
712 sentyabr 2018-ci il, çərşənbə

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir. 
Lot- 1. Gənclərin hərbi xidmətə 

həvəsləndirilməsi və ordu sıralarına yola 
salınması məqsədilə mədəni-kütləvi tədbirlərin 
keçirilməsinin satınalınması.

Lot- 2. “9 noyabr – Dövlət Bayrağı günü” 
münasibətilə “Beşinci Bayraq Festivalı”nın 
keçirilməsinin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun öz tender 
təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji 
işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat almaq 
üçün maraqlananlar 4658416 nömrəli tele-
fona (faks:4656438) müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs-Nəcəfov Elçin Emil 
oğlu). İddiaçılar hər lot üçün 100 (yüz) 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba ödədikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 

Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II 
mərtəbə,Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi 
sektorundan) ala bilərlər.

Bank:Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod : 210005
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN: 1401555071
SWIFT: CTREAZ22
Alan müştəri: Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h: AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN: 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
 İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiy-

yatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə arayış; 

iddiaçının bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 

dövründə) maliyyə vəziyyəti barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən azı 30 bank 
günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı gündən 
azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalı-
dır);

Son bir il ərzində (əgər daha az müddət 
fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə)
yerinə yetirdiyi analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunma-
lıdır.

 İddiaçılar tender prosedurunda iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 3 
oktyabr 2018-ci il saat 18.00-a qədər tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər. İddiaçılar 
tender təkliflərini və təklifin 1%-i məbləğində 
bank təminatını 11 oktyabr 2018-ci il saat 18.00-
a qədər ikiqat bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 12 
oktyabr 2018-ci il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır. 

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 15 və 30 may 2018-ci il tarixli 

nömrələrində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft 
Fondu (ARDNF) tərəfindən malların, işlərin və xidmətlərin 
satınalınması məqsədilə dərc edilmiş elanlar əsasında 
keçirilən 16 lotdan ibarət açıq tenderdə Lot -9. İnforma-
siya texnologiyaları sistemlərinə (saxlanc avadanlıqları, 
müraciətlərin balanslaşdırılma sistemi, professional iclas 
avadanlıqları, İP telefoniya, virtual platforma, elektron 
məktub, İT təhlükəsizlik sistemləri və s.) texniki xidmətin 
satınalınması üzrə qalib “Evrodizayn” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti olmuşdur. Qalib şirkətlə 2018-ci il sentyabrın 
10-da müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.A.Bakıxanov 

adına Tarix İnstitutunda elmi əsərlərin sərfəli qiymətə, opti-
mal müddətə, yüksək poliqrafik səviyyədə nəşri və çapının 
satınalınması üçün 2018-ci il sentyabrın 10-da keçirilmiş 
açıq tenderin qalibi “Turxan” Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyi 
olmuşdur.

Tender komissiyası

 � Elə sənət adamları var ki, onlar aramızda 
olmasalar da, əsərləri yaşayır və onlara əbədiyaşarlıq 
qazandırır. Milli kinomuzda da belə yaradıcı sənətkarlar 
çox olub. S.Mərdanov, H.İsmayılov, T.Tağızadə, 
H.Seyidbəyli, H.Seyidzadə , R.Ocaqov, A.Babayev və 
başqalarının yaratdığı filmlər bu gün də sevilə-sevilə 
baxılır. Muxtar Baba oğlu Dadaşovun milli kinomuzun 
inkişafındakı xidmətləri də xüsusi qeyd olunmalıdır. O, 
ömrünü bu sənətin inkişafına həsr etmişdir.

Muxtar Dadaşov çox mənalı 
ömür yolu keçmişdir. O, 1913-
cü ilin sentyabr ayında dünyaya 
göz açmışdı. İlk dəfə 11 yaşında 
Akademik Milli Dram Teatrının 
səhnəsində çıxış edən balaca 
Muxtarın arzusu böyük sənətə 
gəlmək, görkəmli sənət ustaları 
ilə bir yerdə çalışmaq idi. 1929-
cü ildə o, artıq Gənc Tamaşaçılar 
Teatrında işləyirdi. Kiçik rollar 
oynayır, rejissor assistenti kimi 
fəaliyyət göstərirdi. 1931-ci 
ildən isə artıq kinoda operator 
assistenti idi.

Bir sıra sənədli filmlərin 
istehsalında çalışan Muxtar Da-
daşov ali operator təhsili almaq 
üçün 1933-cü ildə Moskvaya 
gedir. Və üç il ərzində operator 
kimi təkmilləşib, Moskvada bir 
sıra filmlərin çəkilişlərində iştirak 
edir. Hətta görkəmli rus kine-
matoqrafçısı M. Vernerin “Canlı 
Allah” bədii filmində aktyor M. 
Ştrauxla birgə baş rolda çəkilib.

Vətənə dönəndən son-
ra bir müddət operator kimi 
sənədli filmlər çəkməklə 
məşğul olub. Onun yaratdığı 
filmlər həmişə öz aktuallı-
ğı ilə seçilmiş, bu filmlərdə 
Azərbaycanın, onun əsrarəngiz 
təbiəti, çox mühüm ictimai-
siyasi hadisələri əsas mövzu-
nu təşkil etmişdir. Görkəmli 
sənətkar “Sovet Azərbaycanı”, 
“Bizim Azərbaycan”, “Ana 
yurdum, Azərbaycan”, “So-
vet Azərbaycanının 50 illiyi”, 
“Respublika haqqında həqiqət” 
və s. filmlərində rejissor doğma 
torpağa məhəbbət hisslərini, 
Azərbaycanın əsrarəngiz 
təbiətini, tarixi şəxsiyyətlərimiz 
haqqında həqiqətləri ecazkar ki-
nonun dili ilə tərənnüm etmişdir.

Muxtar müəllim 
Azərbaycanın məşhur ziyalıları 
ilə dostluq edərdi. O, Mirzə 
İbrahimov, Süleyman Rəhimov, 
İmran Qasımov, Ənvər 
Məmmədxanlı, Tofiq Quliyev 
və başqaları ilə tez-tez görüşər, 
yaradıcı söhbətlər aparardı. O, 

deyirdi: “Kino həyatın aynasıdır. 
Bu ayna böyük Sabir demişkən, 
“düzü-düz, əyrini-əyri” əks 
etdirməyə qadir olan möcüzədir. 
O, təmiz, ləkəsiz, pak duyğularla 
canını sənətə fəda edən istedadlı, 
namuslu, bacarıqlı, professional 
şəxslərin əlində olmalıdır”.

M. Dadaşov kinoya 
həqiqətən bütün qəlbi ilə 
bağlanmışdı, ona görə də 
yaratdığı filmlərdə qəribə bir 
özünəməxsusluq var idi. 1953-
cü ildə lentə aldığı “Arazın o 
tayında” filmində qaldırdığı 
problem Bütöv Azərbaycan 
ideyasından güc alırdı. Muxtar 
müəllim həmişə bu problem 
ətrafında düşünər, filmlərində, 
kiçik epizodda olsa belə, həmin 
mövzuya toxunardı.

Muxtar Dadaşov operator 
və rejissor kimi bədii filmlərdə 
də çalışmışdır. 1945-ci ildə 
çəkilmiş “Arşın mal alan” 

filmində o, operator köməkçisi 
olmuşdu. Leyla xanım 
Bədirbəyli filmin çəkilişlərini 
xatırlayaraq deyirdi: “Mux-
tarla ilk işim “Arşın mal alan” 
filmində olub. Filmin çəkilişləri 
zamanı bir dəfə rejissor Rza 
Təhmasib soruşdu: “Nəyə görə 
istəyirsən ki, sənin planlarını, 

xüsusilə iri planlarını Muxtar 
Dadaşov çəksin?” Bir dəfə mən 
bu sirri açdım. Dedim, düzdür, 
Əlisəttar Atakişiyev təcrübəli 
operatordur. Amma Muxtar akt-
yorun daxili aləminə nüfuz edir. 
Mənim sözlərim Təhmasibin 
xoşuna gəldi, sonra daha bu 
mövzuya qayıtmadı”.

Muxtar Dadaşov opera-
tor kimi də bədii filmlərdə 
işləmişdi. “Rəqs edən tısba-
ğalar”, “Kəndlilər”, “Yeni 
horizont”, “Vətən oğlu”, “Sualtı 
qayıq T-9” filmləri məhz onun 
operator kamerası vasitəsilə 
həyata vəsiqə almışdır.

Quruluşçu rejissor kimi ilk 
bədii filmi “Qanun naminə” 
kinoəsəri oldu. Bu filmi Süley-
man Rəhimovun “Mehman” po-
vesti əsasında çəkmişdi. Filmdə 
əsərdən fərqli cəhətlər çoxdur. 
Amma ideya bütövlükdə sax-
lanılmış və çox uğurlu bir film 
yaranmışdır. Muxtar Dadaşov 
çəkiliş üçün dağ rayonlarından 
birini seçmiş, baş rola isə Şimali 
Osetiya Muxtar Respublikasının 
Xalq artisti Bimbulat Vatayevi 
(Mehman) dəvət etmişdi. Filmin 

digər aktyor ansamblı da maraq-
lıdır. Adil İsgəndərov, Mustafa 
Mərdanov, Rza Təhmasib, 
Nəsibə Zeynalova, Əliağa 
Ağayev, Nəcibə Məlikova və 
başqalarının yaratdıqları rollar 
filmin səviyyəsinə öz təsirini 
göstərmişdi.

Muxtar Dadaşovun “Ba-
kıda küləklər əsir” kinoəsəri 
Böyük Vətən müharibəsi 
mövzusunda çəkilmiş çox 
dəyərli filmlərimizdəndir. 
Kinorejissor müharibə möv-
zusunda hələ 1943-cü ildə 
“Bakı döyüşür” adlı sənədli 
film çəkmişdi. Maraqlıdır ki, 
o, müharibənin gedişi vaxtı S. 
Vurğunu, Üzeyir bəyi, kimyaçı 
alim Y. Məmmədəliyevi, eləcə 
də neftçilərdən G.Əliyevi, A. 
Nematullanı, R. Rüstəmovu 
və başqalarını bu filmə daxil 
etmişdi. Bu tarixi kadrlar milli 
kinomuzun nadir epizodları kimi 

çox əhəmiyyətlidir. Sonradan 
bu filmi daha da genişləndirərək 
“Bakı-42” adlı çox gözəl film 
yaradan rejissor, nəhayət, 1974-
cü ildə “Bakıda küləklər əsir” 
bədii filmini lentə aldı. Filmdə 
istedadlı rejissor xalqımızın 
müharibə illərində arxa və ön 
cəbhədə göstərdiyi hünəri, 
casusların ifşa edilməsində 
qəhrəman çekistlərimizin ayıq-
sayıqlığını, onların çox cəsarətli 
əməliyyatları nəticəsində Bakı-
nın neft mədənlərinin partladıl-
masının qarşısının alınmasını 
ustalıqla əks etdirmişdi.

Çəkdiyi tarixi filmlər 
üçün zəngin material toplayır, 
alimlərlə məsləhətləşir, sonra 
onları lentə alırdı. Elə “Nəriman 
Nərimanov” filminin çəkilişi 
zamanı da belə olmuşdu. 
N.Nərimanovun Genuya konf-
ransındakı çıxışını əks etdirən 
kadrları Moskva arxivlərinin 
birindən tapıb, filmə salmışdı.

Muxtar Dadaşovun yara-
dıcılığı Azərbaycan kinosunun 
50 ildən artıq bir dövrünü əhatə 
edir. Onun əsərləri dünyanın bir 
sıra ölkələrində göstərilmiş, bö-
yük maraqla qarşılanmışdır. Re-
jissorun gərgin, yaradıcı əməyi 
dövlətimiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. O, “Xalq 
artisti” fəxri adına, “Şöhrət” 

ordeninə layiq görülmüşdür. 
Muxtar müəllim, həm də Dövlət 
mükafatı laureatı idi .

Muxtar Dadaşov 
Azərbaycan kino tarixinin çox 
görkəmli nümayəndələrindən 
idi. Neçə-neçə operator, rejissor 
kadrların yetişməsində onun 
xidmətləri olmuşdur. Bu böyük 
sənətkar bu gün də sənətsevərlər 
tərəfindən hörmət və məhəbbətlə 
yad edilir, onun filmləri xalqı-
mızın milli-mənəvi dəyəri kimi 
qorunub saxlanılır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan komandası UEFA Millətlər Liqası tirnirinin 
ikinci turunda da ondan gözlənilən qələbəni qazana bilməyib yenə  
heç-heçə ilə kifayətlənməli oldu. Bu dəfə səfərdə oynayan millimiz 
artıq 10-cu dəqiqədə 11 mertlik zərbə ilə hesabı açan Malta 
komandasının uğuruna 16 dəqiqədən sonra Təmkin Xəlilzadənin 
mükəmməl zərbəsi ilə cavab versə də, təəssüf ki, qalan bir saatdan da 
çox vaxt ərzində qələbə topu vurmaq mümkün olmadı, komandamızın 
gücü yalnız  heç-heçəyə çatdı – 1:1.

Həmin axşam “D” divizionunun 
3-cü qrupunda keçirilən digər oyunda 
isə Kosovo futbolçuları pərəstişkarlarını 
Farer adaları komandası üzərində qələbə 
ilə sevindirmişlər – 2:0.

İndi iki turdan sonra qrupun lideri 
Kosovonun 4, turnir cədvəlinin sonrakı 
pillələrində olan Farer adaları futbolçula-
rının 3, Azərbaycan millisinin 2, Maltanın 
1 xalı var. Yığmamız birinci dövrənin son 
görüşünü də səfərdə keçirəcək, oktyabrın 
11-də Farer adaları komandasının qonağı 
olacaq. 

Sentyabrın 10-da Millətlər Liqası 
 turnirinin ikinci turu çərçivəsində keçiril-
miş görüşlərdən Türkiyə  komandasının 

(“B” divizionu, 2-ci qrup) rəqib mey-
danında İsveç yığması üzərində əzmkar 
qələbəsini xüsusi qeyd etmək olar. Görü-
şün birinci hissəsində meydan sahibləri 
hesabda iki top üstünlüklə irəli çıxmış, 
amma fasilədən sonra Türkiyə futbolçuları 
möhkəm iradə və əsl qələbə əzmi nümayiş 
etdirərək üç dəqiq zərbə ilə oyunun taleyi-
ni öz xeyirlərinə həll etmişlər – 3:2.

Qalan görüşlər isə belə 
nəticələnmişdir: Portuqaliya – İtaliya – 
1:0, Şotlandiya – Albaniya –2:0, Çerno-
qoriya – Litva – 2:0, Serbiya – Rumıniya 
– 2:2, Andorra – Qazaxıstan – 1:1.

Oqtay BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Belarusdan gəlmiş 
qonaqlar İsmayıllıda

 � 10 ildir ki, Belarus Respublikasının Nesvij 
rayonu ilə İsmayıllı şəhəri qardaşlaşıb və hər il 
nümayəndə heyətləri qarşılıqlı səfərlər edirlər.

Belarus qonaqların builki 
səfəri İsmayıllıda keçirilən 
ənənəvi “Təhsil bayramı”na 
həsr olunub. Belarus Respub-
likası Minsk vilayətinin Nesvij 
Rayon İcraiyyə Komitəsinin 
sədri Lazyuk Valeri Mixayılo-
viçin rəhbərliyi ilə nümayəndə 
heyəti İsmayıllıya gəlib. 
Nümayəndə heyəti rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı 
Mirdaməd Sadıqovla görüşüb.

Mirdaməd Sadıqov qonaq-
ları salamlayıb, cənab Prezident 
İlham Əliyevin 25-26 avqust 
2018-ci il tarixlərdə İsmayıllıya 
səfərinin insanlarda yaratdığı 
ruh yüksəkliyindən, rayonun 
sosial-iqtisadi həyatı, təhsili, 
mədəniyyəti, müasir yollar 
şəbəkəsi ilə bağlı uğurlardan 
danışıb. Daha sonra qeyd edib 
ki, Nesvij rayonu ilə İsma-
yıllı nümayəndə heyətlərinin 
qarşılıqlı səfərləri hər iki tərəfin 
yüksəlişinə, xüsusilə aqrar 

sahədə uğurların artmasına 
təkan verib.

Belarusdan gələn 
nümayəndə heyətinin rəhbəri 
Valeri Lazyuk səmimi və qar-
daşlıq mühitində qarşılanmaya 
görə RİH başçısı Mirdaməd 
Sadıqova təşəkkürünü bildirib 
və qeyd edib ki, dostluğumuz 
bundan sonra da davam edəcək, 
işgüzar səfərlərlə daha da 
möhkəmlənəcək. Belarus Res-
publikasının Prezidenti Alek-
sandr Lukaşenko ilə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 
dostluğu hər iki ölkənin sürətli 
inkişafının əsası olduğu kimi, 
Nesvij rayonu ilə İsmayıllı 
rayonunun dostluq və qardaşlıq 
münasibətləri hər iki tərəf üçün 
inkişafın əsası olacaqdır. 

V.Lazyuk yekunda Nesvij 
və İsmayıllının qardaşlaşma-
sının 10 illiyini əks etdirən 
suveniri Mirdaməd Sadıqova 
hədiyyə edib.

Görüşdən sonra bela-
ruslu qonaqlar rayon icra 
hakimiyyətinin rəhbərliyi ilə 
birgə “Təhsil bayramı”nda 
iştirak ediblər.

Qonaqlar Lahıca, oradan 
da cənab Prezident İlham 
Əliyevin açılışını etdiyi yolla 
Dəmirçiyə qədər gediblər, 
İvanovkada təsərrüfat fəaliyyəti, 
Keyvəndidə yeni istifadəyə 
verilmiş müasir heyvandarlıq 
kompleksi, “Şato Monolit” 
şirkətində üzüm bağları və şərab 
zavodu, Velosiped zavodu, 
“Buta” şirkəti və s. obyektlərlə 
tanış olublar.

Qonaqlar Şamaxıdakı 
“Safari” parkına və Qəbələ 
şəhərinə də gediblər. Tanış-
lıqlar zamanı Nesvijdən gələn 
nümayəndə heyəti ölkəmizin 
çoxistiqamətli yüksəlişini əyani 
olaraq görüblər.

İ.MUSAOĞLU, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri
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O, kinonun dili ilə 
tarix yaradırdı

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 
səkkiz ay ərzində 3 milyondan çox 

sərnişinə xidmət göstərmişdir
 � 2018-ci ilin ilk 

səkkiz ayı ərzində Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 
3,08 milyon sərnişinə xidmət 
göstərmişdir. Bu, ötən ilin 
analoji göstəricisindən 12 
faiz çoxdur.

“Azərbaycan Hava Yolları” 
(AZAL) milli aviadaşıyıcısının 
payına 1 milyon 335 min sərnişin, 
milli loukoster “Buta Airways”in 
payına isə 305 min sərnişin düş-
müşdür.

İlin əvvəlindən etibarən 2 milyon 650 min 
sərnişin (ümumi sərnişin dövriyyəsinin 86 faizi) 
beynəlxalq reyslərlə daşınmışdır. Beynəlxalq 
sərnişinlərin ümumi sayının 34 faizi AZAL-ın, 11 
faizi isə “Buta Airways”in payına düşmüşdür. 

Avqust ayında beynəlxalq sərnişin aviada-
şımaları üzrə aviaşirkətlərin onluğuna AZAL və 
“Buta Airways” ilə yanaşı, “FlyDubai”, “Turkish 
Airlines”, “Air Arabia”, “Aeroflot”, “UIA” (Uk-
rayna Beynəlxalq Hava Yolları), “Qatar Airways”, 
“Utair”, “Iraqi Airways”, “Lufthansa” və “S7 
Airlines” daxil olmuşdur. 

Hazırda Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 
40-dan çox istiqamət üzrə 30 aviaşirkətə xidmət 
göstərir. Ən məşhur beynəlxalq istiqamətlərin 
onluğuna əvvəlki kimi, İstanbul, Moskva, Dubay, 
Antalya, Şarja, Kiyev, Bağdad, Tehran, Bodrum 
və Təl-Əviv daxildir. Bu istiqamətlərə 328 min 
sərnişin uçmuşdur. Onlar cəmi 191 min sərnişinə 
xidmət göstərmişdir.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yeni 
aerovağzal kompleksi (Terminal 1) 2014-cü ilin 
aprel ayında istifadəyə verilmişdir. Onun ümumi 
sahəsi 65 min kvadratmetr təşkil edir.

2018-ci ilin may ayında Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportu dünyada müxtəlif 
aviaşirkətlər və hava limanları tərəfindən 
göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin öyrənilməsi 
üzrə ixtisaslaşan Böyük Britaniyanın nüfuzlu kon-
saltinq şirkəti “Skytrax”ın ən yüksək 5 ulduzuna 
layiq görülmüşdür.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu ardıcıl 
olaraq ikinci il Rusiya və MDB ölkələrinin 
bütün hava limanları arasında göstərilən xidmət 
səviyyəsinə görə ən yaxşılar siyahısına başçılıq 
edərək Skytrax World Airport Awards mükafatına 
layiq görülmüşdür.

“Xalq qəzeti”

Sentyabrın 17-də məktəblərdə 
“Bilik Günü” qeyd edilməyəcək 

Təhsil Nazirliyi bu 
il 5 günlük tədris həftəsi 
tətbiq olunan məktəblərin 
birinci sinfinə gedəcək 
şagirdləri üçün “Bilik 
Günü”nün sentyab-
rın  15-də və ya 17-də 
keçiriləcəyi ilə bağlı 
valideynlər arasında ya-
ranan anlaşılmazlıqlara 
aydınlıq gətirib.

Nazirliyin ictimaiyyətlə 
əlaqələr sektorunun müdiri 
Cəsarət Valehov Trend-ə bildirib 
ki, sentyabrın 17-də məktəblərdə 
“Bilik Günü” qeyd edilməməlidir.

Onun sözlərinə görə, 
təhsil naziri Ceyhun Bayra-
movun əmrinə əsasən, bütün 
orta məktəblərdə “Bilik Günü” 
ictimaiyyət nümayəndələri, sabiq 
məzunlar, müharibə iştirakçıları 
və əmək veteranları, tanınmış 
təhsil və incəsənət xadimləri 
cəlb olunmaqla sentyabrın 15-də 
keçirilməlidir.

C.Valehov əlavə edib ki, 

15 sentyabr tarixi şənbə gününə 
təsadüf etdiyindən 5 günlük 
tədris həftəsi tətbiq olunan 
məktəb və siniflərin şagirdləri, 
xüsusilə də birinci sinif şagirdləri 
həmin gündə məktəbə gələrək 
müəllimləri ilə görüşə, sinif 
otaqları, dərs cədvəli ilə tanış ola 
bilərlər.

C.Valehov həmin məktəb 
və siniflərdə ilk dərs gününün 
sentyabrın 17-də olacağını da 
açıqlayıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Yenə heç-heçə


