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Lent.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı AOK prezidenti 
Patrik Hikidən Nurullayevanın ünvanına məktub ünvanlanıb. Mək-
tubda bildirilir ki, bu haqda qərar AOK İcraiyyə Komitəsi tərəfin-
dən verilib. Qurumun vitse-prezidenti Aleksandr Kozlovskinin 
rəhbərlik edəcəyi yeni yaradılmış komissiyanın fəaliyyətində 
Nurullayeva ilə yanaşı, İspaniya və Böyük Britaniya Olimpiya 
Komitələrinin vitse-prezidentləri, Polşa, Makedoniya, Türkiyə və 
Fransa Milli Olimpiya Komitələrinin baş katibləri iştirak 
edəcəklər.

 Qeyd edək ki, Könül Nurullayeva 2010-cu il Vankuver Qış 
Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri 
kimi məsul vəzifə tutub. Bundan əlavə, K.Nurullayeva İslam 
Qadın və İdman Federasiyalarının I komitəsinin üzvüdür. 1975-ci 
ildə təsis edilmiş və hazırda 49 ölkənin Milli Olimpiya 
Komitələrini özündə birləşdirən AOK nəzdində Olimpiya 

Oyunları, Beynəlxalq Əlaqələr, Gənclər və İdman, Olimpiya Mədəniyyəti və Təhsil və s. beynəlxalq 
komissiyaları fəaliyyət göstərir. MOK nümayəndəsi AOK nəzdində yaradılmış komissiyanın üzvü olan ilk 
azərbaycanlı qadındır.

Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) və Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AAF) beynəlxalq əlaqələr 
şöbələrinin rəhbəri Könül Nurullayeva Avropa Olimpiya Komitəsi (AOK) nəzdində yeni yaradılmış “İdmanda 

Qadın və Bərabərlik” Komissiyasının üzvü seçilib 

MOK - UN NÜMAYƏNDƏSİ AVROPANIN  NÜFUZLU  İDMAN  QURUMUNDA 

“Budokan” Karate İdman Klubundan AzərTAc-a bildirmişlər ki, yarışda Azərbaycan milli komandası da 
mübarizə aparmışdır.

Yarışda 10-11 yaş kateqoriyasında mübarizə aparan Ayla Rzayev (35 kq) və Fidan Teymurova (35 kq-dan 
yuxarı) gümüş medal qazanmışlar. Çempionatda 40 kiloqramdan yuxarı çəki dərəcəsində yarışan Elgün 
Dəmirçiyev isə bürünc medalla kifayətlənmişdir.

Turnirdə 18 yaşdan yuxarı idmançıların mübarizəsində isə Şahin Atamov (84 kq-dan yuxarı) üçüncü 
olmuşdur. 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilmiş şotokan karate üzrə açıq Dubay çempionatı fevralın 
13-də başa çatmışdır

KARATEÇİLƏRİMİZ  AÇIQ  DUBAY ÇEMPİONATINDA –  DÖRD  MEDAL 

Fransada atletika üzrə keçirilən beynəlxalq turnir fevraıın 14-də 
başa çatmışdır.

Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən  bildirmiş-
lər ki, turnirdə iştirak edən Azərbaycan atleti Hayle İbrahimov 3000 
metr məsafəyə qaçış yarışlarında 7 dəqiqə 39 saniyə nəticə 
göstərərək gümüş medal qazanmışdır.

Bu nəticə ilə atletimiz öz rekordunu yeniləmişdir.
Qeyd edək ki,H.İbrahimov on gün əvvəl Almaniyanın Karlsrue 

şəhərində keçirilmiş beynəlxalq turnirdə həmin məsafəni 7 dəqiqə 
41 saniyəyə qət edərək üçüncü olmuşdu.

Hazırda nəticəsinə görə, atletimiz Avropanın lideridir.

ATLETİMİZİN  GÜMÜŞ  MEDALI

Azərbaycan atleti Hayle İbrahimov Fransada
 keçirilmiş beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanmışdır
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Fevralın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev 2015-ci ildə şahmat üzrə Dünya Kubokunun və 2016-cı 
ildə Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının Bakı şəhərində 
keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında 
Sərəncam imzalamışdır. 

AzərTAc xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Baş 
nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov Təşkilat Komitəsinin 
sədri təyin olunmuşdur. 

Təşkilat Komitəsinə nazirlər, komitə və xidmət sədrləri, 
Şahmat Federasiyasının prezidenti və vitse-prezidentləri daxildir.

Komitəyə 2015-ci ildə şahmat üzrə Dünya Kubokunun və 
2016-cı ildə Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının Bakı şəhərində 
keçirilməsi ilə bağlı xüsusi Tədbirlər Planını hazırlayıb icrasını 
təmin etmək tapşırılmışdır.

Təşkilat Komitəsi birinci Avropa Oyunları loqosunun, 
medallarının və məşəlinin dizaynlarının müəyyənləşdirilməsi 
üçün müsabiqə elan etmişdir.

TƏŞKİLAT  KOMİTƏSİ  YARADILMIŞDIR

2015-ci ildə şahmat üzrə Dünya Kubokunun və 2016-cı ildə Ümumdünya Şahmat 
Olimpiadasının Azərbaycanda keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsi yaradılmışdır

Bir qrup avtoyürüşçü 17-18 gün ərzində 10-12 üçün jurnalistlər və bloqqerlər arasında müsabiqə 
maşında Xəzəryanı 5 ölkənin və 3 regionun keçiriləcəkdir. Müsabiqənin qalibi avtosəyyahlar 
ərazisindən keçən yürüş məsafəsini qət edəcəkdir. qrupuna daxil edilə bilər. 
Yürüşün təxmini marşrutu belədir: Həştərxan - Atırau İşçi qrupun üzvləri avtoyürüşün başlıca 
(Qazaxıstan) – Beyneu (Qazaxıstan) - Nukus mövzularını müəyyən etmişlər: mədəni turizm, 
(Özbəkistan) - Köhnə Ürgənc (Türkmənistan) – ekoloji təhlükəsizlik və dövlətlər arasında əlaqələrin 
Qorqan (İran) - Rəşt (İran) – Bakı (Azərbaycan) - möhkəmləndirilməsi.
Mahaçqala (Dağıstan) – Həştərxandır. Yürüşdə Yürüşün dəqiq vaxtı müəyyən edilməmişdir, lakin 
təxminən 25-35 adam iş t i rak edəcəkdir.  hələlik 2013-cü ilin oktyabr ayına planlaşdırılır. 
Avtoyürüşün xüsusi embleminin işlənib hazırlanması 

AzərTAc Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, 
layihənin təşəbbüskarları ictimai xadimlər, avtomobilsevərlər, jurnalistlər və 

bloqqerlərdir

BU  İLİN  PAYIZINDA  XƏZƏR  DƏNİZİ  ƏTRAFINDA  
AVTOMOBİL  YÜRÜŞÜ  START  GÖTÜRƏCƏK

İspaniyanın “Barselona” komandasının və futbol üzrə Argentina yığmasının 
hücumçusu Lionel Messinin soyadından yaradılmış bu yeni sözün iki mənası var: 
1) “ideal futbol oyunu manerasına, hədsiz potensial imkanlara malik olan Messi 
ilə müqayisə edilə bilən”; 2) “bütün zəmanələrin ən yaxşı oyunçusu”. 
Bu yaxınlarda daha bir məşhur futbolçu – İsveç yığmasının hücumçusu Zlatan 
İbrahimoviç də lüğətdə əbədiləşdirilmək şərəfinə layiq görülmüşdür. 2012-ci ilin 
axırlarında İsveç dilinin lüğətinə daxil edilmiş “zlatanera” feli məhz 
İbrahimoviçin adından yaranmışdır və “üstün olmaq” deməkdir. 

AzərTAc xarici KİV-lərə istinadla xəbər verir ki, İspaniyada hazırlanmış 
Santilyan lüğətinə yeni bir söz - “inmessionante” sifəti daxil edilmişdir

 MESSİNİN  SOYADI  ƏBƏDİLƏŞDİRİLDİ
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