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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyevin
Türkiyəyə işgüzar səfəri başa çatıb

Prezident İlham Əliyev Əlcəzairin xarici işlər və
xaricdəki milli icma nazirini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 10-da
Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının xarici işlər və xaricdəki milli
icma naziri Ramtan Lamamranı qəbul edib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Türkiyə Respublikasına işgüzar səfəri avqustun 10-da başa
çatıb. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Konya
şəhərinin Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə
fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Dövlətimizin başçısı fəxri qarovul
dəstəsini salamladı.
Prezident İlham Əliyevi və birinci
xanım Mehriban Əliyevanı Konya valisi
Vahdettin Özkan və digər rəsmi şəxslər
yola saldılar.

Azad edilmiş ərazilərdə
42 abidə pasportlaşdırılıb
Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətindən bildiriblər ki, azad e
 dilmiş
ərazilərdə 42 abidə (30 abidə Şuşa üzrə)
pasportlaşdırılıb.

Dövlət Xidməti qeyd
edib ki, dəymiş zərərin
qiymətləndirilməsi üçün
abidələrin sənədləşdirilməsi
xüsusi önəm daşıyır:

“Pasportlaşdırma və 10
mühafizə zonası işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə
yerləşən abidələri əhatə
edir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 12 avqust tarixli
1422 nömrəli fərmanının
icrasının təmin edilməsi
barədə Azərbaycan
Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “İşğaldan
azad olunmuş ərazilərdə
tikililərin müvəqqəti reyestri
haqqında” 2021-ci il 24
avqust tarixli 508s nömrəli
Qərarının 3-cü bəndinin
icrasının təmin edilməsi
məqsədilə Mədəniyyət
Nazirliyinin həyata keçirdiyi
monitorinqlər zamanı toplanılan məlumatlar daşınmaz tarix və mədəniyyət
abidələri ilə bağlı müvafiq
təsnifata uyğun olaraq
Qarabağ Rəqəmsal
Geoinformasiya Sisteminə
yerləşdirilib”.

Dünyanın ən hündür bayraq dirəyi
artıq Azərbaycana gətirilib
Türkiyənin “Çimtaş” şirkəti
tərəfindən hazırlann dünyanın
ən hündür bayraq dirəyi artıq
Azərbaycana gətirilib.
Bakıda dirək platformasının ümumi
hündürlüyü 191 metr olan dünyanın ən
hündür bayraq dirəyinin quraşdırılması
prosesi aparılır.
Dirək əsasından yuxarıya qədər
diametri 5,7 m-dən 2 m-ə qədər, çəkisi
230 ton ilə 13 ton arasında olan 9 polad
konusvari boru seqmentindən və yuxarıda
yerləşdiriləcək, fırlanan seqmentdən
ibarətdir.

AZƏRTAC

Ramtan Lamamra Əlcəzair Xalq
Demokratik Respublikasının Prezidenti
Abdelməcid Tebbunun salamlarını və
xoş arzularını dövlətimizin başçısına
çatdırdı. Nazir bildirdi ki, Əlcəzair
Prezidenti Azərbaycanda gedən inkişaf
proseslərini və Prezident İlham Əliyevin
Qoşulmama Hərəkatına çox uğurlu
rəhbərliyini böyük maraqla izləyir.
Prezident İlham Əliyev salamlara və
xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi,
onun da salamlarını Abdelməcid Tebbuna çatdırmağı xahiş etdi.
Dövlətimizin başçısı Əlcəzairin

Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində
ölkəmizin irəli sürdüyü təşəbbüslərə,
eləcə də Azərbaycanın təşkilata sədrlik
müddətinin uzadılması ilə bağlı qərara
verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdi.
Prezident İlham Əliyev OPEC+ formatında da Azərbaycanla Əlcəzairin uğurlu
əməkdaşlıq həyata keçirdiyini vurğuladı.
Gələcəkdə əməkdaşlığın daha səmərəli
və fəal şəkildə aparılması üçün bir çox
sahələrin mövcud olduğunu qeyd edən
Prezident İlham Əliyev iqtisadi, ticarət,
biznes və enerji sahələrində əlaqələri
genişləndirməyin zəruriliyini bildirdi.

Prezident İlham Əliyev Ramtan
Lamamranın ölkəmizə səfərinin
ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfə
verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.
Qonaq bildirdi ki, gözəl, qardaş
ölkə olan Azərbaycana səfərdən
məmnundurlar və o, göstərilən
qonaqpərvərliyə görə təşəkkür
etdi. Öz növbəsində əlaqələrimizin
genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edən
Ramtan Lamamra ölkələrimizin bir-birinə
göstərdiyi dəstəyi vurğuladı, Azərbaycan
ilə Əlcəzair arasında qarşılıqlı etimadın
mövcudluğunu məmnunluqla qeyd
etdi və bunun bir çox sahələrdə
əməkdaşlığın möhkəmlənməsi üçün çox
səmərəli nəticələr verə biləcəyini bildirdi.

AZƏRTAC

“Google” və 3D
xəritələrinin hazırlanması
üçün işlərə başlanılıb
İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin (İZİA) idarəçiliyində olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti “4MAPS
Bilgi Teknolojileri” MMC tərəfindən işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizlə bağlı “Google” və digər
xəritələrin yenilənməsi, həmçinin 3D xəritənin
hazırlanması üçün işlərə başlanılıb.

Türkiyə – Azərbaycan
müttəfiqliyi sarsılmazdır
Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Bir millət,
iki dövlət” prinsipinə uyğun olaraq, bu gün
Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi uğurla inkişaf edir.
Ortaq maraqların və dəyərlərin birləşdirdiyi bu iki
ölkə dünya miqyasında ən yaxın strateji müttəfiqlər
kimi daim bir-birinin yanındadır.

Agentlikdən bildiriblər ki, xəritələrin yenilənməsində və
3D xəritənin hazırlanmasında “LİDAR” cihazından istifadə
olunur. Yaxın vaxtlarda onlayn xəritələrdə Qarabağda
yerləşən şəhərlərin, kəndlərin, küçələrin və digər obyektlərin
adlarının Azərbaycan dilində göstəriləcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, “4MAPS Bilgi Teknolojileri” MMC Sumqayıt
Kimya Sənaye Parkının rezidenti kimi qeydiyyata alınıb və
Sənaye Parkının 1,5 hektarlıq ərazisində “Tədqiqat və inkişaf, kartoqrafiya və naviqasiya xidmətlərinin təşkili” layihəsini
həyata keçirəcək. “4MAPS Bilgi Teknolojileri” MMC “Apple
Maps” və “Here Technologies” tətbiqinin MDB, Yaxın Şərq və
Azərbaycan, “Yandex Maps” tətbiqinin isə Azərbaycan üzrə
təmsilçisidir. Şirkətin əsas fəaliyyət sahəsi xəritələrlə bağlı
coğrafi məlumatların toplanılması, formalaşdırılması, 3D və
4D xəritələrin istehsalı xidmətləri olsa da, yeni inşa ediləcək
mərkəzdə, həmçinin, proqram məhsulları, oyunlar, “metaverse” tətbiqlərinin hazırlanması xidmətlərinin göstərilməsi
planlaşdırılır. Layihənin reallaşdırılması ilə Azərbaycanda
Şərqi Avropa, Gürcüstan, MDB və Orta Asiya ölkələri üçün
xəritələrin formalaşdırılması mərkəzi (prosessinq mərkəzi)
fəaliyyət göstərəcək.

Qırx dörd günlük
Vətən müharibəsi zamanı
Türkiyənin Azərbaycana
verdiyi güclü siyasi və
mənəvi dəstək buna bariz
nümunədir. Belə ki, savaş
dövründə ilk günlərdən
etibarən Türkiyə Prezidenti
açıqlamalar verirdi ki,
Azərbaycan yalnız deyil,
Türkiyə Azərbaycanın
yanındadır. Əslində, bu, bir
çox ölkələr və beynəlxalq
təşkilatlar üçün bir mesaj
idi, yəni, “kənarda durun,
müdaxilə etməyin,

Azərbaycana mane olmayın”
anlamını ifadə edirdi. Başqa
sözlə, Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
açıq, birmənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını
hədsiz sevindirirdi.
Türkiyə Xarici İşlər
Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə Ankarada keşirilən XIII
səfirlər konfransda çıxış edən
Azərbaycanın Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramov yuxarıda vurğulanan məsələlər
barədə ətraflı danışıb. O,
son 30 ildə beynəlxalq

münasibətlər sistemində
sürətli ciddi dəyişikliklər baş
verdiyini xatırladaraq, inkişaf
və tənəzzülün yanaşı mövcudluğunu da diqqətə çatdırıb. Nazir belə bir şəraitdə
heç bir dövlətin tənəzzüllə,
yeni növ təhdidlərlə
təkbaşına mübarizə aparmaq
iqtidarında olmadığını vurğulayıb və beynəlxalq hüququn
təməl prinsiplərini təşkil edən
ərazi bütövlüyü, suverenlik
və müstəqillik, bir-birilərinin
daxili işlərinə qarışmamaq və
digər prinsiplərə bütün ölkələr
tərəfindən eyni məsuliyyətlə
yanaşılmasının zəruriliyini
bildirib. O, yalnız belə bir mühitin varlığı şəraitində bir çox
münaqişə və ədalətsizliyin
qarşısını almağın mümkünlüyünü diqqətə çatdırıb.

(ardı 4-cü səhifədə)

Azərbaycan idman
ölkəsi kimi uğurlarını artırır
(bax səhifə 3)
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Azərbaycanın iki güləşçisi V İslamiadanın finalına yüksəlib

Azərbaycanla Əlcəzair arasında
əməkdaşlıq münasibətləri müzakirə olunub

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyeva güləşçilərimizin çıxışlarına baxıb

prezident və Təşkilat Komitəsinin
sədri Mehriban xanım Əliyevanın
fəaliyyəti sayəsində bütün dünyaya
nümayiş etdirdi ki, İslam aləmi bir
ola bilir və bu birlik gücümüzü daha
da artırır. “Bakı-2017”də 54 ölkədən
3 mindən çox atlet idmanın 24 növü
üzrə keçirilən yarışlarda 269 dəst
medal uğrunda mübarizə aparıb.
Bu Oyunlara 425 atletlə qatılan
Azərbaycan 162 medalla (75 qızıl,
50 gümüş və 37 bürünc) birinci oldu.
Türkiyə ikinci (195 medal), İran üçüncü (98 medal), Özbəkistan dördüncü
(63 medal), Bəhreyn (21 medal) isə
beşinci yerdə qərarlaşdı.
İslam Həmrəyliyi Oyunları ilk
dəfə Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə
şəhərində keçirilib. İranın paytaxtı
Tehranda keçirilməli olan ikinci İslamiada ləğv edilib. Üçüncü Oyunlar
2013-cü ildə İndoneziyanın Palembanq şəhərində təşkil olunub. VI
İslam Həmrəyliyi Oyunları isə 2025-ci
ildə Kamerunun paytaxtı Yaundedə
keçiriləcək.

T

ürkiyənin Konya şəhərində keçirilən V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında güləş yarışları davam edir. AZƏRTAC xəbər
verir ki, Konya Texniki Universitetinin idman salonunda
təşkil olunan yarışda sərbəst güləşçimiz Turan Bayramov
(74 kq) yarımfinalda Əlcəzair idmançısı Abdelkader İkkala qalib
gələrək finala yüksəlib. Eyni vaxtda keçirilən digər görüşdə
isə təmsilçimiz Abubakr Abakarov (86 kq) yerli idmançı Osman
Göçeni məğlub edərək həlledici mərhələyə adlayıb.

Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyeva, Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti
Çingiz Hüseynzadə və MOK-un baş
katibi Azər Əliyev idmançılarımızın
çıxışlarına baxıblar.
Qeyd edək ki, V İslam Həmrəyliyi
Oyunları 2021-ci ildə keçirilməli olsa
da, qlobal pandemiya səbəbindən
yarış bir il təxirə salınıb. Avqustun
18-dək davam edəcək V İslam
Həmrəyliyi Oyunlarında 56 ölkədən
4 mindən çox atlet idmanın 24
növü üzrə 483 dəst medal uğrunda

mübarizə aparır. Oyunların məhz
Konyada keçirilməsi təsadüfi deyil.
Qədim tarixi olan Konya şəhəri həm
də İslam sivilizasiyasının mühüm
mərkəzlərindən sayılır. Böyük
təsəvvüf şairlərindən olan Cəlaləddin
Ruminin türbəsi zahidlər üçün
ziyarətgahdır. Ümumiyyətlə, Konya
müxtəlif mədəniyyətlərin bir araya
gəldiyi harmonik ruha sahibdir.
Xatırladaq ki, 2017-ci il mayın
12-22-də Bakıda keçirilmiş IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi, Birinci vitse-

Azərbaycanın Baş prokuroru
Birləşmiş Krallığın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb

A

vqustun 10-da Baş p
 rokuror
Kamran Əliyev Böyük
Britaniyanın ölkəmizdəki
səfiri Ceyms Şarp ilə görüşüb.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, qonağı salamlayan Baş
prokuror ölkələrimiz arasında
ənənəvi dostluq və tərəfdaşlıq
əlaqələrinə, bütün sahələrdə işgüzar münasibətlərin mövcudluğuna
toxunaraq, əməkdaşlığın uğurla
inkişaf etdiyini qeyd edib.
Kamran Əliyev ölkəmizdə diplomatik missiyasını başa vuran səfir
Ceyms Şarpa səmərəli fəaliyyətinə,
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə 44 günlük Vətən müharibəsi
dövründə Baş Prokurorluq tərəfindən
təşkil edilmiş mətbuat konfransları
və brifinqlərdə iştirak etdiyinə və

ölkələrimizin hüquq-mühafizə orqanları arasında konstruktiv əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulmasında səylərinə

görə təşəkkürünü bildirib. Səmimi
görüşə görə minnətdarlığını
bildirən səfir ikitərəfli münasibətlərə

Nazir: Azərbaycanla Əlcəzairin
iqtisadi sahədə çox böyük potensialı var

A

zərbaycanla Əlcəzair beynəlxalq platformalarda yaxşı əlaqələrə
malikdirlər. İqtisadi sahədə çox böyük potensial mövcuddur.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın
Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Əlcəzairin
xarici işlər naziri Ramtane Lamamra ilə görüşdən
sonra mətbuata birgə bəyanatında söyləyib.
Nazir qeyd edib ki, Əlcəzair Azərbaycanın
səfirlik təşəbbüslərinə yüksək səviyyədə dəstək
verir. Bu gün ölkələrimiz arasında iki sənədin
imzalandığını diqqətə çatdıran nazir deyib ki,
bunlardan biri Azərbaycanla Əlcəzairin xarici işlər

nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrə,
digəri isə diplomatik və xidməti pasportların
vizalardan azad olunmasına dair protokoldur.
Ceyhun Bayramov, həmçinin həmkarına
regionda baş verən son hadisələr, məcburi
köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtmağa
başlamaları, eyni zamanda, Ermənistanın qeyrikonstruktiv addımları barədə məlumat verib.

Ramtan Lamamra: Azərbaycanla Əlcəzair
arasında iqtisadi məsləhətləşmələr aparılacaq
Azərbaycanlı həmkarımla çox səmərəli
müzakirələrimiz oldu. Biz qardaş ölkələrik. Bunu
Əlcəzairin Xarici İşlər naziri Ramtan Lamamra
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov
ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuata birgə
bəyanatında deyib.
Ramtan Lamamra qeyd
edib ki, Əlcəzair və Azərbaycan
beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən, OPEC+ çərçivəsində
qazın ixracı ilə bağlı uğurla
əməkdaşlıq edir. Bu səfər

əlaqələrimizin inkişafına töhfə
verəcək”. Nazir bildirib ki,
Azərbaycan və Əlcəzair arasında
iqtisadi məsləhətləşmələr aparılacaq. Bu məsləhətləşmələrin iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan

verəcəyinə inanırıq. Bu da hər iki
ölkənin xalqlarının maraqlarına
uyğundur.
Azərbaycanla Əlcəzair
arasında əlaqələrin inkişafı
üçün böyük potensialın olduğunu diqqətə çatdıran nazir
deyib ki, bu gün imzalanan
sənədlərlə ölkələrimiz arasında
iqtisadi tərəfdaşlıq qurulacaq
və qarşılıqlı səfərlər bizim ortaq
təcrübəmizə təkan verəcək.

AZƏRTAC

toxunaraq Birləşmiş Krallığın
Azərbaycanla əlaqələrə böyük önəm
verdiyini və münasibətlərin yüksək
səviyyədə və müvəffəqiyyətlə inkişaf
etdiyini vurğulayıb. Səfir prokurorluq
orqanlarında aparılan köklü islahatları
insan haqlarının qorunması və qanunun aliliyinin təmin olunması prizmasından yüksək qiymətləndirib.
Sonra avqustun 4-də
Azərbaycanın Londondakı səfirliyinin
inzibati binasına radikal dini qruplaşma tərəfindən hücum edilməsi faktı
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru tərəfindən başlanmış
cinayət işinin istintaqının Birləşmiş
Krallığın aidiyyəti orqanları ilə birgə
əməkdaşlıq çərçivəsində aparılmasının vacibliyi qeyd olunub.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran
bir sıra digər məsələlər müzakirə
edilib.

İƏT qanunsuz erməni
silahlı dəstələrinin
Azərbaycan Ordusunun
mövqelərini intensiv atəşə
tutmasını pisləyib
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş Katib

liyi Azərbaycanın ərazisində qanunsuz erməni
silahlı dəstələrinin avqustun 3-də Azərbaycan
Ordusunun mövqelərini intensiv atəşə tutması
nəticəsində hərbi qulluqçu Anar Kazımovun şəhid
olmasını pisləyən bəyanat yayıb.
Baş Katiblikdən AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatın
mətnində qeyd olunub ki, İƏT Ermənistanı 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli Bəyanatda üzərinə götürdüyü
öhdəlikləri yerinə yetirməyə və qanunsuz silahlı dəstələri
Azərbaycan ərazisindən çıxarmağa çağırır.
İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının bu il martın 22-23-də
Pakistan İslam Respublikasının İslamabad şəhərində keçirilmiş 48-ci sessiyasında qəbul etdiyi qətnaməni xatırladan
Baş Katiblik, eyni zamanda, Azərbaycan və Ermənistan
arasında münasibətlərin qarşılıqlı tanınma, bir-birinin
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinə hörmət əsasında həllinə çağırıb.
İƏT-in Baş Katibliyi Azərbaycan şəhidinin ailəsinə və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verib.

Oqtay BAYRAMOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
		

Qahirə

Avqustun 10-da Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun
Bayramov Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının xarici işlər və xaricdəki
milli icma naziri, Əlcəzair Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Ramtan
Lamamranın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
İdarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, təkbətək
görüşdən sonra hər iki tərəfin nümayəndə
heyətlərinin iştirakı ilə nazirlər arasında geniş
tərkibdə görüş keçirilib.
Nazir Ceyhun Bayramov qonağı salamlayaraq Əlcəzairin müstəqilliyinin 60 illiyi
münasibətilə səmimi təbriklərini çatdırıb. Nazir
Azərbaycanla Əlcəzair arasında mövcud
olan dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin daha
da inkişafı üçün geniş potensialın olduğunu
vurğulayıb. İki ölkə arasında siyasi dialoqun
və qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətindən danışan C.Bayramov 2019-cu ilin oktyabrında
Əlcəzairin sabiq Prezidenti Abdelkader Bensalahın Qoşulmama Hərəkatının (QH) XVIII Zirvə
Görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycana
tarixi səfərini və Prezident İlham Əliyevlə görüşünü, bu il Əlcəzair Milli Xalq Assambleyasının
sədri İbrahim Bouğalinin Qoşulmama Hərəkatı
Parlament Şəbəkəsinin Bakı Konfransında
iştirakını, habelə Əlcəzairin QH-nin Gənclər
Sammitində təmsil olunmasını məmnunluqla
qeyd edib.
Əlcəzairin Xarici İşlər naziri Ramtan
Lamamra səmimi görüşə görə minnətdarlığını
bildirib. Ölkələrimiz arasında mövcud siyasi
dialoqun və ikitərəfli təmasların intensivliyinin
qorunub saxlanılmasının vacibliyini qeyd
edib. O, xarici işlər nazirlikləri və ölkələrimizin
müxtəlif qurumları arasında dialoqun daha
da genişləndirilməsi, energetika və iqtisadi
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, icmalar
arasında dostluq qruplarının yaradılması
kimi məsələlərə toxunub. Ramtan Lamamra
Əlcəzairin Qoşulmama Hərəkatının təsisçi
üzvlüyündən və sədrlikləri dövründə
fəaliyyətlərindən bəhs edib, 2019-cu ildən
etibarən Azərbaycanın sədrliyi çərçivəsində
ölkəmizin irəliyə sürdüyü təşəbbüslərin
əhəmiyyətli olduğunu bildirib. Yaxın Şərqdə
gedən siyasi proseslər, Ərəb Dövlətləri Liqası
və Afrika İttifaqı çərçivəsində görülən işlər

barədə məlumat verib. Beynəlxalq müstəvidə
hər bir problemin beynəlxalq hüququn norma
və prinsipləri əsasında həll edilməsinin vacib
olduğunu bildirib.
Nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə
Ermənistanın 30 il ərzində ölkəmizə qarşı
təcavüzü, 2020-ci ildə 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra bölgədə mövcud olan
vəziyyət, üçtərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı
məsələlər, azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması, sülh quruculuğu ilə bağlı Azərbaycan
tərəfindən görülən genişmiqyaslı işlər barədə
ətraflı məlumatı qonağın diqqətinə çatdırıb.
Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə
zidd olaraq apardığı fəaliyyət və sülh quruculuğuna törətdiyi maneələr barədə məlumat verilib. Əlcəzairin ölkəmizin suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinə hörmət edilməsini birmənalı olaraq dəstəklədiyi və bu mövqeyini beynəlxalq
təşkilatlar, o cümlədən, müxtəlif qətnamələrin
qəbulu zamanı nümayiş etdirdiyi vurğulanıb.
Görüşdə, həmçinin dövlətlərimiz arasında ikitərəfli çərçivə ilə yanaşı, çoxtərəfli
beynəlxalq və regional formatlarda, o
cümlədən, BMT, Qoşulmama Hərəkatı və
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran regional
və beynəlxalq məsələlər üzrə də fikir
mübadiləsi aparıblar.
Görüşdən sonra nazirlər tərəfindən
“Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyi və Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında
siyasi məsləhətləşmələrə dair Protokol” və
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Əlcəzair Hökuməti arasında diplomatik və
xidməti pasportlara malik vətəndaşların vizasız
gediş-gəlişi haqqında Saziş” imzalanıb.
Daha sonra mətbuat nümayəndələri
üçün brifinq keçirilib və nazirlər mətbuata
bəyanatlarla çıxış ediblər.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 289 						
Mingəçevir Dövlət Universitetinin
yenidən təşkili və Nizamnaməsinin təsdiq
edilməsi haqqında
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli
Fərmanının 2.12.1-ci yarımbəndinə uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Mingəçevir Dövlət Universiteti
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil
Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs
statusuna malik olan Mingəçevir Dövlət
Universitetinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil
edilsin.
2. “Mingəçevir Dövlət Universitetinin
Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
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3. Azərbaycan Respublikasının Elm və
Təhsil Nazirliyi bu Qərar qüvvəyə mindiyi
tarixdən 3 (üç) gün müddətində Mingəçevir
Dövlət Universitetinin “Hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq qeydiyyata alınması üçün zəruri
tədbirlərin görülməsini təmin etsin.
4. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi
qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci
bəndinə uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 293 						
“Elektron hökumət” portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və
ehtiyatlarının Siyahısı”nın və “İnformasiya
sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron
xidmətlərin “Elektron hökumət” portalına
qoşulması üçün Texniki Tələblər”in təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 1 may
tarixli 118 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
“Elektron prokurorluq” informasiya
sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2022-ci il 3 mart tarixli 1621
nömrəli Fərmanının 7-ci hissəsinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 1 may tarixli 118 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 5, maddə 547;
2015, № 8, maddə 974, № 11, maddə 1417;
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2016, № 4, maddə 795, № 5, maddə 955,
№ 6, maddə 1192, № 9, maddə 1582, № 11,
maddə 1938, № 12, maddə 2239; 2017,
№ 3, maddələr 473, 509, № 9, maddələr
1731, 1764; 2018, № 2, maddə 348, № 5,
maddə 1117, № 6, maddələr 1359, 1361,
№ 9, maddələr 1911, 1931, № 11, maddə
2457; 2019, № 2, maddə 331, № 4, maddə
773, № 5, maddə 948; 2020, № 4, maddə
489; 2021, № 2, maddə 194) ilə təsdiq
edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Elektron hökumət”
portalına qoşulmalı olan informasiya sistem
lərinin və ehtiyatlarının Siyahısı”na aşağıdakı
məzmunda 46-cı hissə əlavə edilsin:
46. Azərbaycan Respublikasının
Baş Prokurorluğu üzrə:
46.1.

“Elektron prokurorluq” informasiya
sistemi

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

11 avqust 2022-ci il, cümə axşamı

ən yüksək göstərici kimi qiymətləndirmiş
və vurğulamışdı ki, medalların sayına görə
Azərbaycan 14-cü, Avropa ölkələri arasında 7-ci, müsəlman ölkələri arasında isə
1-ci yerdə qərarlaşmışdı. Dövlət başçısı
diqqətə çatdırmışdı ki, bu qələbənin çox
möhkəm təməli var və bu, Azərbaycanda
idmanın, Azərbaycan dövlətinin inkişaf
etdiyini göstərir.
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının sosialidman yükündən başqa, həm də siyasi

qarşılanmışdı, çünki təkcə Kamerun
millisində deyil, həm də ölkəmizdə müxtəlif
idman növlərində, müxtəlif millətlərdən və
dini mənsubiyyətlərdən olan Azərbaycan
vətəndaşları iştirak etmişdilər.
Prezident İlham Əliyev də diqqəti bu
məsələyə yönəldərək bildirmişdi ki, bu
yarışlar İslam həmrəyliyini gücləndirmək
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət başçısı
xüsusilə əlavə etmişdi ki, Azərbaycanın
əsas məqsədi müsəlman ölkələrini təmsil
edən idmançıların, qonaqların Bakıda bir
yerdə olması, bir-birini tanıması, dostluq
və əməkdaşlığı gücləndirmək üçün əl sıxmasıdır. Prezident İlham Əliyevin sözlərinə
görə, yarış zamanı bəzi hallarda bir-biri
ilə sıx siyasi əlaqələr saxlamayan ölkə
nümayəndələrinin bir-birini təbrik etmələri,
onların bir-birinin uğuruna sevinmələri
və bir-birinin əllərini sıxmaları müşahidə
olundu.
Dövlət başçısı xüsusilə vurğulamışdı
ki, İslam Oyunların tarixi əhəmiyyəti də
məhz bundan ibarətdir. İdman vasitəsilə
Azərbaycanın öz siyasətinə əlavə töhfə
verdiyini deyən Prezident İlham Əliyev
əlavə etmişdi ki, ölkəmizin müsəlman

çalarları da var. Etiraf edək ki, müsəlman
ölkələrindən olan qızların həyatında idmanın əhəmiyyəti barədə çox az adam düşünür. Təəssüf ki, bütün idman federasiyaları
öz reqlamentlərinə baş geyimləri ilə bağlı
müddəa daxil edir ki, bu da müsəlman
qızların hicabla Avropa və dünya çempionatlarında yarışmasına imkan vermir.
Bu mənada İslamiada kimi yarışların
əhəmiyyəti xeyli artır.
Burada idmanın və fiziki nizam-intizamın faydaları haqqında məlum mesajla yanaşı, bu kontekstdə heç də az
əhəmiyyət kəsb etməyən, lakin daha az
tez-tez toxunulan başqa bir məsələ də
var. İdmana biganə olmayan insanlara
ünvanlanan bu mesajda başı örtülü nə
qədər idmançının beynəlxalq dərəcəli yarışlara qatıla biləcəyindən, reqlamentdəki
məhdudiyyətlərə görə nə qədərinin bundan
məhrum olmasından bəhs edilir. İdmanda
uğur qazanmaq üçün dinin heç vaxt əngəl
törətməməsinin ən bariz nümunələrindən
biri İslam Oyunlarının qızıl medalını qazanan ağır atletimiz Anastasiya İbrahimova
olmuşdu.
Qeyd edək ki, İslamiada müsəlman
qadınlarla yanaşı, bir çox digər idmançılar üçün də hər birinin Olimpiada və
qitə yarışlarına çıxa bilmədiyi bir vaxtda özlərini sübut etmək və beynəlxalq
səviyyəli yarışlarda əhəmiyyətli təcrübə
əldə etmək üçün əla fürsətə çevrilmişdir.
Bundan başqa, İslamiada konfessional
əsasda şərti mənsubiyyətə baxmayaraq,
müsəlman ölkələrində müxtəlif dinlərə
mənsub insanların dinc yanaşı yaşamasının çoxlu nümunələrini göstərdi. Bunun ən
bariz nümunələrindən biri kamerunlu ağır
atletin 136 kq çəkini uğurla götürərək, yarış
zamanı xaç çəkməsi olmuşdu. Bu xəbər bir
çox KİV-də yayılmışdı və hadisə müsbət

dünyasındakı siyasəti birliyi, həmrəyliyi
gücləndirmək, müsəlman ölkələri arasında bəzi münaqişələrə, müharibələrə son
qoymaqdır. Cənab İlham Əliyev diqqətə
çatdırmışdı ki, müsəlman dünyası birlik
nümayiş etdirməlidir və yalnız bu halda
xalqlarımız gələcəkdə dinc və firavan yaşaya biləcəklər. Dövlər başçısı əmin olduğunu bildirmişdi ki, Azərbaycanın siyasəti və
İslam Oyunlarına verdiyi töhfə müsəlman
dünyasının birləşməsinə gətirib çıxaracaq.
Bütövlükdə, Bakıda keçirilən İslam
Oyunları İslam dünyasının birliyinin,
tolerantlığının və sülhsevərliyinin böyük
göstəricilərindən birinə çevrilmişdi. Burada
sağlam həyat tərzinə verilən xüsusi önəm
prizmasından Azərbaycan bir daha sübut
etmişdi ki, beynəlxalq yarışları uğurla
və lazımi miqyasda keçirməyə qadirdir. Ölkəmizdə keçirilən genişmiqyaslı
idman tədbirinə yekun vuran Prezident
İlham Əliyev onun Azərbaycanın gücünü
və imkanlarını bütün dünyaya nümayiş etdirməsinə mühüm töhfə verdiyini
vurğulamışdı. Dövlət başçısı demişdi ki,
açılış mərasimində Azərbaycan İslamın
mütərəqqiliyini nümayiş etdirdi və İslamın
elm, mədəniyyət, sülh, mərhəmət dini olduğunu göstərdi. Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində Azərbaycan xalqının istedadlı nümayəndələrini göstərildiyini diqqətə
çatdıraraq əlavə etmişdi ki, Azərbaycanın
zəngin qədim tarixi və mədəniyyəti bütün
İslam dünyasına, bütün planetə nümayiş
olundu. Dövlət başçısı, həmçinin bildirmişdi ki, bağlanış mərasimi də Azərbaycanı
mütərəqqi, müasir ölkə kimi təsdiqləmişdi.
Cənab İlham Əliyevin sözlərinə görə, bu
unikal birlik bu gün Azərbaycanı qlobal
miqyasda əvəzolunmaz ölkəyə çevirir.
Azərbaycanın milli, dini dəyərlərə sadiq
olduğunu, onları qoruduğunu və bundan

Beş il bundan əvvəl Bakıda keçirilmiş İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bizim komandamız çox gözəl nəticə göstərmişdir, komanda
hesabında birinci olmuşdur. Eyni zamanda, Bakıdakı Oyunlar İslam
həmrəyliyinin güclənməsinə təkan vermişdir. Çünki müsəlman
ölkələrinin idmançıları bir müddət bir-biri ilə sıx təmasda o
 lmuşlar.
Əminəm ki, burada da siz yeni dostlar tapacaqsınız. Çünki bu
Oyunlar həm idman yarışıdır, həm də ki, müsəlman ölkələri arasındakı birliyi, həmrəyliyi, dostluğu möhkəmləndirən amildir.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan idman
ölkəsi kimi uğurlarını artırır
A

zərbaycanın paytaxtında “Bakı-2017” IV İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının başa çatmasından 5 il ötür. Ölkə həyatında ən böyük
yarışlardan birinə çevrilmiş bu tədbir Azərbaycanın güclü idman
ölkəsi kimi mövqeyinin daha da güclənməsinə şərait yaratmışdı. İndi
idmançılarımız Türkiyənin Konya şəhərində növbəti İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında mübarizə aparırlar. Dilindən, sosial mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq, insanları birləşdirən bu həmrəylik oyunlarında
Azərbaycanın növbəti uğurlara imza atacağına ümidlər böyükdür.
İslam Həmrəyliyi Oyunları və ya “İslamiada” İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT)
üzv ölkələr arasında keçirilən beynəlxalq
idman yarışıdır. Azərbaycanın İslamiadanın
ev sahibi ölkəsi seçilməsi İslam Həmrəyliyi
İdman Federasiyasının Baş Assambleyasının 24 iyul 2013-cü il tarixində Ciddə
şəhərində keçirilən VIII hesabat-seçki
konfransında baş tutmuşdu. IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak üçün 49 Milli
Olimpiya Komitəsi ərizə təqdim etmişdi. 54
ölkədən idmançılar 20 idman növü üzrə
269 mükafat dəsti uğrunda mübarizə aparmışdılar. 3000-dən çox idmançının iştirak
etdiyi IV İslamiadanın yarış proqramına
ağır atletika, üzgüçülük, bədii gimnastika,
basketbol, cüdo, həndbol, atletika, suya
tullanma, futbol, stolüstü tennis, atıcılıq,
voleybol, boks, yunan-Roma, sərbəst
güləş, taekvondo, su polosu və digər
idman növləri daxil idi.
Qeyd etmək vacibdir ki, İslam
Həmrəyliyi Oyunlarınadək Azərbaycan
2015-ci il ilk Avropa Oyunlarına evsahibliyi etmişdi. Həmin oyunlar yeni və
ya təkmilləşdirilmiş idman obyektlərində
yüksək səviyyədə keçirilmişdi. Bu
səbəbdən İslamiada üçün bu və ya
digər idman infrastrukturunun olmaması

məsələsi, ümumiyyətlə, gündəmə
gəlməmişdi.
Bununla belə, ölkədə yarışların
keçirilməsi üçün lazım olan bütün
şəraitin mövcud olmasına baxmayaraq,
təşkilati işlər diqqətlə və sistemli şəkildə
aparılmışdı. O zaman Prezident İlham
Əliyev bu istiqamətdə görülən işlərin
əhəmiyyətini vurğulayan zaman oyunların keçirilməsində Təşkilat Komitəsinin
rolunu xüsusi qeyd etmişdi. Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Təşkilat
Komitəsinin böyük iş gördüyünü, bütün
hazırlıq prosesinin diqqət mərkəzində olduğunu nəzərə çatdırmışdı. Dövlət başçısı
bildirmişdi ki, Təşkilat Komitəsi ən xırda
məsələlərə qədər bütün lazımi tədbirləri
gördü, həm idmançılar, həm də qonaqlar üçün yaxşı şərait yaradıldı, ölkəmizə
minlərlə xarici qonaq gəldi. Prezident
İlham Əliyev bunun artıq təbii hadisə
olduğunu nəzərə çatdırmış, Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə artıq
üçüncü mötəbər beynəlxalq müsabiqənin
keçirildiyini xatırlatmışdı. Xatırladaq ki,
Azərbaycan 2012-ci ildə “Eurovision”
Mahnı Müsabiqəsini, 2015-ci ildə Avropa
Oyunlarını, 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi
Oyunlarını ən yüksək səviyyədə keçirməyə

müvəffəq olmuşdu. Xüsusilə qeyd etmək
lazımdır ki, “Bakı-2017”ni 50-dən artıq
ölkədə 1 milyarddan çox tamaşaçı izləmiş,
yarışları 1000-dən çox media nümayəndəsi
işıqlandırmışdı.
Azərbaycan gözlənildiyi kimi, İslamiadada ən yaxşı nəticələrin əldə olunması
üçün qarşıya qoyduğu məqsədə uğurla
nail olmuşdu. Xüsusilə, komanda idmanında uğurlar qeydə alınmışdı. Voleybolçularımız, bədii gimnastlarımız və futbolçularımız kifayət qədər qızıl medal qazansalar
da, həndbolçuların və idman gimnastikası
üzrə qadınlardan ibarət yığma komandanın
“qızıl”ı, eləcə də kişi voleybol komandasının “gümüş”ü xoş sürpriz olmuşdu. Basketbolda kişi və qadın komandalarımız bütün
qızıl medal dəstini toplayaraq, rəqiblərinə,
ümumiyyətlə, heç bir şans qoymamışdılar.
Bir sözlə, “Bakı-2017”də Azərbaycan idmançıları 162 medalla (75 qızıl, 50 gümüş
və 37 bürünc) birinci olmuşdular. Türkiyə
ikinci (195 medal), İran üçüncü (98 medal),
Özbəkistan dördüncü (63 medal), Bəhreyn
(21 medal) isə beşinci yerdə qərarlaşmışdı.
Yuxarıda deyilənlərdən göründüyü
kimi, Azərbaycanın komanda hesabında
birinci yeri tutması təsadüfi deyildi və
bunu dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
İslamiadanın yekununda idmançılara
müraciətində də bildirmişdi. Dövlət başçısı
qeyd etmişdi ki, son nailiyyətlərimiz bu
qələbənin təsadüfi olmadığını deməyə
imkan verir. Prezident İlham Əliyev əlavə
etmişdi ki, 2015-ci ildə Azərbaycan idmançıları Avropa Oyunlarında 56 medal
qazanaraq komanda hesabında ikinci yeri
tuta bilmişdilər. 2016-cı il Yay Olimpiya
Oyunlarında medalların sayı isə 18-ə
çatmışdı. Prezident İlham Əliyev bunu
Olimpiya Oyunlarında iştirak tariximizdə

Tahir RZAYEV,
Milli Məclisin Aqrar siyasət
komitəsinin sədri

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

İdman da bir siyasətdir, xalqlar arasında dostluq münasibətləri yaradır,
əməkdaşlığı genişləndirir. Kütləvi idman işinin inkişafına rəhbərlik böyük siyasi
əhəmiyyətə malik iş hesab olunur. Azərbaycan idman sahəsində həmişə yüksək
nailiyyətlər qazanıb. Respublikamız hələ müstəqilliyini bərpa etməzdən əvvəl
də dünya, Avropa və SSRİ birinciliklərində uğurla çıxış etmiş idmançılarımız
mükafatlara layiq yerlər tutmuşlar. Bütövlükdə, idman sahəsi Azərbaycanda
sürətlə inkişaf edir və bu gün də dünya miqyasında idman ölkəsi kimi tanınırıq.

İdman bəşəriyyətin tarixində sülh, sağlamlıq və gözəllik rəmzi
kimi qəbul olunur. Fikrimcə, bu kontekstdə hazırda Türkiyənin
Konya şəhərində V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edən bir hadisədir.

Hər birimiz biləndə ki, Konyada
sözügedən tədbirin açılış mərasimində
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva iştirak ediblər,
əlbəttə, buna çox sevindik. Axı, son illər
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi altında
ölkəmizdə idmanın sürətli inkişafına böyük
diqqət və qayğı göstərilir. Bu da öz bəhrəsini
verir, Azərbaycan idmançıları ən mötəbər
beynəlxalq yarışlarda bir-birindən parlaq
uğurlar əldə edirlər.
Bu il avqustun 18-dək davam edəcək V
İslam Həmrəylik Oyunlarında 56 ölkədən
4 mindən çox atlet idmanın 24 növü üzrə

sonra qoruyacağını diqqətə çatdıran dövlət
başçısı vurğulamışdı ki, ölkəmiz dünyaya
açıqdır, müasir ölkədir və inkişaf edir.
Budur, indi Azərbaycan növbəti İslam
Həmrəyliyi Oyunlarında mübarizə aparır.
Hazırda Azərbaycan 1 qızıl, 1 gümüş və
1 bürünc medalla ölkələrin sıralamasında
doqquzuncudur. Qızıl medalı komandamıza atletika üzrə millimizin üzvü Anna
Skidan çəkicatma yarışlarında qazandırmışdır. Bu qalibiyyətlə o, İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının ikiqat qalibi olmuşdur. Atletimiz
Aleksis Kopello üçtəkanla tullanma yarışlarında ikinci pillədə qərarlaşmışdır. Taekvondoçumuz Həşim Məhəmmədov (58 kq)
isə bürünc medal qazanmışdır.
Avqustun 9-da Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən V
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ölkəmizi
təmsil edən idmançılarla görüşündə
əmin olduğunu bildirdi ki, idmançılarımız
ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəklər: “Çünki
bizim idmançılar artıq bütün beynəlxalq
yarışlarda öz gücünü təsdiqləmişlər.
Azərbaycan bu gün dünyada güclü idman
ölkəsi kimi tanınır və bizim qələbələrimiz
həm Olimpiya Oyunlarında, həm də dünya,
Avropa çempionatlarında artıq adi hala
çevrilib. Azərbaycan azarkeşləri də bir növ
buna öyrəşiblər. Əminəm ki, idmançılarımız bu dəfə də gözəl nəticə göstərəcəklər.
Artıq birinci qızıl medalımız var. Komandanı bu münasibətlə təbrik etmək istəyirəm.
Oyunların rəsmi açılış mərasimi bu gündür,
amma Oyunlar artıq davam edir. Əminəm
ki, bu gözəl nəticə digər idmançılar üçün
də gözəl bir stimul olacaq”.
Budəfəki Oyunların Türkiyədə
keçirilməsinin Azərbaycan üçün əlavə
imkanlar yaratdığını vurğulayan dövlət
başçısı vurğuladı ki, bu, həm idman bayramı, həm də İslam həmrəyliyi bayramı
kimi yadda qalacaq: “Beş il bundan əvvəl
Bakıda keçirilmiş İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bizim komandamız çox gözəl nəticə
göstərmişdir, komanda hesabında birinci
olmuşdur. Eyni zamanda, Bakıdakı Oyunlar İslam həmrəyliyinin güclənməsinə təkan
vermişdir. Çünki müsəlman ölkələrinin idmançıları bir müddət bir-biri ilə sıx təmasda
olmuşlar. Əminəm ki, burada da siz yeni
dostlar tapacaqsınız. Çünki bu Oyunlar
həm idman yarışıdır, həm də ki, müsəlman
ölkələri arasındakı birliyi, həmrəyliyi,
dostluğu möhkəmləndirən amildir”. İlk
dəfə olaraq Azərbaycan idmançılarının
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qalib ölkəni
təmsil edəcəklərinə diqqət çəkən Prezident
İlham Əliyev bunun, hamımız üçün böyük
qürurverici hadisə olduğunu bildirdi. Artıq
müzəffər xalqın nümayəndələrinin, qalib
ölkənin nümayəndələrinin bu Oyunlarda iştirak edəcəyinə, döyüş meydanlarında əldə
edilmiş qələbənin idman yarışlarında da
özünü əks etdirəcəyinə əminliyini bildirən
dövlət başçısı xüsusilə diqqətə çatdırdı
ki, hər zaman olduğu kimi, Azərbaycanın
idman bayrağı, idman şöhrətimiz
yüksəklərdə olacaq və azərbaycanlı idmançılar Vətənə qələbələr, müvəffəqiyyətlər,
uğurlarla qayıdacaqlar.
Beləliklə, avqustun 18-dək davam
edəcək V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 56
ölkədən atletlər idmanın 24 növü üzrə 483
dəst medal uğrunda mübarizə aparırlar.
Azərbaycanı İslamiadada 281 idmançı
təmsil edir. Onlar ağır atletika, atıcılıq,
atletika, basketbol 3x3 (qadınlar və kişilər),
cüdo, futbol, güləş, gimnastika, aerobika,
bədii gimnastika, həndbol (qadınlar və
kişilər), karate, kikboksinq, qılıncoynatma,
oxatma, para-oxatma, para-atletika, paraüzgüçülük, stolüstü tennis, taekvondo,
velosiped, voleybol (qadınlar və kişilər) və
üzgüçülük yarışlarında güclərini sınayırlar.
Son illər Azərbaycanda idmanın bütün
növləri üzrə yüksək inkişafın yaşandığını
nəzərə alsaq, əminliklə demək olar ki,
idmançılarımız Konyadan Azərbaycana
böyük nailiyyətlərlə qayıdacaqlar. Buna
bütün Azərbaycan xalqı inanır.

Uğurlu nəticələr gözləyirik

İdman bütün dünyada sülh, sağlamlıq və
gözəllik rəmzi hesab olunur
483 dəst medal uğrunda mübarizə aparır.
Azərbaycanı İslamiadada 281 idmançı
təmsil edir. Onlar ağır atletika, atıcılıq,
basketbol, cüdo, futbol, gimnastika, aerobika, həndbol və başqa idman yarışlarında
güclərini sınayırlar.
Bu gün planetin bir çox qaynar
nöqtələrində ağır silahlı münaqişələr, zorakılıqlar baş verir. Belə bir gərgin dönəmdə
çağdaş dünya siyasətinin ən xarizmatik
liderlərindən olan, xalqımızın yaxın dostu
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi ilə İslam
dövlətlərinin idmançılarının bir araya gəlməsi
Azərbaycanımızın bütün vətənpərvər insanlarını çox məmnun edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, açılış mərasimi
ərəfəsində Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva Azərbaycan idmançıları ilə səmimi görüşüb söhbət ediblər, onlara uğurla diləyiblər. Bu görüş idmançılarımıza
böyük mənəvi və psixoloji dəstək olubdur.
Mən zərrə qədər şübhə etmirəm ki,
Azərbaycan idmançıları əvvəlki beynəlxalq
idman yarışlarında olduğu kimi, bu nüfuzlu yarışda da fəal iştirak edərək yüksək
nəticələr əldə edəcəklər.
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Biznes Mühiti və
Beynəlxalq Reytinqlər üzrə
Komissiyanın Əmək bazarı
üzrə işçi qrupunun iclası
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın Əmək bazarı üzrə işçi qrupunun
“2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı üzrə görülmüş
işlər” mövzusunda növbəti iclası keçirilib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən
məlumata görə, iclasda işçi qrupun rəhbəri, əmək və əhalinin
sosial müdafiəsi nazirinin müavini Anar Kərimov işçi qrupun
Fəaliyyət Planı üzrə ilin birinci yarısındakı fəaliyyəti, ölkəmizin
beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması
sahəsində görülmüş işlər barədə məlumat verib və növbəti
yarımildə görüləcək işləri diqqətə çatdırıb.
Görüşdə işçi qrupun üzvlərinin müvafiq sahələr üzrə
təqdimatları dinlənilib.
İclasda dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə yanaşı,
qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri tərəfindən əmək
bazarında mövcud vəziyyət, əldə edilən uğurlar, eləcə də
qarşıda duran məsələlərə dair müzakirələr aparılıb.

1997-ci ildə Azərbaycan Milli Olimpiya
Komitəsinin (MOK) növbəti sessiyasında cənab
İlham Əliyev MOK-un prezidenti seçildikdən
idman sahəsində əsaslı dönüş yaradıldı. Həmin
vaxtdan idmana və idmançılara göstərilən
yüksək diqqət və qayğı özünü açıq şəkildə
büruzə verib. İdmançılarımız Avropa, dünya,
Olimpiya birinciliklərində mükafata layiq yerlər
tutmağa, bayrağımızı qaldırmağa və dövlət himnimizi səsləndirməyə nail olublar. Bütövlükdə,
idman sahəsində əldə edilmiş nəticələr
ürəkaçandır. Bu gün Azərbaycan dünyanın ən
güclü idman ölkələrindən biridir.
Artıq Bakı ən mötəbər idman yarışlarına
evsahibliyi edir. 2015 Avropa Oyunları tarixdə ilk
dəfə keçirilən idman yarışıdır. Yarışlarda Avropanın 50 ölkəsinin 10 min idmançısı mübarizə
aparıb. 2017-ci ildə IV İslam Həmrəyliyi Oyunları yüksək səviyyədə keçirilib. Həmin yarışda
54 ölkə və 3000-dən çox atlet 21 idman növü
üzrə mübarizə aparıb. Hazırda idmançılarımız
Konyada V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında öz
qüvvələrini sınayırlar. İdmançılarımız ilk dəfədir
ki, İslam Həmrəylik Oyunlarında qalib ölkəni
təmsil edirlər. Təbii ki, yarışlara qalib ölkənin
nümayandələri kimi çıxmaq idmançılarımızda qürur hissi yaradır. Döyüş meydanlarında
əldə edilmiş qələbə idman yarışlara da təsirini
göstərəcək. Bu Oyunlar həm idman bayramı,
həm də İslam həmrəyliyi kimi yadda qalacaq.
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyev Konyada
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ölkəmizi

təmsil edən idmançılarla görüşüblər. Dövlət
başçımız idmançılarımızı daha da ruhlandıraraq
beş il bundan qabaq Bakıda keçirilən İslam
Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycanın yüksək
nəticə göstərərək komanda hesabında
birinci yeri tutduğunu xatırladıb. Möhtərəm
Prezidentimiz Bakıda keçirilən Oyunların İslam
həmrəyliyinin daha da gücləndirilməsinə təkan
verdiyini bildirib.
Dövlət başçımız bu yarışda da idmançılarımızın Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil
edəcəklərinə, ölkəmizin idman bayrağını yüksəklərə qaldıracaqlarına və Vətənə
qələbələrlə qayıdacaqlarına əminliyini bildirib.

Yusif AĞAYEV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının müşaviri, dosent
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Türkiyə – Azərbaycan müttəfiqliyi sarsılmazdır
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Azərbaycanın Xarici İşlər naziri
çıxışında beynəlxalq ədalətin
bərpa olunmasında bu gün qardaş
Türkiyənin səylərini yüksək
dəyərləndirərək, bunun bütün dünya
üçün örnək olduğunu bildirib. Ceyhun
Bayramov daha sonra deyib: “Beş
yüz illik bir mirasa sahib olan türk
diplomatiyasının qazandığı uğurlar
Türkiyənin beynəlxalq aktor kimi
rolunu gündən-günə artırır. Dünyanın
ən geniş 5-ci diplomatik təsisatına
malik diplomatik təmsilçilikləriniz bu
gün Türkiyənin gücünə güc qatır.
Əminik ki, Türkiyənin olmadığı bir
platformada Azərbaycanın tətbiq
etdiyi kimi, bizim olmadığımız
bir yerdə səsimizin, sözümüzün
eşidilməsini qardaş Türkiyənin
diplomatları həyata keçirirlər...”.
Bəli, bu, həqiqətən də belədir.
Yaxşı xatırlayırıq, 2014-cü ildə
Praqada keçirilən Avropa İttifaqının
“Şərq tərəfdaşlığı” Proqramının 5
illiyinə həsr olunan sammitdə çıxışı
zamanı erməni iftira və hücumlarına
münasibətdə Prezident İlham Əliyevin
“Türkiyə burada yoxdursa, mən
varam, biz varıq!” – sözləri, Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın hər zaman,
xüsusilə də 44 günlük Vətən savaşı
zamanı vurğuladığı “Azərbaycan
bizim qırmızı cizgimizdir!” ifadəsi
diplomatiya tarixində bənzərsiz
əlaqələrin təzahürü kimi tarixə qızıl
hərflərlə yazılıb. Bu mənada bu
gün tam əminliklə deyə bilərik ki, iki
qardaş ölkənin münasibətləri özünün
yeni inkişaf mərhələsinə daxil olub.
münasibətlərimiz strateji müttəfiqlik
səviyyəsinə yüksəlib.
Türkiyə bir çox digər sahələrdə
olduğu kimi, diplomatiyada da əldə
etdiyi uğurlarla dünyada böyük
nüfuz qazanıb. Azərbaycan qardaş
dövlətin Antalya Diplomatiya
Forumundakı nailiyyətlərindən,
rəqəmsal diplomatiya sahəsində
atdığı önəmli addımlardan qürur
hissi keçirib, bu təcrübədən səmərəli
yararlanmağı qarşıya mühüm vəzifə
kimi qoyub. Bir sözlə, Azərbaycan
Türkiyənin diplomatiyada qabaqcıl
və mərkəzi ölkəyə çevrilməsini
sevinc və fəxrlə qarşılayıb, bu
istiqamətdəki uğurları öz uğuru kimi
qəbul edib. Azərbaycanın Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramov çıxışında
bununla bağlı bildirib: “Qazi Mustafa
Kamal Atatürkün “Yurdda sülh,
cahanda sülh!” kəlamı, Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “Dünya
beşdən böyükdür!” ifadəsi Türkiyə
diplomatiyasının kökündə hər
zaman barış və ədalətin dayandığını
bir daha ortaya qoymuşdur. Elə
bu səbəbdən də təsadüfi deyil ki,
qardaş ölkəmiz qlobal güclərin
hesablaşdığı bir aktora çevrilmişdir.
Bu gün dünyanın bir çox bölgəsindəki
münaqişələrin həlli Türkiyəyə etibar
edilir və rəsmi Ankara vasitəçi
kimi dəvət olunur. Suriya, Liviya,
Ukrayna böhranlarında Türkiyənin
beynəlxalq hüquq və insani dəyərlərə
əsaslanan vasitəçiliyi, prinsipiallığı
türk diplomatiyasının dərinliyi, insan
və ədaləti hər zaman ön planda
saxlayan dinamikasını nümayiş
etdirmişdir”.

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə Ankarada keçirilən
XIII səfirlər konfransda bir sıra digər
önəmli məqamlara da toxunulub.
Azərbaycanın İkinci Qarabağ
müharibəsi zamanı Türkiyənin
ölkəmizə verdiyi siyasi və diplomatik
dəstəyin, sadəcə, qardaşlıq
münasibətlərinin təzahürü deyil,
eyni zamanda, qardaş dövlətin
doğrunun, haqqın və ədalətin
yanında dayanması kimi yüksək
dəyərləndirilib.
Yeri gəlmişkən, bu məqamda
bir daha xatırlatmaq yerinə düşər
ki, qardaşlıq missiyasını layiqincə
yerinə yetirən Türkiyə İkinci
Qarabağ müharibəsində olduğu
kimi, savaş bitəndən indiyədək daim
Azərbaycanın yanında olub, hər
zaman ölkəmizə siyasi, diplomatik
və mənəvi dəstək göstərib. Bakıda
keçirilən möhtəşəm Zəfər paradında
da sevincini, fərəhini xalqımızla
bölüşüb. Ümumiyyətlə, Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həmin
paradda iştirakı Azərbaycan xalqını
qələbə müjdəli gələcəyə ruhlandırıb.
Vətən müharibəsində Türkiyənin
müdafiə və xarici işlər nazirləri, digər
yüksək vəzifəli rəsmiləri tərəfindən
də Azərbaycana birmənalı olaraq
siyasi, diplomatik və mənəvi dəstək
göstərildi. Bu, xalqımıza çox böyük
siyasi və mənəvi güc vermək demək
idi.
Burada onu da qeyd edək ki,
qardaş ölkə hazırda Qarabağ və
Şərqi Zəngəzurun bərpasını da
diqqətdə saxlayır. Düşməndən
təmizlənən yaşayış sahələrimizin
yenidən qurulması üçün ilk
müqavilələrin Türkiyə şirkətləri
ilə imzalanması da bunun bariz
ifadəsidir.
Türkiyə şirkətlərinin Qarabağın
yenidənqurma işlərində də səmərəli
iştirakından bəhs edən Prezident
İlham Əliyev deyib: “Ümumilikdə,
Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda
təqribən 10 milyard dollardan çox
dəyəri olan layihələrdə, müxtəlif
inşaat layihələrində iştirak ediblər.
Əlbəttə ki, işğaldan azad edilmiş
torpaqlarda da bir çox sahələrdə
Türkiyə şirkətləri uğurlu fəaliyyət
göstərəcəklər”.
İndiyədək türk şirkətləri
Azərbaycan üçün strateji önəm
daşıyan bir sıra avtomobil
yolunun inşasında, eyni zamanda,
Göygöl bölgəsindən Kəlbəcərə
magistralın çəkilişində səmərəli
fəaliyyət göstərirlər. Onların digər

infrastruktur layihələrinin icrasında
və tarixi abidələrimizin bərpasında
da Azərbaycana qardaşlıq köməyi
mühüm önəm daşıyır.
Beləliklə, Azərbaycanla Türkiyə
arasında uzun illərin sınağından çıxan
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin
indiki vəziyyəti bir daha onu göstərir
ki, iki ölkə arasındakı əlaqələr
əbədidir və heç bir qüvvə, heç bir
maneə bu dostluğun, qardaşlığın
qarşısını ala, sarsıda bilməz.
İki qardaş ölkənin yaxından iştirakı
ilə reallaşdırılan qlobal layihələr
regionun mənzərəsini dəyişir. Cənubi
Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin
təmin olunması, bu bölgənin
yaxın gələcəkdə dünyanın inkişaf
mərkəzlərindən birinə çevrilməsi
üçün əsaslı zəmin formalaşdırır.
Bu prosesə töhfə verən hər kəs isə
bundan yalnız faydalanır.
Bu gün iki qardaş ölkənin
müttəfiqlik əlaqələri də yüksək
səviyyədə inkişaf edir. Bu müttəfiqliyin
indiki diqqətçəkən mərhələyə
yüksəlməsində, şübhəsiz ki, Şuşa
Bəyannaməsi mühüm rol oynayır.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarının
birində bu barədə deyir: “Bu, tarixi
bir sənəddir. Əslində, Türkiyə–
Azərbaycan əlaqələri hər zaman
müttəfiqlik səviyyəsində idi və
müttəfiqlik xalqlarımızın qəlbindədir.
Sadəcə olaraq, biz keçən il Şuşada
bunu rəsmən təsdiqlədik”.
Dövlətimizin başçısı Türkiyə–
Azərbaycan qardaşlıq əlaqələrinin
bundan sonra da həm xalqlarımız,
həm də bölgə üçün mühüm önəm
daşıyacağını vurğulayaraq, xatırladıb
ki, belə bir əməkdaşlıq təkcə ikitərəfli
formatla kifayətlənmir. Bu, eyni
zamanda, bölgənin təhlükəsizliyini
şərtləndirir. Belə ki, Türkiyə və
Azərbaycan birgə səylərlə bölgənin
gələcək inkişafını, təhlükəsizliyini
təmin edir, qardaş xalqların rahat
həyatını gerçəkləşdirir. Ümumiyyətlə,
iki dövlət arasında mövcud
əməkdaşlığın çoxşaxəliliyi dünya
miqyasında belə müttəfiqik, qardaşıq
əlaqələrinin bənzəri olmadığını
deməyə əsas verir: “Dünya
miqyasında Türkiyə və Azərbaycan
qədər bir-birinə canla, qanla bağlı
olan ikinci ölkələr yoxdur. Bu, bizim
böyük sərvətimizdir və bunu biz
qoruyuruq, gücləndiririk, istənilən
vəziyyətə hazırıq və hər zaman birbirimizin yanındayıq”.
Ümumiyyətlə, “Azərbaycan
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasında müttəfiqlik münasibətləri

haqqında Şuşa Bəyannaməsi”ndə
Azərbaycan və Türkiyə arasındakı
ikitərəfli münasibətlərin daha da
genişləndirilməsi perspektivləri
diqqət mərkəzində saxlanılaraq,
siyasi, müdafiə, mədəni, humanitar,
səhiyyə, təhsil, sosial, gənclər, idman
sahələrində imkan və potensialların
birləşdirilməsi, dərinləşdirilməsi
xüsusi yer tutur. Eyni zamanda,
bu sırada iqtisadi əməkdaşlığın
gücləndirilməsi, müştərək maraq
daşıyan regional və beynəlxalq
strateji məsələlərdə fəaliyyətlərin
qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsi də
önəmli vəzifələrdən biridir.
Şuşa Bəyannaməsində
Azərbaycanla Türkiyə arasında
ticarət-iqtisadi münasibətlərdə
milli iqtisadiyyatların və ixracın
şaxələndirilməsi, eləcə də perspektiv
sahələrdə birgə istehsalın qurulması,
investisiya əməkdaşlığının
qarşılıqlı faydalı inkişafı üçün daha
əlverişli şəraitin genişləndirilməsi
istiqamətində səylərin artırılacağı
əminliklə vurğulanır. Bununla bağlı
Azərbaycan və Türkiyədə istehsal
olunan malların sərbəst hərəkətinin
təşkili mexanizmlərinin yaradılması
istiqamətində tədbirlər həyata
keçiriləcəyi nəzərdə tutulur.
Silahlı Qüvvələrimizin 44 günlük
Vətən müharibəsini parlaq qələbə
ilə başa çatdırmasını şərtləndirən bir
neçə amilə də nəzər salsaq, bunu
aydın görə bilərik. Belə ki, həmin
amillərə döyüş hazırlığının bütün
tələblərini yerinə yetirmək üçün şərait
yaradılması, irimiqyaslı təlimlərin
keçirilməsi, ordunun Ali Baş Komandanın diqqəti və səyi nəticəsində ən
müasir döyüş vasitələri ilə silahlandırılması, artilleriya və aviasiyanın,
eləcə də digər sahələrin inkişaf
etdirilməsi daxil edilə bilər.
Hazırda müstəqil daxili və xarici siyasət kursu yürüdən, uğurlu
diplomatiyası ilə düşməni İkinci
Qarabağ müharibəsindəki kimi
siyasi və diplomatik səhnədə
yenidən tək saxlanılmasına
məcbur edən dövlətimizin başçısı dünyaya yeni nümunə göstərir.
Ölkə rəhbəri ordumuzun daha da
gücləndirilməsini, iqtisadiyyatımızın
sürətli inkişafını diqqət mərkəzində
saxlayır, bu istiqamətdə önəmli
layihələrin gerçəkləşdirilməsinə
xüsusi əhəmiyyət verir. Çünki bu,
Ermənistan kimi bir ölkənin gələcək
işğalçılıq niyyətlərindən qorunmağın
ən başlıca yoludur.
Son 30 ildə Ermənistanın
ölkəmizə qarşı yürütdüyü işğalçılıq
siyasəti də, 27 il ərzində BMT
qətnamələrinin icrasına məhəl
qoymaması da qəsbkarın mahiyyətini,
yürütdüyü siyasətin nə qədər
təhlükəli olduğunu göstərir. Lakin
buna baxmayaraq, Azərbaycan bu
gün qalib ölkə kimi sülhə və bölgədə
kommunikasiyaların açılmasına
hazırdır. Məğlub Ermənistanın- xəstə
təxəyyülün və sərsəm xülyaların
girovuna çevrilən bu ölkənin də buna
məcbur ediləcəyi, yeni geosiyasi
reallığın şərtlərini yerinə yetirəcəyi
şübhəsizdir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın inkişaf strategiyasında xüsusi yer tutan istiqamətlərdən
biri də idman sahəsidir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin hələ O
 limpiya
Komitəsinin prezidenti olduğu vaxtdan başlayan Azərbaycan idmanının
yüksəlişi bu gün özünün zirvə dövrünü yaşayır.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qalib ordumuzun
Şuşada ucaltdığı mübarək üçrəngli bayraq idmançılarımız tərəfindən d
 ünyanın
müxtəlif mötəbər arenalarında ən yüksək zirvələrə qaldırılıb, himnimiz
səsləndirilib. Tarixinin ən xoşbəxt günlərini yaşayan Azərbaycan Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qaliblər ölkəsinə çevrilib.
Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə Heyətinin üzvü Rəşad
Mahmudov söyləyib.

Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qaliblər ölkəsinə çevrilib
Deputat bildirib ki, Türkiyənin Konya
şəhərində keçirilən V İslam Həmrəyliyi
Oyunları da bu baxımdan idman tariximizə
qızıl hərflərlə yazılacaq. Bu mötəbər idman
tədbirinin açılışında iştirak etmək üçün
Türkiyəyə işgüzar səfər edən Azərbaycan
Prezidenti respublikamızı təmsil edən idmançılarla görüşündə də vacib məsələrə toxunub.
Dövlətimizin başçısı İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Bakıdan sonra Konyada keçirilməsinin
ölkəmizə əlavə güc verəcəyini qeyd edib.
Prezident İlham Əliyev idmançılarımızın özlərini qardaş Türkiyədə evdə olduğu
kimi hiss edəcəklərinə əminliyini bildiərək,
bu oyunların həm idman, həm də İslam
həmrəyliyi baxımından bayram kimi yadda
qalacağını da diqqətə çatdırıb.
Ölkə rəhbəri idmançılarımızın belə
mötəbər bir yarışda qalib xalqın, müzəffər
ölkənin nümayəndələri olduqlarını, bu oyunlarda iştirak etmələrinin qürurverici hadisəyə
çevrilməsini, döyüş meydanında olduğu kimi,
idman yarışlarında da qələbəmizin özünü tam
əks etdirəcəyini vurğulayıb.
Şübhəsiz ki, hər zaman olduğu kimi,
bu mötəbər yarışda da ənənəvi olaraq
Azərbaycan bayrağı, idman şöhrətimiz

bölgədəki durum ayrıca müzakirə edilərək,
Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən Türkiyənin
ölkəmizə dəstəyi bir daha ifadə olunub.
Bununla da Qarabağ bölgəsi ilə bağlı və
Ermənistanla münasibətlərdə Azərbaycan
və Türkiyənin birgə mövqeyinin dəyişməzliyi
təsdiqlənib.
Konyada dövlətimizin başçısının keçirdiyi görüşlərdə xüsusi diqqət çəkən hadisə
Prezident İlham Əliyevin Şimali Kipr Türk
Respublikasının Prezidenti Ersin Tatarını
qəbul etməsi oldu. Bu görüş Azərbaycanın
Türk dünyasında liderlik mövqeyi baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.

yüksəklərdə olacaq. Çünki Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımız geri çəkilmək
kimi mənfi stereotipi dağıdaraq, qələbədənqələbəyə dogru inamla, sürətlə gedir. Hər
bir vətəndaşımız əmindir ki, idmançılarımız
qardaş ölkədə keçirilən yarışda da böyük
uğurlar əldə edəcəklər. Azərbaycanın İslam
dünyasında siyasi-iqtisadi baxımdan tutduğu
yüksək mövqe heç şübhəsiz ki, idman
sahəsində də özünü göstərəcək.
Deputatın sözlərinə görə, Konyada
keçirilən V İslam Həmrəylik Oyunlarında
dövlət başçımızın iştirakı, həm də mühüm
siyasi görüşlərlə yadda qaldı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüş hər zamankı kimi, iki qardaş ölkənin müttəfiqliyinin
təntənəsinə çevrildi. Görüşün Qarabağda
son əməliyyatlardan sonraya təsadüf etməsi
isə xüsusilə diqqət çəkirdi. Görüşdə Qarabağda gerçəkləşdirilən “Qisas” əməliyyatı və

Ərazi bütövlüyünü təmin etmiş və qlobal
arenada yüksək mövqe qazanmış ölkəmiz
artıq digər türk dövlətlərinə dəstək göstərmək
gücündədir və son dövrdə aparılan bu siyasət
Şimali Kipr lideri ilə görüşdə də ifadə olundu.
Konyada Azərbaycan Prezidentinin
digər müsəlman dövlət başçıları ilə keçirdiyi
görüşlərdə də ölkəmizlə ikitərəfli əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə edildi.
Rəşad Mahmudov sonda Türkiyənin
Konya şəhərində keçirilən V İslam Həmrəylik
Oyunlarının həm idman, həm də diplomatik
baxımdan ölkəmiz üçün əhəmiyyətli hadisəyə
çevrildini bildirib.
Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin bütün məqamlarda və istənilən imkanda ölkəmizin yüksəlişinə yönəlik siyasəti
bu tədbirdə də özünü aydın göstərdi. Əminik
ki, bu prosesin ardınca idmançılarımız bizi
uğurları ilə də sevindirəcəklər.

İnformasiya milli strateji resursa çevrilib
S

ürətlə qloballaşan dünyada informasiya texnologiyalarının inkişaf
dinamikası, bu sistemlərin dövlətlərin və toplumların formalaşmasındakı rolu getdikcə artmaqdadır. İnformasiya sahəsindəki inkişaf dövlətlərin başlıca tərəqqi komponentlərindən birinə çevrilib. Əgər
əvvəlki dövrlərdə ölkənin inkişafı, gücü və böyüməsi qılıncların kəsərliliyi
ilə ölçülürdüsə, indiki mərhələdə informasiya da əhalinin əlində sözün
həqiqi mənasında, silaha çevrilib və inkişafın təməl sütunlarından birini
təşkil edir. Sevindici haldır ki, Azərbaycanda da informasiya sahəsində
əsaslı dövlət islahatları həyata keçirilmiş və bu istiqamətdə köklü infra
struktur yaradılmışdır. Lakin yaradılan infrastruktur qlobal şəbəkələrə,
o cümlədən, internet şəbəkəsinə daxil olan kimi kiberhücumların
hədəfinə çevrilir. Burada isə ikinci və çox mühüm sahənin – informasiya
təhlükəsizliyi yaradılmasına, inkişaf etdirilməsinə və davamlı surətdə
nəzarətdə saxlanılmasına ehtiyac yaranır.

Bu sahə həm ümumilikdə dövlətin, həm
xalqın, həm də ayrı-ayrılıqda vətəndaşların
maraqları və şəxsi təhlükəsizlikləri
baxımından olduqca vacib və önəmli
məsələdir. Müasir dövrün əsas müharibə
platformalarından birinə çevrilən kiber
sahə davamlı şəkildə hücumlara hədəf
olur. Türkiyənin müdafiə texnologiyaları
mühəndislik şirkəti olan STM-nin 2021-ci
il üçün hazırladığı hesabata görə, ötən il
ərzində dünyada ümumilikdə 62 milyon
508 min 710 kiberhücum həyata keçirilib.
“Honeypot” sensorlarından əldə edilən
bilgilərə görə, ən çox kiberhücuma məruz
qalan ölkə İrlandiyadır, 9 milyon 879
min fakt. Bu siyahıda Rusiya, Hindistan,
ABŞ, Türkiyə və Braziliya ön sıralarda yer
almaqdadır. Göstəricilərə görə, qardaş
ölkəyə 2021-ci il ərzində 1 milyon 757 min

kiberhücum edilib. Əlbəttə, bu istiqamətdə
ən çox narahatlıq doğuran məsələlərdən
biri də dövlətlərarası kiberhücumlardır.
Dövlətələrarası kiber müharibələrdən bəhs
etdikdə əlbəttə, birinci sırada ABŞ–Çin
müharibəsini qeyd etmək lazımdır. Bunun
nə dərəcədə önəmli bir məsələ olduğunu
keçmiş ABŞ Prezidenti Barak Obamanın
bu mövzu ilə bağlı açıqlamalarından
başa düşmək olar. Onun sözlərinə görə,
ABŞ hazırki dövrdə təmin edilən hüzur və
rifahına görə kiber təhlükəsizliyə borcludur.
Burada maraqlı və önəmli bir sual ortaya
çıxır: Bəs Kiber təhlükəsizlik – İnformasiya
təhlükəsizliyi nə deməkdir? Dövlətlərarası
kiber hücumların əsas hədəfi hansı
platformalardır?
Kiber müharibələrdə əsas hədəf
dövlətin gizli bilgilərini ələ keçirmək,

təhlükəsizlik sistemindəki boşluqları aşkar
etmək, hətta gözdağı vermək, siyasi və
iqtisadi, o cümlədən, hərbi casusluqdur.
Qəribəsi odur ki, bu müharibələrin bildiyimiz meydan savaşlarından, partizan
hərəkatlarından, kəşfiyyat dəstələrindən
yeganə fərqi mübarizənin rəqəmsal
sistemlərdə həyata keçirilməsidir. Amma
nəticə etibarilə, bu, dövlətlərin ümumi
təhlükəsizliyi üçün ən önəmli məsələlərdən
biridir. Beləliklə, hazırki dövrdə istər
inkişaf etmiş, istər inkişafda olan dövlətlər
üçün informasiya təhlükəsizliyi prioritet
istiqamətlərdəndir. Azərbaycanda da kiber
təhlükəsizlik sahəsini inkişaf etdirmək
dövlət siyasətinin başlıca məqsədlərindən
biridir.
Qeyd etdiyimiz kimi, hazırki dövrdə
informasiya milli strateji resursa çevrilib.
Bu baxımdan müasir dünya ilə ayaqlaşaraq informasiya təhülkəsizliyinin təminatını
dövlətin əsas milli dəyərlərindən biri kimi
qəbul etmək olar. Ölkəmizdə bu sahənin
önəmindən bəhs etdikdə birinci növbədə
qeyd etmək lazımdır ki, dövlət hakimiyyət
orqanları və təşkilatlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən
informasiya sahəsində qeydə alınan hansısa bir resursun istifadə edilməsinə görə
məsuliyyət daşıyırlar. Əlbəttə, bu sahənin
qlobal arenada əhəmiyyəti və rolu artdıqca
onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də
dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə
çevrilir. İnformasiya sistemi və informasiya təhlükəsizliyi sahəsi nəzarətsiz
qaldıqda böyükmiqyaslı qəzalara, hərbi
münaqişələrə səbəb olur, dövlət idarəçiliyi
sahəsində fəaliyyətin pozulmasına gətirib
çıxarır. Təbii ki, bir ölkədə informasiya

təhlükəsizliyi nə qədər təmin edilibsə,
orada cəmiyyətin informasiyalaşdırılması
prosesi də o qədər sürətli və uğurlu həyata
keçirilir. Hazırkı dövrdə dünyanın bir sıra
güc mərkəzlərində olduğu kimi, ölkəmizdə
də milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi kiber
müdafiə sisteminin etibarlılığından asılıdır.
Azərbaycanda son illərdə aparılan sosial-hüquqi islahatlar vətəndaşların demokratik inkişafına, ölkəmizin qlobal arenaya
inteqarasiya etməsinə təsir göstərən ən
mühüm faktorlardan birinə çevrilmişdir.
Xatırladaq ki, dövlətimizin başçısı
2012-ci il sentyabrın 26-da informasiya
təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı sərəncam
imzalamışdır. Sərəncamın əsas hədəfi
Azərbaycandakı informasiya təhlükəsizliyi
sahəsinin inkişafı, prosesin mühafizəsi,
sabitliyi və fasiləsizliyi, o cümlədən dövlət
orqanlarının informasiya resurslarının
qorunması, bu sahədə həyata keçirilən
kiber hücumların qarşısının alınması,
təhlili, proqnozlaşdırılması, risklərin və
qeyri-dövlət informasiya infrasturkturu
subyektlərinin fəaliyyətlərinin
əlaqələndirilməsi və ən əsası ümumi
hazırlığın, maarifləndirmənin təmin
edilməsidir.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan
Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə
Xidmətinin Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Departamentinin bazasında
Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət
Mühafizə Xidmətinin Xüsusi Rabitə və
İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi yaradılmışdır. Bu qurum ölkəmizdə
dövlət orqanlarının xüsusi dövlət
rabitəsinin, xüsusi təyinatlı informasiya-

telekommunikasiya sistemlərinin və
şəbəkələrinin, eləcə də idarələrarası
elektron sənəd dövriyyəsinin, dövlət orqanlarının internet şəbəkəsi ilə əlaqəsinin
internet informasiya resurslarının məlumat
və resurs mərkəzində yerləşdirilməsinin
təşkilini və istismarını həyata keçirir.
Bundan əlavə, həmin sənədə əsasən,
ölkəmizdə kibertəhlükəsizlik sahəsində
informasiya fəaliyyətinin koordinasiyası,
yarana biləcək rəqəmsal təhlükələr barədə
ölkə səviyyəsində məlumatlandırma,
xalqın, özəl və digər qurumların bu
istiqamətdə maarifləndirilməsi və onlara
metodiki kömək göstərilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
nəzdində Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi
yaradılıb.
Daha sonra – 2014-cü ildə Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasında dövlət sirrinin mühafizəsi
sisteminin inkişafına dair 2014-2018-ci illər
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.

Beləliklə, Azərbaycanda kibermüdafiə,
informasiya texnologiyalarının inkişafı və
davamlılığın təmin edilməsi dövlətin daxili
siyasətinin önəmli faktorlarından biridir. Hazırda ölkəmizdə informasiya təhlükəsizliyi,
onlayn təhlükəsizlik və şəbəkələrin
etibarlılığı üçün bir sıra mühüm tədbirlər,
ən əsası maarifləndirmə, məlumatlandırma
prosesi davam etdirilir. Dövrün tələblərinə
uyğun olaraq, Azərbaycanda İnformasiya Təhlükəsizliyi Texnologiyaları
sahəsində qabiliyyətli kadrlar yetişdirilir. Bu
istiqamətdə yüksək inkişaf yolu qət etmiş
güclü dövlətlərin təcrübəsindən istifadə
edilir. Bu, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq
məsələlərindəki inkişafa, ölkəmizin etibarlı
güclü dövlətlər üçün önəmli tərəfdaşa
çevrilməsinə, çoxtərəfli dialoqun təmin
edilməsinə və ümumilikdə, Azərbaycanın
qlobal arenada nüfuzunun artmasına
gətirib çıxarır.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”
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Bakıda “Media azadlığı və sosial
şəbəkələrin güclənən təsiri şəraitində
cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinin
təmin olunması” adlı konfrans keçirilib

Azərbaycan güləşçiləri V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarına 6 medalla başlayıblar
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva
güləşçilərimizin final çıxışlarına baxıb
mayın 12-22-də Bakıda
keçirilmiş IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları
Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi, Birinci vitse-prezident və Təşkilat Komitəsinin
sədri Mehriban Əliyevanın
fəaliyyəti sayəsində bütün
dünyaya nümayiş etdirdi ki,
İslam aləmi bir ola bilir və
bu birlik gücümüzü daha
da artırır. “Bakı-2017”də
54 ölkədən 3 mindən çox
atlet idmanın 24 növü üzrə
keçirilən yarışlarda 269 dəst
medal uğrunda mübarizə
aparıb. Bu Oyunlara 425
atletlə qatılan Azərbaycan
162 medalla (75 qızıl, 50
gümüş və 37 bürünc) birinci
oldu. Türkiyə ikinci (195 medal), İran üçüncü (98 medal),
Özbəkistan dördüncü (63
medal), Bəhreyn (21 medal)
isə beşinci yerdə qərarlaşdı.
İslam Həmrəyliyi Oyun-

Avqustun 10-da Baş
prokuror yanında Korrup
siyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsində "Media azadlığı və
sosial şəbəkələrin güclənən
təsiri şəraitində cəmiyyətin
informasiya təhlükəsizliyinin
təmin olunması" mövzusunda
konfrans keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə
ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü
uğrunda canlarından keçmiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
Sonra Azərbaycanın Dövlət Himni
səsləndirilib. Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev çıxış

Türkiyənin Konya
şəhərində V İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının
güləş yarışlarının ilk
günündə Azərbaycan
idmançıları 3 qızıl, 2
gümüş və 1 bürünc
medal qazanıblar.

edərək konfransın gündəliyi barədə
məlumat verib.
Kamran Əliyev bildirib ki,
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən
sonra medianın inkişafı üçün zəruri
olan bütün şərait yaradılıb. Müasir
Azərbaycan dövlətinin banisi ulu öndər
Heydər Əliyev dövlətin bütün atributlarının, institutlarının yaradılması ilə
yanaşı, medianın inkişafına da mühüm
diqqət yetirib. Ulu öndər uzaqgörən
bir şəxsiyyət kimi görürdü ki, medianın
inkişafı olmadan cəmiyyətin düzgün
inkişafı, tərəqqisi mümkün deyil. Məhz
buna görə Azərbaycan müstəqilliyini
bərpa etdiyi ilk günlərdən medianın
inkişafına xüsusi diqqət yetirilib. 2003-cü
ildə İlham Əliyev Prezident seçildikdən
sonra bu siyasət davam etdirilib.
Baş prokuror qeyd edib ki,
Azərbaycan media sahəsində bütün
beynəlxalq konvensiyalara qoşulub.
Deyə bilərik ki, Azərbaycanda medianın,
KİV-lərin inkişafı üçün bütün zəruri şərait
yaradılıb. Müasir media demək olar ki,
artıq formalaşıb. Medianın cəmiyyətdə
rolu, doğrudan da, böyükdür. P
 rezident
İlham Əliyev medianın inkişafına
böyük diqqət yetirir, medianın gündəlik
fəaliyyəti ilə maraqlanır. Müasir şəraitdə
medianın inkişafı olmadan cəmiyyətin
inkişafı mümkün ola bilməz. Medianı
klassik olaraq hakimiyyətin dördüncü
qolu adlandırmışıq. Müşahidələr onu
göstərir ki, bu, yalnız sözdə belə deyil.
Azərbaycanda media demək olar ki,
artıq dördüncü hakimiyyətdir.
K.Əliyev, həmçinin deyib: “Son
vaxtlar mətbuatda gedən cinayət
faktları ilə bağlı məlumatları diqqətlə
izləyirik. Bu bizim gündəlik fəaliyyət
istiqamətlərimizdən biridir. Çalışırıq
ki, orada gedən kriminal xarakterli
məlumatlara dərhal reaksiya verək və
qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlər
görək”.

Qeyd edilib ki, Vətən müharibəsi
dövründə jurnalistlərimiz, media
nümayəndələrimiz qəhrəmancasına
fəaliyyət göstəriblər. Həm birbaşa cəbhə
bölgəsində, döyüşlər gedən bölgədə
olur, cəmiyyəti məlumatlandırırdılar,
həm də ölkəmizdə baş verən bütün
hadisələr, Azərbaycanın ədalətli mövqeyi barədə məlumatları beynəlxalq
ictimaiyyətə, bütün dünyaya çatdırırdılar. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə
bəyan edib ki, Azərbaycan jurnalistikasının səyləri nəticəsində biz artıq
əvvəlki illərdən fərqli olaraq, informasiya
blokadasını dəf etdik. Azərbaycan
artıq öz həqiqətləri, Qarabağ ətrafında
gedən bütün proseslərlə bağlı dünya
ictimaiyyətini məlumatlandırıb.
Medianın İnkişafı Agentliyinin
icraçı direktoru Əhməd İsmayılov
Azərbaycanda informasiya mühitinin
sağlamlaşdırılması istiqamətində
görülən işlər, redaksiya siyasəti və
jurnalistlərin sosial şəbəkədə fəaliyyəti
barədə çıxış edib.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun
Amaşov rəhbərlik etdiyi qurumun media
ilə dövlət arasında münasibətlərin
tənzimlənməsi funksiyası, jurnalistlərin
peşə davranışları qaydalarının
tətbiqində mövcud problemlərlə bağlı
məlumat verib. O son vaxtlar ölkəmizdə
medianın inkişafı ilə bağlı xeyli islahatların həyata keçirildiyini, “Media haqqında” Qanunun qəbul edildiyini söyləyib.
Cəmiyyətin media savadlılığının artırılması istiqamətində işlərin görülməsinin
əhəmiyyətini qeyd edib.
Əflatun Amaşov, həmçinin bildirib
ki, Mətbuat Şurası media ilə ictimaiyyət
arasında münasibətləri tənzimləyən
ictimai qurumdur. Bu vaxta qədər
Mətbuat Şurasına vəzifəli şəxslər,
vətəndaşlar tərəfindən 18 minə yaxın
şikayət daxil olub. Şikayətlərin tam
əksəriyyəti araşdırılıb. Bu günlərdə

də Mətbuat Şurasına şikayətlər daxil
olmaqdadır. Azərbaycan mətbuatında
reketçilik mövcuddur. Daxil olan
şikayətlərin də 30-35 faizi reketçiliklə
bağlıdır. Reketçiliklə bağlı məsələlərin
cinayət işi olduğunu söyləyən Əflatun
Amaşov bunu edənlərlə bağlı qanunun
sərtləşdirilməsini təklif edib.
Sonra Baş Prokurorluğun Cinayət
təqibindən kənar icraatlar idarəsinin rəisi
Elnur Musayev media sahəsində yol
verilən qanun pozuntularına görə prokuror təsir tədbiri aktlarının növləri, tətbiqi
əsasları, nəticələri, inzibati icraatın
başlanmasının əsasları barədə məruzə
ilə çıxış edib.
Konfransda sosial mediada saxta
məlumatlar, insanların təhqir və təhdid
olunması, şərəf və ləyaqətinə, işgüzar
nüfuzuna xələl gətirilməsi problemi və
onun həlli yolları, sosial mediada mənfi
təzahürlərlə mübarizədə beynəlxalq
təcrübə, media sahəsində olan qanunvericiliyin pozulması halları, qanun pozuntularına dair “İnformasiya,
informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” və “Media
haqqında” qanunların düzgün tətbiqi,
dövlət maraqlarına, ölkənin informasiya
təhlükəsizliyinə, ictimai şüura, insanların
psixoloji durumuna mənfi təsir göstərən
xəbərlərin sosial şəbəkələrdə yayılması
və mediada qabardılması, intihar halları,
vətəndaşların özəl həyatı və bu kimi
digər məsələlərin işıqlandırılması və
müzakirəsinin cəmiyyət üçün fəsadları,
qeyri-dəqiq və mənbəyi şübhə doğuran
məlumatların tirajlanması və jurnalist
məsuliyyəti, ictimai şüura və cəmiyyətin
əhvalına mənfi təsir göstərən halların
işıqlandırılması kimi mövzular ətrafında
çıxışlar olub.
Daha sonra iştirakçılar konfransın
mövzusu ətrafında fikir mübadiləsi
aparıb, fikirlərini səsləndiriblər.

AZƏRTAC xəbər verir ki,
Konya Texniki Universitetinin idman salonunda təşkil
olunan yarışların medal
uğrunda görüşlərini Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Milli
Olimpiya Komitəsinin (MOK)
vitse-prezidenti Çingiz
Hüseynzadə, gənclər və
İdman naziri Fərid Qayıbov

və MOK-un baş katibi Azər
Əliyev izləyiblər.
Sərbəst güləşçilərimizdən
Hacı Əliyev (65 kq), Turan
Bayramov (74 kq), qadın
güləşçimiz Mariya Stadnik
(50 kq) qızıl, Abubakr Abakarov (86 kq), Alyona Kolesnik
(59 kq) gümüş, Əliabbas
Rzazadə (50 kq) isə bürünc
medala sahib olublar.
Qeyd edək ki, V İslam

Həmrəyliyi Oyunları 2021-ci
ildə keçirilməli olsa da, qlobal pandemiya səbəbindən
yarış bir il təxirə salınıb.
Avqustun 18-dək davam
edəcək V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında 56 ölkədən 4
mindən çox atlet idmanın 24
növü üzrə 483 dəst medal
uğrunda mübarizə aparır.
Oyunların məhz Konyada keçirilməsi təsadüfi

AHİK sədri Abşerondakı sanatoriyalara baxış keçirmişdir
AHİK sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev
həmkarlar ittifaqlarının Abşeron yarımadasındakı “Şıx”,
“Abşeron”, “Günəşli”, “Bilgəh” sanatoriyalarında, yeni
tikilməkdə olan “Şəki” və təmirə dayanmış “Xəzər” sanatoriyalarına baş çəkmiş, bu sağlamlıq-istirahət müəssisələrinin
yay mövsümündəki fəaliyyəti və inkişaf perspektivləri ilə
ətraflı tanış olmuşdur.
“Şıx” sanatoriyasında AHİK
sədrinə bildirilmişdir ki, burada
soydaşlarımız üçün dayaq-hərəkət
sistemi xəstəlikləri ilə bağlı yüksək
səviyyəli xidmət təşkil edilmişdir. Xarici ölkələrdən də müalicəyə gələnlərin
sayı artmaqdadır. Zəngilandan
məcburi köçkünlər rayonda salınmış
Ağalı qəsəbəsinə köçürüldükdən sonra sanatoriyanın boşalmış korpusunda
təmir işləri aparılır.
Mərdəkandakı “Abşeron” mədəbağırsaq sanatoriyasının 188 çarpayılıq 2 korpusunda xidmətlərə
yod-brom vannaları, naftalan terapiyası, parafin terapiyası və təbii
palçıq vasitəsilə müalicə prosedurları

daxildir. Burada son illərdə təmir
edilmiş “Miras” istirahət mərkəzində
dincələnlər istədikləri zaman
həkimlərlə məsləhətləşə, müayinədən
keçə və müvafiq müalicə ala bilərlər.
Qəsəbədəki “Günəşli” nevroloji
sanatoriyasında isə sinir sistemi
xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər
303 çarpayılıq yüksək rahatlıqlı 2
beşmərtəbəli korpusda yod-brom
vannaları, naftalan, parafin terapiyaları, palçıq, dəniz vannaları və açıq
səma altında yuxu kimi təbii üsullarla
müalicə olunurlar.
“Bilgəh” kardioloji sanatoriyasında
funksional diaqnostika, müalicəvi
gimnastika, fizioterapiya, elektroyuxu

terapiyası, müalicəvi masaj, oksigen
terapiyası, stomatologiya və
ginekologiya kabinetləri, balneoloji
müalicəxana, dəniz vannaları, klinikidiaqnostika və biokimya laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Burada da
minlərlə xəstə təbii üsullarla təsirli
müalicə alır, sağlamlığını bərpa edir.
Buzovna qəsəbəsində oynaq
xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər

üçün tikilən “Şəki” sanatoriyasına baş
çəkən konfederasiya sədri burada
görülən işlərlə tanış olmuşdur. Qeyd
edilmişdir ki, tikinti-quruculuq işləri
sürətlə davam etdirilir və obyekt
yaxın gələcəkdə istifadəyə veriləcək.
Qəsəbədəki “Xəzər” sanatoriyasında
isə məcburi köçkünlər yeni mənzillərə
köçürüldükdən sonra əsaslı təmir
işlərinə başlanmışdır.

AHİK sədri baxış zamanı Abşerondakı sanatoriyalarda müalicə və
istirahətin təşkili ilə yaxından tanış
olmuş, istirahət edənlərin təkliflərini
dinləmiş, xidmət personalına, təmirtikinti işləri aparan inşaatçılara tövsiyə
və tapşırıqlarını vermişdir. Keçirilən
görüşlərdə pasiyentlər müalicə və
istirahətin yüksək səviyyədə təşkil
olunduğunu qeyd etmişlər.
Sonda Səttar Möhbalıyev
jurnalistlərə bildirmişdir ki, ölkədə
qurumun 8 sanatoriyası və bir müalicə
pansionatı fəaliyyət göstərir. Hər il
həmkarlar ittifaqlarının 100 mindən
artıq üzvü yollayışlarla təmin edilir.
Yay ayları bu şəbəkənin fəaliyyətində
ən gur dövr sayıldığından bütün qüvvə
və imkanlar lazımi xidmətin təmin
edilməsinə səfərbər edilir. Madditexniki baza ildən-ilə müasirləşdirilir,
təmir-tikinti işləri aparılaraq xidmət
şəbəkəsi genişləndirilir.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

deyil. Qədim tarixi olan
Konya şəhəri həm də İslam
sivilizasiyasının mühüm
mərkəzlərindən sayılır. Böyük
təsəvvüf şairlərindən olan
Cəlaləddin Ruminin türbəsi
zahidlər üçün ziyarətgahdır.
Ümumiyyətlə, Konya müxtəlif
mədəniyyətlərin bir araya
gəldiyi harmonik ruha
sahibdir.
Xatırladaq ki, 2017-ci il

ları ilk dəfə Səudiyyə
Ərəbistanının Ciddə
şəhərində keçirilib. İranın
paytaxtı Tehranda keçirilməli
olan ikinci İslamiada ləğv
edilib. Üçüncü Oyunlar
2013-cü ildə İndoneziyanın
Palembanq şəhərində təşkil
olunub. VI İslam Həmrəyliyi
Oyunları isə 2025-ci ildə Kamerunun paytaxtı Yaundedə
keçiriləcək.

“Artilleriya atəşinin ustaları”
müsabiqəsi davam edir
“Beynəlxalq Ordu Oyunları – 2022" yarışları
çərçivəsində Qazaxıstanda keçiriləcək “Artilleriya
atəşinin ustaları” müsabiqəsində istifadə
ediləcək silah və texnikaya baxış keçirilib.
Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki,
ölkəmizi müsabiqədə
təmsil edəcək
artilleriyaçılarımız
silah və döyüş
texnikası qəbul
ediblər, müsabiqənin
mərhələlərinin
keçirilməsi üsullarının
məşq etdirilməsinə
başlayıblar.
Həmçinin hakimlər
heyətinin üzvləri təlim
sahəsi ilə tanış olublar.
Qeyd edək ki, “Artilleriya atəşinin ustaları” müsabiqəsi
avqustun 24-dək davam edəcək.
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Qarabağda bərpa, tikintiquruculuq işləri geniş vüsət alıb
Biz Qarabağı, Zəngəzuru yenidən qururuq, yenidən
qurmalıyıq. Buna nə qədər vəsait lazımdır. Hamısını öz
hesabımıza edirik, 1 il 8 ay ərzində hələ bir dənə də kömək
görməmişik. Heç bir yerdən heç kim bizə bir manat yardım
etməyib, hamısını özümüz edirik. Şəhərləri qururuq,
kəndləri qururuq, binalar tikirik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Məlum olduğu kimi, xalqımızın 44 günlük şanlı Vətən
müharibəsində möhtəşəm qələbəsindən keçən il yarım ərzində
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş bərpa, tikinti-quruculuq
işləri aparılır. Dünyada heç bir ölkə müharibədən ötən bu qədər
qısa zaman kəsiyində Azərbaycanda olduğu qədər iri infrastruktur
layihələri icra edə bilməmişdir.
Qarabağda hazırda görülən bərpa
işlərinin həcmi və vüsəti, insanların bu
bənzərsiz diyarı yenidən dirçəltmək və
onu dünyanın ən gözəl məkanlarından
birinə çevirmək arzusu o qədər böyükdür ki, bunları müşahidə edən hər
kəsdə dərin məmnunluq hissi yaranır.
Təkcə ölkə vətəndaşları deyil, yaxın
və uzaq ölkələrdən təşrif buyuran
qonaqlar da bunun fərqindədir və
heyranlıqlarını gizlətmirlər.
Qazaxıstandan olan tanınmış
yazıçı, Qarabağ həqiqətləri barədə rus
dilində nəşr olunan bir neçə kitabın
müəllifi Nasiha Qumarqızı bu ilin
yazında Şuşa şəhərini ziyarət edibdir. O, bu unudulmaz səfərlə bağlı
təəssüratlarını bizimlə bölüşərkən
dedi: “Şuşa hər bir azərbaycanlı üçün
olduğu kimi, mənim üçün də olduqca
doğma və məhrəmdir. Onun uzun illər
boyu düşmən əsarətində qalması hər
birimizin ürəyini sızladırdı. Ürək dolusu
sevinə bilmirdik. Ən xoş anlarımızda
belə gözümüzün biri gülürdüsə, o biri
ağlayırdı. İndi, gözəl və bənzərsiz
Şuşa azaddır!
Qazaxıstanlı şairə sonra bu sözləri
əlavə etdi ki, insan yalnız şərəfli
ölkədə ləyaqətli ömür sürə bilər.
Azərbaycan bu gün dünyanın ən
şərəfli ölkələrindən biridir. Bu ölkənin
vətəndaşları həqiqətən çox xoşbəxt
insanlardır. O, şəxsən dost və qardaş
Azərbaycan xalqı ilə fəxr edir.
Milli Məclisin Aqrar siyasət
komitəsinin sədri Tahir Rzayev bildirdi
ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
sürətlə həyata keçirilən genişmiqyaslı
quruculuq işləri dünya miqyasında
nümunəvi xarakter daşıyır. Ermənilərin
Qarabağda 30 ildə dağıtdıqlarını
bərpa etmək, Qarabağı dirçəltmək
və tamamilə yenidən qurmaq üçün

Azərbaycan dövləti və xalqı əl-ələ
verib.
Tahir Rzayevin sözlərinə görə,
möhtərəm Prezidentin liderliyilə
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
qurulan “ağıllı kəndlər” və “ağıllı
şəhərlər” Azərbaycanın yüksək kreativ
idarəetmə modellərinə açıq olduğunu
nümayiş etdirir. Qarabağ, bütövlükdə,
ölkəmiz faktiki olaraq regionda yeni
texnologiyalar mərkəzinə çevrilir.
Bu il iyulun 15-də bu ilin altı ayının
yekunlarına həsr olunan müşavirədə
dövlətimizin başçısı demişdir: “Əlbəttə
ki, Qarabağda gedən işlərlə bağlı bir
neçə kəlmə demək istərdim. Çox danışmaq istəmirəm, çünki hər şey göz
qabağındadır. Bütün işlər plan üzrə
gedir. İnfrastruktur işləri - artıq yaşayış
binalarının inşasına başlanılıb, Ağalı
kəndi istifadəyə verilib, beş şəhərin
Baş planı təsdiqlənib, yeni yaradılacaq kəndlərin yerləri müəyyən edilib.
Ola bilsin ki, biz bu il yeni kəndlərin
inşası, yaradılması ilə məşğul olacağıq. Həmçinin tarixi abidələrin bərpası.
Yəni, burada hər şey plan üzrə gedir”.
Prezident elə həmin çıxışında
fəxrlə qeyd etmişdir ki, Qarabağ
bölgəsi nəinki Azərbaycan üçün,
dünya üçün nümunəvi bölgə olacaq.
Azərbaycan dövləti hər şeyi planlı
şəkildə həyata keçirir. Görülən işlər
barədə ictimaiyyətə müntəzəm olaraq
məlumat verilməlidir və veriləcək.
Qarabağda görülən möhtəşəm işlər
hər bir vətəndaşın qəlbində sonsuz
ruh yüksəkliyi, sabaha dərin inam hissi
yaradır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Prezident İlham Əliyev müşavirədə bir çox
aktual məsələlərə, o cümlədən erməni
silahlı birləşmələrinin Qarabağdan
çıxarılması məsələsinə də toxunub.
Möhtərəm Prezidentimiz demişdir:

“Əfsuslar olsun ki, müharibədən 1 il
8 ay ötməsinə baxmayaraq, bundan
başqa, mən hər hansı bir müsbət
məqam tapa bilmirəm. Ancaq əfsuslar
olsun ki, mənfi məqamlar daha çoxdur.
Onlardan biri Ermənistanın 10 noyabr
2020-ci ildə imzalanmış Bəyannamədə
təsbit edilən məsələlərdən boyun
qaçırmasıdır. 10 noyabr Bəyannaməsi
faktiki olaraq Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır və müharibədə məğlub edilmiş tərəf kimi Ermənistan öz üzərinə
öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklər orada
açıq-aydın göstərilir. Onlardan biri
erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bu günə qədər
bu məsələ öz həllini tapmayıb. Biz
dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq, ancaq
Ermənistan bunu uzadır”.
Dövlətimizin başçısı dəfələrlə
vurğulayıb ki, erməni silahlı
birləşmələrinin Azərbaycan ərazisində
qalması tamamilə qəbuledilməzdir:
“Biz qalib ölkəyik, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Əgər
Ermənistan Azərbaycan ərazisindən
öz silahlı birləşmələrini çıxarmaq
istəmirsə, onda bizə bunu açıq desin,
biz də işimizi bilək. Bizim cavabımız nə olacaq? Onu bəlkə də indi
demək yersizdir. Ancaq bu, 10 noyabr
Bəyannaməsinin kobudcasına pozulması deməkdir”.
Milli Məclisin deputatı Anatoli Rafailov bildirdi ki, Azərbaycan dövlətinin
ədalətli və prinsipial mövqeyi ölkə
və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
birmənalı olaraq dəstəklənir. Çünki
rəsmi Bakının mövqeyi beynəlxalq
qanunlara, humanizm və ədalətə
əsaslanır. 2020-ci ilin payızındakı 44
günlük Vətən müharibəsi nəticəsində
Azərbaycan dövləti və xalqı Qarabağda tarixi ədaləti bərpa edibdir.
Faktiki olaraq, regionda yeni reallıqlar
yaranıbdır.
Milli Məclisin deputatı, həmçinin
vurğuladı ki, bu gün müstəqil
Azərbaycan dövləti Prezident İlham
Əliyevin müdrik liderliyilə Cənubi Qafqazda sülhün, tərəqqinin lokomotivi rolunda çıxış edir. Bu düşünülmüş siyasət
təkcə Azərbaycan xalqının deyil, regiondakı bütün dövlətlərin və xalqların
mənafelərinə uyğundur. Bu həqiqəti
rəsmi İrəvanın dərk edərək buna uyğun
hərəkət etməsi çox vacibdir.
Prezident İlham Əliyev Ümumdünya
Şəhər Forumunun “Daha yaxşı gələcək
naminə şəhərlərimizi dəyişdirək” adlı II
sessiyasındakı çıxışında ölkədə gedən
tikinti-abadlıq, quruculuq işlərinə diqqəti
cəlb etməklə, həm də son 30 il ərzində

Yaranmış gərginliyə görə bütün
məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür
Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra
Azərbaycan uğurlu xarici siyasəti, hərtərəfli inkişafı, beynəlxalq aləmə
sürətli inteqrasiyası, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı ilə mövqeyini getdikcə möhkəmləndirdi. Vətən müharibəsində işğalçı Ermənistan
üzərində tarixi Qələbədən və ərazi bütövlüyümüzün bərpasından sonra
isə ölkəmizin dünya birliyindəki nüfuzu birə-beş artdı. Prezident, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman ordumuz uzun
illər işğal altında qalmış torpaqlarımızı öz gücü ilə düşməndən azad etdi.
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində həyata keçirə
bilmədiyi dörd qətnaməni 44 gün ərzində reallaşdırdı. Bu zəfərdən sonra,
təbii ki, ölkəmizin regiondakı mövqeyi daha da güclənib və Azərbaycan
Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi diqqət mərkəzində olub.
Respublikamızın regionda lider dövlətə çevrilməsi beynəlxalq
aləmin də diqqətindən yayınmayıb.
Ona görə də bu ərazidə baş verən
hadisələrlə əlaqədar və ya qarşıya çıxan problemlərin həlli ilə bağlı
dövlət başçımız cənab İlham Əliyevlə
məsləhətləşilir. Ermənistanın atəşkəs
rejimini tez-tez pozması, üç dövlət
başçısının imzaladığı 10 noyabr
2020-ci il tarixli Bəyanatın bəndlərinə
əməl etməməsi və nəticədə regionda
xoşagəlməz hadisələrin baş verməsi
münaqişənin yenidən alovlanmasına
səbəb olur. Bütün bunların qarşısının
vaxtında alınması məqsədilə nüfuzlu
qurumların rəhbərləri, həmçinin inkişaf
etmiş dövlətlərin rəsmiləri möhtərəm
Prezidentimizlə telefon danışıqları aparır, dövlət başçımızın fikrini öyrənirlər.
Avqustun 5-də ABŞ dövlət katibi
Entoni Blinkenin Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevə zənginin məqsədi də bu
idi. Telefon söhbəti zamanı E.Blinken
bölgədə yaranmış gərginliklə bağlı
narahatlığını bildirib. Təbii ki, yaranmış
gərginliyə görə, həmişə olduğu kimi, bu

dəfə də Ermənistan məsuliyyət daşıyrdı. Çünki işğalçı ölkə Azərbaycana
məğlub olduğunu heç cür həzm
edə bilmir. Fakt isə faktlığında qalır:
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
təslim olmaq barədə sənədi özü imzalayıb. Ona görə də regiondakı gərginliyi
yaradan da işğalçı ölkədir. Görünür,
işğalçılar hələ də “bəlkə də qaytardılar”
xülyası ilə yaşayırlar.
Prezident İlham Əliyev də ABŞ
dövlət katibi ilə telefon danışığı zamanı yaranmış gərginliyə görə bütün
məsuliyyətin rəsmi İrəvanın üzərinə
düşdüyünü bildirdi. Dövlət başçımız
qeyd etdi ki, Rusiya sülhməramlı
kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi
Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən
hərbi təxribat törədilib və nəticədə,
Azərbaycanın hərbi qulluqçusu həlak
olub. Azərbaycan tərəfinin bu hərbi
təxribatın qarşısını almaq üçün zəruri
cavab tədbirlərini həyata keçirdiyini
vurğulayan dövlətimizin başçısı diqqətə
çatdırdı ki, biz 2020-ci il 10 noyabr
tarixli üçtərəfli Bəyanatın bəndlərinə

uyğun olaraq, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin və qanunsuz erməni hərbi
birləşmələrinin ərazilərimizdən çıxarılması məsələsini dəfələrlə gündəliyə
gətirmişik. Amma Ermənistan tərəfindən
bu öhdəlik yerinə yetirilmir, müxtəlif yersiz və ziddiyyətli bəyanatlar səsləndirilir.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək
ki, Ermənistanda baş qaldırmış
revanşistlər müxtəlif vasitələrlə regionda gərginlik yaratmağa cəhdlər edir,
təxribatlara əl atırlar. Ancaq unudurlar
ki, Vətən müharibəsində başlarını əzən
“dəmir yumruq” yerindədir.
Telefon söhbəti əsnasında, ikitərəfli
münasibətlər və qarşılıqlı maraq
doğuran digər məsələlərlə bağlı fikir
mübadiləsi də aparılıb. ABŞ Dövlət
katibinin qısa vaxt ərzində dövlət
başçımıza iki dəfə, bundan əvvəl isə
Ağ ev rəhbəri Cozef Baydenin Prezident İlham Əliyevə bir neçə dəfə təbrik
məktubu ünvanlaması dünyanın supergüc dövlətinin ölkəmizlə əməkdaşlığa
maraqlı olduğundan xəbər verir.

erməni faşistləri tərəfindən işğal
altında olan ərazilərimizdəki şəhər və
kəndlərimizin tamamilə məhv edildiyini,
mədəni-dini, tarixi abidələrimizin yer
üzündən silindiyini, meşələrimizin qırıldığını, çaylarımızın zəhərləndiyini qeyd
etmiş, Ağdamın, Füzulinin tamamilə
dağıdıldığını bildirmişdir. Ancaq
müharibədən sonra dayanıqlı şəhər
inkişafı daha böyük önəm kəsb edir.
Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə
müasir şəhər planlaşdırılmasını həyata
keçirir, “yaşıl enerji” və “sıfır tullantı”
konsepsiyasını tətbiq edir.
Azərbaycan işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində səkkiz aydan
az müddətə hava limanı inşa edib
istifadəyə vermişdir. Zəngilan və Laçın
rayonlarında daha iki hava limanının
tikintisi davam edir. Azad edilmiş bəzi
şəhərlərin baş planı hazırdır. Şuşa
şəhəri sürətlə yenidən qurulur. Ağdamda on minlərlə sakin üçün nəzərdə
tutulmuş yeni şəhər inşa edilir. Ağdam
sənaye parkı artıq fəaliyyət göstərir.
Zəngilanda, Füzulidə, Ağdamda yeni
məktəb, xəstəxana, yaşayış evləri
ucaldılmaqdadır. Ərazilərdə müasir
yollar, körpülər, tunellər salınır, infrastruktur tamamilə yenilənir. Yeni elektrik
stansiyaları, su anbarları yaradılır,
torpaqlar əkin dövriyyəsinə daxil edilir.
Prezidentimiz xatırlatmışdır ki,
müharibədə məğlub olmasına baxmayaraq, Ermənistan tərəfi yenə
də sülhə gəlmək, düşmənçiliyə son
qoymaq fikrində deyil. Azərbaycan
öz ərazilərini bərpa edib quruculuq
işləri gördüyü halda, erməni millətçiləri
yenə də müharibə etmək fikrindən əl
çəkmirlər.
Ancaq onlar yanılırlar.
Azərbaycanın bugünkü inkişafı, güclü
ordusu qarşısında heç bir qüvvə tab
gətirə bilməz. Dövlətimizin başçısı
bildirib ki, biz sülh tərəfdarıyıq, lazım
gəlsə, hər an başqa vasitələrə də
əl ata bilərik. Ermənistan bu barədə
düşünməli və sülhə gəlməli, qəbul
etdiyi öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.
Bəli, bu gün Əlahəzrət Zaman
Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Çünki
2020-ci ilin payızında Cənubi Qafqazda tarixi ədaləti bərpa etmiş azad,
müstəqil ölkəmiz regionda beynəlxalq
normalara əsaslanan ədalətli və prinsipial siyasət həyata keçirir. Xalqımız regiona sülh, tərəqqi və sabitlik gətirmək
əzmindədir. Bunun qarşısını heç bir
qüvvə ala bilməz!

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”
Avqustun 5-də Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişelin də
möhtərəm Prezidentimizə zəng etməsi
Azərbaycanın Cənubi Qafqazda
sayılıb-seçilən dövlət olmasının daha
bir göstəricisidir. Avropalı diplomat
da bugünlərdə regionda yaranmış
gərginliklə bağlı narahatlığını bildirib.
O, Brüssel sülh gündəliyinə uyğun
olaraq, Avropa İttifaqının regionda
davamlı sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində səylərini davam
etdirəcəyini vurğulayıb.
Avropa İttifaqı Şurası prezidentinin
bütün bu məsələləri ölkəmizin başçısı
ilə müzakirə etməsi respublikamızın
dünyada artan nüfuzunun və Prezident
İlham Əliyevin liderlik məharətinin,
eyni zamanda, regionda yaranmış yeni
reallıqların dəstəklənməsinin təsdiqidir.
Xatırladaq ki, bir ay əvvəl də Şarl
Mişelin dövlət başçımıza telefon zəngi
olmuşdu. Regionda baş verən hadisələr
barəsində Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti də məlumatlandırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev avropalı diplomata Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci
il tarixli Bəyanatın müddəalarını yerinə
yetirmədiyini, Azərbaycanın Qarabağ
bölgəsində yerləşdirdiyi silahlıları hələ
də çıxarmadığını bir daha xatırladıb.
Həmçinin, qanunsuz erməni hərbi
birləşmələrinin də ərazilərimizdə öz
mövcudluğunu davam etdirməsi Şarl
Mişelin diqqətinə çatdırılıb. Prezident
İlham Əliyev qəti mövqeyini bir
daha bəyan edib: Ermənistan silahlı
qüvvələri və qanunsuz erməni hərbi
birləşmələrinin ünsürləri ərazimizdən
çıxarılmalıdır!
Xatırladaq ki, iyulun 4-də də Avropa
İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə
zəng etmiş və Cənubi Qafqazda sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasının Avropa İttifaqı üçün vacibliyini
vurğulamışdı.

Mehman İSMAYILOV,
politoloq

Ermənistan Vətən müharibəsinə qədərki danışıqlar dövründə olduğu
kimi, indiki mərhələdə də davamlı şəkildə təxribatlar törədir, sülh
prosesinin əngəllənməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. Biz bu mənzərəyə
yaxşı bələdik. Dövlətimizin başçısının qeyd etdiyi kimi, Ermənistan Vətən
müharibəsinə qədərki dövrdə sülh prosesində bir addım irəliləyiş görən
kimi, müxtəlif üsullarla təxribatlara əl atır, vəziyyəti gərginləşdirirdi.
Bunun səbəbini bir çox fərqli nöqteyi-nəzərdən gözdən keçirmək, bu
millətin ümumi psixologiyasını və ya xislətini təhlil etmək, elmi faktlarla
anormallığı sübuta yetirmək olar. Lakin məsələnin bir də başqa bucağı
var: qorxu. Tarix boyu azərbaycanlılarla, özlərinin dili ilə desək, türklərlə
üz-üzə gəlməkdən çəkinən bir xalq, hətta, sülh danışıqlarından da qorxur,
mümkün olduğu qədər ləngitməyə çalışır.

Ermənilər sülh prosesinə
açıq şəkildə mane olurlar

Bəzi tarixçilər, eləcə də, siyasət adamları
“müharibələrdə qələbə qazanan tərəf
olmur” – desələr də, II Qarabağ müharibəsi
bütün cəhətlərdən Azərbaycanın mütləq
zəfər qazandığı tarixi bir hadisə idi. Vətən
müharibəsi təkcə Azərbaycan üçün deyil,
ümumilikdə region və dünya üçün yeni
perspektivlərin yaranması ilə nəticələndi.
Burada söhbət təkcə kommunikasiyaların
açılması, nəqliyyat-logistika, turizm və s.
sektorların inkişaf imkanlarından getmir. Bu,
həm də bölgədə sülhün və davamlı sabitliyin
yaranması üçün təkan oldu. Cəlaləddin
Ruminin də dediyi kimi, ümidsizliklərin
ardında böyük ümidlər, qaranlığın ardında
necə aydınlıqlar var. Eynilə sülh üçün,
azadlıq üçün başlanan Vətən müharibəsi
kimi.
Müharibənin son günü daha böyük
miqyaslı fəlakətdən və məğlubiyyətdən
qurtulmaq üçün təslim olmaq haqqında
sənədə imza atan Ermənistan baş naziri və
onun təmsil etdiyi dövlət hər zaman olduğu
kimi, bu dəfə də öz vədinə və rəsmi sözünə
əməl etmədi. Ermənilər həm 10 noyabr
Bəyanatının müddəalarından boyun qaçırır,
həm də Azərbaycanın prosesi sağlam şəkildə
davam etdirməsinə mane olmağa çalışır.
Bunun üçün əllərində təkcə bir paslanmış
silah qalıb: təxribat törətmək. Ona görə
paslanmış ki, indiki mərhələdə nə biz, nə
də dünya ictimaiyyəti onların yalanlarına
əhəmiyyət verir. Artıq hər kəs bu xain
toplumun xislətinə bələddir.
Ümumiyyətlə, gec də olsa, dünya
ictimaiyyətində Ermənistan təxribatlarının
regional sülhə zərər verdiyi fikri formalaşıb.
Qeyd edildiyi kimi, onlar üçtərəfli
bəyanat imzalandıqdan sonra həm rus
sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi
Azərbaycan torpaqlarında, həm də sərhəd
xətləri boyunca təxribatlar törədirlər.
Ötən günlərdə Prezidentimizə edilən
telefon zəngləri və bu zənglərin tərəf
müqabilləri erməni silahlı birləşmələrinin
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə qanunsuz
yerləşdirilməsinin region üçün təhlükə
yaratdığı mövzusunda həmfikirdirlər.
Maraqlısı ondan ibarətdir ki, zamanzaman sülhün təmin edilməsinin və
kommunikasiyaların açılmasının özləri üçün
də böyük imkanlar yaradacağını etiraf edən
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan, ya
əsgər və zabitlərə sözünü keçirə bilmir,
ya da elə bizim də zənn etdiyimiz kimi,
tamamilə ikiüzlü siyasət yürüdür. Əlbəttə,
bu iki variantın hər biri ölkə daxilindəki
anarxiyadan, xaosdan xəbər verir.
Məlum olduğu kimi, rəsmi İrəvan həmin
quldur dəstələrinin torpaqlarımızdan
çıxarılması üçün heç bir tədbir görmür. Hələ,
bu, azmış kimi, təxribatlar törətməkdən də
geri durmur. Bununla da ermənilər regionda
sülh prosesinin gedişatına, həm də üçtərəli
bəyanatın şərtlərinin yerinə yetirilməsinə
ziyan vururlar.
Əgər buradakı səbəblərdən danışırıqsa,
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə davam
edən yenidənqurma işlərini də qeyd etmək
lazımdır. Belə ki, yerli və xarici ekspertlərin
fikirlərinə görə, ermənilərin təxribat
törətməkdə əsas məqsədlərindən biri bərpa
prosesini ləngitməkdir. Bu təxribatlar təkcə
Azərbaycan xalqı və dövləti üçün deyil,
hər zaman humanizmdən, insanlıqdan və
qanunlardan dəm vuran dünya ictimaiyyəti
üçün də qəbuledilməzdir.
Mütəxəssislər, həmçinin bildirirlər ki,
silahlı və ya başqa yollarla Azərbaycana

qarşı törədilən təxribatları dayandırması
üçün Ermənistana təzyiq göstərilməli,
lazım gələrsə, müxtəlif sanksiyalar tətbiq
edilməlidir.
Ümumiyyətlə, bu ölkədə baş verənlər
hər kəsə məlumdur. Onsuz da bir ayağı
topal olan Ermənistan iqtisadiyyatı Vətən
müharibəsindən sonra heç əl ağacları ilə də
yeriyə bilmir. Erməni xalqı davamlı şəkildə
etiraz aksiyaları təşkil edir, işsizlikdən, qiymət
artımından, iqtisadi tənəzzüldən şikayət edir.
Tarix boyu özgəsinin atına minməyə çalışan
erməni dövləti isə öz tayqulaq, kor-topal
uzunqulağının dərdinə qalmaq əvəzinə
başqasının təkərinə çomaq soxmağa çalışır.
Dövlətimizin başçısı ABŞ Dövlət
katibi Entoni Blinken, Fransa Prezidenti
Emanuel Makron və Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişellə telefon
danışıqları zamanı yaranan vəziyyətin
bütün məsuliyyətinin Ermənistanın üzərinə
düşdüyünü bildirib. Prezident qeyd edib ki,
quldur silahlı birləşmələr tərəfindən törədilən
təxribatlar nəticəsində bir Azərbaycan əsgəri
həlak olub. Bu, həm də sülhün və danışıqlar
prosesinin axsamasına səbəb olur. Əlbəttə,
Azərbaycan tərəfi belə təxribatların qarşısını
almaq və düşməni susdurmaq üçün lazımi
tədbirlər görür.
Qeyd edilməsi vacib olan önəmli
məsələlərdən biri də, üçtərəfli bəyanatda öz
əksini tapan Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır.
Erməni xalqı da, onların etimad edib seçdiyi
lider də yaxşı başa düşür ki, bu, onlar üçün
də qurtuluş yoludur. Lakin hər zaman olduğu
kimi, onlar reallıqlarla barışmır, yalanların
kölgəsindən çıxmağa cəsarət etmirlər.
Zəngəzur dəhlizinin açılması 2021-ci il
yanvarın 11-də imzalanan üçtərəfli bəyanatda
da qeyd edilib.
Erməni baş nazir isə utanmadan
iddia edir ki, bu bəyanatlarda Zəngəzur
dəhlizindən söhbət getmir, koridor qismində
qeyd edilən sadəcə Laçın dəhlizidir. Bir
çoxumuz bəyanatın müddəalarını dəfələrlə
oxumuş, həm öz mühakiməmizlə, həm də
ekspertlərin və dövlət başçımızın şərhləri
ilə anlamışıq. Burada – 10 noyabr üçtərəfli
Bəyanatın 9-cu maddəsində açıq şəkildə
qeyd edilir ki, bölgədəki bütün iqtisadi və
nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan
Respublikası vətəndaşların, nəqliyyat
vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə
maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları
və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında
nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə
zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə
nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik
Xidmətinin sərhəd xidməti həyata keçirir.
Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın
qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat
kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcək.
Bu isə o deməkdir ki, Paşinyan təxribat
törədən erməni quldur dəstələrindən heç də
fərqlənmir, o, sadəcə olaraq təxribatçıların
kostyum və qalstuk geyinən rəsmi
nümayəndəsidir.
Əvvəllər belə xarakterli yazıları
Ermənistanın yaxın zamanda ağıllanıb,
reallıqlarla barışacağına ümidvar olduğumuzu
qeyd etməklə bitirsək də, indi əminliklə
söyləyirik ki, “dəmir yumruq” yerindədir və
lazım gələrsə, Vətən müharibəsində olduğu
kimi, yenidən düşmənin başına çaxılmaq
üçün hazırdır!

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”
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Ağsuda şəhid İlkin Zülfüqarovun
doğum günü qeyd edilib

Prezident İlham Əliyevin 9 avqust 2018-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılan Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST) 4 ildir
ki, vətəndaşlara şəffaf və operativ xidmət göstərir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan DOST mərkəzlərində
154 dövlət sosial xidməti bir pəncərədən, vətəndaş rahatlığı və sadə
prosedurlar əsasında vətəndaşlara təqdim olunur. İndiyədək DOST
mərkəzlərində bir milyondan çox vətəndaşa xidmət göstərilib və əhalinin
bu xidmətlərdən məmnunluq səviyyəsi 98,1 faiz olub.

Sosial sahədə əldə edilən
uğurlar məmnunluq doğurur
DOST mərkəzləri şəbəkəsi ilbəil
genişlənməkdədir. İndiyədək Bakı
şəhərini və Abşeron rayonunu əhatə
edən 5 DOST mərkəzi açılıb. Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında ordumuzun işğaldan azad etdiyi ərazilərdə də DOST
konsepsiyasının tətbiqinə başlanıb.
Artıq Zəngilanın Ağalı kəndində ilk
“Smart DOST” məntəqəsi istifadəyə
verilib. Paralel olaraq Bakı şəhərində
sonuncu DOST mərkəzinin, həmçinin
Şuşa, Sumqayıt, Gəncə, Bərdə, Quba
və digər regionlarda mərkəzlərin yekun
layihələndirmə – tikinti işləri aparılmaqdadır.
“Çağrı Mərkəzi” tərəfindən isə ötən
dövr ərzində 2,7 milyon müraciət cavablandırılıb. DOST Agentliyi fəaliyyəti
dövründə ictimai iştirakçılığın təşkili,
könüllü hərəkatına dəstək, gənclər
siyasətinə dəstək, dövlət – vətəndaş
münasibətlərinin inkişafı, yüksək
keyfiyyətli xidmət, gənclərin əmək bazarına hazırlığı və fəal yaşlanmanın təmin
olunması məqsədilə “Könüllü DOST”
proqramını icra edib. Agentlikdə könüllülük fəaliyyəti 5 istiqamətdə - “Gənc
DOST”, “Gümüşü DOST”, “İnklüziv
DOST”, “Korporativ DOST” və “Distant
DOST” altproqramları təşkil edilib.
DOST Agentliyinin fəaliyyəti
beynəlxalq arenada da yüksək
qiymətləndirilir. Bunun nəticəsidir
ki, agentlik bu il 5 beynəlxalq mükafatla, o cümlədən Avropa Sosial
Şəbəkəsinin Avropa Sosial Xidmətlər
Mükafatı ilə təltif edilib. DOST
mərkəzləri “Avropa İttifaqı Biznes Mühiti
Hesabatı – 2021”də təkmil islahat kimi
dəyərləndirilib.
Bu məlumatları Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev
DOST Agentliyinin 4 illik fəaliyyətinin
müzakirəsinə həsr olunan iclasda bildirib və əlavə edib ki, bu layihəmiz dünyada məşhur olan LRQA sertifikatlaşdırma
(Böyük Britaniya) təşkilatı tərəfindən 4
istiqamət üzrə ISO sertifikatlarına layiq
görülüb.
Müharibə iştirakçıları, onların
ailə üzvləri, müharibə ilə əlaqədar
zərər çəkmiş şəxslərin postmüharibə
dövründə üzləşdikləri psixoloji fəsadların aradan qaldırılması,
nazirliyin tabeliyində olan qurumların
çağrı mərkəzlərinin 142 – Çağrı
Mərkəzinə inteqrasiyası, “DOST indeks”
qiymətləndirməsi metodologiyasının tətbiqi və digər məsələlərlə bağlı
təqdimatlar edilib.
Vətəndaşlara xidmətdən
danışarkən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN)
tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq
Agentliyinin icra etdiyi “İşəgötürənlə
birgə işçilərin əməkhaqqının
maliyyələşdirilməsi” proqramını xatırlatmaq yerinə düşər. Həmin proqram üzrə
2022-ci ilin 7 ayı ərzində 1018 işsiz
şəxsə iş yerlərinə göndərişlər verilib.
Bunlardan 379 namizəd artıq işə qəbul

prosesini tamamlayıb. Cari ilin ötən
dövründə 100-dək, ümumilikdə isə,
288 işəgötürənlə əməkdaşlığa başlanılıb və onlarla imzalanan müqavilələr
üzrə əksəriyyəti şəhid ailəsi üzvləri və
qazilərdən ibarət 911 şəxs işlə təmin
edilib.
İşlə təmin edilənlərin hər biri ilə
əmək müqaviləsi bağlanılıb. Qeyd edək
ki, proqram əsasında işlə təmin edilən
şəxslərin 1 il ərzində əməkhaqlarının bir
hissəsinin Dövlət Məşğulluq Agentliyi
tərəfindən maliyyələşdirilməsi nəzərdə
tutulur.

Bugünlərdə Nazirlər Kabinetinin
qərarları ilə “Şəhid və şəhid ailəsi statusu almış şəxslərin reyestrinin aparılması Qaydası” və “Müharibə veteranlarının reyestrinin aparılması Qaydası”
təsdiq edilib. Qərarlar Azərbaycan
Prezidentinin 2021-ci il 17 iyun tarixli
fərmanlarının icrasının təmin edilməsi
məqsədilə qəbul edilib. Yeni qaydalara
əsasən ƏƏSMN-nin mərkəzləşdirilmiş
elektron informasiya sistemində
müharibə veteranlarının, şəhid və şəhid
ailəsi statusu almış şəxslərin reyestrləri
elektron formada aparılacaq. Reyestrin əsas təyinatı şəhidlər, şəhid ailəsi
üzvləri, müharibə əlilləri və veteranları
barədə vahid informasiya bazasının
yaradılması, onlarla əlaqədar müvafiq
məlumatların toplanılması, işlənməsi,
saxlanılması və axtarışının avtomatlaşdırılmasıdır.
Qeyd edək ki, şəhidlər, şəhid ailə
üzvləri, müharibə əlilləri və veteranlarının elektron qaydada vahid informasiya bazasının yaradılması gələcəkdə
müvafiq kateqoriyalardan olan şəxslərin
dövlət orqanlarına müraciətləri zamanı
statuslarının real vaxt rejimində operativ
müəyyənləşdirilməsinə şərait yaradacaq, sosial təminat hüquqlarına çevik
və proaktiv qaydada baxılmasına imkan
verəcək.
Prezident İlham Əliyevin Qarabağ
müharibəsi əlillərinə xüsusi qayğısının
göstəricisi olaraq icra edilən birdəfəlik
ödəmə proqramı uğurla davam edir.

Proqram hərbi qulluqçuların sığortası
ilə bağlı qanun qəbul edilən tarixədək
– 1997-ci il avqustun 2-dək hərbi
xidmətdə aldıqları xəsarətlə bağlı
əlillikləri yaranmış şəxsləri əhatə edir.
Ötən həftə Dövlət Sosial Müdafiə
Fondunda (DSMF) Birinci Qarabağ
müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödəmə
proqramının icrası hərbi ekspertlərlə
müzakirə edilib. DSMF-nin İdarə
Heyətinin sədri Himalay Məmişov yeni
proqramın Prezident İlham Əliyevin
müharibə əlillərinə növbəti xüsusi
qayğısının bariz nümunəsi olduğunu

 ildirib, proqramın icra mexanizmi
b
barədə ətraflı məlumat verib.
Bildirilib ki, 1997-ci il avqustun 2-dək
olan xidmət dövründə aldığı xəsarət,
habelə hərbi xidmət vəzifələrini yerinə
yetirərkən xəsarət və ya xəstələnməsi
nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş
şəxslərlə yanaşı, proqram həmin
şəxslərdən vəfat edənlərin vərəsələrini
də əhatə edir. Həmçinin xidmətlə
əlaqədar əlilliyi olmuş, lakin sonradan
reabilitasiya olunmuş şəxslərin, eləcə də
əvvəllər hazırkı məbləğdən az sığorta
ödənişi almış şəxslərin də ödənişlə
təmin olunması nəzərdə tutulub. Bu
da proqramın humanist prinsiplərə
əsaslandığını və əhatə dairəsinin
daha geniş olduğunu göstərir. Əvvəlcə
müvafiq sənədləri e-sistemlərdə olan
11 minədək şəxsə proaktiv qaydada
birdəfəlik ödəmə təyin olunub, hazırda
ödənişlər həmin şəxslərin bank hesablarına köçürülür, onlara bu barədə SMS
göndərilir. Ümumilikdə, 66,5 milyon
manatadək vəsait onların bank hesablarına köçürülüb. Hesablarına vəsait
köçürülmüş Birinci Qarabağ müharibəsi
əlillərinin bir qismi onlara təyin edilmiş
ödənişləri əldə ediblər. Onlar birdəfəlik
ödəmələrin verilməsinin Prezident İlham
Əliyevin qazilərə göstərdiyi diqqətin
növbəti təzahürü olduğunu vurğulayaraq,
ölkəmizdə həyata keçirilən sosial dəstək
tədbirlərindən razılıqlarını bildiriblər.
Eləcə də, sənədləri e-sistemlərdə və
arxivlərdə olmayan müharibə əlillərinin

DSX: Narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığına
qarşı mübarizə uğurla davam etdirilir
Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) tərəfindən dövlət sərhədinin
mühafizəsinin təmin olunması və narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığına
qarşı mübarizə sahəsində sərhəd mühafizə tədbirləri uğurla davam
etdirilir.
DSX-nin mətbuat mərkəzindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, iyulun 27-də saat
20:40-da Yardımlı rayonunun Avaş kəndi
yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının
sahəsində xidmət aparan sərhəd naryadı iki
nəfər naməlum şəxs tərəfindən İran İslam
Respublikasından Azərbaycan Respublikası
istiqamətində dövlət sərhədinin pozulmasını
müşahidə edib.
Sərhəd zastavası dərhal “Silaha” komandası üzrə qaldırılıb, xidməti ərazi qapadılıb.
Sərhəd naryadı tərəfindən “Dayan” əmri
verilərək havaya xəbərdarlıq atəşi açıldıqdan
sonra qaçaqmalçılar əllərindəki bağlamanı
yerə ataraq havanın qaranlıq və relyefin
mürəkkəb olmasından istifadə edərək geriyə
İran İslam Respublikası istiqamətinə qaçıblar.
Həmin ərazidə keçirilmiş sərhəd axtarışı
və əməliyyat tədbirləri nəticəsində bir ədəd
bağlamada təxmini çəkisi 5025 qram narkotik
vasitə tiryəkə bənzər maddə və 1 ədəd “PULSAR HELİON 2” markalı termal gecəgörmə
cihazı aşkarlanaraq götürülüb.
Avqustun 5-də saat 22:30-da Astara
rayonunun Qapıçıməhəllə kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının sahəsində xidmət
aparan sərhəd naryadı tərəfindən dövlət
sərhədinin İran İslam Respublikasından
Azərbaycan Respublikası istiqamətində
pozulmasına dəlalət edən əlamətlər aşkarlanıb, ərazi qapadılaraq sərhədboyu zolaq
və nəzarətedici vasitələr yoxlanılaraq sərhəd
axtarışına başlanılıb.
Keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri
nəticəsində saat 23:00 radələrində Astara
rayonunun Qapıçıməhəllə kəndi ərazisində

“Mercedes-Benz” markalı 10 UD 091 dövlət
nömrə nişanlı avtomobilin mühəndis texniki çəpərinin yaxınlığında dayanması,
avtomobildəki şəxslərdən birinin düşərək
özünü şübhəli aparması və ətrafı müşahidə
edərək kolluqda gizlədilmiş bir ədəd bağlamanı götürməsi sərhəd naryadının diqqətini cəlb
edib.
Sərhəd naryadının “Dayan” əmrinə tabe
olmayan naməlum şəxs ərazidən bağlamanı
götürüb hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd
edərkən saxlanılıb.
Saxlanılan şəxsin əvvəllər məhkum
olunmuş Ağdam rayon sakini 1968-ci il
təvəllüdlü Mamedov İlqar Boran oğlu olduğu
müəyyənləşdirilib, əlindəki bağlamaya baxış
zamanı təxmini çəkisi 5780 qram psixotrop
tərkibli metamfetamin həbləri və 695 qram
marixuanaya bənzər narkotik maddə aşkar
olunaraq götürülüb. İlqar Mamedovun saxlanılmasını görən avtomobilin sürücüsü sərhəd
naryadının qanuni tələblərinə tabesizlik
göstərərək yüksək sürətlə ərazidən uzaqlaşıb.
Hadisə yerindən qaçmış avtomobilin
saxlanılması ilə bağlı aidiyyəti üzrə Daxili İşlər
Nazirliyinə (DİN) məlumat verilib. Nəticədə
Masallı rayonu ərazisində DİN-in Baş Dövlət
Yol Polisi İdarəsi əməkdaşları tərəfindən avtomobilin sürücüsü saxlanılıb. Onun 1980-ci
il təvəllüdlü əvvəllər narkotik vasitələrin qeyriqanuni dövriyyəsinə görə məhkum olunmuş
Xocavənd rayon sakini Aslanov Anar Yavər
oğlu olması müəyyənləşdirilib.
Hər iki fakt üzrə əməliyyat-istintaq
tədbirləri dаvаm etdirilir.

Ağsuda Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə torpaqlarımızı işğaldan azad
edərək xalqımıza qələbə sevinci bəxş edən və bu yolda canından keçən
qəhrəmanlardan biri olan şəhid Zülfüqarov İlkin Nurəddin oğlunun doğum
günü qeyd edilib.

müvafiq hərbi – həkim komissiyalarına
müraciətləri əsasında daha 150-dək
şəxsin birdəfəlik ödəməni almaq
hüququ təsdiqlənib və yaxın günlərdə
onların da bank hesablarına ödəniş
köçürüləcək. Bu barədə hər birinə SMS
göndəriləcək.
Qeyd edək ki, e-sistemlərdə, habelə
müvafiq arxivlərdə 1997-ci ilin 2 avqust
tarixinədək hərbi xidmət zamanı aldığı
xəsarətlə bağlı məlumat olmadığı
üçün birdəfəlik ödəmə təyin edilməmiş
şəxslər, habelə birdəfəlik ödəməni
almaq hüququ olan şəxs vəfat etdiyi
hallarda onların vərəsələri birdəfəlik
ödəməni almaq üçün müvafiq sənədləri
təqdim etməlidirlər.
Sənədləri e-sistemdə mövcud olan
şəxslərə bu ödəmə proaktiv şəkildə
ödənilir. Sənədləri e-sistemlərdə olmayanlar isə sənədlərini aidiyyəti qurumlara müraciət etməklə elektronlaşdırır,
bundan sonra Dövlət Sosial Müdafiə
Fondu tərəfindən ödəniş həyata keçirilir.
Birdəfəlik ödəmə ilə təmin olunanlar
arasında Azərbaycanın tanınmış hərbi
diktoru, hərbi vətənpərvərlik mahnılarının məşhur ifaçısı Şəmistan Əlizamanlı
da var.
Əhaliyə göstərilən sosial
xidmətlərdən danışarkən, qeyd etmək
yerinə düşər ki, bugünlərdə ƏƏSMN-nin
tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin Sabunçu rayonunda yeni ixtisaslaşmış Sosial Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə
başlayıb. Mərkəzdə sosial işçi, psixoloq, loqoped, sosial – pedaqoq və uşaq
inkişafı üzrə mütəxəssislər vasitəsilə 18
yaşınadək əlilliyi olan şəxslərə reabilitasiya xidmətləri göstəriləcək.
Prezident İlham Əliyevin şəhid
ailələri və müharibə əlillərinə, həmçinin
həssas əhali qruplarından olan digər
şəxslərə xüsusi diqqətindən danışan
Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə
Heyətinin sədri Vüqar Behbudov
bildirib ki, bu şəxslərin sosial müdafiəsi
tədbirləri ildən-ilə daha da gücləndirilir.
Qeyd olunub ki, agentlik hazırda 18
yaşınadək əlilliyi olan şəxsləri həm
stasionar, həm də səyyar formada sosial xidmətlərlə təmin edir. Daha əvvəl
açılışı olan Abşeron Sosial Xidmət
Mərkəzində xidmət göstərilən bu
kateqoriyadan olan 60-a yaxın uşağın
reabilitasiyası yekunlaşıb.
Sabunçu Sosial Xidmət Mərkəzi də
uşaqlara keyfiyyətli xidmət göstərilməsi
üçün xüsusi avadanlıq və ləvazimatlarla
təchiz edilib. Mərkəzin xidmətlərindən
ilkin olaraq 3 – 11 yaş qrupuna aid
18 yaşınadək əlilliyi olan şəxslər
bəhrələnəcək. Burada uşaqlar üçün
fərdi və qrup şəklində sosial-reabilitasiya xidmətlərinin təşkili ilə yanaşı, valideynlər də müvafiq təlimlərə
cəlb olunacaq. Mərkəzdə ay ərzində
40 nəfər uşağa xidmət göstərilməsi
nəzərdə tutulub.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Gənclərin innovasiya yay düşərgəsi
interaktiv təlimlərlə davam edir
Xəbər verildiyi kimi, avqustun 8-də Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA)
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təşkilatçılığı
ilə Mingəçevir şəhəri Kür Olimpiya İdman Tədris
Mərkəzində ölkə üzrə gənc alim və mütəxəssislərin,
müxtəlif ali təhsil müəssisələri tələbələrinin iştirakı ilə
Gənclərin innovasiya düşərgəsinə start verilib.
Düşərgənin proqramına əsasən, ilk gün
rəsmi açılış mərasimi
baş tutub. Daha sonra
“Fövqəladə hallarda
davranış q
 aydaları”,
“İlk tibbi yardım”
mövzusunda əyanipraktik təlimlər keçirilib, gənclərin asudə
vaxtlarının səmərəli
təşkili üçün intellektualəyləncəli oyunlar,
idman yarışları və müsabiqələr təşkil olunub.
Növbəti gün isə gənclər üçün “Smart şəhər: Dörd əsas texnologiya” və “Mexatronika və maşın öyrənməsi”, “Müxtəlif sahələrdə innovativ texnologiyaların tətbiqi” kimi mövzularda təlim, seminar, eləcə
də asudə vaxtın səmərəli təşkili məqsədilə elmi-əyləncəli, intellektual
oyunlar, idman yarışları keçirilib.
Dünən isə “Smart şəhər: Dörd əsas texnologiya” və “Mexatronika və machine learning” təlimləri davam etdirilmiş, qruplar üzrə bölünmüş komandalar tapşırıqları icra etmiş, “Elm və təhsildə innovativ
texnologiyalar”, “Simulyasiya proqramları” mövzusunda mühazirə,
praktiki məşğələ və elmi debatlar təşkil edilib.
Qeyd edək ki, təlimlər Yüksək Texnologiyalar Parkının, onun
rezidenti olan “Troniq” MMC-nin, Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının və Radiasiya Problemləri İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən
aparılıb.
Gənclərin innovasiya düşərgəsi qarşıdakı günlərdə “Robototexnika”, “Motivasiya və hədəf” və proqramda nəzərdə tutulan digər
təlimlərlə davam etdiriləcək.

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti”

Əvvəlcə, Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Rövşən Bağırov, rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri, şəhid ailələri və qazilər
Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək, şəhidin
məzarı önünə gül dəstələri qoymuşlar və
onun ruhuna dualar oxunmuşdur. Daha sonra
Ağsu RİH-in dəstəyi ilə şəhərdə mərasim
təşkil edilmişdir.
Tədbirdə çıxış edən RİH başçısı Rövşən
Bağırov şəhid İlkin Zülfüqarovun həyat yolundan, göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan söz açmış
və rəşadətli ordumuzun, qəhrəman oğullarımızın böyük şücaət göstərərək torpaqlarımızı
düşməndən azad etdiyini qeyd etmişdir.
Daha sonra mərasimdə iştirak edən
şəhid ailələri öz çıxışlarında göstərilən
diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Zülfüqarov İlkin Nurəddin oğlu 8 avqust
1989-cu ildə Ağsu rayonunun Gursulu
kəndində anadan olmuşdur. 2020-ci il
27 sentyabr tarixində Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrin tərkibində gizir kimi Vətən
müharibəsində döyüşlərə qatılmışdır.
Cəbrayıl rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə
şəhid olmuşdur. 20.10.2020-ci ildə Ağsu
Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
15.12.2020-ci il tarixli sərəncamı ilə
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni, həmin tarixli
digər sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” medalı,
24.12.2020-ci il sərəncamı ilə “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalı, 24.06.2021-ci
il tarixli sərəncamına görə isə “Füzulinin azad
olunmasına görə medalı ilə təltif edilmişdir.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 534 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda
yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına 534 yoluxma faktı qeydə
alınıb, 526 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz
nümunələri müsbət çıxan 6 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 803 min
157 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 790 min
193 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min
768 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 3 min
196 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 4 min 587,
bu günə qədər isə ümumilikdə 7 milyon 80
min 772 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
ASCO-nun (AM147/2022) tabeliyindəki idarələrə yanğınsöndürmə
avadanlıqlarının satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 18
avqust 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili:
1132.
Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Xəzər Dəniz Neft Donanmasının Pirallahı sahəsində damba yük və yedək yanalma
körpüsünün layihələndirilməsinin (AM147/2022) satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 18
avqust 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili:
1132.
Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Şirvan Yol Tikinti-3” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
24 sentyabr 2022-ci il saat 17.00-da “Şirvan Yol Tikinti-3” ASC səhmdarlarının növbəti
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələ:
1. “Şirvan Yol Tikinti-3” ASC-nin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müzakirəsi.
İclasda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Əlaqə telefonu - 050-222 –30-05.
Ünvan - Şirvan şəhəri, M. Füzuli küçəsi 19.
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NATO rəhbəri Rusiya ilə əməkdaşlığa
son qoyulmasına görə təəssüflənir
Türkiyə

Antalyaya turist axını
Türkiyənin
Antalya şəhərinə
kütləvi turist axını
davam edir. Bildirilir
ki, sentyabr ayının
5-nə kimi Antalyadakı bütün beşulduzlu otellər bron
edilib. Dünyanın ən
əhəmiyyətli turizm
mərkəzlərindən
olan Antalyaya gündəlik girişlərin 80–90 min olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, bunu 50-dən çox beşulduzlu və “delüks”
oteldə turizm fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparan turizm
meneceri Receb Yavuz açıqlayıb.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

ABŞ
Şumaxerin bolidi satılır
“Formula 1”
üzrə 7 qat dünya
çempionu Mixael
Şumaxerin 1998ci ildə idarə etdiyi
“Ferrari F-300”
avtomobili ABŞ-ın
Kaliforniya ştatında
hərraca çıxarılıb. Bolidin qiyməti təxminən 6–8 milyon dollardır. Hərrac 18–20 avqust tarixlərində Monterey Konfrans
Mərkəzində keçiriləcək.
Xəbəri “The Hill” verib.

Braziliya
Yoxsulların sayı artıb
Son illər
inflyasiyanın
davamlı şəkildə
yüksəlməsi və
koronavirus
pandemiyasından sonra
əmək bazarının
qeyri-kafi bərpası
səbəbindən
2021-ci ildə
Braziliyada yoxsulluq artıb. Ölkənin 22 iri şəhərində yoxsulların sayı 19,8 milyona çatıb. Bu statistika yoxsulların
sayının meqapolislərin əhalisinin 23,7 faizinə çatmasını
göstərir. Ötən il ölkədə yoxsulluğun ən yüksək olduğu
bölgələr Manaus (41,8 faiz) və Grand Sao Luis (40,1 faiz)
olub. Bu regionlarda adambaşına düşən gəlir ayda 30
dollardan bir qədər çoxdur.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Rusiya
“Telegram” cərimələnə bilər
“Telegram” sosial
platforması Rusiyada cərimə edilə
bilər. Buna səbəb
“Telegram”ın Rusiyada ekstremist
məlumatları və
qeyri-etik məzmunlu
videopaylaşımları silməməsidir. Qeyd edilir ki, bu məsələ üzrə Moskva
məhkəməsinin avqustun 16-na iclası təyin edilib. Həmin
gün “Telegram”ın digər inzibati protokolu da nəzərdən
keçiriləcək. Bu qanun pozuntusuna görə isə messencer
ayrıca 4 milyon rubl cərimə edilə bilər. Belə olduğu halda
sosial şəbəkə, ümumilikdə, 12 milyon rubl cərimə ödəməli
olacaq.
Xəbəri “Ria.ru” verib.

Almaniya

NATO

-nun baş katibi Yens Stoltenberq
mediaya açıqlamasında bildirib
ki, alyans ilə Rusiya arasında əməkdaşlığa son
qoyulmasından təəssüflənir. Bu barədə “Euronews”
agentliyi məlumat yayıb.
“NATO onilliklər ərzində
Rusiya ilə münasibətləri
yaxşılaşdırmağa çalışıb.
Biz NATO–Rusiya Şurasını
yaratdıq, Rusiya–NATO-nun
təsis aktını razılaşdırdıq
və bu ölkəni Avroatlantik
məkanda təhlükəsizliyi
gücləndirmək üçün birgə
işləməyə dəvət etdik. Lakin
Rusiya etimad və tərəfdaşlıq

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

ABŞ Belarusun yüzdən çox
məmuruna sanksiya tətbiq edib
ABŞ Belarus hakimiyyətinin yüzdən çox
nümayəndəsinə viza məhdudiyyəti tətbiq edib.
Bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken
bildirib. Xəbəri “The Associated Press” agentliyi
yayıb.
“Bu gün biz B
 elarus
hakimiyyətinin 100 üzvünə,
habelə onlarla əlaqəli
şəxslərə demokratik təsisat
ları sarsıtmaqda, yaxud
onlara zərər vurmaqda, eləcə
də Belarusda demokratiyaya
keçidə mane olmaqda iştiraka
görə viza məhdudiyyəti tətbiq
etdyimizi bildiririk”, – deyə
Entoni Blinken vurğulayıb.

Liviya ordusu birləşir
Bildirilir ki, Liviya Milli
Birlik Hökumətinin Baş naziri Əbdülhəmid Dibeybə də
parçalanmış ölkəni birlik və
həmrəyliyə çağırıb.
Tobrukdakı parlament
tərəfindən baş nazir elan
edilmiş Fəthi Başağa Liviya
ordusunun birləşməsinə
və üzvlərinin inkişafını
təmin edəcək və suverenlik prinsipinə zəmanət
verəcək şəkildə beynəlxalq

təcrübədən istifadə
etməyə yönəlmiş səyləri
dəstəklədiyini açıqlayıb.
ABŞ-ın Liviyadakı səfiri
Riçard Norland da Liviyanı yenidən birləşdirmək
üçün atılacaq addımları
səbirsizliklə gözlədiyini deyib.
Fransanın Liviyadakı səfiri
Karolin Horndal səfirliyin
Twitter hesabından verdiyi
açıqlamada ölkəsinin Liviya

Xəbərdə sonra qeyd
edilir ki, sanksiya siyahısına
Belarus Prezidenti Administrasiyasının, D
 axili
İşlər Nazirliyi, Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsi,
Mərkəzi Seçki K
 omissiyası,
Baş Prokurorluq, İstintaq
Komitəsi, Nəqliyyat Nazirliyi,
Mütəşəkkil Cinayətkarlığa
qarşı mübarizə üzrə Baş

maliyyə və digər sferaları
əhatə edir.
Rəsmi Moskva və
Minsk sanksiyaların qərəzli
və ədalətsiz olduğunu
bildirir və bir qayda olaraq
qarşı tərəflərə adekvat
məhdudiyyətlər tətbiq
etməklə cavab verirlər.
Ekspertlər isə Ukraynada
müharibə uzandıqca, Qərbin
sanksiyalarının bundan sonra
daha da genişlənəcəyini
bildirirlər.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Kubada neft zavodunda
yanğın nəzarət altına alınıb

Liviya Prezident Şurasının sədri Məhəmməd əlMənfi hökumətin ölkənin şərq və qərb bölgələrindəki
hərbi qüvvələri birləşdirməyə çalışdığını bildirib. Bu
barədə BBC məlumat yayıb.

Avqustun 5-də Kubada baş verən alov Karib
dənizindəki ada dövlətinin əsas xam neft anbarının
40 faizini məhv edib. Bu barədə “milliyet.com.tr”
məlumat yayıb.

ordusunun birləşmə səylərinə
dəstəyini ifadə edib.
Bundan əvvəl Liviya
Milli Birlik Hökumətinin baş
qərargah rəisi Məhəmməd
əl-Xəddad qiyamçı general
Xəlifə Haftara bağlı

qüvvələrin baş qərargah
rəisi Əbdürrazik ən-Nazuri
ilə orduların birləşdirilməsi
məsələsini müzakirə edib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Neftdən nə xəbər?!
Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti “oynayır”.
Londonun “İCE” (“ Inter Continental Exchange Futures”)
Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti
əvvəlcə 0,63 faiz artaraq bir bareli 97,37, sonra isə 0,42 faiz
azalaraq 96,96 dollar olub.
“NYMEX” (“New York
Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına görə, Texas
sortu adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı neftinin qiyməti
0,42 faiz azalaraq bir bareli
90,12, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti
0,2 faiz artaraq bir bareli 98,91
dollar olub.
Rusiyadan Mərkəzi Avropaya gedən “Drujba” neft kəməri Ukrayna
tərəfindən bağlanıb. Səbəb isə Rusiya neft məhsullurına Qərbin sanksiya
tətbiq etməsidir. Slovakiyanın sabiq baş naziri, Slovakiya parlamentində
müxalifət lideri olan Robert Fiço sosial şəbəkədə videomüraciətində bildirib ki, Qərb Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edir, nəticədə isə üçüncü
dövlətlər , o cümlədən Slovakiya ziyan çəkir. Qərbin Rusiyaya qarşı
sanksiyaları işləmir. Qərb sanksiya məsələsində ağıllı hərəkət etməlidir.
Üçüncü dövlətlər ziyan çəkməməlidirlər.
Qeyd edək ki, “Drujba” neft kəmərinin şimal hissəsi Belarusdan
keçərək Polşa və Almaniyaya gedir. Cənub hissəsi isə Ukraynadan
keçərək Macarıstan və Slovakiyaya gedir.
Sabiq baş nazir Robert Fiço əlavə edib ki, Rusiya hətta neft
kəmərlərinin avqust ayının pullarını da ödəyib. Rəsmi Kiyev isə
kəməri bağlayıb.

Rusiyada maksimal yoluxma
Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına
görə, son sutka ərzində ölkədə 23 min 771 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, 2666 nəfər xəstəxanaya
yerləşdirilib, 14 min 552 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
56 nəfər vəfat edib.
Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma paytaxt Moskvada
(8868 nəfər), Sankt-Peterburq şəhərində (2894 nəfər),
Moskva vilayətində (1524 nəfər) və Krasnodar vilayətində
(775 nəfər) qeydə alınıb.
Operativ qərargahın məlumatına görə, pandemiya
başlanandan indiyədək Rusiyada 18 milyon 770 min 657 nəfər
COVID–19 virusuna yoluxub, 18 milyon 75 min 720 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 382 min 902 nəfər koronavirus
infeksiyasının qurbanı olub.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

“Leypsiq” heyətini gücləndirib
“Leypsiq”
klubu heyətinə
yeni futbolçu cəlb
edib. Bildirilir ki,
Bundesliqa təmsilçisi
Londonun “Çelsi”
klubundan ayrılan
Almaniya millisinin
futbolçusu Timo
Verneri transfer edib. 26 yaşlı hücumçu yeni klubu ilə 4
illik müqavilə bağlayıb. O, “Leypsiq”də 11 nömrəli forma ilə
çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, futbolçu 2020-ci ildə 53 milyon avro
qarşılığında məhz “Leypsiq”dən “Çelsi”yə transfer olub.
Məlumatı “Eurosport” yayıb.

qurmaqdan, eləcə də daha
sıx qarşılıqlı əməkdaşlıqdan
imtina etdi. Mən bundan çox
təəssüflənirəm”, – deyə o
bildirib.
O əlavə edib ki, NATO
riskləri idarə etmək və azaltmaq, eskalasiyanın qarşısını
almaq və şəffaflığı artırmaq
üçün Moskva ilə əlaqələri
yenidən açmağa hazırdır.

Y.Stoltenberqin sözlərinə
görə, Rusiya Ukraynada hərbi
əməliyyatları dayandıracağı
təqdirdə münasibətlərdə
dəyişiklik baş verə bilər.
Qeyd edək ki, Şimali
Atlantika Alyansının rəhbərinin
bu bəyanatı ilə bağlı rəsmi
Moskva hələlik heç bir açıqlama verməyib. Ekspertlər
hesab edirlər ki, NATO–Rusiya münasibətlərinin korlanmasının əsas səbəbi alyansın
şərqə doğru genişlənmək
cəhdləridir. Rusiya rəhbərliyi
bunu ölkəsinin milli maraqlarına ciddi təhdid hesab edir və
hər bir vasitə ilə bu prosesin
qarşısını almağa çalışır. Hesab olunur ki, Rusiya–Ukrayna savaşı məhz bu səbəbdən
başlanıb.
Hazırda dağıdıcı Rusiya–
Ukrayna müharibəsi davam
edir. Yeri gəlmişkən, NATO
bu müharibədə öz əsgəri
qüvvəsi ilə Ukrayna tərəfində
vuruşmasa da, ona hər cür
hərbi-texniki yardım göstərir.
Bütün bunları nəzərə alaraq
yaxın gələcəkdə NATO–Rusiya münasibətlərinin normallaşacağını iddia etmək çox
çətindir.

İdarəsi və dövlətin başqa
qurumlarının yüksək vəzifəli
şəxsləri daxil edilib.
Xatırladaq ki, bu il fevralın
24-də Rusiyanın Ukraynaya
hücumundan sonra ABŞ
başda olmaqla əksər Qərb
dövlətləri Rusiyaya və onun
yaxın müttəfiqi hesab olunan
Belarusa qarşı bir çox sərt
sanksiyalar tətbiq etməyə
başlayıb. Sanksiyalar əsasən
hərbi, yüksək texnologiyalar,

ÂÂ Avqustun 11-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-şərq
küləyi əsəcək. Gecə 21-26°, gündüz 3136°, Bakıda gecə 23-25°, gündüz 33-35° isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu,
nisbi rütubət 65-75 faiz olacaq. Abşeron
çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı,
Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 25-26° isti,
cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil,
Şıx) 26-27° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-
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ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 19-24°,
gündüz 34-39° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 12-17° isti, gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi dağlıq
ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli
yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
12-17°, gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 19-24°, gündüz 32-37° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,

Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli az yağış yağacağı
ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında
dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
16-21°, gündüz 29-34°, dağlarda gecə 12-17°,
gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 20-25°,
gündüz 32-37° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Səhər
dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
19-22°, gündüz 28-33°, dağlarda gecə 16-18°,
gündüz 20-25° isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

Kubanın qərbində yerləşən Matanzas şəhərindəki
sənaye zonasında yerləşən xam neft anbarını ildırım vurması nəticəsində başlayan yanğın 5 gün davam edən işlər
nəticəsində nəzarət altına alınıb. Kuba Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Rolando Vecino artıq yanğının tam nəzarət
altına alındığını deyib. Səlahiyyətlilər 4 yanacaq çəninin
yandığı hadisədə nə qədər yanacaq itkisi olduğunu açıqlamasa da, Matanzas körfəzində neftlə çirklənmənin olmadığını bildiriblər. Bununla belə, yanğının yaratdığı güclü tüstü
səbəbindən sakinlərə maska taxmaq və turşu yağışından
çəkinmək barədə xəbərdarlıq edilib.
Qeyd edək ki, cümə günü gecə saatlarında yanacaq
anbarında çənə ildırım düşməsi nəticəsində başlayan
yanğın bazar günü digər hissələrə yayılıb və ümumilikdə
4 yanacaq çənində partlayış baş verib. Günlərlə davam edən
yanğında bir yanğınsöndürən həlak olub, 120-dən çox insan
yaralanıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”
99 Bakının Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov küçəsi 72 A
nömrəli ünvanda Hüseynov Səbuhi Məmmədhüseyn oğlunun
adına olan “Parkcity” yaşayış massivində yerləşən 1 otaqlı 89
nömrəli mənzilin 10 dekabr 2020-ci il tarixli 89 saylı alqı-satqı
müqaviləsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Milli Olimpiya
Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadəyə
qardaşı
MAIS HÜSEYNZADƏNIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov “Azərişıq” ASC
sədrinin müşaviri Kamil Hüseynova qardaşı
ƏLI HÜSEYNOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.

İNDEKS

0282

TİRAJ

5027

SİFARİŞ

2218

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

