
Qeyd olnur ki, etirazlar hökumətin aqrar 
siyasətinə qarşı yönəlib. Fermerlər iddia 
edirlər ki, bu yay baş vermiş quraqlıqla 
əlaqədar hökumət kənd təsərrüfatına lazımi 
qədər yardım göstərməyib.

Hazırda Berlində aksiya ilə əlaqədar yol 
hərəkətinin nizamlanması üçün 600 polis cəlb 
olunub.

Aksiya oktyabrın 22-də səhər saat 9-da baş-
lasa da, aksiyadan əvvəl ölkənin hər tərəfindən 
Berlinin mərkəzindəki Böyük Ulduz meydanına 

doğru irəliləyən traktorlar nəqliyyatın hərəkətinə 
mane olaraq, tıxac yaranmasına səbəb olub.

 Fermerlər belə hesab edirlər ki, hökumətin 
planlaşdırdığı aqrar paket bu sektorda əlavə 
çətinliklər yaradacaq. Aqrar paketdə müxtəlif 
tədbirlərlə yanaşı, gübrələrdən istifadə norması 
ilə bağlı sərt tələblər də nəzərdə tutulur.

Aksiya Almaniyanın Bonn, Münxen, Ştut-
qart, Frayburq və digər şəhərlərində də keçirilir.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Almaniyanın pay-
taxtı Berlində 
fermerlərin tətili 

ilə əlaqədar şəhərin 
mərkəzi küçələri 
bağlanıb. Fermerlər 
şəhərə yüzlərlə trak-
tor və digər kənd 
təsərrüfatı texnikası 
cəlb edib.

Azərbaycan və Çin 
müdafiə nazirlərinin 
görüşü keçirilib

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, nazir 
V.Fenxe Çin ilə Azərbaycan 
arasında münasibətlərin 
böyük tarixi olduğunu, müasir 
dövrdə əlaqələrimizin hər iki 
xalqın marağına uyğun inkişaf 
etdiyini diqqətə çatdırıb. 
O, ÇXR Sədri Si Cinpinin 
irəli sürdüyü “Bir kəmər, bir 
yol” təşəbbüsünün iki ölkə 
arasında müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlıq üçün yeni imkan-
lar yaratdığını bildirib. V.Fenxe 
Azərbaycanın bu təşəbbüsün 
icrasında fəallıq göstərdiyini 
vurğulayıb. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 
aprel ayında Pekində 2-ci “Bir 
kəmər, bir yol” beynəlxalq 
əməkdaşlıq forumunda iştira-
kını məmnunluqla yada salıb.

Çin rəsmisi iki 
ölkənin hərbi sahədə 
əməkdaşlığından danışa-
raq, hərbçilərin qarşılıqlı 
səfərlərinin bu işə töhfə verdi-
yini deyib.

V.Fenxe ölkəsinin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nü, suverenliyini dəstəklədiyini 
bir daha bəyan edib.

Çin Xalq Respublikasına 
dəvətə görə təşəkkürünü 
bildirən Azərbaycanın müdafiə 
naziri general-polkovnik 
Z.Həsənov bildirib ki, tarixən 
iki xalq arasında yaran-
mış dostluq münasibətləri 
ölkələrimizin əlaqələrinin inki-
şafında möhkəm təməl rolunu 
oynayır.

Nazir ölkələrimizin 
rəhbərlərinin və yüksək 
vəzifəli rəsmi şəxslərin qar-
şılıqlı səfərlərinın son vaxtlar 
intensivləşdiyini, ÇXR Sədri Si 
Cinpinin dəvəti ilə Prezident 
 İlham Əliyevin apreldə “Bir 
kəmər, bir yol” beynəlxalq 
əməkdaşlıq forumunda 

iştirakının Azərbaycanın bu 
layihədə vacib ölkə olduğunu 
göstərdiyini vurğulayıb.

Müdafiə naziri Çinin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
və suverenliyinə olan davamlı 
dəstəyinə görə təşəkkür edib, 

Azərbaycanın da “Vahid Çin” 
siyasətini dəstəklədiyini və 
beynəlxalq aləmdə ÇXR-i 
təmsil edən təşkilatları tanıdı-
ğını deyib.

Görüşdə hərbi, hərbi-
texniki, hərbi təhsil və 
qarşılıqlı maraq doğuran 
digər sahələrdə əməkdaşlığın 
inkişaf perspektivləri müzakirə 
edilib. Tərəflər iki ölkə arasın-
da hərbi sahədə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi 
üçün hüquqi bazanın 
möhkəmləndirilməsinin vacib-
liyini diqqətə çatdıraraq, bu 
istiqamətdə hüquqi sənədin 
imzalanması barədə ilkin 
razılığa gəliblər.

 “Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda 
bildirilir ki, gəmi taktiki qruplarının qarşılıqlı 
fəaliyyətdə döyüş əməliyyatlarının plan-
laşdırılması və aparılması məsələlərinin 
işlənilməsi üzrə keçirilən təlimin məqsədi 
gəmi birləşmələri tərkibində birgə fəaliyyətin 
təşkili olub.

Təlimdə qüvvələrin idarəolunması üzrə 
komandirlərin və qərargahların bacarıqları 
təkmilləşdirilib, gəmi birləşmələrinin döyüş 
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi hazırlıqları 
yoxlanılıb.

“Xalq qəzeti”

Məlumata əsasən, libe-
rallar seçicilərin 33,6 faiz 
səsini toplayaraq 338 dairədən 
158-də qalib gəliblər. Kanada-
nın Konservativ Partiyası 119 
dairədə üsünlük qazanıb (34,1 
faiz). Üçüncü yerdə 33 dairədə 
(8,7 faiz) qalib gələn “Kvebek 

bloku” qərarlaşıb. 
Kanada qanunvericiliyinə 

uyğun olaraq, çoxluq hökuməti 
formalaşdırmaq üçün qalib 
gələn partiya ən azı 170 dairədə 
üstünlük qazanmalıdır. Bu 
seçkidə partiyaların heç biri 
170 dairədə üstünlük qazan-
madığına görə azlıq hökuməti 

təşkil ediləcək.
Qeyd edək ki, Kanadanın 

Baş naziri Castin Trüdonun 
tövsiyəsi ilə general-quberna-
tor Jüli Payet sentyabrın 11-də 
parlamenti buraxaraq oktyab-
rın 21-nə yeni seçkilər təyin 
etmişdi.

 “Xalq qəzeti”

Dövlət başçısı dəfələrlə bildirmişdir 
ki, son illərdə ölkə iqtisadiyyatındakı 
mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri milli 
təhsil konsepsiyasının Avropa stan-
dartlarına uyğun müasirləşdirilməsini, 
inkişaf etmiş dövlətlərin mütərəqqi 
maarifçilik ənənələrinin, müasir infor-
masiya və innovasiya texnologiyalarının 
mənimsənilməsini, mənəvi-intellektual 
yüksəlişə xidmət edən siyasətin həyata 
keçirilməsini aktual məsələ kimi önə 
çıxarır. “Azərbaycan 2020: gələcəyə ba-
xış” İnkişaf Konsepsiyası, “Azərbaycan 
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 
Dövlət Strategiyası” və “Təhsil haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanunu 
ali təhsil müəssisələrində təhsilin inkişaf 
etdirilməsi və keyfiyyət səviyyəsinin 
yüksəldilməsi üçün fundamental bazadır.

Respublikamızın qabaqcıl ali 
məktəbləri sırasında özünə möhkəm yer 
tutmuş, təkcə ölkəmizdə deyil, onun 
sərhədlərindən kənarda da nüfuzu ilə 
seçilən Bakı Xoreoqrafiya Akademiya-
sının (BXA) 90 yaşı tamam olur. Zəngin 
tarixi ənənələrə malik olan bu təhsil ocağı 
1929-cu ildə Xalq Maarif Komissarlığı 
Kollegiyasının qərarına əsasən açılıb. 
Xoreoqrafiya sənətinin inkişafında xüsusi 
rolu olan bu məktəb həm respublikamız-
da, həm də dünyanın bir çox ölkələrində 
tanınan balet artistləri və rəqs ustaları 
yetişdirib. Qəmər Almaszadə, Leyla 
Vəkilova, Xumar Zülfüqarova, Rəfiqə 
Axundova, Roza Cəlilova, Çimnaz 
Babayeva, Afaq Məlikova, Maqsud 
Məmmədov, Təranə Muradova kimi 
görkəmli səhnə ustalarının yetişməsində 
bu məktəbin böyük rolu olub. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 30 aprel 2014-cü il tarix-
li sərəncamı ilə Bakı Xoreoqrafiya 
Məktəbinin bazasında ümumi, orta ixtisas 
və ali təhsil proqramlarını həyata keçirən 
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası yara-
dıldı. Klassik və milli rəqs üzrə yüksək 
peşəkarlığa malik mütəxəssis hazırlığı 
baxımından respublikanın müasir təhsil 
ocaqları ailəsində öncül mövqe tutan 
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası yüksək 
səviyyəli kadrların hazırlığı baxımından 
digər təhsil müəssisələrindən seçilir. 
Fəaliyyət göstərdiyi beş il ərzində 
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası bir 
sıra uğurlara imza atıb. Akademiyanın 
rektoru, professor Timuçin Əfəndiyevin 
rəhbərliyi ilə təhsil müəssisəsində 
miqyaslı təmir işləri görülmüş, mad-
di-texniki bazası yenilənmiş, istedadlı 
mütəxəssislər, peşəkar professor-
müəllim heyəti tədris müəssisəsinə cəlb 

edilmişdir. Respublikada ilk dəfə olaraq 
Qəmər Almaszadə adına Beynəlxalq 
rəqs müsabiqəsinin təşkil olunması və 
müsabiqədə 2016, 2018-ci illərdə dünya-
nın 12 ölkəsindən 324 nümayəndənin iş-
tirakı təkcə təhsil ocağının deyil, həm də 
ölkəmizin mədəniyyət tarixində mühüm 
hadisələrdən biri oldu.

Bu illərdə Akademiya Avropa 

İncəsənət Universitetləri Liqasına üzv 
seçilib. BXA-da “Sənət Akademiya-
sı” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal nəşr 
edilir. Akademiyanın rektoru, professor 
T.Əfəndiyev Moskva Dövlət Xoreoq-
rafiya Akademiyası, Y.Vaqanova adına 
Rus Baleti Akademiyası, Moskva Dövlət 
Mədəniyyət İnstitutu, Qazaxıstan Dövlət 
Xoreoqrafiya Akademiyası, Belarus 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versiteti, Pekin Rəqs Akademiyası kimi 
təhsil müəssisələri ilə təcrübə mübadiləsi 
və qarşılıqlı əməkdaşlığa dair sazişlər 
imzalayıb. Təhsil müəssisəsində dün-
yanın məşhur balet ustası və xoreoq-
raflarının ustad dərsləri təşkil olunub. 
Onlardan Rusiya Federasiyasının Xalq 
artistləri D.Muzakayev, V.Vasiliyev, 
N.Tsiskaridze, Rusiya Federasiyasının 
Əməkdar artistləri P.Skirmantas, Sergey 
Moxnaç, Vitali Axundov, Yaponiyanın 
Tokio Balet Akademiyasının Beynəlxalq 

Əlaqələr Departamentinin müdiri, balet 
artisti və xoreoqraf Andrey Orlov və baş-
qa sənətkarlar ustad dərsləri keçmişlər. 

Məşhur balet artisti A.Orlov təhsil 
müəssisəsi ilə tanış olandan sonra qeyd 
etmişdir ki, BXA-nın son abadlıq işləri, 
yaradılmış şərait və yaradıcılıq mühiti, 
eləcə də müəllimlərin peşəkarlığı qısa 
müddət ərzində Bakı Xoreoqrafiya 
Akademiyasının dünyanın ən aparıcı 
xoreoqrafiya akademiyaları ilə bir sırada 
dayanmasına şərait yaradacaqdır. Rusiya 
Federasiyasının Xalq artisti, Y.Vaqanova 
adına Rus Baleti Akademiyasının rektoru 
Nikolay Tsiskaridze akademiyanın fəxri 
professoru adına layiq görülüb.

Ali təhsil müəssisələri arasında 
qarşılıqlı yaradıcılıq əlaqələri yaratmaq 
məqsədilə akademiyanın rektoru 2016-
cı ildə Belarus Dövlət Mədəniyyət və 

İncəsənət Universitetinin rəhbərliyinin 
dəvəti ilə Minsk şəhərində olmuş, 
təhsil müəssisəsinin kollektivi və sənət 
adamları ilə görüşlər keçirmişdir. 2017-ci 
ilin noyabr ayında isə o, mədəniyyət və 
incəsənət xadimlərinin bir araya gəldiyi 
Sankt-Peterburq Beynəlxalq Mədəniyyət 
Fondunda Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin rəhbəri kimi iştirak etmişdir. 
Əcnəbi xoreoqrafların müntəzəm şəkildə 
keçirilən ustad dərsləri akademiyada 
təhsilin keyfiyyətinə və səmərəliliyinə 
təsir etməklə, həm də ixtisas fənlərindən 
dərs deyən müəllimlərimizin nəzəri 
biliklərinin və peşəkarlığının artma-
sına, eləcə də beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsinə böyük təsir göstərir. 

Fəaliyyəti dövründə akademi-
yada “Xoreoqrafiya sənətinin aktual 
problemləri”, “Heydər Əliyev və 
Azərbaycan incəsənəti”, “Multi-

kulturalizmin Azərbaycan modeli: 
tarix, mədəniyyət və incəsənət”, 
“Azərbaycançılıq fəlsəfəsi və qloballaş-
ma dövründə mədəniyyətlərin dialoqu” 
və s. mövzularında elmi-nəzəri konf-
ranslar keçirilmişdir. Eyni zamanda, 
əlamətdar tarixi günlərlə bağlı -- 20 
Yanvar hadisələrinə, Xocalı soyqırımı-
na, 31 Mart Azərbaycanlıların Soy-
qırımı Gününə, Respublika Gününə, 
Qurtuluş Gününə, Milli Müstəqillik 
Gününə həsr olunmuş silsilə tədbirlər 
keçirilmişdir. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olma və anım günləri 
ilə bağlı hər il konfranslar, “dəyirmi 
masa”lar və seminarlar keçirilmişdir. 
Həm ixtisas, həm də nəzəri kafedralar 
təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsini 
özlərinin ən vacib vəzifələrindən biri 
hesab edir. Kafedranın müəllimləri öz 

fəaliyyətlərində müasir dərsə verilən 
tələbləri daim diqqət mərkəzində sax-
layır, tələbələrin müstəqilliyini artıran, 
axtarıcılığa istiqamətləndirən fəal təlim 
metodlarından istifadə edirlər. Akademi-
yada Azərbaycan dili ilə yanaşı, ingilis 
və fransız dillərinin tədris edilməsi də 
prioritet istiqamətlərdən biridir.

Ölkəmizdə ali təhsil sistemində 
aparılan yeniləşmə və dəyişmə prosesi bir 
sıra dəyərlərə yeni yanaşma tələb etməklə 
yanaşı, dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin 
təzələnməsini də zəruri etmişdir. Aka-
demiyanın kafedralarında milli xore-
oqrafiya sənəti tarixi və balet sənətinə 
aid yeni tədris proqramları, dərsliklər 
və metodik vəsaitlər yazılmış və çap 
edilmişdir. Akademiyada tədris, elm və 
yaradıcılıq sahələri üzrə keçirilən bütün 
tədbirlər mütəmadi olaraq mətbuatda 
işıqlandırılır. Bakı Xoreoqrafiya Akade-
miyasında yaradılmış demokratik mühit 
və abadlıq işləri barədə həm pedaqoji 
kollektiv, həm də tələbələr səmimi, xoş 
sözlər deyirlər. Təhsil məbədi bu gün 
inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə 
qədəm qoyub. Akademiyanın professor-
müəllim heyəti, görkəmli sənət adamları, 
bütövlükdə bütün təhsil işçilərimiz BXA-
nın 90 illik yubileyinə hazırlaşırlar. 

Vəfa XANOĞLAN, 
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
kafedrasının müdiri, sənətşünaslıq 

üzrə elmlər doktoru 

Ənənələri və uğurları ilə tanınan 
qocaman təhsil məbədi

Bu, bir həqiqətdir ki, təhsil hər bir 
xalqın inkişafını təmin edən, intel-
lektual təfəkkürlü, vətənpərvər və 
yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin ha-
zırlığında mühüm rol oynayır. Ümum-
milli lider Heydər Əliyev demişdir: 
“Təhsil millətin gələcəyidir”. Prezi-
dent İlham Əliyev ölkəmizdə təhsilin 
tərəqqisi üçün bütün zəruri tədbirləri 
və layihələri uğurla həyata keçirir. 
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin 
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” və digər dövlət proqramları 
respublikamızda bu sahədə həlli vacib olan problemləri qısa 
zamanda aradan qaldırdı.

Çində səfərdə olan 
Azərbaycan Respublikasının 
müdafiə naziri general-pol-
kovnik Zakir Həsənov oktyab-
rın 22-də Çin Xalq Respubli-
kası (ÇXR) Dövlət Şurasının 
üzvü, ÇXR-in milli müdafiə 
naziri general-polkovnik Vey 
Fenxe ilə görüşüb.

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası – 90

Almaniyada fermerlər

aksiya keçirirlər

HDQ-nin taktiki təlimləri başa çatıb 

Azərbaycanın Xəzər 
dənizindəki ərazi su-
larında enerji infrast-

rukturunun mühafizəsi üzrə 
Hərbi Dəniz Qüvvələrində 
(HDQ) keçirilən taktiki 
təlimlər başa çatıb.

Liberal partiya parlament 
seçkilərində qalib gəlib

Kanadanın Milli Seçki Komissiyası bil-
dirib ki, baş nazir Castin Trüdonun rəhbəri 
olduğu Liberal partiya ölkədə keçirilən 
parlament seçkilərində qalib gəlib.

Daha 121 şəhidin 177 vərəsəsi 
birdəfəlik ödəmə alacaq

Birdəfəlik ödəmələr yaxın günlərdə həmin vərəsələrin bank 
hesablarına köçürüləcək. Bu zaman vərəsələrə ödənişin onla-
rın hesablarına köçürüldüyü barədə rəsmi bildiriş göndəriləcək.

Ümumilikdə indiyədək 12268 şəhidin vərəsələrinin birdəfəlik 
ödəmə almaq hüquqlarının olduğu müəyyən edilib. Onlardan 
artıq 11740 şəhidin 17479 vərəsəsinin birdəfəlik ödəmə ilə 
təminatı işləri aparılıb.

Qeyd edək ki, şəhidlərin vərəsələrinin birdəfəlik ödəmə ilə 
təminatı proqramı artıq 96 faiz icra olunub.

Dövlət Məşğulluq Xidməti 
61 min 791 nəfəri işlə təmin edib

Cari ilin yanvar–sentyabr ayları ərzində Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət 
Məşğulluq Xidməti (DMX) tərəfindən 61 791 nəfər 

işsiz və işaxtaran vətəndaş münasib işlərlə təmin 
olunub. Bu barədə nazirliyin icimaiyyətlə əlaqələr və 
kommunikasiya şöbəsindən məlumat veriblər.

Məlumatda bildirilir ki, işlə təmin olunanlardan 21 978 
nəfəri qadınlardır. DMX tərəfindən, eyni zamanda, həssas 
qrupdan olan şəxslərin və gənclərin əmək bazarına çıxışının 
dəstəklənməsi, onların səmərəli məşğulluğuna şərait yaradıl-
ması işləri də davam etdirilib. Belə ki, işlə təmin edilənlərdən 
14 989 nəfəri gənclər, 3676-sı məcburi köçkünlər, 1805 nəfəri 
isə əlilliyi olan şəxslərdir.

Z.BƏŞIRQIZI, “Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanının 
icrası işlərinin davamı kimi, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyindəki komissiya daha 121 şəhidin 
177 vərəsəsinə birdəfəlik ödəmənin (11 min manat) 
verilməsinə dair qərar qəbul edib.

23 oktyabr 2019-cu il, çərşənbə6

Xarici İşlər Nazirliyində 
mətbuat konfransı

 � Oktyabrın 25-26-da Azərbaycan daha bir mötəbər beynəlxalq tədbirə–
Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçiriləcək XVIII Zirvə görüşünə  evsahibliyi 
edəcək. Tədbirdə  ümumilikdə 60-a yaxın ölkənin dövlət və hökumət başçıları, 
eləcə də  beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri iştirak edəcəklər. Bu barədə  
Azərbaycan Xarici Işlər Nazirliyində keçirilmiş mətbuat konfransında bildirilib. 

Konfransda  Azərbaycan xarici işlər nazi-
rinin müavini  Ramiz Həsənov bildirib ki, artıq   
tədbirin işıqlandırılması üçün 246 jurnalist 
akkreditasiyadan keçib, eləcə də  158 ölkə və 
beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirakı 
təsdiqlənib.

Ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına 2011-ci 
ildən üzv olduğunu xatırladan nazir müavini 
qeyd edib ki, bu təşkilat  BMT-nin Baş As-
sambleyasından sonra dövlətlərin təmsil olun-
duğu  ən böyük siyasi təsisatdır: “ Təşkilatın 
əsas məqsədi beynəlxalq hüququn norma 
və prinipləri əsasında  dünyada sülhün və 
təhlükəsizliyin qorunmasına və  tərəqqiyə töhfə 
verməkdən ibarətdir. Azərbaycanın Qoşul-
mama Hərəkatına üzv olduğu qısa müddətdə 
ölkəmiz uğurlu xarici siyasət  nəticəsində 
təsisat daxilində böyük nüfuz və etimad 
qazanıb.  Belə ki, 2016-cı ilin sentyabrında 
hərəkata üzv dövlət başçıları və hökümət 
rəhbərlərinin iştirak etdiyi XVII Zirvə görüşündə 
növbəti tədbirin Bakıda keçirilməsi və həmçinin 
Azərbaycanın   2019-2022-ci illərdə  təşkilata 
sədrlik etməsi qərarı qəbul edildi. Sözsüz ki, 
bu ölkəmiz üçün növbəti uğur və etimaddır.” 

Tədbir barədə ətraflı məlumat verən Ramiz 
Həsənov  vurğulayıb  ki, zirvə görüşündə 4 

yekun sənədin imzalanması gözlənilir: “Zirvə 
görüşündə Bakı Bəyannaməsi, Bakı Siyasi 
Bəyannaməsi, Təşkilatçı ölkəyə təşəkkür 
sənədi və Fələstin üzrə sənədin imzalanması 
gözlənilir. İlk 3 sənədə Qarabağ münaqişəsi ilə 
bağlı bəndlər  də salınıb”.

Ermənistanın Qoşulmama Hərəkatı 
yanında müşahidəçi statusu olmasına da 
toxunulub.  Qeyd edilib ki,  Azərbaycan tərəfi 
bütün ölkələrin bu zirvə toplantısında iştirak 
edə biləcəyini bəyan edib. Nazir müavini 
qeyd edib ki, Ermənistan bugünədək iştirakla 
bağlı niyyətini bildirməyib və qeydiyyatdan 
keçməyib.

O, həmçinin Azərbaycanın növbəti üç 
il ərzində  Qoşulmama Hərəkatına sədrlik 
edəcəyini vurğulayıb və  ölkəmizin sədrlik 
dövründəki prioritetlərini açıqlayıb.

Xatırladaq ki, Qoşulmama Hərəkatının 
XVIII Zirvə görüşü oktyabrın 25-26-da Bakıda 
keçiriləcək.  Oktyabrın 23-24-də isə təşkilata 
üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri sammitə ha-
zırlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. 

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”
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