
5 noyabr 2022-ci il, şənbə 11
Saatlıda 118 yaşlı məktəbə  

Heydər Əliyev Fondu yeni bina inşa etdirib

Saatlı rayonunda Məhəmməd Əliyev adına Əlisoltanlı kənd tam 
orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib. 

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər 
verir ki, məktəb 1904-cü ildən 190 
yerlik uyğunlaşdırılmış məktəb kimi 
fəaliyyət göstərir. Saatlı rayonunun ən 
qədim məktəblərindən olan Əlisoltanlı 
kənd tam orta məktəbinin binası so-
nuncu dəfə 1975-ci ildə təmir edil-
mişdi. Yüzdən çox yaşı olan məktəb 
binası istifadəyə yararsız vəziyyətdə 
olduğundan Heydər Əliyev Fondu 
“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” 
layihəsi çərçivəsində 360 şagird yerlik 
yeni bina inşa edib. Məktəbdə fənn 
otaqları, biologiya, kimya üzrə kabinet 
və laboratoriyalar, informatika kabi-
neti, hərbi otaq, əmək otağı, kitabxa-
na və oxu zalı, idman və akt zalları, 
futbol və voleybol meydançaları ya-
radılıb, yeməkxana istifadəyə verilib, 

məktəbin həyətyanı sahəsi abadlaş-
dırılıb. 

Məktəbin yeni binasının açılışın-
da Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Elmir Bağırov, Mil-Muğan Re-
gional Təhsil İdarəsinin müdiri Rəşad 
Musayev, Heydər Əliyev Fondunun 
nümayəndəsi Cəmil Əliyev, təhsil 
işçiləri, məktəb kollektivi və kənd 
sakinləri iştirak ediblər.

Çıxış edənlər Azərbaycan 
dövlətinin ölkəmizdə elmin və təhsilin 
inkişafına yüksək diqqət və qayğı-
sından söz açıblar. Bildirilib ki, ötən 
dövrdə Heydər Əliyev Fondunun xətti 
ilə bir çox məktəb binası inşa olunub 
və ya əsaslı təmir edilib. 

Bildirilib ki, son illərdə rayonun 
öndə gedən məktəblərindən biri məhz 

Əlisoltanlı kənd tam orta məktəbidir. 
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı 
ilə 2013/2014-cü tədris ilində keçirilən 
“Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” 
müsabiqəsində qalib gələrək müka-
fatlandırılan təhsil ocaqları sırasında 
Saatlı rayonunun Əlisoltanlı kənd tam 
orta məktəbi də yer alıb. Məktəbin 
şagirdləri respublika fənn olimpia-
dalarında və fənn müsabiqələrində 
dəfələrlə qalib gəliblər. Həmçinin 
şagirdlər dəfələrlə milli intellektu-
al yarışlarda qalibiyyət əldə ediblər. 
Son 5 ildə məktəbin 90-dan çox şa-
girdi, 2021–2022-ci tədris ilində isə 
33 məzunundan 22-si ali məktəblərə 
qəbul olub.

Məhəmməd Əliyev adına Əlisoltanlı 
kənd tam orta məktəbin direktoru Ra-
mal Ələsgərov müsahibəsində bildirib 
ki, 1904-cü ildə fəaliyyətə başlayan 
məktəbin ötən dövrlərdə bir çox uğur-
ları olub. “Milli intellektual yarışlarda 

səkkiz dəfə Azərbaycan çempionu 
adını qazanan şagirdlərimiz hazırda 
ölkənin bir çox ali təhsil ocaqların-
da oxuyurlar. Məzunlarımız arasında 
Prezident təqaüdü alanlar da var. On-
lar magistr təhsillərini xarici ölkələrdə 
davam etdirirlər. Yaradılan bu şəraitə 
görə Prezident İlham Əliyevə və 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevaya kollektiv 
adından dərin təşəkkürümüzü bildiri-
rik”, – deyə direktor qeyd edib.

Məktəbin X sinif şagirdi Rəvanə 
Vəlizadə deyib: “Əvvəlki məktəbin 
şəraiti yaxşı deyildi və bu, tədris 
prosesinin lazımi səviyyədə həyata 
keçirilməsinə imkan vermirdi. Artıq 

yeni məktəb binası istifadəyə verilib. 
İndi yaradılan şərait bizim dərslərimizə 
də müsbət təsirini göstərəcək”.

Sonda məktəbdə yaradılan şəraitlə 
tanışlıq olub.

ADA Universitetində  
Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir

ADA Universitetində 8 Noyabr  Zəfər 
Günü münasibətilə “Şuşanın dağları 
başı dumanlı” adlı bədii-sənədli film nü-
mayiş etdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, ADA Univer-
sitetinin Tələbə Xidmətləri və “Sönməz 
Məşəl” Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin 
birgə əməkdaşlığı ilə baş tutan film nüma-
yişi universitetin tələbələrini, müəllim və 
işçi heyətini bir araya gətirib.

Tədbir Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başla-
nıb. Daha sonra şəhidlərimizin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Qonaqları salamlayan ADA Universite-
tinin tələbəsi Cavid Şahməmmədli tədbirin 
önəmindən bəhs edib.

Tələbə Xidmətləri şöbəsinin mene-
ceri Günel Əsgərova çıxışında bildirib 
ki, ADA icması 8 Noyabr  Zəfər Gününü 
böyük sevinclə qeyd edir və 44 günlük 
Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın 

ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən 
qəhrəmanlarımızın xatirəsini yad etmək 
məqsədilə müxtəlif tədbirlər təşkil edir.

“Sönməz Məşəl” Mədəni Əlaqələr İcti-
mai Birliyinin sədri Şəhla Nağıyeva çıxışı za-
manı diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Res-
publikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi 
və İctimai Televiziya ilə birgə ərsəyə gələn 
film Şuşanın tarixindən bəhs edir. Əlavə 
edilib ki, Müsəllim Həsənovun ssenari 
müəllifi olduğu filmi ingilis dilində BBC te-
leviziyasının məşhur aparıcılarından olan 
Devid Seys səsləndirib.

Tədbir ADA Universiteti tələbələrinin 
ifasındakı ədəbi bədii kompozisiyalarla da-
vam edib.

Qeyd edək ki, noyabrın 4-də ADA 
Universitetində 8 Noyabr Zəfər Gününə 
həsr olunmuş sərgi də keçirilib. Sərgi 
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının birgə 
təşkilatçılığı ilə reallaşıb.

Bədii qiraət müsabiqəsi
Dünən Nizami Gəncəvi adına  Milli 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində 
Dövlət bayrağı və Zəfər günü 
münasibətilə Bakı şəhər məktəbləri 
arasında bədii qiraət müsabiqəsi keçi-
rildi. Müsabiqə Azərbaycan Respubli-
kası Dövlət Himninin səsləndirilməsi  
ilə başlandı. 

Tədbiri muzeyin ictimaiyyətlə əlaqələr  
və mətbuat şöbəsinin müdiri, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru Nəzmiyyə Yigitoğlu 
açaraq tədbirin əhəmiyyətindən danışdı. 
O, bildirdi ki, noyabr ayı xalqımız üçün 
əlamətdar hadisələrlə zəngindir. Bunlar-
dan 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaq-
larımızın azad edildiyi gün–Zəfər bayramı 
və  Dövlət Bayrağı Günü xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir.  

Daha sonra 44 günlük Vətən 
müharibəsinin həyəcanlı anlarını əks 
etdirən  videoçarx nümayiş olundu. 

Qeyd olundu ki, müsabiqədə Bakı 

şəhərinin rayonlarını təmsil edən 12 
məktəbdən müəllim və şagirdlər işti-
rak edib. Muzeyin “Elmi inkişaf və tədris 
layihələri” şöbəsi və Həmkarlar Təşkilatının 
birgə əməkdaşlığı ilə keçirilən müsabiqədə 
vətənpərvərlik mövzusunda müxtəlif şeir 
və musiqi parçaları ifa olunub.

Bədii qiraət müsabiqəsinin münsiflər 
heyətində – professor, şair Rafiq Yusifoğ-
lu, şair və nasir Qəşəm İsabəyli, Əməkdar 
artist, bədii qiraət ustası Azad Şükürov çı-
xış edərək tədbirin təşkilinə görə muzey 
rəhbərliyinə və məktəblilərə minnətdarlıq 
etdilər. Məktəblilərin şeir ifalarını yüksək 
qiymətləndirən münsiflər onlara öz 
tövsiyələrini verdilər.

Sonda məktəblilərə Nizami Muzeyi-
nin  fəxri fərmanı və onların müəllimlərinə 
hədiyyələr təqdim edildi.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Amerika – Azərbaycan Cəmiyyəti 
(Azerbaijan Society of America) 2022-ci 
il üzrə payız semestrinin təqaüd proqra-
mının qaliblərini elan edib.

Builki müsabiqənin iki tələbə qalibi olub. 
Onlardan biri Nyu-Yorkdakı CUNY Baruch 
Kollecinin tələbəsi Elnurə Musazadə, digəri 
isə Pensilvaniya Drexel Universitetinin 
tələbəsi Vüsalə İslamovadır.

Qaydalara görə, tələbələr Vətənə olan 
sevgilərini dünyaya aşılamaq və bölüşmək 
arzusunu nümayiş etdirən esselər təqdim 

ediblər. Hər bir tələbəyə 3 min ABŞ dolları 
məbləğində mükafat verilib.

Xatırladaq ki,  cəmiyyət 2013-cü ildə 
ABŞ-da akkreditə olunmuş kollec və ya 
universitetdə təhsil alan amerikalı ailələr 
tərəfindən övladlığa götürülmüş, ABŞ-da 
müvəqqəti yaşayan və ya orada doğulub 
böyüyən Azərbaycan əsilli uşaqlara kömək 
etmək məqsədilə təqaüd fondu yaradıb. 

Səadət RZAYEVA,
“Xalq qəzeti”

Unudulmaz tandem 

Bu olduqca xoş təsadüfdür və dərin rəmzi məna daşıyır ki, 
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illiyinin qeyd 

olunduğu 2022-ci ildə idman mətbuatımızın ağsaqqalı, ilk sayı 
1932-ci ildə işıq üzü görmüş " İdman " qəzetinin də 90 yaşı 
tamam olur. Əvvəllər "Azərbaycan bədən tərbiyəçisi"– 
"Fizkulturnik   Azerbaydjana" adı ilə nəşr edilən, ötən əsrin 
altmışıncı illərinin sonlarından " İdman"–"Sport" kimi fəaliyyət 
göstərən, daha sonra isə oxucularla görüşə "İdman"adı ilə 
gələn qəzet respublikada bədən tərbiyəsi və idmanın, olimpiya 
hərəkatının təbliğinə və inkişafına yorulmadan xidmət edərək, 
mühüm işə öz töhfələrini vermişdir.

Bu sətirlərin müəllifinin 55 ilə yaxın-
dır davam edən jurnalistlik fəaliyyətinin 
ilk iyirmi yeddi ili (1968–1995) 
"İdman"–"Sport"la bağlıdır. Qətiyyətlə 
deyə bilərəm ki, həmin illərdə Bakı-
nın mərkəzində, keçmiş "Nərgiz" ka-
fesi yaxınlığındakı birmərtəbəli bina-
da, sonralar isə indiki "Azərbaycan" 
nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində 
yerləşən redaksiyamızın divarları 
arasında çalışanlar burada yaxşı bir 
məktəb, lap belə deyək, əsl ustad 
dərsləri keçmişlər. İdmanımız, idman 
ictimaiyyətimiz üçün əlamətdar ildə ar-
tıq böyük əksəriyyəti həyatda olmayan 
həmin unudulmaz simaları hörmət və 
ehtiramla yad etməyi, yeri gəldikcə on-
lar barədə xatirələrimi qələmə almağı 
özümə borc bilirəm.

Gur vaxtlarında geniş oxucu 
rəğbəti qazanan "İdman"–"Sport" 
həftədə üç dəfə çap olunurdu. İspani-
yanın Barselona şəhərində keçirilmiş 
XXV Yay Olimpiya Oyunları ( 1992-ci 
il) ərəfəsində isə qəzet həmin illərdə 
özünün baş redaktoru, Əməkdar jur-
nalist Aqşin Kazımzadənin təşəbbüsü 
və rəhbərliyi ilə həftədə dörd dəfə 
çıxdı və bu, bir neçə ay davam etdi. 
Hərçənd o illərdə respublikamız 
mürəkkəb iqtisadi vəziyyət şəraitində 
yaşayırdı, çətinliklər, maddi sıxıntılar, 
həyatın bütün sahələri kimi, mətbuatın 
da əl-qolunu bağlamışdı. Amma nə 
qədər çətin olsa da, " İdman" bu işin 
də öhdəsindən gəlib tarix yazmağı 
bacardı. Zarafat deyil, həftədə dörd 

nömrə o vaxt rekorda bərabər idi.
On il əvvəl "İdman" qəzetinin 

səksən illik yubileyi münasibətilə 
nəşr olunmuş "İdman"–80 kitabından 
(tərtibçi Əməkdar jurnalist Qabil Meh-
diyevdir)  götürüb bu gün dərc etdi-
yimiz, bilmirəm, Faiq Rəcəblininmi, 
Leonid Bedoşvilininmi və ya Genna-
di Malyovunmu çəkdiyi fotoda 37 il 
(1950–1987) bu qəzetə rəhbərlik et-
miş, elə buna görə də rekordçu redak-
tor kimi yadda qalan Mirpaşa Miriyevlə 
(şəkildə solda) uzun illər ərzində 
onunla çiyin-çiyinə çalışmış redaktor 
müavini Aqşin Kazımzadəni görürsü-
nüz. Qəzetin getdikcə məşhurlaşıb 
idman ictimaiyyətinin sevimlisinə 
çevrilməsində bu tandemin böyük rolu 
olub. Redaktor və onun müavini bütün 
fəaliyyətləri dövründə əsl təşkilatçılıq 
və yaradıcılıq nümunəsi göstərmiş, 
redaksiyada işləməyə dəvət etdikləri 
say-seçmə "oyunçular", o cümlədən 
idman ustaları, ustalığa namizədlər, 
respublika və ümumittifaq dərəcəli 
hakimlər, əməkdar məşqçilərlə uzun 
və şərəfli bir yol keçmiş, qəzetə 
rəhbərliklərinin finişində isə "meydanı" 
alqışlar altında – Azərbaycan Respub-
likasının Əməkdar jurnalisti fəxri adı 
və daha neçə-neçə yüksək mükafatla 
tərk etmişlər.

Təsadüfi deyil ki, unudulmaz 
tandemin bütün həmkarları sonra-
lar onları ustad tərcüməçi, "İdman" 
dan o vaxtkı Azərinformun, indi-
ki  AZƏRTAC-ın baş direktorunun 

müavini vəzifəsinə yüksələn Elman 
Cəfərlinin dediyi kimi  bu gözəl həyata 
pərvazlandıran "İdman"da  keçirdikləri 
illər və yaradıcılıq uğurları barədə bü-
tün kollektivə, ilk növbədə isə Miriyev 
və Kazımzadəyə minnətdarlıq hissi ilə 
söhbət açırdılar.

Taleyin hökmü ilə "İdman"ın 90 
yaşının tamam olduğu ildə, özü-
nün isə 70 yaşına beş -altı ay qal-
mış həyatı, deməli, həm də ürəkdən 
bağlandığı jurnalistikanı tərk etmiş 
Əməkdar mədəniyyət işçisi Məzahir 
Süleymanzadə otuz il əvvəl " İdman"ın 
6000-ci nömrəsinin çapdan çıxma-
sı münasibətilə qəzetin artıq mənim 
arxivimdə saralıb-solmuş 30 aprel 
1992-ci il tarixli sayında belə bir fikir 
söyləmişdi: 

–"İdman"–"Sport" qəzetlərinin 
mənim jurnalistlik taleyimdə oyna-
dığı rolu sözlə ifadə etməyə çətinlik 
çəkirəm. Mən bu səmimi kollektivdə 
1979–1980-ci illərdə işləmişəm. Jur-
nalistikada ilk kövrək addımlarımı Mir-
paşa Miriyevin, Aqşin Kazımzadənin, 
Oqtay Bayramovun, Paşa Əmirovun, 
Elman Cəfərlinin, Xədicə Orduxano-
vanın xeyir-duası ilə atmışam. Son-
ralar vəzifə pillələri ilə irəliləyəndə, 
müxtəlif yaradıcılıq mükafatlarına la-
yiq görüləndə "İdman"ın xeyir-duası 
həmişə mənə, necə deyərlər, gözmun-

cuğu olub. Hətta tanışlarım deyirlər 
ki "Səhər" qəzetində də "İdman"ın 
dəst-xətti duyulur. Qısa, konkret söz 
deməyi, faktları dönə-dönə yoxlama-
ğı, oxucu qəlbinə yol tapmağı mənə 
"İdman" öyrədib...

... Rekordçu redaktor, ölkəmizdə 
İdman mətbuatının banilərindən biri, 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin fərdi təqaüdçüsü Mirpaşa Mirisma-
yıl oğlu Miriyev həyatı 2007-ci ildə 87 
yaşında, Aqşin Zəki oğlu Kazımzadə 
isə 2011-ci ildə 74 yaşında tərk 
etmişlər. Hər ikisi də iyun ayında.

Daim idmanla nəfəs alan, ən çox 
da futboldan yazıb "Neftçi"nin hər 
bir qələbəsindən böyük zövq alan 
A.Kazımzadənin Azərbaycan fut-
bolunun 100 illiyinin qeyd olundu-
ğu günlərdə, 2011-ci il iyunun 10-da 
həyatla vidalaşması  ikiqat üzücü idi. 
Qəfil vəfatından cəmi 10 gün əvvəl 
Aqşin müəllimin bir qrup həmkarı ilə 
birlikdə Azərbaycan Mətbuat Şurası-
na dəvət olunması və həmin yubiley 
münasibətilə futbolumuzun təbliğində 
xidmətlərinə görə mükafatlandırılan 
ən yaxşı 33 idman jurnalistinin siyahı-
sından birinci olaraq məhz ona diplom 
təqdim olunması da yadımdadır.

 
Oqtay BAYRAMOV,

Əməkdar jurnalist

İdman tariximizdən

“Uşaqların Nizami Gəncəvi dünyası”

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondunun növbəti layihəsi üzrə 
“Uşaqların Nizami Gəncəvi dünyası” 
adlı kitabı nəşr olunub.

Nəşr layihəsinin rəhbəri və kitabın ön söz müəllifi 
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun pre-
zidenti Günay Əfəndiyevadır. Türk xalqlarının zəngin 
ədəbiyyat xəzinəsinə, musiqisinə, incəsənətinə töhfə 
vermiş dahi şəxsiyyətlərin dünya miqyasında  ta-
nıdılması yönündə fəaliyyət göstərən  Beynəlxalq 
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Nizami Gəncəvi irsi-
nin daha dərindən öyrənilməsi və geniş auditoriyaya 
çatdırılması istiqamətində müxtəlif dillərdə kitablar 
nəşr etmiş, böyük mütəfəkkirə həsr olunmuş tədbirlər 
həyata keçirmişdir. Uşaqların ixtiyarına verilən bu ki-
tab türk dünyasının milli-mənəvi dəyərlərini, eləcə 
də əcdadlarımızdan bizlərə miras qalan əxlaqi 
keyfiyyətləri müasir dövrdə yetişən yeni nəsillərə aşı-
lamaq məqsədi daşıyır.

 Kitabda Türk Dünyasının böyük mütəfəkkiri, 
dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinin 
uşaqlar üçün müxtəlif illərdə işlənmiş variantları yer 
alıb. Abdulla Şaiq, Mir Cəlal, Mirmehdi Seyidzadə, 
Mikayıl Rzaquluzadə və digər görkəmli ədiblərin uy-
ğunlaşdırdıqları bu nümunələr “Xəmsə”dəki yüksək 
insani xüsusiyyətlərin tərənnüm olunduğu  tərbiyəvi 
əhəmiyyətə malik əsərləri uşaqlara daha anlaşıqlı 
şəkildə təqdim edir.

Topluda Nizaminin “Sehirli üzük”, “İki rəssam”, “İlin 
fəsilləri”, “İsgəndər və çoban”, “Süleyman və əkinçi”, 
“Zalım padşah və qoca”, “Kərpickəsən qoca”, “Bülbül 
və qızılquş”, “Xeyir və Şər”, “Nuşirəvan və bayquşların 
söhbəti” və digər məşhur əsərləri yer alıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Qaliblər elan edilib
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