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Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yinin, Azərbaycanda Amerika Ticarət Palata-
sı İctimai Birliyinin (AmCham Azərbaycan), 
“Azercell Telekom” MMC-nin və Azərbaycan 
Gənclərinin Nailiyyəti İctimai Birliyinin (JA 
Azərbaycan) tərəfdaşlığı ilə Vətən müharibə-
si  qaziləri və şəhid övladları üçün həyata ke-
çirilən  sosial təşəbbüs başa çatıb. İyulun 6-da 
Marriot Boulevard oteldə baş tutan mərasimdə 
layihə çərçivəsində peşə istiqamətini seçməyə 

və peşəkar potensiallarını reallaşdırmağa 
yönəlmiş təlimlərə qatılan proqram iştirakçıla-
rına xüsusi sertifikatlar təqdim edilib.  
Qeyd edək ki, iştirakçılar 6 ay boyunca onlayn 
şəkildə təşkil edilən ingilis dili və kompü-
ter kurslarına cəlb olunub, xüsusilə fərqlənən 
gənclər isə ölkənin aparıcı şirkətlərində təcrübə 
keçmək imkanı qazanıblar. Layihənin rəqəmsal 
tərəfdaşı Azercell proqram iştirakçılarını data-
kart və yüksəksürətli mobil internet xidmətləri 
ilə təmin edib. 
Tədbirdə çıxış edən Azercell-in Korporativ 
Ünsiyyət departamentinin direktoru Sona 
Abbasova bildirib: “Şirkətimiz şəhid və qazi 
ailələrinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması is-
tiqamətində həyata keçirilən dövlət proqramla-
rını  daima dəstəkləməyə çalışır,  2-ci Qarabağ 
müharibəsi zamanı və ondan sonrakı dövrdə 
bu cür layihələrin  təşəbbüskarı və dəstəkçisi 
olmaqdan şərəf duyur”. 
Xatırladaq ki,  təlimlər  “Celt Colleges” və “JA 
Azərbaycan”ın peşəkarları tərəfindən həyata 
keçirilib. 

Ukrayna hökuməti Türkiyə ilə yüksək tex-
nologiyalar, aviasiya və kosmos sahələrində 
əməkdaşlığa dair sazişin ratifikasiyasına dair 
qanun layihəsini təsdiqləyib və bu, Ukrayna-
da Türkiyə istehsalı olan “Bayraktar” pilotsuz 
uçuş aparatlarının istehsalı və texniki xidməti 
üzrə zavodun tikintisinə imkan verəcək.
Bu barədə Ukrayna Nazirlər Kabinetinin Ali 
Radadakı nümayəndəsi Taras Melniçuk məlu-
mat verib.
“Ukrayna hökuməti ilə Türkiyə hökuməti ara-
sında yüksək texnologiyalar, aviasiya və kos-
mik sənaye sahəsində əməkdaşlığa dair çərçivə 
sazişinin ratifikasiyası haqqında” qanun la-
yihəsi təsdiq edilib. Layihə 03.02.2022-ci il ta-
rixində Kiyevdə bağlanmış sazişin ratifikasiya-
sı edilməsi üçün parlamentə təqdim edilməsini 
nəzərdə tutur”, - o, parlament iclasından sonra 
teleqram kanalında yazıb.
Ukraynanın Baş naziri Denis Şmıqalın özü 
isə bildirib ki, artıq bu gün Nazirlər Kabineti 

Türkiyə ilə sazişin ratifikasiyasına dair layihə-
ni parlamentə göndərəcək. “Hökumət bu gün 
Ali Radaya Ukrayna və Türkiyə arasında yük-
sək texnologiyalar, aviasiya və kosmik fəaliy-
yət sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin 
ratifikasiyasına dair layihə göndərəcək. Bu isə 
Ukraynada şanlı “Bayraktar” pilotsuz uçuş 
aparatlarının istehsalı və texniki xidməti üzrə 
zavodun tikilməsinə imkan verəcək”, - o, iclası 
açarkən bildirib.

“İran və Türkiyənin imkanlarını nəzərə alsaq, 
iki ölkə arasında ticari və iqtisadi əlaqələrin sə-
viyyəsi birmənalı olaraq kafi deyil və bu məb-
ləğ yüksək səviyyəyə çatdırıla bilər”.
Bu sözləri İran Prezidenti İbrahim Rəisi tür-
kiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Teh-
randa keçirilən ortaq mətbuat konfransında 
deyib.
“Türkiyə ilə 30 milyard dollarlıq ticarət həcmi 
təyin etdik. Bu, hazırkı ortaq ticarət həcmini üç 
dəfə artırmaq deməkdir”, - deyə Rəisi bildirib.
Bundan əlavə, Rəisi Ərdoğanla görüşdə iki 
ölkə arasında investisiyanın inkişafı, terrorçu-
luqla, narkotiklərlə və mütəşəkkil cinayətkar-
lıqla mübarizənin də müzakirə olunduğunu 
vurğulayıb.

Azərbaycan xanəndəsi, muğam 
bilicisi, təsnif və xalq mahnı-
larının təfsirçisi və təbliğatçı-
sı, Azərbaycan SSR əməkdar 
artisti Zülfüqar (Zülfü) Səməd 
oğlu Adıgözəlov 1898-ci ildə 
Şuşanın Qaradolaq kəndin-
də anadan olmuşdur. Şuşada 
muğam axşamlarından birin-
də Zülfü Adıgözəlovun ifasını 
dinləyən Cabbar Qaryağdıoğlu 
onu Bakıya dəvət edir. 1927-ci 
ildə Bakıya köçərək, "Müdafiə 
evi"ndə işləmək üçün Ü.Ha-
cıbəyov, Q.Pirimov, M.Maqo-
mayev və b. qarşısında im-

tahan vermiş, eyni zamanda 
radio verilişləri komitəsinə işə 
qəbul olunmuşdur. 
Zülfü Adıgözəlov pəsxan 
xanəndə idi. O, muğam dəst-
gahını tam şəkildə, bəm və 
orta tessiturada özünəməxsus 
oxuma məktəbini yaratmış-
dır. Tanınmış xanəndələrdən 
Əbülfət Əliyev, Sahib Şükü-
rov, Hacıbaba Hüseynov, 
Əlibaba Məmmədov, İldırım 
Həsənov, Ağaxan Abdulla-
yev, Tələt Qasımov və b. onun 
məktəbinin davamçılarıdır.
Xanəndənin ifa etdiyi və lentə, 
qrammafon vallarına yazdır-
dığı "Rast", "Mahur-hindi", 
"Segah-Zabul", "Bayatı-Şi-
raz", "Humayun" muğam 
dəstgahları, bir sıra təsniflər, 
"Nəbi", "Mən gedirəm Zəngi-
lana", "Dedim bir busə ver", 
"Kəklik" və b. bu kimi xalq 
mahnıları Azərbaycan musiqi 
xəzinəsinin inciləridir. Məhz 
qədim klassik muğamlarımı-
zı, təsnif və xalq mahnılarını 
oxuyarkən, onların ənənəvi 
forma və quruluşunu saxla-
maqla xanəndə özünəməxsus 
nəfəsləri, dəst-xətti ilə ifaçılıq 
sənətinə yeniliklər gətirmişdir.

Heç də təsadüfi deyil ki, Zülfü 
Adıgözəlovun xanəndə kimi 
ifaçılığının xüsusiyyətlərindən 
söz açarkən görkəmli şərqşü-
nas alim, jurnalist Rafael Hü-
seynov yazır: "O muğamların 
labirintlərinə kamil bələd idi, 
bir muğamın qapısından gi-
rib, bu muğamın ruhunu incit-
mədən, səslənmiş rəvanlığına 
xələl gətirmədən asudəcə sonra 
elə gəldiyi rəvanlıqla əvvəlki 
muğama qayıdıb, yolunu da-
vam etdirə bilirdi".
Zülfü Adıgözəlov muğam 
dəstgahlarının ayrı-ayrı uyğun 
şöbələrini birləşdirərək,  mik-
rosilsilə kimi müstəqil şəkildə 
təfsir etmişdir. Bu baxımdan 
"əraq-Pəncgah", "Hasar-müxa-
lif", "Vilayəti-Dilkeş" muğam-
ları gözəl örnəklərdir.
 1938-ci ildə çəkilmiş  “Bakı-
lılar”, 1941-ci ildə çəkilmiş 
“Səbuhi” filmlərində onun 
ifasında səslənən musiqilər-
dən istifadə olunmuşdur. Zül-
fü Adıgözəlov bəstəkar Vasif 
Adıgözəlovun, müğənni  Rauf  
Adıgözəlovun atasıdır, dirijor  
Yalçın Adıgözəlovun babasıdır.
Zülfü Adıgözəlov 1963-cü 
ildə Bakıda vəfat etmişdir.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) korona-
virusun yeni dalğasını elan edib.
ÜST-ün Avropa Bürosunun rəhbəri Hans Klü-
ge koronavirusun “Omikron” ştamının subva-
riantlarının yayıldığı barədə məlumat verib.
“Ötən ilin yayı ilə analoji vəziyyətdəyik. CO-
VID-19 dalğası “Omikron” ştamının subvari-

antları, xüsusilə də BA.2 və BA.5-dən qaynaq-
lanır”, – məlumatda qeyd edilir.
Klüge, həmçinin əlavə edib ki, son altı həftə ər-
zində Avropada yeni yoluxmaların sayı üç dəfə 
artıb. ÜST rəsmisi Avropa ölkələrini vaksinasi-
ya və tibbi maska taxılması ilə bağlı təcili təd-
birlər görməyə çağırıb.

Dünyanın və İsveçrənin aparıcı təkrarsığorta 
şirkəti “Swiss Re” bu il qlobal sığorta bazarının 
həcminin ötən ilə müqayisədə 6.1% artaraq 7 tril-
yon ABŞ dollarını keçəcəyini proqnozlaşdırır.
“Swiss Re” proqnozunu koronavirus (CO-
VİD019) pandemiyanın səngiməsi ilə əlaqədar 
bazarın yenidən və sürətlə bərpa olunması, qey-
ri-həyat sığortasında sığorta tariflərinin yüksəl-
məsi, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
sığorta bazarlarında daha yüksək sığorta haq-
larının tətbiqi ilə əlaqələndirib.
İsveçrə şirkətində hesab edirlər ki, bu il dünya-
da həyat sığortası 0.2% azalacaq, gələn il 1.9% 
artacaq, qeyri-həyat sığortası isə bu il 0.8%, 
gələn il isə 2.2% artacaq.

Britaniya hökuməti İngiltərənin şərqində altı 
milyon ev üçün aşağı karbonlu elektrik enerjisi 
istehsal edəcək yeni “Sizewell C” atom elektrik 
stansiyasının tikintisinə icazə verib.
3200 MVt gücündə olacaq stansiyanın Britani-
yanın 2050-ci ilə qədər xalis sıfır karbon emis-
siyasına çevrilməsi hədəfinə çatmağa kömək 
edəcəyi gözlənilir.
Bu layihənin 80 faizi Fransanın əsas enerji 
şirkəti olan EDF-yə, qalan hissəsi isə Çinin döv-
lət nüvə şirkəti CGN-ə məxsusdur.
Böyük Britaniya irimiqyaslı nüvə layihəsinin 
inkişafı üçün artıq 1.7 milyard funt-sterlinq ma-
liyyə ayırıb və yekun investisiya qərarı 2024-cü 
ilə qədər veriləcək.
Suffolkda tikiləcək nüvə elektrik stansiyasının 
tikinti işlərinin 9-12 il çəkəcəyi gözlənilir.

“Hazırkı vəziyyətdə Ukrayna ilə danışıqlar apar-
mağın mənası yoxdur”.
Bunu RT və “RİA Novosti“yə müsahibəsində 
Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Kiyevlə 
danışıqlar prosesini şərh edərkən deyib.
O bildirib ki, Tehranda Türkiyə və İran liderləri 
ilə görüşü zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putin Ukrayna məsələsinə toxunub.
Nazir vurğulayıb ki, xüsusi əməliyyatların lap 
əvvəlində məhz Ukrayna rəhbərliyi danışıqla-
rın tərəfdarı olub: “Biz rədd cavabı vermədik, 
biz bu prosesə düzgün yanaşdıq. Və Belarusda 
baş tutan ilk raundlar göstərdi ki, Ukrayna tərə-
fində nəyisə ciddi şəkildə müzakirə etmək istəyi 
yoxdur. O zaman biz situasiya barədə onlara öz 
dəyərləndirmələrimizi təqdim etdik və dedik ki, 
əgər siz ciddi şəkildə çalışmaq istəyirsinizsə, bizə 
yazılı şəkildə bunu verin ki, biz konkret olaraq 
hansı danışıqlar barədə söhbət gedəcəyini bilək”.
XİN başçısının sözlərinə görə, Ukrayna tərəfi 
bundan sonra yazılı formada öz istəklərini təq-
dim edib və bu prinsiplər Rusiya tərəfindən təq-
dir edilib.

Lavrov vurğulayıb ki, Moskva bu prinsiplər əsa-
sında müqavilə bağlamağa hazır olub: “Biz on-
ların məntiqlərinə əsaslanan sənədləri təqdim 
etdik. Və aprelin 15-dən sənəd onlara verildi, o 
vaxtdan bəri onlardan səs çıxmır”.
Nazir Kiyevin cavab əvəzinə, Avropa liderlərinin 
“Ukrayna döyüş meydanında qalib gəlməlidir, 
indiki vəziyyətdə danışıqlar masasına oturma-
malıdır, çünki cəbhədə mövqeləri zəifdir” kimi 
bəyanatlar səsləndirdiyini qeyd edib.
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