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“Avtolüks Azərbaycan” Şirkəti 
Bakıda ixtisaslaşmış 

Jaguar Land Rover mərkəzi açacaq
Azərbaycanda premium marka-

ların sahiblərinə xidmət göstərəcək 
Jaguar Land Rover markalarının qa-
baqcıl satış və xidmət mərkəzi inşa 
ediləcək.

Ölkədə Jaguar Land Rover-in 
pərakəndə satışını həyata keçirən yeganə 
rəsmi şirkət olan “Avtolüks Azərbaycan” 
eksklüziv olaraq bu premium markalarını 
təqdim etmək məqsədilə ixtisaslaşmış diler 
mərkəzi təsis edəcək. Jaguar Land Rover 
nümayəndəliyi şirkətin Azərbaycanda 
lyüks avtomobillərin aparıcı distributoru 
kimi mövqeyini möhkəmləndirir.

Jaguar Land Rover tərəfindən 
müəyyən edilmiş korporativ qaydalara 
uyğun olaraq yeni diler mərkəzinin bi-
nası ARCH dizayn konsepsiyasına uy-
ğun olacaq. Bu konsepsiya təkcə dizaynı 
görmək və hiss etməklə məhdudlaşmır, 
həm də müştəri təcrübələrini ehtiva edir. 
Məqsəd müştərilərin Jaguar Land Rover 
satış salonunu və ya servisini ziyarət 
edərkən dərin təəssürat əldə etməsinə 
nail olmaqdır. 

Mərkəzi giriş qalereyası ilə diqqət çəkən 
satış salonu markaların model cərgəsini 
əks etdirməklə Jaguar Land Rover-in 21-ci 
əsrdəki eleqant sadəliyinə əsaslanan korpo-
rativ ruhunu göstərən zərif sadəliyə malik 
olacaq.

 “Avtolüks Azərbaycan” Şirkətinin Di-
rektoru Mark Pocock bildirdi ki: “Satış sa-
lonlarına daxil olan müştərilər Jaguar Land 
Rover-in praktik lüks dizayn fəlsəfəsinə 
əsaslanan interyerlə qarşılaşacaqlar.”

Eyni anda 15 avtomobil qəbul edə 
biləcək yeni servis mərkəzində Jaguar 
Land Rover-in orijinal ehtiyat hissələrinin 
satışı da həyata keçiriləcəkdir. Yeni 
avtomobillərin satış salonu birinci 
mərtəbədə yerləşəcək. Binanın ikinci 
mərtəbəsində isə Jaguar Land Rover-in 
təsdiqlənmiş ikinci əl avtomobillərinin satış 
salonu fəaliyyət göstərəcək.

Hər növ müasir avadanlıqlarla təchiz 
olunmuş avtoservis Jaguar Land Rover-in 
bütün standartlarına cavab verir və mar-
kaların təlim üzrə tələblərinə uyğun olaraq 
ciddi təlim keçmiş ixtisaslı texniki işçilərlə 
təchiz edilmişdir.

İkinci mərtəbədə yerləşən müştəri otaq-
larında, istirahət zonası, zəruri aksesuarla-
rın nümayiş sahələri və onlayn olaraq arzu 
olunan virtual modeli faktiki olaraq ya-
ratmağa imkan verən konfiqurator zonası 
fəaliyyət göstərəcək. 

Yüksək texnologiya və göz oxşayan 
dizayn sahəsində bazar liderlərindən 

olan Jaguar və Land Rover markalarının 
bir sıra heyranedici yenilikləri tezliklə 
Azərbaycana gətiriləcək və ölkəmizdə ən 
məşhur və arzuolunan modellər sırasında 
olacaqdır.

Model cərgəsinin aparıcı nümayəndələri 
olan fantastik və bir sıra mükafatlara 
layiq görülmüş Jaguar XJ, Jaguar XE və 
Jaguar XF kimi lyüks avtomobillər ARCH 
mərkəzində möhtəşəm təəssürat bağışlaya-
caq Jaguar güşəsinin bəzəyi olacaqlar. Bu 
modellərlə yanaşı, Jaguar markasının ilk 
tam yolsuzluq avtomobili olan məşhur Ja-
guar F-PACE SUV və Jaguar-ın ilk kompakt 
yolsuzluq avtomobili olan Jaguar E-PACE 
də nümayiş etdiriləcəkdir. Öz irsinə sadiq 
qalmaqla, Jaguar-ın satış salonunda bütün 
çeşidlərini təqdim etmək məqsədilə Jaguar-
ın idman avtomobili – möhtəşəm F-TYPE 
modeli də yer alacaqdır. 

Land Rover-in satış salonunda mü-
kafatlara layiq görülmüş modellərin ən 
son versiyaları təqdim olunacaq. Bunlar 

2018-ci ildə Ümumdünya Avtomobil Di-
zaynı Mükafatına layiq görülmüş Range 
Rover Evoque, Range Rover Velar, dina-
mik Range Rover Sport və eleqant Range 
Rover modelləridir. Salonda, həmçinin 
çevik Land Rover Discovery ailəsinə 
məxsus avtomobillər, o cümlədən Land 
Rover Discovery Sport və iri qabaritli 

Land Rover Discovery modelləri nümayiş 
etdiriləcəkdir.

Yeni və ya ikinci əl avtomobil olmasın-
dan asılı olmayaraq, alınan hər bir avto-
mobil üçün kompleks xidmət müqavilələri 
bağlanılacaq. Jaguar Land Rover-in 
təsdiqlənmiş avtomobillərinə müştəri 
məmnuniyyətini təmin etmək və bütün 
narazılıqları aradan qaldırmaq məqsədilə 
uyğunlaşdırılmış uzunmüddətli zəmanət 
paketləri tətbiq ediləcəkdir.

“Avtolüks Azərbaycan”-nın ənənəvi 
dəyəri bazarı ən yaxşı məhsullarla və 
xidmətlərlə təmin etmək və bazarda 
iştirakını genişləndirməkdir. Jaguar 
Land Roverin korporativ dəyərlərinə tam 
sadiq qalaraq “Avtolüks Azərbaycan”ı 
Azərbaycanda müştərilərin üz tutduğu 
əsas satış məntəqəsinə çevirmək üçün 
“var gücümüzlə” və “uğura doğru” can 
atırıq” – deyə cənab Pocock öz nitqini 
 yekunlaşdırdı.

Voleybol mundialı: 
ikinci mərhələ

Azərbaycanın qadınlardan ibarət 
milli voleybol komandası Yaponiyanın 
Osaka şəhərində dünya çempionatının 
ikinci qrup mərhələsində çıxışlarına 
başlayır.

Faiq Qarayevin yetirmələri qrupda ilk 
oyunu bu gün İtaliya komandasına qarşı 
keçirəcək, sabah isə Çin idmançıları ilə 
görüşəcəklər. Bir günlük istirahətdən sonra 
voleybolçularımız oktyabrın 10-da və 11-də 
müvafiq surətdə Türkiyə və Bolqarıstan 
kollektivləri ilə qarşılaşacaqlar.

İkinci qrup mərhələsində Azərbaycan 
millisinin çıxış etdiyi “E” qrupunda 9 xala 
malik İtaliya komandası liderdir. ABŞ-ın 7, 
Çinlə Rusiyanın 6, Tailandın 5, Türkiyənin 
3 xalı var. Azərbaycan və Bolqarıstan 
ikinci mərhələ turnirinə xalsız başlayırlar. 
Xatırladaq ki, voleybolçularımız birinci 
mərhələdə onlarla eyni qrupda çıxış etmiş 
ABŞ, Rusiya və Tailand komandalarına 
uduzmuşlar.

Daha səkkiz kollektiv (Hollandiya, 
Yaponiya, Almaniya, Meksika, Serbiya, 
Braziliya, Dominikan Respublikası, Puerto-
Riko) isə ikinci mərhələ oyunlarını Naqoya 
şəhərində keçirir. Qruplarda finişə ilk üç 
yerdə çatan komandalar üçüncü mərhələdə 
oynamaq hüququ qazanacaqlar. 

Çin komandalarının 
ikiqat qələbəsi

Ölkəmizin qadınlardan ibarət koman-
dası (Zeynəb Məmmədyarova, Günay 
Məmmədzadə, Xanım Balacayeva, 
Gülnar Məmmədova, Ülviyyə Fətəliyeva) 
Gürcüstanın Batumi şəhərində başa çat-
mış Ümumdünya Şahmat Olimpiadasın-
da 16 xal toplayaraq yarışı 10-cu yerdə 
başa vurmuşdur.

Sonuncu turda Vyetnamla matçdan 
heç-heçə ilə ayrılan (2:2) komandamız 
yekun cədvəlində onunla eyni nəticə 
göstərib finişə dördüncü çatan Rusiyadan 
və daha bir neçə kollektivdən yalnız əlavə 
göstəricilərə görə geri qalmışdır.

Millimizin 151 komandanın rəqabətində 
finişə birinci onluqda çatması, üstəlik də, 
üçüncü mükafatçı – Gürcüstanın birinci ko-
mandasından cəmi bir xal az toplaması pis 
nəticə deyil. Komanda imkanları daxilində 
çıxış etmişdir.

Kişilərdən ibarət heyətimiz (Şəhriyar 
Məmmədyarov, Teymur Rəcəbov, Arkadi 
Naydiç, Rauf Məmmədov, Eltac Səfərli) isə 
15-ci yerlə kifayətlənməli olmuşdur – 15 
xal. Hətta sonuncu turda Serbiya yığması 
üzərində böyük hesabla (4:0) qələbə də 
qrossmeysterlərimizə kömək etməmişdir. 
Hərçənd turnirin birinci yarısında işlər əla 
gedirdi, komanda altı matçda maksimum 
miqdarda – 12 xal toplamışdı...

Olimpiadada həm kişilərin, həm də 
qadınların yarışında qızıl medalları Çin 
şahmatçıları qazanmışlar. Hər iki çempion 
18 xal toplamışdır. Gümüş mükafatlar ABŞ 
və Rusiyanın kişi, Ukrayna və Gürcüstanın 
qadın komandalarına təqdim olunmuşdur.

Oqtay BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

İdman

 � Publisist, nasir, dramaturq, tərcüməçi, 
ssenarist, milli mətbuat tariximizin araşdırıcısı, 
Əməkdar jurnalist Əşrəf Əhmədpaşa oğlu Hacıyev 
(1932-2001) XX əsr Azərbaycan jurnalistikasının 
görkəmli nümayəndəsi, onun parlaq simalarındandır. 
1958-ci ildə Jurnalistlər İttifaqına daxil olub, iti və 
kəsərli qələmi ilə ömrünü sona qədər Azərbaycan 
mədəniyyətinin, mətbuat və jurnalistikasının 
inkişafına həsr etmişdir. Onun “xidmət dəftərçəsi” 
fəaliyyətinin daim mətbuatla sıx bağlı olduğunu 
göstərir. 

Ali təhsilini Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indi 
BDU) filologiya fakültəsi 
nəzdindəki jurnalistika 
şöbəsində alan Əşrəf Hacı-
yev universiteti bitirdikdən 
sonra, Azərbaycan Komso-
molu Mərkəzi Komitəsində 
(ALKGİ MK) təbliğat və 
təşviqat şöbəsinin mətbuat 
üzrə təlimatçısı kimi işə 
başlamış (1954-1956), on 
ildən çox “Azərbaycan 
gəncləri” qəzetində təbliğat 
və təşviqat şöbəsinə 
rəhbərlik etmişdir (1956-
1969). Partiya Tarixi İnsti-
tutunda işlədiyi illər (1969-
1977) milli mətbuat tarixinə 
dair elmi tədqiqatları ilə 
əlamətdardır. İyirmi il “Kommu-
nist” qəzetində (1991-ci ildən 
“Xalq qəzeti”) (1977-1997) 
şöbə müdiri, bölgə müxbi-
ri vəzifələrində çalışmışdır. 
Həyatının son illəri “Respubli-
ka” qəzeti ilə bağlıdır. 

Əşrəf Hacıyev jurnalistika-
nın bütün sirlərindən xəbərdar, 
onun problemlərini, zəhmət 
yükünün ağırlığını işin içində 
olan insan kimi dərindən anla-
yan, sözün ən geniş mənasında, 
peşəkar, ustad qəzetçi idi. 
Yazıçı ilə jurnalist arasındakı 
fərqdən danışarkən, o yazırdı: 
“Yazıçı üçün istedad, müşahidə 
qabiliyyəti, həyatı və insan-
ların psixologiyasını bilmək, 
iti qələm əsər yazmağa imkan 

verir. Bunlar jurnalist üçün 
kifayət deyildir. Onun vaxtı 
yoxdur. O, bir məsələni operativ 
öyrənməli və araşdırmalı, 
tez müəyyən qənaətə gələrək 
obyektiv işıqlandırmalıdır. Həm 
də bu zaman məsələyə təmsil 
etdiyi qəzetin mövqeyindən 
münasibətini bildirməlidir”. 
Onun yazıçı və jurnalist olaraq 
öz şəxsi təcrübəsindən doğan 
bu fikir “Avropa” nəşriyyatında 
yenicə çapdan çıxmış “Əşrəf 
Hacıyev. Biblioqrafik göstərici” 
(2018, 296 səh.) kitabı-
nın iki bölməsində yer alan 
“Düşüncələrindən” iqtibasdır. 

Publisist-yazıçının 85 
illiyinə həsr edilən biblioqrafiya 
zəhmət və mübarizədə keçən 

şərəfli ömür yoluna bir baxış 
olub, onun yaradıcılıq portreti 
ilə tanışlığa dəvət edir. Bibli-
oqrafik göstəricinin müəllif-
tərtibçisi fəlsəfə elmləri doktoru, 
prof Arzu Hacıyeva, elmi re-

daktoru filologiya elmləri 
doktoru, professor Teymur 
Əhmədovdur. Kitaba tarix 
elmləri doktoru, professor, 
Əməkdar müəllim Qüdrət 
İsmayılzadə, filologiya 
elmləri doktoru, professor 
Şirindil Alışanlı, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi Qüdrət 
Piriyev rəy vermişlər. 

Üç hissədən ibarət 
biblioqrafik göstəricinin 
ciddi, düşünülmüş struk-
turu Əşrəf Hacıyevin 
həyat, fəaliyyəti, əsərləri, 
barəsində yazılanlar 
haqqında yetərincə əhatəli 
məlumat almağa im-
kan verir. Kitabda bəzi 
hissələrin (“Tərtibçidən”, 
“Əşrəf Hacıyevin həyat 
və fəaliyyətinin bəzi əsas 
tarixləri”, “Əşrəf Hacıyev: 

həyat və yaradıcılığı haqqında 
qısa oçerk”, “Mündəricat”) türk, 
ingilis, rus dillərinə tərcümə 
edilməsi, eyni zamanda, 
həmin dillərdə verilən “Qısa 
oçerk”ə “Əlavə“lərdə yazarın 
kitablarının, dram əsərləri və 
ssenarilərinin adlarının (müvafiq 
göstəriciləri ilə) yer alması onu 
xarici oxucular üçün də əlçatan 
edir. Burada Əşrəf müəllimin 
zəngin irsi, iqtisadiyyatdan tut-
muş elm və mədəniyyətə, əxlaq-
mənəviyyatdan hüquq, siyasət, 
ideologiyaya qədər cəmiyyət 
həyatının, demək olar, bütün 
sahələrini əhatə edən, mündəricə 
etibarilə geniş, janr və formaca 
əlvan elmi-publisistik, ədəbi-
bədii yaradıcılığı, Azərbaycan 

radiosunda və teatr səhnələrində 
tamaşaya qoyulmuş dramları, 
sosioloji, tarixə dair tədqiqatları, 
kinossenariləri, tərcümələri haq-
qında xeyli ətraflı informasiya 
toplanmışdır. 

On doqquz (“İtkin atanın 
oğlu”, “Eynəkli kişi”, “Son 
görüş”, “Daş güzgü”, “İksir”, 
“Günəş nəslinə məktublar”, 
“Milyonlar belə yaranır”, 
“Şirvanın şöhrəti” və s.) bədii, 
elmi, publisistik, kitabın 
müəllifi olan Əşrəf Hacıyev, 
eynu zamanda, ədəbiyyatın 
yeni istiqamətlərinə öz 
töhfəsini vermişdir. «Onun qanı 
ürəyimdədir» povesti (1960) 
Azərbaycanda detektiv janrın-
da yazılan ilk əsərlərdəndir. 
«Məhəbbət könül çırağıdır» 
(1965) kitabı Azərbaycanda ailə 
sosial institutu və ailə-nikah 
münasibətlərinə həsr edilmiş ilk 
sosioloji tədqiqat əsəri – ilk gen-
der tədqiqatıdır. Ümumiyyətlə, 
onun istər bu, istərsə də “Yerli 
Sovetlər və kənddə mədəniyyət” 
(1998) və digər kitablarına, 
çoxsaylı məqalələrinə sosial 
reallığın hadisə və proseslərinin, 
qəbul edilən hüquqi sənədlərin, 
ölkədə aparılan islahatların və 
i.a. analitikası xasdır ki, onu 
həm də mötəbər sosioloq kimi 
xarakterizə edir.

Biblioqrafik göstərici oxu-
cuları Əşrəf Hacıyevin həyat və 
yaradıcılığı, həmçinin onun tim-
salında keçən əsrin ikinci yarı-
sında Vətənimizin canlı tarixi və 
mədəniyyəti, Azərbaycan jurna-
listikasının tarixi və problemləri 
ilə tanış edib məlumatlandıran 
dəyərli vəsaitdir. 

Qüdrət PİRİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 � İstedadlı rəssam idi Lətif 
Feyzullayev. Yaratdığı əsərlərin hər 
birində onun qəlbinin döyüntüləri 
yaşayır. Bu əsərlər indi dünyanın bir 
sıra muzeylərinin daimi eksponatına 
çevrilmişdir. 

Əməkdar incəsənət xadimi Lətif 
Feyzullayev 1918-cin ilin sentyabr ayında 
doğulmuşdu. 1939-cu ildə Əzim Əzimzadə 
adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Texnikumuna daxil olmuşdu. Texniku-
mu bitirdikdən sonra təhsilini Moskvada 
V.İ.Surikov adına Dövlət Rəssamlıq İnsti-

tutunun rəngkarlıq fakültəsində davam et-
dirmişdi. Bu illərdə o, müəllimləri Moçals-
ki, Pokarjevski və Qrabardan təsviri sənətin 
incəliklərini böyük həvəslə öyrənmişdi. 
Hələ tələbə ikən gələcək rəssam “Qaçaq 
Nəbi” və “Qatır Məmməd” kimi tarixi 
mövzulu əsərləri ilə respublika sərgilərində 
iştirak etmişdi. Rəssam Böyük Vətən 
müharibəsi illərində hərbi vətənpərvərlik 
ruhunda bir sıra əsərlər yaratmış, hərbi 
hissələrdə təbliğat-təşviqat xarakterli pla-
katların müəllifi kimi tanınmışdı. O, eyni 

zamanda, Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Texnikumunda da dərs 
deyirdi.

1944-cü ildə Lətif Feyzullayev yarımçıq 
qalmış təhsilini davam etdirmək məqsədilə 
Moskvaya qayıtmış və orada təhsil alan 
Vəcihə Səmədova ilə ailə qurmuşdu.

İnstitutu uğurla bitirən L.Feyzullayev 
1949-cu ildə Bakıya qayıtmış, müharibədən 
sonrakı illərdə qurub-yaradan insanların – 
müharibə və əmək qəhrəmanlarının, kənd 
zəhmətkeşlərinin, fəhlələrin əməyi rəssamın 
əsərlərinin əsas mövzusunu təşkil etmişdir.

XX əsrin ortalarından əfsanəvi Neft 
daşlarının istismarına başlanılması ilə 
Lətif Feyzullayevin yaradıcılığında Xəzər 
neftçilərinə həsr olunmuş yeni, romantik 
mövzulu silsilə əsərlər dövrü başlanır. “Vax-
ta” (1951), “Küləkli gün” (1957), “Tufandan 

qabaq” (1959), “Fontan” (1962) bu silsiləyə 
aid olan əsərlərdəndir.

Abşeronun özünəməxsus, 
təkrarolunmaz təbiəti rəssamı klassik 
mənzərə janrından kənara çıxan, sərt kont-
rastları və parlaq rəng üslubu ilə seçilən 
bir sıra orijinal mənzərələr yaratmağa sövq 
edir. “Abşeronda bahar”, “Buruqlar”, “Yay”, 
“Abşeron qumları”, “Qayalar”, “Abşeron 
bağları” əsərləri buna bariz nümunədir.

İstedadlı rəssam bir çox maraqlı 
portretlərin müəllifi kimi də tanınır. Buna 
misal olaraq “Rəssam Vəcihə Səmədovanın 
portreti”, “Neftçi Gülbala Əliyev”, 
“Fatimə”, “Qoca”, “Abşeronun qonağı” və 
“Güclü”nu göstərmək olar.

Altmışıncı illərdə Lətif Feyzullaye-
vin Bolqarıstana yaradıcılıq ezamiyyəti 
çox məhsuldar keçmişdi. Rəssam bu ölkə 
haqqında maraqlı bir sərgi ilə sənətsevərlər 
qarşısında hesabat vermişdi.

Bu il iyulun 14-də Heydər Əliyev 
Fondunun təşkilatçılığı ilə Fransanın 
Kann şəhərində baş tutan Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri çərçivəsində Festival-
lar və Konqreslər Sarayında Lətif Feyzul-
layev və Vəcihə Səmədovanın əsərlərindən 
ibarət “Məhəbbət tandemi” adlı sərgi 

keçirilmişdir. Sərgidə hər iki rəssamın 
doğma yurdumuzun gözəlliyini, soydaşları-
mızın həyat tərzini, qayğılarını və əməyini 
əks etdirən əsərləri böyük maraqla qarşı-
lanmışdı. Həmçinin hər iki rəssamın həyat 
yolundan bəhs edən videoçarxlar nümayiş 
olunmuşdu. 

Bu günlər rəssamın yaradıcılığı yenidən 
xatırlanır, əsərlərinin sərgisi keçirilir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Əşrəf Hacıyev: 
Biblioqrafik portret

Yeni nəşrlər Lətif Feyzullayev – 100

Əsərlərinə Abşeronun 
rəngləri hopmuşdu

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 27 dəfə pozub

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs 
rejimini 27 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan Res-
publikasının Noyemberyan rayonunun Şavar-
şavan kəndində, İcevan rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Qazax rayonunun Fərəhli, Qızılhacılı 
kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki 

adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altındakı Göyarx, 
Ağdam rayonunun Baş Qərvənd, Qaraqaşlı, 
Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda, Qərvənd, 
Qaraxanbəyli, Kürdlər, Cəbrayıl rayonunun 
Nüzgar və Mehdili kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzu-
li və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordu-
muzun mövqeləri atəşə məruz qalıb.


