 

ყველა მელონიმ. მან მატჩის სავარაუდო თარიღად მომავალი 

წლის თებერვალი ან მარტი დაასახელა, სავარაუდო ადგილად 
–-– ლას ვეგასი. 

მიუხედავად იმისა, რომ კინგიცა და მისი ბრიტანელი კოლე- 

გაც შეხვედრის მოწყობაში თავიანთ უდიდეს დამსახურებაზე 

ამახვილებენ ყურადღებას, შეთანხმება კომერციული ინტერესებით 
ნაკარნახევი. 

საქმე ის არის, რომ კინგი მეორე ბრიტანელ პრომოუტერთან, 
ფრენკ უორენთან სასამართლო ბრძოლაშია ჩაბმული, ფლორი- 

დაში მისი ლიცენზია გაუქმებულია და თანაც მაიკ ტაისონი 100 

დოლარს ედავება. თავის მხრივ, მელონისაც ესმის, რომ 
დრო მიდის, მისი ნიჭიერი შეგირდი ამერიკაში ა პომებარებას 

მოპოვებას ვერაფრით ახერხებს, ამისთვის კი დიდ ჩემპიონთან 

გამართულ ბრძოლაზე უკეთესი რა უნდა იყოს. 

ინტერესს ისიც აძლიერებს, რომ თუ ლუისისა და ჰოლიფილდის 
შეხვედრა მართლაც შედგა, იგი 987 წლის შემდეგ (როდესაც ტი- 
ტულები ტაისონმა გააერთიანა) მსოფლიოს პირველ, უცილობელ 
ჩემპიონს გამოავლენს. ამასობაში კი მინი-კრიზისში ჩაფლულ კრივს 

იქნებ „უძღებმა შვილმა“ –- რკინის მაიკმაც შეაშველოს ხელი. 

გბგოლო–ბოლო, გიჟია თუ ჭკვიანი? 
მაიკ ტაისონისთვის ნევადის შტატის სა- 

კრივო ლიცენზიის დაბრუნების 'საკითხის 
განხილვა მომავალი ორშაბათისთვის დაი- 

ნიშნა, მას შემდეგ, რაც მძიმე წონაში ყო- 

ფილი მსოფლიოს ჩემპიონის ფსიქიატრიუ- 
ლი შემოწმების შედეგი ბოლო ვადაზე რამ- 
დენიმე წუთით ადრე მიიტანეს ადგილზე. 

შეგახსენებთ, რომ ტაისონს ლიცენზია 

ევანდერ ჰოლიფილდის ყურებისადმი გა- 
მოჩენილი არაჯანსაღი ინტერესის გამო 
ჩამოართვეს. რაღა გასაკვირია, თუ კომი- 

სიამ ლიცენზიის დაბრუნების პირველი 

განხილვისას გასულ თვეში შერეკილი მა- 
იკის ფსიქიატრიული გამოკვლევა მოით- 

ხოვა, რისთვისაც ბოლო ვადად 12 ოქ- 

ტომბრის საღამოს 5 საათი იყო და- 

თქმული. ძნელი სათქმელია, რატომ, მა– 

გრამ მასაჩუსეტსის საავადმყოფოს მიერ 

მომზადებული დასკვნა კომისიას ვადამდე 
ზუსტად ორი წუთით ადრელა ჩაბარდა. 

ტაისონის ადვოკატებმა თურმე ძალ-ღონე 
არ დაიშურეს, რომ გამოკვლევის შინაა- 

რსი საზოგადოებისთვის ცნობილი არ გა- 

სამართლო გ. 

შესახებ ნევადის უზენაესმა სასამართლომ 

ძალაში დატოვა. არადა, ადვოკატ ჯიმ ჯი– 
მერსონის თქმით, ზოგიერთი დასკვნა, სა- 

კმაოდ უსიამოვნო ყოფილა. 
მიუხედავად ამისა, ჯიმერსონი მაინც ოპ– 

ტიმისტურადაა განწყობილი: „ხუთჩვე კი- 
თხვას, რომლებიც კომისიამ ტაისონის საბ– 

რძოლველად მზადყოფნის შესახებ. დასვა, 
დადებითი პასუხი გაეცა. გამოკვლევაში უფრო 
პოზიტიური ასპექტები სჭარბობს. ეს მო- 
წმობს, რომ შარშანდელი ინციდენტის მსგა- 
ვსი რამ რინგზე აღარ განმეორდება.“ 

თავად კომისიის წევრები, თავმჯომა– 

რე ელიას განემი და ჯეიმს ნეივი ჯიმერ– 
სონის ოპტიმიზმს არ იზიარებენ: დადე– 

ბითი შედეგი ლიცენზიის ავტომატურ და- 
ბრუნებას სულაც არ ნიშნავსო. 

განემი ყველაფერთან ერთად ჟურნალ 
„პლეიბოიში“ გამოქვეყნებული ტაისონის 
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ინტერვიუთიც ფრიად უკმაყოფილო ყო- 
ფილა. „რკინის მაიკს“ მასში საკუთარი 

თავი „კაცთმოძულე პიროვნებად“ შეუ- 

ფასებია –- ყოველთვის ვცდილობ, თა- 

ვი შევიკავო, მაგრამ იცოდეთ, რომ ერთ 

დღეს ავფეთქდებიო. თანაც უთქვამს, ამ 

ბოლო დროს ძალიან, ძალიან გაბრაზე- 

ბული ვარო. 
თუ 19 ოქტომბერს ტაისონს ლიცენზი–- 

ას მაინც დაუბრუნებენ, უკვე ნოემბერში 
მისი მორიგი შეხვედრის მოწმენიც შეიძ- 

ლება გავხდეთ. როგორც ამბობენ, იგი 
ლას ვეგასის „MCM“ გრან ოტელსა“ და 

კაზინოში გაიმართება, რაკიღა განხილვის 

დროს ამ სასტუმროს პატრონი ტაისონის 

უკან მჯდომი შეუნიშნავთ. 
აქვე იმასაც გეტყვით, რომ „MCM“ 

სწორედ ის სასტუმროა, სადაც ტაისონმა 

ჰოლიფილდს ყურზე უკბინა. მას აქეთ კი 
იქ არც ერთი მატჩი არ გამართულა. 

კახა არჯევანიძე 

ჭადრაპი 

“რ 
/ 

  

მშვიდობით, ელისტა! 
კაცებმა ნამდვილად იყოჩალეს, 
ქალების პი იმედი ვიქონიოთ 

მოგეხსენებათ, სა– 

ჭადრაკო ოლიმპი– 

ადისთვის არავითა– 

რი ლიცენზიებისა 

და შერჩევის სის- 

ტემა არ მოქმედებს 

(ამაზა ლაპარაკი 

ჯერ მხოლოდ და– 
იწყო) და ყველა 

ქვეყანა, რომელსაც თუნდაც პირველ– 

თანრიგოსნის რანგის რამდენიმე მოჭა– 

დრაკე ჰყავს, ოლიმპიადაზე თავისი ნა– 

კრებით გამოდის. ცხადია, გასაგები ხდე– 
ბა ჭადრაკის გრანდების სწრაფვა ცხ- 

ვირის აბზეკისკენ. მათ ოლიმპიადაზე 

არავინ უხდის იმის მცირე ნაწილსაც, 

ნებისმიერი, თუნდაც საკმაოდ დაბალი 
კატეგორიის კომერციულ ტურნირში 

რომ მიიღებენ. მაშ რაღაზე აიტკიონ 

აუტკივარი თავი? რაც დრო გადის, სა–- 

ჭადრაკო ოლიმპიადები სულ უფრო მეტ 
რჩეულს ისაკლისებენ. ბოლო ოლიმპი–- 

ადაზე ვერ ვიხილეთ კასპაროვი, კარ- 

პოვი, ანანდი, კრამნიკი და პოლგარე- 

ბი. მიუხედავად ამისა, ალბათ არასწო–- 

რი იქნება ვილაპარაკოთ საჭადრაკო 

ოლიმპიადის გაუქმებაზე ან თუნდაც შე- 
სარჩევი სისტემის შემოღებაზე, რადგან, 
ერთი რომ, ოლიმპიადა შვეიცარული 

სისტემით ტარდება ანუ ყოველ ტურში 

ერთმანეთს ქულათა დაახლოებით თა- 
ნაბარი მარაგის მქონე ნაკრებები ხვ– 

დებიან და ბრძოლის დაძაბულობის მა– 

ქსიმუმი ასე თუ ისე მიღწეულია; 

მეორეც, ფიდეს ერთ-ერთი ამოცანა ხომ 

მსოფლიოში ჭადრაკის პოპულარიზა- 

ციაა, ოლიმპიადა კი პირდაპირ მისწ- 

რებაა ამ საქმისთვის. ლიცენზიების შე–- 

მოღებით დოლარების გვარიანი რაო- 

დენობა კი დაიზოგება, მაგრამ დაიზო– 

გება არა რომელიმე საჭადრაკო ვარს–- 

კვლავის, არამედ იმ ბანგლადეშელისა 

და ნამიბიელის ხარჯზე, რომლისთვი– 

საც ოლიმპიადა იქნებ საერთაშორისო 

დონეზე თამაშის ერთადერთი საშუა- 

ლება იყოს. 

ელისტის 33-ე საჭადრაკო ოლიმპი- 

ადა კი უკვე ისტორიას ჩაბარდა და 
მალე ალბათ დროის მტვერიც წაეყრე- 
ბა, მან წინა ოლიმპიადების მსგავსად 

ჩაიარა, თუ გახსნის ბრწყინვალე ცერე- 

მონიალსა და ინტერნეტში პირდაპირ 

ჩართვას არ ჩავთვლით. ეს უკანასკნე- 

ლი დაგვიანებით, მაგრამ მაინც განხო- 

რციელდა. რაიმე დიდი მოულოდნელობა 
და მით უმეტეს სენსაცია არ მომხდარა. 

მამაკაცთა შორის რუსებმა ერთხე- 

ლაც დაამტკიცეს, რომ უძლეველი საბ– 
ჭოთა საჭადრაკო მანქანის მემკვიდრე– 

ები სწორედ ისინი არიან და არა სხვა 

ვინმე და არათუ უძლიერესების, არა- 

მედ მათი ახალი თაობის დამმარცხებე- 

ლიც ძნელი მოსაძებნია. 20-22 წლის 

ყმაწვილებმა პიოტრ სვიდლერმა, ალი– 

ოშა მოროზევიჩმა და ვადიმ ზვიაგინ–- 

ცევმა ევგენი ბარეევთან კვარტეტში 
სტარტზე კი წაიფორხილეს, მაგრამ შერე 
აიწყვიტეს და დიდსა თუ პატარას კუ- 
დით ქვა ასროლინეს. მეორე ადგილზე 

გავიდა ამერიკელთა დიდად ინტერნა- 

ციონალური ნაკრები, რომელშიც, მგონი, 
მკვიდრი ამერიკელები არც შედიოდნენ. 

ისრაელისა და უკრაინის ნაკრებების 

III-IV ადგილები ლოგიკურია, რადგან 

მათ ძლიერი მოჭადრაკეები ჰყავთ. სა- 

კმარისია უკრაინელთა ვასილი ივან- 

ჩუკი დავასახელოთ. 

აი, ამგვარ ვითარებაში საქართვე–- 

ლოს ნაკრების მიერ გერმანიასა და ჩი– 
ნეთთან ერთად V-VII აღგილების გა- 

ყოფა მეტად ღირებულად გვეჩვენება. 
გაინტერესებთ, ვის გაუსწრეს ჩვენებმა? 

უპირველესად ინგლისელებს, რომელთაც 
წარდგენა არ სჭირდებათ: მაიკლ ადა– 

მსის, ნაიჯელ შორტისა ღა ჯონათან 

სპილმენის სახელი ყველას სმენია. ქა– 

რთველებმა ჩამოიტოვეს მრისხანე ჰო–- 

ლანდიელებიც და არც იან ტიმანის, ლუკ 
ვან ველისა და ჯუპ პიკეტის სახელები 

უნდა ესმოდეს მკითხველს პირველად. 

აღარაფერს ვამბობთ რუსეთი II, საფ– 

რანგეთისა და სომხეთის ნაკრებებზე. 

თუ იმასაც გავიხსენებთ, რომ ერევანში 

ჩვენს ვაჟებს მხოლოდ ერთი მცირე ბრი– 

ნჯაო ერგოთ, ელისტაში ·კი 1 მცირევე 

ვერცხლით მეტი, პესიმისტური დასკვნის 
უფლება ნამდვილად არ გვექნება. აშ- 

ყვი 
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კარაა, რომ საქართველოში ვაჟთა ჯ 
დრაკი პროგრესს განიცდის და ჩვენ 

ბი ახერხებენ მსოფლიო ელიტაში X 
გილის შენარჩუნებას. 

ქალებს რაც შეეხებათ, მათ, ცხად 

ვერ მიაღწიეს იმ შედეგს, რასაც ქე. 

ლოდით. XI ტურში ქართველებმა 2. 

დაამარცხეს რუმინეთის ნაკრები, ხო. 

ლო ჩინეთ – რუსეთი I-ის შეხვედ 

ზავით დასრულდა –- 1,5:1,5. სხვაობ 

ჩინელებსა და ქართველებს შორის !1 

ქულამდე კი შემცირდა, მაგრამ ეს იყ, 

უკანასკნელი, რისი გაკეთებაც ჩვენ?) 

ქალებმა მოახერხეს. XII ტურმა ყე:. 
ლაფერს წერტილი დაუსვა: ქართვე. 

ლებმა უკრაინელებთან წინა ტურის 9, 
დეგი გაიმეორეს, ჩინელებმა კი უნგრ; 

ლები 3:0 გაანადგურეს და ბოლო ტ.. 

რი ფორმალობად აქციეს. იუგოსლავ: 

ელებთან ქართველების შეხვედრამ დ) 

21 გამარჯვებამ ისღა შეცვალა, რო, 

ვერცხლიც გამოგვაცალა ხელიდან დ 
რუსეთი I გუნდს არგუნა. 

ზედიზედ “სამი გამარჯვების შემდეგ ჩენი 
ქალთა ნაკრები პირველად ვერ გახდა ოლი 
მპიური ჩემპიონი. სამწუხაროა, მაგრამ 

გაეწყობა, ყოველთვის არ გაგვიმართლებს 
იმედია, მსოფლიოს ჩემპიონატის ახალი ცი 
კლი. ქართველი ქალებისთვის უფრო წ» 
რმატებული იქნება და მეტ სიხარულს მო 
გვიტანს. 

დავით ბულუა 

სარტიმემლში 
სპორტული გაზეთი 

  

  

     

   
გამოდის: სამშაბათს, უის“. 

ხუთშაბათს, პარასკევს და შაბათს 

მთავარი რედაქტორი 
ზხურაბ ფოცხვერია 

დირექტორი 
გიორგი ოქრომჭედღლიძე | 

რედაქტორი | 
თამაზს მიგრიაული | 

მთავარი რედაქტორის | 
მოადგილე: 
ილია ბაბუნაშვილი 
ფეხბურთის რედაქციის 
რედაქტორი: 
ვახრანგ ბჭზიპკაძე 

ტექნიკური რედაქტორი 
გურამ ხელაშვილი 

კალათბურთის 
განყოფილების გამგე: 
ავთანდილ გურასაშვილი 

ინფორმაციის 
განყოფილების გამგე: 
სოსო კოტრტორეიშვილი 

ფეხბურთის რედაქცია. 

ქართული ფეხბურთის 

განყოფილება: 

კონსტანტინე გოგიშვილი, გიორგი 
ვაშაკიძე, პაატა თოთაძე, კობა ინასა- 
რიძე, მამუკა კვანტალიანი, პაატა 

კვანტალიანი, ხვიჩა სანიკიძე 
უცხოური ფეხბურთის 

განყოფილება: 

ლაშა გოდუაძე, დავით კოვზირიძე, 
ვანო ოქროპირიძე, ონისე შინჯიკა- 

შვილი 

კალათბურთის განყოფილება: 
გიო ახვლედიანი, გიორგი ბიკაშვილი 
ინფორმაციის განყოფილება: 

ავთანდილ სვანიძე, ირაკლი თავაძე 
კორესპონდენტი ქუთაისში 
იუზა კაციტაძე 

ფოტორეპორტიორები: 

გურამ დოლენჯაშვილი, ბადრი 

  
სტსლისდექსი: 
მაია აბზიანიძე, ნათელა გიორგობიანი 

კომპიუტერული ცენტრი: 
ელენე გელუტაშვილი, ნინო ღე” 

ვაძე, სვეტა დევაძე, ტრისტან კახუ- 
რაშვილი, დავით ნადირაშვილი, 

მარიკა ტაბიძე, ბელა ხატიაშვილი 

გამომშვები ზურაბ ინაშვილი     
რედაქციის მისამართი: თბილისი, 

ალ. ყაზბეგის გამზირი 42, II კორ- 

პუსი, IV სართული. საფოსტო მისა- | 

მართი: თბილისი - 79, საფიბტ" | 

ყუთი 208. ტელეფონი: 39 48 29  


	Sarbieli_1998_N185 (1)
	Sarbieli_1998_N185 (10)
	Sarbieli_1998_N185 (11)
	Sarbieli_1998_N185 (12)
	Sarbieli_1998_N185 (2)
	Sarbieli_1998_N185 (3)
	Sarbieli_1998_N185 (4)
	Sarbieli_1998_N185 (5)
	Sarbieli_1998_N185 (6)
	Sarbieli_1998_N185 (7)
	Sarbieli_1998_N185 (8)
	Sarbieli_1998_N185 (9)

