
Tolerantlıq, multikulturalizm 
Azərbaycanda uzun zaman-
lardan bəri mövcuddur. Milli 
dəyərlərimizin bir ifadəsi kimi 
tolerantlıq ta qədimlərdən xal-
qımızın həyat tərzinə çevrilib. 
Belə ki, minilliklər boyu xalqımız 
Azərbaycanda məskunlaşan digər 
xalqların nümayəndələri ilə sülh, 
əmin-amanlıq şəraitində yaşa-
yıb. Bütün bunları tarixi faktlar, 
hadisələr də tam aydınlığı ilə əks 
etdirir.

Milli-dini dözümlülüyün, to-
lerantlığın daha yeni ənənələrlə 
inkişaf etdirilməsində ümummilli 
lider Heydər Əliyevin böyük 
rolu olub. Belə ki Cümhuriyyət 
dövründə Azərbaycanda yaşayan 
digər etnik xalqlar və dini qrupların 
nümayəndələrinin təmsilçiliyini 
özündə cəmləyən bu siyasi 
davranış ötən əsrin sonlarından 
başlayaraq müstəqil Azərbaycanın 
yaradıcısı və qurucusu, ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
dövlətçilik ideologiyası formasına 
çevrilib, tolerantlıq və multikultura-
lizm ənənələri bərpa edilib. 

Onu da xatırladım ki, milli-
mənəvi dəyərlərimizin xalqımı-
zın formalaşmasına təsiri ilə 
yanaşı, milli dövlətçiliyimizin 
möhkəmləndirilməsində də 
mühüm rolu danılmazdır. Buna 
görə də gənclərimizin radikal dini 

təsirlərdən qorunması üçün məhz 
milli-mənəvi dəyərlərə hörmət 
ruhunda tərbiyəsi böyük önəm 
daşıyır. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
respublikamıza rəhbərlik etdiyi 
dövrlərdə bu istiqamətdə atdığı 
mühüm addımlar son 16 ildə 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilib, adət-
ənənələrimizin, milli-mənəvi və 
əxlaqi dəyərlərimizin qorunma-
sına diqqət və qayğı göstərilib. 
Dövlətimizin başçısı bu il Ra-
mazan bayramı münasibətilə 
Azərbaycan xalqını təbrikində 
deyib: “Azərbaycan İslam sivi-
lizasiyasının tərkib hissəsi kimi 
bəşəriyyətin mədəni irsinə öz 
töhfələrini verib, böyük alimlər 
və mütəfəkkirlər yetişdirib. İslam 
və onun mahiyyətindən irəli 
gələn sülhpərvərlik, dözümlülük, 
bərabərlik, qardaşlıq və bu kimi 
dəyərlər Azərbaycanda tolerant-

lıq mühitinin, cəmiyyətdə vəhdət 
və harmoniyanın yaranmasında, 
multikulturalizm və humanizm 
ideyalarının bərqərar olmasında 
müstəsna rol oynayıb”.

Son illərdə xalqımızın tolerant-
lıq mədəniyyəti və multikultural 
dəyərləri barədə Azərbaycanda 
keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə 
də ətraflı bəhs edilib. Həmin 
mərasimlərdə söylənilən fikirlər 
ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və 
zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət 
naminə dialoq qurmaq üçün 

dünyaya ciddi mesaj kimi qəbul 
olunub. 

Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə 
gerçəkləşdirilən tədbirlər respubli-
kamızı dünyanın əsas multikultu-
ral mərkəzlərindən birinə çevirib. 
Azərbaycan son 16 il ərzində 
multikultural dəyərləri yaşadıb, 
təbliğ edib, həmçinin onun yayıl-
ması üçün beynəlxalq səviyyədə 
əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət 
verib. Ölkəmizdə indiyədək 
müxtəlif dini və etnik icmalar sülh 
və qardaşlıq şəraitində yaşayıb və 
dövlətimizin qayğısını hiss ediblər.

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 
mədəniyyətlərarası dialoqa dün-
yanın aktual problemlərindən biri 
kimi yanaşılması təsadüfi deyil. 
Çünki multikultural yanaşma və 
tolerantlıq qloballaşan bəşəriyyətin 
mövcud olmasının yeganə 
yoludur. Dünyanın bütün sosial 
problemləri kimi, mədəniyyət 

məsələsi də getdikcə daha çox 
qloballaşır və mədəniyyətlərin 
inteqrasiyası baş verir. Təbii ki, 
belə bir şəraitdə əlahiddə ya-
şamaq, öz milli məhdudluğuna 
qapanıb qalmaq qeyri-mümkün-
dür. Məhz buna görə də ümum-
dünya inteqrasiya prosesinin 
gələcəyini uzaqgörənliklə nəzərə 
alan dövlətimizin başçısının 
xüsusi əhəmiyyət verdiyi bu 
strateji xətt sayəsində Azərbaycan 
dünya ölkələri arasında 
mədəniyyətlərarası dialoqun əsas 

mərkəzlərindən birinə çevrilib. 
Bakıda təşkil edilən ümumdün-
ya mədəniyyətlərarası dialoq 
forumları bu baxımdan böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Bu tədbirlər 
Qərblə İslam dünyası arasında 
mədəniyyətlərarası dialoqun apa-
rılmasında müxtəlif sivilizasiyala-
rın, cəmiyyətlərin üzərinə böyük 
öhdəlik və vəzifələr qoyur. 

Ölkə Prezidenti Azərbaycan 
tarixinin inkişaf mərhələlərində 
müxtəlif mədəniyyətlərin, etnik 
qrupların və din nümayəndələrinin 
birgə yaşayıb-yaratdığı mü-
hitin əhəmiyyətini yüksək 
qiymətləndirərək, belə forum-
ların keçirilməsini hər zaman 
daim dəstəkləyir. Çünki bu cür 
mərasimlərdə dünyada baş verən 
münaqişələr, terrorizmdən qorun-
maq üçün beynəlxalq təşkilatların 
rolu, sülhün bütün dünyada 
bərqərar olması üçün müntəzəm 

səylərin həyata keçirilməsi kimi 
mühüm problemlər müzakirə edilir, 
həll yolları axtarılır. Belə forumlar, 
həmçinin yeni ideyalar və yanaş-
malar ortaya qoymaqla mədəniyyət 
və dinlərarası münasibətlərin ob-
yektiv qiymətləndirilməsində xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır.

Dünya dini liderlərinin Ba-
kıda keçirilən II sammiti də bu 
baxımdan diqqət çəkir. Samitdə 
səsləndirilən fikirlərin bir qismini 
burada xatırlatsaq, vurğulanan 
məsələnin əhəmiyyəti barədə 

aydın təsəvvür yaranar. Məsələn, 
Antioxiya Yunan Ortodoks 
kilsəsinin mitropoliti Elias Audinin 
şəxsi nümayəndəsi Reverend 
Nektarios bildirib ki, müxtəlif dini 
konfessiya və təriqət liderlərinin 
ümumi məqsəd naminə belə 
mötəbər tədbirdə bir araya 
gəlməsi Azərbaycanın dinlərarası 
və mədəniyyətlərarası dialoqun 
qurulması və inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində göstərdiyi səylərə 
nümunədir. Azərbaycanda 
müxtəliflik, tolerantlıq, multikul-
turalizm və dialoqun inkişafı kimi 
məsələlər üzrə fəal iş aparılır.

Bakı sammiti bir daha sübut 
etdi ki, müxtəliflik fikir ayrılığı 
demək deyil, əksinə, müxtəliflik 
insan həyatını zənginləşdirir və fa-
natizm, radikalizm kimi mənfi ide-
yalara qarşı çıxır. Belə tədbirlərdə 
biz fərqlilik barədə nəinki təkcə 
müzakirələr aparırıq, həmçinin 

dinlər, mədəniyyətlər və xalqların 
müxtəlifliyinə tolerant yanaşaraq 
təcrübələrimizi bölüşürük. Bu da 
öz növbəsində əməkdaşlıq və dia-
loq üçün münbit mühit yaradır.

Fələstin Prezidentinin dini işlər 
və İslam münasibətləri üzrə mü-
şaviri Mahmud Sudqi Əl-Həbbəş 
deyib ki, Azərbaycan xalqının 
zəngin multikulturalizm təcrübəsi, 
nümunəvi tolerant keyfiyyətlərə 
sahib olması beynəlxalq 
səviyyədə də tanınır və yüksək 
qiymətləndirilir. 

Amerikalı Ravvin Eli Abadi 
isə qeyd edib ki, Azərbaycanın 
dünyada multikulturalizm, tole-
rantlıq və dinlərarası əməkdaşlıq 
diyarı olduğunu nəzərə alsaq, 
burada dünya dini liderlərinin II 
sammitinin keçirilməsi heç də 
təsadüfi deyil. Müxtəlif ölkələrin 
din xadimlərinin, beynəlxalq 
təşkilatların nümayəndələrinin, dini 
konfessiya və təriqət liderlərinin 
bir araya gələrək sülh, qardaşlıq 
və insanlıq naminə birgə səylər 
göstərməsi sevindirici haldır.

O, qeyd edib ki, dini radikalizm, 
fanatizm və ekstremizm kimi ide-
yaların geniş yayıldığı bir dövrdə 
belə sammitlər dinlər, xalqlar və 
ölkələr arasında əməkdaşlığın 
inkişaf etməsinə töhfə verəcək. 
Bu da öz növbəsində dünyada 
sülhün, əmin-amanlığın və sabit-
liyin təmin olunduğu bir gələcəyə 
aparan yoldur.

Multikulturalizm, tolerantlıq 
və dini dözümlülüyün dövlət 
siyasəti olduğu Azərbaycanın 
belə bir tədbirə ev sahibliyi 
etdiyinə, həmçinin müxtəlif dinlərin 
nümayəndələrinin sülh şəraitində 
yaşaması, dini tolerantlıq və 
dinlərarası əməkdaşlığın inkişafı 
istiqamətində göstərdiyi davamlı 
dəstəyə görə Prezident İlham 
Əliyevə dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm.

İndi isə başqa bir məqama 
xüsusi diqqət yetirmək istərdim. 
Heç kəsə sirr deyil ki, son vaxtlar 
bəzi qruplar tərəfindən din pərdəsi 
altında ölkəmizin ictimai-siyasi 
sabitliyinə, dövlətimizin hüquqi-de-
mokratik əsaslarına yönələn pozu-
culuq fəaliyyətlərinə cəhdlər edilir. 
Başqa sözlə, olduqca mürəkkəb, 
qlobal güclərin maraqlarının bir 
çox sferada toqquşduğu, habelə 
siyasi iddialı dövlətlərin mübarizə 
meydanına çevrilən regionda 
yerləşən ölkəmizə qarşı bir sıra 
istiqamətlərdən, o cümlədən dini 
mövqedən təhdidlər nəzərə çarpır. 
Bu kontekstdə respublikamız ən 
önəmli amillərdən biri olan dini 
təhlükəsizlik məsələsini xüsusi 
diqqətdə saxlayır. 

Fikirlərimi yekunlaşdırıb 
deyə bilərəm ki, Azərbaycanda 
dövlət-din münasibətlərinin 
inkişafına daim mühüm önəm 
verilir, ictimai-siyasi sabitlik və 
əmin-amanlıq ciddi şəkildə qoru-
nur. Ölkəmizdə bütün dünyaya 
nümunə ola biləcək tolerantlıq, 
multikulturalizm, birgəyaşayış 
ənənəsinə xüsusi qayğı ilə 
yanaşılır. Azərbaycanın bu 
nümunəvi modelini qorumaq, yeni 
nəsillərə ötürmək isə hər birimizin 
müqəddəs borcudur.

Əli ƏLİZADƏ, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının tələbəsi 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyindən verilən məlumatda bildiri-
lir ki, görüşdə Çin nümayəndə heyətinə 
Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat Xidmətləri 
Departamentinin Baş direktoru Xu Yahua, 
Azərbaycan nümayəndə heyətinə nazir 
müavini Elmir Vəlizadə rəhbərlik edib. 

Görüş zamanı Çindən Avropaya və 
əks-istiqamətdə yükdaşımaları zamanı 

mərkəzi dəhlizin imkanla-
rından istifadənin təşviqi, 
Trans-Xəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Marşrutu ilə 
konteyner daşımalarına 
Çin əyalətləri tərəfindən 
subsidiyaların ayrılma-
sı, Bakı-Tbilisi-Qars 
yeni dəmir yolunun və 
Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanının im-
kanlarından istifadənin 
genişləndirilməsi 
müzakirə olunub. 

Eyni zamanda, 
Azərbaycan Respublikası 
hökuməti və Çin Xalq 
Respublikası hökuməti 

arasında baxılmaqda olan beynəlxalq 
avtomobil daşımaları və kombinə edilmiş 
yükdaşımaları haqqında saziş layihələri 
üzrə danışıqların davam etdirilməsi 
və digər aktual məsələlər barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb.

“Xalq qəzeti”

Kosmik teleskop “Spektr-RG” 
kainatı skan etməyə başlayıb

Rusiya və Almaniya 
mütəxəssislərinin birgə səyi ilə 
yaradılmış bu teleskopun əsas 
məqsədi Kainatın mükəmməl 
xəritəsinin alınmasıdır. “Spektr-
RG” müasir kainatın formalaşma-
sında görünməyən maddənin və 
“qara” enerjinin rolu, ifrat böyük 
kütləyə malik qara dəliklərin 
təkamülü, kainatın özünün Böyük 
partlayışdan sonrakı təkamülü 
və digər belə fundamental 
problemlərin həlli kimi kosmolo-
giyanın bir sıra vacib suallarına 
cavab tapmağa komək etməlidir. 
Teleskop, aldığı informasiyanı 
Yerə güclü radiokanallar vasitəsilə 
ötürəcəkdir. “Spektr-RG” daha 
geniş görüş bucağına və rekord 
ayırdetmə qabiliyyəti ilə bu vaxta 
qədər mövcud olan rentgen te-

leskoplarından fərqlənir. Bu isə 
astrofiziklərin fikirincə, hökmən 
yeni kəşflərə gətirməlidir.

“Spektr-RG” teleskopu əsasən 
iki rentgen-güzgü sistemi - rus 
alimləri tərəfindən yığılmış ART-
XC və alman alimlərinin ePOSİTA 
sistemlərindən ibarətdir.Hər iki 
sistem eyni bir mənbədən siqnalı 
qəbul edir, lakin ART-XC cod şü-
alanmada, ePOSİTA isə yumşaq 
şüalanmada. Buna görə də bu 
iki cihaz bir-birini tamamlayırlar. 
ART-XC–nin 7 rentgen “gözü” 
vardır. Onların hər biri nikel-ko-
baltdan düzəldilmiş və iridiumla 
örtülmüş 28 güzgülü örtükdən 
ibarətdir. ePOSİTA-nın 7 eyni cür 
rentgen “gözü” var və bunların hər 
biri rentgenə həssas kameradan 
düzəldilmiş güzgü modulundan 

ibarətdir. Hər modul – 54 qızıl 
təbəqəli nikeldən düzəldilmiş 
və bir-birinin içərisinə salınmış 

güzgüdən ibarətdir. 
Teleskop Yerin kölgəsinə 

heç vaxt girmədiyindən günəş 
panelləri həmişə aktiv olacaqdır 
və enerji defisiti problemi yaran-
mayacaq. Teleskopun geniş açıl-
mış göy sferinin istənilən nöqtəsini 
uzun müddət müşahidə etmək 
imkanı vardır. Onun həssaslığı 
bu nöqtənin istənilən istiqamətdə 
seçilə bilməsinə imkan verir. Buna 
görə də teleskopun Kainatda 
irimiqyaslı struktur elementlərini 
- qalaktikalar toplusunu, İfrat 
Yeni ulduzların qalıqlarını və s. 
görməyə imkanı vardır. Yerə emal 
üçün ötürüləcək informasiyanın 
həcminin çox böyük olacağı 
gözlənilir.

 “Xalq qəzeti”

IGB layihəsinin reallaşdırılması 
Cənub-Şərqi Avropanın təbii qaz 

bazarına böyük dəyişikliklər gətirəcək 

Soydaşlarımız Rusiya Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü seçiliblər

Onkologiya üzrə tanınmış 
mütəxəssislərdən olan E.Musayev 
1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Tibb Universitetini bitirib. Sonra 
həmvətənimiz həkim və alim kimi 
karyerasını Rusiyanın N.Bloxin 
adına Onkoloji Elmi Mərkəzində 
davam etdirib. 2006-cı ildən yara-
dılan vertebral cərrahiyyə şöbəsinə 
rəhbərlik edir. 2016-cı ildə profes-

sor elmi rütbəsi alıb. O, dəfələrlə 
beynəlxalq simpoziumlarda (ISOLS, 
EMSOS, Global Spine Congress və 
sair) məruzə və mühazirələrlə çıxış 
edib, onkoloji əməliyyatlar atlasının 
həmmüəlliflərindən biridir.

Kənd təsərrüfatı istehsalının 
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaş-
dırılması üzrə tanınmış mütəxəssis 
olan Zahid Qocayev elmi karyera-

sını N.Bauman adına Mockva Ali 
Texniki Məktəbində, elmi-tədqiqat 
institutunda davam etdirib, müxtəlif 
müəssisələrə başçılıq edib. 150-
dən çox elmi işi, monoqrafiyaları, 
ixtiraları var. Maşınqayırma, tətbiqi 
riyaziyyat və informatika üzrə bir sıra 
dərsliklərin müəllifidir. Son illərdə 
“İntellektual maşın texnologiyaları”nın 
yaranması, eləcə də nanotexnolo-

giyanın maşınqayırma sahəsində 
tətbiqi üzrə layihələrə rəhbərlik edir.

Hər iki soydaşımız Rusiya-
dakı Azərbaycan diasporunun 
fəaliyyətində yaxından iştirak edib. 
Elmar Musayev 2017-ci ilə qədər 
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konq-
resinin Mərkəzi Şurasının üzvü olub 
və diaspor hərəkatına verdiyi töhfəyə 
görə 2016-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə 
təltif olunub.

Z.Qocayev Rusiyada Azərbaycan 
diasporunun formalaşmasında 
yaxından iştirak edib. “Azərbaycan 
Vətəndaş Assambleyası” Ümumru-
siya ictimai birliyinin vitse-prezidenti 
və prezidenti, Rusiya Federasiyası-
nın milli-mədəni muxtariyyətləri üzrə 
Məşvərət Şurasının üzvü, 1994-1996-
cı illərdə Prezident yanında İctimai 
Palatanın üzvü, 1999-2005-ci illərdə 
“Rusiyanın Milli Birlikləri Konqresinin” 
rəyasət heyətinin sədri, Kremldəki 
“Vətəndaş Forumu”nun hazırlanma-
sı üzrə Təşkilat Komitəsinin üzvü 
olub. Rusiya mediasında vaxtaşırı 
millətlərarası münasibətlərin harmo-
niyası məsələləri barədə məqalələrlə 
çıxış edir.

Hər iki soydaşımızı bu nailiyyət 
münasibətilə təbrik edir və elmi 
fəaliyyətlərində yeni-yeni uğurlar 
arzulayırıq.

 “Xalq qəzeti”
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Rusiyada  yaşayan 
azərbaycanlı 
alimlər Elmar 

Musayev və Zahid Qoca-
yev elmi karyeralarında 
yeni uğura nail  olublar. 
E.Musayev Rusiya 
Elmlər Akademiyasının 
(REA) fiziologiya elmləri 
bölməsinin, Z.Qocayev 
isə kənd təsərrüfatı 
elmləri bölməsinin müx-
bir üzvü seçiliblər.

Azərbaycanda mədəni irsimizin qorunub saxla-
nılması, multikultural ənənələrin, milli və dini 
tolerantlığın, dözümlülüyün qorunması, dini 
məbədlərin bərpa olunması ilə bağlı son illər 

mühüm layihələr həyata keçirilib, bu sahənin dünyada 
tanıdılması və təbliği ilə əlaqədar böyük işlər görülüb. 
Bu, təsadüfi deyil. Çünki qeyd edilən bu məsələlər dövlət 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən hesab olunur. Buna 
görə də dövlətçiliyimiz üçün mühüm olan və xalqımı-
zın taleyində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən milli-mənəvi 
dəyərlərimizin inkişafının yeni ənənələrlə zənginləşməsi, 
dünyada tanıdılması və təbliği daim diqqətdə saxlanılır. 

Azərbaycan – multikulturalizm və 
humanizm ideyalarının bərqərar olduğu ölkə 
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Azərbaycan və Çin arasında 
nəqliyyat üzrə işçi qrupu yaradılır

Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq 
 Respublikası arasında nəqliyyat üzrə işçi 
qrupunun yaradılması məqsədilə ölkəmizdə 
səfərdə olan Çin nümayəndə heyəti ilə geniş 
tərkibli görüş keçirilib.

Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri Nərgiz Qurbanova 
bildirib ki, Yunanıstan-Bolqarıstan interkonnektoru-
nun (IGB) ilk iki kilometrində torpaq işləri başlayıb.

Rusiyanın Baykanur kosmodromundan Proton-M raketi vasitəsi ilə 2019-cu ilin 
iyul ayında kosmosa çıxarılmış “Spektr-RG” rentgen-qamma teleskopu 1,5 
milyon km məsafə qət edərək, Laqranj nöqtəsi ətrafında öz orbitinə çatmışdır. 

Bu orbitdən eyni zamanda həm Günəşi, həm də Yeri müşahidə etmək mümkündür. 
Yerə yaxın orbitlərdən fərqli olaraq bu orbitdə heç bir əlavə maneə və atmosfer küyü 
olmadığından orada astronomik müşahidələr üçün ideal vəziyyət mövcuddur.Səfir qeyd edib ki, noyab-

rın 11-də IGB-nin tikintisində 
irəliləyişin yoxlanılması üçün 
təftiş keçirilib: “Tədbirdə Bolqarıs-
tanın Baş naziri Boyko Borisov, 
energetika naziri Temenujka 
Petkova, ABŞ-ın Bolqarıstandakı 
səfiri Herro Mustafa, Yunanıstan 
səfiri Dimitrios Xronopulos, ICGB 
AD layihə şirkətinin icraçı direkto-
ru Teodora Georgiyeva və digər 
rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Təftiş 
zamanı Bolqarıstan tərəfi bəyan 
edib ki, 2020-ci ilin sonunadək 
ölkə Azərbaycan, ABŞ, Qətər, 
Misir və digər mənbələrdən 
qaz idxalını təmin edəcək 
və enerji müstəqilliyini əldə 
edəcək. IGB layihəsi Cənub-
Şərqi Avropaya qaz tədarükü 
mənbələri və marşrutlarının 
şaxələndirilməsini təmin 
edəcək”.

Səfir əlavə edib ki, Bolqa-
rıstan tərəfi bir milyard kub-

metr Azərbaycan qazının nəqlini 
nəzərdə tutan Yunanıstan-Bolqa-
rıstan interkonnektorunun tikintisi 
üçün vacib addımlar atıb: “Layihə 
üzrə zəruri tenderlər bu il başa 
çatıb, IGB-nin layihələndirilməsi və 
tikintisi, eləcə də boru kəmərlərinin 
tikintisi, tikintiyə nəzarət, kəmərin 
marşrutu boyunca arxeoloji 
sahələrin tədqiqi və mühəndis 
məsləhətləri üçün şirkətlər seçilib. 
Tikintinin  başlaması üçün zəruri 
sənədlər imzalanıb. 2019-cu 

il mayın 22-də Bolqarıstanın 
Kirkovo kəndində Azərbaycan Baş 
Nazirinin birinci müavini Yaqub Ey-
yubov, Bolqarıstan və Yunanıstan 
baş nazirlərinin iştirakı ilə IGB-nin 
təməlqoyma mərasimi keçirilib”.

N.Qurbanova bildirib 
ki, “Şahdəniz” yatağından 
Azərbaycan qazını nəql edəcək 
IGB-nin tikintisinin başlanması 
vacib hadisədir: “Bu layihənin 
reallaşdırılması regionun təbii 
qaz bazarına böyük dəyişikliklər 
gətirəcək. IGB Yunanıstanda, 

Bolqarıstanda, eləcə 
də qonşu ölkələrin 
enerji təhlükəsizliyini 
möhkəmləndirəcək, 
qaz tədarükü 
mənbələri və 
marşrutlarının 
şaxələndirilməsini 
təmin edəcək”.

 “Xalq qəzeti”


