
40 312 Noyabr  2012

ABD'nin baş- Eurovision şarkı yarışmasının galibi olan Ell & Nikki 

ken t i  Wash ing- grubu ile ünlü Azeri grup ve şarkıcılar canlı 

ton'da, çok sayıda performanslarıyla renk kattı.
Etkinlikte yapılan konuşmalarda, ABD ile üst düzey konuğun 

Azerbaycan arasında giderek büyüyen ilişkilerin altı katılımıyla görkem-
çizildi.li bir Azerbaycan ge-

Kongre üyesi Dan Burton, konuşmasında, cesi düzenlendi.
Azerbaycan ve Azeri halkına övgüler düzerek, A z e r b a y c a n  
Bakü'nün dünyanın en güzel kentlerinden biri Amerika Birliği adlı kuruluş tarafından Ronald 
olduğunu söyledi ve Kongre'deki çalışma arkadaşları Reagan Binası'nda düzenlenen etkinliğe, aralarında 
ve gecenin tüm konuklarına Bakü'yü ziyaret etmeleri Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, 
ve Azerbaycan'ı daha iyi tanımaları çağrısında Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Avrupa ve 
bulundu.Avrasya Alt Komitesi Başkanı Dan Burton'ın da 

Burton, ABD'nin Azerbaycan ile ilişkilerini olduğu, Obama yönetimi, Kongre, diplomatik camia, 
geliştirmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bu düşünce kuruluşu ve akademi dünyasından 700 
bağlamda Azerbaycan Amerika Birliği'nin çalışmala-civarında davetli katıldı.
rının taşıdığı değere vurgu yaptı.'Bakü'den Dostlarla Birlikte Washington'da Bir 

Birliğin kurucusu Anar Mammadov da ''Bu gece, Gece'' temalı etkinlik, Azerbaycan'ın Washington 
müzik, yemek ve kültürel alışverişin, iki halk Büyükelçisi Elin Süleymanov'un himayesinde 
arasında dostluk, karşılıklı saygı ve anlayışı nasıl inşa yapıldı.
edebileceğinin mükemmel bir örneğiydi'' diye Gecede Azerbaycan'ın tarihi ve zengin kültürüne 
konuştu.tanıklık etme imkanı bulan konuklar, Azerbaycan 

müziği ve danslarının yanı sıra, geleneksel Azeri 

yemeklerinin keyfini çıkardı. Geceye, 2011 yılında 

IMF,  ORTA  ASYA  VE  KAFKAS  ÜLKELERİNDEKİ  YILLIK 
 ENFLASYONU  DEĞERLENDİRDİ

Anadolu ajansi

15. 11. 2012
Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Asya ve yüzde 3, Kırgızistan'da 

Kafkas ülkelerinde bu yıl meydana gelebilecek yıllık yüzde 2,9, Ermenis-
enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. tan'da yüzde 2,8 enflas-

yon bekleniyor.IMF'nın ''Orta Asya ve Kafkas'' konulu raporun-
da, bu yıl Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasında en 2013 yılı için de 
büyük enflasyonun yüzde 12,9 ile Özbekistan'da Özbekistan'da yüzde 
gerçekleşeceği tahmin edildi. 10,7, Kazakistan'da yüz-

de 6,6, Türkmenistan'da Raporda yer alan tahminlere göre, en düşük 
ise yüzde 6 oranında enflasyon ise yüzde 0,2 ile Gürcistan'da görülecek.
enflasyon bekleniyor.2012 yılında Tacikistan'da yüzde 6, Kazakistan'da 

yüzde 5, Türkmenistan'da yüzde 4,3, Azerbaycan'da 

WASHINGTON'DA  AZERBAYCAN  RÜZGARI  ESTİ

15. 11. 2012
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