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Birinci vitse-prezident  

Mehriban Əliyeva Zəngilan 
rayonuna səfərlə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi 
instaqram səhifəsində Zəngilan rayonuna 
səfərlə bağlı paylaşım edib. 

AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir: 
“Yolumuz Zəngilanadır. Allah bütün 
şəhidlərimizə rəhmət eləsin!".

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
Zəngilan rayonundan paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi 
instaqram səhifəsində Zəngilan rayonun-
dan paylaşım edib. 

Paylaşımda deyilir: “İşğaldan azad 
olunmuş Zəngilan. Arzular gerçəkləşir”. 

AZƏRTAC

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə 
Komissiyanın “Korrupsiya və şəffaflıq”  

işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib
Cari il mayın 26-da Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə 

Komissiyanın “Korrupsiya və şəffaflıq” işçi qrupunun “Zoom” onlayn 
platforması vasitəsilə növbəti iclası keçirilib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbirdə Baş 
Prokurorluğun, Ədliyyə, İqtisadiyyat, Maliyyə 
nazirliklərinin, Hesablama Palatasının, 
“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qar-
şı Mübarizə”, “Cəmiyyətin və Vətəndaş 
Münasibətlərinin İnkişafı” İctimai birliklərinin, 

bir sıra şirkətlərin və digər qurumların 
nümayəndələri iştirak ediblər. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Proku-
roru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsinin rəis müavini Asəf Sarıkişi-
yevin rəhbərliyi ilə keçirilən görüşdə işçi 
qrupun 2022-ci il üzrə Fəaliyyət Planında 
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin daha operativ 
və kompleks şəkildə icrasının təmin edilməsi, 
Fəaliyyət Planından irəli gələn müvafiq 
vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, habelə özəl 
sektorda şəffaflığın təmin olunması, kor-
rupsiya risklərinin idarə edilməsi, maraqlar 
münaqişəsinin tənzimlənməsi və digər möv-
zular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. 

Qarşılıqlı müzakirələr formatında 
keçən iclasın sonunda işçi qrupun üzvləri 
tərəfindən “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsinə dair 2022-2026-cı illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin səmərəli icrasına dair təkliflər irəli 
sürülüb. 

Bakıda “Qoşulmama Hərəkatının təkamülündə 
Afrika irsi” mövzusunda konfrans keçirilib

Mayın 26-da Azərbaycan 
Respublikasının Xarici İşlər 
Nazirliyi tərəfindən Beynəlxalq 
Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi 
ilə birgə “Qoşulmama 
Hərəkatının təkamülündə Afrika 
irsi” mövzusunda konfrans 
keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Afrika 
Gününə həsr olunmuş konfransın əsas 
məqsədi Qoşulmama Hərəkatı (QH) 
tarixində Afrika irsinin rolu və Hərəkatın 
hazırkı beynəlxalq münasibətlər kon-
yukturasında Afrika qitəsindən olan 
ölkələrin maraqlarını daha yaxşı təbliğ 
etməsinə dair müzakirələrin aparılması 
olub.

Azərbaycan Respublikasının 
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, 
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili 
Mərkəzinin rəhbəri Fərid Şəfiyev və 
Mərakeş Krallığının ölkəmizdəki səfiri 
Məhəmməd Adil Embarşın açılış nitqi ilə 
çıxış etdikləri konfransda Azərbaycanda 
akkreditə olunmuş diplomatik korpu-
sun, akademik dairələrin təmsilçiləri, 
tədqiqatçılar, Afrika İttifaqı ölkələrindən, 
həmçinin QH-yə üzv ölkələrdən 
olan tələbələr və çoxsaylı media 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Nazir Ceyhun Bayramov 
Azərbaycanın Afrika ölkələri ilə artan 

xətt üzrə inkişaf edən əməkdaşlıq 
əlaqələrinin yeni müstəviləri əhatə 
etdiyini bildirib. Azərbaycanın Qoşul-
mama Hərəkatına sədrliyi çərçivəsində 
Azərbaycan və Afrika qitəsi ölkələri 
arasında mövcud münasibətlərin 
yeni mərhələyə qədəm qoymasını 
məmnunluqla qeyd edən nazir Cey-
hun Bayramov Hərəkatın hazırkı sədri 
qismində ölkəmizin  Afrika qitəsini 
fəaliyyət dövründə diqqət mərkəzində 
saxlanılması üçün prioritet regionlardan 
biri kimi müəyyən etdiyini diqqətə çat-
dırıb. Afrikanın böyük potensiala malik 
olan bir qitə kimi əhəmiyyətinə diqqət 
çəkən nazir bu konfransın qlobal sülhün 
və inkişafın təmin edilməsində Afrika 

qitəsinin tarixi, bu günü və gələcək rolu 
haqqında məhsuldar müzakirələr apar-
maq üçün yaxşı fürsət olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, mayın 25-də ə 
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun 
Bayramov Afrika Günü münasibətilə 
Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri 
Musa Faki Mahamata və hazırda Afrika 
İttifaqına sədrlik edən ölkə qismində Se-
neqal Respublikasının xarici işlər naziri 
Aissata Tol Sola məktublar ünvanlayıb. 

Məktublarda nazir Ceyhun Bay-
ramov qarşı tərəfə Afrika Günü 
münasibətilə səmimi təbriklərini 
çatdırıb. Nazir Ceyhun Bayramov 
ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına 
sədrliyi dövründə Azərbaycanın Afrika 

ilə münasibətlərinin daha da inkişaf 
etməsinin qürurverici olduğunu ifadə 
edib. Nazir Azərbaycanın QH-yə 
sədrliyi dövründə pandemiyanın inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə, xüsusilə Afrika 
ölkələrinə təsirini minimuma endirmək 
istiqamətində qlobal təşəbbüsləri 
geniş şəkildə təşviq etdiyini vurğula-
yıb. Həmçinin Azərbaycanın istər QH 
sədrliyi dövründə, istərsə də ondan 
sonra Afrika ölkələri də daxil olmaqla, 
Hərəkatın bütün üzvləri ilə çoxtərəfliliyin 
təşviqi, eləcə də təşkilata üzv ölkələr 
arasında əməkdaşlığın, dostluğun və 
həmrəyliyin gücləndirilməsi uğrunda 
səylərini əsirgəməyəcəyini diqqətə 
çatdırıb.

Stomatoloqlar üçün “İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca 
izahlı tibbi lüğət” kitabının təqdimatı olub

Mayın 26-da Bakı Kitab Mərkəzində Azərbaycan Tibb 
Universiteti İctimai Nəzarət-Məsləhət Şurasının və Azərbaycan 
Ağız və Üz-çənə Cərrahlar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə 
stomatoloqlar üçün “İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca izahlı tibbi 
lüğət”  kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, müəllifi 
Azərbaycan Tibb Universitetinin pro-
fessoru Çingiz Rəhimov olan nəşrin 
təqdimat mərasimində Milli Məclisin 
deputatları, Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin müəllimləri, stomatoloq və 
rezidentlər iştirak ediblər.

Bakı Kitab Mərkəzinin direktoru 
Günel Rzayeva çoxillik zəhmətin 

bəhrəsi olan lüğətin tibb işçiləri üçün 
çox gərəkli və mühüm bir vəsait 
olduğunu söyləyib, onu sanballı elmi 
iş kimi dəyərləndirib.

Azərbaycan Tibb Universite-
tinin  rektoru,  professor Gəray 
Gəraybəyli lüğətin təkcə stomato-
logiyada deyil, tibbin digər yanaşı 
sahələrində çalışanlar üçün də 

əhəmiyyətli mənbə olduğunu qeyd 
edərək  bildirib: “Təəssüf ki, bir çox 
sahələrdə olduğu kimi, stomatolo-
giyada da ədəbiyyatların çox böyük 
əksəriyyəti xarici dillərdədir. Tələbə 
və rezidentlər də ana dilimizdə 
kitabların azlığından şikayətlənirlər. 
Təbii ki, məsələnin həllinin bir yolu 
xarici ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə 
peşəkar tərcüməsidirsə, digər yolu 
bu məsələni lüğətlər vasitəsilə yoluna 
qoymaqdır. Bu mənada, profes-
sor Çingiz Rəhimovun zəhmətinin 
bəhrəsi olan bu lüğətin hazırlanıb çap 
edilməsi çox faydalı bir işdir”.

Tibbin hər bir sahəsi elmi-texniki 
tərəqqinin və dünya təcrübəsinin 
tətbiqi ilə bağlıdır. Sürətlə inkişaf 
edən stomatologiya sahəsində yeni 
texnologiyaların və materialların, 
eləcə də yeni kəşf və metodların 
tətbiqi tibbi ədəbiyyata yeni sözlər, 
yeni terminlər gətirir. Tibb elmləri dok-
toru, professor Çingiz Rəhimovun 20 
ildən çox müddətdə üzərində işlədiyi 
vəsait tədris prosesində də müəllim 
və tələbələrə yaxından kömək 
edəcək.

Milli Məclisin deputatları  İlham 
Məmmədov, Ülvi Quliyev, Tibb Uni-
versitetinin  professoru Vaqif Şadlins-
ki, bu ali təhsil ocağının  baş müəllimi 
Aidə Bəndəliyeva və başqaları da 
kitabın məziyyətlərindən danışaraq, 
müəllifin böyük zəhmətə qatlaşdığını 
bildiriblər.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Ağız və üz-çənə kafedrasının müdiri, 
tibb elmləri doktoru, professor  Çingiz 
Rəhimov atası, ölkəmizdə rentge-
nologiyanın banisi sayılan professor 
Rəhim Rəhimovun xatirəsinə ithaf et-
diyi iki cilddən ibarət kitabın təbabətin 
bu sahəsində yaranan boşluğu 
doldurmaq zərurətindən yarandığını 
bildirib və bu istiqamətdə apardığı 
axtarışlardan bəhs edib.

Təqdimat mərasimində mövzuya 
dair videoçarx da nümayiş olunub.

Küveytdə Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi ziyafət təşkil edilib
Küveytin “Marina” mehmanxanasının “Salva Sabah Əl-Əhməd” 

konfrans və ziyafətlər zalında Azərbaycan Respublikasının 
Müstəqillik Gününün 104-cü ildönümünə həsr olunmuş təntənəli 
rəsmi ziyafət təşkil edilib. Tədbirdə Küveyt Dövlətinin xarici işlər 
nazirinin müavini vəzifəsini icra edən Dari Acran Əl-Acran iştirak 
edib.

Tədbirin açılışında Küveyt Dövlətinin 
və Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
himnlərinin səsləndirilməsindən son-
ra ölkəmizin Küveytdəki səfiri Elxan 
Qəhrəman çıxış edib.

Səfir çıxışında 1918-ci il mayın 
28-də yaradılmış Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin (AXC) müsəlman 
Şərqində ilk demokratik respublika 
olduğunu, lakin bolşevik-daşnak işğa-
lı nəticəsində uzun müddət fəaliyyət 
göstərə bilmədiyini qeyd edib. O əlavə 
edib ki, 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini 
bərpa edən xalqımız AXC-nin zəngin 
dövlətçilik ənənələri əsasında müstəqil 
Azərbaycan dövlətini qurub.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
uğurları haqqında danışaraq ölkəmizin 
bütün iqtisadi və hərbi göstəricilərə görə 
Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti 
olduğunu qeyd edən səfir ümummilli 
lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası 
qoyulan və hazırda Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən, 
müstəqil Azərbaycanın hərtərəfli inki-
şafına səbəb olan neft strategiyası, o 
cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-
Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Tbilisi-Qars, 
TANAP, TAP kimi transmilli layihələr 
haqqında məlumat verib. O, həmçinin 
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına 
uğurlu sədrliyindən, hərəkata üzv olan 
dövlətlərin yekdil qərarı ilə sədrlik 
müddətinin daha bir il - 2023-cü ilin 
sonuna qədər uzadılmasından danışıb 

və bunu ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun 
artması kimi qiymətləndirib.

Səfir E.Qəhrəman 8 noyabr 2020-ci 
il tarixinin Azərbaycan xalqının tarixinə 
Zəfər Günü kimi daxil olduğunu, 44 gün-
lük Vətən müharibəsində Ali Baş Koman-
dan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan Ordusunun Ermənistanın 
30 illik işğalına son qoyduğunu və Qa-
rabağ torpaqlarını işğaldan azad etdiyini 
vurğulayıb. O, Ermənistan tərəfindən 
işğal olunan torpaqlarda 67 məsciddən 
65-nin, o cümlədən yaşayış evləri, inzi-
bati binalar, muzeylər, məktəblər və tarixi 
abidələrin dağıdıldığını, meşələr və digər 
təbii yataqların talan edildiyini, çayla-
rın kimyəvi tullantılarla çirkləndirildiyini 
və bununla da ətraf mühitə ciddi ziyan 
vurulduğunu diqqətə çatdırıb.

Sonra səfir 700 mindən çox məcburi 
köçkünün yaxın zamanda öz doğma 
yurdlarına qayıtması, təhlükəsiz və 
rahat şəraitdə yaşaması istiqamətində 
işğaldan azad edilən torpaqlarda həyata 
keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər, 
minatəmizləmə işləri, “Böyük Qayı-
dış” proqramı, genişmiqyaslı bərpa və 
quruculuq işləri barədə məlumat verib. 
O, həmçinin“ Böyük Qayıdış” proqramı 
çərçivəsində müasir texnologiyalara 
əsaslanan “Ağıllı şəhər”, “Ağıllı kənd” 
layihələrinin icra olunduğunu və bərpa-
quruculuq işlərinə Türkiyə, Pakistan, 
Rusiya, ABŞ, Çin, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, 

İran, İtaliya, Almaniya, Böyük Britaniya, 
Macarıstan və s. kimi dost ölkələrin 
şirkətlərinin cəlb olunduğunu, onların 
sərmayə yatırmaqla, birgə layihələr 
həyata keçirməklə bizə yaxından dəstək 
olduqlarını vurğulayıb.

Diplomatımız yeni yaradılmış Qara-
bağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayon-
larında “yaşıl enerji”dən istifadə oluna-
cağını və qarşıdakı yaxın illərdə gözəl 
Qarabağın səfalı yerlərinin xarici turistlər 
tərəfindən də ziyarət edilə biləcəyinə 
inamını ifadə edib.       

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Sərəncamı ilə 2022-ci ilin 
ölkəmizdə “Şuşa İli” elan olunduğunu 
qeyd edən səfir cari il ərzində Qaraba-
ğın incisi, mədəniyyətimizin paytaxtı 
Şuşa şəhərində bir çox mədəniyyət 

tədbirlərinin keçirildiyini və ilin sonuna 
qədər bu tədbirlərin davam edəcəyini 
açıqlayıb.

İkitərəfli əlaqələr barədə danışan 
səfir bildirib ki, Azərbaycan Respublikası 
ilə Küveyt Dövləti və xalqları arasında 
çoxəsrlik tarixi, dini və mədəni əlaqələr 
mövcuddur. Çox sevindirici haldır ki, 
əlaqələrimiz həm ikitərəfli, həm də 
çoxtərəfli əsasda yüksələn xətt üzrə 
inkişaf edir. BMT, Qoşulmama Hərəkatı, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ICESCO, 
OPEC kimi beynəlxalq və regional 
təşkilatlarla yaxından əməkdaşlıqla qar-
şılıqlı dəstək nümayiş etdirilir. Hazırda 
paytaxtlarımız arasında 3 aviaşirkət 
tərəfindən həftədə 7 dəfə uçuş həyata 
keçirilir və Küveyt vətəndaşları üçün 
sadələşdirilmiş viza rejimi tətbiq olunur.

Qeyd edək ki, tədbirin keçirildiyi zalda 
“2022-ci Şuşa İli” və “8 Noyabr – Zəfər 
Günü”nü əks etdirən fotostendlər quraşdırı-
lıb, habelə AXC-nin tarixi, dövlət quruculu-
ğu, dövlət rəmzləri, xalqımızın mədəniyyəti, 
turizm imkanları, füsunkar təbiəti, biznes 
imkanları ilə bağlı kitab, jurnal, buklet, 
broşürlər sərgilənib, böyük ekranlarda 
videogörüntülər nümayiş etdirilib.

Səfirliyin təşəbbüsü ilə ərəb dilində 
dərc olunan “Şuşa: Azərbaycan 
mədəniyyətinin paytaxtı, Qarabağın 
incisi” adlı broşür və digər təbliğat ma-
terialları, eləcə də “Azərçay” nümunələri 
iştirakçılara hədiyyə olunub.  

Bayram ziyafətində, eyni 
zamanda, hakim ailənin üzvü Şeyx 
Talal Əl-Sabah, həmçinin Küveyt 
parlamentinin deputatları, Küveyt 

Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, 
ölkənin tanınmış və nüfuzlu ictimai-
siyasi xadimləri, ölkədə akkreditə 
olunmuş 60-a yaxın səfir və beynəlxalq 
nümayəndəliklərin rəhbərləri, 
diplomatik korpusun digər əməkdaşları, 
Küveytdə yaşayan, işləyən, təhsil alan 
həmvətənlərimizi özündə birləşdirən 
“Vətənsevər Dostluq Cəmiyyəti”nin və 
türk icmasının üzvləri iştirak  ediblər.  
Küveytin “Al-Anba”, “An-Nahar”, “Əl-
Cəridə”, “Əs-Siyasət”, “Əl-Qabas”, 
“Əl-Ray” qəzetlərində və digər kütləvi 
informasiya vasitələrində bayram tədbiri 
barədə məlumatlar dərc edilib. 

Oqtay BAYRAMOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
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