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Qarabağ azərbaycandır!
Qələbə bizimlədir!









ñïîðòñìàí
Áàø ðåäàêòîð:

Ðÿøàä Ãÿìÿðøàùîüëó

Öíâàí: Áàêû, Фятяли Хан Хойски 10, 
Тофиг Бящрамов адына  
Республика Стадиону 

Òåëåôîí: 012 511 15 32
å-ìàèë: sportsmagazine@mail.ru

www.sportsman.az

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäèééàòäàí 

êå÷ìèøäèð. ¹1164

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè 
óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

Ðåêëàìëàðäà ýåäÿí ìÿòíëÿðÿ ýþðÿ 
æóðíàë ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

Æóðíàë Àçÿðáàéúàíäà “Òèìå Ïðèíò” 
ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï åäèëèá.

Öç ñÿùèôÿäÿ:  

"Qarabağ" FK-nın 
qələbədən sonra əsgər 

salamı verərkən

ÁÓ ñàÉÛìÛÇÄà

ñÿù.6

ñÿù.14

ñÿù.24

ñÿù.28

ñÿù.35

ñÿù.11

ñÿù.21

ñÿù.26

ñÿù.32

ñÿù.36

“Qarabağ”ın 
7-ci cəhdi

“Böyük dəbilqə” 
turnirindən 
1 qızıl, 2 bürünc

Nə Messi, nə də 
Ronaldo - bu 
LewanGOALskinin 
sayəsindədir

Raket zərbələri 
nəticəsində Bərdə 
Olimpiya İdman 
Kompleksi yararsız 
vəziyyətə düşüb

Kiberidman 
Olimpiya oyunlarında 
təmsil oluna bilər Elxan 

Rəsulov 
60

Türkiyə Boks 
Federasiyasının prezidenti: 

"Həmişə Qardaşlarımızla 
birgəyik"

 “France Football” 
“Xəyalların 

komandası”nı 
seçir

Çingiz Hüseynzadə:
“Azərbaycan ərazi 

bütövlüyünün 
təmin olunması üçün 

mübarizə aparır”

Azərbaycanın ən güclü 
"strongmen"ləri 

bəlli olub



 

“Qarabağ” Avropa Liqasının pley-offu çərçivəsində Polşada yerli çempion “Legia”nı 3:0 
məğlub edərək ardıcıl 7-ci dəfə avrokubokların qrup mərhələsində çıxış etmək hüququ qa-
zanıb.

Püşkə əsasən, Avropa Liqasının I qrupuna düşən Azərbaycan çempionunun rəqibləri İs-
paniyanın “Villarreal”, İsrailin “Maccabi Tel Əviv” və Türkiyənin “Sivasspor” komandalarıdır. 
Oktyabrın 22-də start götürən yarış dekabrın 10-a kimi davam edəcək.

Xatırladaq ki, bundan əvvəlki 6 mövsümdə avrokubokların qrup mərhələsində ən yaxşı 
halda üç dəfə 3-cü yeri tutan  “Qarabağ”ın ümumi nəticələri belə olub: 30 oyun, 6 qələbə, 7 
heç-heçə və 17 məğlubiyyət.

“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov son dövrlər Ağdam təmsilçisinin çıxış etdiyi 
bütün yarışlarda olduğu kimi, 2020/21-ci illərin Avropa Liqasında da rekordçudur. Belə ki, 
48 yaşlı mütəxəssis artıq 13-cü mövsümdür ki, hazırkı komandasını çalışdırır (2008-ci ilin 
avqustundan). Qurbanovun bu göstəricidə Avropa Liqasında ən yaxın izləyicisi 2016-cı ildən 
Moskva SSKA-sını çalışdıran belarusli Viktor Qonçarenkodur.
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“Qarabağ”ın 7-ci cəhdi



 

“Qarabağ”ın baş məşqçisi 
Qurban Qurbanov Polşa zəfərin-
dən sonra Heydər Əliyev adına 
Hava Limanında media təmsilçilə-
rinin suallarını cavablandırıb.

- Həqiqətən çox çətin oyun oldu 
və vacib qələbə qazandıq. Bəzən 
bir neçə il ardıcıl uğur əldə etdikdən 
sonra hansısa mövsümdə budrəyə-
cəyimiz təqdirdə bağışlanacağımı-
zı düşünmək olar. Ancaq biz elə bir 
komandayıq ki, belə bir fikrə düşə 
bilmərik. Üzərimizdəki yük daim bi-
zimlədir. Ancaq biz bu missiyanı 
sevə-sevə həyata keçiririk. Cari möv-
sümdə avrokuboklarda keçirdiyimiz 4  
oyunun heç birində məğlub olmadıq. 
Bu matçlarda qapımızdan cəmi 1 top 
buraxdıq. Fikrimcə, uğursuz nəticə 
deyil. Ölkəmizin yaşadığı bu vəziy-
yətdə, müharibə getdiyi bir vaxtda 
qrupa düşməyimiz böyük uğurdur 
və bu münasibətlə də futbolçularıma 
təşəkkürümü bildirdim. 

Oyunçularımızın üzərində böyük 
bir yük var idi ki, bunu oyunun ge-
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Qurban Qurbanov: “Ölkəmizdə müharibə getdiyi bir 
vaxtda qrupa düşməyimiz böyük uğurdur”



 

dişatında simalarından hiss etmək olurdu. Nə qədər ki, 
futbol var, bu təzyiq, bu yük olacaq. Özü də “Qarabağ”ın 
üzərində ikiqat yük olacaq. Son günlər cəbhədə yaşa-
nanların qarşısında bizim etdiyimiz cüzi bir hissəcikdir: 
neçə-neçə analar övladsız, bacılar qardaşsız, övladlar 
atasız qalıb. Nə qədər oyuna köklənsək də, fikrimiz sən-
gərdəki əsgərlərimizin yanında idi. Belə bir məqamda bu 
cür nəticə əldə edən futbolçularımla fəxr etdim. Oyundan 
əvvəl komanda ilə söhbətimiz oldu ki, belə bir matçda 
yerli və əcnəbilərə bölünmək olmaz, kimin nə gücü varsa, 
Varşavada qoymalıdır.

 - ilk hissədə çoxsaylı qol epizodlarını boşa ver-
dikdə “molde” ilə oyunda yaşanan ssenarinin təkrar-
lanacağı təhlükəsi barədə düşündünüzmü?

- İnanın ki, oyundan əvvəl məndə həyəcan daha çox 
olur, nəinki matçın gedişində. Çünki oyunu soyuqqanlı 
idarə etməliyəm. Fasilədə müəyyən iradlarım ola bilər, 
ancaq uşaqları daha soyuqqanlı olmağa çağırıram. Əl-
bəttə, epizodlar boşa veriləndə müəyyən həyəcan olur-
du. Çünki belə epizodları boşa verib yekunda uduzduğu-
muz oyunlarımız çox olub.

- “Qarabağ”ın təkcə yerliləri deyil, əcnəbiləri də 
sanki səngərdəki əsgərlərə görə döyüşürdü...

- Bu yöndə xeyli söhbətlərimiz oldu. Hazırlıq prose-
si oyun gününədək daha intensiv getdi. Matç günü isə 
futbolçuların rahat olması üçün bu yöndə çox söhbətlər 
aparmadıq. Görürdüm ki, futbolçularımız bu matça ha-
zırdılar. Legionerlər isə özlərini əsl azərbaycanlılar kimi 
apardılar.

- ardıcıl 7-ci dəfə qitəmiqyaslı yarışların qrupuna 
düşən “Qarabağ” üçün bu nəticənin xüsusi önəmi 
var idimi?

- Sözün düzü, var idi. Bu, oyundan əvvəl də hiss olu-
nurdu. Ajiotaj böyük idi. Komandadan hamı uğur gözləyir-
di. Əlbəttə, biz ehtiyatlanırdıq. Çünki həddən artıq istəkli 
olanda futbolçular “yana” bilər. Mən onlara “afərin” de-

yirəm. Hətta hesabda 3:0 irəli keçdikdən sonra da uşaq-
lar konsentrasiyanı itirmədilər və hakimin final fitinədək 
mübarizə apardılar. Bu da son günlərdə ordumuzun əldə 
etdiyi qələbələrin qarşılığı idi.

- “molde” ilə matçdan sonra komanda tənqid olu-
nurdu. amma buna baxmayaraq, “legia” sınaından 
üzüağ çıxmağı bacardınız...

- Neçə il bundan əvvəl demişəm ki, ildən-ilə təcrübə-
miz artır və belədə, həlledici məqamlarda  daha düzgün 
qərar vermək ehtimalımız artır. “Legia” ilə oyunda da 
buna şahidlik etdik.

- “Sumqayıt”la matçdan sonra komandanızın yax-
şı formada olmadığını demişdiniz. “legia” ilə matçı 
dönüş nöqtəsi kimi dəyərləndirmək olar?

- Komandanın yaxşı formada olması üçün bütün 
oyunçularının vəziyyəti yaxşı olmalıdır. Bir sıra aparıcı 
futbolçumuzun zədəli olması təbii ki, komandaya təsirsiz 
otüşməyə bilməz. Eyni zamanda, mövsümboyu futbolçu 
eyni formada ola bilməz.

- bu heyətlə qrupda mübarizə aparmaq çətin ol-
mayacaq?

- Bəli, çətin olacaq. Çünki həm millinin oyunları var, 
həm milli çempionatda oynayacağıq, həm də Avroliqada. 
Sıx təqvimdə oynasaq da, əlimizdəki heyətdən maksi-
mum yararlanmağa çalışacağıq.

S P O R T S M A NFUTBOL

8 спортсман  № 125 / 2020



 

9спортсман  № 125 / 2020

FUTBOLS P O R T S M A N

"Bu həyatımın ən unudulmaz günüdür. Vali-
deynlərimin, nəslimin doğma kəndinə qayıdacağı 
xəbəri mənim üçün çox önəmli bir hadisədir. 
Doğma kəndimin düşmənlərdən azad edilməsi 
xəbərini eşidəndə keçirdiyim hissləri sözlərlə ifadə 
edə bilmirəm".

Bu fikirləri Azərbaycan çempionu "Qarabağ"ın futbol-
çusu Qara Qarayev Füzulinin Horadiz kəndinin işğaldan 
azad olunması ilə bağlı danışarkən deyib.

28 yaşlı yarımmüdafiəçi həsrətində olduğu torpaqla-
ra ayaq basacağı günü səbrsizliklə gözlədiyini bildirib: 
"İnanıram ki, bu, son deyil. Tezlikdə bütün Qarabağda, 
Şuşada Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Ordumuzla, 
xalqımızla qürur duyuram. Bu gün birlik, bərabərlik günü-
dür. Allah sizi qorusun, Azərbaycan əsgəri!

Mən bir çox müsahibəmdə kəndimlə bağlı danışmı-
şam. Hətta bir dəfə Albaniyadan gələn jurnalistə demiş-
dim ki, sən məni başa düşə bilmərsən. Mənə sual verdi 
ki, niyə? Dedim ki, doğulduğum yerə gedə, həmin yerləri 
ziyarət edə bilmirəm. Mən 28 ildir ki, səfərdə idim. Ba-
kının mənə bu qədər yad olmasını heç vaxt hiss etmə-
mişdim. Artıq paytaxtın mənə yad olduğunu hiss edirəm. 
Biz şəxsi istəklərimiz üçün bu dövlətdə yaşamırıq. Mənim 
kəndimin işğaldan azad olunması o demək deyil ki, digər 
topraqlarla bağlı münasibətimiz sakit olacaq. Mənim tor-
pağım başlayır Şuşadan, Xankəndindən. Bizim ordumuz, 
dövlətimiz Şuşanı, Xankəndini geri qaytaranda kəndimin 
azad olunmasını bayram kimi qeyd edəcəyəm. İnanıram 
ki, bu da gerçəkləşəcək".

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin də üzvü olan 

Qara Qarayev Horadiz kəndində doğulub. Kənd onun 1 
yaşı olarkən - 1993-cü ildə işğal edilmişdi.

Azərbaycan Ordusunun Qarabağda erməni işğalın-
da olan torpaqlarımızı azad etmək üçün döyüşdüyü bir 
dövrdə “Qarabağ” komandasının UEFA Avropa Liqası-
nın pley-off mərhələsi çərçivəsində Polşada "Legia"ya 
3:0 hesabı ilə qalib gələrək qrupa vəsiqə qazanması da 
xalqımıza əlavə sevinc bəxş etdi. 

Ağdam təmsilçisinin yarımmüdafiəçisi Q. Qarayev 
oyun barədə danışarkən belə deyib: "Çətin sınaqda idik, 
əlimizdən gələni etdik. Vəziyyətdən asılı olmayaraq, hər 
zaman Qarabağın adını yüksəklərdə tutmaq üçün oyna-
mışıq. Bizim üçün bir az stressli durum idi".

Futbolçu bildirib ki, cəbhədə baş verənlərin fonunda 
bu oyuna hazırlaşmaq çətin idi: "Şükürlər olsun ki, ko-
manda olaraq bunun öhdəsindən gələ bildik. Qazanaca-
ğımız qələbənin nə dərədəcə vacib olduğunu dərk edir-
dik. Sevinirəm ki, buna nail olduq".

Qarayev deyib ki, indiki vəziyyətdə öz uğurlarını o qə-

“Tezliklə bütün Qarabağda, Şuşada 
azərbaycan bayrağı dalğalanacaq”

Qara Qarayev: 
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dər də böyük saymır: "Əsgərlərimizin döyüşdə qazandığı 
zəfərlər daha önəmlidir. Çünki ora daha çətindir, səhvləri 
bağışlamır. Əsgərlərimiz torpaqlarımızı qorumaq üçün 
hər saniyə risk altındadırlar. Nə qədər oyun keçirsək də, 
beynəlxalq arenada çıxış etsək də, fikrimiz, dualarımız 
əsgərlərimizlədir".

Təcrübəli oyunçu iki gündür yata bilmədiyini də söy-
ləyib: "Yuxularım qarışmışdı. İstər-istəməz stressdə idim. 
Cəbhədə qazanılan zəfərlərin qarşılığında Polşada xalqı-
mıza qələbə sevinci yaşada bilməmək qorxusu var idi. 
Amma vəziyyətin öhdəsindən gələ bildik. Bu işdə baş 
məşqçimiz də bizə çox kömək oldu. Çox yükləməyə ça-
lışmadı. Dedi ki, siz özünüz hər şeyi bilirsiniz, artıq sözə 
ehtiyac yoxdur. Futbolçuları tam olaraq motivasiya etmiş-
di. Hamımız məsuliyyəti dərk edirdik".

“Qarabağ”ın kapitanı Maksim Medvedev də cəbhə 
xəttində baş verənlərin komandaya təsirindən də söz 
açıb: "Bildiyiniz kimi, komandamızda çoxlu legioner var. 
Onlar bəlkə də bizim üçün ciddi olan söhbəti bilmirlər. 
Özüm şəxsən iki gün yatmadım, hər gün səhər SMS-lər 
gəlirdi, xəbərləri açıb baxırdım. Qara Qarayevlə nə vaxt 

görüşürdüksə, mövzumuz yalnız cəbhədə olan vəziyyət 
idi”.

“Qarabağ”dan fərqli olaraq, Azərbaycan millisi azar-
keşlərini sevindirə bilməyib. UEFA Millətlər Liqası C di-
vizionunun 1-ci qrupunda yarışan komandamız əvvəlcə 
səfərdə Monteneqroya məğlub olub – 0:2.

Millimizin əsas simalarından biri olan Qara Qarayev 
qrup mərhələsinin 4-cü turunda Kiprə qarşı keçirəcəklə-
ri oyundan əvvəl mətbuat konfransında belə danışmış-
dı: "Hazırda oyuna motivasiya olmaq çox çətindir. Bizim 
üçün ən vacib olan cəbhədəki hazırkı vəziyyətdir. Otaqda 
olarkən daim gözümüz telefonda olur. Məlumatlar əldə 
etmək istəyirik. Bu, bəzən bizi matça köklənməyə mane 
olur. Fikrimiz oradadır. Qardaşlarımız, Ordumuz mühari-
bədədir. Amma bacardığımız qədər oyuna köklənməyə 
çalışırıq. İşimizi unutmaq istəmirik, biz də çalışırıq ki, 
hazırkı məsələ bizə ruh yüksəkliyi versin və matça daha 
yaxşı hazırlaşaq".

Qeyd edək ki, Kiprlə Bakıda keçirilməli olan qarşılaş-
ma Azərbaycan ərazisində müharibə getdiyindən UEFA 

tərəfindən neytral meydana təyin edilib. Albaniyanın El-
basan şəhərində oynanılan matçda hesab açılmayıb 
– 0:0. Özü də oyundan bir gün əvvəl – oktyabrın 12-də 
28 yaşı olan Qara Qarayev komandamızın birinci hissə-
nin ortalarında qazandığı penaltidən yararlana bilməyib. 
Onun zərbəsindən sonra rəqib qapıçı topu qaytarıb. 

Kiprlə oyunda millimizin kapitanı olan Qara Qarayev 
offsideplus.az saytına verdiyi müsahibədə qarşılaşma 
barədə fikirlərini belə ifadə edib:

- 90 dəqiqə rəqibə aşkar qol imkanı vermədik. Hətta, 
yararlanmadığım penalti epizodu da daxil, 6 qol şansımız 
oldu. Üstün oynadığımız matçda qol vura bilmədik. Sanki 
top qapıya girməyəcəyinə söz vermişdi. Belə deyim, bəx-
timiz gətirmədi.

Yeni baş məşqçi gələndən penalti zərbələrini mənim 
yerinə yetirməli olduğunu deyib. Hətta öncəki qarşılaşma-
larda da 11 metrlik cərimə zərbəsi olsaydı, topun başına 
mən keçəcəkdim. Açığı, o an Ramil Şeydayevin həvəsli 
olduğunu görüb, penaltini ona vermək istədim. Sadəcə, 
baş məşqçi mənim vurmalı olduğumu söylədi.

Düzü, içimdə inamsızlıq yox idi. Hətta qol vuracağı-

ma əminlik vardı. Sadəcə, Ramilin topu götürüb, “vurmaq 
istəyirəm” deməsinə razılaşmışdım. O an baş məşqçiyə 
“vurmaq istəmirəm” deməyim doğru olmazdı. Sizə bir fak-
tı da deyim. Əslində, ilk qərarım topu qapıçının sol tərə-
finə vurmaq idi. Lakin son anda qərarımı dəyişib sağa 
vurdum. Bilmək olmaz, bəlkə sol tərəfinə vursaydım, 
onda da zərbəni dəf edəcəkdi.

Oyundan sonra hamımız üzgün idik. O qədər imkan 
varkən heç-heçə etmək ağır gəlirdi. Səhərə kimi gözümə 
yuxu getmədi. Yerimdə uzanıb divara baxırdım, ya da 
durub gəzirdim ki, fikrim dağılsın. Oyundan sonra şam 
yeməyi üçün Ramillə üzbəüz oturmuşduq. Məyus halda 
bir-birimizin üzünə baxırdıq. Yemək yeyə bilmədik. O öz 
dərdindəydi, mən öz dərdimdə.

Qarabağda yaşananlara görə də hədsiz narahatlıq 
keçirirəm. Bir ürəyim ordadır. Vallah, rahat yata da bil-
mirəm. Bunun üstünə sıx qrafikdən yaranan yorğunluğu 
da əlavə etsək... Yüklənmə fiziki durumuma, əzələlərimə 
təsirsiz ötüşmür. Məncə, hər futbolçunun karyerasında 
ola biləcək bir şeydir.



Strongmen (güclü kişilər) 
idman növü üzrə Azərbay-
can çempionatının qalibləri 
müəyyənləşib. 

Azərbaycan Strongmen Federa-
siyasının təşkil etdiyi yarış pande-
miya dövrünün şərtlərinə uyğun açıq 
havada - Bulvarın Su İdmanı Sarayı-
nın qarşısındakı hissəsində keçirilib.

Çempionatda ölkənin ən nüfuzlu 
strongmenləri yarışıb. Bu mənada 
pauerliftinq üzrə 4 qat dünya, 3 qat 
Avropa çempionu, dünya rekord-
çusu, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin 
əməkdaşı Rövşən Xəlilovu xüsu-
si fərqləndirə bilərik. O, 80 kq çəki 
dərəcəsində keçirilən yarışda Azər-
baycan çempionu olub. 

Ondan başqa, 95 kq çəki dərəcə-
sində Kamran Lazımov, 110 kq çəki-
də Orxan Həsənzadə və 110+ kq çə-
kidə Razim Hüseynov fəxri kürsünün 
ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

Qeyd edək ki, yarış üç hərəkət 
üzrə keçirilib: strongmen, bench 
press (uzanıb ağırlıqqaldırma) və 
strict curl (divara söykənərək ağır-
lıqqaldırma). Strongmenin özü də üç 

hərəkətdən ibarətdir: log lift (ağırlığı 
başı üzərinə qaldırıb salma), deadlift 
(ağırlığı qurşağa qaldırma) və otura-
raq maşındartma.

Azərbaycan çempionatının qa-
libləri Nigeriyada keçiriləcək dünya 
çempionatında iştirak etmək hüququ 
qazanıblar.
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«Azərbaycan Strongman Federasiyası»nın fəa-
liyyətilə yaxından tanış olmaq üçün federasiyanın 
prezidenti Bəxtiyar müəllimlə söhbətləşdik.

- bəxtiyar müəllimi yaxından tanıyaq…
Mən, Bəxtiyar Quliyev 1975-ci il təvəllüdlüyəm.
Pouerliftinq üzrə 8 qat Avropa, 8 qat dünya çempio-

nu və dəfələrlə prezident mükafatçısıyam. Hal-hazırda 
Azərbaycan Strongman Federasiyasının Prezidentiyəm.

- «azərbaycan Strongman Federasiyası»nı yarat-
maq ideyası necə yaranıb? 

- Özüm güc idman növü ilə məşğul olduğuma görə 
həmişə güc idman növlərinə böyük marağım olub. Ona 
görə də məndə belə bir fikir oyandi ki, bizim ölkədə də bu 

idman növü olsa çox yaxşı olar. Bunun üçün Azərbaycan 
Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət etdim və 2017-ci 
ildən Azərbaycan Strongman Federasiyası rəsmi olaraq 
fəaliyyətə başladı.

- hal-hazırda federasiyanın öz bazası və bu 
idman növü üzrə peşəkar məşqçi-müəllimləriniz 
yetərincədirmi? 

- Federasiyamız yeni yarandığı üçün hələlik bir təlim 
məşq bazamız var. Lakin peşəkar müəllimlərimiz yetə-
rincədir. Gələcəkdə bu idman növü üzrə tanınmış məş-
hur idmançılarla ölkəmizdə təlim-məşq toplanışları və 
seminarların təşkili də nəzərdə tutulur.

- bildiyimizə görə dünya üzrə Strongman Fede-
rasiyasının bir neçə təmsilçisi var. onlarla əmək-
daşlıq və keçirdikləri yarışlarda idmançılarımızın 
iştirakı nəzərdə tutulurmu? 

- Biz artıq ilk  yaradılmış Dünya Strongman Federa-
siyasının  (World Strongman Federation) WSF-in Azer-
baycan üzrə təmsilçisiyik və mən həmçinin Avrasiya 
üzrə beynəlxalq federasiyanın da rəhbəriyəm. WSF-in  
təqvim planına əsasən bütün yarışlara idmançılarımız 
dəvət alır və bu yarışlarda iştirak edirlər. Bundan başqa 
kommersiya fedarsiyaları da var ki, burada əsasən xüsu-
si dəvətlə peşəkar idmançılar iştirak edirlər.

- bəxtiyar müəllim, Strongman idman növü 
insanda əsasən gücü və dözümlülüyu aşılayır. bu 
idmanla məşğul olanlar isə öz güc ehtiyatlarından 
düzgün istifadə etməklə qarşıya qoyulan məqsə-
də çatmağa daha yaxındırlar. Sizcə yüksək döyüş 
bacarığı ilə torpaqlarımızı mənfur düşməndən azad 

edən azərbaycan əsgərinə əlbəyaxa döyüş növ-
ləriylə yanaşı yaxın gələcəkdə Strongman idman 
növü ilə də məşğul olması onların fiziki hazırlığını 
daha da artırarmı? 

- Əlbəttə, istənilən əlbəyaxa idman növlərində id-
mançının texniki hazirlığı ilə yanaşı fiziki hazırlığı da 
vacibdir. Bunun üçün də güc idman növlərində istifadə 
edilən hərəkətlər vasitəsiylə fiziki güclərini daha da artıra 
bilərlər. Bu hərəkətlərdən artıq əksər idmançılar yarar-
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lanmaqdadırlar. Bildiyimə görə bizim güləş federasiyasın-
da fiziki hazırlıq üzrə məşqçi Strongman idman növündə 
tanınmış Amerikan idmançısı Mark Phillipdi.

- gələcək planlarınız...
  - Əsas məqsədimiz ölkəmizdə bu idman növünün 

kütləviliyini artırmaq, ölkədaxili çempionatların keçiril-
məsi ilə gənclərimizin bu idmana marağını artırmaq və 
bölgələrimiz də daxil olmaqla peşəkar təlim-məşq top-
lanışları və seminarları təşkil etməkdir. Ümid edirəm ki, 
qısa bir zamanda bu idman növü ölkəmizdə ən populyar 
idman növlərindən biri olacaq. Çünki Strongman sözu 

elə pəhləvan demekdir. Ta qədimdən xalqımızın məşhur 
pəhləvanları olub. Milli bayramlarımızda isə pəhləvanla-
rımızın maraqlı çıxışlarını böyükdən kiçiyə hamı səbrsiz-
liklə gözləyərdi. Bu gün artıq Azərbaycan Stronqman Fe-
derasiyasının idmançıları  öz maraqlı, ağır və çətin yerinə 
yetirilən  hərəkətlərlə hamının diqqətini cəlb edir. Onu da 
qeyd edim ki,  Strongman idmançıları hörmətli Preziden-
timiz İlham Əliyevin və 1-ci vitse-prezidentimiz Mehriban 
Əliyevanın iştirakı ilə keçirilən ənənəvi bayramlarımızda 
da çıxışlar ediblər. 
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Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində cüdo 
üzrə “Böyük dəbilqə” turniri keçirilib. Azərbaycan 
komandası yarışı 1 qızıl və 2 bürünc medalla başa 
vurub.

Millimizə qızıl medalı milli komandamızın üzvü Rüstəm 
Orucov (73 kq), bürünc medalları isə Orxan Səfərov (66 
kq) və Məmmədəli Mehdiyev qazandırıblar. İdmançıları-
mız işğal altında olan torpaqlarımızı ermənilərdən azad 
edən Azərbaycan Ordusunun şərəfinə hərbi salam verərək 
öz uğurlarını qeyd ediblər.

Qadın cüdoçularımızdan ən yaxşı nəticə göstərən Gül-
tac Məmmədəliyeva (52 kq) bürünc medal uğrunda təsəl-
liverici görüşdə uduzaraq 7-ci yeri tutub.

İdmançılarımız, həm də, Tokio Olimpiya Oyunlarına li-
senziya xalları qazanıblar.

Qeyd edək ki, Azərbaycan “Böyük dəbilqə” turnirində 
17 cüdoçu ilə təmsil olunub. Yarışda 61 ölkədən 405 id-

mançı mübarizə aparıb.

rüstəm orucov – qızıl medal
“Böyük dəbilqə” turnirində 73 kiloqram çəki dərəcəsin-

də mübarizə aparan Rüstəm Orucov ilk görüşdə Monqo-
lustan təmsilçisi Anxjaya Lavjarqal, sonrakı döyüşlərdə 
bolqarıstanlı Mark Hristov, Rusiya təmsilçisi Musa Moquş-
kov, daha sonra İsveç təmsilçisi Tommi Maqiasa qalib 
gələrək finala yüksəlib. Final qarşılaşmasında isveçrəli 
Nils Stamı məğlub edən idmançımız qızıl medal qazanıb.

“Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən bu me-
dalı şəhidlərimizə həsr edirəm”, - bu sözləri Budapeştdə 
qızıl medal qazanan Azərbaycan cüdoçusu Rüstəm Oru-
cov deyib.

O qeyd edib ki, qazandığı mükafatı Azərbaycan Res-
publikasının Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna köçürə-
cək: “Burada qazandığım mükafatı əsgər və zabit qardaş-
larımıza göndərəcəyəm. Qarabağ Azərbaycandır!”.
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“bÖyüK dəbilQə” Turnirindən 
1 Qızıl, 2 bürünc



məmmədəli mehdiyev 
– bürünc medal

Məmmədəli Mehdiyev “Böyük 
dəbilqə” turnirinin sonuncu günündə  
mübarizə aparıb və bürünc medal 
qazanıb. 90 kq çəki dərəcəsində ya-
rışan cüdoçumuz  3-cü yer uğrunda 
qarşılaşmada Niderland nümayəndə-
si Noel van Endi məğlub edib.

gültac məmmədəliyeva 
– 7-ci yer

Qadın cüdoçularımızdan Gültac 
Məmmədəliyeva (52 kq) əvvəlcə Qal-
Od Tserentoqxoda (Monqolustan), 
ikinci döyüşdə israilli Qefen Primoya-
ya qalib gəlsə də, dörddəbir finalda 
Fabyen Koçerə məğlub olub. Təsəl-
liverici döyüşdə ukraynalı Darya Be-
lodedə məğlub olan cüdoçumuz 7-ci 
yerlə kifayətlənib. 

orxan Səfərov - 
bürünc medal

“Böyük dəbilqə” turnirində qazan-
dığım medalı şəhidlərimizin xatirəsinə 

həsr edirəm”, - bu sözləri “Böyük də-
bilqə” turnirində 66 kq-da bürünc me-
dal qazanan Orxan Səfərov AZƏR-
TAC-a müsahibəsində deyib.

Azərbaycanın işğalçı Ermənis-
tanın təcavüzünün nəticələrinin 
aradan qaldırılması uğrunda haqq 
mübarizəsi apardığını vurğulayan id-
mançı bildirib: “İşğalçı Ermənistanın 
növbəti hərbi təxribatının qarşısını 
alan Azərbaycan Ordusunun uğurla-
rı ilə qürur duyuruq. Otuz ilə yaxındır 
torpaqlarımızı işğal altında saxlayan 
düşmən döyüş meydanında böyük 
itkilər verir. Əminik ki, müzəffər or-
dumuz ərazilərimizi düşmənin tap-
dağından azad edəcək. Qarabağ 
Azərbaycandır!”.

Qeyd edək ki, Orxan Səfərov 
bürünc medal uğrunda görüşdə öz-

bəkistanlı Sardor Nurillayevi məğlub 
edərək komandamıza ilk medalı qa-
zandırıb. 
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Budapeştdə “Böyük 
Dəbilqə” turnirində bürünc 
medal qazanan cüdoçu 
Orxan Səfərov "Report"a 
müsahibə verib.

- Koronavirus pandemiyasına 
görə uzun müddət məşqsiz qaldı-
nız. lakin macarıstandakı yarışda 
medal əldə edə bildiniz. Turnirə 
yollanmamışdan əvvəl uğur qaza-
nacağınıza inanırdınız?

- Komanda olaraq çalışdıq ki, ya-
rışda ölkəmizi layiqincə təmsil edək. 
Pandemiyaya görə çətin dövr olduğu 
üçün hazırlığımız tam deyildi. Lakin 
buna baxmayaraq, nəyin bahasına 
olursa olsun, bu çətin dönəmdə Azər-
baycanın adın qaldırmaq istəyirdik. 
Bizə belə bir vaxtda şərait yaratdığı 
üçün ölkəmizə, prezidentimizə və 
cüdo federasiyasına təşəkkürümü bil-
dirirəm. Pandemiya və döyüşlər vaxtı 
bizi yarışa göndərdilər ki, ölkəni təmsil 
edək. Biz də yaxşı çıxış etdik. Daha 
da yaxşı nəticələr əldə etməyi plan-
laşdırırıq. Həm tatami üzərində, həm 
də döyüş bölgəsində qələbə qazana-
cağımıza inanıram.

- döyüş meydanındakı qələ-
bələr sizə macarıstanda əlavə 
motivasiya verirdimi?

- Əlbəttə. Fikrimiz o idi ki, hamı-
mız medal qazanandan sonra əsgər 
salamı verək. Üçümüz də bunu etdik. 
Beynəlxalq Cüdo Federasiyası, orada 
oturan hakimlər bizə işarə etmişdilər 
ki, əsgər salamı verməyək. Dedilər ki, 
tatami üzərində siyasət olmamalıdır. 
Amma bizim bir fikrimiz var idi: qalib 
gələk və əsgər salamı verək. Bizə güc 
və qüvvət verən də o idi.

- yarımfinalda rusiya təmsilçisi 
yakub Şamilova cərimə xalları he-

sabına məğlub oldunuz. Sizə qarşı 
ədalətsizlik olduğunu düşünürsü-
nüz?

- Mənə qarşı həmin görüşdə haq-
sızlıq oldu. Heç kim başa düşə bilmə-
di ki, nə baş verir. Sonradan məşqçi-
miz Elxan Məmmədovla görüntülərə 
baxdıq və digər hakimlərə göstərdik. 
Bəlli oldu ki, mənə qarşı haqsızlıq 
olub. Bir sözlə, güləşməyimə imkan 
vermədilər.

- nəyi əsas gətirib sizi cərimə 
xallarına görə məğlub elan etdilər?

- Heç bir əsas yox idi. İlk yarış gü-
nündə mənə qarşı olanları, daha son-
ra 73 kq-da Telman Vəliyev yaşadı. 
İki görüşü də həmin rumıniyalı hakim 
idarə etdi. Telman da üçüncü cəriməni 
almışdı. Hər iki halda haqsızlıqla üz-

ləşdik.
- ermənistan macarıstandakı 

yarışda iştirak etmədi. Səncə, bu-
nun səbəbi nədir?

- Biz o qədər güclü dövlətik ki, hər 
yerdə sözümüzü deyirik. Həm yarış-
larda, həm də döyüş meydanında. 
Ermənilər hazırda o halda deyillər ki, 
getsinlər hansısa yarışda çıxış etsin-
lər, güləşsinlər. Onların bütün dərdi 
canlarını qurtarmaqdır.
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"erməni idmançılar indi yarıŞ 
yox, can hayındadırlar"



- ermənistan təmsilçiləri yarışa qatılsaydı, özünüzü 
necə hiss edərdiniz?

- Həmin vaxt daha motivasiyalı olardıq. Düşmən ölkə-
nin idmançıları bizimlə düşsəydi, daha istəkli mübarizə 
aparadıq. Çalışardıq ki, nəyin bahasına olur-olsun, onlarla 
qarşılaşaq və qalib gələk.

- növbəti il yaponiyanın paytaxtı Tokioda yay olim-
piya oyunları keçiriləcək. lisenziya qazanacağınıza 
inanırsınız?

- Artıq lisenziya xallarım var. Olimpiya reytinqində 17-
18-ci pillələrdəyəm. Bu isə birbaşa iştirak üçün kifayətdir. 
Mənimlə eyni çəkidə Nicat Şıxəlizadə də var. 2-3 pillə mən-

dən irəlidədir. Hər çəki dərəcəsində ölkənin bir təmsilçisi 
olmalıdır. Qarşıda yarışlar var, çalışacağam ki, daha da irəli 
pillələrə keçim. Nicat mənim dostumdur, amma hamı istəyir 
ki, olimpiadada çıxış etsin. Kim güclüdürsə, o da Tokioya 
gedəcək.

Türkiyə cüdoçularından 2 qızıl medal
Budapeştdə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində 

Türkiyə cüdoçuları da uğurla çıxış ediblər. Onlar 2 qızıl 
medulla komanda hesabında 3-cü olublar.

Türkiyə təmsilçilərindən Vedat Albayrak 81 kq çəki 
dərəcəsində hamıdan güclü olub. O, finalda Kanada cüdo-
çusu Antoine Valois-Fortieri məğlub edib.

Qadınların yarışında isə ən ağır çəki olan +78 kq-da tür-
kiyəli Kayra Sayıt fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. 
finalda tunisli Nihel Cheikh Rouhoudan güclü olub. 
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UEFA Millətlər Liqasının qrup 
mərhələsində dörd tur arxada 
qalıb.

C divizionunun 1-ci qrupunda yer 
alan Azərbaycan millisi hələlik 4 xal 
toplayıb. Komandamızın rəqiblərin-
dən Lüksemburq və Monteneqronun 
9, Kiprin 1 xalı var.

Qalan oyunların təqvimi belədir:
14 noyabr
AZƏRBAYCAN – Monteneqro
Kipr – Lüksemburq
17 noyabr
Lüksemburq – AZƏRBAYCAN
Monteneqro – Kipr

C divizionu qruplarının qalibləri B 
divizionuna adlayacaq, divizionun ən 
zəif iki komandası isə D divizionuna 
düşəcək.

Futbol icmalçısı Rasim Mövsüm-
zadə Novator.az saytına açıqlamasın-
da Azərbaycan komandasının qrupda 
1-ci yeri tutmaq şansını dəyərləndirib. 
O deyib ki, millinin nəzəri cəhətdən 
qrupun qalibi olmaq şansı var: “Bunun 
üçün Azərbaycan komandası qalan iki 
oyunun hər birində qalib gəlməlidir. Bu 
halda millimizin yarışda topladığı xal-
ların sayı 10-a yüksələcək.

Həmçinin birinci yer uğrunda 
rəqiblərimiz olan Lüksemburq və Mon-
teneqro da noyabrda Kipr komandası-
na qalib gəlməməlidirlər. Rəqiblərimiz 
Kiprə də məğlub olsalar, o zaman 
Azərbaycanın 10, Lüksemburq və 
Monteneqronun 9 xalı olacaq və biz 
birinci yeri tutacağıq.

Əgər rəqiblərdən biri və ya hər ikisi 
Kiprlə heç-heçə etsə, onda iki və ya 
üç komandanın 10 xalı olacaq, son-
da onların öz aralarındakı oyunların 
nəticələrinə və top fərqinə baxılacaq. 
Bunun üçün Azərbaycan komandası 
qalan oyunlarda azı 2-3 top fərqi ilə 
qələbə qazanmalıdır”.
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banişevski monteneqrolu 
qapıçıya qarşı

Tanınmış idman yazarı Rasim Mövsümzadənin 
2020-ci il oktyabrın 10-da keçirilən Monteneqro – 
Azərbaycan oyununun proqramında “Monteneqro və 
Azərbaycan duelləri” başlıqlı yazısı dərc olunub.

Yazıda Azərbaycan və Monteneqronun futbol qarşılaş-
malarının tarixindən bəhs olunur: “Əvvəllər Azərbaycan 
SSRİ-nin, Monteneqro isə Yuqoslaviyanın tərkibində olub. 
Bu ölkələrin milli futbol komandaları dəfələrlə qarşılaşsalar 
da, onlardan yalnız birində həm Azərbaycan, həm də Mon-
teneqro təmsilçiləri oynayıb.

Söhbət 1965-ci ildə Moskvada keçirilən və 0:0 hesabı 
ilə başa çatan SSRİ - Yuqoslaviya yoldaşlıq görüşündən 
gedir.

Həmin oyunda "Neftçi"nin hücumçusu Anatoli Banişev-
ski SSRİ, monteneqrolu qapıçı Vasilije Radović isə Yuqos-
laviya komandasının şərəfini qoruyub. Maraqlıdır ki, hər iki 
oyunçu üçün bu, ikinci beynəlxalq matç idi.

1966-1972-ci illərdə Banişevski daha üç dəfə Yuqosla-
viya komandasına qarşı oynayıb və hətta Moskvada 1972 
Avropa çempionatının 1/4 final matçında (3:0) qol vurub. 
Ancaq bu qarşılaşmalarda rəqibin heyətindən Monteneqro-
dan futbolçu olmayıb.

Monteneqrolu Vojin Lazarević isə Yuqoslaviya yığma-
sının heyətində 1969-cu ildə Belqraddakı yoldaşlıq görü-

şündə sovet futbolçularına qarşı oynayıb. Ancaq o zaman 
SSRİ komandasının heyətində Azərbaycandan kimsə çıxış 
etməyib.

1972-ci ilin fevralında o vaxt artıq “Neftçi”dən Kiyev “Di-
namo”suna keçən Azərbaycan futbolunun digər təmsilçisi 
Vitali Şevçenko SSRİ yığmasının Yuqoslaviya turnesi za-
manı Monteneqronun “Budućnost Podgorica” və “Sutjeska 
Nikšić” klublarına qarşı oynayıb. Hər iki matç eyni hesabla 
başa çatıb – 1:1”.

Bundan başqa yazıda Azərbaycan və Monteneqro mil-
li komandalarının UEFA Millətlər Liqasından əvvəl yalnız 
2010-cu ildə qarşılaşdıqları və o vaxt Podqoritsada keçi-
rilən yoldaşlıq görüşündə meydan sahiblərinin 2:0 hesablı 
qələbəyə sevindikləri qeyd olunub.
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bilirsinizmi?
Azərbaycan millisinin rəqibi Lüksemburq əvvəllər 

həvəskarlardan ibarət komanda olsa da, indi heyəti, 
demək olar ki, peşəkarlardan təşkil edilib.

Hazırda Lüksemburq millisində iki həvəskar futbolçu 
var:

Ralph Schon – ikinci qapıçı, müəllim işləyir.
Stefano Bensi – hazırkı heyətdə ən çox oyun keçir-

miş və qol vurmuş hücumçu (53/5), Eş/Alzett bələdiyyə-
sinin idman idarəsində işləyir.

***
Lüksemburq millisinin müsbət balansa malik oldu-

ğu komandalardan ən güclüsü Meksikadır. Rəqiblərin 
1969-cu ilə təsadüf edən yeganə 
yoldaşlıq görüşü lüksemburqluların 
evdə 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa 
çatıb. 

***
Lüksemburq 1920-1952-ci illər 

ərzində 6 dəfə Olimpiya oyunlarının 
futbol turnirində təmsil olunub. Ko-
manda tarixində ən böyük qələbəsi-
ni də 1948 Olimpiadasında qazanıb 
- Əfqanıstana 6:0. 

1952-ci ildə isə Böyük Britani-
ya futbolçularına 5:3 hesabı (əlavə 
vaxtda) ilə qalib gəlməsilə yadda 
qalıb.     

***
Monteneqro millisi debüt etdiyi 

Avro-2012-nin seçmə mərhələsin-
də qrupda 2-ci yeri tutub pley-offa 

vəsiqə qazansa da, Çexiya komandası ilə mübarizədə 
məğlub olaraq (0:2, 0:1) final turnirinə çıxa bilməyib.

Monteneqro futbolçularının 2014 və 2018-ci illər 
dünya çempionatlarının seçmə mərhələsində qrupda 
3-cü yeri tutduqlarını da xatırladaq.

***   
Monteneqro 2006-cı ildə müstəqillik qazanmamış-

dan əvvəl Serbiya və Monteneqronun tərkibində olub. 
Azərbaycan millisi bu ölkənin komandası ilə Avro-2004-
ün seçmə mərhələsində eyni qrupda mübarizə aparıb.

2003-cü ildə Podqoritsada keçirilən oyun 2:2 hesabı 
ilə başa çatsa da, Bakıda Azərbaycan futbolçuları Ser-
biya və Monteneqro komandasını məğlub edə biliblər 
– 2:1.

Rasim M.
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Milli Olimpiya Komitəsinin 
vitse-prezidenti Çingiz Hüseyn-
zadə Yaponiyanın ölkəmizdəki 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Junichi Wada ilə görüşüb. 

Görüşdə MOK-un vitse-prezidenti 
Çingiz Hüseynzadə bildirib ki, Azər-
baycan hazırda torpaqlarının azadlıq 
müharibəsi dövrünü yaşayır: “30 ildir 
ki, münaqişə beynəlxalq təşkilatların 
masasının üstündə idi. Danışıqlar 
prosesində fəal  iştirak edən Azər-
baycan üçün sülh prosesi “Qarabağ 
Ermənistandır və nöqtə” ifadəsi ilə 
bitdi”.

Biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünün 
təmin olunması üçün mübarizə apa-
rırıq deyən Ç. Hüseynzadə Azərbay-
canın məsələnin beynəlxalq hüquq 
və prinsiplər çərçivəsində həll etdiyini 
bildirib. Dünya ictimaiyyətinin Azər-
baycanın haqlı mövqeyini dəstəklə-
diyini bildirən MOK rəsmisi Yaponiya 
höküməti və xalqının ədalətin və sül-
hün tərəfində olduğunu da qeyd edib. 

Səfir Junichi Wada Yaponiya ilə 
Azərbaycanın strateji tərəfdaş ol-
duğunu məmnunluqla vurğulayaraq 
ölkələrimiz arasındakı münasibətlə-
rin belə səviyyəyə çatmasında iki ölkə 

arasındakı səmərəli əlaqələrin mü-
hüm rolunu qeyd edib. O, sülhsevər 
dövlət olan Yaponiyanın məsələnin 
beynəlxalq hüquq normaları çərçivə-
sində həll olunacağına ümid etdiyini 
bildirib. Tərəflər Yaponiya-Azərbay-
can arasında əlaqələrin daha da in-
kişafı üçün iqtisadi, siyasi və digər 
sahələrlə yanaşı idman əlaqələrinin 
də inkişaf etdirilməsinin vacibliyini 
vurğulayıblar. Görüşdə bundan son-
ra Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunla-
rı çərçivəsində aparılacaq qarşılıqlı 
əməkdaşlıq imkanlarına dair də mü-
zakirələr aparilib.

“azərbaycan ərazi bütövlüyünün 
təmin olunması üçün mübarizə aparır”

çingiz hüseynzadə:



Əbu Dabidə baş tutan və 1 dəqiqə 
34 saniyə davam edən görüş H. Nur-
məhəmmədovun qələbəsi ilə başa 
çatıb.

Peşəkar arenada indiyədək məğ-
lub olmayan Həbib Nurməhəmmədov 
bu görüşdə dünya çempionu kəməri-
ni müdafiə edib. O, ikinci raundda 
rəqibini boğucu fəndə salaraq məğ-
lub edib və yüngül çəkidə UFC çem-
pionu titulunu qoruyub.

Döyüşdən sonra tanınmış idman-
çı karyerasının sonuncu görüşünü 
keçirdiyini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, 2018-ci ilin aprelin-
də Həbib Nurməhəmmədov ameri-
kalı Al Iaquinta ilə döyüşdə çempion 
kəmərini qazanıb və o vaxtdan bəri 
kəməri özündə saxlayır. 2018-ci ilin 
oktyabr ayında o, irlandiyalı Conor 
McGregora, 2019-cu ilin sentyabrın-
da isə amerikalı Dustin Poirierə qalib 
gələrək çempion adını uğurla saxla-
yıb.

H. Nurməhəmmədov Gaethje 
ilə döyüş haqqında belə deyib: “Dö-

yüşdən əvvəl bir çox mütəxəssis, 
döyüşçü, məşqçi və jurnalist bunun 
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həbib yenə Qazandı... və gedir
o, uFc-nin ən güclü dÖyüŞçüSüdür

Mütləq Döyüş Çempionatı UFC-nin yüngül çəkidə çempionu da-
ğıstanlı Həbib Nurməhəmmədov ilə amerikalı Justin Gaethje arasında 
döyüş keçirilib.



karyeramda ən çətin sınaq olacağını 
düşünürdü. Amma döyüşdən sonra, 
həmişəki kimi, rəqibin vurmadığını, 
belə döyüşmədiyini deyirlər... Həmişə 
döyüşlərimdən sonra belə söhbətlər 
olur. Gaethje ayaqları ilə, əllərilə vu-
rurdu. Planım davamlı təzyiq, rəqibi 
səhv buraxmağa məcbur etmək, onun 
nəfəsini kəsmək idi. İlk raundun sonu-
na artıq nəfəsi kəsilirdi və qalib gələ-
cəyimi anladım. Hər şeyi plana uyğun 
etdim”. 

Dağıstanlı idmançı karyerasını bi-
tirməsi haqqında da danışıb: “Əlbəttə, 
Dana White, döyüşmək, çıxış etmək, 
pul qazanmağımı istəyir. Ancaq bu 
qərarı verdiyim üçün çox xoşbəxtəm. 
Düşünürəm ki, bu ən yaxşı, ən uyğun 
vaxtdır. Hər kəs zirvədə gedə bilməz. 
Demək olar ki, heç kim zirvədə get-
məyib. Hər halda bir il, iki, üç, beş 
ildən sonra bu qərar verilməli idi. Bu 
idman növündə ən yaxşı sayılacaq 
qədər uğurlar qazanmışam. Bu gün 
çəki dərəcələrindən asılı olmayaraq, 
bütün döyüşçülər arasında 1-ci yerə 
layiq görüldüm. Planlar ən yaxındır ... 
Düşünürəm ki, istirahət edim, yenidən 
düşünüm, hər şeyi anlayım. Baxım, 
nə, necə...”

Vüsal M.
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həbib yenə Qazandı... və gedir
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COVID-19 pandemiya-
sına görə yaranan fasilə-
dən sonra böyük liqalar-
dan ilk olaraq Bundesliga 
2019/20 mövsümünü, 
“Bayern Münhen” qələbə 
seriyasını, Robert Lewan-
dowski isə məhsuldar 
çıxışını davam etdirəndə 
polşalı hüçumçunun "Bal-
lon d'Or”u qazanmağa 
əsas namizəd olacağı 
bəlli idi. Amma mükafatın 
pandemiya səbəbindən 
2020-ci il üçün ləğv edil-
məsini 32 yaşlı futbolçu 
üçün böyük itki saymaq 
olar. Lewandowskini 
2019/20 mövsümündə 
Avropanın və dünyanın 
ən yaxşı oyunçusu adına 
layiq hesab edirəm.

2008-ci ildən indiyədək ilk dəfə 
nə Lionel Messi, nə də Cristiano 
Ronaldo UEFA Çempionlar Liqa-
sının bombardiri ola bildi. Bu da 

Lewandowskinin sayəsində real-
laşdı. 

Düzdür, əsas oyunda - Çempi-
onlar Liqasının finalında fərqlən-
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nə meSSi, nə də ronaldo - 
bu lewangoalSKinin SayəSindədir



25спортсман  № 125 / 2020

Ballon d'or 2020S P O R T S M A N

məsə də, bütün mövsüm ərzində 
rəqib qapılarından 55 top keçirməsi 
və “Bayern Münhen”lə qazandığı 
turnirlərdə bombardir olması böyük 
nailiyyətdir. Onun yeganə mənfi 
cəhəti kimi 55 qoldan yalnız 4-nü 
sol ayağı ilə vurmasını göstərmək 
olar.

Ümumiyyətlə, polşalı forvard 
son beş ildə hər mövsüm bütün ya-
rışlarda ümumilikdə 40 və ya daha 
çox qol vuraraq sabitlik nümayiş et-
dirir. Əbəs deyil ki, klubdakı oyun-
daşı Thomas Müller israrla onu 
'LewanGOALski' adlandırır.

“Ballon d'Or”a gəlincə, Lewan-
dowski əvvəllər 5 dəfə bu mükafata 
namizədlərin siyahısında yer alıb. 
Hətta 2015-ci ildə kifayət qədər 
yüksək - 4-cü pillədə qərarlaşıb. 
Özü də polşalı o zaman münsif 
kimi səs verdiyim futbolçulardan 
biri olub.

Yeri gəlmişkən, Lewandows-
ki bizə hələ 2008-ci ildən tanışdır. 
“Lech Poznań”da oynayarkən o, 
UEFA kubokunun seçmə mərhələ-
si çərçivəsində “Xəzər Lənkəran”la 
qarşılaşmada komandasının qələ-
bə qoluna imza atmışdı.

O vaxtdan çox zaman keçib. Bu 
müddətdə “Real Madrid”in üç dəfə 
onu heyətinə qatmağa cəhd göstər-
məsi də çox mətləbdən xəbər verir.

Lewandowski bir dəfə belə 
deyib: “Özümü daha çox kubok 
qazanmaq istəyi ilə motivasiya 
edirəm. Daha yaxşı oyunçu olmaq 
istəyirəm və buna ancaq meydan-
da nail ola bilərəm”. 

Buna görə əminəm ki, Lewan-
dowski gələn il də “Ballon d'Or”u 
qazanmağa çalışacaq. Yaşı da 
onun üçün problem deyil. Levando-
vski yayda “Sport Bild”ə müsahibə-
sində belə demişdi: “Avqust ayında 
32 yaşım tamam olur, amma özü-
mü 27, 28, bəlkə də daha az yaş-
da hiss edirəm. Uzun illər ən yük-
sək səviyyədə oynamaq istəyirəm 
və buna nail olmaq üçün əlimdən 
gələni edəcəyəm”.

Rasim Mövsümzadə
“Ballon d'Or”un jüri üzvü



Əvvəllər Avropanın, indi isə 
dünyanın ən yaxşı oyunçusu-
na verilən “Ballon d’Or”, yəni 
“Qızıl top” mükafatının təsisçisi 
“France Football” jurnalı bu il 
“Dream Team”, yəni “Xəyalların 
komandası” sorğusunu keçirmək 
qərarına gəlib. Məqsəd bütün 
zamanların ən yaxşı 11-ni (3-4-3 
sistemi üzrə) seçməkdir.

Səsvermədə “Ballon d’Or”un 
münsiflər heyətinin üzvləri – hər 
ölkədən bir media nümayəndəsi 
iştirak edir. Azərbaycanı sorğuda 
tanınmış idman yazarı Rasim Möv-
sümzadə təmsil edir.

“Dream Team”də hər mövqe 
üçün namizədlərin siyahısı “France 
Football”un redaksiyası tərəfindən 
seçilərək respondentlərə təqdim 
olunub.

Media nümayəndələri hər mövqe 
üzrə 10-20 futbolçu arasından dün-
yanın bütün dövrlər ərzində ən yaxşı 
qapıçıları, mərkəz müdafiəçiləri, sol 
və sağ cinah müdafiəçiləri, müdafiə-
meylli və hücumameylli yarımmüda-
fiəçiləri, mərkəz hücumçuları, sol və 
sağ cinah oyunçularını seçirlər.

Anketlərdə 1-ci sırada göstərilən 
oyunçu 6 xal, 2-ci sıradakı 4 xal, 
3-cü sıradakı 3 xal, 4-cü sıradakı 2 

xal və 5-ci sıradakı 1 xal qazanacaq.
Səsvermə oktyabrın 31-də başa 

çatacaq.
Nəticələrin 2020-ci ilin dekabrın-

da açıqlanacağı gözlənilir.

dream Team 
«France FooTball»

Bütün dövrlərin ən yaxşı 11-nə 
namizədlər

Ən yaxşı qapıçılar
Banks
Buffon
Casillas
Maier
Neuer
Nkono
Schmeichel
Van der Sar
Yashin
Zoff

Ən yaxşı sağ cinah müdafiəçiləri
Bergomi
Cafu
Carlos Alberto
Djalma Santos
Gentile
Kaltz
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Lahm
Suurbier
Thuram
Vogts

Ən yaxşı mərkəz müdafiəçiləri
Baresi
Beckenbauer
Cannavaro
Desailly
R. Koeman
Moore
Passarella
Sammer
Scirea
Sergio Ramos

Ən yaxşı sol cinah müdafiəçiləri
Brehme
Breitner
Cabrini
Facchetti
Junior
Krol
P. Maldini
Marcelo
Nilton Santos
Roberto Carlos

Ən yaxşı müdafiəmeylli 
yarımmüdafiəçilər

Bozsik
Busquets
Didi
Falcao
Gerrard
Gerson
Guardiola
Masoputs
Matthäus
Neeskens
Pirlo
Redondo
Rijkaard
Schuster
Seedorf
Luis Suarez (ESP)
Tardelli
Tigana
Xabi Alonso
Xavi

Ən yaxşı hücumameylli 
yarımmüdafiəçilər

R. Baggio
B. Charlton
Di Stefano
Francescoli
Gullit
Hagi
Iniesta

Kopa
Kubala
Maradona
Mazzola
Pelé
Platini
Puskas
Rivera
Schiaffino
Socrates
Totti
Zico
Zidane

Ən yaxşı sağ cinah oyunçuları
Beckham
Best
Eto’o
Figo
Garrincha
Jairzinho
Keegan
Matthews
Messi
Robben

 Ən yaxşı mərkəz hücumçuları

Bergkamp
Cruyff
Dalglish
Eusebio
Kocsis
G. Müller
Romario
Ronaldo
Van Basten
Weah
 

Ən yaxşı sol cinah oyunçuları

Blokhin
Djazic
Giggs
Henry
Rivaldo
Rivelino
Rummenigge
Ronaldinho
C. Ronaldo
Stoichkov
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Müasir dünyada virtual 
oyunlar böyük populyarlıq qaza-
nıb. Artıq bütün dünyada kibe-
ridman yarışları təşkil olunur və 
maraqla izlənilir. Təsadüfi deyil 
ki, Soçi Olimpiadasında olimpi-
ya bayrağını daşıyanlar arasın-
da kiber idman təmsilçisi də var 
idi. Kiberidman artıq Avropada 
geniş kütlənin diqqətini özünə 
cəlb edib.

İndi ölkəmizdə də kiberidmana bö-
yük maraq yaranıb. Əvvəllər adi kom-
püter oyunları kimi qəbul edilən yarışa 
münasibət müvafiq federasiya yara-
dılandan sonra dəyişib. İndi gənclər 
gündəlik məşqlərdə iştirak edir və 
ölkə çempionatlarında, turnirlərdə 
qələbə uğrunda mübarizə aparır. Ki-
beridmanla bağlı suallarımızı yarışları 
təşkil edən Gaming League Azerbai-
jan-nın (GLA) rəhbəri Adil Mahmudo-
va ünvanladıq.

- İlk növbədə, kiberidman barədə 
məlumat verməyinizi xahiş edərdik.

- Kiberidman anlayışı gündəlik hə-
yatımıza nisbətən yeni daxil olub və 
hələ də bir çoxlarının onun haqqında 
tam təsəvvürü yoxdur. Kiberidman vi-
deo və ya kompüter oyunları əsasın-
da təşkil olunan fərdi, habelə koman-
da yarışlarıdır. Ancaq bütün video 
oyunlar kiberidman kateqoriyasına 
daxil deyil, çünki burada əsas amil 
bəxt yox, ustalıq bacarığıdır. Kiberya-
rışlarda geymerlər nəticə əldə etmək 
üçün oynayır, əyləncə üçün deyil. 
Adətən, oyun yaradıcıları məhsulun 
əyləncə, yaxud idman xarakterli ol-
duğuna əvvəlcədən qərar verir. Kibe-
ridman özlüyündə böyük bir industri-
yadır və dünyanın aparıcı ölkələrində 
bu sahəyə milyonlarla dollar yatırılır, 
kiberidmançıların qazancı isə futbol 
və tennis ulduzlarının qazancından 
geri qalmır.

- hazırda kiberidmanla bağlı ya-
rışlara maraq hansı səviyyədədir?

- Hazırda kiberidmana maraq ol-
duqca böyükdür. Təbii ki, əsas amil 
koronavirus pandemiyası səbəbindən 

bir çox sahələrlə yanaşı, idman sahə-
sinin də iflic vəziyyətinə düşməsidir. 
Bir çox beynəlxalq yarışların, habelə 
milli və dünya çempionatlarının təxirə 
salındığı bir müddətdə idmansevər-
lər tələbatlarını qarşılamaq üçün öz 
diqqətini onlayn idman yarışlarına 
yönəldirlər. Əminliklə demək olar ki, 
sözügedən vəziyyət kiberidmana 
müsbət təsir göstərib. Tam şəkildə 
onlayn formatda keçən kiberidman 
turnirləri yeni şərtlərə uyğunlaşan 
yeganə idman növüdür və hazırda 
ənənəvi idman sahələri ilə müqayisə-
də daha əlverişli vəziyyətdədir. Bunu 
statistik göstəricilər də təsdiq edir. 
Təsəvvür edirsiz proqnozlara görə, 
2020-ci ildə dünyanın video oyun 
bazarının gəlirləri 159 milyard dollar 
təşkil edəcək? Bu isə dünya kino in-
dustriyasının gəlirlərindən – 4, musiqi 
sahəsinin gəlirlərindən isə 3 dəfə ar-
tıqdır!

Ölkəmizdə də kiberidman seq-
mentinə maraq xeyli artıb. Bunu həm 
təşkil olunan kiberidman yarışlarına 
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Kiberidman olimpiya 
oyunlarında TəmSil oluna bilər
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çoxlu sayda geymerlərin cəlb olun-
ması, həm də tamaşaçı sayının art-
ması təsdiqləyir. Son aylar ərzində bu 
sahəyə yeni auditoriya axını baş verib 
və proses ən azı ilin sonunadək da-
vam edəcək.

- əvvəllər kiberidmana maraq o 

qədər çox olmayıb. Sizcə, hazırda 
virtual yarışlara böyük marağın ol-
masının səbəbi nədir?

Əvvəllər gənclər internet-klublar-
da, vaxt keçdikcə isə kiberoyunlar 
üçün ayrılan xüsusi məkanlarda oy-
nayırdılar. ABŞ və digər inkişaf et-

miş ölkələrdə ötən əsrin sonlarından 
böyük kiberidman yarışları keçirilir. 
Son iyirmi ildə isə bu sahəyə qonşu 
Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan kimi 
ölkələrdə maraq artmaqdadır. Təbii 
ki, bu tendensiya ölkəmizə də təsir 
edib. Düzdür, Azərbaycanda hələ də 
stereotiplər mövcuddur, ancaq yavaş 
olsa da kiberidmanın müstəqil idman 
sahəsi kimi qəbul edilməsi prosesi 
davam edir. Təbii ki, Azərbaycan Ki-
beridman Federasiyasının yaradılma-
sı bu prosesə böyük təkan vermişdir. 
Ancaq digər sahələrdə olduğu kimi, bu 
seqmentə marağın artması böyük pul 
vəsaitlərinin cəlb olunması ilə bağlıdır. 
Bu baxımdan, Gaming League Azer-
baijan ölkəmizdə kiberidmanın inkişa-
fına öz töhfəsini vermək əzmindədir. 

- dünyada kiberidman necə inki-
şaf edir?

1997-ci ildə kiberidman biznes 
sahəsi kimi yeni inkişaf etməyə başla-
mışdı və cəmi 10 il sonra, 2007-ci ildə, 
oyun industriyasının dövriyyəsi 35 
milyard dollara çatdı. Daha 10 il keçdi 



və məbləğ artıq 138,9 milyard dollara 
çatdı. Gördüyünüz kimi, kiberidman 
inanılmaz rekordlar qırır. Bütün bu 
rəqəmlər geymerləri kiberidman kar-
yerası qurmağa sövq edir. Daha bir 
vacib məqam kiberidman auditoriya-
sının sürətlə artmasıdır. Artıq geymer-
lərin böyük fanat dəstəyi, klubların isə 
məşhur brendlərlə milyonlarla dollara 
bərabər sponsor müqavilələri möv-
cuddur. Müasir dünyada kiberidman 
gənclik, şöhrət və pul deməkdir.  

- Keçirdiyiniz yarışlar arasında 
daha böyük maraq cəlb edən hansı 
olub? 

Ötən ilin sonlarında fəaliyyətə 
başlamasına baxmayaraq, Gaming 
League Azerbaijan (GLA) artıq ölkə-
mizdə kiberidman sahəsində xeyli iş 
görüb. 2020-ci ilin yazında ölkənin ən 
yaxşı 20 fiferinin iştirakı ilə FIFA 20 
üzrə Azərbaycan çempionatı keçirildi. 
Bu yaxınlarda FIFA 20 üzrə 1-ci Liqa 
yekunlaşdı. Biz, eyni zamanda Dota 
2, Counte-Strike: Global Offensive və 
PUBG Mobile üzrə yarışlar təşkil etmi-
şik. Deyə bilərəm ki, ən böyük maraq 
PUBG Mobile oyununa olub. Bunun 
ən başlıca səbəbi oyunun smartfona 
rahat yüklənməsi və hər kəs üçün əl-
çatan olmasıdır. 

- Sizcə, kiberidman gələcək-
də olimpiadada oyun proqramına 
daxil edilə bilər?

Bildiyiniz kimi, Tokio Yay Olimpi-
adası 2021-ci ilədək təxirə salınıb. 
Məhz bu amil bəzi düşüncələrə yol 
açır. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 
bu oyunların əsas hədəfinin gənc-
lər olduğunu bildirib və bu məqsəd-
lə skeytbordinq, sörfinq və qayaya 
dırmanma idman növlərini olimpiya 
oyunlarının proqramına daxil edib. 
Kiberidman həvəskarları video oyun-
ların gənclər arasında bəzi ənənəvi 
idman növlərindən daha populyar 
olduğunu əsas gətirərək, bu idman 
növünün gələcəkdə olimpiya oyun-
larının proqramına daxil edilməsini 
məqsədəuyğun hesab edirlər. Qeyd 
edim ki, hazırda bunun reallaşması 
üçün maneələr mövcuddur. İlk növ-
bədə, bu, video oyunlarda döyüş 
səhnələrinin olması ilə əlaqəlidir. 
Ancaq, fikrimcə, əsas problem video 
oyunların konkret şirkətlərə məx-
sus olmasıdır. Bununla belə, Asiya 
Oyunlarında kiberidman artıq təmsil 
olunur. 2018-ci ildə kiberidman nü-
munəvi idman növü kimi İndonezi-
yada (Cakarta və Palembanq) təmsil 
olundu və tamhüquqlu idman növü 

kimi 2022-ci ildə Çinin Hancjou şəhə-
rində keçiriləcək Asiya Oyunlarının 
proqramına daxil edilib. 

- beynəlxalq yarışlarda azər-
baycan komandalarının çıxışları 
hansı nəticələrlə yekunlaşır?

Azərbaycan kiberidmançılarının 
beynəlxalq turnirlərdə iştirakı 2011-ci 
ildə Azərbaycan Kiberidman Fede-
rasiyasının təsis edilməsi ilə birbaşa 
bağlıdır. Federasiya yarandığı ildən 
etibarən Beynəlxalq Kiberidman Fe-
derasiyasının (International e-Sports 
Federation) üzvü oldu. Qeyd edim ki, 
Azərbaycan regionda bu beynəlxalq 
federasiyanın üzvlüyünə qəbul edilən 
ilk, postsovet məkanında isə ikinci 
ölkədir. 2014-cü ildə Gənclər və İd-
man Nazirliyi və Beynəlxalq Kibe-
ridman Federasiyası təşkilatçılığı ilə 
Bakıda Kompüter Oyunları üzrə VI 
Dünya Çempionatı (The 6th e-Sports 
World Championship Baku 2014) ke-
çirildi. Kompüter idmanının yüksək 
populyarlığını nəzərə alaraq, dövlət 
başçısı cənab İlham Əliyev ölkəmiz-
də adıçəkilən çempionatın təşkilinə 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
dentinin Ehtiyat Fondundan müvafiq 
vəsaitin ayrılması ilə bağlı göstəriş 
verdi.
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Dünyanın 34 ölkəsindən 300-dən 
artıq nümayəndəsinin iştirak etdiyi 
tədbir aparıcı tematik kütləvi informa-
siya vasitələri tərəfindən geniş işıq-
landırıldı. Oyunları dünyanın dörd bir 
yanında milyonlarla insan izlədi. Bakı-
da keçirilənDünya çempionatı nəinki 
postsovet məkanında, ümumiyyətlə, 
bütün regionda irimiqyaslı əlamətdar 
tədbir kimi tarixə düşdü.

Qeyd edim ki, kiberidmançılarımız 
bir sıra beynəlxalq yarışlarda iştirak 
edib və uğurlu nəticələr göstərib. Belə 
ki, Milli komandamız Point Black üzrə 
2015-ci ildə Cakartada keçirilmiş Bey-
nəlxalq Çempionatda üçüncü, 2016-cı 
ildə Seulda təşkil olunmuş eyni turnir-
də 6-cı yer tutub. 2016-cı ildə Cakar-
tada keçirilmiş 8-ci Dünya Kiberidman 
Çempionatında iştirak edən komanda-
mız HeartStone oyununda ikinci yerin 
sahibi olub. 

Kiberidmançılarımızın təcrübə top-
lamaq baxımından bir çox beynəlxalq 
turnirlərə qatılması olduqca vacibdir. 
İnanıram ki, gələcəkdə geymerlərimizi 

daha böyük müvəffəqiyyətlər gözləyir. 
- Kiberidmanda gələcək hədəflər 

və planlarınız barədə danışardınız.
Hədəflərimiz çoxdur və biz onlara 

doğru addımlayırıq. Əsas məqsədimiz 
Azərbaycanı kiberidman ölkəsinə çe-
virmək, geymerləri üzə çıxarmaq və 
onların peşəkarlıq səviyyəsinin artı-
rılmasına dəstək göstərməkdir. Təbii 
ki, təşkil etdiyimiz və gələcəkdə təş-
kil edəcəyimiz turnirlər məhz kiberid-
mançıların təcrübə və bacarıqlarının 
artırılmasına yönəlib. Biz artıq ölkə-
nin ən yaxşı oyunçularından ibarət 
PUBG üzrə komandanın formalaş-
masına nail olmuşuq. Bizim hədəfimiz 
ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda təmsil 
edəcək güclü geymer komandalarının 
yaradılmasıdır. Oyunçuların inkişafına 
təkan vermək üçün isə onların məşq 
prosesinin təşkil olunmasına şərait 
yaratmalıyıq. Biz bunu başa düşürük 
və öz işimizi məhz bu istiqamətdə qur-
muşuq. İnanıram ki, yaxın gələcəkdə 
digər kiberidman növləri üzrə də güclü 
komandalar formalaşdıraraq, ölkəmi-

zin nüfuzlu turnirlərdə təmsil olunma-
sına nail olacağıq. 

- 10 ildən sonra kiberidman ya-
rışlarını hansı səviyyədə görürsü-
nüz?

Düşünürəm ki, yaxın illərdə kibe-
ridman əsl peşə növünə çevriləcək. 
Kiberidmanın inkişafına elə bir maneə 
yoxdur, çünki o, hər kəs üçün əlçatan-
dır. Bir neçə il əvvəl kiberidmanın digər 
idman növləri ilə yarışacağını təsəvvür 
etmək belə çətin idi. Ancaq günümüz-
də kiberidman Olimpiya oyunlarının 
proqramına daxil edilməyə namizəd-
dir. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə ki-
beridman yarışları böyük stadionlarda 
keçiriləcək və televiziya, habelə inter-
net kanalları bu yarışların yayımı üçün 
böyük vəsaitlər ödəyəcək. İnanıram 
ki, Azərbaycan da bu tendensiyaların 
bir parçası olacaq və bunun üçün biz 
əlimizdən gələni edəcəyik.

Sənan Şəfizadə
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Sovet dövründə Bakının 
“Neftçi” komandasının qapısı-
nı qorumuş Elxan Rəsulovun 
bu il 60 yaşı tamam olub.

O, 26 mart 1960-cı ildə Bakı-
da anadan olub.

Qapıçı mövqeyində çıxış 
edib.

Ötən əsrin 70-ci illərinin 
sonu – 80-ci illərin əvvəlində, 
həmçinin 1991-ci ildə Bakının 
“Neftçi”, 1980-ci ildəsə Lənkə-
ranın “Xəzər” komandasında 
çıxış edib.

Sonra Ukraynanın “SKA 
Karpatı”, Rusiyanın “SKA 
Xabarovsk”, Polşanın “Stal 
Sanok”, yenidən Ukraynanın 
“Karpatı Lvov” komandasında 
çıxış edib.

Futbolçu karyerasını Alma-
niyada “Herford” komandasın-
da bitirib.

Bir müddət “Herford”da 
qapıçıların məşqçisi işləyib.

- elxan bəy, nə vaxtdan almani-
yada yaşayırsız?

- 1998-ci ildən. Almaniyaya isə 
Ukraynadan gəlmişəm, “Karpatı 
Lvov” komandasından. Biz 1997/98 
mövsümündə Ukrayna çempiona-
tında bürünc medallar qazandıq. 
İdmançı karyeramı bitirməyi düşü-
nürdüm. Amma Almaniyada regional 
liqada çıxış etməklə bağlı təklif gəldi. 
Bu təklifə razı oldum və 1998-ci ildən 
Almaniyada oynamağa başladım. 

Hazırda da Herford şəhərində ya-
şayıram. Bizim şəhərdən Hannoverə 
də, Dortmunda da hardasa 100 km-
dir. Bizə ən yaxın şəhər isə Bielefeld-
dir. Kim futbolla maraqlanırsa bilir, 
orada “Arminia” adlı komanda var.

- 20 ildən çoxdur almaniyada-
sınız, onda almanca yaxşı bilərsi-

niz...
- Ana dili kimi olmasa da, bilirəm. 

Başa düşüb, danışa bilirəm.
- almanlarla yola gedirsinizmi?
- Bizim şəhər, ətraf şəhərlər çox 

demokratik, sakitdir. İnsanlar bir-bi-
rilərini görəndə salamlaşır, tanıyır-ta-
nımır salam verirlər. Necə deyərlər, 
lazım olanda yer də verirlər, “sağ ol” 
da deyirlər. Çox yumşaq, tərbiyə gör-
müş insanlardır. Düzdür, gəlmələr, 
gənclər o qədər də elə deyillər, 
amma burada yaşlılar, orta yaşlılar 
çox tərbiyəli insanlardır. İşdə, şəhər-
də, dükanda, hər yerdə özlərini yaxşı 
aparırlar. Ona görə də elə bir prob-
lem olmur. Biz də çalışırıq, onlara 
oxşayaq.

- almaniyada pandemiya ilə 
bağlı vəziyyət necədir?

elxan 
rəsulov 60

“o oyunu stadiondan 
heydər əliyev də izləmişdi”
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- Bütün dükanlar, hər yer işləyir. 
Hər yer açıqdır. Amma toplum yerlər-
də məsafə saxlamaq, bir də maska 
taxmaq şərtdir. Şəhərdə yox, toplum 
olan yerlərdə, dükanlara girəndə. 
Belə, o qədər də hiss olunmur: insan-
larda qorxu, həyəcan yoxdur.

- bəs nə işlə məşğulsunuz, ha-
rada işləyirsiniz?

- İşlədiyim firmanın adı “Sulo”dur. 
Plastik məhsullar hazırlayırıq.

- almaniyada təqaüdə nə vaxt 
çıxırlar?

- 67 yaşında. Mən yaşıma görə 
2026-cı ilin yeddinci ayına kimi iş-

ləməliyəm. Təbii ki, sağlamlığım 
icazə versə.

- Futboldan danışaq. hansı ko-
mandaya azarkeşlik edirsiniz, sta-
dionlara gedirsinizmi?

- Yaxşı oynadığına görə, əsasən, 
“Borussia Dortmund”a azarkeşlik 
edirəm. Oyunlara çox vaxt evdən 
baxıram. Amma bir neçə dəfə sta-
dionda olmuşam. Dortmundda da 
olmuşam, Hannoverdə də, bir də 
Bremendə. Almaniyada oyunlara 
bilet almaq o qədər də asan deyil. 
Mövsümdən qabaq abonoment satı-
lır və azarkeşləin 70-80 faizi oyunlara 

abonomentlə gəlir, bilet isə tapmaq 
olmur.

- 1982-ci ildə “neftçi“nin heyə-
tində moskva “Spartak”ına 4:3 
hesabı ilə qalib gəldiyiniz məşhur 
oyunu xatırlayaq.

- O oyunu tribunadan bizim 1-ci 
katib Heydər Əliyev də izləmişdi. 
Xəbərimiz yox idi, sonra dedilər ki, 
izləyib qarşılaşmanı. Ertəsi gün də 
bizi qəbula çağırdılar, yığışıb getdik 
Mərkəzi Komitəyə. Oyundan çox razı 
qaldığını dedi. Bizi mükafatlandırdı, 
onunla birgə şəkil də çəkdirdik. 

- Karyeranız ərzində hansısa 
mükafat almısınızmı? oyunun ən 
yaxşısı, ən yaxşı qapıçısı mükafat-
ları və sair.

- Qazandığım ən böyük mükafat 
Ukraynanın futbol üzrə idman ustası 
adı almağımdır. Amma Ukraynada 
da, “Neftçi”də də dəfələrlə “oyunun 
ən yaxşısı” seçilmişəm. Mükafat da 
ki, o vaxt nə verirdilər, əsasən, bir 
güldan.

- Sizcə, o vaxt “neftçi” SSri 
çempionatında niyə yüksək yerlər 
tuta bilmirdi?

- Mən Bakıda oynayanda “Neftçi”-
də maddi cəhətdən vəziyyət o qədər 
də yaxşı deyildi. Bəlkə də bu səbəb-
dən.

- Keçmiş illərin ağ-qara şəkil-
lərində qapıçıları, əsasən, qara 
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formada görürük. bəs əslində siz 
“neftçi”də oyunlara hansı rəngli 
formada çıxırdınız?

- Tünd yaşıl. Çox xoşum gəlirdi, 
həm rənginə görə, həm də uğur gə-
tirirdi. 

O vaxt formalar açıq satışda yox 
idi ki, gedib dükandan alasan, inter-
net yox idi ki, sifariş verəsən. Keyfiy-
yətli formalar böyük komandalarda 
olurdu, Kiyev “Dinamo”su, Moskva-

nın “Spartak”, “Torpedo”, “Dinamo” 
komandalarında. Moskvada olanda 
mən, məsələn, Rinat Dasayevdən 
mənə forma satmasını xahiş etmiş-
dim. O da demişdi ki, artıq əlcək, bir 
də forma var. Onda Dasayevdən on-
ları pulla almışdım. 

- bir dəfə avrokuboklarda oy-
namaq şansınız olub.

- 1993-cü ildə “Karpatı”ya qa-
yıdanda onlar Ukrayna kubokunun 

finalına çıxmışdılar. Həlledici oyun-
da Kiyev “Dinamo”suna 1:2 hesabı 
ilə uduzdular. “Dinamo” Çempion-
lar Liqasına vəsiqə qazandığına və 
“Karpatı” da kubokun finalçısı oldu-
ğuna görə Kuboklar kubokunda çıxış 
etdik. İlk oyunda Lvovda “Drujba” sta-
dionunda 1:0 hesabı ilə qalib gəldik, 
cavab qarşılaşmasında isə uduzduq 
- 1:3. Onda nə birinci, nə də ikinci 
oyunda çıxış etdim. Uduzandan son-
ra məşqçimiz Miron Markeviç dedi 
ki, hər halda səhvə yol verdim, səni 
oynatmadım.

- bu il 60 yaşınız tamam oldu. 
bakıda qeyd etdiniz?

- Düzdür, martda Bakıdaydım. 
İstəyirdim, 60 illiyimi qeyd edim. Bi-
lirsiniz ki, koronovirus pandemiyası 
elan olundu, AFFA-dan çağırıb təb-
rik etdilər, onu da son anda, Novruz 
Əzimovla bizim ad günlərimizdən 
qabaq. Çünki AFFA-da da ofis bağ-
lanırdı, evdən çalışacaqdılar. Martın 
ortalarında axırıncı iş günlərində bizi 
təbrik etdilər. Ondan sonra karantin 
başladı, Almaniyaya qayıtdım və elə 
evdə yubileyimi qeyd etdik. 

Rasim M.
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Futbol üzrə Braziliya millisinin 
və İspaniyanın “Barselona” klubu-
nun sabiq futbolçusu Ronaldinyo da 
terrorçu Ermənistanın törətdiklərinə 
biganə qalmayıb.

40 yaşlı braziliyalı sosial şəbəkə 
paylaşımında Azərbaycana dəstək olub. 
Ronaldinyo paylaşdığı videoda ermə-
ni terroru üzündən vətənindən qaçqın 
düşən yüz minlərlə insanın tezliklə öz 
yurdlarına qayıdacağına inam ifadə edib: 
“Azərbaycandan olan bütün insanlara sa-
lam göndərirəm. Qoy hamı evinə sağ-sa-
lamat qayıtsın. Azərbaycanda mən çox gözəl qarşılan-

dım. Tezliklə ora qayıtmaq istəyirəm”.
Qeyd edək ki, karyerası ərzində 

“Qremio”, “Flamenqo”, “Atletiko Mi-
neyro”, “Fluminense” (hamısı Bra-
ziliya), PSJ (Fransa), “Barselona” 
(İspaniya), “Milan” (İtaliya) və “Ke-
retaro” (Meksika) klublarında çıxış 
edən Ronaldinyo 1999-2013-cü 
illərdə şərəfini qoruduğu Braziliya 
millisində 97 oyunda 3 qol vurub. 
2002-ci ilin dünya çempionu 2004 
və 2005-ci illərdə FIFA tərəfindən 
“İlin futbolçusu” adına, 2005-ci ildə 

“France Football”ın “Qızıl top” mükafatına sahib 
çıxıb. 

ronaldinyo azərbaycana dəstək oldu

Bərdənin təcavüzkar Ermənistan 
tərəfindən raket atəşinə tutulması 
nəticəsində bir çox mülki obyekt-
lərlə yanaşı, Bərdə Olimpiya İdman 
Kompleksinə də ziyan dəyib. Nəticə-
də idman qurğusu tamamilə yararsız 
vəziyyətə düşüb.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsin-
dən  bildiriblər ki, 3,8 hektar ərazini əhatə 
edən Bərdə Olimpiya İdman Kompleksi-
nin hər iki binasının infrastrukturu sıradan 
çıxıb.

Kompleksin direktoru Qabil Məmmədo-
vun verdiyi məlumata görə, xoşbəxtlikdən 
işçilər arasında zərərçəkən yoxdur. Ancaq 
ilkin hesablamalara əsasən, kompleksə 
yüz minlərlə manat dəyərində ziyan dəyib.

Qeyd edək ki, yüksək səviyyəli müxtəlif 
yarışların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan 
və beynəlxalq standartlara cavab verən 
kompleks 2003-cü il oktyabrın 7-də istifadəyə verilib.

Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəs rejimi-
ni kobudcasına pozaraq Azərbaycan əhalisinin sıx yaşa-

dığı yaşayış məntəqələrini, mülki obyektləri, o cümlədən 
fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsərrüfatları ağır 
artilleriya və raketlərdən atəşə tutmaqla dağıntı və yan-
ğınlar törətməkdə davam edir.

raket zərbələri nəticəsində bərdə olimpiya idman Kompleksi yararsız vəziyyətə düşüb
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Türkiyə boks Federasiyasının prezidenti: "həmişə Qardaşlarımızla birgəyik"
S P O R T S M A NХəbər var

Noyabrın 26-29-da Kiyevdə 
keçiriləcək bədii gimnastika üzrə 
36-cı Avropa çempionatında iştirak 
edəcək Azərbaycan milli komanda-
sının heyəti müəyyənləşib.

Yarışda Azərbaycanı 11 idmançı 
təmsil edəcək.

Gənclər kateqoriyasında fərdi proq-
ramda Nərmin Bayramova, Leyli Ağa-
zadə, Alina Gözəlova və İlona Zeyna-
lova mübarizə aparacaqlar.

Böyüklər kateqoriyasında Azərbay-
canı fərdi proqramda Zöhrə Ağamirova 
və Arzu Cəlilova, qrup hərəkətlərdə isə 
Ləman Əlimuradova, Zeynəb Hüm-
mətova, Yelizaveta Luzan, Məryəm 
Səfərova və Darya Sorokina təmsil 
edəcəklər.

Qeyd edək ki, bədii gimnastika üzrə 
Avropa çempionatında böyüklər arasın-
da fərdi proqramda 27 gimnast, kiçiklər 
arasında 75 gimnast iştirak edəcək.

Futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının ev 
oyunlarının neytral meydanda keçirilməsi barədə 
UEFA-nın müvafiq qərarına uyğun olaraq, millimizin 
növbəti matçının təşkil olunacağı məkan müəyyən-
ləşib.

UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində 
noyabrın 14-də Azərbaycan və Monteneqro milli koman-
daları Xorvatiyanın Zapreşiç şəhərindəki “Ivan Laljak-I-
vić” stadionunda qarşılaşacaqlar.

azərbaycan millisi xorvatiyada oynayacaq

Kişi boksçulardan ibarət Azər-
baycan milli komandası Türkiyə-
dədir.

Umberto Orta Dominqesin rəh-
bərlik etdiyi yığma olimpiya təsnifat 
turnirləri üçün təlim-məşq toplanışını 
Kastamonuda keçir.

Məşqçilər korpusu hazırlıq çər-
çivəsində 15 boksçunu yoxlayır. No-

yabrın 16-da bitəcək 
toplanış Türkiyə və 
Rumıniya yığmaları ilə 
birgə təşkil olunur.

Azərbaycan və 
Türkiyə milli koman-
daları ilk məşqdən 
əvvəl Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin 
işğal etdiyi ərazilə-
ri azad etmək üçün 
əks-hücuma keçən 
Azərbaycan Ordusu-
na dəstək nümayiş 

etdiriblər. Hər iki ölkənin bayrağı ilə 
rinq önünə keçən yığmalar “Qarabağ 
Azərbaycandır” səsləndirərək, hazır-
lığa başlayıblar. Onlar böyük qələbə-
nin qeyd olunacağı günü səbirsizliklə 
gözlədiklərini vurğulayıblar. Boksçu-
lar şəhidlərimizin ruhuna ehtiramla-
rını bildirib, yaralı əsgərlərimizə şəfa 
diləyiblər.

Türkiyə Boks Federasiyasının 
prezidenti Eyüp Gözgeç açıqlama-
sında bildirib ki, ürəkləri hər zaman 
Azərbaycanla birgə döyünür: “Biz iki 
dövlət, tək millətik. Hər zaman qardaş 
ölkə Azərbaycanın yanında olmaq-
dan, sizi Türkiyədə qonaq etməkdən 
qürur və xoşbəxtlik hissi keçiririk. 
Azərbaycanın hazırkı durumda yanın-
da olduğumuzu idman qardaşlığı ilə 
də göstəririk. Hər zaman və hər yerdə 
qardaşlarımızla birgəyik. Artıq Azər-
baycan yığması ilə təlim-məşq topla-
nışına start verdik. Oktyabrın 28-də 
hazırlığa Rumıniya milli komandası 
da qoşulacaq. Hədəfimiz idmançıla-
rımızın Tokio Yay Olimpiya Oyunları 
üçün lisenziya xarakterli Avropa Olim-
piya Təsnifat Turnirinə tam formada 
yollanmasıdır”.

Qeyd edək ki, Tokio-2020-yə Azər-
baycan yığmasının heyətində hələlik 
Tayfur Əliyev (57 kq) vəsiqə qazanıb.

Kiyevdə azərbaycanı 11 bədii gimnast təmsil edəcək
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Formula 1 pilotları-
nın maaşlarının məb-
ləğinə məhdudiyyət 
qoyulacaq.

“Daily Mail" xəbər verir 
ki, dünya çempionatında 
çıxış edən komandaların 
rəhbərləri sürücülərin maaş-
larına 2023-cü ildən etibarən 
məhdudiyyət qoyulmasını 
qəbul ediblər. Belə ki, pilotla-
rın məvacibi ildə maksimum 
30 milyon ABŞ dolları təşkil 

edəcək. Bütün bunlar yarı-
şın xərclərini azaltmaq və 
büdcəyə məhdudiyyətlər 
tətbiq etmək məqsədi daşı-
yır.

Bu qərar hazırda 45,5 
milyon dollar qazanan Luis 
Hamiltonun “Mercedes”lə 
yeni müqavilə barədə da-
nışıqları sürətləndirə bilər. 
Britaniyalı pilotun qazana-
cağı məbləğin 52 milyona 
çatacağı gözlənilir.

Formula 1 pilotlarının maaşlarının məbləği məhdudlaşdırılacaq

Qadın həndbolçulardan ibarət "Azər-
yol" komandasının Avropa kubokunun 
1/16 final mərhələsindəki rəqibi bəlli 
olub.

Azərbaycan təmsilçisi Serbiyanın "ZRK 
Naisa" komandası ilə üz-üzə gələcək.

Bakı klubu ilk sınağına noyabrın 14-də 
və ya 15-də səfərdə çıxmalıdır. 1/16 finalın 
cavab görüşləri isə bir həftə sonra olacaq.

Azərbaycanın həndbol komandaları Bə-
dən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 
stadionunda yeni mövsümə hazırlıq prose-
si keçirlər. Sentyabrdan açıq havada təşkil 
olunan məşqlərdə 8 komanda iştirak edir.

Qadınlardan ibarət “Azəryol”, “Azərsu”, 
“Qarabağ” və “İdman Akademiyası”, kişilərdən ibarət 
“Məhsul”, “Təhsil”, “Bakı” və U-18 komandaları həftədə 

bir neçə dəfə məşqə çıxırlar. Məqsəd ölkə çempionatının 
startınadək idmançıların fiziki bacarıqlarının lazımi səviy-
yəyə çatdırılmasıdır.

Beynəlxalq Voleybol Federasiyası (FİVB) 
milli komandaların reytinqini açıqlayıb. Qadın 
və kişilərdən ibarət Azərbaycan milli koman-
dalarının da mövqeyi bəlli olub.

127 xala malik qadın voleybolçularımız dün-
yanın 26-cı komandasıdır. Siyahıya Çin başçılıq 
edir – 391 xal. ABŞ 382 xalla ikinci, Braziliya 328 
xalla üçüncüdür.

Kişilərdən ibarət millimiz 101 xala malikdir. 
Komandamız dünya reytinqində 57-cidir. İlk üç 
pillədə Braziliya (427), Polşa (384) və ABŞ (365) 
komandaları qərarlaşıb.

azərbaycan təmsilçisi serblərlə qarşılaşacaq
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voleybol komandamız dünyada 26-cıdır








