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İlk Av ro pa Oyun la rı nın 
mə şə li alov lan dı rıl dı
Döv lə ti mi zin baş çı sı, Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin 
pre zi den ti İl ham Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib

Fran sa Pre zi den ti nin Azər bay ca na 
iş gü zar sə fə ri

Ap re lin 26da Azər bay ca
nın və dün ya nın id man ta ri
xin də əla mət dar ha di sə baş 
ve rib. Ba kı da bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın mə şə li alov lan
dı rı lıb. Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev, xa nı mı, bi rin ci Av ro
pa Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə
si nin səd ri Meh ri ban Əli ye va, 
ailə üzv lə ri və Av ro pa Olim
pi ya Ko mi tə si nin pre zi den ti 
Pat rik Hik ki mə ra sim də iş ti
rak edib lər.

Öl kə mi zin müs tə qil lik 
ta ri xin də ev sa hib li yi edə cə
yi mö tə bər təd bir – bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı bey nəl xalq 
id man ic ti ma iy yə ti nin diq qət 
mər kə zin də dir. Ap re lin 26sı 
isə ilk Av ro pa Oyun la rı nın 
hə yə ca nı nın baş lan ğıc gü nü 
ki mi ta ri xə dü şür. Olim pi ya 
ənə nə si nə uy ğun ola raq, es
ta fet qə dim od mə bə di olan 
Atəş gah dan baş la yır. Bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın mə şə li 
47 gün ər zin də Azər bay ca nın 
hər bir gu şə si ni gə zibdo la şa
raq, Oyun la rın açı lış mə ra si
min də Ba kı Olim pi ya Sta dio
nu na gə ti ri lə cək.

Azər bay can Pre zi den
ti İl ham Əli yev mə ra sim də 
çı xış edə rək de yib: “2012ci 
ilin so nun da Av ro pa Olim
pi ya Ko mi tə si bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın Azər bay can da 
ke çi ril mə si haq qın da qə rar 
qə bul et miş dir. Bu, ta ri xi bir 
qə rar idi. Çün ki baş qa qi tə 
oyun la rın dan fərq li ola raq, 
Av ro pa da Oyun lar heç vaxt 
ke çi ril mə miş dir. Bu, Azər
bay ca na Av ro pa Olim pi ya 
ailə si tə rə fi n dən gös tə ril miş 

bö yük eti mad idi. Bu qə ra ra 
gö rə Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə si nə və onun pre zi den ti cə
nab Pat rik Hik ki yə Azər bay
can xal qı adın dan min nət dar
lı ğı mı bil dir mək is tə yi rəm.

Bu qə rar bi zi çox se vin
dir di, Azər bay can xal qı nı se
vin dir di. Bu, bi zim üçün həm 
bö yük şə rəf, həm də bö yük 
mə su liy yət dir. Vax tı mız məh
dud idi. Ona gö rə biz dər hal 
işə baş la dıq, Təş ki lat Ko mi tə
si ya ra dıl dı. Bu müd dət ər zin
də Təş ki lat Ko mi tə si çox fə
al və bö yük uğur la iş lə di. Bu 
gün ar tıq Azər bay can və Ba kı 
şə hə ri bu Oyun la rın ke çi ril
mə si üçün tam ha zır dır. Təş

ki lat Ko mi tə si nə bu yük sək 
fəa liy yə tə gö rə min nət dar
lı ğı mı bil dir mək is tə yi rəm. 
Ey ni za man da, bey nəl xalq və 
yer li mü tə xəs sis lər dən iba rət 
bey nəl xalq Əmə liy yat Ko mi
tə si nə də min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm. On la rın da fəa liy
yə ti təq di rə la yiq dir. Əl bət tə, 
biz da im Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin dəs tə yi ni hiss 
edir dik, bu gün də bu nu hiss 
edi rik. Be lə lik lə, Oyun la rın 
ha zır lan ma sı üçün bü tün mə
sə lə lər öz həl li ni tap mış dır.

Şəx sən mən he sab edi
rəm ki, bu Oyun la rın Ba kı da 
ke çi ril mə si haq qın da qə bul 
edil miş qə rar bir ne çə amil

lə bağ lı dır. İlk növ bə də, bu
nu id man çı la rı mı zın uğur lu 
çı xı şı müm kün et miş dir. Son 
Yay Olim pi ya Oyun la rın da 
Azər bay can ko man da sı 30cu 
ye rə la yiq gö rül müş dür. Av
ro pa öl kə lə ri ara sın da isə biz 
15ci ye rə yük səl mi şik. Ey ni 
za man da, Azər bay can da gö
zəl gənc nə sil ye ti şir. Gənc 
id man çı la rı mız da bi zi se vin
di rir. Ke çən il ye ni yet mə lə rin 
Olim pi ya Oyun la rın da Azər
bay can ko man da sı 10cu ye rə 
yük sə lə bil miş dir. Bu, ta ri xi 
nai liy yət dir.

Bu nun la bə ra bər, son il lər 
ər zin də Azər bay can da müa sir 
id man inf rast ruk tu ru ya ra dıl

mış dır. Azər bay ca nın böl gə
lə rin də 40dan çox Olim pi ya 
İd man Mər kə zi ya ra dıl mış
dır. Ba kı şə hə rin də ya ra dı lan 
və əsas lı şə kil də tə mir edi lən 
bü tün id man ob yekt lə ri miz 
ən yük sək stan dart la ra ca vab 
ve rir. Şəx sən mən he sab edi
rəm ki, bun dan yük sək stan
dart müm kün de yil.

Nəq liy yat inf rast ruk tu ru
muz ye ni lə şib, müa sir lə şib və 
bu gün bi zim tə ləb lə ri mi zə 
tam ca vab ve rir. Xid mət inf
rast ruk tu ru ya ra dı lır. Ba kı da 
bü tün apa rı cı brend otel lər 
fəa liy yət gös tə rir, öz fəa liy
yə ti ni ge niş lən di rir.

Ardı səh. 2-də

Ap re lin 24də Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli yev Tür ki
yə Res pub li ka sın da iş gü zar 
sə fər də olub. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı Ça naq qa la zə fə ri
nin 100 il li yi mü na si bə ti lə 
təş kil olun muş tən tə nə
li mə ra sim də iş ti rak edib. 
Təd bi rə 21 döv lə tin baş çı sı, 
70dən çox öl kə dən rəs mi 
şəxs lər, bey nəl xalq təş ki
lat la rın nü ma yən də lə ri qa
tı lıb lar.

Mə ra sim Tür ki yə Pre zi
den ti Rə cəb Tay yib Ər do
ğa nın “Meh met çik” abi də si
nin önü nə xa ti rə ək li li qoy
ma sı ilə baş la yıb. Bri ta ni ya 
taxtta cı nın və li əh di, Uels 
şah za də si Çarlz isə abi də
nin önü nə it ti faq döv lət lə ri 
adın dan çə ləng qo yub.

Ça naq qa la sa vaş la rın
da hə lak olan la rın xa ti rə si 
bir də qi qə lik sü kut la yad 
olun duq dan son ra yay lım 
atəş lə ri açıl dı, Tür ki yə Res
pub li ka sı nın döv lət him
ni nin sə da la rı al tın da türk 
bay ra ğı sə ma da dal ğa la nıb. 
Ça naq qa la sa vaş la rın da hə
lak olan la rın ru hu na Qu ra
niKə rim dən ayə oxu nub. 
Son ra Tür ki yə Di ya nət İş lə
ri baş qa nı Meh met Gör mez 
Ça naq qa la da şə hid olan la
rın ru hu na dua oxu yub, bə
şə riy yə tə sülh və qar daş lıq 
ar zu la rı nı çat dı rıb. Xris ti an 
din xa di mi də sa vaş da hə
lak olan la rın ru hu na dua 
edib.

Tür ki yə Pre zi den ti Rə
cəb Tay yib Ər do ğan çı xı
şın da bil di rib ki, mə ra si
min ke çi ril di yi Ge li bo lu 
ya rı ma da sı Bi rin ci Dün ya 
mü ha ri bə si nin ən va cib 
cəb hə lə rin dən bi ri olub. 
“Ça naq qa la da ya şa nan sa

vaş türk lə rin və bu mü ha ri
bə də iş ti rak edən mil lət lə
rin ta le yi ni mü əy yən edib”, 
– de yən Ər do ğan bil di rib 
ki,  bi zim üçün Ça naq qa la 
zə fər rəm zi dir, ey ni za man
da, it ki lə ri miz ba xı mın dan 
bir hüzn ifa də si dir. 

Son ra döv lət baş çı la
rı Ça naq qa la dö yüş lə rin də 
hə lak olan əs gər lə rin mə
zar la rı nı zi ya rət et dik dən 
son ra “Meh met çik” abi də
si nin önün də “Şə hid lik dəf
tə ri”ni im za la yıb lar.

Xa tır la daq ki, Ça naq
qa la dö yü şü Bi rin ci Dün ya 
mü ha ri bə si döv rün də Os
man lı döv lə ti ilə An tan ta 
döv lət lə ri ara sın da baş ve
rib. İt ti faq üzv lə ri Os man lı 
döv lə ti nin pay tax tı İs tan
bu lu ala raq bo ğaz la rı ida
rə et mək hü qu qu nu öz lə
rin də sax la maq is tə yib lər. 
La kin on lar türk xal qı nın 
də mir ira də si ni sar sı da 
bil mə yib lər. Sək kiz ay da
vam edən və bö yük it ki lə
rin qey də alın dı ğı dö yüş
lər də məğ lub olan it ti faq 
döv lət lə ri ge ri çə kil mək 
məc bu riy yə tin də qa lıb lar. 
Bu dö yüş məhv ol maq və
ziy yə tin də ki bir öl kə nin 
möh tə şəm qə lə bə si ki mi 
əf sa nə lə şib və Ça naq
qa la zə fə ri adı ilə ta ri xə 
dü şüb. Türk lər bu qan lı 
mü ba ri zə də 250 min dən 
çox şə hid ve rib lər. Bir o 
qə dər hərb çi iti rən müt
tə fi q qüv və lər üçün isə bu 
dö yüş hər bi fə la kət rəm zi 
ki mi qiy mət lən di ri lir.

Ça naq qa la zə fə ri nin 
əl də olun ma sın da azər bay
can lı lar da ya xın dan iş ti rak 
edib lər və üç min dən çox 
soy da şı mız şə hid lik zir və
si nə uca lıb.

Tür ki yə də 
Ça naq qa la 
zə fə ri nin 100 il li yi 
qeyd olu nub
Azər bay ca nın döv lət baş çı sı 
tən tə nə li mə ra sim də iş ti rak edib
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Ap re lin 25də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İlham Əli ye vin və öl kə miz də 
iş gü zar sə fər də olan Fran sa 
Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti Fran sua Ol lan dın gö rü şü 
olub.

Gö rüş də öl  kə lə ri  miz 
ara sın da iki tə rəf li mü na
si bət lə rin ha zır kı sə viy yə
sin dən məm nun luq ifa də 
olu nub, əla qə lə ri mi zin di
na mik in ki şaf et di yi bil
di ri lib. Son il lər də döv lət 
baş çı la rı nın qar şı lıq lı sə fər
lə ri nin iki tə rəf li mü na si
bət lə rin da ha da in ki şa fı na 
tə kan ver di yi vur ğu la nıb. 
Tə rəf lə rin əla qə lə rin da ha 
da ge niş lən mə sin də ma raq
lı ol du ğu bil di ri lib və bu
nun üçün bö yük im kan la rın 
möv cud lu ğu qeyd edi lib.

Söh bət za ma nı Er mə nis
tanAzər bay can, Dağ lıq Qa
ra bağ mü na qi şə si nin həl li is
ti qa mə tin də da nı şıq la rın son 
və ziy yə ti ilə bağ lı ge niş fi  kir 

mü ba di lə si apa rı lıb. Azər bay
can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Fran sa Pre zi den ti Fran sua 
Ol lan dın mü na qi şə nin həl
li is ti qa mə tin də gös tər di yi 

fə al lıq dan məm nun lu ğu nu 
ifa də edib. Gö rüş də re gio nal, 
bey nəl xalq və qar şı lıq lı ma
raq do ğu ran di gər mə sə lə lər 
də mü za ki rə olu nub.

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin və Pre zi dent Fran
sua Ol lan dın iş ti ra kı ilə 
“Azər bay can Res pub li ka sı
nın təh sil na zi ri ilə Fran sa 
Res pub li ka sı nın mil li təh sil, 
ali təh sil və təd qi qat na zi ri 
ara sın da Azər bay canFran
sız Uni ver si te ti nə da ir Niy
yət Mək tu bu” im za la nıb. 
Sə nə di Azər bay ca nın təh
sil na zi ri Mi ka yıl Cab ba rov 
və Fran sa nın öl kə miz də ki 
sə fi ri Pas kal Mön ye im za la
yıb lar.

Azər bay canFran sız Uni
ver si te ti nə da ir Niy yət Mək
tu bu im za la nan dan son ra 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev, xa nı mı Meh ri ban Əli
ye va və Fran sa Pre zi den ti 
Fran sua Ol land bir gə na har 
edib lər.
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Əvvəli səh. 1-də

Bey nəl xalq ya rış la rın ke
çi ril mə si üçün bi zim ki fa yət 
qə dər ge niş təc rü bə miz var. 
Son il lər ər zin də Azər bay
can da çox say lı dün ya və Av
ro pa çem pio nat la rı ke çi ril
miş dir. Azər bay ca nın sü rət li 
iq ti sa di in ki şa fı əl bət tə ki, bu 
qə ra rın qə bu lun da öz ro lu nu 
oy na mış dır. He sab edi rəm, 
önəm li mə sə lə on dan iba rət
dir ki, Azər bay can əha li si bu 
qə ra rı bö yük se vinc lə və qü
rur his si ilə qar şı la mış dır.

Be lə lik lə, bu gün biz tam 
mə su liy yət lə de yə bi lə rik ki, 
iki il ya rım ər zin də gö rül müş 
iş lər ən yük sək sə viy yə də dir. 
Əmi nəm ki, biz bu gö zəl id
man bay ra mı nı yük sək sə viy
yə də ke çi rə cə yik.

Onu da qeyd et mə li yəm 
ki, iki il dən son ra Ba kı da İs
lam Həm rəy lik Oyun la rı ke
çi ri lə cək dir. Yə ni, bu id man 
bay ra mı da vam edir. Bu, əs
lin də Azər bay ca nın dün ya da 
oy na dı ğı na dir ro lu əya ni şə
kil də ifa də edir. 2015ci il də 
Av ro pa Oyun la rı, 2017ci il də 
isə İs lam Həm rəy lik Oyun la rı 
Ba kı da ke çi ri lə cək dir.

Azər bay can əsr lər bo yu 
si vi li za si ya la ra ra sı, mil lət lə
ra ra sı, din lə ra ra sı dia lo qun 
apa rıl ma sı üçün öz im kan la
rı nı or ta ya qo yur. Azər bay
can da bü tün xalq la rın, bü tün 
din lə rin nü ma yən də lə ri nin 
bir gə ya şa ma sı, bir ailə ki mi 
ya şa ma sı na dir təc rü bə dir. 
Be lə lik lə, Azər bay can Av ro pa 
ilə Asi ya nı, si vi li za si ya la rı bir
ləş di rir, qar şı lıq lı an laş ma nın 
bər qə rar ol ma sı üçün səy lə ri
ni gös tər mək də dir.

Mən əmi nəm ki, bi zim 
id man bay ram la rı mı za gə lən 
xa ri ci qo naq lar, id man çı lar, 
məşq çi lər Ba kı dan öz və tən lə
ri nə ən xoş tə əs sü rat la qa yı da
caq lar. Azər bay can gənc müs
tə qil döv lət dir. An caq bi zim 
çox bö yük və zən gin ta ri xi və 
mə də ni ir si miz var. Azər bay
ca nın zən gin ta ri xi, mə də niy
yə ti bi zim qü rur mən bə yi miz
dir. Azər bay can da qə dim ta
ri xi me mar lıq abi də lə ri bi zim 
qü rur mən bə yi miz dir.

Bu gün biz qə dim Atəş gah 
mə bə di nin önün də top laş mı
şıq. Bu gün bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın mə şə li Atəş gah 
mə bə din də alov lan dı rı la caq
dır. Bu mə şəl öl kə mi zin bü

tün şə hər lə ri nə gə ti ri lə cək, 
bü tün öl kə mi zi do la şa caq ki, 
Azər bay can xal qı bu gö zəl 
id man və dost luq bay ra mı nı 
qeyd et sin.

Mən bi r in ci  Av ro pa 
Oyun la rın da iş ti rak edə cək 
bü tün id man çı la ra uğur lar ar
zu la yı ram.

Qoy, güc lü qa lib gəl sin! 
Ya şa sın Azər bay can!”

Son ra Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat
rik Hik ki çı xış edə rək de yib: 
“Bu ax şam Av ro pa id ma nı qi
tə mi zin id man po ten sia lı nın 
re al laş ma sı yo lun da ye kun 
mər hə lə yə da xil ola caq. İlk 
Av ro pa Oyun la rı ar tıq re al lı ğa 
çev ri lir.

İki il dən bir qə dər çox əv
vəl biz bö yük məm nun luq la 
elan et dik ki, Av ro pa Oyun
la rı nı qə bul edən öl kə “Od lar 
Yur du” Azər bay can ola caq. 
Ən cəl be di ci ele ment lər dən 
bi ri – öl kə ni zin mil li rəm
zi olan alov, ey ni za man da, 
Olim pi ya Hə rə ka tı nın gü cü
nün və qüd rə ti nin əsas tə cəs
sü mü dür. Mə şə lin alov lan dı
rıl ma sı nın və es ta fe tin müa sir 
ənə nə si nin əsa sı nı qoy muş, 
qə dim id man oyun la rı nı ya
rat mış yu nan si vi li za si ya sı 
odu, alo vu mü qəd dəs sa yır dı.

Bu ax şam biz na dir mə ra
si mi miz də hə min Olim pi ya 
ir si nə sa diq qa la raq Atəş gah 
mə bə din də Av ro pa Oyun la
rı nın mə şə li ni alov lan dı ra
raq mə şə li sta dio na və “Ba
kı2015” Oyun la rı nın açı lış 
mə ra si mi nə yo la sa lı rıq. Bu, 
Av ro pa id ma nı üçün həl le
di ci mə qam dır. Həm kar la
rım, elə cə də təm sil et di yim 

Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si 
Si zə gös tər di yi niz yar dı ma 
gö rə ol duq ca min nət dar dır. 
Çün ki biz plan la rı mı zın bir
gə re al laş ma sı na doğ ru ye kun 
ad dım atı rıq. Ka mil lik, dost
luq və hör mət ki mi Olim pi
ya də yər lə ri mə şəl es ta fe tin
də ay dın şə kil də əks olu nur. 
Mə şəl çi lər qar daş lıq ru hun
da alov la nan mə şə li birbi ri
nə ötü rə rək id man va si tə si lə 
sülh, dost luq və tən tə nə me
sa jı nı hər ye rə ya yır lar.

“Ba kı2015” bü tün öl kə
ni zin əmə yi və səy lə ri sa yə
sin də baş tu ta caq. Azər bay can 
rəh bər li yi ilə iş lə mək ol duq ca 
məm nun luq do ğur du. Si zin 
pe şə kar lı ğı nız və diq qə ti niz 
bi zi hər za man tə sir lən dir di. 
“Ba kı2015” ilk Av ro pa Oyun
la rı Təş ki lat Ko mi tə si nin səd
ri, bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va Oyun la ra ha zır lıq iş
lə rin də şəx sən iş ti rak edə rək 
də yər li gös tə riş və töv si yə lə
ri ni ver miş, işə tam sa diq li yi ni 
nü ma yiş et dir miş dir.

Mən Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin sə mi mi min
nət dar lı ğı nı Pre zi dent İl ham 
Əli ye və və bi rin ci xa nı ma 
çat dır maq is tər dim. Təş ki lat 
Ko mi tə si və “Ba kı2015” ilk 
Av ro pa Oyun la rı Əmə liy yat 
Ko mi tə si nin pe şə kar he yə ti 
plan la rı mı zı re al lı ğa çe vir
mək üçün 27 ay ər zin də yo
rul ma dan ça lı şıb lar. Be lə qı sa 
müd dət ər zin də gö rül müş bu 
qə dər iş lə ri hət ta ən çıl ğın ar
zu la rı mız da tə səv vür edə bil
məz dik. Əs lin də, bü tün Ba kı 
he yə ti hət ta Oyun lar baş la
maz dan ön cə dün ya re kor du
na im za at dı.

Mən gö zəl öl kə ni zi gə zib 
do la şan “Ba kı2015” mə şə li nin 
es ta fe ti ni iz lə mə yi sə mi miy
yət lə ar zu la yı ram. Çün ki bu 
mə şəl çox mü hüm ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın açı lış mə ra si mi nə 
apa ran yo lu işıq lan dı ra caq.”

Da ha son ra Pre zi dent 
İlham Əli yev ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın Təş ki lat Ko mi
tə si nin səd ri, bi rin ci xa nım 
Meh ri ban Əli ye va nın və Av
ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nin 
pre zi den ti Pat rik Hik ki nin 
mü şa yiə ti ilə Oyun la rın mə
şə li ni alov lan dı rıb. Döv lə ti
mi zin baş çı sı mə şə li “Ba kı
2015” Av ro pa Oyun la rı nın ilk 
mə şəl çi si, Olim pi ya çem pio
nu Rə fi qə Şa ba no va ya ve rib.

Be lə lik lə də bi rin ci Av
ro pa Oyun la rı nın mə şə li nin 
sə ya hə ti baş la yıb. Es ta fe tə 
1000 nə fər dən çox mə şəl çi 
cəlb olu nub və hər re gi on da 
“Alov fes ti va lı”nın ke çi ril mə
si nə zər də tu tu lub. Mə şəl yer 
üs tün də av to bus, fu ni kul yor, 
ve lo si ped, yer al tın da Ba kı 
met ro su, su da qa yıq, ha va
da isə təy ya rə ilə da şı na caq. 
Mə şəl iyu nun 8də pay taxt
da kı id man are na la rın da, 
9da isə İçə ri şə hər də gəz di
ri lə cək. İyu nun 10u mə şəl 
proq ra mı nın son gü nü ola caq 
və Ba kı ya gə ti ri lə nə dək təx
mi nən 5500 ki lo metr mə sa
fə qət edə cək. 660 mil li metr 
hün dür lü yü olan mə şə lin 
göv də si “Ba kı2015” bren
din də yer alan nar ağa cı nı 
xa tır la dır. Alo vu qo ru yan mis 
baş lıq da nar for ma sın da dır. 
Onun 50 çə yir də yi Oyun lar
da iş ti rak edən öl kə lə rin sa
yı nı təm sil edir.

İlk Av ro pa Oyun la rı nın  
mə şə li alov lan dı rıl dı

üAzər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ap re lin 28də Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Mər
kə zi nin təş kil et di yi III Qlo
bal Ba kı Fo ru mun da iş ti rak 
et mək üçün öl kə mi zə sə
fə rə gə lən Bol qa rıs tan Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti Ro
sen Plev ne li yev ilə gö rü şüb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Bol qa rıs tan Pre zi den ti Ro
sen Plev ne li ye vin Ba kı Fo ru

mun da iş ti ra kı nın önə mi ni 
vur ğu la yıb. Öl kə lə ri miz ara
sın da güc lü tə rəf daş lıq əla
qə lə ri nin qu rul du ğu nu qeyd 
edən Pre zi dent İl ham Əli yev 
Bol qa rıs ta na sə fə ri ni və sə
fər za ma nı stra te ji tə rəf daş lıq 
haq qın da im za la nan sə nə di 
məm nun luq la xa tır la dıb.

Bol qa rıs tan Pre zi den ti 
Ro sen Plev ne li yev III Qlo
bal Ba kı Fo ru mu na bö yük 
ma raq gös tər di yi ni de yib. 

O, Bol qa rıs tan ilə Azər bay
can ara sın da möv cud iki tə
rəf i əla qə lə rin, əl də olu nan 
ra zı laş ma və an laş ma la rın 
re gio nal əmək daş lı ğın ge
niş lən di ril mə si ba xı mın dan 
da ro lu nu xü su si qeyd edib.

Gö rüş də öl kə lə ri miz 
ara sın da iki tə rəf li əla qə
lə rin in ki şaf pers pek tiv lə ri 
və bir sı ra di gər mə sə lə lər 
ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rı lıb.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
ap re lin 27də Lat vi ya nın sa biq 
Pre zi den ti xa nım Vay ra Vi ke
Frey ber qa nı və İs gən də riy yə 
Ki tab xa na sı nın di rek to ru İs
ma il Se ra gel di ni qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay ca nın 
bö yük şai ri Ni za mi Gən cə
vi nin adı nı da şı yan Mər kə
zin ar tıq va cib bey nəl xalq 
ins ti tu ta çev ril di yi və bu 
qu ru mun müx tə lif sa hə lə ri 

əha tə edən təd bir lə ri nə ma
ra ğın il dənilə art dı ğı qeyd 
olu nub, bu is ti qa mət də iş
lə rin da vam et di ril mə si nin 
və fəa liy yə tin da ha da ge
niş lən di ril mə si nin zə ru ri li yi 
vur ğu la nıb.

Söh bət za ma nı Mər kə
zin xalq lar və öl kə lər ara
sın da dost lu ğun və qar şı lıq lı 
an laş ma nın da ha da möh
kəm lən di ril mə si işi nə ver
di yi töh fə xü su si qeyd edi lib.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev ap re lin 27
də Fran sa nın Yə hu di İns ti tut la rı
nın Təm sil çi lik Şu ra sı nın pre zi den
ti Ro cer Çu ker ma nın baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Ro cer 
Çu ker ma nın öl kə mi zə sə fə ri nin 
məh sul dar və ke çi ri lən gö rüş lə rin 
uğur lu ola ca ğı na ümid et di yi ni bil
di rib. Pre zi dent İl ham Əli yev sə fə
rin Azər bay canFran sa əla qə lə ri
nin da ha da ge niş lən di ril mə si ba
xı mın dan əhə miy yə ti ni qeyd edib.

Öl kə mi zə Ye re van dan gəl dik

lə ri ni vur ğu la yan Fran sa nın Yə hu
di İns ti tut la rı nın Təm sil çi lik Şu ra
sı nın pre zi den ti ilk gün dən Ba kı da 
bö yük in ki şa fın və müa sir li yin şa
hi di ol duq la rı nı de yib. O, öl kə miz
də ilk də fə ke çi ri lə cək bi rin ci Av
ro pa Oyun la rı ilə əla qə dar gö rü
lən yük sək ha zır lıq iş lə ri ilə bağ lı 
Azər bay can tə rə fi nə təb rik lə ri ni 
çat dı rıb. Öl kə miz də ge dən bö yük 
in ki şaf pro ses lə ri nə to xu nan Ro
cer Çu ker man Azər bay ca nın əl də 
et di yi bu uğur la ra Av ro pa tə rə fin
dən ob yek tiv qiy mət ve ril mə si nin 
va cib li yi ni də vur ğu la yıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev ap re lin 27
də Mal ta Res pub li ka sı nın Baş na zi ri 
Co zef Mus ka tı qə bul edib.

Azər bay can ilə Mal ta ara sın
da iki tə rəf i mü na si bət lə rin uğur la 
in ki şaf et di yi ni vur ğu la yan döv lə ti
mi zin baş çı sı öl kə lə ri miz ara sın da 
əmək daş lı ğın da vam et di ri lə cə yi nə 
ümid var ol du ğu nu bil di rib. Pre zi
dent İl ham Əli yev Baş na zir Co zef 
Mus ka tın öl kə mi zə son sə fə rin dən 
son ra əla qə lə ri mi zin müx tə lif sa hə
lər də, o cüm lə dən si ya si, iq ti sa di, 
sər ma yə qo yu lu şu, tu rizm və di gər 
sa hə lər də in ki şaf et di ril mə si üçün 
yax şı po ten sia lın ya ran dı ğı nı de yib.

Mal ta Res pub li ka sı nın Baş na zi ri 
Co zef Mus kat öl kə si nin Azər bay can 
ilə əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə sin də 
ma raq lı ol du ğu nu de yib. Öl kə miz də 
sü rət li in ki şaf pro ses lə ri nin şa hi di ol
du ğu nu vur ğu la yan Baş na zir Azər
bay can da ge dən bu müs bət pro ses lə rə 
Av ro pa tə rə fin dən ob yek tiv qiy mət ve
ril mə si nə tə rəf dar ol du ğu nu bil di rib.

Gö rüş də Ba kı da ke çi ri lən III 
Qlo bal Açıq Cə miy yət lər Fo ru mu
nun önə mi qeyd olu nub, öl kə lə ri miz 
ara sın da əmək daş lı ğın müx tə lif sa
hə lər də in ki şa fı, re gi on da baş ve rən 
pro ses lər və qar şı lıq lı ma raq do ğu
ran di gər mə sə lə lər ət ra fın da fi kir 
mü ba di lə si apa rı lıb.

İn ki şaf pers pek tiv lə ri mü za ki rə olu nub Xalq lar və öl kə lər ara sın da dost lu ğa töh fə

Azər bay ca nın uğur la rı na  
ob yek tiv qiy mət ve ril mə li dir

Fi kir mü ba di lə si apa rı lıb

Ap re lin 28də Azər bay
ca nın pay tax tın da III Qlo bal 
Ba kı Fo ru mu işə baş la yıb. 
Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Fo ru mun rəs mi açı lış mə ra
si min də iş ti rak edib.

Mi si rin İs gən də riy yə 
Ki tab xa na sı nın di rek to ru 
İs ma il Se ra gel din bu də fə ki 
Fo ru mun möv zu su nun ye ni 
dün ya dü zə nin də eti ma dın 
qu rul ma sı na həsr olun du
ğu nu bil di rib, təd bi rə on lar
la öl kə dən yük sək sə viy yə li 
nü ma yən də he yət lə ri nin 
gəl di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Azər bay can Pre zi den
ti İlham Əli yev mə ra sim də 
nitq söy lə yib. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı be lə bir mü hüm bey
nəl xalq təd bi rin Ba kı da ke çi
ril mə sin dən məm nun ol du
ğu nu de yib. Ni za mi Gən cə vi 
Bey nəl xalq Mər kə zi nin qı sa 
vaxt da mü hüm tə si sa ta çev
ril di yi ni de yən Azər bay can 
Pre zi den ti fo rum da mü za ki rə 
edi lən mə sə lə lə rin çox tə rəf i 
ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

Azər bay ca nın əsr lər 
bo yu Şərq ilə Qərb ara sın
da kör pü ol du ğu nu de yən 
Pre zi dent İl ham Əli yev öl
kə miz də müx tə lif din lə rin 
nü ma yən də lə ri nin meh ri
ban şə ra it də ya şa dıq la rı nı 
bil di rə rək qeyd edib ki, ar tıq 
Azər bay can mul ti kul tu ra
lizm mər kə zi nə çev ri lib və 
öl kə miz müs tə qil lik ba xı
mın dan gənc ol sa da, ötən 

dövr də mü hüm nai liy yət lər 
qa za nıb. Bu gün Azər bay
can da uğur lu is la hat la rın 
hə ya ta ke çi ril di yi ni, bü tün 
azad lıq la rın tə min olun du
ğu nu de yən döv lə ti mi zin 
baş çı sı öl kə də hü qu qi sis
te min da ha da tək mil ləş di
ril mə si ilə bağ lı təd bir lə rin 
gö rül dü yü nü bil di rib. “Azər
bay can bey nəl xalq aləm də 
də öz ye ri ni tu tub, öl kə miz 
bir çox mö tə bər bey nəl xalq 
qu rum la rın üz vü dür”, – de
yən Pre zi dent İl ham Əli yev 
vur ğu la yıb ki, bir ne çə il ön
cə 155 öl kə nin sə si ilə BMT 
Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın üz
vü se çi lən öl kə miz bey nəl
xalq mü na si bət lər sis te mi nə 
öz töh fə si ni ve rir. Ha zır da 
dün ya da iki li stan dart la rın 
bir qay da ya çev ril di yi ni, öl
kə mi zin iş ğal olun muş əra
zi lə ri nin azad edil mə si ilə 
bağ lı BMT Təh lü kə siz lik Şu
ra sı nın qə bul et di yi qə rar la
rın ic ra olun ma dı ğı nı de yən 
döv lə ti mi zin baş çı sı Er mə
nis tanAzər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si nə ti cə
sin də üz ləş di yi miz çə tin lik
lər dən da nı şıb, mü na qi şə nin 
həl li ilə bağ lı öl kə mi zin qə ti 
möv qe yi ni açıq la yıb. Son 10 
il də öl kə mi zin iq ti sa di ba
xım dan sü rət lə in ki şaf et di
yi ni, qey rineft sek to ru nun 
iq ti sa diy yat da çə ki si nin art
dı ğı nı, əl ve riş li biz nes mü hi
ti nin qu rul du ğu nu və Azər
bay ca nın xa ri ci sər ma yə lər 

üçün açıq öl kə yə çev ril di
yi ni de yən Pre zi dent İl ham 
Əli yev iş siz li yin, yox sul lu ğun 
azal dıl ma sı is ti qa mə tin də 
gö rü lən təd bir lə rin da vam 
et di ril di yi ni bil di rib. Kos
mos sə na ye si nə ma lik Azər
bay ca nın iq ti sa di nai liy yət lə
ri nin müs tə qil xa ri ci si ya sət 
yü rüt mə yə im kan ver di yi ni 
vur ğu la yıb. Ener ji təh lü kə
siz li yi nə gə lin cə, Pre zi dent 
İl ham Əli yev bil di rib ki, bu 
sa hə də şa xə lən di ril mə si
ya sə ti da vam et di ri lir, öl kə
miz də ha sil olu nan ener ji 
re surs la rı nın xa ri ci ba zar la ra 
ötü rül mə si üçün ye ni marş
rut lar çə ki lir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
öl kə miz də təh si lin in ki şa
fı ilə bağ lı gö rü lən iş lər dən 
də da nı şıb. “Bi zim üçün 
təh sil müa sir li yə və in ki şa
fa apa ran yol dur”, – de yən 
döv lə ti mi zin baş çı sı bir da
ha Fo ru mun işi nə uğur lar 
ar zu la yıb.

Bol qa rıs tan Pre zi den
ti Ro sen Plev ne li ev, Ma ke
do ni ya Pre zi den ti Ge or ge 
İva nov, Mal ta nın Baş na zi ri 
Co zef Mus kat, Lat vi ya nın 
keç miş Pre zi den ti, Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Mər
kə zi nin həm səd ri Vay ra 
Vi keFrey ber qa və di gər 
qo naq lar öz çı xış la rın da 
dün ya si ya si eli ta sı nı ma raq
lan dı ran prob lem lər ba rə də 
da nı şıb, Ba kı fo ru mu nun 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb lar.

Azər bay can bey nəl xalq 
mü na si bət lər sis te mi nə 
öz töh fə si ni ve rir
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Qay ğı keş in san,  
sə da qət li ömür-gün  
yol da şı... 

Gör kəm li alim  
Zə ri fə xa nım  
Əli ye va nın xa ti rə si 
yad olu nub

Gö zəl ana, və fa lı ömür
gün yol da şı, in tel lek tu al key
fiy yət lə ri özün də bir ləş di rən 
zi ya lı, dün ya tibb el mi nə əvə
zo lun maz töh fə lər ver miş bö
yük of tal mo loq alim. Zə ri fə 
xa nım Əli ye va nın hə ya tı, el
mi və ya ra dı cı lıq fəa liy yə ti ilə 
da ha ya xın dan ta nış ol duq ca, 
haq qın da xa ti rə lə ri oxu duq ca 
yad da şı mız da Ulu Tan rı nın 
bu ən yük sək mə nə vi xü su
siy yət lə ri bəxş et di yi bö yük 
in sa nın ob ra zı can la nır, göz
lə ri miz önün də onun port re ti 
ya ra nır.

Zə ri fə xa nım Əli ye va elə 
in san idi ki, bir də fə ün siy
yət də olan lar onu öm rü bo yu 
unu da bil mir di lər. Bu bö yük 
şəx siy yət elə ilk an dan onun
la ün siy yət də olan la rın yad
da şın da yük sək və tən daş lıq, 
hu ma nizm və ürək saf ı ğı nın 
mü cəs sə mə si ki mi əbə di qa
lır dı. Onun in san la ra mə
həb bə ti qey riadi də rə cə də 
hü dud suz idi. Zə ri fə xa nım 
se vib seç di yi, öm rü nü həsr 
et di yi sə nə ti ilə bu is te da dı nı 
tam ger çək ləş di rə bi lir di.

Ap re lin 28də XX əsr 
Azər bay can ta ri xi nin gör
kəm li si ma la rın dan sa yı lan 
Zə ri fə xa nım Əli ye va nın 
ana dan ol ma sı nın 92ci il dö
nü mü ta mam olur. Zə ri fə xa
nım 1923cü il ap re lin 28də 
qə dim Nax çı va nın Şah tax tı 
kən din də gör kəm li ic ti mai və 
döv lət xa di mi, xal qı mı zın bö
yük oğ lu Əziz Əli ye vin ailə
sin də dün ya ya göz aç mış dır.

Zə ri fə xa nım Əli ye va 
müa sir, müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti nin me ma rı və qu ru
cu su, bü tün mə na lı öm rü nü 
Və tə ni nin və xal qı nın tə rəq
qi si nə həsr et miş da hi şəx siy
yə tin – ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin və fa lı ömürgün 
yol da şı, sə da qət li dos tu və 
eti bar lı si lah da şı olub. Vax
ti lə Əziz Əli ye vin ailə sin də 
gö rübgö tür dük lə ri yax şı bir 
təc rü bə ki mi öl kə nin bi rin ci 
şəx si nin xa nı mı ol du ğu za
man lar da kö mə yi nə ça tıb. O, 
ulu ön də ri mi zə mə nə vi da
yaq, ar xa olub.

Aka de mik Zə ri fə Əli ye
va nın alim ki mi qa zan dı ğı 
bö yük uğur lar Azər bay can 
tibb el mi nin ta ri xin də ay rı ca 
bir mər hə lə təş kil edir. Onun 
el mi fəa liy yə ti çox zən gin və 
əha tə li ol muş dur. İs te dad
lı alim ki mi of tal mo lo gi ya
nın ak tu al möv zu la rı na həsr 
edil miş çoxp ro fil li təd qi qat lar 
apa rıb və də yər li el mitəd qi
qat iş lə ri ya zıb.

Müx tə lif göz xəs tə lik lə

ri nin müa li cə və pro fi lak ti ka 
təd bir lə ri nin iş lə nib ha zır
lan ma sı ilə məş ğul olan Zə
ri fə xa nım özü nün təd qi qat 
iş lə ri ni tra xo ma nın müa li cə si 
ilə bağ lı mə sə lə lə rə, ha be lə 
tra xo ma nın və onun ağır nə
ti cə lə ri nin müa li cə si za ma nı 
o dövr də ye ni olan an ti bio tik
lə rin im kan la rın dan sə mə rə li 
is ti fa də et mə yin öy rə nil mə si
nə həsr edib.

Bu təd qi qat la rın nə ti cə
lə ri Zə ri fə xa nım Əli ye va
nın 1960cı il də “Sin to mi sin 
te ra pi ya me tod la rı nın baş
qa bir ləş mə lə ri tra xo ma nın 
müa li cə si” möv zu sun da mü
vəf ə qiy yət lə mü da fiə et di yi 
na mi zəd lik dis ser ta si ya sı nın 
əsa sı nı təş kil edib.

1968ci il dən baş la ya raq 
Zə ri fə xa nım Əli ye va pro fes
sio nal of al mo lo gi ya nın prob
lem lə ri ilə cid di məş ğul olub. 
Bu sa hə nin əha tə dai rə si nin 
çox ge niş ol ma sı na bax ma ya
raq, gö zün pe şə xəs tə lik lə ri 
prob le mi nə də rin və çox sa
hə li ma ra ğı nı Zə ri fə xa nım 
Əli ye va bü tün hə ya tı bo yu 
itir mə miş dir. Alim dün ya da 
ilk də fə ola raq pe şə po to lo gi
ya sı nı araş dı ran el mitəd qi
qat la bo ra to ri ya sı ya rat mış və 
prak ti ki ola raq elm alə min də 
ye ni bir is ti qa mə tin – pe şə 
of tal mo lo gi ya sı nın əsa sı nı 
qo yub. Apar dı ğı təd qi qat la
rın ge di şin də “Göz ya şı nın 
ax ma sı nın fi zio lo gi ya sı”, “Gö
zün və gör mə si nir yo lu nun 
yaş la əla qə dar də yi şik lik lə ri”, 
“Gö zün hid ro di na mik sis te
mi nin ana to mik fi zio lo ji tə
biə ti” və s. ki mi on lar la el mi 
mə qa lə lər və mo noq ra fi ya lar 
çap et di rib.

Uzun müd dət li mü şa hi
də lə rin və təd qi qat la rın nə
ti cə lə ri gör kəm li hə ki min 
“Azər bay ca nın kim ya sə na
ye si nin bə zi mü əs si sə lə ri nin 
iş çi lə ri nin gör mə üz vü nün 
və ziy yə ti” möv zu sun da dok
tor luq dis ser ta si ya sı nın əsa
sı nı təş kil edib. 1976cı il də 
Q. Helm qolts adı na Mosk va 
Göz Xəs tə lik lə ri İns ti tu tun
da hə min dis ser ta si ya nın 
mü da fiə si za ma nı So vet İt ti
fa qı nın apa rı cı alim lə ri Zə
ri fə xa nı mın el mi əsər lə ri ni 
çox yük sək qiy mət lən di rib
lər.

Zə ri fə xa nım Əli ye va ya 
1977ci il də tibb elm lə ri dok
to ru el mi də rə cə si ve ri lib.

Gör mə or qa nı nın pe şə 
po to lo gi ya sı sa hə sin də apar
dı ğı el mi təd qi qat iş lə ri nin 
uğur lu nə ti cə lə ri nə gö rə aka
de mik Zə ri fə Əli ye va keç miş 

SSRİnin of al mo lo gi ya sa hə
sin də ən mö tə bər mü ka fa tı 
olan SSRİ Tibb Elm lə ri Aka
de mi ya sı nın M.İ.Aver bax adı
na mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 
Keç miş SSRİdə bu mü ka fa tı 
alan ilk qa dın alim ki mi onun 
adı of al mo lo gi ya el mi nin ta
ri xi nə dü şüb.

Zə ri fə xa nım haq lı ola raq 
be lə he sab edir di ki, hə ki min 
pe şə möv qe yi onun xəs tə yə 
mü na si bə ti ni mü əy yən ləş di
rən baş lı ca amil dir: “Yal nız o 
şəxs əsl hə kim dir ki, xəs tə nin 
ağ rı la rı nı məhz özü nün ağ rı
la rı he sab edir. Be lə bir hə kim 
üçün hər də fə xəs tə ni qə bul 
et mək , hər də fə xəs tə li yə 
dü çar ol muş in san la söh bət 
et mək həm xəs tə qar şı sın da, 
həm də cə miy yət qar şı sın da, 
ən baş lı ca sı isə öz vic da nı qar
şı sın da əx la qi mə su liy yət de
mək dir”.

Özü nün zən gin tibb təc
rü bə si nə və hə yat müd rik
li yi nə əsas la nan Zə ri fə xa
nım Əli ye va hə ki min xəs tə 
ilə ne cə dav ran ma ğı na da ir 
töv si yə lər ve rir di. Bu mü na
si bət lər də hə ki min “söz lə” 
müa li cə edə bil mək ba ca rı
ğı nı ön pla na çə kir di. Onun 
fik rin cə, sə hiy yə iş çi si nin 
əx la qı nın əsas la rı nı sə mi
miy yət, xəs tə ni ba şa düş
mək ba ca rı ğı, xe yir xah lıq, 
tə va zö kar lıq, tə man na sız lıq 
təş kil edir.

Aka de mik Zə ri fə Əli ye va 
həm də gör kəm li ic ti mai xa
dim idi. O, keç miş SSRİ Sül hü 
Mü da fiə Ko mi tə si nin üz vü, 
Azər bay can Sül hü Mü da fiə 
Ko mi tə si səd ri nin müa vi ni, 
Ümu mit ti faq “Bi lik” Cə miy
yə ti İda rə He yə ti nin, Ümu
mit ti faq Of al mo loq lar El mi 
Cə miy yə ti Rə ya sət He yə ti
nin üz vü ol muş, “Əmək dar 
Elm Xa di mi” fəx ri adı na la yiq 
gö rü lüb.

Zə ri fə xa nı mın fəx ri ad
la rı, el mi ti tul la rı, mü ka fat la rı 
çox dur. Bu ad la rın hər bi ri qü
rur, if i xar mən bə yi dir. An caq 
bu ad lar sı ra sın da ən şə rəf i
si Ana adı dır. Zə ri fə xa nım 
ümum mil li li de ri miz Hey dər 
Əli ye vin si ya si xət ti nin la yiq
li da vam çı sı, Pre zi den ti miz 
İlham Əli ye vin ana sı dır.

Pro fes sor N.Şul pi na Zə
ri fə xa nım Əli ye va nı be lə 
xa rak te ri zə edib: “Biz onu 
sev mi şik, se vi rik və öm rü mü
zün so nu na qə dər se və cə yik. 
Zə ri fə xa nı mın bə dii du yu
mu, bə dii is te da dı bən zər siz 
idi. Zə ri fə xa nım ne cə bö
yük mə ha rət lə ifa edir, nəğ
mə lər oxu yur du. Onun in cə 

bar maq la rı sü rət lə pia no nun 
dil lə ri üzə rin də gə zir, top laş
dı ğı mız ota ğı bə zən gur, bə
zən də hə zin mu si qi sə da la rı 
bü rü yür dü.

Bir qa dın ki mi də Zə ri fə 
Əziz qı zı haq qın da bir ne çə 
kəl mə de mə yə bil mə rəm. 
Tə bi ət ona qey riadi qa dın 
ca zi bə dar lı ğı bəxş et miş di. 
Onun gör kə mi, qa lın saç la
rı, si fə ti nin qövs va ri ciz gi
si, açıq al nı, in sa nın qəl bi ni 
riq qə tə gə ti rən qa ra göz lə ri 
hey ran lıq do ğur ma ya bil
məz di. Zə ri fə Əziz qı zı nın 
bü tün var lı ğı hə rə kət lə rin
dən və üzü nün mi mi ka sın
dan oxu nur du. Mən onu heç 
za man əsə bi, qə zəb li gör mə
mi şəm. O, hə mi şə gü lə rüz, 
xe yir xah idi. Zə ri fə xa nı mın 
əl lə ri xü su si lə in sa nı va leh 
edir di. Bu ba la ca qa dıncər
rah əl lə ri san ki tə mas da ol
du ğu hər şe yə is ti lik ve rir di, 
ey ni za man da bu əl lər də ailə 
qay ğı la rı nın, qa dın əmə yi nin 
iz lə ri ni də sez mək müm kün 
idi. Be lə ki, Zə ri fə xa nım 
yük sək tə bə qə yə mən sub 
ol sa da ev iş lə rin dən bo yun 
qa çır maz dı”.

Dün ya of tal mo lo gi ya el
mi nin di gər ta nın mış si ma
la rı da Zə ri fə xa nım Əli ye va 
haq qın da ta ri xi fi kir lər söy
lə yib lər. Gör kəm li of tal mo
loq, aka de mik A.Nes te rov 
de yib: “Zə ri fə Əli ye va çox 
ağıl lı in san və bö yük pro fes
sio nal idi. Mən onu öz sa
hə si nin məş hur ali mi he sab 
edi rəm. Of tal mo lo gi ya da o, 
bir nöm rə li idi”. Aka de mik 
N.Puç kovs ka ya “xe yir xah lıq 
Zə ri fə xa nı mın hə yat tər zi 
idi” de yə rək, ali min yük sək 
in sa ni key fiy yət lə rə ma lik ol
du ğu nu vur ğu la yıb. Pro fes sor 
A.Brov ki na onu “nə cib lik və 
mə nə vi pak lıq tim sa lı” ad lan
dı rıb. Pro fes sor V.V.Şmel ye va 
de miş dir: “Əgər mən pe şə
kar ədə biy yat çı ki mi Zə ri fə 
xa nım Əli ye va haq qın da əsər 
ya za sı ol say dım, heç şüb hə siz 
ki, onu “Əvə zo lun maz in san 
haq qın da po vest” ad lan dı rar
dım”.

Zə ri fə xa nım Əli ye va az 
ya şa dı. O, is te da dı və hə yat 
ener ji si ilə gə lə cək də çox iş
lər gö rə bi lər di. Öm rü nün 
son  anı na ki mi o, hə yat la, 
gə lə cək plan lar la ya şa yır dı. 
Zə ri fə xa nı mın işıq lı ob ra
zı yük sək və tən pər vər lik və 
hu ma nizm rəm zi ki mi hə
mi şə bi zim lə qa la caq, onun 
par laq xa ti rə si da im anı la caq, 
qə dir bi lən xal qı mı zın qəl bin
də əbə di ya şa ya caq.

M.OrucOv

Ap re lin 27də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və 
Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı Bi nə qə di ra yon təş ki la
tı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
gör kəm li of tal mo loq alim, 
Azər bay can tibb el mi nə 
mi sil siz töh fə lər bəxş et
miş aka de mik Zə ri fə xa nım 
Əli ye va nın ana dan ol ma sı
nın 92ci il dö nü mü nə həsr 
olun muş təd bir ke çi ril miş
dir. 

Mə ra sim də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də
rov,    Mil li Məc li sin de pu
tat la rı – Ma dər Mu sa yev, 
Ra fa el Cəb ra yı lov, Mə la
hət İb ra him qı zı, Gül çöh rə 
Məm mə do va, Azər bay can 
Res pub li ka sı Ailə, Qa dın və 

Uşaq Prob lem lə ri üz rə Döv
lət Ko mi tə si nin sədr müa vi
ni Sə da qət Qəh rə ma no va, 
Bel çi ka par la men ti nin se na
to ru Gü lər Tu ran,  Bi nə qə di 
RİH baş çı sı nın müa vin lə ri, 
Apa ra tı nın şö bə mü dir lə ri, 
Ye ni Azər bay can Par ti ya

sı Bi nə qə di ra yon Qa dın lar 
Şu ra sı nın İda rə He yə ti nin 
üzv lə ri, ra yo nun ida rə, mü
əs si sə və ic ra struk tur la rı nın 
rəh bər lə ri və ic ti ma iy yə tin 
nü ma yən də lə ri iş ti rak et
miş lər.

Təd bir iş ti rak çı la rı əv
vəl cə Zə ri fə xa nı mın adı nı 
da şı yan park da gör kəm
li ali min abi də si önü nə tər 
çi çək lər düz müş, xa ti rə si
nə də rin eh ti ram la rı nı bil
dir miş lər. Mə ra sim də çı xış 
edən lər unu dul maz aka de
mi kin mə na lı və şə rəf i hə
yat yo lu ba rə də ət raf ı mə
lu mat ver miş lər. Mil li Məc
li sin de pu ta tı Mə la hət İb ra
him qı zı Zə ri fə xa nım Əli ye
va nı pe şə kar hə kim ol maq la 
ya na şı, həm də fə al ic ti mai 
xa dim ki mi xa rak te ri zə et
miş dir. O, hə kim pe şə si ni 
vic dan la ye ri nə ye ti rən of
tal mo loq ali min in san la rın 
sağ lam lı ğı nın qo run ma sın
da, xəs tə lik lə rin qar şı sı nın 
alın ma sın da gös tər di yi xid

mət lə rə to xun maq la ya na şı, 
onun hər şey dən əv vəl hu
ma nist bir in san ol du ğu nu 
təd bir iş ti rak çı la rı nın  diq
qə ti nə çat dır mış dır. 

Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Gül çöh rə Məm mə do va da 
in san la ra nur bəxş et mək 
mis si ya sı, qay ğı keş li yi, nə
cib li yi ilə kö nül lər də özü nə 
əbə di yer qa zan mış Zə ri fə 
xa nım Əli ye va nı  el mi fəa
liy yə tin də bö yük uğur lar 
qa za nan, fər di key fiy yət lə ri 
ilə ailə si nin və Və tə ni nin 
adı nı ucal dan şəx siy yət ki
mi sə ciy yə lən dir miş dir.

Öl kə miz də qo naq olan 
Gü lər Tu ran əv vəl cə Bel çi
ka par la men tin də ma raq la
rı nı təm sil et di yi Ana do lu 
türk lə ri nin sa lam la rı nı çat
dı ra raq təd bir də iş ti ra kın
dan məm nun lu ğu nu bil dir

miş dir. O, gənc nəs lə ör nək 
olan gö zəl in san, alim və 
ana – Zə ri fə xa nım Əli ye va
nı da ha ya xın dan ta nı ma sı na 
şə ra it ya rat dıq la rı üçün təş
ki lat çı la ra tə şək kür et miş dir. 

Sə da qət Qəh rə ma no va 
XX əsr Azər bay can el mi nin 

bö yük si ma la rın dan olan 
Z.Əli ye va nın həm də öz və
zi fə si ni şə rəf ə ye ri nə ye ti rən 
ana ol du ğu nu bil dir miş dir. 
Qeyd et miş dir ki, onun öl kə
mi zə bəxş et di yi şəx siy yət – 
Pre zi dent İl ham Əli yev müs
tə qil Azər bay ca nın qa zan dı ğı 
uğur la rın tə mi nat çı sı dır. 

  Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov Zə ri fə 
xa nım Əli ye va nın in san
la ra ör nək ola caq şə rəf li 
ömür yo lun dan da nış mış

dır. O, Zə ri fə xa nı mın bü
tün in sa ni key fiy yət lə ri ilə 
əsl Azər bay can qa dı nı nın 
ide al ob ra zı nı ya rat dı ğı nı, 
əziz xa ti rə si nin ta nın mış 
hə kim, no va tor alim, ey ni 
za man da qay ğı keş ana və 
sə da qət li ömürgün yol da şı 
ki mi da im qəlb lər də ya şa
dı ğı nı qeyd et miş dir. Ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
vur ğu la mış dır ki, aka de mik 
Zə ri fə xa nım Əli ye va res
pub li ka mız da tibb el mi nin 
in ki şa fı na mü hüm töh fə lər 
ve rə rək of tal mo lo gi ya nın 
ak tu al prob lem lə ri nə da ir 
san bal lı təd qi qat la rı ilə dün
ya miq ya sın da bö yük şöh rət 
qa zan mış dır. Onun el mipe
da qo ji və ic ti mai fəa liy yə ti 
hə kim lə rin ye ni nəs li nin 
ye tiş mə si nə, Azər bay can da 
of al mo lo gi ya el mi nin in ki

şa fı na güc lü tə sir gös tər miş
dir: “Zə ri fə xa nım yo rul maz 
fəa liy yə ti ilə in san la ra da im 
nur bəxş et miş, göz lə rə işıq 
ver miş dir. Onun şə fa lı əl lə ri 
ilə min lər lə in san sağ lam
lı ğı na qo vuş muş dur.  Ge niş 
dün ya gö rü şü, yük sək zi ya lı

lı ğı, təd qi qat çı lıq ba ca rı ğı ilə 
ha mı nın rəğ bə ti ni qa zan mış 
Zə ri fə xa nım Əli ye va nın 
mə na lı ömür yo lu hər bir 
azər bay can lı elm ada mı və 
tibb iş çi si üçün əsl hə yat və 
mə nə viy yat dər si, ka mil lik 
və müd rik lik mək tə bi dir”.

Təd bir 276 say lı tam or ta 
mək tə bin şa gird lə ri nin ifa
sın da ədə bibə dii kom po zi
si ya ilə da vam et miş dir. Son
da qo naq lar Zə ri fə Əli ye va 
adı na park da təş kil edi lən 
fo tosər gi ilə ta nış ol muş lar.
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Dər nə gül sa kin lə ri ilə gö rüş

Bi nə qə di də “Oxu gü nü”  
fes ti va lı ke çi ri lib

MəHəBBətOrucOv

Ap re lin 24də Bi nə qə di 
ra yo nu, A.Gə ray bəy li kü çə
si 31a say lı bi na nın qar şı sın
da yer lə şən küt lə vi təd bir lər 
evin də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də ro vun Dər nə
gül ya şa yış mas si vi nin sa kin
lə ri ilə növ bə ti səy yar gö rü şü 
ke çi ri lib. Gö rüş də RİH baş
çı sı nın müa vin lə ri, Apa ra tın 
şö bə mü dir lə ri, mə sul iş çi lə
ri, hü quqmü ha fi zə or qan la
rı nın, döv lət ida rə, mü əs si sə 
və təş ki lat la rın, xid mət sa hə
lə ri nin rəh bər lə ri, ha be lə 155 
sa kin iş ti rak edib. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə
ti nin baş çı sı gö rü şü aça raq 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da öl
kə mi zin əl də et di yi nai liy yət
lər dən da nı şa raq bil di rib ki, 
son il lər res pub li ka mız bö yük 
iq ti sa di uğur la ra im za atıb. 
Azər bay can iq ti sa di gös tə ri ci

lə ri nə gö rə ar tıq in ki şaf et miş 
öl kə lər sı ra sın da dır. Res pub
li ka mı zın di gər böl gə lə rin də 
ol du ğu ki mi, Bi nə qə di ra yo
nun da da ge niş miq yas lı qu
ru cu luq iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir.

X.İs gən də rov tez lik lə 
Ba kı da I Av ro pa Oyun la rı
na start ve ri lə cə yi ni də ya da 
sa lıb: “Ya rış la rın baş lan ma
sı na çox az vaxt qa lır, am ma 
pay tax tı mız xa ri ci qo naq la rı 
və id man çı la rı qə bul et mə
yə tam ha zır dır. İd man çı la rın 
ke çə cə yi pros pekt və kü çə lər 
müa sir tə ləb lə rə uy ğun ye
ni dən qu ru lub. Bi nə qə di ra
yo nun da müx tə lif ya rış la rın 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lan 
id man mey dan ça la rı da tə
ləb lə rə tam ca vab ve rir. Apa
rı lan tə mir iş lə ri nə ti cə sin də 
Zi ya Bün ya dov pros pek ti bo
yu yer lə şən ya şa yış bi na la rı 
ye ni dən tə mir olu nub, kom
mu nal prob lem lər ara dan 
qal dı rı lıb. İn san la rın is ti ra
hə ti üçün park və xi ya ban

lar sa lı nıb. Am ma bu na bax
ma ya raq, ya şa yış mas si vin də 
mü əy yən prob lem lər də var 
və bu çə tin lik lər mər hə lə li 
şə kil də ara dan qal dı rı la caq”.

Ra yon da gö rü lən bü tün 
iş lə rin Pre zi dent İl ham Əli
ye vin tap şı rı ğı ilə hə ya ta ke
çi ril di yi ni söy lə yən ic ra ha
ki miy yə ti nin baş çı sı bir da ha 
xa tır la dıb ki, öl kə rəh bə ri nin 
mə mur lar dan əsas tə lə bi in
san lar la bir yer də ol maq, on
la rın prob lem lə ri ni din lə mək 
və həl li is ti qa mə tin də tə xi rə
sa lın maz təd bir lər hə ya ta ke
çir mək dir.

Gənc lər lə bağ lı gö rü lən 
iş lər dən söh bət açan ic ra ha
ki miy yə ti nin baş çı sı təh si lə 
xü su si qay ğı gös tə ril di yi ni, 
ha zır da ra yon da fəa liy yət gös
tə rən mək təb lə rin ək sə riy yə
ti nin yük sək sə viy yə də tə mir 
edil di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Da ha son ra söz gö rüş iş
ti rak çı la rı na ve ri lib.  Dər nə
gül ya şa yış mas si vi nin sa ki ni  

To fiq Sü ley ma nov ya şa dı ğı 
kü çə nin as falt ör tü yü nün 
ye ni lən mə si ilə bağ lı mü ra
ci ət edib. Züm rüd Qu li ye va 
ya şa dı ğı bi na nın zir zə mi sin
də prob lem lə rin ol du ğu nu 
diq qə tə çat dı rıb. Əra zi də ki 
ya taq xa na da ya şa yan Vü sa lə 
Qə dim za də  bi na da ka na li
za si ya sis te mi nin nor mal iş
lə mə mə sin dən şi ka yət lə nib. 

Z.Bün ya dov pros pek tin
də ya şa yan Ane li ya Qur ba
no va bi na la rı nın da mın da kı 
su çən lə ri nin yı ğış dı rıl ma sı nı 
xa hiş edib: “Ar tıq Bi nə qə di 
ra yo nun da mən zil lər fa si lə
siz su ilə tə min edi lir. Be lə 
olan hal da əv vəl lər bi na la rın 
üzə rin də ay rıay rı şəxs lər 
tə rə fin dən qu raş dı rıl mış su 
çən lə ri nə eh ti yac qal mır. Yax
şı olar ki, hə min çən lər sə la
hiy yət li qu rum lar tə rə fin dən 
yı ğış dı rıl sın”. 

Gö rüş iş ti rak çı la rın dan 
Ay gün Əli ye va, Səy ya rə İs
ma yı lo va, Hey dər Ab ba sov, 
Vü qar Rə hi mov, Kə ma lə 
Məm mə do va, El xan Nu ri yev, 
Ka mi lə Oru co va, I qrup Qa ra
bağ əli li Fa iq Əli yev və di gər
lə ri ra yon da ge dən abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri nə gö rə öl kə 
rəh bər li yi nə min nət dar lıq la
rı nı bil dir mək lə ya na şı, na
ra hat lıq do ğu ran bə zi nöq san 
və ça tış maz lıq la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı nı ra yon rəh bər
li yin dən xa hiş edib lər. 

Gö rüş iş ti rak çı la rı nı diq
qət lə din lə yən Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı sa kin lər tə rə fin dən 
qal dı rı lan mə sə lə lə rin həl li 
ilə əla qə dar aidiy yə ti qu rum
la rın rəh bər lə ri nə mü va fiq 
tap şı rıq la rı nı ve rib.

M.OrucOv

Ap re lin 28də Bi nə qə di 
ra yo nun da “Bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın ha zır lı ğı və ke çi
ril mə si döv rün də Föv qə la də 
Hal lar Na zir li yi Ba kı Re gio nal 
Mər kə zi ilə yer li ic ra ha ki miy
yə ti və özü nüi da rə et mə or
qan la rı, elə cə də di gər ra yon 
təş ki lat la rı nın bir gə fəa liy yət 
is ti qa mət lə ri” möv zu sun da 
mü şa vi rə ke çi ri lib. Təd bir
də Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci 
müa vi ni İl qar Sü ley ma nov, 
Föv qə la də Hal lar Na zir li yi 
Ba kı Re gio nal Mər kə zi nin rə
is müa vi ni Ta le Şam çı yev, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın səd ri Ra
miz Gö yü şov, I Av ro pa Oyun
la rı Əmə liy yat Ko mi tə si Təh
lü kə siz lik De par ta men ti nin 
sə la hiy yət li nü ma yən də lə ri 
və ra yo nun ida rə və mü əs si
sə lə ri nin vəzifəli şəxsləri iş ti
rak edib lər.

Mü şa vi rə ni gi riş sö zü ilə 
açan İl qar Sü ley ma nov  bi
rin ci Av ro pa Oyun la rı na ha
zır lıq la bağ lı ra yon da hə ya ta 
ke çi ri lən iş lər ba rə də ət raf ı 
mə lu mat ve rib,  Bi nə qə di 
ra yo nun da ya rış la rın ke çi
ril mə si döv rün də ya ra na bi
lə cək prob lem lər, bu sa hə
də yer li ic ra ha ki miy yə ti və 
özü nüi da rə et mə or qan la rı, 
ha be lə di gər aidiy yə ti təş
ki lat la rın bir gə fəa liy yət is
ti qa mət lə ri ba rə də da nı şıb.

Ta le Şam çı yev çı xı şın
da bil di rib ki, təm sil et di yi 

Mər kəz tə rə fin dən apa
rıl mış təh lil lər, ha be lə iri
miq yas lı id man təd bir lə ri 
ke çir miş di gər öl kə lə rin 
təc rü bə si nin öy rə nil mə si 
nə ti cə sin də föv qə la də hal
lar, ic ra və yer li özü nüi da rə
et mə, po lis, təh sil, sə hiy yə 
or qan la rı, elə cə də ener ji, 
qaz, su tə mi na tı təş ki lat la rı 
və s. mü əs si sə lə rin müm
kün fəa liy yə ti nin 14 is ti qa
mə ti mü əy yən edi lib.

Ba kı Av ro pa Oyun la rı
nın Əmə liy yat Ko mi tə si nin 
nü ma yən də lə ri Ka rin Ha
li fa ya və Var ren Nat ha na 
ya rış la rın  təh lü kə siz lik sis
te mi, bu sa hə də Azər bay ca
nın təh lü kə siz lik or qan la rı 
ilə əmək daş lıq, elə cə də Bi
nə qə di ra yo nun da yer lə şən 
Ba kı Atı cı lıq Mər kə zi və dağ 
ve lo si pe di ya rış la rı üçün Ve
lo par kın mü va fiq təh lü kə
siz lik sis te mi da xi lin də la yi
hə lən di ril mə si, ob yekt lə rin 
yer ləş di yi əra zi nin coğ ra fi 
əhə miy yə ti mə sə lə lə ri ba

rə də mə lu mat ve rib lər. 
Bi nə qə di Ra yon Po lis 

İda rə si nin  İc ti mai təh lü
kə siz lik şö bə si nin rəi si El
man Se yi dov “Bi rin ci Av ro
pa Oyun la rı nın ha zır lı ğı və 
ke çi ril mə si döv rün də ra yon 
əra zi sin də, elə cə də ya rış la
rın ke çi ri lə cə yi ob yekt lər də, 
küt lə vi is ti ra hət yer lə rin də 
və çi mər lik lər də  ic ti mai 
təh lü kə siz li yin təş ki li” möv
zu sun da mə ru zə edib.

Mü şa vi rə oyun la rın ha
zır lı ğı və ke çi ril mə si döv
rün də ra yon əra zi sin də, 
elə cə də ya rış la rın ke çi ri
lə cə yi ob yekt lər də, küt lə vi 
is ti ra hət yer lə rin də, çi mər
lik lər də ic ti mai təh lü kə siz
li yin təş ki li, sa ni tar təh lü kə
siz li yin tə mi ni, əha li yə və 
qo naq la ra tib bi xid mət lə rin 
gös tə ril mə si, çi mər lik lər də 
apa rı lan mo ni to rinq lə rin 
nə ti cə lə ri, də niz su yu nun 
gi gi ye nik və ziy yə ti möv zu
la rı ət ra fın da çı xış lar la da
vam et di ri lib. 

Maİl

Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı (YAP) Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tın da gənc lər lə növ
bə ti gö rüş ke çi ri lib. Par ti
ya nın in zi ba ti bi na sın da baş 
tu tan təd bir də YAP Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın səd ri 
Ra miz Gö yü şov, təş ki la tın 
Gənc lər Bir li yi nin səd ri 
Mah mud Məm məd za də, 
Azər bay can Əmək və So si al 
Mü na si bət lər Aka de mi ya sı
nın I və II kurs tə lə bə lə ri, 
ey ni za man da par ti ya nın fə
al gənc lər iş ti rak edib lər. 

Əv vəl cə iş ti rak çı lar öl
kə miz üçün əla mət dar ha
di sə olan və dün ya id ma nı 
ta ri xin də ilk də fə Azər bay
can da ke çi ri lə cək “Ba kı

2015” ilk Av ro pa Oyun la rı 
ilə bağ lı Hey dər Əli yev Fon
du nun ər sə yə gə tir di yi fil mi 
iz lə yib lər.

Təd bir də çı xış edən 
Mah mud Məm məd za də 
ye ni yet mə lə rin təh sil də 
da va miy yə ti nin yük səl dil
mə si nin, on la rın müx tə lif 
ide ya lar la çı xış et mə lə ri
nin, cə miy yə tin ic ti maisi
ya si hə ya tın da fə al lıq la rı nı 
ar tır ma la rı nın və be lə lik lə, 
gənc lər də ic ti mai iş ti rak
çı lı ğın güc lən di ril mə si nin 
əhə miy yə tin dən da nı şıb.

Son ra YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov isə gənc lə rin elm, 
təh sil sa hə sin də ki uğur la rı 
haq qın da da nı şıb, bu nai
liy yət lə rin Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
ic ra olu nan döv lət proq
ram la rı nın mən ti qi nə ti cə si 
ol du ğu nu qeyd edib. Bi nə
qə di ra yo nun da gənc lə rin 
mə nə vi və fi zi ki in ki şa fı is
ti qa mə tin də gö rü lən iş lər 
ba rə də də mə lu mat ve rən 
R.Gö yü şov gənc lə rin də rin 
təh si lə, ge niş dün ya gö rü şü
nə ma lik ol ma la rı nın öl kə
mi zin gə lə cək in ki şa fı üçün 
mü hüm əhə miy yət kəsb 
et di yi ni vur ğu la yıb. Ra yon 
par ti ya təş ki la tı nın səd
ri “Ba kı2015” ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın Azər bay ca nın 
dün ya da təb li ği ba xı mın dan 
mü hüm rol oy na ya ca ğı nı 
diq qə tə çat dı rıb.

Gö rüş qar şı lıq lı mü za ki
rə lər şə rai tin də da vam edib.   

MəHəBBətOrucOv

Ap re lin 25də Bi nə qə di 
ra yo nun da yer lə şən Hey dər 
Əli yev adı na Mə də niy yət və 
İs ti ra hət Par kın da “Oxu gü
nü” fes ti va lı ke çi ri lib. “Gə lin 
bir gə oxu yaq!” de vi zi al tın
da təş kil olu nan təd bir də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov, Mil li Məc li sin 
de pu ta tı, ya zı çıdra ma turq 
Hü seyn ba la Mi rə lə mov, ic
ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müa vi ni Ay gün Əli ye va, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi nə
qə di ra yon təş ki la tı nın səd ri 
Ra miz Gö yü şov, təh sil na zi
ri nin mü şa vi ri Ağa ba ba İb ra
hi mov, Bi nə qə di RİH  baş çı sı 
Apa ra tı nın şö bə mü dir lə ri, 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi
nin mət bu at xid mə ti nin rəh
bə ri Xə yal Rza, Azər bay can 
Jur na list lər Bir li yi nin üz vü 
El çin Sər da rov, Azər bay can 
Ya zı çı lar Bir li yi İda rə He yə
ti nin üz vü Va qif Bəh mən li, 
ki nod ra ma turq İl qar Fəh mi, 
şa ir Va hid Əziz, şa irpub li sist 
Ək bər Qo şa lı, mək təb li lər, 
tə lə bə lər və ra yon ic ti ma iy
yə ti nin nü ma yən də lə ri iş ti
rak edib lər.

 Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti, Təh sil Na zir li yi, 
Mə də niy yət və Tu rizm Na
zir li yi, həm çi nin “Hə dəf ” 
kurs la rı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lən fes ti va lın açı lış  
mə ra si min də şa gird lə r ki tab 

haq qın da kə lam lar və şe ir lər 
səs lən di rib lər. Son ra təd bi
rin apa rı cı sı qo naq la rı sa lam
la ya raq bil di rib ki, 25 Ap rel 
– “Oxu gü nü” mü na si bə ti lə 
mü ta liə yə diq qə tin ar tı rıl ma
sı üçün Bi nə qə di ra yo nun da 
be lə bir fes ti val təş kil edi lib. 
O,  iş ti rak çı lar adın dan bu 
təd bi rə gös tər dik lə ri dəs tə yə 
gö rə təş ki lat çı la ra də rin tə
şək kü rü nü bil di rib. 

La yi hə nin ide ya mü əl li fi, 
“Hə dəf ” şir kət lər qru pu nun 

baş di rek to ru, fi lo lo gi ya üz rə 
fəl sə fə dok to ru Şə mil Sa diq 
la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə si 
üçün ilk ola raq Təh sil Na zir
li yi nə, Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nə mü ra ci ət olun du
ğu nu, müs bət ca vab alın dıq

dan son ra be lə bir təd bi rin 
ke çi ril mə si nə qə rar ve ril di
yi ni diq qə tə çat dı rıb. Bil di ri
lib ki, təd ris ili nin əv və lin də 
Təh sil Na zir li yi nin mü ta liə yə 
ma ra ğın ar tı rıl ma sı ilə bağ lı 
ver di yi sə rən cam dan son ra 
mək təb lər də bu sa hə də xey
li iş lər gö rü lüb: “Gə lə cək də 
res pub li ka mı zın bü tün böl
gə lə rin də hə ya ta ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lan və bu il ilk 
də fə Bi nə qə di ra yo nun da re
al laş dı rı lan la yi hə nin məq sə

di ye ni yet mə və gənc lər ara
sın da oxu vər diş lə ri ni in ki şaf 
et dir mək, mü ta liə yə ma ra ğı 
da ha da ar tır maq, ki ta bın 
gün də lik hə ya tı mı zın bü tün 
sa hə lə ri nə nü fuz et mə si nə 
na il ol maq dır”. 

Təd bi rə qa tı lan təh sil 
na zi ri nin mü şa vi ri Ağa ba la 
İb ra hi mov fes ti fa lın əhə miy
yə tin dən dan şa raq  təd bir 
iş ti rak çı la rı na ki tab hə diy yə 
edib. Mil lət və ki li Hü seyn ba la 
Mi rə lə mov isə ki ta ba diq qə
tin ar tı rıl ma sı va cib li yin dən 
bəhs edib: “Əv vəl lər hər bir 
re gi on da ki tab ma ğa za sı olar
dı. An caq tə əs süf ki, in di ki tab 
ma ğa za la rı nın sa yı gü nügün
dən aza lır. Ki tab in san üçün 
bi lik mən bə yi, yol yol da şı dır. 
Ona gö rə də dü şü nü rəm ki, 
“Oxu gü nü” ki mi təd bir lər 
teztez ke çi ril mə li dir. Bu işin 
təş ki lat çı la rı na min nət dar lı
ğı mı bil di ri rəm”. 

Xalq şai ri Va hid Əziz də 
be lə bir fes ti val da iş ti ra kın dan 
məm nun ol du ğu nu bil di rib və 
çı xı şı nın so nun da şe ir lə rin dən 
par ça lar səs lən di rib. Azər bay
can Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi 
İl qar Fəh mi ki tab ma ğa za la rı
nın sa yı nın ar tı rıl ma sı va cib
li yin dən da nı şıb. So si loq, şa ir 
Əh məd Qə şə moğ lu də ki ta ba 
ma ra ğın ar tı rıl ma sı ba xı mın
dan “Oxu gü nü”nün mü hüm 
rol oy na dı ğı nı vur ğu la yıb. Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti baş çı sı nın müa vi ni Ay
gün Əli ye va, öz növ bə sin də, 
təd bir iş ti rak çı la rı na tə şək kü
rü nü bil di rib. 

Hər kəs də ki tab bay ra mı 
ov qa tı ya ra dan təd bir də mü
ta liə se vər lər həm en di rim li 
ki tab ak si ya sın dan ya rar la nıb, 
həm də “Gə lin bir gə oxu yaq” 
fəş mo bun da iş ti rak edib lər. 
Mu si qi sə da la rı al tın da da
vam et di ri lən fes ti val da ki tab 
haq qın da pan to mim ta ma şa 
nü ma yiş olu nub, gənc lə rin 
ifa sın da müx tə lif şe ir lər səs
lən di ri lib.

Av ro pa Oyun la rı na  
ha zır lıq la bağ lı mü şa vi rə 

Gənclərə ictimai 
iştirakçılıq vərdişi 
aşılanmalıdır
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Azər bay can Qə sə bə  
Bə lə diy yə lə ri Mil li  
As so sia si ya sı nın  
he sa bat yı ğın ca ğı

MaİlaĞaxanOv

Ap re lin 24də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə Ça naq qa la 
zə fə ri nin 100 il li yi nə həsr 
olun muş təd bir ke çi ril miş
dir.

Bi nə qə di qə sə bə Mər
kə zi Mə də niy yət evin də 
ger çək ləş di ri lən  təd bir də 
Tür ki yə nin Azər bay can da
kı sə fi ri nin mü şa vi ri Se yid 
Əh məd Ars lan, Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın müa vi ni Ay gün 
Əli ye va, ra yon Ağ saq qal lar 
Şu ra sı nın səd ri Akif Rə fi yev, 
İc ti mai Şu ra nın səd ri As lan 
Meh di yev, ra yo nun ic ti mai
si ya si və mə də ni hə ya tın da 
fə al iş ti rak edən gənc lər, ic
ti ma iy yət  nü ma yən də lə ri 
iş ti rak et miş lər.

Təd bir də çı xış edən Se
yid Əh məd Ars lan ta ri xin 
par laq sə hi fə lə rin dən bi ri 

olan Ça naq qa la dö yü şün də 
türk xal qı nın 250 min dən 
çox şə hid ver di yi ni bil dir
miş, bu dö yüş lər də 3 mi nə 
ya xın azər bay can lı nın da şə
hid ol du ğu nu vur ğu la mış dır. 
O, Ça naq qa la zə fə ri nin tək
cə tür ki yə li lə rin de yil, azər
bay can lı la rın da bay ra mı ol
du ğu nu de miş dir: “Tür ki yə 
və Azər bay can xalq la rı nı 
birbi ri nə bağ la yan qə dim 
ta ri xi kök lər, dil, din, mə də
ni bir lik qar şı lıq lı əla qə lə ri
mi zin, qar daş lı ğı mı zın, dost
lu ğu mu zun in ki şa fı üçün əl
ve riş li zə min ya ra dır”.

 Bi nə qə di Ra yon Ağ saq
qal lar Şu ra sı nın səd ri Akif 
Rə fi yev və İc ti mai Şu ra nın 
səd ri As lan Meh di yev də 
Ça naq qa la dö yü şü nün ta ri xi 
əhə miy yə tin dən da nış mış
lar. Bil di ril miş dir ki, 1915ci 
il də Ça naq qa la da qa za nı lan 
ta ri xi qə lə bə türk dün ya sı
nın qəh rə man lıq sal na mə
si nə qı zıl hərf ər lə ya zıl mış
dır.

Təd bir də çı xış edən Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Ay gün Əli ye va bil dir miş dir 
ki, qar daş Tür ki yə qə dim 
döv lət çi lik ənə nə lə ri nə ma
lik dir. Türk xal qı azad lı ğı, 
əra zi bü töv lü yü, su ve ren li yi 
uğ run da mü ba ri zə də ağır sı
naq lar dan ke çə rək bu gün kü 
döv lət çi li yi ni qo ru yub sax la
mış, in ki şaf et dir miş dir. Qeyd 
olun muş dur ki,  Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev öz çı
xış la rın da Ça naq qa la dö yüş
lə ri nin əhə miy yə ti nə xü su si 
qiy mət ver miş, bu zə fə ri türk 
xal qı nın qəh rə man lıq ta ri xi
nin par laq sə hi fə si, türk hərb 
sə nə ti nin nai liy yə ti ki mi də
yər lən dir miş dir. 

Təd bi rin bə dii his sə
sin də türk ya zı çı sı De met 
Çiz me li nin əsə ri əsa sın da 
İrə van Döv lət Dram Te at
rı nın akt yor la rı tə rə fin dən 
səh nə ləş di ri lən “Cüm hu riy
yə tin ilk sə da sı” ad lı ta ma şa 
nü ma yiş olun muş dur.

SİyavuşəMİrlİ

Öl kə miz də və tən daş 
cə miy yə ti nin in ki şa fı na 
xid mət edən döv lət si ya sə
ti nin nə ti cə si ola raq “İc ti mai 
iş ti rak çı lıq haq qın da” Qa nu
nun qə bu lu və bu qa nun dan 
irə li gə lə rək ya ra dıl mış ic ti
mai şu ra la rın fəa liy yə ti özü
nü doğ rul dur. QHTdöv
lət mü na si bət lə ri nin ye ni 
mər hə lə si ki mi hö ku mət 
qu rum la rı ilə və tən daş cə
miy yə ti ins ti tut la rı ara sın da 
dia loq mü hi ti ya ra da caq bu 
şu ra lar mər kə zi ic ra ha ki
miy yə ti or qan la rı nın fəa
liy yə ti nə ic ti mai nə za rə tin, 
ha be lə döv lət ida rə çi li yin də 
və tən daş iş ti rak çı lı ğı nın tə
mi ni ba xı mın dan mü hüm 
ro la ma lik dir lər.  

Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin 22 no yabr 
2013cü il ta rix də im za la dı ğı 
qa nun 2014cü ilin iyun ayı
nın 1dən qüv və də dir. Öl kə 
baş çı sı nın 2014cü il 16 yan
var ta rix li 89 nöm rə li “İc ti
mai iş ti rak çı lıq haq qın da” 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
2013cü il 22 no yabr ta rix li 
816IVQ nöm rə li Qa nu nu
nun tət bi qi ba rə də” fər ma
nın dan irə li gə lən və zi fə lə ri 
əl də əsas tu tan Na zir lər Ka
bi ne ti 30 may 2014cü il də 
“İc ti mai Şu ra nın və tən daş 
cə miy yə ti ins ti tut la rı tə
rə fin dən se çil mə si nə da ir 
Əsas na mə”nin təs diq edil
mə si haq qın da” qə rar qə bul 
edib. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti ya nın da for ma
laş dı rı lan İc ti mai Şu ra nın 
üzv lə ri mü əy yən ləş di k dən 

son ra uzun il lər mə sul və zi
fə lər də ça lış mış ra yon zi ya
lı sı As lan Meh di yev Şu ra ya 
sədr, Hə mid Meh di yev səd
rin müa vi ni, jur na list Fu ad 
Hü seyn za də isə ka tib se çi lib. 

Ap rel ayı nın 28də Bi
nə qə di ra yo nun da ya ra dıl
mış İc ti mai Şu ra nın növ bə ti 
ic la sı ke çi ri lib. Təd bir də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin şö bə mü dü
ri Ra miz Gö yü şov və Şu
ra üzv lə ri iş ti rak edib lər. 
Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
İc ti mai Şu ra nın səd ri As
lan Meh di yev öl kə miz də 
və tən daş cə miy yə ti nin in
ki şa fı na xid mət edən döv
lət si ya sə ti ba rə də mə lu mat 
ve rə rək “İc ti mai iş ti rak çı lıq 
haq qın da” Qa nu nun tət bi
qi mə sə lə lə rin dən da nı şıb: 
“Bu qa nun la Azər bay can 
hö ku mə ti və tən daş cə miy
yə ti inis ti tut la rı na ida rə et
mə də və tən daş iş ti rak çı lı
ğı nı tək mil ləş dir mək üçün 
da ha uğur lu və əl ve riş li im
kan ya ra dıb”.

Ra miz Gö yü şov “İc ti mai 
iş ti rak çı lıq haq qın da” Qa
nu nun qə bu lu nu Azər bay
can və tən daş la rı nın döv lət 
ida rə çi li yin də və qə rar la rın 

qə bu lun da fə al iş ti ra kı nın 
tə min edil mə si ba xı mın dan 
çox mü hüm bir ha di sə ol
du ğu nu qeyd edib. O, Azər
bay can hö ku mə ti nin bu ad
dı mı nı in di yə qə dər öl kə də 
hə ya ta ke çi ri lən hü qu qi is la
hat la rın, və tən daş cə miy yə ti 
qu ru cu lu ğu və de mok ra tik
ləş mə pro se si nin da va mı, 
döv lətvə tən daş mü na si
bət lə ri nin key fiy yət cə ye ni 
mər hə lə si ki mi də yər lən
di rib: “İc ra ha ki miy yət lə ri 
ara sın da ilk də fə ola raq Bi
nə qə di ra yo nun da İc ti mai 
Şu ra ya ra dı lıb. İna nı ram ki, 
gə lə cək üçün nü mu nə ro lu 
oy na ya caq bu qu ru mun fəa
liy yə ti çox sə mə rə li ola caq. 
Hər bi ri ni zə ra yon rəh bər li
yi adın dan uğur lar ar zu la yır, 
işi niz də mü vəf fə qiy yət lər 
di lə yi rəm”.

İc ti mai Şu ra nın üzv lə
ri on la ra gös tə ri lən eti ma
da gö rə min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib lər, və tən daş la rın 
döv lət ida rə çi li yi nə cəlb 
edil mə si, ic ra ha ki miy yə
ti or qan la rı nın fəa liy yə ti nə 
ic ti mai nə za rə tin hə ya ta ke
çi ril mə si məq sə di lə bü tün 
im kan la rı nı sə fər bər edə
cək lə ri ni vur ğu la yıb lar.

Ça naq qa la zə fə ri –  
türk xal qı nın  
qəh rə man lıq ta ri xi

İc ti mai Şu ra nın  
növ bə ti ic la sı ke çi ri lib

MaİlaĞaxanOv

Ba kı nın Qa ra dağ ra yo nu
nun Lök ba tan qə sə bə sin də 
Azər bay can Qə sə bə Bə lə diy
yə lə ri Mil li As so sia si ya sı nın 
növ bə ti ümu mi yı ğın ca ğı ke
çi ri lib. Yı ğın caq da Azər bay
can Res pub li ka sı Pre zi den ti 
Ad mi nist ra si ya sı nın, Mil li 
Məc li sin, Əd liy yə Na zir li yi
nin, şə hər və kənd bə lə diy
yə lə ri mil li as so sia si ya la rı nın, 
qey rihö ku mət təş ki lat la rı nın 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib
lər. 

Yı ğın caq da gö rül müş iş
lər lə ya na şı, 2014cü ilin iyun 
ayın da ke çi ril miş bə lə diy yə 
sədr lə ri nin III ümum res
pub li ka top lan tı sın da qar şı ya 
qo yu lan və zi fə lə rin ye ri nə 
ye ti ril mə si və ziy yə ti, o cüm
lə dən əha li ni na ra hat edən 
prob lem lə rin həl li nə yö nə
lən so si al yö nüm lü la yi hə lə
rin hə ya ta ke çi ril mə si, və tən
daş la rın yer li özü nüi da rə et mə 
pro ses lə rin də bi la va si tə iş ti
ra kı, əha li qar şı sın da he sa bat
lı lıq və şəf af ı ğın ar tı rıl ma sı, 
və tən daşbə lə diy yə mü na
si bət lə ri nin, bə lə diy yə lə rin 
iq ti sa di və ma liy yə po ten sia
lı nın güc lən di ril mə si, ye ni 
se çil miş bə lə diy yə üzv lə ri nin 
maa rif ən di ril mə si, bə lə diy
yə qul luq çu la rı nın düz gün 
se çi lib yer ləş di ril mə si və s. 
mə sə lə lər mü za ki rə olu nub.

Azər bay can Qə sə bə Bə
lə diy yə lə ri Mil li As so sia si ya
sı nın səd ri Hüm bət Hü sey
nov he sa bat mə ru zə si ilə çı
xış edib: “Bu dövr ər zin də biz 
Azər bay can da mü hüm in ki şaf 
pro ses lə ri nin, öl kə əha li si nin 
mad di ri fa hı nın gün dəngü nə 
yük səl mə si nin şa hi di ol mu
şuq. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
hə ya ta ke çir di yi uzaq gö rən və 
məq səd yön lü si ya sət nə ti cə
sin də res pub li ka mız qüd rət
lə nir, bey nəl xalq aləm də nü
fu zu da ha da ar tır. Azər bay
can da so si aliq ti sa di və si ya si 
is la hat la rın birbi ri ni ta mam
la ma sı uğur la rın da vam lı lı ğı nı 
tə min edir. Tə mə li ulu ön dər 
Hey dər Əli yev tə rə fin dən 
qo yul muş Azər bay can bə lə
diy yə lə ri də da vam lı in ki şaf 
yo lun da dır. Bə lə diy yə lə rin 
öl kə nin sü rət li so si aliq ti sa
di tə rəq qi sin də ro lu get dik cə 
ar tır. On lar yer lər də konk ret 
iş lə rin gö rül mə si nə ça lı şır lar. 
Ötən dövr də yer li özü nüi da
rə et mə ins ti tu tu nun for ma

laş ma sı üçün ar dı cıl təd bir lər 
gö rü lür. Bu sa hə də qa nun ve
ri ci lik ba za sı tək mil ləş di ri lir. 
Bə lə diy yə lə rin sə mə rə li fəa
liy yə ti üçün döv lət tə rə fin
dən la zı mi şə ra it ya ra dı lır”.

Sədr vur ğu la yıb ki, ke çən 
ilin de kabr ayın da res pub li
ka mız da növ bə ti bə lə diy yə 
seç ki lə ri ke çi ri lib. Mil li as so
sia si ya la rın irə li sür dük lə ri və 
bə lə diy yə sədr lə ri nin hər üç 
ümum res pub li ka top lan tı sın
da dəs tək lə nən “Bir bə lə diy
yə – azı bir la yi hə” tə şəb bü sü 
çər çi və sin də iş lə rin gö rül mə
si üçün 20102014cü il lər də 
ümu mi həc mi 16,6 mil yon 
ma nat olan 2900 la yi hə hə ya
ta ke çi ri lib.

H.Hü sey nov bil di rib ki, 
ye ni ya ra dı lan bə lə diy yə lər
də ma liy yə re surs la rı nın par
ça lan ma sı nın qar şı sı alı nıb. 
Kadr po ten sia lı güc lə nib və 
iq ti sa di im kan lar ge niş lə nib. 
Bir ləş mə pro se sin dən son ra 
qə sə bə bə lə diy yə lə ri nin sa
yı 141ə qə dər aza lıb. Qeyd 
olu nub ki, iq ti sa di po ten sia lın 
güc lən di ril mə si üçün əhə
miy yət li təd bir lər dən bi ri 
də bə lə diy yə mül kiy yə ti nin 
və ma liy yə im kan la rı nın ar
tı rıl ma sı nı tə min et mək dir. 
Bə lə diy yə ins ti tu tu nun fəa
liy yə ti 15 il dən ar tıq döv rü 
əha tə edir. Ötən dövr də yer li 
özü nüi da rə et mə qu rum la
rı da im döv lə tin qay ğı sı ilə 
əha tə olu nub. Qa nun ve ri ci lik 
akt la rı na zə ru ri də yi şik lik lər 
edi lib. Ye ni qa nun lar qə bul 
olu nub. Bə lə diy yə lər haq qın
da mə lu mat lı lı ğın ar tı rıl ma sı 
məq sə di lə ötən il as so sia si
ya la rın rəs mi in ter net say tı 
ya ra dı lıb. He sa bat döv rün də 
Əd liy yə Na zir li yi nin Bə lə

diy yə lər lə İş Mər kə zi ilə çox 
sə mə rə li əmək daş lıq əla qə lə
ri qu ru lub. Bir gə 24 se mi nar 
və konf rans təş kil edi lib, bə
lə diy yə üzv lə ri ix ti sa sar tır ma 
kurs la rı na cəlb olu nub.

Pre zi dent Ad mi nist ra si
ya sı nın sek tor mü di ri Kam
ran Bay ra mov döv lə tin bə lə
diy yə lə rə dəs tə yin dən, ötən 
dövr ər zin də yer li özü nüi
da rə et mə nin in ki şa fın dan, 
qa za nı lan nai liy yət lər dən, 
mil li as so sia si ya lar va si tə si
lə hə ya ta ke çi ri lən çox say lı 
la yi hə lər dən da nı şıb. Bil di
rib ki, bə lə diy yə lə rin in ki şa
fı üçün döv lə tin bu sa hə yə  
dəs tə yi ar tır. Ötən ilin iyun 
ayın da bə lə diy yə sədr lə ri nin 
III ümum res pub li ka top lan tı
sı nın ke çi ril di yi ni xa tır la dan 
K.Bay ra mov bil di rib ki, hə
min top lan tı da bə lə diy yə lə
rin qar şı sı na konk ret və zi fə
lər qo yu lub və bu və zi fə lə rin 
ic ra sı üçün hö ku mət tə rə fin
dən ya ra dıl mış hər tə rəf i şə
ra it dən mak si mum is ti fa də 
et mək va cib dir.

Əd liy yə Na zir li yi nin Bə
lə diy yə lər lə İş Mər kə zi nin 
rə is müa vi ni Fa zil Məm mə
dov, Mil li Məc li sin re gio nal 
mə sə lə lər ko mi tə si nin üz vü 
Ta hir Rza yev ötən dövr ər
zin də qa nun ve ri ci lik də edi lən 
də yi şik lik lə rin əhə miy yə tin
dən, yer li özü nüi da rə or qan
la rı nın öl kə nin in ki şa fın da kı 
müs bət ro lun dan, on la rın 
fəa liy yə ti nin tək mil ləş di ril
mə si is ti qa mə tin də gö rü lən 
təd bir lər dən da nı şıb lar. Bil
di ri lib ki, hə ya ta ke çi ri lən is
la hat lar nə ti cə sin də bə lə diy
yə ida rə çi li yi nin sə mə rə li li yi 
da ha da ar tı rı lıb.

Təd bir də qə sə bə bə lə diy

yə lə ri nin sədr lə ri gör dük lə ri 
iş lər, yer li əhə miy yət li mə
sə lə lə rin həl lin də əha li nin 
iş ti ra kı, ma liy yə im kan la rı nın 
ar tı rıl ma sı, bə lə diy yəvə tən
daş əla qə lə ri nin möh kəm
lən di ril mə sin də bə lə diy yə 
qul luq çu la rı nın pe şə kar lı ğı, 
fəa liy yət lə rin də aş kar lı ğın 
və şəf af ı ğın tə min olun ma sı 
ilə bağ lı çı xış lar edib lər. Yer li 
ver gi lə rin və di gər ödə niş lə
rin yı ğıl ma sı ilə bağ lı möv cud 
çə tin lik lə rin ara dan qal dı rıl
ma sı yol la rı na da ir tək lif lər 
səs lən di ri lib. 

Yı ğın caq da nə za rəttəf iş 
ko mis si ya sı nın he sa ba tı din lə
ni lib, ca ri ilin büd cə si təs diq
lə nib və təş ki la tı mə sə lə lə rə 
ba xı lıb. Azər bay can Qə sə bə 
Bə lə diy yə lə ri Mil li As so sia si
ya sı nın il lik he sa ba tı haq qın
da ümu mi yı ğın ca ğın qə ra rı 
oxu na raq qə bul edi lib. Yı ğın
caq da Azər bay can Qə sə bə 
Bə lə diy yə lə ri Mil li As so sia si
ya sı nın İda rə He yə ti nin ye ni 
tər ki bi mü əy yən lə şib,  sədr  
və sədr müa vin lə ri və zi fə lə
ri nə irə li sü rü lən na mi zəd lər 
sə sə qo yu lub. M.Ə.Rə sul za də 
Bə lə diy yə si nin səd ri Hüm bət 
Hü sey nov növ bə ti də fə Azər
bay can Qə sə bə Bə lə diy yə lə ri 
Mil li As so sia si ya sı nın səd ri 
se çi lib.

Təd bir də bə lə diy yə lə rin 
iq ti sa di və ma liy yə po ten sia
lı nın güc lən di ril mə si, ver gi
tut ma ob yekt lə ri nin və ver gi 
ödə yi ci lə ri nin dü rüst uço tu
nun apa rıl ma sı işi nin təş ki
lin də bə lə diy yə lə rə kö mək 
məq sə di lə “Bə lə diy yə lər də 
ver gi tut ma ob yekt lə ri nin və 
ver gi ödə yi ci lə ri nin uço tu 
proq ra mı”nın təq di ma tı ke
çi ri lib.

Bi rin ci Av ro pa Oyun la
rı nın öl kə miz də ke çi ril mə si 
ol duq ca əla mət dar ha di sə dir. 
Bu mö tə bər təd bi rə döv lət 
sə viy yə sin də cid di ha zır lıq iş
lə ri apa rı lır. Bu nun la əla qə dar 
pay taxt Ba kı nın ra yon la rın da 
da ge niş miq yas lı abad lıq və 
qu ru cu luq iş lə ri apa rı lır. Bu 
xü sus da Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 1 
iyul 2014cü il ta rix dən ic ra
sı na baş la nıl mış “Tə miz Bi
nə qə di” la yi hə si çər çi və sin də 
əsas lı təd bir lər gö rül müş dür. 

La yi hə dən irə li gə lə rək 
ra yo nun qə sə bə və kənd
lə rin də “Evi mi zi tə miz sax
la yaq, Bi nə qə di evi miz dir!” 
söz lə ri ya zıl mış pla kat la rın 
asıl ma sı əha li ni tə miz li yə 
ria yət et mə yə ça ğı rır. Məhz 
bu na gö rə də ra yo nun ək sər 
ya şa yış sa hə lə rin də, iş yer lə
rin də tə miz lik, abad lıq göz 
ox şa yır. 

Təq di rə la yiq hal dır ki, 
“Azər bay can Də mir Yol la rı” 

Qa pa lı Səhm dar Cə miy yə ti
nin ra yo nun Bi lə cə ri qə sə
bə sin də dis lo ka si ya olu nan 
mü əs si sə və təş ki lat la rı da 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si nin 
uğur la re al laş dı rıl ma sın da fə
al lıq gös tə rir lər. Bu də mir yo
lu mü əs si sə lə ri nin əsas is teh
sa lat fəa liy yə ti nef məh sul la
rı da şı ya raq çirk li ha la dü şən 
sis tern lə rin (va qonçən lə rin) 

yu yu lub bu xar lan dı rı la raq tə
miz lən mə si dir. Bi lə cə ri yu yu
cubu xar la yı cı stan si ya sı kol
lek ti vi nin “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si çər çi və sin də hə ya ta 
ke çir di yi məq səd yön lü iş lə rin 
əha tə dai rə si ge niş dir.

Öl kə nin po lad ma gist
ra lın da da şı nan yük lər ara
sın da nef və nef məh sul la rı  
üs tün lük təş kil edir. Hə min 

yük lə rin da şın dı ğı sis tern lə
rin es te tik cə hət dən tə miz li
yi nin tə min olun ma sı Cə nu bi 
Qaf qaz da ana lo qu ol ma yan 
bu mü əs si sə yə hə va lə edil
miş dir. Bu funk si ya nın ic ra sı 
za ma nı neft məh sul la rı qa
lıq la rı nın ət ra fa ya yıl ma sı na 
bax ma ya raq, kol lek tiv onun 
it ki yə get mə si nin qar şı sı nı 
alır. Ey ni za man da, mü əs si sə
lə ri abad gör kəm də sax la maq 
da yad dan çıx mır. Bi lə cə ri 
yu yu cubu xar la yı cı stan si ya
nın kol lek ti vi öz tə şəb bü sü 
ilə əra zi də çox lu say da mey
və və hə mi şə ya şıl ağac lar 
ək miş, gül lük lər sal mış dır. 
Bun dan baş qa, ya şıl lıq lar içə
ri sin də gö zəl is ti ra hət gu şə
lə ri də ya ra dıl mış dır. Mü əs
si sə nin əmək çi lə ri Bi nə qə di 
ra yo nun da hə ya ta ke çi ri lən 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si nə 
ver dik lə ri töh fə lə ri da ha da 
ar tır maq əz min də dir lər.  

Mi ka yıl Mİka yı lov,
jur na list, Bi nə qə di sa ki ni  

“Tə miz Bi nə qə di” so si al la yi hə si nə töh fə
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Ba kı da ilk Av ro pa Oyun
la rı nın start gö tür mə si nə qı sa 
müd dət qa lır. Ar tıq ya rış la rın 
ke çi ri lə cə yi id man are na la rı 
tam ha zır və ziy yət də dir. Bu 
möh tə şəm  id man təd bi ri nin 
yük sək sə viy yə də ke çi ril
mə si üçün ya ra dıl mış “At let
lər kən di” və “Me dia kən di”  
fəa liy yə tə baş la yıb. Bu nun la 
ya na şı, öl kə əra zi sin də Av
ro pa Oyun la rı nın mə şə li nin 
ke çə cə yi şə hər və qə sə bə
lər də ha zır lıq iş lə ri nə ye kun 
vu ru lur. 

Pay tax tın ək sər əra zi lə
rin də abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
son mər hə lə yə qə dəm qo yub. 
Bu ba xım dan, Bi nə qə di ra yo
nun da gö rü lən iş lər təq di rə la
yiq dir. Bu nu sor ğu məq sə di lə 
söh bət et di yi miz sa kin lə rin 
fi kir lə ri də sü but edir. 

Ra yon sa ki ni, 25 say lı 
şə hər po lik li ni ka sı nın baş 
hə ki mi Xa ti rə Xə li lo va ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın re al lı ğa 
çev ril mə sin dən bö yük məm
nun luq duy du ğu nu di lə gə
tir di: “Ap re lin 26da Av ro pa 
Oyun la rı nın mə şə li nin yan
dı rıl ma sı mə ni ol duq ca se
vin dir di. Ba kı bu möh tə şəm 
id man ya rı şı na cid di ha zır
la şıb. Hər bir Ba kı sa ki ni bu 
oyun la rın yük sək sə viy yə də 
ke çi ril mə si məq sə di lə əlin
dən gə lə ni et mə li dir. Bi nə
qə di ra yo nu da bu ta ri xi ha
di sə yə mü kəm məl ha zır la şıb. 
Hə lə ötən ilin iyul ayın da ra
yon rəh bər li yi tə rə fin dən bu 
təd bi rə töh fə ki mi “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si nə 

start ve ri lib. La yi hə çər çi və
sin də ra yon da ge niş miq yas lı 
abad lıqqu ru cu luq hə ya ta ke
çi ri lib, müx tə lif mü sa bi qə lər, 
imə ci lik lər təş kil olu nub. Bu 
iş lər bu gün də da vam et di
ri lir”. Mü sa hi bi mi zin söz lə ri
nə gö rə, ra yon ic ti ma iy yə ti, 
zi ya lı lar və sa kin lər bu təd
bir lər də bö yük çoş ğu ilə iş
ti rak edib lər: “Ar tıq mü hüm 
mər hə lə yə qə dəm qo yu lub, 
Ba kı ya əc nə bi qo naq lar gəl
mək də dir. Elə et mə li yik ki, 
pay tax tı mı za gə lən xa ri ci və
tən daş lar və tən lə ri nə yük sək 
tə əs sü rat lar la dön sün lər”.

Sor ğu mu zu ca vab lan dı ran 
8-ci mik ro ra yon sa ki ni, or ta 
mək təb  mü əl li mə si Kə-
ma lə Ab ba so va da I Av ro pa 
Oyun la rı ərə fə sin də ra yon
da gö rü lən iş lə ri təq dir et di: 
“Av ro pa Oyun la rı ilə bağ lı 
Bi nə qə di də apa rı lan ha zır lıq 
iş lə ri bir sa ki ni ki mi mə ni də 
çox se vin di rir. Ra yon əra zi
sin də bu nun la bağ lı ke çi ri lən 
təd bir lər də ya xın dan iş ti rak 
edi rəm. Dü şü nü rəm ki, hər 
kəs bu möh tə şəm mə də niy
yət təd bi ri nin yük sək sə viy
yə də ke çi ril mə si nə töh fə lə
ri ni ver mə li dir. Hər bir sa kin 
ya rış gün lə rin də ra yo nun da
ha gö zəl və tə miz ol ma sı na 
ça lış ma lı dır. Tə miz lik gö zəl 
şey dir. İn san lar ya şa dı ğı bi na
nı və kü çə ni tə miz sax la ma lı
dır lar. İlk Av ro pa oyun la rı nın 
Ba kı da ke çi ril mə si, əl bət tə, 
bö yük mə su liy yət dir. Bu gün 
Azər bay can dün ya da qa baq
cıl id man öl kə si ki mi ta nı nır. 
Be lə bir mə qam da şə hə ri mi
zin tə miz ol ma sı va cib mə sə

lə dir. Se vin di ri ci hal odur ki, 
bu möh tə şəm ya rış la ra bir il 
qal mış  ra yo nu muz da “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si nə 
start ve ri lib. Ötən müd dət 
ər zin də la yi hə ilə əla qə dar 
qar şı ya qo yu lan mə sə lə lər 
uğur la ic ra olu nub. Bu nun 
nə ti cə si dir ki, bu gün  hər kəs 
Bi nə qə di ra yo nun da gö rü lən 
iş lər dən ağız do lu su da nı şı lır”. 

Ta nın mış in şa at çı, Bi lə-
cə ri qə sə bə sa ki ni Ca han gir 
Qo ca yev bi zim lə söh bə tin də  
I Av ro pa Oyun la rı nın Ba kı
da ke çi ril mə si nin çox bö yük 
ta ri xi  ha di sə ol du ğu nu de di: 
“Hər şey dən əv vəl, be lə mö
tə bər ya rı şın Azər bay can da 
ke çi ril mə si öl kə mi zə olan 
inam və eti ba rın tə za hü rü ki
mi qiy mət lən di ril mə li dir. Bu, 
öl kə miz də ki ic ti maisi ya si sa
bit lik və təh lü kə siz lik lə bağ
lı dır. Ya rış la rın möh tə şəm 
ke çi ril mə si üçün hər bir sa
kin əlin dən gə lə ni et mə li dir. 
İlk növ bə də, pay tax tı mı zın 
sə li qə li və tə miz ol ma sı na 
diq qət ye tir mə li yik. Bu ba
xım dan, Bi nə qə di ra yo nun da 
bö yük iş lər gö rü lüb. Az müd
dət ər zin də ra yon da müa
sir stan dart la ra ca vab ve rən 
Atı çı lıq Mər kə zi is ti fa də yə 
ve ri lib. Ya rış da iş ti rak edə
cək id man çı la rın və qo naq la
rın ke çə cə yi Zi ya Bün ya dov 
pros pek ti  və Bi lə cə ri yo lu 
ye ni dən qu ru lub. Pros pekt 
bo yun ca bi na la rın fa sad la rı 
və dam ör tük lə ri də yiş di
ri lib, əra zi lər də xi ya ban lar 
sa lı nıb. Pros pekt də yer lə şən 
çox mən zil li ya şa yış bi na la rı 
ta ma mi lə ye ni gör kəm alıb. 

Kü çə bo yu ya rış la ra həsr 
olun muş hey kəl lər qu raş dı rı
lıb. Ey ni za man da, sə ki lər də 
xü su si sə li qəsah man ya ra
dı lıb. Kü çə lə rin işıq lan dı rıl
ma sı da diq qət dən kə nar da 
qal ma yıb. Tə bii ki, bü tün bu 
ye ni lik lər ada ma bö yük zövq 
ve rir. Bir şe yi də unut ma ma lı
yıq. Yad da sax la ma lı yıq ki, ya
ra dı lan bu şə ra it  heç də mü
vəq qə ti xa rak ter da şı mır. Bu 
gö zəl lik və qu ru cu luq iş lə ri 
Azər bay ca nın və Ba kı şə hə ri
nin  əbə di sər vət lə rin dən bi ri 
ki mi hə lə bir ne çə nəs lin xid
mə tin də ola caq. Unut ma yaq 
ki, iki il dən son ra İs lam döv
lət lə ri nin bu na ox şar id man 
təd bi ri də Ba kı da ke çi ri lə cək”.

9-cu mik ro ra yon sa ki ni, 
Bi nə qə di bə lə diy yə si nin 
üz vü İra də Mus ta fa ye va da  
ilk Av ro pa Oyun la rı ilə bağ lı 
gö rü lən iş lər dən məm nun
luq la da nış dı: “Av ro pa Olim
pi ya Ko mi tə si nin I Av ro pa 
Oyun la rı nın Azər bay can da 
ke çi ril mə si haq qın da ta ri
xi qə ra rı bi zim üçün həm 
bö yük şə rəf, həm də bö yük 
mə su liy yət dir.  Bu ba xım dan, 
Bi nə qə di ra yo nun da da ya rış
lar la bağ lı cid di iş lər gö rü lüb. 
Bu müd dət ər zin də ra yo nun 
gö zəl gö rün mə si məq sə di lə 
da vam lı abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri apa rı lıb. Əra zi lə rin tə
miz və sə li qə li ol ma sı məq
sə di lə  mü va fiq qu rum lar 
güc lən di ril miş iş re ji min də 
ça lı şır. Bü tün bun lar bir sa kin 
ki mi mə ni ol duq ca se vin di rir. 
İna nı ram ki, bu id man təd bi ri 
Ba kı da yük sək sə viy yə də ke
çi ri lə cək”. 

Se mi nar da Ko mi tə nin 
Ailə prob lem lə ri şö bə si nin 
baş məs lə hət çi si Ra fiq Mah
mu dov, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti ya nın da Yet
kin lik ya şı na çat ma yan la rın 
iş lə ri və hü quq la rı nın mü da
fiə si üz rə ko mis si ya nın mə
sul ka ti bi Ay nur Ab ba so va, 
Bi nə qə di Ra yon Qey diy yat 
Şö bə si nin rəi si Ta vat İs ma
yı lo va, Bi nə qə di Ra yon Po lis 
İda rə si nin Yet kin lik ya şı na 

çat ma yan lar la pro fi lak tik işin 
təş ki li böl mə si nin baş ins
pek to ru, po lis ma yo ru Fiz zə 
Məm mə do va, ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si nin rə is 
müa vi ni Se vinc Sü ley ma no
va, Rə sul za də bə lə diy yə si nin 
gənc nü ma yən də lə ri, or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
psi xo loq la rı və or ta mək
təb şa gird lə ri iş ti rak edib lər. 
Təd bir er kən ni ka hın fə sad
la rın dan bəhs edən so si al 

çar xın nü ma yi şi ilə baş la nıb. 
Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 

Se vinc Sü ley ma no va er kən 
ni ka hın bu gün cə miy yə ti
mi zin ak tu al prob lem lə rin
dən ol du ğu nu nə zə rə çat
dı rıb. Ra fiq Mah mu dov isə 
er kən ni kah prob le mi haq
qın da se mi nar iş ti rak çı la rı na 
ət raf ı mə lu mat ve rə rək qeyd 
edib ki, er kən ni kah lar həm 
ye ni yet mə qız la rın, həm də 
oğ lan la rın fər di in ki şa fı na 
mən fi tə sir gös tə rir. Er kən 
ni kah lar qız la rın təh sil al maq 
hə və si ni və im kan la rı nı azal
dır. Bu, ey ni za man da, rep ro
duk tiv sağ lam lıq ba xı mın dan 
da zi yan lı dır. 

Ay nur Ab ba so va Bi nə
qə di ra yo nun da er kən ni kah 
prob le mi nin ya ran ma sı nın 
qar şı sı nın alın ma sı is ti qa
mə tin də gö rü lən iş lər dən 
da nı şıb. Di gər eks pert lər 
– Ta vat İs ma yı lo va və Fiz
zə Məm mə do va prob le min 
həl li üçün va li deyn, mü əl
lim, mək təb psi xo loq la rı
nın bir gə əmək daş lı ğı nın 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb lar. 
Maa rif ən di ri ci ma te ri al la rın 
mək təb lər də ge niş tət bi qi
nin va cib li yi də nə zə rə çat
dı rı lıb. 

Se mi nar müx tə lif su al lar 
ət ra fın da dis kus si ya lar la da
vam et di ri lib.

Maİl

Ap re l in 27də Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
M.Ə.Rə sul za də bə lə diy yə si 
üz rə əra zi ilk par ti ya təş ki la
tın da Gənc lər Bir li yi nin ic
la sı ke çi ri lib. Təd bir də əra zi 
ilk par ti ya təş ki la tı nın səd ri 
Hüm bət Hü sey nov, YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
baş tə li mat çı sı Əli mər dan 
Sul ta nov, Gənc lər Bir li yi nin 
səd ri Mah mud Məm məd za
də və par ti ya üzv lə ri iş ti rak 
edib lər. 

Hüm bət Hü sey nov döv
lət gənc lər si ya sə tin dən da
nı şa raq bil di rib ki, ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin gənc lə rə 
gös tər di yi diq qət və qay
ğı ha zır da onun la yiq li si
ya si va ri si Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fin dən uğur la 
da vam et di ri lir. Döv lət baş
çı sı nın “Neft ka pi ta lı nı in
san ka pi ta lı na çe vir mə li yik” 
fik ri gənc lə rin yük sək təh sil 
al ma la rı üçün ye ni im kan və 
pers pek tiv lər açır. Bil di ri lib 
ki, 2014cü ilin de kab rın da  
bə lə diy yə lə rə se çi lən lə
rin tər ki bin də gənc lə rin və 

qa dın la rın üs tün lük təş kil 
et mə si  on la ra gös tə ri lən 
yük sək eti ma dın ba riz nü
mu nə si dir. Bu isə gənc lə rə 
öz üzər lə rin də iş lə mək, in
ki şaf et mək, ye ni ide ya lar la 
çı xış et mək üçün bö yük sti
mul ve rir. 

İc las da çı xış edən YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı 
M.Ə.Rə sul za də bə lə diy yə
si əra zi ilk par ti ya təş ki la tı 
Gənc lər Bir li yi nin səd ri El
nar Al məm mə dov bil di rib 
ki, öl kə miz də  gənc lə rin 
döv lət ida rə çi li yin də iş ti
ra kı na bö yük önəm ve ri lir. 

Azər bay ca nın 30a ya xın 
şə hər və ra yon la rın da, həm
çi nin Bi nə qə di ra yo nun da 
gənc lər mər kəz lə ri nin in
şa sı da öl kə baş çı sı nın bu 
sa hə yə diq qət və qay ğı sı nın 
nə ti cə si dir. 

Son ra YAP sı ra la rı na ye
ni üzv lə rin qə bu lu mə sə lə
si nə ba xı lıb, Gənc lər Bir li yi
nə ye ni sədr müa vi nin se çil
mə si mə sə lə si səs ver mə yə 
çı xa rı lıb. M.Ə.Rə sul za də 
bə lə diy yə si əra zi ilk par ti ya 
təş ki la tı nın üz vü Şa iq Qəh
rə ma nov Gənc lər Bir li yi nin 
sədr müa vi ni se çi lib.

Bi nə qə di sa kin lə ri Av ro pa 
Oyun la rı nı səbr siz lik lə  
göz lə yir lər Maİl

M.Ə.Rə sul za də bə lə diy
yə sin də bə lə diy yə qul luq
çu la rı ara sın da etik dav ra nış 
qay da la rı na və prin sip lə
ri nə əməl olun ma sı işi nin 
güc lən di ril mə si məq sə di lə 
“Bə lə diy yə qul luq çu la rı nın 
etik dav ra nış qay da la rı: fər
di in ki şa fın mo del lən mə si” 
möv zu sun da tə lim lə rə baş
la nıl mış dır. 

M.Ə.Rə sul za də bə lə
diy yə si nin səd ri Hüm bət 
Hü sey nov “Bə lə diy yə qul
luq çu la rı nın etik dav ra nış 
qay da la rı” haq qın da qa nu
nun bir müd dət əv vəl Mil li 
Məc lis də qə bul olun du ğu
nu bil dir miş dir. Bil di ril miş
dir ki, qa nu nun qə bu lun dan 
ön cə Mil li Məc li sin mü va fiq 
ko mi tə lə ri nin və mü tə xəs
sis lə rin iş ti ra kı ilə apa rıl mış 
mü za ki rə lər də bə lə diy yə 
qul luq çu la rı nın etik dav ra
nış qay da la rı na da ir hü qu qi 
sə nə din ol ma sı na zə ru rət 
ya ran dı ğı qeyd olun muş dur: 
“Bu gün bə lə diy yə qul luq
çu la rı üçün təş kil olu nan 
tə lim də hə min zə ru rət

dən irə li gə lir. Hü qu qi ba za 
və me xa nizm lər dən əla və, 
prak ti ki tə lim lər qa nu nun 
tət bi qi və ic ra sı nı da ha da 
asan laş dı ra caq”. 

Son ra Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti ya
nın da QHTlə rə Döv lət 
Dəs tə yi Şu ra sı nın in for
ma si ya sek to ru nun mü di ri 
Sə nan Nə cə fov tə lim iş ti
rak çı la rı na yer li özü nüi da rə 
or qan la rı nın və bə lə diy yə 
qul luq çu la rı nın nü fu zu nun 
ar tı rıl ma sı, və tən daş la rın 
on la ra eti ma dı nın yük səl
dil mə si is ti qa mə tin də etik 
ko deks lər ba rə də mə lu mat 
ver miş dir. Bə lə diy yə qul luq
çu la rı na özü nü təq di met mə, 
və tən daş lar la ün siy yət, sa

kin lə rin qə bu lu və din lə nil
mə si, və tən daş məm nun lu
ğu nun tə min edil mə sin də 
mi mi ka və jest lə rin mü hüm 
rol oy na dı ğı izah olun muş
dur: “Bu ba xım dan hər bir 
şəx sə, hər bir və tən da şa 
fər di ya naş ma diq qət də 
sax la nıl ma lı dır. Bu nun üçün 
bə lə diy yə qul luq çu la rı nın 
etik dav ra nış qay da la rı nın 
tət bi qi is ti qa mə tin də fər di 
in ki şa fın tə min olun ma sı bu 
tə lim lə rin ak tu al lı ğı nı gün
də mə gə tir miş dir”. 

“Bə lə diy yə qul luq çu la
rı nın etik dav ra nış qay da la
rı: fər di in ki şa fın mo del lən
mə si” möv zu sun da tə lim lə
rin bir ay da vam et di ril mə si 
nə zər də tu tul muş dur. 

ESMİra

Ba kı şə hə ri üz rə Təh sil 
İda rə si gənc nəs lin və tən
pər vər lik ru hun da tər bi yə si 
məq sə di lə hər il yu xa rı si
nif şa gird lə ri ara sın da “Mil
limə nə vi ir si miz bi zim ta

ri xi miz dir” möv zu sun da 
olim pia da ke çi rir. 10 il dir 
ki, ənə nə vi qay da da təş kil 
olu nan bu ya rış ma da Bi nə
qə di şa gird lə ri də fə al lıq la rı 
ilə se çi lir lər. Ap re lin 25də 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də yer lə
şən 297 say lı mək təb də ke
çi ri lən növ bə ti olim pia da da 
Bi nə qə di ra yo nun da fəa liy
yət gös tə rən mək təb lə rin 
IXXI si nif şa gird lə ri iş ti rak 
edib lər. 

Olim pia da da və tən pər
vər lik lə bağ lı su al la ra ge niş 
yer ve ri lib. Ra yon mər hə
lə sin də fərq lə nən lər şə hər 
mü sa bi qə sin də iş ti rak hü
qu qu qa za nır lar. Ba kı şə
hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
əmək da şı Əlöv sət Həm zə
ye vin fik rin cə, bu cür bi lik 
ya rış ma la rı mil limə nə vi 

də yər lə ri mi zin təb li ği nin, 
gənc nəs lin və tən pər vər
lik ru hun da tər bi yə si nin ən 
yax şı va si tə lə rin dən bi ri dir: 
“Olim pia da su al la rı döv lət
çi lik mə sə lə lə ri nə, öm rü nü 
xal qı nın maa rif ən mə si nə, 
və tə ni nin azad lı ğı uğ run da 

mü ba ri zə yə həsr et miş zi
ya lı la rı mı zın, döv lət xa dim
lə ri mi zin hə yat və fəa liy yə
ti ni əks et di rir. Gənc lə rin 
tə limtər bi yə si ilə məş ğul 
olan pe da qo ji he yə tin və
tən pər vər lik key fiy yət lə
ri yük sək ol ma lı dır. Çün ki 
mü əl lim şa gird üçün bir ör
nək dir. Bu na gö rə də mü
əl lim lə rin yük sək bi lik lə rə 
sa hib ol ma la rı, gör dük lə ri 
işə vic dan la ya naş ma la rı 
va cib dir. Bu məq səd lə mü
əl lim lə rə və tən pər vər lik, 
döv lət çi lik möv zu la rın da 
xü su si tre ninq və kurs lar 
ke çi ri lir. On lar mü tə ma di 
ola raq bu is ti qa mət də at tes
ta si ya olu nur lar. Bu sa hə də 
ix ti sas laş mış pe da qo ji kadr
la rın ha zır lan ma sı da zə ru
ri dir. Bü tün bu sa da la nan lar 

şa gird lə rin və tən pər vər lik 
tər bi yə sin də, on la rın mil li 
mən lik şüu ru nun ini ki şa
fın da əvəz siz rol oy na yır”.

297 say lı mək tə bin di
rek to ru Fa zil Məm mə dov 
olim pia da ilə bağ lı fi kir
lə ri ni bi zim lə bö lü şər kən 
bil dir di ki, və tən pər vər
lik tər bi yə si nin tə mə li ilk 
növ bə də ailə də qo yul ma lı, 
bu pro ses or ta və ali mək
təb lər də da ha da güc lən di
ril mə li dir: “Fik rim cə, or ta 
mək tə bi ba şa vu ran şa gird 
ar tıq əl də  si lah Və tə nin 
mü da fiə si nə ha zır ol ma lı
dır. Söz süz ki, və tən pər vər
lik yal nız si la ha sa rıl maq la 
məh dud laş mır. Bu hiss hər 
bir şəx sin da xi li xa rak te ri ni, 
in san la ra, cə miy yə tə olan 
mü na si bə ti ni əks et di rir. Bu 
gün gənc lə ri mi zin qar şı sın
da du ran əsas və zi fə lər dən 
bi ri və tən pər vər lik və mə
nə vi tər bi yə mə sə lə si dir. 
Mə nə viy yat ol ma yan yer də 
və tən pər vər lik dən söh bət 
ge də bil məz. Ta ri xi miz də 
iz qo yan məş hur şəx siy
yət lə ri dün ya da ta nıt dı ran 
və bi zim üçün ör nək edən 
məhz on la rın yük sək mə
nə viy ya tı, amal la rı dır. Və
tən pər vər lik his si in sa nın 
ən ali əx la qi key fiy yət lə ri 
sı ra sın da dır. Və tən pər vər
lik do ğul du ğun tor pa ğı, ya
şa dı ğın öl kə ni sev mək dir, 
onun uğ run da mü ba ri zə 
apar maq dır. Və tən üçün 
fay da lı ol maqdır”.

Bə lə diy yə qul luq çu la rı 
üçün tə lim

Və tən pər vər lik ən ali  
əx la qi key fiy yət dir

“Er kən ni kah prob le mi və onun fə sad la rı” möv zu sun da se mi nar

Əra zi ilk par ti ya təş ki la tın da təd bir

Bi nə qə di ra yo nun da kı 100 nöm rə li tam or ta mək təb-
də Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, Ailə, Qa dın və Uşaq 
Prob lem lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə si və ra yon Gənc lər və İd-
man İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Er kən ni kah prob le-
mi və onun fə sad la rı” möv zu sun da se mi nar ke çi ri lib.
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Ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin ana dan ol ma
sı nın 92ci il dö nü mü mü
na si bə ti lə Föv qə la də Hal lar 
Na zir li yi nin Mül ki Mü da fiə 
Qo şun la rı nın Bi lə cə ri qə sə
bə sin də yer lə şən “N” say lı 
hər bi his sə sin də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
dəs tə yi, ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si, Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı Bi nə qə di 
Ra yon Gənc lər Bir li yi və 
Gənc lə rin İn tel lek tu al İn ki
şaf Mər kə zi nin bir gə təş ki
lat çı lı ğı ilə əs gər lər ara sın da 
“Xəm sə” Mil li İn tel lek tu al 
Oyu nu ke çi ril miş dir. 

Ya rış da tər ki bi 5 oyun
çu dan iba rət ol maq la, ümu

mi lik də 8 – “Gənc Li der lər”, 
“Tə mi nat çı”, “Bər pa çı”, “Ra
bi tə çi”, “Kim ya çı”, “Od lar 
Yur du”, “Və tən”, “Xi la se di ci” 
ko man da la rı iş ti rak et miş
lər. Gər gin mü ba ri zə şə rai
tin də ke çən ya rış da “Və tən” 
ko man da sı I ye rə, “Od lar 
Yur du” II ye rə, “Xi la se di ci” 
ko man da sı isə III ye rə la yiq 
gö rül müş dür. Qa lib lər dip
lom və xa ti rə hə diy yə lə ri 
ilə təl tif olun muş lar.

Mü ka fat lan dır ma mə ra
si min də çı xış edən Bi nə qə
di Ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin baş məs lə hət çi si 
El vin Oru cov və YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
Gənc lər Bir li yi nin səd ri 

Mah mud Məm məd za də 
gənc lər ara sın da in tel lek tu
al oyun la ra ma ra ğın bö yük 
ol ma sın dan da nış mış lar. 
Bil di ril miş dir ki, ra yon da 
müx tə lif for mat lı bi lik ya rış
la rı nın tək cə or ta və ali təh
sil mü əs si sə lə rin də de yil, 
elə cə də hər bi his sə lər də 
ke çi ril mə si ar tıq ənə nə ha
lı nı al mış dır. Azər bay ca nın 
zən gin mil limə də ni ir si və 
ta ri xi nin təb li ği, gənc lə rin 
in tel lek tu al sə viy yə si, dün
ya gö rü şü nün ar tı rıl ma sı və 
on la rın sti mul laş dı rıl ma sı
na xid mət edən “Xəm sə” 
Mil li İn tel lek tu al Oyu nu bu 
ya rış lar içə ri sin də xü su si 
yer tu tur.

Bi nə qə di ra yon or ta 
ümum təh sil mək təb lə rin də 
bə dən tər bi yə si və id ma nı in
ki şaf et dir mək, mək təb li lə ri 
fə al id ma na cəlb et mək, on
la rın ara sın da tət bi qi id man 

növ lə ri ni in ki şaf et dir mək, is
te dad lı ye ni yet mə və gənc lə ri 
üzə çı xar maq məq sə di lə mü
hüm təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 

Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 

2014cü il 08 sent yabr ta
rix li 183 nöm rə li sə rən
ca mı nın ic ra sı məq sə di lə 
244 №li tam or ta mək təb də 
20142015ci təd ris ili ər
zin də ke çi ril mə si nə zər də 
tu tu lan ra yon mək təb li lə ri
nin XXVII spar ta kia da sı nın 
proq ra mı na da xil olan dörd
növ çü lük üz rə ya rış lar təş
kil olun muş dur. Qız lar və 
oğ lan lar ara sın da ke çi ri lən 
ra yon bi rin ci li yi nin nə ti cə
si nə gö rə, 83 №li mək təbli
se yin ko man da sı I, 244 №li 
tam or ta mək tə bin ko man
da sı II, 267 №li mək təbli
se yin ko man da sı isə III ye rə 
la yiq gö rül müş lər.

Bu gün lər də “Sər həd
çi” İd man Olim pi ya Mər kə
zin də kik bok sinq üz rə XXI 
Azər bay can çem pio na tı ke
çi ril miş dir. Ya rı şın təş ki lin
də əsas məq səd bu il təş kil 
olu na caq dün ya və Av ro pa 
çem pio nat la rı, müx tə lif tur
nir lər də iş ti rak edə cək mil li 
ko man da la rın ye ni he yə ti
ni mü əy yən ləş dir mək idi. 
Çem pio nat 2 yaş qru pu üz rə 
ki şi lər və ka det lər (11 ya şa 
qə dər və 11 yaş dan 14 ya
şa qə dər) ara sın da ke çi ril
miş dir. Loukik, fulkon takt, 
laytkon takt, se mikon takt, 
kiklayt, K1 ver si ya la rı üz rə 
ke çi ri lən ya rış lar da pay taxt 
və böl gə lə ri təm sil edən klub 
və cə miy yət lər dən 400dən 
ar tıq id man çı qa lib adı uğ
run da mü ba ri zə apar mış dır. 

XXI res pub li ka çem pio
na tın da Bi nə qə di ra yo nu nu 
təm sil edən “Figh ter” id man 
klu bu nun 6 təm sil çi si ba ca
rı ğı nı nü ma yiş et dir miş dir. 
İd man oca ğı nın se çi lən dö
yüş çü lə rin dən olan Xə yal 
Əli yev (33 kq) bu də fə də 

rə qib lə ri nə aman ver mə yib. 
O, ka det lər ara sın da yük sək 
sə viy yə də çı xış edə rək fəx ri 
kür sü nün ən yük sək pil lə
sin də qə rar laş mış dır. “Figh
ter” İKnın di gər ye tir mə si 
Uğur Hə sən za də də 60 kq 
çə ki də rə cə sin də qı zıl me
da la la yiq gö rül müş dür. 

Kik bok sinq üz rə 21 
dün ya çem pio nu adı nı qa
zan mış Edu ard Məm mə
dov çem pio nat la bağ lı fi kir
lə ri ni bi zim lə bö lü şər kən 
bil dir miş dir ki, pay taxt da 

fəa liy yət gös tə rən id man 
klub la rı fə al lıq la rı ilə se çil
miş lər: “Bu ya rış da Bi nə qə
di kik boks çu la rı nın çı xı şı nı 
xü su si qeyd et mək is tər dim. 
Qı zıl me dal qa za nan hər iki 
id man çı yük sək sə viy yə
li dö yüş nü ma yiş et dir di lər. 
Dü şü nü rəm ki, bu id man
çı la rın par laq gə lə cə yi var. 
Əmi nəm ki, on lar nə in ki 
öl kə da xi li ya rış lar da, həm
çi nin bey nəl xalq are na lar da 
uğur lu nə ti cə lər əl də edə
cək lər”.

Əs gər lər in tel lek tu al  
sə viy yə lə ri ni nü ma yiş  
et di rib lər

Mək təb li lər dörd növ çü lük 
ya rış la rın da...

Bi nə qə di kik boks çu la rı nın 
uğur lu çı xı şı

İlk Av ro pa Oyun la rı  
döv lə ti mi zin və 
xal qı mı zın uğu ru dur

Rub ri ka mı zın bu də fə ki 
qo na ğı Olim pi ya çem pio-
nu, iki qat dün ya çem pio nu, 
Azər bay can Gü ləş Fe de ra-
si ya sı nın vit se-pre zi den ti, I 
Av ro pa Oyun la rı nın Təş ki-
lat Ko mi tə si nin üz vü Fə rid 
Man su rov dur.

– Fə rid, bi rin ci av ro pa 
oyun la rı ba rə də fi kir lə ri ni zi 
bil mək ma raq lı olar dı...

– Ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin əsa sı nı qoy du ğu 
id man si ya sə ti Azər bay can 
Res pub li ka sı nın döv lət baş
çı sı, Mil li Olim pi ya Ko mi tə
si nin pre zi den ti İl ham Əli yev 
tə rə fin dən müa sir döv rün 
tə ləb və re al lıq la rı na uy ğun 
da vam et di ri lir və bu is ti qa
mət də da vam lı in ki şaf əl də 
olun muş dur. Bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın Azər bay ca na hə
va lə edil mə si onu gös tə rir ki, 
res pub li ka mız bü tün sa hə lər
də, o cüm lə dən id man da tə
rəq qi döv rü nü ya şa yır. Öl kə
miz də təş kil olu nan Av ro pa, 
dün ya çem pio nat la rı sil si lə 
xa rak ter da şı yır. Xal qı mız bu 
cür ya rış la rın ke çi ril mə si nə 
ar tıq alı şıb. Söz süz ki, bu cür 
mö tə bər ya rış lar öl kə mi zə 
bö yük imic qa zan dır mış dır. 
Res pub li ka mız da id ma nın 
müx tə lif növ lə ri üz rə dün
ya və Av ro pa çem pio nat la rı 
ke çi ri lir. Bu təd bir lə rin yük
sək sə viy yə də ha zır lı ğı həm 
id man çı lar, həm də id man 

ic ti ma iy yə ti tə rə fin dən qeyd 
olu nur. İd man çı la rı mı zın mö
tə bər ya rış lar da əl də et di yi 
yük sək nai liy yət lər, döv lə tin 
id ma nın in ki şa fı na dəs tə yi, 
möv cud id man inf rast ruk
tu ru ilk Av ro pa Oyun la rı nın 
öl kə miz də təş ki li nə zə min 
ya rat mış dır. Bu, Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev baş
da ol maq la, xal qı mı zın bö yük 
uğu ru dur. 

İyu nun 12dən 28dək 
bü tün dün ya nın diq qə
ti Azər bay ca na yö nə lə cək. 
Biz də bu ya rış la ra çox cid di 
ha zır la şır, mə su liy yə ti mi zi 
dərk edi rik. Doğ ma di var lar 
id man çı la ra kö mək et sə də, 
mə su liy yə ti da ha da ar tı rır. 
Azər bay can bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nı yük sək sə viy yə
də ke çi rə cək. 20 id man nö vü 
üz rə 6000dən çox id man çı
nın iş ti ra kı bö yük rə qəm dir. 
Cə nab Pre zi dent də fə lər lə 
çı xış la rın da qeyd et miş dir ki, 
I Av ro pa Oyun la rı təş ki lat çı
lıq ba xı mın dan Yay Olim pi ya 
Oyun la rın dan heç də ge ri qal
ma ya caq. 

Ap re lin 26da Azər bay
ca nın və dün ya nın id man 
ta ri xin də əla mət dar ha di sə 
baş ver di. Pay tax tı mız da ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın mə şə li 
alov lan dı rıl dı. Mə şəl Azər
bay ca nın hər bir gu şə si ni 
gə zibdo la şa caq, Oyun la rın 
açı lış mə ra si min də isə Ba kı 

Olim pi ya Sta dio nu na gə ti ri
lə cək.

– Siz həm də ilk av ro pa 
oyun la rı nın Təş ki lat ko mi
tə si nin üz vü sü nüz. Bu mö tə
bər id man təd bi ri nə ha zır lıq 
iş lə ri ba rə də nə de yə bi lər
sini z? 

– Bi rin ci Av ro pa Oyun
la rı nın Ba kı da təş ki li qar şı
mız da bö yük im ta han və mə
su liy yət dir. Qi tə Oyun la rı na 
Təş ki lat Ko mi tə si tə rə fin dən 
cid di ha zır lıq iş lə ri apa rı lır. 
Pay tax tın müx tə lif yer lə rin də 
ye ni inf rast ruk tur la yi hə lə ri 
hə ya ta ke çi ri lir. Ar tıq id man 
ob yekt lə ri id man çı la rı qə bul 
et mə yə ha zır dır. Mü əy yən 

id man növ lə ri üz rə ya rış la
rın ke çi ril mə si üçün nə zər
də tu tu lan mü vəq qə ti id man 
ob yekt lə ri də qu raş dı rı lır. Bu 
iş lər plan lı şə kil də hə ya ta ke
çi ri lir. Av ro pa Oyun la rın da 
iş ti rak edə cək kö nül lü lə rin 
ha zır lı ğı ilə bağ lı müx tə lif 
təd bir lər gö rü lür. Proq ra ma 
da xil olan ay rıay rı id man 
növ lə ri üz rə öl kə nin id man 
fe de ra si ya la rın da ya rış la ra 
ha zır lıq pro se si da vam et di ri
lir. Av ro pa Oyun la rı nın açı lış 
və bağ la nış mə ra sim lə ri nin 
yük sək sə viy yə də təş ki li va
cib amil lər dən dir. Bu mə
ra sim lə rin da ha yad da qa lan 
və möh tə şəm ol ma sı üçün 
Təş ki lat Ko mi tə si tə rə fin dən 
mü va fiq təd bir lər gö rü lür. 
Bir söz lə, öl kə miz də I Av ro
pa Oyun la rı na ha zır lıq iş lə ri 
yük sək sə viy yə də ge dir. 

– adə tən, olim pi ya 
oyun la rın da ya rış lar ev sa
hi bi olan şə hər lə ya na şı, öl
kə nin di gər böl gə lə rin də də 
ke çi ri lir. İlk av ro pa oyun la
rın da da bu cür təc rü bə dən 
is ti fa də olu na caq. avar şək mə 
üz rə ya rış lar pay taxt da de
yil, Min gə çe vir də təş kil olu
na caq...

– Pe kin Yay Olim pi ya 
Oyun la rın da at çı lıq ya rış la
rı Hon konq da ke çi ri lir di. Bu, 
adə tən, xü su si ob yekt lər tə
ləb edən id man növ lə ri nə aid 
edi lir. Mə sə lən, avar çək mə, 

yel kən li qa yıq id man növ lə ri 
üz rə ya rış lar də niz də ke çi
ril mə li dir. Əgər olim pia da ya 
ev sa hib li yi edən şə hər də bu 
ya rış la rın təş ki li üçün şə ra it 
yox dur sa, o za man be lə ya
rış lar baş qa şə hər də ke çi ri lir. 
Bu ya rış la rın Min gə çe vir də 
ke çi ril mə si da ha məq sə də
uy ğun dur. Ora da avar çək mə 
ya rış la rı nın təş ki li, id man çı
la rın yer ləş di ril mə si üçün gö
zəl şə ra it var. Oyun lar za ma nı 
bu ra da at let lər kən di ya ra dı
la caq. Bey nəl xalq Olim pi ya 
Ko mi tə si ni qə ra rı na əsa sən, 
Olim pi ya Oyun la rı bir de yil, 
bir ne çə şə hər də ke çi ri lə bi
lər. Bu təc rü bə ilk də fə fut

bol ya rış la rın da öz təs di qi ni 
tap mış dır. Hət ta fut bol üz rə 
Av ro pa çem pio nat la rı da bir 
ne çə öl kə də ke çi ril miş dir.

– Fə rid, ne cə dü şü nür sü
nüz, av ro pa oyun la rı öl kə
mi zin hə ya tın da nə ki mi rol 
oy na ya ca q?

– Av ro pa Oyun la rı Azər
bay ca nın iq ti sa di, si ya si və 
id man hə ya tın da mü hüm rol 
oy na ya caq. Öl kə miz bu ya
rış lar dan son ra dün ya da da ha 
da ta nı na caq. Azər bay can 24 

il dir müs tə qil lik döv rü nə qə
dəm qo yub. Av ro pa Oyun la
rı nın təş ki li res pub li ka mı zın 
dün ya da kı nü fu zu nu da ha da 
ar tı ra caq. Oyun la rın təş ki li 
pay tax tı mı zın inf rast ruk tu ru
na müs bət tə sir gös tə rə cək, 
öl kə də tu riz min in ki şa fı na 
bö yük tə kan ve rə cək. Av ro pa 
Oyun la rı ilə bağ lı nəq liy yat 
sis te mi, inf rast ruk tur müa sir
ləş di ri lir. Hət ta qa nun ve ri ci li
yə də mü əy yən də yi şik lik lər 
edil miş dir. Gö rü lən iş lər bir 
irs ola raq gə lə cək nə sil lə rə 
ötü rü lə cək. Mə sə lən, oyun
lar la bağ lı ya ra dıl mış təh lü
kə siz lik və nəq liy yat sis te
min dən son ra lar da is ti fa də 
edi lə cək. 

İlk Av ro pa Oyun la rı 
Azər bay ca nın bü tün dün ya da 
nü fu zu nu ar tır maq la ya na şı, 
id ma nı mı zın mad ditex ni ki 
ba za sı nın güc lən mə si nə də 
şə ra it ya ra da caq. Müa sir stan
dart la ra uy ğun ti ki lən id man 
ob yekt lə rin dən xal qı mız is ti
fa də edə cək. Bun dan baş qa, 
bu oyun lar res pub li ka da di gər 
sa hə lə rin in ki şa fı na da bö yük 
tə kan ve rə cək. 

– İlk av ro pa oyun la rın da 
pəh lə van la rı mı zın şans la rı nı 
ne cə qiy mət lən di rir si ni z?

– Xal qı mız gü ləş çi lə ri mi
zin mö tə bər ya rış lar da yük sək 
nə ti cə lər gös tər mə si nə bir növ 
adət edib. Tə bii ki, pay tax tı mı
zın ev sa hib li yi edə cə yi ilk Av
ro pa Oyun la rın da di gər id man 
növ lə rin də çı xış edə cək at let
lə ri miz lə ya na şı, gü ləş çi lə ri mi
zin də üzə ri nə bö yük mə su liy
yət dü şür. Pəh lə van la rı mı zın 
qar şı sı na qo yu lan əsas hə dəf 
Av ro pa Oyun la rı na yük sək 
sə viy yə də ha zır laş maq, mü ka
fat çı lar sı ra sın da yer al maq dır. 
Bu is ti qa mət də Azər bay can 
Gü ləş Fe de ra si ya sı tə rə fin dən 
də əhə miy yət li iş lər gö rü lür. 
Yu nanRo ma gü lə şi, sər bəst 
gü ləş və qa dın gü lə şi üz rə yığ
ma ko man da mı zın üzv lə ri Av
ro pa Oyun la rı na cid di şə kil də 
ha zır la şır lar. On la rın yük sək 
sə viy yə də ha zır laş ma la rı üçün 
fe de ra si ya rəh bər li yi tə rə fin
dən hər tə rəf i şə ra it ya ra dıl
mış dır. 

Bir müd dət əv vəl Hey dər 
Əli yev adı na İd man Are na sın
da Azər bay can Gü ləş Fe de
ra si ya sı nın ku bo ku uğ run da 
ənə nə vi bey nəl xalq tur nir ke
çi ril di. Bu ya rış həm də Av ro
pa Oyun la rı na sı naq xa rak te ri 
da şı yır dı. Ko man da mız həm 
sər bəst, həm də yu nanRo ma 
gü lə şi üz rə ko man da he sa bın
da bi rin ci ol du. Ümid edi rəm 
ki, pəh lə van la rı mız ilk Av
ro pa Oyun la rın da da yük sək 
sə viy yə də çı xış edə rək me dal 
kol lek si ya la rı nın sa yı nı da ha 
da ar tı ra caq lar.

“Bakı-2015”avrOpaOyunlarınadOĞru...

Səhifəni hazırladı: EsmiraOrucOva
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Al ma ni ya nın nü fuz lu “Thü rin gisc he 
Lan des zei tung” qə ze tin də dərc olu nan 
“Tü rin qen iq ti sa diy ya tı Azər bay can da 
tə rəf daş lar ax ta rır” baş lıq lı mə qa lə də 
bu öl kə nin Tü rin qen fe de ral tor pa ğın
da yer lə şən şir kət lə rin nü ma yən də lə
ri nin Azər bay ca na sə fə ri ba rə də mə lu
mat ve ri lir.

Mə qa lə də bil di ri lir ki, sə fər Tü
rin qen fe de ral tor pa ğı nın İq ti sa diy yat 
Na zir li yi nin tap şı rı ğı ilə yer li İn ki şaf 
Cə miy yə ti tə rə fin dən təş kil olu nub. 
Sə fər də iş ti rak edən İn ki şaf Cə miy yə ti
nin ic ra çı di rek to ru And re e as Krey bil

di rib ki, Şərq və Qər bin qo vu şu ğun da 
yer lə şən Azər bay can da iq ti sa diy ya tın 
sü rət li in ki şa fı al man iş adam la rı üçün 
bir çox im kan lar açır. Sə fə rin məq sə di 
Azər bay ca nın is teh sal im kan la rı na nə
zər sal maq, yer li şir kət lər lə ta nış ol maq 
və öl kə miz də iş tə rəf daş la rı tap maq dır.

Mə qa lə də o da diq qə tə çat dı rı lır 
ki, ümu mi lik də sə fər də Al ma ni ya nın 
on şir kə ti nin nü ma yən də si iş ti rak edib. 
Bu şir kət lər ti kin ti sek to run da, ma şın
qa yır ma, kim ya, ət raf mü hit tex ni ka sı 
və tib bi avan dan lıq sa hə lə rin də tə rəf
daş ola bi lər lər.

Ma yın 21dən 23dək Ba kı da ke çi
ri lə cək “World Fo od Azer bai jan” XXI 
Bey nəl xalq Qi da Sə na ye si və “Cas pi
an Ag ro” IX Azər bay can Bey nəl xalq 
Kənd Tə sər rü fa tı sər gi lə rin də təş
kil olu na caq Be la rus Res pub li ka sı nın 
mil li eks po zi si ya sı çər çi və sin də bu 
öl kə nin el mi və sə na ye mü əs si sə lə ri 
öz la yi hə lə ri ni və ava dan lı ğı nı təq dim 
edə cək.

Be la ru sun Azər bay can da kı sə fir li
yin dən  bil di ri lib ki, da im müs bət di na
mi ka ilə xa rak te ri zə olu nan, hər iki res
pub li ka nın pre zi dent lə ri nin və hö ku
mət baş çı la rı nın qar şı lıq lı sə fər lə ri ilə 
möh kəm lən miş Be la rusAzər bay can 
mü na si bət lə ri nin mü hüm əhə miy yə ti 
nə zə rə alı na raq, Be la rus hö ku mə ti nü
ma yən də he yə ti nin sər gi yə Baş na zi rin 

müa vi ni nin rəh bər li yi al tın da gəl mə si 
göz lə ni lir.

Be la rus Res pub li ka sı nın Elm və 
Tex no lo gi ya lar üz rə Döv lət Ko mi tə si
nin kol lek tiv sten din də öl kə nin Təh sil 
Na zir li yi nin və Mil li Elm lər Aka de mi
ya sı nın qi da sə na ye si və kənd tə sər rü
fa tı sa hə sin də el mitex ni ki la yi hə lə ri 
təq dim olu na caq.

Uk ray na nın Xar kov vi la yə ti nin 
nü ma yən də lə ri Xar kov za vod la rı nın 
məh sul la rı nın, o cüm lə dən elekt rik 
mü hər rik lə ri nin, ge ne ra tor la rın, hid ro
tur bin lə rin, aq rar sek tor üçün tex ni ka
nın, təy ya rə və ver tol yot lar üçün ener ji 
tə mi na tı sis tem lə ri nin, yolin şa at iş lə ri 
üçün ava dan lı ğın gön də ril mə si ba rə də 
Azər bay can ilə da nı şıq lar apa rır.

 “Ob yek tiv” me dia qru pu nun say tı 
xə bər ve rir ki, bu ba rə də vi la yə tin vit
sequ ber na to ru Yu li ya Svet liç na ya mə
lu mat ve rib. O de yib: “Xar kov Vi la yət 
Döv lət Ad mi nist ra si ya sı xa ri ci in ves
tor lar ax tar maq, ha be lə yer li in ves tor

lar cəlb et mək üçün yol lar ax ta rır. Biz 
Azər bay can ilə fə al da nı şıq lar apa rı rıq. 
Bu gün üçün de mək olar ki, Xar ko
vun bir sı ra mü əs si sə lə ri ar tıq gə lə cək 
əmək daş lıq ba rə də ra zı lı ğa gə lib lər”.

Mə sə lən, “Za vod Elekt rot yaj maş” 
döv lət mü əs si sə si Azər bay can mü əs
si sə lə ri nə elekt rik mü hər rik lə ri, ge ne
ra tor lar və elekt rik ava dan lı ğı dəst lə ri 
gön dər mə yə ma raq gös tə rir. Za vod 
ener ji ni ge ne ra si ya edən ava dan lı ğı mo
dern ləş dir mə yə və ya xud Azər bay ca
nın is ti lik və su elekt rik stan si ya la rı nın 
gü cü nü ar tır maq is ti qa mə tin də iş lər 
gör mə yə ha zır dır.

Al man şir kət lə ri  Azər bay ca na  
böyük maraq göstərir

Be la rus la yi hə lə ri “Cas pi an Ag ro 2015” 
sər gi sin də

Xar kov mü əs si sə lə ri Azər bay can dan  
si fa riş göz lə yir

ÜKTB-nin Av ro pa Qi tə Konf ran sı 
Ba kı da ke çi ri lə cək

“Ho ur of the Wolf” ən populyar 
klip lər sı ra sın da dır

Kua la-Lum purda ba şı aşa ğı  
göy də lə n tikiləcək

ABŞ və Bra zi li ya tə bii fə la kət lə 
üz-üzə qa lıb

Ça naq qa la da qey ri-adi  
te le vi zi ya qül lə si 

Fran sa da iş siz lərin sayı  
xeyli artıb

Azər bay can abi də lə ri nin  
fo to sər gi si Daş kənd də 

Gə lən ilin martap rel ay la
rın da Ümum dün ya Ku li na ri ya 
Təş ki lat la rı Bir li yi nin (ÜKTB) 
Av ro pa Qi tə Konf ran sı nın Ba
kı da ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.

Mil li Ku li na ri ya As so sia si
ya sı nın pre zi den ti Ta hir Əmi
ras la novun söz lə ri nə gö rə, ap
re lin 15dən 18dək ÜKTBin 

Av ro pa Qi tə Konf ran sın da 
Azər bay can mət bə xi nin təq
di ma tı olub. 40 öl kə nin nü
ma yən də lə ri nin iş ti rak et di yi 
təq di mat da bö yük səs üs tün
lü yü ilə 2016cı il də ÜKTB
nin Av ro pa Qi tə Konf ran sı
nın Ba kı da ke çi ril mə si qə ra ra 
alı nıb.

Azər bay ca nı “Euro vi si
on2015” mah nı mü sa bi qə sin
də təm sil edə cək El nur Hü

sey no vun oxu ya ca ğı “Ho ur of 
the Wolf ” mah nı sı ye ni uğu ra 
im za atıb.

AZƏR TAC xə bər ve rir ki, 
sö zü ge dən mah nı “Euro vi si on 
TV”nin rəs mi “You Tu be” ka na
lın da 1,434,914 də fə iz lə ni lib. 
“Ho ur of the Wolf ” bu gös tə ri
ci ilə “Euro vi si on2015” mü sa
bi qə sin də səs lə nə cək mah nı lar 
ara sın da ən çox ba xı lan klip lər
dən dir.

Xa tır la daq ki, E.Hü sey
nov ma yın 21də “Euro vi si
on2015” mah nı mü sa bi qə si
nin ikin ci ya rım fi na lın da 11 
nöm rə li ifa çı ki mi səh nə yə 
çı xa caq.

“Bjar ke In gels Gro up” 
kom pa ni ya sı nın mü tə xəs
sis lə ri Ma lay zi ya nın pay tax tı 
Kua laLum pu run biz nes mər
kə zi üçün qey riadi göy də lə
nin la yi hə si ni ha zır la yıb lar.

Ma raq lı dır ki, ar xi tek tor lar 
müa sir göy də lə ni me mar lıq 
qa nun la rı na uy ğun de yil, sö
zün əsl mə na sın da ba şı aşa ğı 
tik mək ide ya sı nı irə li sü rüb lər.

La yi hə yə gö rə, bi na nın 
mər tə bə lə ri nin sa hə si yu xa rı 
qalx dıq ca da ha da ge niş lə nir, 

nə ti cə eti ba rı ilə göy də lən 
əra zi ba xı mın dan az yer tut
muş olur.

Hün dür lü yü 360 metr təş
kil edən bi na nın üs tün də ya
ra şıq lı otel ti kil mə si nə zər də 
tu tu lub.

Bun dan əla və, göy də lə nin 
ti kin ti sin də iki qat fa sad dan is
ti fa də edi lə cək ki, bu da mü
tə xəs sis lə rin fik rin cə, bi na nın 
da xi lin də ef ek tiv və tə bii ha
va lan dır ma sis te mi nin ya ra
dıl ma sı na gə ti rib çı xa ra caq.

ABŞın Te xas və Lui zia na 
ştat la rın da qa sır ğa cid di fə
sad lar tö rə dib. Dal las şə hə
rin də do lu, ya ğış və güc lü kü
lək lə mü şa yi ət edi lən qa sır ğa 
ağac la rı kö kün dən qo pa rıb, 
yük av to mo bil lə ri ni aşı rıb. 
Do lu on lar la evə cid di zi yan 
vu rub. Lui zia na şta tın da isə 
tə bii fə la kət nə ti cə sin də 238 
min evin elekt rik təc hi za tı kə
si lib. Bir sı ra döv lət ida rə si və 
ha va li man la rı da işıq sız qa lıb. 
Sü rə ti sa at da 113 ki lo met
rə ça tan güc lü kü lək ağac la rı 
av to mo bil lə rin üzə ri nə aşı
rıb, elekt rik xət lə ri ni sı ra dan 
çı xa rıb. Ley san nə ti cə sin də 
yol və kü çə lər su al tın da qa
lıb, mək təb lər bağ la nıb. İc ti
mai nəq liy ya tın hə rə kə ti if ic 

olub. Elm vud şə hə rin də güc lü 
kü lək nə ti cə sin də yük qa ta rı
nın 11 va qo nu rels dən çı xa raq 
kör pü dən aşıb. Ştat da föv qə la
də və ziy yət elan edi lib. 

Bra zi li ya nın şi malşər
qin də isə ya ğan güc lü ley san 
tor paq sü rüş mə lə ri nə sə bəb 
olub. Sal va dor şə hə rin də tə
bii fə la kət sə bə bin dən azı 12 
nə fər hə lak olub. 7 nə fər xə
sa rət alıb, 2 nə fər isə it kin dü
şüb. İt kin dü şən lə rin ax ta rı şı 
üçün əra zi yə xi la set mə bri qa
da la rı cəlb olu nub. Da ğın tı lar 
al tın da adam lar qal dı ğı üçün 
ölən lə rin sa yı nın ar ta ca ğı is
tis na edil mir. Tə bii fə la kət 
nə ti cə sin də on lar la ev ta ma
mi lə da ğı lıb, kü çə və yol lar 
ya rar sız və ziy yə tə dü şüb.

 “Po wer hou se Com pany” 
ar xi tek tu ra şir kə ti Tür ki yə nin 
Ça naq qa la şə hə rin də qey ri
adi bir te le vi zi ya və ra dio qül
lə si nin in şa sı nı hə ya ta ke çi rib.

Ma raq lı dır ki, me mar və 
in şa at çı lar qül lə nin ti kin ti si
ni türk və dün ya ta ri xi nə ən 
qan lı dö yüş lər dən bi ri ki mi 
düş müş məş hur Ça naq qa la 
dö yü şü nün 100 il lik yu bi le yi 
ərə fə sin də ba şa çat dı rıb lar.

Əyil miş len ti xa tır la dan 
qül lə şə hə rin gör mə li yer
lə rin dən bi ri nə, həm də sa
kin lə rin is ti ra hət mər kə zi nə 
çev ri lib.

Me şə ilə tam əha tə olu nan 
te le vi zi ya qül lə sin dən şə hə rə 
gö zəl və əs ra rən giz bir mən
zə rə açı lır.

Zi ya rət çi lər bu ra da sa lın
mış park da gə zə və sər gi lər lə 
ta nış ola bi lər lər.

“Euro news”un mə lu ma
tı na gö rə Fran sa da iş siz lik 
sə viy yə sin də ye ni dən ar tım 
qey də alı nıb. Mart da öl kə nin 
əmək bir ja sın da da ha 15 min 
400 nə fər iş siz ki mi qey diy
yat dan ke çib. Bu nun la be lə, 
ötən ay iş siz lə rin sa yı re kord 
həd də ça ta raq 3 mil yon 509 
min 800 nə fər təş kil edib. 

Bu isə fev ral ayı ilə mü
qa yi sə də 0,4% ar tım de
mək dir. İl lik əsas da iş siz lik 
sə viy yə si 4,9% ar tıb. İş siz
lik dən ən çox əziy yət çə kən 
1524 yaş ara sı gənc lə rin sa
yı 1% ar ta raq 542 min 300 
nə fə rə ça tıb. Uzun müd dət li 
iş siz lə rin sa yı isə il lik əsas da 
10,1% ar tıb. 

Azər bay ca nın Öz bə kis
tan da kı sə fir li yi, bu qu ru mun 
nəz din də ki Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy
yət Mər kə zi (AMM) və Azər
bay can Döv lət Rəsm Qa le re
ya sı nın (ADRQ) tə şəb bü sü 
ilə Daş kənd də “Kön lüm ke çir 
Qa ra bağ dan” ad lı Azər bay can 
abi də lə ri nin fo to sər gi si ke çi
ri lib.

Təd bir də sə fir li yi n əmək
daş la rı, Öz bə kis ta nın mə də
niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri, 
alim lər, di as po ru mu zun üzv lə
ri, jur na list lər iş ti rak edib lər.

Sa lon da Azər bay ca nın ta
ri xi, mə də niy yə ti, in cə sə nə ti 

ilə bağ lı ki tab lar, ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin hə yat və 
fəa liy yə ti, öl kə mi zin iq ti sa di 
in ki şa fı haq qın da nəşr lər gös
tə ri lib.

Sər gi də Qa ra bağ xal ça la rı, 
bu tor paq da kı abi də lə rin və ta
ri xi şəx siy yət lə rin fo to şə kil lə ri, 
Şu şa məs ci di, Gən cə sar mə bə
di, Şu şa qa la sı və Qa ra bağ da
kı di gər abi də lə rin, həm çi nin 
Ba kı da kı Qız qa la sı, Atəş gah, 
Hö ku mət evi, Nax çı van da kı 
Mö mi nə Xa tun tür bə si, Şə ki 
Xan sa ra yı nın ma ket lə ri, Qa ra
ba ğa aid ki şi və qa dın pal tar la rı 
ge yin di ril miş kuk la lar nü ma yiş 
et di ri lib.
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