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بزرگداشت روز درياي خزر

در تاریخ - 31م اوت جشنواره علمی ،فرهنگی و ورزشی به
مناسبت روز دریای خزر ،در منطقه ملی گردشگری آوازا واقع در
سواحل بخش ترکمنی دریای خزر برگزار گردید .روز دریای خزر برای
کشورهای ساحلی همچون ترکمنستان ،آذربایجان ،قزاقستان ،روسیه و
ایران در برگزاری مذاکرات بین المللی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در چارچوب پاسداشت این روز ،کنفرانس علمی و عملی با عنوان " 52امین سالگرد روز استقالل ترکمنستان:
کسب پیشرفت در زمینه حفظ تنوع زیستی دریای خزر" برگزار گردید .در این کنفرانس؛ بوم شناسان ،نمایندگان
دیپلماتیک کشورهای ساحلی در ترکمنستان ،سازمانهای اجتماعی و بینالمللی و رسانههای گروهی شرکت داشتند.
شرکت کنندگان راجع به مسائل اکولوژی از جمله مباحث رشد و توسعه همکاریهای منطقهای در حفظ محیط زیست
دریای خزر بحث و بررسی نمودند.
همچنین در روز دریای خزر ،مرحله نهائی رقابت عکاسی با موضوع زیبائیها و شگفتیهای دریای خزر و
همچنین مسابقات رشته های مختلف ورزشی از جمله فوتبال ،والیبال و تنیس با مشارکت دانشآموزان و
مراجعهکنندگان برگزار گردید .مراسم با اجرای کنسرت گروههای هنری کودکان استان ساحلی به اتمام رسید که در
آن ،سرودها و رقصهای ملی کشورهای ساحلی به مورد اجرا گذاشته شد.

برگزاري جشن خربزه در تركمنستان

در تاریخ - 31م ماه اوت ،در سراسر کشور جشن خربزه برگزار
گردید .به همین منظور در مجتمع اسبدوانی شهر عشقآباد نیز
نمایشگاهی از محصوالت کشاورزی از جمله انواع مختلف خربزههای
پرورش یافته در سراسر کشور برپا گردید .این جشن باشکوه با مراسم
اعطای هدایا به برندگانی که از بین دهقانان و کشاورزان کشور انتخاب
شده بودند ،به اتمام رسید .در این مراسم ،از سوی قربانقلی بردی محمداف ،رئیس جمهور ترکمنستان ،به کشاورزان و
پژوهشگران نمونه و ممتاز هدایای گرانبها اعطا گردید .به مناسبت جشن خربزه ،نمایشگاههای گوناگونی در شهرها و
استانهای کشور بر پا گردید.
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شركت سازم ان جوانان تركمنستان در اولین جشنواره جوانان كشورهاي آسیا و آفريقا

در - 31م ماه اوت ،هیات نمایندگی سازمان جوانان ترکمنستان
موسوم به مختوم قلی ،در اولین جشنواره جوانان کشورهای آسیا و آفریقا
که در ساختمان مجلس پکن برگزار شد ،شرکت کرد .مراسم گشایش با
قرائت پیا م تبریک آقای سی سِزین پین ،رئیس جمهور چین شروع به کار
کرد که در بخشی از پیام آمده است« :ایجاد تفاهم میان نسلهای جوان در
غنیسازی همکاریهای بین المللی و بسط و گسترش روابط بین دو قاره
که در پایداری صلح و ثبات جهان حائز اهمیت است ،نقش بسزائی دارد».
در خالل جشنواره ،هیات نمایندگی ترکمنستان با مسئولین فدراسیون جمهوری خلق چین و هیات نمایندگی
سایر کشورها دیدار و گفتگو کردند .بنا به تاکید عزیز قورداف ،مدیر بخش همکاری بین المللی سازمان جوانان و رئیس
هیات نمایندگی ترکمنستان ،هیات نمایندگی ترکمنستان ،در این دیدارها ،هیئتهای نمایندگی جوانان کشورهای
مختلف را در جریان تحوالت و دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی دولت ترکمن قرار دادند.

برگزاري روزهاي فرهنگي تركمنستان در روسیه

روزهای فرهنگی ترکمنستان از تاریخ  52تا  52اوت در مسکو
پایتخت فدراسیون روسیه ،برگزار گردید .در جریان برگزاری روزهای
فرهنگی ،کنسرت ملی کشور ترکمنستان با شرکت هنرمندان مشهور
ترکمن در محل تئاتر ترانه و موسیقی ملی حلقه طالئی صورت گرفت.
گروه فولکلوریک "الچین" که یکی از گروههای هنری مشهور
ترکمنستان است ،بهترین برنامههای هنری خود را به اجرا گذاشت .در
چارچ وب روزهای فرهنگی ترکمنستان در روسیه ،نمایشگاهی از هنرهای صنایع دستی و موزهای ترکمنستان برپا
گردید و نیز دیدارهای هنری نویسندگان و شعرای ترکمنستان صورت گرفت.
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در تاریخ - 51م اوت در محل والدیمیر ،کنسرتی با مشارکت هنرمندان ترکمنستان برگزار گردید که در آن،
گروه فولکلوریک روسیه نیز با عنوان "روس" برنامههای هنری خود را به نمایش گذاشت .روزهای فرهنگی ترکمنستان
با مدیریت فدرال روسیه سازماندهی و اجرا گردید .بنابه اظهارات اولگا ژوکوا ،مدیر کل "روس کنسرت" در مصاحبه با
خبرنگار "ر.گ"  ،روابط دوستی ترکمنستان و روسیه دارای تاریخ دیرینه بوده و بخش فرهنگ و هنر یکی از زمینههای
موفقیت آمیز همکاری دو کشور است.
در سالهای اخیر روابط دوستی و همکاری فرهنگی پیش از بیش تعمیق و تحکیم یافت .در ماه مارچ سال
جاری ،در شهر داش آغوز ،استان شمالی ترکمنستان ،مراسم باشکوهی به مناسبت اعالن شهر داشآغوز به عنوان
پایتخت فرهنگی کشورهای مشترکالمنافع برگزار گردید .در چارچوب روزهای فرهنگی ،نمایشگاه هنری تحت عنوان
"هنر موزائیکسازی روسیه" و همچنین برنامههای موسیقی ارکستر "بیسکویت" سنت پترزبورگ توسط نمایندگان
بخش فرهنگ و هنر روسیه نیز به نمایش درآمد .برگزاری روزهای فرهنگی در آشنایی و شناساندن مردم شهرهای
مسکو و والدیمیر با فرهنگ و هنر ملی و معاصر ترکمنستان نقش بسزایی داشت.

سفر رسمي رئیس جمهور تركمنستان به آلمان

در تاریخ  52آگوست مطابق با  2شهریور رئیس جمهور ترکمنستان به جمهوری فدرال آلمان رفت .رئیس جمهور
ترکمنستان در چارچوب سفر رسمی خود با آنجال مرکل ( )Angela Merkelصدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار روابط دوجانبه و مسائل منطقهای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .همچنین رئیس جمهور ترکمنستان
با مقامات و مسئوالن آلمانی در حوزههای اقتصاد ،انرژی ،بانک و ...دیدار و گفتگو کرد.
در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان تفاهمنامه همکاری در امور آموزش دانشگاه کشاورزی نیازاف ترکمنستان و
کمپانی « ،»Umax Trade GmbHتفاهمنامه دانشکده زبانهای خارجی دولتمحمد آزادی و دانشگاه گاله
ویتنبرگ تحت عنوان مارتین لیوتر ،تفاهم نامه وزارت کشاورزی و آب ترکمنستان و کمپانی « Umax Trade
 ،»GmbHتفاهمنامه اداره دولتی «ترکمن گاز» و کمپانی « »Ilf Beratende Ingenieure GmbHبا همکاری
کمپانی « »CIFAL GROUPE Deutsehland GmbHو تفاهمنامه اداره دولتی «ترکمن گاز» و کمپانی
« »Siemens Aktiengesellschaftامضاء گردید.

5

خبرنامه فرهنگي

رايزني فرهنگي عشق آباد

افتتاح دانشگاه جديد مهندسي و فناوري در تركمنستان

در تاریخ  3سپتامبر مطابق با  33شهریور روز علم و دانشجویان برگزار و دانشگاه جدید مهندسی و فناوری اوغوزخان
با حضور قربانقلی بردیمحمداف ،رئیس جمهور ترکمنستان افتتاح شد .در برنامه افتتاحیه آقای تاکاحیکو کاسوماتا،
سفیر جدید ژاپن در ترکمنستان و نمایندگان وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علم و فناوری و کارشناسانی که در این
دانشگاه فعالیت خواهند نمود ،شرکت داشتند .ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه  1000نفر است .دانشجویان
در سه مقطع تحصیلی لیسانس ،فوقلیسانس و دکترا تحصیل خواهند نمود و زبان انگلیسی و ژاپنی را در سال اول
تحصیلی یاد خواهند گرفت.
همچنین به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی ،مدارس و مهد کودکهای جدید نیر افتتاح شده است و به تمام
دانشآموزانی که امسال ،کالس اولی هستند ،توسط رئیس جمهور ترکمنستان لب تب اهدا شده است.

زائران تركمنستان با پرواز ويژه به كشور پادشاهي عربستان سعودي پرواز كردند

 322تن از زائران ترکمن از استانهای مختلف و پایتخت کشور ترکمنستان به منظور
انجام مناسک و فرایض حج ابراهیمی در ایام عید قربان همراه با میلیونها زائر از
سراسر جهان به منظور انجام مناسک و فرایض حج ابراهیمی عازم مکه و مدینه
هستند .شرکت ملی هواپیمایی ترکمنستان به موجب فرمان رئیس جمهور ،رفت و
آمد هوایی حجاج ترکمن را با هواپیمای «بوئینگ  »727و رایگان انجام خواهد داد.
به همین مناسبت در پایتخت ترکمنستان ،جلسه ای با شرکت خادمان دینی ،زایران و نمایندگان ارگانها برگزار و
فعالیتها و برنامههای زیارتی حج امسال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .شرکتکنندگان در جلسه تاکید کردند
که عید قربان ،عید همبستگی و وحدت مردم ترکمن میباشد و نشانه پایداری مردم به به ارزشهای ملی و معنوی
است که از آباء و اجداد خود به ارث بردهاند؛ همچنین تصریح شد که حفظ و احیای آداب و رسوم ،بخش مهمی از
میراث تاریخی و فرهنگی و در تربیت نسل جدید و روحیه معنوی و بشردوستی آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
الزم به ذکر است که اعزام زائران ترکمن به خانه خدا یک سنت حسنه است که دولت ترکمنستان از اوایل استقالل
این کشور در دستور کار خود قرار داده است و هر سال تعدادی از حجاج را به صورت رایگان به خانه خدا اعزام
میکند.
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تدارك براي برگزاري بیست و پنجمین سالگرد استقالل كشور در سايه صلح و دوستي بین ملتها

روزنامه تركمنستان مورخ  5آگوست برابر با  55شهريور ماه :از امروز تمام ترکمنستانیها دست به دست
میدهند تا برای مراسم جشن بیست و پنجمین سالگرد استقالل کشور تدارک بینند .کشور ترکمنستان کشور
صلحدوست و میهماننوازی است .میهمانانی که در برنامهها و همایشهای علمی و بینالمللی شرکت میکنند در
سفرهای دو سه روزه خودشان ،خصلتهای خوشرویی و میهماننوازی مردم ترکمنستان را میبینند و ابراز خوشحالی
میکنند .احساس خوبی دست میدهد تا درباره ملت خود به ویژه از زبان دیگر ملت ها مورد تعریف و تمجید واقع
شوی .کشور ترکمنستان کشوری است که ملتهای مختلف در آن زندگی میکنند .مردم ترکمنستان مردم بشردوست
و نوعدوستی هستند .آذربایجانیها ،ازبکها ،قزاقها ،قرقیزها ،ارمنیها ،تاجیکها ،روسها ،بالروسها ،اوکرائینها،
فارسها ،بلوچها و غیره به عنوان تابع ترکمنستان در کنار ترکمنها مثل برادر در کمال صلح و دوستی زندگی
میکنند .مختومقلی فراغی ،بزرگترین شاعر مردم ترکمن نیر در اشعار خود به صلح ،همبستگی و دوستی اشاره کرده
است .اشعار وی همیشه برای مردم ترکمنستان نمونه و الگو بوده و هست .بین مرد م ترکمن ضربالمثلهای زیادی
درباره میهمان هست" :کسی که میهمان میآید به خاطر آش نمی آید .صورتت را به هم نریز .آن به آش تو محتاج
نیست .آن محتاج زبان شیرین است" و یا "مقام میهمان باالتر از پدرت است".
خود رئیس جمهور ترکمنستان با احترام گذاشتن به ملتهای دیگر برای جامعه ،نمونه است .برای مثال در کشور
ترکمنستان خانههای مسکونی زیادی ساخته میشود و به همه ملتهای تابع کشور داده می شود .رئیس جمهور
ترکمنستان در مراسم افتتاحیه خانههای مسکونی به خانه یک خانواده ازبکی رفت و در خانه یک پیرزن ازبکی را دید و
به او گفت " :شما را عین مادر خودم میبینم" این نمونه احترام ملت ترکمنستان به تابعیتهای مختلف است .در سایه
رئیس جمهور ترکمنستان به دین ،زبان و ملیت سایر کشورها توجه داده نمیشود و همه با هم ،دوستانه و در کمال
صلح و آرامش زندگی میکنند.
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