8

8 yanvar 2020-ci il, çərşənbə

ünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il
münasibətilə duyğu-düşüncələrini və səmimi təbrikini
ifadə edən V çağırış Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə
doktoru Cavanşir Feyziyev qəzetimiz üçün verdiyi müsahibədə
bildirdi:

D

– Dünya azərbaycanlılarının
müasir milli həmrəylik duyğularının
kökündə hələ qədim Dədə Qorqud
eposunda iz qoymuş yurd birliyi
hissləri dayanır. “Çal qılıncını,
Qazan xan, gəldim!” – deyə dar
gündə bir-birinin harayına yetişən
ulu babalarımızın yurd birliyi
hissləri böyüyüb milli həmrəyliyə
çevrilməsəydi, XX əsrin son
onilliyində dünyanın ən mürəkkəb
geosiyasi məkanlarından birində–
Cənubi Qafqaz – Xəzəryanı
bölgədə Azərbaycan dövlətini
yaratmaq, qorumaq və beynəlxalq
birliyin suveren subyektinə
çevirmək mümkün olmazdı.
Zaman-zaman genetik
yaddaşımızdan ayılıb bu günümüzə
qovuşan birlik hissləri xalqımızı
mübarizəyə qaldırmış və həmrəylik
ideallarının yenilməzliyini bir
daha sübut etmişdir. Ən yaxın
keçmişimizdə – Sovet İttifaqının
çökdüyü, milli münaqişələrin
kəskinləşdiyi, ermənilərin tarixi
torpaqlarımıza haqsız iddia
qaldırdığı, millətimizin saxta
ittifaqda təkləndiyi sarsıntılı
günlərdə –1989-cuil dekabrın
sonunda Azərbaycan xalqı tarixi
ərazisinin bölünməsinə “yox!”
deyərək SSRİ-nin və İranın
Naxçıvandan keçən sərhədi
boyunca böyük yürüşə başladı.
Birlik idealının hakim kəsildiyi
xalq Araz çayının hər iki sahilində
tikanlı dəmir məftilləri qırıb tökdü,
Azərbaycanın Şimalı və Cənubu
arasındakı sərhəd dirəklərini
yerindən oynatdı.
İki yüz il davam edən əsarət
xofuna sinə gərən azərbaycanlılar
həftələrlə sərhəd zolağında
toplaşaraq, birlik şüarları
səsləndirdilər. Arazı keçərək əl-ələ
tutdular, milli həmrəyliyin görkünü
yaratdılar.
Müsahibimiz Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Gününün ümumxalq bayramı

azərbaycançılıq ideologiyası
ətrafında birləşdirən nəhəng bir
virtual məkan–mənəvi cəhətdən
bütövləşən Azərbaycan yaradır.
Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyinin 28 ili həm də məhz
həmin dövrdən etibarən dünya
azərbaycanlılarının getdikcə daha

Biz fəxr edə bilərik ki,
Azərbaycandan kənarda – başqa
ölkələrdə yaşayan və çalışan
azərbaycanlıların mütləq əksəriyyəti
öz ata yurduna bağlıdır. Azərbaycan
Respublikasının suverenlik əldə
etməsi, son iyirmi ildə böyük
inkişaf yolu keçməsi, müstəqil

yüksək səviyyədə təşkilatlanması
tarixi olmuşdur. Əvvəlki 12 ildə
ümummilli lider Heydər Əliyevin,
son 16 ildə isə Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında dünya
azərbaycanlılarının təşkilatlanması–
dövlətimizin yürütdüyü milli
siyasətin mühüm tərkib hissəsi
olmuşdur. Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondu ulu
öndərin dünya azərbaycanlılarının
həmrəylini gücləndirmək, millimənəvi birliyinə nail olmaq
arzusunun gerçəkləşməsi yolunda
səmərəli fəaliyyətini ildən-ilə
genişləndirir.
– Görülmüş məqsədyönlü
işlərin nəticəsində Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Gününü 70-dən çox ölkədə 50
milyonluq dünya azərbaycanlılarının
və beynəlxalq aləmdəki
dostlarımızın-tərəfdarlarımızın
bayram etməsi artıq bir ənənə halını
almışdır. Azərbaycan dövlətinin
milli siyasətinin bu istiqamətdəki
əsas strategiyası ölkədə və xaricdə
yaşayan azərbaycanlıların dünya
miqyaslı həmrəyliyinə nail olmaq,
bu həmrəyliyi dövlətimizin daha
da qüdrətlənməsinə, onun milli
maraqlarının beynəlxalq səviyyədə
qorunmasına, həmvətənlərimizin
mədəni-siyasi hüquqlarının
müdafiəsinə, soydaşlarımızın
dünyanın hər yerində öz milli
xüsusiyyətlərini nəinki saxlamasına,
həm də inkişaf etdirməsinə səfərbər
etməkdən ibarətdir.

siyasət yeritməsi, qlobal siyasi,
iqtisadi və mədəni inteqrasiyanın
mərkəz dövlətlərindən birinə
çevrilməsi və bütün bunların
nəticəsi olaraq, dünyanın hər bir
yerində yaşayan yurddaşlarımızla
Vətən arasında sıx münasibətlərin
qurulması, onlar üçün burada hər
cür əlaqələri inkişaf etdirməyə
şəraitin yaradılması, Vətən
naminə beynəlxalq miqyasda
çalışmalarına dövlətimiz tərəfindən
güclü stimul verilməsi, əlbəttə ki,
respublikamızda və ya başqa bir
ölkədə məskunlaşmasından asılı
olmayaraq, hər bir azərbaycanlıda
böyük ruh yüksəkliyi və milli qürur
hissi yaradır.
Azərbaycan naminə
həmvətənlərimizin birləşib
güclənmə zərurəti, həm də müstəqil
dövlətimizin qarşılaşdığı ən
böyük problemdən – ermənilərin
torpaqlarımızın bir hissəsini işğal
etməsi və bununla da beynəlxalq
hüququn müvafiq normalarını
cinayətkarcasına pozması faktından
qaynaqlanır. Məhz bu məsələdə
dünya azərbaycanlılarının maraqları
mütləq şəkildə birləşir və burada
heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Həmin
maraqların təmin olunmasına
yönəlmiş təşəbbüslərin vahid bir
məqsəd ətrafında səfərbər edilməsi
bu gün dünya azərbaycanlılarının
fəaliyyətinin məğzini təşkil edir.
Heç şübhəsiz ki, bu təşəbbüslərin
əlaqələndirilməsi daha yetkin və
kəsərli formada aparılmalıdır.
Dərindən duyduğumuz bu
zərurət səbəbindən son illərdə
Azərbaycan diasporu özünün

Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
sarsılmaz mənəvi birliyimizdir

kimi qeyd edilməsi tarixindən söz
açaraq dedi:
– Bu möhtəşəm milli birlik
aktını tarixiləşdirmək missiyasını
isə böyük siyasətçi Heydər
Əliyev həyata keçirdi. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
sədri Heydər Əliyev 1991-ci ilin
16 dekabrında xalqımızın milli
həmrəylik coşğusunun sərhədləri
dağıdıb dünyaya qanad açdığı 31
dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü elan etdi. Müasir
Azərbaycan dövlətinin qurucusu
Heydər Əliyev “Kitabi-Dədə
Qorqud”dan başlayaraq, klassik
fikir abidələrimizdə xalqımızın ali
mənəvi keyfiyyəti kimi bəslənilib
yetişdirilən milli bütövlüyün bu
yenilməz təməli üzərində həmin
birliyin çağdaş ideologiyasını –
azərbaycançılıq ideologiyasını
irəli sürdü və milli həmrəylik
salnaməmizin XXI əsr səhifəsini
yazdı.
Ötən 28 ildə Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Günü hər dəfə planetimizin ən
müxtəlif məkanlarında yaşayan
həmvətənlərimizi böyük milli
idealımız – Azərbaycan və

strateji məqsədlərində xeyli irəli
getmiş, dünyanın ən təhlükəli
diasporlarından biri olan, yalnız dar
millətçilik maraqlarından çıxış edən
erməni diasporuna layiqli cavab
verə biləcək qədər güc toplamışdır.
Bu, həm də strateji planda ona görə
gərəkli olmuşdur ki, Azərbaycan
öz torpaqlarını, nəyin bahasına
olursa-olsun, işğaldan azad etdiyi
təqdirdə beynəlxalq siyasət, hüquq
və diplomatiya müstəvisində
erməni arsenalını neytrallaşdırmaq
və dağıtmaq mümkün olsun. Bu
gün isə diasporumuzun əsas
məramı – Azərbaycan həqiqətlərini
özünün gerçək dəyərində dünyaya
təqdim etməkdən və Qarabağ
məsələsinə görə qaçılmaz olan
daha ciddi sınaq və mübarizələri
proqramlaşdırmaqdan ibarətdir.
Həmvətənlərimiz beynəlxalq
siyasətin ön cinahında yer alan
Azərbaycan Respublikasının
nailiyyətlərindən fərəhlənərək,
onun tərəqqisi naminə daha
sıx birləşmək, güclənmək,
fəaliyyətlərini ən zəruri və
məqsədəyönlü istiqamətlərdə
qurmaq və irəlilətmək üçün bu gün
real tarixi şans əldə etmişlər. Bu
imkanlardan yararlanmaqla, onlar
qarşıdakı illərdə doğma Vətən
torpağına ayaq basanda, daha
qüdrətli Azərbaycanla nəfəs-nəfəsə
dayanacaq, qürur duyacaq, “Bu
inkişafda, çiçəklənmədə mənim də
payım var!” – deyə biləcəklər.
Başa çatan və təzələnən təqvim
illərinin qovuşduğu məqamı, eyni
zamanda, milli həmrəylik günü kimi
müqəddəs amal çevrəsində qeyd
edən 50 milyonluq soydaşlarımızı
hər iki əziz bayram münasibətilə
səmimi təbrik edirəm. Arzu
edirəm ki, Yeni ildə xalqımızın
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öndə
olmaqla, ağrılı problemlərinə
birdəfəlik son qoyulsun, hər bir
soydaşımız Ana Vətənə xidmətdə
yeni uğurlar qazansın! Qoy üçrəngli
bayrağımız dünyanın hər yerində
qazanacağımız qələbələrin başı
üstündə dalğalansın!

İcbarı tibbi sığorta bütün bölgələri əhatə edəcək
Baş Nazir Əli Əsədov 2017-ci ildən
etibarən ölkəmizdə icbari tibbi sığortanın pilot layihə şəklində tətbiqinə başlanıldığını, Mingəçevir şəhəri, Yevlax və
Ağdaş rayonlarında 370 min nəfərə yaxın sığortaolunanın baza zərfi əsasında
ödənişsiz tibbi xidmətlərlə təmin
edildiyini diqqətə çatdirib. Bildirib ki,
bir çox ölkələrin səhiyyə sistemində
geniş şəkildə tətbiq edilən icbari tibbi
sığortanın ölkəmizdə həyata keçirilməsi
ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin verdiyi qərar dövlət siyasətinin mərkəzində
insan amilinin durduğunu bir daha sübut
edir. 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə
minən qanuna əsasən, əhalinin sığortalanmasına dövlət tərəfindən adambaşına
90 manat olmaqla 900 milyon manat
vəsait ayrılacaq. Bu, dövlət tərəfindən
aparılan sosialyönümlü islahatın və
əhaliyə göstərilən qayğının bariz
nümunəsidir.
“Tibbi sığorta haqqında” Qanuna
görə, icbari tibbi sığortanın xidmətlər
zərfi öncə baza və əlavə hissədən ibarət
düşünülmüşdü. Baza hissəyə ilkin
səhiyyə xidməti, təcili və təxirəsalınmaz
tibbi yardım xidməti, əlavə hissəyə isə
ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım aid idi.
Baza hissə Azərbaycan vətəndaşları,
ölkəmizdə daimi və ya müvəqqəti
yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər üçün pulsuz olacaqdı
və bu xidmətlər üzrə hər il adambaşına 29 manat dövlət büdcəsi hesabına
ödəniləcəkdi. Xidmətlər zərfinin əlavə
hissəsinə aid olan ixtisaslaşdırılmış tibbi
yardımdan istifadə isə ödənişli olacaqdı.
Dekabrın 3-də Milli Məclisin
plenar iclasında “Tibbi sığorta haqqında” Qanuna dəyişikliklər qəbul
edildi. Dəyişikliyə görə icbari tibbi
sığortanın xidmətlər zərfi vahid toplu
şəklində, ambulator– poliklinika və
stasionar şəraitdə göstərilən bütün tibbi
xidmətləri əhatə edəcək. Qərara alınıb
ki, dövlət və neft sektorunda çalışan
işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8000
manata qədər olan hissəsindən 2 faiz,
8000 manatdan yuxarı olan hissəsindən
0,5 faiz miqdarında icbari tibbi sığortahaqqı tutulsun. Qeyri-dövlət və
qeyri-neft sektorunda çalışan işəgötürən
və işçilərdən isə aylıq hesablanmış
əməyin ödənişi fondunun 8000 manata
qədər olan hissəsindən 1 faiz, 8000
manatdan yuxarı olan hissəsindən 0,5
faiz miqdarında icbari tibbi sığortahaqqının ödənilməsi müəyyənləşdirilib.
Həmçinin 2023-cü ildən etibarən
müstəqil ödəyicilər üzrə təqvim ili üçün
minimum aylıq əməkhaqqının 48 faizi
miqdarında icbari tibbi sığorta nəzərdə
tutulub. Həmin şəxslərə minimum aylıq
əməkhaqqının (250 manat) 48 faizi
miqdarında , il üçün 120 manat icbari
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zərbaycanda səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsini dayanıqlı
iqtisadi əsaslarla qurmaq, əhalini sağlamlıqla bağlı maliyyə
risklərindən qorumaq məqsədi ilə yeni ildən ölkədə mərhələli
şəkildə genişmiqyaslı sosial layihə olan icbari tibbi sığorta (İTS)
tətbiq ediləcək. Bu sahədə indiyə qədər görülən işlərlə bağlı Nazirlər
Kabinetində keçirilən müşavirədə Prezident İlham Əliyevin 2016-cı
ildən başlayaraq, icbari tibbi sığorta sahəsində bir sıra vacib fərman
və sərəncamlar imzaladığı bildirilib.

tibbi sığortahaqqı hesablanacaq. Dövlət
büdcəsi tərəfindən adambaşına ödənilən
illik 90 manat vəsait də eyni qaydada
mərhələlərə bölünməklə sığortahaqqı
və ya saxlanma xərcləri qaydasında
agentliyə ödəniləcək. Ödənişlər 2020-ci
ilin ilk 3 ayı tamamən dövlət tərəfindən
tənzimlənəcək. Aprelin 1-dən isə
vətəndaşlar ödənişə başlayacaq. Həmin
vəsaitlər vətəndaşların xidmətlər zərfi
çərçivəsində tibbi xidmət əldə etmələri
ilə yanaşı, tibb müəssisələrinin hazır
olması üçün lazım olan sərmayə qoyuluşlarına, informasiya texnologiyaları
infrastrukturunun gücləndirilməsinə
yönəldiləcək. İcbari tibbi sığorta tətbiq
edilməyən ərazilərdə tibbi xidmətlərdən
yararlanmaq məsələsinə gəldikdə, əhali
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada tibbi xidmətlərdən istifadə etməyə
davam edəcək.
Artıq hamıya məlumdur ki, Baş
Nazirin müşavirədə qeyd etdiyi kimi,
Mingəçevir şəhəri və Yevlax rayonunda 2 ildir ki, icbari tibbi sığorta (İTS)
pilot layihə çərçivəsində uğurla tətbiq
edilir. Məhz layihənin nəticələrinin
uğurlu olması səbəbindən 2018-ci
ildən etibarən pilot layihənin Ağdaşda
da həyata keçirilməsinə qərar verildi.
Pilot ərazilərdə xidmətlərin keyfiyyətini
yüksəltmək məqsədilə Mingəçevir
şəhəri üzrə 2, Yevlaxda 5, Ağdaşda isə
15 ilkin səhiyyə müəssisəsi təşkil olundu. Təcili təxirəsalınmaz tibbi yardım
(TTTY) xidmətlərinin səmərəliliyini

artırmaq məqsədilə pilot ərazilərdəki
Mərkəzi xəstəxanalarda TTTY
şöbələri quruldu. Tibb müəssisələrinin
idarəedilməsi strukturu dəyişdirildi,
tibbi təchizat yaxşılaşdırıldı və 24 saat
fəaliyyət göstərən diaqnostik laboratoriyalarda müasir tibbi avadanlıqlar
quraşdırıldı. Bu avadanlıqlarda qanın
nəinki ümumi və biokimyəvi, hətta
hormonal müayinələri də avtomatlaşdırıldı. Pilot layihənin həyata keçirildiyi
müddətdə yeni maliyyələşmə mexanizminin əsası qoyuldu, tibb işçilərinin
əməkhaqları artırıldı və beynəlxalq
təcrübədə geniş vüsət almış adambaşına
ödəniş metodu tətbiq edildi. Əhalisi 340
min nəfər təşkil edən pilot ərazilərdə
sığortaolunanlar və 30 minə yaxın
məcburi köçkün baza zərfi çərçivəsində
ödənişsiz tibbi xidmətlərlə təmin edildi.
2017-ci ildə cərrahi əməliyyatların sayı
9645, 2018-ci ildə isə 9346 oldu. Ürək
əməliyyatlarının sayı 2017-ci ildə 375,
2018-ci ildə 112 təşkil etdi. Bununla
yanaşı, İTS-nın tətbiqi nəticəsində pilot
ərazilərdə anadangəlmə ürək qüsuru
ilə doğulan 37 uşaq əməliyyat edilərək
sağlamlıqlarına qovuşdu. Ağdaşdan olan
170 xəstə Bakıda özəl xəstəxanalarda
heç bir ödəniş etmədən koronar angioqrafiya (anju), ürəyə stend qoyulması
əməliyyatı keçirdi.
Qanuna əsasən, bütün əhali sığortaolunan hesab edilir və xidmətlər zərfində
nəzərdə tutulmuş tibbi xidmətlərdən
yararlanmaqda bərabər hüquqa malikdir.

Ölkə üzrə göstərilə bilən xidmətlərin 60
faizi bu xidmətlər zərfinə daxil edilib.
Amma burada istisnalar dövlət proqramları ilə bağlıdır. Şəkərli diabet, vərəm,
onkoloji, dializ xəstələri üçün ayrıca
dövlət proqramları icra olunur. Bunun
üçün dövlət büdcəsindən ayrıca vəsait
ayrılır. Bu dövlət proqramlarının bir
qismi 2020, bir qismi 2021-ci ildə bitir.
Həmin proqramlar bitdikdən sonra o
xəstələr də xidmətlər zərfindən istifadə
edə biləcək.
Qanunun əhatə dairəsinə gəldikdə
isə qeyd edilməlidir ki, bu qanun
müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına, istintaq təcridxanalarında
saxlanılan təqsirləndirilən şəxslərə,
cəzaçəkmə müəssisələrində cəza
çəkənlərə və digər bəzi kateqoriyadan olanlara şamil edilmir. İcbari
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, təkcə dövlət
deyil, bəzi özəl xəstəxanalarda da
vətəndaşlar sığorta hüququndan istifadə
edəcəklər. Çünki, agentlik həmin
xəstəxanalarla müqavilə imzalayıb. Bu
səhiyyə müəssisələrinə Mərkəzi Klinik
Xəstəxana, Respublika Diaqnostika
Mərkəzi, Bakı Sağlamlıq Mərkəzi,
Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası və
Mərkəzi Klinikanın Gəncə filialı daxildir. Agentliyin göndərişi ilə xəstələr
bu özəl xəstəxanalarda xidmətlərdən
pulsuz istifadə edə biləcəklər. Təbii ki,
bu məsələdə vətəndaşlar ona diqqət
etməlidirlər ki, hər xəstəyə göndəriş
verilməyəcək. Əgər xəstəyə lazım olan,
xidmətlər zərfində nəzərdə tutulan,
amma dövlət xəstəxanalarında həyata
keçirilə bilməyən xidmət olarsa, o
zaman xəstə müqavilə bağlanmış özəl
xəstəxanalardan birinə göndəriləcək.
Bu zaman vətəndaş özəl klinikada heç
bir ödəniş etmədən xidmətdən yararlanacaq. Ölkə əhalisinin 45 faizini təşkil
edən uşaqlar, tələbələr, pensiyaçılar,
sosial müavinət və ünvanlı sosial
yardım alan şəxslər, hamilə və sosial məzuniyyətdə olan qadınlar üçün
sığortahaqqı dövlət büdcəsi tərəfindən
ödəniləcək.
Nazirlər kabinetindəki müşavirədə
həmçinin bildirilib ki, icbari tibbi sığorta 10 milyon vətəndaşı əhatə etməklə,
mərhələli şəkildə baş tutacaq. Yanvarın
1-dən Naxçıvan MR-da və 23 regionda, aprelin 1-dən 20 bölgədə, iyulun
1-dən 15 regionda və oktyabrın 1- dən
isə Bakı, Sumqayıt, Abşeronda tətbiq
olunacaq. Beləliklə, 2020- ci ilin sonuna
qədər Azərbaycanın bütün bölgələrində
əhali icbari tibbi sığorta sisteminə
qoşulacaq.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Hazırladı:
Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Uğurlarımızın daha möhtəşəm
olacağına inanıram
zərbaycan
müstəqilliyinin
29-cu ilinə
qədəm qoyub. Hər
Yeni il ərəfəsində
qazandıqlarımızı götürqoy edir, xalqımızın
tarixində ötən ilin
hansı izlər buraxdığını
nəzərdən keçiririk.
Məndən soruşsaydılar
ki, sənin üçün ötən ilin
ən əlamətdar hadisəsi
nə oldu, tərəddüdsüz
deyərdim: Cənab
Prezidentimiz İlham
Əliyev və Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyət
xadimləri ilə mart ayının 1-də keçirdikləri görüş.

A

Bu unudulmaz bir görüş idi. Orada Azərbaycan
mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri–bəstəkarlar, memarlar,
kinematoqrafçılar və digər sənət adamları iştirak edirdilər. Bilirsiniz, bu görüşün özəlliyi nədə idi, orada hər bir sənət adamına
öz problemlərindən açıq danışmağa imkan yaradılmışdı. Mən
də çıxış etdim. Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar
İttifaqına yer verilməsini xahiş etdim. Artıq bizim bina məsələmiz
həll olunmaq üzrədir.
Möhtərəm cənab Prezident bu görüşdən sonra yaradıcılıq
ittifaqlarına və birliklərinə, o cümlədən filmlərin çəkilişi üçün
vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncamlar imzaladı. Bizim Kinematoqrafçılar İttifaqına da vəsait ayrıldı. Bu vəsait bizə imkan verdi
ki, nəzərdə tutduğumuz mühüm layihələri reallaşdıraq. Beləliklə,
veteran kinematoqrafçılara yardım fondu yaratdıq. Aprel ayından etibarən bu günə kimi ittifaqımızın üzvü olan veteran kinematoqrafçılar hər ay bu fonddan 200 manat məbləğində yardım
alıblar. Bunları ona görə xatırladıram ki, dövlət başçımız ötən il
mədəniyyətə xüsusi diqqət və qayğı göstərmişdir.
Kino işçilərinin peşə bayramı yüksək səviyyədə keçirildi.
Dövlət başçımızın 1 avqust 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə
ittifaqımızın kino xadimlərinə Prezident təqaüdü, eyni zamanda,
onlara fəxri adlar və mənzillər verildi.
Ölkəmizin mədəni həyatı daha da zənginləşdi. Xarici ölkələrlə mədəni və humanitar əlaqələr genişləndi.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın Rusiyaya rəsmi səfəri bu ölkə ilə humanitar
əlaqələrin gələcək inkişafı üçün yeni perspektivlər yaratdı.
Mən Kinematoqrafçılar İttifaqının kino xadimləri adından cənab Prezident İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqını Yeni
il münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, doğma Vətənimizə
əmin-amanlıq, sülh, uğurlu gələcək arzulayıram.

Şəfiqə MƏMMƏDOVA,
Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri,
SSRİ və Azərbaycan Dövlət mükafatları laureatı,
Xalq artisti, professor
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Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
RAGB könüllüləri uşaqlar üçün
Yeni il aksiyası təşkil ediblər

 Rusiyanın Azərbaycanlı
Gənclər Birliyinin sədri (RAGB)
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
Moskvada, Qorki adına parkda
uşaqlar üçün «AMORKIDS» adlı
ənənəvi Yeni il aksiyası təşkil
edilib.
Parka gələnləri Şaxta Baba qarşılayıb.
O, qonaqlara əsl Yeni il şənliyi təşkil edib və

onlara hədiyyələr bağışlayıb. Uşaqlar sevinc
hissi ilə müsabiqələrdə və oyunlarda iştirak
ediblər, çalıb oynayıblar, mahnı və şeir oxuyublar, tapmacalara cavab tapıblar və dövrə
vurublar.

Fəridə ABDULLAYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Moskva

