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Tərtər Olimpiya 
İdman Kompleksi



2020-ci il iyulun 24-dən 
avqustun 9-a kimi keçirilmə-
li olan XXXII Yay Olimpiya 
Oyunları 2021-ci ilə təxirə 
salınıb. Olimpiadanın gələn 
il 23 iyul – 8 avqust tarixlə-
rində baş tutacağı açıqlanıb. 
Planetin ən böyük idman 
yarışının keçirilmə yeri isə 
dəyişməyib – oyunlar Tokio-
da olacaq.

İlin əvvəlindən COVID-19 pan-
demiyasının inkişafı fonunda digər 
böyük yarışlar kimi Tokio olimpia-
dasının da təxirə salınacağı barədə 
şaiyələr yayılsa da, məsul şəxslər 
əvvəlcə inamla oyunların öz vaxtın-
da təşkil ediləcəyini deyirdilər. Belə 
ki, martın 15-də Yaponiyanın baş na-
ziri Shinzo Abe yaya kimi vəziyyətin 
düzələcəyini və Olimpiya oyunlarını 
elə planlaşdırılan tarixdə keçirəcək-
lərini bəyan etdi.

Martın 18-də isə Beynəlxalq 
Olimpiya Komitəsinin (IOC) prezi-

denti Thomas Bach Avropa Olimpiya 
Komitələri və Avropa ölkələrinin üzv 
milli olimpiya komitələrinin rəhbər 
şəxsləri ilə təşkil etdiyi videokonf-
ransda olimpiadanın təxirə salına-
cağı ilə bağlı aparılan mülahizələrin 

yolverilməz olduğunu bildirdi.  
Bach deyirdi ki, IOC milli olimpi-

ya komitələri və beynəlxalq idman 
federasiyaları ilə birlikdə olimpiada-
nın keçirilməsi üçün bütün mümkün 
tədbirləri reallaşdırmaqda maraqlıdır. 
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Tokio 2020 Yay Olimpiya Oyunlarına 
lisenziyaların yarıdan çoxunun (57 
%) təmin olunduğunu xatırladan IOC 
prezidenti lisenziya yarışları təxirə 
salınan idman növləri üçün olimpiya 
qanunlarına uyğun tədbirlər görülmə-

sinin və ya əlavə kvotanın ayrılması-
nın mümkünlüyünü də vurğulamışdı.

Kanada, avstraliya və Böyük 
Britaniyanın olimpiadada 

iştirakdan imtinası

Amma martın 23-də mediada 
Kanada, Avstraliya və Böyük Brita-
niyanın 2020-ci ildə keçiriləcəyi təq-
dirdə olimpiadada iştirakdan imtina 
etmələri barədə məlumatlar yayıldı. 
Nəhayət, ertəsi gün - martın 24-də 
IOC koronavirus pandemiyasına görə 
Tokio 2020 Yay Olimpiya və Paralim-
piya oyunlarının gələn il keçirilməsi 
barədə qərar qəbul etdi. Olimpiada-
nın startına 4 ay qalmış...

Məlumatda deyilirdi: “Yaponiya-
nın Baş Naziri Shinzo Abe ilə IOC-un 
prezidenti Thomas Bach arasında 
telefon danışığı zamanı hökumət rəh-
bəri qlobal koronavirus pandemiya-
sına görə olimpiadanın 2021-ci ildə 
təşkil olunmasını təklif edib. Dünya 
Səhiyyə Təşkilatının bu gün təqdim 
etdiyi məlumat əsasında IOC prezi-
denti Thomas Bach və Yaponiyanın 
Baş Naziri Shinzo Abe Tokioda təşkil 
ediləcək Olimpiya oyunlarının idman-
çıların, həmçinin bütün iştirakçıların 
və beynəlxalq ictimaiyyətin sağlam-
lığını qorumaq üçün 2020-ci ildən 
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sonra, lakin 2021-ci ilin yayından gec 
olmamaq şərtilə keçirilməsi barədə 
razılığa gəliblər”.

IOC-un İcraiyyə Komitəsi üzvləri-
nin razılığına əsasən, olimpiya alovu 
Yaponiyada saxlanılacaq. Həmçinin 
yarışlar Tokio 2020 Olimpiya və Pa-
ralimpiya Oyunları adı ilə keçiriləcək.

1940-cı ildə Tokioda keçirilməli 
olan olimpiada...

Ümumiyyətlə, Yaponiyanın Yay 
Olimpiya oyunlarını keçirməklə bağlı 
bəxti gətirmir. Hələ 1940-cı ildə Toki-
oda keçirilməli olan olimpiada Yapo-
niya-Çin müharibəsinin başlaması 
səbəbindən Helsinkiyə təxirə salınsa 

da, sonra, ümumiyyətlə, ləğv olun-
muşdu. 

1964-cü ildə isə Yay Olimpiya 
oyunları yayda Yaponiyada isti və 
rütubətli hava, sentyabrda isə qasır-
ğa mövsümünün olması səbəbindən 
payızda – oktyabrda keçirilmişdi.

1956 melburn Olimpiadası 
zamanı sərt karantin qaydaları 

mövcud olub
Ümumiyyətlə, Olimpiya oyunla-

rının tarixinə baxsaq, bundan əvvəl 
olimpiada 1916-cı ildə I Dünya Mü-
haribəsi, 1940 və 1944-cü illərdəsə II 
Dünya Müharibəsi səbəbindən keçi-

rilməyib. 
1956 Melburn olimpiadası ilə bağ-

lı da maraqlı bir fakt var. Avstraliyada 
heyvanların gətirilməsinə qarşı sərt 
karantin qaydaları mövcud olduğun-
dan at idmanı yarışları əsas yarışlar-
dan 5 ay əvvəl İsveçdə - Stokholmda 
keçirilib.

1972 Münhen olimpiadası za-
manı isə baş vermiş terror hadisəsi 
səbəbindən IOC əvvəlcə yarışların 
yarımçıq dayandırıldığını açıqlasa 
da, ertəsi gün olimpiadanın davam 
etdirilməsinə qərar verilmişdi.

“Olimpiya oyunlarının 
2022-ci ilə təxirə salınması 

mümkün deyil”
Yeri gəlmişkən, Tokio-2020 Olim-

piya Oyunları Təşkilat Komitəsinin 
sədri Esiro Mori bildirib ki, əgər ko-
ronavirus pandemiyası olimpiadanın 
2021-ci ildə də keçirilməsinə imkan 
verməsə, o, ləğv olunacaq. “Olim-
piya oyunlarının 2022-ci ilə təxirə 
salınması mümkün deyil. Bu halda 
olimpiada, ümumiyyətlə, keçirilməyə-
cək. Əvvəllər müharibələrə görə 
olimpiadaların ləğv olunması halları 
qeydə alınıb. İndi dünya gözəgö-
rünməz düşmənlə mübarizə aparır. 
Əgər koronavirusa qalib gəlib olimpi-
adanı keçirsək, bu oyunlar əvvəlkilər-
dən daha dəyərli olacaq”, - deyə Mori 
bildirib.

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsin-
də də bu fikri təsdiqləyiblər: “Bizim 
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yaponiyalı tərəfdaşlarımız və baş na-
zir açıq bildiriblər ki, gələn ilin yayın-
dan sonra da təxirəsalmanın uzadıl-
ması Yaponiya üçün mümkün məsələ 
deyil. Oyunların təxirə salınması həm 
Təşkilat Komitəsi, həm də ümumiy-
yətlə, ölkə üçün böyük yükdür”.

yaponiya iqtisadiyyatına 
5,8 milyard dollardan 

çox ziyan
Britaniyanın LearnBonds iqtisadi 

nəşri isə Tokio olimpiadasının təxirə 
salınmasının Yaponiya iqtisadiyya-
tına 5,8 milyard dollardan çox ziyan 
vuracağını proqnozlaşdırır. Bundan 
başqa, Olimpiya oyunlarının bəzi 
sponsorlarının maliyyə dəstəyini da-
vam etdirəcəkləri də sual altındadır.

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 
koronavirus pandemiyasına görə ma-
liyyə itkisinin isə 800 milyon dollarə-
dək olacağı gözlənilir. Bu məbləğə 
150 milyon dollar həcmində yardım 
paketi də daxildir. O, olimpiya hərəka-
tına, o cümlədən beynəlxalq federasi-
yalar, milli olimpiya komitələri və IOC 
tərəfindən tanınan təşkilatlara ünvan-
lanacaq ki, onlar öz idman növlərini 
inkişaf etdirsinlər, fəaliyyətlərini da-
vam etdirib öz idmançılarına dəstək 
olsunlar.

Futbolda limit 24 yaşa 
kimi artırılıb

Məlum olduğu kimi, olimpiada-
nın futbol turnirində komandaların 

heyətində, əsasən, 23 yaşa kimi 
futbolçular çıxış edir. FIFA Tokio 
olimpiadasının bir il müddətinə 
təxirə salınmasını nəzərə alaraq 
yaş limitində dəyişiklik edib və limit 
24 yaşa kimi artırılıb. Beləliklə, ya-
rışda 1997-ci il təvəllüdlü və daha 
kiçik yaşlı futbolçular çıxış edəcək.  
Qaydalara əsasən, hər komandada 
maksimum 3 oyunçunun limiti keç-
məsinə, yəni istənilən yaşda olma-
sına icazə verilir.

Tokioda 16 futbol komandası çıxış 
edəcək ki, onlardan da 14-ü - Yapo-
niya, Fransa, Almaniya, Rumıniya, 
İspaniya, Yeni Zelandiya, Misir, Kot 
d’İvuar, Cənubi Afrika, Avstraliya, 
Səudiyyə Ərəbistanı, Cənubi Koreya, 
Argentina və Braziliya olimpiadaya 

vəsiqəni təmin edib. Qalan seçmə 
yarışda Şimali və Mərkəzi Amerika 
və Karib hövzəsi (CONCACAF) zo-
nasından 2 komandanın kimliyinə ay-
dınlıq gələcək.

Cəza müddəti bu il bitəcək 
idmançılar...

Andidopinq qaydalarının pozul-
masına görə diskvalifikasiya olunan 
və cəza müddəti 2020-ci ildə bitən 
və bitəcək idmançılar da 2021-ci ildə 
olimpiadada iştirak edə biləcək. 

Tokio olimpiadasının 2021-ci ilə 
təxirə salınması Thomas Bachın 
daha uzun müddət IOC prezidenti və-
zifəsində qalmasına səbəb ola bilər. 
Belə ki, 2021-ci ilin iyununda Afinada 
keçirilməsi planlaşdırılan prezident 
seçkisinin vaxtı da daha sonrakı ta-
rixə ertələnə bilər.

Xatırladaq ki, alman Bach 2013-
cü ildən IOC-a rəhbərlik edir.

206 ölkədən 11 mindən 
çox idmançı

Ümumiyyətlə, Tokio olimpiada-
sında 206 ölkədən 11 mindən çox 
idmançının 33 idman növündə mü-
barizə aparacağı gözlənilir. Açılış və 
bağlanış mərasimlərinin “Japan Nati-
onal Stadium” arenasında keçirilməsi 
planlaşdırılır.

Daha uzaq gələcəyə baxsaq, To-
kiodan sonra olimpiadalar 2024-cü 
ildə Parisdə və 2028-ci ildə Los Ance-
lesdə keçiriləcək.

Rasim
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Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham 
Əliyev iyunun 3-də Tərtər 
Olimpiya İdman Komp-
leksinin açılışında iştirak 
edərək, kompleksdə yara-
dılan şəraitlə tanış olub.

Prezident İlham Əliyevə məlumat 
verildi ki, dörd hektar ərazidə inşa 
edilən Olimpiya İdman Kompleksi-
nin ümumi sahəsi 10 min 773 kvad-

ratmetr, açıq idman meydançaları-
nın sahəsi isə 8558 kvadratmetrdir. 
Qurğuda müxtəlif idman növləri üzrə 
məşqlərin və yarışların keçirilməsi 
üçün nəzərdə tutulan universal zal, 
üzgüçülük hovuzu, sauna, güləş, 
boks, basketbol və trenajor zalla-
rı, tennis kortu inşa edilib. Burada, 
həmçinin mehmanxana, konfrans 
zalı, restoran, qış və yay kafeləri, 
mətbəx, həkim otaqları, inzibati ka-
binetlər, digər texniki və köməkçi 
otaqlar da yaradılıb. Fiziki imkan-

ları məhdud olan tamaşaçıların və 
idmançıların kompleksdən tam və 
təhlükəsiz istifadə etmələri üçün 
zəruri şərait yaradılıb. Kompleksin 
ərazisində 1043 tamaşaçı yerlik tri-
bunası olan stadion, mini futbol, vo-
leybol və basketbol meydançaları, 
transformator, qazanxana, nasosxa-
na, hər biri 400 kubmetrlik içməli və 
yanğın su anbarları, avtodayana-
caq, nəzarət buraxılış məntəqəsi də 
inşa edilib.

Kompleksin tikintisi Prezident 
İlham Əliyevin Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”na əsasən aparılıb.

Tərtər şəhərində Olimpiya İd-
man Kompleksinin inşa edilməsi 
cəbhə bölgəsində yaşayan gənclə-
rin sağlam həyat tərzi sürmələrində, 
onların idmanla sərbəst məşğul ol-
malarında mühüm rol oynayacaq. 
Komplekslə tanışlıqdan sonra Prezi-
dent İlham Əliyev rayonun bir qrup 
idmançısı ilə görüşüb:

- Bu gün Tərtər rayonunda müa-
sir Olimpiya İdman Kompleksi açılır. 
Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. 
Komplekslə tanış olarkən görürəm 
ki, bütün işlər çox yüksək səviyyədə 
görülüb. İndi Tərtərdə də idmanla 
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məşğul olmaq üçün çox gözəl im-
kanlar olacaq.

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın böl-
gələrində idman qurğularının tikintisi 
geniş vüsət alıb. Hesab edirəm ki, 
Azərbaycan bu parametr üzrə dün-
ya miqyasında qabaqcıl yerlərdədir. 
Bölgələrdə tikilmiş Olimpiya komp-
lekslərinin sayı artıq 46-ya çatıbdır. 
Onu da bildirməliyəm ki, 5 rayonda 
Olimpiya İdman komplekslərinin ti-
kintisi davam edir. O layihələr də 
başa çatandan sonra, ümumiyyətlə, 
rayonlarda 51 idman kompleksimiz 
olacaqdır.

Əlbəttə, bu, imkan verəcək ki, 
rayon idmançıları öz peşəkarlığını 
artırsınlar. Burada bütün şərait yara-
dılıb – böyük oyun zalı, güləş, boks, 
trenajor zalları, üzgüçülük hovuzu. 
Hətta mehmanxana da var. Tərtərdə 
heç vaxt üzgüçülük hovuzu olmayıb. 
Böyük stadion inşa edilib. Stadion da 
heç vaxt olmayıb. Mini futbol, voley-
bol, yəni, idmanın əksər növləri ilə 
burada məşğul olmaq olar. Əminəm 
ki, Tərtər idmançıları bu imkanlardan 
istifadə edərək həm ölkə daxilində, 
həm beynəlxalq arenada yaxşı nəti-
cələr göstərəcəklər. Tərtərdə idman 
həmişə inkişaf edib. İndiki şəraiti 
nəzərə alsaq, əlbəttə ki, daha da bö-
yük ümidlərimiz vardır.

Bütövlükdə isə ölkəmizin idman 
infrastrukturu istənilən beynəlxalq 
yarışın keçirilməsi üçün imkan ya-
radır. Bakı şəhərində artıq iki çox 
böyük beynəlxalq idman yarışı keçi-
rilib. Deyə bilərəm ki, Yay Olimpiya 
Oyunlarından sonra öz miqyasına 
görə Avropa Oyunları ikinci yeri tutur. 

Bildiyiniz kimi, Avropa Oyunları heç 
vaxt tarixdə keçirilməyib və birinci 
Avropa Oyunları məhz Azərbaycan-
da keçirilib. Çünki bir çox ölkələr bun-
dan imtina edib, çünki bu, bir yenilik 
idi. Bir çox ölkələr tərəddüd edirdilər 

ki, bunu bacaracaqlar, yoxsa yox. 
Biz isə bunu bacardıq, özü də yük-
sək səviyyədə. Onu da bildirməliyəm 
ki, həm Avropa Oyunları, həm IV 
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Azər-
baycanda keçirilməsi idman poten-
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sialımızı gücləndirdi, eyni zamanda, 
Azərbaycanı dünyada müasir ölkə 
kimi təqdim etdi. Avropa və İslam 
Həmrəyliyi oyunlarında 100-dən çox 
ölkədən 10 mindən artıq idmançı, 
minlərlə qonaq iştirak edib. Əminəm 
ki, onların hər biri Azərbaycandan 
ən xoş təəssüratlarla ayrılıb. Ölkə-
mizin tarixi, inkişafı, xalqımızın qo-
naqpərvərliyi, müasir həyatı ilə bağlı 
onlarda dolğun təsəvvür var. Çünki 
sirr deyil ki, hətta bu günə qədər 
bəzi dairələr Azərbaycan haqqında 
müxtəlif uydurmalar, həqiqəti əks 
etdirməyən saxta informasiyalar ya-
yırlar. Ona görə Azərbaycana gələn 
hər bir qonaq, - əgər o, qərəzsizdir-
sə, - öz gözü ilə ölkəmizin inkişa-
fını, xalqımızın rahat yaşamasını, 
ölkəmizdə hökm sürən sabitliyi gö-
rür. Onu görür ki, bu gün müasir və 
müstəqil Azərbaycan dövləti ən yük-
sək zirvədədir. Mən tam əminliklə 
deyə bilərəm ki, Azərbaycan tarixdə 
heç vaxt indiki qədər güclü, indiki 
qədər müstəqil və azad olmamışdır.

Bizim idmanla bağlı tədbirlə-
rimizin əsas məqsədi insanların 
sağlamlığını təmin etməkdir. Çünki 
idmançılar yaxşı bilirlər ki, idman 
insan sağlamlığı üçün ən əsas amil-
lərdən biridir. Ona görə mən həm 
idmançılarla görüşlərdə, həm də 
digər auditoriyada çıxışlarımda hə-
mişə vurğulayıram ki, hər bir insan 
idmanla məşğul olsun. Söhbət on-
dan getmir ki, hər kəs idmançı ol-
sun. Amma idmanla məşğul olan in-
san sağlam olur. İdman insanı fiziki 
cəhətdən gücləndirir, eyni zamanda, 
bizim idmançılarımız bu gün məişət-
də də bir çoxları üçün nümunədir. 
Beləliklə, idmanın kütləviliyini təmin 
edərək biz xalqımızın sağlamlığını 
qoruyacağıq və bizim gənclərimiz, 
gənc nəsil sağlam olacaq - həm fi-
ziki cəhətdən, həm mənəvi baxım-
dan. Çünki fiziki cəhətdən güclü 
insan adətən öz gücündən yalnız 
çətin məqamda istifadə etməlidir. 
Güclü insanda özünə əminlik var. 
Fiziki cəhətdən güclü insan heç 
vaxt ondan zəif insana qarşı zor tət-
biq etməməlidir. Ancaq özünü, öz 
yaxınlarını, öz torpağını qorumalıdır. 
Ona görə idmanın inkişafı, sadəcə 
olaraq, idman nəticələri əldə etmək 
üçün vasitə deyil, idmanın inkişafı 
xalqın sağlamlığıdır və Azərbaycan 
xalqı sağlam olmalıdır.

Mən bir neçə il bundan əvvəl 

təşəbbüs irəli sürdüm ki, Azərbay-
canda hər bir insan ildə bir dəfə pul-
suz müayinədən keçsin. Buna nail 
olmaq üçün əlbəttə ki, bütün şəhər-
lərdə müasir xəstəxanalar olmalı idi 
və biz artıq bunu təmin etmişik. Bir 
neçə ildir ki, 5 milyondan çox insan 
hər il pulsuz müayinədən keçir, öz 
fiziki vəziyyətini müəyyən edir və 
xəstəlik aşkar olunan təqdirdə la-
zımi müalicə alır. Beləliklə, bu və 
digər tədbirlər nəticəsində Azərbay-
canda insanların ömrünün uzunluğu 
artıb. Azərbaycan xalqı indi daha 
sağlamdır və həm tibbi müayinə-
dən keçmək, həm idmanla məşğul 

olmaq - bu iki amil hesab edirəm 
ki, insanların sağlamlığı üçün əsas 
rol oynayır. Əlbəttə, biz çalışmalı-
yıq ki, uşaqlarımız, yeniyetmələr 
idmanla müntəzəm məşğul olsunlar. 
İdmançılar yaxşı bilirlər ki, yalnız 
müntəzəm məşqlər nəticəyə gətirib 
çıxarır. Ümid edirəm ki, bu imkanlar-
dan həm idmançılar, həm də rayo-
nun digər sakinləri istifadə edəcək-
lər. Hesab edirəm ki, bu Olimpiya 
İdman Kompleksi rayon üçün gözəl 
sağlamlıq və istirahət mərkəzinə 
çevriləcək.

Tərtər rayonunun inkişafı daim 
diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan 
xəritəsində Tərtər rayonunun xü-
susi yeri var. Tərtər rayonu cəbhə 
bölgəsində yerləşir və təbii ki, bu 
rayona diqqət həmişə yüksək səviy-
yədə olub. Təsadüfi deyil ki, Tərtər 
rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı 
üçün son illər ərzində bir çox işlər 

görülüb. Bu, mənim rayona sayca 
6-cı səfərimdir və hər dəfə burada 
olanda açılışlarda iştirak edirəm, və-
ziyyətlə tanış oluram, müvafiq tapşı-
rıqlar verirəm ki, işlər daha da sürət-
lə getsin. Deyə bilərəm ki, son illər 
ərzində rayonun infrastrukturunun 
inkişafı çox sürətlə gedir. Bu gün 
açılacaq yeni yarımstansiya Tərtə-
rin elektrik enerjisi ilə təchizatında 
mühüm rol oynayacaq. Baxmayaraq 
ki, bu günə qədər görülmüş tədbirlər 
nəticəsində bu sahədə çox böyük 
irəliləyiş var. Tərtərdə yaşayan in-
sanlar yaxşı bilirlər ki, vaxtilə burada 
elektrik enerjisi ilə böyük problemlər 

var idi, fasilələrlə verilirdi, tez-tez 
kəsilirdi. İndiki dövrdə artıq bu, tarix-
də qalır. Düzdür, hərdənbir qəzalar 
baş verir, ancaq bütövlükdə enerji 
təminatının dayanıqlığı təmin edilir. 
Bu gün açılacaq yarımstansiya həm 
Tərtər rayonu, həm də qonşu rayon-
lar üçün əlavə imkanlar yaradacaq.

Tərtərdə qazlaşdırma 98 faizə 
çatır. Təqribən 10 il bundan əv-
vəl ümumiyyətlə, qazlaşdırmadan 
söhbət getmirdi. Nəinki kəndlərdə, 
şəhərdə qaz yox idi. İndi isə əksər 
kəndlərə qaz xətləri çəkilib və əlbət-
tə, 98 faiz göstərici bu işlərə xüsusi 
diqqət yetirildiyini göstərir.

Yol təsərrüfatı tamamilə yenilə-
nir. Bu gün biz yeni yolun açılışını 
qeyd etdik və təqdimatda o yolun əv-
vəlki vəziyyəti əks olunmuşdu. Heç 
asfalt da yox idi, payız-qış aylarında 
keçilməz torpaq yollar idi. Hazırda 
Tərtər rayonunda yolların salınma-
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sı və təmiri ilə bağlı çox böyük işlər 
görülür. Yolların 80 faizi əsaslı təmir 
edilib və bir layihə də icra ediləndən 
sonra 100 faiz olacaq.

Beləliklə, əsas infrastruktur la-
yihələri – elektrik enerjisi, qaz və yol-
larla bağlı məsələlər öz həllini tapıb. 
Sosial infrastruktur, gözəl Olimpiya 
İdman Kompleksi yaradılıb, bir neçə 
il əvvəl rayon mərkəzi xəstəxanası 
əsaslı təmir edilib və ən müasir ava-
danlıq quraşdırılıb. Tərtər şəhərinin 
su-kanalizasiya layihəsi artıq 4 il 
bundan əvvəl tamamlanıb və mənim 
iştirakımla onun açılışını qeyd etmi-
şik. Hazırda içməli su və suvarma 
layihələrinin icrası davam etdirilir.

Təkcə subartezian quyularının 
qazılması nəticəsində rayonun su ilə 
təminatı böyük dərəcədə yaxşılaşıb. 
Bu günə qədər 72 subartezian quyu-
su qazılıb. İmzalanacaq yeni sərən-
camla əlavə 21 subartezian quyu-
sunun qazılması nəzərdə tutulur. 
Beləliklə, Tərtər rayonunun suvarma 
ilə bağlı olan problemləri öz həllini 
tapacaq və bu, təbii ki, kənd təsər-
rüfatının inkişafına xidmət göstərə-
cəkdir.

Taxılçılıq, pambıqçılıq Tərtər 
üçün ənənəvi kənd təsərrüfatı 
sahələridir. Pambıqçılığa gəldikdə, 

Tərtərdə məhsuldarlıq ölkə üzrə orta 
məhsuldarlıqdan üstündür. Hər hek-
tardan 34 sentner pambıq götürü-
lüb. Ölkə üzrə bu göstərici də yaxşı 
səviyyədədir, 29 sentnerdir. Amma 
Tərtər burada qabaqcıl yerlərdədir. 
Nəzərə almalıyıq ki, mənfur qonşu-

larımız uzun illər ərzində Tərtərin su-
yunu kəsiblər. O suyu ki, Azərbaycan 
Respublikası onun yığılması ilə bağlı 
vaxtilə, 1970-ci illərdə böyük işlər 
görüb. Sərsəng su anbarının inşası 
Azərbaycan Respublikası tərəfin-
dən, respublika büdcəsi tərəfindən 
həyata keçirilib. İndi isə mənfur qon-
şular bizim suyumuzu kəsiblər. Bu, 
ekoloji terrordur.

Sirr deyil ki, Ermənistan terror 
dövlətidir və bunu bu dövlət dəfələrlə 
göstərib, hətta öz rəhbərlərinə qarşı 
terror törədiblər. İyirmi il bundan əv-
vəl Ermənistan rəhbərliyinin bir çox 
üzvü bu ölkənin parlamentində qətlə 
yetirildi və o cinayətin üstü açılma-
yıb. Halbuki hər kəs bilir ki, o cinayə-
tin sifarişçiləri kimdir. Ancaq onu 
ört-basdır edirlər. Çünki onların ter-
rorçu mahiyyəti bu gün də yaşayır. 
Kiminsə suyunu kəsmək cinayətdir. 
Bu, faşizmin təzahürüdür və təsadüfi 
deyil ki, Ermənistanda faşistlərə abi-
dələr ucaldılır. Azərbaycanda quru-
culuq, abadlıq işləri aparılır, hər bir 
şəhərdə sosial obyektlər, belə gözəl 
olimpiya mərkəzləri, xəstəxanalar, 
məktəblər tikilir, yollar çəkilir, qaz-
laşdırma aparılır. Kasıb Ermənistan-
da isə ondan-bundan dilənə-dilənə, 
güc-bəla ilə yaşayırlar, amma fa-

şistlərə 6 metrlik abidə ucaldırlar. O 
adam ki, onun Hitlerlə əməkdaşlığı 
sənədlərlə təsdiq edilib. O adam ki, 
müharibə zamanı demişdir: “Alma-
niya uğrunda ölən, Ermənistan uğ-
runda da ölür”. O adam ki, Sovet İtti-
faqının müvafiq orqanları tərəfindən 

həbs olunub, ona 25 il hökm oxunub, 
həbsxanada da ölüb və reabilitasiya 
olunmayıb. O adama 6 metrlik abi-
də ucaldılır və bugünkü Ermənistan 
rəhbərliyi bu adamı qəhrəman kimi 
təqdim edir. Bu, nəyi göstərir?! Onu 
göstərir ki, Ermənistanda hakimiyyət 
dəyişə bilər, amma bu ölkənin terror-
çu və faşist mahiyyəti dəyişməz ola-
raq qalır və bunu hər kəs bilməlidir. 
Bütün dünya bilməlidir.

Bu gün beynəlxalq təşkilatların 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi ilə bağlı sərgilədi-
yi mövqe həqiqəti, ədaləti əks etdirir. 
Bizim səylərimiz nəticəsində bütün 
aparıcı beynəlxalq təşkilatlar mü-
naqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll olunması ilə əlaqə-
dar müvafiq bəyanatlar vermişlər. Bi-
zim bir çox ölkələrlə ikitərəfli format-
da imzaladığımız strateji tərəfdaşlıq 
haqqında bəyannamələrdə ölkə-
mizin ərazi bütövlüyü dəstəklənir 
və münaqişənin məhz bu prinsiplər 
əsasında həll olunması təsbit edilir.

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda qon-
darma “Dağlıq Qarabağ respublika-
sı”nda qondarma prezident seçkiləri 
keçirilmişdir. Qondarma, saxta prezi-
dent guya ki, seçilib. Bu gün Dağlıq 
Qarabağda hakimiyyəti zəbt etmiş 
xunta rejimidir və əvvəlki rejimin 
tör-töküntüləridir. Ermənistanın əv-
vəlki rejiminin bəd əməlləri haqqın-
da bütün faktları Ermənistanın indiki 
rəhbərliyi açıbdır, ictimaiyyətə təq-
dim edibdir. Onların generalları oğru, 
onların dırnaqarası “qəhrəmanları” 
cinayətkar, onların rəhbərləri rüş-
vətxordur. Keçmiş rejimin nə qədər 
nümayəndələri həbs olunub, nə qə-
dər axtarışa verilib. Bu, nə demək-
dir?! O deməkdir ki, 2018-ci ilə qədər 
20 il ərzində Ermənistana cinayət-
karlar rəhbərlik ediblər. Onlardan biri 
indi həbsxanadadır, o birisi isə hələ 
ki azadlıqda. Halbuki onun da ölkə-
dən çıxışına qadağa qoyulub. Yəni, 
bir ölkənin müstəqilliyi hələ 30 ilə 
çatmayıb, ölkənin 20 ili cinayətkar-
ların ixtiyarına buraxılıb. Əlbəttə ki, 
bu cinayətkar dəstə cinayətkar rejim 
yaradıb. O cinayətkar rejim ki, bütün 
milli azlıqları əzibdir. Orada bir dənə 
də olsun milli azlıq yoxdur. Azərbay-
canın qədim torpaqlarında bir dənə 
də olsun azərbaycanlı qalmayıbdır. 
Bizim tarixi abidələrimiz, məscidlə-
rimiz dağıdılıbdır, azərbaycanlıların 
tarixi irsi silinibdir. Nəinki azərbay-
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canlıların, heç bir başqa millətin 
nümayəndəsi orada yoxdur. Baxın, 
dünyanın əksər ölkələrində müxtəlif 
xalqlar yaşayır. Bu baxımdan Azər-
baycan bir örnəkdir. Bunu bütün 
dünya etiraf edir ki, Azərbaycanda 
hökm sürən millətlərarası müna-
sibətlər, dinlərarası dialoq dünya 
üçün nümunədir. Ermənistanda isə 
əhalinin 99,9 faizi ermənidir. Bu ci-
nayətkar kriminal rejim bütün digər 
millətlərdən olan insanları müxtəlif 
yollarla qovub. İndi Dağlıq Qara-
bağda da xunta rejimi hökm sürür. 
Əlbəttə, xunta rejimi tərəfindən ke-
çirilmiş saxta seçkilər bir şoudur, bir 
təlxəklər tamaşasıdır. Bütün aparıcı 
ölkələr bu dırnaqarası “seçkiləri” qı-
nayıb və tanımayıb. Baxın, özü də 
bəyanatlar qəbul ediblər. ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri – Ame-
rika, Fransa, Rusiya bəyan ediblər 
ki, seçkiləri tanımırlar. Avropa İtti-
faqı bəyan edib ki, seçkiləri tanımır. 
Avropa Parlamenti, həmçinin İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama 
Hərəkatı, digər təşkilatlar - bütün 
aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bu seç-
kiləri qınadı, təkcə Avropa Şurasın-
dan başqa. Avropa Şurası susdu. O 
da nəyə görə? Bəllidir. Çünki Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasının 
əsas hədəflərindən biri Azərbaycanı 
ləkələmək, ölkəmizi gözdən salmaq, 
ölkəmiz haqqında uydurmalar yay-
maq, saxta məruzələr qəbul etdir-

mək, Azərbaycanda “beşinci kolo-
nu”, satqınları və münaqişə ilə bağlı 
Ermənistan tərəfini dəstəkləməkdir. 
Ona görə Avropa Şurası bu saxta 
seçkilərlə bağlı səsini belə çıxarma-
dı. Bu halda hansı obyektivlikdən, 
hansı ədalətdən söhbət gedə bilər!

Mən deyəndə ki, Avropa Şurası 
tərəfindən Azərbaycan ilə əlaqədar 
qəbul edilmiş sənədlər mənim üçün 
bir kağız parçasından artıq deyil, 
bunu nəzərdə tuturdum. Bütün Azər-
baycan ictimaiyyəti görüb ki, Avropa 
Şurası anti-Azərbaycan mövqedədir 
və bu təşkilatda anti-Azərbaycan 
meyilləri, azərbaycanafobiya hökm 
sürür və bizə ünvanlanmış bütün it-
tihamların təməlində məhz azərbay-
canafobiyadır. Biz bütün bu ittiham-
ları artıqlaması ilə onların özlərinə 
qaytarırıq. Qoy, bir bəyanat versin-
lər ki, indi bu dünyada bəzi ölkələr-
də nələr baş verir. Polis zorakılığı, 
nümayişçilərə qarşı tətbiq edilən 
güc, nümayişçilərin öldürülməsi, on-
ların gözlərinin çıxarılması, kütləvi 
surətdə həbs edilməsi, jurnalistlərin 
döyülməsi, həbs edilməsi, bunlar 
harada baş verir? Qərb ölkələrin-
də. Açsınlar gözlərini, baxsınlar və 
utansınlar ki, susublar. Nəyə görə? 
Çünki güclü dövlətlərdən qorxurlar. 
Hesab edirlər ki, bu, məsələnin in-
san haqlarının qorunmasına aidiy-
yəti yoxdur. Ona görə bu qurumun 
riyakar mahiyyəti heç kim üçün sirr 

deyil və bizi də heç maraqlandırmır, 
onlar bu saxta seçkiləri tanıyıblar, 
yoxsa yox. Əsas odur ki, dünyanın 
sanballı və hörmətə layiq olan təş-
kilatları Dağlıq Qarabağda keçirilmiş 
saxta seçkiləri tanımayıb və qına-
yıblar.

Ona görə bu beynəlxalq təşkilat-
ların və bir çox ölkələrin mövqeyi, 
əlbəttə ki, bizim mövqeyimizi güc-
ləndirir. Siyasi və hüquqi baxımdan 
bizim mövqeyimiz mükəmməldir, 
Ermənistanın mövqeyi qüsurludur. 
Biz iqtisadi sahədə, hərbi sahədə 
Ermənistandan qat-qat güclüyük və 
bunu göstərmişik, o cümlədən dö-
yüş meydanında. Onlar bizə hücum 
etdi, biz cavab verib onları yerinə 
oturtduq. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarının bir hissəsini azad etdik. 
Onlar nə etdilər? Bizim kəndlərimizi 
bombaladılar, bax, burada Tərtər-
də. Mən Aprel döyüşlərindən sonra 
gəlib o bombaları, o mərmiləri gör-
müşdüm, evlərə getmişdim. Tərtər 
şəhərini, Tərtərin, Ağdamın kəndlə-
rini bombalayıblar. Bu, faşizm deyil, 
nədir? Dinc əhaliyə qarşı müharibə 
aparıla bilməz. Onların bizim ordu-
muza gücü çatmayıb, öz mövqeləri-
ni qoyub qaçmışdılar və nə etdilər? 
Dinc əhaliyə qarşı güc tətbiq etdilər. 
Hesab edirdilər ki, bu, tərtərlilərə, 
ağdamlılara təsir edəcək. Bir nəfər 
də tərpənmədi yerindən, bir nəfər 
də! Onlar bir daha gördülər ki, Azər-

12 спортсман  № 124 / 2020

S P O R T S M A NТЯРТЯР ОИК



baycan xalqı böyük xalqdır. Mən 
Aprel döyüşlərindən sonra burada 
olarkən bir daha tərtərlilərin mərd-
liyini gördüm. Gördüm ki, onlar öz 
torpağından heç bir yerə gedən de-
yillər. Gördüm ki, bütün təhlükələrə 
baxmayaraq, öz torpağında möh-
kəm dayanıblar. Aprel döyüşləri 
mənfur qonşumuza dərs olmalı idi. 
Ondan sonra 2018-ci ildə Naxçıvan 
əməliyyatı. Orada da minlərlə hek-
tar torpaq bizim nəzarətimizə keç-
di. İşğal olunmuş torpaqları azad 
etdik. Azərbaycan Ordusu gücünü 
göstərdi. Bizim gücümüzün mənbə-
yi Azərbaycan xalqıdır. Ermənistan 
ordusunun mənbəyi xarici ianələrdir 
və bunu açıq etiraf edirlər ki, xarici 
dəstək olmadan bu ölkə batacaq, 
bu ölkənin gələcəyi yoxdur. Çünki 
demək olar ki, onların bütün qonşu-
lara - Azərbaycan ilə Türkiyəyə qar-
şı açıq şəkildə, digər qonşu ölkəyə 
gizli şəkildə ərazi iddiaları var. Bax-
mayaraq ki, onlar bizim tarixi torpa-
ğımızda yaşayırlar. Bu tarixi hər kəs 
bilməlidir, xüsusilə gənclər bilməlidir, 
olduğu kimi bilməlidir. İndiki Ermə-
nistan Respublikasının ərazisi qədim 
Azərbaycan torpağıdır. Bu, faktdır, 
tarixi faktdır. Heç uzağa getmək la-
zım deyil. XX əsrin əvvəllərində çar 
Rusiyası tərəfindən dərc edilmiş xə-
ritələrə baxmaq kifayətdir. Hər kəs 
görər ki, indiki Ermənistanın bütün 
ərazisindəki toponimlərin demək olar 
ki, mütləq əksəriyyəti Azərbaycan 
mənşəlidir. Mən xahiş edirəm, bizim 
alimlərimiz bunu dərc etsinlər ki, hər 
kəs görsün. Balaca bir kitabça dərc 
etsinlər.

İndiki Ermənistan ərazisində ta-
rixi Azərbaycan adları, şəhərlərin, 

kəndlərin adları dəyişdirilib. Bu adlar 
neçənci ildə dəyişdirilib? Ona görə 
biz deyəndə ki, indiki Ermənistan 
tarixi Azərbaycan torpağında yara-
dılıb, tam həqiqəti deyirik. Biz yaxşı 
bilirik ki, ermənilər bizim torpağımı-
za, o cümlədən indiki Ermənistan 
ərazisinə XIX əsrin əvvəllərində kö-
çürülüblər, Rus-İran müharibəsin-
dən sonra. Tərtərlilər yaxşı bilirlər və 
Azərbaycan xalqı da bilir ki, 1978-ci 
ildə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətinin ərazisindəki kəndlərin 
birində ermənilərin bu bölgəyə gəl-
məsinin 150 illiyini əks etdirən abidə 
ucaldılıb. 1978-ci ildən 150 ili çıxın, 
deməli 1828-ci ildə gəliblər. Müha-
ribə başlayan kimi o abidəni dağı-
dıblar, amma onun qalıqları qalıb və 
indi istənilən adam gedib baxa bilər. 
Onun şəkillərini də göstərmək lazım-
dır. Onlar gəlmədilər, Şərqi Anado-
ludan və İrandan bizim torpaqları-
mıza köçürülüblər. Bu proses XIX 
əsrin əvvəllərindən başlanmışdır və 
sonralar daha geniş vüsət almışdır. 
Mən deyəndə ki, İrəvan bizim qə-
dim torpağımızdır, tam həqiqəti de-
yirəm. Bunu hər kəs bilir. Əgər belə 
olmasaydı, Azərbaycan Demokratik 
Respublikası nə üçün onda qərar 
qəbul edib ki, İrəvanı Ermənistana 
versin, bağışlasın. Özü də nə vaxt? 
Müstəqillik elan olunandan bir gün 
sonra. Müstəqillik 1918-ci il mayın 
28-də elan edilib. 1918-ci il mayın 
29-da isə qərar qəbul edilib, özü də 
yekdilliklə yox. Bu qərarın əleyhinə 
çıxanlar da olubdur, amma onların 
rəyi nəzərə alınmayıb. Azərbaycan 
Demokratik Respublikası tərəfindən 
qərar qəbul edilib ki, İrəvan Ermə-
nistana bağışlanılsın, verilsin. Bunu 

unutmaq olmaz və bunu bağışlamaq 
da olmaz. Hər kəs bunu bilsin. Guya 
ki, bundan sonra Ermənistan Azər-
baycana qarşı digər iddialarından əl 
çəkəcəkdi. Amma əl çəkdimi? Yox! 
Bizim qədim diyarımız Zəngəzur da 
Ermənistana verildi. Zəngəzurun 
verilməsi ilə böyük türk dünyasın-
da coğrafi parçalanma baş verdi, 
Azərbaycanın əsas hissəsi Türkiyə 
ilə sərhəddən məhrum edildi. Bizim 
Türkiyə ilə sərhədimiz yalnız Naxçı-
van Muxtar Respublikasındadır. İrə-
van onlara veriləndən sonra ermə-
nilər öz iddialarından əl çəkdilərmi?

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. 
Yenə də torpaq iddiası. Əl çəkdimi? 
Kim əsaslandıra bilər ki, azərbay-
canlıların tikdikləri İrəvan - qədim 
şəhərimiz Ermənistana verilsin. 
Kim bunu əsaslandıra bilər? Hansı 
adam? Qoy dursun, desin, mən he-
sab edirəm ki, Azərbaycan Demok-
ratik Respublikası düz edib, bu işi 
görüb. Qoy desin. Ona görə bilirsiniz 
mifologiyaya düçar olmaq ən axırın-
cı şeydir. Siz gənclər, bütün gənclər 
tarixi olduğu kimi bilməlisiniz. Onu 
da bildirməliyəm. Bu hadisə 1918-ci 
ildə baş verib. Ancaq ilk dəfə bu tarixi 
faktla bağlı məsələni mən qaldırdım. 
Mənə qədər heç kim bunu qaldırma-
yıb. Bizim tarixi kitablarımızda buna 
rast gəlmək bəlkə nadir hallarda 
mümkündür. Sanki belə bir fakt ol-
mayıb. Mən bunu qaldırdım. Müxtə-
lif kürsülərdən, o cümlədən xaricdə 
olarkən qaldırdım və dedim ki, bu, 
bizim şəhərimizdir, bizim torpağımız-
dır. Hər kəs tarixini bilməlidir.

Münaqişəyə gəldikdə, bunun həl-
linin bir yolu var, o da ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünün bərpasıdır. Başqa yol 
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yoxdur. Azərbaycan öz ərazi bü-
tövlüyünü bərpa edəcək. Mən bu 
yaxınlarda demişəm, biz güc top-
layırıq, daha da güclü olmalıyıq və 
olacağıq. Eyni zamanda, geosiyasi 
vəziyyət elə olmalıdır ki, bizim bütün 
addımlarımız uğurla nəticələnsin. 
Mən demişəm ki, Qarabağ Azər-
baycandır və bir daha bunu təkrar-
lamaq istəyirəm: Qarabağ və onun 
tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycandır və nida işarəsi. Bü-
tün Azərbaycan ictimaiyyəti, xalqı-
mız bu mövqeyi dəstəkləyir. Mənim 
apardığım siyasəti, o cümlədən bu 
məsələ ilə bağlı apardığım siyasəti 
dəstəkləyir.

Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə 
münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. 
Olimpiya Kompleksinin Tərtərdə 
açılması böyük məna daşıyır. Bura-
da öz gücünü artıran gənclər ölkə-
mizin uğurlu inkişafına töhfələrini 
verəcəklər. Mən buna əminəm. Sizi 
bir daha təbrik edirəm!

Sonra yaradılan gözəl şəraitə 
görə dövlətimizin başçısına tərtər-
lilərin minnətdarlığını çatdıran boks 
üzrə Əməkdar məşqçi Faiq Məm-
mədov dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident, 
Sizi Tərtər idmançıları adından sə-
mimi qəlbdən salamlayır, bu gözəl 
Olimpiya İdman Kompleksini bizə 
bəxş etdiyinizə görə Sizə ürəkdən 
təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı 

bildiririk.
Cənab Prezident, mən idmanın 

boks növü üzrə Əməkdar məşqçi 
və İdman ustasıyam. Eyni zaman-
da, qeyd etmək istəyirəm ki, Tərtər 
rayonunda idmanın inkişafı davam 
edib. Bundan sonra bu möhtəşəm 
Olimpiya İdman Kompleksi və içə-
risindəki müasir avadanlıqlar im-
kan verəcək ki, biz daha da böyük 
həvəslə məşq edək və yeni-yeni 
uğurlara imza ataq.

Cənab Prezident, onu da demək 
istəyirəm ki, bu gün bütün dünyada 
yayılmış koronavirus pandemiya-
sına görə sosial layihələrin və eyni 
zamanda, idman tədbirlərinin ke-
çirilməsi dayandırılmışdır. Ancaq 

buna baxmayaraq, Siz və Mehriban 
xanım ölkəmizdə yeni-yeni sosial la-
yihələrin həyata keçirilməsini davam 
etdirirsiniz. Bu gün cəbhə bölgəsin-
də yerləşən Tərtər rayonunda açı-
lışını qeyd etdiyiniz bu möhtəşəm 
Olimpiya İdman Kompleksi bunu 
deməyə əsas verir. Biz bunu da 
qeyd etməliyik ki, bu gün pandemiya 
ilə əlaqədar insanların sağlamlığını 
nəzərə alaraq bütün qabaqlayıcı 
tədbirləri həyata keçirmisiniz. Buna 
görə Sizə və Mehriban xanıma dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbay-
can xalqı Sizi sevir və dəstəkləyir. 
Tanrı Sizi və ailənizi qorusun, cənab 
Prezident.
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Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi – IOC-un 
vitse-prezidenti Uğur Erdener təxirə salınan 
Tokio 2020 və ümumiyyətlə, Olimpiya oyunları 
ilə bağlı “Sportsman” jurnalına onlayn şəkildə 
eksklüziv müsahibə verib.

Xatırladaq ki, oftalmologiya professoru 
olan cənab Erdener həmçinin Beynəlxalq 
Kamandan Oxatma Federasiyası və Türkiyə 
Olimpiya Komitəsinin prezidentidir.

- Uğur bəy, əgər Olimpiya oyunları 2021-ci ildə də 
hər hansı səbəbdən Tokioda keçirilməsə, Beynəlxalq 
Olimpiya Komitəsinin “B” planı, ehtiyat variantı var-
mı?

- Tokio 2020 Olimpiya və Paralimpiya Oyunları eyni 
adı ilə 2021-ci ildə keçiriləcək və Yay Olimpiya Oyunla-
rı iyulun 23-də eyni proqramla başlayacaq. IOC və Tokio 
2020 Olimpiya və Paralimpiya Oyunları Təşkilat Komitəsi-
nin qərarı belədir və başqa ehtimal yoxdur, yəni yenidən 
təxirəsalma mümkün deyil.

- aVrO-2020 təxirə salınmamışdan əvvəl yarışın 
bir ölkədə keçirilməsi ilə bağlı söhbətlər meydana 
çıxanda Türkiyənin təkbaşına avropa çempionatına 
ev sahibliyi etməyə hazır olduğu barədə xəbərlər ya-
yılmışdı. Bəs Tokio bu və ya digər səbəbdən imtina 
etsə, indiyədək 5 dəfə Olimpiya oyunlarına, o cüm-

lədən 2020 Olimpiadasının ev sahibliyinə namizəd 
olmuş İstanbulun 2021-ci ildə olimpiadanı keçirməsi 
mümkündürmü?

- Tokio olimpiadanı keçirməkdən imtina etmədiyi üçün 
oyunları başqa bir şəhərin keçirməsi ehtimalı da müzakirə 
mövzusu deyil. Ümumiyyətlə, mövcud qaydalara görə, 
Olimpiya oyunları əvvəlcədən qərar verilmiş şəhərdən alı-
nıb başqa yerə verilə bilməz.

- Sığorta hazırda həyatın hər sahəsində var. Bəs 
Olimpiya oyunları da sığortalanırmı? Olimpiada keçi-
rilməsə, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin kompensa-
siya alması mümkündürmü? Ümumiyyətlə, olimpia-
dada çıxış edən idmançılar da sığortalanırmı?

- Olimpiya oyunları proqramına daxil olan idman növ-
lərinin beynəlxalq federasiyaları gəlirlərini təmin etmək 
üçün sığortalana bilərlər və bir çox federasiya Tokio 2020 
üçün sığortaya sahib idi, lakin sığorta təxirəsalınmanı de-
yil, ləğvolunmanı qarşılayır.

Olimpiya oyunlarında mübarizə aparan idmançılarda 
IOC-un tibbi sığortası olur, oyunlar zamanı da həm Təşki-
lat Komitəsi, həm də IOC tərəfindən onların sağlamlıqları 
və müalicələri ilə bağlı bütün tədbirlər görülür.

- azarkeşlərsiz Olimpiya oyunları mümkündürmü? 
Və ya tribunalarda azarkeş sayına məhdudiyyətlərin 
qoyulması müzakirə olunurmu?

- Oyunların tamaşaçısız keçirilməsi məsələsi hazırkı 
vəziyyətdə müzakirə mövzusu deyil və Tokio olimpiadası 
üçün alınan bütün biletlər gələn il də etibarlı olacaq.

- Tokio Olimpiadasında idmançıların və digər işti-
rakçıların tibbi cəhətdən qorunması ilə bağlı nə kimi 
işlər planlaşdırılır?

- Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və Ümumdünya Sə-
hiyyə Təşkilatı Cenevrədə yeni bir protokol imzalayaraq 
sıx əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək qərarına gəlib-
lər. Rəhbəri olduğum IOC-un Tibb və Elm Komissiyasının 
bütün işləri ilk növbədə idmançıların sağlamlığını qoruma-
ğa yönəlib və bu mövzuda heç bir risk etmək olmaz.

- Sosial məsafə saxlamaq düşüncəsi də idmana si-
yarət edir. amma idman həm də birlik, dostluq demək-
dir. Sizcə bu məsələ idmana çoxmu təsir edəcək? İd-
manın gözəlliyinə xələl gətirəcəkmi?

- Sosial məsafənin təmin edilə biləcəyi idman növlərin-
dən əlavə, yaxın və fiziki təmasın məcburi olduğu növlər 
də mövcuddur və buna görə də, demək olar ki, bütün id-
man növlərində yarışlar ya müvafiq federasiyalar tərəfin-
dən ləğv edilir, ya da təxirə salınır. Məlum olduğu kimi, 

UĞUr erdener: “Gələn İl ÇOx UĞUrlU, prOBlemSİZ 
Bİr Olİmpİadanın KeÇİrİləCəyİnə İnanıram”

“Futbol liqalarının davam etdirilməsi 
tamaşaçısız və mövsümü başa 

çatdırmağa yönələn fəaliyyətlərdir”



 

olimpiadaya lisenziyaların 57 %-i artıq idmançılar tərəfin-
dən qazanılıb və növbəti il üçün də etibarlıdır, qalan 43% 
lisenziya isə, əsasən, beynəlxalq federasiyaların 2021 
təqvimləri çərçivəsində sahiblərini tapacaq.

- İdmançıların yarışlarda maskada çıxış etməsi 
məsələsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsində müza-
kirə olunurmu? Təbii ki, söhbət daha keyfiyyətli, tex-
noloji cəhətdən daha mükəmməl maskalardan gedir. 
amma bu, idmanın gözəlliyinə zərər vurmazmı? axı 
yarışarkən idmançıların sifət cizgilərinin dəyişməsi 
də azarkeşlər üçün maraqlıdır. məsələn, qılıncoynat-
mada azarkeşlər idmançıların emosiyalarını (eləcə də 
şaybalı hokkeydə qapıçıların) tam görə bilmir. 

- Hazırda bu cür müzakirə IOC-un gündəliyində de-
yil. Çünki, əvvəlki cavabımda qeyd etdiyim kimi, yarışlar 
hazırda keçirilmir və vəziyyətə görə il ərzində az yarışlar 
planlaşdırılır. Bəzi ölkələr futbol liqalarına öz tədbirlərini 
və əlbəttə riskləri alaraq başladılar, amma məlum olduğu 
kimi, bunlar tamaşaçısız və mövsümü başa çatdırmağa 
yönələn fəaliyyətlərdir.

- Tokio Olimpiadasının 2021-ci ilə təxirə salınma-
sı səbəbindən 4 illik dövrü qorumaq üçün paris 2024 
Olimpiya Oyunlarının da 2025-ci ildə keçirilməsi müm-
kündürmü?

- Belə bir ehtimal əsla müzakirə mövzusu deyil. Paris 
2024 Olimpiadası planlaşdırıldığı vaxtda keçiriləcək.

- şəxsən siz Olimpiya oyunlarının, ənənəyə uyğun, 
bir şəhərdə deyil, gələcəkdə çox şəhərdə və ya çox 
ölkədə keçirilməsi ideyasına necə baxırsınız?

- IOC-un yeni normaları çərçivəsində iki qonşu ölkənin 
və ya eyni ölkənin bir neçə şəhərinin birlikdə olimpiada 
keçirməsi mümkündür. Bununla bağlı bildirim ki, Paris 
2024 Olimpiya Oyunlarında sörf yarışları Taitidə, yelkən 
yarışları isə Marseldə keçiriləcək.

- Ümumiyyətlə, həm texnikanın inkişafı, həm də 
son aylar baş verənlərlə bağlı Tokiodan sonra gələcək 
Olimpiya oyunlarında nə kimi dəyişikliklərin olacağını 

düşünürsünüz?
- Əsas məqsədimiz daha mükəmməl, iqtisadi cəhət-

dən daha xeyirli, ekoloji cəhətdən daha təmiz, texnologi-
yanın daha yaxşı tətbiq olunduğu, özündə daha sabit si-
yasəti ehtiva edən bu böyük tədbiri – Olimpiya oyunlarını 
keçirməkdir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi buna nail ol-
maq üçün daim çalışır.

- Son aylarda COVıd-19 pandemiyasına görə id-
man yarışlarının dayandırılması səbəbindən daha çox 
populyarlıq qazanan kiberidmanın Olimpiya oyunları-
nın proqramına daxil edilməsi mümkündürmü?

- IOC-un İdman Departamenti bu sahədə ciddi işlər 
görür və hesabatlar hazırlayaraq IOC İcraiyyə Komitəsinə 
təqdim edir. Hazırda kiberidmanın olimpiya proqramına 
daxil edilməsi mümkün deyil, amma düşünürəm ki, müəy-
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yən meyarların tətbiqi halında, çox yaxın olmayan gələ-
cəkdə, bu, mümkün ola bilər.

- Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsin-
də proqnozla məşğul olan bir şöbə varmı? məsələn, 
Olimpiya oyunları ərəfəsində ölkələrin neçə medal 
qazanacağı, hansı idman növlərində mümkün rekord-
ların qeydə alınacağı kimi məsələlər ehtimal edilirmi? 

- IOC-un İdman Departamenti və Olimpiya oyunları 

icraçı direktoru müxtəlif mövzularda oyunlar üçün çox bö-
yük işlər görürlər, təbii ki, bəzi statistik araşdırmalar da 
bura daxildir. Bununla yanaşı, hansı ölkənin neçə medal 
qazanacağı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsini maraqlandır-
mır. IOC yalnız hansı idman növündə neçə qızıl, gümüş 
və bürünc medal veriləcəyini, yəni hər olimpiada üçün 
neçə yarış keçiriləcəyini müəyyənləşdirir.

- yəqin ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Tibb 
və elm Komissiyasının rəhbəri kimi son aylar məlum 
səbəblərdən sizin öhdənizə daha böyük məsuliyyət 
düşüb. İşiniz çoxdurmu? Ümumiyyətlə, həm də bir 
həkim kimi COVıd-19 pandemiyası ilə bağlı nə deyə, 
nə proqnoz verə bilərsiniz?

- COVID-19 pandemiyasının bütün dünyaya təsir 
göstərməsi bir həqiqətdir və görünür ki, bu təsir uzun 
müddət davam edəcək. Qısası, bir müddət nəzarətli so-
sial həyatımız olacaq. 

IOC-un Tibb və Elm Komissiyası Ümumdünya Səhiy-
yə Təşkilatı – WHO ilə sıx əməkdaşlıqda idman sahəsində 
görülməli olan tədbirləri əhatə edən sənəd tərtib edərək 
beynəlxalq federasiyalar və milli olimpiya komitələrinə 
göndərib və vəziyyətə uyğun olaraq onu yeniləyəcəyik. 
Təbii ki, onlar da həm müvafiq idman növünün, həm də 
ölkələrin pandemiya ilə bağlı xüsusi tədbirlərini nəzərə 
alaraq hazırkı vəziyyət üçün öz qaydalarını tətbiq edirlər. 

Həmçinin həm peyvənd işlərində, həm də müalicələr-
də əldə olunan nəticələri yaxından izləyirik. Məsələn, bu-
günlərdə peyvənd məsələsini yenidən qiymətləndirmək 
üçün növbəti onlayn ekspert iclasını da keçirdik. Bir sözlə, 
həm IOC, həm də WHO, həm də Tokio 2020 Təşkilat Ko-
mitəsi çərçivəsində əlaqəli şəkildə intensiv işlər aparılır və 
şəxsən mən gələn il çox uğurlu, problemsiz bir olimpiada-
nın keçiriləcəyinə inanıram.

Rasim Mövsümzadə



Açılış mərasimində Gənclər və İdman Naziri 
Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vit-
se-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Yardımlı ra-
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ayaz Əsgərov,  
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin de-
putatı, professor Musa Qasımlı və digər rəsmi 
şəxslər iştirak ediblər.

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və 
İdman Nazirliyinin sifarişi ilə  2013-cü ilin iyun 
ayından tikintisinə başlamış Yardımlı İdman 
Kompleksi Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin müvafiq Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Azərbaycan Respublikası regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivə-
sində inşa edilib.

Qeyd edək ki, kompleksin layihə-smeta 
sənədləri Azərbaycan şirkəti olan “Archico” 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən ha-
zırlanıb, tikinti-quraşdırma işləri Azərbaycan 
şirkəti olan “Unistone” Məhdud Məsuliyyətli Cə-
miyyəti tərəfindən yerinə yetirilib.

Kompleksin 4 blokdan ibarət əsas binasında 
tamaşaçı oturacağı yerlərinin sayı 560 olan Uni-
versal idman zalı, tamaşaçı oturacağı yerlərinin 

sayı 135 olan Güləş zalı, Boks zalı, trenajor zalı, 
idmançılar üçün paltardəyişmə və duş, hakim 
otaqları, məşqçi otaqları, zalda keçirilən oyun 
və yarışlara nəzarət və texniki otaqlar,  dopinq 
nəzarət otaqları, gözləmə otağı, müdiriyyət və 
işçi otaqları, 56 yerlik kafe-restoran, 21 otaqdan 
ibarət 43 yerlik mehmanxana otaqları var.

Ərazisinin ümumi sahəsi 1,23 hektar olan 
idman kompleksində açıq havada mini futbol 
meydançası, həmçinin voleybol-basketbol mey-
dançası da yerləşir.

Kompleksə müstəqil qaz, su-kanalizasiya, 
elektrik, rabitə xətləri çəkilib, generator quraş-
dırılıb, ayrılmış sahə hasarlanıb, yaşıllıqlar salı-
nıb, piyada yolları və asfalt-beton yollar çəkilib, 
binalar müasir idman avadanlıqları, inventarlar, 
ləvazimat və mebellərlə təchiz edilib, müasir 
isitmə, soyutma, ventilyasiya, yanğın siqnaliza-
siya, hidrant sistemi, internet şəbəkəsi, televizi-
ya şəbəkəsi, təhlükəsizlik müşahidə kameraları 
və digər zəruri qurğu və sistemlərlə təmin edilib.

Fiziki imkanları məhdud tamaşaçıların və id-
mançıların kompleksdən istifadə etmələri üçün 
zəruri şərait yaradılıb.
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yardımlıda yenİ İdman KOmpleKSİ 

Yardımlı rayonunda İdman Kompleksinin açılışı olub. 
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yardımlıda yenİ İdman KOmpleKSİ 
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qaraBaĞ İdman KlUBU 
(rotterdam, niderland)

Rotterdamda fəaliyyət göstərən Qarabağ 
İdman Klubunun ofisinin əsaslı təmirdən sonra 
rəsmi açılışı olub. Klubun təsisçisi, eyni zaman-

da Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) 
sədri Elsevər Məmmədov “Sportsman” jurnalına 
müsahibə verib.

- elsevər bəy, əvvəlcə özünüz barədə məlumat 
verərdiniz.

- Artıq 25 ilə yaxındır ki, Niderlandda yaşayıram. Ailə-
liyəm, üc övladım var. Bildiyiniz kimi, Benilüks Azərbay-
canlıları Konqresinin sədri və Qarabağ İdman Klubunun 
rəhbəriyəm.

- qarabağ İdman Klubu nə vaxt təsis olunub və 
fəaliyyətə başlayıb?

- Bildiyiniz kimi, bu ilin mart ayında Niderlandın Rot-
terdam şəhərində Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin 
və Qarabağ İdman Klubunun ofisinin təntənəli acılışı 
oldu. Qarabağ İdman Klubu 2019-cu ilin mart ayında tə-
sis edilib və rəsmi qeydiyyatdan kecib. Onu da bildirim ki, 
Rotterdam Niderlandın ikinci böyük şəhəridir və klubumu-
zun ofisi də bu şəhərin tam mərkəzində yerləşir.

- İdman klubu yaratmaq təşəbbüsü kimdən gəlib, 
əsas məqsəd və hədəfiniz nədir?
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ELSEVƏR MƏMMƏDOV: 



 

- Əslində bizim əvvəllər də burada idman zalımız 
olub və həmin zalda kikboksinq məşqləri kecirilir. Lakin 
son illər klub üzvlərimizin istəyini nəzərə alaraq futbol 
məşqlərinə də başladıq. Məşq zalımız və məşq etdiyimiz 
stadion da ofisimizə yaxın məsafədə yerləşir. Bilirsiniz ki, 
Qarabağ bizim ücün müqəddəs addır, bu adı hər zaman 
yaşatmalıyıq. Klubun bu adla yaradılması mənim ide-
yam olub və rəhbəri olduğum Benilüks Azərbaycanlıları 
Konqresinin bütün üzvləri bu təklifi cox bəyəniblər. Sonra 
klubumuzun üzvlərinə bildirdik ki, klubun adını Qarabağ 
qoymaq istəyirik. Klubumuzun üzvlərinin coxu başqa 
millətlərin nümayəndələridir, lakin Qarabağ adının bizim 
ücün cox önəmli və prinsipial olduğunu bilirlər. Buna görə 
də cox anlayışla qarşıladılar və bu təklifi dəstəklədilər.

- qarabağ İdman Klubunda hansı idman növləri 
fəaliyyət göstərir?

- Klubumuzun üzvləri, demək olar, boş qalmırlar, da-
vamlı fəaliyyətdədirlər. Mütəmadi olaraq futbol, kikbok-
sinq, bilyard, şahmat kimi idman növləri ilə məşğul olur-
lar. Avropada yaşadığımız ücün Qarabağ klubunun adı ilə 
həm də Azərbaycanı təbliğ edirik. Bir məsələni də nəzə-

rinizə catdırım ki, ofisimizdə həftəsonu ana dili dərsləri 
kecirilir, orada bizim uşaqlara Azərbaycan dili öyrədilir. 
Bundan əlavə, BAK-ın nəzdində Körpə Fidanlar musiqili 
uşaq teatrı fəaliyyət göstərir. Bir sözlə, Azərbaycanın adı-
nı layiqincə təmsil etməyə calışırıq.

- Futbol komandanız barədə məlumat verərdiniz.
- Həvəskar futbol komandamız var. Böyük turnirlərdə 

çıxış etməyimiz cox cətindir, amma kicik turnirlərdə bəzən 
iştirak edirik. Kecən il Belcikada yaşayan azərbaycanlı-
larla dostluq görüşü kecirdik, cox maraqlı alındı. Bu il Ni-
derlandın Apeldoorn şəhərində yaşayan azərbaycanlılar-
dan ibarət komanda ilə oyunumuz oldu və əla atmosferdə 
kecdi. Bilirsiniz, klubumuz hələ yenidir, amma planlarımız 
coxdur. Xüsusən də futbol sahəsində gənclərimizə daha 
cox güvənirik.

Burada bir cox azərbaycanlının övladı futbolla məşğul 
olur. Bildiyiniz kimi, Niderlandda uşaq futbolu cox güclü 
inkişaf edir. Rəqabət cox olduğu ücün məşqlər də ağır ke-
çir. Amma biz gənclərimizə cox güvənirik. Belə azərbay-
canlı uşaqlar Niderlandda coxdur, indi təsəvvür edin, bu 
uşaqlar 10 ildən sonra hansı yerlərdə ola bilərlər. Onlar 
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da bizim kluba, təbii ki, öz töhfələrini verəcəklər.
- Bəs klubunuzun neçə üzvü var?
- Hazırda 60-a yaxın üzv var, amma bu say yaxın 

gələcəkdə artacaq. Klubumuzda digər millətlərin nü-
mayəndələri də coxdur. Azərbaycanlılardan başqa türk-
lər, özbəklər, ruslar, yunanlar, latviyalılar və litvalılar var.

- Büdcəniz haqqında məlumat verə bilərsinizmi? 
Klubunuzn sponsorları varmı, hansı vəsaitlə fəaliyyət 
göstərirsiniz?

- Klubumuz, əsasən, azərbaycanlı iş adamlarının və 
üzvlərimizin maddi dəstəyilə ayaqda durur. Cox şükür, 
hamımız gücümüz çatdığı qədər dəstək olmağa calışırıq. 
Hələ ki, o cəhətdən sıxıntımız yoxdur, inşAllah bundan 
sonra da olmaz.

- Ümumiyyətlə, fəaliyyətinizlə maraqlanan, dəstək 
göstərmək istəyənlər olubmu?

- Klubumuzun təntənəli acılışında Azərbaycan Res-
publikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azər-
baycanın Niderlanddakı Səfirliyinin nümayəndələri iştirak 
etdilər. Həm acılış zamanı, həm də acılışdan sonra hər 

iki qurum bizə hər cür dəstək vermək istədiklərini bildir-
dilər. Hətta bir necə həftə bundan əvvəl Diaspora Komitə-
sindən bizimlə əlaqə saxlayıb bildirdilər ki, klub ücün nə 
lazımdırsa, dəstək olaq. Lakin biz prinsipial olaraq ancaq 
klubumuzun üzvlərinin və Niderlanddakı iş adamlarının 
maddi dəstəyindən yararlanmağa calışırıq. Daha cox 
sponsorların dəstəyindən istifadə edirik. Amma fürsətdən 
istifadə edib həm Diaspor Komitəsinə, həm də Niderland-
dakı səfirliyimizə belə səmimi təkliflərinə görə öz dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm.

- Karantin dövründə hansı fəaliyyətləriniz olub?
- Qarabağ İdman Klubu Benilüks Azərbaycanlıları 

Konqresinin tərkibində fəaliyyət göstərir. BAK karantin 
dövründə və Ramazan ayı ərəfəsində Azərbaycanda 500 
aztəminatlı, şəhid və qazi ailələrinə yardım paketləri - ər-
zaq paylayıb. Eyni zamanda cənab Prezidentin çağırış-
larına dəstək olaraq Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək 

Fonduna ianə köcürmüşük. Qarabağ İdman Klubu həm-
çinin Rotterdam şəhərində 60 ailəyə ərzaq paketləri pay-
layaraq onlar dəstək olub.

S P O R T S M A NFUTBOL
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- Gələcək planlarınız barədə danışardınız.
- Əsas planımız Qarabağ adını Niderlandda daha cox 

tanıtmaqdır. Hədəfimiz böyükdür. Bu il həm futbol, həm 
də şahmat üzrə turnir təşkil etməyi planlaşdırmışdıq. La-
kin koronavirus pandemiyası səbəbindən hər iki tədbiri-
miz təxirə salındı.

- niderlandın hansı klubları ilə əməkdaşlıq edirsi-
niz və ya gələcəkdə planlaşdırırsınız?

- Rotterdam şəhərində “Spartaan 20” klubu var, ora 
ancaq xüsusi istedadlı uşaqlar cəlb olunur. Niderland fut-
bolunda o klubun özünəməxsus yeri var. Bu il 100 yaşı 
tamam olur. Bəzi məşqlərimizi “Spartaan 20”nin meydan-
larında keçiririk. Onlardan cox məsləhətlər alırıq. 

Hazırda həmin klubda 2 azərbaycanlı uşaq oynayır. 
Onlardan biri 11 yaşlı Əli Məmmədov, digəri isə 6 yaşlı 
Lütviyar Məmmədovdur. Onların hər ikisi, eyni zaman-
da, həmin klubun Futbol Akademiyasında xüsüsi dərslər 
alırlar. Birinci 5 yaşından, ikinci isə 4 yaş yarımdan bəri 

adıçəkilən klubdadır.
Həmin akdemiyada da bizim klubu cox yaxşı tanıyır-

lar. Çünkü klubumuzu acmamışdan əvvəl, onlarla da bəzi 
məsələləri müzakirə etmişdik.

- niderlandda azərbaycanlılara məxsus digər id-
man klubları varmı?

- Çox sevindirici haldır ki, Niderlandda yaşayan azər-
baycanlılarımız idmana cox meyllidirlər. Bəli, Niderlandın 
Apeldoorn şəhərində azərbaycanlıların futzal üzrə cox 
yaxşı komandası var. Onlar hər zaman xalqımızı yüksək 
səviyyədə təmsil edirlər. Amsterdamda azərbaycanlıların 
kikboksinq zalı var, onlar da Azərbaycanı layiqincə təmsil 
edirlər. Bilirsiz, bu gün qürbətdə yaşayan soydaşlarımız 
calışır ki, vətənimizin adını yaşadıqları yerlərdə layiqincə 
tanıtsınlar.

Rasim M.



26 спортсман  № 124 / 2020

S P O R T S M A NFUTBOL

Bir müddət əvvəl karyerasını 
bitirən “Qarabağ”ın və Azər-
baycan millisinin sabiq kapitanı 
Rəşad Sadıqov ötən günləri 
vərəqlədi. 38 yaşlı keçmiş mü-
dafiəçi qərarına ən çox hansı 
amilin təsir etdiyini açıqlayıb. 
Sadıqov bildirib ki, karyerasını 
bitirməsi güclə bağlı deyil:

“Hazırda iki hissi özümdə yaşayı-
ram. Özümü həm böyük boşluğa düş-
müş kimi, həm də yükün altına girmiş 
kimi hiss edirəm. Bəlkə də, bu missi-
yanın bitməsinə hardasa sevinirsən. 
Böyük oyunlarda iştirak edə bilməyə-
cəyəm. Düşünürəm ki, əlimdən gələn 
qədər bunun öhdəsindən gəldim. Ən 
əsası məsuliyyət idi. 35 yaşımdan 
sonra hər mövsümün sonu karyeramı 
bitirmək barədə fikirləşirdim. Artıq 38 

yaşım var idi. Bu il çox qəti qərar ver-
dim. Amma oynamaq olardı, bundan 
sonra "Qarabağ"ın heyətində 38 yaşlı 
oyunçu yox, daim oynaya biləcək biri 
çıxış etməlidir". 

Rəşad Azərbaycan Premyer Liqa-
sında oynamaqla bağlı çətinlik çək-
mədiyini söyləyib: “Ətrafımda olan 
çox insan deyirdi ki, Azərbaycan çem-
pionatında 2-3 il oynaya bilərsən”. 

Sadıqov “Qarabağ”da 14 nömrəli 
formanın ona görə əbədiləşdirilmə-
sini istəmədiyini də dilə gətirib. Mü-

dafiəçi buna layiq olmağın çətinliyini 
bildirib. Sadıqov Azərbaycanda hələ 
ki forması əbədiləşdiriləcək oyunçu-
nun olmadığını sözlərinə əlavə edib: 
"İstəmərəm ki, "Qarabağ"da 14 nöm-
rə əbədiləşdirilsin". 

Sabiq kapitan ölkə xaricində 
məşqçi kimi işləmək istədiyini də eti-
raf edib. Sadıqov bunun üçün ingilis 
dilini öyrənməyi qarşısına məqsəd 
qoyduğunu bildirib. Keçmiş oyunçu 
bu dili bir az bildiyini sözlərinə əlavə 
edib: “Amma bu yetərli deyil. Fut-

bolçu ilə birbaşa ünsiyyət qura bil-
məyəcəyəmsə, onun beyninə girə bil-
məyəcəyəm. Bu səbəbdən qarşıma 
məqsəd qoymuşam ki, dili öyrənmə-
liyəm. İspan və portuqal dillərini də 
öyrənmək niyyətindəyəm. İmkan olan 
kimi mükəmməl şəkildə buna yiyələn-
mək istəyirəm".

Rəşad bir müddət əvvəl AFFA-nın 
baş katibi Elxan Məmmədovla keçi-
rilən görüşündən də danışıb: “Elxan 
Məmmədovla görüşüm xüsusi reak-
siyaya səbəb oldu. Aramızda belə 
görüşlər tez-tez olur. Bu, birinci və 
axırıncı görüş deyil: “Hər zaman 
uğurlarımızda bizi təbrik edir, millinin 
yaxşı nəticələri olanda mən də təbrik 
edirəm. Görüş mövsümün əvvəlində 
olmuşdu. Bir müddət idi görüşmür-
dük. Adi görüşlərdən biri idi, futbolu 
müzakirə etdik və başqa məsələlər-
dən danışdıq. Xüsusi görüş deyildi. 
Görüşlər əvvəl də olub, bundan sonra 
da ola bilər".

Millimizin sabiq kapitanı hazır-
da bütün dünyanı təsiri altına alan 
koronavirus pandemiyasından da 
danışıb: “Bu virus elədir ki, yoluxma-
maq üçün tövsiyələrə riayət etmək 
lazımdır. Amma yenə də yoluxa bilə-
rik. Ünsiyyətdə olduğum insanları və 
getdiyim yerləri azaltmışam. Xüsusən 
də sərt karantin dönəmində. Bu, gözə 
görünməyən xəstəlikdir. Kimsə evdə-

yOlUn aÇıq OlSUn, BöyÜK KapİTan!
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ki yaxınlarını, əzizlərini də yoluxdura 
bilər. Deyilən tövsiyələrə, qoyulan 
qaydalara maksimum riayət etmək 
lazımdır. Bunun başqa çıxış yolu 
yoxdur. Digər ölkələr var idi ki, onlar-
da vəziyyət çox kritik idi. İndi baxırıq 
ki, yaxşılığa doğru gedirlər. Bizə də 
tövsiyə olunan onların etdikləridir. 
Xəstəliyin hələ peyvəndi yoxdur ki, 

kimsə qarşısını alsın. Amma təminat 
da yoxdur ki, xəstəliyə yoluxmayaca-
ğıq. Allah millətimizi bu xəstəlikdən 
qorusun, tezliklə çətin günləri geridə 
qoyaq". 

Sadıqov deyib ki, hazırkı dönəm-
də birlik və bərabərliyə çox ehtiyac 
var: "Hamı bir nöqtəyə vurmalıdır, qə-
rar nədirsə, ona uyğun addımlar atıl-
malıdır. Pərakəndəlik olsa, problemin 
həlli uzanacaq”. 

Veyeran oyunçu virusa inan-
mayan insanlar barədə də danışıb: 
"İlk periodlarda qohumlarımdan 
xəstələnənlər var idi, artıq sağalıblar. 
Kimsə mənim yalan danışacağımı 
təsəvvür etməz, qohumlarımdan da 
xəstələnən olub, dostlarımdan da. 
Onlar xəstəliyi ağır keçirmədilər. Vi-
rus var, kimsə xəstələnir və ölürsə, 
"yoxdur" deyən şəxs məsuliyyət da-
şıyırmı? Düşünürmü ki, hansısa şəxs 
mənim sözümə inanar, fikir verməz, 
xəstələnər və hansısa yaxınını yolux-

durar, o da dünyasını dəyişər?! Kimsə 
inanmırsa, məsləhətim odur ki, sus-
sun, danışmasın. Xəstəliyə inanıram. 
Son 3-4 ayda atamı və anamı iki dəfə 
ziyarət etmişəm. 2 aydır ki, onları gör-
mürəm. Onların yanına getməkdən 
ehtiyat edirəm, özümdən qoruyuram. 
Evdən bayıra çıxmırlar. Deyilənlərə 
görə virus daha çox yaşlı insanlara 
təsir edir. Bu səbəbdən belə mövqe 
tutmuşam".

Sadıqov karyerası ərzində ən 
unudulmaz oyunlar barədə də söz 
açıb: “Belə oyunlar bir neçə dənədi. 
Birinci yerdə “Neftçi” - “Pünik” qarşı-
laşmasıdı. 20 yanvar tarixində ermə-
niləri 2:0 məğlub etdik. Daha bir yad-
daqalan matçın millinin sıralarında 
olub. Həmin vaxt Türkiyənin “Kayse-
rispor” kollektivinə transfer olunmuş-
dum. Amma arxada qalan 8 turun heç 
birində meydana buraxılmamışdım. 
Türkiyə ilə matçdan əvvəl vəziyyət 
gərgin idi. Məğlub olacağımız təq-

dirdə, Berti Foqts istefaya göndərilə-
cəkdi. Və belə bir görüşdə yeganə 
qolun mıəllifi oldum”.

İndi Rəşad məşqçilik qapısını 
açır. Doğrudu, öz futbolçu karyerası 
davam etdiyi vaxt “Qarabağ”ın U-19 
komandası ilə Azərbaycan çempion-
luğunu qazanmış, ardınca isə UEFA 
Gənclər Liqasının qrup mərhələsin-
də İspaniya “Atletiko”su üzərində 1:0 
hesablı qələbənin memarı olmuşdu. 
U-21 yığmamızın da çalışırmış Sa-
dıqovun aktivində Norveç səfərindən 
gətirdiyi qolsuz bərabərlik də var. 
Ancaq bütün bunlar işin astanası idi. 
İndi isə onu yeni gəminin şəriksiz ka-
pitanlığı gözləyir. Yolun açıq olsun, 
Böyük Kapitan!

Ceyhun Əliyev

yOlUn aÇıq OlSUn, BöyÜK KapİTan!



Azərbaycan Güləş Fede-
rasiyasının (AGF) prezidenti 
əvəzi, Dünya Güləş Birliyinin 
(UWW) Büro üzvü Namiq 
Əliyev AGF-nin saytına müsa-
hibə verib. Federasiya rəhbəri 
güləşdəki son yeniliklər və bir 
sıra aktual məsələlərlə bağlı 
danışıb.

- UWW-nin İcraiyyə Komitəsi-
nin son iclasında bir sıra qərarlar 
qəbul olundu. Beynəlxalq yarışla-
ra qoyulan qadağa avqustun 31-
dək uzadıldı. Buna münasibətiniz 
necədir?

- Bilirsiniz ki, bu qərarların veril-
məsinə səbəb bütün dünyada davam 
edən pandemiyadır. Bəzi ölkələrdə 
koronavirusa yoluxanların sayı art-
maqdadır. Ona görə də bu qərarın 
doğru olduğunu düşünürəm. Düzdür, 
yarışların keçirilməməsi bütün id-
mançılara mənfi təsir göstərir. Hamı 

çalışır, turnirlər mümkün qədər tez 
başlasın. Ancaq bunu mövcud və-
ziyyətdə verilmiş doğru qərar hesab 
edirəm.

- dekabrda böyüklər arasında 
dünya çempionatı keçirilə bilər. Bu 
yarışın bu il keçirilməsi nə dərəcə-
də real və vacibdir?

- Fikrimcə, dünya çempionatının 

dekabrda keçirilməsi realdır. Olim-
piada olan ildə bu yarış keçirilmir. 
Olimpiya oyunları 2021-ci ilə təxirə 
salındığı üçün gələn il keçirilməli olan 
dünya çempionatının 2020-ci ilin de-
kabrında baş tutması məntiqəuyğun-
dur. Bu, hazırlıq prosesində güləş-
çilərin motivasiyasını da artıracaq. 
Artıq Serbiya DÇ-yə evsahibliyi üçün 
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namizədliyini irəli sürüb. Daha 5-6 
ölkə bu yarışı keçirmək istəyir. Büro-
nun iclasında pandemiya şəraitində 
yarışlarla bağlı A, B və C variantları 
irəli sürüldü. Artıq bəzi idman növlə-
rində turnirlər bərpa olunub. Fikrim-
cə, sentyabrdan güləşdə də yarışlara 
start veriləcək.

- 2022-ci ildə dakarda keçirilə-
cək yeniyetmələrin Olimpiadası-
nın proqramından yunan-roma 
güləşi çıxarılıb və onun yerinə 
çimərlik güləşi əlavə edilib. Bu qə-
rardan sonra paris-2024 və ya los 
anceles-2028-in proqramından da 
yunan-roma güləşinin çıxarılaca-

ğını gözləmək olarmı?
- Yunan-Roma güləşi güləşin 

ən qədim növü hesab olunur. Bunu 
adından da görürük. Sadəcə, Bey-
nəlxalq Olimpiya Komitəsinin (IOC) 
özünün prinsipləri var ki, onlardan da 
biri idmanın baxımlı olmasıdır. Bu ya-
naşma doğrudur. Bütün idman növlə-
ri hərtərəfli təhlil olunur. Son zaman-
lar güləşin bu növündə baxımlılıq, 
izləyici kütləsi azalıb. Baxmayaraq ki, 
UWW müəyyən qaydalarda dəyişik-
liklər etməklə baxımlılığı artırmağa 
çalışır. Yeniyetmələrin olimpiadasına 
çimərlik güləşi daxil edilib. Artıq bir 
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neçə ildir ki, güləşin bu növü üzrə 
yarışlarda təmsil olunuruq, çempion-
larımız var. Ötən il ilk dəfə keçirilən 
Dünya Çimərlik Oyunlarında iki me-
dal qazandıq, Oyan Nəzəriani dünya 
çempionu oldu. Bu sahədə fəaliy-
yətimizi daha da gücləndirəcəyik. 
UWW İcraiyyə Komitəsinin iclasında 
gedən müzakirələrə əsasən, deyə 
bilərəm ki, yunan-Roma güləşi gələ-
cəkdə olimpiadanın proqramından 

çıxarıla bilər. Ancaq biz UWW olaraq 
əlimizdən gələni edəcəyik ki, güləşin 
klassik növü Olimpiya oyunlarında 
qalsın.

- pandemiyaya görə gələn il 
olimpiadanın keçirilməsi də sual 
altındadır. Sizcə, Tokio 2020 Olim-
piya Oyunlarının baş tutmama 
riski varmı?

- İclasda da UWW prezidenti 
Nenad Laloviç bu fikrə neqativ mü-
nasibətini ortaya qoydu. Məsələ 
burasındadır ki, Tokioda mer seç-
kiləri keçiriləcək. Namizədlərdən 
biri platformasında qeyd edib ki, 
seçkilərdən qalib çıxsa, olimpiada-
nın Tokioda keçirilməməsinə çalışa-
caq. Bu daha çox siyasi bəyanatdır. 
Olimpiya oyunları sıradan yarış deyil 
ki, onu ləğv edib-etməmək hansısa 
merin qərarından asılı olsun. He-
sab edirəm, bununla bağlı problem 
olmayacaq. Gələn il olimpiada baş 
tutacaq. Əks halda, Yaponiya idman 
aləmində etibarını itirəcək. O zaman 
gələcəkdə Yaponiya olimpiadanın 
təşkilatçılığıyla bağlı namizədliyini 

irəli sürsə, hansısa ölkənin onların 
lehinə səs verəcəyini düşünmürəm. 
Bilirsiniz, IOC bəyan edib ki, Olimpi-
ya oyunları gələn il də baş tutmasa, 
ləğv olunacaq və 2024-cü ildə Paris-
də keçiriləcək. Çünki bütün federa-
siyaların çox sayda yarışları var. Bu 
prosesin uzadılması bütün idman 
növlərində xaos yarada bilər.

- Olimpiadanın gələn ilə təxirə 
salınması bəzi güləşçilərimizin 

xeyrinə oldu. Zədəlilər zədələrini 
sağaldır, bəzi perspektivli gənclər 
böyüklər kateqoriyasına keçir və 
bu idmançılar olimpiadada iştirak 
etmək şansı qazanacaq. ancaq 
bəzi təcrübəli güləşçilərimizin ya-
şının üstünə yaş gəlir və get-ge-
də daha gənc rəqiblərlə mübarizə 

aparmaq çətinləşir. Siz olimpia-
danın gələn ilə təxirə salınmasını 
ümumilikdə güləşimiz üçün necə 
qiymətləndirirsiniz?

- Bu suala birmənalı cavab ver-
mək çətindir. Bilirsiniz ki, son vaxt-
lar milli komandalarımızda gənc-
ləşdirmə siyasəti həyata keçiririk. 
Bəzi zədəli güləşçilərimiz gələn ilə 
kimi tam bərpa olunmaq şansı əldə 
edib. Sərbəst güləşdə 74 və 86 kq-
da bununla bağlı problemlər var 
idi ki, olimpiadanın gələn ilə təxirə 
salınması həmin problemləri ara-
dan qaldırmağa imkan verdi. Ancaq 
məsələnin digər tərəfinə də baxmaq 
lazımdır. Olimpiadanın zirvəsində 
gördüyümüz Mariya Stadnikin yaşı 
artıq 30-u keçib. Olimpiya çempionu 
olacağına inandığımız Şərif Şərifov 
da yaş problemiylə üzləşir. Düzdür, 
Mariya o səviyyədə idmançıdır ki, 
onu kiminləsə əvəzləmək çətindir. 
Ancaq Şərifin çəkisində gənc və 
perspektivli, onu əvəzləyə biləcək 
idmançılar var. Müsbət və mənfi 
məqamları tərəzinin gözünə qoyan-
da bu təxirəsalmanın bizim lehimizə 
olduğunu deyə bilərəm.

- Olimpiya kvotası azaldılıb və 
hər çəkidə cəmi 16 güləşçi çıxış 
edəcək. Bu səbəbdən lisenziya 
qazanmaq uğrunda çox ağır mü-
barizə gedəcək. Bu şəraitdə neçə 
lisenziya qazanmaq əsas hədəf 
kimi götürülüb?

- Bizim lisenziya qazanmaq-
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la bağlı problemimiz yoxdur. Çün-
ki güləşçilərimizin gücü və hazırlıq 
səviyyəsi buna imkan verir. Biz heç 
vaxt çalışmamışıq ki, lisenziya qa-
zanmaq xatirinə olimpiadaya “turist” 
aparaq. Olimpiya oyunlarına qatı-
lan bütün güləşçilərimizə potensial 
medalçı gözüylə baxırıq. Həmin id-
mançılar da lisenziya qazanmağa 
qadirdir. Rio-2016-da 18 çəkidən 14-
də təmsil olunmuşduq. Onlardan da 
9-u Vətənə medala dönmüşdü. Bu, 
həqiqətən, böyük göstəricidir. Olimpi-
ada kimi ağır yarışda buna nail olmaq 
heç də asan deyil. Düşünürəm ki, bu 
dəfə də lazımlı lisenziyaları əldə edə-

cəyik. Güləşçilərimizin böyük poten-
sialı var. Son Avropa çempionatında 
“2-3-cü nömrələri” sınaqdan keçirdik 
və onlar ümidləri doğrultdu. Bütün 
bunlar lisenziya yarışlara nikbin bax-
mağa əsas verir və bununla bağlı 
problemin olacağını düşünmürəm.

- azərbaycanda güləş hər za-
man beynəlxalq arenalarda ən 
yaxşı nəticə verən idman növü 
olub. Bunu statistikaya baxanda 
da aşkar görürük. ötən il minskdə 
keçirilən ıı avropa Oyunlarında qa-
zanılan nəticələr də bunu bir daha 
sübut etdi. ölkəmizin qazandığı 28 
medaldan 10-u güləşçilərin payına 
düşdü. Beş qızıl medaldan üçünü 
güləşçilər əldə etdi. azərbaycanda 

güləşin uzun illər davam edən li-
derliyini nə ilə izah edə bilərsiniz?

- Bunun bir çox səbəbləri var. 
Düzdür, bütün idman növlərinə döv-
lət tərəfindən diqqət və qayğı göstə-
rilir. Cənab prezidentin güləşə xüsusi 
rəğbəti var. Bakıda keçirilən Avropa 
Oyunlarında və İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarında özü və Mehriban xanım 
gəlib, güləş yarışlarını canlı izləyirdi. 
Əlbəttə, bu da güləşçilərdə böyük 
motivasiya yaradır. Digər tərəfdən, 
ölkəmizdə güləşin böyük ənənələri 
var. Milli idman növü sayılır. Dövlətin 
qayğısı nəticəsində güləş daha da 
inkişaf edib və bu ənənələr davam 

etdirilib. Yeniyetmələr, gənclər və bö-
yüklər arasında hər il Avropa və dün-
ya çempionlarımız olur. Ötən il Avro-
pa Gənclər Olimpiya Festivalında 18 
güləşçimizdən 16-sının medal qa-
zanması da böyük potensialdan xə-
bər verir. İnşallah, güləşin bu liderliyi 
belə də davam edəcək. Yeniyetmələ-
rin olimpiadasında həmişə çempion-
larımız olub. Bütün bunlar deməyə 
əsas verir ki, güləşin gələcək pers-
pektivləri də doğru istiqamətdədir. 
Yarışlar da bunu göstərəcək.

- yeniyetmə və gənclərdən 
xüsusilə fərqləndirdiyiniz və bö-
yüklər arasında da ciddi uğurlar 
qazanacaqlarına əmin olduğunuz 
güləşçilər varmı?

- Yeniyetmələrdən kiminsə adını 
çəkmək çətindir. Bu idmandır. Bəzən 
perspektivli idmançılar ağır zədə ilə 
üzləşir. Çox böyük potensialı olan 
yeniyetmə və gənc güləşçilərimizi 
qorumalıyıq. Son mərhələyə kimi on-
ları çatdırmaq lazımdır. Bəzi yeniyet-
mələr arasında olimpiya çempionla-
rımız müəyyən səbəblərdən gözdən 
itdilər və bu gün idmanda yoxdurlar. 
Halbuki dünya güləş aləmində deyir-
dilər ki, bu uşağa qarşıdakı 10 il ər-
zində heç kim qalib gələ bilməyəcək. 
Ona görə də kiminsə adını çəkib, onu 
arxayınlaşdırmaq olmaz, ehtiyatı qo-
rumaq lazımdır.

- əvvəllər qadın güləşində 
ölkəmizi bütünlüklə legionerlər 
təmsil edirdi. ancaq tədricən bu 
komandanın tərkibinə perspektiv-
li yerli idmançılar cəlb olunmağa 
başladı. yeniyetmə və gənclər ara-
sında dünya və avropa çempionu 
olan azərbaycanlı qadın güləşçilər 
var. ötən il festivalda 4 qız güləş-
çimizin medal qazanması da bu 
sahədə inkişafın getdiyindən xə-
bər verir. ölkəmizdə qadın güləşi-
nin inkişaf sürəti və kütləviliyi sizi 
qane edirmi?

- Bilirsiniz ki, qadın güləşi son 
15 ildə yaranıb. Yaponlar bundan 
çox məharətlə istifadə etdilər və bu 
gün qadın güləşində dominantlıq 
edirlər. Yeri gəlmişkən, son iclasda 
qeyd olundu ki, qadınlar arasında 
yunan-Roma güləşinin inkişaf etdirib, 
olimpiadanın proqramına salınması 
məsələsi gündəmdədir. Bu da IOC-
un gender bərabərliyi prinsiplərinə 
uyğundur. Bilirsiniz ki, hər idmançı-
nı yetişdirmək üçün vaxt lazımdır. 
Üç-beş ilə heç kim dünya səviyyəli 
idmançı olmur. Bunun üçün uzun 
müddət lazımdır. Vaxtilə bizdə men-
talitet məsələsinə görə, qadın gülə-
şinə axın yox idi. Artıq belə problem 
yoxdur. İndi valideynlər uşaqların 
əllərindən tutub güləşə gətirirlər. 
Zalımızda çoxlu yeniyetmə və gənc 
qızlar güləşlə məşğul olur. Nəticələr 
də gündən-günə yüksəlir. Qadın 
güləşinin hazırkı səviyyəsi bizi qane 
edir. Yeniyetmələrin olimpiadasının 
proqramına qadınlar arasında çimər-
lik güləşi də salınıb. Bu gün artıq bu 
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sahə üzrə də fəaliyyətə başladıq ki, 
2 ildən sonra Dakardakı yarışda qa-
dın çimərlik güləşçilərimiz olsun.

- İstənilən idman növünün 
daha da inkişaf etməsi üçün in-

frastrukturun yaxşılaşdırılması, 
zalların inventarla təminatı, mad-
di-texniki bazanın yaxşılaşdırıl-
ması, ölkədaxili yarışların sayının 
artırılması, milli komandaların 
xaricdə təlim-məşq toplanışların-
da və turnirlərdə daha çox iştirak 
etməsi lazımdır. Bütün bunlar isə 
böyük maliyyə tələb edir. azərbay-
can Güləş Federasiyası hazırda 
dövlət dəstəyi ilə fəaliyyətini da-
vam etdirir. necə düşünürsünüz, 
idmanımızın lideri sayılan güləşə 
müxtəlif şirkətlər də sponsor kimi 
dəstək olmalıdırmı?

- Bu proses bütün dünyada gedir. 
Hər idman növünün sponsoru var. 
UWW özü də sponsor tərəfdaşları 
ilə fəaliyyətini aparır. Əlbəttə, spon-
sorların cəlb olunması güləşin daha 
da təkmilləşməsinə kömək edər. An-
caq daha öncə də qeyd etdiyim ki, 
Azərbaycanda güləş, kifayət qədər, 
dövlət dəstəyi görür. Bu gün Rusi-
ya, ABŞ və İran kimi böyük güləş 
ölkələri ilə rəqabət apara biliriksə, 
bu həmin dəstəyin nəticəsidir. Ad-
larını sadaladığım ölkələrin böyük 
əhalisi və çoxlu güləşçiləri var. 10 
milyon nəfərlik Azərbaycanın on-
larla rəqabət aparması çox çətindir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, əksər 
yarışlarda komanda hesabında ilk 
“3-lük”də yer alırıq. Kifayət qədər 
dəstək olmasaydı, bu rəqabəti apa-
ra bilməzdik. Şükürlər olsun, hər şey 

qaydasındadır. Güləşimizin gələcə-
yinə nikbin baxırıq.

- Bildiyiniz kimi, rusiya Olim-
piya Komitəsi Wada tərəfindən 4 
il müddətinə cəzalandırılıb. İdman 
arbitraj məhkəməsi (CaS) bu cə-
zanı təsdiqləsə, rusiyalı idman-
çılar olimpiadada öz bayraqları 
altında çıxış edə bilməyəcəklər. 
Belə olsa, rusiyalı güləşçilər yal-

nız ıOC-un bayrağı altında olim-
piadada iştirak edə bilər. Bu da 
onların motivasiyasına mənfi tə-
sir göstərəcək və başqa ölkələ-
rin güləşçilərinin uğur qazanmaq 
şanslarını artıracaq. Sizin bu 
məsələdə mövqeyiniz necədir?

- WADA-nın qərarına indi mü-
nasibət bildirməyimiz doğru olmaz. 
Çünki bu prosesi dərinliyinə kimi 
bilmirik. Yəqin ki, CAS hər şeyi 
detallı açıqlayaraq, yekun qərarı 
verəcək. Bəlkə də WADA-nın qəra-
rı ləğv ediləcək. Hər şey ola bilər. 
Bu məsələni siyasiləşdirməyə çalı-
şanlar oldu. İdmanı siyasiləşdirmək 
olmaz. İdmanın sərhəddi yoxdur. 
Baxın, 300 milyondan artıq əhalisi 
olan ABŞ-ı hansısa afrikalı idmançı 
təmsil edir. Əlbəttə, hər bir idmançı 
üçün ona uğur qazanmağa şərait 
yaradan ölkənin bayrağını yüksəlt-
mək böyük şərəfdir. Düşünmürəm 
ki, rusiyalı idmançılar olimpiadada 
IOC-un bayrağı altında zəif çıxış 

edə bilər. Əksinə, bəlkə də daha bö-
yük motivasiya ilə mübarizə aparıb, 
özlərini sübut etməyə çalışacaqlar. 
Əsas odur ki, idmançıların əziyyə-
ti boşa getməsin. Bəziləri üçün bu 
olimpiada sonuncu yarış olacaq. O 
qədər titullu idmançı var ki, olimpi-
ya çempionu ola bilməyib. İstənilən 
idmançı olimpiadaya medal qazan-
maq üçün yollanır.
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Açıq məkanlarda idman 
yarışlarının təşkilinə icazə 
veriləndən sonra iyunun 9-da 
Bakıda Dünya Velosiped Günü 
münasibətilə trek üzrə Fede-
rasiya Kuboku yarışı keçirilib. 
Respublika Velotrekində təşkil 
edilən turnirdə iştirakçılar U-15, 
U-17 və gənclər kateqoriyaları 
üzrə mübarizə aparıblar. 

Günün birinci yarışında 15 ya-
şadək idmançılar qüvvələrini sına-
yıblar. Bir dairə yarışında qızlardan 
İradə Abdulrəhmanova, oğlanlardan 
isə Tamerlan Vitovski birinci olub. İki 
dairə növündə isə qızlardan Radxa 
Şabanova, oğlanlardan isə Tamerlan 
Vitovski qalib gələrək fəxri kürsünün 
ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

17 yaşadək idmançıların yarı-
şında bir dairə növündə qızlardan 
Gülşən İsmayılova, oğlanlardan isə 
Kamran Mirzəxanov adlarını qaliblər 
siyahısına yazdırmağı bacarıblar. Üç 
dairə yarışında isə qızlardan Fatimə 
Əfqanzadə, oğlanlardan isə Kamran 
Mirzəxanov qələbə qazanıblar.

Turnirin sonuncu yarışında gənc-
lər kateqoriyasında qızlar arasında 
200 və 1000 metr məsafə üzrə ya-
rışlarda Viktoriya Sidorenko bütün 
rəqiblərini qabaqlayıb. Oğlanlardan 
isə Nofəl Nuriyev hər iki yarışda bi-
rinci olub.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti 
yanında Operativ Qərargah mayın 
31-də saat 00:00-dan etibarən açıq 
məkanlarda idman yarışlarının keçi-
rilməsinə icazə verib. Bu turnir mü-
vafiq icazənin verilməsindən sonra 
təşkil edilən birinci yarışdır.

İlK TUrnİr



Respublika Olimpiya Velosiped 
Məktəbinin direktoru Faiq Qurbanov 
AZƏRTAC-a müsahibəsində yarışla 
bağlı fikirlərini bölüşüb: “Velosiped 
idmanı üzrə Federasiya Kuboku 
turnirində məşqçilərimiz və idman-
çılarımız gigiyenik qaydalara tam 
riayət ediblər. Bütün idmançıların 
texniki vasitələrlə təmin olunub. 

Karantin rejimi dövründə idmançı-
larımızın məşqləri açıq havada de-
yil, evlərində davam etdirmələrinə 
çalışırdıq. Bu gün keçirilən yarışın 
əsas məqsədi idmançıların hazırlıq 
səviyyəsini yoxlamaq idi. İdmançı 
və məşqçilərimiz qoruyucu maska-
larla təmin olunublar. Yarış və məşq 
zamanı idmançılarımız qoruyucu 

maskalardan istifadə etməsələr də, 
məşqçilərimiz daim maskalardan is-
tifadə edib, sosial məsafə saxlamaq 
tələblərini yerinə yetiriblər”.

şose velosipedi üzrə 
Bakı birinciliyi

Bakı şəhər Gənclər və İdman 
Baş İdarəsi və Azərbaycan Velosi-
ped İdmanı Federasiyasının birgə 
təşkilatçılğı ilə Veloparkda şose ve-
losipedi üzrə Bakı birinciliyi keçirilib. 
Yarışda U15, U17, gənclər və U23 
yaş kateqoriyası üzrə 60-a yaxın id-
mançı mübarizə aparıb.

15 yaşadək qızların 9 km mə-
safəyə yarışında Respublika Olim-
piya Velosiped Məktəbinin üzvü 
Radha Şabanova finiş xəttini birinci 
keçib. Onun komanda yoldaşı Ta-
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Faiq qurbanov : 
“yarışın əsas məqsədi 
idmançıların hazırlıq 

səviyyəsini yoxlamaq idi”
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merlan Vitovski isə oğlanlar arasın-
da eyni məsafəni hamıdan tez qət 
edib.

17 yaşadək oğlanlar arasın-
da Respublika Olimpiya Velosiped 
Məktəbini təmsil edən Kamran Mir-
zəxanov 15 km məsafəyə ötüşmədə 
bütün rəqiblərini qabaqlayıb. 7 say-
lı Olimpiya Məktəbin üzvü Fatimə 

Əfqanzadə isə 9 km məsafəyə qrup 
ötüşməsində çempionluq sevinci ya-
şayıb.

Gənc və 23 yaşadək qızlar ara-
sında 15 km məsafəyə yarışda Res-
publika Olimpiya Velosiped Məktə-
binin yetirməsi Ayan Xankişiyeva 
hamıdan sürətli olub. 36 km mə-
safəyə mübarizə aparan gənc və 23 

yaşadək oğlanların yarışı isə 7 saylı 
Olimpiya Məktəbinin üzvü Əmral Əb-
düləzizlinin qəbələsilə başa çatıb.

Qaliblər təşkilatçılar tərəfindən 
medal, diplom və qiymətli hədiy-
yələrlə təltif edilib.

Vüsal M.



S P O R T S M A NaVTOBan

Hal hazırda elektromo-
billəri əksər hallarda yalnız 
yüksək təminatlı şəxslər 
ala bilirlər. Lakin 3 ildən 
sonra bu vəziyyət dəyişə 
bilər. 10 il bundan öncə 
heç kim elektrikləşdirilmiş 
nəqliyyat növünün bu cür 
məşhurlaşacağına inan-
mırdı. 2010-cu ildə bütün 
dünya üzrə ümumilikdə 
təqribi olaraq 12500 ədəd 
elektromobil modeli var 
idi. 2018-ci ildə isə bütün 
dünya üzrə 2 milyondan 
çox elektromobil modeli 
satılmışdı. Bu isə ümumi 
avtomobil bazarının 2%-
ni təşkil edir. Məlumata 
əsasən hal hazırda yol-
larda elektromühərriklərə 
sahib 5 milyon ədəd avto-
mobil modeli var.

Bu cür yüksəlişinn əsas səbəbi 
elektromobilin qiymətlərinin mütə-
madi aşağı düşməsi, batareya həc-
mləri və Tesla şirkətinin uğuru oldu. 
Bu isə öz növbəsində məşhur avto-
mobil şirkətlərinin direktorlarının 

öz prioritetlərini dəyişməsinə və 
onların elektromobillərə milyard-
larla dollar investisiya yatırma-
larına səbəb olur. Lakin buna 
baxmayaraq bu avtomobillər öz 
qiymətləri, qətt etdikləri yol və şarj 

2022-Cİ İlə Kİmİ 
eleKTrOmOBİllər UCUZlaşaCaq
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olunduqları zaman bax-
ımından daxili yanacaq 
mühərrikli standart avto-
mobillərə uduzurlar. Son 
iki göstərici artıq indiki 
zamanda mübahisəlidir. 
Belə ki, elektromobillərin 
qətt etdikləri yollar yü-
zlərlə kilometr ilə ölçülür 
və orta səviyyəli avto-
moilin gündəlik tələblərini 
üstələyirlər. İndiki halda 
əsas məsələ elektromo-
billərin qiymətlərindədir.

2 il bundan öncə 
düşünülürdü ki, daxili 
yanacaq mühərrikli avto-
mobillərin ölçüləri ilə eyni 
olan elektromobil mod-
ellərinin qiymətləri 2026-
cı ildə aşağı düşəcək. Keçən il bu 
müddət 2024-cü ilə dəyişildi. Bu 
ilin əvvəlində olan tendensiyaların 
analizi ümid etməyə imkan ver-
ir ki, qiymətlər 2022-ci ildə aşağı 
düşəcək. Söhbət, təkcə Avropa 

Birliyi ölkələrindən gedir. Bu ilk 
növbədə litium-ion batareyalarının 
qiymətlərinin aşağı düşməsi 
nəticəsində baş verəcək. Əgər bir 
neçə il bundan öncə bu cür batar-
eyanın qiyməti avtomobil qiymə-
tinin yarısına bərabər idisə, indiki 

gündə bu qiymət göstəricisi 33% 
təşkil edir. 2050-ci ilə kimi isə qi-
ymət göstəricisi 20% təşkil edəcək. 
Bu tendensiya elektromobilin mod-
ellərinin genişləndirilməsinə imkan 
verəcək.

Vidadi Baxşiyev
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Bakı dekabrda qadın və kişi 
idman gimnastikası üzrə Avropa 
çempionatlarına ev sahibliyi edəcək.

AZƏRTAC Avropa Gimnastikasına 
istinadla xəbər verir ki, qadın idman gim-
nastikası üzrə qitə birinciliyi aprelin 30-
dan mayın 3-ə kimi Fransada keçirilməli 
olsa da, koronavirus pandemiyasına görə 
Fransa Gimnastika Federasiyası çempio-
natı təşkil etməkdən imtina edib. Qitə qu-
rumu çempionatı Fransadan alaraq Azər-
baycana verib. Turnir dekabrın 17-20-də Bakıda təşkil 
olunacaq.

Kişi idman gimnastikası üzrə Avropa çempionatının 
təşkili isə mayın 27-31-də Bakıda nəzərdə tutulmuşdu. 
Pandemiyaya görə yarış dekabrın 9-13-də keçiriləcək.

Kişi voleybolçulardan ibarət 
Azərbaycan milli komandasının üzvü 
Dmitri Baranov karyerasını Finlan-
diyada davam etdirəcək. 26 yaşlı 
mərkəz blokçusu növbəti mövsüm-
də “Rovaniemi” klubunun şərəfini 
qoruyacaq.

Qeyd edək ki, 202 sm boya malik 
Baranov karyerasına vətəni Rusiyada 

başlayıb. O, Novosibirskin “Lokomotiv” 
(2010-2012), Kemerovonun “Kuzbass” 
(2012-2017), Azərbaycan çempionu ol-
duğu Bakı “Lokomotiv”ində (2017/18), 
İspaniyanın “Aldebaran San Sadurinyo” 
(2018/19) və “Almeriya” (2019/20) klub-
larının formasını geyinib. Milliləşən le-
gioner çıxış etdiyi Azərbaycan yığması 
ilə İslam Həmrəyliyi Oyunlarının gümüş 
mükafatçısı olub.

İdman gimnastikası üzrə avropa çempionatı azərbaycanda keçiriləcək

Belə ki, Şəhriyar ilk dövrədə özbə-
kistanlı Rüstəm Qasımcanov, hindistanlı 
Pentala Xarikrişna və BƏƏ təmsilçisi Sa-
leh Salem üzərində qələbə qazanıb. Pol-
şalı Radoslav Voytaşek və misirli Bassem 
Aminlə keçirdiyi qarşılaşmaları isə heç-
heçə başa vurub.

İkinci dövrədə isə polşalı Radoslav Voy-
taşek, özbəkistanlı Rüstəm Qasımcanov, 
Pentala Xarikrişna (Hindistan) ilə heç-heçə 
edən şahmatçımız son iki turda misirli Bas-
sem Amin və BƏƏ təmsilçisi Saleh Salem 
üzərində qələbə qazanıb. 

Yekun nəticədə 7,5 xal toplayan Məm-
mədyarov turnirin qalibi olub.

Yarışda hər partiya üçün 10 dəqiqə və 
üstəlik, hər gediş üçün 3 saniyə nəzarət 
vaxtı ayrılmaqla 10 tur oynanılacaq.

İki dövrədən ibarət olan turnirin mükafat 
fondu 10 min ABŞ dollarıdır.

azərbaycan voleybolçusu 
Finlandiya klubunda

Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) “Sharjah Chess” klubunun təşkilatçılığı 
ilə keçirilən şahmatın rapid növü üzrə onlayn beynəlxalq turniri-
nin qalibi olub.
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UFC-nin iki çəki dərəcəsin-
də keçmiş çempionu irlandi-
yalı Konor Makqreqor növbəti 
dəfə karyerasını bitirdiyini elan 
edib. Bu barədə peşəkar dö-
yüşçü öz "Twitter" səhifəsində 
yazıb.

UFC prezidenti Dana Uayt da 
Makqreqorun karyerasını davam 
etdirmək fikrində olmadığını açıq-
layıb. Adıçəkilən qurumun rəhbəri 
onlayn konfransda bu barədə məlumat verib. Bundan 
əvvəl isə UFC prezidenti irlandiyalı idmançının rusiyalı 

Həbib Nurməhəmmədov və amerikalı 
Castin Getji arasındakı döyüşün qalibi 
ilə qarşılaşa biləcəyini açıqlamışdı.

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə 
Las-Veqasda UFC 229 şousu çərçi-
vəsində Makqreqor ilə Nurməhəm-
mədov arasında döyüş keçirilib. 
“T-Mobile” arenasında təşkil olunan 
döyüş Həbibin qələbəsi ilə başa ça-
tıb. 

Makqreqora gəlincə, o, UFC-nin 
ən məşhur döyüşçülərindən biridir. Karyerası ərzində ke-
çirdiyi 26 döyüşdən 22-də qələbə (19-da vaxtdan əvvəl) 
qazanıb, 4 dəfə məğlub olub.

makqreqor karyerasını bitirdiyini açıqlayıb

Futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının 
2020/2021-ci illər UEFA Millətlər Liqasında ke-
çirəcəyi oyunların yeni təqvimi açıqlanıb.

C liqasının birinci qrupunda yer alan komanda-
mız mübarizəyə sentyabrın 5-də doğma meydanda 
Lüksemburqa qarşı keçirəcəyi oyunla başlayacaq. 
Üç gün sonra futbolçularımız səfərdə Kipr koman-
dasının qonağı olacaqlar. 

Oktyabrın 10-da Monteneqro millisi komanda-
mızı qəbul edəcək. Bundan üç gün sonra millimiz 
Bakıda Kipr, noyabrın 14-də isə Monteneqro ilə üz-
üzə gələcək. 

Noyabrın 17-də Lüksemburq - Azərbaycan oyu-
nu keçiriləcək.

FIFA milli futbol federasiyalarına koronavirus 
pandemiyasının fəsadları ilə mübarizə aparmaq üçün 
ümumilikdə 1,5 milyard ABŞ dolları ayırıb.

AFFA da daxil olmaqla quruma 
üzv 211 assosiasiyanın hər birinə 
1 milyon dollar, qadın futbolunun 
inkişafı üçün əlavə 500 min dollar 
yardım ediləcək.

Altı konfederasiyanın hər biri 2 
milyon dollar alacaq. Bu ödənişlər 
FIFA-nın planının ilk iki mərhələsin-
də həyata keçiriləcək. Üçüncü mər-
hələdə isə hər bir milli assosiasiya 
500 min dollardan 5 milyon dolla-
radək məbləğdə kredit almaq üçün 
müraciət hüququna malik olacaq.

Konfederasiyalara 4 milyon dol-
laradək kredit təklif ediləcək və xərclərin səmərəliliyinə 
nəzarət edən xüsusi komitə yaradılacaq.

azərbaycan millisinin millətlər liqasındakı 
oyunlarının yeni təqvimi müəyyənləşib
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Formula 1 azərbaycan qran-prisi bu il ləğv edilib
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Formula 1 üzrə dünya çempionatının ilk 8 Qran-
Pri üçün təqvimi açıqlanıb. Onların hamısı Avropada 
keçiriləcək.

Qurum təşkilatçıların və komandaların nümayəndələ-
ri ilə müzakirələr apardıqdan sonra qərarını açıqlayıb. 
Qərara əsasən yarışın yeni mövsümünə iyulun 3-5-də 
Avstriyada start veriləcək. Avstriya ikinci yarışa iyulun 
10-12-də ev sahibliyi edəcək. İyulun 17-19-da Macarıs-
tan Qran-Prisi təşkil olunacaq. İyulun 31-dən avqustun 
2-ə kimi və avqustun 7-9-da Böyük Britaniyada iki yarış 
keçiriləcək. Avqustun 14-16-da İspaniyada, ayın 28-30-
da Belçikada, sentyabrın 4-6-da isə İtaliyada yarışların 
təşkili nəzərdə tutulub.

Formula 1-in rəhbərliyi koronavirus pandemiyası ilə 
əlaqədar beynəlxalq vəziyyəti nəzərə alaraq dekabra 

kimi ən azı 15-18 yürüşün təşkilini planlaşdırır.
Qeyd edək ki, Formula 1-in 2020-ci il mövsümü ko-

ronavirus pandemiyası səbəbindən hələ başlamayıb. 
Azərbaycandan başqa, Avstraliya, Monako, Niderland və 
Fransa yarışları ləğv olunub. Bəhreyn, Çin, Vyetnam və 
Kanada mərhələləri isə qeyri-müəyyən vaxtadək təxirə 
salınıb.

İstanbul 2032-ci ildə keçiriləcək Yay 
Olimpiya və Paralimpiya Oyunlarına ev 
sahibliyi etmək üçün namizədliyini irəli 
sürəcək.

Bunu Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsinin 
vitse-prezidenti Həsən Arat Anadolu Agent-
liyinə açıqlamasında bildirib.

O, Türkiyənin olimpiadanı təşkil etmək 
istəyindən geri addım atmaq fikrində ol-
madığını, ölkənin koronavirus pandemiya-
sının öhdəsindən uğurla gəldiyini, 2020-ci 

ildə Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq 
çərçivəsində infrastrukturun yaradılması 
ilə bağlı verdiyi vədləri yerinə yetirdiyini 
vurğulayıb: “Yollar, metro, hava limanı 
- bütün qurğuların tikintisi tamamlanıb. 
İstanbul hazırdır və namizəd şəhər olma-
lıdır. Bu barədə dövlət səviyyəsində qərar 
qəbul edilib”.

Qeyd edək ki, İstanbul 2020 Yay Olim-
piya Oyunlarını keçirməyə iddialı şəhər 
olsa da, seçkidə Tokio qalib gəlmişdi.

İlk 8 qran-pri üçün təqvim açıqlanıb

2020-ci ildə Formula 1 Azərbay-
can Qran-Prisi keçirilməyəcək.

Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat 
Şirkətindən (BŞH) bildiriblər ki, bu 
barədə qərar davam edən qlobal ko-
ronavirus pandemiyası ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikası hökuməti, 
Formula 1 dünya çempionatının rəh-
bərliyi və Beynəlxalq Avtomobil Fe-
derasiyası (FIA) tərəfindən aparılan 
geniş danışıqlar nəticəsində birgə 
qəbul olunub.

Koronavirus pandemiyasının sə-
bəb olduğu və hazırda davam edən 
qeyri-müəyyən vəziyyət yarış ob-
yektinin vaxtında tikilib başa çatma-
sına əngəl törətməklə yanaşı, bu 
proses zamanı tikinti işçilərini və 
mühəndisləri sağlamlıq baxımın-

dan təhlükə altında qoyur. Bununla 
yanaşı, bütün dünyada ölkələr tərəfin-
dən həyata keçirilən müxtəlif önləyici 

tədbirlər və həmçinin bu tədbirlərin 
ölkələr arasındakı səyahətə olan tə-
sirləri bu il Bakıda yarış həftəsonunun 
reallaşması imkanını bir az da azaldır. 
Bütün bu səbəblər Formula 1 Azər-
baycan Qran-Prisini ləğv etməkdən 
başqa seçim qoymur.

Bu qərarın qəbulunda Əməliyyat 
Şirkətinin əsas məqsədi Azərbaycan 
xalqı ilə yanaşı, ölkəmizə gələcək 
Formula 1 azarkeşlərinin, komanda 
heyətlərinin və çempionatın digər işti-
rakçılarının sağlamlığı və rifahını qo-
rumaqdır.

Builki yarış həftəsonunun ləğvi yer-
li təşkilatçı şirkət üçün hər hansı maliy-
yə öhdəliyi yaratmır və eyni zamanda, 
yarışın keçirilməsi ilə bağlı ödənilmiş 
lisenziya haqqı olduğu kimi gələnilki 
yarış mövsümü üçün qüvvədə qalır.

İstanbul 2032 Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi üçün namizədliyini irəli sürəcək
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UEFA 2022-ci ildə Qətərdə 
keçiriləcək dünya çempio-
natının Avropa komandaları 
üçün seçmə mərhələsinin 
püşk prosedurunu təsdiqlə-
yib.

Seçmə turnirdə 55 ölkənin 
milli komandaları 10 qrupa bö-
lünəcək. Qrupun 5-də 6, qalan 5-də isə 5 iştirakçı yer 

alacaq. Hər qrupun qalibi dünya çem-
pionatının final mərhələsinə birbaşa 
vəsiqə qazanacaq. İkinci yeri tutan 
10 komanda, həmçinin UEFA Millətlər 
Liqasından iki komanda pley-off-da 
mübarizə aparacaq. Qarşılaşmalar 
nəticəsində son 3 vəsiqənin sahibi 
müəyyən ediləcək.

Qeyd edək ki, Qətərdə dünya çempionatı 2022-ci il 
noyabrın 21-dən dekabrın 18-ə kimi keçiriləcək.

avropa komandaları qətər-2022 üçün 10 qrupda mübarizə aparacaqlar

“BBC Sport” kanalı Avropada son 20 ilin ən 
yaxşı hücumçusunu müəyyənləşdirmək üçün 
sorğu keçirib.

Səsvermədə 2000-ci ildən bəri üç mövsüm azı 
20 qol vuran 32 avropalı futbolçunun adı yer alıb. 
Sorğuda Kriştiano Ronaldo və Tyerri Anri finala 
yüksəliblər. Həlledici mübarizədə “Yuventus”un por-
tuqaliyalı hücumçusu 54 faiz səslə qalib gəlib və Av-
ropanın ən yaxşı hücumçusu seçilib.
portuqaliyalı futbolçu iki ayda “ınstagram”dan 

2 milyon avrodan çox gəlir əldə edib
Məşhur idmançıların koronavirus pandemiyası 

dövründə “Instagram” sosial şəbəkəsi vasitəsi ilə 
qazandıqları məbləğ müəyyənləşib.

“Daily Mail” nəşrinin məlumatına görə, martın 
12-dən mayın 14-ə kimi olan dövrdə Kriştiano Ronaldo, 
Lionel Messi və Neymar bir milyon avrodan çox gəlir gö-
türüblər. Onların hər biri bu iki ayda sponsorların 4 rekla-
mını paylaşıb.

219 milyon izləyicisi olan İtaliyanın “Yuventus” klubu-
nun hücumçusu Ronaldonun gəliri 2,1 milyon avro təşkil 
edib. Bununla da portuqaliyalı Top-10-da birinci yeri tu-
tub. İspaniyanın “Barselona” komandasının kapitanı Mes-

si (151 milyon izləyici) 1,45 milyon, “Paris Sen-Jermen”in 
hücumçusu Neymar (138 milyon izləyici) isə 1,33 milyon 
avro qazanıblar.

Dördüncü pillədə sabiq basketbolçu Şakil O’Nil (653 
min avro), beşinci pillədə isə “Real Madrid”in sabiq futbol-
çusu Devid Bekhem (453 min avro) qərarlaşıblar.

Qeyd edək ki, bir reklam paylaşımı orta hesabla Ro-
naldoya 526 min, Messiyə 363 min, Neymara isə 333 min 
avro qazandırıb.

Çinin Hançjou şəhərin-
də 2022-ci ildə keçiriləcək 
Asiya Oyunları üçün yeraltı 
kompleks tikilir.

Kompleks Olimpiya, Bey-
nəlxalq Ekspo mərkəzlərini 
və oyunların keçiriləcəyi di-
gər yarış məkanlarını bir-
ləşdirəcək. Bölgədəki əsas 
yerlər və zalları birləşdirəcək 
kompleks Hançjou şəhərində 
ən böyük yeraltı obyekt ola-
caq.

Artıq bir hissəsi tamamlanan komp-
leksin ərazisi 986 min kvadratmetri 
əhatə edəcək. Kompleksin əsas məka-
nı atletika yarışlarının keçiriləcəyi “Big 
Lotus”dur. Su idmanı da daxil olmaqla 
bir neçə digər idman növləri üzrə ya-
rışlar Olimpiya Parkında keçiriləcək. 
Expo Mərkəzində skvoş yarışları təşkil 
ediləcək. Burada, eləcə də, Beynəlxalq 
Yayım Mərkəzi və Baş Mətbuat Mərkəzi 
yerləşəcək.

Qeyd edək ki, Çin üçüncü dəfə Asiya 
oyunlarına ev sahibliyi edəcək.

Kriştiano ronaldo avropanın ən yaxşı hücumçusu seçilib

asiya oyunları üçün yeraltı kompleks tikilir
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“marca” xxı əsrin ən yaxşı 100 idmançısının siyahısını açıqlayıb
S P O R T S M A NХəBər Var

Ukraynanın futbol üzrə milli ko-
mandasının baş məşqçisi Andey 
Şevçenko 2022-ci ilin noyabr-de-
kabr aylarında Qətərdə keçiriləcək 
dünya çempionatının sonuna kimi 
vəzifəsində qalacaq.

Belə ki, Ukrayna Futbol Federa-
siyası 43 yaşlı mütəxəssislə müqa-
vilənin müddətini uzaqmaq qərarına 
gəlib.

2016-cı ildən Ukrayna millisini 
çalışdıran Şevçenkonun rəhbərli-
yilə 2018 mundialından kənar qa-
lan komanda Avro-2020-yə vəsiqə 
qazanıb.

Bir müddət əvvəl “Milan”ın uk-
raynalı mütəxəssisin xidmətində 
maraqlı olduğu barədə xəbərlər ya-
yılmışdı.

İngiltərə Premyer Liqasında finişə 7 tur qalmış 
çempionluğunu rəsmiləşdirən “Liverpul” klubunun 
baş məşqçisi Yurgen Klopp tarixə düşüb.

53 yaşlı mütəxəssis İngiltərə Premyer Liqasında 
çempion olan ilk almaniyalı məşqçidir.

Qeyd edək ki, Klopp 2015-ci ilin oktyabrından “Liver-
pul”u çalışdırır. Komandaya gəlincə, “qırmızılar” 1990-
cı ildən sonra ilk, ümumiyyətlə isə, 19-cu dəfə İngiltərə 
çempionluğunu qazanıb.

          şevçenko 2022-ci ilə kimi 
       Ukrayna millisini çalışdıracaq

İspaniyanın “Marca” nəşri 
XXI əsrin ən yaxşı 100 idman-
çısının siyahısını dərc edib.

Siyahıya üzgüçülük üzrə 23 qat 
olimpiya çempionu Maykl Felps baş-
çılıq edir. İkinci yerdə qaçış üzrə 8 
qat olimpiya çempionu Useyn Bolt, 
üçüncü pillədə isə tennisçi Rocer 
Federer qərarlaşıb.

Futbolçulardan “Barselona”nın 
kapitanı Lionel Messi 7-ci, “Yuven-
tus”un hücumçusu Kriştiano Ronal-
do isə 10-cu olub.

Klopp premyer liqanın tarixinə düşüb

                                   “Bayern”in 30-cu çempionluğu
“Bayern” klubu Bundesliqada 

finişə iki tur qalmış almaniya çem-
pionu olub.

Yekunda 82 xal toplayan Münhen 
təmsilçisi ən yaxın izləyicisi Dortmund 

“Borussia”sını 13 xal qabaqlayıb.
Ardıcıl 8-ci mövsüm Bundesliqa-

nın qalibi olan “Bayern” ümumilikdə 
isə 30-cu dəfə Almaniya çempionu 
adını qazanıb.










