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Görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevaya həsr edilmiş 
biblioqrafiya və elektron məlumat bazasının təqdimatı olub

Mədəniyyət Nazirliyi və Milli Kitab-
xananın birgə təşkilatçılığı ilə realla-
şan təqdimat mərasimində hökumət 
və dövlət üzvləri, habelə tanınmış elm 
adamları iştirak ediblər. 

Milli Kitabxananın direktoru 
Kərim Tahirov çıxış edərək görkəmli 
alim Aida İmanquliyevanın həyat və 
yaradıcılığından söz açıb. Bildirib 
ki, 1939-cu il oktyabrın 10-da Ba-
kıda ziyalı ailəsində anadan olan 
Aida İmanquliyeva 1957-ci ildə Bakı 
şəhəri 132 nömrəli orta məktəbi qızıl 
medalla bitirib və Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki Bakı Dövlət 
Universiteti) Şərqşünaslıq fakültəsinin 
ərəb filologiyası bölməsinə qəbul 
olunub. Bildirib ki, iyirmi yeddi 
yaşında namizədlik dissertasiyasını 
müdafiə edən Aida İmanquliyeva 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının (AMEA) Şərqşünaslıq İnstitu-
tunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. 
İstedadı, zəhmətsevərliyi hesabına 
kiçik elmi işçidən baş elmi işçi, şöbə 
müdiri, elmi işlər üzrə direktor müavini 
və nəhayət, direktor vəzifəsinədək 
yüksəlib. Qeyd edilib ki, onun dərin 
nəzəri bilikləri, analitik təfəkkürü, 
zəngin mütaliəsi, bir neçə Şərq 
və Qərb dillərini bilməsi apardığı 
tədqiqatların uğurunu şərtləndirən 
əsas amillər idi. Aida xanım elmi-
təşkilati fəaliyyətində yüksəkixtisaslı 
ərəbşünas kadrlar hazırlanmasına 
böyük diqqət yetirib. O, rəhbəri oldu-
ğu Ərəb filologiyası şöbəsində qısa 
müddətdə 10-dan çox namizədlik 
dissertasiyası müdafiə edilib. 

“Aida xanımın daha bir xidməti 
cəmiyyət üçün layiqli övladlar 
böyütməsi olub. Həyatını elmə həsr 
edən böyük qızı Nərgiz Paşaye-
va M.V.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetinin Bakı filialının 
rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının vitse-prezidentidir. 
Bu ailənin ikinci qızı – Mehriban 
Əliyeva Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti kimi bu gün 
dövlətimiz və dövlətçiliyimiz üçün 
çoxsaylı işlər görür”, – deyə K.Tahirov 
söyləyib. 

Sonra görkəmli alimin həyat və 
yaradıcılığından bəhs edən sənədli 
film nümayiş edilib.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran 
Hüseynova görkəmli alimin yara-
dıcılığından söz açıb, kitablarının 
əhəmiyyətindən danışıb. Vurğulayıb 

ki, ərəbşünaslıq elmi üzrə ilk qadın 
filologiya elmləri doktoru olan Aida 
İmanquliyeva haqqında belə bir 
nəşrin ərsəyə gəlməsi olduqca se-
vindirici haldır. Biblioqrafiyanın alimin 
həyat və yaradıcılığı haqqında əsl 
mənbə olduğunu deyən H.Hüseynova 
qeyd edib ki, bu nəşr Aida İman-
quliyevanın ədəbi irsinin dərindən 
öyrənilməsi baxımından önəm kəsb 
edir. 

“Belə nəşrlərin cəmiyyətə təqdim 
olunması onu göstərir ki, ömrünü 
elmə həsr edən görkəmli alimlərin 
yaradıcılığı hər zaman diqqət 
mərkəzindədir. Aida İmanquliyeva 
da belə ziyalılardandır. Onun yaradı-
cılığında ayrı-ayrı mədəniyyətlərdə 

qadına münasibət və qadın hüquq-
ları mövzusu xüsusi yer tutur. Bu 
baxımdan onun əsərləri Azərbaycan 
genderşünaslığı üçün də çox 
əhəmiyyətlidir. A.İmanquliyevanın 
elmi yaradıcılığı ilə yaxından tanış 
olduqda Qərb və Şərq mədəniyyətini, 
ümumiyyətlə dünyada mövcud 
olan ictimai-fəlsəfi fikir sistemlərini  
açıq-aşkar görmək mümkündür. 
Aida xanım yorulmaz elmi fəaliyyəti 
ilə yanaşı, qayğıkeş ana və gözəl 
insan obrazı olan ziyalı kimi tanınıb. 
Görkəmli alimin böyük çoxşaxəli, 
zəngin irsi təkcə onun yaradıcılığına 
aid olmayıb, eyni zamanda, ailəsinin, 
övladlarının varlığında da yaşayıb. 
Onun övladları bu gün vətənpərvər, 
xeyirxah ziyalı kimi mənsub olduqları 
nəslin gözəl ənənələrini yaşadaraq 
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında 
xüsusi fəaliyyətləri ilə fərqlənirlər”, –
deyə H.Hüseynova söyləyib.

Unudulmaz alimin zəngin yara-
dıcılıq irisinin təbliğindən söz açan 
AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin 
akademik katibi, akademik Nərgiz 
Axundova deyib ki, Aida İmanquli-

yevanın gənc yaşlarından elmə olan 
sevgisi və bu yöndə atdığı addımlar 
onu görkəmli alimə çevirib. Qeyd edib 
ki, Şərq və Qərb ədəbiyyatının sintezi 
alimin yaradıcılığının mərkəzində da-
yanır: “Biz Aida xanımın məruzələrini 
hər zaman diqqətlə dinləyirdik. Bizim 
ərəb ədəbiyyatına olan marağımı-
zın səbəbkarı Aida xanım idi. Onun 
yaradıcılığına hər zaman müraciət 

ediləcək. Aida xanımın elmi fəaliyyəti 
bu gün də maraq doğurur, gələcəkdə 
də belə olacaq”. 

“Aida İmanquliyeva. Biblioq-
rafiya” kitabının “Ön söz”ünün 
müəllifi AMEA-nın Şərqşünaslıq 
İnstitutunun direktoru, akademik 
Gövhər Baxşəliyeva vurğulayıb ki, 
görkəmli alim dəfələrlə  Azərbaycan 
şərqşünaslıq elmini respublika hü-
dudlarından kənarda da təmsil edib. 
Diqqətə çatdırıb ki, Aida İmanqu-
liyeva elmi-təşkilati fəaliyyətində 
yüksəkixtisaslı ərəbşünas kadrların 
hazırlanmasını daim diqqətdə saxla-
yıb. Təsadüfi deyil ki, institutun Ərəb 
filologiyası şöbəsinə başçılıq etdiyi 
qısa müddətdə onun bilavasitə səyləri 
ilə 10-dan artıq namizədlik dissertasi-
yası müdafiə  edilib. 

G.Baxşəliyeva vurğulayıb ki, 
dünya şöhrətli şərqşünaslarla adı bir 
arada çəkilən Aida İmanquliyevanın 
tədqiqatlarının sahəsi ərəb filologiya-
sı və  ya  məhcər ədəbiyyatı olaraq 
qeyd edilir. Ancaq Aida xanımın araş-
dırdığı məsələlər şərqşünaslığın və 
filoloji düşüncənin hüdudlarına sığmır. 

Alimin tədqiqatları nəticəsində bütün 
dövrlər üçün aktuallığını saxlayan 
mütləq bir həqiqət müəyyənləşib. 

Unudulmaz alimin insani 
keyfiyyətlərindən söz açan natiq 
onunla bağlı xatirələrini bölüşüb, 
“Aida İmanquliyeva. Biblioqrafiya” 
kitabının ərsəyə gəlməsində zəhməti 
olan hər kəsə təşəkkür edib. 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin 
direktoru, akademik Nizami 
Cəfərov, Bakı Dövlət Universitetinin 
Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı, 
professor Elxan Əzizov çıxış edərək 
alimin həyat və yaradıcılığından, elmə 
verdiyi töhfələrdən, yorulmaz elmi 
axtarışlarından bəhs ediblər.

 Tədbir çərçivəsində gənc şair Se-
vindik Nəsiboğlu Aida İmanquliyevaya 
həsr etdiyi şeiri səsləndirib.

Sonra “Aida İmanquliyeva–80” 
adlı elektron məlumat bazası təqdim 
olunub.

Qeyd edək ki, Milli Kitabxa-
nanın “Azərbaycanın görkəmli 
şəxsiyyətləri” seriyasından hazırla-
dığı bu biblioqrafiyada, ilk növbədə, 
“Aida İmanquliyevanın həyat və 
yaradıcılığının  əsas tarixləri”, “Aida 
İmanquliyevanın əsərlərində müdrik 
deyimlər”, “Görkəmli şəxsiyyətlər Aida 
İmanquliyeva haqqında” bölmələri 
yer alır. Biblioqrafik vasitədə alimin 
əsərləri - kitabları, dövri mətbuatda, 
dərsliklərdə, məcmuələrdə çap 
olunmuş əsərləri, elmi-tənqidi və 
publisistik məqalələri, tərcümələri, 
habelə onun həyat və yaradıcılığı-
nı əks etdirən 1964-2019-cu illəri 
əhatə edən kitablar, dissertasiyalar, 
məqalələr, rus və başqa dillərdə çap 
olunmuş materiallar toplanıb. İlk dəfə 
olaraq “Aida İmanquliyeva dünya 
kitabxanalarında” və “Aida İmanquli-
yeva dünya universitet kitabxanaların-
da” bölmələri də biblioqrafiyaya daxil 
edilib. Kitabda ədəbiyyat xronoloji 
qaydada qruplaşdırılaraq əlifba sırası 
gözlənilib. Biblioqrafiya şərqşünas, 
ədəbiyyatşünas alimlər və kitabxa-
naçı-biblioqraflar və geniş oxucu 
auditoriyası üçün nəzərdə tutulur.

AZƏRTAC

 � Noyabrın 5-də M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxanada 
Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, ədəbiyyatşünas, 
tənqidçi, tərcüməçi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 
Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 80 illik yubileyi 
münasibətilə “Aida İmanquliyeva. Biblioqrafiya” kitabının 
və “Aida İmanquliyeva–80” adlı elektron məlumat bazasının  
təqdimatı olub.

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Adriatik dənizində boruların 37 

kilometri Albaniya, 25 kilometri İtaliya, 
43 kilometri isə beynəlxalq sularda 
döşənəcək. Boru kəməri dənizin 
810 metrdən də çox dərinlikdəki 
hissəsindən keçəcək, 36 düymlük 
xəttin inşasında ümumilikdə 100 min 
ton ağırlığında təxminən 9 min boru 
istifadə olunacaq. “Saipem” dənizdəki 
tikinti işləri üçün təqribən 10 gəmidən 
istifadə edəcək.

TAP-ın ötürücülük qabiliyyəti ildə 
10 milyard kubmetr olan ilkin layihəsi 
üzrə biri Kipoidə (Yunanıstan), 
digəri isə Fierdə (Albaniya) olmaqla 
ümumilikdə 2 kompressor stansiya-
sının inşasına 2017-ci ilin birinci ya-
rısında başlanılıb və işlər qrafik üzrə 
davam etdirilir. Kompressor stansiya-

ları ilə yanaşı, həmçinin Albaniyanın 
şərqində Bilisht regionunun yaxın-
lığında ölçmə stansiyasının tikintisi 
də aparılır. Kompressor və ölçmə 
stansiyalarının tikintisi təxminən 2 
il müddətində başa çatdırılacaq. 
Bundan sonra isə ilkin istismara 
hazırlıq və tam istismara verilmə üzrə 
yoxlamalar keçiriləcək. Təxminən 6 
ay müddətində aparılacaq bu əhatəli 
yoxlamalar yeni qurğuların tam 
işlək, eləcə də təbii qazın nəqli üçün 
təhlükəsiz və hazır olub-olmadığını 
göstərəcək. Lazımi turbo kompres-
sorlar isə “Siemens” şirkəti tərəfindən 
istehsal olunub.

Xatırladaq ki, layihə üzrə ka-
pital xərcləri 4,5 milyard avrodur. 
Boru kəməri Avropanın üç ölkəsinin 
ərazisindən – Yunanıstan, Albaniya 
və İtaliyadan keçir. TAP-ın ilkin ötürü-

cülük qabiliyyəti ildə 10 milyard kub-
metr olacaq və bu həcmin gələcəkdə 
20 milyard kubmetrədək artırılması 
nəzərdə tutulur.

Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağın-
dan hasil olunacaq qazı Türkiyəyə və 
bu ölkədən də Avropaya daşıyacaq 
3 min 500 kilometr uzunluğundakı 
Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi 
olan TAP Cənubi Qafqaz Boru 
Kəməri və TANAP-ın davamı olub, 
“Şahdəniz-2”dən hasil olunacaq qazı 
Yunanıstan və Albaniya vasitəsilə, 
Adriatik dənizindən keçməklə İtali-
yanın cənubuna, oradan da Qərbi 
Avropaya çatdıracaq. Boru kəmərinin 
uzunluğu 878 kilometr, diametri isə 
48 düymdür. TAP boru kəmərinin ən 
aşağı hissəsi dəniz səviyyəsindən 
təxminən 820 metr dərinlikdə, ən 

yüksək hissəsi Albaniya dağlarında 
1800 metr hündürlükdən keçir. TAP-la 
Avropaya ilk qazın verilməsi 2020-ci 
ilə planlaşdırılır.

Boru kəməri TANAP ilə birləşəcək 
və Yunanıstanın Türkiyə ilə sərhəddə 
yerləşən Kipoi ərazisindən başlaya-
caq. Kəmər buradan Yunanıstan və 
Albaniya ərazisini qət edərək şərqdən 
qərbə Adriatik dənizi sahillərinə 
doğru istiqamətlənəcək və İtaliyanın 
Puqlia bölgəsində sahilə çıxacaq. 
TAP “Snam Rete Gas” şirkətinin 
istismar etdiyi İtaliyanın qaz nəqliyyatı 
şəbəkəsinə birləşəcək. Layihə 
Azərbaycan qazının İtaliya, Almaniya, 
Fransa, Böyük Britaniya, İsveçrə və 
Avstriya kimi böyük Avropa bazarları-
na çatdırılması üçün böyük imkanlar 
yaradır.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan multikulturalizmi Latın Amerikası ölkələrində geniş təbliğ olunur
 � Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi 

(BBMM) “Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin 
yerli və xarici ölkə universitetlərində tədrisi 
layihəsini 2015-ci ildən həyata keçirir. Bu, mərkəzin 
ən uğurlu və davamlı layihələrindən biridir.

Prezident İlham Əliyevin 
“Azərbaycanı dünyada multikul-
turalizm mərkəzi kimi tanıtmaq” 
təşəbbüsünün gerçəkləşməsi 
məqsədilə BBMM-in apar-
dığı ardıcıl və məqsədyönlü 
fəaliyyət nəticəsində xaricdə 
“Azərbaycan multikulturaliz-
mi” fənninin tədrisi getdikcə 
daha geniş coğrafiyanı əhatə 
etməkdədir. Hazırda dünya-
nın 22 aparıcı universitetində 
(Bolqarıstan, Rusiya, Çexiya, 
Litva, Almaniya, İndoneziya, 
Gürcüstan, Portuqaliya, Polşa, 
Türkiyə, İtaliya, İsveçrə, Alma-
niya, Belarus, Ukrayna, İsveç, 
Yaponiya, Hindistan, Rumi-
niya, Braziliya) “Azərbaycan 

multikulturalizmi” fənni uğurla 
tədris olunur. Azərbaycan dili ilə 
yanaşı, ingilis dilində də nəşr 
olunan (2018) “Azərbaycan 
multikulturalizmi” dərsliyinin 
istifadəsi tədrisin keyfiyyətinin 
daha da yüksəlməsinə imkan 
yaradıb.

Bu sözləri AZƏRTAC-a 
açıqlamasında BBMM-in aparı-
cı məsləhətçisi Billurə Aslanqızı 
deyib. 

O bildirib ki, “Azərbaycan 
multikulturalizmi”nin ən son 
tədris olunmağa başladığı xari-
ci universitetlər Latın Amerikası 
ölkələrinin ali təhsil ocaqlarıdır. 
BBMM və Braziliya Federal 
Universiteti arasında imzala-

nan qarşılıqlı anlaşma memo-
randumuna əsasən, 2019-
2020-ci dərs ilindən etibarən 
“Azərbaycan multikulturalizmi” 
fənni artıq bu ali məktəbdə də 
tədris olunur. 

B.Aslanqızı xatırladıb ki, 
BBMM bu günədək dünyanın 
bir çox ölkələrinin nüfuzlu ali 
məktəblərində “Azərbaycan 
multikulturalizmi” fənninin 
tədrisini həyata keçirsə də, 
Braziliya Federal Universiteti ilə 
Latın Amerikası ölkələrində bu 
sahədə ilk addımı atıb. Növbəti 
ildən bu fənnin Rio-de-Janeyro 
Universitetində də tədrisi ilə 
bağlı anlaşma memorandu-
mu imzalanıb. Qeyd edilib 
ki, Braziliyada “Azərbaycan 
multikulturalizmi” fənninin 
tədrisini BBMM-in əməkdaşı, 
Azərbaycan Dillər Universite-
tinin Beynəlxalq münasibətlər 
kafedrasının müəllimi, filolo-
giya üzrə fəlsəfə doktoru İrina 

Kunina həyat keçirib. “İ.Kunina 
istər Braziliya Universitetində, 
istərsə də Latın Amerika-
sı ölkələrində Azərbaycan 
multikulturalizmi ilə əlaqədar 
keçirilən silsilə tədbirlərdə 
iştirakçıların mövzuya böyük 
marağının aydın hiss olundu-
ğunu bildirib”, - deyə BBMM-in 
əməkdaşı vurğulayıb.  

Qeyd olunub ki, ötən 
ay Braziliya Federal 
Universitetində iki həftə ərzində 
davam edən dərslərlə yanaşı, 
Braziliya, Argentina və Uruq-
vayda BBMM-in, eləcə də 
Azərbaycan Respublikasının 
bu ölkələrdəki səfirliklərinin 
təşkilatçılığı ilə bir sıra görüşlər, 
seminarlar, dəyirmi masalar 
da keçirilib. Braziliya Federal 
Universitetində, Uruqvayın  
Katolik, Argentinanın Belq-
rano, Salvador və La-Plata 
universitetlərində, eləcə də 
Buenos-Ayres şəhərindəki 

Beynəlxalq Münasibətlər 
Mərkəzində “Azərbaycan 
multikulturalizmi modeli” möv-
zusunda təşkil olunan silsilə 
tədbirlərdə 100-dən çox qonaq 
– dövlət rəsmiləri, alimlər, ziya-
lılar, tədqiqatçılar və tələbələr 
iştirak ediblər. Görüşlər zamanı 
Azərbaycandakı etnik qruplar, 
onların münaqişə olmadan, 
qarşılıqlı anlaşma şəraitində 
yaşaya bilməsi faktı, eləcə 
də Prezident İlham Əliyevin 
bu multikultural cəmiyyətdəki 
inteqrasiya və idarəetmə 
siyasəti barədə geniş məlumat 
verilib. Azərbaycandakı 
etno-mədəni və konfessi-
onal müxtəliflik, eləcə də 
multikulturalizmin dövlət 
siyasəti müstəvisində həyata 
keçirilməsi, mədəniyyətlərarası 
və dinlərarası dialoqda oyna-
dığı qlobal rol haqda geniş 
müzakirələr aparılıb. Diqqətə 
çatdırılıb ki, Uruqvay və Argen-

tina ermənilərin kompakt yaşa-
dığı ölkələrdəndir. Burada fəal 
erməni diasporu bu tədbirlərə 
mane olmağa çalışıb. Lakin 
onların cəhdləri uğursuz olub 
və Latın Amerikası ölkələrində 
baş tutan tədbirlər kifayət qədər 
böyük maraqla qarşılanıb. 
Tədbirlərdə, həmçinin gələcək 
təcrübə mübadiləsi və qarşılıqlı 
əməkdaşlıq istiqamətləri də 
müzakirə olunub.

 Latın Amerikası ölkələrində 
Azərbaycanın multikulturalizm 
modelinin bu cür geniş təbliğ 
olunmasının ölkəmizə marağı 
artırmaqla yanaşı, respublikamı-
zın dünyada multikulturalizmin 
ünvanlarından biri kimi tanıdıl-
masına xidmət etdiyini deyən 
BBMM-in nümayəndəsi bildirib 
ki, yaxın gələcəkdə bu tədris 
layihəsinə yeni-yeni xarici ölkə 
universitetləri də qoşulacaq.  

 “Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi uğurlu mul-

tikulturalizm siyasəti, eləcə 
də dövlətimizin başçısının 
fərmanı əsasında yaradılan 
BBMM-in apardığı ardıcıl və 
məqsədyönlü iş öz yüksək 
nəticəsini verməkdədir. Artıq 
xaricdə “Azərbaycan multi-
kulturalizmi” fənninin tədrisi 
daha geniş coğrafiyanı əhatə 
etməklə bərabər, öz təsir 
dairəsini və gücünü də artır-
maqdadır. 

Azərbaycanın multikultu-
ralizm modeli xarici ölkələrdə 

uğurlu nümunə kimi qəbul edi-
lir. Bu modelin elmi müstəvidə 
öyrənilməsi və araşdırılması 
BBMM tərəfindən uğurla 
davam etdiriləcək”, – deyə 
B.Aslanqızı əlavə edib. 

Xatırladaq ki, Azərbaycanın 
multikulturalizm modeli ilə 
bağlı dərslər Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzi ilə 
xarici ölkə universitetləri ara-
sında əldə edilən razılaşmalar 
əsasında keçirilir.

On altı yaşadək şahmatçılardan ibarət 
“Azərbaycan” komandası Çorum 

Olimpiadasının qalibi olub
 � On altı yaşadək şahmatçılardan ibarət “Azərbaycan” komandası 

Türkiyənin Çorum şəhərində keçirilən Olimpiadanın qalibi olub. 

Olimpiadanın sonuncu turunda Çin yığması 
ilə qarşılaşan komandamız qalib gələrək bu 
mötəbər turnirin çempionu adını qazanıb. So-
nuncu qarşılaşmada şahmatçılarımızdan Vüqar 
Manafov, Əhməd Əhmədzadə və Məhəmməd 
Muradlı heç-heçə ediblər. Ötən ay 14 yaşlı şah-
matçılar arasında dünya çempionu olan Aydın 
Süleymanlının rəqibinə qalib gəlməsi komanda-
mızın qələbəsini təmin edib. Beləliklə, xallarının 
sayını 16-ya çatdıran “Azərbaycan” koman-
dası Rusiya, Çin, Ukrayna kimi güclü şahmat 
ölkələrinin təmsilçilərini geridə qoyub. 

Xatırladaq ki, turnirdə mübarizə aparan 
digər komandamız “Azərbaycan–Naxçıvan” isə 
8 xalla 29-cu yerdə qərarlaşıb. İkinci yeri 15 xal-
la Özbəkistan, üçüncü yeri isə 14 xalla Belarus 
komandaları tutublar.

Olimpiadada uğurlu çıxışı ilə yadda qalan 
“Azərbaycan” komandası yüksək səviyyəli oyun 
nümayiş etdirərək Monqolustan, ABŞ, Kanada, 
İsrail, Qazaxıstan, Yunanıstan komandalarını 
məğlub edib. Təkcə Özbəkistan və Ukrayna 
yığmaları ilə heç-heçə edən şahmatçılarımız 
liderliyi sonadək qoruyub saxlayıblar.

Yeniyetmə şahmatçılarımızdan ibarət 
komandamızın qazandığı bu uğur ölkəmizdə 
güclü şahmatçı nəslinin yetişdiyini bir daha 
sübut edir. Komandamızın heyətində mübarizə 
aparan idmançılardan ən yüksək nəticəni Aydın 
Süleymanlı qazanıb. Doqquz turda yeddi xal 
qazanan istedadlı şahmatçı gələcəkdə daha 
böyük perspektivlər vəd edir. 

AZƏRTAC

TAP Avropanın diqqət mərkəzindədir

Azərbaycan-İsveçrə 
əməkdaşlığında parlament 

ölçüsünün əhəmiyyəti vurğulanıb
 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İsveçrə 
parlamentinin yuxarı palatası Kantonlar 
Şurasının (Senat) Xarici əlaqələr komitəsinin 
sədri, İsveçrə–Azərbaycan parlamentlərarası 
dostluq qrupunun həmsədri Filippo Lombardi 
və dostluq qrupunun parlamentin aşağı palatası 
Milli Şuradan həmsədri, Montrö şəhərinin meri 
və İsveçrə Xarici Siyasət 
Assosiasiyasının vitse-
prezidenti Loran Verli ilə 
görüşlər keçirib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Görüşlərdə iki ölkə arasında 
əməkdaşlıqda parlament ölçü-
sünün əhəmiyyəti vurğulanıb. 
Hikmət Hacıyev qarşı tərəfə 
ölkəmizdə geniş vüsət almış 
islahat prosesləri, o cümlədən 
iqtisadiyyat və dövlət idarəçiliyi 
sahələrində aparılan islahatlar 
barədə məlumat verib.

Bundan başqa, tərəflər 
beynəlxalq parlamentlərarası 

əməkdaşlıq qurumlarında 
qarşılıqlı dəstək praktikasının 
davam etdirilməsi, İsveçrə-
Azərbaycan münasibətlərinin 
inkişafında parlament ölçüsü-
nün rolunun gücləndirilməsi, 
eləcə də İsveçrə və 
Azərbaycan regionları arasın-
da əməkdaşlıq əlaqələrinin 
qurulması imkanları ətrafında 
fikir mübadiləsi aparıblar.

Azərbaycan-İsveçrə 
əlaqələrinin inkişaf perspektivlərinə 

dair müzakirələr aparılıb

 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İsveçrəyə 
işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Xarici İşlər 
üzrə dövlət katibinin müavini Kristina Marti Lanq, 
prezidentin diplomatik müşaviri Terens Billeter, 
Azərbaycan Hökuməti ilə İsveçrə Federal Şurası 
arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə 
Komissiyanın həmsədri, Federal Şuranın ticarət 
sazişləri üzrə nümayəndəsi, İqtisadi Məsələlər 
üzrə Dövlət Katibliyinin İkitərəfli iqtisadi əlaqələr 
idarəsinin rəhbəri Ervin Bolinqerlə görüşlər keçirib.

Görüşlərdə Azərbaycan ilə 
İsveçrə arasında əməkdaşlığın 
səviyyəsindən məmnunluq 

ifadə edilib, əlaqələrin in-
kişaf perspektivlərinə dair 
müzakirələr aparılıb.

İsveçrənin Xarici İşlər 
Nazirliyində keçirilmiş görüşdə 
Hikmət Hacıyev qarşı tərəfi 
Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyi dövrü 
üçün prioritetləri, Ermənistan 
rəhbərliyinin danışıqlar 
prosesinə zərbə vuran 
son ziddiyyətli bəyanatları 
kontekstində Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli 
perspektivləri barədə 
məlumatlandırıb, Azərbaycan 
Prezidentinin rəhbərliyi ilə ölkə 
iqtisadiyyatı, məhkəmə-hüquq 
sistemi və dövlət idarəçiliyində 
həyata keçirilən islahatlar pro-
sesi ilə yaxından tanış edib.

İsveçrənin İqtisa-
di Məsələlər üzrə Dövlət 
Katibliyində keçirilmiş görüşdə 
Azərbaycanın iştirak etdiyi 
və həyata keçirdiyi nəqliyyat 
dəhlizi layihələri, eləcə də 
iki ölkə arasında iqtisadi 
əlaqələrin genişləndirilməsi 
istiqamətində fikir mübadiləsi 
aparılıb.

Elgün NİFTƏLİ, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 
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