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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

İyunun28-dəHeydərƏliyev
Mərkəzində“Rezanındaxili
Odisseyası”adlıfotosərgiaçı-
lıb.SərgidəFransadayaşa-
yanməşhurazərbaycanlıfo-
toqrafRezaDeqatininçəkdiyi
fotolarnümayişolunur.

Azərbaycanla Fransa arasın
da diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30cu ildönümünə
həsr olunmuş sərgiHeydərƏli
yevFondu,FransaRespublika
sınınAzərbaycandakıSəfirliyivə
Azərbaycanda Fransız İnstitutu
tərəfindəntəşkiledilib.
Açılış mərasimində çıxış edən

Heydər Əliyev Fondunun bey
nəlxalq əlaqələr departamentinin
rəhbəri,MilliMəclisinAzərbaycan
Fransa parlamentlərarası əlaqə
lər üzrə qrupunun rəhbəri Soltan

bugünküpotensialıgələcəkəmək
daşlıq üçün böyük imkanların
olduğunu sübut edir. Millət vəki
li diqqətə çatdırıb ki, 1992ci ildə
Azərbaycanda Türkiyə səfirindən
sonra fəaliyyətə başlayan ikin
ci diplomat Fransanın səfiri olub.
1993cü ildə Prezident seçilmiş
ulu öndərHeydərƏliyevin ilk xa
rici səfəri, eləcə də 2003cü ildə
Prezident İlhamƏliyevin ilk səfəri
Fransayaolub.BütünbunlarAzər
baycanınFransailəmünasibətlərə
necəönəmverdiyininnümunəsidir.
Qeyd edilib ki, məşhur foto

qraf Reza Deqati otuz il əvvəl
ErmənistanınAzərbaycana qar
şıhərbitəcavüzününbaşlandığı
dövrü, eləcə də işğaldan azad
edilmiştorpaqları,oradabugün
həyata keçirilən quruculuq işlə
rini fotoyaddaşaköçürənbir



 Azərbaycanda
kı səfiri Zakari Qros çıxışında
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi
nibərpaetdikdənsonra ikiölkə
arasındamünasibətlərdən bəhs
edib. Vurğulayıb ki, bu gün iki
ölkəninmünasibətlərisiyasi,iqti
sadi,mədənivədigərsahələrdə
inkişaf edir.Səfir sərginin təşki
lindəəməyiolanhərkəsətəşək
kürünübildirib.
DahasonraçıxışedənRezaDe

qati13yaşındanetibarənfotoqrafi
yailəməşğulolmasındandanışıb.

Qeyd edib ki, indiyədək gəzdiyi
ölkələrdə insanların müharibədən
çəkdiyiəzabəziyyətinşahidiolub.
Özünühərbifotojurnalistdeyil,sülh
carçısıhesabedir.
RezaDeqati vurğulayıb ki, bu

gün Fransa və Azərbaycanı bu
sərgivasitəsiləbirarayagətirmək

 eyni zamanda Fransa
xalqınıdayaxşıtanıyır.Busərgi
həm azərbaycanlılara, həm də
fransızlarabuikixalqvəölkəara
sındaçoxçoxyaxınlıqolduğunu
göstərməkniyyətidaşıyır.
Dahasonra tədbir iştirakçıları

sərgiilətanışolublar.
SərgidəRezaDeqatininmüx

təlif illərdə Azərbaycanda və
Fransadaçəkdiyifotolaryeralıb.
Fotolar seyrçilərə Azərbaycan
və Fransaya poetik və duyğulu
səyahəttəklifedir.
Qeydedəkki,RezaDeqati in

diyədək 100dən çox ölkəyə sə
yahət edib. Tanınmış fotoqrafın
əsərləriHeydərƏliyevFondunun
təşəbbüsüiləkeçirilənbirsıralayi

hələrdədətəqdimedilib.Fondun
təşkilatçılığı ilə Reza Deqatinin
əsərləri Parisdə, UNESCOnun
mənzilqərargahında, Moskvada,
BMTnin NyuYorkdakı mənzil
qərargahında, Brüsseldə Avropa
Parlamentindənümayişolunub.
HeydərƏliyevMərkəzində

 vəl...
1 iyul 1569-cu il də Polşa və Litva knyazlıqları birləşərək Reç

Pospolita dövlətini yaradıblar. Lyublin uniyası hələ 1385ci ildən
başlananbirləşməprosesininyekunuidi.ReçPospolitaXVIIIəsrin
sonundaRusiyavəAlmaniya(Prussiya)tərəfindənbölüşdürüldü.

322 il əv vəl...
3 iyul 1700-cü il dəIPyotrunAzovyürüşlərinin(16951696)nəticəsiilə

bağlıRusiyailəOsmanlıarasındasülhimzalanıb.İstanbuldaimzalanan
sazişəəsasən,AzovdənizisahilindəkilimanlarlabirlikdəRusiyanınnə
zarətinəkeçib.OsmanlıDneprboyuərazilərüzərindənəzarətinidəitirib.

246 il əv vəl...
4 iyul 1776-cı il-

də Amerika Birləşmiş
Ştatlarının yaranması
barədə “Müstəqillik bə
yannaməsi” qəbul olu
nub. Tomas Ceferson
tərəfindən hazırlanan
sənədə Britaniyanın
Amerikadakı müstəm
ləkəsiolan13ştatimza
atmışdı.ŞtatlarınFiladelfiyadakeçirilənIIKontinentalKonqresindəqə
buledilən “Müstəqillikbəyannaməsi”ndəovaxtAvropaüçüngörün
məmişdərəcədəinsanhaqlarıvəbərabərlikprinsipləriönəçəkilmişdi.

155 il əv vəl...
1 iyul 1867-ci il dəKanadadövlətininyarandığıelanedilib.Ovax

tadəkKanadaingilislərintammüstəmləkəsiidi.BritaniyaParlamentinin
qəbuletdiyiqanunaəsasən,Kanadadominion(BritaniyaKralınınge
neralqubernatortəyinetdiyi,ammafaktikimüstəqil)dövlətstatusualdı.
OvaxtKanadanın4vilayətivardıvəərazisiindikininüçdəbiriqədəridi.

104 il əv vəl...
2 iyul 1918-ci il dəXalqCümhuriyyətiNazirlərŞurasınınsədrivə

daxiliişlərnaziriFətəlixanXoyskiölkədəilkpolisbölümününyara
dılmasıbarədəəmrimzalayıb.BununlaAzərbaycanpolisorqanları
nınəsasıqoyulub.PrezidentHeydərƏliyevin1998ciil24maytarixli
fərmanıiləiyulun2siAzərbaycanda“Polisgünü”kimiqeydolunur.

88 il əv vəl...
1 iyul 1934-cü il dəAlmaniyakansleriAdolfHitlerinəmriiləonun

hakimiyyətinəmüxalifolabiləcəkyüzlərləsiyasətçi,hərbivədövlət
xadimiməhvedilib. İyunun30dan iyulun1nəkeçəngecəhəyata
keçiriləncəzaəməliyyatıtarixə“Uzunqayğılargecəsi”adıilədüşüb.

76 il əv vəl...
4 iyul 1946-cı il dəFilippinmüstəqilliyinielanedib.Üçəsrəyaxın

İspaniyanınmüstəmləkəsiolmuşFilippinmüstəqilliyinihələ1898ciil
dəbəyanetmişdi,lakinsonraAmerikanınmüstəmləkəsinəçevrilmiş
di.1934cüildəABŞFilippinəmuxtariyyətvermişdi.

60 il əv vəl...
3 iyul 1962-ci il də Fransanınmüstəmləkəsi olanƏlcəzairmüs

təqillikəldəedib.XVIəsrinortalarındanOsmanlınınhökmranlığında
olanƏlcəzair1830cuildənFransanınnəzarətinəkeçmişdi.1954cü
ildəƏlcəzairdəmüstəmləkəçilikəleyhinəsavaşbaşlamışdı.

53 il əv vəl...
1 iyul 1969-cu il dəŞərqiAfrikadakıRuandavəBurundiölkələri

dəmüstəqillikəldəediblər.HərikiölkəXIXəsrinsonundanAlmani
yanınmüstəmləkəsinəçevrilmiş,IDünyamüharibəsindənsonraisə
BelçikavəBritaniyanınnəzarətinəkeçmişdi.

49 il əv vəl...
3 iyul 1973-cü il də

Helsinkidə (Finlandiya)
Avropa təhlükəsizlik və
əməkdaşlıq məsələləri
üzrə beynəlxalq müşa
virə işə başlayıb. İki ilə
yaxın sürən müzakirə
lər1975ci ildəHelsinki
Yekun Aktının imzalan
masıvəAvropadaTəh
lükəsizlikvəƏməkdaşlıqMüşavirəsinin(ATƏM–1994cüildənATƏT)
yaranmasıiləbaşaçatdı.

46 il əv vəl...
2 iyul 1976-cı il dəVyetnamıncənubundaABŞişğalçılığınınbaşaçat

masıiləölkəbirləşib.ŞimaldakıHanoyşəhəripaytaxtolmaqlaVyetnam
SosialistRespublikasınınyarandığıelanedilib.Cənubdaamerikapərəst
rejiminmərkəziolmuşSayqonşəhəriXoşimin(Vyetnamkommunistləri
ninlideri)adlandırılıb.

31 il əv vəl...
1 iyul 1991-ci il dəSSRİvəAvropanınsosialistölkələri(Bolqarıs

tan,ADR,Rumıniya,Polşa,Macarıstan,Çexoslovakiya)hərbibloku
nun–VarşavaMüqaviləsininbütünhərbistrukturlarınınburaxıldığı
elanedilib.VarşavaMüqaviləsi1955ciilin14mayındaNATObloku
nacavabolaraqyaradılmışdı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Rusiyada kinozalların üçdəbiri 
fəaliyyətini dayandırıb

RusiyanınUkraynadaartıqbeşinciaydırdavamedənhərbi
əməliyyatınınciddiiqtisadiəks-təsirləriiləyanaşı,ölkənin
mədənihəyatında,ocümlədənyaradıcısənayevəəyləncə
sektorundafəsadlarıdagenişlənməkdədir.

Xəbər verdiyimiz kimi, mart
ayındaQərbinnüfuzlukinoşir
kətləri Rusiya ilə əməkdaşlığı
kəsiblər. Tətbiq edilən sanksi
yalara uyğun olaraq, ABŞın
“Disney”, “Warner Bros”, “Pa
ramount” kimi kino nəhənglə
rinin Rusiyaya film prokatını
dayandırması bu ölkədə kino
zalların fəaliyyətinəmənfi təsir
göstərib.
Rusiya Kinoteatrlar Assosiasi

yasının məlumatına görə, ötən
müddətdə ölkə üzrə kinozalların
üçdəbiri fəaliyyətini dayandırıb.

Səbəbtamaşaçısayınınazalma
sı və rentabelliliyin olmamasıdır.
Sadəcə,yerlifilmlərləzallarıdol
durmaqartıqmümkündeyil.
Məlumatda bildirilir ki, bu ilin

yanvar ayında assosiasiyanın
şəbəkəsi üzrə 5,7 min kinozalı
fəaliyyət göstərirdisə, may ayın
daburəqəm3,6minədüşüb.O
cümlədən həftəsonları kino nü
mayişləri21faizazalıb.Nəticədə
kinoteatrlarıngəliridəbuilinmay
ayındaötənilineynidövrüiləmü
qayisədə63faizazalıb.

V.Kamal

“Rezanın daxili Odisseyası”
Heydər Əliyev Mərkəzində məşhur fotoqrafın sərgisi açılıb

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq işləri 
“Urban Expo”da təqdim olunub

Xəbərverildiyikimi,26-30
iyuntarixindəPolşanınKato-
vitseşəhərindəDünyaŞəhər
Forumunun(WorldUrban
Forum–WUF)“Dahayaxşı
gələcəknaminəşəhərlərimizi
dəyişdirək”mövzusunda11-ci
sessiyasıkeçirilib.Sessiyaçər-
çivəsindəaçılan“UrbanExpo”
sərgisindəAzərbaycanıniş-
ğaldanazadedilmişərazilə-
rindəaparılanbərpa-qurucu-
luqişləridətəqdimolunub.

Katovitse Beynəlxalq Konqres
Mərkəzindətəşkilolunansərgidəki
stendimizdəhəmçininAzərbayca
nınmüasirşəhərsalmasahəsində
təcrübəsi, ölkənin turizm poten
sialınadairvideoçarxlar,məlumat

landırıcıbroşürvəkitablarnümayiş
etdirilir. StendAzərbaycan Dövlət
Şəhərsalma vəArxitektura Komi
təsitərəfindənhazırlanıb.

BMTninMəskunlaşmaProq
ramının (UN HABITAT) icra
çı direktoru xanım Maimuna
MohdŞərifsessiyaçərçivəsin

də Azərbaycan stendinə baş
çəkib, nümayiş olunan ma
teriallara, Qarabağda aparı
lan quruculuq işlərinə dair vi
deoçarxa baxıb. O, sessiyada
və sərgidə fəal iştirakına görə
Azərbaycan tərəfinə təşəkkür
edib.
Stenddəerməni işğalınında

ğıdıcı nəticələrini əks etdirən
videoçarx da nümayiş olunub,
ziyarətçilərəbuərazilərdəapa
rılan tikinti və bərpa işləri ba
rədə məlumat verilib. Dünya
Şəhər Forumu sessiyasının iş
tirakçıları tərəfindən maraqla
qarşılananstenddəAzərbaycan
kulinariya nümunələri və digər
milli məhsullar da təqdim olu
nub.

Süni intellektin inkişafı üçün 
milyard dollarlıq innovasiya fondu

NATO-nunMadrid
sammiti(28-30iyun)
zamanıqlobaltəh-
lükəsizlikməsələləri
beynəlxalqgündə-
minaktualmövzu-
larıiləyanaşı,süni
intellektininkişafıkimi
dünyanıngələcəyi
üçünazəhəmiyyət
kəsbetməyənmə-
sələlərdənəzərdən
keçirilib.

Sammitdə qəbul olunan NATOnun Strateji Konsepsiyasında
müttəfiqölkələrinsüniintellektkimiyenitexnologiyalaradahaçox
sərmayəqoymağabaşlamalıolduğuqeydedilir.Buməqsədləsüni
intellektininkişafıüçüninnovasiyafonduyaradılacaq.Alyansaüzv
olan30ölkəninianələriiləformalaşacaqfondunilkinməbləği1mil
yarddollarolacaq.Məqsədstartaplaravədigərşirkətlərəalyansın
ehtiyaclarıüçüntexnologiyahazırlamağaimkanyaratmaqdır.
XüsusiləÇininsonon ildəsüni intellektvəyeninəsil5Gmo

bilrabitəsikimitexnologiyalarbaxımındanböyükirəliləyişlərəldə
etməsialyansıbu istiqamətdədaha fəaladdımasövqedib.Bu
səbəbdənMadridStratejiKonsepsiyasındaNATOnunyeni tex
nologiyalarınistifadəsinənəzarətetməsininzəruriliyixüsusivur
ğulanıb.

“Cannes Lions-2022” 
yaradıcılıq festivalı keçirilib

20-24iyuntarixindəFransanınKannşəhərində“CannesLions
2022”beynəlxalqyaradıcılıqfestivalıkeçirilib.Festivalda“Young
LionsAzerbaijan-2022”müsabiqəsininAzərbaycanüzrəqalibləri
dəiştirakedib.

“Meta”, “Twitter”, “Spotify”, “WarnerBros”, “Pinterest”, “Amazon”
kimiqlobalbrendlərintəmsilolunduğutədbirzamanıdünyanınmüx
təlifölkələrindənsənayenümayəndələrinin,ocümlədənPerisHilton,
RaynReynolds,PatrikStüartkimiməşhurlarınçıxışlarıolub,panel
sessiyaları keçirilib.Qeydedək ki, “YoungLionsAzerbaijan2022”
müsabiqəsinin yerlimərhələsində qalib olmuş 4 nəfərMədəniyyət
Nazirliyinindəstəyiiləfestivalaqatılıb.
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