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Güləş üzrə daha bir 
Avropa çempionatı geridə 
qaldı. Aprel ayının əvvəlində  
Macarıstanın paytaxtı Buda-
peştdə keçirilən qitə birinci-
liyi Azərbaycan güləşi üçün 
rekord nəticələrlə əlamətdar 
oldu. 

Avropa çempionatında güləşçilə-
rimiz böyük qələbə qazanaraq bir 
daha Azərbaycanın idman şöhrətini 
yüksəklərə qaldırdılar. Güləş üzrə 
milli komandalarımız son bir ayda 
iki Avropa çempionatında ölkəmizi 
uğurla təmsil ediblər. Bolqarıstan-
da keçirilən 23 yaşadək güləşçilə-
rin Avropa çempionatının ardınca 
Macarıstanda keçirilmiş böyüklərin 
qitə birinciliyində də idmançılarımız 
yüksək nəticələr qazandılar. Bu ya-
rışda komandamız ümumilikdə 3 
qızıl, 6 gümüş və 7 bürünc medala 
sahib oldu. Həm sərbəst, həm də 
yunan-Roma güləşi üzrə milli ko-
mandalarımız komanda hesabında 
Avropa çempionu oldu. Hər iki ko-
mandanın eyni vaxtda Avropa çem-
pionu olması güləş tariximizdə yeni 
rekorddur.

Sərbəst güləş üzrə baş məşqçi 
Namiq Abdullayev, böyük məşqçi 
Zəlimxan Hüseynov və məşqçi Arif 
Abdullayevin rəhbərliyi altında 10 
idmançımızdan 7-si fəxri kürsüyə 
qalxıb. Maqomedxan Maqomedov 
(97 kq) debütdəcə Avropa çempio-
nu oldu. Əliabbas Rzazadə (57 kq), 
Hacı Əliyev (65 kq), Əşrəf Aşırov 
(79 kq) və Abubakr Abakarov (86 
kq) gümüş, Turan Bayramovla (74 

kq) Osman Nurmaqomedov (92 kq) 
isə bürünc medal qazandılar. Ümu-
milikdə 1 qızıl, 4 gümüş və 2 bürünc 
medalla yarışı başa vuran millimiz, 
159 xalla komanda hesabında Avro-
pa çempionu oldu. Bu, yığmamızın 
tarixində 3-cü Avropa çempionluğu 
tituludur. Daha əvvəl 2009-cu və 
2017-ci illərdə keçirilən analoji yarış-
larda da bu növdə Avropa çempionu 
olmuşduq.

Qadın güləşində baş məşqçi 
əvəzi Rövşən Umudovun rəhbərli-
yi altında ölkəmizi cəmi 3 idmançı 
təmsil edirdi ki, onların üçü də fəxri 
kürsüdə yer ala bilərdi. Türkan Nə-
sirova (50 kq) və Alyona Kolesnik 
(59 kq) bürünc medal görüşündə 
məğlub oldusa, Elis Manolova (65 
kq) Avropa ikincisi oldu. Bu, E.Ma-
nolovanın 4-cü Avropa çempionatı 
medalı oldu.

Baş məşqçi Aleksandr Taraka-
nov, böyük məşqçi Rövşən Bayra-
mov və məşqçi Həsən Əliyevin rəh-
bərliyi altında yarışda iştirak edən 
yunan-Roma güləşi üzrə millimizin 
10 üzvündən 8-i Vətənə medalla 
qayıtdı. Eldəniz Əzizli (55 kq) dör-
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dillik fasilədən sonra ikinci dəfə Av-
ropa çempionu oldu. Beləliklə, 6-cı 
dəfə qitə birinciliyində fəxri kürsüyə 
qalxan E.Əzizli, güləşin klassik nö-
vündə ən çox qitə birinciliyi medalı 
(2 qızıl və 4 bürünc)  olan idmançı-
mız kimi adını tarixə yazdırdı. 

Bu yarışda Rafiq Hüseynov (82 
kq) da rekorda imza atdı. 2011-ci və 
2020-ci illərdə Avropa çempionatla-
rının baş mükafatına yiyələnən təc-
rübəli pəhləvanımız, Budapeştdə də 
fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə 
qalxdı. Təxminən 1 aydan sonra 34 
yaşı tamam olacaq R.Hüseynov indi 
yunan-Roma güləşində ən çox Av-
ropa çempionu olmuş idmançımız 

statusunu daşıyır. Digər güləşçilə-
rimizə gəlincə, Taleh Məmmədov 
(63 kq) gümüş, Murad Məmmədov 
(60 kq), Həsrət Cəfərov (67 kq), 
Ülvü Qənizadə (72 kq), Sənan Sü-
leymanov (77 kq) və İslam Abbasov 
(87 kq) bürünc medal qazandılar. 
Komandamız 2 qızıl, 1 gümüş və 5 
bürünc medal əldə edərək 165 xal 
topladı. Tarixində ilk dəfə Avropa 
çempionu olan yunan-Roma güləşi 
üzrə millimiz toplanan xallara, me-
dalların sayına və əyarına görə də 
özünün ən yaxşı nəticəsinə imza 
atdı.

Beləliklə yığmamız, 165 xalla ta-
rixində ilk dəfə komanda hesabında 

Avropa çempionu olub. Türkiyə 150 
xalla ikinci, Gürcüstan isə 114 xalla 
üçüncü yeri tutub. Həm medalların 
sayına, həm əyarına, həm də top-
lanan xallara görə Azərbaycan yu-
nan-Roma güləşi tarixində yeni re-
korda imza atıb.

Prezident İlham Əliyevin aprelin 
8-də Macarıstanda keçirilmiş Avro-
pa çempionatında yüksək nəticələr 
göstərən Azərbaycan millisinin üzv-
lərini qəbul etməsi güləşçilərimiz 
üçün böyük stimul oldu. Bu isə öz 
növbəsində ölkəmizin idman sahə-
sində tarixi nailiyyətlərinə verilən 
yüksək dəyərin təzahürüdür.
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Dövlətimizin başçısı görüşdə 
çıxış edib:

"Bir neçə gün bundan əvvəl 
Budapeştdə keçirilmiş Avropa 
çempionatında güləşçilərimiz bir 
daha xalqımızı sevindirmişlər, bö-
yük qələbə ilə Vətənə qayıtmışlar. 
16 medal qazanmış idmançılar bir 
daha Azərbaycanın idman şöhrəti-
ni yüksəklərə qaldırmışlar. Bu me-
dalların birini qadın idmançımız qa-
zandı, qalanlarını isə sərbəst güləş 
və yunan-Roma güləşi üzrə ko-
mandalarımız. Beləliklə həm sər-
bəst güləş, həm yunan-Roma gülə-
şi üzrə komandalarımız Avropada 
birinci oldular. Bu, böyük qələbədir, 
böyük nailiyyətdir. Avropada birinci 
olmaq, istənilən idman növündə bi-
rinci olmaq böyük uğur hesab edilə 
bilər. Əlbəttə ki, bir daha Azərbay-
can güləşçilərimiz bizim güləşimizi 
təbliğ etmişlər, çünki güləş bizim 
ənənəvi idman növümüzdür. Gülə-
şin çox böyük ənənələri vardır və 
bu ənənələr yaşayır.

Bir müddət bundan əvvəl elə 

bu otaqda gənc güləşçilərlə görüş 
zamanı onlara bildirmişdim, yarışa 
çıxanda unutmamalıdırlar ki, müzəf-
fər ölkəni və qalib xalqı təmsil edir-
lər. Mən onları da gənclər arasında 
Avropa çempionatında birinci yerlə 
bağlı ürəkdən təbrik edərkən de-
mişdim ki, onlar gələcəkdə də bizi 
sevindirməlidirlər, böyüklər arasın-
dakı yarışlarda çıxış edərkən bu 
uğurları təkrar etməlidirlər. Həm 
gənclər, həm böyüklər arasında Av-
ropada birinci yeri tutmaq bir daha 
demək istəyirəm ki, böyük nailiyyə-
timizdir və onu göstərir ki, güləşdəki 
ənənələrimiz yaşayır və güclü gənc 
nəsil yetişir. Böyüklər arasında biz 
öz gücümüzü hər dəfə təsdiqləyirik, 
həm ölkəmizin idman şöhrəti və bü-
tövlükdə ölkəmizin nüfuzu artır.

Əminəm ki, böyüklər arasında 
keçirilmiş çempionatda bizim idman-
çılarımız da eyni fikirlə, eyni duyğu 
ilə yarışlara çıxırdılar və bu yüksək 
məsuliyyəti dərk edirdilər. Çünki 
doğrudan da, cəmi 44 gün ərzində 
böyük tarixi Qələbə qazanmış xalqı 

təmsil etmək həm böyük qürurdur, 
həm də böyük məsuliyyətdir. İdma-
nın inkişafı və idman nailiyyətləri 
təkcə ölkəmizi dünyada təbliğ etmir, 
gücümüzü göstərmir, eyni zamanda, 
cəmiyyətdə vətənpərvərlik hisslərini 
gücləndirir. Məhz vətənpərvərlik, 
Vətənə olan sədaqət, fədakarlıq bizi 
Qarabağın azad olunması uğrunda 
müharibədə irəliyə aparırdı.

Gənc nəsil də mütləq vətənpər-
vərlik ruhunda tərbiyə almalıdır, milli 
ruhda tərbiyə almalıdır, milli dəyərlər 
əsasında tərbiyə almalıdır və Azər-
baycan dövləti buna nail olmaq üçün 
bütün imkanlardan istifadə edir. 
Vətənpərvərliyi daha da gücləndirən 
amillərdən biri əlbəttə ki, tarixi-hər-
bi Zəfərimizdir və eyni zamanda, 
idman uğurlarımızdır. Əminəm ki, 
Azərbaycan vətəndaşları - həm id-
mansevərlər, həm də idmanla o qə-
dər də maraqlanmayan vətəndaşlar 
həmişə idman arenalarında əldə 
edilmiş qələbələrin xəbəri gələndə 
sevinirlər. Hamımız sevinirik, çünki 
sevinirik ki, siz buna nail olmusunuz. 
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Bu, sizin həyatınızda çox əlamət-
dar və unudulmaz hadisədir. Bu ti-
tul - Avropa çempionu, yaxud da ki, 
gümüş, bürünc mükafatçısı əbədi 
sizinlə olacaqdır. Həm də biz hamı-
mız sevinirik. Çünki gənc nəsil yeti-
şir, gənclər Vətəni ləyaqətlə təmsil 
edirlər, hərə öz yerində, idmançı, 
hərbçi, mütəxəssis. Hər bir Azər-
baycan vətəndaşı öz əməyi ilə ölkə-
mizi gücləndirir. Məhz buna görə bu 
gün Azərbaycan dünyada sürətlə 
inkişaf edən ölkə kimi tanınır və 
dünyada nadir ölkələrdəndir ki, öz 
taleyini özü həll edir, müəyyən edir, 
öz siyasətini müstəqil şəkildə aparır 
və istər döyüş meydanlarında, istər 
siyasi arenalarda qələbə qazanır.

Güləş, qeyd etdiyim kimi, hər bi-
rimiz üçün çox əziz idman növüdür, 
yəqin ki, Azərbaycanda ən popul-
yar, ən məşhur idman növüdür. Ona 
görə həm məşqçilər, həm idman 
federasiyasının nümayəndələri, 
Gənclər və İdman Nazirliyi bu amili 
nəzərə alaraq güləşə əlbəttə ki, xü-
susi diqqət verməlidirlər. Əminəm 
ki, gələcək yarışlarda biz, əlbəttə, 
birinci sıralarda olacağıq. Gələcək 
yarışlara gəldikdə isə iki ildən sonra 
Yay Olimpiya Oyunları keçiriləcək. 

Vaxt az qalıb və hesab edirəm ki, 
nəinki güləş, eyni zamanda, bütün 
idman növlərində lisenziya qaza-
nacaq idmançılar bu əsas yarışa 
indidən hazırlaşmalıdırlar, düzgün 
təlim-məşq toplanışları, yarışlar 
müəyyən edilməlidir. Əminəm ki, 
belə də olacaq və Yay Olimpiya 
Oyunlarında da biz bir daha ölkəmi-
zin gücünü, idman gücünü göstərə-
cəyik. Çünki Olimpiya Oyunları, 
Yay Olimpiya Oyunları bütün idman 
yarışları arasında əlbəttə ki, xüsusi 
yer tutur, fərqlənir. Hesab edirəm 
ki, bütövlükdə növbəti Olimpiya 
Oyunlarında Azərbaycan çox uğur-
la çıxış edə bilər. İndidən bir şey 
deyə bilmərəm, çünki hələ iki il vaxt 
var, amma gərək bütün səylərimiz 
məhz bu məqsədə çatmaq üçün 
hesablansın. Bir məsələ də var ki, 
artıq biz bu qələbələrə öyrəşirik və 
necə deyərlər, bu yüksək nəticələ-
ri saxlamaq çətin olacaq, idmanda 
hər şey ola bilər - məğlubiyyət də, 
qələbə də. Ancaq əminəm, gələcək 
yarışlarda nəticələrə baxmayaraq 
əsas odur ki, idmançılarımız ölkə-
mizi ləyaqətlə təmsil etsinlər, necə 
ki, bu günə qədər ləyaqətlə təmsil 
edirlər. Mən Budapeştdə keçirilmiş 

çempionatın gedişatına da nəzər 
yetirirdim, baxırdım, görürdüm ki, 
ən çətin anlarda rəqib cığallıq edən-
də, nalayiq hərəkət edəndə bizim 
idmançılarımız öz gücü ilə qaydalar 
çərçivəsində rəqibi yerinə oturda 
bilmişdilər. Buna fikir verərkən yenə 
də İkinci Qarabağ müharibəsindəki 
hadisələr yadıma düşdü, o vaxt da 
mənfur düşmən döyüş meydanında 
məğlub olarkən, qaçarkən, 10 min 
fərari verərkən ən çirkin əməllərə 
əl atmışdı, ən çirkin əməllərə. Dinc 
insanlara qarşı terror əməllərinə əl 
atmışdır. Bizim şəhərlərimiz, dinc 
şəhərlərimiz gecə vaxtı ballistik ra-
ketlərlə atəşə tutuldu, 100-dən çox 
dinc insan, onların arasında uşaq, 
qadın, yaşlı insan bu namərd atəş 
nəticəsində həlak oldu. Amma mən 
o vaxt demişdim, hələ müharibə 
gedə-gedə demişdim ki, biz ermə-
nilərin əməllərini heç vaxt təkrar 
etməyəcəyik. Biz düşmənə döyüş 
meydanında cavab verəcəyik. Elə 
cavab verəcəyik ki, onlar əbədi bu 
dərsi yadda saxlasınlar. Mən ke-
çirilmiş Avropa çempionatında da 
eyni xasiyyəti gördüm, Azərbaycan 
xalqına xas olan xasiyyəti. Ədalət, 
eyni zamanda, mərhəmət, məğlub 
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edilmiş tərəfə müəyyən dərəcədə 
mərhəmət hisslərinin göstərilmə-
si də xalqımıza xas olan xüsusiy-
yətlərdən biridir. Əsas odur ki, biz 
düşməni və ya idman rəqibini məhz 
qaydalar çərçivəsində, ləyaqət prin-
sipi əsasında məğlub etməliyik. 
Bunu görərkən mən bir daha əmin 
oldum ki, Azərbaycan xalqının gələ-
cəyi bundan sonra da çox parlaq 
olacaq, bundan sonra da istənilən 
idman növündə. Misal üçün, biz indi 
bunu futbol yarışlarında da gördük. 
Bizim məşhur məşqçimiz Qurban 
Qurbanov çox ləyaqətli hərəkət et-
mişdir və qol sayıla biləcək vəziyyət-
də demişdir ki, yox, bu, bizə lazım 
deyil, bizə saxta nailiyyət lazım de-
yil, qazanılmamış uğur lazım deyil. 
Nəyi qazanmışıqsa, öz əməyimizlə 
qazanmışıq. O cümlədən Qarabağ 
məsələsini də öz əməyimizlə, gü-
cümüzlə, zəkamızla həll etmişik. 
İdman yarışlarında, yəni, feyr-pley 
anlayışı unudulmamalıdır və Azər-
baycan idmançıları bu prinsiplərə 
həmişə əməl etməlidirlər. Çünki bu, 
qələbədən də vacibdir. Çünki bilirsi-
niz, qələbə, əlbəttə, hər bir idmançı 
üçün çox önəmlidir, onun həyatında, 
necə deyərlər, böyük iz buraxır. An-
caq qələbədən daha vacib ləyaqət-

dir və biz müharibəni ləyaqətlə apar-
mışıq. Bu gün bütün dünya bir daha 
xalqımızın böyüklüyünü görür, hər 
şey göz qabağındadır. İdmanda da 
elə olmalıdır, elədir və bu halal qələ-
bəni siz öz istedadınız, zəhmətiniz 
hesabına qazanmısınız və eyni za-
manda, bir daha xalqımızın böyük-
lüyünü göstərmisiniz. Həm qələbə 
münasibətilə, həm ləyaqətli davra-
nış münasibətilə sizi təbrik edirəm. 
Əlbəttə ki, biz hamımız, bütün Azər-
baycan xalqı sizdən yeni qələbələr 
gözləyir. Sağ olun.

Sərbəst güləş üzrə Azər-
baycan milli komandasının baş 
məşqçisi Namiq Abdullayev dedi:

"Hörmətli Prezident, əvvəlcə 
bizi növbəti dəfə dəvət etdiyiniz 
və bizimlə yenidən görüşdüyünüz 
üçün Sizə həm Azərbaycan Güləş 
Federasiyası, həm məşqçilər və id-
mançılar, həm də bütün güləş ailəsi 
adından dərin təşəkkürümüzü bil-
dirirəm. Bildiyiniz kimi, güləş üzrə 
milli komandalarımız son bir ayda 
iki Avropa çempionatında ölkəmizi 
uğurla təmsil ediblər. Bolqarıstanda 
keçirilən 23 yaşadək güləşçilərin Av-
ropa çempionatının ardınca Maca-
rıstanda keçirilən böyüklərin Avropa 

çempionatında da yüksək nəticələr 
qazanılıb. Komandalarımız ümumi-
likdə 3 qızıl, 6 gümüş və 7 bürünc 
medal qazanıb. Həm sərbəst, həm 
də yunan-Roma güləşi üzrə milli ko-
mandalarımız komanda hesabında 
Avropa çempionu olub. İki koman-
damızın eyni vaxtda Avropa çem-
pionu olması güləş tariximizdə yeni 
rekorddur. 23 yaşadək güləşçilərin 
Avropa çempionatından sonra bizi 
qəbul etməyiniz güləşçilərimiz üçün 
böyük stimul oldu. Bunun da nəticə-
si olaraq böyüklərin Avropa çempio-
natında yüksək nəticə qazana bildik. 
Qarşıda bizi mötəbər yarışlar göz-
ləyir. Bu il İslam Həmrəyliyi Oyun-
larında, dünya çempionatında və 
dünya kubokunda ölkəmizi uğurla 
təmsil etmək üçün əlimizdən gələni 
edəcəyik. Möhtərəm Prezident, bizi 
qəbul edib daim bizə diqqət və qayğı 
göstərdiyiniz üçün Sizə bütün güləş 
ailəsi adından bir daha təşəkkürü-
müzü bildirirəm. Diqqətinizə görə 
sağ olun".

Sərbəst güləş üzrə üçqat 
dünya çempionu, ikiqat Olimpiya 
mükafatçısı Hacı Əliyev dedi:

"Cənab Prezident, mən də öz 
adımdan, həm də sərbəst güləş 
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yığma komandasının adından bizi 
qəbul etdiyinizə görə təşəkkür 
edirəm. Bildiyiniz kimi, Macarıs-
tanda keçirilən Avropa çempiona-
tında sərbəst güləşçilərimiz uğurlu 
nəticələr əldə etdilər. Ümumilikdə 
7 medal qazandıq, bunlardan 1-i 
qızıl, 4-ü gümüş, 2-si isə bürünc 
medal oldu və komanda hesa-
bında birinci olduq. Sözsüz ki, bu 
uğurlarımız, bu qələbələrimiz Sizin 
idmana diqqət və qayğınızın nəti-
cəsidir ki, bu gün belə gözəl nailiy-
yətlər qazandıq. Eyni zamanda, biz 
Güləş Federasiyasının da diqqət 
və qayğısını hər zaman biz hiss 
etmişik. Biz belə diqqət və qay-
ğı sayəsində çalışacağıq ki, hər 
zaman gözəl nəticələr əldə edək. 
Cənab Prezident, mənim əsas hə-
dəflərimdən biri Parisdə keçiriləcək 
Olimpiya Oyunlarında iştirak et-
mək, qızıl medal qazanmaqdır. Siz 
bilirsiniz ki, mən iki dəfə Olimpiya 
Oyunlarında medal qazanmışam – 
bir gümüş, bir bürünc. Artıq mənə 
elə gəlir ki, qızıl medal qazanma-
ğın vaxtıdır. Mən inanıram ki, Pa-
risdə keçiriləcək Olimpiya Oyun-
larında bizim gənc güləşçilərimiz 
də, burada olan güləşçilərimiz də 

yaxşı nəticələr qazanacaqlar İnşal-
lah və medallarımızın sayını daha 
da çoxaldacaqlar. Sizə gələcək 
işlərinizdə uğurlar arzu edirəm, Al-
lahdan Sizə uzun ömür, cansağlığı 
arzulayıram. Çox sağ olun diqqəti-
nizə görə".

Prezident İlham Əliyev: 
"Sağ ol, Hacı, əyləş. Mən hesab 

edirəm ki, sən artıq Olimpiya Oyun-
larının qızıl medalını qazanmısan. 
Çünki sən üçqat dünya çempionu-
san və dünya çempionatı da Olim-
piya Oyunları ilə eyni səviyyəli ya-
rışdır. Bəlkə də Olimpiya Oyunları 
daha həyəcanlı bir yarışdır, çünki 
4 ildən bir keçirilir və bütün dün-
ya ictimaiyyətinin diqqəti oradadır. 
Amma təmsilçilik baxımından və 
rəqabət baxımından dünya çem-
pionatları ondan geri qalmır. Ona 
görə sənin üç qızıl medalın var 
dünya çempionu kimi. İndi təvazö-
kar insan kimi bir medal taxmısan, 
amma sənin medalların nə qədər-
dir, bəlkə özün də sayını itirmisən. 
Yadındadır nə qədər medalın var 
sənin?"

Hacı Əliyev: 
"Çoxdur".

Prezident İlham Əliyev: 
"İndi üç dünya çempionu meda-

lı, ondan sonra Olimpiya, üç dəfə 
Avropa çempionu. Ona görə sən 
bütün medalları taxsan sinəndə 
yer qalmaz. Biz hər bir idmançı-
dan qələbə gözləyirik. Amma əsas 
odur ki, yarışda iştirak edəcəksən. 
Mən bilirəm ki, sən son Olimpi-
ya Oyunlarında bir az tərəddüd 
edirdin gələcək fəaliyyətinlə bağlı. 
Amma yaxşı ki, qalmısan idmanda. 
Sən lazımsan həm idmana, həm 
gənclərə və doğrudan da gənclər 
üçün, gənc idmançılar üçün bir 
nümunəsən. Çünki üçqat dünya 
çempionu olmaq doğrudan da tarixi 
nailiyyətdir. Ona görə səni bir daha 
təbrik edirəm".

Yunan-Roma güləşi üzrə 
ikiqat Avropa Çempionu və dün-
ya çempionu Eldəniz Əzizli dedi:

"Möhtərəm Prezident, mən də 
yunan-Roma güləşi milli koman-
dası adından bizim qazandığımız 
qələbələri yüksək qiymətləndir-
diyiniz üçün Sizə öz minnətdar-
lığımızı bildiririk. Bildiyiniz kimi, 
Budapeştdə keçirilən Avropa çem-
pionatında yarışa qatılan 10 id-
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mançımızdan 8-i medalla Vətənə qayıtdı. Onlardan iki 
qızıl medal, bir gümüş və beş bürünc medalla ümumi-
likdə 165 xal toplayaraq yunan-Roma güləşi tarixində 
yeni bir rekorda imza atdıq. İlk dəfə idi ki, yunan-Ro-
ma güləşi millimiz komanda hesabında Avropa çem-
pionu oldu. Həqiqətən də bu yarış bizim üçün rekord-
larla əlamətdar bir yarış oldu. Cənab Prezident, Sizin 
idmana və idmançılara göstərdiyiniz diqqət və qayğı 
bizi həvəsləndirir, gələcək yarışlara daha da ruhlandı-
rır. Bildiyiniz kimi, noyabrın 5-6-da Bakıda yunan-Ro-
ma güləşi üzrə dünya kuboku keçiriləcək. Biz ilk dəfə 
2015-ci ildə İran İslam Respublikasının Tehran şəhə-
rində dünya kubokunun sahibi olmuşduq. Artıq son 
qələbəmizdən 7 il keçir. Düşünürəm ki, İnşallah biz 
idmançılar əlimizdən gələni etməyə çalışıb 7 ildən 
sonra qazandığımız parlaq qələbəni Bakıda təkrarla-
yacağıq və var gücümüzlə çalışacağıq ki, kubok Ba-
kıda qalsın. Bizi qəbul etdiyiniz üçün bir daha Sizə öz 
minnətdarlığımızı bildiririk. Diqqətiniz üçün sağ olun".

Prezident İlham Əliyev: 
"Çox sağ ol. Eldəniz də bizim görkəmli idmançıları-

mızdandır, ikiqat Avropa çempionu, Dünya çempionu. 
Ona görə əminəm ki, gələcəkdə də bizi sevindirəcək".

Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan milli ko-
mandasının baş məşqçisi Aleksandr Tarakanov 
dedi:

"Hörmətli Prezident, mənim işimi yüksək qiymətlən-
dirdiyinizə və məni “Tərəqqi” medalı ilə təltif etdiyinizə 
görə Sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu medal-

da Sizin qəlbinizin bir hissəsi də var. Siz idman üçün, 
gənclər üçün nə lazımdırsa edirsiniz ki, biz çalışaq, 
cəhd göstərək, qalib gələk və ölkəmizi şöhrətləndirək. 
Sağ olun. Sizə möhkəm cansağlığı arzu edirəm".

Prezident İlham Əliyev: 
"Sağ olun. Medalınız mübarəkdir. Siz onu öz işiniz-

lə, bizim hamımızı sevindirən nəticələrlə qazanmısı-
nız. Hamınıza yeni qələbələr, yeni uğurlar arzu edirəm. 
Sağ olun".  



22-24 aprel tarixlərində Bakı daha bir mötəbər yarışa “imza” 
atdı. Bədii gimnastika üzrə dünya kuboku yarışları bu il ev 
sahibliyi etdiyimiz 5-ci beynəlxalq yarışdır. yarışda qeydiyyat 
siyahısına əsasən 31 ölkədən 42-si fərdi və 84-ü qrup komanda-
sının (14 qrup) üzvü olmaqla 126 gimnast iştirak edirdi.

3 gün davam edən yarışda gimnastlar ayrı-ayrı alət-
lər və çoxnövçülük üzrə mübarizə apardılar.

Ənənəyə uyğun olaraq, turnirdə ən çox icra xalını 
yığmış gimnast və qrup komandasına ənənəvi “AGF 
Trophy” kuboku da təqdim olunacaq.
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Bu, ölkəmizdə bədii gimnastika üzrə təşkil olunmuş 
doqquzuncu dünya kuboku yarışlarıdır. Xatırladaq ki, 
paytaxtımız 2005-ci və 2019-cu illərdə bu növ üzrə 
dünya çempionatına da ev sahibliyi edib.

Qeyd edək ki, ikiillik fasilədən sonra xüsusi karan-
tin rejimi çərçivəsində yumşalma tədbirləri ilə əlaqədar 
olaraq, tamaşaçılar Milli Gimnastika Arenasında bu növ 
üzrə yarışları izləmək imkanı da əldə ediblər. Yarışlar-
da tamaşaçı qismində iştirak etmək istəyənlər sadəcə 
etibarlı olan COVID-19-a qarşı peyvənd sertifikatına 
və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik ol-
manı təsdiqləyən sənədə, COVID-19-a qarşı peyvənd 
əks-göstərişi müəyyən edən əks-göstəriş sertifikatına 
(yaşı 18-dən aşağı olan şəxslər istisna olmaqla) malik 
olmalı idilər. İki illik fasilədən sonra azarkeşlərin ya-
rışlarda iştirak etməsi, idmançıların gimnastikasevər-
lərin hərarətli alqış sədaları altında səhnədə nümayiş 
etdirdikləri biri-birindən maraqlı çıxışları Dünya kubo-
kuna daha da böyük həyəcan qatıb. Doğma divarlar 

arasında çıxış edən Azərbaycan komandası üçün isə 
azarkeşlərin dəstəyi əsl bayram-əhval ruhiyyəsi yaşa-
dıb. Təmsilçilərimiz onları ürəkdən dəstəkləyən azar-
keşlərə öz peşəkar, rəngarəng çıxışları, tükənməyən 
əzmkarlıqları ilə ən xoş anlar yaşatmağa çalışıblar.  

Aprelin 22-də Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya 
kuboku yarışlarının açılış mərasimi keçirilib.

Mərasimdə çıxış edən Gənclər və idman nazirinin 
müavini Mariana Vasileva Bakının daha bir nüfuzlu ya-
rışa ev sahibliyi etməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq 
deyib: “Ölkəmizdə idmana dövlət tərəfindən yüksək 
diqqət və qayğı göstərilir. Buna görə də idman sahə-
sində uğurlarımız artır. Azərbaycanda gimnastika da 
ildən-ilə daha da inkişaf edir”.

Nazir müavini qeyd edib ki, ölkəmizdə yaradılan 
şərait həm idmançıların hazırlığı, həm də beynəlxalq 
yarışları yüksək səviyyədə təşkil etməyə imkan ve-
rir. Milli Gimnastika Arenası təkcə Azərbaycanın de-
yil, əcnəbi gimnastların da sevimli mərkəzlərindən 



birinə çevrilib. Bütün qitələrdən 
gimnastlar böyük həvəslə buraya 
təlim-məşqlərə və yarışlara gəlirlər. 
Bu gün Bakı dünya gimnastikasının 
əsas mərkəzlərindən biridir.

“Bütün bunlar Azərbaycan döv-
lətinin idmana qayğısı sayəsində 
mümkün olub. Bu qayğıya, yaradı-
lan yüksək şəraitə görə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevə və ölkəmi-
zin Birinci vitse-prezidenti Mehri-
ban xanım Əliyevaya minnətdarıq”, 
- deyə M.Vasileva əlavə edib.

Tamaşaçıların qarşıdakı gün-
lərdə gimnastların maraqlı və rən-
garəng çıxışlarını izləyəcəklərini 
diqqətə çatdıran nazir müavini id-
mançılara uğurlar arzulayıb və dün-
ya kuboku yarışlarını açıq elan edib.

Dünya Kubokunun birinci gü-
nündə fərdi və qrup hərəkətləri 
proqramında çoxnövçülük üzrə təs-
nifat mərhələləri keçirilib. Əvvəlcə 
gimnastlar fərdi növdə top və halqa 
ilə hərəkətləri, daha sonra qrup 
hərəkətləri proqramında 5 halqa ilə 
çıxışlarını nümayiş etdiriblər.

Ölkəmizi fərdi çoxnövçülük proq-
ramında gənclər arasında dünya 
çempionatının gümüş və bürünc 
mükafatçısı, Avropa çempionatının 
bürünc mükafatçısı Arzu Cəlilova və 
4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
qalibi, Yay Universiadasının ikiqat 
gümüş mükafatçısı, Tokio Yay Olim-
piya Oyunlarının iştirakçısı Zöhrə 
Ağamirova təmsil edib.

Arzu Cəlilova halqa və topla 
hərəkətlərin cəminə görə çoxnövçü-
lük üzrə təsnifat mərhələsini 63.050 
xalla 3-cü pillədə başa vurub. Ko-
mandamızın digər üzvü Zöhrə Ağa-
mirova isə hər iki hərəkətin (halqa 
və top) cəminə görə çoxnövçülük 
üzrə təsnifat mərhələsində 61.300 
xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.  

Güllü Ağalarzadə, Ləman Əli-
muradova, Kamilla Əliyeva, Ye-
lizaveta Luzan, Darya Sorokina-
dan ibarət qrup hərəkətləri üzrə 
komandamızın üzvləri 5 halqa ilə 
hərəkətlərin icrasına görə 33.050 
xalla təsnifat mərhələsində ikinci 
olublar.  

Milli Gimnastika Arenasında 31 
ölkədən 126 gimnastın iştirakı ilə 
keçirilən Dünya kubokunun ikinci 
günü Azərbaycanın qrup hərəkət-
ləri üzrə komandasının gümüş me-
dalı ilə yadda qalıb. Belə ki, Güllü 
Ağalarzadə, Ləman Əlimuradova, 
Kamilla Əliyeva, Zeynəb Hümmə-
tova, Yelizaveta Luzan, Darya So-
rokinadan ibarət komandamız çox-
növçülük üzrə 63.650 xalla ikinci 
pillədə qərarlaşıb. Qeyd edək ki, 
dünən 5 halqa ilə çıxışlarına görə 
33.050 xalla ikinci olan gimnastla-
rımız bu gün 3 lent və 2 topla da 
eyni nəticəni təkrarlayaraq, gümüş 
medal qazanmaqla yanaşı, sabah 
ayr-ayrı alətlər üzrə keçiriləcək final 
mərhələsinə də adlamağı bacarıb-
lar.
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Dünya kubokunun sonuncu 
günü Milli Gimnastika Arenasında 
daha bir qürurverici an yaşandı. 
Dünənki çoxnövçülük yarışların-
da gümüş medal qazanan qrup 
hərəkətləri üzrə yığma komanda-
mızın üzvləri, bu gün 5 halqa ilə 
hərəkətlərin icrasına görə bütün 
rəqiblərini üstələyərək fəxri kürsü-
nün ən yüksək pilləsində yer alma-
ğa müvəffəq oldular. Hakimlərdən 
32.850 xal alan Güllü Ağalarzadə, 
Ləman Əlimuradova, Kamilla Əli-
yeva, Zeynəb Hümmətova, Yeli-
zaveta Luzan, Darya Sorokinadan 
ibarət millimizin üzvləri bir sıra 
güclü gimnastika ölkələrinin ko-
mandalarını geridə qoyaraq doğ-
ma divarlar arasında bayrağımızı 
yüksəltdilər, himnimizi səsləndir-
dilər. Dövlət himnimiz səslənərkən 
Milli Gimnastika Arenasında duy-
ğulu anlar yaşandı. Belə ki, qay-
daya əsasən himnimiz müəyyən 
olunmuş vaxtda bitsə də, zalda 
əyləşən bütün azarkeşlər fəxri kür-
südə dayanan gimnastlarımızla 
birgə Azərbaycan himnini sonadək 
ifa etdilər.

 Ənənəyə uyğun olaraq, bu ku-
bokda da ən çox icra xalını topla-

mış gimnast və qrup komandası-
na “AGF Trophy” Kuboku təqdim 
olundu. Fərdi növdə Azərbaycan 
milli komandasının üzvü Arzu Cə-
lilova, qrup komandaları arasında 
isə İtaliya yığması “AGF Trophy” 
Kubokuna sahib çıxdı. 

Bununla da paytaxtımız 2022-
ci ildə gimnastika növləri üzrə 5-ci 
beynəlxalq səviyyəli yarışa uğurla 
ev sahibliyi etdi. Azarkeşlərin gur 

alqışları, hərarətli dəstəyi ilə 31 
ölkədən 126 gimnastın iştirakı ilə 
keçirilən Dünya kuboku tamaşaçı-
lara maraqlı anlar yaşatdı və ölkə-
mizdə bədii gimnastika üzrə təşkil 
olunan 9-cu Dünya kuboku kimi 
tarixə yazıldı. 

AGF-nın mətbuat xidməti



Azərbaycan Premyer Liqası 
təmsilçiləri arasında ən gənci 
"sabah" klubudu. 2017-ci ildə 
yaradılan, bu il 5 illik yubileyi 
olan adıçəkilən paytaxt təm-
silçisi 2018/19 mövsümündən 
Premyer Liqamızda çıxış edir. 
yaşının az olmağına baxmaya-
raq, "sabah" həmişə heyətinə 
görə yaxşı, avrokuboklara 
iddialı olub. Cari mövsümə zəif 
başlayan "sabah", sonradan 
baş məşqçi postunda etdiyi 
dəyişikliyin müsbət nəticəsi-
ni gördü. Klub rəhbərliyində 
yer alan təcrübəli mütəxəssis, 
idman direktoru postunu tutan 
İqor Ponomaryovla başa çat-
maqda olan mövsümə baxış, 
qarşıda duran məqsədlər haqda 
söhbətləşdik. Müsahib kimi İqor 
Anatolyeviçi seçməyimizin əsas 
səbəblərindən biri onun çətin 
dövrdə baş məşqçi əvəzi olaraq, 
komandanı uğursuzluq zolağın-
dan çıxara bilməsi oldu. 

- 2021/22 mövsümünün yeku-
nuna az qalıb. "Sabah" Azərbay-
can Kubokunda kənarda qalsa 
da, Premyer Liqada avrokuboklar 
uğrunda mübarizəsini davam et-
dirir. Komandanın çıxışını necə 
dəyərləndirərdiniz?

- Dediyiniz kimi, finişə az qalıb. 

Buna görə indi qiymət vermək har-
dasa çətindi. Elə dövrlər oldu ki, zəif, 
çox zəif çıxış elədik. Bu, ilk dövrə-
də idi. Sonra elə bir period oldu ki, 
gözəl çıxış etdik. Bu, ikinci dövrədə 
oldu və bizdə avrokuboklarda müba-
rizə apara bilmək ümidləri yarandı. 
Sonra üçüncü dövrə başladı, yaxşı 
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komandalarla oynadıq və təəssüf 
ki, onları məğlub edə bilmədik. Ha-
zırda gedən axırıncı dövrədə isə 
qələbələri sıralayaraq, nəhayət, tur-
nir cədvəlində 4-cü pilləyə yüksələ 
bildik. Ümumilikdə götürsək, oyu-
na görə istənilən halda, irəli addım 
atırıq. Amma indi bütün mövsümə 
qiymət vermək bir az çətindi. Hələ 
ki dövrə üzrə dəyərləndiririk. Amma 
hər halda, çalışırıq hər oyunda yax-
şı oynayaq, qələbə qazanaq ki, 
şansımız olsun. Hələ ki ümidlərimiz 
var və bununla yaşayırıq. 

- İndi geri boylanıb soyuq baş-
la çox uğursuz alınan ilk dövrə-
ni təhlil edəndə, hansı nəticəni 
çıxarırsınız? Səbəb nə oldu ki, 
"Sabah" 7 tura cəmi 1 xal topla-
dı, 1 qələbə belə qazana bilmədi? 
Halbuki, heç olmasa, 4-5 xal top-
lasaydınız, indi tarixinizdə ilk me-
dala - bürünc mükafata şansınız 
böyük idi...

- Fikrimcə, hardasa zədələr öz 
rolunu oynadı. Bunlar komanda-
mızı gücləndirmək məqsədilə gö-
türdüyümüz futbolçulara aiddi ki, 
yetərincə uzun müddət zədə üzün-
dən oynamadılar. Hardasa hansı-
sa matçlarda ola bilər bəxtsizlik də 
oldu. Qısası, indi həmin uğursuz 
dövr haqda danışmaq çətindi. Buna 
görə bütün günahları həmin vaxt 
baş məşqçi olmuş Ramin Quliyevin 
üzərinə atmaq da qeyri-mümkündü. 
Gəlin, bütün günahı onun üzərinə 
atmayaq. 

- "Sabah" Premyer Liqamızda 
artıq 4-cü mövsümdü çıxış edir. 
Sizcə, bu mövsüm komanda əsas 
hansı dəst-xəttilə seçilir?

- İlk növbədə komandanın hü-
cum potensialı ilə. Belə vaxtlar oldu 
ki, hücumçu baxımından sıxıntıla-
rımız oldu. Xulio Sezar Rodriges 
də uzun müddət zədə səbəbindən 
oynamadı. Yarımmüdafiə xəttini 
götürsək, onsa əsl hücum planında 
güclü komanda yaranır. Üstəlik, orta 
sahənin bütün futbolçuları hücumda 
çox aktiv və kreativ oynaya bilir. 
Əlbəttə, legionerlərlə bağlı özəllik 
var. Məsələn, bizdə heç vaxt olma-
mışdı ki, komandada 3 braziliyalı, 2 
ispaniyalı futbolçu olsun. Fikrimcə, 

heyət baxımından güclüyük. Əlbət-
tə ki, hücum planında yerli futbolçu 
tapa bilməməyimizə təəəssüflənirik. 
Bu planda əfsuslar olsun ki, sıxın-
tılarımız var. Amma bütün bunların 
üzərində işəyirik. Hesab edirəm ki, 
ən güclü komandamız bu mövsüm-
dü və ümid edirik ki, məqsədimizə 
çatacağıq.  

- Mövsümə uğursuz başlayan 
komandanın özünə gəlməsin-
də, əsl potensialını ortaya qoya 
bilməsində baş məşqçi postuna 
gətirdiyiniz Murad Musayevin 

rolu danılmazdı. Sizcə rusiyalı 
mütəxəssis ilk növbədə koman-
daya nəyi gətirdi, nəyi verdi? 
Klub rəhbərliyi Musayevlə bağ-
lı hansı ümidləri bağlayır? Bu 
gənc, ambisiyalı mütəxəssislə 
əsas məqsədiniz nə olacaq?

- Musayev ilk növbədə koman-
daya yaxşı fiziki hazırlıq verdi. 
Bununla da komanda bu planda 
daha çox işləməyə başladı. Üstəlik, 
çox müsbət məqamlar oldu. Mu-
rad Oleqoviçin sərəncamında olan 
bütün personalın hamısı müsbət 
insanlardı və hər biri komandaya 
müsbət emosiyalar gətirir. Əlbət-
tə, bu, böyük rol oynayır. Musayev 
ikinci dövrədə işinə başlayan kimi 
komandaya hücum potensialını 
verdi. Çünki həmin dönəmdə "Sa-
bah" çoxlu qol vurdu, demək olar 
hər oyunda rəqib qapısından 3 top 

keçirirdi. Bu, yetərincə məhsuldar 
göstəricidi. Düzdür, az qol da burax-
mırdı. Amma ən əsası, qol vururdu, 
daha çox hücum futbolu nümayiş 
etdirirdi, müdafiədən hücuma keçid 
çox tez olurdu. 

- Aydın məsələdi ki, "Sabah" 
avrokuboklara çıxmaq məqsə-
dinə çatmaq istəyir. Sizcə, məhz 
bu mövsümdə bunu həyata ke-
çirmək mümkün olacaqmı? Bu, 
artıq realdımı?

- Cari mövsümdə məqsədimiz 
var, sadəcə, ilk dövrədən sonra bu, 

elə də aktual deyildi. Amma çalışı-
rıq və ona nail olmaq üçün hər şey 
edəcəyik. Bu, bizdə alınsa, super 
olacaq. Alınmasa, həyat bununla 
bitmir. Nəticə qazanmaq məqsə-
dimizə çatmağa səy göstərəcəyik. 
Növbəti mövsümdə məqsəd birmə-
nalı nəticə qazanmaq olacaq. Çün-
ki hesab edirəm ki, bizdə yetərincə 
yaxşı komanda var. Hansı ki nəticə 
əldə edə bilər və qarşımızda duran 
vəzifə buna da nail olmaqdı. Bizim-
lə bir müddətdi birgə işləyən Musa-
yevin futbolçularla birgə məqsədi 
nəticə qazanmaq olacaq. Axı, o tək 
deyil, futbolçular da var. Əlbəttə, bü-
tün personal, biz də öz növbəmizdə 
hamılıqla birgə çalışacağıq əsas ko-
mandanın qarşısına qoyulan vəzifə-
ni yerinə yetirək. Birmənalı şəkildə 
avrokuboklara vəsiqə verən yerlər-
dən birini tutmağa çalışacağıq. İndi 



də bunu edirik. Bütün bunlardan sa-
vayı, bir məqsədimiz də var ki, bu, 
Azərbaycan futbolunda ən aparıcı 
rolda olan komandalardan birini ya-
ratmaqdı. Başlıca məqsədlərimizdən 
biri uzun illər üçün döyüşkən kollektiv 
yaratmaqdı. Həmin komanda ki, mü-
kafatlar, ilk 2 yer uğrunda mübarizə 
aparacaq və Azərbaycan futbolunda 
aparıcı komandalardan biri olacaq. 
Bu, başlıca məqsədimizdi. Hesab 
edirəm ki, bunun üçün bizdə bütün 
imkanlar var və bu yöndə hamımız 
birgə dostcasına çalışırıq.

- Bir az da "Sabah-2" haqda da-
nışaq. Azərbaycan çempionatının 
ı Divizionunda çıxış edən əvəze-
dici komandanız üçün yəqin, əsas 
məqsəd nəticə yox, əsas koman-
daya futbolçu yetişdirmək olar. 
Bu planda real perspektiv necədi? 
Gələcəkdə əsas komandanı güc-
ləndirə biləcək öz yetirmələrinizi 
görə biləcəyik?

- Əlbəttə, "Sabah-2" mövsümə 
bir heyətlə başlamışdı, indi artıq 
başqa heyətlə çıxış edir. Çoxlu gənc 
futbolçu var ki, Ceyhun Nuriyev, Ab-
dulax Xaibulayev, Kamran Quliyev, 
Camal Cəfərov, hansılar mövsümə 
ikinci komandada başlayaraq, sonra 
əsas komandaya keçdilər. İndi onlar 
ya oynayırlar, yaxud əsas komanda-
dakı futbolçularla rəqabət yaradırlar. 

Əlbəttə, bu, böyük işdi. Təbii ki, "Sa-
bah-2"nin məqsədi öz gənclərini ye-
tişdirmək və eyni zamanda əsas ko-
mandadakı futbolçuları ya zədədən 
sonra oynatmaq, ya da oyun prak-
tikasından əziyyət çəkənlər üçün 
orda bu imkanı yaratmaqdı. Belə 
anlar da olur ki, həmin oyunçuları 
"Sabah-2"də oynada bilmirik. Çünki 
ikinci komandamız Binə qəsəbə sta-
dionunda çıxış edir və oranın qazo-
nu süni örtüklüdü. Bu örtük isə təbii 
ki, daha yaxşı olmağını arzu edir. 
Belə yaxşı olmayan örtükdə zədə-
dən əziyyət çəkən futbolçularımızı 
oynada bilmirik. Ümumilikdə götür-

sək, "Sabah-2"də çox futbolçu var 
ki, U-21, U-20 yığmalarımıza cəlb 
olunurlar. İkincilər İslam Həmrəylik 
Oyunlarına hazırlaşırlar. Götürək 20 
yaşlı qapıçımız Yusif İmanovu. O, 
artıq əsas komandada debüt elədi, 
ardıcıl matçlar keçirdi. Bu isə çox 
yaxşı göstəricidi. İkinci komanda-
mızdan Azərbaycanın U-19 yığma-
sında da futbolçular var. Çalışırıq ki, 
bu futbolçular da böyüsünlər, inkişaf 
etsinlər. 

- Məlumdu ki, hər bir klub üçün 
infrastruktur çox vacibdi. "Sabah" 
Premyer Liqada çıxış etdiyi ilk 
mövsümdən Masazırda məskun-
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laşıb. Gələcəkdə öz bazasının, 
stadionunun, akademiyasının in-
zibati binasının olmasıyla bağlı 
planlar varmı?

- Hesab edirəm ki, bugünkü 
gündə çox yaxşı stadionumuz, orda 
çalışan, rəhbərlik edən çox xoş in-
sanlar var. Onlar bizə Masazırdakı 
hər cür şərait yaratmağa çalışırlar. 
Həm mən, həm də hamımız əlimiz-
də olan şəraitdən çox razıyıq. Həm 
əsas, həm də ehtiyat meydançamız 
var. Özü də yaxşı vəziyyətdədirlər. 
O başqa ki, akademiyamız üçün 
stadion məsələsi - bunlar fərqli şey-
lərdi. Əlbəttə, genişlənsək, baza 
tikə, yaxud tapa bilərik. Təbii ki, ko-
mandalarımızın hamısının bir yer-
də olmasını istərdik. Onda infrast-
rukturun ətrafında başqa şeylər də 
qurmaq olar. Nəticədə akademiya-
mızın bütün komandaları bir-birinə 
yaxın ola bilər və bunun yanında 
trenajor zalları, bərpa, tibb otaq-
ları belə inşa etmək mümkün olar. 
Əlbəttə, bu, məqsədimizdi. Amma 
hələ ki bunu əldə edə bilmirik. Hər 
halda, həyata keçməsinə ümid edə-
cəyik və bunun üzərində işləyirik ki, 
akademiyamız hazırlıq üçün yaxşı 
bazaya malik olsun. Akademiyamı-

za cavabdeh olan koordinator var 
ki, bu, Adino Mustedanaqiçdi. Xor-
vatiyadan olan mütəxəssisdi, yetə-
rincə yaxşı işləyir. Həm məşqçiləri 
öyrədir, onlara kömək edir, həm də 
futbolçuları yetişdirməyə, inkişaf 
etdirməyə çalışır. Akademiyamı-
zın komandalarının hamısı yüksək 
yerlər, medallar uğrunda mübarizə 
aparır. Bir sözlə, bu istiqamətdə bö-
yük işlər görülür. Zaqreb "Dinamo"-
suyla əməkdaşlığımız var və pers-
pektivli futbolçularımız ora məşq 
etməyə, təcrübə toplamağa gedə 
bilərlər. Hazırlıq səviyyələri yetə-
rincə yüksək səviyyədə olduğunu 
göstərə bilsələr, həmin "Dinamo"-
dan tramplin olaraq Avropada irəli 
gedə bilərlər. O üzdən bu çox yaxşı 
layihədi və bundan səmələri istifa-
də etməyə çalışırıq.

- Artıq xeyli müddətdi "Sa-
bah"dasınız. Bunadək Müşahidə 
Şurasının üzvü idiniz, 2021-ci il-
dənsə idman direktorusunuz. Bu 
vəzifədə özünüzü hiss edirsiniz? 
Baş məşqçi də işlədiyiniz nəzərə 
alsaq, bu vəzifələri bir-birindən 
necə fərqləndirərdiniz? Hansını 
özünüzə daha yaxın hesab edir-
siniz?

- Tamamilə doğru vurğulayır-
sınız ki, "Sabah"dan çoxdanam 
- 2018-ci ildən. Artıq 4-5 ildi bu 
klubun üzvüyəm. Əvvəl Müşahidə 
Şurasında oldum, sonra əsas ko-
mandada baş məşqçi. İndisə idman 
direktoruyam. Baş məşqçilik mənim 
işimdi, özüm futbol oynamışam, bu-
nadək məşqçilik etmişəm. Əlbəttə, 
mənə xoş oldu ki, “Sabah”da da 
məşqçiliyə başladım. Həmin anda 
komandaya bacardığım köməyi 
göstərdim. Amma indisə klubda 
digər roldayam, rəhbərlikdə yer 
almışam. Bu, artıq yalnız əsas ko-
mandayla bağlı iş deyil, klubun inki-
şafıdı və bununla da məşğul oluruq. 
Buna görə hesab edirəm ki, hazırda 
"Sabah"da işim, rolum daha genişdi 
və bu da xoşdu. Hər şeyi edəcəm 
ki, "Sabah" inkişaf eləsin. Bu, mənə 
doğma klubdu. Hansında ki, çox 
yaxşı, peşəkar insanlar işləyir. On-
lar fiziki imkanlarıyla yanaşı, maddi 
imkanlarını da əsirgəmirlər. Hər şey 
etməyə çalışırlar ki, bizdə Azərbay-
canda futbol olsun və inkişaf eləsin. 
Ola bilər buna görə də klub "Sabah" 
adlanır.  Bu, zaman etibarilə sabah-
dı, amma bizə lazımdı.  

MEhMAN sÜLEyMANOv



- Natiq müəllimlə yaxından 
tanış olaq (yeni oxucuları nəzərə 
alaraq)...

- 1964-cü ildə Bakı şəhərində 
anadan olmuşam. Məktəbi qurta-

randan sonra ilk ali təhsilimi Azər-
baycan neft-kimya institutunda dağ 
mühəndisi ixtisası üzrə almışam. 
Məktəblə yanaşı elə uşaqlıqdan 
idmana böyük həvəsim olub. 10-

cu sinifə qədər cüdo ilə, daha son-
ra  sambo ilə də çox ciddi şəkildə 
məşğul olmuşam.  Dəfələrlə Azər-
baycan çempionu, SSRİ çempionu 
və beynəlxalq yarışların qalibi ol-
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Əslində müsahibimizi tanıtmağa eh-
tiyac yoxdur. veteran idmançılar, idman 
mütəxəssisləri, idmansevərlər onu yaxşı 
tanıyır. “sportsman”nın səhifələrində 
onun haqqında dəfələrlə bir-birindən 
maraqlı məqalələr çap olunub. Ancaq 
jurnalın elə 19 yaşı olduğunu, idmanla 
maraqlanan və məşğul olan gəncləri və 
əlbəttə ki, yeni oxucuları nəzərə alaraq bu 
səmimi insan, peşəkar idmançı və idman 
mütəxəssisi ilə yenidən görüşdük. Azər-
baycan Cüdo Federasiyası prezidentinin 
müşaviri Natiq Bağırov redaksiyamızın 
qonağı oldu.

"AZƏRBAYCAN İDMANÇıLARıNA HƏSƏD APARıRDıLAR Kİ, 
SİZİN BELƏ qAYğıKEŞ PREZİDENTİNİZ VAR"

Natiq Bağırov:
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muşam. İnstitutu bitirəndən sonra mühəndisliklə yanaşı 
həm də təmənnasız  müəllimlik edirdim. Baxmayaraq ki, 
çox yorulurdum, bu işə həddindən artıq güc sərf edir-
dim. Amma məşqçilik, müəllimlik mənim xoşuma gəlirdi 
və mən uşaqlarla canla-başla, ürəkdən məşq edirdim. 
Məşqçiliklə yanaşı idmançı karyeram da davam edirdi. 
Sambo üzrə Respublikamızda birinci beynəlxalq dərə-
cəli idman ustası adını qazanmışdım. Həmçinin  SSRİ 
xalqları spartakiadasının birinci mükafatçısı olmuşdum. 
Ümumiyyətlə, yüksək nəticələrə imza atmaq üçün id-
mançı gərək idman sahəsində eqoist olsun. Mən isə 
belə deyildim. Belə olsaydı daha yüksək nəticələr qa-
zanardım. 1987-ci ildə keçirilən SSRİ çempionatında 4 
görüşdə qalib gəldikdən sonra yarımfinalda haqsızlıq ilə 
qarşılaşdım. Nəticədə çempion ola bilmədim və fikirləş-
dim ki, mühəndisliklə məşğul olsam məşqlərimə davam 

edə bilməcəyəm. Heç nəyə baxmayaraq məşqlərimə 
davam edirdim. Bəzən mənə deyirdilər ki, bəsdir, yaşın 
gedib, keç müəllimliyə (onda mənim cəmi 20-21 yaşım 
var idi).  Bir neçə illik hər hansı bir keçmiş SSRİ-nin res-
publikasına, istənilən şəhərə gedib ciddi surətdə, ge-
cə-gündüz məşq edib, yüksək nailiyyətlər əldə edib Ba-
kıya dönməyi düşünürdüm. SSRİ yığma komandasında 
olan, yaşca məndən böyük dostlarımla məsləhətləşdim 
və onlar məni öz yanlarına, Belarusiyaya dəvət etdilər. 
Beləcə 2-3 illik getdiyim halda düz 35 il qalası oldum və 
idman karyeramı 37 yaşıma gədər davam etdim.

1995-ci ildə Yaponiyada keçirilən dünya çempiona-
tında mükafatçılar sırasında yer tutdum. 1996-cı ildə 
isə Amerikada keçirilən Olimpiya oyunlarına qatıldım və 
çox təəssüflər olsun ki, 5-ci yerlə kifayətlənməli oldum. 
Bəlkə də bu bir yazı idi. Çünki olimpiya medalını da qa-



zansaydım mən idman karyeramı 
bitirəcəkdim. Çünki kolleksiyamda 
bütün mötəbər yarışlardan medalım 
olacaqdı. Ancaq növbəti olimpiada-
ya hələ 4 il var idi. Bu illər ərzində 
mən dəfələrlə dünya, Avropa və 
beynəlxalq turnirlərdə müvəffəqiy-
yətlə çıxış edərək mükafatlar qa-
zandım. Bu nəticələrimlə 2000-ci 
ildə Sidneydə keçiriləcək olimpiada-
ya lisenziya da qazandım. 2-ci dəfə 
Olimpiya oyunlarında çıxış edəndə 
isə mənim artıq 36 yaşım var idi. Bu 
olimpiadadan sonra mən sırf məşq-
çilik fəaliyyəti ilə məşğul oldum. Illər 
ərzində çalışdığım yığma ilə  Avro-
pa, dünya çempionatlarında iştirak 

edib, yüksək nəticələr əldə etmişik 
və   medallar qazanmışıq. Nəhayət 
2004-cü ildə Afina Olimpiya oyun-
larında  100 kq çəki dərəcəsində 
yarışan  tələbəm Igor Makarov qızıl 
medal qazandı.

 Eyni zamanda 25 ildir ki, mən 
həm də Belarusiya diasporasına 
rəhbərlik edirəm. 

- Bakıda olmağınız işinizə 
mane olmur ki?

- Bütün işləri onlayn şəkildə ye-
rinə yetirirəm. Təqribən 2 il ərzində 
pandemiyaya görə onlayn işlədiyi-
miz üçün bu da bir vərdiş halını alıb.

- Bu gün isə ürəyi Azərbay-
canla döyünən Natiq müəllim 
bir peşəkar idman mütəxəssisi 
kimi öz tövhəsini gənclərimizə 

aşılamaqdadır...
- Təşəkkür edirəm! Qabaqda 

bizi böyük işlər gözləyir. Azərbay-
can Cüdo Federasiyasının yaxın 
və uzaq gələcək hədəflərindən bir 
neçəsini vurğulamaq istərdim. Bun-
lardan - cüdonun ölkədə daha da 
kütləvləşməsi, cəmiyyətdə sağlam 
həyat tərzinin formalaşması, eyni 
zamanda beynəlxalq turnirlərdə və  
Olimpiya oyunlarında yüksək nəti-
cələr əldə etmək üçün idmançıların 
hazırlıq səviyyələrinin təkmilləşdiril-
məsi sisteminin yaradılması daha 
önəmlidir.

Bu gün Federasiyanın dəvəti ilə  
prezidentin müşaviri vəzifəsində id-
manımızın daha da inkişafı naminə 
bütün gücümü, biliyimi və bacarığı-
mı idmançılarımıza ötürəcəyəm. 

- Natiq müəllim, Belarusiyada 
yaşasaz da yəqin ki, Azərbaycan 
idmançılarının çıxışlarını izləyir-
diniz. Xüsusən də Tokio Olimpiya 
Oyunlarında. Ümumiyyətlə Tokio 
Olimpiadasına qədər ki, bütün 
Olimpiya oyunlarında medalların 
sayına görə artan sıra ilə irəlilə-
yirdik. Lakin Tokio Olimpiadasın-
da bu ənənə pozuldu. Sizcə buna 
səbəb doğrudan da bəşəriyyəti 
bürüyən pandemiya idi, ya başqa 
səbəblər də var idi? Pandemiya 
idisə bu Belarusiya idmançıları-
nın və başqa dövlətlərin çıxışları-
na da təsir etməliydi...

- Əlbəttə izləyirdim, böyük həyə-
canla azarkeşlik edirdim, həm də 
idmançılarımızın qələbələriylə fəxr 
edirdim. Bütün bunlar isə Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti, 
Milli Olimpiya Komitəsinin preziden-
ti, müzəffər ordumuzun Ali Baş Ko-
mandanı çox hörmətli İlham Əliyev 
cənablarının Azərbaycan idmanına 
olan diqqət və qayğısının təzahürü-
dür.  Bu dəstəyi hətta xarici həmkar-
larım belə hiss edirdilər və Azərbay-
can idmançılarına həsəd aparırdılar 
ki, sizin belə qayğıkeş Prezidentiniz 
var. Səbəblərdən ən böyüyü əlbəttə 
ki, pandemiya idi. Çünki Azərbay-
can bu bəlaya qarşı ciddi mübarizə 
aparan dövlətlər sırasında idi. Be-
larusiyaya nisbətən Azərbaycanda 
daha ciddi və uzunmüddətli qapan-
malar mövcud idi. İdman federa-
siyalarının, idman komplekslərinin 
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qapanması, idmançıların məşq edə 
bilməməsi nəticəsində belə göstəri-
cilər gözlənilən idi. Zənnimcə Tokio 
Olimpiadasında olimpiya komanda-
mızın zəif çıxışının başlıca səbə-
bi bu idi. Əslində bütün dünya bu 
vəziyyətdə idi. Lakin bir çox döv-
lətlərdə olimpiadada çıxış edəcək 
idmançıların məşq etməsi üçün xü-
susi şərait yaradılmışdı. Bunu kiçik 

qruplarla, individual və s. adlandır-
maq olar. Sonda əsas məqsəd id-
mançının məşqsiz qalmamasıdı. Nə 
olursa olsun idmançı məşq etməlidi. 

- Ancaq bütün Azərbaycan 
məhz cüdoçularımızdan xeyli me-
dal gözləyirdi...

- Tamamilə razıyam. Mən əmin 
idim ki, cüdoçularımız 3-4 medal 
qazanacaqlar. Çünki, hər çəkidə çox 

güclü, təcrübəli idmançılarımız çıxış 
edirdilər. Çox təəssüf ki, nəticələr 
belə oldu.

- Natiq müəllim, hazırda bir 
neçə aydır ki, Azərbaycan Cüdo 
Federasiyasında tam yeni koman-
da ilə fəaliyyətə başlamısız. Yəqin 
ki, federasiya rəhbərliyinin öz 
tələbləri, öz hədəfləri var...

- Bəli. Milli yığma komandanın 
hazırlıq prosesini təkmilləşdirmək 
məqsədi ilə mütəxəssislər cəlb olu-
nubdur. Riçard Trautman Almani-
yadan gələn peşəkar məşqçidir, o 
hal-hazırda milli yığma komandanın 
baş məşqçisi kimi fəaliyyət göstərir. 
Eyni zamanda performans direktoru 
hollandiyalı Mark Van Der Ham id-
mançıların ümumi hazırlıq prosesinə 
cəlb olunubdur. İkisi də yüksək sə-
viyyəli peşəkardırlar. Onlar hal-ha-
zırda müşahidələr apararaq öz 
məsləhətlərini verirlər. Lakin Avropa 
çempionatından sonra tam olaraq 
işlərinə başlayacaqlar. Mən əminəm 
ki, onlar çox yaxın zamanlarda bizim 
məşqçilərlə birgə  komandamıza öz 
töhfələrini gətirəcəklər.



- Natiq müəllim, bu yaxınlarda 
sizinlə telefonla danışanda bil-
dirdiz ki, rayonda zona yarışın-
dasınız və burada təqribən 500-ə 
yaxın uşaq iştirak edir. Bölgələr-
lə işlər necədir?

- Yadımdadır, bəlkə də daha 
çox idilər, MaşaAllah. Bildiyiniz kimi 
ölkəmizin hər  bölgəsində olimpiya 
kompleksləri var və burada müxtə-
lif idman növləri tədris olunur. Lakin 
bizim strategiyamız bununla bitmir. 
Cüdonu təbliğ etmək və sağlam 
həyat tərzinin formalaşması üçün 
federasiyanın imkanları daxilində 
regionlara öz dəstəyimizi göstərə-
cəyik.

- Bir neçə idman növümüz var 
ki, onların özlərinin idman bazası 
var. Sizin də belə bir kompleks, 
cüdo üçün xüsusi bazanı və 
yaxud Azərbaycan Cüdo Akade-
miyası yaratmaq fikriniz varmı?

- Maraqlı fikirdir. Vurğulamaq 
istərdim ki, hal hazırda Azərbay-
can Cüdo Federasiyasının  ölkədə 
cüdonun idman növü kimi inkişa-
fı, habelə idmançılar və məqşçi 
heyətinin davamlı inkişafına nail 

olmaq istiqamətində həyəta keçir-
diyi ardıcıl təşəbbüslərdən biri də 
öz nəticəsini verib. Belə ki, Bey-
nəlxalq Cüdo Federasiyası (BCF) 
ilə qurulan sıx və qarşılıqlı əmək-
daşlıq çərçivəsində cari ilin 7 mart 
tarixində BCF-in akademiyasında 
Azərbaycan məşqçiləri üçün  tə-
limlər başlayıb. Azərbaycan milli 
yığmasının məşqçiləri ilə yanaşı,  

ölkənin  müxtəlif rayon və şəhərlə-
rini təmsil edən müxtəlif klublar, cə-
miyyətlər və idman təşkilatlarından 
45 məşqçi təlimdə iştirak edir və 
təlimi uğurla başa vurduqdan son-
ra beynəlxalq dərəcəli  sertifikat  ilə 
təltif olunacaqlar. Bu isə bu məşq-
çilərə idmançılarını beynəlxalq tur-
nirlərdə müşahidə etmək imkanı 
verəcək. Peşəkar inkişaf edən, da-
vamlı olaraq yeni bilik və bacarıqla-
ra yiyələnən məşqçi heyəti uğurlu 
idmançı yetirmək istiqamətində atı-
lan ən önəmli addımdır. Ən sevindi-
rici məqam isə bu imkandan təkçə 
yığma komanda məşqçilərinin de-
yil, həm də regionları təmsil edən 
məşqçilərimizin yararlanmasıdır. 
İnanırıq ki, bu cüdonun inkişafına 
həm yaxın, həm də uzun gələcək-
də çox böyük töhfə verəcək.

- Natiq müəllim, müsahibəyə 
görə Sizə təşəkkürlərimizi bildi-
rir, işlərinizdə yeni-yeni uğurlar 
arzulayırıq!  

 
Vidadi Baxşiyev
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Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezi-
denti Mahir Məmmədov İcraiyyə Komitəsinin 
iclasından sonra qurumun mətbuat xidmətinə 
müsahibə verib. Həmin müsahibəni təqdim 
edirik.

- İlk öncə İcraiyyə Komitəsinin iclasında müza-
kirə olunan məsələlər barədə danışmaq istərdik. 
hansı qərarlar qəbul edildi?

- Əsasnaməyə görə Azərbaycan Şahmat Federasi-
yasının İcraiyyə Komitəsi ildə ən azı iki dəfə toplaşma-
lıdı. 2022-ci ildəki ilk iclasda Azərbaycan şahmat həya-
tının gələcəyi baxımından çox mühüm qərarlarla bağlı 
fikir mübadiləsi aparıldı. İcrakomun bütün üzvlərinin iş-
tirak etdiyi görüşdə nizamnaməyə dəyişikliklərə baxıldı. 
Sonra cari il üçün federasiyanın büdcəsi təsdiq olundu. 
Vacib məsələlərdən biri yığma komandaların formalaş-
ma prinsipi müzakirə edildi. İcraiyyə Komitəsi şahmat-
çıların milli komandalara hansı şərtlərə əsasən dəvət 
olunacağını müəyyənləşdirdi. Bu qərardan asılı ola-
raq həm də təqaüd alacaq şahmatçılar məlum olacaq. 

Gündəlikdə müzakirə edilən məsələlərdən biri təqvimlə 
bağlı idi. Müzakirələrdən sonra 2022-ci ildəki təqvim 
dəqiqləşdirildi. Ölkədəki yarışların və beynəlxalq turnir-
lərin tarixlərinin üst-üstə düşməməsi çox vacibdi. Eyni 
zamanda federasiyanın nəzdində fəaliyyət göstərəcək 
daimi komissiyalara rəhbər şəxslərin namizədliyinə 
baxıldı.

- 2022-ci ildə Azərbaycanda beynəlxalq şahmat 
yarışlarının keçirilməsi gözlənilir?

- İclasda həmçinin 16 yaşlılar arasında Ümumdün-
ya Şahmat Olimpiadasının bu il keçirilməsi müzakirə 
edildi. Bu yarış 2 il öncə Naxçıvanda təşkil olunmalı 
idi. Koronavirus pandemiyasına görə bir çox yarışlar, 
o cümlədən yeniyetmələrin olimpiadası təxirə salındı. 
Ölkəmizin bu yarışla bağlı Beynəlxalq Şahmat Federa-
siyası qarşısında öhdəliyi var. Son günlər karantin qay-
dalarının yumşaldılmasını nəzərə alaraq, 2022-ci ildə 
mötəbər yarışın Naxçıvanda baş tutacağına inanırıq. 
Bilirsiniz ki, 2019-cu ildə Türkiyədə keçirilən son ya-
rışda ölkəmizin 16 yaşlılardan ibarət komandası olim-
piadanın qalibi olub. Bu il ev sahibi kimi növbəti dəfə 
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uğurlu çıxış etməyə çalışacağıq. Cari il həm də Qara-
bağ torpaqlarında şahmat yarışının təşkili baxımından 
əhəmiyyətli ola bilər. İcraiyyə Komitəsində Qarabağda – 
işğaldan azad olunan torpaqlarda beynəlxalq turnirin ke-
çirilməsi təklif olundu. Şahmat üzrə superturnirin təşkili 
məsələsi müzakirə edildi. Bunun üçün şahmat təqvimin-
də tarix seçildi. Qərara alındı ki, federasiya bu yarışla 
bağlı Gənclər və İdman nazirliyinə müraciət hazırlasın.

- Tanınmış məşqçi Mixail Şereşevski Bakıda 
səfərdədir. Maraqlıdır məşqçi ilə müqavilə hansı 
müddətə nəzərdə tutulub?

- Tanınmış pedaqoq, məşqçi Mixail Şereşevski bir 
müddət Azərbaycan şahmatçıları ilə işləyəcək. Onların 

hazırlığı, inkişafı barədə bizə məlumat verəcək. İcraiyyə 
Komitəsində Şereşevskinin müqaviləsi müzakirə edildi 
və 6 aylıq razılaşmanın imzalanması barədə qərar qəbul 
edildi. Şereşevski 6 yaş kateqoriyası üzrə yeniyetmə və 
gənc şahmatçılara baxış keçirəcək. Fikrimizcə belə təc-
rübəli pedaqoq və məşqçinin şahmatçılarımıza böyük 
faydası olacaq.

- İclasın sonunda Avropa çempionatında yüksək 
nəticə göstərən şahmatçılarla görüş oldu. Şahmat-
çılardan belə yüksək nəticə gözləyirdinizmi?

- İlk dəfə olaraq Avropa çempionatında 4 şahmat-
çımız Dünya Kubokuna vəsiqə qazandı. Ümumiyyətlə 
təmsilçilərimiz Sloveniyada parlaq oyunlar nümayiş et-
dirdi. Vasif Durarbəyli, Abdulla Qədimbəyli, Misrətdin 
İsgəndərov və Qədir Hüseynov 2023-cü ildə keçiriləcək 
Dünya Kubokuna vəsiqə qazandı. Çexiyanın ən güclü 
şahmatçısı David Navaranı məğlub edən Abdulla, çox 
gözəl oyun göstərdi və bir müddət yarışın vahid liderinə 
çevrildi. Millimizin üzvü Gövhər Beydullayeva qadınlar 
arasında çempionatın ən yüksək nəticəsinə imza atdı. 
Reytinqini 70 əmsal artırdı və qadınlar arasında bey-
nəlxalq qrossmeyster oldu. Gövhərin Dünya Kubokuna 
vəsiqə qazanması üçün yarım xalı kifayət etmədi. Read 
Səmədov kişilərin yarışında ilk qrossmeyster balını top-
ladı. Bildirmək istərdim ki, federasiya olaraq şahmatçıla-
rın nəticələrini daim nəzarətdə saxlayarıq, onların daha 
böyük qələbələr qazanması üçün lazımi işlərin həyata 
keçirilməsinə çalışırıq.

AŞF-nin mətbuat xidməti



Qonağımız, qısa müddət 
ərzində tamaşaçıların se-
vimlisinə çevrilən “Motiva-
tor Azərbaycan” layihəsinin 
təsisçisi və aparıcısı olan 
Rüfət həsənovdur. Onun-
la müsahibəni diqqətinizə 
çatdırırıq. 

- Salam Rüfət bəy, Sizi necə 
təqdim edək?

- Sadəcə Rüfət Həsənov. Bəzə-
dilmiş təqdimatlardan xoşum gəlmir.

- O zaman özünüz haqda mə-
lumat verərdiniz.

- Mən, Rüfət Həsənov 1985-ci 
ildə dünyaya gəlmişəm. Ali təhsilimi 
“Gömrük işinin təşkili” üzrə almı-
şam. Hazırda “Sintra Group” MMC-
nin həm təsisçisi həm də CEO-yam 
və eyni zamanda, “Motivator Azər-
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baycan” layihəsinin həm təsisçisi 
həm də aparıcısıyam.

- Gəlin biznesə başlamadan 
öncəki vaxtlardan danışaq. Hə-
min vaxtlarda Rüfət Həsənov nə 
işlə məşğul idi?

- Maddi durumumuz o zaman o 
qədər də yaxşı deyildi, ona görə iş 
həyatına çox gənc yaşlardan başla-
mışam. Şadlıq saraylarının birində 
ofisiant işləyirdim. Daha sonra şəxsi 
sürücü, xırda ticarət və topdan sa-
tışla məşğul olmuşam. Gördüyüm 
bütün işləri həmişə nizam -intizamla, 
məsuliyyətlə və əzmkarlıqla yerinə 
yetirmişəm. Heç bir zaman ümidimi 
itirməmişəm və düşünmüşəm ki, hər 
şeyin ən yaxşısına nail olacam.

- Bəs idarəçilik və biznes key-
fiyyətlərinizi özünüzdə necə kəşf 
etdiniz?

- 2008-ci ildə Amerikanın “Luxe 
Life Group” şirkəti ilə tanış oldum və 
ora müraciət edərək işə başladım. 
Həmin şirkətdə 2014- cü ilə kimi fəa-
liyyət göstərərək sıra ilə satıcı, baş 
satıcı, qrup rəhbəri, kadrlar şöbəsi 
mütəxəssisi, filial müdiri vəzifələrin-
də çalışdım. Həmin şirkətdə işləyən 
zaman özümdə idarəçilik və biznes 
biliklərimi inkişaf etdirirdim.

- Şəxsi biznesinizi qurmağa nə 
zaman qərar verdiniz?

- Zaman gəlir, insan düşünür ki, 
mən niyə başqası üçün işləyirəm? 
Bu sual özümə bir çox yeni suallar 

verməyə məcbur edirdi. “Öz biznesi-
mi necə qurum, nə qədər investisiya 
lazımdır, investisiyanı hardan əldə 
edim? və.s“. Bu sualların bir qisminə 
cavab tapan kimi öz şəxsi şirkətimi 
qurmağa başladım. Yəqin ki, siz də 
diqqət etdiniz, bir qisminə dedim. 
Çünki, o sualların hər birinə cavab 
tapmağa çalışsaydım bəlkə indi də 
evdə oturub hansısa sualın cava-
bını axtarırdım. Mən, mənə lazım 
olan ən vacib suallara cavab tapıb, 
hərəkət etməyə başladım. Çox şü-
kür ki, alındı.

- Şirkət qurmaq asandır?
- Dünyada bəlkədə ən asan 

şirkət açmaq üçün prosedur Azər-
baycandadır. Əsas şirkəti açmaq 
yox, onu işlək bir hala gətirməkdir. 
Bunun üçün isə insanda ən vacib la-
zım olan şey, xarakter və risk etmə 
qabiliyyəti olmaldır. Dayanmamalı-
san, daim hərəkətdə olub hədəfinə 
çatmalısan!. Günün sonunda isə 
papağını yox, faydalı iş əmsalını 
qabağına qoyub baxmalısan ki, qoy-
duğun hədəfə çatmaq üçün yetəri 
qədər iş görmüsən yoxsa yox.

Risk məsələsinə gələn də isə, 
mən öz həyatımdan danışım. Mən 
biznesə başyalanda öz evimlə risk 
etmişəm, Çünki, həm layihəmə, həm 

də özümə inanırdım.
- Bayaq dediniz ki, dayanma-

dan işləyirsiniz. Bəs ailəyə vaxt 
ayıra bilirsiniz?

- Ümumiyyətlə ailə və iş arasında 
balans olmalıdır. Əgər hər hansı bi-
rində axsama, problem olarsa digə-
rinə də təsir edir. O balans üçün isə 
zaman faktoru çox vacibdir. İnsan 
gərək zamanını düzgün bölüşdürə 
bilsin.

- Sizcə xoşbəxtlik nədir və ya 
ümumiyyətlə özünüzü xoşbəxt 
hiss edirsiniz?

- Mənə bu sualı verəndə qısa 
cavab verirəm həmişə. Mənə görə 
xoşbəxtlik evə gedən də iş üçün, işə 
gedən də isə ev üçün darıxmaqdır. 
Mən çox xoşbəxtəm ki, hər ikisində 
də eyni halı yaşayıram.



- Bəs bu günkü gənclər barəsində nə düşünür-
sünüz?

- Düşünürəm ki, bu gün gənclərimizin öz ideya-
larını gerçəkləşdirməsi üçün çox şərait var. İnternetin 
bizə yaratdığı imkanları dəyərləndirsək, artıq zaman və 
məkan anlayışı belə ortadan çıxır. Sən evində oturub 
Amerikada şirkət aça bilərsən, dünyanın hər yerindən 
investisiya əldə edə bilərsən və.s. Ancaq gənclərimizin 
əksəriyyəti passiv gəlirə kökləniblər. Yaxşı bir yerdə işə 
qəbul olum və stabil maaş alım. Təbii ki, bu ailədən irə-
li gəlir. Valideynlərimiz biz böyüyüb boya başa çatana 
kimi, beynimizə yeridirlər ki, oxu müəllim ol, həkim ol, 
mühəndis ol və.s. Lakin düşünürəm ki, artıq valideynlər 
belə öz düşüncələrini dəyişməlidirlər.

- Siz öz övladınıza və ya gənclərimizə nələri töv-
siyyə edirsiniz?

- Bu gün gənclərə onu etmə, bunu et deyəndə gö-
rürsən ki, bu tövsiyyələri xoşlamırlar. İçi öz övladım 
qarışıq bütün gənclərimizi yaxşı yönə yönəltmək üçün 
“Motivator Azərbaycan” layihəsini yaratdım. Təbii ki, hər 
kəs uğurlu olmaq istəyir, ona görə də məqsəd o idi ki, 
gənclərə onu etmə bunu et deyən mən olmayım. Bu 
layihədə uğur qazanmış insanlar uğuru necə əldə etdik-
ləri haqqında danışıb gənclərə, yeni iş həyatına başla-
yanlara və ümumiyyətlə iş adamlarına motivasiya verir.

- “Sportsman” idman jurnalı olduğu üçün bu su-
alı verməyə məcburuq. İdmana münasibətiniz necə-
dir? Hər hansı bir idmanla məşğul olursunuzmu?

- Çox yaxşı. İdmana olan dəstəyimizə görə “Zəfər 
2021” Beynəlxalq İdman Mükafatının təqdimetmə mə-
rasiminə də dəvət aldıq, bir daha təşkilatçılara  dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm. 

Suala gəlincə isə məktəbdə oxuyarkən karate ilə 
məşğul olurdum. Sonra futbola olan hədsiz marağım 
sayəsində uzun illər peşəkar futbolla məşğul oldum. 
Ancaq müəyyən haqsızlıqlara görə futboldan uzaqlaş-
mışam. Buna baxmayaraq aktiv futbol azarkeşiyəm. İs-

paniyanın “Real Madrid”, Azərbaycanın isə “Qarabaq” 
klubuna azarkeşlik edirəm. Hazırda həvəskar şəkildə 
boksla və fitneslə məşğul oluram.

- Rüfət müəllim, bu yaxınlarda “Motivator Azər-
baycan” layihəsinin 3 yaşını təntənəli bir tədbirlə 
qeyd etdiniz. qonaqlar ad günü ilə yanaşı yeni say-
tınızın və yeni yaratdığınız klubun təqdimatını da 
izlədilər. Mümkünsə bir az da bu barədə oxucuları-
mızı məlumatlandırardınız…

- Bəli, bu il layihəmizin 3 yaşı tamam oldu və bu mü-
nasibətlə 150-dən  artıq iş adamı, layihəmizdə çəkilən 
qəhrəmanlarımız üçün bir tədbir təşkil etdik. Tədbiri 
giriş sözü ilə dünya şöhrətli yazıçımız Çingiz Abdulla-
yev açdı. Tədbirin birinci hissəsində layihədə çəkilən 
rezidentlərimizə mükafatlar verdik, ikinci hissəsində isə 
Crox Group tərəfindən yeni hazırlanmış www.motiva-
tor.az  saytının təqdimatı oldu. Daha sonra "Motivator 
Qapalı Sahibkarlar Klubu"nun təqdimatı oldu. Onu da 
vurğulayım ki, bu klubda olacaq iş adamları xüsusi ilə 
seçiləcək. Bu klubu yaratmamışdan öncə həm ölkə-
mizdə olan sahibkarlar klublarını geniş şəkildə araşdır-
mışıq, həm də Türkiyə, Rusiya və Avropa ölkələrində 
olan sahibkarlar klublarında olan qaydaları nəzərdən 
keçirərək, onların təcrübəsindən istifadə etmişik. Düşü-
nürəm ki, nəticədə  həm klubun rezidentləri üçün, həm 
də ölkə iqtisadiyyatı üçün faydalı olacaq gözəl bir klub 
yarada bildik.

- Rüfət müəllim, maraqlı söhbətə görə təşəkkür-
lərimizi bildirir, işlərinizdə yeni-yeni uğurlar arzula-
yırıq.

Fuad Əliyev
Orxan səfərli

P.S. "Sportsman", "Motivator Azərbaycan"ı 3 
yaşı münasibəti ilə təbrik edir və yeni-yeni uğurlar 
arzulayır. 

Tədbirdən hazırlanan fotoreportajı sizlərə 
təqdim edirik.

S P O R T S M A NqONAq
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“Bizim məşhur məşqçi-
miz Qurban Qurbanov çox 
ləyaqətli hərəkət etmişdir 
və qol sayıla biləcək və-
ziyyətdə demişdir ki, yox, 
bu, bizə lazım deyil, bizə 
saxta nailiyyət lazım deyil, 
qazanılmamış uğur lazım 
deyil. Nəyi qazanmışıqsa, 
öz əməyimizlə qazanmı-
şıq. O cümlədən Qarabağ 
məsələsini də öz əməyi-
mizlə, gücümüzlə, zəka-
mızla həll etmişik. İdman 
yarışlarında, yəni, feyr-pley 
anlayışı unudulmamalıdır 
və Azərbaycan idmançı-
ları bu prinsiplərə həmişə 
əməl etməlidirlər. Çünki bu, 
qələbədən də vacibdir”, 
- bu sözləri aprelin 8-də 
Macarıstanda keçirilmiş 
Güləş üzrə Avropa çempio-
natında iştirak edən Azər-
baycan millisinin üzvlərinin 
qəbulunda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev deyib.

Öz komandana qolun və qələ-
bənin hava-su kimi lazım olduğu 
məqamda topu rəqib qapısından 
əllə keçirən futbolçuya qolu qayda-
lardan kənar yolla vurduğunu baş 
hakimə bildirməsini göstəriş ver-
mək, həqiqətən, məşqçidən böyük 
ürək və vicdan tələb edir. 2021/22 
Avropa Konfrans Liqası çərçivə-
sində Bakıda “Qarabağ” - "Marsel" 
qarşılaşmasında yaşananlar hamı-
ya örnək ola biləcək “fair play” nü-
munəsidir.

Məhz buna görə tanınmış 
məşqçimizin yubileyilə bağlı Qətər 
mətbuatında dərc olunan yazım 
da ona ünvanlı “Mr Fair Play”, yəni 
“Cənab Ədalətli Oyun” sərlövhəsilə 
çıxmışdı.

Qurban Qurbanovun 1972-ci 
ildən başlanan ömür yolu 2022-ci 
il aprelin 13-də “50 yaş” həddinə 
çatıb. Bu ömrün də 30 ildən çoxu 
ayaqla oynanılan top oyununa həsr 
olunub. 

Əvvəlcə futbolçu kimi nailiy-
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yətlərini sadalayaraq qeyd edim 
ki, 10-dan çox klubun formasını 
geyinib, Azərbaycanda Zaqatala 
(“Daşqın”), Tovuz (“Turan”), Min-
gəçevir (“Kür-Nur”) və Bakıdan 
(“Neftçi”, “İnter”) Gürcüstanda 
Ozurgeti (“Mertsxali”) və Gürcaani 
(“Alazani”), Rusiyada isə Stavropol 
(“Dinamo”), Kalininqrad (“Baltika”), 
Voronej (“Fakel”) və Həştərxana 
(“Volqar-Qazprom”) kimi geniş 
coğrafiyada öz futbol bacarıqlarını 
nümayiş etdirib.

Hücumçu mövqeyində çıxış 
edib, əsas işi rəqib komandaların 
“kefinə soğan doğramaq” olub ki, 
bunu da yaxşı bacarıb. Bir möv-
süm ərzində 34 qol vuraraq 1997-
ci ildən bəri bizim Premyer Liqada 
bombardirlər üçün əlçatmaz hədd 
müəyyənləşdirib. Ümumilikdə isə 
115 qolla Azərbaycan milli çempi-
onatının bütün dövrlər ərzində ən 
məhsuldar oyunçuları siyahısında 



ilk beşlikdə yer alıb. 
Ölkəmizin futbol tarixinə həm 

də onunla düşüb ki, müstəqil Azər-
baycanın milli komandasının ilk 
oyununun – 1992-ci ildə səfərdə 
Gürcüstanla yoldaşlıq görüşünün 
iştirakçısı olub. 

“İndiyədək millimizin heyətində 
kim 10-dan çox qol vurub?” sualının 
cavabı  da “Ancaq o”dur.

2005-ci ilə kimi Azərbaycan mil-
lisinin şərəfini qoruyub və beşi seç-
mə oyunlarda olmaqla 12 qolla ko-
mandanın bütün dövrlər ərzində ən 
sərrast oyunçusudur. Qazaxıstanın 
olimpiya yığması ilə qarşılaşmanı 
da nəzərə alsaq qollarının sayı 14-ə 
çatar. 

2003-cü ildə Podqoritsada Ser-
biya və Monteneqro yığması ilə 
oyunda vurduğu iki qolla bizə yaşat-
dığı sevinci unutmaq olarmı? Güc-

lü rəqiblə səfərdə 2:2 hesabı bizim 
üçün böyük nəticədir!

Təsadüfi deyil ki, həmin 2003-cü 
ildə Azərbaycanın ən yaxşı futbol-
çusu da seçilib.

Sonra meydanda 11 nəfərdən 
biri olmağı, meydanın kənarından 
11 nəfərə başçılıq etməyə dəyişib. 
2006-2007-ci illərdə Bakının “Neft-
çi” komandasını çalışdırıb.

2008-ci il avqustun 5-dən kar-
yerasında, çox uğurlu olacaq, yeni 
dövr başlayıb. Artıq ardıcıl 14-cü 
mövsümdür “Qarabağ”ı çalışdırır 
ki, bu da müddət baxımından hazır-
da dünyada məşqçilər arasında ən 
yüksək göstəricilərdən biridir.

Özü oynadığı vaxtlarda əldə 
etdiyi nailiyyətlərdən daha çoxuna 
məşqçi kimi imza atıb. Əgər futbol-
çu kimi 4 dəfə Azərbaycan çempi-
onluğunu qazanmışdısa, məşqçi 

kimi bunun iki qatına nail olub.
Onun rəhbərliyilə “Qarabağ”ın 

Azərbaycan klubları arasında ilk 
olaraq Çempionlar Liqasının qrup 
mərhələsinə yüksəlməsi (2017/18), 
daha sonra avrokuboklarda 
qrup mərhələsini adlaya bilməsi 
(2021/22 Avropa Konfrans Liqasın-
da) tarixdə qalacaq və hələ təkrar-
lanmayan hadisələrdir.

Üstəlik ardıcıl 8-ci mövsümdür, 
avrokubokların qrup mərhələsində 
çıxış edən “Qarabağ” bu göstəri-
ciyə görə Avropa nəhənglərindən 
bəzilərini qabaqlamağı bacarıb. 
“Mançester Yunayted”, “Çelsi”, “Li-
verpul”, “İnter” və “Ayaks” kimi klub-
lardan önə çıxamaq hər komanda-
nın hünəri deyil. 

2008-ci ildən indiyədək “Qa-
rabağ”ın avrokuboklarda keçirdiyi 
oyunların ümumi sayı isə 127-dir ki, 
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onlardan da 50-də qalib gəlib, 35-
də heç-heçə edib və 42-də uduzub, 

daha bir matçda isə oynamadan 
texniki məğlubiyyət alıblar.

6 illik müqavilə bağlayıb təx-
minən bir il bir ay müddətində 
çalışdığı Azərbaycan millisindəki 
təcrübəsi də onun nüfuzuna xələl 
gətirməyib.

Futbolda ən uğurlu məşqçimiz 
Azərbaycan futbolunun inkişafında 
xidmətlərinə görə 2022-ci il aprelin 
13-də “Şöhrət” ordeninə layiq görü-
lüb.

Qurban hoca,  canın sağlam, 
səmimiyyətin daimi, əqidən dön-
məz, uğurların bol olsun!

Rasim Mövsümzadə

P.s. İndi daha çox məşq-
çi kimi gündəmdə olan Qur-
ban Qurbanovun 2005-ci ildə 
vida matçı üçün hazırladığım 
buraxılışdakı fakt və rəqəm-
lərdən onun futbolçu kimi 
uğurları barədə daha ətraflı 
məlumat ala bilərsiniz.



Ölkəmizdə şahmata sevgi daim ən üst 
səviyyədə olub. Elə bunun nəticəsidir 
ki, istedad sarıdan məmləkətimiz heç 
vaxt korluq çəkməyib. İntellektə, zəkaya, 
düşüncə qabiliyyətinə və qələbə ruhuna 
köklənən azərbaycanlılar dünya şahmat 
aləminə daim möhür vurublar. Bu dərin 
zəka oyununa dəstək verənlərdən biri də 
“Bağçam” şəbəkəsi oldu. Paytaxtımızın 
müxtəlif hissələrində fəaliyyət göstər-
məklə brendə çevrilən qurum bu dəfə 
daxili birincilik təşkil etdi.
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Hərəsində 4 nəfər olmaqla komandalar 2 qrupa bö-
lündü. Daha sonra isə qrup qalibləri finalda, ikinci pil-
lənin sahibləri isə 3-cü yer uğrunda matçda qüvvələrini 
sınadılar.

A qrupunda son turda “İndiqo Nərimanov”u məğlub 
edən “İndiqo Neapol” finala vəsiqə əldə etdi. “Yıxarı 
montin uşaqları” isə 3-cü yer uğrunda oynamaq hüququ 
əldə etdilər.

B qrupunun qalibi də son turda müəyyənləşdi. Belə 
ki, “Peter Pan” və “İdiqo Qarayev” qızıl medal uğrunda 
həlledici dueldə mübarizə aparmaq üçün son döyüşə 
atıldılar. Bu görüşdə minimal hesabla qalib gəlib sevinən 
tərəf “Peter Pan” oldu.

Medal sahiblərini müəyyənləşdirən həlledici matçlar-



da intriqa son anadək qorundu. Ancaq hər bir yarışda 
olduğu kimi, burda da yekunda udan və uduzanlar oldu. 
“Qarayev” - “Nərimanov” döyüşündə həlledici sözü ikin-
cilərin kapitanı dedi. Maraqlıdır ki, hər iki komandanın 
kapitanı zərif cins nümayəndəsi idi. Aliyə Səidovanı qara 
fiqurlarla üstələməyi bacaran Humay Hacızadə “İndiqo 
Nərimanov”un “bürünc” arzusunu reallaşdırdı. Bu matç-
da daha bir xalı Fəxri Mehdizadə gətirdi.

Nəhayət, final barədə. Püşkə əsasən kapitan lövhə-
sində ağ fiqurlar “İndiqo Neapol”a nəsib oldu. Bu par-
tiyayadək hər iki komandanın lideri - həm “Neapol”çu 
Telman Qasımlı, həm də “Peter Pan”lı Davud Süley-
manzadə bütün rəqiblərini üstələmişdilər. Bu isə o an-
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lama gəlirdi ki, qalib gələn tərəf həm də kapitan lövhə-
si - ən nüfuzlu və çətin  1-ci taxtanın çempionu adına 
layiq görüləcəkdi. Analoji vəziyyət 2-ci lövhədə də mü-
şahidə olunurdu: İbrahim Nağıyev və Kamran Quliyev 
də qrup mərhələsində maksimal nəticə göstərməklə id-
dialarını ortaya qoymuşdular. Yeganə fərq onda idi ki, 
“Peter Pan”lı Kamran Quliyev ağ fiqurlarla oynayacaqdı. 
Beləcə, əvvəlcədən dəqiqliklə proqnozlaşdırmaq olardı 
ki, “qan su yerinə axacaq”. Təxminlər özünü doğrultdu. 
Bütün iştirakçılar oyunlarını bitirsələr də, adlarını çək-
diyimiz kiçik qəhrəmanlar arasında mübarizə hələ də 
davam edirdi. Maraqlıdır ki, hər iki görüşdə yekunda se-
vinən tərəf qaralar oldu. İbrahim Nağıyev 2-ci lövhədə 



qalib gəlməklə komandasına həlledici xalı qazandırdı, 
özü isə mühafizə etdiyi taxtanın çempionu oldu! Davud 
Süleymanlı isə komandasına qələbə qazandıra bilməsə 
də, turnirin ən yaxşı oyunçusu adını əldə etməyi bacardı 
- birinci lövhənin çempionu!

Turnir başa çatır, hakimlər, təşkilatçılar diplomla-
rı, medalları, hədiyyələri hazırlamağa tələsir. Dəhlizdə 
qələbəlikdi. Əlbəttə ki, ən çox həyəcan, qucaqlaşma 
medalçıların valideynlərində müşahidə olunur. Az son-
ra mövzuya uyğun tamaşa tədbir iştirakçılarına təqdim 
olunur. Ardınca isə qaliblərin həsrətlə gözlədiyi təltifetmə 
mərasimi.

Beləliklə, qalibləri təqdim edirik

Komanda yarışması:
“İndiqo Neapol” - I yer
“Peter Pan” - II yer
“İndiqo Nərimanov” - III yer
İndividual göstəricilərə görə çempionlar:

Davud Süleymanlı (Peter Pan) - kapitan lövhəsi
İbrahim Nağıyev (İndiqo Neapol) - II lövhə
Ayxan Səmədli (İndiqo Neapol) - III lövhə
Əhməd Cavziyev (İndiqo Neapol) - III lövhə
Kim bilir, bəlkə 10-15 il sonra bu balardan hansınınsa 

adı artıq dünya şahmat Tacının sahibi kimi hallanacaq? 
15 il sonra bu sətirləri xatırlatmaq ümidi ilə,

CEyhuN ƏLİyEv
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Azərbaycan şahmatçısı Şəhri-
yar Məmmədyarov "Oslo Esports 
Cup" turnirində növbəti görüşünü 
keçirib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, şahmatçı-
mız 7-ci turda hazırkı dünya çempionu, 
norveçli Maqnus Karlsenlə üz-üzə gəlib.

Qrosmeysterimiz M. Karlsenə 2,5:05 
hesabı ilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, turnirin mükafat fondu 
210 min ABŞ dolları təşkil edir.
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 Azərbaycan Cüdo Federasi-
yasının (ACF) prezidenti Rəşad 
Nəbiyevə Beynəlxalq Cüdo Fede-
rasiyası (BCF) tərəfindən etimad 
göstərilib.

R.Nəbiyev beynəlxalq qurumun 
yeni yaradılmış Yeni texnologiyalar 
və yüksək məhsuldarlıq komissiyası-
nın sədri seçilib. Komissiyanın əsas 
missiyası müasir texnologiyaları tət-
biq edərək idmançıların performan-
sını yüksəltmək istiqamətində tədbir-
lər həyata keçirmək, eyni zamanda, 
cüdo idman növünün hərtərəfli inkişa-
fına nail olmaqdır.

BCF-nin rəsmi saytında bildirilib 
ki, yeni komissiya daim dəyişən dün-
yada cüdonu təbliğ edərək, ümumilik-

də idmanın inkişafına kömək edəcək, 
eləcə də texnologiyaları müasir bir 
vasitə kimi idmançıların və cəmiyyətin 
xeyri üçün istifadə edilməsi istiqamə-
tində çalışacaq. Belə ki, müasir 
dünyada yeni texnologiyalar hər bir 
sahəyə, o cümlədən idman sahəsinə 
də öz müsbət təsirini göstərməkdədir.

Buna görə də, yeniliklərə hər za-
man açıq olan və bu yenilikləri cüdo-
ya vaxtında və ən məhsuldar şəkildə 
tətbiq etməyi hədəfləyən BCF Yeni 
texnologiyalar və yüksək məhsul-
darlıq komissiyası yaratmağa qərar 
verib.

Maltanın paytaxtı valet-
tada keçirilən Avropa Bad-
minton Konfederasiyasının 
illik konqresi başa çatıb. 
Konqresdə Azərbaycan 
Badminton Federasiyasının 
prezidenti Taleh Ziyadov, 
vitse-prezident Aynur səmə-
dova və milli komandanın 
baş məşqçisi Morteza vali-
darvi iştirak ediblər.

Azərbaycan Badminton Fede-
rasiyasının mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, iki gün 
davam edən toplantıda növbəti ildə 

keçiriləcək konqresə ev sahibliyi edə-
cək şəhər müəyyənləşib.

Avropa Badminton Kon-
federasiyasının nümayəndə 
heyətlərinin növbəti - sayca 
56-cı görüşü 2023-cü ildə Ba-
kıda keçiriləcək. Mötəbər təd-
birə ev sahibliyi etmək hüququ 
3 namizəd şəhər arasından 
paytaxtımıza verilib. Konqres 
çərçivəsində 2022-də müxtə-
lif nominasiyalar üzrə ilin ən 
yaxşılarının mükafatlandırılma 
mərasimi Bakıda təşkil olu-
nacaq. Avropanın badminton 
federasiyalarının prezidentləri 

ölkəmizə səfər edəcəklər.

Bakı 2023-cü ildə Avropa Badminton 

Konfederasiyasının konqresinə ev sahibliyi edəcək

Şəhriyar Məmmədyarov "Oslo Esports Cup" turnirində Maqnus Karlsenə qalib gəlib
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 Aprelin 15-də Azərbaycan Ka-
mandan Oxatma Federasiyasının 
ümumi yığıncağı keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Gənc-
lər və İdman Nazirliyinin inzibati bi-
nasında keçirilən tədbir Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Himninin 
səsləndirilməsi ilə başlayıb. Əvvəlcə 
gənclər və idman naziri Fərid Qayı-
bov konfrans iştirakçılarını salamla-
yaraq onlara uğurlar arzulayıb.

Yığıncaqda Azərbaycan Kaman-
dan Oxatma Federasiyasının son 
illərdəki fəaliyyəti barədə hesabatı 
dinlənilib, qurumun Nizamnaməsinə 

əlavə və dəyişikliklər edilib, federa-
siya rəhbərliyinə seçkilər keçirilib. 
Şahin Mövsümov yenidən federa-
siyanın prezidenti seçilib. Həmçinin 
Seymur Qurbanov federasiyanın vit-
se-prezidenti, Tural Seyidov, Zemfira 
Qəhrəmanova və Natiq Fazilov İdarə 
Heyətinə üzv seçiliblər.

Tədbirin sonunda Azərbaycan 
Kamandan Oxatma Federasiyasının 
prezidenti Şahin Mövsümov çıxış 
edərək qurumun bundan sonrakı 
fəaliyyəti və qarşıdakı planları barə-
də danışıb.

AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti 
Elxan Məmmədov FIFA-nın Avropa 

Milli Assosiasiyaları üzrə direktoru 
vəzifəsinə təyin olunub
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Bu il COvıD-19 ilə bağlı hansısa 
problemimizin olacağını gözləmi-
rik. Bakıda Formula 1 yarışı 2020-ci 
ildə keçirilmədi, 2021-ci ildə isə ta-
maşaçısız təşkil edildi. İndi bütün 
tədbirlər, xüsusən də idman yarış-
ları yenidən əvvəlki kimi keçirilir. 
İnsanlar evdə oturmaqdan yoru-
lublar və əsl tamaşa istəyirlər. Ba-
kıda hamının təhlükəsizliyini təmin 
etmək üçün bütün lazımi tədbirləri 
görəcəyik və iyunda azarkeşləri 
səbirsizliklə gözləyəcəyik.

Bu sözləri Bakı Şəhər Halqası 
Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru 
Arif Rəhimov “F1 News” idman porta-
lına müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, hələlik alınan biletlə-
rin 60 faizi xarici azarkeşlərin payına 
düşür. 2019-cu illə müqayisədə bu il 
ölkə daxilində daha çox bilet satılıb. 

Təəccüblü deyil ki, xarici azarkeşlər 
biletləri daha əvvəl alırlar. Çünki onlar 
aviabilet almalı, otel sifariş etməlidir-
lər. Turistlərin Azərbaycana, Bakıya 
qayıtması çox gözəldir. Bu il Qran-Pri 
iyunda havanın mükəmməl, isti və 
günəşli olduğu bir vaxtda keçiriləcək. 
Əminik ki, yarış həftəsonu başlamaz-
dan əvvəl bütün biletləri sata biləcə-
yik.

Arif Rəhimov Azərbaycan 
Qran-Prisinin son illərdə təqvim-
də ən populyar yarışlardan birinə 
çevrilməsinin səbəblərini açıqlayıb: 
“Əvvəlki beş Azərbaycan Qran-Prisi-
nin hər birində qaliblər fərqli olublar. 
Əminəm ki, bu il də yeni qalib görə-
cəyik. Formula 1-in Bakı mərhələsi 
hər il hamını təəccübləndirir. Belə ki, 
2017-ci ildə Sebastian Fettel və Luis 
Hamiltonun, yaxud növbəti ildə “Red 
Bull Racing” pilotlarının toqquşma-
sını xatırlayaq. Maks Ferstappenin 
trasdan çıxdığı və yarışın taleyinin 
son döngələrdə həll olunduğu ötə-
nilki hadisəni yada salaq. Azarkeş-
lər bilirlər ki, Azərbaycan Qran-Pri-
si nəticə etibarı ilə mövsümün ən 
gözlənilməz yarışıdır. Bu il Bakıda 
keçiriləcək Formula 1 üzrə Qran-Pri 
yarışının daha maraqlı olacağını dü-
şünürəm”.

Arif Rəhimov: Builki Formula 1 Azərbaycan qran-Prisi daha maraqlı olacaq

Kənan Babayev Avropa birinciliyinin qalibi olub
Bolqarıstanın paytaxtı sofiyada 

keçirilən gənc boksçular arasında 
Avropa birinciliyində idmançımız 
Kənan Babayev qızıl medal qaza-
nıb.

48 kiloqram çəki dərəcəsində 
mübarizə aparan boksçumuz, çem-
pionluq uğrunda mübarizədə əvvəl-
cə türkiyəli Telet Yağlı, gürcüstanlı 
Oruc Əhmədov və irlandiyalı Tedi 
Coysu məğlub edərək finala yüksə-
lib. O, həlledici mərhələdə polşalı 

Nikolas Marsel Pavlik ilə qarşılaşıb. 
Uğurlu seriyasını davam etdirən K.
Babayev bu dueldən də qalib ayrılıb 
– 5:0. Bununla da Kənan Babayev 
Avropa çempionu tituluna yiyələnib.

Beləliklə, Azərbaycan yığması 
40 ölkədən 400-dən çox boksçunun 
qatıldığı Avropa birinciliyində çıxışını 
1 qızıl və 1 bürünc medalla başa vu-
rub. Bürünc medalı isə komandamı-
zın aktivinə Amin Məmmədzadə (51 
kq) yazdırıb.
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yelkən idmanının inkişaf 
etməsi üçün su hövzəsinin və 
küləyin olması vacibdir. Bakı 
ətrafındakı dəniz sahillərində 
idmanın bu növü ilə məşğul 
olmaq üçün imkanlar mövcud-
dur və mütəmadi olaraq yarışlar 
keçirilir. Məhz ona görə də Bakı-

da yerləşmişik. Gələcəkdə Bakı 
buxtasında yelkən idmanı üzrə 
beynəlxalq yarışların keçirilməsi 
planlaşdırılır.

Bu sözləri Azərbaycan Yelkən 
Federasiyasının ümumi yığıncağının 
üzvü, MEDİA-nın icraçı direktoru Əh-
məd İsmayılov federasiyanın hesa-
bat-seçki konfransından sonra jurna-

listlərə müsahibəsində deyib.
O, həmçinin Qarabağda su höv-

zələrində müvafiq qiymətləndirmə-
dən sonra yarışların keçirilməsi ilə 
bağlı qərarların qəbul edilə biləcəyini 
deyib.

Ə.İsmayılov yeni əcnəbi mütəxəs-
sislərin federasiyaya cəlb edilməsi 
ilə ambisiyalarının da böyüdüyünü 
vurğulayıb: “Məşqçi və mütəxəssis-
lərin köməyi ilə gələcəkdə bu idman 
növünü inkişaf etdirməyi və nailiyyət-
lər əldə etməyi düşünürük. Belə ki, 
klublarımızda rəqabətin artırılması 
ilə peşəkar idmançıları aşkar edib 
heyətə cəlb edəcəyik. Eyni zamanda, 
Təhsil Nazirliyinin də dəstəyi ilə mək-
təblilərin bu növə marağını artırmaq 
istəyirik. Kütləviliyi təmin etməklə 
gənc və istedadlı idmançıların yetiş-
məsinə nail ola bilərik. Məhz rəqabət 
nəticəsində gələcək beynəlxalq ya-
rışlarda yüksək nəticələr göstərmək 
olar”.

Qurum rəsmisi regionlarda infrast-
ruktur və sponsorların olacağı təqdir-
də idmanın bu növünü inkişaf etdir-
məyin mümkün olduğunu vurğulayıb.

Beynəlxalq 
Olimpiya Komitəsi-
nin (BOK) İcraiyyə 
Şurası 2024-cü ildə 
Parisdə keçiriləcək 
yay Olimpiya Oyun-
larının formatını və 
onların ilkin təqvi-
mini təsdiqləyib.

AZƏRTAC xəbər 
verir ki, yaxın vaxtlarda 
BOK-un rəsmi saytın-
da 2024-cü il Olimpiya 
Oyunları üçün Milli Olim-
piya komitələri və idmançıların seçil-
məsinin mümkün yollarını təsvir edən 
ətraflı sənəd dərc olunacaq. Bildirilir 
ki, 2024-cü ilin mart-iyun ayların-

da qayayadırmanma, skeytbordinq, 
breykdans və velosiped idmanının 
BMX-fristayl növü üzrə dördgünlük 
üç turnir-festival keçiriləcək. Bu yarış-
larda idmançılar Olimpiadada iştirak 

etmək hüququ uğrunda 
mübarizə aparacaqlar.

Həmçinin, “Pa-
ris-2024”ün təşkilat ko-
mitəsi ilə birlikdə yarış 
sessiyalarının ilkin baş-
lama və bitmə vaxtları 
təsdiqlənib. Cədvəl elə 
planlaşdırılıb ki, bütün 
olimpiyaçılar təntənəli 
açılış və bağlanış mə-
rasimlərində iştirak edə 
bilsinlər. Olimpiadada 32 

idman növü üzrə 329 medal dəsti oy-
nanılacaq.

Paris Olimpiya Oyunları 2024-cü 
il iyulun 26-dan avqustun 11-dək ke-
çiriləcək.

Əhməd İsmayılov: Gələcəkdə Bakı buxtasında yelkən idmanı 
üzrə beynəlxalq yarışların keçirilməsi planlaşdırılır

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2024-cü ildə Parisdə 
keçiriləcək Olimpiadanın formatını təsdiqləyib










