
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev fevralın 19-da Avropa 
Komissiyasının Hərəkətlilik və Nəqliyyat 
üzrə (MOVE) Baş Direktorluğunun rəhbəri 
Henrik Hololeyi qəbul edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Henrik Ho-
loley dövlətimizin başçısını ötən prezident 
seçkilərində qələbəsi münasibətilə təbrik 
etdi, bunu xalqın ölkədə sabitliyə və inkişafa 
göstərdiyi etimad kimi dəyərləndirdi. Avro-
pa Komissiyasının Hərəkətlilik və Nəqliyyat 
üzrə Baş Direktorluğunun rəhbəri Henrik Ho-
loley bu səfəri zamanı Azərbaycanın bölgələ-
rində olduğunu və gördüyü inkişaf prosesləri-
nin onda dərin təəssürat yaratdığını qeyd etdi, 
ölkəmizin turizm və digər sahələrdə böyük 
potensiala malik olduğunu vurğuladı. Qonaq, 
eyni zamanda, Bakıda səmərəli görüşlər ke-
çirdiklərini bildirərək, Heydər Əliyev bey-
nəlxalq aeroportunun və Azərbaycanda mülki 
aviasiya sisteminin texniki təchizatının yük-
sək səviyyədə olduğunu qeyd etdi.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda 
infrastrukturun yaradılması istiqamətində çox 
böyük layihələrin reallaşdığını vurğulayaraq, 
altı beynəlxalq hava limanının, beynəlxalq 
standartlara cavab verən avtomagistral yol-
larının, Ələtdə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ti-
carət Limanının inşası və digər işlərin həyata 
keçirilməsi nəticəsində ölkəmizin mühüm 
beynəlxalq nəqliyyat qovşağına çevrildiyini 
bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın 

Şimal-Cənub, Şərq-Qərb, Şimal-Qərb is-
tiqamətlərində nəqliyyat daşımaları sahəsində 
mühüm rol oynayacağını qeyd edərək, pers-
pektivlər nəzərə alınmaqla bu sahədə artıq 

konkret işlərin görüldüyünü dedi.
Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı 

arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi 
vurğulandı, ölkəmizdə müasir nəqliyyat in-

frastrukturunun yaradılmasının önəmi qeyd 
olundu, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın 
perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fi-
kir mübadiləsi aparıldı.
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ASCO-da təlimatçılar üçün 
təlim kursu keçirilib

ASCO nüfuzlu gəmiçilik şirkətləri 
ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

“Zöhrab Vəliyev” gəmisi əsaslı 
təmirdən sonra yenə dənizdə 
geoloji-tədqiqat işlərini davam etdirəcək

Liman dünyada ilkə imza atıb

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin (ASCO) təlimatçıları  üçün 
təlim kursu təşkil olunub.  

ASCO sədrinin müşavi-
ri, uzun illər dənizdə çalışan, 
tanınmış kapitan Titos 
Giannakakisin apardığı 
təlimdə Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının müəllimləri, 
Təlim-Tədris Mərkəzinin təlimçiləri və 
qiymətləndiriciləri iştirak ediblər.

Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi uğurlu idman 
siyasəti və atletlərimizin qazandıq-
ları nailiyyətlər sayəsində ölkəmiz 
beynəlxalq səviyyədə nüfuzlu döv-
lətlərdən biri kimi qəbul olunur. 
Dövlət tərəfindən hərtərəfli qayğı 
göstərilən idmançılarımız da bu 
etimadı layiqincə doğruldurlar. 

Çinin şərqində yerləşən 
Çindao şəhərindəki dəniz li-
manı dünyada ilkə imza atıb.

Limandakı yük kranları-
nın 5G şəbəkə texnologiyası-
nın köməyi ilə uzaqdan idarə 
olunmasına başlanılıb. Bunun-
la da Çindao dünyada 5G şə-
bəkə texnologiyasının köməyi 
ilə əməliyyat aparılan ilk liman statusunu 
qazanıb.

Səh. 7

Yelkənçilər etimadı layiqincə doğruldurlar

Fevralın 8-də “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO)  sədri Rauf Vəliyevlə “United Product Tankers”-in icraçı 
direktoru Kristos Mataranqas və “Colum-
bia Shipmanagement LTD”-nin  icraçı 
direktoru Andreas Hadyipetrou arasında 
görüş keçirilib.

Azərbaycanda dəniz-
çilik  sənayesi durmadan 
inkişaf edir. 

Azərbaycanda inşa olunan 
ilk tanker suya salındı
ASCO-nun sifarişi ilə Bakı Gəmiqayırma Zavodunda  
tikilən “Laçın” tankeri həm də  Xəzərə yaraşıq verəcək
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Azərbaycanın xarici işlər naziri 
Elmar Məmmədyarov Avropa Komissi-
yasının Hərəkətlilik və Nəqliyyat üzrə 
(MOVE) Baş Direktorluğunun rəhbəri 
Henrik Hololeyin başçılıq etdiyi nü-
mayəndə heyəti ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmə-
tindən  bildiriblər ki, H.Hololey Prezident İl-
ham Əliyev tərəfindən qəbul olunduğunu və 
çox faydalı fikir mübadiləsinin aparıldığını 
qeyd edib. O, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 

arasında Yüksək Səviyyəli Nəqliyyat Dia-
loqunun ilk iclasının nəticələrini yüksək qiy-
mətləndirib.

Görüşdə Azərbaycanın təşəbbüsü və işti-
rakı ilə həyata keçirilən mühüm infrastruktur 
layihələri və logistika imkanları, eləcə də Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, Şimal-Cənub 
və Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin pers-
pektivləri müzakirə olunub. Həmçinin nəqliy-
yatın bütün sahələrində əməkdaşlıq perspek-
tivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmə-
tindən  bildirilib ki, fevralın 19-da iqtisadiyyat 
naziri Şahin Mustafayev “Avstriya Federal 
Dəmir Yolları” Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 
Andreas Mattenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb. Nazir Azərbaycan və Avst-
riya arasında siyasi, iqtisadi əlaqələrin inkişaf 
etdiyini, əməkdaşlığın genişlənməsində yüksək 
səviyyəli səfərlərin, keçirilən görüşlərin xüsusi 
əhəmiyyətini qeyd edib.

Diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Avro-
pa İttifaqı ölkələri, o cümlədən Avstriya ilə 
əməkdaşlığın inkişafına böyük önəm verir. 
Ölkələrimiz arasında ticarət əlaqələri inkişaf 
edir, 2018-ci ildə ticarət dövriyyəsi 2 dəfə ar-
tıb. Hazırda 50-dək Avstriya şirkəti Azərbay-
canda sənaye, tikinti, ticarət, xidmət, bank və 
sığorta, nəqliyyat və digər sahələrdə fəaliyyət 
göstərir. Bununla belə, iqtisadiyyatın müxtəlif 
sahələrində əlaqələrin genişləndirilməsi üçün 
potensial mövcuddur.

Azərbaycanın əlverişli geostrateji 
mövqedə, Şimal-Cənub və Şərq-Qərb nəqliy-
yat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşdiyini, 
ölkəmizin böyük tranzit potensialını diqqətə 
çatdıran Ş.Mustafayev Avstriya ilə nəqliy-
yat-tranzit sahəsində əməkdaşlığın inkişafı 
imkanlarını qeyd edib, nəqliyyat strukturları 
arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin, qar-
şılıqlı məlumat mübadiləsinin əhəmiyyətini 

vurğulayıb. Nazir qeyd edib ki, Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolu, Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı tranzit-logistika əməkdaşlı-
ğının inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. 
Azərbaycan Çindən Avropaya və əks is-
tiqamətdə yüklərin daşınmasında əhəmiyyətli 
rol oynayır və Azərbaycandan keçən Trans-
Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu Çinin 
“Kəmər və yol” təşəbbüsü ilə uzlaşır. Aparıl-

mış uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycandan 
keçən tranzit yüklərin həcmi artır. Ölkəmizdə 
müasir gəmiqayırma zavodu fəaliyyət göstə-
rir. Şimal sərhədindən Cənub sərhədinədək, 
eləcə də Bakıdan Gürcüstan sərhədinədək 
müasir yollar istifadəyə verilir. Bütün bunlar 
Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit imkanlarının 
gücləndirilməsində mühüm rol oynayır və 
tranzit daşımalarında fəal iştirak üçün şərait 
yaradır.

“Avstriya Federal Dəmir Yolları” SC-nin 
sədri A.Matte ölkəsinin Azərbaycanla əmək-
daşlığa önəm verdiyini vurğulayıb, rəhbərlik 
etdiyi şirkətin fəaliyyəti barədə məlumat ve-
rib, Azərbaycanla əlaqələrin genişləndirilmə-
sinin əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin 
sədri Cavid Qurbanovun da iştirak etdiyi 
görüşdə ikitərəfli qarşılıqlı nəqliyyat-tranzit 
əlaqələrinin genişləndirilməsi barədə müza-
kirələr aparılıb.

“Azərbaycanın yerləşdi-
yi coğrafi məkan nəqliyyat 
sahəsində bir çox üstünlüklər 
yaradır.”

Bu sözləri Avropa Komissi-
yasının Hərəkətlilik və Nəqliyyat 
üzrə (MOVE) Baş Direktorluğunun 
rəhbəri Henrik Hololey fevralın 19-
da keçirdiyi mətbuat konfransında 
deyib.

O bildirib ki, Azərbaycanda 
olduğu müddətdə bir sıra qurum-
ların fəaliyyəti ilə tanış olub, gö-
rüşlər keçirib. Bu müddətdə Bakı 

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi, dəmir yolu nəqliyyatının, "Azər-
baycan Hava Yolları" və "Azərae-
ronaviqasiya"nın fəaliyyəti ilə tanış 
olub: “Azərbaycanın aviasiya sahə-
sində imkanları ilə tanış oldum, bu 
istiqamətdə görülən mühüm işləri 
yaxından izlədim”.

H.Hololey qeyd edib ki, Azər-
baycan mühüm nəqliyyat dəhlizlə-
rinin üzərində yerləşir: “Bu imkan 
verir ki, Avropa ilə Asiya arasında 
yük və sərnişin daşınmasında Azər-

baycan böyük paya sahib olsun. Hə-
min imkanların genişləndirilməsi 
üçün Avropa Komissiyası öz dəstə-
yini göstərməyə hazırdır”.

“Bakıda keçirilən Azərbaycan-
la Avropa İttifaqı arasında Yüksək 
Səviyyəli Nəqliyyat Dialoqunun ilk 
iclasında bir sıra məsələlər barədə 
müzakirə aparılıb. Vahid Aviasiya 
Məkanı üzrə Saziş layihəsinin mü-
zakirəsinin də müsbət nəticələnə-
cəyinə ümid edirəm. Azərbaycan 
bu sahədə mühüm nailiyyətlər əldə 
edib”, - deyə H.Hololey vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Hərəkətlilik 
və Nəqliyyat üzrə Baş Direktorluğunun rəhbərini qəbul edib

Azərbaycan-Aİ Yüksək Səviyyəli Nəqliyyat 
Dialoqunun ilk iclasının nəticələri təqdirəlayiqdir

Görülən işlər Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit imkanlarının gücləndirilməsində 
mühüm rol oynayır və tranzit daşımalarında fəal iştirak üçün şərait yaradır

Henrik Hololey: “Azərbaycanın 
yerləşdiyi coğrafi məkan nəqliyyat 

sahəsində bir çox üstünlüklər yaradır”

Səh. 8

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasına məxsus “Zöh-
rab Vəliyev” geoloji-tədqiqat 
gəmisi əsaslı təmir olunub.
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“The Economic Times”: “Hindistan yükləri  
Azərbaycandan keçməklə Avropaya daşınacaq”

Transxəzər Nəqliyyat Dəhlizi Türk Şurasına 
üzv dövlətlər üçün böyük əhəmiyyət daşıyır

Hindistan yükləri Azərbaycandan 
keçməklə Avropaya daşınacaq.

 “Rusiya Dəmir Yolları” ASC ilə 
Hindistanın Konteyner Korporasiyası 
arasında anlaşma memorandumu im-
zalanıb. Memoranduma əsasən, tərəf-
lər Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin tamamilə formalaşmasına 
dəstək verəcək. Sənədə görə, korpora-
siya Hindistanın və bu ölkə üzərindən 
Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi vasitəsilə ixrac əməliyyatı hə-
yata keçirən ölkələrin yüklərini daşıya-

caq. Beynəlxalq yükdaşıma sahəsində 
ixtisaslaşan korporasiya yükləri Mum-
baidən İranın Fars körfəzi sahilindəki 
Bəndər-Abbas limanına, buradan isə 
dəmir yolu ilə Azərbaycan ərazisindən 
keçməklə Rusiya və Avropaya daşıya-
caq. Burada söhbət Qəzvin-Rəşt-Asta-
ra(İran)-Astara(Azərbaycan) dəmir yo-
lundan gedir.

“The Economic Times” qəzeti yazır 
ki, İran ilə Rusiyanın dəmir yolları Azər-
baycan vasitəsilə artıq birləşib. İran As-
tarası ilə Azərbaycanın Astarası arasında 
dəmir yolu körpüsü tikilib istifadəyə 
verilib. Bu yolun Rəşt-Astara hissəsinin 
tikinti işləri həyata keçirilir və gələn il 
istifadəyə verilməsi gözlənilir. İqtisadi 

sanksiyalara baxmayaraq, İran bu yo-
lun tikintisini davam etdirir. Azərbaycan 
tərəfi də yolun inşasına 500 milyon dol-
lar investisiya yatırıb.

Azərbaycan elə bir əlverişli coğrafi 
mövqeyə malikdir ki, buradan Gürcüs-
tan vasitəsilə də Avropaya yükdaşıma-
lar həyata keçirmək olar. Bunun üçün 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu fəaliyyət 
göstərir. Qərbi Avropaya daşınan yüklər 
Azərbaycan-Rusiya-Avropa marşrutu, 
Şərqi Avropa ölkələrinə isə Azərbay-
can-Gürcüstan-Türkiyə marşrutu ilə da-
şına bilər. Göründüyü kimi Azərbaycan 
hər iki halda logistik mərkəz kimi çıxış 
edir və tranzit məkana çevrilir.

Rabil Kətanov

Türkdilli Dövlətlərin Əmək-
daşlıq Şurasının (TDƏŞ) baş 
katibi Bağdat Amreev Qırğızısta-
na səfəri çərçivəsində bu ölkənin 
nəqliyyat və yollar naziri Zhanat 
Beyshenov, Ticarət Palatasının 
sədri Marat Sharshekeev, Gənclər 
və İdman Agentliyinin direktoru 
Marat Amankulov ilə görüşlər 
keçirib.

TDƏŞ-in katibliyindən  bildiri-
lib ki, Z.Beyshenov ilə keçirilən görüş-
də Transxəzər və Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizlərinin əhəmiyyətindən danışan 
TDƏŞ-in baş katibi Türk Şurasında üzv 
ölkələr arasında nəqliyyat və daşınmalar 
sahəsindəki əməkdaşlığın genişləndiril-
məsi üçün görülən işlərdən bəhs edib. 
O, apreldə keçirilməsi nəzərdə tutulan 
TDƏŞ-in nəqliyyat nazirlərinin növbəti 

iclasından müzakirə olunacaq məsələlər 
barədə məlumat verib və naziri bu il Ak-
tauda təşkili planlaşdırılan III Qardaş Li-
manlar toplantısına dəvət edib.

B.Amreevin Ticarət Palatasının səd-
ri M.Sharshekeevlə görüşündə Türk Şu-
rasına üzv olan ölkələrin birgə sərmayə 
fondu, birgə ticarət və sənaye palatasının 
qurulmasına dair səmərəli fikir müba-
diləsi aparılıb.

TDƏŞ-in baş katibinin Gənclər və 
İdman Agentliyinin direktoru M.Aman-
kulovla görüşündə isə ötən ilin noyab-
rında keçirilən Birinci Türk Şurası Gənc 
Liderlərinin Naxçıvan Forumunda əldə 
olunan uğurlardan danışılıb. Həmçinin 
2020-ci ildə Türkiyənin ev sahibliyi edə-
cəyi Dünya Köçəri Oyunlarında Türk 
Şurasına üzv dövlətlərinin fəal iştirakı 
məsələləri müzakirələr olunub.

B.Amreevin Qırğız Respublikasına 
səfəri Bişkekdə Prezident Sooronbay 
Jeenbekov ilə görüşlə başlayıb. Qırğız 
dövlətinin başçısı ilə görüşdə Türk Şura-
sının fəaliyyətinə dair bir sıra məsələlər-
lə yanaşı, Türkdilli Dövlətlərin Əmək-
daşlıq Şurasının bu il oktyabrın 3-də 
Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılan 
VII Sammitinə hazırlıq işləri müzakirə 
edilib.

2018-ci ildə Bakı–Tbili-
si–Ceyhan əsas ixrac neft boru 
kəməri (BTC) vasitəsilə təqri-
bən 34 milyon tondan çox (255 
milyon barrel) xam neft ixrac 
edilib və həmin neft Ceyhan li-
manında 327 tankerə yüklənib.

“BP Azerbaijan” şirkətindən  
verilən məlumata görə, 1768 ki-
lometr uzunluğa malik BTC boru 
kəməri 2006-cı ilin iyunundan is-
tismardadır. Həmin vaxtdan ötən ilin so-
nunadək BTC ilə ümumilikdə 417 mil-
yon tondan çox (təxminən 3,12 milyard 
barrel) xam neft nəql olunub və Ceyhan 

limanında 4085 tankerə yüklənərək 
dünya bazarına göndərilib.

Hazırda BTC boru kəməri Azərbay-
candan əsasən “Azəri-Çıraq-Günəşli” 
(AÇG) nefti və “Şahdəniz” kondensa-

tı daşıyır. Bundan əlavə, boru kəməri 
vasitəsilə digər xam neft və kondensat 
həcmləri də, o cümlədən Türkmənistan, 
Rusiya və Qazaxıstan nefti nəql olunur.

İl ərzində BTC üzrə əməliyyat 
xərclərinə təxminən 116 milyon dollar, 
əsaslı xərclərə isə təxminən 41 milyon 
dollar sərf edilib.

“BTC Co.”nun səhmdarları belə-
dir: BP (30,1 faiz), “AzBTC” (25 faiz), 
“Chevron” (8,9 faiz), “Equinor” (8,71 
faiz), TPAO (6,53 faiz), “Eni” (5 faiz), 
“Total” (5 faiz), “Itochu” (3,4 faiz), “In-
pex” (2,5 faiz), “ExxonMobil” (2,5 faiz) 
və “ONGC (BTC) Limited” (2,36 faiz).

34 milyon tondan çox xam neft  
Ceyhan limanında 327 tankerə yüklənib

Azərbaycanda dənizçilik  sənayesi 
durmadan inkişaf edir. Dövlətimiz ölkə-
də dəniz nəqliyyatının inkişafı,  Gəmiçi-
liyin dünyanın ən qabaqcıl, beynəlxalq 
standartlara tam cavab verən şirkətə 
çevrilməsi üçün hər cür dəstək göstərir. 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkədə nəqliyyat-logistika, o cümlədən  
gəmiçilik sahəsində  irimiqyaslı la-
yihələr reallaşdırılır.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi” QSC-nin (ASCO)  həm nəqliyyat, 
həm də ixtisaslaşdırılmış donanmasının 
gəmiqayırmanın son nailiyyətləri əsasın-
da inşa olunan gəmilərlə mütəmadi zən-
ginləşdirilməsi də görülən işlərin tərkib 
hissəsidir. Məhz dövlətimizin başçısının 
gəmiçilik sahəsinə göstərdiyi xüsusi 
diqqət və qayğının nəticəsidir ki, tək-
cə son 5 ildə 20 müxtəlif təyinatlı gəmi 
alınaraq istismara verilib. Ümumiyyətlə, 
ASCO-nun donanmasının yenilənməsi 
planı çərçivəsində növbəti 10 ildə 70-
dən çox gəminin alınması və Bakı Gə-
miqayırma Zavodunda tikintisi planlaş-
dırılır. Bura tanker, quru yük, bərə, kran, 
sərnişin, dalğıc, təchizat-yedək, yedək, 
yangınsöndürən, torpaqqazan, dibdərin-
ləşdirən gəmilər daxildir. Gəmilərin is-
tismarı təkcə Xəzərdə öncül mövqeyimi-
zin qorunub saxlanılmasına deyil, xarici 

sularda  fəaliyyətin genişləndirilməsinə, 
o cümlədən ölkədə gəmiqayırma səna-
yesinin inkişafına səbəb olacaq. Bundan 
başqa, həmin gəmilər bir bazardan asılı-
lığın aradan qaldırılmasına, donanmala-
rın rəqabətqabiliyyətinin artırılmasına, 
Azərbaycan üzərindən tranzit yüklərin 
daşınmasına, Xəzərdə neft-qaz layihələ-
rinin uğurla icrasına da böyük töhfə 
verəcək.  

Sevindirici haldır ki, son illər do-
nanmaların yenilənməsi prosesində yerli 
gəmiqayırmanın imkanlarından da isti-
fadə olunur. Bununla bağlı “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC və “Bakı 

Gəmiqayırma Zavodu” MMC arasında 
uğurlu əməkdaşlıq edilir. İndiyədək sö-
zügedən zavodda ASCO-nun sifarişi ilə 
bir liman-yedək,  üç sərnişin gəmisi ti-
kilərək təhvil verilib.

Hazırda Gəmiqayırma Zavodunda 
ASCO üçün iki RST12C tipli yeni nəsil 
tanker,  iki unikal “Ro-Pax” tipli (CNF- 
18C) gəmi-bərə tikilir. İnşası qrafikə uy-
ğun davam etdirilən bu gəmilər növbə ilə 
2020-ci ilin sonuna kimi təhvil veriləcək.

Artıq həmin gəmilərdən birinin – 
“Laçın” neftdaşıyan tankerinin gövdə 
hissəsinin tikintisi 100% tamamlanıb.  
Rəqəmlərlə ifadə etsək, bu, 860,000 xə-

sarətsiz iş saatı deməkdir.  Qalan tikinti 
və quraşdırma işləri Gəmiqayırma Za-
vodunun yanalma körpüsündə davam 
etdiriləcək. Bu məqsədlə “Laçın” tankeri 
Zavodun tikinti-quraşdırma sahəsindən 
üzən dok üzərindən hidravlik arabacıqlar 
vasitəsi ilə suya salınıb. Gəminin inşası 
tam başa çatdırıldıqdan sonra dəniz-istis-
mar sınaqlarına başlanacaq. Bütövlükdə 
“Laçın” tankerinin 2019-cu ilin iyunun-
da təhvili planlaşdırılır.

ASCO-nun sifarişi əsasında inşa 
olunan bu tip yeni nəsil tankerlərin 
uzunluğu 141, eni 16.9, hündürlüyü isə 
6 metrdir. Dedveyti dənizdə 7,875 T və 

çayda 5,447 T olan tankerlər iki ədəd hər 
biri 1,200kW gücə malik “Wartsila” is-
tehsalı olan mühərriklərlə təchiz edilib. 
11 nəfərlik heyətlə idarə olunan bu gə-
milər 10 uzellə hərəkət edir. Tankerlərin 
hər biri xam neft və neft məhsullarının 
daşınması üçün ümumi tutumu 9212 
kubmetr olan altı yük tankına malikdir. 
Unikallığı ilə seçilən bu üzən vasitələrin 
layihəsini Odessa Dəniz Mühəndisliyi 
Bürosu hazırlayıb.

Gəminin suya salınması mərasimin-
də iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev, 
Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru 
Qüdrət Qurbanov,  “Azərbaycan Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin sədri Rauf 
Vəliyev, SOCAR-ın vitse-prezidenti 
Süleyman Qasımov  və “Bakı Gəmiqa-
yırma Zavodu” MMC-nin baş meneceri 
İmanverdi Həsənov iştirak ediblər.

Suyasalınma mərasiminə Azər-
baycan Dövlət Dəniz Akademiyasının  
tələbələri də qatılıblar.  Mərasim çərçi-
vəsində ASCO-nun sədri Rauf Vəliyev 
və “Bakı Gəmiqayırma Zavodu” MMC-
nin baş meneceri İmanverdi Həsənov 
tələbələri Bakı Gəmiqayırma Zavodu-
nun fəaliyyəti və burada tikilən yeni 
gəmilərlə yaxından tanış ediblər. Onlar 
bildiriblər ki, müasir gəmilərin inşası 
dənizçilərimiz üçün yeni iş yerlərinin 
açılması baxımından da önəmlidir. Rauf 
Vəliyev və İmanverdi Həsənov məhz 
təhsildə fərqlənən tələbələrin gələcəkdə 
həm zavodda, həm də gəmilərdə işləmək 
imkanlarının olduğunu qeyd ediblər.

Sonda isə “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC ilə “Bakı Gəmiqayır-
ma Zavodu” MMC arasında eyni tip-
li daha iki tankerin tikintisi üçün yeni 
müqavilə imzalanıb.

Xatırladaq ki, Bakı Gəmiqayırma 
Zavodu 2013-cü il sentyabrın 20-də cə-
nab Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 
rəsmi fəaliyyətə başlayıb. Hazırda bura-
da 1300-ə yaxın yerli mütəxəssis və işçi 
heyəti çalışır.

Azərbaycanda inşa olunan ilk tanker suya salındı
ASCO-nun sifarişi ilə Bakı Gəmiqayırma Zavodunda tikilən “Laçın” tankeri həm də  Xəzərə yaraşıq verəcək

Xəzər dənizi məsələləri 
üzrə Yüksək Səviyyəli İşçi 
Qrupunun birinci iclasının 
kommünikesi qəbul edilib. Bu 
barədə AZƏRTAC-a Xarici 
İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən məlumat verilib.

Kommünikedə bildirilir ki, 
fevralın 19-20-də Bakıda Xəzər 
dənizi məsələləri üzrə Yüksək 
Səviyyəli İşçi Qrupunun birin-
ci iclası keçirilib. Danışıqlarda 
Azərbaycan Respublikasının 
(rəhbəri - X.Xələfov), İran İs-
lam Respublikasının (rəhbəri 
R. Ahari), Qazaxıstan Respublikasının 
(rəhbəri Z.Amanjolova), Rusiya Fe-
derasiyasının (rəhbəri İ.Bratçikov) və 
Türkmənistanın (rəhbəri M.Atacanov) 
nümayəndə heyətləri iştirak ediblər.

Tərəflər Xəzər dənizi məsələləri 
üzrə Yüksək Səviyyəli İşçi Qrupu üçün 
prosedur qaydalarını qəbul ediblər. Be-

şinci Xəzər Sammitinin nəticələrinə dair 
əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçi-
rilməsi üzrə fikir mübadiləsi aparılıb, 
Xəzər dənizində əməkdaşlığın müxtəlif 
aspektləri nəzərdən keçirilib, eləcə də 
imzalanmış sazişlər üzrə dövlətdaxi-
li proseduraların yerinə yetirilməsi, o 
cümlədən Xəzər dənizinin hüquqi sta-

tusu haqqında Konvensi-
yanın ratifikasiya prosesi 
barədə məlumat verilib. 
Xəzər dənizində düz çıxış 
xətlərinin müəyyən edil-
məsinin metodikası üzrə 
Saziş layihəsinin müd-
dəaları müzakirə olunub. 
Layihənin bir sıra müd-
dəaları razılaşdırılıb. Bu 
sənədin müzakirəsi davam 
etdiriləcək.

Nümayəndə heyətləri 
danışıqların nəticələrini 
müsbət qiymətləndiriblər 

və ilk görüşün yüksək səviyyədə təşkil 
edilməsi üçün Azərbaycan Respublika-
sına dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Xəzər dənizi məsələləri üzrə Yük-
sək Səviyyəli İşçi Qrupunun növbəti 
iclası bu ilin aprelində Qazaxıstanda 
keçiriləcək.

Xəzər dənizi məsələləri üzrə Yüksək Səviyyəli İşçi 
Qrupunun birinci iclasının kommünikesi qəbul edilib
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Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyində ayrı-ayrı şirkətlərin 
rəhbər və nümayəndələri ilə 
görüş keçirilib.

Görüşün keçirilməsində 
məqsəd sahibkarlarla sıx əmək-
daşlıq çərçivəsində ətraf mühitə 
mənfi təsirlərin azaldılmasına nail 
olunması, onların fəaliyyətlərinin 
qanunvericilik prinsipləri əsa-
sında qurulması, texnoloji yeni-
liklərin tətbiqi, ekoloji tələblərin yerinə 
yetirilməsi ilə bağlı müzakirələrin apa-
rılması və tövsiyələrin verilməsi olub.

131 sahibkarın iştirakı ilə keçirilən 
görüşdə Bakı şəhərində yaşıllıqların 
qorunması, yeni yaşıllıqların salınması, 
atmosferə atılmaların azaldılıması, plas-
tik tullantıların düzgün idarə olunması, 
dənizə axıdılan axarların qarşısının alın-
ması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, 
istehsalat və istismar prosesində ekoloji 

tələblərin yerinə yetirilməsi, ətraf mü-
hitin qorunmasında seçilən şirkətlərin 
motivasiyası müzakirə olunub. Sahib-
karların üzləşdikləri çətinliklərin öyrə-
nilməsində, monitorinq və araşdırma-
lar aparılarkən sahibkarlarla qarşılıqlı 
əməkdaşlığın qurulmasında, şəffaf icazə 
və rəy sisteminin yaradılmasında nazir-
liyin maraqlı olduğu onların diqqətinə 
çatdırılıb. Sonra sahibkarların müraciət-
ləri, təklifləri dinlənilib, sualları cavab-
landırılıb.

Görüşdə “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin (ASCO) Keyfiyyət, sağ-
lamlıq, əməyin təhlükəsizliyi 
və ətraf mühitin mühafizəsi de-
partamentinin (KSƏTƏMM) 
rəisi Ələkbər Əzizli də iştirak 
edib.  O, Gəmiçiliyin ekologi-
yaya aid strategiya və hədəfləri 
barədə məlumat verib. Bildirib 
ki, bu sahədə ASCO-da sərt 

tələblər  mövcuddur.
Ələkbər Əzizli bir sıra təkliflə də 

çıxış edib. O, Ekologiya və Təbii Sərvət-
lər Nazirliyi ilə Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi arasında məlumatların opera-
tiv ötürülməsinin vacibliyini diqqətə çat-
dırıb. Departament rəhbərinin təklifləri 
arasında normativ sənədlərdə bəzi nor-
maların miqdarının artırılması, inovativ 
texnologiyalardan istifadə olunması ilə 
bağlı məsələlər də yer alıb.

Gəmiçiliyin təmsilçisi ASCO-nun ekologiya ilə bağlı 
strategiya və hədəfləri barədə ətraflı məlumat verib

ETSN-də ekologiyanın qorunmasına həsr olunan görüş keçirilib

Anadan dənizçi doğulanlardan-
dır. Dünyanın əksər dənizlərində 
üzsə də, çıxdığı yaxın-uzaq səfərlərin 
sayı-hesabını bilməsə də, bu gün də 
mavi sular üçün darıxır. Söhbət uzaq 
səfərlər kapitanı Həmid Hüseynov-
dan gedir. 

Həmid Əsədulla oğlu Hüseynov 
Xəzərin sahilində dünyaya göz açıb, 
1940-cı il aprelin 8-də Bakıda anadan 
olub.

Əmək fəaliyyətinə 1957-ci ildə 
“Paris Kommunası” adına gəmi təmi-
ri zavodunda çilingər kimi başlayıb. 
Xəzərin laylası ilə böyüyən, uşaq yaş-
larından dənizçi olmağı arzulayan Hə-
mid Hüseynov 1961-ci ildə Odessa Ali 
Dəniz Mühəndisləri Məktəbinin əyani 
şöbəsinə daxil  olub. Hələ tələbə ikən 
səfər xəritəsinə Avstraliya, Pakistan, 
Hindistan, Sinqapur, Kuba, Polşa, İta-
liya, Türkiyə və s. ölkələrin adını ya-
zıb. 1967-ci ildə ali məktəbi bitirdik-
dən sonra Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 

“Bakı” teploxodunda 
kapitanın üçüncü 
köməkçisi kimi  ilk 
səfərə çıxıb.

Biliyi, işgüzarlığı 
və təşkilatçılıq baca-
rığı ilə seçilən Həmid 
Hüseynov qısa müd-
dətdə əvəzedici kapi-
tana kimi yüksəlib.

1975-ci ildə  
“Şair Sabir” teploxo-
dunun kapitanı təyin 
edilib və 1984-cü ilə-
dək altı dəfə  Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin, 
1 dəfə SSRİ Dəniz 
Donanması Nazir-
liyinin “Ən yaxşı 

kapitanı” seçilib. 3 dəfə - 5, 10, 20 
il “Qəzasız işə görə” döş nişanı alıb. 
1990-cı ildən “Dəniz Donanmasının 
Fəxri işçisi”dir. 

Həmid Hüseynov 1984-cü ildə 
Orta Asiya Gəmiçiliyindən (Cərco) 
Əfqanıstanın Şirxan limanına baş 
agent göndərilib. Üç il bu vəzifədə ça-
lışıb. 1987-ci ildə Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyinə qayıdıb və 2014-cü ilin fevral 
ayınadək məsləhətçi kapitan işləyib. 
Onlarla gənc kapitanı sınaq səfərlərinə 
aparıb, onlarda özlərinə inam aşılayıb.

Uzaq səfərlər kapitanı Həmid Hü-
seynovun fədakar əməyi yüksək qiy-
mətləndirilib. “Şərəf nişanı” ordeni, 
“Əmək veteranı”,  “Xəzərin veteranı” 
medallarına və “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illiyi (1858-
2018)” Azərbaycan Respublikasının 
yubiley medalına layiq görülüb. 

Sevda  ABDULLAYEVA

Ürəyi bu gün də dənizdədir...

ASCO-nun sədri Rauf Vəliyevin 
sərəncamına əsasən “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illiyi 
(1858-2018)” Azərbaycan Respublika-
sının yubiley medalına layiq görülən 
bir qrup əməkdaşa medallar təqdim 
olunub.

Təqdimetmə mərasimində ASCO 
sədrinin birinci müavini Mübariz 
Cabbarov ölkəmizdə gəmiçilik sahə-
sinə göstərilən diqqət və qayğıdan 
danışıb.

O, mükafatçıları təbrik edərək on-
lara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar 

arzulayıb.
Yubiley medalına layiq görülən-

lər öz növbəsində əməklərinə verilən 
yüksək qiymətə görə minnətdarlıqla-
rını bildirib, bundan sonra da qarşıya 
qoyulan vəzifələri uğurla yerinə yetirə-
cəklərinə söz veriblər.

ASCO-nun bir qrup əməkdaşına 
yubiley medalı təqdim olunub

Fevralın 8-də “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin (ASCO)  sədri Rauf Vəliyevlə 
“United Product Tankers”-in 
icraçı direktoru Kristos Ma-
taranqas və “Columbia Ship-
management LTD”-nin  icraçı 
direktoru Andreas Hadyipetrou 
arasında görüş keçirilib.

ASCO-nun sədri Rauf Vəliyev 
rəhbərlik etdiyi qurum haqqında 
qonaqlara ətraflı  məlumat verib.  
O bildirib ki, 160 illik tarixə malik 
ASCO bu gün fəaliyyətini bey-
nəlxalq standartlara cavab verən 
müasir gəmiçilik şirkəti kimi 
uğurla davam etdirir. Bu baxım-
dan donanmaların yenilənməsi, 
əməkdaşların bilik və bacarıqların 
artırılması da qarşıya qoyulan əsas 
prioritet vəzifələrdəndir.

Rauf Vəliyev “Columbia Shipma-
nagement LTD” ilə ASCO arasındakı 
uğurlu əməkdaşlıqdan da danışıb. Qeyd 
edib ki, bu əməkdaşlıq çərçivəsində 

ASCO dənizçiləri  adı çəkilən şirkətin 
dünya sularında üzən gəmilərində təcrü-
bə keçmək imkanı qazanıblar.

Daha sonra qonaqlar təmsil etdik-
ləri şirkətlər haqqında geniş məlumat 

veriblər.
Görüşdə gəmiçiliyin müxtəlif is-

tiqamətləri üzrə fikir mübadiləsi aparı-
lıb. Tərəflər əməkdaşlıqda maraqlı ol-
duqlarını bildiriblər.

ASCO nüfuzlu gəmiçilik şirkətləri ilə 
əməkdaşlıqda maraqlıdır

Sadıq Seyidli 1958-ci ilin mar-
tında Naxçıvanda anadan olub. 
Azərbaycan Texniki Universitetində 
mühəndis mexanik ixtisası üzrə 
təhsil alıb. Əmək fəaliyyətinə 1976-
cı ildə “Dimitrov” adına kolxozda 
fəhlə kimi başlayıb. Hərbi xidmət-
dən sonra isə gəmi təmiri sahəsinə 
üz tutub. 1978-ci ildə “Xəzərneftqaz-
donanma” idarəsində gəmi təmiri 
çilingəri qəbul olunan Sadıq Seyidli 
hazırda “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) “Bi-
biheybət” Gəmi Təmiri Zavodunda 
Texniki nəzarət şöbəsinə rəhbərlik 
edir.

O, ötən il Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı 
ilə dəniz nəqliyyatının inkişafında xid-
mətlərinə görə “Tərəqqi” medalına layiq 
görülüb.

Sadıq müəllimin xidməti otağının 
qapısını döydük.  Elə ziyarətə getmişkən 
də ordan-burdan söhbət etdik. Qocaman 
gəmi təmirçisi təcrübəsi, həyata baxışı, 
arzu və istəklərini bizimlə bölüşdü.  

-Sadıq müəllim, 60 yaşınız var 
və ömrünüzün 40 ilini gəmi təmirinə 
həsr etmisiniz. Kənardan baxanda bir 
qədər inanılmaz gəlir. Bir insan uzun 
müddət eyni yerdə işləməyi necə baca-
ra bilər?

-Əgər insan öz işindən, iş yerindən 
razıdırsa, niyə də olmasın? Mən də kar-
yeramı gəmiçilik sahəsində qurmağıma 
görə heç vaxt peşman olmamışam, əksinə 
hər zaman peşəmlə qürur duymuşam.

-Yəqin ki, gəmi təmirçisi olmaq 
qərarını birdən-birə verməmisiniz? 
Necə oldu ki, bu sahəyə meyl etdiniz?

-Hələ kiçik yaşlarımdan texnikaya 

marağım olub. Maşın, təyyarə, 
gəmi… Hər biri ilə maraqlanır-
dım. O vaxt indiki kimi hazır 
oyuncaqlar olmadığına görə, 
kağızdan gəmi düzəldirdim. 
Yadımdadır, bir az böyüdük-
dən sonra kağız gəmiləri taxta 
gəmilər əvəzlədi…

-Maraqlıdır, valideyn-
ləriniz sizi bu sahədə görür-
dülərmi?

-Mən ziyalı ailəsində 
doğulmuşam. Atam hərbçi 
olub. Ordu sıralarından tərxis 
olunduqdan sonra məktəbdə 
idman və hərbi müəllim işlə-
yirdi, anam isə ibtidai sinif müəlliməsi 
idi. Anam tarix və ya coğrafiya müəlli-
mi olmağımı istəyirdi. Atam isə əksinə, 
məni dəstəkləyirdi. Sonda, anamı razı 
sala bildik.

–Sadıq müəllim, fəhləlikdən şöbə 
rəisinədək yüksəlmisiniz. Hər kəs uğur 
qazanmaq, karyerasında irəliləmək 
istəyir. Bunun üçün xüsusi bir formul 
var?

-Bu məsələdə hərənin bir yanaşması 
ola bilər. Mən düşünürəm ki, məqsədə 
çatmaq üçün bilik, bacarıq və işə maraq 
ən vacib şərtlərdəndir. Yeni texnologi-
yaları öyrənmək və onu tətbiq etmək 
də müasir dövrdə uğur qazanmaq üçün 
önəmlidir.

-Gəmi təmiri ilə bağlı düşüncələ-
rinizi bilmək maraqlıdır? Bu iş digər 
peşələrdən hansı özəllikləri ilə fərqlə-
nir?

-Gəmi təmiri çətin və mürəkkəb iş-
dir. Heyətin yaşayış otaqlarından (kayut) 
tutmuş ən müasir texnologiyalara qədər 
bütün detalların vaxtında və keyfiyyətli 

təmirinə cavabdehik. Olduqca məsuliy-
yətlidir.  Bunun üçün hərtərəfli məlu-
matlı olmalısan. Texniki nəzarət şöbəsi 
olaraq biz bütün təmir prosesini izləyirik. 
Sökülən və yığılan detalları yoxlayır və 
təhvil veririk. Gəminin təmiri başa çatan-
dan sonra əvvəlcə sahil, sonra isə dəniz 
yoxlanışı keçirilir. Gördüyünüz kimi, 
digər nəqliyyat vasitələrinin təmiri kimi 
asan deyil.

-Gəmi təmiri zamanı təhlükəsizlik 
qaydalarından danışaq.

-Elə rəhbərliyin bizdən birinci tələ-
bi də budur. İstər təhlükəsizlik, istər-
sə də ekologiyanın qorunması nəzərə 
alınmalıdır. İşlərimizdə bu keyfiyyəti 
əldə etmək üçün müasir texnologiya-
lardan istifadə edirik. Zavodda gövdə 
və qaynaq işlərinin keyfiyyətini yox-
lamaq üçün ultrasəs aparatı mövcud-
dur. Mühərriklərdə sınaq zamanı istilik  
dövrlərinin sayını müəyyənləşdirmək 
üçün müasir aparat və cihazlarla təmin 
olunmuşuq. Bu avadanlıqlar təhlükəsiz 
iş şəraitinin yaradılması və işin vaxtında 
təhvil verilməsi üçün biz təmirçilərə bö-

yük kömək olur.
-Necə düşünürsünüz, 

gənc təmirçilərimizə güvən-
mək olar?

-Bizim çox bacarıqlı gənc-
lərimiz yetişir. İndi sexlərə, böl-
mələrə getsəniz, kifayət qədər 
gənc kadrlarla rastlaşa bilərsi-
niz. Onların arasında bölmə və 
sex rəisləri də az deyil. Eləcə də 
bizim şöbədə yüksək vəzifəyə 
layiq kadrlar yetişib. Onlar hər 
dəqiqə məni əvəz edə bilərlər. 
Özləri sərbəst şəkildə texniki 
sənədlər, beynəlxalq qanunlarla 
işləyə bilirlər.

-Yeri gəlmişkən, gənc nəslə nələri 
tövsiyə edərdiniz?

-Həmişə yeniliklərə açıq olsunlar. 
Bir istiqamət üzrə deyil, bir neçə is-
tiqamət üzrə özlərini inkişaf etdirsinlər. 
Texniki ədəbiyyatlarla maraqlansınlar. 
Və ən əsası, işlərini sevsinlər.  

-Sadıq müəllim, dənizçilərə göstə-
rilən diqqət və qayğıdan razısınızmı?

- Son dövrlər ölkəmizdə gəmiçilik 
sahəsinə xüsusi diqqət və qayğı göstəri-
lir. Təzə gəmilər alınır, zavodlar müasir 
avadanlıqlarla təchiz edilir və s.  Ümu-
miyyətlə, indi ölkəmizdə dənizçi peşəsi-
nin nüfuzu da durmadan artır. Preziden-
timiz İlham Əliyevin mütəmadi olaraq 
dənizçilərlə bağlı imzaladığı sərəncam-
lar bu nüfuzun artmasına birbaşa təkan 
verir.  Ötən il mən də dövlət başçımızın 
Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalına layiq 
görüldüm.

-Biz də sizi təbrik edir və sizə ye-
ni-yeni uğurlar arzulayırıq…

-Çox sağ olun.
Rövşən ABDURƏHMANOV

“Hər zaman peşəmlə qürur duymuşam”

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyası 2019-cu ildə tələbə qəbuluna 
hazırlıq çərçivəsində Təhsil Nazirliyi-
nin dəstəyi ilə yeni təbliğat kampani-
yasına start verib.

Kampaniya çərçivəsində Akademi-
yanın aparıcı müəllimləri həm paytaxtı-
mızın, həm də müxtəlif rayonların orta 
ümumtəhsil məktəblərində buraxılış si-
niflərinin şagirdləri ilə görüşlər keçirir, 
respublikamızda yeganə ali dənizçilik 
məktəbi olan Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında tədrisin təşkili, möv-
cud ixtisaslar, tələbələrə yaradılan şəra-
it, güzəştlər və s. barədə ətraflı məlumat 
verirlər.

Bu görüşlərdə Dəniz Akademiya-
sı haqqında videomateriallar, plakatlar 
nümayiş etdirilir, abituriyentlərin su-
allarına aydınlıq gətirilir. Bildirilir ki, 
tələbələrimiz “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) hərtərəfli 
köməyi ilə geyim forması, dərs vəsait-
ləri, gündə 2 dəfə isti yeməklə ödənişsiz 
qaydada təmin edilir, ehtiyacı olanlara 
Bakının mərkəzində yerləşən tələbə 
yataqxanasında yer verilir. Əlaçı tələ-
bələrə dövlətimizin ayırdığı təqaüdlə 
yanaşı, Gəmiçiliyin vəsaiti hesabına 
əlavə təqaüd ödənilir. Akademiyanı 
yüksək göstəricilərlə bitirən məzunla-
rımız Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-

çiliyinin gəmilərində və sahil təşkilat-
larında işlə təmin olunurlar. Təsadüfi 
deyil ki, diplomu 170-dən çox dövlət-
də tanınan ADDA-da Rusiya, Türkiyə, 
Ukrayna, Türkmənistan, Gürcüstan, 
Qazaxıstan və s. ölkələrdən gənclər təh-
sil alırlar. Bu, Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının ali dənizçilik məktəbi 
kimi ildən-ilə artan nüfuzundan xəbər 
verir.

Dəniz Akademiyası yeni tələbə qə-
bulu kampaniyası ərəfəsində keçirilən 
görüşlərin təşkilində rayon təhsil şöbələ-
rinin və orta məktəblərin dəstəyinə görə 
minnətdarlığını bildirir, gənclərimizə 
imtahanlarda uğurlar arzulayır.

ADDA tələbə qəbuluna hazırlıq çərçivəsində 
təbliğat kampaniyasına başlayıb



Vergilər Nazirliyi vergi güzəşti 
və azadolmaları barədə məlumatları 
uçot-baza sistemində bəyan etməyən 
vergiödəyicilərinə xəbərdarlıq göndə-
rib.

Nazirliyin Media və kommunika-
siya mərkəzindən  bildirilib ki, qanun-
vericilikdə bəzi fəaliyyət sahələrində 
vergi güzəşti və azadolmalarının tətbiqi 
nəzərdə tutulsa da, aidiyyəti şəxslərin 
tərtib etdikləri bəyannamədə bir sıra 
uçot-baza məlumatları əks etdirilmir. 
Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü maddəsinə 
əsasən, qanunvericiliklə müəyyən edil-
miş qaydada gəlirlərinin (xərclərinin), o 
cümlədən vergidən azad edilən gəlirləri-
nin (xərclərinin) və vergitutma obyekt-
lərinin uçotunu aparmaq vergiödəyici-

sinin vəzifələrinə aid edilib. Məcəllədə 
nəzərdə tutulmuş vergi güzəşti və aza-

dolmalarını əldə edən şəxslər tərəfindən 
vergidən azad olunan gəlirlərin bəyan 
edilməməsinə, azaldılmasına görə bəyan 
edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin (xərc-
lər çıxılmadan) 6 faizi miqdarında ver-
giödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq 
edilir. Buna görə də Vergilər Nazirliyi 
vergiödəyicilərini əlavə maliyyə sanksi-
yalarına məruz qalmamaları üçün güzəşt 
və azadolmalar üzrə bəyan edilməli mə-
lumatları bəyannamədə əks etdirməyə 
çağırır.

Nazirlik vergiödəyicilərinin nəzə-
rinə çatdırır ki, qanunla müəyyən edil-
miş vergi güzəşti və azadolmalarından 
istifadə hüququ yalnız müvafiq təs-
diqedici sənədlər olduğu təqdirdə ya-
ranır.

Böyük Britaniya və 
İspaniya arasında 300 ildir 
həllini tapmayan mübahisəli 
Cəbəllütariq boğazında iki 
ölkənin hərbi gəmilərinin 
qarşı-qarşıya gəlməsi nəticə-
sində gərginlik yaranıb.

 BBC telekanalı xəbər verir 
ki, fevralın 17-də Cəbəllütariq 
boğazında üzən ticarət gəmilə-
rinə ispan donanmasının əra-
zi sularını tərk etmək barədə 
əmr verməsindən sonra ingilis 
donanmasının müdaxiləsi nəti-
cəsində qarşı tərəfin öz gəmiləri müba-
hisəli zonanı tərk etməli olub. Gəmilə-
rin üz-üzə gəldiyi vəziyyətdə İspaniya 
donanmasının hərbi gəmilərinin silah-
larının açıq olduğu və əsgərlərin döyüş 

vəziyyətinə gətirildiyi qeyd olunub.
Cəbəllütariq muxtar hökuməti is-

pan hərbi gəmilərinin ticarət gəmilərinə 
verdiyi əmri “axmaq addım” adlandırıb. 
Hökumətin təmsilçisi bəyan edib ki, 
BMT qətnaməsinə uyğun olaraq, bütün 

dünyanın İngiltərənin hegemon-
luğunu tanıdığı Cəbəllütariq bo-
ğazında ispan gəmilərinin oyna-
dığı oyun quru səs-küydən başqa 
bir şey deyil.

Şimali Afrika sahillərindən 
cəmi 18 kilometr məsafədə olan 
və strateji əhəmiyyətə malik Cə-
bəllütariq boğazı Böyük Brita-
niyaya aiddir. Lakin İspaniya da 
özəl statusu olan bu bölgəyə iddia 
edir. 2002-ci ildə bu mübahisəli 
ərazinin əhalisi arasında keçirilən 
referendumda iştirak edənlərin 

99 faizi İngiltərənin hegemonluğunu 
seçiblər. Lakin bölgə əhalisi Brexit re-
ferendumunda 96 faizlik səslə Avropa 
İttifaqının tərkibində qalmaq istədiyini 
bildirib.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətində (ASCO) də-
nizçilərin sağlamlığına ciddi 
diqqət yetirilir.

ASCO-ya məxsus “Dəniz-
çilər poliklinikası” MMC-də 
dənizçilərin tibbi müayinəsi 
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının 
“Dənizçilərin Hazırlanması, 
Sertifikatlaşdırılması və Növbə 
Çəkmə Standartları Haqqında 
Beynəlxalq Konvensiyasının” 
(STCW) tələblərinə uyğun hə-
yata keçirilir. Bu məqsədlə “Də-
nizçilər poliklinikası” MMC-də 
mütəmadi tədbirlər görülür.

Dənizçilik sahəsi üzrə bey-
nəlxalq müqavilələrin və aktla-
rın tələblərinin həyata keçiril-
məsi üzrə tədbirlərin görülməsi 
işlərini ASCO-nun Keyfiyyət, 
sağlamlıq, əməyin təhlükəsiz-
liyi və ətraf mühitin mühafizəsi depar-
tamenti və Sosial inkişaf və nəqliyyat 
şöbəsi yerinə yetirir.

Konvensiyanın şərtlərinə uyğun ola-
raq hazırda  “Dənizçilər poliklinikası” 
MMC-də müayinələr əvvəlki kimi hər 
il deyil, iki ildən bir aparılır. Həkimlər 
davamlı maarifləndirilir, onlar təlim və 
treninqlərə cəlb edilir. Daha sonra isə 
tibbi personal daxili test olunur. Testdən 
uğurla keçərək yüksək nəticə əldə edən 
həkimlər Tibbi Müayinə Komissiyasının 

tərkibinə qəbul olunur.  Bundan başqa, 
poliklinikanın həkimləri Səhiyyə Nazir-
liyinin keçirdiyi sertifikasiya imtahanla-
rında da iştirak edirlər.

Beynəlxalq Konvensiyanın tələb-
lərinə uyğun fəaliyyət göstərmək üçün  
“Dənizçilər poliklinikası” MMC-nin 
maddi-texniki bazası da gücləndirilib. 
Əlavə avadanlıq və aparatlar alınıb, po-
liklinika müasir kompüter sistemləri ilə 
təchiz olunub. 

Bundan başqa, müayinədən keçən-
lərin dispanser qeydiyyatı aparılacaq. 

Həmçinin müayinə edilmiş dənizçilər 
barədə məlumatlar elektron qaydada 
arxivləşdiriləcək. Hazırda sözügedən 
sistemin istifadəyə verilməsi üzrə iş apa-
rılır.

Qeyd edək ki, “Dənizçilər polikli-
nikası” MMC tibbi fəaliyyətlə məşğul 
olan çoxprofilli müalicə-profilaktika 
müəssisələri kimi ASCO-nun bütün iş-
çilərinə və onların ailə üzvlərinə, habelə 
kənar şəxslərə yüksək ixtisaslı diaqnos-
tik, ambulator-poliklinik və stasionar 
yardım göstərilməsi üçün yaradılıb.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-nin (ASCO) Xəzər Dəniz 
Neft Donanmasına məxsus “Zöhrab 
Vəliyev” geoloji-tədqiqat gəmisi əsaslı 
təmir olunub.

“Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavo-
dunda aparılan təmir işləri vaxtında və 
yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılıb.

Proses zamanı gəminin baş mühər-
riki, hava kompressoru, yağ seperatoru, 
su-yağ soyuducuları, boru sistemləri, 
köməkçi sükan qurğularının elektrik 
mühərrikləri, dayanacaq mühərriklərinin 
generatorları, mexanizm və elektrik ava-

danlıqlarının elektrik idarəetmə və qo-
runma sistemləri təmir olunub. Bundan 
başqa, qazma qurğusuna xidmət edən 
mexanizm və elektrik avadanlıqlarının,  
gəminin verilən koordinatlarda dayan-
ması üçün istifadə olunan dörd bucurqa-
dın təmir, xilasedici qayığın kran-bal-
kasının sınaq işləri həyata keçirilib. 
Həmçinin, işçi heyətin yaşayış şəraitini 
yaxşılaşdırmaq üçün yeməkxana, sanitar 
qovşaqlar, istirahət otağı və kayutlarlar-
da lazımi işlər görülüb.

Tərsanə təmiri zamanı isə gəminin 
hərəkət-sükan kompleksi, dib-yan arma-

turları, protektor qurğuları təmir edilib. 
Gövdənin sualtı və suüstü hissəsində 
zədələnmiş sahələr dəyişdirilib və gəmi 
üzrə rəngləmə işləri yerinə yetirilib.

Təmirdən sonra gəmi dəniz sınağına 
çıxarılıb. Sınaq işləri uğurla tamamlanıb.

Məlumat üçün bildirək ki, “Zöh-
rab Vəliyev” geoloji-tədqiqat gəmisinin 
uzunluğu 53,7, eni 10,72 metrdir. Gəmi 
ən mürəkkəb hidrogeoloji şəraitdə 32 
gün fasiləsiz işləyə bilər. 150 metrədək 
dərinlikdə mühəndis-geoloji tədqiqatla-
rın aparılması üçün gəmidə qazma dəz-
gahı quraşdırılıb.

Yaponiya hökuməti Yapon 
dənizindəki mübahisəli Take-
şima adaları ətrafında dola-
nan tədqiqat gəmisinə görə 
Cənubi Koreyaya etirazını 
bildirib.

Bu barədə fevralın 19-da keçi-
rilən ənənəvi mətbuat konfransında 
Nazirlər Kabinetinin baş katibi Yo-
şihide Suqa məlumat verib. Y.Suqa 
bildirib ki, həmin gəmi Yaponiyaya 

məxsus sulara daxil olub. “Biz fevralın 
15-dən 18-dək Takeşima adaları rayo-
nunda Cənubi Koreyaya məxsus gəmi-
nin ərazi sularımızda tədqiqat apardığı-
nı müşahidə etmişik. Bunun cavabında 
Yaponiya Sahil Mühafizəsi Xidməti 
gəmiyə bir neçə dəfə ərazini tərk etmək 
barədə xəbərdarlıq edib”, - deyə baş ka-
tib bildirib.

Vüqar Ağayev

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
Xəzər Dəniz Neft Donanmasına 
məxsus “Vixr-8” yanğınsöndür-
mə gəmisinin əsaslı təmiri başa 
çatıb.

Təmir işləri “Bibiheybət” Gəmi 
Təmiri Zavodunda həyata keçirilib. 

Proses zamanı gəminin baş və kömək-
çi mühərrikləri, nasosları, boru sis-
temləri təmir edilib. Bundan başqa, 
heyətin yaşayış və xidməti otaqları, 
sanitar qovşaqlar yenilənib. Gəmidə 
iki ədəd yeni hava kompressoru qu-
raşdırılıb, val və sükan altı qurğuları 
təmir edilib.

“Vixr-8” gəmisi tərsanəyə qaldı-
rılaraq gövdəsi təmizlənib və rənglə-
nib.

Gəminin mexanizm və elektrik 
avadanlıqlarının təmiri başa çatdıqdan 
sonra onun dəniz sınağı həyata keçi-
rilib. Sınaq uğurla başa çatdırılıb və 
gəmi yenidən istismara qaytarılıb.

“Vixr-8” yanğınsöndürmə 
gəmisinin əsaslı təmiri başa çatıb

Vergi güzəşti və azadolmalarını 
bəyan etməyənlərə xəbərdarlıq olunub

Cəbəllütariq boğazında ingilis və 
ispan gəmiləri arasında gərginlik yaranıb

Dənizçilərimizin sağlamlığının qorunmasında 
beynəlxalq təcrübədən istifadə olunur

“Zöhrab Vəliyev” gəmisi əsaslı təmirdən sonra yenə 
dənizdə geoloji-tədqiqat işlərini davam etdirəcək

Yapon dənizindəki mübahisəli Takeşima adaları ətrafında dolanan 
tədqiqat gəmisinə görə Cənubi Koreyaya etiraz bildirilib

Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizlərinin kəsişdiyi ölkəyə çevrilir.

Azərbaycan Prezidentinin qeyri-neft 
sektorunun inkişafı istiqamətində həyata 
keçirdiyi islahatlardan biri də ölkəmizin 
“Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizinə cəlb edilməsidir. Məhz Pre-
zident İlham Əliyevin Azərbaycan ilə 
İranın dəmir yolları sistemlərinin bir-
ləşdirmək təklifi ölkəmizin beynəlxalq 
nəqliyyat yollarının kəsişməsi məntəqə-
sinə çevirib. Bu gün “Şimal-Cənub” 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin əsas 
komponenti olan Qəzvin-Rəşt-Astara 
(İran)-Astara(Azərbaycan) dəmir yolu 
xəttinin Rəşt-Astara hissəsində isə işlər 
davam edir. İran Astarası ilə Azərbaycan 
Astarası arasında 8,5 kilometrlik dəmir 
yolu istifadəyə verilib və fəaliyyətini da-
vam etdirir.

Azərbaycan ərazisindən daşınan 
tranzit yüklərin həcmi artacaq

Rusiyanın xarici siyasət tədqiqatla-
rı institutunun direktoru Veronika Kra-
şennikova deyib ki, Rusiya ilə İranın 
qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrində milli val-
yutadan istifadə edilməsi ticarət dövriy-

yəsinin daha da artmasına səbəb olacaq. 
2017-ci ildə iki ölkə arasındakı ticarət 
dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 707 mil-
yon dollar olub. Lakin 2018-ci ildə bu 
rəqəm 1 milyard 740 milyon dollaradək 
artıb.

Ticarət dövriyyəsinin artımı 
idxal-ixrac əməliyyatlarının həcminin 

artması ilə müşahidə edilir. Məsələnin 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Rusiya ilə 
İran arasındakı idxal-ixrac əməliyyatları 
Azərbaycan üzərindən həyata keçirilir. 
Bu isə Azərbaycanın tranzit gəlirlərinin 
artması deməkdir.

V.Kraşennikovanın qeyd etdiyi kimi, 
Rusiya ilə İran arasındakı ticarət döv-

riyyəsinin 2018-ci ildə artması təsadüfi 
deyil. Bu artım məhz Astara(Azərbay-
can)-Astara(İran) şəhərlərini birləşdirən 
dəmir yolu xətti istifadəyə verildikdən 
sonra müşahidə edilib. Qəzvin-Rəşt-As-
tara yolunun Rəşt-Astara hissəsi istifa-
dəyə verildikdən sonra isə hər 3 ölkənin 
dəmir yolları sistemləri birləşəcək və 
bu Rusiyaya körfəz sahillərinə çıxmaq 
imkanı yaradacaq. Təbii ki, bu fakt 
idxal-ixrac əməliyyatlarının, o cümlədən 
Azərbaycan ərazisindən tranzit yüklərin 
daşınması həcminin də artmasına təsir 
göstərəcək.

Lakin Rusiya “Şimal-Cənub” dəhli-
zi vasitəsilə həyata keçirdiyi idxal-ixrac 
əməliyyatlarını yalnız İran ilə məhdud-
laşdırmaq fikrində deyil. Ötən ilin no-
yabr ayında Sankt-Peterburqda keçirilən 
Rusiya-Hindistan biznes forumunda 
çıxış edən Rusiyanın iqtisadi inkişaf na-
ziri Maksim Oreşkin bildirib ki, 2025-ci 
ilə kimi Rusiya ilə Hindistan arasındakı 
ticarət dövriyyəsinin həcmi 30 milyard 

dollara çatdırılacaq. Bunun üçün hər iki 
ölkənin böyük potensialı var. Lakin nəq-
liyyat problemlərinin mövcudluğu ucba-
tından 2017-ci ildə Hindistan ilə ticarət 
dövriyyəsi 9,7 milyard dollar olub. Na-
zirin sözləri heç də təsadüf deyil. Çün-
ki 2025-ci ilə kimi Qəzvin-Rəşt-Asta-
ra(Azərbaycan)-Astara(İran) dəmir yolu 
tam olaraq istismara buraxılacaq. Bu-
nunla yanaşı, İranın körfəz sahilindəki 
Bəndər-Abbas və sakit Okean sahilində-
ki Çabahar limanlarındakı yenidənqurma 
işləri başa çatacaq.

Onu da nəzərə çatdırmaq lazımdır 
ki, Hindistan da Çabahar limanına bö-
yük maraq göstərir. Təsadüfi deyil ki, 
limanın yenidən qurulması və müasir 
avadanlıqlarla təchiz olunması üçün 2 
milyard dollar məbləğində kredit ayırıb 
və bunun müqabilində İran limanın bir 
hissəsini Hindistan şirkətinin idarəçili-
yinə verib.

Bütün bunlarla yanaşı, “Şimal-Cə-
nub” nəqliyyat dəhlizi yalnız Rusiya- 

İran, Hindistan-Rusiya arasında deyil, 
bütün Cənub-Şərqi Asiya və körfəzi 
ölkələri ilə Avropa arasında yükdaşıma 
funksiyasını yerinə yetirəcək. Körfəz 
ölkələri Bəndər-Abbas, Cənub-Şərqi 
Asiya ölkələri isə Çabahar limanı vasitə-
si ilə yüklərini İrana çatdıracaq və bu-
radan da Qəzvin-Rəşt-Astara(İran)-As-
tara(Azərbaycan) dəmir yolu ilə yüklər 
Rusiya və Avropa daşınacaq. Azərbayca-
na çatan yüklər Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu ilə Avropaya daşına bilər.

Azərbaycan Prezidentinin səyi ilə 
ölkəmizin tranzit məntəqəyə çevril-
məsi üçün lazım olan infrastruktur la-
yihələr çoxdandır ki, həyata keçirilib. 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə yanaşı, 
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, 
Ələt-Astara avtomobil yolu və başqa la-
yihələri sadalamaq olar.

Yuxarıda deyilənləri təhlil edərək 
belə qərara gəlmək olar ki, neft erasının 
başa çatması Azərbaycan üçün heç bir 
çətinlik yaratmayacaq. “Şimal-Cənub” 
nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycandan keç-
məsi ölkəmizə iqtisadi dividendlərlə ya-
naşı, siyasi zəmanət də qazandıracaq.

Rabil Kətanov

Azərbaycan Prezidentinin səyi ilə ölkəmizin tranzit məntəqəyə 
çevrilməsi üçün lazım olan infrastruktur layihələr həyata keçirilib
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Azərbaycan Respublikası-
nın insan hüquqları üzrə mü-
vəkkili (Ombudsman) Xocalı 
soyqırımının 27-ci ildönümü 
ilə əlaqədar bəyanat yayıb. 

Bəyanatda deyilir ki, Ermənis-
tanın Azərbaycana qarşı uzun illər 
işğalçılıq və soyqırımı siyasətinin 
tərkib hissəsi olan, beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinin, 
insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi 
şəkildə, kobudcasına pozulması ilə nəti-
cələnən, bəşər tarixinə böyük qanlı faciə 
kimi daxil olmuş Xocalı soyqırımından 
27 il ötür. Bu faciə erməni millətçilərinin 
və onların havadarlarının Azərbaycan 
xalqına qarşı davam edən etnik təmiz-
ləmə və soyqırımı siyasətinin daha bir 
dəhşətli nümunəsidir.

Belə ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 
26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı 
şəhərində erməni silahlı birləşmələrinin 
keçmiş sovet ordusunun Xankəndidəki 
366-cı motoatıcı alayı ilə birgə törətdiyi 
cinayət beynəlxalq hüquq baxımından 
məhz soyqırımı kimi qiymətləndirilmə-
lidir. Bu alayın çoxsaylı ağır texnikası 
qəfildən şəhərə yeridilib, cinayətkar-
lar vahimə içərisində şəhəri tərk etmək 
məcburiyyətində qalan dinc əhalini 
amansızcasına qətlə yetirib, yaşayış ev-
ləri və sosial infrastruktur tamamilə da-
ğıdılıb və yandırılıb.

27 il əvvəl törədilmiş Xocalı soyqı-
rımı zamanı Ermənistan silahlı qüvvələ-
rinin mühasirəsində qalıb, milli mənsu-
biyyətinə görə 613 nəfər soydaşımızın, 
o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qo-
canın həyatına son qoyulub, yüzlərlə 
dinc sakin ağır yaralanıb, 1275 nəfər 
girov götürülüb. Həmin kütləvi qırğın 
həyata keçirilərkən 8 ailə bütünlüklə 
məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 
130 uşaq isə valideynlərinin birini itirib, 
eyni zamanda, çoxsaylı əsir və girov gö-
türülənlərə amansız işgəncələr verilib. 
Bu zaman insanların əsas hüquqları, ən 
başlıcası, yaşamaq hüququ kütləvi şəkil-
də pozulub.

Bu faciə erməni terrorçularının 
və onların havadarlarının Azərbaycan 
xalqına qarşı illər boyu məqsədyönlü 
şəkildə davam etdirilən etnik təmiz-
ləmə və soyqırımı siyasətini bir daha 
təsdiq edib, məqsədi soydaşlarımızı 
kütləvi qırğına məruz qoymaqla, onları 
öz tarixi torpaqlarından didərgin sal-
maq və əzəli Azərbaycan ərazilərini də 
zəbt etməklə “böyük Ermənistan” döv-
ləti yaratmaq olub.

Bildirilir ki, Xocalıda erməni qəs-
bkarları tərəfindən törədilən bu kütləvi 
insan qırğını genosid faktıdır və insan-
lığa qarşı ən ağır cinayətlərdəndir. Belə 
ki, BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 
dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində 
göstərilir ki, genosid insan qruplarının 
yaşamaq hüququnu pozmaqla yana-
şı, BMT-nin məqsəd və vəzifələrinə, 
ümumbəşəri dəyərlərə tamamilə ziddir 
və dünya birliyi tərəfindən pislənir.

Genosid cinayətinin əlamətləri 
BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr 
tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul 
olunmuş “Genosid cinayətinin qarşısı-
nın alınması və cəzalandırılması haqqın-
da” Konvensiyada müəyyən edilib. Xo-
calı soyqırımı zamanı baş vermiş cinayət 
əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş 
qaydada, milli əlamətinə görə insanların 
kütləvi şəkildə məhv edilməsi niyyəti ilə 
törədilməsi onun genosid aktı olduğunu 
sübut edir. Azərbaycana qarşı təcavüz 
zamanı bu Konvensiyada təsbit olunmuş 
genosid cinayətini təşkil edən bütün 
əməllər tətbiq olunub. Lakin təəssüf ki, 
tarix boyu azərbaycanlılara qarşı törə-

dilən soyqırımı aktları, o cümlədən Xo-
calı soyqırımı beynəlxalq aləmdə hələ 
də öz hüquqi-siyasi qiymətini almayıb, 
bu beynəlxalq cinayəti təşkil edənlər və 
törədənlər məsuliyyətə cəlb edilməyib, 
onlara indiyədək layiq olduqları cəzalar 
verilməyib və bu məqsədlə hər hansı bir 
tədbir görülməyib.

Xocalı soyqırımını törətməklə hər-
bi təcavüzün miqyasını daha da geniş-
ləndirən və ölkəmizin ayrılmaz tərkib 
hissəsi olan Dağlıq Qarabağı və bu böl-
gənin hüdudlarından kənara çıxaraq ət-
raf Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, 
Füzuli, Qubadlı və Zəngilan rayonlarını 
işğal edən Ermənistanın apardığı etnik 
təmizləmə siyasəti nəticəsində torpaqla-
rımızın 20 faizi işğala məruz qalıb, 20 
min soydaşımızın həyatına son qoyulub, 
bir milyondan çox insan qaçqın və məc-
buri köçkün vəziyyətinə düşüb, onların 
hüquqları kütləvi şəkildə kobudcasına 
pozulub. Bu işğal zamanı erməni millət-
çiləri və terrorçuları Xocalı şəhərindən 
başqa, Azərbaycanın Kərkicahan, Ma-
lıbəyli, Quşçular, Qaradağlı, Ağdaban 
kəndlərində və digər yaşayış məntəqələ-
rində də kütləvi qırğınlar törədiblər.

Bəyanatda qeyd olunur ki, ümum-
milli lider Heydər Əliyevin 1994-cü ildə 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı xüsusi müra-
ciəti olub, həmin ilin fevralında Azər-
baycan Respublikasının Milli Məclisi 
Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiy-
mət verib.

İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və 
yeddi ətraf rayonun Azərbaycan Res-
publikasının ayrılmaz tərkib hissəsi ol-
duğunu beynəlxalq hüquq, o cümlədən 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü 

il tarixli məlum 822, 853, 874 və 884 
saylı qətnamələri, BMT Baş Məclisinin 
“Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərin-
də vəziyyət” adlı 2008-ci il 14 mart ta-
rixli qətnaməsi, AŞPA-nın 2005-ci il ta-
rixli 1416 saylı qətnaməsi və 1690 saylı 
tövsiyəsi, Avropa Parlamentinin Dağlıq 
Qarabağla bağlı 2013-cü il 23 oktyabr 
tarixli qətnaməsi bir daha sübut edir.

Lakin erməni tərəfi hər zaman ol-
duğu kimi, qeyri-konstruktiv mövqe 
nümayiş etdirərək, atəşkəs rejimini 
mütəmadi olaraq pozur, regionda sülhün 
bərqərar olmasına maneçilik törədir. Er-
mənistanın mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş 
soyqırımı siyasəti bu gün də davam etdi-
rilir, dinc əhalinin, o cümlədən uşaqların 
qətlə yetirilməsi ilə nəticələnir.

Vurğulanır ki, Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev 30 il 
davam edən bu təcavüzə son qoyulması-
na, münaqişənin sülh yolu ilə nizamlan-
masına mütəmadi olaraq səylər göstərir, 
təşəbbüslər irəli sürür, münaqişənin bey-
nəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə 
uyğun yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll edilməsinin, zəbt edil-
miş Azərbaycan torpaqlarından işğalçı 
qüvvələrin çıxarılmasının, məcburi köç-
künlərin öz yurdlarına qaytarılmasının 
zəruriliyini dəfələrlə nüfuzlu beynəlxalq 
qurumların qarşısında qaldırır. Bu isə 
beynəlxalq qurumların müvafiq qərar-
larında, o cümlədən son dövrdə Avropa 
Parlamentinin 2018-ci il dekabrın 12-də 
qəbul etdiyi və Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünün bir daha vurğulandığı Qət-

namədə öz əksini tapıb.
Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti tərəfindən “Xocalı soyqırımının 
iyirmi yeddinci ildönümü haqqında” 
2019-cu il 5 fevral tarixli Sərəncam im-
zalanıb və müvafiq tədbirlər planının hə-
yata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hər il 
olduğu kimi, bu il də həmin faciəni dün-
ya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması 
məqsədilə müvafiq Sərəncamla “Xocalı 
soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümü-
nün keçirilməsinə dair tədbirlər planı” 
təsdiq edilib və icra olunur.

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
bir çox ölkələrdə və şəhərlərdə həyata 
keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 
təbliğat kampaniyası Xocalı faciəsinin 
dünyada soyqırımı aktı kimi tanınma-
sında mühüm rol oynayır.

Diqqətə çatdırılır ki, İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatı Ermənistanı təcavüz-
kar, Xocalı faciəsini isə soyqırımı kimi 
tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır. Artıq 
Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan, 
Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, 
Çexiya, Sudan, İordaniya, Honduras, 
Qvatemala, Panama, Sloveniya, Cibuti 
və Paraqvay parlamentləri Xocalı soyqı-
rımını beynəlxalq hüquq normalarına 
əsaslanaraq tanıyıblar.

ABŞ-ın 22 ştatı - Massaçusets, 
Texas, Nyu-Cersi, Meyn, Nyu-Meksika, 
Arkanzas, Corciya, Oklahoma, Tenne-
si, Pensilvaniya, Konnektikut, Florida, 
Missisipi, Vest Virciniya, İndiana, Yuta, 
Nebraska, Havay, Montana, Arizona, 
Aydaho və Nevada ştatlarının qanunve-
rici orqanlarında da müvafiq qətnamələr 
qəbul olunub.

Lakin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
dörd qətnaməsinə və İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatının, AŞPA-nın, ha-
belə Qoşulmama Hərəkatının və 
digər beynəlxalq qurumların bu 
qərarlarına baxmayaraq, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi bu günədək 
beynəlxalq hüququn normaları və 
prinsipləri, ölkəmizin beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədləri daxi-
lində ərazi bütövlüyü və suverenliyi 
çərçivəsində öz həllini tapmayıb.
“Xocalı soyqırımının 27-ci ildönü-

mü günlərində həmin faciə zamanı qətlə 
yetirilənlərin, şəhidlərimizin əziz xa-
tirəsini dərin hüznlə yad edərək, yuxa-
rıda qeyd olunanları, habelə beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərini rəhbər 
tutaraq qətiyyətlə bildirirəm ki, bu ha-
disə xüsusi beynəlxalq komissiya tərə-
findən araşdırılmalı, səlahiyyətli bey-
nəlxalq qurumlar tərəfindən genosid aktı 
kimi tanınmalı, cinayət törədənlərə qarşı 
zəruri cəza tədbirləri tətbiq edilməlidir. 
Hər bir dövləti, beynəlxalq təşkilatları 
bu soyqırımını ədalət naminə tanımağa, 
onu törədənlərin cəzalandırılması üçün 
həmrəyliyə və səyləri artırmağa bir daha 
çağırıram.

Bu kimi halları törədənlərin cəza-
landırılmaması dünyanın hədəflədiyi 
əsas prioritetlərinə, BMT-nin prinsip-
lərinə, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə 
ziddir.

Xocalı soyqırımına beynəlxalq 
qurumlar tərəfindən hüquqi-siyasi qiy-
mət verilməli, Ermənistan münaqişə ilə 
bağlı qəbul olunmuş məlum beynəlxalq 
sənədlərin qərarlarına, sülh və ədalət ça-
ğırışlarına riayət etməli, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü, qaçqın və məcburi köç-
kün soydaşlarımızın pozulmuş hüquqla-
rı bərpa olunmalı, əsir və girovlar azad 
edilməli, onlar öz doğma yurdlarına qa-
yıtmalı, habelə günahsız, dinc insanları 
qətlə yetirən cinayətkarlar tezliklə ədalət 
məhkəməsi qarşısında cavab verməli və 
cəzalandırılmalıdır”, - deyə Ombuds-
man əlavə edib.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
denti Administrasiyasının rəhbəri Ra-
miz Mehdiyevin Sərəncamı ilə "Xocalı 
soyqırımının iyirmi yeddinci ildönü-
münün keçirilməsinə dair tədbirlər 
planı" təsdiq edilib.

Tədbirlər planında Bakının Xətai 
rayonunda, Goranboy rayon mərkəzin-
də və Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucal-
dılmış abidələrin önünə əklil qoyulması 
mərasimlərinin keçirilməsi, ictimaiyyət 
nümayəndələri tərəfindən Şəhidlər xiya-
banının ziyarət edilməsi, Azərbaycanın 
xarici ölkələrdəki səfirliklərində, kon-
sulluqlarında və diaspor təşkilatlarında 
soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin təşkili, 
xarici və yerli kütləvi informasiya va-
sitələri, o cümlədən teleradio kanalla-
rında qanlı qırğını əks etdirən material-
ların yayılması və internet şəbəkəsində 
mütəmadi olaraq yenilənməsi nəzərdə 
tutulub.

Bundan başqa, ölkəmizdə fəaliyyət 
göstərən dini konfessiya və qurumların 
iştirakı ilə Xocalı soyqırımı qurbanları-
nın xatirəsinə həsr olunan anım tədbirlə-
ri təşkil ediləcək, idarə və təşkilatlarda, 
təhsil və mədəniyyət müəssisələrində 
xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şa-

hidlərlə görüşlər keçiriləcək, Azərbayca-
nın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə 
həsr edilən sənədli və bədii filmlər nü-
mayiş olunacaq.

Xocalılıların müvəqqəti məskun-
laşdıqları şəhər və rayonlarda (Bakı, 
Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şəki, 
Goranboy, Bərdə, Sabirabad, Göyçay, 
Zaqatala, Oğuz, Balakən) dövlət qurum-
ları rəhbərlərinin, Milli Məclisin depu-
tatlarının və ziyalıların şəhid ailələri ilə 

görüşləri təşkil ediləcək.
Fevralın 26-da təhsil müəssisələrin-

də ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr 
olunacaq. Həmin gün saat 17.00-da 
bütün ölkə ərazisində Xocalı soyqırı-
mı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad ediləcək. Xocalı soyqırımı 
günü ilə əlaqədar respublikanın şəhər 
və rayonlarında, kənd və qəsəbələrində 
Azərbaycanın dövlət bayraqları endirilə-
cək.

Görəsən çox oturub,
Çox duracaq bu dünya
Yalançının, rəzilin,
Riyakarın, xəbisin,
Tamahına əsirin,
Qulların dəhşətlisi - 
“Qulların ən pisi”nin
Söhbətiylə, sözüylə?
Yumub öz gözlərini,
Çox şeyə çox baxacaq
Erməninin gözüylə?
Hardan yaranıb görən
Yaxşı işə yarımaz,
Haqq, ədalət tanımaz,
Dünyanın ən yaramaz,
Ən vicdansız, ən qanmaz,
Ən məkrli, ən namərd,
Ən hiyləgər, ən xain,
Ən qaniçən, ən vəhşi
Millətinə bu sevgi?
Dünyada çox “oyun”un,
Faciənin, qırğının
Baisi, səbəbkarı
Gözü qandan doymayan
Ermənilər deyil ki?! 
Nə vaxt bitəcək görən
Erməni xəyalına-
Uydurma, yalanına
Bu məhəbbət, bu həvəs?
Nə vaxt bilmək istəyər,
Nə vaxt biləcək dünya
Əsl həqiqəti bəs?
Nə vaxt xəbər tutacaq
Sonsuz hikkələrindən,
Saysız kələklərindən?
Nə vaxt xəbər tutacaq
“Dənizdən dənizədək”
“Gizli” planlarından?
Nə vaxt xəbər tutacaq
Vəhşi əməllərindən?
Nə vaxt biləcək görən
Qanıma susamışın 
Türkün torpaqlarında
Baş kəsmək olub işi?!
Dünyanın dörd yanına
Yalan, iftira, böhtan,
Şər əkmək olub işi.
Nə qadını xanımdı,
Nə  kişisi bir kişi.
Nə vaxt biləcək, nə vaxt?  
Nə vaxt? Haçan? Nə zaman?

***
Belə qırğın, qətliam
Nə vaxtsa olubdu ki?
Bəşər yaranan gündən
Hətta ən zalım ordu
Belə qəddarlıq ilə
Dinc, günahsız insanı
Səbəbsiz qırıbdı ki?!
Əliyalın olanın
Əllərini dibindən 

Kəsib, qoparıbdı ki?
Gəlinlərin bətnində
Körpəyə qıyıbdı ki?
Südəmər uşaqların
Gözünü oyubdu ki?
Dərisin soyubdu ki?
Anaların döşünü
Dibindən qopararaq 
Ağlayan körpəsinin
Ağzına basıbdı ki?
Cəsədlərin üzünə, 
Qulağına, gözünə,
Sinəsinə, dizinə
Süngü ilə, biz ilə,
Güllə ilə, köz ilə
İnsanlığa yaraşmaz
Bir iftixar, qürurla
Adını yazıbdı ki?
Bu dəhşətli səhnəyə
Baxdıqca, vəcdə gəlib 
Qol açıb, süzübdü ki? 
Sevinclə, qəhqəhəylə
Atılıb-düşübdü ki?!

***
O gecə ermənilər
Gəzdikləri fürsətdən
Kim deyir keçəsiydi?
O gecə Xocalının
Səhəri açılmayan 
Sonuncu gecəsiydi.
Düzlər cəsədlə doldu,
Gözlər dəhşətlə doldu.
Şaxtadan, soyuqdan çox
Üzlər əzabdan dondu...
Körpənin  özü orda,
Qolu  başqa yerdəydi,
Qıçı başqa yerdəydi...
Kəsilmiş başı orda,
Gözü başqa yerdəydi...
Ən vəhşi heyvan belə
Nə qədər ac olsa da
İnana bilmərəm ki,
Bu qədər qəddarlıqla
Parçalasın ovunu.
İtdən betər olana,
Qurddan betər olana
İnsan demək olarmı?
Mən necə insan deyim?!
Dünya nə deyir desin, 
Dığa desin, hay desin,
“Yazıq” desin, can desin,
Canını qurban desin...
Qəsdimə duranlara,
Körpədən böyüyədək
Heç kəsə rəhm etməyib,
Beləcə qıranlara
Mən niyə insan deyim?!

 ***
O vaxtdan qurumayır
Gözümün yaşı mənim.
O vaxtdan da söz ilə

Ovundurmaq istəyir
Hər gələn naşı məni.
Ona-buna inanmaq
Mənə nə verdi axı?
İnandıqca, üstümə
Düşmən yeridi axı.
At oynatdığı yerlər
Mənim yerimdi axı.
Mənim torpağım-daşım,
Mənim yurdumdu axı.
Çoxmu gəzdirəcəyəm
Sinəmdəki bu dağı?
Özü öz xoşu ilə
Çıxıb gedəndi yağı?
Onda arxası böyük,
Onda arxayın idi.
Yer ona arxa idi,
Göy ona arxa idi -
Şaxta, çovğun, boran, qar,
Qış ona arxa idi.
Ayaqyalın qaçanın
Qar üstə qaldı izi,
İz ona arxa idi...
Onda arxasız idim,
İndi nə olub axı?!
Arxam Azərbaycanım!
Onda ordum yox idi,
Onda gücüm yox idi.
Onda əli yalındım,
Onda böyük qonşumu
“Böyük qardaş” sayırdım,
Onda bəlli, yanıldım,
Onda bəli, yanıldım,
Bir də onda ayıldım, 
Nə əlimdə  silah var,
Nə cibimdə bir qəpik.
Ayılanda gec idi,
Qarabağım yanırdı...
Onda belə alındı,
İndi nə olub axı?
Ordum- müzəffər ordu,
Bir günə təmizləyər
Yağılardan bu yurdu!
Bir də biz! – doqquz milyon,
Əmrinə müntəzirik
Ali Baş Komandanın!
Qisas vaxtı deyil ki?!
Qiyamətə nə qalsa
Mənim üçün dərd deyil.
Amma nə olur-olsun, 
Yerlə-yeksan edilən
Xocalının qisası
Qiyamətə qalmasın!
Eşidirsən, ay oğul?
Eşidirsən, ay iğid?
Eşidirsən, qardaşım?
Eşidirsən, yoldaşım?
Eşidirsən, adaşım?
Eşidirsən, yaddaşım?
Canı canımdan olan,
Eşidirsən sən məni?

Qanı qanımdan olan,
Eşidirsən sən məni?
Ağrımı öz ağrısı
Sayanlar eşitsinlər,
Kədərimi, dərdimi
Duyanlar eşitsinlər.
Ayıqlar eşitsinlər,
Sayıqlar eşitsinlər,
Erməni, torpağımdan
Özü çətin çıxası,
Ağlını öz başına
Bir də nə vaxt yığası?
Başına yığsa belə,
Çəkinir ağasından – 
Nə deyəcək ağası?
Əldə qalar yaxası...

 ***
Onda belə alındı, 
Onda əli yalındım,
İndi nə olub axı?
Mən hazır, ordum hazır!
Düşmən də neçə ildir
Mənim torpaqlarımda
Özünə qəbir qazır...
Yaşım əllini keçib,
Xocalısız bir ömrün 
Nə baharı, nə yazı?
Bəlkə son şeirimdi bu,
Bəlkə, bəlkə son yazım,
Bəlkə gələn  bahar da
Son baharım - son yazım.
Uzun sözün qısası:
Canı canımdan olan,
Eşidirsiz siz məni?
Qanı qanımdan olan,
Eşidirsiz siz məni?
Xocalının qisası
Qiyamətə qalmasın!
Qalmasın  a..., qalmasın! 

 ***
Dediyin hər kəlmənin,
Sözün üstündə durdun, 
Qısa vaxtda yenilməz,
Qüdrətli ordu qurdun,
Ali Baş Komandanım!
Xalqımın torpağına
Sevgisi də bir ordu,
İmanı da bir ordu,
Orduya etibarı,
İnamı da bir ordu.
Əmr ver, səsi gəlsin,
Xocalıdan, Laçından,
Şuşadan... ordumuzun.
Əmr ver, xilas edək
Yağıdan  yurdumuzu.
Dikəltsin sevincindən 
Belini hər dağımız,
Dalğalansın yurdumun 
Hər qarış torpağında
Üçrəngli bayrağımız!

Rasif  İMANOĞLU

Ombudsman Xocalı soyqırımının 
27-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

"Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün 
keçirilməsinə dair tədbirlər planı" təsdiq edilib

XOCALININ QİSASI QİYAMƏTƏ  QALMASIN!
( İ x t i s a r l a )

26 fevral 1992-ci ildə Xocalı şəhərində dünyada misli görünməyən dəhşətli bir vəhşiliyin şahidi olduq. Erməni 
hərbi quldurları aylarla tam mühasirədə saxlanan Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. Köməksiz mülki əhali azğın 
bir amansızlıqla qətlə yetirildi. Südəmər körpələrə, əlsiz-ayaqsız qocalara, qadınlara, uşaqlara belə aman verilmə-
di. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza 
üsulları ilə bəşər tarixində tayı-bərabəri olmayan bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı eyni zamanda bütün bəşəriyyətə 
qarşı tarixi bir cinayətdir.

Heydər  ƏLİYEV,
Ümummilli Lider

Xocalı faciəsi təsadüfi hadisə deyildi. Bu, iki yüz ildən artıq müddətdə davakar erməni millətçilərinin Azərbaycan 
xalqına qarşı yürütdüyü soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi idi. Bu siyasət erməni diasporunun 
və lobbisinin imkanlarından istifadə edilməklə bütün dövrlərdə hərbi, iqtisadi, ideoloji və mədəni vasitələrlə aparıl-
mışdır. Keçən əsrin səksəninci illərinin sonlarında isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları tammiqyaslı 
hərbi münaqişəyə gətirib çıxardı. Zaman-zaman davam etdirilən bi məkrli siyasət nəticəsində azərbaycanlılar əzəli 
torpaqlarından qovuldular, didərgin salındılar, yüz minlərlə insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü.

İlham  ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 XOCALI SOYQIRIMI: ERMƏNİLƏRİN CƏZASIZ QALAN CİNAYƏTİ
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Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasında 
“Azərbaycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) təlimatçıları  üçün 
təlim kursu təşkil olunub.  

ASCO sədrinin müşavi-
ri, uzun illər dənizdə çalışan, 
tanınmış kapitan Titos Gian-
nakakisin apardığı təlimdə 
Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının müəllimlə-
ri, Təlim-Tədris Mərkəzinin 
təlimçiləri və qiymətləndiri-
ciləri iştirak ediblər.

Beynəlxalq Dəniz Təşki-
latının (İMO) “Təlimatçılar 
üçün təlim” adlı 6.09 model 
kursunun tələblərinə əsasən 
keçirilən seminarda dinlə-
yicilərə təlim keçmə üsulla-
rı, tədrisin planlaşdırılması, 
təşkili və əlverişli təlim mühitinin 
yaradılması, metodikası, dənizçilə-
rin bilik və bacarıqlarının qiymət-
ləndirilməsinin ümumi prinsipləri 

haqqında geniş məlumat verilib.
İlk dəfə bu il ADDA-da ingilis 

dilində tədrisə başlandığını deyən 
Titos Giannakakis bildirib ki, bu 
tədris tam olaraq İMO-nun son tə-

limatlarına əsaslanmalıdır. Bura 
dərsliklərin İMO standartlarına uy-
ğun tərtibi və yenilənməsi, biliklərin 
qiymətləndirilməsi kimi məsələlər 
daxildir.

Təcrübəli və gənc 
təlimçilərin bir-biri ilə 
fikir mübadiləsi aparması 
üçün əlavə platforma sa-
yılan kurs üç gün davam 
edib.

ASCO əməkdaşları 
üçün mütəmadi olaraq 
müxtəlif mövzularda tə-
limlər təşkil edir. Əsas 
məqsəd Cəmiyyətin 
strateji hədəflərinə uy-
ğun təlim və təhsilə olan 
ehtiyacları müəyyənləş-
dirərək insan resursları-
nın davamlı inkişafını,  
eləcə də personalın yeni 
istehsalat vəzifələrinin 
icrasına hazırlanmasını, 
işçilərin biliklərinin sis-
temli şəkildə yenilənmə-
sini, əməkdaşların peşə 

mədəniyyətinin və peşə reytinqinin 
artırılmasını mütərəqqi təhsil və tə-
lim metodları ilə təmin etməkdən 
ibarətdir.
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Ötən il ölkə əhalisinin 
sayı 83 min 372 nəfər və ya 
0,8 faiz artaraq 2019-cu il 
yanvar 1-i vəziyyətinə 9 mil-
yon 981 min 457 nəfərə çatıb. 
Əhalinin 52,8 faizini şəhər, 
47,2 faizini kənd sakinləri, 
49,9 faizini kişilər, 50,1 faizi-
ni isə qadınlar təşkil edir.

Bu barədə  Dövlət Statis-
tika Komitəsindən məlumat 
verilib.

Ötən il Ədliyyə Nazirli-
yinin rayon (şəhər) qeydiyyat 
şöbələri tərəfindən 138 min 
982 nəfər doğulmuş körpə 
qeydə alınıb. Əhalinin hər 
1000 nəfərinə bu göstərici 14,2 
təşkil edib.

Məlumata görə, doğulmuş 
körpələrdən 2752-si əkiz, 117-
si isə üçəmdir. Bu göstərici 
Dağlıq Şirvan (əhalinin hər 
min nəfərinə 16,3), Lənkəran, 
Aran və Quba-Xaçmaz (15,4), 
Yuxarı Qarabağ və Kəlbə-
cər-Laçın (14,6) iqtisadi ra-

yonlarında ölkə səviyyəsindən 
yüksək olub.

Ötən il ölkədə 57 min 250 
ölüm halı qeydə alınıb. Ölüm 
səviyyəsi əhalinin hər 1000 
nəfərinə 5,8 təşkil edib.

Cari ilin əvvəlinə olan 
məlumata görə, ölkə əhalisi-
nin 4,6 faizi Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında, 22,8 fa-
izi Bakı şəhərində, 20,3 faizi 
Aran, 12,9 faizi Gəncə-Qazax, 
9,4 faizi Lənkəran, 30 faizi isə 
digər iqtisadi rayonlarında ya-
şayır.

Əhalinin bir kvadrat kilo-

metrə düşən sıxlığı 115 nəfər 
təşkil edib. Bu göstərici Nax-
çıvan Muxtar Respublikasın-
da 83, Bakı şəhərində 1064, 
Lənkəran və Abşeron iqtisadi 
rayonlarının hər birində 154, 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayo-
nunda 104, Aran iqtisadi ra-
yonunda 96, Yuxarı Qarabağ 
iqtisadi rayonunda 93, Qu-
ba-Xaçmaz iqtisadi rayonun-
da 79, Şəki-Zaqatala iqtisadi 
rayonunda 70, Dağlıq Şirvan 
iqtisadi rayonunda 52, Kəlbə-
cər-Laçın iqtisadi rayonunda 
isə 40 nəfərə bərabər olub.

ASCO-da təlimatçılar üçün təlim kursu keçirilib Azərbaycan əhalisinin sayı 9 milyon 981 min 457 nəfərə çatıb

Ermənistan yüklərin Gürcüs-
tandan və İrandan daşınmasında 
ciddi problemlərlə qarşılaşıb. Belə ki, 
2012-2018-ci illərdə Gürcüstandan 
bu ölkəyə dəmir yolu ilə yükdaşımala-
rı 43 faiz azalıb, İran ərazisindən isə 
logistika fəaliyyəti iflic olub.

AZƏRTAC erməni KİV-lərinə is-
tinadla xəbər verir ki, Tbilisi “Yuxarı 
Lars” keçid-məntəqəsinin həddindən 
çox yüklənməsi səbəbindən taxılın bu 
yolla Rusiyadan Ermənistana daşınma-
sını da qadağan etmək niyyətindədir. 

Əvvəllər Poti limanından 
yüklərin qatarla Ermənistana 
göndərilməsi də iflic olub. 
Nəqliyyat dəhlizinin tədqiqa-
tı Mərkəzinin direktoru Paata 
Çaqareşvili bildirib ki, gürcü 
hökuməti bu problemlərin 
həlli üçün yollar axtarır. Av-
tomobil yolu ilə Ermənistana 
yükdaşımalarına dair Gür-
cüstanla razılaşmanın müd-
dəti isə 2019-cu il oktyabrın 
1-də başa çatır.

Çaqareşvili əlavə edib ki, Gürcüs-
tandan Ermənistana yükdaşımaların 
kəskin azalması bir neçə il əvvəl İran 
marşrutunun fəaliyyətinin güclənməsi 
ilə əlaqədardır. Belə ki, ABŞ-ın İrana 
qarşı yenidən sanksiyaları gücləndir-
məsindən əvvəl erməni şirkətləri Çin və 
digər ölkələrdən yükləri Bəndər-Abbas 
limanı vasitəsilə İran ərazisindən daşı-
yırdılar. “Həmin vaxt Poti limanına Er-
mənistan yükləri ilə bir konteyner belə 
daxil olmurdu. Bəndər-Abbas limanı 

ermənilər üçün ən mühüm yükdaşıma 
və yükaşırma məntəqəsinə çevrilmişdi. 
Lakin ABŞ-ın sanksiyaları bu prosesə 
mənfi təsir etdi”, -deyə gürcü ekspert 
vurğulayıb.

Ermənistanın “Sati” logistika 
şirkətinin direktoru Makar Arakelyan 
da bu fikri təsdiq edib. Onun sözlərinə 
görə, erməni sahibkarların Çindən gə-
tirdiyi mallar Bəndər-Abbas limanın-
dan ünvanına 18 günə, Potidən isə 35 
günə çatdırılırdı. “Lakin sanksiyaların 
tətbiqindən sonra gəmiçilik və sığorta 
şirkətlərinin heç biri İranın limanı ilə iş 
görmək istəmir. Digər tərəfdən, logis-
tika şirkətləri yükləri hətta anonim şə-
kildə də İran limanına daşıya bilmirlər. 
Sifarişçilər yüklərin İran ərazisindən 
daşınmayacağı barədə xüsusi sənəd 
tələb edirlər”, -deyə erməni sahibkar 
qeyd edib.

Ekspertlər bildirirlər ki, vəziyyətin 
bu cür davam edəcəyi təqdirdə Ermə-
nistan iqtisadiyyatı ciddi problemlərlə 
qarşılaşacaq.

Özbəkistan Avtomobil Nəq-
liyyatı Agentliyinin bazasında 
Nərliyyat Nazirliyi yaradılıb.

Bu haqda Özbəkistan Prezi-
denti Şavkat Mirziyoyev Fərman 
imzalayıb.

Yeni nazirlik avtomobil, də-
miryolu, hava, su nəqliyyatı, met-
ropoliten, o cümlədən yol təsərrü-
fatının inkişafı sahəsində dövlət 
siyasətini həyata keçirən vahid 
idarəetmə orqanı olacaq.

Bundan başqa, digər dövlət-
lərlə və iri xarici şirkətlərlə Özbə-
kistan ərazisindən keçən yüklərin 
daşınması ilə bağlı müqavilələ-
rin bağlanması, Transəfqan, 
Transqafqaz, Transçin və digər 
magistral yollardan səmərəli isti-
fadəsinin təmin edilməsi, yük da-
şıyıcıları ilə müştərək müəssisələ-
rin yaradılması da yeni nazirliyin 
səlahiyyətlərinə aid edilib.

Qulu Kəngərli

Mart ayında Türkmənis-
tanın “Avaza” milli turizm 
zonasında “Xəzər dənizi – 
dayanıqlı inkişaf və idarəetmə” 
mövzusunda regional seminar 
keçiriləcək.

 “Turkmenistan segodnya” 
dövlət informasiya agentliyi xə-
bər verir ki, bu ölkənin Xarici 
İşlər Nazirliyi və Türkmənistan 
Prezidenti yanında Xəzər dənizi 
məsələləri üzrə Dövlət müəssisəsinin 
Beynəlxalq Okeanlar İnstitutu (IOI) 
ilə hər il birgə təşkil etdiyi bu növbəti 
forumun işində Xəzəryanı dövlətlərin 
mütəxəssisləri iştirak edəcəklər.

Türkmənistan Prezidenti Qur-

banqulu Berdiməhəmmədov bunun-
la bağlı bildirib ki, Xəzərlə bağlı 
məsələlər önün ölkəsinin xarici siyasət 
kursunun prioritet aspektləri sırasında-
dır. Qarşıdakı birinci Xəzər İqtisadi Fo-
rumu çox mühüm beynəlxalq hüquqi 
sənədlə - 2018-ci il avqustun 12-də Qa-

zaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanı 
dövlətlərin başçılarının V Sammitinin 
yekunlarına dair imzalanmış Xəzərin 
hüquqi statusu ilə bağlı Konvensiya ilə 
şərtlənən dövlətlərimizin qarşılıqlı mü-
nasibətlərinin ən yeni tarixində strateji 
xarakterli ilk mühüm hadisələrdən biri 
olacaq.

Vahid və dayanıqlı ekoloji təh-
lükəsizlik sisteminin yaradılması üzrə 
Xəzəryanı bölgədə beynəlxalq əmək-
daşlığın əhəmiyyətinin daha da artdı-
ğını qeyd edən Prezident Berdiməhəm-
mədov “Xəzər dənizi – dayanıqlı 
inkişaf və idarəetmə” regional semina-
rına hazırlığın yüksək səviyyədə təmin 
olunması üçün göstəriş verib.

Ermənistan ciddi logistika problemləri ilə qarşılaşıb

Özbəkistanda Nəqliyyat Nazirliyi yaradılıb

 “Xəzər dənizi – dayanıqlı inkişaf və idarəetmə” 

19 fevral Ümumdünya 
Su Məməlilərinin Mühafizə-
si Günü və ya Ümumdünya 
Balinalar Günü idi.

Bu gün təkcə balinalar 
deyil, bütün dəniz məməliləri, 
dəniz və okeanlarda yaşayan 
bütün canlı varlıqların müha-
fizəsi günüdür.

Bu təqvim 1986-cı ildən 
etibarən qeyd edilməyə baş-
lanılıb. Belə ki, 200 il ərzində 
balinaların vəhşicəsinə məhv edilmə-
sindən sonra Beynəlxalq Balinalar Ko-
missiyası iri balinaların ovlanmasına, 
balina ətinin ticarətinə qanunla qadağa 
qoyub. Bu qadağa hələ də qüvvədədir.

Balinaların kommersiya ticarətinin 
uzun tarixi var. On səkkizinci və on 
doqquzuncu əsrlərdə balina ovçuluğu 
çox intensiv aparılırdı və bəzi növlərin 

nəsli artıq tükənmişdi. İnsanlar balina-
ları yalnız ət və yağ üçün ovlamayıblar, 
balina sümüklərindən müxtəlif əşyalar 
da hazırlayırdılar.

Balina ticarətinə qadağa qoyulsa 
da, bu dəniz məməlilərinin öldürülmə-
si hələ də davam edir. Hazırda dünya-
da 100 növ dəniz məməlisi var. Elm 
adamlarının vəzifəsi təkcə onları qoru-
maq deyil, həm də sayını artırmaqdır.

Hazırda dəniz canlılarının ölüm 
səbəbləri arasında plastik tullantı-
larla çirklənmə də aktualdır. Belə 
ki, hər il plastik tullantılar səbə-
bindən minlərlə balıq, ümumilikdə 
isə milyonlarla dəniz canlısı tələf 
olur. Ona görə də dünya ölkələri, o 
cümlədən də Azərbaycan, həmçinin 
beynəlxalq qurumlar plastik qab-
laşdırma məhsulları, o cümlədən 
polietilen torbalardan istifadənin 
azaldılması istiqamətində müxtəlif 

tədbirlər görürlər.
Hər il müxtəlif təbiəti mühafizə 

qrupları və təşkilatları balinaların və 
digər su məməlilərinin mühafizəsinə 
diqqəti cəlb etmək məqsədilə çoxsay-
lı aksiyalar keçirirlər. Əksər vaxtlarda 
müxtəlif ölkələrdən olan ekoloqlar bir-
ləşərək bu günü təhlükədə olan bir su 
canlısının mühafizəsinə həsr edirlər.

Balina ticarətinə qadağa qoyulsa da...

Dünya okeanının 
səviyyəsi yüksəlməkdədir. 
Bu əsrin sonuna qədər 
okean səviyyəsinin 1 
metr, növbəti əsrin sonu-
na qədər 10 metr artacağı 
istisna olunmur.

RİA Novosti agentliyi 
xəbər verir ki, Ümumdünya 
Vəhşi Təbiət Fondunun Ru-
siya İqlim Proqramının di-
rektoru Aleksey Kokorin bu 
fikirdədir.

A.Kokorin qeyd edib 
ki, dənizlərin səviyyəsi qey-
ri-müntəzəm şəkildə artacaq. 
O deyib: “Tropik zonalarda 
bu artım 1,5 metrə, müla-
yim enliklərdə və şimal isə 
50 santimetrə qədər olacaq. 
Səviyyə artımındakı fərqlər 
tektonik layların hərəkəti ilə 
bağlıdır”.

Aleksey Kokorinin fik-
rincə, dənizin səviyyəsinin 
artması Sankt-Peterburq, 

Qara dəniz və Azov dənizi 
körfəzlərindəki şəhərlər və 
Yamal yarımadası üçün daha 
təhlükəli ola bilər. Xəzər də-
nizi və Uşaq Şərq regionla-
rında isə suyun səviyyəsinin 
təhlükəli dərəcədə artması 
gözlənilmir.

Nəticələri “Nature” jur-
nalında dərc edilmiş tədqiqa-
tın müəllifləri Qrenlandiya 
və Antarktida buzlarının 
əriməsini də proznozlaşdı-
rırlar. Bu hadisə dənizlərin 
səviyyəsinə təsir göstərəcək. 
Nəşrdə dəqiqləşdirilir ki, də-
niz səviyyəsinin sürətlə yük-
səlməsi 2065-2075-ci illər 
arasında baş verəcək.

Türkiyə Silahlı Qüv-
vələrinin hərbi gəmilərinin 
Ədən körfəzində üzmə 
müddəti daha bir il uza-
dıldı.

Bu barədə Türkiyə Bö-
yük Millət Məclisi qərar 
qəbul edib. Bildirilir ki, Tür-
kiyə bayrağı ilə üzən və bu 
ölkəyə bağlılığı olan mülki 
gəmilərin təhlükəsizliyini 
təmin edən hərbi gəmilər 
Ədən körfəzində fevralın 
10-dan başlayaraq daha bir 
il fəaliyyət göstərəcək.

Xatırladaq ki, BMT Təh-
lükəsizlik Şurasının müvafiq 
qərarı əsasında Türkiyənin 
hərbi gəmiləri Ədən körfəzi, 
Somali suları və Ərəb dənizi 
ərazisində təhlükəsizlik mis-
siyası həyata keçirir.

Sabir Şahtaxtı

Myanmanın Rakxayn 
(Arakan) ştatında gəminin 
batması nəticəsində 19 
nəfər itkin düşüb.

Xarici KİV-lərin verdi-
yi xəbərə görə, təmir üçün 
Letpettau adasına gedən gə-
minin göyərtəsində 26 nəfər 
olub. Qəzadan sonra 7 nəfər 
xilas edilib.

Hazırda hadisə yerində 
axtarış işləri aparılır.

Çin qapılarını ABŞ-ın 
üzünə daha geniş açacaq 
və ikinci “Bir kəmər, bir 
yol” forumunda iştirak 
üçün Birləşmiş Ştatlarla 
əməkdaşlıq edəcək.

Bunu Çinin Vaşinqton-
dakı səfiri Çuy Tyankay bə-
yan edib. O, Çin və ABŞ-ın 
dünyanın ən iri iki iqtisadiy-
yatına sahib ölkələr olduğu-
nu vurğulayaraq, tərəflərin 
bir-birinə daha açıq olmaqla, 
böyük imkanlardan faydala-
na biləcəklərini deyib. Çin 
diplomatı ABŞ-ı apreldə Pe-
kində keçiriləcək ikinci “Bir 
kəmər, bir yol” forumunda 
iştirak etməyə çağırıb və 

ölkəsinin bundan məmnun 
olacağını bildirib.

Qeyd edək ki, Çin Xalq 
Respublikasının Sədri Si 
Cinpin irəli sürdüyü “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsü 
ilə əlaqədar ilk beynəlxalq 
forum 2017-ci ilin mayında 
Pekində keçirilib. Növbəti 
forumun cari ilin aprelin-
də yenidən Pekində təşkili 
planlaşdırılıb.

Şahin Cəfərov

Avropa Şurası Parla-
ment Assambleyasının insan 
hüquqları üzrə komissarı 
Dunya Miyatoviç İtaliyanın 
Baş naziri Cüzeppe Konteyə 
məktub ünvanlayıb.

D.Miyatoviç İtaliya hö-
kumətinin limanlarını dəniz-
də xilas edilən miqrantları 
daşıyan gəmilər üçün bağ-
laması siyasətindən dərin 
narahatlığını ifadə edib. O, 

xilas edilənlərin hüquqla-
rının təmin edilməsinin və 
humanitar aspektin həmişə 
prioritet olmasının vacibliyi-
ni qeyd edib.

 Asiman Əsədov

Litva ölkəyə gətirilə 
biləcəyi mümkün olan dörd 
qaçqını ilkin olaraq götürüb.

Bu barədə Litvanın Miq-
rasiya Departamenti xəbər 
verib.

Litva nümayəndələ-
ri gələn həftə Siciliyada 
yerləşən Messin yaşayış 
məntəqəsindəki Əcnəbilərin 
Qəbulu Mərkəzini ziyarət 
edəcək, həmin miqrantların 
təhlükəsizlik baxımından 

yoxlanılmasını aparacaqlar. 
Ölkənin daxili işlər naziri 
Eymutis Misyunas bildirib 
ki, Litva “Sea Watch” təş-
kilatından beş nəfərədək 
qaçqını qəbul edə biləcək.

E.Misyunasın sözlə-
rinə görə, Litvaya İtaliyada 
beynəlxalq müdafiə statusu 
almış miqrantlar qəbul edilə-
cək və onlar təhlükəsizlik 
baxımından yoxlamadan 
keçəcəklər.

Xatırladaq ki, yanvarın 
19-da “Sea Watch” xilase-
diciləri Liviya sahillərində 
miqrantları aşkarlayıblar. 
Onların arasında 8 nəfər həd-
di-buluğa çatmayanlar olub.

Aygün Əliyeva

Filippin Prezidenti 
Rodrigo Duterte ölkəsinin 
müstəmləkə mirası ilə 
əlaqəsini zəiflətmək üçün 
onun adını dəyişmək niyyə-
tini bəyan edib.

“Manila Bulletin” qəze-
tinin yaydığı məlumata görə, 
Filippinin yeni adı “Mahar-
lika Respublikası” ola bilər.

Bu ərəfədə Duterte 
Maqindanao əyalətində çıxı-
şı zamanı İspaniyanın onun 
vətəninin mədəniyyətinə 
təzyiq göstərməsini tənqid 
edib. “Bizim ölkənin adını 
İspaniya kralı Filippin pulu 
ilə səyahət edən Magellan 
uydurub. Odur ki, axmaq 

onu Filippin adlandırıb. 
Amma nə vaxtsa, biz bunu 
düzəldəcəyik”, - deyə prezi-
dent inamını ifadə edib.

Duterte, həmçinin ölkə-
nin adını “Maharlika Res-
publikası”na dəyişməyi töv-
siyə edən Filippin diktatoru 
Markosun ideyasını dəstək-
ləyib: “Markos haqlı idi, 
çünki “maharlika” malay 
(bizə doğma olan) sözüdür”.

Xəzərin səviyyəsi təhlükəli 
dərəcədə artmayacaq

Balıq ehtiyatlarının 
mühafizəsi və ondan 
səmərəli istifadənin təmin 
olunmasında balıq ovunun 
tənzimlənməsi xüsusi əhə-
miyyətə malikdir.

Balıq və digər su bioloji 
resurslarından istifadə qay-
dalarına müvafiq olaraq, ötən 
il ölkədə 194 hüquqi və fiziki 
şəxsə balıq ovu üçün veril-
miş 1707,1 ton kvotaya qarşı 

1614,1 ton balıq ovlanıb.
Dövlət Statistika Ko-

mitəsindən  bildirilib ki, bu 
rəqəm 2017-ci illə müqa-
yisədə 67,3 faiz çoxdur

Məlumata görə, ovlan-
mış balıqların 1072,9 tonu 
kilkə, 112,4 tonu kütüm, 
85,4 tonu kefal, 82,3 tonu 
siyənək, 69,4 tonu külmə, 
54,7 tonu çapaq, 48,2 tonu 
çəki, 30,7 tonu dabanbalığı, 
21,2 tonu sıf, 13,6 tonu şa-
mayı, 5 tonu naxa, 3,1 tonu 
xəşəm, 15,2 tonu digər balıq 
növlərinin payına düşüb.

Ötən il balıqçılar tərə-
findən kvota üçün 84,8 min 
manat ödənilib.

1614,1 ton balıq ovlanıb

Türkiyənin hərbi gəmilərinin Ədən 
dənizində üzmə müddəti bir il uzadıldı

Myanmada gəminin batması 
nəticəsində 19 nəfər itkin düşüb

AŞPA-nın insan hüquqları üzrə komissarı 
İtaliyanın Baş nazirinə müraciət edib

Litva xeyriyyə gəmisindən 
dörd qaçqını götürüb

Filippinin yeni adı “Maharlika 
Respublikası” ola bilər

Çin ABŞ-ı “Bir kəmər, bir yol” 
forumunda iştiraka çağırıb
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YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Çox yerdə məsləhəti qulaq ardına 

vururlar. Sizdə də hamı hər şeyi bilir?
Böyük-kiçik olmayan yerdə yalnız 

xətalar böyük olur.
İpinin üstünə odun yığa bilmədiyiniz 

adamın ipini yığın.
Qulaq asan olmasa da, bəziləri 24 

saat özünü tərifləyir.
Kim nə götürür, özü bilər, amma 

mən bilən, dəniz çirkab götürmür.
Sevmədiyimiz həqiqət! Bizi bağışla-

ma!
Heç olmasa elə günahlara yol vermə-

yin ki, hətta bağışlayan Allah üçün də 
sizi bağışlamaq çətin olsun.

Ucalmaq üçün vacib deyil ki, nəyi 
isə, o cümlədən mənliyini ayaqlar altı-
na atasan.

Bilmirəm nəyin vaxtı keçib, qeyrətin 
vaxtı heç vaxt keçmir.

Dediklərində zərrəcə həqiqət olma-
yanın ağzı ilə kanalizasiyanın nə fərqi? 

Satqınlığı ar bilməyənə, dünyanı dar 
etmək lazımdır.

Bəzilərinin güzəranını görəndən son-
ra anladım ki, yalanın gücü çox şeyə ça-
tır. 

Əli başqasının cibində olanın hələ 
sağlığında bir ayağı cəhənnəmdə olar.

Küsməyə adam yoxdur. Özümdən 
küsürəm.

Çatdıracağına əmin olmadığım ada-
mın yanında heç nə demirəm.

Bir ildə beş avtomobil ala bilsələr də, 
beş ildə bir kitab almayanlarla hara 
kimi getmək olar?

Yalan olmayan yerdə demokratiya 
yaxşı şeydir.

Nakişinin birinə dedim “Kişi ol!”, sö-
yüşdən pis qəbul etdi.  Kişi olmaq belə 
pisdir ki?...

Hesabı yaxşı bilirəm. Lakin bəzi ri-
yazi suallara cavab vermək üçün  həya-
tı çox yaxşı bilmək lazımdır.

Hamı yuxarıdan getdiyi üçün aşağı-
da görüləsi işlərin çoxu qalıb.

Mənə münasibətdə dəyişilməz bir 
qayda var:yazı yazmaq lazım gələn-
də məndən yaxşısı, mükafat yazılanda 
məndən pisi tapılmır.

Adam var, xalqa xidmətdən elə da-
nışır, az qalır ki, Fəxri Xiyabanda ona 
əvvəlcədən yer saxlanması üçün məsələ 
qaldıram.

Bir cümləni səhvsiz yaza bilməyənin 
kitab çap etməsinə ancaq mətbəə işçilə-
ri sevinə bilər. 

Pulun adamı dəyişdiyinə inanmıram. 
İnanmıram ki, pulum çox olsa, məsələn, 
indi zəndeyi-zəhləm gedən - üzdə bir 
cür, arxada başqa cür olanlardan xo-
şum gəlsin. Gələcəksə, o pul mənə lazım 
deyil. 

Keçmişdə də plagiatlıq dəb idi?
Gözümə girməsə, heç kəsdə eyib ax-

tarmıram.                         
Bir az da adamlığı olanın nə qədər 

istəyirsə, pulu olsun.
Hər şeyi istədiyi kimi anlayanla heç 

bir söhbətiniz alınmayacaq. 
Mən yalandan qaçıram, sən həqiqət-

dən. Əminəm ki, yorulacaqsan. Sən çox 
sürətlə qaçırsan.  

Demirəm ki, uzaqgörən ol. Burnun-
dan uzağı görmək də belə çətindir?

Adətən, erməni kişilərdən kişi çıx-
mırdı. Bu dəfə isə... Qadınlar arasında 
iki dəfə Avropa, dəfələrlə Ermənistan  
çempionu olan Meline Daluzyan “kişi”, 
daha doğrusu, mavi  çıxdı.

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

Qrenlandiya və Antarktidada 
buzlaqların əriməsinə dair həyə-
can siqnallarına tez-tez rast gəlinir 
və buzlaqların bu vəziyyəti qlobal 
iqlim dəyişikliyinə əsas sübutlar 
sırasında durur. İsveçrəli alimlər 
dünyadakı buzlaqların həcmini 
yenidən hesablayaraq müəyyən 
ediblər ki, hazırda dünyadakı daimi 
buzlaqların həcmi hesab edildiyin-
dən daha azdır.

Sürixdə yerləşən İsveçrə Fede-
ral Texnologiya İnstitutunun alimləri 

apardıqları araşdırmalarda dünyanın 
bir çox ərazilərində, xüsusilə də Asi-
yada buzlaqların həcminin indiyədək 
hesab edildiyindən az olduğunu və 
sürətlə əriməsini müəyyən ediblər. 
Antarktida və Qrenlandiya istisna 
edilməklə, ümumilikdə 215543 buz-
lağın daxil edildiyi reyestrdə buz 
örtüyünün həcmi bir neçə il bundan 
əvvəlki göstəricidən 18 faiz az olub. 
Xüsusilə Himalay sıra dağları, Tibet 
yaylası və Mərkəzi Asiya dağlarında 
daimi buz qatının həcminin 25 faiz 

az olduğu müəyyən edilib. Əgər və-
ziyyət bu cür davam edərsə, alimlər 
2060-cı ilədək Asiyadakı dağlarda 
buz örtüyünün yarısının yox olaca-
ğını ehtimal edirlər. Bu isə dünyada 
orta temperaturun 1,8 dərəcə istiləş-
məsi fonunda baş verə bilər.

İsveçrə alimləri hesablamalar 
zamanı peyk məlumatları və ha-
vadan çəkilmiş fotolarla yanaşı, 
buzlaq ərazilərinin rəqəmsal səth 
modellərindən istifadə ediblər. Bu 
zaman yalnız bir kompüter mo-
delinə istinad etməklə kifayətlən-
məyən alimlər bir-birindən müstəqil 
beş fərqli model əsasında simulya-
siyalar apararaq, öz hesablamalarını 
həyata keçiriblər.

Alimlər hesab edirlər ki, dünya-
nın şirin su ehtiyatlarının cəmləşdiyi 
buzlaqların əriməsi materiklərdə il-
kin mərhələdə böyük daşqınlar, son-
rakı mərhələdə isə içməli su çatış-
mazlığı və quraqlıqla müşayiət oluna 
bilər. Həmçinin dünyadakı buzlaqla-
rın əriməsi dünya okeanlarında su-
yun səviyyəsinin 30 santimetrədək 
artmasına aparıb çıxara bilər.

Elgün Niftəli

XXI əsrin sonunadək 
dünya okeanı akvatoriyasının 
təxminən yarısı iqlimin qlobal 
istiləşməsi nəticəsində rəngini 
dəyişəcək.

Bu barədə Massaçusets Texno-
logiya İnstitutunun əməkdaşları tərə-
findən aparılan tədqiqatda bildirilir.

“Nature” elmi jurnalında dərc 
edilən məruzədə okean sularının rən-
ginin onun tərkibindəki fitoplankto-
nun qatılığından asılı olduğu deyilir. 
Qlobal istiləşmə fotosintez prosesini 
həyata keçirən yosunların çoxalması 
üçün zəruri olan okean axınına, tem-
peraturuna və qidalı maddələrin sax-
lanmasına öz təsirini göstərir.

Okeanın son 25 il ərzində  
peykdən çəkilən şəkillərini öyrənən 
alimlər müəyyən ediblər ki, qütb 
buzlarının sürətlə əriməsi ekvator 

bölgəsində, Bermud və Baham ada-
larında suyun temperaturunun aşağı 
düşməsinə və orada fitoplanktonun 
qatılığına gətirib çıxarıb. Nəticədə 
suyun rəngi parlaq mavi olub.

Eyni zamanda, Sakit və Atlan-
tik okeanlarının cənub hissələrində 
mühitin istiləşməsi ilə əlaqədar fitop-
lankton çoxalıb, bu rayonların suyu 
isə daha parlaq yaşıl çalar alıb.

Dəniz və okean sularının tərki-
bindəki mikroplastik zərrəciklər in-
sanlar, balıqlar və ətraf mühit üçün 
zəhərli olan mikrobların dayışıcısı-
dır.  Son tədqiqatların kədərli nəti-
cələri bunu göstərir.

Britaniya Tropik Dəniz Elm-
ləri İnstitutunun alimləri müəyyən 
ediblər ki, dəniz və okean sularının 
tərkibindəki çoxsaylı mikroplastik 

zərrəciklər öz səthində zəhərli bak-
teriyalar daşıyır. Bu bakteriyalar in-
sanlar, balıqlar və ətraf mühit üçün 
böyük təhlükə mənbəyidir. Alimlər 
laboratoriyalarda diametri 5 milli-
metrdən az olan mikroplastik zər-
rəcik nümunələrini tədqiq ediblər. 
Bu zərrəcdiklərdə yara nahiyəsində 
infeksiyalara səbəb olan vibrion bak-
teriyası, habelə qastroenterit törədən 

arkobakter aşkar edilib.
Bundan əlavə, mikroplastik-

də mərcanları məhv edən, balıqla-
rı zəhərləyən bakteriyalar tapılıb. 
Alimlər bildirirlər ki, bütün bu mik-
roorqanizmlər insanlarda, dəniz 
və okean sakinlərində ciddi qida 
zəhərlənmələrinə səbəb ola bilər. 
Onlar müxtəlif ölkələrin hakimiyyət 
orqanlarını təbii sututarlarda plastik 
kütlənin səviyyəsinin azaldılması is-
tiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər 
görməyə çağırırlar. Ən sadə hesab-
lamalar göstərir ki, hər il dəniz və 
okeanlara 7 milyon ton plastik kütlə 
atılır.

Britaniya alimləri tədqiqatlar 
çərçivəsində Sinqapur sahillərin-
dən 275 mikroplastik nümunəsi 
götürüblər. Zərrəciklərin səthində 
bütövlükdə 400-dən çox bakteriya 
növü aşkar edilib. Plastik kütlə canlı 
orqanizmlərin çoxunun canına ho-
pur, orada toplanır və qida zənciri 
vasitəsilə insan orqanizminə daxil 
olur.

Buzlaqların həcmi hesab 
edildiyindən daha kiçikdir

Alimlər dünya okeanının rənginin 
dəyişməsini qlobal istiləşmə ilə əlaqələndiriblər

Okeanlarda üzən mikroplastik 
hissəciklər insan üçün təhlükəlidir

Hakerlər bir ay boyunca 
İsveçrənin elektron səsvermə 
sisteminə hücum edə biləcəklər.

Bu addımla İsveçrə hökumə-
ti “Schweizer Post AG” tərəfindən 
təqdim edilən sistemin etibarlılığını 
yoxlamaq və həmçinin əhalidə bu 
sistemə qarşı inam yaratmaq niyyə-
tindədir. Artıq 450-dən artıq haker 
bu məqsədlə www.onlinevote-pit.ch 
saytında rəsmi qeydiyyatdan keçib 
və fevralın 25-dən martın 24-dək 
elektron səsvermə sisteminə hücum 
edə biləcəklər. İspaniyanın “Scylt” 
şirkətinin hazırladığı texnologiyanın 
yoxlanılması gələcəkdə mümkün 
boşluq və manipulyasiya imkanları-
nın qarşısını indidən almağa xidmət 
edir.

Hakerlərin qarşısına sayt idarə-
çilərinin xəbəri olmadan sistemi 
manipulyasiya etmək, saxta seçici 

profilləri yaratmaq və ya mövcud 
olanları dəyişmək, hər bir seçicinin 
məxfi səsvermə nəticələrini aşkara 
çıxarmaq və onu saxtalaşdırmaq, 
ümumi səsvermə nəticələrinə tə-
sir etmək və s. tapşırıqlar qoyulub. 
Hakerlərin marağını artırmaq üçün, 
ümumilikdə, 250 min İsveçrə frankı 

məbləğində mükafat fondu da təsis 
edilib. Hansısa seçicinin kimə səs 
verdiyini aşkara çıxara bilən hakerə 
5 min frank, aşkar edilmədən fərdi 
səsləri manipulyasiya edən haker-
lərə isə 20-50 min frank arasında 
mükafat vəd edilir.

Elgün Niftəli

İsveçrə hökuməti hakerlərə mükafat verəcək

İkinci Dünya müharibəsi 
zamanı Sakit okeanın cənubunda 
batırılan “Hornet” aviadaşıyıcısı 
tədqiqatçılar qrupu tərəfindən 
aşkar edilib.

Aviadaşıyıcının qalıqları Solo-
mon adalarının şərqində, təqribən 
5400 metr dərinlikdə tapılıb.

Bildirilir ki, aviadaşıyıcının 

inşası 1941-ci ilin okt-
yabrında, Sakit okeanda 
hərbi əməliyyatlar ərəfə-
sində başa çatdırılıb. 
1942-ci ilin aprelində 
aviadaşıyıcıda yerləşən 
16 B-25 bombardmançı 
təyyarəsi ilk dəfə Yapo-
niya adalarına hücum 
uçuşlarını həyata keçirib.

Aviadaşıyıcı, həmçi-
nin Miduey mərcan adası və Solo-
mon adaları rayonlarındakı döyüş 
əməliyyatlarında iştirak edib.

1942-ci ilin oktyabrında “Hor-
net” gəmisinə yapon aviasiyasının 
həmləsi nəticəsində ciddi zərər də-
yib və heyət onu tərk etdikdən son-
ra o, batırılıb.

Vüqar Ağayev

Çinin Chongqing şəhərində 
“5G” şəbəkəsi ilə işləyən sürücü-
süz sərnişin avtobusları sınaqdan 
keçirilib.

"China Mobile", "Huawei", 
"EasyMile" şirkətləri və Çinin Cə-
nub-Şərq Universitetinin alimləri 
tərəfindən hazırlanmış sürücüsüz 
avtobus hələ ki, 12 sərnişin üçün 
nəzərdə tutulub. Avtobus Çinin icti-
mai yollarında saatda 20 kilometrə-
dək sürətlə hərəkət edə bilər.

Avtobus lidarlardan istifadə 
edir, “5G” protokolu vasitəsilə nə-
zarət məntəqəsi ilə ani məlumat 
mübadiləsi həyata keçirir və sürü-
cüsüz hərəkət edir.

Yeni avtobusların texniki xüsu-
siyyətləri hələ ki, açıqlanmır. Ha-
zırda dünyada sürücüsüz nəqliyyat 
istehsalı ilə məşğul olan bir neçə 
şirkət mövcuddur.

Avstraliyanın Qrut-Aylend 
adası sahillərində böyük köpək 
balığı 25 yaşlı balıq ovçusuna hü-
cum edib. Zərərçəkən Darvindəki 
Kral xəstəxanasına çatdırılıb.

Köpək balığı həmin şəxsə o, 
sualtı balıq ovu ilə məşğul olarkən 
hücum edib. Yaxınlıqdakı dost-
ları ona sudan çıxmaqda kömək 
edərək xilasediciləri yardıma çağı-
rıblar. Bundan sonra o, helikopterlə 
xəstəxanaya aparılıb. Həmin şəxsin 
həyatı təhlükədə olmasa da, həkim-
lər onun uzun müddət müalicə ala-
cağını bildiriblər.

Hadisədən sonra Şimal ərazi-
si xilasetmə xidməti Qrut-Aylend 
adası sahillərindəki bütün çimərlik-
ləri bağlayıb.

Vüqar Ağayev

İslam inqilabının 40-cı ildö-
nümü münasibətilə İran ordu-
sunun istifadəsinə yeni istehsal 
olunan raketdaşıyan qayıq verilib.

Kompakt şəkildə olan qayıq 
“Zəfər” və “Nasir” tipli raket-

lərlə təchiz ediləcək. Bu raketlər 
dənizdə 80 kilometr məsafədəki 
hədəfləri dəqiq vurmaq imkanına 
malikdir.

 
Rabil Kətanov

Çinin şərqində 
yerləşən Çindao şəhə-
rindəki dəniz limanı 
dünyada ilkə imza atıb.

Limandakı yük 
kranlarının 5G şəbəkə 
texnologiyasının kömə-
yi ilə uzaqdan idarə 
olunmasına başlanılıb. 
Bununla da Çindao 
dünyada 5G şəbəkə tex-
nologiyasının köməyi 
ilə əməliyyat aparılan ilk liman sta-
tusunu qazanıb.

Əvvəllər fiber-optik kabel 
vasitəsilə həyata keçirilən həmin 
idarəetmə üçün siqnallar hazırda 
5G şəbəkəsi sayəsində kabelsiz ötü-
rülür. Fiber-optik kabellərlə siqnal-
ların ötürülməsi quraşdırma, təmir 
və əməliyyat xərclərinin yüksək 
olması baxımından limana əlavə 

məsrəflər yaradırdı. Amma 5G tex-
nologiyası ilə bu işlərin daha ucuz 
həyata keçirilməsi mümkündür.

Çindao Yeni Çianvan kontey-
ner terminalının meneceri bildi-
rib ki, 5G texnologiyasının tətbiqi 
əməkdaşlara istənilən vaxt və istə-
nilən yerdən yükləmə əməliyyatını 
idarə etməyə imkan verir.

Şahin Cəfərov

5400 metr dərinlikdə 
aviadaşıyıcının qalıqları tapılıb

Sürücüsüz sərnişin avtobusları 
sınaqdan keçirilib

Köpək balığı sualtı balıq ovu 
edən şəxsə hücum edib

İran ordusu yeni raketdaşıyan 
qayıqla təchiz olunub

Liman dünyada ilkə imza atıb
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Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi uğurlu idman 
siyasəti və atletlərimizin qazan-
dıqları nailiyyətlər sayəsində 
ölkəmiz beynəlxalq səviyyədə 
nüfuzlu dövlətlərdən biri kimi 
qəbul olunur. Dövlət tərəfin-
dən hərtərəfli qayğı göstərilən 
idmançılarımız da bu etimadı 
layiqincə doğruldurlar. Elə bir 
mötəbər yarış yoxdur ki, orada 
ölkəmizi təmsil etməsinlər, me-
dal və mükafatlar gətirməsinlər. 
Bu həm də müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin gücünü, idmançıları-
nın vətənpərvərliyini göstərir.

Həmçinin mövcud idman ob-
yektləri yenidən qurulur, eyni za-
manda yeniləri inşa edilir. Digər 
tərəfdən, Azərbaycan müntəzəm 
olaraq qitə və dünya miqyaslı id-
man yarışlarına evsahibliyi edir.

Nüfuzlu turnirlərin 
dəyişilməz ünvanı

Fərəhli haldır ki, qısa müd-
dətdə idman sahəsində əldə edil-
miş nailiyyətlər beynəlxalq id-
man təşkilatlarının diqqətindən 
də yayınmayıb. Məhz bu qurum-
ların istəyi ilə ölkəmizdə onlarca 
olimpiya lisenziyalı beynəlxalq 
turnirlər, mötəbər yarışlar, dünya 
və Avropa çempionatları keçiri-
lib. 2015-ci ildə tarixdə ilk dəfə 
təşkil edilən I Avropa Oyunlarını 
və 2017-ci ildə keçirilən IV İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarını xüsusilə 
qeyd etmək lazımdır. 500 milyon-
dan çox izləyici auditoriyası olan 
“Formula-1” yarışlarının daha 5 
il ölkəmizdə keçirilməsinə qərar 
verilməsi isə Azərbaycanın idman 
ölkəsi olduğunu növbəti dəfə təs-
diqlədi.

Prezident İlham Əliyevin vur-
ğuladığı kimi Azərbaycanın uğur-
la ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq 
yarışlar ölkənin iqtisadi inkişafına 
da mühüm töhfələr verir: “2015-
ci ildə keçirilmiş Avropa Oyunla-
rından və 2016-cı ildə keçirilmiş 
birinci “Formula-1” yarışından 
sonra Azərbaycana gələn turistlə-
rin sayı 22 faiz artdı. Ondan sonra 
– 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi 
Oyunları keçirilmişdir. Biz gör-
dük ki, müsəlman ölkələrindən 
gələn turistlərin sayı kəskin art-
dı… Təkcə “Formula-1” yarışı 
birbaşa ölkəmizə, ölkəmizin xid-
mət sektoruna təxminən 300 mil-
yon dollara yaxın vəsaitin daxil 
olmasına şərait yaratdı”.

Xüsusi olaraq vurğulamaq 

lazımdır ki, belə nüfuzlu yarışlar-
da idman təşkilatlarımızın həyata 
keçirdikləri işlərə, möhtəşəm id-
man bazalarına, bütün əlaqədar 
təşkilatların birgə səylə nümunəvi 
fəaliyyətinə heyranlıqlarını gizlə-
də bilməyən xarici ölkə mütəxəs-
sisləri, milli olimpiya komitələri-
nin rəhbərləri və üzvləri, ayrı-ayrı 
beynəlxalq federasiyaların nü-
mayəndələri gələcəkdə öz ölkələ-
rində mötəbər beynəlxalq yarışlar 
keçirməyə hazırlaşarkən Bakının 
təcrübəsindən istifadə edəcəkləri-
ni hər zaman söyləyirlər.

Yelkənçilərin 
beynəlxalq qələbəsi
Sevindirici haldır ki, ötən il 

uğur qazanan idmançılar sırasın-
da yelkənçilərimiz də var. Vur-
ğulayaq ki, Azərbaycan Yelkənli 
İdman Federasiyasının rəhbərli-
yinin məqsədyönlü fəaliyyəti nə-
ticəsində bu idman növü də ölkə-
mizdə uğurla inkişaf etməkdədir. 
Məhz rəhbərliyin əzmkarlığı 
sayəsində yelkənli idman növünə 
olan münasibət istər ölkə daxilin-
də, istərsə də dünyada əsaslı şə-
kildə dəyişməkdədir.

Aktiv bazası 2014-cü il-
dən etibarən fəaliyyətə başlayan 
Azərbaycan Yelkənli İdman Fe-
derasiyasının əsas məqsədi hər 
zaman maddi-texniki bazanı 
gücləndirmək, məşqçi korpusu-
nu formalaşdırmaq, komandaya 
yeni idmançıları cəlb etmək olub. 
Azərbaycan Yelkənli İdman Fede-
rasiyasında hazırda “Optimist” və 
“Laser” sinifləri üzrə iki komanda 
formalaşıb. Bu siniflər üzrə ay-
rı-ayrılıqda, xaricdən dəvət edilən 

2 baş məşqçi fəaliyyət göstərir.
Məqsədlərə çatmaq üçün 

federasiya rəhbərliyi tərəfindən 
qabaqcıl Avropa şirkətlərindən 
yelkənli idman üzrə qayıqların 
gətirilməsi, eyni zamanda, qısa 
müddət ərzində beynəlxalq sə-
viyyəli məşqçilərin Azərbaycana 
dəvət edilməsi təmin edilib.

Ölkəmizi beynəlxalq yarışlar-
da uğurla təmsil edən Azərbaycan 
Yelkənli İdman Federasiyasının 
təmsilçiləri ötən il Qazaxıstanın 
Aktau şəhərində keçirilən “Bey-
nəlxalq Xəzər Kuboku” yarışında 
qələbə qazanaraq növbəti dəfə 
onlara göstərilən etimadı doğrul-
dublar.

Turnirdə Azərbaycan idman-
çıları ilə yanaşı, Qazaxıstan və 
Özbəkistan təmsilçiləri də müba-
rizə aparıblar. Beynəlxalq turnir-
də kişi idmançılarımız birinci və 
üçüncü yerlərdə, qızlarımız isə 
fəxri kürsünün hər üç pilləsin-
də qərarlaşaraq medallara sahib 
olublar. Hər üç əyarlı medalları 
qazanan yelkənçilərimizin yarış-
da parlaq qələbələri əcnəbi məşq-
çilərin də diqqətini cəlb edib, 
onların uğuru böyük rəğbətlə qar-
şılanıb.

Yarışda Azərbaycanı Murad 
Hacızadə, Kristina Kərimova, 
Ayla Babayeva, Fidan Ağazadə, 
Səxavət Əzimov, Nicat Şükü-
rov, İsmayıl Həmidov, heyətin 
rəhbəri Burcu Algon Giorgianni, 
“Optimist” sinfi üzrə baş məşqçi 
Seyhun Yıldız, köməkçi məşqçi 
Aleksandr Knyazev təmsil edib-
lər.

Yelkənli İdman Federasiyası-
nın gənc yelkənçisi Kristina Kə-
rimova isə Sloveniyada keçirilən 

“Easter Regatta” adlı beynəlxalq 
yarışda 139 idmançı arasından 
4-cü yerdə qərarlaşaq yüksək nə-
ticə göstərmişdi.

Yelkənli idman 
növündə yüksəliş ili
2018-ci ildə yelkənli idman 

növündə ölkə daxili yarışlar da 
silsilə xarakter daşıyıb. Azərbay-
can Yelkənli İdman Federasiyası 
tərəfindən təşkil olunan Federa-
siya kuboku üzrə iki gün ərzində 
“Laser” və “Optimist” siniflərinin 
yarışı keçirilib, “Windsurf sinfi”-
nin nümayişi olub. Yarışda həm-
çinin “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin “Xəzər” 
Yelkənli Qayıqlar İdman Klubu-
nun “Laser-standard” sinfi üzrə 
komandası da iştirak edib. Çətin 
hava şəraitində gərgin mübarizə 
aparan yelkənçilər yarışı uğurla 
başa vurublar.

Maraqlı mübarizə şəraitində 
keçən yarışın yekununda “Opti-
mist”, “Laser 4.7”, “Laser Stan-
dart” sinifləri üzrə yarışın qalibləri 
mükafatlandırılıblar. “Optimist” 
sinfi üzrə qaliblər Yelkənli İdman 
Federasiyasının üzvləri Ömər İs-
mayılov, Səxavət Əzimov və Fi-
dan Ağazadə olublar.

“Laser 4.7” sinfi üzrə isə qa-
lib adına da Yelkənli İdman Fe-
derasiyasının idmançıları İsmayıl 
Kərimov, Cavid Kərimov və Mu-
rad Allahverdi layiq görülüblər.

“Laser Standart” sinfi üzrə 
qaliblər isə “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
“Xəzər” Yelkənli Qayıqlar İdman 
Klubunun idmançıları Mixail 
Protasov, Tofiq Abdullayev və 

Ruslan Əzizov olublar.
Xatırladaq ki, yarış idman 

koordinatoru, hakim Burcu Al-
gon Giorgianni, “Optimist” sin-
finin baş məşqçisi Seyhun Yıldız, 
“Laser 4.7” sinfinin baş məşqçisi 
Tuğçe Subaşı, “Laser srandard” 
sinfinin baş məşqçisi Tatyana 
Srebnaya, köməkçi məşqçilər 
Aleksandr Knyazev, Anton Vilya-
yev tərəfindən idarə olunub.

Mayın 31-dən iyunun 3-dək 
isə milli komandanın hazırlığı, o 
cümlədən yerli məşqçilərin təc-
rübə qazanması məqsədilə təlim 
düşərgəsi təşkil olunub. Məşqlə-
rin yüksək keyfiyyəti və bu is-
tiqamətdə peşəkarlığın artırılması 
məqsədilə beynəlxalq səviyyəli 
məşqçi, altıqat dünya, dördqat Av-
ropa çempionu, 30 il məşqçi kimi 
fəaliyyət göstərən Draqan Qasiç 
Azərbaycan Yelkənli İdman Fe-
derasiyası tərəfindən həmin tə-
limə cəlb edilib.

İdmançılarımız 
“Mussanah Race Week 

2019” təlim və yarışlarında
Yelkənli idman növünün inki-

şafı istiqamətində görülən tədbir-
lər bu il də davam etdirilir. Belə 
ki, komandamız Omanda “Mus-
sanah Race Week 2019” təlim və 
yarışlarına qatılacaq. 23 ölkənin 
iştirak edəcəyi yarışlarda Azər-
baycan yelkənçiləri “Optimist”, 
“Laser4,7” və “Laser radial” si-
nifləri üzrə çıxış edəcəklər. Təlim 
və yarışlarda Azərbaycanı “Opti-
mist” sinfi üzrə Ayla Babayeva, 
Fidan Ağazadə, Kristina Kərimo-
va, Səxavət Əzimov, “Laser” sinfi 
üzrə Murad Allahverdi, İsmayıl 
Kərimov, Cavid Kərimov, heyətin 
rəhbəri Burcu Algon Giorgianni, 
“Optimist” sinfi üzrə baş məşqçi 
Seyhun Yıldız, “Laser” sinfi üzrə 
məşqçi Tuğçe Subaşı təmsil edə-
cəklər.

Təlim-məşq düşərgələrində 
iştirakın əsas məqsədi idmançı-
larımızın beynəlxalq yarışlara 
hazırlıqlarının təkmilləşdirilməsi, 
onların taktiki biliklərinin artırıl-
ması və müxtəlif hava şəraitlə-
rində yarış təcrübələrinin daha da 
gücləndirilməsidir.

Şübhə yoxdur ki, yelkənli id-
man növü ölkəmizdə bu il daha da 
inkişaf edəcək və idmançılarımız 
Azərbaycana yeni-yeni uğurlar 
qazandıracaqlar.

Elçin CƏFƏROV

Müasir dövrdə sağlamlıq üçün ən bö-
yük təhlükə oturaq həyat tərzidir. Xüsusilə 
idmanla məşğul olmağa vaxtı və həvəsi 
olmayanlar üçün piyada gəzmək həm sağ-
lamlıq, həm də artıq çəkidən xilas olmaq 
baxımından çox faydalıdır. Sürətli və cəld 
gəzinti əzələləri möhkəmləndirir, bədən 
quruluşunu normal saxlayır, artıq çəkinin 
nisbətən azalmasına imkan yaradır.

Piyada gəzmək ürək-damar sistemi 
üçün olduqca faydalıdır. Gəzinti zama-
nı qan dövranı yaxşılaşır, beyin və digər 

orqanlar oksigenlə daha yaxşı təchiz olu-
nur, təmiz havada gəzmək əhvalın xoş ol-
ması, stress və gərginliyin aradan qaldırıl-
ması üçün əvəzsiz vasitədir.

Gündəlik gəzinti, həmçinin insanı ca-
van və gümrah saxlayır, qocalma prosesini 
ləngidir, tənəffüs yollarını açır, həzm sis-
teminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, görmə 
qabiliyyətinə müsbət təsir edir. Hər gün 
bir neçə saat gəzmək orqanizmin immun 
sistemini gücləndirir, müqaviməti artırır 
və bu da xəstəliklərə qarşı mübarizədə ən 

səmərəli vasitələrdən biri sayılır. Sağlam 
və dərin yuxu arzusunda olanların axşam 
gəzintisinə bir saat vaxt ayırması kifayətdir.

Sağlamlıq üçün sürətli yerişə üstünlük 
vermək lazımdır. Günün hansı saatlarının 
seçilməsi də əhəmiyyətli məsələdir. Yaşıl-
lıqlar arasında gəzmək oksigenin bol oldu-
ğu səhər saatlarında daha münasibdir, çün-
ki ağaclarda fotosintez prosesi məhz həmin 
vaxt gedir. Dəniz kənarında gəzmək üçün 
axşam saatları daha ideal vaxtdır, çünki hə-
min vaxt dənizdən havaya yod ifraz olunur.

Dünyanın nü-
fuzlu idman nəşrlə-
rindən olan “France 
Football” jurnalı 
futbol üzrə SSRİ 
yığmasının və Mos-
kvanın “Dinamo” 
komandasının üzvü 
Lev Yaşini futbol 
tarixinin ən yaxşı 
qapıçı seçib.

İlk üçlükdə in-
giltərəli Qordon 
Benks və italiyalı 
Dino Zoff yer alıblar. İtaliyalı 
daha bir qolkiper, hazırda “Paris 
Sen-Jermen”də çıxış edən Can-
luici Buffon isə dördüncü pillədə 
qərarlaşıb. Buffon hazırda yaşıl 
meydanlarda çıxış edən qapıçılar 
arasında liderdir. Almaniyalı qa-
pıçı Manuel Noyer beşinci, ispa-
niyalı İker Kasilyas isə səkkizin-
cidir.

Lev Yaşin yeganə qapıçıdır 
ki, “Qızıl top”a sahib olub. O, 

1956-cı il Melburn Yay Olimpiya 
Oyunlarında və 1960-cı il Avropa 
çempionatında qızıl medal qaza-
nıb. 1954–1959-cu illərdə “Dina-
mo” klubunda azərbaycanlı fut-
bolçulardan Ələkbər Məmmədov, 
1966-cı il dünya çempionatında 
isə Anatoli Banişevski ilə birgə 
heyətdə yer alıb. Futbolçu 1986-
cı ildə Olimpiya ordeninə və iki 
il sonra FIFA-nın qızıl ordeninə 
layiq görülüb.

Bakının “Səbail” klubu 
daha bir legioner futbolçu ilə 
anlaşıb.

Klub komanda heyətinə 
cəlb olunan argentinalı İriber-
ri İmanol ilə 2019-cu il mayın 
31-dək müqavilə imzalayıb.

Hücumçu 2006-2009-cu 
illərdə Argentinanın “Atletiko 
Aldosivi”, 2009-cu ildə “Al-
varado”, 2010-2012-ci ildə 
“Independiente” (Paraqvay), 
2012-2013-cü ildə “Sportivo 
Carapegua”, 2013-cü ildə De-
portes Tolima (Kolumbiya), 
2013-2014-cü ildə “Estudian-
tes de Merida”, 2014-2015-
ci ildə “Deportivo La Guaira” 
(Venesuela), 2015-2016-cı ildə 
“Wilstermann” (Boliviya), 2016-
cı ildə “Boavişta” (Portuqaliya), 
2016-2017-ci ildə “Crucero del 

Norte” (Argentina), 2017-ci ildə 
“Mineros” (Venesuela), 2017-
2018-ci ildə “Sport Boys” (Peru), 
2018-ci ildə isə “Deportivo La 
Guaira” (Venesuela) klublarında 
çıxış edib.

Şahmatın 2024-
cü ildə keçiriləcək 
Paris Yay Olimpiya 
Oyunlarının proq-
ramına salınması ilə 
bağlı qərar Bey-
nəlxalq Olimpiya 
Komitəsinin (BOK) 
iyunun 24-dən 26-dək 
Lozannada keçi-
riləcək sessiyasında 
qəbul edilə bilər.

TASS informasiya agentliyi 
xəbər verir ki, Fransa Şahmat Fe-
derasiyası bununla bağlı ərizə ilə 
Olimpiadanın Təşkilat Komitə-
sinə müraciət edib. Təşkilat Ko-
mitəsi ərizəni dəstəkləsə bununla 
bağlı sənədlər BOK-a göndərilə-
cək.

Qeyd edək ki, şahmat Bey-

nəlxalq Olimpiya Komitəsi tərə-
findən tanınsa da indiyədək heç 
zaman Olimpiya Oyunlarının 
proqramında olmayıb.

Xatırladaq ki, 2024-cü il Yay 
Olimpiya Oyunlarına Paris ev 
sahibliyi edəcək. İyulun 26-dan 
avqustun 11-dək Olimpiya, avqus-
tun 28-dən sentyabrın 8-dək isə 
Paralimpiya Oyunları keçiriləcək.

Piyada gəzməyin faydası

Futbol tarixinin ən yaxşı qapıçısı 

“Səbail” klubu daha bir legioner 
futbolçu ilə anlaşıb

Şahmat “Paris-2024” Olimpiadasının 
proqramına salına bilər

Yelkənçilər etimadı layiqincə doğruldurlar

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyə-
tinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi  “Ağdam” gəmisinin 
kapitanı Etibar Əhmədova,  atası

İsmayıl Əhmədovun 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı ve-

rirlər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyə-
tinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi   “Azərbaycan” gəmisi-
nin kapitanı  Lətif Əliyevə

anasının 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı ve-

rirlər.

“Azərbaycan” gəmisinin heyəti kapitan  Lətif Əliyevə
anasının 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

“Ağdam” gəmisinin heyəti kapitan Etibar Əhmədova,  atası
İsmayıl Əhmədovun 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

A L L A H  R Ə H M Ə T  E L Ə S İ N

Şərtlər sadədir
Mövsümün sonuna qədər 5 ev 

oyununa gələn azarkeşlər birinci 
kateqoriyalı hədiyyə qazanacaq-
lar.

Mövsümün sonuna qədər 3 
ev oyununa gələn azarkeşlər isə 
ikinci kateqoriyalı hədiyyə qaza-
nacaqlar.

 

Kampaniyaya qoşulun və qalib 
gəlin!

Müsabiqəyə qeydiyyat hər 
gün bazar ertəsindən cümə gü-
nünədək saat 12:00-dan 20:00-
dək “Bayıl Arena” stadionunun 
girişində aparılacaq.

l  Komandanın qarşıdakı 3 
ev oyunu zamanı “Bayıl Arena”-
da 4 qeydiyyat məntəqəsi fəaliyyət 
göstərəcək!

l  http://bit.ly/2STVNRS 
keçidi üzrə onlayn qeydiyyat 
mövcud olacaq – (Onlayn qey-
diyyatdan sonra, oyun zamanı 
qeydiyyat məntəqəsində qeydiy-
yatdan keçdiyinizi təsdiq etmək 
lazımdır).

Könüllülər Sizə ev oyunları 
zamanı müsabiqə haqqında bü-
tün əlavə məlumatları verməkdən 
məmnun olacaqlar.

l  Siz həmçinin +994 50 681 0010 
nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb müsabiqə 
haqqında məlumat ala bilərsiniz.

Müsabiqə və qeydiyyat  
qaydaları

Siz göstərilən üsullardan biri-
nin vasitəsilə qeydiyyatdan keçmə-
lisiniz:

1. Bazar ertəsindən cümə gü-
nünədək saat 12:00-dan 20:00-a 
qədər “Bayıl Arena”nın girişində 
yerləşən qeydiyyat məntəqəsində;

2. Komandanın “Bayıl Arena”-

da keçirilən ev oyunları zamanı 
qeydiyyat məntəqəsində;

3. Keçid üzrə qeydiyyat – 
http://bit.ly/2STVNRS. (Onlayn 
qeydiyyatdan sonra, oyun zamanı 
qeydiyyat məntəqəsində öz ad və 
soyadını təqdim edib qeydiyyatdan 
keçdiyinizi təsdiq etmək lazımdır).

Müsabiqəyə qeydiyyatdan 
sonra dərhal Siz iştirakçı biletini 
alacaqsınız. Biletdə komandanın 
bütün ardıcıl ev oyunları göstərilə-
cək. Hər oyuna gəldikdə Siz stadi-
onda yerləşən qeydiyyat məntəqə-
sinə iştirakçı bileti ilə yaxınlaşmalı 
və oyuna gəldiyiniz biletinizə mö-
hür vurulmaqla təsdiqlənməlidir.

“Səbail” FK-nın ev oyunlarını müntəzəm olaraq 
tribunalardan izləyən azarkeşlər hədiyyə qazanacaqlar!


