
 “Xocalı soyqırımı – 30” adlı 
videokonfrans keçirilib

Milli Kitabxanada Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan kitabxanaların 
iştirakı ilə Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümünə həsr 
olunmuş “Xocalı soyqırımı – 30” adlı videokonfrans 
və Səkinə Turabqızının “Xocalı ağrısı: (tarixi esselər)” 
adlı kitabının onlayn təqdimatı keçirilib.

Onlayn videokonfransı gi-
riş sözü ilə Milli Kitabxananın 
direktoru, professor Kərim 
Tahirov açaraq bildirib ki, 
Xocalı soyqırımı XX əsrin ən 
böyük faciəsi, bəşəriyyətə, 
insanlığa qarşı törədilmiş 
qətliamdır. Azərbaycan 
xalqına qarşı zaman-zaman 
belə qətliamlar törədilib. XX 
əsrin sonunda, sivil bir dünya 
düzənində belə tükürpədici 
qətliamın, bəşəriyyətin 
qanını donduran soyqırımın 
baş verməsi ağlasığmazdır. 
Prezident, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə müzəffər Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən 44 gün-
lük müharibə nəticəsində 
Xocalı rayonunun da 9 
kəndi – Qarabulaq, Moşx-
maat, Dəmirçilər, Çanaq-
çı, Mədətkənd, Sığnaq, 
Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı 
işğaldan azad olunub. İnanı-
rıq ki, yaxın zamanda Xocalı 
tam azad olunacaq, orada 
quruculuq işləri görüləcək.

K.Tahirov daha sonra 
bildirib ki, Xocalı faciəsi haq-
qında çoxsaylı kitablar nəşr 
olunub. SəkinəTurabqızının 
bu gün onlayn təqdimatını 
keçirdiyimiz “Xocalı ağ-

rısı: (tarixi esselər)” adlı 
kitabı da belə əhəmiyyətli 
nəşrlərdəndir. 

Onlayn konfransın da-
vamında Milli Kitabxananın 
direktor müavini Ədibə İsma-
yılova çıxış edərək bildirib 
ki, Xocalı faciəsi bizim XX 
əsr tariximizin ən fəlakətli, 
ən dəhşətli, ən acınacaq-
lı səhifəsidir. Azərbaycan 
xalqı və onun dövləti Xocalı 
faciəsini heç vaxt unutmur 
və unutmayacaqdır. Milli 
Kitabxana hər ildönümü 
ərəfəsində əyani tədbirlər, 
geniş kitab sərgiləri, eləcə 
də kitab təqdimatları keçi-
rir. Bu il də Milli Kitabxana 
olaraq Xocalı soyqırımının 

otuzuncu ildönümü haqqında 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamı 
və Mədəniyyət Nazirliyinin 
Tədbirlər Planına uyğun 
olaraq bir sıra tədbirlər 

həyata keçirilib. O, konfrans 
iştirakçılarına Milli Kitabxana-
nın əməkdaşları tərəfindən 
hazırlanan “Xocalı soyqırımı 
– 30” virtual sərgilər barədə 
məlumat verib.

Tədbirin sonunda “Xocalı 
ağrısı: (tarixi esselər)” kita-
bının müəllifi , Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin və 
Jurnalistlər Birliyinin üzvü, 
“Qızıl qələm” media mükafatı 
laureatı Səkinə Turabqızı 
çıxış edərək belə tədbiri 
təşkil etdiyinə görə Milli 
Kitabxananın rəhbərliyinə öz 
təşəkkürünü bildirib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Turizm biznesində  
uğurlu adamların yolu” 

O, tələbələrə turizm 
sektorunda işləmək və 
rəqabət mühitində öz yerini 
tutmaq üçün lazım olan bilik 
və bacarıqlardan, həmçinin 
təhsil müddətində tələbələrin 
ictimai işlərdə fəallığının 
onların inkişafına verəcəyi 
töhfələrdən danışıb. Öz 
keçdiyi uğur yolunda qar-
şısına çıxan problemlər və 
onların həll edilməsi yolla-
rından bəhs edən Tərlan 
Quliyev turizm sektorunda 
dil biliklərinin vacibliyi, tədris 
müddətində keçilən biliklərin 
mənimsənilməsi  və əlavə 
məlumatların araşdırılması, 
turizm sənayesində müəyyən 
mövqeyə sahib insanların 

təcrübəsinin öyrənilməsinin 
tələbələrin gələcək karyera-
sında onlara cığır açacağını 
vurğulayıb. 

Tələbələrin motivasiya 
edilməsinə istiqamətlənmiş 
tədbir iştirakçıların marağına 
səbəb olub. Sonda turizm və 
qonaqpərvərlik fakültəsinin 
dekan müavini Emin Quliyev 
və turizm biznesi kafedra-
sının baş müəllimi Aynur 
Hüseynzadə tələbələrə öz 

tövsiyyələrini veriblər.

Z.BƏŞİRQIZI, 
 “Xalq qəzeti”

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 
Yerusəlimdə ehtiramla anılıb

İsrailin Yerusəlim şəhərində Xocalı 
soyqırımının 30-cu ildönümü ilə əlaqədar anım 
tədbiri keçirilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, 
Komitənin dəstəyi və “Azİz” 
İsrail–Azərbaycan Beynəlxalq 
Assosiasiyasının təşkilatçılığı 
ilə mədəniyyət mərkəzində 
baş tutan tədbirdə Knessetin 
deputatı, İsrail–Azərbaycan 
parlamentlərarası qrupunun 
sədri Elina Bardaç–Yalova, 
Azərbaycan Milli Məclisinin 
üzvü Sevil Mikayılova, 
Azərbaycanın İsraildəki Tu-
rizm Nümayəndəliyinin rəhbəri 
Cəmilə Talıbzadə, “Passa-
ge” jurnalının baş redakto-
ru, sənətşünaslıq doktoru 
Nərminə Ağası və digər rəsmi 
şəxslər, yerli ictimaiyyətin 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan 
“Azİz” Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin direktoru Yeganə 
Salman 1992-ci il fevralın 
25-dən 26-na keçən gecə 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

sovet ordusunun Xankəndidə 
yerləşən 366-cı alayının işti-
rakı ilə Xocalı şəhərində dinc 
və günahsız azərbaycanlılara 
qarşı törətdiyi dəhşətli soyqı-
rımı barədə ətraflı məlumat 
verib. Bildirilib ki, Azərbaycan 
xalqı, İsraildə və dünyada 
yaşayan azərbaycanlılar 
bu il dərin hüzn və kədərlə 
ölkəmizin müasir tarixinə ən 
dəhşətli qətliam kimi həkk 
olunmuş faciənin 30-cu ildönü-
münü qeyd edir.

Sonra deputatlar Elina 
Bardaç–Yalova, Sevil Mika-
yılova, “Pisqat Zeev” Qüds 
Mədəniyyət Mərkəzinin 
rəhbəri Yael Kohen, “Azİz” 
İsrail–Azərbaycan Beynəlxalq 
Assosiasiyasının prezidenti 
Lev Spivak çıxış ediblər.

“Yəhudilər sizi hər kəsdən 
yaxşı anlayır. Dinc əhalisi 
vəhşicəsinə qətlə yetirilən 
Azərbaycanın dərdinə şərik 
oluruq”, – deyə E.Bardaç–

Yalova Xocalı qurbanlarını 
ehtiramla yad edib.

Azərbaycanlı qonaqlar 
Xocalı faciəsi kimi ağrımıza 
şərik olduqlarına, “Xocalıya 
ədalət!” beynəlxalq kampa-
niyasına fəal şəkildə qoşul-
duqlarına, xalqımıza dəstək 
göstərdiklərinə görə İsrail 
dövlətinə və yəhudi xalqına 
minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

“Azİz” Beynəlxalq As-
sosiasiyasının prezidenti 
Lev Spivak anım tədbirinin 
keçirilməsində göstərdikləri 
dəstəyə görə Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinə, “Xocalıya 
Ədalət!” beynəlxalq təbliğat 
kampaniyasına, “Pisqat Zeev” 
Qüds Mədəniyyət Mərkəzinin 
rəhbəri Yael Kohenə, musiqi 
məktəbinin direktoru Qalina 
Pritsə, “Azİz”in Yerusəlim 
bölməsinin sədri Alek-
sandr Aqranovskiyə xüsusi 
minnətdarlığını bildirib.

Tədbir Azərbaycan və 
dünya musiqi klassiklərinin 
əsərlərindən ibarət  proqram 
ilə davam edib. Əsərləri 
Azərbaycanın tanınmış piano-
çusu, beynəlxalq müsabiqələr 
laureatı Fəqan Həsənli və is-
railli opera müğənnisi Kamelia 
Yoffe ifa ediblər.

Tədbir çərçivəsində 
Qarabağ və Xocalı soyqırımı 
həqiqətlərindən bəhs edən 
kitablar təqdim olunub.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Qadın voleybolçularımız 
növbəti oyunlara çıxacaqlar

Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan 
Super Liqasında III dövrənin növbəti oyunlarının 
keçirilmə yeri və vaxtı dəqiqləşib.

 Ölkə çempionatının IX turunun matçları 
fevralın 25-də, VIII turun təxirə salınan oyunları 
isə martın 1-də təşkil olunacaq. 

Fevralın 25-də öncə meydana “Murov” və 
“Abşeron” komandaları çıxacaqlar. Oyun saat 
16:00-da başlanacaq. Bu qarşılaşmadan 2 
saat sonra UNEC -- “ Azərreyl” görüşünə start 
veriləcək.

Martın 1-də keçiriləcək VIII turun təxirə 
salınan oyunlarından sonra III dövrəyə yekun 
vurulacaq. Turun ilk qarşılaşması saat 16:00-da 
“Azərreyl” – “Abşeron” komandaları arasında 
olacaq. Dövrəyə UNEC -- “Murov” görüşü ilə 
yekun vurulacaq. 

Görüşlər Azərbaycan Voleybol Federasiya-
sının idman zalında keçiriləcək.

Qeyd edək ki, pandemiya səbəbindən 

karantin qaydalarına uyğun keçirilən oyunlara 
azarkeşlər buraxılmayacaq.

İdman jurnalistləri arasında 
şahmat yarışı keçiriləcək

Fevralın 27-də Azərbaycan Şahmat 
 Federasiyası və Azərbaycan İdman Jurnalistləri 
Federasiyası idman jurnalistləri arasında  
“5 mart – Bədən Tərbiyəsi və İdman günü”nə 
həsr olunan şahmat yarışı təşkil edəcək.

 “İdman birləşdirir” şüarı ilə keçiriləcək yarış 
9 turdan ibarət olacaq.

Yarışın reqlamentinə əsasən hər oyuna 
5 dəqiqə vaxt ayrılacaq və hər gediş üçün 3 
saniyə əlavə olunacaq.

Doqquz turdan sonra qaydalara uyğun 
olaraq, ilk üç yeri tutan iştirakçılara diplom, pul 
mükafatı və  qiymətli hədiyyələr təqdim oluna-
caq.

Tərlan SÜLEYMANOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının 
loqotipi yenilənib

Azərbaycan Cüdo Federasiyası təşkilatın inkişaf strategiya-
sına uyğun olaraq, loqotipinin tamamilə yenilənməsini həyata 
keçirib.  Yeni loqotip və korporativ kimlik hazırlanan zaman 
cüdo idman növünün yaradıcısı Ciqaro Kanonun müəyyən etdiyi 
dəyərlər və həmçinin, bu idman növü üzrə mövcud olan son 
trendlər əsas götürülüb.

Federasiyanın baş katibi Rəşad Rəsullu bildirib ki, əsasını müasirlik, 
peşəkarlıq və sadəlik təşkil edən loqotipin hazırlanması zamanı bir sıra 
prinsiplər əsas götürülüb.

Məsələn, ilk növbədə loqotip cüdo idman növü ilə assosiasiya 
edilməlidir və bu baxımdan, yeni loqotipdə cüdo fəndi əks etdirilib. 
Bundan başqa, Azərbaycan bayrağının rənglərindən biri ilə assosiativ 
çalardan istifadə edilib.

Loqonun modern cizgiləri özündə “A” və “J” hərflərini əks etdirir ki, bu 
da “Azerbaijan Judo” deməkdir. Təsvirin yaradılmasına fərqli yanaşma 
nəticəsində cüdoda ən vacib fəndlərdən biri kimi “tai-otoshi” – iki cüdoçu-
nun çiyin atışı fəndi loqoda unikal şəkildə təsvir olunub.

Ölkəmizdə çox sevilən idman növlərindən biri olan cüdonun yeni kor-
porativ özünəməxsusluq qazanması Azərbaycan cüdosunun beynəlxalq 
səviyyədə daha çox tanınması və ölkə daxilində cüdonun populyarlaş-
dırılması istiqamətində öz töhfəsini verəcək. Yeni loqotip federasiyanın 
fəaliyyətində mərhələli olaraq tətbiq ediləcəkdir və prosesin aprel ayının 
sonuna qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

Tərlan SÜLEYMANOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin 
(ATMU) turizm və qonaqpərvərlik fakültəsində “Tu-
rizm biznesində uğurlu adamların yolu” adlı tədbir 
keçirilib. Birinci kurs tələbələrinin iştirakı ilə keçən 
tədbirdə ATMU-nun məzunu, “Səyahət” Sağlamlıq 
və Turizm Şirkətinin Baş direktoru Tərlan Quliyev 
tövsiyə xarakterli çıxış edib.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

 Azərbaycan Dövlət  
Rəssamlıq Akademiyası

 kafedralarda vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Akademik rəngkarlıq və kompozi-
siya – 1 ştat professor-1 yer 

1 ştat dosent-4 yer
0,5 ştat dosent-1 yer 
1 ştat baş müəllim -1 yer 
Rəngkarlıq – 1 ştat professor-1 yer
Rəsm – 1 ştat professor-2 yer 
1 ştat dosent-2 yer
1 ştat baş müəllim-1 yer 
1 ştat müəllim-1yer 
Qrafika – 1 ştat professor – 1 yer 
1 ştat dosent-2 yer
0,5 ştat dosent-1 yer
 0,5 ştat baş müəllim-1 yer
Bədii keramika, şüşə və metal – 1 

ştat dosent-2 yer 
1 ştat baş müəllim-1 yer 
0,5 ştat baş müəllim-1 yer 
Bədii toxuculuq və xalça sənəti – 1 

ştat dosent-3 yer
1 ştat baş müəllim-2 yer
Dizayn – 1 ştat dosent-3 yer 
1 ştat baş müəllim-3 yer
Geyim dizaynı –1 ştat dosent-2 yer

Heykəltəraşlıq – 1 ştat professor- 
1 yer 

1 ştat dosent-1 yer 
1 ştat baş müəllim-1 yer 
0,5 ştat baş müəllim-1 yer
İncəsənət tarixi –1 ştat dosent- 

2 yer 
0,5 ştat dosent-1 yer 
0,5 ştat baş müəllim-2 yer
Humanitar və ictimai fənlər –- 0,5 

ştat professor-1 yer 
0,5 ştat dosent-2 yer
Memarlıq – 1 ştat professor-1 yer
1 ştat dosent-1 yer
1 ştat baş müəllim-1 yer 
0,5 ştat baş müəllim -1 yer 
0,5 ştat müəllim-1 yer
Müsabiqə müddəti bu elan dərc 

edildikdən sonra bir ay keçənədəkdir.
Sənədlər təlimata uyğun olaraq 

aşağıdakı ünvana göndərilməlidir.
Ünvan- Bakı şəhəri, H.Əliyev 

prospekti 58. 

REKTORLUQ

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

ASCO-nun gəmilərinə mexaniki kipləyicilərin və 
nasosların satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
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 2 mart 2022-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 açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 1132.
Ünvan- Bakı, Mikayıl Huseynov küçəsi 2.

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
tabeliyindəki idarələrə tələb olunan 

akkumulyatorların satın alınması  məqsədilə

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
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 10 mart 2022-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 açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

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

Xocavənddə kütləvi 
məzarlıq aşkarlanıb 

 Xocavəndin Edilli kəndində kütləvi məzarlıq 
aşkarlanıb.
Kütləvi məzarlıq Azərbaycan Respublikasının Əsir və 

itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar 
Dövlət Komissiyası İşçi qrupunun topladığı şahid ifadələri və 
materiallar əsasında müəyyən edilib.

İşçi qrupunun üzvü Zaur İsmayılov  açıqlamasında bildirib 
ki, araşdırmalar zamanı məlum olub ki, işğaldan azad edilən 
Ağdam, Füzuli, Xocavənd və Şuşa şəhərinin ətraflarında da 
belə məzarlıqlar mövcuddur: “Onlardan biri də Xocavəndin 
Edilli kəndindədir. Şahidlərin ifadələri əsasında məzarlığın 
aşkarlanması mümkün olmuşdur. İlkin məlumatlara görə, 
orada 15-20 nəfərin qalıqlarının olma ehtimalı var.

Dövlət Komissiyasında bəzi kütləvi məzarlıqların 
məlumatları var. GPRS koordinatlar müəyyən olunub. Orada 
dəfn olunan insanların sayı müəyyənləşib. Ardıcıl olaraq, 
ərazilər minalardan təmizləndikcə, məzarlıqlar da açılacaq-
dır”, – deyə o əlavə edib.

Zaur İsmayılov bildirib ki, Füzuli rayonunun Seyidəhmədli 
kəndində keçmiş “Kolxoz idarəsi” deyilən ərazidəki meydan-
çada 10 nəfərdən çox azərbaycanlının basdırıldığı kütləvi 
məzarlıq barədə də məlumatlar var. Həmin ərazi minalı oldu-
ğu üçün hələlik araşdırma aparmaq mümkün olmayıb.

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda 
COVID-19 infeksiyasına  

1755 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) 

infeksiyasına son sutkada 1755 yoluxma faktı qeydə 
alınıb, 4517 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən 
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 23 nəfər 
vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 781 min 538 nəfərin korona-
virus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 
754 min 41 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9330 nəfər vəfat 
edib. Aktiv xəstə sayı 18 min 167 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi 
ilə əlaqədar 10 min 291, bu günə qədər isə ümumilikdə 6 
milyon 522 min 155 test icra olunub.
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