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 � Dünya mediasında böyük dövlətlərin neft və qaz 
ehtiyatları uğrunda mübarizəsinin yeni çalarları geniş müzakirə 
edilir. ABŞ, İran, Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı arasında 
müşahidə edilən bir sıra prosesləri ümumiləşdirərək belə 
qənaətə gəlirlər ki, bütövlükdə, dünyada geosiyasi gərginlik 
daha da yüksələ bilər. ABŞ-ın sanksiyaları genişləndirməsi, 
Səudiyyə Ərəbistanı rəsmilərinin jurnalist Camal Qaşıqçının 
qətlə yetirilməsində əlinin olmasına dair məlumatların yayılması, 
Rusiyanın İranı aktiv müdafiə etməsi, elektromobillərin 
və “slans nefti”nin istehsalına başlanması kimi hadisələr 
fonunda proseslərin hansı istiqamətdə davam edəcəyinin 
proqnozlaşdırılması əhəmiyyət kəsb edir. Bu kimi faktorların 
prizmasından qlobal miqyasda meydana çıxa biləcək problemlərin 
təhlili üzərində ətraflı dayanmağa ehtiyac vardır.

Müttəfiqlərin toqquşması:  
neft Ər-Riyadı  

Vaşinqtondan ayırır?

Maraqlıdır ki, Ər-Riyad Neft İxrac 
edən Ölkələr Təşkilatının (OPEK) tam 
dağıla biləcəyi haqqında proqnozlar verir. 
Doğrudur, hələlik bu barədə ekspertlərin 
konkret hesabatı yoxdur, ancaq hazırlanan 
bir məruzənin müəlliflərindən biri etiraf 
edib ki, “Krallıqda hamı bilir, neftə olan 
tələbat əbədi deyil, ona görə də OPEK-dən 
sonrakı dövr haqqında düşünmək gərəkdir”. 
Təbii ki, yaxın perspektivdə neftin dünya 
üçün əhəmiyyətinin azalacağından söhbət 
getmir. Mütəxəssislərin proqnozlarına görə, 
neft hələ uzun müddət ən çox tələb olunan 
enerji növü kimi qalacaq. Məsələnin bu cür 
təqdim edilməsi cəhdinin arxasında başqa 
məqamlar dayanır ki, onlar da geosiyasi 
faktorlarla bağlıdır.

Neft barədə bədbin proqnozlara təkan 
verən bir sıra məsələlər mövcuddur ki, 
onların biri də ABŞ-ın bəzi dövlətlərə qarşı 
təzyiqlərini artırmasıdır. İran, Səudiyyə 
Ərəbistanı və Rusiyanın adı bu məsələdə 
daha çox çəkilir. Vaşinqtonun İran siyasəti 
məlumdur. İndi bu dövlətə qarşı ABŞ sank-
siyalardan geniş istifadə edir. İrandan neft 
alan dövlətlərin özünə qarşı da sanksiyala-
rın tətbiqi nəzərdə tutulub. Prezident Do-
nald Tramp müvəqqəti olaraq səkkiz ölkəyə 
(onların sırasında Hindistan, Çin və Türkiyə 
kimi böyük dövlətlər də vardır) İrandan 
neft almağa icazə verib. D.Tramp izah edib 
ki, bu ölkələr xahiş ediblər. Lakin ABŞ 
Prezidenti neftin qiymətinin yüksəlməsinin 
qarşısını almaqda qərarlı olduğunu bəyan 
edib. Bu səbəbdən hələlik səkkiz ölkə 
İrandan neft almalıdır ki, bu enerji növü çox 
bahalaşmasın.

İran isə müəyyən ehtiyat tədbirlərini 
gördüyünü bəyan edir. Tehran dolayısı ilə, 
vasitəçidən istifadə edərək öz neftini sat-
mağa çalışır. Məsələn, Rusiya İrandan xam 
nefti alıb, ondan ayrı-ayrı məhsullar hazırla-
yaraq Asiya dövlətlərinə sata bilər. Eyni 
zamanda, dünyanın müxtəlif yerlərində 
olan yeni təşkilatlar vasitəsilə İran neftini 
müxtəlif istiqamətlərdə bazara çıxara bilər. 
Ekspertlər qeyd edirlər ki, Tehranın bu 
taktikası hələlik ciddi nəticə vermir – az 
miqdarda neft ixrac etmək mümkün olur. 
Lakin Tehran ümidlidir.

İranla yanaşı, Səudiyyə Ərəbistanına 
qarşı da təzyiqlərin artması ehtimalı artır. 
Bu, daha çox Səudiyyə Ərəbistanı əsilli 
jurnalist Camal Qaşıqçının öldürülməsi 

ilə əlaqələndirilir. Vaşinqton bəyan edib 
ki, bu məsələni nəzarətdə saxlayacaq. 
ABŞ Ər-Riyadı bu barədə bir neçə dəfə 
xəbərdar edib. Ancaq ekspertlər hesab 
edirlər ki, C.Qaşıqçı hadisəsi bir bəhanədir. 
ABŞ-ı daha çox OPEK narahat edir! Məhz 
məsələnin bu aspekti enerji faktorunun 
daha çox geosiyasi məzmun kəsb etdiyini 
göstərir.

Hələ cari ilin sentyabrında BMT 
Baş Assambleyasında çıxış edən zaman 
D.Tramp OPEK-i “bütün dünyanı soyan” 
təşkilat kimi kəskin ifadələrlə tənqid 
etmişdi. O açıq bildirmişdi ki, bütün bunlar 
heç xoşagələn deyil və kimsənin də xoşuna 
gəlməməlidir. Çünki neftin qiymətini 
yüksəldən dövlətlərin əksəriyyətinə 
Amerika dəstək verir, onlara güzəştə gedir. 
“Biz istəyirik ki, onlar neftin qiymətini 
qaldırmağa son qoysunlar. Biz artıq bununla 
barışmayacağıq”.

ABŞ-ın daha çox xoşuna gəlməyən 
ötən il OPEK-lə Rusiya arasında xüsu-
si sazişin imzalanmasıdır. ABŞ-ın ən 
yaxın müttəfiqlərindən olan Səudiyyə 
Ərəbistanının da qatıldığı həmin saziş 
“OPEK+” adlanır. Onun əsas məzmunu 
neftin qiymətinin artırılması üçün məhdud 
miqdarda neft istehsalından ibarətdir. Bu 
cəhd nəticə verdi və neft 50 ABŞ dolla-
rından 80 dollara qədər yüksəldi. Ancaq 
son zamanlar ABŞ-ın ciddi həmlələri bu 
sazişin də taleyini şübhə altına alır. Əgər 
gələn il onun müddəti uzadılsa, Amerika 
üçün problemlər qalacaq. Onu vurğulayaq 
ki, neftin qiymətinin sürətlə ucuzlaşması 
OPEK ölkələri və Rusiyanı neft istehsalını 
azaltmağa məcbur edib. Üstəlik, Tehran da 
bütün günahları məhz “OPEK+”un üzərinə 
atır.

“Slanslar” və elektromobillər: 
yeni ziddiyyətlər,  
yaxud çıxış yolu?

Məsələ bununla məhdudlaşmır. 
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, ABŞ 
“slans nefti” adlanan yüngül neft isteh-
salını sürətlə artırmaqdadır. “Slanslar” 
dağ mədəni məhsuludurlar. Onlar az 

keçiriciliyə malikdirlər (yəni strukturları 
sıxdır). Obrazlı olaraq “slans nefti”ni 
“qaya nefti” də adlandırırlar. Belə neft 
daha çox ABŞ-ın Texas ştatındadır. Ancaq 
hələlik “qaya nefti” baha başa gəlir.

Odur ki, bir sıra şirkətlər onun isteh-
salından çəkiniblər. Buna baxmayaraq, 
havanı çirkləndirməmək üçün bəşəriyyətin 
tədricən bu neft növünün istehsalına üstün-
lük verəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu prosesin 
fonunda indi istehsal edilən neft növünün 
azalması ehtimal olunur. Həmin mənada 
da artıq neft bazarının dağılmasından bəhs 
edirlər.

Digər məsələ elektromobillərin 
istehsalının artırılması perspektivləri ilə 
əlaqəlidir. Mütəxəssislər hesab edirlər 
ki, yaxın gələcəkdə benzinsiz işləyəcək 

və ekoloji cəhətdən çox münasib olan 
elektromobillər geniş yayılacaq. İndi 
ondan daha çox Çində (777 min ədəd) 
istifadə edirlər. Bu sayın üç dəfə artması 
proqnozlaşdırılır. Bütövlükdə, dünyada 
həmin növ minik vasitələrinin aparıcı 
mövqeyə çıxması təxmin edilir.

Düşündürücüdür ki, bütün bu 
söhbətlər neftin dünya bazarında 
qiymətinin kəskin aşağı düşməsi fo-
nunda daha da intensivləşib. Belə ki, 
indi neftin bir bareli təqribən 55 ABŞ 
dolları civarındadır. Bu da Rusiya, İran, 
Səudiyyə Ərəbistanı, Venesuela kimi 
dövlətlərdə böhrana aparıb çıxara, eyni 
zamanda, beynəlxalq münasibətlərdə 
yeni ciddi çətinliklər meydana gətirə 
bilər. Çünki tarixi təcrübə göstərir ki, 
dünya müharibələrinin kökündə ener-
ji ehtiyatları uğrunda kəskin mübarizə 
dayanır. Bu mübarizənin Yaxın Şərqdə 
hansı fəlakətlərə yol açdığını bütün dünya 
izləməkdədir. Ekspertlər gizlətmirlər ki, 
Suriyada ABŞ-ın, Səudiyyə Ərəbistanının, 
İranın, Rusiyanın enerji maraqları toqqu-
şub.

Bu səbəbdən hər qarış Suriya torpağı 
uğrunda gərgin mübarizə gedir. Bu ölkənin 
şərq hissəsində yerləşən Deyr-əz-Zor 
əyalətində mübarizənin daha şiddətli 
olması səbəbi kimi məhz enerji resursla-
rı göstərilir. Artıq orada neft paylarının 
bölüşdürüldüyü barədə informasiyalar 
yayılır.

İndi təsəvvür edək ki, bu cür 
mübarizənin miqyası genişlənir və 
Qərbdən başlayaraq Uzaq Şərqə qədər 
uzanır. Onda dünyanın nə dərəcədə təhlükə 
qarşısında qaldığını təsəvvür etmək çətin 

olmaz. Burada ABŞ-ın təzyiqləri getdikcə 
artıraraq xarici dövlətləri öz maraqlarına 
uyğun istiqamətləndirməyə çalışması 
diqqəti çəkir.

Bu cür gedişatın qlobal miqyas-
da gərginliyi və riskləri artıra biləcəyi 
proqnozlaşdırılır. Çünki digər böyük 
dövlətlər də eyni yolu seçə bilərlər. O 
halda müxtəlif regionlarda dövlətlər ara-
sında münasibətlərin tamamilə beynəlxalq 
hüquq normalarından kənara çıxması 
ehtimalını istisna etmək olarmı? Bizcə, 
kimsə buna təminat verə bilməz. Əgər 
məsələ ölüm-qalım seçimi ilə bağlı olursa, 
onda istənilən addımı atmağa hazır olan 
qüvvələr passiv dayanmayacaq.

Bunlardan qorxulu bir nəticə çıxır: 
növbəti dünya müharibəsi enerji faktoru ilə 

bağlı ola bilər. Obrazlı desək, neft dünya 
savaşı yaradar! Dünya neft bazarının 
dağılması adi hadisə olmaz. Xüsusilə, bu 
məsələ böyük dövlətlərin bir-biri ilə digər 
geosiyasi aspektlərdə mübarizəsi şəraitində 
keçirsə, daha qorxunc mənzərə yaranır. 
Onun aradan qaldırılması istiqamətində 
müəyyən addımlar atmaq gərəkdir. Ancaq 
belə görünür ki, böyük güclər bunun əksini 
düşünürlər.

Təxmin etmək olar ki, ABŞ İrana 
təzyiqlərini daha da artıracaq. Neftlə 
bağlı Vaşinqtonun mövqeyinin dəyişməsi 
ehtimalı yox dərəcəsindədir. Buna qarşılıq 
Moskva-Tehran-Pekin “üçbucağı”nda bir 
müqavimət formulunun yaradılması istisna 
deyil. Deməli, indiyə qədər özünü göstərən 
geosiyasi mübarizənin yeni çalarlar alması 
gözləniləndir. İran böyük dövlətdir. Onu 
neytrallaşdırmaq mürəkkəb işdir. Həm 
də Tehrana başqa böyük dövlətlər dəstək 
verirlər. Bu isə dünyanın faktiki olaraq iki 
düşmən cəbhəyə bölünməsinə təkan verə 
bilər.

Bəşəriyyət üçün geosiyasi parça-
lanmanın ciddi problemlər yaradacağına 
şübhə yoxdur. Bu səbəbdən supergüclər 
enerji mənbələri uğrunda mübarizənin 
mahiyyətinə yenidən baxmalıdır-
lar. Liderlər gərək bütün bəşəriyyəti 
düşünsünlər. Təbii ki, BMT kimi 
beynəlxalq təşkilatlar da bu prosesdən 
kənarda qalmalı deyil. Çünki OPEK-in da-
ğılması özlüyündə faciə deyil, əsas məsələ 
“postOPEK” mərhələsində dünyanın 
vəziyyətinin necə olacağıdır!

Newtimes.az

“PostOPEK” mərhələsi: enerji 
savaşının mümkün fəlakətləri

Onu Çarli Çaplinə bənzədirdilər
 � Bəlkə də bu bənzətmədə bir həqiqət var. İstəyirdi ki, sənətdə nəsə desin, 

tamaşaçıların diqqətini çəksin. Amma ona böyük rollar vermirdilər. Əslində, kiçik 
rolları elə məharətlə yaradırdı ki, bəzən baş qəhrəmanlardan daha çox sevilirdi. Fazil 
Salayev heç vaxt ad, şöhrət dalınca qaçmazdı. İstəyirdi ki, onu unutmasınlar, lap kiçik 
də olsa rol versinlər. O, kiçik obrazların böyük yaradıcısı kimi məşhurlaşmışdı. Küçədə, 
premyeralarda ona xüsusi hörmət və məhəbbətlə yanaşırdılar. 

Aktyor kimi bu sənətə 32 
yaşında gəlmişdi. Əslində, erkən 
yaşlarında o, rəssam olmaq istəyirdi. 
Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq 
Məktəbini bitirmişdi. Çəkdiyi 
rəsmlərin hər birində qəribə motivlər 
olardı. Sonradan, nədənsə, özünü bu 
sənətdə görə bilmədi. Ali aktyor-
luq təhsili alıb, peşəsini dəyişmək 
qərarına gəldi. Teatr İnstitutuna 
(indiki Mədəniyyət və İncəsənət 
Universiteti) qəbul olundu. Günlərin 
birində rejissor Həsən Seyidbəyli “Möcüzələr 
adası” filmində onu kiçik bir rola dəvət etdi. Bu, 
onun üçün böyük sənət dünyasına açılan qapı idi. 
Beləcə, illər bir-birini əvəz etdikcə, onun da sənət 
dünyasına gedən yoluna istedadı, qabiliyyəti işıq 
saçırdı. 

O, öz üzərində işləyir, yorulmaq bilmədən 
çalışırdı. Tələbəlikdən sonra Akademik Dram 
Teatrında işə düzəlmişdi. Bir az burada çalışdıq-
dan sonra Musiqili Teatra üz tutmuşdu. Əslində, 
bu teatrda onun yaradıcılığı üçün daha geniş im-
kanlar açılırdı. O, insanlara gülüş bəxş etməkdən 
həzz alırdı. Səhnəyə hər gəlişində tamaşaçı 
alqışları, bilsənuiz, onu nə qədər sevindirirdi? 
Daha onu tanıyır, sevirdilər. Doğrudur, onun üçün 
məxsusi ssenari yazılmırdı, amma xoşbəxtlikdən 
xarakterinə uyğun rollar həvalə edilirdi. 

“Ulduz” filmi ekranlara çıxanda Fazili tama-
şaçılar yenə kiçik bir rolda gördülər. Bu rayon 
qəzetində fotomüxbir işləyən baməzə bir obraz 
idi. Bir müddət “Mozalan” satirik jurnalındakı 
bədii süjetlərdə maraqlı rollar yaratdı. Deyirdilər 
ki, Fazil daha aktyor kimi öz yerini tapıb. 

Bədii filmlərə də dəvət olunurdu. “Alma 
almaya bənzər”də Mehdini,”Bizim Cəbiş 
müəllim”də Mıqqını, “Bir cənub şəhərində”də 
Fazili, “Dərviş Parisi partladır”da Qulaməlini 
oynadı. 

1969-cu ildə Şamil Mahmudbəyovun çəkdiyi 
“Şərikli çörək” filmindəki qırçı Məhəmməd 
obrazı isə qəhrəmanımızın istedadını başqa 
tərəfdən üzə çıxardı. Onun sifətində elə bil 
müharibənin bütün ağrıları cəmləşmişdi. Bu 
adam cəbhədə kontuziya almışdı. İndi isə evlərin 
damlarını qırlamaqla məşğuldur. Bakının qaynar 
küçələrində qır qazanının istisində ürəyi bişən 
Məhəmmədin qəflətən yıxılması səhnəsi necə 

də təsirlidir.  Aktyor elə bil özünü oynayır. Bu 
psixoloji rolla sübut edir ki, onun üçün heç bir 
amplua məhdudiyyəti yoxdur. Bu rol Azərbaycan 
kinosunda sükutla “danışmağın” bənzərsiz 
nümunəsidir.

Bir də “Axırıncı aşırım” filmində oynadığı 
nökər onun kiçik rolların böyük yaradıcısı oldu-
ğunu bir daha təsdiq etdi. Böyük aktyorlarla tərəf  
müqabil olanda belə, öz sərbəstliyini qoruya bilir-
di. Yəqin ki, Adil İsgəndərovun Kərbəla İsmayılı 
ilə qarşılaşdığı səhnəni xatırlayırsınız.

 Bir vaxtlar televiziya ekranlarında gedən 
“Komediyalar aləminə səyahət” verilişində tez-tez 

səhnəciklərdə çıxış edirdi. Onun “molla əmi” 
ifadəsi dillər əzbəri olmuşdu. Elə “Mozalan” 
satirik jurnalındakı sərxoş rolu da unudulmaz per-
sonajdır. Polis işçisinin “Bu vaxta kimi metroya 
minməmisiniz” sualına verdiyi “Qoyursunuz ki?” 
cavabı da tamaşaçıda xoş ovqat yaradır.

Günlərin birində ona qəzet üçün məqalə 
yazmaq istədiyimi bildirəndə məni evinə dəvət 
etdi. Bilirdim ki, həyat yoldaşından ayrılıb, 
qızları da ayrı yaşayır. Hiss etdim ki, tək yaşayır. 
Bir az söhbətləşdik. Mənə həyatından danış-
dı. Dedi ki, 1931-ci il sentyabrın 1-də Bakıda, 
İdris Salayevin ailəsində dünyaya gəlib. Əslən, 
Cənubi Azərbaycandandır. Hələ uşaq yaşların-
dan yazı-pozuya böyük həvəsi olan gələcəyin 
məşhur aktyoru dörd yaşında ilk dəfə öz adını 
fotoşəklinin arxasına yazıbmış. Fazil Əzim 
Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbini bitirdikdən 
sonra bir müddət orta məktəbdə rəsm müəllimi 
işləyib. Hətta Yasamal rayonundakı məktəblərdən 
birində, indiki Xalq artisti Afaq Bəşirqızının 
oxuduğu sinfə rəsm dərsi keçib. Eyni zamanda, 
“Azərbaycan” nəşriyyatında tərtibatçı-rəssam 
kimi fəaliyyət göstərib. 

 Beləcə işlədi, yaşadı, yaratdı aktyor Fazil 
Salayev.

İstedadlı aktyor qısa ömür yaşasa da, oyna-
dığı rolları, gözəl mimikası və yumor hissi ilə 
xalqımızın yaddaşında əbədi qaldı.İllər keçsə də, 
onun yaratdığı rollara və filmlərə maraq itməyib, 
sevilə-sevilə baxılır.

Təssüf ediləsi məqam bu oldu ki, qızı Ofeli-
yanın doğum günündə – 1978-ci il iyunun 20-də 
46 yaşında həyata əlvida dedi.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Şanlıurfada “Azərbaycan – 
Qarabağ parkı” açılıb 

 � Türkiyəninən böyük vilayətlərindən olan 
Şanlıurfadakı “Azərbaycan – Qarabağ parkı” 
böyük bir ərazini əhatə edir. Bu qədim məkanın 
mərkəzində açılan “Azərbaycan – Qarabağ parkı”, 
“Şəhidlər” və “Xocalı soyqırımı” abidələri Milli 
Məclisin deputatı Qənirə Paşayevanın təşəbbüsü 
ilə salınıb. Bunu parkın və abidənin açılışında 
Şanlıurfa bələdiyyəsinin sədri Nihat Çiftçi deyib.

 Abidələr hər tərəfində 
Azərbaycan və Türkiyə bay-
raqlarının birlikdə dalğalandığı 
Qarabağ parkının mərkəzində 
ucaldılıb. Üzərində hər iki 
ölkənin bayrağı və ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin “Bir 
millət iki dövlət” ifadəsi yer 
alıb. Xocalı soyqırımında, eyni 
zamanda, 1918-ci ildə erməni 
daşnaklarının Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrində soyqırı-
mı törətdiyi zaman ölkəmizə 
köməyə gələn Nuru paşanın 
rəhbərliyi ilə Türk Qafqaz 
İslam Ordusunun qəhrəman 
şəhidləri ilə bağlı məlumatlar 
da orada öz əksini tapıb. 
“Azərbaycan – Qarabağ parkı”, 
“Şəhidlər”, “Xocalı soyqırımı” 
abidələrinin açılışında Şanlıurfa 

bələdiyyəsinin rəhbəri Nihat 
Çiftçi, Şanlıurfa valisi Abdullah 
Erin, Türkiyə millət vəkilləri, 
ziyalılar, Regional Hüquqi və 
İqtisadi Maarifləndirmə İB-nin 
sədri Arzu Bağırova, QHT, me-
diya nümayəndələri və yüzlərlə 
yerli sakinlər iştirak edib.

 Azərbaycan və Türkiyənin 
Dövlət himnlərinin səslənməsilə 
başlayan açılış mərasimində 
şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib. Azərbaycan 
haqqında dəyərli sözlərlə 
çıxış edən bələdiyyə sədri 
Nihat Çiftçi “Hər zaman qardaş 
Azərbaycanın yanındayıq və 
yanında olacağıq, Azərbaycanın 
sevinci sevincimiz, kədəri 
kədərimizdir”, – deyib və yeni 
açılan parkın və abidənin Şan-

lıurfada böyüyən gənc nəsillər 
üçün önəmindən danışıb. 
Eyni zamanda, Azərbaycan–
Türkiyə qardaşlığının və 
işbirliyinin getdikcə daha da 
gücləndiyini və bundan sonra da 
möhkəmlənəcəyini deyib. 

Qənirə Paşayeva işğal al-
tındakı bölgələrdə Ermənistanın 
törətdiyi vandalizm aktlarına 
dünya birliyinin, böyük güclərin 
səssiz qaldığını deyərək, bir 
daha bu zülmlərin yaşanmaması 
üçün gəncliyin Qarabağda baş 
verənləri yaddaşlarına yazma-
larını, belə parklar və küçələrin 
Türk dünyasının dörd bir 
yanında açılmasının vacibliyini 
bildirib. 

Çıxışlarda açılışdan sonra 
park və abidələrin bundan sonra 
şanlıurfalıların ən çox ziyarət 
yerinə çevriləcəyi deyilib. Qara-
bağda günahsız insanlara edilən 
erməni zülmünün hər bir Şan-
lıurfa sakininin yaddaşına həkk 
etməsi üçün elə bu abidənin 
önündə yazılan məlumatların 
yetərli olması bildirilib. 

Z. BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

 � Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi 
rayon təşkilatının təşəbbüsü ilə mütəmadi olaraq 
respublikamızın ucqar bölgələrində yerləşən qaçqın və 
məcburi köçkün uşaqlarının təhsil aldıqları məktəblərdə 
görüşlər təşkil olunur, hərbi vətənpərvərlik mövzusunda 
tədbirlər keçirilir. Növbəti tədbir Bərdə rayonu 
ərazisində yerləşən Şuşa rayonu 18 saylı tam orta 
məktəbdə təşkil olunmuşdu.

“Salam, Şuşa” adlı təhsilə 
dəstək sisilə layihəsinin növbəti 
mərhələsinə start verilmişdir. 
Layihənin birinci mərhələsində 
YAP Nəsimi rayon təşkilatının 
nümayəndələri ilə birlikdə Bakı 
şəhəri 247 nömrəli tam orta 
məktəbin pedaqoji kollektivi 
də məcburi köçkün məktəbinə 
gələrək şagirdlərlə görüşmüş 

və gələcək təhsil ocağı ilə 
əməkdaşlıq barədə istiqamətləri 
üzrə müzakirələr aparmışdır. 

Hazırda layihənin ikinci 
mərhələsinin icrasına baş-
lanılmışdır. Bu mərhələdə 
Şuşa rayonu 18 saylı tam orta 
məktəbin müəllim və şagird 
kollektivinin üzvləri Bakı 
şəhərindəki 247 nömrəli tam 

orta məktəbin qonağı olmuşlar. 
Tədris prosesində yeniliklərlə 
tanış olan müəllim və şagirdlər 
dərslərdə, layihələrdə və 
müxtəlif sərgilərdə iştirak 
etmiş, öncədən onlar üçün 
hazırlanmış proqram əsasında 
ekskursiyalara cəlb olunmuş-
lar. Layihənin icrasında əsas 
məqsəd qabaqcıl iş təcrübəsini 
bölüşmək, əməkdaşlığı daha da 
genişləndirməkdir.

Məktəbin həyətyanı 
sahəsində iki məktəb arasın-
da dostluq nişanəsi olaraq, 
ağaclar əkilmiş və xatirə bağı, 
–”Şuşa bağı” salınmışdır. Sonda 
layihənin təşəbbüskarı, Milli 
Məclisin deputatı, YAP Nəsimi 
rayon təşkilatının sədri Məlahət 

İbrahimqızı, Şuşa Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının müa-
vini Vüsalə Fətəliyeva, Bakı 
şəhəri 247 nömrəli məktəbin 
direktoru Nihal Hacıyeva və 
qonaqlar Fəxri xiyabanda ulu 

öndər Heydər Əliyevin məzarını 
və Şəhidlər xiyabanını ziyarət 
etmişlər.

Ə.BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

“Salam, Şuşa məktəbi, xoş gördük, Şuşa bağı!”

Jurnalistlər “Azercell”in təşkil 
etdiyi ödənişsiz ingilis dili 

kurslarında iştirak edəcəklər
 � Azərbaycanda KİV nümayəndələrinin peşəkar 

bacarıqlarının artırılmasına, beynəlxalq əlaqələrin qurulmasına, 
həmçinin ingilis dilli mənbələrdən sərbəst istifadəsinə yardımçı olmaq 
məqsədilə “Azercell Telekom” MMC-nin media nümayəndələri üçün 
təşkil etdiyi ödənişsiz ingilis dili kurslarında iştirak edəcək jurnalistlər 
bəlli olub. 

Çap, online və elektron mediada 
çalışan 50 nəfər jurnalist kurslarda iştirak 
etmək imkanı qazanıb. Dərslər hər biri 10 
nəfərdən ibarət 5 qrup olmaqla ixtisas-
laşmış ingilis dili müəllimləri tərəfindən 
əyani şəkildə həftədə 2 dəfə keçiriləcək. 
6 ay davam edəcək dərslərdə media 
nümayəndələrinə qrammatika, danışıq, 
dinləmə, yazı qabiliyyəti üzrə ingilis dili 
biliklərini gücləndirmək imkanı yaradıla-
caq. Qeyd edək ki, 80 nəfərdən çox media 
nümayəndəsinin kurslarda iştirak üçün 
müraciəti qeydə alındıqdan sonra, bilik 
səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün 
müəllimlər tərəfindən seçimlər aparılıb.

 “Azercell” 10 ildir ki, jurnalistlər 
üçün dil kursları təşkil edir. İndiyədək 
yüzlərlə KİV nümayəndəsi ingilis dili 
üzrə ixtisaslaşmış kurslarda iştirak 
edib. Onu da vurğulamaq istərdik ki, 
fəaliyyətə başladığı gündən etibarən 

“Azercell” şirkəti media qurumlarının 
irəli sürdüyü təşəbbüsləri dəstəkləyir, 
jurnalistlərin peşəkar inkişafına yardım 
edən layihələri reallaşdırır. Həmçinin bu 
sahədə baş verən yenilik və trendlərlə 
tanış etmək, fərqli təcrübələrlə bölüşmək, 
beynəlxalq jurnlalistika məktəbi ilə 
tanışlıq və təcrübə mübadiləsi məqsədilə 
şirkət tərəfindən xaricdən dəvət olunmuş 
tanınmış təlimçilərin maraqlı mövzularda 
seminar və təlimləri təşkil olunur. 

Dünya çempionatında  
daha bir gümüş medal

Buxarestdə keçirilən 23 yaşadək 
güləşçilər arasında dünya çempionatında 
Azərbaycan millisinə növbəti medalı qadın-
ların yarışında Elis Mamolova qazandır-
mışdır.

Güləşçimiz 65 kq çəki dərəcəsində onu 
fəxrü kürsüyə aparan yolda Moldova, Rusiya 
və İsveçdən olan rəqiblərini məğlubiyyətə 
uğradaraq finala çıxmışdır. Manolova “qızıl” 
uğrunda həlledici görüşdə yaponiyalı Ayana 
Qempeyə 3:7 hesabı ilə uduzsa da, onun fəxri 
kürsünün ikinci pilləsinə yüksəlib dünya bi-
rinciliyinin gümüş mükafatçısı olması böyük 
müvəffəqiyyətdir.

Təmsilçimizin bu uğurunadək 
Azərbaycan idmançıları yunan-Roma üsulu 
ilə güləşənlərin turnirində iki gümüş və bir 
bürünc medala sahib olmuşdular. Elis isə 

mükafatlarımızın sayını 4-ə çatdırmışdır.
Lakin bu da son hədd deyil. Sərbəst 

üsulla güləşənlərin yarışında Əli Rəhimzadə 
(65 kq) Kanada, Moldova və Macarıstan 
idmançılarına qalib gəlib finalın qapısını öz 
üzünə açmışdır. Qızıl medal uğrunda yapon 
güləşçiyə qarşı həlledici görüş dünən axşam 
keçirilmişdir.

“Qolsuz” və qələbəsiz  
altı görüş

Londonda norveçli dünya çempionu 
Maqnus Karlsenlə ABŞ təmsilçisi Fabiano 
Karuana arasında dünya şahmat tacı uğrunda 
matçın birinci yarısı başa çatmışdır. Rəqiblət 
reqlamentdə nəzərdə tutulmuş 12 görüşdən 
altısında meydanı “qolsuz” və qələbəsiz 
tərk etmişlər. Altı heç-heçədən sonra hesab 
3:3-dür.

Matçın ikinsi yarısına bu gün 7-ci 
görüşlə start veriləcək. Ağ fiqurlarla Karlsen 
oynayacaq.

Oqtay BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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