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 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

 Bibiheybət Gəmi Təmiri Zavodu üçün sinklənmiş  
müxtəlif polad boruların satın alınması məqsədilə

AÇIQ 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 2022-ci il sentyabrın 19-u saat 
17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-

malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

Ünvan – AZ1003, Bakı şəhəri 
M.Useynov küçəsi 2.

Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, 
daxili – 1177,1047.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

tabeliyindəki idarələrə tələb olunan dəniz təyinatlı  
polad təbəqələrin 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 
2022-ci il sentyabrın 20-si saat 
17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-

malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

Ünvan – Bakı şəhəri, Mikayıl Usey-
nov küçəsi 2.

Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, 
daxili – 1263.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

tabeliyindəki idarələrə tələb olunan  
santexnika mallarının 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 2022-ci il sentyabrın 15-i saat 
17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-

malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

Ünvan – Bakı şəhəri, Mikayıl Usey-
nov küçəsi 2.

Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, 
daxili – 1263.

Gəncəlilər dahi şairin  
xatirəsini daim əziz tuturlar

O zaman regional idarənin rəisi Vasif 
Cənnətovla bu barədə söhbət edərkən 
demişdi: “Nizami Gəncəvi bizim xal-
qın elə bir mənəvi sərvətidir ki, onunla 
hər bir azərbaycanlı haqlı olaraq fəxr 
edir. Amma gərək etiraf edək ki, necə 
deyərlər, o bir köynək Gəncəyə yaxındır. 
Çünki burada doğulub, bütün həyatı boyu 
bu şəhəri tərk etməyib. Belə möhtəşəm 
tədbirlər Gəncədə də keçirilməyib, başqa 
harada keçirilməli idi?”…

Qədim Nizami yurdunda Nizami 
Gəncəvinin doğum günlərinin hər il 
keçirilməsi artıq çoxdan ənənə şəklini 
alıb. Xüsusilə sentyabr ayında şəhər Ni-
zami ruhu ilə yaşayır, sərgilər, gəzintilər, 
müsabiqələr, konsert proqramları təşkil 
olunur. 

Şairin 881 illiyinə həsr olunmuş 
“Nizami irsinin qorunması, nəsillərə 

ötürülməsi, təbliği” adlı tədbir də 
bu silsilədəndir. Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin dəstəyi, Gəncə Regional 
Mədəniyyət İdarəsinin təşəbbüsü və 
Nizami Gəncəvi muzeyinin təşkilatçılığı 
ilə keçirilən bu tədbir dahi şairin 
Məqbərəsini ziyarət etməklə başlanmış-

dır. Şairin məzarının üzərinə gül dəstələri 
düzülmüş, ruhuna dualar oxunmuşdur.

Qonaqlar daha sonra Nizami muze-
yinin foyesində kitab sərgisinə və Nizami 
Gəncəvinin “Xəmsə”sinə həsr olunmuş 
rəsm sərgisinə baxmışlar.

Tədbirin rəsmi hissəsində 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda 
şəhid olmuş Vətən övladlarının əziz 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş-
dir.

Gəncə Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin rəisi Vasif Cənnətov çıxışın-
da dahi Azərbaycan şairi, mütəffəkiri 
Nizami Gəncəvinin 881 illiyinə həsr 
olunmuş tədbirlərə start verilməsini 
bildirmişdir. O,demişdir ki, cənab 
 Prezident İlham Əliyevin 2021-ci ili 
“Nizami Gəncəvi ili” elan etməsi Nizami 
Gəncəvi irsinə göstərilən xüsusi diqqətin 
parlaq ifadəsidir. İdarə rəisi çıxışında 
silsilə tədbirlərin bütün mədəniyyət 
müəssisələrində keçiriləcəyini diqqətə 
çatdırmışdır.

Tədbirdə çıxış edənlər Nizami 
Gəncəvinin həyatı, yaradıcılığı, irsinin 
tədqiqi və təbliği barədə danışmışlar. 

Sonda dahi şairin qəzəlləri əsasında 
hazırlanmış musiqi proqramı nümayiş 
etdirilmişdir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Mədəniyyət Nazirliyinin “Şuşa mədəniyyətinin inciləri” 
layihəsi müxtəlif bölmələr üzrə təqdimatlarla davam edir. “Şuşa 
ili” münasibətilə həyata keçirilən layihənin “Şuşanın simaları” 
bölməsinin növbəti təqdimatı Seyid Şuşinskiyə həsr olunub.

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: 

Seyid Şuşinski
Seyid Şuşinskinin tam adı Mir 

Möhsün Ağa Seyid olub. O, 1889-cu 
il aprelin 12-də dünyaya göz açıb.  İlk 
təhsilini mədrəsədə alan Seyid, dini 
mərasimlərdə və xalq şənliklərində çıxış 
edib. Seyidin peşəkar xanəndə kimi 
tanınmasında Azərbaycan xanəndəlik 
sənətinin beşiyi olan Şuşa mühiti 
həlledici rol oynayıb. Seyid yüksək 
diapazonlu səsi və muğamları düzgün, 
səlis oxumaq qabiliyyəti ilə dinləyiciləri, 
hətta məşhur xanəndələri heyran qoyub. 
Seyidin muğam öyrənməsində əmisi 
Məşədi Seyidəlinin böyük əməyi olub. 
O, Seyidin musiqi təhsili ilə məşğul olar, 
Sədinin, Hafizin, Füzulinin və Zakirin 
şeirlərini Seyidə əzbərlədib, muğam 
üstündə oxudarmış.

Seyid Şuşinski ifa üçün mürəkkəb 
muğam olan “Cahargah”ı xüsusilə böyük 
məharətlə oxuyardı, özü də həmişə onu 

“mayə”dən yox, “Mənsuriyyə”dən başla-
yardı. Seyid həyatının son illərində, yaşı 
artıq 74-ü ötmüş olsa da, “Mənsuriyyə”ni 
eyni şövqlə oxuyarmış. O, öz ifaçı-
lığında klassik şairlər – Hafiz Şirazi, 
Məhəmməd Füzuli, Seyid Əzim Şirvani-
nin qəzəllərilə yanaşı, Hüseyn Cavidin 
və Mirzə Ələkbər Sabirin şeirlərinə də 
müraciət edib. Seyid 1911-ci ilədək 
Şuşada yaşamışdı. O, ömrünün 60 
ilini Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
inkişafına həsr edib, gözəl səsi ilə xal-
qımızın sevimli müğənnisi olub, Yaxın 
və Orta Şərqdə şöhrət tapıb. Seyid 
Şuşinski, Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyev, Hüseyn Cavid və Hüseyn 
Ərəblinski kimi sənətkarlarla dostluq 
edib. “Molla Nəsrəddin” jurnalının bir 
neçə nömrəsinin çıxmasına maddi yar-
dım göstərib.

Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin 

məsləhəti ilə Seyid Şuşinski musiqi 
təhsil ocaqlarında muğam dərsləri 
deyib, gənc nəslə muğamın sirlərini 
öyrədib. Görkəmli bəstəkar Fikrət 
Əmirovun ilk dəfə yaratdığı və dünyada 
şöhrət qazanmış “Şur” və “Kürdi-Ovşarı” 
simfonik muğamlarının yazılmasın-
da məsləhətçi kimi Seyid Şuşinskinin 
böyük rolu olub. Zəngin yaradıcılıq yolu 
keçmiş, Qarabağ xanəndəlik məktəbinin 
ən böyük simalarından biri olan Seyid 
Şuşinski pedaqoq, Xalq artisti, Əməkdar 
müəllim kimi Azərbaycan milli musiqi 
mədəniyyətinin inkişafında çox mühüm 
rol oynayıb. Görkəmli xanəndə 1965-ci 
ildə vəfat edib, Fəxri xiyabanda dəfn 
olunub.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ictimai iaşə 
obyektlərində maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti 
Xidməti mehmanxanalarda yanğın təhlükəsizliyi qaydaları 
tələblərinin pozulmasının qarşısını almaq, bu sahədə 
fəaliyyət göstərən əməkdaşları yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı 
maarifləndirmək məqsədilə növbəti silsilə maarifləndirmə 
tədbirləri keçirib. Bu çərçivədə növbəti tədbirlər Bakı 
şəhərində yerləşən “Courtyard by Marriott Baku” və “Hyatt 
Regency Baku” mehmanxanalarında keçirilib. 

Tədbirlərdə yanğın təhlükəsizliyinin 
təmin olunmasına obyekt rəhbərlərinin 
şəxsən məsuliyyət daşıdıqları, bütün 
əməkdaşların yanğın təhlükəsizliyi 
qaydalarına ciddi riayət etmələrinin 
zəruriliyi bildirilib. Eyni zamanda, bina 
və binaətrafı ərazilərin təmiz saxlanılma-
sının vacibliyi diqqətə çatdırılıb, elektrik, 
havalandırma, isitmə qurğularının istis-

marı zamanı yanğın təhlükəsizliyi qay-
dalarına dair tələblər barədə məlumat 
verilib.

Əməkdaşlarla yanğın zamanı zəruri 
hərəkətlər və insanların təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi, həmçinin su təchizatı ilə 
əlaqədar müvafiq normativ sənədlərin 
tələbləri barədə ətraflı söhbət aparılıb.

Sonda ilkin yanğınsöndürmə 

vasitələrindən istifadə üsulları əyani 
şəkildə izah edilib və suallar cavablan-
dırılıb.

“Xalq qəzeti”

Qarabağ qazisi Beynəlxalq 
Braziliya güləşi üzrə 

dünya çempionu olub

İsveç Kralliğinda yaşayan Birinci Qarabağ 
müharibəsinin qazisi, 59 yaşlı soydaşımız Səfər Əliyev  
ABŞ-da böyük uğur qazanıb.

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumatda 
bildirilir ki, Las Veqas şəhərində Beynəlxalq Braziliya güləşi 
(Brazilian Jui Jutsi) üzrə keçirilən dünya çempionatında Səfər 
Əliyev rəqibi Skott Kukla (Scott Cook) qarşılaşıb. Rəqibi 
üzərində üstünlük əldə edən soydaşımız çempionatın qalibi 
olub. 

“World Master” Beynəlxalq Braziliya Jui Jutsi Federasiyası-
nın təşkilatçılığı ilə Las Veqas konfrans mərkəzində təşkil edilən 
dünya çempionatı 1-3 sentyabr tarixində baş tutub. 

Qeyd edək ki, Səfər Əliyev 1991-ci ildə yaradılmış Naxçı-
van Dövlət Müdafiə Komitəsinin ilk xüsusi təyinatlı bölməsində 
idman rotasının komandiri olub. Bu bölmə Naxçıvanın 
müdafiəsində ön sıralarda yer tutaraq, bir çox ağır döyüş 
əməliyyatlarında iştirak edib. 

Soydaşımız İsveçin Partille şəhər bələdiyyəsinin məclis, 
Höteborq bölgəsi üzrə İnzibati və Miqrasiya məhkəməsinin 
münsiflər heyətinin, Qərbi Yöteland bölgəsinin səhiyyə 
komitəsinin üzvü Turan Əliyevin əmisidir. 

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

Oyan Nəzəriani: Peşəkar səviyyədə çimərlik 
güləşi ilə məşğul olan nadir komandalardanıq

Oyan Nəzəriani, millinin baş 
məşqçisi:

–  Avropa çempionatından sonra 
dünya çempionatında da uğurlu çıxış 
etdik. U-17 yaş qrupunda 4 qızıl medalla 
komanda hesabında dünya çempionu, 
U-20 yaş qrupunda isə bir dəst medal-
la komanda hesabında dünya ikincisi 
olduq. Son olaraq Dünya Seriyasının 
final mərhələsi keçirildi. Bu yarış həm də 
dünya çempionlarını müəyyənləşdirirdi. 
Bir qızıl, iki gümüş medal qazandıq. 
Bu yarışlara çox yaxşı hazırlaşmışdıq. 

Bildiyiniz kimi, 2026-cı ildə keçiriləcək 
Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyun-
larında çimərlik güləşi də yer alacaq. 
U-17 yaş qrupunda qazanılan uğurlar 
çalışmaların doğru istiqamətdə getdiyini 
göstərir. Gələn il Dünya Çimərlik Oyun-
ları keçiriləcək. Əsas məqsədimiz bu 
oyunlara yaxşı hazırlaşmaqdır. Dünya-
da nadir komandalardanıq ki, peşəkar 
səviyyədə çimərlik güləşiylə məşğul 
oluruq. Olimpiya Güləş Mərkəzində 
çimərlik güləşi zalımız var. Əlverişsiz 
hava şəraitində qapalı məkanda məşq 

edə bilirik. Bu, bizim üçün ən böyük 
müsbət məqamdır. Bunun nəticəsi 
olaraq, Avropa və dünya çempionatında 
uğurlu çıxış etdik.

Ibrahim Yusubov, dünya 
çempionu:

– Təəssüratlarım çox yüksəkdir. 
Dünya çempionu olduğum üçün çox 
sevinirəm. Məşqçilərimizlə birlikdə 
çəkdiyimiz əziyyət yerdə qalmadı. Bütün 
yaş qruplarında çox yaxşı çıxış etdik. 
Baş məşqçi Oyan Nəzəriani və məşqçi 
Ağahüseyn Mustafayevin rəhbərliyi 
altında keçdiyimiz məşqlərin bəhrəsini 
gördük. Başda Prezident İlham Əliyev 
olmaqla, bizə belə şərait yaradan Güləş 
Federasiyasının rəhbərliyinə, həmçinin 
şəxsi məşqçim Firdovsi Umudova 
təşəkkürümü bildirirəm. Sevincimizə 
şərik olan hər kəsə minnətdaram. 
Çalışacağam ki, gələn il Dünya Çimərlik 
Oyunlarında da qızıl medal qazanım.

Fərid Cabbarov, U-20 dünya 
çempionu:

– Federasiya rəhbərliyinə yaradılan 
şəraitə görə təşəkkürümü bildirirəm. 
Sevinirəm ki, ikinci dəfə dünya çempi-
onu oldum. Məşqçilərimizlə, komanda 
yoldaşlarımla birgə əziyyət çəkdik. 
Hamını təbrik edirəm. İnşallah, bundan 
da böyük nəticələr qazanarıq. Gələn il 
böyüklər arasında Dünya Seriyasında 
da özümü sübut etməyə çalışacağam.

Zəfər Əliyev, U-20 dünya ikincisi:
– Yarış çox yaxşı keçdi. Düzdür, dün-

ya çempionu olmaq istəyirdim. Ancaq 
finalda zədələrim qələbə qazanmağa 
imkan vermədi. İnşallah, gələn il daha 
yaxşı nəticələrə imza ataram. Komanda-
mız çox yaxşıdır. Hətta deyərdim ki, bu 
idman növündə ən güclü bizik.

Tərlan SÜLEYMANOV,  
“Xalq qəzeti”

Cəsarətlə demək olar ki, keçən il Nizami Gəncəvinin 880 illiyi 
ilə bağlı Gəncə Regional Mədəniyyət idarəsinin Gəncə Şəhər 
İcra Hakimiyyəti ilə birgə keçirdiyi tədbirlər özünün ardıcıllığına, 
məzmununa, ölkə Prezidentinin dahi şairin yubileyi ilə bağlı imzaladığı 
Sərəncamın ruhuna uyğun idi və digər bölgələrdən əməlli-başlı 
seçilirdi.

Rumıniyanın Konstansa şəhərində keçirilmiş U-20 dünya 
çempionatında və Dünya Seriyasının final mərhələsində uğurlu çıxış 
etmiş çimərlik güləşi üzrə millimiz dünən vətənə qayıdıb.

Azərbaycan Güləş Federasiyasından verilən məlumata görə, 
Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında komandanı Gənclər və 
İdman Nazirliyinin və Güləş Federasiyasının rəsmiləri, məşqçilər, 
idmançılar və milli üzvlərinin yaxınları qarşılayıb.

Macarıstan Rusiyadan qaz 
tədarükünü artırmaq niyyətindədir

 Macarıstan ilə Rusiya Federasiyası arasında əlavə 
təbii qaz tədarükü barədə danışıqlar yaxın günlərdə 
davam edəcək. Budapeşt həmin danışıqlarda bu 
aydan etibarən Sibirdən mavi yanacaq tədarükünün 
daha da artırılması barədə rusiyalı tədarükçü ilə 
razılığa gələcəyinə ümid edir.

AZƏRTAC Macarıstanın MTI informasiya agentliyinə 
istinadla xəbər verir ki, Macarıstan xarici siyasət idarəsinin 
rəhbəri Peter Siyarto bunu bu gün elan edib. Siyasətçi qazın 
həcmi və qiyməti barədə təfsilata varmayıb.

Nazir izah edib ki, vəziyyət ciddidir, buna görə də “bi-
zim xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də Macarıstana qaz 
tədarükünün artırılması barədə rusiyalılarla danışıqları 
davam etdirəcəyik”.

Siyarto Rusiyanın “Qazprom” dövlət konsernindən daxil 
olmuş təklifi razılaşdıracağını və yaxın bir neçə gün ərzində 
saziş imzalanacağını vəd edib. Həmin sazişə əsasən Maca-
rıstan gündəlik qaz tədarükünü artıra biləcək.

Xatırladaq ki, bir ay bundan əvvəl Siyarto Moskvada 
rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb və uzunmüddətli 
tədarük haqqında Rusiya ilə mövcud sazişə əlavə olaraq 
700 milyon kubmetr qaz ayrılmasına nail olub.

O vaxtdan “Qazprom” Macarıstana qaz tədarükünü artır-
mağa başlayıb, əvvəl razılaşdırılmış həcmə “Türk axını” boru 
kəməri ilə tədarük də əlavə olunub.

USER 2
Машинописный текст
S.7.




