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aeroportlarında 
tətil 

 � Almaniyanın 8 
aeroportunda təhlükəsizlik 
xidməti əməkdaşları növbəti dəfə 
tətil keçirir.
Bremen, Hamburq, Hannover, Drez-

den, Leypsiq, Münhen, Erfurt və ölkənin 
ən iri hava limanı Frankfurtda təhlükəsizlik 
xidmətinin 23 mindən çox əməkdaşı  tətilə 
başlamışdır. Bundan əvvəl Berlinin Şönefeld 
və Tegel aeroportlarında tətil keçirilib.

Bu aksiya ümumilikdə 220 min sərnişinin 
səfər proqramına ciddi təsir göstərib. 

Səhər saatlarından etibarən başlayan tətil 
müxtəlif saatlarda – yerli vaxtla saat 18:00 və 
00:00 saatları arasında dayandırılacaq.

Hələlik 643 reys təxirə salınıb. Təkcə 

Frankfurtda 1200 planlaşdırılmış reysdən 
570-i baş tutmayıb.

Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları 
əmək haqlarının hər saata görə 20 avroya 
qaldırılmasını, iş şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sını tələb edirlər. Verdi həmkarlar ittifaqının 
mətbuat katibi Andrea Beker bildirib ki, 
tələblərlə bağlı işəgötürənlərlə danışıqlar 
aparılır.

Xatırladaq ki, ötən həftə 5 aeroportda 
keçirilmiş tətil nəticəsində 500-dən çox reys 
təxirə salınmışdı.

“Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyindən 
aldığımız məlumatda 
deyilir ki, bu müsabiqə 
milli mədəniyyətin və 
incəsənətin, eləcə də 
hərb ənənələrinin və hərbi 
xidmətin təbliği, gənclərin 
hərbi-vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyələndirilməsi və hərbi 

qulluqçuların asudə vaxtla-
rının səmərəli keçirilməsinin 
təşkili ilə yanaşı, ordu ilə 
cəmiyyət arasında əlaqələrin 
daha da möhkəmləndirilməsi 
məqsədi ilə keçirilir.

İştirakçılar müsabiqə 
şərtlərinə uyğun olaraq 
vokal, rəqs, musiqi alətləri 

və bədii qiraət üzrə çıxış 
ediblər. Münsiflər heyəti 
tərəfindən əsasən musiqi 
alətlərində fərqli ifaya, səhnə 
davranışına üstünlük verilib. 
Maksimal bal toplayan 78 
iştirakçı müsabiqənin növbəti 
mərhələsinə vəsiqə qazanıb-
lar. Ümumilikdə müsabiqədə 
154 nəfər iştirak edib.

Sonra müsabiqədə iştirak 
edən gənclər və hərbi qulluq-
çular birgə nahar ediblər.

Əsl musiqi bayramına 
çevrilən müsabiqə hərbi qul-
luqçuları və istedadlı gəncləri 
öz ətrafında toplayaraq 
onların peşəkar yüksəlişinə, 
təcrübə mübadiləsinə zəmin 
yaradır.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

 � Misirin “elfagr.com, shbabalnil.com, asiaelyoum.com, 
embassy-news.com, wwnewss.com, elwatanelmasry.com, 
m.ahwalelbald.com” və.s saytlarında “Vətənpərvər” – Azərbaycanın 
Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı alim Seymur 
Nəsirovun “Qara Yanvarda, Azərbaycanın azadlığı uğrunda 
qurbanlar” sərlövhəli məqaləsi yayılıb.

Məqalədə qeyd olunur ki,  1990-cı 
il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə 
Bakıda sovet ordusu tərəfindən 
dinc əhaliyə qarşı dəhşətli qırğın 
hadisəsi törədilib. Bu qanlı hadisənin 

törədilməsində əsas məqsədlərdən 
biri öz haqlı tələblərini irəli sürən, 
istiqlaliyyət, azadlıq, suverenlik istəyində 
olan Azərbaycan xalqının iradəsini 
qırmaq, insanların müstəqillik arzularını 

tankların altında əzmək idi. Sovet impe-
riyası günahsız insanların qanını axıtsa 
da, xalqımıza qarşı misli görünməmiş 
qəddarlıq etsə də, istəyinə nail ola 
bilmədi.

Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 
cinayət əslində bəşəriyyətə, humanizmə, 
insanlığa qarşı həyata keçirilmiş dəhşətli 
terror aktıdır. Görünməmiş qəddarlıqla 
həyata keçirilən cəza tədbirləri 
nəticəsində heç bir günahı olmayan 
yüzlərlə insan xüsusi qəddarlıq və misli 
görünməmiş vəhşiliklərlə qətlə yetirilib. 
Həlak olanların arasında qadınlar, uşaq-
lar və qocalar da olub. Bu hadisə sovet 
rejiminin törətdiyi ən qanlı faciələrdən biri 
və dinc əhaliyə qarşı yönəlmiş cinayət 
hadisəsi idi.

Diaspor rəhbəri Azərbaycan xal-
qına qarşı yürüdülən bu ikili standart 
siyasətinin misirli alim Şeyx Məhəmməd 
əl-Qəzalinin “əl-Həqq əl-Murr” (“Acı 
həqiqət”) kitabında da öz əksini tapdı-
ğını bildirir. Bu qanlı hadisələrdən illər 
keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan 
xalqı o dəhşətli gecəni daim ürək ağrısı 
ilə xatırlayır, faciəni törədənlərin ədalət 
mühakiməsi qarşısına çıxacaqları günü 
gözləyir.
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 �  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat üçün açıqlama 
yaymışdır. Nazirlikdən aldığımız açıqlamada deyilir: “Aqrar 
sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” fərman Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab Ilham Əliyevin həyata keçirdiyi aqrar 
siyasətin tərkib hissəsidir. Aparılan aqrar islahatlar kənd 
təsərrüfatının davamlı və uğurlu inkişafını təmin edir.

Fərmana əsasən, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin tabeliyində olmuş 4 qurumun 
- Dövlət Fitosanitar Xidmətinin, Dövlət 
Baytarlıq Xidmətinin, Bitki Sortlarının 
Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə 
Dövlət Xidmətinin və Baş Dövlət Texniki 
Nəzarət Xidmətinin əsasında Aqrar 
Xidmətlər Agentliyi yaradılıb.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Aqrar Xidmətlər Agentliyi aşağıdakı 
vəzifələri həyata keçirəcək:

--baytarlıq və fitosanitar xidmətlərin 
təşkili, idarə edilməsi və keyfiyyətə 
nəzarət;

--kənd təsərrüfatı texnikasının qey-
diyyatı, texnikaya nəzarət və bu sahədə 
dövlət xidmətləri;

– aqrokimya, toxum və bioloji labora-
toriyalar, sort sınaq məntəqələri, toxum 
sertifikatlaşma mərkəzlərində xidmətlərin 
təşkili və göstərilməsinə nəzarət.

Ləğv olunan qurumların digər funksi-
ya, hüquq və vəzifələri də yeni agentliyə 
keçir.

Nazirliyin tabeliyində olmuş 4 quru-
mun əsasında Aqrar Xidmətlər Agentli-
yinin yaradılması optimallaşmanı, çevik 
və səmərəli idarəetməni təmin edəcək. 
Həyata keçirilən islahatlar aqrar sek-
torda innovativ həllərin tətbiqinə imkan 
verəcək, elektron xidmətlərə keçidi 
sürətləndirəcək və şəffaflığı daha da 
artıracaq.

İslahatlar nəticəsində aqrar 
xidmətlərdə vahid standartlar tətbiq olu-

nacaq. Bu addımlar dövlət xidmətlərini 
fermerlər üçün daha əlçatan edəcək. 
Xidmətin keyfiyyətinə daim nəzarət 
olunacaq.

Bu xidmətlər Dövlət Aqrar İnkişaf 
Mərkəzləri vasitəsilə göstəriləcək, 
agentlik bu sahədə DAİM-lərin 
fəaliyyətini əlaqələndirəcək.

Hazırda DAİM-lərdə fermerlərə 
müxtəlif fəaliyyət növləri üzrə 70-dək 
xidmət göstərilir. Aparılan struktur 
dəyişiklikləri ilə əlaqədar bu xidmətlərin 
sayı daha da artacaq.

İmzalanan fərman aqrar sahədə 
mövcud çağırışlara cavab verir və 
vətəndaş məmnunluğunu artırmağa 
hədəflənib.

  “Xalq qəzeti”

ABŞERONDA 
daş dövrünə aid  

əmək alətləri tapıldı 

Trend-in məlumatına görə, AMEA 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu-
nun şöbə müdiri, Abşeron arxeoloji 
ekspedisiyasının rəhbəri, tarix üzrə 
fəlsəfə doktoru İdris Əliyev bildirib ki, 
paleolit dövrünə aid tapıntıların azlığı və 
bölgədə bu dövrə aid məskənlərin aşkar 
olunmaması səbəbindən Abşeronda 
qədim məskunlaşma məsələsinin sübüt 
edilməsi bu günlərədək mübahisəli 
olaraq qalırdı:

“2003-cü ildə Yeni Suraxanının 
qərbində yuxarı paleolit (Qədim daş) 
dövrünə aid materiallar aşkar edildi. 
Lakin buradan aşkar edilmiş mate-
rialların sayca az olması, sonradan 
təsərrüfat və torpaq işlərinin aparılması 
nəticəsində ərazinin arxeoloji tədqiqatlar 
üçün yararsız hala düşməsi Abşeronda 
paleolit dövrü antropogenez probleminin 
qoyulması üçün kifayət etmirdi”.

Ekspedisiya rəhbəri qeyd edib ki, 
2018-ci ilin dekabr ayında  Abşeron 
 arxeoloji ekspedisiyasının bölgədə 

apardığı kəşfiyyat işləri  zamanı 
 Balaxanı və Məhəmmədi 
qəsəbələri arasında – Qırməki ad-
lanan sahədə daş dövrünə aid çox 
sayda alətlər aşkar olundu.

İ.Əliyevin bildirdiyinə görə, 
alətlər böyük sahədə tapıldığından 
burada qədim dövrə aid düşərgənin 
yerləşməsi istisna edilmir. Aşkar edilmiş 
iti uclu qaşov, kəsici alətlər, miniatür əl 
çapacaqları çaxmaq və andezit daşın-
dan hazırlanıb. Abşeronun paleocoğra-
fiyası aşkar edilmiş abidənin yerləşmə 
topoqrafiyası ilə ziddiyyət təşkil etmir.

Mütəxəssislərin ilkin rəyinə görə, bu 
tapıntıları paleolitin orta mərhələsinə aid 
etmək mümkündür.

Şöbə müdirinin bildirdiyinə görə, 
geoloji çöküntülərdə aşkar edilmiş 
qədim paleontoloji materiallar bölgənin 
paleolitdə zəngin faunaya malik olma-

sını göstərir. Son tapıntılar isə paleolit 
dövründə göstərilən ərazinin qədim 
ovçuları da cəlb etməsi barədə fikir 
yürüdülməsinə imkan verir: “Abidədə 
və ətraf ərazidə arxeoloji kəşfiyyat və 
tədqiqat işlərinin aparılmasına böyük 
ehtiyac var. Heç şübhəsiz ki, Binəqədi 
və Balaxanı qəsəbələri arasında olan 
ərazilərdə, xüsusilə, Binəqədi Qırgölü 
ətrafındakı ərazilərin daha diqqətlə 
tədqiq olunması bölgədə bu dövrə aid 
məskunlaşma probleminin daha dəqiq 
öyrənilməsinə səbəb olacaq”.

“TAP layihəsinin 
reallaşdırılması Yunanıstan 
hökumətinin əsas 
məqsədlərindən biridir”

Trend-in məlumatına görə, bunu Yunanıstanın ətraf 
mühit və energetika naziri Yorqos Statakis deyib.

Nazir bildirib ki, Yunanıstan hökumətinin qarşısında 
dayanan dörd məqsəd – Yunanıstanın qaz bazarının 
liberallaşdırılması və möhkəmləndirilməsi; Yunanıstan 
bazarının TAP, Yunanıstan-Bolqarıstan interkonnektoru, 
“EastMed” kimi iri infrastruktur layihələrinin reallaşdırıl-
ması hesabına Balkan və Şərqi Aralıq dənizi bazarlarına 
qoşulması, ölkənin qaz təchizatı mənbələri və marşrutla-
rının möhkəmləndirilməsi, ölkənin təkcə tranzit qovşağı 
kimi, həm də mümkün qaz istehsalçısı kimi mövqelərinin 
güclənməsidir.

 

qeydə alınıb. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, görüntülər nazirliyin,  IDEA İctimai 
Birliyi və Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun (WWF) 
bəbirlərin populyasiyasının bərpası ilə bağlı keçirdikləri 
birgə layihə çərçivəsində quraşdırılmış foto-tələlər vasitəsilə 
2018-ci ilin oktyabr ayında əldə edilib.

Dəfələrlə qeydə alınan bəbir görüntüləri xüsusi mühafizə 
olunan təbiət ərazilərində heyvanat aləminin mühafizəsi 
tədbirlərinin gücləndirilməsindən, maarifləndirmə işlərinin 
aparılmasından, bəbirin qida obyektləri olan bezoar keçi, 
muflon kimi heyvan növlərinin sayının artması üçün vacib 
olan təhlükəsiz şəraitdən xəbər verir.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

 � Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından 
çıxması (Brexit) haqqında   2016-cı ildə keçirilmiş 
referendumun yekununu reallaşdırmaq zəruridir, 
yoxsa krallığın demokratiya institutlarına inam 
sarsılacaq.

Trend-in məlumatına görə, bunu Britaniyanın Baş 
 naziri Tereza Mey bəyan edib.

Lordlar palatası Tereza Mey hökumətinin “Brexit”lə 
bağlı təsdiq etdiyi sənədin şərtlərini ciddi tənqid etmişdir. 
Səsvermə zamanı sənədin lehinə 152, əleyhinə 321 deputat 
səs vermişdir. Avropa İttifaqı isə bəyan etmişdir ki, sənədin 
şərtlərini yenidən müzakirə etməyəcək və parlamentin 
sazişi təsdiq etməyəcəyi təqdirdə Britaniya Krallığı daha 
kəskin situasiya ilə üzləşə bilər. 

Baş nazir parlament üzvlərini Britaniya xalqının 
demokratiya institutlarına inamının qorunması üçün 
nəticələri nəzərə almağa çağırıb: “Vestminster sarayın-
da bir sıra parlamentarilər “Brexit”i təxirə salmaq, hətta 
dayandırmaq və bunun üçün bütün imkanlardan istifadə 
etmək istəyir”.

Tereza Mey bildirmişdir ki, belə olan halda insanla-
rın demokratik prosesə və siyasətçilərə inamı ciddi zərbə 
alacaq: “Hər birimiz referendumun nəticəsini həyata 
keçirməyə borcluyuq”.
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Misir mətbuatı 20 Yanvar 
faciəsini yada salır

Agentlik optimallaşmanı
təmin edəcək

 Bakının Balaxanı və Məhəmmədi qəsəbələri 
arasında – Qırməki adlanan sahədə daş 
dövrünə aid çox sayda alətlərin aşkar olunması 
 Abşeronda qədim məskunlaşma məskəninin 
olması məsələsi ilə bağlı bəzi mübahisəli 
məsələlərə aydınlıq gətirib.

Tereza Mey: “Brexit”in yekununu 
reallaşdırmasaq, krallığın demokratiya 

institutlarına inam sarsılacaq

Azərbaycan qazı-
nın Avropaya nəqlini 
nəzərdə tutan Tran-
sadriatik qaz kəməri 
(TAP) layihəsinin 
reallaşdırılması Yuna-
nıstan hökumətinin 
enerji sahəsində əsas 
məqsədlərindən biridir.

Musiqi müsabiqəsinin birinci turu

Gəncə Qarnizonu Zabitlər 
Evinin təşkilatçılığı ilə 2 fevral 
- Gənclər Gününə həsr olunan 
musiqi müsabiqəsinin birinci turu-
nun ilk konserti keçirilib. Konsert 
Səmkirdə yerləşən “N” saylı hərbi 
hissənin Əsgər klubunda təşkil 
olunub. Müsabiqəyə Qazax və 
Gədəbəy rayonlarından hərbi 
 qulluqçular və gənclər qatılıb.

Naxçıvanda ana və bala bəbirin 
görüntüləri qeydə alınıb
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