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Qazaxıstanda bir bank xüsusi müştəriləri üçün dünyanın ilk qızıl, almaz və mirvaridən hazırlanmış kredit 
kartını buraxmışdır. Bankın internet saytında verdiyi məlumata görə, saf qızıldan hazırlanmış, üzərində 26 almaz 
və mirvari ilə bəzədilmiş kart məhdud sayda buraxılacaqdır. 

Bankın internet saytında “Sərhədsiz imtiyaz Visa Kartı”nın lüks komponentlərini tanıdan video da 
yayımlanmışdır. Bank spikeri, yalnız 100 ədəd çıxarılması planlanan kredit kartına sahib olmaq istəyənlərin 100 
min dollar ödəməsi lazım olduğunu söyləmişdir. İlliyinə 2 min dollar düşən kredit kartı şanslı sahiblərinə 
dünyanın dörd tərəfindəki hava limanlarında restoranlara giriş, xidmətçi xidmətləri, otel və restoranlarda 
endirim, avtomobil icarəsi kimi bir çox imkanlar yaradacaqdır. Bu imkanlar arasında 250 min dollarlıq həyat və 
sağlamlıq sığortası da vardır. Pos cihazlarında istifadə üçün plastik bir kartla birlikdə təqdim ediləcək kart, yalnız 
Qazaxıstanda yaşayan və bankda hesabı olan müştərilərə veriləcəkdir.

  İLK  DƏFƏ  QIZIL  KREDİT  KARTI  
BURAXILMIŞDIR

Bu karta sahib olmaq istəyənlər 100 min dollar verməlidirlər

O, “Blumberq” informasiya agentliyinin sahibidir. M.Blumberq 2001-ci ildə Nyu-
Yorkun meri olduqdan sonra öz maaşını 1 dollar təyin etmiş və yalnız şəxsi biznesindən 
əldə etdiyi gəlir hesabına yaşayır. 

Siyahının ikincisi Rusiyada prezident seçkilərində iştirak edən siyasətçi Mixail 
Proxorovdur. Siyasətçilər arasında üçüncü ən varlı şəxs isə Gürcüstanın hazırkı Baş 
naziri Bidzina İvanişvilidir. 

“Forbes”in siyahısında növbəti yeri İtaliyanın keçmiş Baş naziri, qalmaqallı siyasətçi 
Silvio Berluskoni tutmuşdur.

“FORBES”  JURNALI  DÜNYANIN  ƏN  VARLI  SİYASƏTÇİLƏRİNİN 
 ADLARINI  AÇIQLAMIŞDIR

Siyahıya əsasən dünyanın ən varlı siyasətçisi Nyu-Yorkun meri Maykl Blumberqdir 

Araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, ingilis dilini yüksək səviyyədə mənimsəyən ölkə İsveçdir. 
Siyahıda sonrakı yerləri Danimarka, Niderland, Finlandiya və Norveç tutur.

Araşdırmanın maraqlı nəticələrindən biri də odur ki, qadınlar kişilərə nisbətən ingiliscə daha yaxşı 
danışırlar.

İNGİLİS  DİLİNDƏ  ƏN  YAXŞI  DANIŞAN  XALQ

Dünyanın bir çox yerində dil kursları və məktəbləri olan özəl tədris mərkəzi “English First” 
54 ölkə əhalisinin ingilis dllində danışmaq qabiliyyətini qiymətləndirən araşdırma 

aparmışdır 

 AzərTAc Fransa mətbuatına istinadən xəbər verir ki, şəffaf almazın bu qiymətə satılması belə bahalı daşların 
ticarəti sahəsində rekord hesab olunur.

“Ershersoq İosif” adlanan 76 karatlı daş əvvəllər Avstriya-Macarıstan imperiyası tərəfindən idarə edilən 
Habsburq sülaləsinə məxsus olmuşdur. 

Almazın yeni sahibinin adı açıqlanmamışdır. Fransa mətbuatında qeyd olunmuşdur ki, bahalı almaz 
Habsburq sülaləsi tərəfindən 1936-cı ildə bir dəfə də adı açıqlanmayan alıcıya satılmışdır. Sonra həmin almaz 
1961 və1993- cü illərdə hərraclara çıxarılmışdır.

DÜNYANIN  ƏN  BAHALI  ALMAZI

Cenevrədəki hərracda dünyanın ən bahalı almazı 21,5 milyon dollara satılmışdır 
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FİLA prezidenti Rafael Martinetti sərbəst güləş üzrə Azərbaycan 
yığma komandasının böyük məşqçisi Firdovsi Umudova 2012-ci ildə 
dünyanın ən yaxşı məşqçisi üçün hazırlanan xüsusi kuboku, qızıl 
medalı və müvafiq sertifikatı təqdim etmişdir. 

FİLA-nın texniki komitəsi beynəlxalq federasiyanın məşqçilər 
assosiasiyasına üzv olan bütün məşqçilərin il ərzində fəaliyyətini 
diqqətlə izləyir və ilin yekununa əsasən dünyanın ən yaxşısını 
müəyyənləşdirir. 2008-ci ildən etibarən məşqçilər assosiasiyasının 
üzvü olan Firdovsi Umudov isə Azərbaycan sərbəst güləşçilərinin 
London Yay Olimpiya oyunlarında əldə etdiyi möhtəşəm uğurda 
böyük pay sahibi olduğu üçün bu mükafata layiq görülmüşdür. 

Firdovsi Umudov onun üçün əlamətdar olan bu hadisəni ölkə 
idmanının daha bir uğuru kimi dəyərləndirmişdir. Məşqçi  
bildirmişdir ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda ilin məşqçisi olmuşam, 

indi isə dünyanın ən yaxşısı seçilmişəm. Təbii ki, bu uğurları təkbaşına qazana bilməzdim. Bizə yaradılan yüksək 
şəraitə görə Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Fazil Məmmədova və bütün məşqçi həmkarlarıma 
minnətdaram. Biz komanda olaraq bir yerdəyik və bu uğur hamımızındır. 

Firdovsi Umudov vurğulamışdır ki, bundan sonra da ölkəmizdə güləşin inkişafı, idmançılarımızın parlaq 
qələbələri üçün durmadan çalışacağam və Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri İlham 
Əliyevin bizə olan etimadını doğrultmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm.

SƏRBƏST  GÜLƏŞ  ÜZRƏ  AZƏRBAYCAN  YIĞMASININ  BÖYÜK  MƏŞQÇİSİ 
FİRDOVSİ  UMUDOV  DÜNYANIN  ƏN  YAXŞI  MƏŞQÇİSİ  SEÇİLMİŞDİR

Noyabrın 15-də Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada Beynəlxalq Güləş Federasiyasının (FİLA) 
sərbəst güləş üzrə məşqçilər assosiasiyasının seminarında Azərbaycan idamanı üçün 

qürurverici hadisə baş vermişdir

Milli komandamızın 7 üzvü qızıl medal uğrunda mübarizə aparmışdır. 
Çempionatda 49 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan boksçumuz Salman Əlizadə türkiyəli Fərhad 

Pəhlənalla qarşılaşmış və rəqibinə qalib gələrək qızıl medal qazanmışdır. Digər boksçumuz Samir Məmmədov 
(52 kq) isə Ukrayna idmançısı Aleksandr Şepelyukdan üstün olmuşdur.

Qızıl medal uğrunda görüşdə Şaban Şahpələngov (60 kq) Dmitri Yana (Rusiya), Tamerlan Abdullayev (69 kq) 
Onur Sipala (Türkiyə), Emin Əhmədov (75 kq) isə Amir Süleymanova (Rusiya) qalib gəlmişlər. 
Digər boksçularımız Cavid Çələbiyev (56 kq) rusiyalı Mahir Paşayevə, Heybətulla Hacıəliyev (64 kq) isə Ruslan 
Urixə (Rusiya) məğlub olaraq gümüş medala sahib olmuşlar.

BAKIDA  TƏLƏBƏLƏR  ARASINDA  KEÇİRİLƏN 
DÜNYA  BOKS  ÇEMPİONATINDA –  5  QIZIL,  2  GÜMÜŞ  MEDAL 

Noyabrın 18-də Bakı İdman Sarayında boks üzrə tələbələr arasında dünya çempionatına yekun 
vurulmuşdur

Artıq bu sistemdə qeydiyyata alınanların sayı 30 min nəfərə çatmışdır. Azərbaycan futbol ailəsinin 
qeydiyyatdan keçən 30 mininci üzvü “Coca-Cola Məktəbli kuboku”nda çıxış edən Saatlıdakı orta məktəbin 5-ci 
sinif şagirdi Adil Həsənovdur.

AZƏRBAYCANDA  FUTBOLLA  MƏŞĞUL  OLANLARIN  SAYI
  30  MİNƏ  ÇATMIŞDIR

2009-cu ilin yanvarından AFFA tərəfindən futbolla məşğul olan şəxslərin - 
futbolçu, məşqçi və digər texniki işçilərin  qeydiyyat sistemi yaradılmışdır
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Rusiya Alpinizm Federasiyası (RAF) görüşü Everestə ilk sovet Himalay 

ekspedisiyasının göndərilməsinin 30 illiyi və Everesti fəth edən rus 

ekspedisiyasının 20-ci ildönümü münasibətilə keçirmişdir.
Tədbirə yalnız planetin ən yüksək zirvəsinə qalxmış MDB ölkələrinin alpinizm 

federasiyalarının nümayəndələri dəvət olunmuşdur. Tədbirdə Azərbaycan, Belarus, 

Gürcüstan, Qazaxıstan, Litva, Moldova, Nepal, Hollandiya, Rusiya, Özbəkistan və 

Ukraynadan alpinistlər və fəxri qonaqlar iştirak etmişlər.
Tədbir üçün xüsusi olaraq üstündə Everest şəkli olan, 8 guşəli ulduza bənzəyən, 

göy boya ilə rənglənmiş metaldan “Everest fatehi” nişanı təsis olunmuşdur.
Görüşün iştirakçısı, professor İvan Boqaçov qeyri-adi, maraqlı, dramatizmlə 

dolu olan sovet alpinizm tarixindən danışmışdır. Qeyd etmişdir ki, sovet alpinistləri yarım əsr boyunca planetin 

ən hündür zirvəsini fəth etməyə çalışmışlar. Lakin onlar bu istəklərinə yalnız 1982-də nail ola bilmişlər.
Bu il Everestə uğurlu ekspedisiyanın 5 illik yubileyini qeyd edən ölkəmizi sözügedən görüşdə Azərbaycan 

Alpinizm Federasiyasının prezidenti İsrafil Aşurlı təmsil etmişdir. İ.Aşurlı “Everest fatehi” nişanı ilə təltif 

olunmuşdur.

AZƏRBAYCAN  ALPİNİZM  FEDERASİYASININ  PREZİDENTİ 
 “EVEREST  FATEHİ”  NİŞANINA  LAYİQ  GÖRÜLMÜŞDÜR 

Noyabrın 13-də Moskvada Politexnik Muzeyində 
Everest zirvəsini fəth edən alpinistlərlə görüş keçirilmişdir

Ekvadorun Quayakil şəhərində kişilər arasında bodibildinq üzrə 66-cı dünya çempionatı keçirilmişdir.

AzərTAc xəbər verir ki, çempionatda baş məşqçi Rauf Bunyadəliyevin rəhbərliyi altında mübarizə aparan 

idmançımız Məhəmməd Paşayi (90 kq) finala vəsiqə qazanmış və həlledici mərhələdə gümüş medal qazanmışdır.

İDMANÇIMIZIN   GÜMÜŞ MEDALI

 Bakı Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarış-
lar beş yaş qrupuna (1997-1999, 2000-2001, 2002, 2003 
və 2004-cü il təvəllüdlü) bölünüb, ümumilikdə isə 93 
gimnast iştirak edib.

Gimnastlar yalnız çoxnövçülükdə medallar uğrunda 
mübarizə aparıblar.

Yarışlarda "Neftçi" və Bakı Gimnastika Məktəbi, Res-
publika Kompleks İdman Məktəbi və "Spartak", DİN-in 
İdman Cəmiyyəti və "Sərhədçi", "Bakı" PİK və Nizami 
rayonunun UGYM-nin gimnastları ilə yanaşı, Xırdalan, 
Gəncə, Qusar və Sumqayıt idmançıları da iştirak ediblər.

2003-cü il təvəllüdlü gimnastlar arasında birinci yeri 
Aydan Ağayeva, ikinci yeri Ləman Hüseynova, üçüncü 
yeri isə Darya Farşbafşəhriyari tutub.

2004-cü il təvəllüdlü idmançılar arasında isə ilk üç yerə müvafiq olaraq, Lalə Kramarenko, Nərmin Səm-
ədova və Arzu Cəlilova layiq görülüblər.

Azərbaycan idmançısı Məhəmməd Paşayi bodibildinq üzrə 
66-cı dünya çempionatında gümüş medal qazanmışdır

BƏDİİ  GİMNASTİKA  ÜZRƏ  AZƏRBAYCAN  BİRİNCİLİYİ 

Noyabrın 16-da Bakıda bədii gimnastika üzrə 
cari ilin yekun yarışı - 19-cu Azərbaycan birinciliyi keçirilib
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             Xəzər Universitetinin elmi-kütləvi və ədəbi-publisistik nəşri olan 

“Xəzər Xəbər” jurnalı ayda bir dəfə (avqust ayından başqa) 80 səhifə 

həcmində və qismən rəngli çap olunur. 

Jurnalda Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində tələbə həyatı, təhsil yenilikləri, 

elm, sənət, ədəbiyyat, mədəniyyət, turizm və idmana aid müxtəlif materiallar və maraqlı 

xəbərlər dərc olunur. 

2013-cü il üçün “Xəzər Xəbər” jurnalına “Azərmətbuatyayımı” ASC-nin 

şəhər və rayon mətbuat yayımı şöbələrində, “Qasid” ASC-nin xətti ilə isə 

aşağıdakı ünvanlarda dekabrın 25-dək abunə yazılmaq olar (1 illik abunə haqqı 

22 manat, 6 aylıq abunə haqqı ilin birinci yarısında 12 manat, ilin ikinci yarısında 

10 manatdır):

“Azərpoçt” MMC-nin Bakı Mərkəzi poçtu (Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 

36), tel.: 493-33-66   

1 saylı poçt (İstiqlaliyyət küçəsi, 35, İçərişəhər metrosunun yanı, 

İqtisadiyyat Universiteti ilə üzbəüz), Tel.: 492-58-40

“Qasid” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (5-ci mikrorayon, Cavad xan küçəsi, 

21, Memar Əcəmi metrosunun yanı, tel.: 493-14-06;   493-16-43 

“Xəzər Xəbər” jurnalına, həmçinin, “Metro-Servis” MMC-də abunə 

yazılmaq olar. Tel.: 434-01-33; 434-93-01

 

“Xəzər Xəbər” jurnalını pərakəndə satışda  “Metro-Servis” MMC-nin 

Bakı metropoliteni stansiyalarındakı köşklərindən almaq olar.

“Xəzər Xəbər”ə abunə yazılın!

“Xəzər Xəbər”i oxuyun!

“Xəzər Xəbər”ə yazın!

2013-CÜ  İL  ÜÇÜN

 “XƏZƏR  XƏBƏR”  JURNALINA 

ABUNƏ  ELANI
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