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“2007-2015-Cİ İLLƏRDƏ
AZƏRBAYCAN
GƏNCLƏRİNİN XARİCİ
ÖLKƏLƏRDƏ TƏHSİLİ ÜZRƏ
DÖVLƏT PROQRAMI”

RÜBLÜK İCMAL
Fevral 2016 – May 2016

TƏDBİRLƏR VƏ NAİLİYYƏTLƏR
Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov
Moskva şəhərində Rusiyada təhsil
alan azərbaycanlı tələbələrlə
görüşmüşdür

təhsil və elmin rolu, 2013-cü ildə
təsdiq

olunmuş

“Azərbaycan

Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət

Strategiyası”

və

təhsil

sahəsində aparılan islahatlar haqqında
ətraflı məlumat vermişdir.
O,

həmçinin

azərbaycanlı

tələbələrin və gənclərin müxtəlif xarici Torontoda təhsil alan azərbaycanlı
ölkələrin
qabaqcıl
ali
təhsil tələbələr Azərbaycan diasporasının
ocaqlarında təhsil alması, qayıdıb nümayəndələri ilə birgə parlament
Azərbaycanın inkişafına töhfə verməsi, binasının
tədris ərzində isə oxuduğu ölkədə, bu

qarşısında

Xocalı

Rusiyada
diasporun
14 aprel 2016-cı il tarixində cənab halda
nazir Azərbaycan Respublikasının möhkəmləndirilməsi, öz həmkarları və
arasında
Azərbaycan
Rusiyada dostları
təhsil alan tələbə və gənc alimlər haqqında həqiqi məlumatları yayması
və digər bu kimi məsələlərin
qrupu ilə görüşmüşdür.
Moskvadakı

Görüşün
Azərbaycan

Səfirliyində

əvvəlində

M.Cabbarov önəmindən bəhs etmişdir.

Respublikasının

Prezidentinin rəhbərliyi altında ümumi

Kanadanın Toronto şəhərində

Xocalı soyqırımı anılmışdır
həqiqətlərinin
şəhər
xüsusilə
qeyri-neft
sektorunun Azərbaycan
ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə
möhkəmləndirilməsi, bu fəaliyyətdə
inkişaf strategiyasının yeni mərhələsi,

soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar
tədbir keçirmişlər. Tələbələr nümayişə
Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə
çıxmış

və

müxtəlif

şüarlar

səsləndirmişlər. Tələbələrin iştirakı ilə
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baş

tutan

Xocalıda

nümayişdə
baş

vandalizmini
plakatlar

üzərində

verən

özündə

hazırlanmış

müraciət

edərək

yeni

yaradılmış

erməni

cəmiyyət barəsində məlumat vermiş

əks

etdirən

və

və

nümayiş

iştirakçılarına təqdim olunmuşdur.

onları

cəmiyyət

iştirakçılara nümayiş etdirilmişdir.

üzvlərinə

Parlamentin strukturu və qanunlarının
qəbulu ilə bağlı seminar keçməyə
dəvət etmişlər.

Birminqem Universitetinin
tələbələri Britaniya parlamentinin
nümayəndəsi ilə görüşmüşlər

Fevralın 10-da dəvət əsasında
İngiltərənin

Midlands

ərazisindən

məsul olan Parlament sosial yardım və
təminat şöbəsinin direktoru, xanım
Clare Mullinin iştirakı ilə Azərbaycan
cəmiyyətinin

ilk

keçirilmişdir.

tədbiri

Tədbirin

Almaniyada təhsil alan

həyata
sonunda

iştirakçıların hər biri ilə xatirə şəkli

tələbəmiz solo konsert
proqramında çıxış etmişdir

çəkilmiş və M.Ağamirzəyev sertifikatla
mükafatlandırılmışdır.

“University College London”da
Ötən

ilin

Birminqem

dekabr

Universitetinin

tələbə

ittifaqının

nəzdində

rəsmi

qeydiyyatdan

keçmiş

cəmiyyəti
birgə

Britaniya

tədbir

Novruz festivalı keçirilmişdir

ayında

Azərbaycan

parlamenti

həyata

ilə

keçirmişdir.

Dövlət

Proqramı

çərçivəsində

Tədbirin

təşəbbüskarı

Dövlət

Almaniyanın

Proqramı

çərçivəsində

Böyük

Məktəbində fortepiano sahəsi üzrə

Britaniyanın

Birminqem

Universitetində
üzrə

təhsil

mühəndislik

alan

və

təhsili

sahəsi
“University

Azərbaycan

College

Məhəmməd

fəaliyyət

Tələbəmizin

cəmiyyəti”nin təşkilatçılığı ilə martın

təşəbbüsü sayəsində qısa müddətdə

20-də Novruz bayramı münasibətilə

xaricdə təhsil alan xeyli sayda gənc

tədbir keçirilmişdir.

cəmiyyətinin

sədri

Ağamirzəyevdir.

göstərən

London”da
“Azərbaycan

Festivalda təmsil olunan ölkələr
zəngin

ənənələrini

və

mədəniyyətlərini nümayiş etdirmişlər
və eyni zamanda, milli mətbəx, geyim
və

folklor

olunmuşdur.
ölkəmiz
həmvətənimiz
toplanmışdır.

cəmiyyət
Daha

nümunələri
Tədbir

üçün

təqdim

çərçivəsində

ayrılmış

guşədə

ətrafında

ölkəmizin tarixindən, mədəniyyət və

sonra

incəsənətindən bəhs edən kitab və

M.Ağamirzəyev İngiltərə parlamentinə

broşürlər və müxtəlif suvenirlər

Köln

alan

Ali

təqaüdçümüz

Musiqi
Toğrul

Hüseynli Würselen şəhərində Solo
Konsert Proqramında çıxış etmişdir.
Belə ki, 2015-ci ilin dekabr ayında
Almaniyanın Axen şəhərində keçirilən
Pianoçuların

Brigitte-Kempen

müsabiqəsində

rusiyalı

pianoçu

Georgi Voyloçnikov ilə birlikdə 1-ci
dərəcəli

mükafata

T.Hüseynli

aprel

layiq
ayının

görülən
19-da

Almaniyada solo konsert proqramında
çıxış etmişdir.
Qeyd olunan konsert Axen şəhər
qəzeti tərəfindən işıqlandırılmış və
keçirilmiş tədbir barəsində öncədən
qəzetin 15 aprel tarixli buraxılışında
məqalə dərc olunmuşdur.
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Eyni zamanda may ayının 22-də

Abdulla dünya şöhrətli alim Lütfi Zadə

Düsseldorf şəhərində Almaniyanın 3

ilə görüşmüşdür. Görüş Kaliforniya

Ali

Universitetinin Ronald Reyqan adına

Musiqi

Məktəbindən

seçilmiş

pianoçular arasında məhşur piano

Tibb

istehsalçısı

Sons“

transplantasiyası sahəsi üzrə təhsil

keçirilmişdir.

alan doktor Vüsal Əliyevin təşəbbüsü

“Steinway

tərəfindən

müsabiqə

-

Müsabiqədə çinli pianoçu ilə birlikdə
T.Hüseynli 1-ci dərəcəli "Steinway
Förderpreis"

mükafatına

layiq

görülmüşdür.

“Eindhoven University of
Technology”də təhsil alan
tələbələr Respublika gününü

May

Respublika

haqqında

video

materialları,

çarx

milli

və

təbliğat

rəqs

və

Dövlət

Proqramı

çərçivəsində

Niderland

Krallığının

olmuş alim Lütfi Zadə ilə görüş

mətbəximizin nemətləri iştirakçılara

təəssüratlarını bizlə bölüşən Hüseyn

təqdim olunmuşdur.

bildirir ki, müasir elmin

Pianoçu təqaüdçümüz dünyanın
ən məhşur konsert zalında çıxış
etmişdir

bir çox

sahələri həqiqətən də Lütfi Zadənin
gözləri önündə təşəkkül tapmışdır.
Görüş zamanı alim tələbələrin
təhsilləri

ilə

maraqlanmış,

eyni

zamanda tibb sahəsi və bir neçə fərqli
məsələlərlə

bağlı

biliklərini

tələbələrlə

bölüşmüş

və

də
fikir

mübadiləsi aparmışdır.

“Eindhoven University of Technology”
Universitetində təhsil alan tələbələr
tədbir

Elm sahəsində böyük töhfələri

milli

günü

münasibətilə

qaraciyər

ilə təşkil olunmuşdur.

qeyd etdilər
28

Mərkəzində

Alim

keçirmişlər.

Lütfi

sonunda

Zadə

tələbə

ilə

görüşün

Hüseyn

Abdulla

məmnunluq hissini bildirmiş və bir
İyun ayının 18-də Dövlət Proqramı
çərçivəsində
adına

Rusiyanın

daha

insanın

Çaykovski

Moskva

Dövlət

Konservatoriyasında fortepiano ifaçılıq
ixtisası üzrə təhsil alan tələbəmiz Riad
Məmmədov

elə

həmin

ali

təhsil

müəssisəsinin Böyük Konsert Zalında
çıxış etmişdir. Beynəlxalq konkurslar
Universitetin
girişində

ölkəmizə

jurnallar

və

kitabxanasının
aid

kitablar

broşuralar,
əks

olunan

stendlər qoyulmuş və tədbirdə iştirak
edənlərin

diqqətinə

təqdim

olunmuşdur. Təqdim olunan kitabların
əksəriyyəti

ölkəmizin

laureatı olan R.Məmmədov Böyük
Zalda səhnəyə pianist Qriqoriy Fayn

özünü elmə həsr etməsinin nə demək

və onun caz qrupu ilə birgə çıxmışdır.

olduğunu

Xatırladaq

karyera arzusunda olan bir gənc kimi

əks etdirirdi.

məşhur

gün

GÖRÜŞLƏR

çərçivəsində

və Rusiyadan tələbələr iştirak etmişlər.

ABŞ-ın

Tədbir

Universitetində təhsil alan Hüseyn

zamanı

ölkəmiz

Kaliforniya

elmdən

təsvir

edərək

öz

Berkli

doyduğun

öyrənmək

və

qəflətinə
öyrətmək

eşqini itirdiyini hiss etsən, bu anı
xatırla”.

ilə görüşdülər
Proqramı

görüşü

qapılsan,

Azərbaycanlı tələbələr Lütfi Zadə
Dövlət

sonda

Akademik

fikirlərini belə ifadə etmişdir: “Əgər bir

konsert zallarından biridir.

Tədbirdə Türkiyə, Hollandiya, İran,
Oman, Meksika, Hindistan, Yunanıstan

Konservatoriyanın

musiqi zalı dünyanın ən

coğrafiyasını,

tarixini, elmini və ədəbiyyatını özündə

ki,

anlamışdır.
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TƏLƏBƏLƏRİN DİQQƏTİNƏ!

gecikdirməyən tələbələrin
növbəti tədris ili üçün təhsil və
yaşayış xərcləri ən qısa zamanda
ödəniləcəkdir”
Dövlət Proqramı təqaüdçüləri hər
tədris ilinin sonunda qeydiyyatdan
keçməlidirlər. Təcrübə onu göstərir ki,
müvafiq qaydalara uyğun olaraq illik
qeydiyyatdan
vaxtında
keçmiş
tələbələrin növbəti tədris ili üzrə
xərclərinin qarşılanması prosesi daha
tez həyata keçirilmiş və effektiv
olmuşdur.
Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil
alan tələbələr Təhsil Nazirliyinə
gəlmədən elektron qaydada müvafiq
sənədləri təhsil aldıqları ölkələr üzrə
əlaqələndirici şəxslərə göndərməli və
qeydiyyatdan keçmələri ilə bağlı
elektron bildiriş almalıdırlar. İllik
qeydiyyat ilə bağlı ətraflı məlumatı
rəsmi
www.xaricdetehsil.edu.gov.az
internet
səhifəmizdən
almaq
mümkündür.
Dövlət Proqramı məzunlarımızın

Dövlət
əsasən

və

şirkətlərdə zamanda, ölkənin kitab bazarında

vakant yerlərlə bağlı Qrupda məlumat tərcümə fəaliyyətinin kifayət qədər
verməklə

digər

məzunlara

bu olmaması

və

yeni

akademik

prosesdə dəstək vermiş olurlar. Qrupa dərsliklərə olan ehtiyacı nəzərə alaraq
üzv olmayan məzunlarımız öz LinkedIn gələcəkdə töhfə vermək məqsədlər
hesablarından
vasitəsilə

aşağıdakı

keçid sırasındadır.

qoşula

bilərlər:

Jurnalın

ərsəyə

gətirilməsində

https://www.linkedin.com/groups/853

iştirak edən təqaüdçülərimiz bildirir ki,

3392.

jurnalın yaranmasına əsas yaradan
şəraitin məhz onların birgə Dövlət

TƏLƏBƏLƏRİMİZİN TÖHFƏLƏRİ

təqaüdçülərimiz ilk elmi jurnalın
çapına başladılar
artıq

öz

daha faydalı olmaq və təqaüdçüsü
olduqları

proqramın

bütövlükdə

ölkəmizə hansı töhfələr verə biləcəyini

Sevindirici haldır ki, xaricdə təhsil
gənclərimiz

olmuşdur və gördükləri bu fəaliyyətin
nəticəsi olaraq gələcəkdə ictimaiyyətə

Dövlət Proqramı

almış

Proqramı çərçivəsində təhsil almaları

layiqincə sübuta yetirməkdir.

elmi

biliklərini ictimaiyyətə çatdırmaq üçün

Dövlət Proqramı təqaüdçüsü
Prezident mükafatına layiq
görülmüşdür
Qürur hissi ilə bildirmək istərdik ki,
Dövlət

Proqramı

çərçivəsində

Almaniyanın “Hochschule für Musik
und Theater Hannover” ali təhsil
müəssisəsində
müstəqil

şəkildə

elmi-kütləvi

fortepiano

ixtisası

üzrə bakalavr təhsili alan Nərmin

jurnalların çapına başlayırlar.

Belə
ki,
Dövlət
Proqramı
təqaüdçüləri, çərçivəsində xaricdə təhsil almaq
ilə operativ və hüququ qazanmış, eyni zamanda

Proqramı

məzunları

mütəşəkkil

müəssisə

çalışan məzunlar öz iş yerlərindəki elmi kitabların məhdud sayda olması,

“İllik qeydiyyatını

nəzərinə

Müxtəlif

əlaqələndirmənin

təmin Azərbaycanda təhsil alan bir qrup
olunması
və
şəbəkələşmənin tələbənin birgə təşəbbüsü ilə “Elmi
aparılması məqsədilə LinkedIn sosial Spektr” adlı elmi-kütləvi jurnal çap
şəbəkəsində
çərçivəsində
Azərbaycanlı
yaradılmışdır.

“Dövlət
xaricdə

Proqramı olunmuşdur. Jurnalın ilk sayı artıq
təhsil almış yanvar ayında ictimaiyyətə təqdim

Gənclər
Belə

ki,

Qrupu” olunmuşdur və bugünədək 5 sayı nəşr
Qrupun olunmuşdur və davamlı olması

yaradılmasının əsas məqsədlərindən gözlənilir.
biri də təhsillərini başa vurmuş, lakin iş
Jurnalın

Nəcəfli ölkə prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən mədəniyyət, elm,
təhsil və ictimai fəaliyyət sahələrində
xüsusi fərqlənən 2016-cı il Gənclər

yaradılmasında

əsas

üçün Prezident mükafatına layiq

axtarışında olan və yeni iş təkliflərini məqsəd elm sahəsində təhsil alanların
dəyərləndirən məzunlara iş axtarma biliklərini ictimaiyyət ilə paylaşmaları

görülmüşdür.

prosesində

olacağına inanırıq.

dəstək

verilməsidir. üçün platforma rolu oynamaqdır. Eyni

uğurlarına

Təqaüdçümüzün
sevinir

və

davamlı
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Ölkəmizin ən gənc alimi Bakı Ali

mühəndisliyi üzrə tədris və tədqiqat

da qeyd edək ki, C.Muradov növbəti

Neft Məktəbində mərkəz rəhbəri

mərkəzinə rəhbər təyin olunmuşdur.

tədris ili üçün “Queen’s University Arts

təyin olundu

Dövlət Proqramı təqaüdçümüz
Harvard Universitetindən
müvəffəqiyyətlə məzun
olmuşdur
Dövlət
Əlikram

Proqramı
İsayev

and Science” və “Queen’s Health
Science” fakültələrinin birlikdə icra
olunan “Təbiət elmləri və Biokimya”
proqramları çərçivəsində olan “Life

təqaüdçüsü

ABŞ-ın

Harvard

Universitetində magistratura təhsilini
başa vurmuşdur. Belə ki, Harvard
Universitetindən ictimai siyasət ixtisası
Uğurlarından
növbəti

bəhs

edəcəyimiz

təqaüdçümüz

üzrə müvəffəqiyyətlə məzun olmuş

Dövlət

Proqramı çərçivəsində B.Britaniyanın
London

İmperial

Kollecində

Science

doktorantura təhsili almış və alimlik

edək ki, bu proqram çərçivəsində

gənc alim olmuş Sənan Eminovdur.
bakalavr

magistratura və doktorantura təhsilini
isə London İmperial Kollecində kimya
sahəsi üzrə almışdır. Doktorantura
təhsili aldığı müddətdə “Gələcək üçün
enerji” və professor Rom Veltonun
rəhbərlik

etdiyi

ekologiya

Üzvi

seçilmiş tələbələrə fizika üzrə Nobel

təhsilini

Almaniyanın Yakobs Universitetində,

kimya

və

laboratoriyalarında

bərpaolunan enerji sahəsi üzrə elmi

mükafatına
tələbəmiz

magistr

dissertasiyasını

innovativ xidmət modeli kimi “ASAN”
xidmətə həsr etmişdir. Bu təşəbbüs
amerikalı professorların da marağına
səbəb olmuş və mühazirələrdə geniş

mükafatına layiq görülən

nüfuzlu

jurnallarından

“American

biri

Chemical

Sustainable

Chemistry

and

Engineering”ə təqdim olunmuş və
onlardan

biri

ən

yaxşı

məqalə

seçilmişdir.
Uğurlarının

davamı

olaraq,

S.

Eminov doktorantura təhsilini başa
vurub ölkəyə qayıtdıqdan sonra 2015ci ilin sentyabr ayından Bakı Ali Neft
Məktəbinin

Kimya

mühəndisliyi

kafedrasına baş müəllim, cari ilin
fevral ayından isə Bərpaolunan enerji

İlin ən yaxşı 20 əcnəbi tələbəsi
siyahısında Dövlət Proqramı
təqaüdçümüz yer almışdır

tələbəmiz

olan
Society

professorlar dərs keçirlər.

bitirən ən gənc azərbaycanlı tələbədir.

sahədə elmi məqalələri dünyanın ən

Onun

görülmüş

ki, Ə.İsayev bu il Harvard Universitetini

“Principal’s Scholarship”

aparmışdır.

layiq

istifadə edilmişdir. Onu da qeyd edək

bu

tədqiqatlar

Neuroscience”

proqramına qəbul olunmuşdur. Qeyd

dərəcəsinə yüksələrək ölkəmizdə ən
S.Eminov

SSP,

Dövlət

Proqramı

çərçivəsində

Kanadanın “Queen’s University” ali

Dövlət

təhsil müəssisəsində biokimya ixtisası

Türkiyənin

üzrə

yüksək

bakalavr

Muradov

təhsili
yüksək

alan

Cəmil

akademik

Proqramı
Qazi

çərçivəsində
Universitetində

texnologiyalar

sahəsi

üzrə

magistratura təhsilini başa vurmuş

göstəriciləri ilə fərqlənərək fakültənin

Aytək

ən yaxşı 3% tələbələr sırasına daxil

savadlı

edilmişdir. Onun adı dekan tərəfindən

seçilmişdir.

Məmmədli
20

universitetin

tələbəsindən

ən
biri

“Dean’s List”ə (akademik göstəriciləri

Diplomun təqdimat mərasimində

yüksək olan tələbələrin siyahısı) əlavə

Türkiyə hökumət nümayəndələri və

olunmuş və “Principal’s Scholarship”

nazirlər

mükafatına layiq görülmüşdür. Onu

Təqaüdçümüzə diplomu Türkiyənin

iştirak

etmişlər.

FEVRAL 2016 – MAY 2016
1

xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu

təkmilləşdirilməsinə

təqdim etmişdir və may ayının 19-da

vermiş olurlar. Hal-hazırda kurs ingilis

Türkiyənin prezidenti cənab Rəcəb

dilində

Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə nazirin

bildirir ki, kursun tədrisi Azərbaycan

Niderlandda təhsil alan

iqamətgahında

dilində də hazırlanacaqdır və nəticə

təqaüdçümüzdən Azərbaycan

olaraq daha çox azərbaycanlı tələbə

komandalarının oyununa dəstək

ziyafət verilmiş və

sonda xatirə şəkli çəkilmişdir.

aparılır.

öz

töhfələrini

Lakin

sinfində

təhsil

almağa

dəvət

olunmuşdur.

N.Puçaxov

kursdan istifadə edə biləcəkdir.

Təqaüdçümüz öz biliklərini
ictimaiyyətlə paylaşır

Azərbaycan bayrağını
Almaniyada ucaldan gənc
pianoçumuz
Növbəti uğur Dövlət Proqramı
çərçivəsində Almaniyanın Trossingen
Dövlət

Universitetində

fortepiano

ixtisası üzrə təhsil alan, Respublika və
Beynəlxalq
Dövlət

Proqramı

çərçivəsində

xaricdə təhsil almaq hüququ qazanmış
təqaüdçülərimizin qazandıqları bilik

müsabiqələr

laureatı,

Avropada yaşayan və təhsil alan
azərbaycanlıları

müxtəlif

idman

Prezident təqaüdçüsü Murad Abasova

müsabiqələrində

bir

altında

məxsusdur.

birləşdirmək

O,

23-27

may

tarixlərində

ad

və

Azərbaycan

komandalarının oyunlarında onlara

və bacarıqları səmərəli şəkildə tətbiq

Almaniyanın

etmələri

keçirilən “Musical fireworks in Baden

Proqramı

çərçivəsində

Wurttemberg”

Krallığının

Eindhoven

və

böyük

auditoriya

ilə

paylaşmaları təqdirəlayiq addımlardan

Myulakker
adlı

şəhərində
pianoçuların

biridir.
uğurlu

addım

təqaüdçümüz

Dövlət

təşəbbüsü

Proqramı çərçivəsində B.Britaniyanın

Nurlan

kurs platforması olan “Udemy”də öz

Beynəlxalq

ixtisası ilə bağlı mövzularda kurs

müvəffəqiyyət qazanmış, ən yüksək

yerləşdirərək

mükafat olan “Assoluto” adına layiq

musiqi

müsabiqəsində

dünyanın hər tərəfindən ekspertlər,

görülmüşdür.

tələbələr və

Bethovenin, Şopenin, Baxın və Tofiq

Onun

müəllimlər ilə bölüşür.

onlayn

kursu

yaratmaqda

Quliyevin

Müsabiqədə

əsərlərini

məqsədi təhsil aldığı ixtisasa marağı

Müsabiqədə

olan

professionallıq

azərbaycanlı

tələbələrlə

o

ifa

etmişdir.

M.Abasov

yüksək

nümayiş

münsiflər

böyük tələbə auditoriyası qarşısında

qazanmış və münsiflərin üzvü olan

sınamaqdır. Kurslarda iştirak edən

professor

tələbələr dərslərə öz rəylərini bildirir

tərəfindən təmənnasız olaraq ABŞ-da

və

Long İsland Konservatoriyasına onun

da

kursun

heyətinin

etdirərək

öyrəndiklərini paylaşmaq və özünü

bununla

ilə

alan

Mustafayevin

“Milli

Dəstə”

şəkildə Azərbaycan bayrağını təmsil

məxsusdur. Dünyada ən böyük onlayn

bilikləri

Texnologiya

komanda şəklində deyil, həm də fərdi

Puçaxova

qazandığı

Niderland

təhsil
Şamil

Dövlət

yarışları ilə kifayətlənməyərək, tək

uçotu və maliyyə ixtisası üzrə bakalavr
alan

məqsədilə

yaradılmışdır. Dəstə sadəcə futbol

Mançester Universitetində Mühasibat
təhsili

olmaq

Universitetində

Belə ki, haqqında bəhs edəcəyimiz
növbəti

dəstək

Tamara

rəğbətini
Poddubnaya

edən digər idmançılarımıza da dəstək
olmağı nəzərdə tutur. Milli Dəstənin
üzvləri mart ayının 22-də Dünya
çempionatına

vəsiqə

uğrunda

Hollandiya və Azərbaycan yığmaları
arasında keçirilən oyunda ilk rəsmi
dəstəyini vermişdir.

