
Azərbaycan Universiteti 
2020-ci il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 

doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir
Sənəd qəbulu 24 dekabr 2019-cu il 

saat 17.00-a qədər Azərbaycan Uni-
versitetinin Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 
Ceyhun Hacıbəyli 71 nömrəli ünvanda 
yerləşən tədris binasında, magistratura 
və doktorantura şöbəsində aparılacaq-
dır. 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 
doktoranturaya qəbul planı

• Daxili fiskal siyasət və dövlət 
maliyyəsi – 1 nəfər, qiyabi, ödənişli 
əsaslarla

• Mühasibat uçotu – 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• İqtisadi nəzəriyyə – 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• Ümumi iqtisadiyyat - 1 nəfər, qiya-
bi, ödənişli əsaslarla

• Sahə iqtisadiyyatı - 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• Ümumi tarix – 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• Vətən tarixi - 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• Dil nəzəriyyəsi – 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• Azərbaycan ədəbiyyatı - 1 nəfər, 
qiyabi, ödənişli əsaslarla

• Türk xalqları ədəbiyyatı - 1 nəfər, 
qiyabi, ödənişli əsaslarla

• Sosial problemlər - 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• Sosial iş - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli 
əsaslarla

• Sosial fəlsəfə - 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dis-
sertanturaya qəbul planı

• İqtisadi fəaliyyət növləri – 1 nəfər, 
qiyabi, ödənişli əsaslarla

• Ümumi iqtisadiyyat - 1 nəfər, qiya-
bi, ödənişli əsaslarla

• Dünya iqtisadiyyatı - 1 nəfər, qiya-
bi, ödənişli əsaslarla

• Müəssisələrin təşkili və idarə 
edilməsi - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli 
əsaslarla 

• Sahə iqtisadiyyatı - 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• Ümumi tarix - 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• Dil nəzəriyyəsi - 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• Azərbaycan dili - 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• German dilləri - 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

• Müqayisəli - tarixi və müqayisəli 
tipoloji dilçilik - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli 
əsaslarla

• Dünya ədəbiyyatı - 1 nəfər, qiyabi, 
ödənişli əsaslarla

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
• Rektorun adına ərizə
• Kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqi
• Tərcümeyi-hal
• 4 ədəd fotoşəkil (3x4sm ölçüdə)
• İş yerindən xasiyyətnamə
• İş stajı olanlar üçün əmək kitabça-

sından çıxarış
• Çap olunmuş elmi işlərin siyahısı 

və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat
• Elmi rəhbərin yazılı razılığı
• Ali təhsil müəssisəsini bitirmək 

haqqında diplomun müvafiq qaydada 
təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə 
təhsil almış Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşları üçün təhsil haq-
qında sənədlərin tanınması barədə 
şəhadətnamə)

• Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin 
surəti

Bir tədris ili üçün təhsil haqqı 1500 
manatdır.

Daha ətraflı məlumat üçün telefonla
magistratura və doktorantura 

şöbəsinə zəng etmək olar.
Telefon- (+99412) 431 41 

12/13/16/17 (daxili 126).

Rektorluq

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
Fəlsəfə doktoru hazırlığı ilə əlaqədar 2019-cu ilin 

dekabr ayında aşağıdakı ixtisas üzrə dissertanturaya 
(büdcə hesabına)

QƏBUL ELAN EDİR
3305.03-İnşaat konstruksi-

yaları, bina və qurğular -1 yer 
Fəlsəfə doktoru proqramı 

üzrə dissertanturaya qəbul 
üçün aşağıdakı sənədlər 
təqdim edilir:

-ərizə ( doktoranturanın 
fəaliyyət göstərdiyi 
müəssisənin və yaxud təşkilat 
rəhbərinin adına);

-kadrların şəxsi qeydiyyat 
vərəqəsi;

-tərcümeyi-hal;
-2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm 

ölçüdə);
-iş yerindən xasiyyətnamə;

- əmək kitabçasından çıxa-
rış;

-çap olunmuş elmi işlərin 
siyahısı və ya seçilmiş ixtisas 
üzrə referat;

-ali təhsil müəssisəsini 
bitirmək haqqında dip-
lomun müvafiq qaydada 
təsdiq edilmiş surəti (qiymət 
cədvəlindən çıxarış) surəti 
(xarici ölkələrdə təhsil almış 
Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşları üçün təhsil haq-
qında sənədlərin tanınması 
barədə şəhadətnamə);

-şəxsiyyəti təsdiq edən 

sənədin surəti;
-nəzərdə tutulan elmi 

rəhbərin yazılı razılığı.
Fəlsəfə doktoru proq-

ramları üzrə doktoranturaya 
sənədlərin qəbulu 2019-cu 
il dekabrın 28 -də başa çatır.

Müsabiqədə iştirak etmək 
istəyənlər əlavə məlumatı 
institutun Elmi-texniki infor-
masiyalar və doktorantura 
şöbəsindən ala bilərlər.

Ünvan- Bakı, Füzuli küçəsi  
 65. 

Telefon- 012 496 37 60.

 “Azərenerji” ASC

“Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış 
Energetika İnstitutu” MMC

2019-cu il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul elan edir
“Azərenerji” ASC-nin Azərbaycan 

Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış 
Energetika İnstitutu Azərbaycan  
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
1 iyul 2010-cu il tarixli 129 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Doktorantu-
ranın yaradılması və doktoranturaya 
qəbul Qaydalarına” uyğun olaraq 
aşağıdakı ixtisaslar üzrə qəbul apa-
racaqdır:

3340.01 -  Elektrotexniki sistemlər 
və komplekslər.

3341.01- Elektrik stansiyaları 
(elektrik hissəsi) və elektroenergetik 
sistemlər.

5312.01 -  Sahə iqtisadiyyatı.
“Fəlsəfə doktoru” proqramı üzrə 

doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı 
sənədlər təqdim edilir:

• ərizə (doktoranturanın fəaliyyət 
göstərdiyi müəssisənin və yaxud 
təşkilatın rəhbərinin adına);

• kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqi;
• tərcümeyi-hal;
• iş yerindən xasiyyətnamə;
• 3 ədəd fotoşəkil ( 3x4 sm 

ölçüdə);

• iş stajı olanlar üçün əmək kitab-
çasından çıxarış;

• çap olunmuş elmi işlərin siyahısı 
və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;

• ali təhsil müəssisəsini bitirmək 
haqqında diplomun müvafiq qaydada 
təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə 
təhsil almış Azərbaycan Respunli-
kası vətəndaşları üçün təhsil haq-
qında sənədlərin tanınması barədə 
şəhadətnamə);

• şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin 
surəti.

“Elmlər doktoru” proqramı üzrə 
doktoranturaya seçdikləri sahədə 
elmi və ya elmi-pedaqoji nailiyyəti 
olan, fundamental tədqiqatları 
yüksək səviyyədə aparmağa qa-
dir və “Fəlsəfə doktoru” (elmlər 
namizədi) elmi (alimlik) dərəcəsi 
olan Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşları qəbul edilirlər.

“Elmlər doktoru” proqramı üzrə 
doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı 
sənədlər təqdim edilir:

•ərizə (doktoranturanın fəaliyyət 
göstərdiyi müəssisənin və yaxud 

təşkilatın rəhbərinin adına);
• kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqi;
• tərcümeyi-hal;
• 3 ədəd fotoşəkil ( 3x4 sm 

ölçüdə);
• iş yerindən xasiyyətnamə;
• əmək kitabçasından çıxarış;
• çap olunmuş elmi işlərin siya-

hısı;
• “Fəlsəfə doktoru” və ya “Elmlər 

namizədi” elmi (alimlik) dərəcəsi 
diplomunun müvafiq qaydada təsdiq 
edilmiş surəti;

• ali təhsil müəssisəsini bitirmək 
haqqında diplomun müvafiq qaydada 
təsdiq edilmiş surəti;

• şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin 
surəti.

Qeyd–xarici dil (ingilis, alman və 
fransız dillərindən biri) fənnindən 
imtahan Dövlət İmtahan Mərkəzi 
tərəfindən keçirilir. Doktoranturaya 
sənədlər 2019-cu il dekabrın 16-dan 
28-dək qəbul edilir.

Ünvan- AZ1012, Zərdabi pros-
pekti 94.

Telefon- 050-228-84-31.

Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında  

Aqrar Xidmətlər Agentliyi
2019-cu il noyabrın 29-da ERP-Müəssisə resurs-

larının planlaşdırılması sisteminin satın alınması 
məqsədilə keçirdiyi kotirovka sorğusunun qalibi 
“DESTEC GROUP” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə 
müqavilə bağlamışdır. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında  

Aqrar Xidmətlər Agentliyi
2019-cu il dekabrın 2-də yerli qurumlar üçün 

müxtəlif növ kartriclərin və avadanlıqların satın 
alınması məqsədilə keçirdiyi kotirovka sorğusunun 
qalibi “DESTEC GROUP” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti ilə müqavilə bağlamışdır. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi 

Agentliyinin tender komissiyası bildirir ki, 
təsərrüfat mallarının satın alınması məqsədilə 
2019-cu il  oktyabrın 14-də elektron qaydada elan 
edilmiş açıq tenderin nəticələrinə əsasən “İnci 
Group of Companies” QSC qalib olmuş və həmin 
təşkilatla 14,288.60 manat məbləğdə müvafiq 
satınalma müqaviləsi bağlanmışdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universitetinin nəzdində İnşaat Kolleci 

özünün inzibati binasında cari təmir 
işlərinin satın alınması üçün 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Zərflərin açılışı 18 dekabr 2019-cu il saat 10.00-da olacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs- Məhəbbət İbadova, telefon -  

(050) 398 76 26.
Ünvan- Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi.

17 dekabr 2019-cu il, çərşənbə axşamı 15
Misirdə İmadəddin Nəsimi İrsi tədqiq olunub

Birliyin sədri, tədqiqatçı-
alim Seymur Nəsirovun 
bildirdiyinə görə, o, bir neçə 
il öncə Misirin əl-Əzhər 
Universitetinin Humanitar 
fənlər fakültəsinin ma-
gistratura tələbəsi xanım 
Həcər Karara ilə görüşəndə 
Nəsimi haqqında geniş 
söhbət açmış və dahi şairin 
tədqiqi ilə bağlı ona dəstək 
göstərmişdir. Qeyd edək ki, 
Seymur Nəsirov Misirdəki 
Azərbaycan Diasporu-
nun və Misir–Azərbaycan 
Dostluq Cəmiyyətinin 
sədridir. O, həmçinin 
Qahirə Universitetində 
Azərbaycan dilini tədris 

edir və Misirlə Azərbaycan 
Parlamentlərarası Dostluq 
Qrupunun koordinatorudur.

Həcər Kararanın elmi işi 
İmadəddin Nəsimi Şirvani-
nin həyatı və fars dilində di-
vanının tədqiqi və tərcüməsi 
olub. Xanım Karara elmi 
işini uğurla müdafiə edib 
magistr adını qazanmışdır 
Tədqiqat  604 səhifədən 
ibarətdir və üç fəsilə bölün-
müşdür. Bir fəslində şairin 
ana Vətəni Azərbaycanın 
tarixi, coğrafiyası və 
mədəniyyəti haqqında geniş 
məlumat verilmişdir.

Diaspor sədri bildirib ki, 
Vətənimizi dünyada təbliğ 

etməyin önəmli yolların-
dan biri də azərbaycanlı 
alim və şairlərin əsərlərini 
tədqiq edərək, o əsərlərdə 
Azərbaycan haqqında geniş 
məlumat verməkdir. O, bu 
sahədə səylərin artırılması-

nın vacibliyini vurğulayaraq 
bildirib ki, bundan sonra da 
tədqiqat işlərimizi davam 
etdirəcəyik.

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Misirdəki “Vətənpərvər” Diaspor 
Təşkilatları Birliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanın dahi 
şairi İmadəddin Nəsiminin həyat və yaradıcılığına 
dair elmi-tədqiqat işi aparılmışdır.

Dünya Nəsiminin yubileyini qeyd edir

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondundan verilən məlumata görə, 
fondun Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi, 
Beynəlxalq Roma Sapienza Universiteti 
və İtaliyanın “Sandro Teti” nəşriyyat evinin 
birgə təşkil etdiyi tədbirdə universitetin 
professor və müəllim heyəti, alimlər, 
azərbaycanlı və italyan tələbələr, diaspor 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Tədbirdən əvvəl Beynəlxalq Türk 
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun  prezidenti 
Günay Əfəndiyeva Roma Unitelma 
Sapienza Universitetinin rektoru, Sapi-
enza Fondunun rəhbəri Antonello Biacini 
ilə görüşündə fond ilə İtaliyanın ali təhsil 
ocaqları arasında əməkdaşlıq imkanlarını 
müzakirə edib. Nəsimi yaradıcılığından 
bəhs edən G.Əfəndiyeva rəhbərlik etdiyi 
təşkilat haqqında da ətraflı məlumat verib, 
gələcəkdə universitetdə Türk Dünyası 
Mərkəzinin yaradılmasını təklif edib. Daha 
sonra tərəflər arasında birgə əməkdaşlığa 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə 
Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Məmməd 
Əhmədzadə də iştirak edib.

Tədbiri açan universitetin  professoru 
Daniel Pommier Vinçelli Azərbaycan 
mədəniyyətinin İtaliyada təbliği 
istiqamətində Roma Sapienza Universi-
tetinin fəaliyyətinin, bu xüsusda keçirilən 
tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. O, 
Nəsiminin yubiley tədbirinin təşkilatçılarına 
təşəkkür edərək, bu cür tədbirlərin iki ölkə 
arasında münasibətlərin inkişafına töhfə 
verdiyini bildirib.

Universitetin professorları Fabio Qrassi 
və Karlo Çereti Nəsiminin həyat və yaradı-
cılığından bəhs edərək, onun ədəbi irsinin 
dünya səviyyəsində araşdırılmasının 
vacibliyini vurğulayıblar.

G.Əfəndiyeva “Nəsimi ili” ilə bağlı il 
ərzində Azərbaycanda görülən işlər barədə 
məlumat verərək bildirib ki, bu yaxınlarda 
ölkəmizdə Prezident İlham Əliyev və Birin-
ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın da 
iştirakı ilə ağacəkmə kampaniyası həyata 
keçirilib. Fondun prezidenti qurumun əsas 
məqsədinin türk dünyasının mədəniyyəti 
və irsinin qorunması, öyrənilməsi, eləcə 
də beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasından 
ibarət olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, İtaliyada Neapol 
şəhərindən başlanan “Nəsimi günləri”nin 
sonuncu tədbiri Venesiya şəhərində 
olacaq.

Ukraynanın Xalq artisti, bəstəkar, 
A.Dovjenko adına Ukrayna Dövlət Müka-
fatı laureatı, Ukrayna Kinematoqrafçılar 
İttifaqının və Ukrayna Milli Bəstəkarlar 
İttifaqının üzvü Vladimir Quba “Nəsiminin 
əsərlərinin motivləri əsasında” adlı müəllif 
kompozisiyası yaradıb.

Müəllif öz əsərini ilk dəfə Nəsiminin 
“İ şlyaxom İstını postav ya sam...” 
əsərlər məcmuəsinin Kiyevdə keçirilən 
təqdimatında səsləndirib. Həmin vaxt Vla-
dimir Petroviç Quba “Nəsiminin əsərlərinin 
motivləri əsasında” müəllif kompozisiyasını 
fortepianoda ifa edib və dahi Azərbaycan 
şairinin şeirlərinə vokal əsərlər silsiləsi 

yaratmağa hazır olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, bəstəkar 150-dən çox 

ekran əsərinə musiqi bəstələyib. Onla-
rın arasında “Olesya”, “Hər yerdə səma 
var”, “Qayıdan təkrar sevəcək”, “Uşaqlıq 
illərimin çörəyi”, “Sabah dünəndən başla-
yır”, “Qalitski knyazı Daniil” və s. kimi bədii 
filmlər var.

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin üzvü Marina Qonçaruk deyib: 
“Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 
Nəsiminin yaradıcılığının Ukraynada 
təbliği ilə yanaşı, onun ölkəmizdə müxtəlif 
incəsənət növlərinə təsiri də çox mü-
hümdür. Məsələn, Nəsimi poeziyasından 
ilham alan ukraynalı rəssamlar Boqdan 
Rodyuk-Çekan və İnna Sautina dahi şairin 
əsərlərinin motivləri əsasında silsilə illüst-
rasiyalar yaradıblar. İndi isə görkəmli Uk-
rayna bəstəkarı Vladimir Quba Nəsiminin 
yaradıcılığına həsr etdiyi musiqi kompo-
zisiyasını ərsəyə gətirib. Düşünürəm ki, 
bu, Azərbaycan mədəniyyətinin Ukrayna-
da tanıdılmasının əhəmiyyətini göstərir. 
İstər sadə ukraynalı oxucular, istərsə də 
görkəmli mədəniyyət xadimləri Azərbaycan 
mədəniyyəti haqqında yeni informasiyanı 
böyük maraqla qarşılayır və onu Ukrayna 
müstəvisində qiymətləndirirlər. Ölkələrimiz 
arasında mədəniyyət, ədəbiyyat prose-
sini gələcəkdə də davam etdirmək çox 
mühümdür. Bu, indi həmişəkindən daha 
aktualdır”.

Nəsiminin 650 illik yubileyi 
münasibətilə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti 
Təşkilatı – TÜRKSOY tərəfindən elan 
edilən xatirə ili çərçivəsində Moldovada 
tədbirlər təşkil edilib.

Paytaxt Kişinyovda “Nəsimi dün-
ya dillərində” mövzusunda tədbir 
Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi, TÜRK-
SOY və Moldova Milli Kitabxanasının birgə 
təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Tədbirdə AMEA-
nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun direktoru, akademik Teymur 
Kərimli, TÜRKSOY-un baş katibinin müa-
vini Bilal Çakıcı, Azərbaycan Mədəniyyət 
Nazirliyinin TÜRKSOY-dakı təmsilçisi Elçin 
Qafarlı, Moldovadakı səfirliyimizin müşaviri 

Leyla Orucova, Nəsiminin şeirlərini rumın 
dilinə tərcümə etmiş T.Zegrea, Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyi Tərcümə Mərkəzinin sədri 
Səlim Babullaoğlu və başqa qonaqlar 
iştirak ediblər.

Moldova Milli  Kitabxanasında 
gerçəkləşən tədbir çərçivəsində 
Azərbaycan kitablarından, o cümlədən 

Nəsiminin əsərlərindən ibarət sərgi də 
təşkil olunub.

TÜRKSOY-un baş katibinin mü-
avini Bilal Çakıcı təşkilatın “Anım ili” 
layihəsi çərçivəsində hər il türk dün-
yası mədəniyyətində, incəsənətində 
və ədəbiyyatında böyük iz qoymuş 
şəxsiyyətlərin xatirəsinin yad edildiyini, 
irsinin təbliğ olunduğunu diqqətə çatdırıb. 
Bildirib ki, İmadəddin Nəsimi Azərbaycan 
xalqının türk mədəniyyətinə bəxş etdiyi 
qüdrətli söz ustadlarından biridir: “Böyük 
şairin elmi-fəlsəfi düşüncəsinin əks olun-
duğu ədəbi irsi qədim köklərə malik olan 
türk mədəniyyəti və ədəbiyyatı tarixində 
xüsusi yer tutur. Nəsiminin şeirləri müxtəlif 
dillərdə yayılaraq oxunub”.

Tədbirdə Nəsimi şeirlərinin on beş 
dilə tərcüməsinin yer aldığı və TÜRKSOY 
tərəfindən nəşr olunan “İmadəddin Nəsimi 
dünya dillərində” kitabı da təqdim edilib. 
B.Çakıcı deyib: “Kitab türk dünyasının 
böyük şairinin misilsiz ədəbi irsini dün-
ya oxucusuna tanıtmaq məqsədilə nəşr 
edilib. Topluda şairin rumın dilinə tərcümə 
edilmiş şeirlərinin də yer alması Moldova 
poeziyasevərlərini Nəsiminin əsərlərini 
oxumaları üçün yaxşı bir fürsət yaradır”.

Kitab tədbirdə iştirak edən xarici 
ölkələrin Moldovadakı diplomatlarına, 
TİKA, Türk Hava Yolları təmsilçilərinə, Mol-
dova Azərbaycanlıları Konqresinin sədri 
Vüqar Novruzova təqdim edilib. Sonra 
diplomatlar təşəkkür çıxışları ediblər.

Tədbir çərçivəsində moldovalı rəssam 
Mariya Sklyarenkonun İmadəddin 
Nəsimiyə həsr etdiyi rəsm əsərlərinin yer 
aldığı “Dünya sevgi ilə yaradıldı” sərgisi də 
nümayiş etdirilib.

“Nəsimini anma ili” çərçivəsində daha 
bir tədbir Moldovanın Qaqauz Yeri muxtar 
bölgəsində – Komrat Universitetində təşkil 
edilib. 

Yubileylə bağlı tədbirlər davam 
etməkdədir.

Hazırladı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Dünyanın əksər ölkələrində dahi Azərbaycan şairi və filosofu 
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi təntənə ilə qeyd olunur. İtaliyada 
“Nəsimi günləri” çərçivəsində Roma Sapienza Universitetində Nəsiminin 
650 illik yubiley tədbiri və italyan dilinə tərcümə edilən “Nəsimi poeziyası” 
kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub 

 � Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
Ermənistan Respublikası Noyember-
yan rayonunun Voskevan kəndində 
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonu-

nun Aşağı Əskipara kəndində yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında 
olan Tağıbəyli, Şıxlar, Mərzili, Cəbrayıl 
rayonunun Nüzgar və Mehdili kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Goranboy və 
Tərtər rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.
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