
Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti
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qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

    Fevralın 7-də Kərimbəyli kənd tam orta
məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmişdir. 
    Məlumat verilmişdir ki, 270 şagird yerlik
məktəbdə 2-si  elektron lövhəli olmaqla,
18 sinif otağı, kimya-biologiya və fizika
laboratoriyaları, hərbi kabinə, şahmat sinfi,
kompüter, müəllimlər, psixoloq otaqları,
kitabxana və idman zalı vardır. Gənclərin
kompüter biliklərinin möhkəmləndirilməsi
müasir tədris prosesində qarşıda duran əsas
vəzifələrdəndir. Məktəbin kompüter ota-
ğında internetə çıxışı olan 19 kompüter
quraşdırılıb ki, bu da informatika dərslərinin
tədris proqramına uyğun keçirilməsinə
 imkan verəcəkdir.
    Kərimbəyli kənd tam orta məktəbinin
kitabxanasında 1567-si dərslik və 2790-ı
bədii ədəbiyyat olmaqla, 4357 kitab, eləcə
də “Oxunması zəruri olan kitablar”dan ibarət
guşə vardır. Həmçinin burada “Naxçıvan
Muxtar Respublikası-95”, “Cəlil Məmməd-
quluzadə-150” və “İmadəddin Nəsimi-650”

guşələri də  yaradılmışdır.
    Kimya müəllimi Şəfa Əliyeva müasir
laboratoriyaların istifadəyə verilməsinin
dəqiq elmlərin tədris proqramına uyğun ke-
çirilməsinə şərait yaratdığını bildirmişdir.
    Təhsil ocağının idman zalında yeniyet-
mələrin fiziki sağlamlığının qorunması üçün
lazımi şərait yaradılıb. Şagirdlərin hərbi
hazırlığının və vətənpərvərlik tərbiyəsinin

yüksəldilməsi məqsədilə məktəbdə hərbi
kabinə də fəaliyyət göstərir. Bildirilmişdir
ki, məktəbin şagirdlərindən 2-si Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseydə, 2-si isə ali
hərbi məktəblərdə təhsil alır.

    Ali Məclisin Sədri idman dərslərinin
və şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik tərbi-
yəsinin düzgün təşkilinin əhəmiyyətini
vurğulamışdır. Qeyd olunmuşdur ki, muxtar
respublikada dəqiq elmlərin və şahmatın
tədrisinə diqqətin artırılması uğurlu nəti-
cələrin qazanılmasına imkan verir. Dövlət
İmtahan Mərkəzinin ötən ilin buraxılış im-
tahanları ilə bağlı hazırladığı məlumatlarda

Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəticələri
ölkə üzrə ümumi statistik göstəricilərindən
yüksəkdir. 
    Ali Məclisin Sədri kimya-biologiya və
fizika fənlərinin tədrisinə xüsusi diqqət

yetirilməsi, Dövlət İmtahan Mərkəzinin
saytında yerləşdirilən elektron dərsliklərdən
istifadə olunması ilə bağlı tapşırıqlar
 vermişdir. 
    Məktəbə baxış zamanı Naxçıvan Dövlət
Xalça Muzeyi ilə muxtar respublikanın
ümumtəhsil məktəbləri arasında keçirilən
interaktiv dərs izlənilmişdir.
    Sonra Ali Məclisin Sədri məktəbin müəl-

limləri ilə görüşmüşdür.
    Kərimbəyli kənd tam orta məktəbinin
direktoru Zeynəb Həsənova  çıxış edərək
demişdir ki, Kərimbəyli kəndində kompleks
quruculuq və abadlıq işləri aparılmışdır.
Bu gün müəllim və şagirdlərin istifadəsinə
verilən, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
üçün geniş imkanlar açan müasir məktəbdə
şagirdlər hərtərəfli təhsil alacaqlar. Yeni
məktəb binasında yaradılanlar tədrisin
daha yüksək səviyyədə təşkilinə hesabla-
nıb. Muxtar respublikada təhsilin inkişafı
üçün həyata keçirilən tədbirlər və təhsil
işçilərinin sosial qayğılarının daim diqqətdə
saxlanılması məsuliyyətimizi artırır. Zey-
nəb Həsənova gənc nəslin təlim-tərbiyə-
sində, əsl vətəndaş kimi yetişməsində
bilik və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklərini
bildirmişdir. 
    Məktəbin müəllimi Səmrah Cəfərli
 demişdir: Naxçıvanın muxtariyyət tarixinin
95 ili tamam olur. Tarixin heç bir dövründə
Naxçıvan indiki qədər abad olmamış və
inkişaf etməmişdir. Göstərilən diqqət və
qayğı sayəsində muxtar respublikamızın

bütün şəhər və rayonları, o cümlədən
kənd lərimizin siması dəyişmiş və müasir-
ləşmişdir. İndi ucqar dağ kəndinin infra -
struktur təminatı baxımından paytaxt Nax-
çıvan şəhərindən heç də geridə qalmaması
yaşayış məntəqələrinə və insan amilinə
verilən dəyərin ifadəsidir. Kərimbəyli
kəndi də müasir kəndlər sırasına qoşulur.

Kərimbəyli kənd tam orta məktəbinin 
açılışı olmuşdur

    Naxçıvan Muxtar Respublikası 95 illik yu-
bileyini sosial-iqtisadi sahədə qazanılan yüksək
nailiyyətlərlə qeyd edir. Həyata keçirilən çox-
şaxəli quruculuq tədbirləri yaşayış məntəqələrini

abadlığa, inkişaf və tərəqqiyə qovuşdurub.
Yüksək iqtisadi potensiala malik olan muxtar
respublikada dövlət proqramlarının və infra -
struktur layihələrinin uğurla həyata keçirilməsi

əhalinin rahat yaşayışını təmin edib. Bütün
bunlar muxtariyyətimizi daha da möhkəm-
ləndirmiş, digər yaşayış məntəqələri kimi,
Şərur rayonu da müasirliyə qovuşmuşdur. 

    Fevralın 7-də – Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının 95 illik yubileyi ərəfəsində Şərur
rayonunun Kərimbəyli kəndində yeni sosial
obyektlər istifadəyə verilmişdir. 

Muxtariyyətin quruculuq, inkişaf və sabitlik dövrü
Şərur rayonunun Kərimbəyli kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir

Sayı: 28 (23.190)

8 fevral 2019-cu il, cümə

Fevralın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev zəlzələnin baş
verdiyi Şamaxı rayonunda olub.

Dövlətimizin başçısı zəlzələdən zərər çəkən tikililərə baxıb, sakinlərlə söhbət edib.
Fövqəladə hallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov və Şamaxı Rayon

İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov dövlətimizin başçısına fevralın 5-də və
6-da təbii fəlakətin törətdiyi fəsadlar barədə yerində məlumat veriblər.

Şamaxı şəhərinin Salman Mümtaz küçəsində Rasim Həsənova məxsus 33 nömrəli evə
baş çəkən Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, ikimərtəbəli, beş otaqlı evin iki
otağı tamamilə dağılıb, ev qəzalı vəziyyətə düşüb.

Prezident İlham Əliyev sakinlərlə söhbət zamanı deyib ki, dağıntılar var, xoşbəxtlikdən
insan ölümü olmayıb. Onu da bildirməliyəm ki, bütün qəzalı evlər qısa müddət ərzində ya
bərpa ediləcək, ya da yenidən tikiləcək. Müvafiq Sərəncam imzalanacaq, Prezidentin ehtiyat
fondundan vəsait ayrılacaq. İndi yüzlərlə müraciət var. Mənə verilən məlumata görə, hələ
ki, 70-dən çox müraciətə baxılıb və müvafiq aktlar tərtib edilib. Bu aktlar əsasında bütün
təmir-bərpa işləri aparılacaq. Vətəndaşlar narahat olmasınlar. Azərbaycan dövləti həmişə
öz vətəndaşının yanındadır.

Rəsmi xronika

Ardı 2-ci səhifədə
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Məktəbimizdə yaradılan şərait şagirdlə-
rimizin daha yaxşı təhsil almalarına geniş
imkan açmaqla yanaşı, həm də müəllimləri
daha yaxşı işləməyə ruhlandırır. Səmrah
Cəfərli təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıya,
eləcə də yaradılan şəraitə görə müəllim,
şagird və valideynlər adın dan Ali Məclisin
Sədrinə minnətdarlıq  etmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Kərimbəyli
kənd tam orta məktəbinin yeni binasının
istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi
və sakinləri təbrik edərək demişdir: Kərim -
bəyli kənd tam orta məktəbi müasir tədrisin
tələbləri səviyyəsində qurulub. Məktəbdə
lazımi şərait yaradılıb, kompüter otağı,
elektron lövhəli siniflər, laboratoriyalar
və idman zalı istifadəyə verilib. Eyni za-
manda məktəbdə bütün fənləri tədris edə-
cək müəllim kollektivi vardır. Bütün
bunlar ölkəmizdəki inkişafın nəticəsidir.
Əgər ölkəmizdəki inkişaf və sabitlik olma-
saydı, təhsil sahəsində bu işləri həyata ke-
çirmək də mümkün olmayacaqdı. Bu gün
ölkəmizdə digər sahələrlə yanaşı, təhsil də
inkişaf etdirilir, məktəb quruculuğuna diqqət
göstərilir. 

    Ali Məclisin Sədri demişdir: Ölkə üçün
təhsil vacib sahədir. Müdriklər deyirdi ki,
bir ölkənin gələcəyini bilmək üçün onun
gəncliyinə nəzər salmaq lazımdır. Sağlam
gənclik isə məktəbdə hazırlanır. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev tövsiyə edirdi ki,

“Gənc nəslin təhsilinə ciddi fikir versək,
onda gələcəyimiz üçün böyük işlər görmüş
olarıq”. Ulu öndərin bu fikirləri təhsilin
ölkə həyatında nə qədər böyük rola malik
olduğunu təsdiq edir. Bu gün Azərbaycan
müharibə şəraitindədir, torpaqlarımız işğal

olunub. Ordu quruculuğu sahəsində təd-
birlər görülür. Lakin bununla yanaşı,
ölkəmizin gələcəyinin hazırlanması sa-
həsində də tədbirlər görülür, təhsilin in-
kişafına ciddi diqqət yetirilir. Təhsil
dövlətin himayəsindədir. Kərimbəyli
kəndində müasir şəraiti olan məktəb bi-
nasının istifadəyə verilməsi də ölkəmizdə
təhsilin inkişafına göstərilən qayğının
nəticəsidir. 

Ali Məclisin Sədri demişdir: Kərim -
bəyli kənd tam orta məktəbinin nailiy-
yətləri vardır. Şagirdlərin ali və hərbi
məktəblərə qəbul olması, eləcə də yüksək
bal toplamaları məktəbdəki tədrisin sə-
viyyəsinin göstəricisidir. 

Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiy-
yətlərə görə kollektivə təşəkkür etmiş,
yaradılan şəraitdən düzgün istifadə edi-
ləcəyinə, ölkəmiz üçün yararlı və peşə
sahibi olan gənclər yetişdiriləcəyinə

əminliyini bildirmişdir.  
    Binanın həyətində şəhid Nüsrət İsmayı-
lovun büstü qoyulmuş, müəllimlər və şa-
girdlər üçün bufet, fərdi qazanxana tikilmiş,
açıq idman qurğuları  quraşdırılmış, yaşıllıq
salınmışdır.

    Fevralın 7-də Kərimbəyli Kənd Mərkəzinin açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti
kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, kənd mərkəzində inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik,
bələdiyyə, rabitə evi, polis sahə və baytarlıq məntəqələri, kitabxana, statistika otağı, klub,
Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı, arxiv və 54 yerlik zal yerləşir. Kitabxanada
5789 ədəbiyyat oxucuların istifadəsinə verilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Kərimbəyli kənd
ərazi ilk təşkilatının 124 üzvü vardır. Onlardan 34-ü gənc, 33-ü isə qadındır. 
    Yeni Azərbaycan Partiyası Kərimbəyli kənd ərazi ilk təşkilatının sədr müavini Bəhlul
Musayev minnətdarlıq etmişdir. 
    Rabitə evində quraşdırılan 384 yerlik ATS Kərimbəyli kəndində 241 abonentə xidmət
edir. Kənddə 106 abonent internetdən istifadə edir. Poçt bölməsində müvafiq xidmətlərlə
yanaşı, həm də sakinlərin təqaüdləri ödənilir. 
    Kənd mərkəzində baytarlıq xidmətinin təşkili üçün yaradılan şərait mütəmadi olaraq
baytarlıq müşahidələrinin aparılmasına, dezinfeksiya və dezinseksiya tədbirlərinin vaxtında
həyata keçirilməsinə imkan verəcəkdir.
    Ali Məclisin Sədri kənddəki ailə təsərrüfatlarının qeydiyyata alınması və onların
fəaliyyətinin dəstəklənməsi, baytarlıq müşahidələrinin aparılması və lazımi tədbirlərin
görülməsi barədə tapşırıqlar vermişdir.
    Binada fərdi qazanxana quraşdırılmış, həyətdə abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq sahəsi
salınmış, müasir suvarma və işıqlandırma sistemi çəkilmişdir.

Kərimbəyli Kənd Mərkəzi istifadəyə
verilmişdir

    Fevralın 7-də Kərimbəyli kəndində həkim

ambulatoriyası istifadəyə verilmişdir. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən

lenti kəsmiş, tibbi xidmətin təşkili ilə

 maraqlanmışdır.

     Məlumat verilmişdir ki, lazımi tibbi

Kərimbəyli kənd həkim ambulatoriyasında əhaliyə  
müasir səhiyyə xidməti göstəriləcək

Ardı 3-cü səhifədə
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    Həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Kərimbəyli
kəndində xidmət mərkəzinin də açılışını
 etmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, mərkəzdə 2 yerlik
bərbərxana, 2 yerlik qadın gözəllik salonu,
ət satışı yeri, ərzaq, sənaye, təsərrüfat malları
mağazaları, elektrik avadanlıqlarının təmiri
yeri, dərzi və anbar vardır. Burada xidmət
sahələrinin fəaliyyəti üçün hərtərəfli şərait
yaradılıb, 10 sakin işlə təmin olunub. 
    Dərzi Arzu Qocayeva və elektron cihazların
təmiri ustası Habil Sadiqov xidmət mərkəzində
onların fəaliyyəti üçün yaradılan şəraitə görə
minnətdarlıq etmişlər. 
    Xidmət mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra
 sakinlərlə görüş olmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri sakinləri təbrik edərək
demişdir: Müasir yaşayış məntəqəsinə çevrilən
Kərimbəyli kəndi məhsuldar torpaqları və
zəhmətkeş insanları ilə seçilir. Yaradılan şərait

imkan verəcəkdir ki, kənd sakinlərinin gündəlik
qayğıları vaxtında həll olunsun. Kənddə 1300
hektardan artıq torpaq sahəsi əhalinin istifa-
dəsindədir. 700 hektardan artıq torpaq isə
bələdiyyə mülkiyyətindədir. Heyvandarlıq,
meyvəçilik, tərəvəzçilik inkişaf etdirilir. Məh-
suldar torpaqlara malik olması kənddə ildə
iki dəfə əkin aparmağa imkan verir. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Kərimbəyli
kəndində yaradılan şərait ümummilli
 liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
 sabitlik və inkişaf yolunun ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsinin nəticəsidir. Sabitliyin və in-
kişafın bəhrələri ölkə həyatının bütün sa-
hələrini əhatə edib. Yaradılan bu şərait də
kənd sakinlərinin rahatlığına xidmət edir.
Ona görə də sakinlər kəndin torpaqlarından
səmərəli istifadə etməli, qurulanlar qorunub
saxlanılmalıdır. 

avadanlıqlarla təchiz edilmiş ambulatoriya 8 otaqdan – baş həkim, stomatoloq üçün kabinə,

fizioterapiya kabinəsi, doğuş, manipulyasiya, peyvənd, qeydiyyat otaqları və aptekdən ibarətdir.

Həkim ambulatoriyasında stomatoloji qurğu, doğuş masası, quruducu şkaf, peyvənd və

təcili tibbi yardım çantaları, mikroskop, sentrifuqa, hemometr, qlükometr  və digər tibbi

avadanlıqlar qoyulmuşdur. Həkim ambulatoriyasının qeydiyyat otağında kompüter quraş-

dırılaraq muxtar respublikanın elektron səhiyyə idarəetmə sisteminə qoşulmuşdur.

    Fizioterapevtik kabinə elektroterapiya və ultrasəslə müalicə aparatı, ultrayüksəktezlikli

cərəyanla müalicə aparatı, parafinəritmə qazanı və solyuks lampası ilə təmin edilib.

Yaradılan şərait imkan verir ki, sakinlərin ilkin fizioterapevtik müalicələri ambulatoriyada

həyata keçirilsin. 

    Tibb işçisi Lətifə Mustafayeva yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq etmişdir. 

    Ali Məclisin Sədri rayon mərkəzi xəstəxanaları ilə həkim ambulatoriyaları arasında

əlaqələrin gücləndirilməsi, qarşılıqlı fəaliyyət proqramının hazırlanması, eləcə də

maarifləndirici tibbi broşürlərin hazırlanması barədə tapşırıqlar vermişdir.

    Kərimbəyli kəndində aparılan tikinti işləri çərçivəsində kənd yolu da yenidən  qurulmuşdur.

    Fevralın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov

avtomobil yolunun açılışını etmişdir.

    Məlumat verilmişdir ki, 3700 metrlik kənd yolu genişləndirilərək asfalt örtük salınmışdır.

Yolun üzərində hərəkət nişanları qoyulmuş, 25 su keçidi və 1129 metrlik beton kanal

 çəkilmişdir. Kəndin daxilində 21 kilometrdən artıq yol hamarlanaraq qum-çınqıl qatı

verilmiş, 135 metr daş hasar tikilmiş, 595 metr metal çəpər çəkilmiş, həyətlərə yeni

qapılar qoyulmuşdur.

Kərimbəyli kənd avtomobil yolu yenidən 
qurulmuşdur

Ardı 4-cü səhifədə

Kənddə yeni xidmət mərkəzi sakinlərin istifadəsinə verilib
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları
arasında güc çoxnövçülüyü üzrə
birincilik keçirilib.

    Nazirliyin idman cəmiyyətinin
zalında keçirilən yarışın məqsədi
polis əməkdaşları arasında fiziki
gücü, dözümlülüyü və dayanıqlılığı
inkişaf etdirmək, həmçinin Azər-
baycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyində keçiriləcək güc çox-
növçülüyü üzrə yarışda iştirak edəcək
idmançılar seçməkdən ibarət olub.
    Açılış mərasimində çıxış edən
nazirliyin Təşkilat-İnspeksiya İda-
rəsinin rəisi, polis polkovniki Rəşad
Seyidov bildirib ki, bu gün muxtar
respublika rəhbəri tərəfindən idmana
və idmançılara göstərilən yüksək
qayğının tərkib hissəsi olaraq polis
əməkdaşlarının fiziki inkişafına və
idman məşğələlərinin keçirilməsinə
də xüsusi diqqət yetirilir. Bizim də
vəzifə borcumuz idman məşğələ-
lərində mütəşəkkilliklə iştirak etmək,
qarşımıza qoyulan tapşırıqları yerinə
yetirməkdir. Rəşad Seyidov daxili
işlər naziri adından idmançılara
uğurlar arzulayıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin Veteranlar
Şurasının sədri, istefada olan polis
polkovniki Yusif Həsənov və idman
cəmiyyətinin rəisi, polis baş leyte-
nantı Elməddin Abdullayev çıxış
edərək Naxçıvan idmançılarının
mötəbər yarışlarda əldə etdikləri
qələbələrdən danışıb,  polis idman-
çılarımızın təcrübələrinin ildən-ilə
artdığını vurğulayıblar.
     Yarışda 16 komandanın 108 idman-
çısı mübarizə aparır. İdmançılar iki
növdə – ağırlıq daşlarını qaldırma və
qol güləşində qüvvələrini sınayırlar.
    Qeyd edək ki, birinciliyin final
görüşləri bu gün keçiriləcək.

Çoxnövçülük üzrə 
birincilik  
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    2018-ci il dekabr ayının 10-da
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisində “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında bədən tərbiyəsi və id-
manın hazırkı vəziyyəti və qarşıda
duran vəzifələr haqqında” keçirilən
müşavirədə verilən tapşırıqların ic-
rası və qarşıda duran vəzifələrlə
əlaqədar Sədərək Rayon İcra Haki-
miyyətində yığıncaq olub. 
    Rayon İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Həbib İbrahimov tədbirdə çıxış
edərək bildirib ki, ümummilli
 liderin əsasını qoyduğu gənclər və
idman siyasəti bu gün də uğurla
davam etdirilir. Ölkəmizdə olduğu
kimi, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında da bədən tərbiyəsi və id-
manın inkişafına hərtərəfli diqqət
və qayğı göstərilir. Naxçıvanda id-
manın maddi-texniki bazasının güc-
ləndirilməsi, yaradılan müasir şərait,
öz növbəsində, muxtar respubli-
kamızı beynəlxalq və yüksək sə-
viyyəli yarışların keçirildiyi bir
məkana çevirib. 
     Qeyd olunub ki, Ali Məclis Sədrinin
diqqət və qayğısı sayəsində muxtar
respublikamızın bütün bölgələrində
olduğu kimi, Sədərək rayonunda da
müasir idman məktəbləri və qurğuları
istifadəyə verilib. Hazırda rayonda
Uşaq-gənclər şahmat və  idman mək-

təbləri, mərkəzi stadion, süni örtüklü
mini-futbol meydançası, məktəblərdə
müasir idman zalları və açıq idman
qurğuları mövcuddur. Muxtar res-
publikada fəaliyyət göstərən 12 fe-
derasiyanın yeddisinin Sədərək ra-
yonunda bölmələri yaradılıb. Bölgədə
idmanla məşğul olanların sayı 2200
nəfərdir ki, onların 231-ni qızlar təşkil
edir. Sağlamlıq imkanları  məhdud
olan 15 uşaq və gənc də idmana cəlb
edilib.

Rayonda 2018-ci il ərzində idman
sahəsində əldə olunan uğurlardan
bəhs edən Həbib İbrahimov bildirib
ki, boks üzrə keçirilən muxtar res-
publika birinciliklərində rayonu təmsil
edən komandanın üzvü Nofəl Əlizadə
Naxçıvan şəhər açıq çempionatının
qalibi adına layiq görülüb. Karate-
do üzrə keçirilən muxtar respublika

açıq birinciliyində iştirak
edən Fuad Məmmədov
birinci yerin qalibi olub,
Canər Abbaszadə isə III
yer ilə kifayətlənib. Bun-
dan əlavə, respublika
spartakiadasında 400 metr
məsafəyə qaçışda Nərmin
Əliyeva I, Selcan Hüsey-

nova isə III yerin qalibi adını qaza-
nıblar. İntellektual oyunlar üzrə mux-
tar respublika birinciliyində iştirak
edən Nurşən Məmişova uğurlu nəticə
əldə edərək I yerin sahibi olub. 
    Müşavirədə qarşıya qoyulmuş və-
zifələrdən danışan icra başçısı diqqətə
çatdırıb ki, rayonda müasir idman
infrastrukturunun, hərtərəfli şəraitin
yaradılmasına baxmayaraq, hələ də
mövcud imkanlardan lazımınca is-
tifadə olunmur. Qarşıya qoyulmuş
vəzifələrin icrası üçün rayon Gənclər
və İdman İdarəsi, Təhsil Şöbəsi, fe-
derasiyaların rayon bölmələri öz fəa-
liyyətlərini gücləndirməlidirlər. Aidiy -
yəti qurumlar tərəfindən rayonda id-
manın müxtəlif növlərinin inkişaf
etdirilməsi, gənclərin idmana cəlbi,
idman yarışlarının kütləviliyinin ar-
tırılması işi diqqətdə saxlanılmalı,

müxtəlif növlər üzrə rayon birinci-
liklərinin keçirilməsi davam etdiril-
məli, muxtar respublika, ölkə və
beynəlxalq səviyyəli yarışlarda rayon
idmançılarının iştirakı təmin olun-
malıdır. Gənclər və İdman İdarəsi
rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Mərkəzi ilə birgə tədbirlər keçirməli,
sağlamlıq imkanları məhdud idman-
çılar rayonun və muxtar respublikanın
idman həyatına daha fəal inteqrasiya
edilməlidirlər. Ümumtəhsil məktəb-
lərində fiziki tərbiyə dərslərinin təd-
risinə nəzarət artırılmalı, Uşaq-gənclər
şahmat və idman məktəblərinin fəa-
liyyəti gücləndirilməli, müvafiq fe-
derasiya bölmələri ilə birlikdə idman
yarışları və müxtəlif idman oyunları
təşkil edilməlidir. 
    Tədbirdə çıxış edən rayon Gənclər
və İdman İdarəsinin rəisi Polad Rza-
zadə, Uşaq-gənclər idman məktə-
binin direktoru Nizami Bağırov bə-
dən tərbiyəsi və idmanın inkişafına
göstərilən diqqət və qayğıya görə
muxtar respublika rəhbərinə min-
nətdarlıqlarını bildiriblər. 
     Sonda ötən il yarışlarda fərqlənən
idmançılar mükafatlandırılıblar. 

Sərxan İSMAYILOV

Bədən  tərbiyəsi və idmanın  hazırkı vəziyyəti, qarşıda duran 
vəzifələr müzakirə  edilib

İtmişdir
Bayramov İslam Abbas oğlunun adına olan

1505.0/A inventar nömrəli “Torpağın mülkiyyətə veril-
məsinə dair şəhadətnamə” itdiyindən etibarsız sayılır.

    Ali Məclisin Sədri qarşıdan Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinin
gəldiyini bildirmiş, bu münasibətlə sakinləri
təbrik etmiş, kənddə yaradılan şəraiti, tiki-
lənləri, qurulanları muxtariyyət bayramına
töhfə kimi dəyərləndirmişdir. 
     Kənd ağsaqqalı Lətif Orucov sakinlər adından
minnətdarlıq edərək demişdir: Muxtar respub-
likada aparılan abadlıq-quruculuq işləri insanların
böyük sevincinə səbəb olub. Bu gün Şərur ra-

yonunun Kərimbəyli kəndi də abad kəndlər sı-
rasına qoşulur. Göstərilən diqqət və qayğı nə-
ticəsində kəndimizdə geniş quruculuq işləri
aparılmış, məktəb binası, kənd mərkəzi, xidmət
mərkəzi, həkim ambu latoriyası tikilmişdir.
Kənd yolu yenidən qurulmuş, elektrik xətləri
yenilənmiş, qaz xətləri dəyişdirilmiş, artezian
təmir olunmuşdur. Yaradılan bu şərait sakinlərin
rahat və firavan yaşayışına xidmət edir. Bu il
muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatı ili” elan

olunmuşdur. Kərimbəyli kəndinin sakinləri də
çox zəhmətkeş, torpağa bağlıdırlar. Çalışacağıq
ki, bundan sonra da torpaqlarımızı əkib-becərək,
bol məhsul istehsal edərək ailə təsərrüfatlarımızı
inkişaf etdirək. Muxtar respublikanın 95 illik
yubileyi ərəfəsində Kərimbəyli kəndini abad
formada bizim istifadəmizə verirsiniz. Bu,
bizim üçün ən böyük bayramdır.

* * *
    Kərimbəyli kəndində aparılan abadlıq-
quruculuq işləri çərçivəsində 1085 metr fiber -
optik, 4200 metr yeraltı kabel, 7000 metr

hava rabitə, 3500 metr elektrik, 355 metr
yeni qaz xətti çəkilmiş, 400 kilovoltluq
2 transformator yarımstansiyası əsaslı təmir
olunmuş, 6669 metrlik qaz xəttində təmir-
bərpa işləri aparılmışdır. Bundan başqa, kəndi
suvarma suyu ilə təmin edən “Kərimbəyli-1”
nasos stansiyasının təzyiqli boru xəttinə dia-
metri 250 millimetr olan 100 metrlik yeni

boru əlavə edilmiş, 1 subartezian quyusu
əsaslı təmir olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

- Ceyhun MƏMMƏDOV

    Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun 2019-cu
il 21 yanvar tarixli Sərən-
camla təsdiq etdiyi “Naxçı-
van Muxtar Respublikasının
95 illik yubileyinə həsr olun-
muş Tədbirlər Planı”na uy-
ğun olaraq muxtar respublikanın digər təşkilatları
ilə yanaşı, Təhsil Nazirliyi tərəfindən də silsilə
tədbirlər həyata keçirilir. Bunlardan biri də
fevral ayı ərzində ümumtəhsil məktəblərinin
şagirdləri arasında təşkil olunan “Naxçıvan –
mənim doğma diyarım” mövzusunda inşa yazı,
rəsm və şeir  müsabiqələridir.
    Müsabiqə qaliblərinin mükafatlandırılması
fevralın 7-də  Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər
Yaradıcılıq Mərkəzində keçirilib. Tədbirdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası təhsil nazirinin
müavini Heyran Əhmədova müsabiqənin əhə-
miyyətindən danışaraq bildirib ki, 3 fevralda
başa çatan şəhər və rayon mərhələlərinin qalibləri
muxtar respublika mərhələsində iştirak etmək
hüququ əldə ediblər. 5-7 fevral tarixlərdə həmin
müsabiqələrin muxtar respublika mərhələsi ke-
çirilib. İnşa yazı müsabiqəsinin muxtar respublika

mərhələsində ümum-
təhsil məktəblərinin
IX-XI siniflərində təh-
sil alan və rayon (şəhər)
mərhələsinin qalibi ol-
muş 60 şagird iştirak
edib. Bədii qiraətçilərin
müsabiqəsində 30 şa-

gird istedadını sınayıb. Rəsm müsabiqəsində
isə muxtar respublikanın 40 fırça həvəskarı öz
 bacarığını nümayiş etdirib.
     İştirakçılar tərəfindən müsabiqəyə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının dünəni və bu gününü,
inkişafını, təhsilini, tarixi abidələrini, təbiətini,
milli-mənəvi dəyərlərini, görkəmli şəxsiyyətlərini
tərənnüm edən inşa, şeir və rəsmlər təqdim olunub. 
    Müsabiqə iştirakçılarının işləri münsiflər
heyəti tərəfindən yoxlanılaraq qiymətləndirilib.
Nəticələrə uyğun olaraq müsabiqələrin hər bi-
rində bir-I yer, 2-II yer, 3-III yer və 3 həvəs-
ləndirici yer olmaqla, 27 qalib müəyyən edilib. 
    Muxtar respublikanın 95 illik yubileyinə
həsr olunmuş silsilə tədbirlər bundan sonra da
davam etdiriləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti

Müsabiqə qalibləri mükafatlandırılıblar Ötən həftə çoxmillətli qış təlimində iştirak
etmək məqsədilə Türkiyə Respublikasına
yola salınan Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
hərbi qulluqçuları təlimə hazırlıq məşqlərinə
başlayıblar. 

     Beynəlxalq hərbi təlimdə iştirak edəcək hərbi
qulluqçularımızın bir qrupu Qars şəhərindəki po-
liqonda çətin relyefli və qarlı ərazilərdə, digər bir
qrupu isə Kayseri şəhərində paraşütçü komandolar
hazırlayan mərkəzdə məşqlərə cəlb ediliblər. 
    Təlimdə çətin iqlimi və relyefi ilə fərqlənən
ərazilərdə döyüş əməliyyatlarının aparılması
 tapşırıqlarını yerinə yetirəcək heyətlər məşqlərdə
fəallıqları ilə seçilirlər. Məşqlər zamanı bölmələrin
qış şərtlərində ərazidə məskunlaşma qabiliyyətləri
və təchizatları da yoxlanılır.  

Nəriman NƏCƏFOV

Beynəlxalq təlimə hazırlıq məşqləri keçirilir


