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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
DÖVLƏT HİMNİ

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!

Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə

Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!

Azərbaycan! Azərbaycan!

Sözlər: Əhməd Cavad
Müsiqi: Üzeyir Hacıbəyov
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AZƏRBAYCAN 
MİLLİ KOMANDASI
ƏN BÖYÜK QƏLƏBƏLƏRİ: 
Azərbaycan – Lixtenşteyn 4:0 (05.06.1999)
Azərbaycan – San Marino 5:1 (04.09.2017)

FIFA-NIN REYTİNQİNDƏ:
Hazırkı mövqeyi: 128-ci yer (25.08.2022)

DÜNYA VƏ AVROPA ÇEMPİONATLARININ SEÇMƏ 
MƏRHƏLƏSİNDƏ
Ən yaxşı nəticəsi: qrupda 4-cü yer (DÇ-2014)

DÜNYA VƏ AVROPA ÇEMPİONATLARININ SEÇMƏ 
MƏRHƏLƏSİNDƏ, UEFA MİLLƏTLƏR LİQASINDA 
QAZANILAN QƏLƏBƏLƏR
31.08.1996, DÇ-1998 Azərbaycan 1:0 İsveçrə Bakı

05.06.1999, AÇ-2000 Azərbaycan 4:0 Lixtenşteyn Bakı

05.06.2001, DÇ-2002 Azərbaycan 2:0 Slovakiya Bakı

11.06.2003, AÇ-2004 Azərbaycan 2:1 Serbiya və Monteneqro Bakı

28.03.2007, AÇ-2008 Azərbaycan 1:0 Finlandiya Bakı

10.10.2009, DÇ-2010 Lixtenşteyn 0:2 Azərbaycan Vaduz

12.10.2010, AÇ-2012 Azərbaycan 1:0 Türkiyə Bakı

06.09.2011, AÇ-2012 Azərbaycan 3:2 Qazaxıstan Bakı

11.10.2013, DÇ-2014 Azərbaycan 2:0 Şimali İrlandiya Bakı

28.03.2015, AÇ-2016 Azərbaycan 2:0 Malta Bakı

04.09.2016, DÇ-2018 San Marino 0:1 Azərbaycan Serravalle

08.09.2016, DÇ-2018 Azərbaycan 1:0 Norveç Bakı

04.09.2017, DÇ-2018 Azərbaycan 5:1 San Marino Bakı

11.10.2018, ML-2019 Farer adaları 0:3 Azərbaycan Torshavn

17.11.2018, ML-2019 Azərbaycan 2:0 Farer adaları Bakı

08.09.2020, ML-2021 Kipr 0:1 Azərbaycan Nikosiya

13.06.2022, ML-2023 Azərbaycan 2:0 Belarus Bakı
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İnnovativ funksionallıqlar
“PASHA Insurance”
mobil tətbiqində!

Yeni nəsil sığorta
tətbiqini indi yüklə:
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66 yaşı var, italiyalıdır.

Futbolçu kimi yarımmüdafiəçi mövqeyində 
çıxış edib.

A seriyasında “Peskara” (1977/78) və “Breşi-
ya” (1980/81) klublarının formasını geyinib, 
52 oyunda 2 qol vurub.

Məşqçi karyerasına 1990-cı ildə başlayıb.
A seriyasında “Modena” (2002/03), “Breşi-
ya” (2003-2005), “Torino” (2007, 2008) və 
“Udineze”yə (2009/10) rəhbərlik edib.
“Breşiya” ilə 2003-cü ildə İntertoto 
kubokunda iştirak edib. 
Həmçinin İspaniyanın “Levante” (2007/08) 
və “Alaves” (2017/18) klublarında baş 
məşqçi olub.
2011-2017-ci illərdə Albaniya millisini 
çalışdırıb. 

Onun rəhbərliyilə 54 oyun keçirən Albaniya 
komandası Avro-2016-ya vəsiqə qazanıb və 
orada qrupda 3-cü yeri tutub. 
2001-ci ildə İtaliyada “Gümüş skamya”, 
2015-ci ildə isə “Xüsusi qızıl skamya” mükaf-
atlarına layiq görülüb.

2020-ci ilin iyul ayından Azərbaycan millisi-
nin baş məşqçisidir.

AZƏRBAYCAN 
MİLLİSİNİN
BAŞ MƏŞQÇİSİ

CANNİ
DE BYAZİ
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QAZAXISTAN
MİLLİ KOMANDASI

Qazaxıstan milli 
komandasının heyəti 

İLK OYUNU:
Qazaxıstan – Türkmənistan 1:0 (01.06.1992, Almatı)

ƏN BÖYÜK QƏLƏBƏSİ:
Pakistan – Qazaxıstan 0:7 (11.06.1997, Lahor)

ƏN BÖYÜK MƏĞLUBİYYƏTİ:
Fransa – Qazaxıstan 8:0 (13.11.2021, Paris)

DÜNYA VƏ AVROPA ÇEMPIONATLARINDA: 
Final mərhələsində iştirak etməyib

FIFA REYTİNQİNDƏ:
Hazırkı mövqeyi: 114-cü yer (25.08.2022)
Ən yüksək mövqeyi: 83-cü yer (sentyabr 2016)
Ən aşağı mövqeyi: 166-cı yer (may 1996)

Qapıçılar: İqor Şatski (“Şaxtyor” Karaqanda), Məhəmmədcan Seysen (“Taraz”), 
Bekxan Şayzada (“Ordabası”)

Müdafiəçilər: Sergey Malıy, Aleksandr Maroçkin, Baqdat Kairov (hamısı “Tobol”), 
Yeldos Ahmetov (“Taraz”), Mixail Qabışev, Talqat Kusyapov (hər ikisi “Astana”), 
Marat Bıstrov (“Axmat”, Rusiya), Temirlan Yerlanov, Nuralı Alip (“Zenit”, Rusiya)

Yarımmüdafiəçilər: Yuri Loqvinenko, Ramazan Orazov (hər ikisi “Aktobe”), Asx-
at Taqıbergen, Samat Jarınbetov (hər ikisi “Tobol), Aslan Darabayev, Timur Dos-
maqambetov, İslambek Kuat (hər ikisi “Astana), Yan Voroqovski (“Molenbek”, 
Belçika), Baxtiyor Zaynutdinov (MOİK, Rusiya), Elxan Astanov (“Ordabası”), Adilet 
Sadıbekov (“Kayrat”)

Hücumçular: Abat Aymbetov (“Astana”), Abılayxan Jumabek (“Taraz”), Artur 
Şuşenaçev (“Kayrat”), Roman Murtazayev (“Şaxtyor” Karaqanda).
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45 yaşı var, rusiyalıdır.

Futbolçu kimi hücumçu mövqeyində çıxış 
edib.
Karyerasının böyük hissəsini Rusiyanın 
“Anji” (Mahaçqala) və “Terek” (Qroznı) 
komandalarında keçirib, həmçinin legioner 
kimi Qazaxıstanın “Jenis” və Ukraynanın 
“Krivbass” klublarında çıxış edib.

Yeri gəlmişkən, 2001-ci ildə heyətində 
Azərbaycan milli komandasının oyunçuları 
– Aleksandr Jidkov və Narvik Sirxayevin 
də yer aldığı “Anji” ilə UEFA kuboku seçmə 
mərhələsində Şotlandiyanın “Reyncers” 
klubuna qarşı oyunda iştirak edib (0:1).
2010-cu ildən məşqçiliyə başlayıb.

Rusiyanın aşağı divizion klublarını, həmçi-
nin 2018/19 mövsümündə “Anji”ni, 2021-
2022-ci illərdə isə Qazaxıstanın “Şaxtyor” 
(Karağandı) komandasını çalışdırıb.

Rəsmən 6 may 2022-ci ildən Qazaxıstan 
milli komandasının baş məşqçisidir. 

QAZAXISTAN 
MİLLİSİNİN
BAŞ MƏŞQÇİSİ

MƏHƏMMƏD 
ADİYEV 
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ƏVVƏLKİ GÖRÜŞLƏRİ
Azərbaycan və Qazaxıstanın əsas milli komandaları bundan əvvəl 
10 dəfə qarşılaşıblar.
Millimiz bu oyunlardan yalnız 2-də qələbə qazanıb, daha 3 qarşılaş-
ma isə heç-heçə yekunlaşıb.
Azərbaycan komandası 2004-cü ildə Almatıda yoldaşlıq xarakteri 
daşıyan oyunda və 2011-ci ildə Bakıda Avropa çempionatının seçmə 
matçında Qazaxıstana eyni – 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

Bilirsinizmi?
*** 
Qazaxıstan futbolda qitəsini dəyişmiş azsaylı ölkələrdəndir. Belə 
ki, 1994-2002-ci illərdə Asiyada çıxış edən Qazaxıstan 2002-ci il 
aprelin 25-dən UEFA-nın üzvüdür.

***
2008-ci il fevralın 3-də Antalyada Azərbaycan komandası ilə 
yoldaşlıq görüşündən qolsuz bərabərliklə ayrılan (0:0) Qazaxıstan 
millisi ondan sonra üç il ərzində 21 oyunda heç-heçə oynamayıb.
***
*** 
Qazaxıstan klubları bu mövsüm avrokuboklarda qrup mərhələsinə 
yüksələ bilməyiblər. Bundan əvvəlsə “Şaxtyor” (Karaqanda) (1 
dəfə), “Astana” (5 dəfə) və “Kayrat” (1 dəfə) komandaları qitə 
turnirlərinin qrupunda çıxış ediblər. Qazaxıstan klublarının Avropa-
da ən yüksək nailiyyəti “Astana”nın 2017/18-ci illər mövsümündə 
Avropa Liqasında 1/16 finala çıxmasıdır. 
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SAMİR ƏLİYEVSAMİR ƏLİYEV
“ƏLİMİZDƏKİ İMKANLARLA MAKSİMUM “ƏLİMİZDƏKİ İMKANLARLA MAKSİMUM 
ROTASİYA ETMƏYƏ ÇALIŞIRDIQ”ROTASİYA ETMƏYƏ ÇALIŞIRDIQ”
Türkiyənin Konya şəhərində təşkil 
olunmuş V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 
bürünc medal qazanan 23 yaşadək 
futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli 
komandasının baş məşqçisi Samir 
Əliyevin müsahibəsi 

- İslam həmrəyliyi oyunlarında bürünc medal-
lar qazanmağınız münasibətilə təbrik edirik. 
Turnir barədə ümumi fikirləriniz necədir?
- İlk oyunda Asiya çempionu Səudiyyə 
Ərəbistanı komandasına qarşı oynadıq. İlk 
oyunumuz idi deyə, bütün gücümüzü ortaya 
qoyduq. Düzdür, nisbi üstünlük rəqib koman-
dada olsa da, yaxşı oynadıq. Təəssüf ki, son 
saniyələrdə qapımıza olmayan penalti təyin 
olundu və məğlub olduq. Hakim qarışıqlıq 
zamanı səsə aldanıb 11 metrlik cərimə 
zərbəsi təyin etdi. İkinci oyunda İran yığması 
ilə qarşılaşmalı idik. Məndə olan məlumata 
görə klublar əsas oyunçularını milliyə bu-
raxmadıqları üçün İran komandası son anda 
turnirdən iştirakdan imtina etdi. Belə demək 
mümkünsə, bəxtimiz gətirdi. İran yığması 
gəlsəydi, təqvimimiz daha sıx olacaqdı. Onlar 

gəlmədi deyə, komanda olaraq daha çox 
istirahət etmək, növbəti oyuna daha yaxşı 
hazırlaşmaq imkanı qazandıq. Qrupun son 
qarşılaşmasında yarımfinala vəsiqə qazan-
maq üçün heç-heçə bizi qane edirdi. Ancaq 
Mərakeş yığması ilə oyundan əvvəl futbolçu-
lara tapşırdım ki, əgər heç-heçə üçün mey-
dana çıxsaq, məğlub olacağıq. Qalib gəlməyin 
vacib olduğunu bildirdim. Oyun ərzində əldə 
etdiyimiz imkanları dəyərləndirib qollar vur-
duq. Təəssüf ki, yenə oyunun əsas vaxtına 
əlavə edilmiş dəqiqələrində qapımızdan qol 
buraxdıq. Çox istərdik qələbə ilə yarımfinala 
vəsiqə qazanaq, amma olmadı. Əsas odur ki, 
qrupdan çıxdıq.

- Yarımfinalda çempion Türkiyə komandası ilə 
qarşılaşdınız...
- Türkiyə turnirin əsas favoritlərindən biri idi. 
Həm meydan sahibi idi, həm də heyəti güclü 
futbolçulardan formalaşıb. Yarımfinal oyu-
nunda heyətdə 7-8 əvəzetmə edib hamının 
oynaması üçün şərait yaratdıq. Təəssüf ki, 
minimal hesabla məğlub olduq.
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- Bürünc medallar qazandığınız Əlcəzair ko-
mandası ilə oyun barədə nə deyə bilərsiniz?
- Təqvimi sıx olan turnirlərdə bir gündən 
bir oyun keçirmək asan deyil. Komanda 
funksional cəhətdən çox hazırlıqlı olmalıdır. 
İki eyni səviyyədə heyətə malik olmalısan 
ki, stabil oyun oynaya biləsən. Əlimizdə-
ki imkanlarla maksimum rotasiya etməyə 
çalışırdıq. Əlcəzair də yarımfinalda ağır 
oyun keçirmişdi. Yorğun olacaqlarını bilir-
dik. Bərabər səviyyəli oyun keçdi. Hər iki 
komandanın qol vurmaq imkanları oldu. 
Buna baxmayaraq, hesab açılmadı. Penalti 
zərbələrini daha dəqiq yetirdik və turnirin 
bürünc medallarını qazandıq.

- Nəticəni qənaətbəxş hesab edirsinizmi?
- Etiraf edək ki, Türkiyəyə yollananda nəticə 
əldə edəcəyimizə ümidimiz az idi. Çünki daha 
əvvəl də dediyim kimi, istədiyimiz heyəti 
apara bilməmişdik. Turnirdən öncə komanda 
ilə iclasda hər bir futbolçuya şans verəcəyi-
mi bildirmişdim. Avqustun 1-də toplaşmalı 
idik, ancaq müxtəlif səbəblərdən bir gün 
sonra biraraya gəldik. Cəmi 7 məşq keçmək 
imkanımız oldu. Onun da ikisində əsasən 
standart vəziyyətlər üzərində çalışdıq.

- Əgər istədiyiniz heyətlə mübarizə aparmaq 
imkanınız olsaydı, nəticə fərqli ola bilərdimi?
- Onu qeyd edim ki, turnirə gələn komandalar 
çox güclü idilər. Misal üçün, bizimlə oyundan 
sonra Mərakeş komandasının üzvü “Trab-
zonspor”a transfer olundu. Hər bir komanda 
üstün futbol oynayırdı. Biz isə əsasən müba-

rizə aparırdıq. Əlbəttə, əgər biz də təcrübəli 
futbolçularla mübarizə aparsaydıq, daha 
yaxşı nəticə əldə edə bilərdik. Rəqibləri təhlil 
etmişdik, zəif və güclü tərəflərini tam öyrən-
mişdik. Oyunumuzu daha çox müdafiədən 
qururduq. Açıq futbol oynsaydıq, hesablar 
daha fərqli olardı.

- Oyunların, xüsusən 3-cü yer uğrunda 
qarşılaşmanın gündüz saatlarına, havanın 
isti vaxtına salınması komandaya necə təsir 
etdi?
- Bu cür kütləvi yarışlarda təşkilatı işlərdə 
müəyyən problemlərin olması normaldır. 
Təqvimin sıx olması və oyunların gündüz 
saatlarında keçirilməsini çatışmazlıq kimi 
qeyd edə bilərəm.

- Bu oyunların 21 yaşlıların seçmə mərhələ 
qarşılaşmalarında yaxşı nəticə qazanmaq 
baxımından faydalı olacağını bildirmişdiniz...
- Bəli. Biz digər komandalarla müqayisədə 
çox gənc heyətlə mübarizə apardıq. Gənc 
futbolçularla nəticə qazandıq. Bu uşaqların 
çoxu növbəti seçmə mərhələ üçün U-21-ə 
namizəd futbolçulardır. Onların hansı vəziy-
yətdə olduqlarını, nə kimi çatışmazlıqları 
olduğunu gördük. Dediyim kimi, həm gənc 
futbolçular, həm də biz məşqçilər üçün 
yaxşı təcrübə oldu. Klublara və məşqçilərə 
hazırlıqlı futbolçular göndərdikləri üçün 
təşəkkür edirəm.
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23 yaşadək futbolçulardan ibarət 
Azərbaycan milli komandası Türkiyənin 
Konya şəhərində təşkil olunan V İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak edib. 
Millimiz turnirin bürünc medallar uğrunda 
qarşılaşmasında Əlcəzair yığma komandası 
ilə qarşılaşıb. Oyunun əsas vaxtı 0:0 hesabı 
ilə başa çatıb. Penalti seriyasında zərbələri 

daha dəqiq yerinə yetirən milli komandamız 
yekun nəticədə 4:3 hesablı qələbə 
qazanaraq turnirin bürünc medallarına sahib 
olub.
Qarşılaşmadan dərhal sonra AFFA-nın 
prezidenti Rövnəq Abdullayev telefonla 
zəng edərək millimizi qazandığı nəticə 
münasibətilə təbrik edib.

MİLLİMIZ MİLLİMIZ 
BÜRÜNC BÜRÜNC 
MEDALLARA MEDALLARA 
YİYƏLƏNİB YİYƏLƏNİB 
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Milli komandanın posteri
yükləmək üçün klik et



25.09.2022 | AZƏRBAYCAN - QAZAXISTAN 19



AZƏRBAYCAN - QAZAXISTAN | 25.09.202220

MÜSAHİBƏÇİNİN 
HƏDƏFİNDƏ

EDDİ
İSRAFİLOV

“...HƏR ŞEYİN 
DEYİLƏNLƏRDƏN 
DAHA YAXŞI 
OLDUĞUNU 
GÖRDÜM” 

- Anqolalı atanın, azərbaycanlı ananın ispaniyalı 
övladı Azərbaycanda özünü necə hiss edir?
- Əgər bir insanın ailəsi, sevdikləri yanındadırsa, 
məncə, bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. 
Ailəmlə birlikdə buradayam və özümü çox 
xoşbəxt hiss edirəm. Təbii ki, onlar da mənimlə 
birlikdə burada olmaqdan məmnundurlar.
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- Bakıda ilk dəfə nə vaxt olmusan?
- Səhv etmirəmsə, ilk dəfə 2014-cü ildə 
gəlmişəm və o vaxtdan bu günə Bakı çox 
dəyişib.

- Buraya gəlməzdən əvvəl Bakı, Azərbaycan 
haqda hər hansı məlumatın var idi?
- Çox səthi məlumatlara malik idim. Evdə 
anam danışdığı qədər məlumatım vardı.

- Ananız da gəlmirdi Bakıya?
- Anam 17 yaşınadək Bakıda yaşayıb. 2014-
cü ilədək Bakıya gəlməyıb. Mənimlə birlikdə 
yenidən dogma vətəninə qayıtdı.

- Azərbaycana ilk gəldiyində səni təəc-
cübləndirən nə olmuşdu? Misal üçün, Bakını, 
Azərbaycanı necə təsəvvür edirdin?
- Buraya gəlməzdən əvvəl gözləntilərim elə 
də yüksək deyildi. Qohumlarımdan aldığım 
məlumatlar əsasında müəyyən təsəvvür 
formalaşmışdı məndə. Çünki qohumlarım 
Bakı haqda, ölkə haqda müsbət fikirlər 
bildirmişdilər. Buraya gəldikdən sonra isə hər 
şeyin deyilənlərdən daha yaxşı olduğunu 
gördüm.

- Burada daha çox kimlərlə ünsiy-
yətdə olurdun?
- Dayılarım və onların övladları ilə daim 
ünsiyyətdə olmuşam. Hazırda da çox yaxı 

münasibətimiz var.

- Buraya gəlməzdən əvvəl, 2014-
cü ilədək onlarla əlaqəniz var idi?
- Əlbəttə. Həmişə əlaqə sax-
lamışıq. Düzdür, gediş-gəlişimiz 
olmayıb, amma daim biri-birimizi 
“itirib-axtarmışıq”. Bir dayım 
İspaniyada yaşayır, onunla 
gediş-gəlişimiz vardı.

- Hansı dilləri bilirsən?
- İspaniyadan doğulub boya-
başa çatıdığım üçün ispan dili-
ni və ingilis dillərini bilirəm. 

Rus dilində çox az, informative səviyyədə 
danışıram.
- Bəs Azərbaycan dilində hansı sözləri bi-
lirsən?
- Azərbaycan dilini öyrənmək mənim üçün 
bir qədər çətindir. Müəyyən sözlər var, hansı 
ki gündəlik işlənən ümumi sözlərdir, onları 
öyrənmişəm.

- Bu sual biraz qəribə səslənə bilər. Əgər cav-
ab vermək istəməsən, anlayışla qarşılayaram. 
Özünü əslən haralı hiss edirsən? Anqolalı, 
azərbaycanlı, yoxsa ispan?
- Bu suala birmənalı cavab vermək çətindir. 
Bütün uşaqlığım İspaniyada keçib. Təbii 
ki, daha çox ispan kimi hiss edirəm. Amma 
unutmaq olmaz ki, məndə həm anqolalı, həm 
də azərbaycanlı qanı var.

- 2014-cü ilədək Azərbaycanda olmadığını 
dedin. Bəs atanın vətəni Anqolada olmusan?
- Nə qədər qəribə səslənsə də, bu faktdır. 
Heç vaxt Anqolada olmamışam.

- Üç tam fərqli mədəniyyətdən hansı səni 
daha çox özünə cəlb edir?
- Əlbəttə, Azərbaycan. Azərbaycan xalqının 
çox yüksək mədəniyyəti var. Böyüklərə, 
gəlmələrə həmişə hörmətlə, ehtiramla 
yanaşırlar.
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- İspaniyada belə deyil?
- Orada da belədir. Sadəcə Azərbaycanda bu 
daha qabarıqdır.

- Əcnəbilərin Azərbaycan mətbəxində heyran 
qaldıqları yeməklərdən biri kababdır. Sən 
necə, kabab xoşlayırsan?
- Bir çoxlarının əksinə, mən daha çox plov 
xoşlayıram. Xüsusən, xalamın bişirdiyi plov 
daha dadlı olur. Plovdan sonra kababı qeyd 
edə bilərəm.

- İspaniyada yaşamaqla Azərbaycanda yaşa-
maq arasında nə fərq var?
- Balaca qızım var, buyaxınlarda bir yaşı 
tamam olacaq. Futboldan kənar həyatımı 
daha çox ailəmə, qızıma həsr edirəm. Qızım 
bizi darıxmağa qoymur. Ailəm yanımda 
olduğum müddətdə harada olmağımın elə bir 
əhəmiyyəti yoxdur.

- Futboldankənar həyatın necə keçir?
- Hər gün fərqli olur. Məsələn, itimlə şəhəri 
gəzirəm. Həftəsonları isə oyundan və ya 
məşqdən sonra bəzən ailəmlə, bəzən də 
dostlarıma şam yeməyinə gedirik.

- Bakıdan kənarda Azərbaycanın hansısa 
bölgəsini gəzmək imkanın olub?
- Təəssüf ki, yox. Komanda ilə birlikdə 
səfərlərdə olmuşam. Şamaxının çox gözəl, 
təmiz havası var. Təəssüf ki, orada çox 
qala bilmədik. Sumqayıtın isə çimərliyini 
bəyənirəm.

- İspaniyadakı dostlarınla, tanışlarınla Azər-
baycan haqda söhbət edirsən?
- “Neftçi”yə transfer olunanadək Azərbay-
can haqda çox məlumatım yox idi. Burada 
yaşadıqdan sonra isə daha çox məlumatım 
oldu. Əlbəttə, onlarla mütəmadi əlaqə 
saxlayıram, Azərbaycan haqda danışıram. 
Onlarda oyatdığım maraq sayəsində Azərbay-
cana gəlirlər, həm oyunumu izləyirlər, həm 
də gəzirlər.

- Təəssüf ki, Millətlər Liqasında yaxşı 
başlanğıc edə bilmədik. Milli komandanın 
çıxışı haqda nə deyə bilərsən?
- Azarkeşlər bizdən daha yaxşı nəticələr gö-
zləyirlər. Biz də hər dəfə millinin düşərgəsinə 
yollananda daha yaxşı nəticələr əldə et-
məyi düşünürük. Bu bəzən alınır, bəzən isə 
istədiyimizi əldə edə bilmirik. Son iki oyunda 
nümayiş etdirdiyimiz futbol, əldə etdiyimiz 
nəticə bizi gələcəyə ümidlə baxmağa sövq 
edir.

- İndiyədək millinin heyətində ən yaxşı oyu-
nun hansı komandaya qarşı olub?
- Maltaya qarşı debüt oyunumu qeyd edə 
bilərəm. Həyəcan və qürur hissi keçirirdim.

- Əgər belə bir imkan olsaydı, hansı oyunun 
yenidən keçirilməsini istəyərdin?
- DÇ-2018-in seçmə mərhələsində Xorvatiya 
millisinə qarşı səfərdə keçirdiyimiz oyun. 
Çünki o oyuna çox yaxşı başladıq, hesab-
da önə keçdik. Təəssüf ki, üstünlüyümüzü 
sonadək qoruya bilmədik, nəticədə məğlub 
olduq.

- Qazaxıstan millisinə qarşı keçiriləcək oyun 
barədə nə düşünürsən?
- Komanda olaraq yaxşı hazırlaşıb çalışacağıq 
ki, qələbə qazanaq. Azarkeşləri bizimlə bir-
likdə olmağa səsləyirəm. Bizi dəstəkləsinlər. 
Çünki onların dəstəyinə çox ehtiyacımız var. 
Çalışacağıq ki, onların dəstəyinə qələbə ilə 
cavab verək.
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VAR LAYİHƏSİ 
İLƏ ƏLAQƏDAR 
SEMİNAR 
KEÇİRİLİB
B

akı Olimpiya Stadionunda yerləşən VAR mərkəzində VAR layihəsi ilə əlaqədar media 
nümayəndələri üçün seminar keçirilib. VAR layihə rəhbəri Elxan Səmədov VAR 
sisteminin özəllikləri barədə danışıb, bu sistemin ölkəmizdə istifadəsi baxımından 
bugünədək görülən işlər barədə məlumat verib. VAR mərkəzində yaradılan şəraitlə 
tanış olan media nümayəndələri və Azərbaycan Premyer Liqasının yayım hüququna 

malik CBC Sport televiziya kanalının şərhçiləri FIFA referiləri Əliyar Ağayev və Elçin Məsi-
yevin iştirakı ilə VAR protokoluna əsaslanan iş mexanizmi ilə əyani şəkildə tanış olublar. FIFA 
referiləri layihənin tətbiqi ilə bağlı məlumat verib, jurnalistləri və sərhçiləri maraqlandıran su-
alları cavablandırıb. Qeyd edək ki, VAR-ın tətbiqini təsdiqləyən müvafiq sənəd FIFA tərəfindən 
AFFA-ya göndərilib. FIFA iyulun 13-14-də VAR sisteminin texnoloji hazırlığını, 22-24 iyul tar-
ixlərində isə hakimlərin son qiymətləndirməsini həyata keçirib və hər iki meyarın dəyərləndir-
ilməsi müvəffəqiyyətlə yekunlaşıb. Avqustun 5-də start götürən Azərbaycan Premyer Liqa-
sının 2022/2023-cü illər mövsümünün oyunlarında VAR sistemi tətbiq olunur.
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İnnovativ funksionallıqlar
“PASHA Insurance”
mobil tətbiqində!

Yeni nəsil sığorta
tətbiqini indi yüklə:
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İnnovativ funksionallıqlar
“PASHA Insurance”
mobil tətbiqində!

Yeni nəsil sığorta
tətbiqini indi yüklə:

AFFA VƏ “PAŞA SIĞORTA” 
ARASINDA VAR SİSTEMİNİN 
SPONSORLUĞU İLƏ BAĞLI 
MÜQAVİLƏ İMZALANIB 

Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının inzibati binasında AFFA ilə “PAŞA Sığorta” 
şirkəti arasında VAR sisteminin sponsorluğu ilə bağlı müqavilə imzalanıb.
Bir illik müddətə imzalanan müqaviləyə əsasən, Bakı Olimpiya Stadionunda yerləşən VAR 
otaqları “PAŞA Sığorta VAR otaqları” adlanacaq.
Müqaviləni AFFA-nın baş katibi Sərxan Hacıyev və “PAŞA Sığorta” ASC-nin İdarə Heyətinin 
sədri Ülviyyə Cabbarova imzalayıblar.
Sərxan Hacıyev: “Azərbaycan futbolunda VAR - videoköməkçi hakim sisteminin tətbiqi ilə 
bağlı prosedur qaydalara uyğun olaraq işlər görülür. Çox şadıq ki, bu sistemin tətbiqində də 
“PAŞA Sığorta” bizə öz dəstəyini göstərdi. AFFA ilə “PAŞA Sığorta” arasında 2010-cu ildən 
başlayaraq səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur. İnanırıq ki, qarşılıqlı əməkdaşlığımız hər iki tərəf 
üçün faydalı və uzunmüddətli olacaq”.

Ülviyyə Cabbarova: “Bu gün 
imzaladığımız sponsorluq müqa-
viləsinin həm “PAŞA Sığorta”, 
həm də Azərbaycan futbolu 
üçün uğurlu olacağına əminik. 
Qeyd olunduğu kimi, AFFA ilə 
uzunmüddətli əməkdaşlığımız 
mövcuddur və bu əməkdaşlığın 
daha da inkişaf etməsi hər 
birimizi sevindirir. Ümid edirik ki, 
VAR sisteminin tətbiqinə verdi-
yimiz dəstəklə, eyni zamanda, 
futbol hakimliyində ədalətin 
daha da çox təmin olunmasına 
töhfəmizi vermiş olacağıq. Çünki 
VAR sisteminin əsas məqsədi 
məhz ədalətli qərarların ve-
rilməsinə yardımçı olmaqdır”.
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TƏRƏFDAŞLIQ 
MÜQAVİLƏSİNİN İMZALANMASI 
MƏRASİMİ KEÇİRİLİB
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası ilə “ASIA Motors” MMC “MG 
Motors Azerbaijan” arasında tərəfdaşlıq müqaviləsinin imzalanması mərasimi 
keçirilib.

Müqaviləni AFFA-nın baş katibi Sərxan Hacıyev və “ASIA Motors” şirkətinin 
direktoru Elmir Xəlilov imzalayıb.

Anlaşmaya əsasən, “MG Motors Azerbaijan” 1 il ərzində AFFA və Azərbaycan 
milli komandalarının tərəfdaşı olacaq.

Baş katib Sərxan Hacıyev və “ASIA Motors” şirkətinin direktoru Elmir Xəlilov 
tədbirdə çıxış edərək tərəfdaşlıq müqaviləsinin hər iki tərəf üçün faydalı ola-
cağına əminliklərini bildiriblər.

Sonra Elmir Xəlilov MG avtomobilləri ilə bağlı təqdimatla çıxış edib.

Tədbirə MG avtomobillərinə baxış keçirilməsi ilə yekun vurulub.
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