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Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 
aşağıda qeyd olunan vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Dekan vəzifəsini tutmaq 
üçün

Biznes idarəçiliyi 
fakültəsinin dekanı 

Müsabiqədə iştirak 
etmək üçün tələb olunan 
sənədlər:

1. Azərbaycan Turizm və 
Menecment Universitetinin 
rektorunun adına ərizə.

2. Əmək kitabçasından 
çıxarış.

3. Kadrların şəxsi uçot 
vərəqəsi.

4. Tərcümeyi-hal.
5. 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd 

rəngli fotoşəkil.

6. Son iş yerindən 
xasiyyətnamə (təşkilatın 
rəhbəri tərəfindən verilmiş 
və təşkilatın möhürü ilə 
təsdiqlənmiş).

7. Ali təhsil, alimlik 
dərəcəsi (fəlsəfə doktoru, 
elmlər doktoru), elmi ad 
(dosent, professor) verilməsi 
haqqında diplomların təsdiq 
olunmuş surətləri.

8. Dərc edilmiş elmi 
əsərlərin siyahısı (təşkilatın 
elmi katibi tərəfindən 
təsdiqlənib möhürlənmiş).

9. Şəxsiyyət vəsiqəsinin 
surəti.

10. Fakültə və kafedra-
nın 5 illik perspektiv inkişaf 
planı.

Sənədləri bir ay ərzində 
(şənbə, bazar və bayram 
günləri istisna olmaqla) 
saat 10.00-dan 17.00-dək 
Azərbaycan Turizm və Me-
necment Universitetinin 
insan resursları şöbəsinə 
təqdim etmək lazımdır.

 Ünvan-Bakı şəhəri, 
AZ1072, K.Rəhimov küçəsi 
822/23-cü məhəllə, 103-cü 
otaq.

Yaranan suallarla bağ-
lı Azərbaycan Turizm və 

Menecment Universitetinin 
insan resursları şöbəsinə 
müraciət etmək olar. 

Telelefon – 564-42-33 
(dax. 115).

Məlumat ATMU-nun web 
səhifəsində də ( www.atmu.
edu.az) yerləşdirilmişdir. 

Qeyd- fakültə  
dekanı vəzifəsinə namizədin 
göstəriciləri vəzifə tələblərinə 
uyğun gəlmədikdə və ya 
ərizənin verilmə müddəti 
bitdikdə sənədlərin 
qəbulundan imtina olunur.

Rektorluq

Azərbaycan 
Respublikasının 

Hesablama Palatası 
1 C mühasibat uçotu proqramına  

2020-ci ilin sonunadək texniki xidmətlərin 
göstərilməsinin satın alınması üçün

Kotirovka sorğusu həyata keçirir
Malgöndərənlər təkliflərini möhürlənmiş qaydada ikiqat 

zərflərdə 16 iyun 2020-ci il  saat 17.00-a qədər Hesablama 
Palatasının tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 

Zərflər 17 iyun 2020-ci il  saat 11.00-da  aşağıdakı ünvan-
da açılacaqdır. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır. Malgöndərənlərin səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər. 

Malgöndərənlər kotirovka sorğusunun əsas şərtlər toplu-
sunu Hesablama Palatasının inzibati binasında əlaqələndirici 
şəxsdən əldə edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Nizami Alməmmədov.
Telefon- (012) 493-32-11 (daxili 252).
Ünvan- Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 33, AZ1000.
E-mail:  office@sai.gov.az

Azərbaycan 
Respublikasının 

Hesablama Palatası 
serverin ehtiyat hissələrinin 

satın alınması üçün 
Kotirovka sorğusu həyata keçirir

Malgöndərənlər təkliflərini möhürlənmiş qaydada ikiqat 
zərflərdə 16 iyun 2020-ci il saat 17.00-a qədər Hesabla-
ma Palatasının tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
Zərflər 17 iyun 2020-ci il saat 11.00-da  aşağıdakı ünvanda 
açılacaqdır. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır. Malgöndərənlərin səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər. 
Malgöndərənlər kotirovka sorğusunun əsas şərtlər toplusu-
nu Hesablama Palatasının inzibati binasında əlaqələndirici 
şəxsdən əldə edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Nizami Alməmmədov.
Telefon- (012) 493-32-11 (daxili 252).
Ünvan- Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 33, AZ1000.
E-mail:  office@sai.gov.az

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Turizm Agentliyinin 

“Şahdağ Turizm 
Mərkəzi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti
sosial şəbəkələrdə idarəetmə, 

mətnlərin yazılışı və  yaradıcılıq 
xidmətinin satın alınması məqsədilə

Kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 

etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Neftçilər pros-
pekti 153 nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs -Rəhim Kərimzadə, 
telefon- 077 277 32 15. 

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş koti-
rovka təkliflərini 8 iyun 2020-ci il saat 17.00-
dan gec olmamaq şərtilə yuxarıdakı ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 9 iyun 2020-ci il  saat 
11.00-da Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 
153 nömrəli ünvanda (Port Baku Towers) 
açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 “Neftmaştəmir” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

30  iyun 2020-ci il saat 11.00-da “Neftmaştəmir” ASC-nin illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. 

 Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2019-cu ilin yekunları ilə əlaqədar  

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı və cəmiyyətin 2019-cu il 
üzrə  illik hesabatlarının təsdiqi.

2. Müəssisənin zərəri haqqında məlumat.
3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Ünvan–Bakı, Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi 52
Əlaqə telefonları – (012) 550-27-86      (050) 208-60-62

“Neftmaştəmir”ASC-nin  idarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 8 may 2020-ci il tarixli nömrəsində “Azərsu” 

ASC “Sutikinti” Müəssisəsinin  beton məmulatlarının elekt-
ron qaydada satın alması məqsədilə dərc edilmiş tenderində 
iddiaçıların rəsmi müraciətlərinə əsasən tender təkliflərinin 
və təklif təminatlarının qəbulu vaxtı 18 iyun 2020-ci il saat 
18.00-a, təkliflərin açılışı isə 19 iyun 2020-ci il saat 18.00-a 
dəyişdirilmişdir.

İddiaçılar “Azərsu” ASC “Sutikinti” Müəssisəsinin Təchizat 
şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs -Hikmət Qasımova, 431 47 67 / 
2249, hikmat.qasimov@azersu.az) müraciət edə bilərlər.

 Böyük Vətən   müharibəsində  
qazanılmış  tarixi  Qələbədə 
Azərbaycanın xidmətləri, Bakı 
neftinin əhəmiyyəti  danılmazdır. 
Müharibə başlanarkən  600 mindən 
çox  Azərbaycan vətəndaşı cəbhəyə 
yola düşmüş və onun təqribən yarısı 
qayıtmamışdır. Lakin  son  günədək  
qəhrəmancasına   döyüşənlər 

də az olmayıb. Onlardan biri–  
Məhəmmədsaleh Möhü oğlu Hüsey-
nov ikinci dünya savaşının   qanlı  
cəbhələrini yararaq qələbə sevincini 
yaşayanlardan olub.     

M.Hüseynov 1923-cü ildə Qu-
badlı rayonunun Dəmirçilər kəndində 
anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən 
sonra 1942-ci ilin iyul ayında Bö-
yük Vətən müharibəsinə gedən 
Məmmədsaleh 117-ci qvardiya 
atıcı Berdiçev diviziyasının129-cu 
əlahiddə qvardiya istehkam tabo-
runda  kəşfiyyatçı-istehkamçı kimi 
döyüşlərdə fərqlənib, qəhrəmanlıq  
göstərib. Kəşfiyyatda olduğu 
vaxtlarda minalanmış   sahələri 
müəyyənləşdirib, əsgərlərin, tankla-
rın həmin ərazilərdən itkisiz keçməsi 
üçün lazımi tədbirləri  görüb.

Məhəmmədsalehin təltif 
vərəqəsində onun cəsur, mərd və 
qorxu bilməyən döyüşçü-istehkamçı 
olduğu qeyd edilir: “M.Hüseynovun 
daxil olduğu taqım Zaqrobel rayonuna 
gedən yolun minalanması tapşırığı-
nı yüksək səviyyədə yerinə yetirib.   
O, istehkamçı cəbhə yoldaşları ilə 
birlikdə düşmənin yerləşdiyi ərazidən 
40 metr məsafədə güclü pulemyot 
və avtomat atəşi altında üçxətli sahə 
üzrə 164 tank əleyhinə mina quraş-
dırıb. Təkcə özü əməliyyat dövründə 
326 ədəd mina quraşdırılmasını 
reallaşdırıb”. 

M.Hüseynov Zaqrobel rayonun-
da Seleş çayı üzərindəki düşmən 
tərəfindən dağıdılmış  körpünün 
bərpasında da xüsusi fədakarlıq 
göstərib. Belə ki, o, bu işdə dayaq 
tirlərinin  və döşəmələrin düzülüşü 
tapşırığını çətin və mürəkkəb bir 
vəziyyətdə– düşmən təyyarələrinin 
uçuşu şəraitində nəzərdə tutulan 
vaxtda yerinə yetirib.    

Təltif vərəqəsində  onun çox qısa 
bir vaxtda döyüş dəstələrinin çaydan 
keçməsini şəxsən təmin etməsində 
göstərdiyi fədakarlıq vurğulanıb: 
düşmən mövqeyində olan Nerse çayı-
nın dərinliyi, eni və suyun axım  sürəti 
haqqında  kəşfiyyat  məlumatlarının 
komandanlığa çatdırılmasındakı 
qəhrəmanlığına  görə   “Qırmızı 

bayraq” ordeninə layiq görülüb. 
Qorxmaz kəşfiyyatçının ayrı-ayrı 
vaxtlarda cəbhədəki digər şücaətləri 
də qiymətləndirilib: “Şöhrət” ordeninin 
ikinci və üçüncü dərəcələri ilə, “2-ci 
dərəcəli Vətən müharibəsi” ordeni və 
“İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilib.

İkinci dünya müharibəsində 
yaponlarla döyüşlərdə də iştirak 
edərək, 1946-cı ildə cəbhədən qa-
yıdan  Məhəmmədsaleh Hüseynov 
Qubadlı rayonundakı “Komsomol” 
kolxozunda əvvəlcə təsərrüfat bri-
qadiri, daha sonra isə  kəndin sovet 
sədri vəzifələrində işləyib. Camaat 
arasında böyük nüfuz qazanıb. Elə 
buna görə də etimad göstərərək, onu 
kolxoz sədri vəzifəsinə  seçiblər. 

Oğlu Səxavət Hüseynov deyir:
– Fəxr edir və qürur hissi 

keçirirəm ki, atam cəbhədə  mərdliklə 
vuruşub.   O, müharibəyə gedəndə 
19, cəbhədən qayıdanda isə 23 
yaşı olub. Bəli, 23 yaş... Ömrün 
gənclik çağı. Amma gəncliyin qayğı-
sızlığını, bəxtəvərliyini yaşamayıb. 
Müharibənin ən qaynar nöqtələrində 
döyüşüb, şücaəti, qəhrəmanlığı orden 
və medallarla qiymətləndirilib.  

Atam tez-tez müharibənin ağrıla-

rından, dağıntılarından, ana-bacıların 
sinəsinə çəkdiyi dağlardan danışardı. 
Deyərdi ki, Vətən yolunda, torpaq uğ-
runda mübarizə aparmaq, döyüşmək, 
şəhid olmaq şərəfdir. Vətən anadır, 
namusdur, qeyrətdir...

Əsgərlikdən qayıtdıqdan  sonra 
da ağır işlərdə çalışıb.  Əkin-biçinlə 
məşğul olub. Briqadirlik edib, so-

vet sədri, kolxoz sədri kimi məsul 
vəzifələrdə işləyib.  Heç vaxt dilindən 
“yoruldum” kəlməsi eşidilməyib. Dilinə  
yalan söz gəlməyib. Yaxşılıq, mərdlik, 
sözübütövlük həyat amalı olub. Bu 
əməksevərlik, zəhmətkeşlik, insanlara 
olan qayğıkeşlik, həssaslıq qandan, 
gendən gəlib. Anam da elə olub... 
Onlar haqq dünyasına qovuşan-
dan sonra da kəndin yaşlı adamları 
tərəfindən bu yaxşılıqlar heç vaxt 
unudulmayıb, hətta indi də, üstündən 
70 ildən çox bir vaxt keçsə də, söz 
düşəndə bu barədə ürəkdolusu 
danışırlar... Ümumiyyətlə, bizim 
kəndin, el-obanın adamlarında, necə 
deyərlər, güclü torpaq, Vətən sevgisi, 
zəhmətə, əməyə bağlılıq olub. Hallal-
lıqla yaşamaq, halal çörək qazanmaq 
müqəddəs əməl kimi dəyərləndirilib.    

Səxavət söhbətin bu yerində 
indi erməni işğalında olan doğ-
ma Dəmirçilər kəndinin kitablar-
dan oxuduğu, yaşlılardan eşitdiyi 
məqamlarını da xatırlatmağı unutmur: 
Kəndimiz 1993-cü ildə  işğal edilib. 
Dəmirçilər kəndinin adı  dəmirçilər 
tayfasının adı ilə əlaqədardır. XVI 
əsrdə Qızılbaş tayfaları sırasında 
adları çəkilən dəmirçilər sonralar  

“Qazax tayfa birliyi”nin ən qüdrətli   
hissələrindən birinə çevrilib. İndi 
Azərbaycanda “şahsevənlər” və on-
lara birləşən səlcuqlar tayfa adlarını   
öz  kəndlərində yaşadırlar.  Bu kənd 
sakinləri arasında onların nəsilləri ya-
şayır. Qubadlının  Dəmirçilər və Mu-
radxanlı kəndlərində də həmin tirəyə 
məxsus ailələr çoxdur. “Dəmirçilər” 
sözü  də  Azərbaycan toponomiyasın-
da   geniş  yayılmış  yer adlarından-
dır. Kəndi Dəmirçilər nəslinə mənsub 
ailələr salıblar.  Ulu babalarımız  Şeyx 
Məhəmmədsaleh və  Şeyx Veyi-
sin  məqbərəsi son dövrlərə qədər  
Ermənistanın Qafan  rayonunun  
Zeyvə kəndinin  qəbiristanlığında  
idi. Yəqin ki, indi o məqbərələr də 
darmadağın edilib. Vaxtilə bu yerlər  
bizim torpaqlarımız olub. İndi qaniçən 
ermənilər o yurdlarda at oynadırlar.

Səxavət Hüseynov söhbətini 
belə yekunlaşdırdı:–Cəmiyyətimizdə 
İkinci dünya müharibəsi iştirakçıları-
na həmişə böyük hörmət və ehtiram 
olub. Onların döyüşlərdə göstərdikləri 
rəşadət, müharibədən sonrakı bərpa 
və quruculuq illərində çəkdikləri 
zəhmət Vətənə xidmət nümunəsi – 
həyat dərsi kimi dəyərləndirilib. On-
ların əməlləri Vətəni sevmək, Vətən 
torpağını qorumaq və mənsub olduğu 
ölkəni inkişafa qovuşdurmaq dərsidir. 
Gənc nəsil bu dərsi mənimsəyərək 
özündən sonra gələnlərə ötürməli   və  
beləliklə, nəsillər arasındakı varislik 
ənənələri davam etməlidir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”

Nə o illər unudulur, nə də 
qəhrəmanlıqlar yaddan çıxır

İkinci dünya müharibəsindən bizi uzun bir zaman ayır-
sa da, XX əsrin bəşəriyyət üçün bu  dəhşətli dövrü, qanlı-
qadalı illəri  yaddan çıxmır. Böyük Vətən müharibəsində 
faşizm üzərində Qələbənin ildönümü münasibətilə hər il 
təntənəli mərasimlər keçirilir. Böyük Vətən müharibəsi 
veteranlarının  qəhrəmanlığı qədirbilənliklə xatırlanır, 
həlak olan soydaşlarımızın xatirəsi ehtiramla yad edilir. 
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və Birinci vitse-pre-
zident Mehriban xanım Əliyeva  indiyədək  sağ qal-
mış  veteranlarla görüşür, onları Qələbənin ildönümü 
münasibətilə təbrik edirlər.

Prokurorluqda daha bir tikinti şirkətinin 
təsisçiləri barədə cinayət işi başlanıb

 � “Konstra” Mənzil Tikinti Kooperativinin təsisçilərinin qanunsuz 
hərəkətləri barədə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsinə daxil olmuş müraciətlər araşdırılıb.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, aparılmış araş-
dırmalarla “Orxan TİT” MMC-nin (hazırda 
“Şəhər İncisi Yaşayış Kompleksi”) sifarişçisi 
olduğu Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
Möhsün Sənani küçəsi 13/15 ünvanında 
tikilməkdə olan çoxmərtəbəli yaşayış bi-
nasındakı 143 mənzil və 345 kvadratmetr 
qeyri-yaşayış sahəsi, eyni zamanda, 13 
qarajın podratçı “Konstra” MTK-nin təsisçiləri 
tərəfindən satış hüquqları olmadığı halda 
vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, 
rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar 
daxil etməklə ayrı-ayrı şəxslərə qanunsuz 
sataraq əldə olunmuş pul vəsaitini dələduzluq 
yolu ilə ələ keçirmələrinə əsaslı şübhələr 

müəyyən edilib.
Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 

178.3.2-ci (külli miqdarda ziyan vur-
maqla dələduzluq), 308.1-ci (vəzifə 
səlahiyyətlərindən sui-istifadə) və 313-cü 
(vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə cinayət işi 
başlanıb.

Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan 
qanunsuz halların hərtərəfli araşdırılmaq-
la təqsirli şəxslərin və qanuni mənafeləri 
pozulmuş vətəndaşların dairəsinin tam 
müəyyənləşdirilməsi, habelə vurulmuş ziya-
nın ödətdirilməsi istiqamətində Baş Prokuror 
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsində zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri 
davam etdirilir.

UNICEF Azərbaycanda Uşaqlara dair 
2020–2030-cu illər üçün strategiyanın 

təsdiq edilməsini alqışlayır
UNICEF “Azərbaycan Respublikasının 

Uşaqlara dair 2020–2030-cu illər üçün 
strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
sərəncamını alqışlayır.

UNICEF-in Azərbaycandakı 
nümayəndəliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
hərtərəfli və uzunmüddətli baxışı müəyyən 
edən bu strategiyada uşaqlara təsir edən 
çoxsaylı problemlərin və çətinliklərin həll 
olunması nəzərdə tutulub. Onlar arasında:

1. Uşaqların müdafiəsinin gücləndirilməsi 
üçün qanunvericilik bazasının və 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinin 
zəruriliyi;

2. Ölkədə uşaq hüquqlarının monitorinqi-
nin təkmilləşdirilməsi;

3. Həssas uşaqların sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi;
4. Uşaqların erkən yaşlarında inkişafına 

dəstək, o cümlədən uşaqların qidalandırılma-
sı, əlilliyin erkən aşkarlanması və qarşısının 
alınması;

5. Uşaqlara asudə vaxtlarının təşkilində 
və iştirakında dəstək.

UNICEF Ailə, Qadın və Uşaq problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi ilə Uşaqların Milli 
Fəaliyyət Planının tamamlanması üçün sıx 
əməkdaşlıq edir. Bu plan yeni strategiyanın 
aydın müəyyən edilmiş bir siyasətə və proq-
ram tədbirlərinə çevrilməsinə kömək edəcək. 
Bu tədbirlərin Azərbaycanda hər bir uşağın 
rifahı naminə həyata keçirilməsi üçün, UNI-
CEF bundan sonra da, hökumətə öz texniki 
dəstəyini göstərəcək və əməkdaşlığı davam 
etdirəcək. 

Bakı Limanından verilən məlumata görə, 
adıçəkilən ölkədə yaşamaq hüququ olan 
11 həmvətənimiz də Kurık limanına yola 
düşüblər. Yola salınan sərnişinlər ilk olaraq 
Bakı Limanında koronavirusla əlaqədar tibbi 
test yoxlanışından keçiblər və testin nəticəsi 
bütün sərnişinlərdə neqativ çıxıb.

Xatırladaq ki, mayın 13-dən Qazaxıstanda 

karantin dövründə sərhədin keçilməsinə dair 
yeni qaydalar qüvvəyə minib və bu səbəbdən 
Kurık limanı ölkə vətəndaşları və ölkədə 
yaşamaq icazəsi olan xarici vətəndaşların 
qəbulunu bərpa edib. Bu günədək, 
ümumilikdə, 53 Qazaxıstan vətəndaşı Bakı 
Limanından yola salınıb.

“Xalq qəzeti”

İsraildə yaxınmənzilli ballistik raketlər 
sınaqdan keçirilib

 İsrailin “Israel Aerospace Indust-
ries” konserni yaxınmənzilli ballistik 
raketləri sınaqdan keçirib.

“İnterfaks”ın verdiyi məlumata görə, iki 
ballistik raket dənizdə hədəfləri uğurla vurub. 
Onlardan biri 90 kilometr, digəri isə 400 
kilometr məsafədə hədəfləri yüksək dəqiqliklə 
vurub.

Konserndən bildiriblər ki, raketlər 
təhlükəsizlik baxımından dənizdə sınaqdan 
keçirilib.

Qeyd edək ki, “LORA” raket kompleksi 
“Israel Aerospace Industries” tərəfindən isteh-

sal edilib. Raket kompleksinin sınağı ilk dəfə 
2017-ci ildə baş tutub.

“Xalq qəzeti”

 İyunun 3-də 26 Qazaxıstan 
vətəndaşı Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyinə məxsus “Merkuri-1” 
bərə gəmisi ilə öz ölkələrinə yola 
salınıblar.

Qazaxıstan vətəndaşları öz 
ölkələrinə yola salınıb
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