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Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
mar tın 17-də Tür ki yə Res-
pub li ka sı nın Qars şə hə ri nə 
iş gü zar sə fə rə gə lib. Döv lə-
ti mi zin baş çı sı hə min gün 
Qars da Hey dər Əli yev adı na 
park da ümum mil li li de rin 
abi də si ni zi ya rət edə rək önü-
nə gül dəs tə si qo yub.

Mar tın 17-də Qars da 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli-
ye vin və Tür ki yə Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğa nın gö rü şü 
olub. Söh bət za ma nı stra te ji 
tə rəf daş lıq, dost luq və qar-
daş lıq mü na si bət lə ri nin bü-
tün sa hə lər də uğur lu in ki-
şa fın dan məm nun luq ifa də 
olu nub. Tür ki yə də tə mə li 
qo yu lan TA NAP la yi hə si nin 
əhə miy yə ti vur ğu la nıb, əla-
qə lə ri mi zin ge niş lən di ril-
mə sin də yük sək sə viy yə li 
gö rüş lə rin ro lu qeyd edi lib. 
Azər bay ca nın və Tür ki yə-
nin iş ti rak et dik lə ri mü hüm 
stra te ji la yi hə lə rin Av ro pa-
nın ener ji təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sı na mü hüm 
töh fə ver di yi bil di ri lib. Gö-
rüş də iki tə rəf li mü na si bət-
lər və qar şı lıq lı ma raq do-

ğu ran mə sə lə lər ət ra fın da 
fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Hə min gün Qars da Hey-
dər Əli yev adı na Ana do lu tex-
ni ki-pe şə li se yi nin açı lı şı olub. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev, Tür-
ki yə Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan 
və Gür cüs tan Pre zi den ti Gi or-

gi Marq ve laş vi li açı lış mə ra si-
min də iş ti rak edib lər.

Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli yev çı xı şın da qar daş 
Tür ki yə də ye ni dən ol ma ğın-
dan, qə dim türk tor pa ğı Qar sa 
gəl mək dən qü rur duy du ğu-
nu de yib. Ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin adı nın bu mək tə bə 
ve ril mə si nə, həm çi nin Qars-

da ümum mil li li de rin xa ti rə-
si nin əziz tu tul du ğu na gö rə 
min nət dar lı ğı nı bil di rib. 

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan li se yin açı lı-
şı mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni 
çat dı rıb. 

Çı xış lar dan son ra Azər-
bay can Pre zi den ti İl ham Əli-
yev, Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 

Tay yib Ər do ğan və Gür cüs tan 
Pre zi den ti Gi or gi Marq ve-
laş vi li li se yin rəm zi açı lı şı nı 
bil di rən len ti kə sib lər, li se yin 
xa ti rə ki ta bı na ürək söz lə ri ni 
ya zıb lar.

Döv lət baş çı la rı li se yin bi-
na sın da ya ra dı lan şə ra it lə ta-
nış olub lar.

Ardı səh. 2-də

Mar tın 19-da Ba kı da 
Azər bay can xal qı nın mil li 
bay ra mı – Nov ruz mü na si bə-
ti lə ümum xalq şən li yi ke çi ri-
lib. Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli yev, 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va və 
ailə üzv lə ri şən lik də iş ti rak 
edib lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı, xa-
nı mı və ailə üzv lə ri əv vəl cə 
Qız qa la sı nın qar şı sın da kı 
mey da na gə lib lər.

Mil li ge yim li uşaq lar Pre-
zi dent İl ham Əli ye vi və xa nı-
mı Meh ri ban Əli ye va nı Nov-
ruz bay ra mı mü na si bə ti lə 
təb rik edib lər.

Də də Qor qud xe yir-dua 
ve rə rək, Nov ruz bay ra mı nın 
xal qı mı za ru zi-bə rə kət gə-
tir mə si ni ar zu la yıb. Mil li ge-
yim li uşaq lar mey dan da rəqs 
edib lər. İn cə sə nət us ta la rı nın 
ifa sın da ba ha rı, Azər bay ca nı 
tə rən nüm edən mah nı la rın 
sə da sı ət ra fa ya yı lıb, bay ram 
şən li yi nin iş ti rak çı la rın da xoş 
ov qat do ğu rub.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Nov ruz ton qa lı nı alov lan dı-
rıb.

Son ra döv lə ti mi zin baş-
çı sı və ailə üzv lə ri Də niz-
kə na rı Mil li Par ka gə lib lər. 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və 
xa nı mı nı Nov ruz bay ra mı nın 
əsas per so naj la rı olan Ko sa və 
Ke çəl qar şı la yıb lar, döv lə ti mi-
zin baş çı sı nı və ailə üzv lə ri ni 
bay ram mü na si bə ti lə təb rik 
edib lər.

Mil li Park da təş kil edi-

lən mil li-mə nə vi də yər lər 
və id man stend lə ri bay ram 
şən li yi nə xü su si ça lar qa tıb. 
Bu ra da öl kə mi zin müx tə-
lif böl gə lə ri ni təm sil edən 
öz fəa liy yət kol lek tiv lə ri nin 
çı xış la rı və ha zır lan mış sə-
nət kar lıq nü mu nə lə ri ma-
raq la qar şı la nıb. Bir tə rəf də 
isə gənc pəh lə van lar xal ça 
üzə rin də qur şaq tu tub, id-

man çı lar mə ha rət lə ri ni gös-
tə rib lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və 
ailə üzv lə ri bə rə kət li Azər-
bay can tor pa ğın da ye tiş di-
ri lən məh sul la rın bay ram 
şən li yi çər çi və sin də təş kil 
edil miş sər gi si ilə də ta nış 
olub lar. Müx tə lif ra yon lar dan 
gə ti ril miş Nov ruz mət bə xi-
nin nü mu nə lə ri şən lik iş ti-

rak çı la rın da ma raq do ğu rub.
Son ra Pre zi dent İl ham 

Əli yev və ailə üzv lə ri Azər-
bay can xal ça la rı nın nü mu nə-
lə ri nə ba xıb lar.

Döv lə ti mi zin baş çı sı vəi 
xa nı mı bay ram şən li yin də 
“Ba kı-2015” bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı na həsr olun muş 
stend lə rin qar şı sın da id man-
çı la rın çı xış la rı nı da iz lə yib lər.

Hör mət li həm və tən lər!
Si zi əziz Nov ruz bay ra mı 

mü na si bə ti lə sə mi mi qəlb-
dən təb rik edir, hər bi ri ni zə 
can sağ lı ğı, səa dət və uğur lar 
ar zu la yı ram. 

Nov ruz bay ra mı mən şə yi-
ni uzaq keç mi şi mi zin ən də rin 
qat la rın dan alıb Azər bay can 
xal qı nın mə nə viy yat alə mi nin 
zən gin li yi ni gü nü mü zə dək la-
yi qin cə ya şa dır. Tan rı nın mi-
sil siz hik mət lə ya rat dı ğı tə biə-
tə son suz sev gi və yük sək eh-
ti ra mın par laq tə za hü rü olan 
bu bay ram da ulu ba ba la rı mı-
zın mi nil lik lə rin sı na ğın dan 
çıx mış hə yat fəl sə fə si dol ğun 
tə cəs sü mü nü tap mış dır. Od-
lar di ya rı nı si vi li za si ya la rın qo-
vu şu ğun da kı qə dim mər kəz 
ola raq ta nı dıb şöh rət lən dir miş 
mə də ni sər vət lər xə zi nə miz-
də Nov ruz mə ra sim lə ri müs-
təs na möv qe yə ma lik dir. Ali 
ümum bə şə ri də yər lə rin da şı-
yı cı sı Ba har bay ra mı nın dün ya 
ir si nin şah əsər lə ri sı ra sın da 
ol ma sı hər bir azər bay can lı ya 
qü rur ve rir. 

Yaz bay ra mı özün də qo-
ru yub sax la dı ğı mi sil siz mə-
nə vi qüv vət sa yə sin də ta ri xi-
mi zin ən çə tin və mü rək kəb 
dövr lə rin də be lə gə lə cə yə 
nik bin bax ma ğı mı zı tə min 
et miş dir. Ötən əs rin son la rı-

na doğ ru müs tə qil döv lət çi lik 
idea lı mı za ye ni dən qo vuş-
duq dan son ra o, rəs mi mil li 
bay ram sta tu su nu qa zan mış-
dır. Bu il ki Nov ruz bay ra mı nı 
Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı ərə-
fə sin də qeyd edi rik. Ye ni lə-
şən, müa sir lə şən Azər bay can 
müx tə lif öl kə lər dən çox say lı 
iş ti rak çı la rı Nov ruz gün lə-
rin də xü su sən ay dın ifa də si ni 
ta pan ənə nə lə ri mi zə uy ğun 
bö yük qo naq pər vər lik lə qə-
bul et mə yə ha zır la şır. Ümid-
va ram ki, xal qı mı za xas ürək 
açıq lı ğı bu Oyun la rı mü hüm 
id man və mə də niy yət bay ra-
mı na çe vi rə cək, onun in san-
la rın yad daş la rın da unu dul-
maz ha di sə ki mi həkk olun-
ma sı na xid mət gös tə rə cək dir. 

Nov ruz bay ra mı nı öl kə-
mi zin hü dud la rın dan uzaq-
lar da bü tün soy daş la rı mız 
azər bay can çı lıq məf ku rə si 
işı ğın da bi zim lə bir gə qar şı la-
yır lar. Bu ümum xalq bay ra mı 
qoy hər oca ğa, hər ailə yə bol 
se vinc, fi  ra van lıq və ru zi-bə-
rə kət bəxş elə sin.

Nov ruz bay ra mı nız mü-
ba rək ol sun! 

İl ham ӘLİYEV,
Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 mart 2015-ci il.

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
mar tın 13-də Av ro pa Şu ra sı 
Par la ment As samb le ya sı nın 
si ya si iş lər və de mok ra ti ya 
ko mi tə si nin mə ru zə çi si Ro-
bert Uolte ri qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Av ro pa Şu ra sı ara sın-

da əmək daş lı ğın in ki şa fı, 
Er mə nis tan-Azər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə-
si nin həl li ilə bağ lı da nı şıq-
lar pro se si və mü na qi şə nin 
ni za ma sa lın ma sı pers pek-
tiv lə ri nə da ir 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 mar tın 16-da Qə tər 
Döv lə ti nin nəq liy yat na zi ri 
Cas sim Sa if Əh məd Al-Su-
lai ti ni qə bul edib.

Na zir Cas sim Sa if Əh-
məd Al-Su lai ti öl kə miz də 
möv cud olan müa sir nəq-
liy yat inf rast ruk tu ru nun 
on da də rin tə əs sü rat ya rat-
dı ğı nı bil di rib, bu sa hə də 
əmək daş lı ğın ge niş lən di-
ril mə si üçün Azər bay ca nın 
mü va fi q qu rum la rı ilə da-
nı şıq lar apa rıl dı ğı nı de yib. 
Azər bay can la əmək daş lıq 
üçün bö yük im kan la rın 
ol du ğu nu qeyd edən na-
zir sə fə ri nin bu mə sə lə lə ri 

mü za ki rə et mək üçün yax-
şı für sət ya rat dı ğı nı vur ğu-
la yıb.

Döv lə ti mi zin baş çı-
sı öl kə lə ri miz də re gio nal 
nəq liy yat inf rast ruk tu ru 
ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də 
mü hüm iş lər gö rül dü yü-
nü, bu sa hə də uğur lar əl də 
edil di yi ni de yib. Azər bay-
can ilə Qə tər Döv lə ti ara-
sın da nəq liy yat sa hə sin də 
əmək daş lı ğın in ki şaf et di-
ril mə si üçün yax şı im kan-
la rın ol du ğu nu bil di rən 
Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
sa hə də pers pek tiv lə ri mü-
əy yən ləş dir mə yin və bir gə 
səy lə ri ar tır ma ğın va cib li yi-
ni qeyd edib.

Novruzbayramı
münasibətilə
Azərbaycanxalqına
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Əməkdaşlığıninkişafı
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Əvvəli səh. 1-də

Mar tın 17-də Tür ki yə nin 
Qars vi la yə ti nin Se lim ra yo-
nun da Trans-Ana do lu qaz bo-
ru kə mə ri – TA NAP-ın tə mə-
li nin qo yul ma sı mü na si bə ti lə 
tən tə nə li mə ra sim ke çi ri lib.

Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev, Tür ki yə Pre zi-
den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan 
və Gür cüs tan Pre zi den ti Gi-
or gi Marq ve laş vi li mə ra sim də 
iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə TA NAP la yi hə-
si nə həsr olun muş film nü-
ma yiş et di ri lib. Film də qeyd 
olu nur ki, TA NAP Tür ki yə 
və Azər bay can qar daş lı ğı nın 
Ana do lu ya atı lan im za sı dır. 
Azər bay ca nın və Tür ki yə-
nin bir gə səy lə ri nin məh su-
lu olan bu la yi hə üz rə sa ziş 
2012-ci il də İs tan bul da im za-
la nıb. La yi hə Azər bay can dan 
baş la yan ge niş lən miş Cə nu bi 
Qaf qaz bo ru kə mə ri ni Av ro-
pa İt ti fa qın da bir ne çə kə mər-
lə əla qə lən di rə cək. Beş il ər-
zin də re al laş ma sı nə zər də tu-
tu lan la yi hə bir ne çə mər hə-
lə də hə ya ta ke çi ri lə cək və ilk 
mər hə lə 2018-ci il də ba şa ça-
ta caq. 2020-ci il də bu kə mər-
lə nəql olu na caq qa zın həc mi 
il də 16 mil yard, 2023-cü il də 
23 mil yard, 2026-cı il də isə 
31 mil yard kub met rə çat dı-
rı la caq. İlk dövr də TA NAP 
kə mə ri ilə nəql olu na caq 16 
mil yard kub metr Azər bay can 
qa zı nın 10 mil yard kub met-
ri Av ro pa ya, 6 mil yard kub-
met ri isə Tür ki yə yə sa tı la caq. 
Av ro pa üçün nə zər də tu tu lan 

qaz Tür ki yə-Bol qa rıs tan və 
ya Tür ki yə-Yu na nıs tan sər-
hə din də təh vil ve ri lə cək.

Mə ra sim də Tür ki yə, 
Azər bay can və Gür cüs ta nın 
döv lət himn lə ri səs lən di.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Döv lət Neft Şir kə ti nin pre-
zi den ti Röv nəq Ab dul la yev 
TA NAP-ın hə ya ta və si qə qa-
zan ma sı nın Azər bay can və 
Tür ki yə döv lət baş çı la rı nın 
səy lə ri nə ti cə sin də müm kün 
ol du ğu nu bil di rib, bu la yi hə-
nin öl kə lə ri mi zin in ki şa fı na 
və xalq la rı mı zın ri fa hı na xid-
mət edə cə yi ni diq qə tə çat dı-
rıb.

“Bu gün bu ra da ABŞ Pre-
zi den ti Ba rak Oba ma nı və 
döv lət ka ti bi Con Ker ri ni 
təm sil et mək mə nim üçün 
şə rəf dir”, – de yən Döv lət 
De par ta men ti nin bey nəl xalq 
ener ji mə sə lə lə ri üz rə xü su-
si el çi si və əla qə lən di ri ci si 
Amos Hoxs tayn bil di rib ki, 
ABŞ “Cə nub” qaz dəh li zi ni 20 
il bun dan əv vəl baş la yan Ba-
kı-Tbi li si-Cey han bo ru xət ti 
pro se si nin ta mam lan ma sı ki-
mi gö rür. TA NAP la yi hə si nin 
hə ya ta ke çi ril mə si nin ABŞ 
hö ku mə ti üçün çox önəm li 
ol du ğu nu de yən A.Hoxs tayn 
“Cə nub” qaz dəh li zi la yi hə-
si nin ic ra sı ilə bağ lı Bir ləş miş 
Ştat la rın dəs tə yi ni ifa də edib.

Av ro pa Ko mis si ya sı nın 
ener ji mə sə lə lə ri üz rə vit-
se-pre zi den ti Ma roş Şef ço viç 
2014-cü il də Ba kı da “Cə nub” 
qaz dəh li zi nin, 6 ay son ra isə 
Qars da TA NAP la yi hə si nin 
tə mə li nin qo yul ma sı nı mü-

hüm ha di sə ki mi də yər lən-
di rib. “Cə nub” qaz dəh li zi nin 
əsas his sə lə rin dən olan TA-
NAP-ın re al laş ma sı na gös tər-
di yi dəs tə yə gö rə Pre zi dent 
İl ham Əli ye və min nət dar lı ğı-
nı bil di rən M.Şef ço viç de yib 
ki, la yi hə yə bö yük əhə miy yət 
ve rən Av ro pa İt ti fa qı iş lə rin 
yük sək sə viy yə də hə ya ta ke-
çi ril mə si üçün bun dan son ra 
da əlin dən gə lə ni edə cək.

Tür ki yə nin ener ji və tə bii 
sər vət lər na zi ri Ta ner Yıl dız 
Av ro pa İt ti fa qı öl kə lə ri nin 
tə bii qa za eh ti ya cı nın ödə nil-
mə si is ti qa mə tin də mü hüm 
la yi hə olan TA NAP-ı “Cə nub” 
qaz dəh li zi nin əsas his sə si ad-
lan dı rıb. O, bö yük si ya si əhə-
miy yə tə ma lik bu la yi hə nin 
öl kə lə ri miz də ki iq ti sa di in-

ki şa fın tə mi nat çı sı ola ca ğı nı 
de yib.

Gür cüs tan Pre zi den ti Gi-
or gi Marq ve laş vi li “Cə nub” 
qaz dəh li zi nin öl kə si üçün də 
çox önəm li ol du ğu nu qeyd 
edə rək, bu la yi hə nin re gio-
nun in ki şa fın da mü hüm rol 
oy na ya ca ğı nı bil di rib. Gür cüs-
tan döv lə ti nin baş çı sı TA NAP 
la yi hə si nin Asi ya ilə Av ro pa 
ara sın da ener ji dəh li zi ro lu nu 
oy na dı ğı nı, ti ca rət, tu rizm və 
di gər la yi hə lə rin in ki şa fı na 
xid mət edə cə yi ni, öl kə lə ri-
mi zin ener ji təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sı na güc lü dəs-
tək ver di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Mə ra sim də çı xış edən 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev bir da ha Tür ki yə də 
ol maq dan məm nun lu ğu nu 

bil di rib, gə lən ay Ça naq qa-
la zə fə ri nin 100 il lik yu bi le-
yin də qar daş öl kə yə ye ni dən 
sə fər edə cə yi ni söy lə yib. “Bu 
gün ta ri xi gün dür və bu la-
yi hə, ilk növ bə də, Tür ki yə-
Azər bay can bir li yi nin la yi hə-
si dir”, – de yən döv lə ti mi zin 
baş çı sı öl kə lə ri mi zin bir-bi-
ri nin uğur la rı na hər za man 
se vin di yi ni diq qə tə çat dı rıb. 
Bil di rib ki, 1994-cü il də ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin si ya si 
müd rik li yi və cə sa rə ti sa yə-
sin də re al la şan “Əs rin mü-
qa vi lə si” ilə baş la nan ener ji 
si ya sə ti nə ti cə sin də ilk də fə 
Xə zər də ni zi nə xa ri ci neft 
şir kət lə ri gə lib. Xə zər nef i-
nin ix rac olun ma sı üçün in şa 
edi lən Ba kı-Tbi li si-Cey han 
neft kə mə ri nin is ti fa də yə 

ve ril mə si böl gə nin və qi tə-
nin ener ji təh lü kə siz li yin də 
əvəz siz rol oy na yıb. TA NAP 
qaz kə mə ri nin də bu ener-
ji dəh li zi üz rə in şa edil di yi ni 
de yən Pre zi dent İl ham Əli yev 
dün ya miq ya sın da bö yük qaz 
ya taq la rın dan olan “Şah də-
niz”in “Cə nub” qaz dəh li zi 
üçün ye ga nə re surs mən bə-
yi ol du ğu nu vur ğu la yıb. Qı sa 
vaxt da dün ya da bö yük dəs tək 
qa za nan TA NAP, 2013-cü il də 
“Cə nub” qaz dəh li zi nin tər kib 
his sə si ki mi se çi lən TAP la yi-
hə lə ri üz rə iş lə rin cəd vəl üz-
rə ge də cə yi nə əmin li yi ni ifa-
də edən döv lə ti mi zin baş çı sı 
“Cə nub” qaz dəh li zi ni Av ro-
pa nın ən bö yük inf rast ruk tur 
la yi hə si ki mi də yər lən di rib. 
Bil di rib ki, Azər bay ca nın ma-

lik ol du ğu nə həng qaz eh ti-
yat la rı “Cə nub” qaz dəh li zi ni 
tə min edə cək, bu la yi hə öl kə-
lər ara sın da ye ni əmək daş lıq 
for mat la rı nın ya ran ma sı na 
sə bəb ola caq.

Tür ki yə, Azər bay can və 
Gür cüs ta nın bir gə tə şəb bü sü 
ilə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə-
rin hər za man uğur qa zan dı-
ğı nı vur ğu la yan, bu la yi hə nin 
də ey ni ta le yi ya şa ya ca ğı na 
əmin li yi ni ifa də edən Pre zi-
dent İl ham Əli yev Av ro pa nın 
qa za olan tə lə ba tı nın ödə nil-
mə sin də Azər bay ca nın mü-
hüm ro lu nu vur ğu la yıb, TA-
NAP la yi hə si nin tə mə li nin 
Nov ruz bay ra mı ərə fə sin də, 
ila xır çər şən bə gü nün də qo-
yul ma sı nın rəm zi mə na da şı-
dı ğı nı de yib və la yi hə yə uğur-
lar ar zu la yıb.

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan bu la yi hə nin 
sül hə və ri fa ha xid mət et mə-
si ni ar zu la yıb. Döv lət baş çı sı 
“Şah də niz” qa zı nı Av ro pa ya 
çat dı ra caq bu kə mə rin əhə-
miy yə tin dən da nı şıb, onun 
ilk növ bə də, öl kə lə ri mi zin 
və böl gə xalq la rı nın ri fa hı-
na xid mət edə cə yi ni bil di rib. 
Nə zər də tut du ğu hə dəf ə rin 
özəl li yi ba xı mın dan TA NAP-
ın al ter na ti vi nin ol ma dı ğı nı 
de yən Rə cəb Tay yib Ər do ğan 
onun Av ro pa ilə Xə zər böl gə-
si ara sın da güc lü əla qə ya ra-
da ca ğı nı, la yi hə nin nə zər də 
tu tul du ğu vaxt da is tis ma ra 
ve ri lə cə yi nə əmin ol du ğu nu 
de yib.

Son ra TA NAP bo ru kə-
mə ri nin tə mə li qo yu lub.

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevin
Türkiyəyəişgüzarsəfəri

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev mar tın 18-də Su da-
nın xa ri ci iş lər na zi ri Əli 
Əh məd Kar ti nin 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 
Su da nın xa ri ci iş lər na zi ri 
Əli Əh məd Kar ti nin baş-
çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti nin Azər bay ca na sə-
fə ri nin məh sul dar ola ca ğı-
na və öl kə lə ri miz ara sın da 
dost luq əla qə lə ri nin da ha 
da in ki şaf et di ril mə si üçün 
yax şı im kan ya ra da ca ğı na 
ümid var ol du ğu nu bil di rib. 
İki öl kə ara sın da möv cud 
olan tə rəf daş lıq əla qə lə ri-
ni və bey nəl xalq təş ki lat lar 
çər çi və sin də uğur lu əmək-
daş lı ğı yük sək də yər lən-
di rən döv lə ti mi zin baş çı sı 
Er mə nis tan-Azər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə-
si nə to xu na raq Su da nın bu 
mü na qi şə nin həl lin də və 
elə cə də Xo ca lı fa ciə si nin 
soy qı rı mı ki mi ta nın ma sın-
da tut du ğu əda lət li möv qe-
yi nə gö rə min nət dar lı ğı nı 
ifa də edib.

Na zir Əli Əh məd Kar-
ti Su dan Pre zi den ti Ömər 

Hə sən Əh məd əl Bə şi rin 
sa lam la rı nı döv lə ti mi zin 
baş çı sı na çat dı rıb. O, Azər-
bay ca na sə fə rin dən ötən 
dövr ər zin də öl kə miz də 
ge dən sü rət li in ki şaf pro-
ses lə ri nin şa hi di ol du ğu nu 
de di və qa za nı lan nai liy-
yət lər mü na si bə ti lə döv-
lə ti mi zin baş çı sı nı təb rik 
et di. Bey nəl xalq təş ki lat lar 
çər çi və sin də əmək daş lı ğın 
önə mi ni qeyd edən na zir 
Er mə nis tan-Azər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi-
şə si nin həl li ilə bağ lı öl-
kə si nin tut du ğu əda lət li 
möv qe yin də yiş məz ola raq 
qa la ca ğı nı bir da ha vur ğu-
la yıb.

Gö rüş də öl kə lə ri miz 
ara sın da iki tə rəf li əla qə-
lər, iq ti sa di sa hə də, o cüm-
lə dən ener ji sek to run da 
əmək daş lıq və bu sa hə də 
təc rü bə mü ba di lə si nin apa-
rıl ma sı nın əhə miy yə ti qeyd 
olu nub.

Döv lə ti mi zin baş çı-
sı Pre zi dent Ömər Hə sən 
Əh məd əl Bə şi rin sa lam-
la rı na gö rə min nət dar lı ğı nı 
bil di rib, onun da sa lam la rı-
nı Su dan döv lə ti nin baş çı-
sı na çat dır ma ğı xa hiş edib.

Təcrübəmübadiləsinin
əhəmiyyətiqeydolunub

BirinciAvropaOyunlarının
ənböyükidmansarayı
Martın18-dəBakıOlimpiyaStadionununaçılışıolub

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev və 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 
mə ra sim də iş ti rak edib lər.

Ba kı Olim pi ya Sta dio nun 
tə mə li 2011-ci il iyu nun 6-da 
qo yu lub. Mə ra sim də Pre zi-
dent İl ham Əli yev, Fİ FA pre-
zi den ti Yo zef Blat ter və UEFA 
pre zi den ti Mi şel Pla ti ni, elə cə 
də dün ya fut bol ic ti ma iy yə ti-
nin gör kəm li nü ma yən də lə ri, 
fe de ra si ya rəh bər lə ri və fut-
bol ve te ran la rı iş ti rak et miş-
di lər. Ət ra fın da ümu mi lik də 
82 min kvad rat metr lik ya şıl-
lıq sa hə si nin sa lın dı ğı Ba kı 
Olim pi ya Sta dio nu yük sək 
key fiy yət lə in şa olu nub və ar-
tıq is ti fa də yə ha zır dır.

Döv lə ti mi zin baş çı sı sta-
dio nun rəm zi açı lı şı nı bil di-
rən len ti kə sib.

Təx mi nən 50 hek tar əra-
zi də ti ki lən sta dio nun hün-
dür lü yü 62 metr dir və 6 mər-
tə bə dən iba rət dir. Sta dio nun 
sa hə si nə 4, tri bu na la ra isə 26 

qa pı dan gi riş var. 68 min ta ma-
şa çı tu tum lu sta dio na Olim pi ya 
nor ma tiv lə ri nə əsa sən in san la-
rın da ha çox pi ya da və ic ti mai 
nəq liy yat la gəl mə si nə zər də 
tu tu lub ki, bu nun üçün də əra-
zi də 3 min 100 yer lik av to mo-
bil par kı in şa edi lib.

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli ye və və xa nı mı na Ba kı 
Olim pi ya Sta dio nu nun in ter-
ye rin də hə ya ta ke çi ri lən iş lər-

lə bağ lı mə lu mat ve ri lib. Bil di-
ri lib ki, bu ra da iş lər ar tıq ba şa 
çat dı rı lıb. Ti kin ti də ən müa sir 
ava dan lıq və in şa at ma te ri al-
la rın dan is ti fa də olu nub. Ba kı 
Olim pi ya Sta dio nun da in şa at 
iş lə ri nin ge di şi ilə də fə lər lə 
ta nış olan, ti kin ti nin key fiy yət-
lə hə ya ta ke çi ril mə si ni diq qət 
mər kə zin də sax la yan Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin tap şı rıq 
və töv si yə lə ri nə mü va fiq ola-

raq bu nə həng id man qur ğu su 
müa sir ar xi tek tu ra üs lu bu, xü-
su si gö zəl li yi ilə se çi lir və şə-
hə ri miz də apa rı lan qu ru cu luq 
iş lə ri nə bir töh fə dir. 

2015-ci il də Od lar Yur du 
Azər bay can dan start gö tü-
rə cək Av ro pa Oyun la rı nın 
Ba kı da ke çi ril mə si ilə bağ lı 
qə rar Av ro pa Olim pi ya Ko-
mi tə si nin Baş As samb le ya sı-
nın 41-ci ses si ya sın da qə bul 

olu nub. Öl kə mi zin na mi-
zəd li yi 38 döv lət tə rə fin dən 
dəs tək lə nib. Bu Oyun la rın 
Ba kı da ke çi ril mə si nə qə rar 
ve ril mə si tə bii ki, öl kə mi zin 
bey nəl xalq nü fu zun dan, dün-
ya da for ma laş dır dı ğı müs bət 
imic dən qay naq la nır. Bi rin-
ci Av ro pa Oyun la rı nın ke çi-
ril mə si nə az vaxt qal ma sı na 
bax ma ya raq, Azər bay can da 
bu mö tə bər təd bi rə ha zır lıq la 
bağ lı iş lər yük sək sə viy yə də 
hə ya ta ke çi ri lir. Müx tə lif id-
man ya rış la rı nın ke çi ril mə si 
üçün nə zər də tu tu lan Ba kı 
Olim pi ya Sta dio nu nun in şa-
sı da bu is ti qa mət də gö rü lən 
təd bir lər dən bi ri dir. Çox qı sa 
müd dət də gö rü lən iş lər bir 
da ha təs diq lə yir ki, ilk Av ro-
pa Oyun la rı nın Ba kı da ke çi-
ril mə si öl kə miz də ya şa nan 
Olim pi ya hə rə ka tı na ve ri lən 
də yə rin tə za hü rü dür. Bu ha-
di sə həm də Azər bay can da 
id man sa hə sin də ya şa nan in-
ki şaf pro ses lə ri nə bey nəl xalq 
miq yas da gös tə ri lən ma ra ğın 
nü mu nə si dir.

Mar tın 18-də IDEA (Ət-
raf Mü hi tin Mü ha fi zə si Na-
mi nə Bey nəl xaq Dia loq) İc ti-
mai Bir li yi nin rəs mi tə rəf daş-
lı ğı ilə Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də Av ro pa nın məş hur 
“Crac king Art Gro up” əsər lə-
ri nin təq di ma tı və Mər kə zin 
par kın da ənə nə vi “Sə mə ni” 
sər gi si təş kil olu nub. 

Fon du n vit se-pre zi den ti 
Ley la Əli ye va sər gi ilə ta-
nış olub, da ha son ra şə hər 

sa kin lə ri ni qar şı dan gə lən 
Nov ruz bay ra mı mü na si bə-
ti lə təb rik edib. Nov ruz bay-
ra mı ərə fə sin də ke çi ri lən 
sər gi də müa sir in cə sə nət 
nü mu nə lə ri və sə mə ni lər 
nü ma yiş et di ri lib. Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də ki bu 
sər gi Nov ruz gün lə rin də iz-
lə yi ci lə rə bay ram əh val-ru-
hiy yə si ilə bir lik də rəs sam-
la rın Nov ruz ənə nə lə ri nə 
mo dern ya naş ma sı nı təq dim 

edən in cə sə nət əsər lə ri ilə 
də ta nış ol ma ğa im kan ya-
ra da caq.

Təd bir də Bi nə qə di ra yo-
nun dan bir qrup gənc iş ti rak 
edib və son da xa ti rə şək li 
çək di rib lər.

Bu gü nə dək “Crac king 
Art Gro up” öz ya ra dı cı lı ğı 
dün ya nın bir sı ra şə hər lə ri-
ni fəth edib. Əsər lə ri Nyu-
York, Sid ney, Mi lan və di gər 
şə hər lər də nü ma yiş olu nub.

HeydərƏliyevMərkəzində
BeynəlxalqİncəsənətSərgisiaçılıb
Binəqədirayongəncləritədbirdəiştirakediblər
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YAPBinəqədirayon
təşkilatınınGənclər
Birliyininkonfransı

Müxtəlifxalqların
nümayəndələrinəNovruzsovqatı

Pa kis tan İs lam Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti Məm nun 
Hü seyn öl kə mi zə rəs mi 
sə fə ri çər çi və sin də mar tın 
13-də Ba kı nın Bi nə qə di ra-
yo nun da yer lə şən Hey dər 
məs ci di nə gə lib.

Qaf qaz Mü səl man la rı 
İda rə si nin səd ri şey xü lis-
lam Al lah şü kür Pa şa za də 
ali qo na ğa mə lu mat ve rib 
ki, ti kin ti si nə 2012-ci ilin 
sent yabr ayın da baş la nı lan 
Hey dər məs ci di 2014-cü il 
de kab rın 26-da is ti fa də yə 
ve ri lib. Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin tap şı rı ğı ilə in şa olu-
nan məs cid 12 min kvad rat-
metr sa hə də sa lı nıb. Məs-
ci din fa sa dı Şir van-Ab şe ron 
me mar lıq üs lu bun da xü su si 
daş lar la üz lə nib, or na ment-
lə rin zən gin li yi fa sad da xü-
su si ar xi tek tu ra har mo ni ya-
sı ya ra dıb. Bu ra da 95 metr 
hün dür lü yün də 4 mi na rə 
in şa olu nub.

Ümu mi sa hə si 4200 
kvad rat metr olan məs ci din 
da xi lin də də xü su si bə zək 
ele ment lə rin dən is ti fa də 
olu nub, gün bə zin kə nar la-
rı na Qu ran ayə lə ri ya zı lıb. 
55 metr hün dür lü yün də 
olan baş gün bəz, o cüm lə-
dən hün dür lü yü 35 metr 
olan ikin ci gün bəz məs ci-

din da xi li nə xü su si gö zəl-
lik ve rir.

Bil di ri lib ki, mad di-mə-
də niy yət abi də lə ri nin bər-
pa sı və mü ha fi zə si ni da im 
diq qət mər kə zin də sax la yan 
döv lə ti mi zin baş çı sı nın sə-
rən cam la rı ilə son bir ne çə 
il də qə dim ta ri xi abi də lə rin, 
zi ya rət gah la rın bər pa sı ilə 
bağ lı gö rü lən sil si lə təd bir-
lər di ni-mə nə vi də yər lə rə 
ve ri lən yük sək qiy mə tin 
gös tə ri ci si dir. Di ni, mə də ni 
və ta ri xi abi də lə rin bər pa-
sı na, on la rın ye ni dən xal qın 
qan yad da şı na qay ta rıl ma-
sı na həs sas lıq la ya na şan, 
bu sa hə də hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lə rə cid di dəs tək ve-
rən Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin son il lər də bir çox di ni 
abi də lə rin bər pa sı ilə bağ-
lı im za la dı ğı sə rən cam lar, 
ver di yi tap şı rıq lar ar tıq öl-

kə miz də möv cud olan mil li 
mə nə vi də yər lər sis te mi nin 
ay rıl maz his sə si nə çev ri lib. 
Bu nun nə ti cə si dir ki, son 
il lər də Tə zə pir, Bi bi hey bət, 
Əj dər bəy məs cid lə rin də 
əsas lı ti kin ti və ye ni dən qur-
ma iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 
Ar tıq Azər bay can və Şərq 
me mar lı ğı nın na dir in ci lə-
rin dən olan Şa ma xı “Cü-
mə” məs ci di də din dar la rın 
is ti fa də si nə ve ri lib. Bü tün 
bun lar bir da ha gös tə rir ki, 
Pre zi dent İl ham Əli yev ta ri-
xi keç mi şi mi zin unu dul ma-
sı na im kan ver mir və ça lı şır 
ki, gə lə cək nə sil lər xal qı mı-
zın mil li mə nə vi dün ya sı na 
da ha çox bağ lı ol sun lar.

Hey dər məs ci di ilə ta-
nış olan Pa kis tan Pre zi den ti 
Azər bay can da di ni-mə nə vi 
də yər lə rə gös tə ri lən diq qə-
ti yük sək də yər lən di rib.

PakistanınPrezidenti
Binəqədidəolub

Səyyargörüşlərproblemlərin
həllindəböyükroloynayır

MəhəbbətOrucOv

Mar tın 12-də Ye ni Azər-
bay can Par ti ya sı (YAP) Bi nə-
qə di ra yon təş ki la tı nın ya ra-
dıl ma sı nın 22 il li yi və ra yon 
par ti ya təş ki la tı nın Gənc lər 
Bir li yi nin IV he sa bat-seç ki 
konf ran sı ilə əla qə dar təd bir 
ke çi ri lib. Ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sın da baş tu tan 
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 və ic ra 
ha ki miy yə ti baş çı sı nın müa-
vin lə ri, YAP İda rə He yə ti nin 
üz vü, Mil li Məc li sin Aq rar 
si ya sət ko mi tə si nin səd ri El-
dar İb ra hi mov, mil lət və ki li 
Se vinc Fə tə li ye va və di gər 
qo naq lar iş ti rak edib lər. Yı-
ğın caq dan əv vəl təd bir iş ti-
rak çı la rı par ti ya təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sı nın qar şı sın-
da ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin şə rə fi nə ucal dıl mış 

abi də nin önü nə gül dəs tə lə ri 
qo ya raq ulu ön də rə eh ti ram-
la rı nı bil di rib lər. 

Top lan tı nı  gi riş sö zü ilə 
açan YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın səd ri Ra miz Gö-
yü şov ra yon par ti ya təş ki la tı-
nın ya ra dıl ma sın dan 22 il keç-
di yi ni və bu müd dət ər zin də 
bir çox uğur la ra im za atıl dı ğı-
nı bil di rib. Ra yon təş ki la tı nın 
7 mart 1993-cü il ta ri xin də 
tə sis olun du ğu nu xa tır la dan 
R.Gö yü şov ötən il lər ər zin də 
təş ki la tın gör dü yü iş lər, hə ya-
ta ke çir di yi təd bir lər ba rə də 
ət raf ı mə lu mat ve rib. Qeyd 
edib ki, təş ki lat ötən müd dət 
ər zin də ra yon da apa rı lan ye-
ni dən qur ma-abad lıq iş lə rin-
də ya xın dan iş ti rak edib. Par-
ti ya nın Bi nə qə di ra yon təş ki-
la tı nın 14 min dən çox üz vü 
var. On la rın 49 fai zi ni qa dın-
lar təş kil edir. Ra miz Gö yü şov 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
ya ra dıl ma sın da ya xın dan iş ti-

rak et miş Mil li Məc li sin ko-
mi tə səd ri, YAP İda rə He yə-
ti nin üz vü El dar İb ra hi mo vu 
70 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə 
təb rik edib, onun fəa liy yə ti-
nin gənc lə rə ör nək ol du ğu nu 
vur ğu la yıb. Son ra yu bil ya ra 

fəx ri fər man və qiy mət li hə-
diy yə lər təq dim olu nub. 

Öz növ bə sin də, El dar 
İb ra hi mov iş ti rak çı la rı ra-
yon təş ki la tı nın 22 il li yi nin 
ta mam ol ma sı mü na si bə ti-
lə təb rik edib və Bi nə qə di 
gənc lə ri nin ic ti mai-si ya si 
cə hət dən da im fə al ol duq la-
rı nı vur ğu la yıb. Mil lət və ki li 
ona gös tə ri lən diq qə tə gö rə 
ra yon rəh bər li yi nə tə şək kü-
rü nü bil di rib, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın ən qa baq-
cıl par ti ya təş ki lat la rın dan 
bi ri ol du ğu nu söy lə yib: “Ye-
ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
fəa liy yə ti çox yük sək sə viy-
yə də dir. Ra yon rəh bər li yin-
də sə mi miy yət və meh ri ban-
lıq hökm sü rür. Bu nun nə ti-
cə si dir ki, son il lər ra yon da 
bö yük abad lıq iş lə ri gö rü lüb. 
Bir söz lə, Bi nə qə di heç vaxt 
bu gün kü qə dər gö zəl ol ma-
yıb”.    

Son ra ra yon par ti ya təş-
ki la tı Gənc lər Bir li yi nin ötən 
dövr ər zin də gör dü yü iş lə rə 
həsr olun muş film nü ma yiş 
et di ri lib. 

Da ha son ra təd bir YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la-

tı Gənc lər Bir li yi nin səd ri 
Qüd si Bay ra mo vun  sədr li yi 
ilə da vam et di ri lib. Gün də-
lik də du ran mə sə lə ba rə də 
iş ti rak çı la ra mə lu mat ve rən 
Q.Bay ra mov ötən müd dət 
ər zin də bir li yin gör dü yü iş lər 
ba rə də qı sa he sa bat mə ru zə si 
ilə çı xış edib. Mə ru zə ət ra fın-
da kı mü za ki rə lər za ma nı çı xış 
edən  Bi nə qə di bə lə diy yə-
si nin sədr müa vi ni  Fi rən giz 
Qa ra ye va, gənc fə al lar – Əziz 
İma nov, Sa hib Ha cı za də və 
Nər giz Qur ba no va ra yon da 
gö rü lən iş lər ba rə də söh bət 
aça raq gənc lə ri öl kə baş çı sı-
nın ət ra fın da sıx bir ləş mə yə 
ça ğı rıb lar. 

Konf rans da təş ki la ti mə-
sə lə lə rə də ba xı lıb. Açıq səs-
ver mə yo lu ilə YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı Gənc lər Bir-
li yi nin 39 nə fər dən iba rət 
Şu ra sı, 11 nə fər dən iba rət 
İda rə He yə ti for ma laş dı rı lıb. 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı 

Gənc lər Bir li yi nin İda rə He-
yə ti nin üz vü Mah mud Məm-
məd za də Gənc lər Bir li yi nin 
səd ri, İda rə He yə ti nin üzv-
lə ri Tel man İma nov və Nə zi-
rə Rza za də isə sədr müa vi ni 
və zi fə lə ri nə se çi lib lər. YAP 
Gənc lər Bir li yi nin res pub-
li ka konf ran sı na seç ki yo lu 
ilə 7 nə fər dən iba rət nü ma-
yən də də mü əy yən ləş di ri lib. 
M.Mah mud za də Gənc lər Bir-
li yi nin bun dan son ra da ra yo-
nun ic ti mai-si ya si hə ya tın da 
ya xın dan iş ti rak edə cə yi ni 
söy lə yib. Mil lət və ki li Se vinc 
Fə tə li ye va çı xı şın da YAP Bi-
nə qə di ra yon təş ki la tı Gənc-
lər Bir li yi nin ye ni he yə ti ni 
təb rik edib, on la ra iş lə rin də 
mü vəf ə qiy yət lər di lə yib. 

Təd bir də çı xış edən Bi-
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov Gənc lər Bir li-
yi nin üzv lə ri ni, bir li yin ye-
ni se çil miş rəh bər he yə ti ni 
təb rik edə rək on la ra uğur lar 
ar zu la yıb. Öl kə miz də döv lət 
gənc lər si ya sə ti nin əsa sı nın 
ulu ön dər Hey dər Əli yev tə-
rə fin dən qo yul du ğu nu, bu 
si ya sə tin ha zır da Azər bay can 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli-
yev tə rə fin dən uğur la da vam 
et di ril di yi ni bil di rən RİH baş-
çı sı gənc li yin in ki şa fı ilə bağ lı 
qə bul edil miş müx tə lif döv lət 
proq ram la rı ba rə də də söh-
bət açıb. 

Son da ra yon par ti ya təş-
ki la tı nın ya ra dıl ma sı nın 22 
il li yi mü na si bə ti lə bir qrup 
şəx sə fəx ri fər man lar, par ti ya 
sı ra la rı na ye ni qə bul olun muş 
gənc lə rə isə üzv lük və si qə lə ri 
təq dim edi lib.

Konf rans dan son ra Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə-
ti nin baş çı sı Xa ləd din İs gən-
də rov ye ni se çil miş he yət lə 
gö rü şüb və on la ra gə lə cək 
iş lə rin də uğur lar di lə yib. 

MaİlaĞaXaNOv

Bi nə qə di ra yo nun da sa-
kin lə ri na ra hat edən so si al 
prob lem lə rin həl li da im xü-
su si diq qət mər kə zin də dir. 
Bu məq səd lə ra yon rəh bər-
li yi mü tə ma di ola raq sa kin-
lər lə sıx ün siy yət ya ra dır, na-
ra hat lıq do ğu ran mə sə lə lə ri 
öy rə nir və həl li is ti qa mə tin-
də təd bir lər hə ya ta ke çi rir. 
Bu ida rə et mə üsu lu və tən-
daş la rın prob lem lə ri nə, on-
la rın əri zə və şi ka yət lə ri nə 
həs sas mü na si bət dən irə li 
gə lir. Son dövr lər sa kin lə rin 
Bi nə qə di RİH-ə və yu xa-
rı ins tan si ya la ra ün van la nan 
mü ra ci ət lə ri nin sa yı nın əv-

vəl ki il lər lə mü qa yi sə də xey-
li azal ma sı həm də yer lər də 
təş kil olu nan səy yar gö rüş lə-
rin nə ti cə si dir. Və tən daş lar la 
can lı əla qə nin ya ra dıl ma sın-
da və on la rın prob lem lə ri nin 
həl lin də be lə səy yar qə bul lar 
da ha çox sə mə rə ve rir. 

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 ra yon 
sa kin lə ri ilə mar tın 13-də 
təş kil olun muş növ bə ti səy-
yar gö rü şün də də məq səd 
məhz əha li ni na ra hat edən 
prob lem lə ri araş dır maq və 
həl li nə na il ol maq idi. 8-ci 
mik ro ra yon, İ.Da da şov kü çə-
si 70 ün va nın da yer lə şən 248 
nöm rə li tam orta mək tə bin 
akt za lın da ke çi ri lən gö rüş-
də Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 
müa vin lə ri, Apa ra tın şö bə 
mü dir lə ri, ida rə, mü əs si sə, 
hü quq-mü ha fi zə or qan la rı-
nın rəh bər lə ri və 133 nə fər 
qə sə bə sa ki ni iş ti rak et miş dir.

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı gö rü şü gi riş sö zü  
aça raq Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin rəh bər li yi al tın da öl kə-
miz də so si al-iq ti sa di sa hə də 
əl də olu nan bö yük uğur lar-
dan, ha be lə abad lıq və qu ru-

cu luq məq sə di lə hə ya ta ke çi-
ri lən çox şa xə li la yi hə lər dən 
söz aç mış dır. O, döv lə ti mi zin 
baş çı sı nın yük sək diq qət və 
qay ğı sı ilə res pub li ka nın di-
gər ra yon la rın da ol du ğu ki-
mi, Bi nə qə di ra yo nun da da 
ge niş miq yas lı abad lıq və qu-
ru cu luq iş lə ri nin hə ya ta ke-
çi ril di yi ni, və tən daş la rı qay-
ğı lan dı ran prob lem lə rin ək-
sə riy yə ti nin həl li ni tap dı ğı nı 
vur ğu la mış dır: “8-ci mik ro-
ra yo nun  ərazi sin də də ge niş-
miq yas lı abad lıq, qu ru cu luq 
və ye ni dən qur ma iş lə ri hə ya-
ta ke çi ri lir. Bu müd dət də əra-
zi də xey li say da abad mə həl lə 
sa lın mış, bi na la rın fa sad la rı 
tə mir edi lib, dam ör tük lə ri  

də yiş di ri lib, işıq, qaz və su 
ilə bağ lı prob lem lər ara dan 
qal dı rı lıb. Sa kin lə rin nor mal 
is ti ra hə ti üçün mə həl lə lər də 
on lar la mi ni-park və ya şıl lıq-
lar sa lı nıb.  Bu is ti qa mət lər də 
iş lər da vam et di ri lir”.

Bi nə qə di ra yo nu nun 
müx tə lif əra zi lə rin də be-
lə gö rüş lə rin ke çi ril mə si nin 
ənə nə ha lı nı al dı ğı nı de yən 
RİH baş çı sı nın  söz lə ri nə gö-
rə, məq səd sa kin lə ri na ra hat 
edən prob lem lə ri on la rın di-
lin dən eşit mək və həl li is ti-
qa mə tin də zə ru ri təd bir lə ri 
hə ya ta ke çir mək dir: “Səy yar 
gö rüş lə rin nə ti cə si dir ki, sa-
kin lə ri na ra hat edən bir çox 
prob lem lər həl li ni ta pıb. 8-ci 
mik ro ra yon la ya na şı, ra yo-
nun di gər qə sə bə lə rin də də 
ge niş miq yas lı abad lıq iş lə ri 
apa rı lır. Araş dır ma lar gös-
tə rir ki, ra yon ic ra ha ki miy-
yə ti nə mü ra ci ət lər da ha çox 
abad lıq apa rı lan ün van lar dan 
da xil olur və bu da in san la rın 
ina mın dan irə li gə lir. Tə bii 
ki, hər bir sa kin ya şa dı ğı kü-
çə nin abad laş dı rıl ma sı nı is tə-
yir. Am ma bu mə sə lə də tə-
ləs kən li yə yol ver mək ol maz. 
Bü tün iş lər Döv lət Proq ra mı-

na uy ğun və mər hə lə li şə kil-
də hə ya ta ke çi ril mə li dir”. 

Son ra sa kin lə rin rəy və 
tək lif ə ri din lə nil miş dir. Mik-
ro ra yon sa ki ni  Mux tar Nif ə-
li yev ra yon da hə ya ta ke çi ri lən 
abad lıq və qu ru cu luq iş lə ri nə 
gö rə öl kə rəh bər li yi nə min-
nət dar lı ğı nı bil dir miş, ya şa-
dı ğı  əra zi də 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 
xa hiş et miş dir. Ya şa dı ğı bi na-
nın sa kin lə ri adın dan da nı şan 
Za kir Qu li yev bil dir miş dir 
ki, 8-ci mik ro ra yon Ba kı da 
möv cud olan di gər mik ro ra-
yon lar dan özü nə məx sus lu ğu, 
me mar lıq üs lu bu ilə fərq lə-
nir: “Təq di rə la yiq hal dır ki, 
apa rı lan abad lıq-qu ru cu luq 
iş lə ri za ma nı mik ro ra yon da 
bi na la rın me mar lıq üs lu bu 
qo ru nub sax la nır”.

 Ko roğ lu Rə hi mov kü çə-
sin də ya şa yan Mə la hət Qu li-
ye va mik ro ra yon da apa rı lan 
abad lıq və qu ru cu luq iş lə-
rin dən ra zı lı ğı nı vur ğu la mış, 
6 nöm rə li Ba kı Tex ni ki Pe şə 
Li se yi nin qar şı sın da yer lə-
şən yar mar ka da an ti sa ni tar 
və ziy yə tin ara dan qal dı rıl-
ma sı nı xa hiş et miş dir.  Mə-
sə lə yə dər hal mü na si bət 
bil di rən ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı aidiy yə ti qu rum la rın 
rəh bər lə ri nə hə min əra zi yə 
get mə yi və möv cud prob-
lem lə rin tez bir za man da 
ara dan qal dı rıl ma sı nı  tap-
şır mış dır. 

Bə zi ra yon sa kin lə ri ya şa-
dıq la rı bi na nın lif i nin tə mi rə 
eh ti ya cı nın ol du ğu nu diq qə tə 
çat dır mış, is ti li yin ol ma ma-
sın dan, hə yət lə rin də ge cə 
işıq la rı nın qu raş dı rıl ma ma-
sın dan şi ka yət lən miş lər. 

Sa kin lə ri diq qət lə din-
lə yən RİH baş çı sı bir da ha 
vur ğu la mış dır ki, öl kə Pre zi-
den ti cə nab İl ham Əli yev Bi-
nə qə di ra yo nun da kı möv cüd 
prob lem lə rin həl li nə xü su si 
diq qət lə ya na şır: “Bü tün iş lər 
Döv lət Proq ra mı na uy ğun 
hə ya ta ke çi ri lir. Abad lıq-qu-
ru cu luq is ti qa mə tin də iş lə-
ri mi zi bun dan son ra da tam 
gü cü ilə da vam et di rə cə yik”. 
Son da 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 konk ret tap şı rıq la rı nı 
ver miş dir. 

Maİl

Mart ayı nın 19-da Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə-
ti baş çı sı Apa ra tı nın mə sul 
əmək daş la rı ra yon əra zi sin-
də ya şa yan müx tə lif et nik 
qrup la ra və din lə rə məx sus 
sa kin lə ri Nov ruz bay ra mı 
mü na si bə ti lə öz ev lə rin-
də təb rik edib lər. Gö rüş də 
mil li adət-ənə nə lə ri mi zi, 
ço xəsr lik mə nə vi ir si mi-
zi tə rən nüm edən Nov ruz 
bay ra mı nın bə şə ri ma hiy yət 
da şı dı ğı vur ğu la nıb, on la ra 
ra yon rəh bər li yi nin bay ram 
təb rik lə ri çat dı rı lıb, bay ram 
sov qa tı və Nov ruz xon ça la rı 
təq dim edi lib.

Gö rüş za ma nı vur ğu la nıb 
ki, mul ti kul tu ral də yər lə rin, 
to le rant dü şün cə tər zi nin, 
fərq li xalq la rın və kon fes si-
ya la rın dinc ya na şı ya şa maq 

ənə nə lə ri nin ha kim ol du ğu 
Azər bay can cə miy yə tin də 
di gər mə də niy yət lə rin da şı-
yı cı la rı na qar şı hör mət-eh-
ti ram, qay ğı keş mü na si bət 
ha zır da döv lət si ya sə ti nin 
mü hüm is ti qa mət lə rin dən 
bi ri dir.

Zi ya rət olu nan ailə lər 
on la ra gös tə ri lən diq qət və 
qay ğı ya gö rə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye və öz min nət dar-
lıq la rı nı bil di rib lər, Bi nə qə di 
ra yo nun da bu cür gö rüş lə rin 
ənə nə ha lı nı al dı ğı nı vur ğu-
la yıb lar.

Qeyd edək ki, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti tə rə-
fin dən Nov ruz bay ra mı mü-
na si bə ti lə şə hid, əlil, məc bu ri 
köç kün və az tə mi nat lı lar dan 
iba rət ümu mi lik də 1000-ə ya-
xın ailə yə hu ma ni tar yar dım 
gös tə ri lib.



20 mart  
20154 №11 

(105)

Mar tın 14-də kənd tə-
sər rü fa tı na zi ri Hey dər Əsə-
dov və Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa-
ləd din İs gən də rov Bi nə qə-
di ra yo nun da – “Elit” Ti ca-
rət Mər kə zi nin ya xın lı ğın da 
ye ni açıl mış kənd tə sər rü fa tı 
məh sul la rı nın sa tış yar mar-
ka sı na baş çə kib lər. Na zir 
bu ra da sa tı cı lar və alı cı lar 
üçün ya ra dıl mış şə ra it lə ta-
nış olub, qiy mət lər və məh-
su lun key fiy yə ti ilə ma raq-
la nıb, pay taxt sa kin lə ri nin 

rəy və tək lif ə ri ni din lə yib, 
mü va fiq tap şı rıq və töv si yə-
lə ri ni ve rib. 

Yar mar ka da alı cı lar və sa-
tı cı lar on lar üçün ya ra dıl mış 
əl ve riş li şə rai tə gö rə Pre zi-
dent İl ham Əli ye və min nət-
dar lıq la rı nı bil di rib lər.

Hey dər Əsə dov jur na-
list lə rə mü sa hi bə sin də bil-
di rib ki, ke çən ilin mü va fiq 
döv rü ilə mü qa yi sə də qiy-
mət lər də heç bir ar tım yox-
dur: “Sa də cə, ba zar da tək li fi 
ar tır maq la, tə lə bi da ha dol-

ğun ödə mək lə qiy mət lə rin 
aşa ğı sa lın ma sı na na il ol-
mu şuq. Da ha doğ ru su, qiy-
mət lər qa nu na uy ğun ola raq 
for ma la şıb. He sab edi rəm ki, 
əha li heç bir çə tin lik çək-
mə dən bu qiy mət lər lə öz 
ba zar lı ğı nı edə cək. Yar mar-
ka lar da fer mer lər və di gər 
tor paq mül kiy yət çi lə ri, ey ni 
za man da bu ra ya ba zar lıq et-
mə yə gə lən pay taxt sa kin lə-
ri üçün əl ve riş li şə ra it ya ra-
dı lıb. Qiy mət lər löv hə lər də 
gös tə ri lib”.

 Mar tın 14-də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin-
də təc rü bə ke çən “ASAN 
kö nül lü lə ri” üçün “Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
möv cud iq ti sa di qu ru lu şu, 
iq ti sa diy ya tın stra te ji məq-

səd lə ri və əsas prio ri tet-
lə ri” möv zu sun da tə lim 
ke çi ri lib.  Bu ba rə də qə-
ze ti mi zə  Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tı nın So si al-iq ti sa di 
in ki şa fın təh li li və proq-

noz laş dı rıl ma sı şö bə sin dən 
mə lu mat ve ri lib. Mə lu mat-
da bil di ri lir ki, tə lim də 
Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 
müa vi ni Vü sar İs ma yı lov, 
sö zü ge dən şö bə nin əmək-
daş la rı və “ASAN kö nül lü lə-
ri” iş ti rak edib lər.

Tə lim də iş ti rak çı la ra 
Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın 
dün ya ya in teq ra si ya sı, büd-
cə-ver gi si ya sə ti nin hə ya-
ta ke çi ril mə si və qey ri-nef 
sek to ru nun in ki şa fı mə sə-
lə lə ri ba rə də mə lu mat ve-
ri lib. Möv zu ya da ir iq ti sa di 
an la yış la rın da ha də rin dən 
oy rə nil mə si üçün müx tə lif 
me to di ki və sa it lər dən is ti-
fa də edil mə si nə ti cə sin də 
“ASAN kö nül lü lə ri” prak ti ki 
bi lik lə rə yi yə lə nib lər.

Maİl

Ta rix də ilk də fə Ba kı da 
ke çi ril mə si plan laş dı rı lan 
ilk Av ro pa Oyun la rı ərə fə-
sin də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin tə şəb bü sü 
ilə baş lan mış “Tə miz Bi nə-
qə di” so si al la yi hə si nin ic ra-
sı uğur la da vam et di ri lir.

Bu məq səd lə ra yo nun 
müx tə lif yer lə rin də tə miz lik 
və ya şıl laş dır ma iş lə ri ge niş-
lən di ri lir. 2014-cü il iyu lun 
1-dən ic ra sı na baş la nıl mış 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si 

çər çi və sin də ra yon da çox-
say lı ak si ya lar ke çi ri lir, əha-
li ara sın da maa rif lən di ri ci 
söh bət lər apa rı lır. La yi hə nin 
ic ra sı qı sa za man da ra yon da 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıq-qu-
ru cu luq və ye ni dən qur ma 
iş lə ri nə ye ni tə kan ver miş, 
sa kin lə ri na ra hat edən prob-
lem lə rin həl li ni sü rət lən dir-
miş dir.

Növ bə ti be lə tə miz-
lik ak si ya sı Go ra dil bağ la rı 
mas si vin də məc bu ri köç-
kün lə rin sıx məs kun laş dıq-
la rı pan sionat əra zi sin də 

ke çi ri lib. 
Nov ru zun ila xır çər şən-

bə si mü na si bə ti ilə təş kil 
olu nan ak si ya da Bi nə qə di 
Ra yon Mən zil Kom mu nal 
Tə sər rü fat Bir li yi nin iş çi lə-
ri və ra yon bə lə diy yə si nin 
əmək daş la rı iş ti rak edib lər. 
So si al ak si ya za ma nı əra zi 
in san sağ lam lı ğı üçün zə-
rər li olan müx tə lif məi şət 
və po lie ti len tul lan tı la rın dan 
tə miz lə nib. Top la nı lan məi-
şət tul lan tı la rı xü su si nəq-
liy yat va si tə lə ri ilə əra zi dən 
da şı nıb.

M.OrucOv

  Nov ruz  bay ra mı  mü-
na si bə ti lə Bi nə qə di  Ra yon  
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən  
ra yon əra zi sin də ya şa yan  
əlil və az tə mi nat lı ailə lə rə 
yar dım sov qa tı pay la nı lıb. 
Bu ba rə də qə ze ti mi zə  ra-
yon ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tı nın  İc ti mai-si ya si və 
hu ma ni tar  mə sə lə lər şö bə-
sin dən mə lu mat ve ri lib. 

Mə lu mat da  qeyd edi lir 
ki, mil li bay ra mı mız olan 

Nov ru zun gə li şi ilə əla qə-
dar  Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə ra yon əra zi sin də 
ya şa yan müx tə lif ka te qo ri-
ya la ra aid  əlil, az tə mi nat lı 
ailə lər lə gö rüş lər ke çi ri lib. 
Təd bir də  Bi nə qə di  Ra yon  
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tı nın  əmək daş la rı  
iş ti rak edib lər. Əlil, az tə-
mi nat lı ailə lər  ev lə rin də 
zi ya rət olu nub. Söh bət za-
ma nı öl kə miz də bu qə bil-
dən olan ailə lə rin  mad di 

tə mi na tı nın güc lən di ril-
mə si nin döv lət si ya sə ti nin 
əsas is ti qa mət lər dən ol du-
ğu bil di ri lib.

 Son ra ailə lə rin  prob-
lem lə ri  din lə ni lib və  on-
la ra  Bi nə qə di  Ra yon  İc-
ra Ha ki miy yə ti nin bay-
ram  sov qa tı təq dim edi lib. 
Ümu mil lik də, bay ram qa-
ba ğı Bi nə qə di  RİH tə rə-
fin dən  ra yon əra zi sin də 
ya şa yan 1000-dən çox əlil 
və az tə mi nat lı ailə yə bay-
ram sov qa tı ve ri lib.

Binəqədirayonunda
yenikəndtəsərrüfatı
yarmarkası

“ASANkönüllülər”üçüntəlim

Növbətitəmizlikaksiyası

Əlilvəaztəminatlıailələrə
bayramsovqatı

MaİlaĞaXaNOv

Ta ri xi uzaq qə dim lə rə 
ge dən Nov ruz bay ra mı hər 
il xal qı mız tə rə fin dən bö yük 
tən tə nə ilə qeyd olu nur. Nov-
ruz bay ra mı tə zə ili, ba ha rın 
ilk gü nü nü qar şı la maq an la-
mı nı ve rir. Gü nəş dün ya nın 
cə nub ya rım kü rə sin dən şi-
mal ya rım kü rə si nə keç di yi 
vaxt ge cə ilə gün düz bə ra bər-
lə şir. Bu vaxt qış qur ta rır, yaz 
fəs li baş la yır. De mə li, Nov ruz 
bay ra mı ya zın, ba ha rın gə li-
şi ni, tə biə tin can lan ma sı nı, 
tor pa ğın oyan ma sı nı sim-
vo li zə edir. Nov ruz bay ra mı 
sağ lam lı ğın, fi ra van lı ğın baş-
lan ğı cı dır. Nov ruz baş dan-
ba şa ruh yük sək li yi, əmək 
coş qun lu ğu, tor pa ğa, in sa na 
mə həb bət bay ra mı dır. Elə bu 
mə həb bət lə bağ lı ya ran mış 
Nov ruz la bağ lı  tap ma ca, ata-
lar söz lə ri və adət lə rin də ulu 
ba ba la rı mı zın müd rik dün-

ya gö rü şü, hu ma nist ba xış la rı, 
hə lim, qay ğı keş tə biə ti özü nü 
gös tə rir.

Mar tın 17-də Bi nə qə di ra-
yo nun da Nov ruz bay ra mı mü-
na si bə ti lə türk dil li xalq la rın  
Nov ruz fes ti va lı ke çi ril miş dir. 
Ra yo nun Hey dər Əli yev adı-
na Mə də niy yət və İs ti ra hət 
Par kın da təş kil edi lən Nov ruz 
şən li yin 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, türk dil li 
döv lət lə rin öl kə miz də ki sə fir-
lə ri, tür ki yə li şa ir Ca mal Sa fi, 
türk ya zar Meh met Er can, Mil li 
Məc li sin de pu tat la rı  – Ma dər 
Mu sa yev, Ra fa el Cəb ra yı lov, 
Qə ni rə Pa şa ye va, Bi nə qə di RİH 
baş çı sı nın müa vin lə ri, Apa ra tın 
mə sul əmək daş la rı, ra yo nun 
hü quq-mü ha fi zə or qan la rı nın, 
müx tə lif ida rə və mü əs si sə lə rin 
rəh bər lə ri, mək təb li lər, ic ti ma-
iy yə ti nin nü ma yən də lə ri iş ti rak 
et miş lər.

Qo naq la rı mil li li yi mi zin, 
türk ulu sun da ağ saq qal lıq 
sim vo lu sa yı lan Də də Qor qud 
qar şı la mış, öz xe yir-dua sı nı 
ver miş, üç ton qal qa la maq la 
bu şad gün də el-oba nı bir li yə, 
həm rəy li yə də vət et miş, das-
tan la rı mız dan gə lən qə dim 
ənə nə lə ri miz can lan dı rıl mış-
dır. Nov ruz bay ra mı nın əsas 
rəmz lə rin dən olan “Ko sa” və 
“Ke çəl” iş ti rak çı la ra bay ram 
əh val-ru hiy yə li səh nə cik lər 

təq dim et miş lər. Son ra tən di-
rin ya nın da qo naq lar duz-çö-
rək lə qar şı lan mış, on la ra mil li 
ne mət lə ri miz dən tə am lar 
təq dim edil miş dir. Türk dil li 
öl kə lə rin sə fir lə ri, hə min öl-
kə lə rin öl kə miz də akk re di tə 

olun muş dip lo ma tik kor pu-
su nun əmək daş la rı, on la rın 
ailə üzv lə ri nin iş ti ra kı ilə baş 
tu tan Nov ruz fes ti va lın da hər 
bir türk dil li döv lə tə məx sus 
mil li mət bəx lər, adət-ənə nə-

lər, mə ra sim lə ri əks et di rən 
kom po nent lər gös tə ril miş, 
bü tün türk dün ya sı nın or taq 
də yər lə ri nü ma yiş et di ril miş-
dir.

Qo naq lar türk dil li öl kə lə-
rin mil li Nov ruz ənə nə lə ri nin 
nü ma yiş olun du ğu və hər bir 
türk döv lə ti ni sim vo li zə edən 
ça dır la ra bax maq la ya na şı, 
ra yon mək təb li lə ri nin ha zır-
la dıq la rı Nov ruz gu şə lə ri nə, 
elə cə də mil li adət-ənə nə-
lə ri mi zi, hə yat tər zi mi zi əks 
et di rən ge yim lə rə, mə ra sim-

lə rə və baş qa at ri but la ra ba xış 
ke çir miş, şa gird lə rin ifa sın da 
səh nə cik lə ri ma raq la iz lə-
miş lər. Təd bir çər çi və sin də 
qo naq la ra mil li mət bə xi mi zin 
şa hı sa yı lan fərq li plov növ-
lə rin dən iba rət “Aş” fes ti va lı, 

mil li or no met lər lə zən gin, 
Azər bay ca nın müx tə lif re gi-
on la rı nın, elə cə də əzə li yurd 
ye ri miz Qa ra ba ğın qə dim sə-
nət kar lıq ənə nə lə ri ni əks et-
di rən xal ça çı lıq nü mu nə lə ri, 

ey ni za man da mil li ge yi mi miz 
olan kə la ğa yı lar təq dim edil-
miş dir.  

Ta ri xi mi nil lər lə öl çü lən, 
mə nə vi ir si mi zi, mə də ni də-
yər lə ri mi zi, mil li xa rak ter və 
dü şün cə mi zi, hə yat tər zi mi zi 
özün də eh ti va edən ənə nə lər-
lə zən gin Nov ruz bay ra mı nın 
gə li şi mü na si bə ti lə Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
təş kil et di yi bay ram mə ra si mi 
qo naq lar və sa kin lər tə rə fin-
dən bö yük ma raq la qar şı lan-
mış dır. Təd bir də çı xış edən 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov qo naq la rı və ra-
yon ic ti ma iy yə ti ni bay ram 
mü na si bə ti lə təb rik et miş, 
on la ra ən xoş və sə mi mi di-
lək lə ri ni çat dır mış, gün bə gün 
in ki şaf edən öl kə mi zə fi ra van 
hə yat ar zu la mış dır. İc ra ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı bil dir miş-
dir ki, Nov ru zu fərq lən di rən 
əsas cə hət in san la rı sül hə, 
ba rı şa, bir li yə ça ğı ran bay ram 
ol ma sı dır: “O gün ol sun ki, 
Ali Baş Ko man dan İl ham Əli-
ye vin rəh bər li yi ilə Nov ruz 
bay ra mı nı Qa ra bağ da, iş ğal 
olun muş yurd yer lə ri miz də 
qeyd edək”.

Son ra Tür ki yə İş Bir li yi və 
Ko or di na si ya Şu ra sı nın Ba kı 
Nü ma yən də li yi nin rəh bə-
ri Mus ta fa Ha şim Po lad çı xış 
edə rək bay ram ar zu la rı nı çat-
dır mış dır.

Bə dii his sə ilə da vam 
edən təd bir də ta nın mış türk 
şai ri, türk dün ya sı nı, elə cə də 
Azər bay can hə qi qət lə ri ni öz 
əsər lə rin də ge niş təb liğ edən 
Ca mal Sa fi qə lə mə al dı ğı 
“Me ra cı mız Qa ra bağ” şei ri ni 

səs lən dir miş dir. Son ra ta nın-
mış in cə sə nət us ta la rı mı zın, 
elə cə də Tür ki yə və Qa za xıs-
tan dan təş rif bu yur muş sə nət-
çi lə rin ifa sın da bir-bi rin dən 
gö zəl xalq mu si qi lə ri, Nov ruz 
mə ra sim lə ri ni, mil li bir lik və 
həm rəy li yi tə rən nüm edən 
nəğ mə lər səs lən di ril miş dir.

Bay ram mə ra si mi dün ya-
da məş hur olan Qa ra bağ at la-
rı nın üzə rin də cən ga vər lə rin 
üç rəng li bay ra ğı mı zı dal ğa-
lan dı ra raq təd bir mə ka nı na 
gə li şi ilə ye kun laş mış dır.  

Binəqədirayonunda
türkdillixalqların
Novruzfestivalıkeçirilib
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MaİlaĞaXaNOv

Bi nə qə di ra yon İs teh sa-
lat-Ti kin ti və Me xa nik ləş-
dir mə Mü əs si sə sin də (İTM) 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı tə-
rə fin dən ye ni əra zi ilk par ti ya 
təş ki la tı nın tə sis edil mə si ilə 
bağ lı təd bir ke çi ri lib. Təd bir-
də YAP Bi nə qə di ra yon təş ki-
la tı nın səd ri Ra miz Gö yü şov 
və ra yon par ti ya təş ki la tı nın 
əmək daş la rı, İTM-in di rek-
to ru Akif Nə bi yev və par ti ya 
sı ra la rı na qo şul maq is tə yən 
mü əs si sə əmək daş la rı iş ti rak 
edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan mü əs si sə nin di rek to-
ru Akif Nə bi yev bu əla mət-
dar ha di sə mü na si bə ti lə 
iş ti rak çı la rı təb rik edib. O, 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı-
nın cə miy yə tin və döv lə tin 
da vam lı in ki şa fın da kı ro lun-

dan da nı şıb. Par ti ya nın ötən 
əs rin 90-cı il lə ri nin əv vəl lə-
rin də, öl kə nin çə tin dövr lə-
rin də ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
ya ra dıl dı ğı nı, 1993-cü il də 
ulu ön dər Hey dər Əli ye-
vin xal qın tə kid li tə lə bi ilə 
ye ni dən ha ki miy yə tə qa yı-
dı şın dan son ra öl kə nin ha-
kim par ti ya sı na çev ril di yi ni 
bil di rib. 

Di rek tor mü əs si sə də 
əra zi ilk par ti ya təş ki la tı nın 
ya ra dıl ma sı nın bu ra da Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı sı ra la rı-
na qo şul maq is tə yən şəxs lər 
üçün mü hüm im kan ya rat dı-
ğı nı bil di rib,  əra zi ilk par ti-
ya təş ki la tın da par ti ya işi nin 
yük sək sə viy yə də apa rı la ca-
ğı na əmin li yi ni vur ğu la yıb.   

Son ra təş ki la ti mə sə lə lə rə 
– par ti ya nın ni zam na mə si nə 

uy ğun ola raq 3 par ti ya üz vü-
nün tə şəb bü sü ilə mü əs si sə-
də əra zi ilk par ti ya təş ki la tı-
nın ya ra dıl ma sı mə sə lə si nə 
ba xı lıb. YAP üz vü Xə yal Nə-
bi yev əra zi ilk par ti ya təş ki la-
tı nın səd ri se çi lib. Da ha son-
ra par ti ya sı ra la rı na qə bul la 
bağ lı mü ra ci ət et miş şəxs lə rin 
üzv lü yə qə bu lu mə sə lə si mü-
za ki rə olu nub. 

Təd bir də çı xış edən YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
səd ri Ra miz Gö yü şov əra zi 
ilk par ti ya təş ki la tı nın tə sis 
edil mə si mü na si bə ti lə təd bir 
iş ti rak çı la rı nı təb rik edib. O, 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki-
la tı nın fəa liy yə ti, hə ya ta ke-
çi ri lən təd bir lər və qar şı da 
du ran və zi fə lər lə bağ lı ət raf ı 
mə lu mat ve rib. Ra yon par ti-
ya təş ki la tı nın səd ri ye ni tə sis 
edil miş əra zi ilk par ti ya təş-
ki la tı nı par ti ya işin də fə al lı ğa 
ça ğı rıb. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti baş çı sı nın 2014-cü 
il 18 no yabr ta rix li sə rən ca mı 
ilə təs diq olun muş Təd bir-
lər Pla nı nın 1.7-ci bən di nin 
ic ra sı nı tə min et mək, ye ni-
yet mə və gənc lə rin və tə nə 
mə həb bət, Azər bay can xal-
qı nın ta ri xi nə hör mət ru-
hun da tər bi yə olun ma sı və 
gə lə cək nə sil lə rin qan yad-
da şı nın möh kəm lən di ril mə-
si məq sə di lə 2014-2015-ci 
təd ris ili müd də tin də ra yon 
or ta ümum təh sil mək təb lə-
ri nin şa gird lə ri nin Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Hər bi 
Pro ku ror lu ğu nun “Me mo ri al 

Soy qı rı mı Mu ze yi”nə eks kur-
si ya nın təş kil olun ma sı nə-
zər də tu tul muş dur. 

Bu gün lər də ra yon da 

fəa liy yət gös tə rən 100 №li 
tam or ta mək tə bin şa gird lə ri  
M.Ə.Rə sul za də bə lə diy yə si 
və ra yon Gənc lər və İd man 

İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Me mo ri al Soy qı rı mı Mu-
ze yi”ni zi ya rət et miş lər.

Hər bi Pro ku ror lu ğun ci-
na yət-ax ta rış böl mə si nin 
əmə liy yat çı sı, po lis ma yo ru 
Ta hir Ka zı mov mu zey ba-
rə də mək təb li lə rə ət raf lı 
mə lu mat ver miş dir. Son ra 
isə şa gird lər mu ze yin akt za-
lın da ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin və Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin əs gər lər lə 
gö rü şün dən və Mil li Qəh rə-
man Mü ba riz İb ra hi mov dan 
bəhs edən vi deo çar xa bax-
mış lar.

Maİl

Azər bay can xal qı nın 
ta rix bo yu for ma la şan və 
gü nü mü zə dək gə lib ça tan 
adət-ənə nə lə ri ni, mə də ni 
də yər lə ri ni, elə cə də xe yir-
xah lıq, bir lik və həm rəy lik 
rəmz lə ri ni özün də əks et-
di rən Nov ruz bay ra mı pay-
tax tın Bi nə qə di ra yo nun da 
da tən tə nə ilə qeyd edi lib. 
Bi nə qə di qə sə bə sin də təş-
kil olu nan şən lik də “Ba har 
qı zı” Nov ru zun xal qı mı za 
ru zi-bə rə kət və əmi na man-
lıq gə tir mə si ni ar zu la yıb. 
Nov ru zun əsas per so naj la rı 
“Ko sa” və “Ke çəl” bir-bi rin-
dən ma raq lı çı xış la rı ilə bay-
ram əh val-ru hiy yə si ni da ha 
da ar tı rıb.Təd bir də Nov ruz 
adət-ənə nə lə ri ni əks et di-
rən eks po nat lar da əks olu-
nub, ye ni yet mə və gənc id-
man çı lar öz mə ha rət lə ri ni 
gös tə rib lər.

Mə ra sim də çı xış edən 
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 
ulu ba ba la rı mız dan bi zə ya-
di gar qa lan, mil li ru hu mu zu 
və yad da şı mı zı bü tün zən-

gin li yi ilə əks et di rən Nov-
ruz bay ra mı mü na si bə ti lə 
sa kin lə ri təb rik edib, bil di-
rib ki, Nov ruz ye ni ilin , ilk 
ba ha rın, sev gi nin, sül hün, 

qar daş lı ğın və dost lu gun 
bay ra mı dır.

Son ra təd bir də ənə nə vi 
bay ram ton qa lı yan dı rı lıb.

Bi nə qə di qə sə bə bə-
lə diy yə si tə rə fin dən təş kil 
olu nan bay ram təd bi ri in cə-

sə nət us ta la rı nın və ra yon  
Mər kə zi Mə də niy yət evi nin 
bə dii öz fəa liy yət kol lek ti vi-
nin ge niş kon ser ti ilə da vam 
et di ri lib.  

Binəqədiqəsəbəsində
Novruzşənliyi

MaİlaĞaXaNOv

Azər bay can Qə sə bə Bə-
lə diy yə lə ri Mil li As so sia si ya-
sı nın səd ri, Bi nə qə di ra yo nu 
M.Ə.Rə sul za də bə lə diy yə si-
nin səd ri Hüm bət Hü sey nov 
və Bi nə qə di ra yon Bə lə diy yə-
lər Şu ra sı nın səd ri, Bi nə qə di 
bə lə diy yə si nin səd ri Si ta rə 
Cab bar lı Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Döv lət İda rə çi lik Aka de mi-
ya sın da “Bə lə diy yə ida rə çi-
li yi nin ak tu al prob lem lə ri” 
is ti qa mə ti üz rə əla və təh sil 
kurs la rın da iş ti rak edib lər. 

Mar tın 2-dən 6-dək ke çi-
ril miş kurs lar da Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti Ad-
mi nist ra si ya sı nın Re gio nal 
İda rə et mə və Yer li Özü nüi da-
rə et mə Or qan la rı ilə iş şö bə-
si nin sek tor mü di ri Kam ran 
Bay ra mov, Əd liy yə Na zir li yi 
Bə lə diy yə lər lə İş Mər kə zi nin 
rəi si Meh di Sə lim za də, Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti ya nın da Döv lət İda rə-
çi lik Aka de mi ya sı nın rek to ru 
Ur xan Ələk bə rov, həm çi nin 
tür ki yə li mü tə xəs sis lər – pro-
fes sor Onur En der As lan, pro-
fes sor Ha san Can po lat, An ka-
ra Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
Tay fun Çı nar, Ke çiö ren Bə-
lə diy yə si nin səd ri Mus ta fa 
Ak və di gər lə ri mə ru zə lər lə 
çı xış edib lər. 

“Yer li özü nüi da rə et mə-
nin da vam lı in ki şa fı və eko-
lo ji si vi li za si ya da əhə miy yə-
ti”, “Yer li özü nüi da rə et mə də 
mü qa yi sə lər və xid mət lər”, 
“Yer li özü nüi da rə et mə də ye-
ni tex no lo gi ya la rın tət bi qi”, 
“Azər bay can da yer li özü nüi-
da rə et mə in ki şa fı nın prio ri tet 
is ti qa mət lə ri” və s. möv zu lar-

da apa rı lan mü za ki rə lər də 
Tür ki yə nin bə lə diy yə təc rü-
bə si də öy rə ni lib. 

Res pub li ka üz rə 25 bə-
lə diy yə səd ri nin iş ti rak et-
di yi kurs lar çər çi və sin də 
bə lə diy yə lə rin təc rü bə mü-
ba di lə si 7-12 mart ta rix lə-
rin də Tür ki yə nin An ka ra 
şə hə rin də da vam et di ri lib. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Döv lət 
İda rə çi lik Aka de mi ya sı və 
TO DA İE (Tür ki ye ve Or ta 
Do ğu Am me İda re si Ens-
ti tü sü) ara sın da bağ lan mış 
qar şı lıq lı əmək daş lı ğa da ir 
mü qa vi lə yə əsa sən, on la-
rın təş ki lat çı lı ğı, Tİ KA-nin 
(Türk İş bir li ği ve Ko or di-
nas yon Ajan sı Baş kan lı ğı) 
dəs tə yi ilə Azər bay ca nın bir 
ne çə bə lə diy yə sədri 5 gün 
An ka ra da sə fər də olub lar. 
Sə fər də iki öl kə nin bə lə-
diy yə lə ri ara sın da təc rü bə 
mü ba di lə si və bu sa hə də ki 
ye ni lik lər ba rə də Azər bay-
can bə lə diy yə lə ri nin mə-
lu mat lan dı rıl ma sı qar şı ya 
məq səd qo yu lub. 

Sə fər za ma nı TO DA İE-
nin rek to ru, pro fes sor Onur 
En der As lan rəh bər lik et di yi 
ins ti tut ba rə də mə lu mat ve-
rib, di gər döv lət lər lə qar şı-
lıq lı əla qə lər dən, əmək daş lıq 
prin sip lə rin dən da nı şıb. TO-
DA İE-nin 1952-ci il də ya-
ra dıl dı ğı nı diq qə tə çat dı ran 
rek tor təc rü bə və fi kir mü-
ba di lə si ba xı mın dan bu ki mi 
la yi hə lə rin əhə miy yə ti ni xü-
su si vur ğu la yıb. 

Sə fər çər çi və sin də Azər-
bay ca nın bə lə diy yə rəh bər-
lə ri An ka ra Bü yük şe hir və 
Ke çiö ren bə lə diy yə lə ri nin 
fəa liy yə ti ilə ta nış olub lar. 
On la ra bu bə lə diy yə lə rin əra-
zi si ni əha tə edən ge cə qon du-
la rın ye rin də ye ni park la rın, 
fəv va rə lə rin sa lın ma sı, ya şa-
yış bi na la rı nın ucal dıl ma sı, 
elə cə də bə lə diy yə lər tə rə-
fin dən hə ya ta ke çi ri lən məi-
şət tul lan tı la rı nın da şı na raq 
zə rər siz ləş di ril mə si sa hə sin-
də gö rü lən iş lər ba rə də mə-
lu mat ve ri lib. 

Son ra qo naq lar İçiş ler Ba-
kan lı ğı Ma hal li İda re ler Ge nel 

Mü dür lü yü ilə ta nış olub lar. 
Bu ra da Ma hal li İda re ler ge nel 
mü dü ri Ömər Do ğa nay yer li 
özü nüi da rə et mə is ti qa mə-
tin də gö rü lən iş lər dən bəhs 
edib, ye ni lik lər ba rə də mə lu-
mat ve rib. 

Tİ KA-nı zi ya rət za ma nı 
təş ki la tın rəh bə ri Ser dar Çam 
qo naq la rı Türk İş bir li ği ve Ko-
or di nas yon Ajan sı Baş kan lı ğı-
nın ya ran ma ta ri xi, fəa liy yə ti 
ba rə də mə lu mat lan dı rıb, baş-
kan lı ğın Azər bay can la əla qə-
lə rin dən bəhs edə rək bun dan 
çox məm nun ol duq la rı nı ifa-
də edib və əmək daş lı ğın bun-
dan son ra da ha da sıx da vam 
et di ri lə cə yi ni bil di rib. 

Ye kun da iş ti rak çı la ra 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Döv lət 
İda rə çi lik Aka de mi ya sı və 
TO DA İE adın dan ser ti fi kat-
lar təq dim edi lib. 

Sə fə rin so nun da iş ti rak-
çı lar Ke çiö ren bə lə diy yə si tə-
rə fin dən Xo ca lı şə hid lə ri nin 
xa ti rə si nə ucal dıl mış abi də ni 
zi ya rət edib, fa ciə qur ban la rı-
nı eh ti ram la yad edib lər. 

Xal qı mız qə ri nə lər bo yu 
ya şat dı ğı, hər il ba ha rın doğ-
ma nə fə si ilə tə bi ət oya nan-
da se vinc lə piş va zı na  çıx dı-
ğı əziz bay ra mı bu söz lər lə 
qar şı la yır. Nov ruz sö zü “ye ni 
gün, ye ni ru zi” mə na sı ve rir. 
Şi mal ya rım kü rə sin də bu 
bay ram ast ro no mik  ya zın 
baş lan ğı cı, ge cəy lə  gün dü-
zün  bə ra bər ləş di yi gün də 
ke çi ri lir. Bu da tə sa dü fi de yil. 
Bir sı ra xalq lar ya zın gə li şi ni 
ta ri xən tə biə tin can lan ma sı 
ilə bağ la mış lar. Bu  mü na si-
bət lə küt lə vi şən lik lər ke çir-
miş lər. Qə dim za man lar dan 
baş la ya raq İran, Əf qa nıs tan, 
Ta ci kis tan, Öz bə kis tan və 
bə zi Şərq xalq la rı ilə ya na şı, 
azər bay can lı lar da ba ha rın 
gə li şi ni xü su si mə ra sim lər-
lə qar şı la yır lar.

Nov ruz  Azər bay can 
xal qı nın  zən gin  mad di və 
mə nə vi də yər lə ri nin mü-
hüm bir his sə si ni özün də 
eh ti va edən bö yük mə də-
niy yət ha di sə si dir. Nov ru-
zun tər ki bi qu ru luş ca mü-
rək kəb, məz mun ca də rin 
və əha tə li dir. Nov ru zun 
gə li şi  yur du muz da əsl toy-
dü yü nə çev ri lir. Bu bay ram 
bir-bi rin dən ma raq lı el şən-
lik lə ri ilə mü şa yi ət olu nur. 
Hər ev də mer-mey və li, sə-
mə ni li xon ça lar bə zə di lir. 
Qə dim ta ri xi kök lə ri miz lə 
bağ lı olan Nov ruz bi zə ulu 
keç mi şi miz dən, atəş pə rəst-
lik döv rün dən ya di gar qa lıb. 
Nov ru zun  bir çox adət-ənə-
nə lə rin də atəş pə rəst li yin iz-
lə ri ni in də də gö rü rük. 

Qə dim inanc la ra gö rə, 
kai nat 4 ün sür dən – su, od, 
tor paq və ha va dan ya ran-
mış dır. Bu na uy ğun ola raq 
Nov ruz bay ra mı ərə fə sin də 
4 çər şən bə qeyd olu nur. Bi-
rin ci çər şən bə su çər şən bə-
si dir. Ba ha ra doğ ru çay la rın 
bu zu əri yir, bol su tor pa ğı 
is la dır. Su çər şən bə si də 
bun dan qay naq la nır. İkin ci 
çər şən bə od çər şən bə si dir. 
Gü nəş ya vaş-ya vaş tor pa ğı 
qız dı rır, is ti nə fə si ilə onu 
əki nə ha zır la yır. Üçün cü 
çər şən bə yel çər şən bə si dir. 
Yel ar tıq ya zın hə ra rə tin dən 
oyan mış tor pa ğı, ya za həs rət 
gül lə ri tər pə dir, tu mur cuq-
la nan ağac la rı yel lə dir. So-
nun cu çər şən bə isə tor paq 
çər şən bə si dir.Tə biə tin su 
ilə is la dıb, gü nəş lə isi dib, 
əki nə ha zır la dı ğı ana tor-
paq da yaz əki ni tor paq çər-
şən bə sin dən baş la nır. 

Uzun il lər Nov ruz la 
bağ lı bir-bi rin dən gö zəl 
adət-ənə nə lər for ma la şa-
raq nə sil lər dən-nə sil lə rə 
ötü rül müş dür. Nov ru zun 
ən gö zəl adət lə rin dən bi ri 
bay ram ərə fə sin də hə yət-
ba ca da tə miz lik iş lə ri nin 
gö rül mə si dir. Ailə nin bü-
tün üzv lə ri kö mək lə şib hər 
yan da sə li qə-sah man  ya ra-
dır lar. Hər tə rəf də ye ni lik 
ha va sı du yu lur. Nov ru zun 
süf rə si də fərq li dir. Bay-
ram ax şa mın da  süf rə də 
mil li xö rək lər, ən  baş lı ca-
sı isə plov ol ma lı dır. Adə-
tə gö rə, süf rə yə “s” hər fi 
ilə baş la yan 7 növ ər zaq 
qo yu lur: su, süd, sə mə ni, 
sün bül, si yə nək ba lı ğı, süz-
mə, su cuq... Bun dan baş qa 
şə kər bu ra, pax la va, şə kər 
çö rə yi, ba dam, püs tə, kiş-
miş, bo yan mış yu mur ta lar 
da süf rə mi zi bə zə yir.

İla xır çər şən bə də yan dı-
rı lan bay ram ton qal la rın da 
“ağır lı ğım, uğur lu ğum od da 
yan sın” de yə rək ton qal dan 
at la nan  in san lar bu nun la 
bəd nə zə ri, şər qüv və lə ri  

od da yan dır dıq la rı na, ye ni 
hə ya ta baş la dıq la rı na  inam-
la rı nı ifa də edir lər. Nov ru-
zun əsas rəmz lə rin dən bi ri 
ki mi ev də sə mə ni gö yər dən 
in san lar da bu nun la ye ni il-
də məh su lun bol ola ca ğı na 
ümid edir lər.

 Nov ruz ax şa mı niy yət 
edib qu laq fa lı na çı xar lar. 
Eşi di lən ilk söz niy yə tin baş 
tu tub-tut ma ya ca ğı na işa-
rə dir. Ona gö rə də bay ram 
ax şa mı hər ev də xoş söz 
da nı şıl ma lı dır. Bu adə ti də 
unut maq ol maz ki, bay ram 
ax şa mı na dək bü tün kü sü lü-
lər ba rış ma lı dır. Bu adət lər 
il lə rin sı na ğın dan ke çə rək 
özü nü doğ rul dub. Pa pa qat-
ma da Nov ru zun ma raq lı 
adət lə rin dən sa yı lır. Ev yi-
yə si bay ram şir niy ya tın dan 
pa pa ğa yı ğar, pa paq yi yə si 
də gə lib sov qa tı nı gö tü rər.

Nov ruz bay ra mı nı Ko sa-
sız, Ke çəl siz tə səv vür et mək 
müm kün de yil, on lar bu 
bay ra mın əsas qəh rə man-
la rı sa yı lır lar. Ke çə və Ko sa 
şən lik də min cür məz hə kə 
çı xa rır, ev-ev, oba-oba gə zib 
öz lə ri nə azu qə top la yır lar. 
Elə ki Ko sa  özü nün

A Ko sa-Ko sa gəl sə nə,
Gə lib sa lam ver sə nə,
Çöm çə ni dol dur sa na,
Ko sa nı yo la sal sa na

mah nı sı nı oxu ma ğa baş la dı, 
in san lar onun tor ba sı na pay 
qo yur lar. Nov ruz da ta ma-
şa və oyun lar da xü su si yer 
tu tur. Ki çik çil lə dən baş la-
ya raq ta ma şa ha zır la nır. Qı-
lın coy nat ma, kə mə rat ma, 
qoç dö yüş dür mə ta ma şa la rı 
in di də xoş bir ənə nə ki mi 
bə zi böl gə lə ri miz də qo ru-
nur. Bun dan baş qa, aşıq oyu-
nu, qurd oyu nu, di rə döy mə 
və s. ki mi oyun lar da təş kil 
edi lir. 

Bu gün Nov ruz bay ra mı 
Azər bay can da döv lət sə viy-
yə sin də ke çi ri lir. Əsr lə rin 
ya di ga rı olan Nov ru zu xal-
qı mız unut mur və hər il bö-
yük coş ğu ilə qeyd edir. 

Yurdumuzaallı-güllüNovruz
gəlir,nəxoşgəlir...

Ay tə kin BAY RA MO VA,
YAP Bi nə qə di ra yon  

təş ki la tı nın gənc üz vü

Türkiyəninbələdiyyə
təcrübəsiöyrənilir

Yeniəraziilkpartiyatəşkilatı
təsisedildi

Şagirdlər“MemorialSoyqırımı
Muzeyi”ndə...
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Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tap şı rı ğı na əsa sən res pub-
li ka nın di gər ra yon la rın da 
ol du ğu ki mi, Bi nə qə di ra yo-
nun da da və tən daş la rın ic-
ba ri tib bi müa yi nə si da vam 
edir. Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
yer lə şən, əha li nin tib bi pro-
fi  lak tik müa yi nə si ni hə ya ta 
ke çi rən 15 say lı şə hər po lik-
li ni ka sı zə ru ri tib bi ava dan-
lıq və dər man pre pa rat la rı 
ilə təc hiz olu nub. İc ba ri tib-
bi müa yi nə za ma nı xəs tə li yi 
aş kar olu nan sa kin lər am bu-
la tor və sta sio nar müa li cə yə 
cəlb olu nub lar. Məq səd əha-
li nin sağ lam lı ğı nı qo ru maq, 
on la rın səh hə tin də baş ve rə 
bi lə cək xəs tə lik lə ri er kən 
mər hə lə də aş ka ra çı xa ra raq 
qar şı sı nı al maq dır. Ak si ya-
da sa kin lər rent gen, ult ra səs 
müa yi nə, sto ma to loq, te ra pi-
ya və di gər müa yi nə lər dən 
ke çir lər. 

15 say lı şə hər po lik li ni ka-
sı nın baş hə ki mi Ra uf Sa dı qov 
bil di rib ki, ak si ya za ma nı fev-

ral ayı nın 2-dən mar tın 16-
na ki mi 7 min 500-dən çox 
və tən daş tib bi müa yi nə dən 
keç mək üçün po lik li ni ka ya 
mü ra ci ət edib. Müa yi nə dən 
ke çən lər dən 2 min 900 nə fə-
ri am bu la tor müa li cə yə cəlb 
olu nub. 

15 say lı şə hər po lik li ni-
ka sın da ke çi ri lən ak si ya nın 
ge di şi ni iz lə yən Bi nə qə di Ra-
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tı nın İc ti mai-si ya si və 
hu ma ni tar mə sə lə lər şö bə si-
nin mü di ri Nu ru də Al lah ya-
ro va bil di rib ki, öl kə baş çı sı-
nın əha li nin tib bi müa yi nə-
dən ke çi ril mə si nə da ir ver di-
yi tap şı rı ğa uy ğun ola raq, ya şı 
18-dən yu xa rı olan 75 min 
133 nə fər sa kin ic ba ri tib bi 
müa yi nə dən ke çib. Sa kin lə-
rin hə vəs lə po lik li ni ka la ra 
mü ra ci ət edə rək müa yi nə-
dən keç mə lə ri sü but edir ki, 
və tən daş lar bu ak si ya nı yük-
sək də yən di rir lər. 

Bi zim lə söh bət də Bi lə cə-
ri qə sə bə sa ki ni Za ur Cüm-
şü dov  gös tə ri lən xid mət dən 
ra zı lı ğı nı ifa də et di: “Müa yi-

nə za ma nı da xi li or qan la rım 
pe şə kar hə kim lər tə rə fi n dən 
də qiq yox la nıl dı və or qa niz-
mim də baş ve rə bi lə cək xəs-
tə lik lər lə bağ lı mə ni xə bər dar 
et di lər. Bu cür xey riy yə ak si-
ya sı nın təş ki li nə gö rə döv lət 
baş çı sı na min nət da rıq”.

Qə sə bə sa ki ni Gül şən 
Qu li ye va da tib bi müa yi nə-
nin va cib li yi nə to xu na raq de-
di: “Səh hə ti miz də baş ve rən 
xəs tə lik lər dən xə bər siz olu-
ruq. Ailə lik lə müa yi nə dən 
keç mək üçün gəl mi şik. Be lə 
ak si ya lar döv lət baş çı sı nın 
və tən daş la ra gös tər di yi qay-
ğı nın ba riz nü mu nə si dir”.

Xa tır la daq ki, və tən daş-
la rın sağ lam lı ğı nın qo run-
ma sı na yö nə lən bu təd bi rin 
yük sək sə viy yə də ke çi ril-
mə si üçün Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fi n dən 
xü su si ko mis si ya ya ra dı lıb. 
Sa kin lər 9,10, 15, 25, 27, 35 
və 6 nöm rə li bir ləş miş şə hər 
po lik li ni ka la rın da, ha be lə 
Xo cə sən Sağ lam lıq Mər kə-
zin də hər tə rəf li müa yi nə 
olu nur lar. 

İcbaritibbimüayinə
davametdirilir

“baKI-2015”avrOPaOYuNlarINaDOĞru...

AvropaOyunlarıbeynəlxalq
aləmdəölkəmizinnüfuzunu
dahadaartıracaq

ESMİraOrucOva

Cə miy yə ti mi zin əhə-
miy yət li his sə si ni təş kil edən 
gənc li yin sağ lam hə yat tər zi nə 
üs tün lük ver mə si se vin di ri ci-
dir. Uşaq və gənc lə ri miz fi  zi ki 
sağ lam lıq üçün mün tə zəm şə-
kil də id man la məş ğul olur lar. 
On la rın fi  zi ki və mə nə vi sağ-
lam lı ğı Azər bay can döv lə ti nin 
da im diq qə tin də dir. Bu məq-
səd lə res pub li ka mı zın bü tün 
böl gə lə rin də Olim pi ya id man 
komp leks lə ri, id man qur ğu la-
rı ya ra dı lır, gənc lə rin id ma na 
ma ra ğı nın art ma sı üçün ma-
raq lı la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir.  

Ha zır da res pub li ka mı zın 
pay taxt və böl gə lə rin də fəa-
liy yət gös tə rən ümum təh sil 
mü əs si sə lə rin də təh sil alan 
uşaq və gənc lər müx tə lif id-
man növ lə ri ilə məş ğul olur lar. 
Be lə təh sil ocaq la rın dan bi ri 
də Bi nə qə di ra yo nun da fəa-
liy yət gös tə rən 115 say lı tam 
or ta mək təb dir. Bu mək tə bin 
şa gird lə ri həm dərs lə ri ni yax şı 
oxu yur, həm mü sa bi qə və bi lik 
olim pia da la rın da iş ti rak edir, 
həm də id man ya rış la rın da 
uğur lu çı xış la rı ilə fərq lə nir lər. 
Sə fər bər lik və Hər bi Xid mə tə 
Ça ğı rış üz rə Döv lət Xid mə ti və 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə bu ya xın lar da təş kil olu nan 
“Və tə nin mü da fiə si nə ha zı-
ram” ad lı rəsm mü sa bi qə sin də 

mək tə bin 10-cu si nif şa gird lə-
ri  İn qi lab Ba ba yev və Pir ver di 
Ağa za də mü ka fat çı lar sı ra sın da 
qə rar la şıb lar. Təh sil mü əs si sə-
si nin təm sil çi lə ri ra yon la ra ra sı, 
spar ta kia da və pay taxt ya rış-
la rın da iş ti rak edir, ya rış təc-
rü bə lə ri ni ar tı rır lar. Bu ra da 
id man dərs lə ri yük sək sə viy-
yə də təş kil olu nur. Şa gird lər 
ko man da id man növ lə ri üz rə 
tək cə bə dən tər bi yə si dərs lə-
rin də de yil, dərs dən son ra da 
məş ğul olur lar. 

Mək tə bin di rek to ru Tan rı-
ver di Oru cov bil dir di ki, bu ra-
da təh sil alan şa gird lər id man 
sa hə sin də bö yük uğur lar əl də 
edib lər: “Mək tə bi miz də ay rı-
ay rı id man növ lə ri üz rə uğur 
qa zan mış çox say lı id man çı-
lar var. Bə zi şa gird lə ri miz  bir 
ne çə id man nö vü ilə məş ğul 
olur lar. On la rın fi zi ki cə hət-
dən da ha da möh kəm lən mə-
lə ri üçün id man za lın da hər 
gün müx tə lif ko man da id man 
növ lə ri üz rə oyun lar təş kil 
edi rik. Məq sə di miz uşaq la rın 
fi  zi ki ha zır lı ğı nı yük sək sə viy-
yə yə çat dır maq dır. Əgər uşaq, 
gənc id man la məş ğul ol sa, bə-
dən tər bi yə si nə diq qət ye tir-
sə, o, fi zi ki cə hət dən sağ lam 
ol maq la ya na şı, dərs lə ri ni də 
yax şı mə nim sə yə cək. Adə tən, 
uşaq lar id man mək təb lə ri nə, 
id man klub la rı və cə miy yət lə-
ri nə 7-8 yaş la rın da ya zıl ma ğa 
baş la yır lar. Hə min yaş da uşaq-

la rın mü əy yən id man nö vü 
üz rə is te da dı nı da çox za man 
or ta mək təb də id man dər si-
ni təd ris edən mü əl lim lər üzə 
çı xa rır lar. Son il lər pay taxt və 
böl gə lər də çox lu say da müa sir 
stan dart la ra ca vab ve rən ye ni 
mək təb bi na la rı ti ki lir və bu 
təh sil mü əs si sə lə rin də hər bir 
şə rai ti olan id man zal la rı uşaq-
la rın is ti fa də si nə ve ri lir. Bi zim 
mək tə bi miz də əsas lı tə mir 
olu nub. Bu ra da yük sək sə viy-
yə də təh sil al maq, ey ni za man-
da id ma nın müx tə lif növ lə ri ilə 
məş ğul ol maq üçün hər tə rəf  i 
şə ra it var. Mil li Olim pi ya Ko-
mi tə si, Gənc lər və İd man Na-
zir li yi, Təh sil Na zir li yi tə rə fi n-
dən or ta mək təb lər də id ma nın 
küt lə vi li yi nin tə min edil mə si 
məq sə di lə mü tə ma di təd bir-
lər hə ya ta ke çi ri lir. Mün tə zəm 
ola raq müx tə lif sə viy yə lər də 
ya rış la rın ke çi ril mə si mək təb-
li lər ara sın da id man növ lə ri nin 
da ha ge niş ya yıl ma sı na şə ra it 
ya ra dır, on la rın fi  zi ki ha zır lıq-
la rı nın ar tı rıl ma sı na, təc rü bə 
top la ma sı na xid mət edir”. 

Mək tə bin fi zi ki tər bi yə 
mü əl li mi Sa kit Sa la ho vun söz-
lə ri nə gö rə, mək təb il lə ri fi  zi ki 
tər bi yə vər di şi nə yi yə lən mə-
yin ən mü na sib döv rü dür: “İn-
sa nın hə yat prob lem lə rin dən, 
gün də lik qay ğı lar dan uzaq ol-
du ğu dövr uşaq və yet kin lik 
ya şı dır. Uşaq lar 6 ya şın dan 18 
ya şı na qə dər or ta mək təb lər də 

təh sil alır, gü nü nün çox his sə si-
ni bu ra da ke çi rir lər. Gə lə cə yin 
güc lü id man çı la rı nın ye tiş di-
ril mə si nə or ta mək təb lər dən 
baş la nıl ma lı dır”. 

Ye ri gəl miş kən, 115 say-
lı or ta mək tə bin mə zun və 
şa gird lə ri in di yə dək ay rı-ay-
rı id man növ lə ri üz rə yük sək 
nə ti cə lər  gös tər miş lər. Təh sil 
oca ğı nın ye tir mə si Uma ya Hə-
şi mo va ten nis üz rə ke çi ri lən 
bey nəl xalq tur nir lər də uğur la 
çı xış edir. O, Ru si ya, Tür ki yə və 
ABŞ-da təş kil olu nan ya rış lar-
da me dal lar qa za nıb. 9-cu si nif 
şa gir di Sa bir Əz məm mə dov 
kik boksinq üz rə ye ni yet mə lər 
ara sın da ke çi ri lən Av ro pa çem-
pio na tın da qı zıl me dal qa za nıb. 
Abu zər Məm mə dov qay da sız 
dö yüş üz rə Asi ya çem pio nu ti-
tu lu əl də edib. Ra min Ab ba sov 
sam bo üz rə res pub li ka çem pio-
na tın da bi rin ci olub. Mək tə bin 
zə ka sa hi bi Ra uf Mi ka yı lov res-
pub li ka çem pio nu dur. Ötən il 
Təh sil Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lən fut bol ya rış la rın da 
mək tə bin ko man da sı Ba kı şə-
hə ri üz rə bi rin ci, res pub li ka 
üz rə isə üçün cü ye ri tu tub. 
Mək tə bin şah mat çı la rı ra yon 
üz rə ke çi ri lən tur nir də bi rin-
ci ye rə la yiq gö rü lüb lər. Təh-
sil oca ğı nın oğ lan və qız lar dan 
iba rət fut bol ko man da sı ra yon 
ko man da la rı ara sın da bi rin ci, 
bas ket bol çu qız lar isə üçün cü 
pil lə də qə rar la şıb lar. 

ESMİraOrucOva

Rub ri ka mı zın bu dә fә ki 
qo na ğı “Vә tәn” Res pub li ka 
İx ti sas laş dı rıl mış Olim pi ya 
Eh ti yat la rı Uşaq Gәnc lәr 
Fut bol Mәk tә bi nin di rek-
to ru Mus ta fa Hә sә nov dur.

– Mus ta fa mü әl lim, Ba-
kı nın ilk Av ro pa Oyun la rı na 
ev sa hib li yi et mә si ilә bağ lı 
�  kir lә ri ni zi bil mәk ma raq lı 
olar dı...

– Av ro pa Olim pi ya Ko-
mi tə si nin İc ra iy yə Ko mi tə-
si nin I Av ro pa Oyun la rı nın 
Ba kı da təş ki li ilə bağ lı qə ra-
rı is tər Azər bay can, is tər sə 
də Av ro pa üçün çox mü hüm 
ha di sə dir. Afi na şə hə ri ilk 
Yay Olim pi ya Oyun la rı nın 
ev sa hi bi ki mi ta ri xə dü şüb-
sə, Ba kı I Av ro pa Oyun la rı na 
ev sa hib li yi edən şə hər ki mi 
yad daş lar dan si lin mə yə cək. 
Şüb hə siz, Ba kı nın qi tə nin I 
Av ro pa Oyun la rı na ev sa hib-
li yi et mə si ilə bağ lı ve ri lən 
qə rar heç də tə sa dü fi  de yil-
dir. Bu gün doğ ma res pub li-
ka mız re gio nun ən qüd rət li 
döv lə ti nə çev ril miş dir. Bü-
tün is ti qa mət lər də in ki şaf 
göz qa ba ğın da dır. Res pub-
li ka mız da ic ti mai-si ya si sa-
bit li yin hökm sür mə si də bu 
qə ra rın qə bu lun da bö yük rol 
oy na mış dır. Bu oyun lar res-
pub li ka mı zın is tər id man, 
is tər sə də bey nəl xalq nü fu-
zu nun yük səl mə si nə ye ni 
tə kan ve rə cək dir. 

Əmi nəm ki, ilk Av ro pa 
Oyun la rı yük sək sə viy yə də 
təş kil olu na caq, bey nəl xalq 
ic ti ma iy yət Azər bay can da 
is tə ni lən təd bi rin ən yük sək 
sə viy yə də ke çi ril mə si nin şa-
hi di ola caq. Bu mö tə bər id-
man təd bi rin də bir çox öl kə-
lə rin id man çı la rı, rəs mi nü-
ma yən də lər, qo naq lar iş ti tak 
edə cək lər. Bu, mə su liy yət lə 
ya na şı, bi zim üçün həm də 
bö yük qü rur dur. Biz ha mı-
mız bu nun la fəxr et mə li yik. 

Bu iş də hər kəs əlin dən gə-
lən dəs tə yi gös tər mə li dir. 
İlk Av ro pa Oyun la rın da 
Təh sil Na zir li yi nin nəz din-
də fəa liy yət gös tə rən id man 
mək təb lə ri nin bir çox ye-
tir mə lə ri qa lib adı uğ run da 
mü ba ri zə apa ra caq lar və bu, 
bi zi se vin di rir. 

Ye ri gəl miş kən, Təh sil 
Na zir li yi tə rə fi n dən res pub-
li ka da id ma nın in ki şa fı və 
küt lə vi ləş mə si is ti qa mə tin-
də mü tə ma di ola raq sil si lə 
təd bir lər təş kil olu nur. Ay-
rı-ay rı id man növ lə ri üz rə 
tur nir və ya rış lar ke çi ri lir. 
Res pub li ka da di gər sa hə-
lər lə ya na şı, id ma nın sü rət li 
in ki şa fı sağ lam gənc nəs lin 
ye tiş mə si nə zə min ya ra dır. 

Ya ra dı lan bu cür yük sək 
şə rai tə gö rə Azər bay ca nın 
döv lət baş çı sı, Mil li Olim-
pi ya Ko mi tə si nin pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye və min-
nət dar lı ğı mı zı bil di ri rik. İn-
şal lah, id man çı la rı mız on la ra 
bəs lə ni lən ümid lə ri doğ rul-
da caq və Azər bay ca nın id-
man ta ri xi nə ye ni bir sə hi fə 
ya za caq lar. 

– De mәk olar mı ki, Av-
ro pa Oyun la rı nın Ba kı-
da tәş kil olun ma sı öl kә miz 
üçün hәm dә bö yük bir tәc-
rü bә dir....

– Azər bay can id man sa-
hə sin də dün ya da ki fa yət qə-
dər ta nın mış dır. Mö tə bər 
ya rı şa ev sa hib li yi et mə yi miz 
öl kə mi zin bü tün dün ya da 
nü fu zu na müs bət tə sir gös-
tə rir. Azər bay ca nın müa sir 
gənc lə ri, qə dim ta ri xə 
ma lik mə də niy yə ti, 
dün ya şöh rət li id-
man çı la rı var. Bu 
gün gənc lə ri miz 
id ma nı mı zı in ki-
şaf et di rir, dün-
ya ya ta nıt dı rır lar. 
Av ro pa Oyun la rı 
bü tün dün ya da 
nü fu zu mu zu bir 
da ha ar tır maq la 
ya na şı, id ma nı mı-

zın mad di-tex ni ki ba za sı nın 
güc lən mə si nə şə ra it ya ra da-
caq. 

He sab edi rəm ki, Av ro-
pa Oyun la rı nın təş ki li bi-
zim qar şı mız da bir im ta han, 
mə su liy yət dir. Bu ya rış la rı 
uğur la təş kil et dik dən son ra 
Olim pi ya Oyun la rı nı da öl-
kə miz də ke çir mə yi miz üçün 
şan sı mız ar ta caq. Mə lum dur 
ki, 2016-cı il də şah mat olim-
pia da sı na, 2017-ci il də İs lam 
Həm rəy lik Oyun la rı na öl-
kə miz ev sa hib li yi edə cək. 
Fut bol üz rə Av ro pa çem pio-
na tı nın mər hə lə ya rış la rı da 
2020-ci il də pay tax tı mız da 
təş kil olu na caq. Be lə lik lə, 
qar şı da bi zi bö yük iş lər göz-
lə yir. 

Xü su si vur ğu la maq is tər-
dim ki, Av ro pa Oyun la rın-
dan son ra təş ki lat çı lıq ba-
xı mın dan yer li kadr la rı mız 
ye ti şə cək. Biz bu oyun lar da 
kö nül lü lə rin xid mət gös tər-
mə si ni, nəq liy ya tın, təh lü-
kə siz li yi ni, min lər lə in sa nın 
yer ləş di ril mə si və qi da lan-
ma sı, id man ob yekt lə rin də 
ya rış la rın təş ki li mə sə lə lə-
ri ni yük sək sə viy yə də hə-
ya ta ke çir mə li yik. İlk Av ro-

pa Oyun la rı öl kə də tu rizm 
sek to ru nun in ki şa fı na da öz 
töh fə si ni ve rə cək.

– Mus ta fa mü әl lim, Av-
ro pa Oyun la rı nın ev sa hi bi 
ki mi id man çı la rı mı zın da 
üzә ri nә bö yük mә su liy yәt 
dü şür. On la rın po ten sia lı nı 
ne cә qiy mәt lәn di rir si ni z?

– I Av ro pa Oyun la rı nın 
res pub li ka mız da ke çi ril mə-
si ilə bağ lı ve ri lən qə rar da, 
şüb hə siz ki, id man çı la rı mı-
zın qa zan dıq la rı nai liy yət lə-
rin də bö yük ro lu ol muş dur. 
Olim pi ya Oyun la rı, dün ya 
və Av ro pa çem pio nat la rın da 
at let lə ri mi zin əl də et di yi qə-
lə bə lər Azər bay ca nın id man 
öl kə si ol du ğu nu bir da ha sü-
but et miş, öl kə də id ma nın 
və Olim pi ya hə rə ka tı nın 
yük sək sü rət lə in ki şaf et di-
yi ni gös tər miş dir. İd ma na 
döv lət sə viy yə sin də gös tə ri-
lən diq qət və qay ğı nə ti cə-
sin də Azər bay can dün ya da 
id man döv lə ti nə çev ril miş-
dir. Dün ya nın heç bir ye rin-
də id ma na Azər bay can da kı 
ki mi yük sək qay ğı gös tə ril-
mir. Gənc lər də bu sa hə yə 
diq qə tin art ma sı Azər bay-
can Pre zi den ti İl ham Əli ye-
vin adı ilə bağ lı dır. Döv lət 
baş çı sı nın möh kəm ira də-
si, şəx si qay ğı sı sa yə sin də 
gənc lə ri mi zin sağ lam ruh da 
tər bi yə si, id ma na olan ma-
ra ğı nın art ma sı tə min olun-
muş dur. 

Bir ne çə id man nö vü 
var ki, bu ra da ənə nə vi ola-
raq yük sək me dal lar qa za-

nı lır. İs tər dim ki, Av ro pa 
Oyun la rın da id man-

çı la rı mız tə rə fin dən 
di gər növ lər üz rə 
də bi zi se vin di rə-
cək nə ti cə lər əl də 
olun sun. Söz süz 
ki, bu da Azər bay-
can id ma nı üçün 
konk ret növ üz-
rə ye ni baş lan ğıc, 
bəl kə də “sıç ra-
yış”ola caq.

Maİl

Bi nə qə di ra yo nun da 
yol la rın ge niş lən di ril mə-
si təd bir lə ri da vam et di ri lir. 
Ra yo nun Bi lə cə ri eni şin dən 
və Xur şud ba nu Na tə van kü-
çə sin dən Rə şid İs ma yı lov 
kü çə si nə və əks is ti qa mət-
də hə rə kət edən nəq liy yat 
va si tə lə ri nin təh lü kə siz və 
fa si lə siz hə rə kə ti ni tə min 
et mək məq sə di lə ye ni dən-
qur ma iş lə ri nə start ve ri lib.

“Azər yol ser vis” ASC-nin 
mət bu at xid mə tin dən bil-
di ri lib ki Rə şid İs ma yı lov 
kü çə sin də hə rə kət zo laq la-
rı nın ar tı rıl ma sı is ti qa mə-
tin də iş lər hə ya ta ke çi ri lir. 
Hə min kü çə nin Xur şud ba nu 
Na tə van kü çə si ilə kə siş mə-
sin dən Ba kı-Qu ba yo lu nun 

7-ci ki lo metr li yin də yer lə-
şən yo lö tü rü cü sü nə qə dər 
olan his sə sin də ge niş lən dir-
mə iş lə ri apa rı lır. Ey ni kü-
çə nin Xur şud ba nu Na tə van 
kü çə si ilə kə siş mə sin dən 
av to vağ zal dai rə si nə qə dər 
olan his sə si isə hər bir zo la ğı 
3,75 metr ol maq la 3 hə rə kət 
zo laq lı, av to vağ zal dai rə sin-
dən Xur şud ba nu Na tə van 
kü çə si ilə kə siş mə si nə dək 
olan his sə si isə hər zo la ğı 3,5 
metr ol maq la 2 hə rə kət zo-
laq lı av to mo bil yo lu və av to-
bus lar üçün eni 7,5 metr olan 
zo laq və cib nə zər də tu tu lub. 
Bun dan əla və, hə min əra zi-
də yer lə şən dai rə nin ki çil-
dil mə si plan laş dı rı lır. Ye ni 
la yi hə yə əsa sən, dai rə nin 
ra diu su 11 metr, dia met ri isə 
22 metr təş kil edə cək. Dai rə-

dən av to vağ zal is ti qa mə ti nə 
olan 110 metr lik mə sa fə 4 
ge diş, 4 gə liş dən iba rət ola-
caq. Əla və ola raq, av to bus lar 
üçün hə rə kət zo la ğı və da ya-
na caq in şa edi lə cək.  Ey ni za-
man da, Ba kı-Qu ba yo lu nun 
ye ni dən qu rul muş 6-9 ki lo-
metr lik kö mək çi his sə sin dən 
av to vağ zal is ti qa mə ti nə olan 
sa hə sin də eni 3,5 metr olan 
ye ni zo laq sa lı na caq.

Ha zır da əra zi də yol ge yi-
mi nin ti kin ti si nə start ve ri lib. 
Ha va şə rai ti nor mal ke çər sə, 
iş lə rin ya xın bir ay ər zin də 
ta mam lan ma sı göz lə ni lir. 
Nə zər də tu tu lan ye ni dən-
qur ma iş lə rin dən son ra ye ni 
in şa olun muş dai rə vi qov şaq 
və zo laq lar he sa bı na hə min 
əra zi də nəq liy yat sıx lı ğı ara-
dan qal dı rı la caq.

ESMİra

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
2015-ci il 14 yan var ta rix li 
sə rən ca mı na əsa sən, Azər-
bay ca nın xalq şai ri, SSRİ və 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Döv lət mü ka fat la rı lau rea tı, 
aka de mik Bəx ti yar Mah mud 
oğ lu Va hab za də nin ana dan 
ol ma sı nın 90 il lik yu bi le yi 
ilə bağ lı təd bir lər ke çi ri lir. 
Bi nə qə di Ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si və 26 nöm rə li 
Uşaq və Gənc lə rin Ya ra dı cı-
lıq Mər kə zi nin bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə 297 nöm rə li tam 
or ta mək təb də gör kəm li 
şai rin xa ti rə si nə həsr olun-
muş “Axı dün ya fır la nır” ad-
lı ədə bi-bə dii kom po zi si ya 
təş kil edil miş dir. 

Təd bir də Bi nə qə di Ra-
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı-
sı Apa ra tı nın İc ti mai-si ya si 

və hu ma ni tar mə sə lə lər 
şö bə si nin baş məs lə hət çi-
si El nur Məm mə dov, Ba kı 
şə hə ri üz rə Təh sil İda rə si-
nin mü dir müa vi ni Hü seyn 
Əs gə rov, Gənc lər və İd man 
İda rə si nin rə is müa vi ni Se-
vinc Sü ley ma no va, RİH 
baş çı sı nın Bi lə cə ri qə sə bə-
si üz rə nü ma yən də si İbad 
İb ra hi mov, mü əl lim lər və 
mək təb li lər iş ti rak et miş lər.

Təd bir şai rin xa ti rə si nin 

bir də qi qə lik sü kut la yad edil-
mə si ilə baş lan mış dır. Son ra 
26 nöm rə li Uşaq və Gənc-
lə rin Ya ra dı cı lıq Mər kə zi nin 
dər nək üzv lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya nü-
ma yiş olun muş dur.

Təd bi rin so nun da kom-
po zi si ya da iş ti rak edən 
mək təb li lər Gənc lər və İd-
man İda rə si tə rə fi n dən fəx-
ri fər man la mü ka fat lan dı rıl-
mış lar. 

Biləcəriqəsəbəsində
yollargenişləndirilir

Görkəmlişairinxatirəsianılıb

Məktəblilərinfizikihazırlığı
vacibamildir

üçün hәm dә bö yük bir tәc-

– Azər bay can id man sa-
hə sin də dün ya da ki fa yət qə-
dər ta nın mış dır. Mö tə bər 
ya rı şa ev sa hib li yi et mə yi miz 
öl kə mi zin bü tün dün ya da 
nü fu zu na müs bət tə sir gös-
tə rir. Azər bay ca nın müa sir 
gənc lə ri, qə dim ta ri xə 
ma lik mə də niy yə ti, 

baş çı sı nın möh kəm ira də-
si, şəx si qay ğı sı sa yə sin də 
gənc lə ri mi zin sağ lam ruh da 
tər bi yə si, id ma na olan ma-
ra ğı nın art ma sı tə min olun-
muş dur. 

Bir ne çə id man nö vü 
var ki, bu ra da ənə nə vi ola-
raq yük sək me dal lar qa za-

nı lır. İs tər dim ki, Av ro pa 
Oyun la rın da id man-

çı la rı mız tə rə fin dən 
di gər növ lər üz rə 
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Bi nə qə di ra yo nu Xo cə-
sən qə sə bə sin də əha li nin 
ra hat lı ğı nın tə min edil mə si  
məq sə di lə tak si və av to bus 
da ya na caq la rı nın ti kin ti si da-
vam et di ri lir. Xa tır la daq ki, bu 
iş lə rə hə lə 2014-cü ilin əv və-
lin dən baş la nı lıb. Da ya na caq-
la rın in şa sı ilə ya na şı, ət raf da 
abad lıq iş lə ri də apa rı lıb, ye ni 
işıq lan dır ma sis tem lə ri qu ru-
lub, ya şıl lıq zo laq la rı sa lı nıb. 
Müa sir me mar lıq üs lu bun da 
in şa olu nan av to bus və tak si 
da ya na caq la rı nın ti ki lib is-
ti fa də yə ve ril mə si ra yo nun 
abad laş dı rıl ma sı ilə ya na şı, 
həm də sa kin lə rin ra hat lı ğı-
na xid mət edir. 

Əra zi də söh bət ləş di yi-
miz sa kin lər tak si da ya na ca-
ğı nın bu ilin yan var ayın da 

is ti fa də yə ve ril mə si ni yük sək 
qiy mət lən dir di lər. Qə sə bə 
sa ki ni Riz van Əmi rov ra yon 
əra zi sin də, o cüm lə dən ya-
şa dıq la rı qə sə bə də apa rı lan 
qu ru cu luq iş lə rin dən ra zı lı-

ğı nı bil dir di: “Su lu tə pə gün-
dən-gü nə abad la şır, kü çə lər 
as falt la nır, pi ya da lar üçün 
sə ki lər ti ki lir. Qar şı sın da da-
yan dı ğı mız bu tak si da ya na-
ca ğın da av to mo bil lər 24 sa at 

ər zin də fəa liy yət gös tə rir lər. 
Sa kin lər bu cür xid mət dən 
çox məm nun dur lar. Bi nə qə-
di ra yo nun da apa rı lan iş lə rə 
gö rə öl kə baş çı sı na min nət-
dar lı ğı mı zı bil di ri rik”.

Su lu tə pə qə sə bə sa ki ni 
Ca han gir Ağa yev də son il-
lər ya şa dı ğı qə sə bə də bir çox 
ye ni lik lə rin şa hi di ol du ğu-
nu vur ğu la dı: “Da ya na caq da 
həm uşaq lar, həm də bö yük-
lər üçün otu ra caq lar qu raş-
dı rı lıb. Marş rut av to bus la rı nı 
göz lə yən za man ke çib içə ri-
də otu ru ruq. Şəf faf şü şə dən 
yı ğı lan bu da ya na caq da han sı 
marş rut la rın gəl di yi ni qa baq-
ca dan  ay dın gö rü rük”.

Qeyd edək ki, da ya na caq-
lar müa sir işıq lan dır ma, is ti lik 
və ha va lan dır ma sis tem lə ri 
ilə təc hiz edi lib. Ümu mi lik də, 
apa rı lan ge niş miq yas lı iş lər 
Bi nə qə di ra yo nu nu da ha da 
müa sir ləş di rir, əha li nin ya şa-
yış sə viy yə si ni, so si al ri fa hı nı 
yük səl dir, sa kin lə rin ra hat-
lı ğı nın tə mi na tın da mü hüm 
rol oy na yır.

Azər bay can Qı zıl Ay-
pa ra Cə miy yə ti Bi nə qə-
di ra yon böl mə si və “Qan 
do nor la rı As so sia si ya sı” 
İc ti mai Bir li yi nin bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə mart 17-də 
Bi nə qə di ra yo nun da yer lə-
şən M.Ma qo ma yev adı na 26 
say lı on bi ril lik uşaq mu si qi 
mək tə bin də sağ lam lıq im-
kan la rı məh dud uşaq lar və 
ye ni yet mə lər üçün Nov ruz 
bay ra mı ərə fə sin də mu si qi-
li-əy lən cə li şən lik proq ra mı 
təş kil olu nub. 

Nov ruz bay ra mı nın si-
ma la rı he sab olu nan  “Ko-
sa” və “Ke çəl” uşaq lar la 

gö rü şə rək on la ra sö zün əsl 
mə na sın da ma raq lı bir gün 
ya şadıb. Şən lik proq ra mın-
da mu si qi mək tə bi nin şa-
girdlərinin ifasında can lı 
mu si qi par ça la rı bay ram se-

vin ci nə da ha  da gö zəl lik və 
şən əh val-ru hiy yə qa tıb. 

Təd bi rin so nun da  təş ki-
lat çı lar tə rə fi n dən uşaq la ra 
bay ram hə diy yə lə ri təq dim 
olu nub.

Nov ruz bay ra mı xal qı mı-
zın ən qə dim mil li bay ram la-
rın dan bi ri dir. Bu bay ra mın 
ta ri xi çox qə dim dir və onun 
haq qın da müx tə lif mü la hi-
zə lər var. Hə min mü la hi zə-
lə rin ən mö tə bər lə rin dən 
bi ri gör kəm li folk lor şü nas 
alim Məm məd hü seyn Təh-
ma si bə məx sus dur. M.Təh-
ma si bin fik rin cə, Nov ruz 
bay ra mı həm zər düşt lük dən 
(atəş pə rəst lik dən), həm də 
İs lam dan əv vəl ya ra nıb. Bu, 
çox mö tə bər fi  kir dir. Ta ri xi 
mən bə lər, xü su si lə XI əs rə 
aid el mi mən bə lər gös tə rir 
ki, Nov ruz bay ra mı nın ta ri xi 
di ni ta rix lər dən da ha əv və lə 
ge dib çı xır. 

M.Təh ma sib bil di rir ki, 
zər düşt lük fəl sə fə sin də odun 
üzə rin dən tul lan maq ya saq 
idi sə, biz Nov ruz bay ra mın da 
odun üzə rin dən tul la nı rıq. 
Bu o de mək dir ki, Nov ru zun 
zər düşt lük lə bir ba şa əla qə si 
yox dur və onun ta ri xi çox-
çox qə dim lə rə ge dib çı xır.

Ay rı-ay rı türk xalq la rın da 
yaz la bağ lı bay ram mə ra sim-
lə ri, ayin lə ri bi zim adət-ənə-
nə lə ri miz lə xey li də rə cə də 
üst-üs tə dü şür. Mə sə lən, 
qa zax lar da be lə bir adət var: 
Nov ruz bay ra mı gün lə rin də 
gil qa bı gö tü rər lər, onu evin 
di va rı na, ay rı-ay rı əş ya la ra 
vu rub sın dı rar lar. Bu adət 
köh nə ni sın dı rıb at maq və 
ye ni yə qo vuş maq an la mı da-
şı yır. Nov ruz ye ni gün, ye ni il 
bay ra mı de mək dir. Qa zax lar-
da kı hə min adət onu gös tə rir 
ki, rəm zi mə na da köh nə ni 
sın dır maq ye ni yə qo vuş maq 
la zım dır. Ya xud, qır ğız lar əl-
lə ri nə köz gö tü rüb hə yət-ba-
ca nı tə miz lə yir lər, türk mən 
ailə lə ri isə bir ye rə yı ğı şıb 
bö yük qa zan da ye mək bi şi-
rir lər. Bu na sə mə ni ye mə-
yi de yir lər. Bu ye mək dən 
bü tün ailə lə rin üzv lə ri bir 
yer də da dır lar. Krım türk-

lə rin də, Kıp rız türk lə rin də, 
öz bək lər də tə biə tin qoy nu-
na çıx maq ayin lə ri var. Mar-
tın 21-də qa qa uz lar qırx də fə 
ağa cı ye rə vu rur lar ki, tor paq 
oyan sın. Bu mi sal lar gös tə rir 
ki, Nov ruz həm də tə biə tin 
oyan ma sı bay ra mı dır.

Nov ruz bay ra mı nın əsas 
ma hiy yə ti qış dan çı xıb ya za 
qo vuş maq dır. Yə ni in san qı-
şın zil lə tin dən qur ta ra raq ya-
za qo vuş ma sı nı bay ram edir. 
Tə sa dü fi de yil ki, Nov ru za 
qə dər ki üç əsas mər hə lə qış-
dan çıx maq mər hə lə lə ri dir: 
40 gün çə kən bö yük çil lə, 
20 gün çə kən ki çik çil lə və 
1 ay lıq “boz ay”. “Boz ay”dan 
son ra bay ram ke çi ri lir. Bu, 
onu gös tə rir ki, in san lar qış-
dan çıx ma ğı bay ram edir lər. 
Bö yük çil lə dən çı xıb ki çik 
çil lə yə ke çən də bi zim bə zi 
böl gə lər də mü əy yən mə ra-
sim lər ke çi ri lir. Be lə mə ra-
sim lər dən bi ri də “çil lə qar-
pı zı” ilə əla qə dar dır. Adə tə 
gö rə, xü su si yer lər də yay dan 
sax la nı lan “çil lə qar pız la rı” 
kə si lir və ailə nin bü tün üzv-
lə ri bu tə am dan da dır lar.

Ki çik çil lə nin bi rin ci on-
gün lü yün də isə müx tə lif re-
gi on lar da Xı dır Nə bi bay ra mı 
ke çi ri lir. İn san la rın inan cı na 
gö rə, Xı dır Nə bi bə rə kət 
rəm zi dir. Bu bay ra mın əsas 
ide ya la rın dan bi ri də məhz 
bol luq və bə rə kət dir. Xal qın 
is tə yi odur ki, qış dan çı xan-
dan son ra ye ni il on lar üçün 
bol luq və bə rə kət gə tir sin. 
Ona gö rə də Xı dır Nə bi bay-
ra mın da xü su si mə ra sim lər 
ke çi ri lir: qo vur ğa qov ru lur, 
qo vut çə ki lir. Qo vut qa ba 
çə ki lib bir tə rə fə qo yu lur 
ki, Xı dır Nə bi gə lib ona əli-
ni çək sin və be lə lik lə, hə min 
il bol luq ol sun. “Boz ay”dan 
Nov ru za qə dər ki dörd mər-
hə lə də bu bay ra mın əsas 
mər hə lə lə rin dən he sab olu-
nur. 

Dörd həf  ə nin çər şən bə-
lə ri xü su si qeyd olu nur. Xalq 
Nov ruz bay ra mı na ya xın laş-
ma ərə fə sin də “boz ay”ın içə-
ri sin də hə min çər şən bə lə ri 
qeyd edir. Azər bay ca nın bə-
zi böl gə lə rin də, Tür ki yə nin 
azər bay can lı lar ya şa yan Qars 
vi la yə tin də, Gü ney Azər bay-
ca nın bir çox böl gə lə rin də 
be lə bir inam var ki, yaz ərə-
fə sin də tə biə tə ya vaş-ya vaş 
cəm rə, yə ni is ti lik gə lir. Bu 
is ti lik əv vəl cə ha va nı, son ra 
su yu, son ra isə tor pa ğı isi dir. 
İlin axır çər şən bə sin də isə 
ton qal qa la yıb tə biə tin oyan-
ma sı mə ra si mi ni qeyd edi rik. 
Bu bay ram da kı od və su kult-
la rı nı xü su si qeyd et mək la-
zım dır. Ton qal qa la yıb, odun 
üs tün dən tul la nıb mü əy yən 
söz lər de yi rik. Ey ni söz lər su-
yun da üs tün dən tul la na raq 
de yi lir: “Ağır lı ğım-uğur lu-
ğum, tö kül bu odun (su yun) 
üs tü nə”. 

Xal qın be lə bir ina mı var 
ki, Nov ruz bay ra mı ilin ən 
qey ri-adi vax tı dır. Hə min 
qey ri-adi vax tın da kul mi-
na si ya nöq tə si il təh vil olan 
an dır. İnan ca gö rə, hə min 
an bir an lı ğa su yun ax ma sı 
da ya nır, ağac lar ba şı nı aşa ğı 
əyir. İnan ca gö rə, hə min an 
nə niy yət edər sən sə, müt ləq 
ger çək lə şər.

Nov ruz həm də ümum-
bə şə ri ma hiy yət da şı yan 
mil li bay ram dır. Nov ruz bə-
ra bər lik, dost luq və qar daş lıq 
bay ra mı dır. İn san lar bu bay-
ram da ev lər də, mey dan lar da, 
tə bi ət qoy nun da mə ra sim lər 
ke çi rir, de yib-gü lür, şən lə-
nir lər. 2010-cu il də BMT-nin 
Baş Məc li si 21 mart ta ri xi nin 
“Bey nəl xalq Nov ruz Gü nü” 
ki mi elan edil mə si ba rə də 
qə rar qə bul edib. 

Mux tar İMA NOV,
AMEA Folk lor 

İns ti tu tu nun di rek to ru, 
fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru

“Uşaqlardünyanınsevincidir”
adlıNovruzşənliyi

Novruzümumbəşərixarakter
daşıyanmillibayramdır

ESMİraOrucOva

Res pub li ka mız da id ma-
nın in ki şa fın da, uşaq və ye-
ni yet mə lə rin bu sa hə yə cəlb 
edil mə sin də id man klub la rı-
nın ro lu əvəz siz dir. Öl kə də 
fəa liy yət gös tə rən be lə id man 
ocaq la rın da yüz lər lə ye ni yet-
mə məş ğul olur, müx tə lif id-
man növ lə ri nin sir lə ri nə yi-
yə lə nir, təc rü bə əl də edir lər. 

Bi nə qə di qə sə bə sin də 
yer lə şən “Bi nə qə di” id man 
klu bun da gü ləş, boks, kik-
bok sinq, uşu-san da və mu-
ay-tay üz rə böl mə lər fəa liy-
yət gös tə rir.  Bu ra da ha zır da 
150-yə ya xın uşaq ay rı-ay rı 
id man növ lə ri ilə məş ğul 
olur. Baş məşq çi Rə şad İsa-
yev bi zim lə söh bə tin də “Bi-
nə qə di” İK-nın ye tir mə lə-
ri nin qa zan dıq la rı nai liy yət-
lər dən söz aç dı, bu ra da təc-
rü bə li məşq çi-mü əl lim lə rin 
rəh bər li yi al tın da müx tə lif 
id man növ lə ri üz rə pers pek-
tiv li at let lə rin ha zır lan dı ğı nı 
bil dir di. 

İd man oca ğı nın əsas 
məşq çi lə rin dən olan El çin 
Emi nov isə məşq çi lik lə ya-
na şı, id man çı ki mi də ya rış-
lar da qüv və si ni sı na yır. O, 
uşu-san da üz rə 3 də fə Av-
ro pa, 5 də fə dün ya çem pio-
nu adı nı qa za nıb, də fə lər lə 
Azər bay can çem pio nu olub. 
Pe şə kar lar ara sın da 16 gö rüş 
ke çi rib və ək sə riy yə tin də qa-
lib ay rı lıb. E.Emi no vun söz-
lə ri nə gö rə, id man klu bun da 
ye ni yet mə və gənc lər bö yük 
hə vəs lə məş ğul olur lar: “Şüb-
hə siz, id man la məş ğul olan 
gənc lər zə rər li vər diş lər dən 
çə ki nir, asu də vaxt la rı nı sə-
mə rə li ke çi rir lər. Res pub li ka-
mız da id man yük sək sü rət lə 
in ki şaf edir. Təm sil çi lə ri miz 

müx tə lif mö tə bər ya rış lar da 
uğur lu nə ti cə lə ri ilə Azər-
bay ca nın id man ta ri xi nə ye ni 
sə hi fə lər ya zır lar. Biz də öz 
növ bə miz də bu in ki şa fa öz 
töh fə mi zi ver mə yə ça lı şı rıq. 
Ye ri gəl miş kən bil di rim ki, 
id man çı la rı mı zın öl kə da xi li 
və bey nəl xalq ya rış la ra ha zır-
laş ma sın da, tə lim-məşq top-
la nış la rı nın təş ki lin də Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
və  Bi nə qə di qə sə bə bə lə diy-
yə si nin rəh bər li yi hər tə rəf  i 
diq qət və qay ğı gös tə rir. Ça-
lı şı rıq ki, gös tə ri lən eti ma dı 
doğ rul daq”. 

Bu gün lər də Gür cüs ta-
nın pay tax tı Tbi li si şə hə rin də 
uşu-san da üz rə klub la ra ra sı 
Av ra si ya çem pio na tı ke çi ri-
lib. Ye ni yet mə, gənc lər və 
bö yük lər ara sın da təş kil olu-
nan bey nəl xalq ya rış da Bi nə-
qə di təm sil çi lə ri də qa lib adı 
uğ run da mü ba ri zə apa rıb lar. 
10-a ya xın öl kə nin uşu-san-
da çı la rı nın mü ba ri zə apar-
dı ğı çem pio nat da  klu bun  9 
id man çı sı ba ca rı ğı nı nü ma yiş 
et di rib. Bun dan əv vəl ki ya-
rış lar da yük sək əyar lı me dal-

lar qa za nan bi nə qə di li lə rin 
Gür cüs tan dan da xoş so ra ğı-
nı eşit dik. Be lə ki, “Bi nə qə di” 
klu bu nun ye tir mə lə ri sö zü ge-
dən ya rış da 5 qı zıl, 2 gü müş 
və 2 bü rünc me da la sa hib çı-
xıb lar. Klu bun məşq çi si El çin 
Emi nov çem pio nat da 60 kq 
çə ki də rə cə sin də çı xış edə rək 
fəx ri kür sü nün ən yük sək pil-
lə sin də qə rar la şıb. 

Baş məşq çi Rə şad İsa yev 
id man çı la rın çı xı şın dan ra zı 
qal dı ğı nı bil dir di: “Av ra si ya 
ku bo ku ilin əsas ya rış la rın-
dan bi ri idi. Klu bu mu zun 
təm sil çi lə ri bu ya rı şa mə su-
liy yət lə və cid di ha zır laş mış-
dı lar. Məşq lər də əsa sən fi  zi ki, 
te xi ni ki və tak ti ki ha zır lıq la ra 
diqq qət gös tə ri lir di. Ha zır-
lıq la bağ lı tə lim-məşq top la-
nış la rı da təş kil olun muş du. 
Ya rış da bü tün ba ca rıq la rı nı 
or ta ya qoy muş Na tiq Əli li (20 
kq), Amil Əli li (25 kq), Mu rad 
İma mə li yev (48 kq), Al lah yar 
Şa ba nov (70 kq) qı zıl, El vin 
Emo nov (52 kq) və Ri yad Hə-
sə nov (60 kq) gü müş me dal 
qa za nıb lar. Nə zə ri ni zə çat dı-
rım ki, Av ra si ya çem pio na tı 

Ri yad Hə sə no vun bey nəl xalq 
are na da de bü tü idi. Şü kür lər 
ol sun ki, o, bu ya rış da yük sək 
nə ti cə yə na il ola bil di”.

Qeyd edək ki, bu ya-
xın lar da mu ay-tay üz rə üz-
rə Höv san Olim pi ya İd man 
Komp lek sin də təş kil olu nan 
Azər bay can çem pio na tın da 
da “Bi nə qə di” klu nun 5 ye-
tir mə si res pub li ka çem pio nu 
olub. Me dal lar 51 kq, 54 kq 
(ye ni yet mə və gənc lər), 60 
kq, 67 kq çə ki də rə cə lə ri üz-
rə qa za nı lıb. Klu bun di gər id-
man çı la rı isə 2 gü müş (48 kq, 
60 kq) və 3 bü rünc (29 kq, 
48 kq və 60 kq)  me da la sa-
hib çı xıb lar. İd man oca ğı nın 
təm sil çi lə ri nin iş ti rak edə-
cək lə ri növ bə ti ya rış Azər-
bay can çem pio na tı ola caq. 
Ap rel ayın da uşu-san da üz rə 
ke çi ri lə cək ya rış bir növ yox-
la ma xa rak te ri da şı ya caq. Be-
lə ki, res pub li ka çem pio na tın-
da mü ka fat çı lar sı ra sın da qə-
rar la şan uşu-san da çı lar  may 
ayın da Bol qa rıs tan da təş kil 
olu na caq Av ro pa çem pio na-
tın da ba ca rıq la rı nı nü ma yiş 
et di rə cək lər.

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti, ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si və Azər bay-
can Fut bol Fe de ra si ya la rı 
As so sia si ya sı nın bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə “AZ FAR” GRO UP 
MMC-nin 8-ci mik ro ra yon 
əra zi sin də ki sta dio nun da 
“Azər bay can Res pub li ka sın-
da 2005-2015-ci il lər də fut-
bo lun in ki şa fı na da ir Döv lət 
Proq ra mı”nın ic ra sı mü na si-
bə ti lə Bi nə qə di ra yon or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
7-ci si nif şa gird lə ri ara sın da 
“Ko ka-Ko la Mək təb li Ku bo-
ku” tur ni ri ke çi ril miş dir . 

Tur nir də hər bi rin də 12 
nə fər ol maq la 32 ko man da 
qa lib adı uğ run da ba ca rı ğı-
nı nü ma yiş et dir miş dir. Fi-
nal qar şı laş ma sın da 83 №li 

mək təb-li sey və 244 №li tam 
or ta mək tə bin ko man da la rı 
bi rin ci lik uğ run da mü ba ri-
zə apar mış lar. Gər gin ke çən 
ya rış ma  nə ti cə sin də 83 №li 

mək təb-li se yin ko man da sı 
fəx ri kür sü nün ən yük sək 
pil lə sin də qə rar laş mış dır. 
244 №li  mək tə bin ko man-
da sı II, 299 №li mək təb-li-

se yin ko man da sı isə III ye rə 
la yiq gö rül müş dür. Qa lib lər 
dip lom, me dal və xa ti rə hə-
diy yə lə ri ilə mü ka fat lan dı-
rıl mış lar. 

“Binəqədi”klubunun
yetirmələrirəqibtanımırlar

Məktəblilərarasındafutbolturniri

“İstehsalat-tikinti 
Mexanikləşdirmə” MMC
xalqımızı Novruz bayramı 

münasibətilə səmimi qəlbdən 
təbrik edir.
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Aren da tor.ru say tı xə bər ve rir ki, 
ke çən il Ru si ya da və MDB mə ka nın-
da kı baş qa öl kə lər də brend otel lər ba-
za rı na 10 min dən çox nöm rə əla və edi-
lib. Ru si ya da bu cür nöm rə lə rin sa yı 8,6 
mi nə ya xın olub.

JLL şir kə ti nin he sab la ma la rı na 
gö rə, bu gös tə ri ci üz rə ikin ci ye ri 
Qa za xıs tan, üçün cü ye ri Azər bay-
can tu tub, dör dün cü ye ri isə Uk ray-
na və Be la rus bö lü şüb. Qa za xıs tan da 
bey nəl xalq ope ra tor lar tə rə fin dən 
ida rə edi lən iki meh man xa na nın 
ümu mi fon du 519 nöm rə dən iba rət 
olub. Azər bay can da ümu mi fon du 
410 nöm rə dən iba rət olan iki meh-
man xa na, Be la rus da 267 nöm rə lik bir 
otel, Uk ray na da isə 262 nöm rə lik bir 
ye ni otel is ti fa də yə ve ri lib.

Mə lu ma ta gö rə, Ru si ya da bey nəl-
xalq ope ra tor la rın ida rə et di yi ye ni 
meh man xa na nöm rə lə ri nin is ti fa də yə 
ve ril mə si ba xı mın dan yük sək nə ti cə 
So çi Olim pia da sı döv rün də meh man-
xa na ti kin ti si nin ge niş miq yas al ma sı 
ilə tə min olu nub: 2014-cü il də So çi də 
6,3 min nöm rə is ti fa də yə ve ri lib. Bu, il 
ər zin də öl kə üz rə mü va fiq gös tə ri ci nin 
73 fai zi de mək dir.

2015-ci il də re gi on da ümu mi nöm-
rə fon du 8,9 min nöm rə dən iba rət 
brend otel lərin açıl ma sı nə zər də tu tu-
lur. On lar dan 5,1 mi ni Ru si ya da açıl ma-
lı dır. Ye ni is ti fa də yə ve ri lən nöm rə lə rin 
sa yı na gö rə li der lər sı ra sın da Azər bay-
can (təx mi nən 1,2 min nöm rə), Be la rus 
(870 nöm rə) və Qa za xıs tan da var (653 
nöm rə).

Mar tın 31-i mən fə ət, gə lir, əm lak 
və yol ver gi si üz rə bə yan na mə lə rin ver-
gi or qan la rı na təq dim edil mə si nin son 
müd də ti dir. Ötən ilin ye kun la rı na gö rə, 
gə lir ver gi si nin ödə yi ci lə ri olan re zi dent 
və qey ri-re zi dent fi zi ki şəxs lər gə lir ver-
gi si bə yan na mə si ni, mən fə ət ver gi si nin 
ödə yi ci lə ri olan re zi dent və qey ri-re zi-
dent hü qu qi şəxs lər isə mən fə ət ver gi-
si nin bə yan na mə si ni bu ilin mart ayı nın 
31-dək ver gi or qa nı na təq dim et mə yə və 
he sab lan mış ver gi lə ri tam həcm də döv-
lət büd cə si nə ödə mə yə borc lu dur lar.

Ver gi lər Na zir li yin dən bil di rib lər 
ki, əm lak ver gi si nin ödə yi ci si olan mü-
əs si sə lər əm lak ver gi si nin bə yan na mə-
si ni, Azər bay can Res pub li ka sı nın əra-
zi sin də 2014-cü ilin so nu və ziy yə ti nə 
mül kiy yə tin də və ya is ti fa də sin də av to-
nəq liy yat va si tə lə ri olan hü qu qi şəxs lər 
isə yol ver gi si nin bə yan na mə si ni ver gi 
or qa nı na təq dim et mə yə, he sab lan mış 

ver gi lə ri tam həcm də döv lət büd cə si nə 
ödə mə li dir lər.

Mə lu mat da qeyd edi lir ki, Ver-
gi Mə cəl lə si nin 57-ci, 58-ci və 59-cu 
mad də lə ri nə əsa sən ver gi he sa ba tı nı və 
ver gi öh də li yi nin ya ran ma ma sı ba rə-
də ara yı şı mü əy yən edi lən müd dət də 
təq dim et mə yən ver gi ödə yi ci si nə ver-
gi or qa nı nın qə ra rı na əsa sən 40 ma nat 
məb lə ğin də ma liy yə sank si ya sı tət biq 
edi lir. Büd cə yə ça ta sı ver gi məb lə ği ni 
he sa ba tı təq dim et mə mək lə ya yın dır-
dıq da isə ver gi ödə yi ci si nə ya yın dı rıl-
mış ver gi məb lə ği nin 50 fai zi miq da-
rın da ma liy yə sank si ya sı tət biq olu nur.

Ver gi lər qa nun la mü əy yən edil miş 
müd dət də ödə nil mə dik də, bir il dən 
çox ol ma maq la ödə mə müd də tin dən 
son ra kı hər bir öt müş gün üçün, ver-
gi ödə yi ci sin dən ödə nil mə miş ver gi 
məb lə ği nin 0,1 fai zi miq da rın da fa iz 
tu tu lur.

Azərbaycanyenibrendotellərinsayına
görəliderlərsırasındadır

Bəyannamələrmartın31-dək
təqdimedilməlidir

“Flamenko”hisslərinmusiqisidir

127kiloluqnaqqabalığıDaşqınvətorpaqsürüşməsi
ciddifəsadlartörədib

Sibirdətapılanobyektçoxlu
sualdoğurur

Koalisiyaqüvvələri“İŞİD”in
mövqeləriniyenidənbombalayıb

Dünyanınmüxtəlifguşələrində
Novruzşənliklərikeçirilir

GürcüstançarınınvarisiAzərbaycanMədəniyyətiMuzeyində

“Fla men ko” məş hur və 
əla mət dar mu si qi lər dən dir. 
Nü fuz lu mü ka fa ta sa hib olan, 
fla men ko bə şə ri mu si qi ki mi 
bir çox öl kə lər də ta nı nıb. Bu 
mu si qi ni qəl bən hiss et mə sən, 
dü şün mə sən onu so na dək an-
la ya bil məz sən.

Bu söz lə ri İs pa ni ya dan 
gəl miş Qra na da lı fla men ko 
vo kal çı sı Xu an Pi ni ya Mar tin 
AZƏR TAC-a mü sa hi bə sin də 
de yib. “Qra na da Fla men ko-
su nun Si ma sı” mü ka fa tı ilə 
təl tif olu nan mü ğən ni “Mu-
ğam alə mi” IV Bey nəl xalq 
Mu ğam Fes ti va lı çər çi və sin-
də Bey nəl xalq Mu ğam Mər-

kə zin də ke çi ri lən kon sert də 
çı xış edib.

Ba kı da ke çi ri lən be lə gö zəl 
müsiqi fes ti va lın da ilk də fə iş-
ti rak et di yi ni vur ğu la yan ifa çı 
Azər bay ca nı da ha ya xın dan ta-
nı maq üçün pay tax tı mı za ye ni-
dən gə lə cə yi ni söy lə yib: “Azər-
bay can da ol maq dan qü rur du-
yu ram. Ol duq ca qo naq pər vər, 
sülh se vər, bö yük bir mu si qi 
du yu mu olan Azər bay can xal-
qı nın qə dim mu ğam sə nə ti-
ni bu cür bö yük şövq lə təb liğ 
et mə si in sa nı se vin di rir. İs pa-
ni ya ya qa yıt dıq dan son ra Ba-
kı ilə bağ lı tə əs sü rat la rı mı öz 
həm kar la rım la bö lü şə cə yəm”.

İta li ya nın şi mal his sə sin də 
əkiz qar daş lar – Di no və Da-
rio Fer ra ri lər Po ça yın da çə-
ki si 127 ki loq ram, uzun lu ğu 
2,7 metr olan nə həng naq qa 
ba lı ğı tu tub lar.

Mü tə xəs sis lə rin təx mi ni 
qə naə ti nə gö rə, tu tu lan ba lı-
ğın 30 ya şı var. Ümu miy yət lə, 
naq qa ba lıq la rı bir mə kan da 

qal maq şər ti ilə 50 ilə qə dər 
ya şa ya bi lir lər.

Fer ra ri qar daş la rı nın qey-
ri-adi ovu yer li KİV-in bö yük 
ma ra ğı na sə bəb olub. Bu ba-
rə də de mək olar ki, bü tün 
qə zet lər ya zıb lar. Jur na list lər 
tu tu lan naq qa ba lı ğı nı “Po ça-
yı nın qor xunc əj da ha sı” ad-
lan dı rır lar.

ABŞ-ın Oha yo şta tın da 
güc lü ya ğış daş qın la ra sə bəb 
olub. Oha yo ça yın da su yun 
sə viy yə si son 18 il də ən yu-
xa rı həd də ça tıb.  Nə ti cə də 
ya xın lıq da kı yol lar bağ la nıb. 
Sin sin na ti şə hə rin də daş qın 
xə bər dar lı ğı elan olu nub. 

Oha yo ça yın da su yun sə-
viy yə si nin qalx ma sı Ken tu ki 

şta tın da da cid di fə sad la ra yol 
açıb. Ko vinq ton və Lu is vill şə-
hər lə rin də bir çox yol lar bağ-
la nıb. ABŞ-ın Qər bi Vir ci ni ya 
şta tın da isə tor paq sü rüş mə si 
nə ti cə sin də 25 ailə təx li yə 
olu nub. Aero port ya xın lı ğın-
da baş ve rən tor paq sü rüş-
mə si kil sə nin da ğıl ma sı na və 
daş qı na sə bəb olub.

Ru si ya nın Si bir əya lə tin də 
ye rin 40 metr də rin li yin dən 
uçan boş qa ba bən zər ob yekt 
aş kar edi lib.

Ru si ya me dia sı  xə bər ve-
rir ki, mi nia tür uçan boş qa bı 
xa tır la dan bu qey ri-adi ob yekt 
Kuz bass da kı daş kö mür mə-
də nin də tor paq iş lə ri gö rü lən 
za man 40 metr də rin lik dən 
ta pı lıb.

Bəl kə bu ta pın tı min il lər 
bun dan əv vəl yadp la net li lə rin 
bi zim pla ne tə sə fər et mə lə ri-
nin sü bu tu du r?

Ar xeo loq lar tə ci li su rət də 
ob yek tin təd qi qi ilə məş ğul 
ol ma ğa ça ğı rır lar. Ye ni ta pın-
tı nın eh ti mal edi lən ya şı və 
yer ləş di yi də rin li yin nə zə rə 
alın ma sı əsl sen sa si ya ya sə bəb 
ola bi lər.

Ob yekt ide al də rə cə də 
dai rə vi dir. Onun dia met ri 1,2 
metr, çə ki si isə 200 ki loq ra ma 
ya xın dır.

Bu əra zi də iş apa ran eks-
ka va tor çu lar əmin edir lər 
ki, bir-bi ri nə ox şa yan bu ob-
yekt lər iki ədəd olub. La kin 
on lar dan bi ri eks ka va tor də-
yən za man sı nıb. İkin ci ob-
yekt aş ka ra çı xa rı lan za man 
eks ka va tor çu lar eh ti yat la 
hə rə kət edə rək onu sa la mat 
şə kil də ye rin al tın dan çı xa-
rıb lar.

Bu qey ri-adi ob yek tin 40 
metr də rin lik dən aş ka ra çı xa-
rıl ma sı onun əv vəl lər bu re gi-
on da 25 metr də rin lik dən ta-
pı lan ma mont ske let lə rin dən 
xey li yaş lı ol ma sı qə naə ti nə 
gəl mə yə əsas ve rir.

“Əl-Cə zi rə”nin xə bə ri-
nə gö rə, Bey nəl xalq koa li si-
ya qüv və lə ri “İraq-Şam İs lam 
Döv lə ti” qrup laş ma sı nın Mo-
sul və Te la fer şə hər lə rin də ki 
möv qe lə ri nə 7 ha va hü cu mu 
hə ya ta ke çi rib. 

Ölən lə rin sa yı ba rə də də-
qiq mə lu mat ve ril mir. Ey ni 
za man da Ər-Ra ma di şə hə-
rin də or du bir ləş mə lə ri ilə 
qrup laş ma ara sın da şid dət li 
dö yüş lər qey də alı nıb. Bu ra da 
baş ve rən qar şı dur ma lar da 17 

“İŞİD” si lah lı sı qət lə ye ti ri lib. 
Tik rit də ge dən dö yüş lər də 
isə bir qə dər fa si lə ya ra nıb. 
“İŞİD”in əra zi ni mi na la ma sı 
or du nun şə hə rin mər kə zi nə 
doğ ru irə li lə mə si nə ma ne 
olur. Qrup laş ma nın dö yüş lər 
za ma nı zə hər li xlor qa zın dan 
is ti fa də et di yi də bil di ri lir. 
Bun dan əla və, si lah lı qrup laş-
ma Sə la həd din və Əl-Ən bər 
ra yon la rı ara sın da yer lə şən 
hər bi qə rar gah lar dan bi ri ni 
ələ ke çi rib. 

UNES CO-nun Qey ri-mad-
di mə də ni irs üz rə Rep re zen-
ta tiv si ya hı sı na da xil edil miş və 
2010-cu il də BMT Baş As samb-
le ya sı tə rə fin dən bey nəl xalq 
sta tus ve ril miş Nov ruz ha zır da 
dün ya bay ra mı ki mi qeyd edi lir.

Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin mət bu at xid mə-
tin dən AZƏR TAC-a bil di ri lib 
ki, TÜRK SOY təş ki la tı nın tə-
şəb bü sü ilə mar tın 21-22-də 
An ka ra da, 24-25-də Pa ris də, 
UNES CO-nun Baş Qə rar ga-
hın da, 26-da Köln də, 28-də isə 
Vya na da Nov ruz la bağ lı şən-
lik lər təş kil olu na caq. Təd bir-

lər də türk dil li res pub li ka la rın 
rəs mi və bə dii he yət lə ri iş ti rak 
edə cək lər.

Bö yük si ya si və mə də ni 
əhə miy yə ti olan Nov ruz şən-
lik lə rin də na zir li yin şö bə si nin 
mü di ri Fik rət Ba ba ye vin rəh-
bər li yi ilə “Cən gi” est ra da-folk-
lor an samb lı və aşıq Əli Qu li-
yev iş ti rak edə cək lər.

Gür cüs tan Baq ra tio ni çar 
tax tı nın va ri si Da vit Baq ra tio ni 
Mux ran Ba to niş vi li mar tın 17-
də Tbi li si də M.F.Axund za də 
adı na Azər bay can Mə də niy-
yə ti Mu ze yi ni zi ya rət edib.

Mu ze yin di rek to ru Ley la 
Əli ye va Azər bay can mə də-
niy yə ti, in cə sə nə ti və ta ri xi, 
bu mə də niy yət oca ğı nın fəa-
liy yə ti ba rə də mə lu mat ve rib. 

Bil di ri lib ki, mu zey tək cə ta rix, 
mə də niy yət və in cə sə nət nü-
mu nə lə ri ni qo ru maq və təb liğ 
et mək lə ki fa yət lən mir, Azər-
bay can və Gür cüs tan ara sın da 
mə də ni əla qə lə rin in ki şa fı is-
ti qa mə tin də bir sı ra la yi hə lər 
hə ya ta ke çi rir. Hər iki öl kə nin 
rəh bər li yi və mü va fiq na zir lik-
lə ri, şir kət lə ri mu ze yin fəa liy-
yə ti nin da ha ge niş lən mə si nə 

la zı mi kö mək gös tə rir lər.
Da vit Baq ra tio ni Mux ran 

Ba to niş vi li Azər bay can mə-
də niy yə ti nin nü mu nə lə ri nə 
ma raq la ba xıb. O, M.F.Axund-
za də nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
ba rə də mə lu mat lar dan məm-
nun qal dı ğı nı söy lə yib.

Son ra çar tax tı nın va ri si 
mu ze yin əmək daş la rı ilə gö rü-
şə rək on lar la söh bət edib.
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