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 � Müstəqilliyinin bərpasının 25-ci il dönümü 

qeyd edən Azərbaycan artıq dünyaya bir neçə sahədə 
örnək ola biləcək ölkələrdən birinə çevrilmişdir. 25 il 
qısa zaman kəsiyi olsa da, ölkəmizin güclü təməllər 
üzərində inkişafını, bir neçə sahədə lider ölkəyə 
çevrilməsini müşahidə etməmək mümkün deyil. 
Təsüdüfi deyildir ki, bu gün Azərbaycan həm Cənubi 
Qafqaz regionunun, həm də Yaxın və Orta Şərqin sülh, 
sabitlik, tərəqqi baxımından  lider ölkələrindən biridir. 

Bu günlərdə  Azərbaycan Res-
publikasının dövlət müstəqilliyinin 
bərpasının 25-ci ildönümünə həsr 
olunmuş mərasimdə Prezident 
İlham Əliyev müstəqilliyimizin əldə 
edilməsi və qorunub saxlanılması, 
inkişaf etdirilməsi barədə mühüm 
məsələlərə toxundu. Prezident 
vurğuladı ki, biz 2003-cü ildən bu 
günə qədər iqtisadi sahədə analoqu 
olmayan inkişaf yolu keçmişik. 
İqtisadiyyat üç dəfə artmışdır. Heç 
bir başqa ölkədə bu qısa müddət 
ərzində iqtisadiyyat üç dəfə artma-
yıb. Sənaye istehsalı da üç dəfə art-
mışdır. İşsizliklə çox ciddi mübarizə 
aparılıb. Azərbaycan regionlarının 
inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları 
icra edilməyə başlandı və bunun 
nəticəsində 1 milyon 300 mindən 
çox iş yeri yaradıldı. Bölgələr 
canlandı, şəhərlərimiz abadlaşdı, 
müasir infrastruktur layihələri 
icra edildi. Biz elektrik enerjisini, 
qazı idxal edən ölkədən ixrac edən 
ölkəyə çevrildik. Azərbaycanda so-
sial məsələlərin həllinə çox böyük 
diqqət göstərildi və göstərilir. Ma-
aşlar, pensiyalar son 13 il ərzində 
dəfələrlə artmışdır. Sosial infrast-
ruktur layihələri icra edilir. Üç 
mindən çox məktəb, 600-dən çox 
tibb ocağı, bölgələrdə 40-dan çox 
İdman Olimpiya Mərkəzi tikilmiş-
dir. Bütün bunlar son illər ərzində 
əldə edilmiş nailiyyətlərdir.

Bu illər ərzində Azərbaycan 
bütün istiqamətlər üzrə çox böyük 
uğurlara imza atdı. Dövlət başçısı 
iqtisadiyyatımızın əsasını təşkil 
edən enerji resursları ilə bağlı 
beynəlxalq layihələrdə iştirakımızın 
əhəmiyyətinə toxunaraq ölkəmizin 
texnoloji imkanlarının getdikcə 
artdığını və bununla gələcəyimizin 
uğurlu inkişaf yolunda olduğunu 
diqqətə çatdırdı. Prezident bildirdi 
ki, biz texnoloji inkişafa doğ-
ru gedirik. Bu gün Azərbaycan 
kosmik klubun məhdud sayda 
üzvlərindən biridir. İki peykimiz 
var, üçüncü peyk də yaxın zaman-
larda istifadəyə veriləcək. Regional 
əməkdaşlıq məsələlərinin həllində 
Azərbaycan çox önəmli bir ölkəyə 

çevrilibdir. Bizim təşəbbüsümüzlə 
icra edilən böyük enerji layihələri 
son illər ərzində daha da geniş 
miqyas alıb: “Artıq bu, qitələrarası 
enerji layihələridir. Xüsusilə, 

“Cənub” qaz dəhlizini qeyd 
etməliyəm. Onu da qeyd etməliyəm 
ki, bu dəhliz 2006-cı ildə və 2007-ci 
ildə istifadəyə verilmiş Bakı-Tbi-
lisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz kəmərlərinin əsasında 
yaradılır. Əgər o kəmərlər yaradıl-
masaydı, “Cənub” qaz dəhlizi də 
yaradılmazdı. Bu gün dünyanın ən 
böyük enerji layihələrindən biri 
olan “Cənub” qaz dəhlizi uğur-
la icra edilir. Biz “Şahdəniz-2” 
layihəsinin icrasında artıq son 
mərhələyə yaxınlaşırıq. Layihənin 
icrası artıq 83 faiz təşkil edir. TA-
NAP layihəsinin icrası təqribən 40 
faizə yaxındır. Biz bu nəhəng enerji, 
iqtisadi layihəni uğurla icra edirik. 
Bu, bizə gələcəkdə çox böyük əlavə 
iqtisadi dividentlər gətirəcək. Biz 
zəngin qaz ehtiyatlarımızı etibarlı 
yollarla dünyanın ən böyük, bizim 
üçün ən yaxın bazarlarından biri 
olan Avropa bazarına çıxarırıq. 
Bizim enerji siyasətimiz dünya 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 
Biz beynəlxalq əməkdaşlıq for-

matını yaratmışıq və bu formatı 
genişləndiririk”. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanın 
yaxın onillikdə enerji və texnoloji 
imkanlarını genişləndirəcəyi ilə 
bağlı planları artıq nəzəriyyədən 
praktikaya doğru keçid edir və 
bunu dövlət başçısı da öz çıxışında 
təsdiqləyir. Bir sözlə, Azərbaycan 
dünyanın enerji və kosmik ailəsinin 
tamhüquqlu üzvünə çevrilir.  Dövlət 
başçısı qeyd edir ki, Azərbaycan 
bu gün dünyada çox etibarlı 
tərəfdaş kimi tanınır. Çünki bizim 
iştirak etdiyimiz bütün layihələr 
əməkdaşlığa hesablanıb. Biz 

hesab edirik ki, ölkələr arasındakı 
əməkdaşlıq bəzi problemləri aradan 
götürə bilər. Enerji siyasətimiz 
xoşniyyətlidir. Bundan heç vaxt 
hansısa başqa məqsəd üçün istifadə 
etməmişik. Bütün digər regional 
təşəbbüslər də əməkdaşlığa hesabla-
nır, o cümlədən nəqliyyat sahəsində. 
Biz bu gün “Şərq-Qərb” dəhlizinin 
yaradılmasında fəal rol oynayı-
rıq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
yaxın aylarda istismara veriləcək. 
Beləliklə, biz özümüzü daha da 
gözəl imkanlarla təmin etmək üçün 
Avropanı Asiya ilə birləşdiririk. 
Çünki bu dəhliz bizə çox böyük 
iqtisadi mənfəət gətirəcək. Bu 
dəhlizdən keçən yüklərin həcmi on 
milyonlarla ton səviyyəsində ola-
caq. Bununla bərabər, biz “Şimal-
Cənub” dəhlizini də yaradırıq. 
Yenə də təşəbbüs göstərmişik, yenə 
də regional əməkdaşlıq formatını 
təqdim etmişik və bu, artıq yaradı-
lıb. Bu da bizə əlavə on milyonlarla 
ton yük daşımaq imkanları verəcək. 
Bax, budur neft amilindən asılılığı 

azaltmaq, qeyri-neft sektorunun 
inkişafı. Coğrafi vəziyyətimizdən 
istifadə edərək biz bu layihələri 
ortaya qoyuruq və onları icra edirik. 

Əlbəttə, vacib olan da budur. 
Devalvasiyanın nisbətən gücləndiyi 
bir vaxtda, dünyada neftin 
qiymətinin düşməsinin ölkələrin iq-
tisadiyyatına gətirdiyi mənfilikləri, 
aqrar və sənaye sektoru da daxil 
olmaqla yalnız qeyri-neft sektoru-
nun inkişafının təmin edilməsi ilə 
neytrallaşdırmaq mümkündür. 

Azərbaycanın müstəqil ener-
ji siyasəti aparması və dünyanın 
vacib enerji layihələrində iştirak 

etməsi şübhəsiz ki, ölkəmizin 
mərkəzlərdən biri rolunu oynadığı-
na, onunla hesablaşmq üçün ciddi 
səbəblərin olmasına dəlalət edir. 
Lakin eyni zamanda, Azərbaycanın 
sərgilədiyi siyasətin mərkəzində 
neft resursları, texnoloji, enerji 
məsələləri qədər vacib daha önəmli 
məsələ – multikulturalizm dayanır. 
Bu gün Azərbaycan dünyada baş 
qaldıran şiddət, zorakılıq, terror və 
kütləvi qətliam proseslərinin baş 
verdiyi ölkələrə coğrafi cəhətdən 
yaxınlığı ilə seçilsə də, sanki, 
sabitlik, sülh, tolerantlıq adasını 
xatırladır. Əlbəttə, bütün bunların 
hamısı dünyada böyük ehtiyac du-
yulan multikulturalizm meyillərinin 
Azərbaycanda mərkəzləşməsindən 
irəli gəlir. Bu gün ölkəmiz ardıcıl 
olaraq dünyanın ən tanınmış sima-
larının iştirak etdiyi Beynəlxalq 
Humanitar Forumların, BMT-nin 
Sivilizasiyalararası Alyansının 
VII Qlobal Forumunun, Dünya 
Dini Liderlərinin Sammitinin, 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Foru-

munun, Davos İqtisadi Forumunun 
və digər beynəlxalq simpoziumla-
rın, beynəlxalq idman yarışlarının 
məkanına çevrilmişdir. Azərbaycana 
olan etimad, inam, ölkəmizin 
dünyanın mədəni mühitində özünə 
layiqli yer qazanması bunu qaçıl-
maz edib. Bir sözlə, Azərbaycan 
beynəlxalq humanitar əməkdaşlığa 
həmişə çox böyük diqqət verir. 
Dövlət başçısının qeyd etdiyi 
kimi, biz hesab edirik ki, dünyada 
müsbət meyillər güclənməlidir. 
Beynəlxalq əməkdaşlıq ölkələrarası 
əlaqələrin inkişafı üçün xüsusi rol 
oynayır. Bu beynəlxalq tədbirləri 

ölkəmizdə keçirməyimizdə bir çox 
məqsədlər var. İlk növbədə, bu, 
bizim ölkəmizə lazımdır. Çün-
ki Azərbaycan çoxkonfessiyalı, 
çoxmillətli ölkədir. Azərbaycanda 
bütün dinlərin, xalqların 
nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır. 
Eyni zamanda, bu beynəlxalq, si-
yasi və humanitar tədbirlər dünyaya 
da bir siqnal göndərir ki, dünyanın 
mütərəqqi nümayəndələri səylərini 
daha da sıx birləşdirməlidirlər. Çün-
ki bu gün əfsuslar olsun ki, dünyada 
xoşagəlməz meyillər üstünlük təşkil 
edir. Qanlı toqquşmalar, müxtəlif 
bölgələrdə müharibələr gedir, dini, 
milli zəmində qan tökülür. 

Biz çalışırıq və çalışacağıq ki, 
bundan sonra da humanitar sahədə 
dinlərarası, mədəniyyətlərarası 
dialoqun güclənməsinə öz töhfəmizi 
verək. Çünki bizim siyasətimiz 
bundan ibarətdir, eyni zamanda, 
bizim tariximiz multikulturalizm 
əsasında qurulubdur. Düzdür, 
multikulturalizm bir anlayış olaraq 
yeni bir ifadədir, ancaq bu, həmişə 
Azərbaycanda olub. İctimai-si-
yasi quruluşdan asılı olmayaraq 
Azərbaycan bütün dövrlərdə 
sülh, əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaş-
ma məkanı olmuşdur və biz bu 
ənənələri yaşadırıq. Bu gün biz 
müstəqil dövlət kimi belə tədbirlərin 
keçirilməsi ilə multikulturalizmin 

inkişafına öz töhfəmizi veririk və 
Azərbaycanda aparılan siyasət bu 
müsbət meyilləri gündəlik həyatda 
gücləndirir.

Prezident İlham Əliyevin 
bu günə qədər Bakıda baş tutan 
beynəlxalq tədbirlərə, xüsusilə 
humanitar məqsədli forumlara 
qatılması, əhatəli çıxışları və bu 
tədbirləri birbaşa dəstəkləməsi onu 
göstərir ki, Azərbaycan dövləti 
multikulturalizm siyasətinə xüsusi 
əhəmiyyət verir və Azərbaycanın 
sülh və əməkdaşlıq imicinin 
möhkəmləndirilməsinə birba-
şa kapital qoyur. Bu kapital 

isə həm maddi, həm də insan 
resursları ilə əhatə olunur. Pre-
zident İlham Əliyev bu barədə 
deyir: “Bu dövlət siyasəti ölkə 
daxilində böyük rəğbət qazanır. 
Eyni zamanda, bu, cəmiyyətin də 
əhval-ruhiyyəsidir. Çünki dövlət 
siyasəti o zaman uğurla icra 
edilə bilər ki, cəmiyyət də buna 
müsbət cavab verir. Cəmiyyətdə 
mövcud olan xoş əhval-ruhiyyə, 
multikulturalizmlə bağlı meyillər 
bizim dövlət siyasətimizi daha 
da gücləndirir. Təsadüfi deyil ki, 
Azərbaycanda bu il “Multikultu-
ralizm ili” elan edilmişdir. Bakıda 
Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi yaradılmışdır. Dövlət 
Bayrağı Meydanının, – bu bayraq 
dövlətçiliyimizin rəmzidir, – ya-
xınlığında multikulturalizmə abidə 
ucaldılmışdır. Biz hesab edirik ki, 
bu məsələ daim diqqət mərkəzində 
olmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlar, 
ayrı-ayrı ölkələr bu məsələ ilə bağ-
lı öz mövqeyini bildirməlidirlər. 
Çünki bu gün əfsuslar olsun ki, 
dünyanın müxtəlif yerlərində 
multikulturalizmlə bağlı fərqli, 
bədbin fikirlər səslənir. Bəziləri 
hesab edir ki, multikulturalizm ifla-
sa uğrayıb, bəziləri, ümumiyyətlə, 
hesab edir ki, belə bir meylə yol 
vermək olmaz, bu, zərərlidir. Bu, 
çox təhlükəli fikirlərdir, yanaş-

malardır. Çünki gəlin baxaq, 
multikulturalizmə alternativ nədir, 
varmı bu alternativ? Əlbəttə ki, 
var, amma necə alternativdir? Mən 
hesab edirəm ki, multikulturaliz-
min alternativi ksenofobiyadır, 
ayrı-seçkilikdir, irqçilikdir, islamo-
fobiyadır, antisemitizmdir”. 

Şübhəsiz ki, Prezident haqlı 
olaraq, ksenofobiyanı, antisemi-
tizmi qeyd edir. Bu gün dünyanın 
ən inkişaf etmiş ölkələrində belə 
meyillər nəinki qalmaqdadır, hətta 
artmaqdadır. Əgər bu gün bir 
qaradərili ilə ağ irqin nümayəndəsi 
arasında müəyyən diskomfort varsa   
və ya bir yəhudiyə qarşı hələ də 
gizli düşmənçilik meyilləri qalıbsa, 
müsəlmanlara qarşı islamafobiya 
meyilləri artmaqdadırsa, deməli, 
multikulturalizmə ehtiyac bö-
yükdür. ABŞ politoloqu Samuel 
Hantinqtonun “Sivilizasiyaların 
toqquşması” əsərindəki nəzəri 
fikirləri real olmağa yaxındırsa, 
bunun qarşısı necə alınmalıdır? Bu 
prosesə paralel hansı alternativlər 
var?  Dövlət başçısı V Humani-
tar Forumdakı çıxışında dünyada 
sülhün qarşısında ən böyük maneə 
kimi duran  bu meyillərdən danışa-
raq  qeyd edir: “Biz tarixdə bir neçə 
dəfə görmüşük ki, bu meyillərin 
güclənməsi hansı böyük fəlakətlərə 
yol açır. Ona görə, bütün mütərəqqi 
bəşəriyyət multikulturalizm ideya-
ları, idealları ətrafında birləşməlidir. 
Burada birmənalı mövqe nümayiş 
etdirilməlidir. Biz öz növbəmizdə, 
öz fəaliyyətimizlə, səylərimizlə 
ölkəmizdə mövcud olan ab-havanı 
dünyaya təqdim edərək göstəririk 
ki, bu, mümkündür. Multikultura-
lizmin dünyada bir çox ünvanları 
var, onlardan biri Azərbaycandır. 
Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, 
həm beynəlxalq aləmdə, həm də 
ölkə daxilində, regionda bu müsbət 
meyilləri gücləndirək”.

Azərbaycanın başlıca problemi 
olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
hələ də həll edilməməsi, işğalçı 
Ermənistanın  qeyri-konstruktiv 
siyasəti, terrora və separatizmə 
dəstək verməsi və bunların 
müqabilində bir sıra beynəlxalq 
təşkilatların ikili standartlardan 
çıxış etməsinə baxmayaraq bu gün 
ölkəmiz qarşıda dayanan maneələri 
bir-bir aşmaqdadır. Gəlinən nəticə 
odur ki,  Azərbaycan qısa müddətdə 
böyük iqtisadi və mədəni uğurlara 
imza atmışdır.

Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan dünyanın 
enerji və multikulturalizm 

mərkəzlərindən birinə çevrilir

“Azərbaycan tolerantlıq nümunəsidir”

 � Beynəlxalq Tolerantlıq Günü ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Bilik Fondunda Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmayılovun 
“Azərbaycan tolerantlıq nümunəsidir” 
mövzusunda ustad dərsi keçirilib və onun 
“Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz” 
kitabının təqdimatı olub. Tədbirdə alimlər, fondun 
əməkdaşları, Könüllülər Birliyinin üzvləri iştirak 
ediblər. 

Bilik Fondunun icraçı 
direktoru Oktay Səmədov 
Azərbaycanın tolerantlıq 
ənənələrindən bəhs edərək 
16 noyabr Beynəlxalq Tole-
rantlıq Günü münasibətilə 
görüləcək maarifləndirici işlər 
barədə məlumat verib. Bildirib 
ki, Beynəlxalq Tolerantlıq 
Günü ərəfəsində fondun 
təşkilatçılığı ilə Bakıda və 
rayonlarda tanınmış alimlərin, 
mütəxəssislərin yerli əhali 
üçün silsilə mühazirələri 
planlaşdırılır. Gündüz İsmayı-
lovun “Azərbaycan tolerantlıq 
nümunəsidir” mövzusunda 
ustad dərsi bu silsilənin baş-
lanğıcıdır.

Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədr 
müavini Gündüz İsmayılov 
“Tolerantlıq: bildiklərimiz və 
bilmədiklərimiz” kitabı haq-
qında iştirakçılara əhatəli bilgi 

verərək, xalqımızın tolerant-
lığının səbəbləri haqqında da 
danışıb. Tolerantlığı ölkəmizin 
ideoloji, milli və ictimai 
təhlükəsizliyinin təminatı kimi 
qiymətləndirən natiq onun 
Azərbaycan xalqının genetik 
yaddaşında kök salmış dəyər 
olduğunu da vurğulayıb. O, 
Azərbaycan tolerantlığının 
Nic, Oğuz, Quba modelləri 
barədə geniş məlumat ve-
rib, hər bir azərbaycanlının 
ölkə ərazisindəki kilsələrə, 
məbədlərə, məscidlərə və sina-
qoqlara eyni hörmətlə yanaşdı-
ğını diqqətə çatdırıb. 

Bilik Fondunun İnfor-
masiya təminatı sektorun-
dan bildiriblər ki, sonra 
G.İsmayılov tədbir iştirakçıla-
rının mövzu ilə bağlı suallarını 
cavablandırıb.       

“Xalq qəzeti”

Bakıda 5 ildə 350 yeni bina, 
18 min yeni mənzil inşa olunacaq 

 � Bakıda yaxın 5 il ərzində tikintisi üçün razılaşdırılmış 45 ərazi 
planlaşdırma layihəsinin sahəsi ümumilikdə 175 hektardan çoxdur. 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektu-
ra Komitəsinin Beynəlxalq əlaqələr 
və informasiya şöbəsindən APA-
ya verilən xəbərə görə, adıçəkilən 
sənədlərdə söküləcək 324 min kvad-
ratmetr yaşayış sahəsinin əvəzinə 
bütün müasir tələblərə cavab verən 
1,8 milyon kvadratmetr yaşayış 
sahəsinin tikilməsi planlaşdırılıb 
və komitə tərəfindən razılaşdırılıb. 
Sənədlərdə layihələndirilən binala-
rın sayı 350-dir. Söküləcək 4 min 
mənzilin yerinə 18 min yeni mənzilin 

inşası nəzərdə tutulub.
Ərazi planlaşdırma 

sənədlərinin 5 hektaradək 
ərazilər üçün (1 hektardan 
az olmayaraq) hazırlanması 
təcrübəsi dünya şəhərsalma 
praktikasında sınaqdan çıxmış 
ən mütərəqqi yanaşma sayılır.

Artıq yeni yaşayış binaları-
nın tikintisinə başlanılıb.

Daxili işlər naziri Gəncədə vətəndaşları qəbul edib
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və 
rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun 
olaraq, daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil 
Usubov oktyabrın 28-29-da Gəncə Şəhər Baş Polis 
İdarəsində növbəti qəbul keçirib.

Daxili İşlər Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, Ramil Usubov 
əvvəlcə Gəncə və Kəlbəcər, 
daha sonra Göygöl, Samux, 
Şəmkir, Ağstafa, Tovuz, 

Gədəbəy, Qazax, Daşkəsən 
şəhər və rayonlarının qəbul 
üçün müraciət edən 90-a yaxın 
sakini ilə görüşüb. Nazir onla-
rın polis orqanlarının fəaliyyəti 
ilə bağlı müraciətlərini şəxsən 

dinləyib, problemlərinin 
qanunvericiliyə uyğun, opera-
tiv şəkildə həlli üçün aidiyyəti 
Baş İdarə və xidmət, həmçinin 
ərazi polis orqanlarının 
rəislərinə konkret tapşırıqlar 
verib. Xidməti fəaliyyətlə bağ-
lı olan məsələlərin əksəriyyəti 
yerindəcə həllini  tapıb, 
digərlərinin aidiyyəti dövlət 
qurumlarına göndəriləcəyi 
nəzərə çatdırılıb.

Qəbulda iştirak edənlər 
yerlərdə vətəndaşlarla dövlət 

məmurlarının görüşməsi, 
onların müraciətlərinə, ərizə 
və şikayətlərinə operativ, 
həssaslıqla yanaşılması barədə 
dövlətimizin başçısının 
tapşırığının yüksək səviyyədə 
icrasına, problemlərinə hər 
zaman xüsusi diqqət və 
qayğı göstərilməsinə görə 
ölkə rəhbərliyinə dərin 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

AZƏRTAC

Tunis Prezidenti Azərbaycanın 
mədəniyyət və turizm nazirini qəbul edib

 � Tunis Respublikasının Prezidenti Beji Kaid əs-Sebsi ISESCO-nun 
12-ci baş konfransının prezidenti, Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri 
Əbülfəs Qarayevi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) baş katibi İyad bin 
Amin Mədəni və ISESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycri ilə 
birlikdə qəbul edib. 

Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, görüşdə Əbülfəs Qarayev Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin salamlarını Tunis dövlətinin baş-
çısına çatdırıb. O, Azərbaycanın dost Tu-
nis ilə mədəniyyət və turizm sahələrində 
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində 

maraqlı olduğunu bildirib.
Nazir gələn il ölkəmizdə keçiriləcək 

İslam Həmrəyliyi Oyunları və Qərb 
dünyası ilə müsəlman ölkələri arasında 
münasibətlərin inkişafına töhfə verən 
IV Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu, eləcə də ölkəmizin 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və ISESCO 
arasında mövcud olan dərin əməkdaşlığı 
barədə Tunis Prezidentinə məlumat 
verib. 

Tunis Prezidenti öz növbəsində ISES-
CO təhsil nazirlərinin birinci konfransı 
münasibətilə hər üç qonağı təbrik edib. O, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevə səmimi salamlarını və 
hörmətini çatdırmağı xahiş edib. 

Görüşdə İƏT və ISESCO ilə 
əməkdaşlığın vəziyyəti barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 31 dəfə 
pozub.

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Ermənistanın İcevan 
rayonunun Vazaşen kəndində yerləşən 
mövqelərdən Qazax rayonunun 

Bala Cəfərli kəndində, Berd rayo-
nu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayo-
nunun Koxanəbi kəndində və adsız 

yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

İşğal altında olan Tərtər rayonunun 
Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun 
Sarıcalı, Füzuli rayonunun Qorqan, 
Qaraxanbəyli, Cəbrayıl rayonu-
nun Mehdili kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Goranboy və Füzuli rayon-
ları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də Silahlı 
Qüvvələrimizin mövqelərinə atəş 
açılıb.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri atəşkəs rejimini 31 dəfə pozub




