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28 MAY   MÜSTƏQİLLİK GÜNÜ 
MÜNASİBƏTİ İLƏ AZƏRBAYCAN XALQINI TƏBRİK EDİR,
SUVEREN AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNƏ MÜSTƏQİLLİYİNİN 

DAHA DA MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ YOLUNDA 
UĞURLAR ARZULAYIRIQ!

Bütün azərbaycan xalqını
28 May - Müstəqillik Günü 
münasibəTlə təbrik Edir, 

tariximizin bu şərəfli səhifəsinin 
gələcək nəsillərimizə də 
örnək  masını diləyir!    Bu gün böyük iftixar 

hissi ilə demək olar ki, 
Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyi əbədidir, daimidir.

MÜSTƏQİLLİK GÜNÜNÜZ 
MÜBARƏK!

Heykəltəraş və ilk monumentalçı qadın hey-
kəltəraş, Azərbaycan Respublikasının əməkdar 
rəssamı Rzayeva Münəvvər Məcid qızı 6 iyun 
1929-cu ildə Şuşada anadan olmuşdur. Şuşada 
tanınmış xalça ustası Məcid kişinin ailəsində 
böyüyüb. 1950-ci ildə Bakıda Əzim Əzimzadə 

adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbi-
ni, 1956-cı ildə isə V.İ.Surikov adına Moskva 
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının heykəltə-
raşlıq fakültəsini bitirmişdir. 
Münəvvər Rzayeva 1953-cü ildən Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının Üzvü seçilmişdir. Eyni 
zamanda, Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət Ko-
missiyasının üzvü olmuş, AMEA Nizami adı-
na Ədəbiyyat Muzeyində bərpaçı rəssam kimi 
fəaliyyət göstərmiş və bir sıra heykəlləri bərpa 
etmişdir.
Onun əsərləri Azərbaycan Milli İncəsənət Mu-
zeyi, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyi, Ordubadi muzeyi, Siyəzən 
mədəniyyət evi və Bədii Fondda saxlanılır.
M.Rzayeva psixoloji portret ustası idi. Heykəl-
ləri qranit, mərmər, bürünc, ağac və s. mate-
riallardan istifadə edərək yaradırdı. Yaradıcı-
lığını, əsasən, sənət adamlarının heykəlləri, o 
cümlədən dövlət xadimlərinin və əmək qəh-
rəmanlarının heykəlləri, büstləri, barelyefləri 
təşkil edirdi. Hüseyn Cavid, Sergey Yesenin, 
Nəriman Nərimanov, Mikayıl Müşfiq, Nazim 
Hikmətin büstləri onun yaradıcı fəaliyyətində 
xüsusi yer tutur.
6 iyun 2004-cü ildə Bakı şəhərində vəfat etmiş-
dir.

Almaniyanın səhiyyə qurumu 
yeni vaksinlənmə kampaniyasına 
başlamağı planlaşdırır. Lakin bu 
dəfə əhalinin meymun çiçəyinə 
qarşı immunlaşdırılması nəzərdə 
tutulur. Alimlər hesab edirlər ki, 
əvvəlcə mövcud vaksinlərin ef-
fektivliyi, onu haradan almağın və 
yerli istehsalın təşkilinin mümkün 
olub-olmaması öyrənilməlidir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, mey-
mun çiçəyi əleyhinə vaksin is-
tehsal edən bir sıra şirkətlər var. 

Avropa İttifaqının üzvlüyündən 
çıxan və bu səbəbdən Brüssel 
üçün “xarici ölkə” hesab edilən 
Böyük Britaniya şirkətləri də 
bu sıradadır. Alman ekspertlər 
yoluxanlar ilə təmasda olmuş 
şəxslər üçün üçhəftəlik karantin 
tətbiq etməyi məsləhət görürlər. 
Bu ölkədə kiminsə yoluxması 
ilə bağlı ümumi protokol və töv-
siyələr hələ yoxdur. İlk qayda-
ların yaxın günlərdə aşkarlana 
biləcəyi gözlənilir.

AFR Səhiyyə Nazirliyində yeni-
dən risk qrupu ayırıblar. Koro-
navirusdan fərqli olaraq, çiçək 
əleyhinə hələ uşaqlıqda peyvənd 
vurulan dövrdən sonra doğulan 
gənclər virusa daha çox məruz 
şəxslər kimi göstərilib. Hesab olu-
nur ki, uşaq yaşında peyvənd-
lənmiş şəxslər bu baxımdan qo-
runublar, ona görə gənc nəsil və 
adıçəkilən yaxşı dövrdən sonra do-
ğulub peyvəndlənməyən insanlar 
xüsusilə diqqətli olmalıdırlar.
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