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Qeyd edilib ki, Azərbaycan 
həmkarlar ittifaqlarının 
möhkəmləndirilməsində, sıraları-
nın genişləndirilməsində, vətəndaş 
cəmiyyətində özünəlayiq yer tutma-
sında Ulu Öndərin tutduğu mövqe 
bizə yaxşı məlumdur. Azərbaycan 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
AHİK-in mütəxəssisləri tərəfindən 
həmkarlar ittifaqlarının yerini və sta-
tusunu dəqiq müəyyənləşdirən qanun 

layihəsi hazırlanıb və təsdiq üçün Milli 
Məclisə təqdim edilib. Ulu öndərin 
xeyir-duası və tam dəstəyi ilə AHİK-
in işləyib hazırladığı layihə əsasında 
həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətini 
müasir tələblər səviyyəsində 
tənzimləyən və beynəlxalq həmkarlar 
ittifaqı təcrübəsinə tam əsaslanan 
“Həmkarlar ittifaqları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
qəbul edilib. Ulu öndərin yaxından 
köməyi ilə Azərbaycan həmkarlar 
ittifaqlarının bütün təşkilatlarının, 
müəssisələrinin maddi-texniki bazası 
möhkəmləndirilib, onun birbaşa 
köməyi ilə həmkarlar ittifaqlarının 
vəsaiti hesabına bir sıra mədəniyyət, 
sağlamlıq-müalicə obyektləri və 
idman qurğuları tikilib əməkçilərin 

istifadəsinə verilib. Azərbaycan 
həmkarlar ittifaqlarının keçirdiyi bütün 
tədbirlərə diqqət və qayğı ilə yanaşan 
ümummilli lider Heydər Əliyev AHİK-
in I və II qurultaylarına təbrik məktubu 
ünvanlayıb. 

Bildirilib ki, həmkarlar ittifaqlarına 
doğma münasibəti ulu öndər Heydər 
Əliyevin siyasi kursunun sadiq da-
vamçısı Prezident İlham Əliyevdən də 
görürük. Azərbaycan Həmkarlar İtti-
faqları Konfederasiyasının təkliflərinin 
həm hökumət, həm də şəxsən 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
daim müdafiə olunması bunun bariz 
nümunəsidir. Əhalinin sağlamlığının 
qorunması, bütün kateqoriyalardan 
olan insanların əməkhaqlarının, 
pensiyalarının, eləcə də işsizliyə görə 
müavinətlərin həcminin  artırılması 

ilə əlaqədar verilən təkliflərin, 
demək olar ki, çoxu qəbul olunub. 
“Həmkarlar ittifaqları haqqında” 
Qanuna, Əmək və İnzibati Xətalar 
məcəllələrinə edilən bir sıra dəyişiklik 
və əlavələr cəmiyyətdə həmkarlar 

ittifaqının rolu və statusunun daha da 
artmasına, onun maliyyə vəziyyətinin 
möhkəmlənməsinə şərait yaradıb. 
Bu gün Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə həmkarlar ittifaqlarının 
da tamamilə dəstəklədiyi və maraq 
dairəsində olan sosial islahatlar uğur-
la davam etdirilir. Cari ildə 4 milyon 
200 mindən artıq insan çox geniş 
sosial paketlə əhatə olunub və mini-
mum əməkhaqqı, minimum pensiya 
əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Minimum 
əməkhaqqı, müavinətlər təxminən 2 
dəfə, minimum pensiya 70 faizdən 
çox artıb. Ölkədə aparılan islahat-
lar, eyni zamanda, Azərbaycanın 
beynəlxalq imicini yüksəldir və 
vətəndaşlar tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir. Məhz bütün bunlara 

görədir ki, Prezident xalqına, xalq 
isə öz liderinə güvənir. 2019-cu ilin 
ötən dövrünə, ictimai-siyasi və sosial 
həyatda baş verən hadisələrə nəzər 
yetirsək görərik ki, vətəndaşlarla 
birbaşa təmaslara üstünlük verən, 
özünəməxsus təmkin və həssaslıqla 
onların problemlərini dinləyən və 
dərhal həlli üçün qəti tapşırıqlar 
verən Prezident İlham Əliyevin atdığı 
addımlar, sosial-iqtisadi və yeni kadr 
islahatları xalqın Prezidentinə olan 
etimadını daha da artırıb.

AHİK sədri daha sonra vurğulayıb 
ki, Prezident İlham Əliyevin inkişaf 
konsepsiyası Heydər Əliyev Fondu-
nun layihələri ilə daha da dolğunlaşıb, 
ölkəmizin dünyada təbliğinə geniş 
imkanlar açıb. Bu siyasətin həyata 
keçirilməsinə Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyeva dəyərli töhfələr 
verir. Onun təşəbbüs və təklifləri 
müxtəlif sivilizasiya platformalarının 
qovuşuğunda yerləşən Azərbaycanın 
sosial-humanitar və mədəni 
modernləşməsinin hərəkətverici 
amilinə çevrilib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, həyatının 
mənasını yalnız xalqına xidmətdə 
görmüş, ömrünü onun xoş firavan 
gələcəyinə həsr etməkdən şərəf 
duymuş Heydər Əliyev xalqının par-
laq və işıqlı gələcəyi naminə ardıcıl, 
məqsədyönlü mübarizə aparıb, arzu-
ladıqlarına nail olub. Ulu öndərin şah 
əsəri olan Azərbaycan onun layiqli 
davamçısı Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə bundan sonra daha da 
inkişaf edəcək, strateji hədəflərə 
uğurla çatacaq.

Sonra Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Azad Həmkarlar 
İttifaqının sədri Habil Qurbanov, 
Rabitə işçiləri HİK-in sədri Seymur 
Orucov, Səhiyyə İşçiləri HİK-in 
sədr müavini Cavid Məmmədov 
və Heydər Əliyev adına Ali Hərbi 
Məktəbin HİK sədri Kazım Mirzəyev 
çıxış edərək ümummilli liderin şərəfli 
və mənalı ömür yolundan, zəngin 
dövlətçilik təcrübəsindən və misilsiz 
xidmətlərindən söz açıblar. Bildirilib 
ki, dahi öndərin müəyyənləşdirdiyi 
siyasi kursu uğurla davam etdirən 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə ölkəmizdə yüksək nailiyyətlər əldə 
edilib.

AZƏRTAC

“Müstəqilliyimizin xilaskarı, 
müasir dövlətimizin qurucusu”

 � Azərbaycanın ötən əsrin 60-cı illərin sonundan başlanan və XXI əsrə adlayan 
tarixinin böyük bir dövrü ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycanda 
dövlətçilik ənənələrinin XX əsrin sonlarında bərpa edilib möhkəmləndirilməsi, ölkəmizin 
müstəqilliyinin gücləndirilməsi, onun əbədi xarakter alması Heydər Əliyevin səmərəli 
fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur.

Dekabrın 11-də AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Mil-
li Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyində ümummilli lider 
Heydər Əliyevin anım gününə 
həsr edilmiş “Müstəqilliyimizin 
xilaskarı, müasir dövlətimizin 
qurucusu” adlı elmi sessiya 
 keçirildi. Muzeyin direktoru, 

akademik Rafael Hüseynov 
tədbiri “İstiqlal tariximizdə 
həmişə yaşayacaq ad” 
məruzəsi ilə açaraq, milli 
dövlətçilik tarixində xüsusi bir 
mərhələni təşkil edən Heydər 
Əliyev siyasi təfəkkürünün, 
azərbaycançılıq ideologiyasının 
müasir dövrün iqtisadi, mədəni, 

siyasi dirçəlişindəki mühüm 
rolundan danışdı, bu uzaqgörən 
siyasətin həmçinin xalqın milli 
özünüifadə və milli qürur his-
sinin yüksəlişində də danılmaz 
amil olduğunu vurğuladı.

Natiq qeyd etdi ki, Heydər 
Əliyev 1969-cu ildə birinci dəfə 
hakimiyyətə gələndə Azərbaycan 

keçmiş ittifaq respublikaları 
arasında sonuncu yerlərdən birini 
tuturdu. Onun həyata keçirdiyi 
düşünülmüş siyasət, aparılan 
gərgin iş qısa müddətdə öz 
bəhrəsini verdi. Azərbaycanda 
ittifaq əhəmiyyətli müəssisələr 
açıldı, ali hərbi məktəb fəaliyyətə 
başladı. Hər il xeyli azərbaycanlı 
keçmiş SSRİ-nin müxtəlif 
şəhərlərinin ali məktəblərinə 
oxumağa göndərildi. Bu gün 
müstəqil Azərbaycanın dövlət 

strukturlarında ümummilli liderin 
qayğısı sayəsində ökəmizdən 
kənarda təhsil alan xeyli insan 
çalışır.

R.Hüseynov Heydər 
Əliyevin xalqımız qarşısındakı 
ən böyük xidmətlərindən birinin 
Azərbaycanın müstəqilliyini 

qoruyub möhkəmlətməsi 
olduğunu bildirdi. 1918-1920-
ci illərdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qurucularının 
birlikdə müstəqilliyimizi cəmi 
23 ay yaşatdıqlarını xatırladan 
muzeyin direktoru Heydər 
Əliyevin bu işi təkbaşına və 
daha uzunömürlü etdiyini vurğu-
ladı. Artıq 28 ildir Azərbaycan 
müstəqil dövlət olaraq dünyanın 
inkişaf etmiş ölkələri arasında 
özünə layiqli yer tutur.

Akademik sonda bu gün 
Heydər Əliyevin Azərbaycanın 
hər yerində izinin yaşadığını, 
Prezident İlham Əliyevin böyük 
tarixi şəxsiyyətin ideyalarını 
ləyaqətlə davam etdirdiyini dedi.

Sonra AMEA Nizami 
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyinin elmi 
işlər üzrə direktor müavini, 
professor Xatirə Bəşirlinin 
“Heydər Əliyevin ədəbiyyata 
münasibəti”, “Komparativistika 
və bədii tərcümələr” şöbəsinin 
müdiri, professor Şəfəq 
Əlibəylinin “Heydər Əliyev 
epitetləri” adlı məruzələri 
dinlənildi.

Tədbirdə, həmçinin, ömrünü 
xalqın tərəqqisinə həsr edən ulu 
öndərin həyatının müxtəlif anla-
rını əks etdirən sərgi də nümayiş 
olundu.

Qabil YUSİFOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

İsmayıllıda ulu öndərin xatirəsi yad edilib

 Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
əbədiliyinə gedən yol da ulu öndərin 
adı ilə bağlıdır. O, dahi şəxsiyyət, 
həm də Azərbaycan xalqının milli 
xilaskarıdır. Xalqın taleyi yad əllərə 
düşəndə, müxtəlif ranqlı rəhbərlər 
fərarilik edəndə, millətə, ölkəyə, 
yenicə zəif müstəqillik addımlarını 
atan dövlətimizə ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyev sahib çıxdı. Hakimiyyətə 
gəlməyin yeganə yolunu seçkilərdə 
görən ulu öndərimiz Yeni Azərbaycan 
Partiyasını yaratdı. Ömrünün qalan 
hissəsini xalqına bəxş edən Heydər 
Əliyev dünyasını dəyişən ərəfədə 
də xalqını düşündü, onun tale 
məsuliyyətini özü qədər inandığı cənab 
İlham Əliyevə tapşırdı. Artıq 16 ildir ki, 

ümummilli liderin dövlətçilik fəlsəfəsi 
və azərbaycançılıq ideologiyası Pre-
zident İlham Əliyevin fəaliyyətində ya-
radıcılıqla davam etdirilir, Azərbaycanı 
beynəlxalq miqyasda tanıdır. 

Bu fikirləri “Heydər Əliyev idarəetmə 
məktəbi”nin geniş tərkibli məşğələsində 
İdarəetmə məktəbinin təsisçisi, İsma-
yıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Mirdaməd Sadıqov dinləyicilərin 
diqqətinə çatdırıb.

 “Heydər Əliyevin dövlətçilik 
fəlsəfəsi və azərbaycançılıq ideologi-
yası Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik 
fəaliyyətinin əsasıdır” mövzusuna həsr 

olunmuş məşğələ başlamazdan əvvəl 
iştirakçılar Heydər Əliyevin siyasi və 
ideoloji irsini, həyat və fəaliyyətini, 
bölgələrə səfərlərini əks etdirən sərgi və 
filmə tamaşa ediblər.

Əbədiyyətə qovuşmuş ulu öndərin 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

YAP rayon təşkilatının aparat 
rəhbəri Anar Nəbiyev, şəhər 5 saylı tam 
orta məktəbin müəllimi Nailə Abdullaye-
va, rayon gənclər və idman idarəsinin 
rəisi Taleh Salehov, gənclərin inkişafı və 
karyera mərkəzinin direktor əvəzi İsma-
yıl Faxtiyev, rayon icra hakimiyyətinin 
ictimai-siyasi və humanitar məsələlər 

şöbəsinin baş məsləhətçisi Namiq 
Kərimov əsas mövzuya dair müxtəlif 
istiqamətli çıxışlar ediblər.

 Rayon təhsil şöbəsinin keçirdi-
yi inşa-yazı müsabiqəsinin I, II, III 
yeri tutan qalibləri mükafatlandırılıb. 
Ümummilli liderə həsr olunmuş in-
şa-yazı müsabiqəsində birinci yerə 
layiq görülən Buynuz kənd tam orta 
məktəbinin şagirdi Nəsirzadə Ayna inşa 
yazısını təqdim edib.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 

Dekabrın 11-də Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfede-
rasiyasında (AHİK) ümummilli lider Heydər Əliyevin anım 
günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə AHİK-in sədri, 
Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev çıxış edərək 

bildirib ki, öz xalqı, Vətəni üçün çoxlarının görə bilmədiyi işləri 
görən, ölkəsinin gələcək inkişaf yollarını düzgün müəyyən edən 
və cəmiyyəti bu yolun düzgünlüyünə inandıra bilən ulu öndər 
Heydər Əliyevin xidmətləri yalnız öz xalqının xilaskarı sayılan tarixi 
şəxsiyyətlərin xidmətləri ilə müqayisə oluna bilər. Ən başlıcası 
odur ki, ümummilli lider müdrik rəhbər kimi hər bir azərbaycanlını 
müstəqilliyimizin qədrini bilməyə, onu göz bəbəyi kimi qorumağa 
və yaşatmağa istiqamətləndirə bilib. 

Heydər Əliyev həyatının mənasını 
yalnız xalqa xidmətdə görüb, ömrünü 
onun firavan gələcəyinə həsr edib

Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri, müasir Azərbaycanın 
qurucusu, ölkəmizin  iqtisadi, 

sosial, hərbi, ideoloji əsaslarını 
fədakarlıqla yaradan Heydər 
Əliyev həm sovet dövründə, həm 
də müstəqillik illərində xalqımız 
və dövlətimiz qarşısında misilsiz 
xidmətlər göstərmişdir.

Səudiyyə Ərəbistanının İnformasiya naziri 
AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri, 

UNA-nın İcraiyyə Şurasının üzvü 
Aslan Aslanov ilə görüşüb

Azərbaycan haqqında xoş sözlər 
söyləyən səudiyyəli nazir ölkələrimiz arasın-
da dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin ildən-ilə 
inkişaf etdiyini vurğulayıb. Turki Abdullah 
əş-Şəbana öz sıralarında 57 İslam ölkəsinin 
xəbər agentliklərini birləşdirən UNA-nın 
İcraiyyə Şurasının və Baş Assambleyasının 
Ciddədə keçirilən növbədənkənar iclasın-
da müzakirə olunacaq məsələlər barədə 
fikirlərini bildirib. 

Görüşdə Səudiyyə Ərəbistanında 
Azərbaycana böyük maraq göstərildiyi, 
ölkəmizlə əlaqələrə xüsusi önəm verildi-
yi diqqətə çatdırılıb. Həmçinin UNA-nın 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, informasiya 
sahəsində qarşıda duran çağırışların birgə 
həlli yollarının tapılmasının vacibliyindən 
danışılıb. Qeyd olunub ki, müasir dövrdə baş 
qaldıran islamofobiya və İslamın terrorizmlə 
əlaqələndirilməsi ciddi narahatlıq doğurur. Sülh 
və qardaşlıq dini olan İslama qarşı yönələn 
feyk xəbərlərlə mübarizə İƏT-in üzv ölkələrinin 
milli xəbər agentliklərinin fəaliyyətinin əsas 
istiqamətlərindən biri olmalıdır.

İslam ölkələrinin xəbər agentlikləri ilə 
həm ikitərəfli formatda, həm də beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində sıx əməkdaşlıq 
münasibətlərinin qurulduğunu deyən Aslan 
Aslanov bildirib ki, AZƏRTAC ilə Səudiyyə 
Ərəbistanının SPA agentliyi arasında əlaqələr 
nümunəvi səviyyədədir. Biz bu əlaqələrin inki-
şafı istiqamətində səylərimizi bundan sonra 
da davam etdirəcəyik.

Nazir Turki Abdullah əş-Şəbana  yaxın 
 zamanlarda Azərbaycana səfər etmək 
və onun inkişafını öz gözləri ilə görmək 
 arzusunda olduğunu deyib.

AZƏRTAC

Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası
 � Dekabrın 11-də Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının (MSK) növbəti iclası keçirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası 
Katibliyinin Media və ictimai əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
əvvəlcə komissiyanın noyabrın 16-da və dekabrın 7-də keçirilmiş iclaslarının 
protokolları təsdiq edilib.

Sonra 2020-ci il fevralın 9-na təyin 
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Mil-
li Məclisinə seçkilərdə Yeni Azərbaycan 
Partiyası, Azərbaycan Ümid Partiya-
sı və Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının 
səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması 
məsələsinə baxılıb və sözügedən partiyalar 
tərəfindən təqdim olunan şəxslər səlahiyyətli 
nümayəndələr kimi qeydə alınıb. 

İclasda, həmçinin 2019-cu il dekabrın 
23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində 
əraziləri bir neçə seçki dairəsi arasında 

bölünmüş bələdiyyələrə seçkilərin yekunla-
rının müəyyən olunması məsələsi müzakirə 
edilib və komissiyanın qərarı ilə bu cür 
bələdiyyələr üzrə səsvermə protokollarını 
tərtib etməli olan dairə seçki komissiyaları 
müəyyənləşdirilib.

Kütləvi informasiya vasitələrinin 
nümayəndələrinin iştirak etdiyi iclasda bəzi 
seçki dairələri dairə seçki komissiyalarının 
tərkibində də dəyişikliklər olunub və cari 
məsələlərə baxılıb.

Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar 
seçki bülletenlərinin dairə seçki 

komissiyalarına paylanmasına başlanılıb
 � 2019-cu il dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar 

seçki bülletenlərinin dairə seçki komissiyalarına paylanmasına başlanılıb. Bu 
barədə AZƏRTAC-a Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin Media və ictimai 
əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

Milli Məclisin Mətbəəsində Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının üzvləri, Katibliyin əməkdaşları, 
eləcə də dairə seçki komissiyalarının sədrləri 
və katiblərinin iştirakı ilə şəffaf şəkildə keçirilən 
prosesi beynəlxalq və xarici qurumlar, kütləvi 
informasiya vasitələri və müxtəlif seçki 
subyektlərinin yaxından izləmələrinə hərtərəfli 
imkan yaradılıb. Tədbirdə seçki bülletenlərin 
hazırlanması və aidiyyəti üzrə çatdırılmasının 
təşkili ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri barədə 
kütləvi informasiya vasitələrinə ətraflı məlumat 
verilib, aşkarlığın təmin olunması üçün bütün 
mərhələlər media təmsilçiləri tərəfindən geniş 
işıqlandırılıb, eyni zamanda, jurnalistləri maraq-
landıran suallar cavablandırılıb.

Seçki bülletenlərinin bu gün – dekabrın 
11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası və digər 
bölgələrdə yerləşən ümumilikdə 24 seçki 
dairəsinin, dekabrın 16-dək isə respublikanın 
bütün seçki dairələrinin dairə seçki komissiya-
larına verilməsi nəzərdə tutulur. Xüsusi Dövlət 

Mühafizə Xidməti tərəfindən həyata keçirilən 
yüksək təhlükəsizlik şəraitində hazırlanan 
seçki bülletenləri dairə seçki komissiyalarına 
verildikdən sonra onların daşınması, saxlanma-
sı və məntəqə seçki komissiyalarına paylanıl-
ması prosesinin mühafizəsi Daxil İşlər Nazirliyi-
nin müvafiq qurumları tərəfindən təmin edilir.

Xatırladaq ki, bələdiyyə seçkiləri ilə 
əlaqədar seçki bülletenlərinin mətni, forması, 
sayı və hazırlanma qaydasına dair tələblər 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddətdə 
Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təsdiq 
edildikdən sonra, noyabrın 30-dan etibarən 
seçki bülletenlərinin çapına başlanılıb və Komis-
siyanın qərarı ilə 5020287 (beş milyon iyirmi 
min iki yüz səksən yeddi) ədəd seçki bülle-
teni çap olunub. Seçki Məcəlləsinin tələbinə 
əsasən bülletenlər dairə seçki komissiyalarına 
paylandıqdan sonra səsvermə gününə azı 3 
gün qalanadək dairə seçki komissiyalarından 
məntəqə seçki komissiyalarına veriləcək. 

Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində 
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seç-

ki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 22.1-ci, 22.3.1-ci, 
28.2-ci, 28.4-cü, 30-cu və 241-ci maddələrinə uyğun 
olaraq qərara alır:

1. 42 saylı Sumqayıt ikinci seçki dairəsi dairə 
seçki komissiyasının üzvü Salmanov Vüqar Yusif 
oğlunun və 43 saylı Sumqayıt üçüncü seçki dairəsi 
dairə seçki komissiyasının üzvü Əfəndiyev Vaqif 
Məhəmməd oğlunun səlahiyyətlərinə 2019-cu il 
dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərinin 
yekunları elan olunanadək müvəqqəti xitam verilsin.

2. Süleymanov Məzahir Salman oğlu ərizəsinə 
əsasən 44 saylı Sumqayıt-Xızı seçki dairəsi dairə 
seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvü 
vəzifəsindən vaxtından əvvəl azad edilsin.

3. 2019-cu il dekabrın 23-nə təyin edilmiş 
bələdiyyə seçkilərinin yekunları elan olunanadək 
Alizadə Yaqub Hüseyn oğlu 8 saylı Binəqədi birinci, 
Qulamov Anar Höcətulla oğlu 42 saylı Sumqayıt 

ikinci, Kərimov Eflan Kamal oğlu 51 saylı Qusar, 
Ələkbərov Elçin Nəhməd oğlu və Səfərov İbadət 
Nüsrət oğlu 68 saylı Cəlilabad kənd, Qubadlı 
Fuad Cahangir oğlu 69 saylı Cəlilabad-Masallı-
Biləsuvar, Ələkbərov Cavid Əliağa oğlu 77 saylı 
Astara, Əzizov Siyab Xeyrulla oğlu 79 saylı İmişli, 
Hüseynov Şamil Mehti oğlu 119 saylı Ağdam kənd 
seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının həlledici səs 
hüquqlu üzvü təyin edilsinlər.

4. Bayramova Aytəkin Eyvaz qızı 8 saylı 
Binəqədi birinci, Mürsəlov Fuad Malik oğlu 46 
saylı Şirvan, Cabbarov Rəfail Firidun oğlu 47 saylı 
Mingəçevir, Kərimov Rasim Müslüm oğlu 92 saylı 
Zərdab-Ucar, Məmmədov Natiq Nizami oğlu 122 
saylı Xankəndi seçki dairəsi dairə seçki komissiyası-
nın həlledici səs hüquqlu üzvü təyin edilsinlər.

Sədr   Məzahir Pənahov
Katib   Arifə Muxtarova
Katib   Mikayıl Rəhimov

Dünən Ciddədə Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığının İnformasiya naziri 
Turki Abdullah əş-Şəbana İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin 
Milli Xəbər Agentlikləri Birliyinin (UNA) 
İcraiyyə Şurasının növbədənkənar iclası 
çərçivəsində AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin 
sədri, UNA-nın İcraiyyə Şurasının üzvü 
 Aslan Aslanov ilə görüşüb. 
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