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4 dekabr 2019-cu il, çərşənbə

Azərbaycan inamla
müstəqil siyasət yürüdür
Politoloq Zaur Məmmədov “ Prezident.
Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah” adlı
videolayihə çərçivəsində bildirib ki, bu
gün dünyada xeyli sayda ölkə var, lakin
əməkdaşlığa, risklərin azalmasına və planetimizin daha təhlükəsiz olmasına hesablanan
görüşlərin keçirilməsi üçün həm NATO, həm
də Rusiya tərəfindən məhz Azərbaycan seçilir.

Dünyanın maraqla və həssaslıqla
gözlədiyi belə görüşlərin Bakıda baş tutması
həqiqətən də qürurvericidir.
Zaur Məmmədov qeyd edib ki, Cənubi
Qafqazda heç kimdən asılı olmayan, müstəqil
siyasət yeridən və heç kimin hərbi, siyasi
və iqtisadi təzyiq və təsirlərinə baxmayaraq
öz yoluna davam edən bir ölkə var, bu da
Azərbaycandır:”Artıq bir neçə ildir Rusiya və
NATO-nun yüksək çinli hərbçilərinin məhz
Azərbaycanın paytaxtı Bakıda görüşlər
keçirməsi onu göstərir ki, Azərbaycana və

onun dövlət başçısına böyük inam və etibar
var”.
Xatırladaq ki, noyabrın 26-da Bakıda
Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Baş
Qərargah rəisi Valeri Gerasimov və NATOnun Hərbi Komitəsinin sədri Ser Stüart Piiç
arasında görüş keçirilib.
Görüş zamanı Avropa təhlükəsizliyi
sahəsində vəziyyət, Rusiya-NATO təmas
xəttində insidentlərin qarşısının alınması üzrə
tədbirlər, o cümlədən hərbi ekspertlərin dialoqunun bərpa olunması məsələsi müzakirə
olunub. Tərəflər həmçinin böhran regionlarında vəziyyəti müzakirə ediblər.

Moldova Prezidenti İqor Dodon yerli
“TV8” telekanalının efirində bildirib ki, növbəti
prezident seçkilərində namizədliyini irəli
sürəcəyini istisna etmir.

İqor Dodon növbəti seçkilərdə
namizədliyini irəli sürəcəyini
istisna etməyib

Prezident qeyd edib ki, ikinci müddət üçün
namizədliyinin irəli sürülməsi barədə yekun qərar hələlik
qəbul edilməyib. Bu qərar komanda və xalqla birlikdə qəbul
ediləcək.
“Xalq qəzeti”

“TANAP Azərbaycan qazının
rəqabətqabiliyyətliliyini artıracaq”

 Rusiyalı ekspert İqor Yuşkov bildirib
ki, Trans-Anadolu qaz kəmərinin (TANAP)
ikinci hissəsinin açılışı Azərbaycan qazının
rəqabətqabiliyyətliliyini artıracaq, çünki daha
əvvəl Türkiyəyə 6 milyard kubmetr, Bolqarıstan
və Yunanıstanın hər birinə 1 milyard kubmetr
qazın tədarükü ilə bağlı müqavilələr imzalanıb.
İ.Yuşkov əlavə edib ki,
Azərbaycan üçün Türkiyə
bazarına və Bolqarıstanla
Yunanıstana çıxış müsbətdir.
Qeyd edək ki, noyabrın 30-da Türkiyənin

Ədirnə şəhərinin İpsala
qəsəbəsində Trans Anadolu
Təbii Qaz Boru Kəmərinin
(TANAP) Avropa bağlantısının (Faza-1) açılış mərasimi
keçirilib.

L

atviyanın paytaxtı Riqa şəhərində
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndəsi İmadəddin Nəsiminin
650 illik yubileyinə həsr olunmuş “650 illik
dəyər” adlı ədəbi-bədii gecə keçirilib.

Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağından çıxarılan qazı Türkiyəyə
və bu ölkədən Avropaya nəql
edəcək TANAP Cənub Qaz
Dəhlizinin tərkib hissəsi olan
bir layihədir. TANAP TürkiyəGürcüstan sərhədində Cənubi
Qafqaz Boru Kəmərinə,
Türkiyə-Yunanıstan
sərhədində isə “TransAdriatik” (TAP) qaz boru
kəmərinə birləşəcək. Uzunluğu 1810 kilometr olan TANAPın ilkin ötürücülük qabiliyyəti
16 milyard kubmetrdir və
sonradan bu həcmin 31 milyard kubmetrədək artırılması
imkanı var.
TANAP-ın səhmdarlarının
bu layihədə payı belədir:
“Cənub Qaz Dəhlizi” QSC 58 faiz, “Botaş” - 30 faiz və
BP şirkəti - 12 faiz.

Bölgələrdə müharibə əlilləri və şəhid
ailələrinə 25 fərdi yaşayış evi verilib

Ə

mək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tərəfindən respublikamızın bölgələrində
inşa etdirilən daha 25 fərdi yaşayış evi
şəhid ailələrinə və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün,
müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun
müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə
təqdim edilib.

Evlərin istifadəyə
verilməsi tədbirlərində vurğulanıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial
sahəyə xüsusi diqqət və
qayğısı, müvafiq tapşırıqları
əsasında vətəndaş rifahının
təminatı istiqamətində mühüm sosial proqramlar ildənilə gücləndirilir. Həmin proqramlardan biri kimi, şəhid
ailələrinin və ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün, müstəqilliyinin
və konstitusiya quruluşunun
müdafiəsi ilə əlaqədar əlil
olanların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi tədbirləri də
geniş vüsət alıb.
Bunun təzahürü ola-

TANAP “World Leader” və
“Green World Ambassador”
mükafatlarına layiq görülüb

Xatırladaq ki, TANAP ilə
ilk qaz ötürülməsi 2018-ci
il iyunun 12-də Türkiyənin
Əskişəhər vilayətində baş
tutub və həmin il iyun ayının
sonuna Türkiyəyə qazın kommersiya tədarükləri başlayıb.
2018-ci il iyunun 30-dan
2019-cu il oktyabrın sonuna
TANAP ilə qaz tədarükü 3,08
milyard kubmetr təşkil edib.

Qeyd edək ki, noyabrın 30-da
Türkiyənin Ədirnə şəhərinin İpsala
qəsəbəsində Trans Anadolu Təbii
Qaz Boru Kəmərinin (TANAP) Avropa
bağlantısının (Faza-1) açılış mərasimi
keçirilib.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
“Şahdəniz-2” yatağından çıxarılan qazı
Türkiyəyə və bu ölkədən Avropaya nəql
edəcək TANAP Cənub Qaz Dəhlizinin
tərkib hissəsi olan bir layihədir. TANAP
Türkiyə-Gürcüstan sərhədində Cənubi
Qafqaz Boru Kəmərinə, TürkiyəYunanıstan sərhədində isə “TransAdriatik” (TAP) qaz boru kəmərinə
birləşəcək. Uzunluğu 1810 kilometr olan

TANAP-ın ilkin ötürücülük qabiliyyəti
16 milyard kubmetrdir və sonradan bu
həcmin 31 milyard kubmetrədək artırılması imkanı var.

Astronomlar Kainatın ən sirli hadisələrindən
birini tədqiq etməyə başlayıblar
Riqada Nəsiminin 650 illik
yubileyi qeyd olunub
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumatda
bildirilir ki, tədbir Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyinin dəstəyi,
Riqa Klassik Gimnaziyasının müdiri Roman Əliyev və onun
xanımı Günay Əliyevanın təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilib.
Gecədə gimnaziyanın müəllim-tələbə heyəti, diaspor üzvlərimiz,
Türkiyənin Latviyadakı səfirliyinin müşaviri Meliha Gülce Kumrulu iştirak ediblər.
Sevinc və Rasim Məmmədovların aparıcılıq etdikləri tədbirin
açılış hissəsi Azərbaycan, latış və rus dillərində təqdim olunub.
Riqa Klassik Gimnaziyasının tələbə və məzunlarının ifasında latış
dilində Nəsiminin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verilib,
xalq şairi Qabilin Nəsimiyə həsr etdiyi poemadan səhnələşdirilmiş
parçalar təqdim olunub. Samir Əzizovun Nəsimi obrazını
məharətlə ifa etməsi, Nəsiminin “Hardasan” qəzəlini Günay
Əliyeva ilə M.Çexov adına Riqa Rus Dram Teatrının tanınmış
aktyoru Yakov Rafalsonun birgə səsləndirməsi gecəyə xoş ovqat
bəxş edib.
Professor Zümrüd Dadaşzadənin qədim adət-ənənələrimizi
video və slaydlar vasitəsilə əcnəbi qonaqların nəzərinə çatdırması
böyük marağa səbəb olub. Tədbirdə Nəsimi dövrünün məşhur
musiqi alətləri nümayiş etdirilib.
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TANAP-ın səhmdarlarının bu
layihədə
payı belədir: “Cənub
TANAP ətraf mühitin qorunması və davamlılıq sahəsində ən müvəffəqiyyətli
Qaz
Dəhlizi”
QSC - 58 faiz,
layihələri qiymətləndirən və mərkəzi ofisi Böyük Britaniyada olan “The Green
“Botaş” - 30 faiz və BP şirkəti Organisation” tərəfindən “Dünya lideri” və “Yaşıl dünya səfiri” mükafatlarına
12 faiz.
layiq görülüb. Mükafatlar Birləşmiş Krallıqda keçirilən mərasimdə TANAP-ın
Xatırladaq ki, TANAP ilə ilk
baş direktoru Saltuk Düzyola təqdim edilib.
qaz ötürülməsi 2018-ci il iyunun
12-də Türkiyənin Əskişəhər
vilayətində baş tutub və həmin
il iyun ayının sonuna Türkiyəyə qazın
kommersiya tədarükləri başlayıb. 2018-

Astronomiya tarixində nadir hadisə

Avstraliyada Elmi və
Tətbiqi Araşdırmalar Milli Assosasiyasından yeni tədqiqatın
əsas müəllifi olan Kit Bannister (Keith Bannister) bildirib
ki, bu, sürətli radioparıltıların
öyrənilməsində böyük addımdır.
Bannister və onun qrupu
bu sürətli radioparıltını Qərbi
Avstraliyanın “Merçison”
rəsədxanasında yerləşən 36
radioantena şəbəkəsində,
Australian Square Kilometre
Array Pathfinder (ASKAP)
radiorəsədxanasının köməyi ilə
aşkarlayıblar. Bu parıltıya FRB
180924 adı verilib.
Komanda FRB 180924
radioparıltısını lokallaşdırmaq üçün ASKAP

raq, cari ildə ölkəmizdə
4,2 milyon vətəndaşa ciddi
şəkildə dövlət dəstəyinin
göstərilməsini təmin edən
sosial islahat paketləri
çərçivəsində sosial
ödənişlərdə əhəmiyyətli
şəkildə artımlar edilməklə,
o cümlədən şəhid ailələri
və müharibə əlilləri üçün
Prezidentin aylıq təqaüdləri,
əlilliyi olan şəxslərə yönələn
müavinətlər orta hesabla 100
faiz artırılıb. Eyni zamanda, 2018-ci ildə Qarabağ
müharibəsi əlilləri və şəhid
ailələrinə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə çox olmaqla
626 mənzil təqdim edilibsə,

cari ildə həmin kateqoriyadan
olan vətəndaşlara 934 mənzil
verilməsi nəzərdə tutulub ki,
onlardan artıq 511 mənzil
və fərdi ev verilib. Qalan
mənzil və fərdi evlər də cari
ilin sonuna qədər veriləcək.
Ümumilikdə indiyədək nazirlik tərəfindən şəhid ailələrinə
və müharibə əlillərinə 7165
mənzil və fərdi ev təqdim
edilib.
Yeni fərdi yaşayış evi
ilə təmin olunan şəhid
ailələrinin üzvləri, Qarabağ müharibəsi əlilləri
onların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə göstərilən
yüksək diqqət və qayğıya,
bu gün yeni fərdi yaşayış
evləri ilə təmin olunduqlarına görə dövlət başçısına
minnətdarlıqlarını ifadə
ediblər.

K

osmosun müşahidəsi tarixində ikinci dəfədir
ki, tədqiqatçılar sürətli radioparıltının – bir
millisaniyə ərzində Günəşin 100 il müddətində
ayırdığı qədər enerji şüalandıran ifratqısa partlayışın
yerini təyin edə biliblər. Daha əvvəl qeydə alınmış FRB
121102 adlandırılan radioparıltı təkrarlanan radioparıltıların nadir növünə aiddir. Yeni kəşf olunan radioparıltı isə aid olduğu sinifin böyük əksəriyyəti kimi təkdir.

radioşəbəkəsində müxtəlif
antenlərin qəbul etdiyi siqnalların qəbulu arasında olan çox
kiçik zaman intervalını ölçə
bilən metod tətbiq edib. Fərqi
müqayisə etməklə səmada siqnal mənbəyini 0,00002 dərəcə
dəqiqliklə lokallaşdırmaq
mümkün olub.

Bu mənbə Yerdən 3.6 milyard işıq ili məsafəsində olan
DES J214425.25-405400.81
adlı qalaktikanın periferiyasında yerləşir. Həmin qalaktika, Yerdən 3 milyard işıq ili
məsafəsində yerləşən FRB
12112 radioparıltısının qalaktikasından 1000 dəfə böyükdür.

FRB 121102 və
FRB 180924 radioparıltılarının müqayisəsi
birinci radioparıltının öz
qalaktikasının mərkəzi
qara dəliyinin ətrafında,
ikincinin isə öz qalaktikasının mərkəzindən
kənarda baş verdiyini
göstərmişdir. Bu da onu
göstərir ki, mərkəzi
ifratkütləli qara dəlik
FRB 180924 radioparıltısının mənbəyi ola bilməz, deyə tədqiqatçılar bildiriblər.
Müəlliflər bu tədqiqatla
bağlı alınan məlumatların
sürətli radiparıltıların təbiətini
başa düşməyə imkan verəcəyini
ehtimal edirlər.

“Xalq qəzeti”

İrəvanda Qriboyedovun
abidəsi təhqir olunub
Erməni radikal Şant Arutunyanın oğlu Şaqen Arutunyan İrəvanda
Rusiyanın tanınmış şairi və diplomatı Aleksandr Qriboyedovun abidəsini
təhqir edib.
“RİA Novosti”nin məlumata görə,
Ş.Arytunyan təhqir etdiyi abidənin
fotosunu öz “Facebook” hesabında
paylaşıb.
Erməni radikalın oğlu fotonun altın-

dan yazıb: “Mən Rusiya imperiyasının
səfiri, yazıçı Qriboyedovun abidəsini
Njdenin lövhəsinin boyadılmasına cavab
olaraq qırmızı rəngə boyadım”.

“Xalq qəzeti”

ci il iyunun 30-dan 2019-cu il oktyabrın
sonuna TANAP ilə qaz tədarükü 3,08
milyard kubmetr təşkil edib.

M

üdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2019cu il üçün döyüş hazırlığı planına
əsasən ümumqoşun poliqonlarında raket-artilleriya bölmələrinin döyüş
atışlı taktiki təlimləri keçirilir. Müdafiə
Nazirliyindən aldığımız məlumatda bildirilir
ki, nəzəri bilikləri və təhlükəsizlik qaydalarını mənimsəyən şəxsi heyətlə poliqonlarda
müxtəlif mövzularda praktiki məşğələlər
keçirilir.

Ümumqoşun poliqonlarında
raket-artilleriya bölmələrinin
taktiki təlimləri keçirilir

Təlimlər raket və artilleriya qoşunlarının idarə edilməsi
vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və bölmələrin döyüş uzlaşmasının səviyyəsinin artırılması, taktiki əməliyyatlar zamanı
fəaliyyətin planlaşdırılması, bölmələrin idarə edilməsində
digər qoşun növləri və qismləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili
və digər məsələləri məşq etdirmək məqsədilə keçirilir.
Praktiki məşğələlərə cəlb olunan qüvvə və vasitələr qarşıya qoyulan tapşırıqları ardıcıl olaraq yerinə yetirirlər.
Təlimlər zamanı raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri
döyüş atışları icra edirlər.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

