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Yenilməz Azərbaycan 
Ordusunun yaradılması ulu 
öndər Heydər Əliyevin xalqı-
mız və dövlətimiz qarşısında 
ən böyük xidmətlərindən 
biridir. Bu ordunu daha da 
qüdrətləndirmək, dünyanın 
ən güclü orduları sıraları-
na çıxarmaq isə müdrik və 
qətiyyətli Prezidentimiz, Ali 
Baş Komandan cənab İlham 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Gənclərin Vətənə və 
dövlətə sədaqət, ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün 
müdafiəsinə daim hazır 
olmaq ruhunda tərbiyə olun-
ması müharibə şəraitində ya-
şayan ölkəmizdə günümüzün 

vacib məsələlərindəndir. Bu 
günlərdə Ermənistanın işğalçı 
siyasətinin və Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə qarşı 
davam edən təcavüzünün 
qarşısının alınması, sərhəd 
səngərlərinin gücləndirilməsi, 
ön cəbhədə xidmət edən 
əsgərlərə dəstək məqsədilə 
Sabirabad Regional 
Mədəniyyət İdarəsi “1 təkər, 1 
əsgər qardaşımızın düşmən 
gülləsinə tuş gəlməsinin 
qarşısını alır” təşəbbüsü ilə 
təkər yığma kompaniyasına 
start verdi. 

Regional İdarənin 
tabeliyində fəaliyyət göstərən 
Sabirabad, Şirvan, Hacıqabul 

və Saatlı rayon mədəniyyət 
müəssisələrinin işçi 
heyəti yük avtomobillərinə 
təkərlərin yığılmasında 
könüllü olaraq fəal iştirak 
etmişlər. Gün ərzində 3 yük 
avtomobili dolusu təkərlər 
Tovuz rayonunun cəbhə 
xəttinə yola salınmışdır.
Təkərlərin verilməsində 
və yığılmasında köməklik 
göstərən hər kəsə dərin 
təşəkkürümüzü bildiririk. 
Hamı kimi, biz, mədəniyyət 
işçiləri olaraq ordumuza hər 
zaman dəstək olacağıq. 
Ordumuz istənilən döyüş 
tapşırığını müvəffəqiyyətlə 
yerinə yetirməyə hazır və 

qadirdir. Gənclərimiz Vətənə 
xidmətdən qürur duyurlar. 
Xalqımız ordumuzla fəxr 
edir. Əsgər və zabitlərimiz bu 
münasibəti, inamı hiss edir, 
və bundan daha da ruhlanır. 

Sonda xüsusi vurğulamaq 
istəyirəm: Milli Ordumuz ona 
görə güclüdür ki, cənab İlham 
Əliyev kimi Ali Baş Komanda-
nımız və arxamızda dağ kimi 
dayanan möhtəşəm xalqımız 
var.

Əhməd RAMAZANOV, 
Sabirabad Regional 

Mədəniyyət İdarəsinin 
rəisi 

Dövlətin həmişə 
vətəndaşının yanında 
olması, insanlara göstərilən 
diqqət və qayğı yerli sakinlər 
tərəfindən çox böyük razılıqla 
qarşılandı.

Hazırda rayonun atəşə 
məruz qalmış yaşayış 
məntəqələrində, o cümlədən 
təmas xəttində yerləşən 
sərhəd kəndlərində yaşayan 
əhalinin sosial ehtiyaclarının 
ödənilməsi istiqamətində 
tədbirlər davam etdirilir. Baş-

lıcası müxtəlif xidmət sahələri 
üzrə sakinlərin ehtiyacları 
öyrənilir və onların həlli 
istiqamətində işlər aparılır. 

Bu günlərdə “Azəriqaz” 
İstehsalat Birliyinin Şəmkir 
Regional qaz istismarı 
İdarəsinin əməkdaşları 
Ağdam kəndində qaz 

təsərrüfatının mövcud 
vəziyyətini öyrəniblər. Ha-
zırda 7 fərdi yaşayış evinin 
qaz təchizatı həyata keçirilir. 
Artıq kəndə uzunluğu 1500 
metr, diametri 57 millimetr 
olan borular gətirilib və indi 
əsas küçə xətləri çəkilir. 
Təbii ki, indiyədək müəyyən 
səbəblərə görə evləri 
qazlaşdırılmayan sakinlərin 
da müraciətlərinə operativ 
reaksiya veriləcəkdir.

Rayonun digər sərhəd 
kəndlərində yaşayan 
əhalinin də sosial həyat tərzi 
müntəzəm öyrənilir və onun 
daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində işlər davam 
etdirilir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Ağdam kəndində indiyədək 
“mavi yanacağ”ı olmayan 
evlər də qazlaşdırılır 

Ötən ay bu kənd namərd qonşuları tərəfindən 
təcavüzə məruz qaldı. Həm Ağdamın, həm 
də Tovuzun digər yaşayış məntəqələrinin 
düşmən tərəfindən iriçaplı silahlardan və ağır 
 artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutulma-
sı nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o 
cümlədən infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan 
dəydi. Mülki əhaliyə dəymiş ziyanın aradan qal-
dırılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində operativ 
tədbirlər həyata keçirildi və ölkə  Prezidentinin 
müvafiq sərəncamları ilə yerlərdə lazımi 
dəyərləndirmə işləri aparıldı, lazımi vəsait ayrıldı.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsinin 
əməkdaşları Milli Orduya dəstək nümayiş etdirirlər 

Dövlətimizin inkişaf və tərəqqisi, 
xalqımızın daha firavan yaşaması 
üçün aparılan mühüm islahatlar, 

eləcə də Azərbaycan Ordusunun dünyanın 
ən güclü orduları sırasında yer alması 
bütün xalqımız kimi, hər birimizi sevindirir. 
Biz birmənalı olaraq dövlətimizin başçısının 
apardığı məqsədyönlü daxili və xarici 
siyasəti ürəkdən dəstəkləyirik.

Böyük sənətkarın unudulmaz xatirəsi

  Hələ yeniyetmə ikən dram 
dərnəkləri təşkil edib, orada  müxtəlif  
rollar oynayıb. 1925-ci ildə H. Ab-
basovun “Sabirin məhkəməsi” adlı 
tamaşasında Sabirin oğlu rolunu 
gözəl ifa edib. 1927-ci ildə 16 yaşlı 
A.Qurbanov ilk dəfə  rejissor kimi  
tamaşaya quruluş  verib. Özü də  
tamaşada  baş rolu  ifa edib.

 1928-ci ildən etibarən  aktyorun   
sənət  taleyi Bakıda yaradılan  Fəhlə 
Uşaqları Teatrına (sonralar Gənc 
Tamaşaçılar Teatrı adlandırılıb) bağlı 
olub. Bu  teatrın səhnəsində   50-dək 
rol oynayıb. O, C.Cabbarlının 
“Aydın” əsərində Aydın, F.Şillerin 
“Qaçaqlar”ında   Karl Mor, N. Qo-
qolun “Müfəttiş” əsərində Xlestakov, 
M.F.Axundovun “Molla İbrahim Xəlil 
kimyagər” əsərində Molla İbrahim 
Xəlil, N.B.Vəzirovun “Hacı Qəmbər” 
əsərində Hacı Qəmbər kimi  yadda-
qalan obrazlar yaradıb. 

A.Qurbanov 1952-ci ildə  Dövlət 
Akademik Dram Teatrına dəvət 
alır. Bu teatrda da o, tamaşaçılar 
tərəfindən daim sevilən, alqışla-
nan sənətkarlardan  olub. Teatrın 
səhnəsində L.Vaqanın “Sevilya 
ulduzu” əsərində Sanço, V.Şekspirin 
“Otello” əsərində Otello, H.Cavidin 
“Şeyx Sənan” əsərində Şeyx 
Sənan, “Səyavuş”unda  Səyavuş, 
“İblis”ində  İblis, C.Cabbarlının 
“Almas” əsərində Mirzə Səməndər, 
“Od gəlini”ində  Əbu Übeyd, “Dönüş” 
əsərində Ötgün, R.Əlizadənin “Qış 

nağılı”da Kamillo, M.F.Axundovun 
“Hacı Qara” pyesində  Hacı Qara, 
S.Rəhmanın “Toy”  komediyasında  
Musa, S.Vurğunun “Vaqif” dramında  
Vaqif  və  s. rəngarəng, mürəkkəb və  
parlaq rollar ifa edib.

Məlumat üçün bildirək ki,  
Ələsgər Ələkbərovdan sonra 
“Vaqif”də    Vaqifi   o ifa etmişdi. O, 
Vaqifi böyük şair,  müdrik dövlət 
xadimi kimi  dərin bir inam və 
səmimiyyətlə yaratmışdı.

 Şeyx Sənan obrazı   onun 
yaradıcılığının uca zirvəsi  idi.  Hər 
çiçəyin öz ətri olduğu kimi, hər 

aktyorun da ifasında özünəməxsus  
cizgilər  olur.  H.Cavidin “Şeyx 
Sənan” əsərindəki Şeyx Sənan 
rolunun ilk ifaçısı Rza Əfqanlı olub.  
Ondan sonra bu rolu A. Qurbanov 
ifa etmişdi. O, Şeyx Sənanı od ürəkli 
bir aşiq və eşqi uğrunda hər şeyi 
fəda edən bir insan kimi yaradıb.

   A.Qurbanov, eyni zamanda, 
mahir kino aktyoru idi. “Koroğlu” 
filmində Həsən xan, “Bir qalanın 
sirri”ində usta, “Bizim küçə”də 
Bəhram, “Qızmar Günəş altında” 
filmində professor, “Telefonçu qız” 
da  Zakirin atası və s. rollarda 
çəkilib.

   Aktyorun Azərbaycan 
kinosunun incilərindən olan 
“Arşın mal alan” (1965) filmində 
yaratdığı Soltan bəy obrazını 
xüsusi qeyd etmək gərəkdir. Bu film 
tamamlanarkən Salyan rayonunda 
qastrolda olan aktyor faciəli şəkildə 
(o, mehmanxananın eyvanında 
dayanarkən qəfildən eyvan 

uçmuşdu) dünyasını dəyişib.
   A.Qurbanovun şəxsi fondu  

hazırda  S.Mümtaz adına Dövlət  
Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində 
qayğı ilə qorunur.

Aktyorun yardıcılığı  yüksək  
dəyərləndirilmiş, 1943-cü ildə 
Əməkdar artist, 1954-cü ildə Xalq 
artisti fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür.

Övladları da  onun sənət  yolunu  
davam etdirmişlər.  Oğlu Hamlet  
Qurbanov  və  qüızı  Gülşən Qur-
banova   milli teatrımızın aparıcı 
aktyorlarından idilər.  Həyat  yoldaşı 
Gülxar  Həsənova  da  Akademik 
Milli  Opera  Teatrında uzun illər 
işləmişdir.

Xalq artisti Ağadadaş Qurba-
novun   əzız  xatirəsi  sənətsevər 
insanlar  tərəfindən  heç  zaman 
unudulmayacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Deyilənə görə, sərt xarakterli insan olub. Bunu te-
atr və kinoda yaratdığı rollarından da aydın hiss etmək 
olur. Maraqlı obrazları ilə milli kino və teatr sənətimizi 
zənginləşdirən Xalq artisti Ağadadaş Qurbanov 1911-ci ildə 
Bakıda anadan olub. Zəngin və mənalı yaradıcılıq yolu ke-
çib, 53 illik ömrünün, demək olar ki, 40 ilini sənətə, teatra 
həsr edib. 

DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ: 
Gəmilərin təhlükəsiz şəkildə 

lövbər sığınacaqlarında 
dayanması təmin edilib

Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat 
xidmətindən verilən məlumatda bildirilir ki,  av-
qustun 21-də axşamdan avqustun 24-dək Xəzərin 
akvatoriyasında şimal-qərb, şimal küləyinin sürəti 
saniyədə 18-23 metr, arabir 25-30 metr olacaq. 
Avqustun 22-də axşam, 23-də gecə və səhər 
açıq dənizdə küləyin sürətinin arabir saniyədə 
32-35 metrədək güclənəcəyi gözlənilir. Dalğanın 
hündürlüyü 2-4 metr, daha sonra açıq dənizdə 6-8 
metr olacaq.

Qeyd edək ki, hava proqnozu Dövlət Dəniz 
Agentliyinin Milli Mərkəzinə daxil olan andan 
etibarən gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman 
nəzarət müfəttişləri müvafiq tədbirlərin həyata 
keçirilməsi və xidmətin gücləndirilməsi ilə 
bağlı təlimatlandırılıb. Gəmilərin Hərəkətinin 
İdarəetmə Xidmətinin ərazisində lövbərdə duran 
və hərəkətdə olan gəmilərə müvafiq təlimatlar 
verilib.

Hava şəraitinə uyğun olaraq gəmilərin 
təhlükəsiz şəkildə lövbər sığınacaqlarında dayan-
ması təmin edilib.

Milli mərkəz təcrübəli kapitanlar vasitəsilə 
idarə olunur. Gəmilər müvafiq lövbər sığınacaq-
larına yerləşdirildikdən sonra onların təhlükəsiz 
lövbərdə durma prosesi radarlar vasitəsilə 
fasiləsiz müşahidə olunur.

Hava şəraitinə uyğun olaraq Milli mərkəz 
tərəfindən gəmilərin hərəkətinə və  limanlara 
giriş-çıxışına icazə verilməsi, hərəkətin 
məhdudlaşdırılması, limanların bağlanması 
barədə tədbirlər görülüb.

Dənizdə neft–qaz platformalarının aid olduğu 

qurumlar təhlükəli hidrometeoroloji hadisə ilə 
bağlı məlumatlandırılıb. Hər zaman olduğu kimi, 
hazırda Dövlət Dəniz Agentliyinin Azərbaycanın 
sahilboyu ərazilərində mövcud olan ən son navi-
qasiya və rabitə stansiyaları tam gücü ilə işləyir. 
Dövlət Dəniz Agentliyinin gündəlik iş rejimində 
olduğu kimi, Azərbaycanın ərazi sularında istər 
Azərbaycan, istərsə də xarici bayraq altında üzən 

gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi yüksək səviyyədə həyata keçirilir.

Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi 
tərəfindən mövcud olan bütün texniki vasitələrlə 
müşahidənin gücləndirilməsi və gəmilərin 
hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
istiqamətində fasiləsiz xidmət həyata keçirilir.

Milli mərkəz tərəfindən, eyni  zamanda, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran 
Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzi, Müdafiə Na-
zirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri, Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin Sahil Mühafizəsi növbə xidmətləri, 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin müvafiq 
növbətçi xidməti, SOCAR və BP Şirkətinin mü-
vafiq qurumları ilə mütəmadi qarşılıqlı məlumat 
mübadiləsi həyata keçirilir.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Dəniz Agentliyinin 
Milli Mərkəzinə təhlükəli 
hidrometeoroloji hadisə 

haqqında xəbərdarlıq daxil olub.

ÜST Rusiyada peyvənd sınaqlarının 
təfərrüatını nəzərdən keçirməyə hazırlaşır

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) COVID-19-a 
qarşı peyvəndin Rusiya Federasiyasının yerli 
dərman vasitələrinin reyestrində qeydiyyatdan 

keçməsi haqda məlumatlıdır.
ÜST-dən verilən 

məlumatda bildirilir 
ki, təşkilat Rusiyadakı 
tədqiqatçılar və səlahiyyətli 
şəxslərlə təmasdadır 
və aparılan sınaqların 
təfərrüatını nəzərdən 
keçirməyə hazırlaşır: “Bu, 
COVID-19-a qarşı ilk qeydiy-
yatdan keçmiş peyvənddir, 
digər ölkələr namizəd 
peyvəndlər üzərində kliniki 
sınaqlar aparmağa davam 
edirlər. Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı COVID-19-a qarşı 
peyvəndin tədqiqinə və inki-
şafına dair bütün irəliləyişləri 
alqışlayır. Təşkilat 2020-ci 
ilin yanvar ayından etibarən 
qlobal səviyyədə aparı-
lan elmi-tədqiqat işlərinə 
rəhbərlikdə və prosesi 

sürətləndirmədə aktiv iştirak 
edir.

Peyvənd tədqiqatını 
sürətləndirmək, onun  inkişaf 
mərhələsindəki bütün 

 addımları həyata keçirməklə 
aparılmalı və istehsala gedən 
peyvəndin təhlükəsizliyi 
və səmərəliliyi təmin olun-
malıdır. ÜST dünyada bu 
peyvəndlərə sürətli, ədalətli 
və bərabər əlçatanlığın 
təminatını təşviq edir”.

“Xalq qəzeti”

Yaqut Qarayeva: 
Yoluxmanın artmasına səbəb 

yumşalmalarla bağlıdır
 �  Hazırda ölkədə ən çox yoluxma Bakı və 

Abşerondadır.

Nazirlər Kabine-
ti yanında operativ 
qərargahın keçir-
diyi brifinqdə Tibbi 
Ərazi Bölmələrinin 
İdarəetmə Birliyinin 
şöbə müdiri Yaqut 
Qarayeva bildirib ki, 
yoluxma artmaqdadır: 
“Ölkə üzrə ümu-
mi yoluxmanın 50 
faizə yaxını Bakı və 
Abşerondadır. Ən çox 
50-59 yaş həddində 
olan insanlar bu virusa 
daha çox yoluxub. Son həftədə 651 nəfər bu virusa yoluxub. 
Yoluxmanın artmasına səbəb yumşalmalarla bağlıdır. Amma 
bu o demək deyil ki, biz bununla razılaşmalıyıq. Hər birimiz 
qaydalara riayət etməliyik. Maskalardan istifadə vacibdir. 
Qaydalara riayət etsək, yoluxmanın artmasının qarşısını ala 
bilərik”.

“Xalq qəzeti”

Ermənistan ordusunun bölmələri iriçaplı 
pulemyotlardan da istifadə etməklə 

atəşkəs rejimini 34 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələri sutka ərzində cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da 
istifadə etməklə atəşkəs rejimini 34 dəfə 
pozub.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Ermənistan Respublikası-
nın Berd rayonunun Çinari 
kəndində, Çəmbərək ra-
yonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Azərbaycan 
Respublikasının Tovuz rayo-
nunun Ağdam, Gədəbəy ra-
yonunun Göyəli kəndlərində 
və adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə 
tutulub.

Tərtər rayonunun işğal 
altında olan Yarımca, Ağdam 
rayonunun Sarıcalı, Acarlı, 

Novruzlu, Mərzili, Füzuli 
rayonunun Aşağı Veysəlli, 

Qərvənd, Qaraxanbəyli, 
Aşağı Seyidəhmədli, 
Horadiz kəndləri yaxın-
lığında, həmçinin Tərtər, 
Ağdam və Xocavənd ra-
yonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun 
mövqelərinə atəş açılıb. 

User
Машинописный текст
S.7.

User
Машинописный текст




