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 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti
yanğın siqnalizasiya sisteminin 
quraşdırılmasının satın alınması 
məqsədilə müsabiqə elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.
asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 11 oktyabr 2021-ci il saat 
17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1263.

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti
“1547” layihəli yeni tikilən gəmilər üçün  

(6 ədəd) tələb olunan müxtəlif gəmi qapılarının 
satın alınması məqsədilə müsabiqə elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.
az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət 
üçün son müddət 7 oktyabr 2021-ci il saat 15.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 1047.

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti
“1547” layihəli yeni tikilən gəmilər üçün (6 ədəd)

tələb olunan müxtəlif gəmi tavan panellərinin satın 
alınması məqsədilə müsabiqə elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.
az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət 
üçün son müddət 7 oktyabr 2021-ci il saat 15.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1047.

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti
3 gəmi üçün “HVAC” sisteminin layihə, 

avadanlıq və quraşdırılması işlərinin satın 
alınması məqsədilə müsabiqə elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.
asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 6 oktyabr 2021-ci il saat 
16.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açıl-
madan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1047.

 Yardımlı məktəbləri yeni dərs ilinə tam hazırdır 

Rayon təhsil şöbəsində 
döyüşçü–müəllimlərlə ma-
raqlı görüşlər keçirilib. Bütün 
məktəblərdə şəhidlərə həsr 
olunan qəhrəmanlıq guşələri 
təzələnib. Bundan başqa, 
təhsil şöbəsinin təşəbbüsü 
ilə şəhidlərə həsr olunmuş 
kitab çapa hazırlanır. Şəhid 
ailələrinin ziyarəti, onlara 
hərtərəfli dəstək göstərilməsi 
də gözəl ənənə halını alıb.

Bu gün bütün dünyada 
COVID-19 pandemiyası 
cövlan etsə də, ölkəmizin hər 
yerində, o cümlədən Yardımlı 
rayonunda yeni dərs ilinə 
ciddi hazırlıq görülüb. Rayon 
məktəblərinin maddi-texniki 
bazası möhkəmləndirilib. 
Müəllimlərin ənənəvi sent-
yabr konfransında innovativ 

təhsil, dərsə davamiyyət, 
eləcə də tədris ilinin digər 
prioritetləri diqqətə çatdırılıb. 

Bir neçə gün əvvəl 
Yardımlıdakı V.Nəciyev 
adına şəhər 4 saylı tam 
orta məktəbi üçün tikilmiş 
180 yerlik yeni tədris bi-
nasının açılış mərasimi 
olub. Mərasimdə rayon icra 
hakimiyyəti başçısı Ayaz 
Əsgərov, Təhsil İnstitutunun 
direktoru Rüfət Əzizov, 14 
saylı Ərazi Maliyyə Hesabla-
ma Mərkəzinin rəisi Ehtiram 
Muxtarov və rayon təhsil 
şöbəsinin müdiri Manaf 
Səmədzadə iştirak ediblər. 
Məktəbdə 10 sinif otağı, 2 
laboratoriya, 4 fənn kabine-
ti, 72 yerlik akt zalı, idman 
zalı, idman meydançası, 

kitabxana, tibb otağı və bufet 
fəaliyyət göstərəcək. Məktəb 
müasir istilik və işıqlandır-
ma sistemi ilə təchiz edilib, 
həyətində müasir qazanxana 
sistemi quraşdırılıb. Arvana 
və Bərcan kəndlərində isə 
modul tipli məktəblərin inşası 
davam edir.

Ümumilikdə, Yardımlıda 
46 tam orta, 18 ümumi orta, 
16 ibtidai məktəb olmaq-
la 80 təhsil müəssisəsi, 
2 məktəbdənkənar təhsil 
müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 
Məktəblərin ibtidai siniflərində 
sentyabın 22-də, 5-11-ci 
siniflərdə isə sentyabrın 
 29-da ilk zəng çalınacaq.

Ötən tədris ilində dağ-
lar diyarının ümumtəhsil 
məktəbləri üzrə nəticələr 
uğurlu olub. Əlaçıların 
sayı artıb, biliyi müsbət 
qiymətləndirilməyən şagird 
olmayıb. Ali məktəblərə 
qəbulun vəziyyəti də ilbəil 
artan dinamika ilə gedir. Bu 
il ali məktəblərə 151 məzun 
qəbul olunub. Sevindirici 
haldır ki, onların arasında 
qızların sayı əvvəlki illərə 
nisbətən daha çoxdur. 
Elə rayon üzrə ən yüksək 
göstəricini də 647 balla şəhər 
1 saylı məktəbin məzunu 

Turan Yalçın qızı əldə edib. 
Qəbul imtahanlarında 4 nəfər 
600-dən, 23 nəfər isə 500-
dən yuxarı bal toplayıb ki, bu 
da ötənilkindən yüksəkdir. 
Orta ixtisas məktəblərinə isə 
59 nəfər qəbul edilib. 

Rayondakı Heydər Əliyev 
Mərkəzində ali məktəblərə 
qəbulda yüksək bal toplayan 
gənclərlə görüş keçirilib. 
Təhsil şöbəsinin müdiri 
Manaf Səmədzadə, Yar-
dımlı Xeyriyyə Cəmiyyətinin 
sədri Elman Eldaroğlu və 
başqaları ölkəmizdə təhsilin 
inkişafına göstərilən dövlət 
qayğısından danışıblar. 
Tədbirdə yüksək balla tələbə 
adını qazanmış məzunlara 
rayon icra hakimiyyətinin 
fəxri fərmanları və Yardım-
lı Xeyriyyə Cəmiyyətinin 
qiymətli hədiyyələri, pul mü-
kafatları təqdim olunub.

Dağlar diyarının tədris 
müəssisələrində yeni dərs ili 
ilə bağlı bütün təşkilati-texniki 
tədbirlər həyata keçirilib. 
Təhsil sahəsində uğurların 
daha da artacağına böyük 
inam var. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Kərim Cabbar oğlu Kərimov şərəfli 
ömür yolu keçmişdir. O, 1921-ci il 
sentyabrın 20-də Naxçıvan şəhərində 
anadan olmuşdur. 1939-cu ildə Naxçı-
vanda orta məktəbi bitirəndən sonra, 
Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil 
olmuş, lakin təhsilini yarımçıq qoyub 
ordu sıralarına getmişdir. Yeddiillik hərbi 

xidmətdən sonra yenidən universitetdə 
təhsilini davam etdirmişdir. 1946-cı 
ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti-
nin filologiya fakültəsi nəzdində yeni 
şöbələr açılmışdı. O dövrün məşhur 
alimlərindən Mikayıl Rəfili, Əli Sultan-
lı, Məmməd Cəfər yeni ixtisaslar üzrə 
tələbələr seçirdilər. Sənətşünaslıq 
şöbəsinə seçilmiş 20 tələbə arasında 
Kərim Kərimov da var idi. 1951-ci ildə 
universitetin sənətşünaslıq şöbəsini 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və ömrü-
nün sonuna qədər Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət 
İnstitutunda çalışmışdır. 1952–1955-ci 
illərdə Memarlıq və incəsənət İnsti-
tutunun aspiranturasında oxumuş, 
namizədlik (1959), doktorluq (1971) 
dissertasiyaları müdafiə etmişdir. O, 
1975-ci ildə professor olmuş, 1980-ci 
ildə isə AMEA-nın müxbir üzvü seçil-
mişdir. AMEA Memarlıq və İncəsənət 
İnstitutunun şöbə müdiri (1971–1995), 
elmi işlər üzrə direktor müavini (1973–
1993), sonra isə direktoru (1993–1995) 
vəzifələrdə işləmişdir.

 Kərim müəllim erkən dərk etmişdi ki, 
rəssamlıq tariximizi dərindən öyrənmək, 
onun bu xalqa mənsub olduğunu təsdiq 
etməyin vaxtı çatmışdır. Xalqımıza 
mənsub olan qiymətli abidələr, nəhayət 
ki, özümüzə qaytarılmalıdır. Tarixi 
sərvətlərimiz uzun zaman başqa Şərq 
xalqlarının, xüsusilə İranın sərvətləri 
sırasında olmuşdur. 

Təbriz miniatür məktəbinin tədqiqi 
sahəsində Kərim müəllimin apardı-
ğı tədqiqatlar xüsusilə böyük elmi 
əhəmiyyətə malikdir. O, “XVI əsrdə 
Təbriz miniatür məktəbi” mövzusun-
da doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. Onun doktorluq dissertasi-
yasında həll etdiyi problem, nəhayət, 
öz nəticəsini verdi. Nəinki Azərbaycan 
incəsənəti tarixində, ümumiyyətlə, 
bəşər mədəniyyətinin inkişafında 
müstəsna mövqeyi olan Azərbaycan 
miniatür sənəti dərin elmi dəlillərlə 
dünya incəsənəti tarixində layiq olduğu 

səviyyədə sənətşünaslıq elminə daxil 
edildi. 

Çoxşaxəli Azərbaycan incəsənəti 
zəngin inkişaf yolu keçib. Onun ma-
raqlı və təkrarsız sahələrindən biri də 
miniatür sənətidir. Bu sənətin görkəmli 
nümayəndələri sırasında Sultan 
Məhəmmədin xüsusi yeri var. Kərim 

Kərimovun milli minatür sənətimizin 
tədqiqi ilə bağlı məqalə və monoqrafiya-
larında S.Məhəmməd haqqında ətraflı 
məlumatlara rast gəlmək olur. Alim bildi-
rir ki, o, Səfəvi sarayının rəssamı olub. 
Sultan Məhəmməd saraydakı bədii ema-
latxananın rəhbəri olub. Eyni zaman-
da, saray kitabxanasının baş rəssamı 
və şahzadə Təhmasibin müəllimi idi. 
Şah İsmayılın vəfatından sonra Şah  I 
Təhmasib Sultan Məhəmmədi sarayın 
baş sənət müfəttişi təyin edir.

Professor K.Kərimov Sultan 
Məhəmmədə həsr etdiyi əsərində orta 
əsr təzkirələrindən maraqlı məlumatlar 
toplayıb. Rəssamlardan bəhs olu-
nan, 1544-cü ildə Dust Məhəmməd 
tərəfindən qələmə alınmış “Halati-hunər-
vəran” əsərində deyilir: “Birinci sırada öz 
əsrinin yeganəsi olan ustad Nizam əd-
Din Sultan Məhəmməd dayanır. Onun 
rəsmləri, xüsusilə də I Şah Təhmasibə 
həsr olunmuş “Şahnamə"si çox maraqlı-
dır. Əsərdə pələng dərisi geyinən adam 
çox inandırıcı təsvir olunub. Söz yox 
ki, ən görkəmli sənətkarlar belə həmin 
əsərə həsədlə baxaraq, ustadın qarşı-
sında baş əyiblər”. 

K.Kərimov Azərbaycan miniatür 
rəssamlarının üslub və dəstxətlərini 
araşdırmaqla Azərbaycana məxsus 
miniatürlərin dəqiq ünvanlarını da 
müəyyənləşdirmiş və onları milli 
sənətşünaslıq tariximizə daxil etmişdir. 

Alimin elmi fəaliyyətinin əsas 
istiqamətlərini Azərbaycan təsviri 
sənət tarixinin yaradılması, orta əsrlər 
miniatür sənətinin araşdırılması, bir 
çox Azərbaycan sənət əsərlərinin və 
sənətkarlarının aşkar olunması təşkil 
edirdi.

Təbriz və Qəzvin miniatür 
məktəblərinin üzə çıxarılması və elmi 
əsaslandırılması, onların Yaxın və Orta 
Şərq incəsənətinə təsirinin öyrənilməsi 
K.Kərimovun adı ilə bağlıdır.

 Kərim müəllimin elmi fəaliyyəti 
çoxşaxəlidir. O, sənət tariximizdə tədqiq 
olunmayan digər mövzular üzərində də 
yaradıcılıq işi aparmışdır. “Azərbaycan 

rus rəssamlarının əsərlərində” monoq-
rafiyasını buna misal göstərə bilərik. O, 
bu əsərində Q.Qaqarın, V.Vereşşagin 
kimi görkəmli rus rəssamlarının bir 
neçə boyakarlıq tablosunu aşkar etmiş, 
Azərbaycan sənətşünaslıq tarixində 

onlar haqqında ilk məlumatı vermişdir.
Görkəmli alim 110-dan artıq elmi 

əsərin, o cümlədən 12 monoqrafiya-
nın müəllifidir. O, “Sultan Məhəmməd 
və onun məktəbi”(1971, 1993), 
“Azərbaycan miniatürləri” (1980), “Mi-
niatür” (1983), “Divar üstü boyakarlıq” 
(1983), “Azərbaycan incəsənəti” (1977, 
1992), “Bəhruz Kəngərli” (1962), “Sadiq 
bəy Əfşar” (1987) və başqa əsərləri 
ilə sənətşünaslıq elminə böyük töhfə 
vermişdir.

K.Kərimov pedaqoji və ictimai 
fəaliyyət göstərmiş, 1966-cı ildən 
etibarən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetində dərs de-
miş, bir çox doktorluq və namizədlik dis-
sertasiyalarının elmi rəhbəri olmuşdur. 
1958-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının üzvü olan K.Kərimov 1982–
1992-ci illərdə ittifaqın katibi vəzifəsində 
çalışmışdır.

O, həm də gözəl ailə başçısı olmuş-
dur. Qızı Solmaz xanım Texniki Unver-
siteti bitirmişdir. Böyük oğlu Mahmud 
Kərimov isə elm sahəsində çalışmış, 
Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti 
vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Kiçik oğlu 
Azər isə həkimdir.

Sənətşünas alimin fəaliyyəti 
dövlət və cəmiyyət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 1993-cü ildə 
Beynəlxalq Gözəl Sənətlər Akade-
miyasının həqiqi üzvü seçilmişdir. O, 
Mədəniyyət Abidələrinin Qorunması və 
Bərpası Metodiki Şurasının, Mətbuat 
Komitəsinin Bədii Şurasının və başqa 
şura və komissiyaların üzvü olmuşdur. 
K.Kərimov “Şanlı əməyə görə” (1970) 
medalı və “Şərəf nişanı” (1972) ordeni 
ilə təltif olunmuşdur.

AMEA-nın müxbir üzvü Kərim 
Kərimov 1995-ci il iyulun 5-də Bakıda 
vəfat etmişdir. 

Böyük alimin xatirəsi sənətsevərlərin 
qəlbində daim yaşayacaqdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Kərim Kərimov – 100

Azərbaycan təsviri sənətinin 
görkəmli tədqiqatçısı

Azərbaycanda incəsənətin digər sahələri kimi, təsviri 
sənətimizin tədqiqində də uğurlu nailiyyətlər əldə 
olunmuşdur. Sənətşünas alimlərimiz milli mədəniyyət 

və incəsənətimizin tarixi köklərini araşdırmış, qədim 
mədəniyyət abidələrimizin yaranma tarixi, minatür sənətimizin 
inkişaf tendensiyaları barədə müfəssəl elmi tədqiqatlar 
aparmış, bu sahədə qiymətli monoqrafiyalar, elmi məqalələr 
hazırlayıb çap etdirmişlər. Bu alimlər sırasında sənətşünaslıq 
doktoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Kərim 
Kərimovun xidmətləri diqqətəlayiqdir.

Ötən ilin payızında böyük Qələbəmizlə 
başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsində 
iştirak etmiş Yardımlı gənclərindən 19 
nəfəri müəllimdir. Onlar dərs dedikləri 
siniflərdə şagirdlərini vətənpərvər olma-
ğa səsləməklə kifayətlənməyib, döyüş 
meydanlarında bunun canlı nümunələrini 
göstəriblər.

ANAMA: Ötən həftə  
324 hektar ərazi  

minadan təmizlənib  
Sentyabrın 13-dən 18-dək 324 hektar ərazi mina 

və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib.

 Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi-
nin (ANAMA) işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan 
əməliyyatlar barədə həftəlik hesabatında deyilir ki, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları-
nın ərazilərində aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 59 
piyada əleyhinə mina, 4 tank əleyhinə mina və 85 partlamamış 
hərbi sursat aşkarlanıb.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Komissiyası: 
Yolu azaraq Azərbaycan 
tərəfinə keçmiş Ermənistan 
vətəndaşları geri qaytarılıblar

Sentyabrın 18-də yolu azaraq Qubadlı rayonunun 
Eyvazlı kəndi ərazisindən Azərbaycan tərəfə keçmiş 
Ermənistan Respublikasının vətəndaşları olan mülki 
şəxslər – 19.02.1986-cı il təvəllüdlü Hakopyan Hakop 
Zaveni və 05.06.2001-ci il təvəllüdlü Sarkisyan Aram 
Qraçiqi Rusiya sülhməramlılarının vasitəçiliyi ilə sent-
yabrın 19-da Ermənistana qaytarılıblar.

Bu barədə AZƏRTAC-a Əsir və itkin düşmüş, girov 
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiya-
sından məlumat verilib. 

Fransa Aukus qalmaqalı fonunda İngiltərənin 
müdafiəsi ilə bağlı danışıqlardan imtina edir

Avstraliya Fransa ilə 
böyük bir müqaviləyə xitam 
verərək Aukus paktını 
imzaladıqdan sonra Fran-
sa hökuməti qəzəblənib. 
İngiltərənin Baş naziri Boris 
Conson Fransanın anlaşma 
ilə əlaqədar narahatlığına 
səbəb olacaq bir hadisə baş 
vermədiyini bildirib.

Baş nazirin açıqla-
ması iki ölkə arasında 
əvvəlki münasibətləri 
sabitləşdirməyib. Fran-
sanın müdafiə naziri Flo-
rans Parli bu həftə ingilis 
həmkarı Ben Vallac ilə 
Londonda keçirilməli olan 
görüşdən  imtina edib. İki 
gün davam edəcək danı-
şıqlara həmsədrlik edəcək 
İngiltərənin Fransadakı 
keçmiş səfiri Lord Riketts 
görüşün təxirə salındığını 
təsdiqləyib.

İngiltərənin Xarici İşlər 
Naziri Ceyms Kleverli BBC-
yə açıqlamasında bildirib 
ki, Fransa ilə əlaqələrin 

son nəticədə davam 
edəcəyi şübhəsizdir. O, 
Avstraliya və ABŞ arasın-
da bağlanmış  müqavilənin 
müdafiə tərəfdaşları ilə 
əlaqələri gücləndirmək və 
dərinləşdirmək, İngiltərədəki 
yüksək texnologiya istehsalını 
və şirkətlərini dəstəkləmək 
məqsədi daşıdığını qeyd edib.

Bir çoxlarının mübahisəli 
Cənubi Çin dənizində Çinin 
təsirinə qarşı çıxmaq cəhdi 
olaraq gördükləri Aukus paktı  
ilə 2016-cı ildə Fransa və 
Avstraliya arasında imza-
lanan 37 milyard dollarlıq 
müqavilə dayandırılıb.

Aukus paktı Asiya – Sakit 
Okean regionunda güc 
dəyişikliyinə səbəb ola bilər. 
Fransa Xarici İşlər naziri 
Jean-Yves Le Drian bunu 
müttəfiqlər və tərəfdaşlar 
arasında qəbuledilməz dav-
ranış kimi “arxadan zərbə” 
adlandırıb.

Müttəfiqlər arasında 
görünməmiş bir hal kimi 

Fransa Prezidenti Emmanuel 
Makron  Vaşinqton və Kan-
berradakı Fransa səfirlərini 
geri çağırıb.

Bu addıma cavab ola-
raq Boris Conson Fransanı 
yeni müttəfiqlikdən narahat 
olmamağa çağırıb. Baş 
nazir İngiltərə ilə  Fransa 
münasibətlərinin çox 
əhəmiyyətli olduğunu bildirib: 
“Fransaya olan sevgimiz 
sarsılmazdır.” 

İngiltərənin Xarici İşlər 
Naziri xanım Liz Trus razı-
laşmanın ölkəsinin maraqla-
rına cavab verdiyini bildirib. 
Paktın tətbiqi ilə İngiltərədə 
yüzlərlə yeni ixtisaslı iş yeri 

açacağını vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Aukus pak-

tına əsasən, Avstraliya nüvə 
sualtı gəmilərini idarə edən 
yeddinci ölkə olacaq. Paktın 
bir hissəsi olaraq müttəfiqlər 
kiber imkanları, süni intellekt 
və digər sualtı texnologiyaları 
da paylaşacaqlar.

Üçtərəfli müttəfiqlik Çin 
tərəfindən kəskin tənqid 
edilib. Öz nüvə və raket proq-
ramları ilə yaxından izlənilən 
Şimali Koreya isə paktın 
"nüvə silah yarışına" səbəb 
ola biləcəyini bəyan edib.

Leyla MƏMMƏDOVA, 
“Xalq qəzeti”

Fransa müdafiə naziri İngiltərə, ABŞ və 
Avstraliya arasında yeni təhlükəsizlik paktı ilə 
əlaqədar yaranan qalmaqala görə ingilis həmkarı 
ilə danışıqlardan imtina edib.
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