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Vətən fədailəri unudulmur
əvvəli səh. 1-də
AğdaşRMİZərdabrayonMKS-nin1saylışəhərkitabxanafilialı

və1saylıDiyarşünaslıqevininbirgətəşkilatçılığıilə“Gənclərqü-
ruryerimizdir”adlıVətənmüharibəsiqaziləriiləgörüştəşkiledilib.

***
SumqayıtRMİAbşe-

ron rayon Mədəniyyət
Mərkəzinintəşkilatçılığı
iləXırdalanşəhərindəki
Heydər Əliyev Mərkə-
zindəVətənmüharibəsi
şəhidi Sahib Musaye-
vinanımgünükeçirilib.
Tədbirdəşəhidinhəyat
və fəaliyyətini özündə
əksetdirənsənədlifilm
nümayişolunub.

***
ŞəkiRMİŞəkişəhərHeydərƏliyevMərkəzindəgəncyazarSe-

vindikNəsiboğlununşəhidlərimizəhəsretdiyi“MöhtəşəmZəfərin
nişanəsi”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.ŞəkiŞəhərİcraHakimiyyəti
vəşəhərMKS-ninbirgə təşkilatçılığı iləkeçirilən tədbirdəşəhid
ailələrininüzvləri,ziyalılar, təhsilvəmədəniyyət işçilərivədigər
qonaqlar iştirak ediblər. Kitabda torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsiuğrundacanlarınıqurbanverənVətənoğullarınındöyüş
yolundan,qəhrəmanlıqlarındanbəhsolunur.
QaxşəhərHeydərƏliyevMərkəzivərayonMədəniyyətMərkə-

zininbirgətəşkilatçılığıilə“Ölümsüzlüyəucalanlar”devizialtında
şəhidailələri, qazilər vəVətənmüharibəsi iştirakçıları iləgörüş
keçirilib.Çıxışedənlərtorpaqlarımızınazadlığıuğrundaşəhidol-
muşigidlərinəzizxatirəsinəhörmətvəehtiramlarınıbildiriblər.

***
Vətən müharibəsin-

də şəhidlik zirvəsinə
ucalanqəhrəmanoğul-
lardanbiridəZaqatala
rayonununAşağı Çar-
daxlar kəndindən olan
NailAbakarovdur. İyu-
lun 24-də şəhidin do-
ğumgünüiləəlaqədar
rayon rəsmiləri, icti-
maiyyət nümayəndə-
ləri,kəndsakinləriNail

Abakarovunməzarınıziyarətedib,xatirəsinəehtiramlarınıbildiriblər.
Məktəblilərşəhidlərə,Vətənəhəsrolunmuşşeirlərsöyləyiblər.
NailAbakarov2020-ciiloktyabrın2-dəSuqovuşanistiqamətin-

dəgedəndöyüşlərdəşəhidolub,doğmakəndindətorpağatapşı-
rılıb.Ölümündənsonra“Vətənuğrunda”və“Laçınınazadolun-
masınagörə”medallarıilətəltifedilib.

“Cənubda kino günləri”
MasallıRMİNizamiGəncəviadınaMasallırayonMədəniyyət
MərkəzindəAzərbaycanKinematoqrafçılarİttifaqının“Cənub
dakinogünləri”layihəsiçərçivəsində“Titrəmə”(rejissor–Amil
Amal),“Sizəməktubvar”(MəzahirHəşimov)və“Danyeli”(Ka
malYaşar)qısametrajlıfilmlərinümayişetdirilib.

MasallıRMİ-ninYar-
dımlı rayonu üzrə nü-
mayəndəsiAyazƏliyev
iştirakçıları salamlayıb,
layihənin əhəmiyyətin-
dəndanışıb.
“Cənubdakinogün-

ləri” layihəsinin icra-
çı prodüseri İntiqam
Hacılı və Xalq artisti
Qabil Mehdixanlı la-
yihənin məqsədi və

nümayiş etdiriləcək filmlər haqqında məlumat veriblər. Bildirilib
ki,layihəninməqsədiAzərbaycanfilmlərinigenişekranlardayerli
tamaşaçılaranümayişetdirməkləkinohəvəskarlarınasonillərdə
istehsalolunan,eləcədə,bəzibeynəlxalqkinofestivallardauğur-
larqazananfilmlərimizivərejissorlarımızıtanıtmaqdır.

Gənclər asudə vaxtını necə keçirir?
LənkəranRMİ,Lənkə
ranGənclərvəİdman
İdarəsininbirgə
təşəbbüsüilə“Gənc
lərinasudəvaxtı
nınsəmərəlitəşkili”
layihəsiçərçivəsində
kəndlərdəsilsiləgö
rüşlərkeçirilir.

Növbəti belə gö-
rüşSütəmurdovkənd

DiyarşünaslıqevivəMamustakəndFolklorevində təşkiledilib.
LənkəranRMİ-ninrəisiŞahinŞahbazovbildiribki,yeniyetməvə
gənclərinasudəvaxtınınsəmərəli təşkiliüçünmədəniyyətevlə-
rininnəzdindətəşkilolunandərnəklərəcəlbolunmasıvacibdir.
LənkəranGənclərvəİdmanİdarəsininrəisvəzifəsiniicraedən

TeymurBabazadəsağlamlıqlarınıqorumaqüçüninsanlarınerkən
yaşlarındanidmanlaməşğulolmalarınıqeydedib.
Tədbirinbədiihissəsindəadıçəkilənmədəniyyətmüəssisələ-

rindəözfəaliyyətdərnəklərininüzvlərişeirlərvəmusiqinömrələri
təqdimediblər.

Zəngilan hava limanına beynəlxalq kod verilib
ZəngilandainşaedilənhavalimanınaZZE–üçhərflibeynəl
xalqkodtəyinedilib.“AzərbaycanHavaYolları”ndanbildiriblər
ki,müvafiqqətnaməBeynəlxalqHavaNəqliyyatıAssosiasiya
sınınsərnişindaşımalarınadairkonfransında(IATAPassenger
ServicesConference)qəbuledilib.

Havalimanınatəyinedilmişkodşəhərin(Zəngilan)vəyerləşdi-
yiregionun(ŞərqiZəngəzur)adındanistifadəedilərəkyaradılıb.
IATA-nınüçhərfihavalimanıkodusərnişinvəyükaviadaşıma-

larınınkommersiyatəşkilinəxidmətedir.O,beynəlxalqtəxsiset-
məzamanıvəaerovağzalkomplekslərininyerüstüxidmətlərinin
fəaliyyətində,yənibeynəlxalqaviabiletsatışısistemlərində,uçuş
cədvəlində,havaəlaqəsindəvəs.istifadəolunur.
Xatırladaqki,Zəngilandabeynəlxalqhava limanının inşasına

2021-ci ilin yazında başlanılıb. Tikinti işlərinin bu ilin sentyabr
ayındabaşaçatdırılmasıplanlaşdırılır.Buradabütüntipsərnişin
vəyüktəyyarələrienişedəbilər.Havalimanınınuçuş-enişzola-
ğınınuzunluğu3000metr, eni 60metrdir.Terminalın buraxılış
qabiliyyətisaatda200sərnişinüçünnəzərdətutulub.

“Yay Fest”də Vətən müharibəsinin 
igidləri ilə görüş

Şamaxıdafəaliyyətgöstərən
tələbəgənclərin“YayFest”dü
şərgəsindəVətənMüharibəsi
qəhrəmanlarıVüsalYaqubov
vəAzərAbdullazadə,qazilər
BəhruzMəmmədzadə,Rəfail
Nuriyev,ƏqilSultanov,Əhliyət
Mehdiyevgənclərləgörüşüb.

GörüşdəAli Baş Komandan İl-
hamƏliyevinrəhbərliyiilə44gün-
lük Vətənmüharibəsində qazanı-
lan tarixi Zəfərdən söhbət açılıb.
Qonaqlarkeçdikləridöyüşyoluba-
rədəxatirələrinisöyləyib,gənclərlə
maraqlımüzakirələraparıblar.

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin
ehtiyatda olan zabit və gizirləri
tərəfindən sıra hazırlığı, silahla
davranış,atəşhazırlığı,əlbəya-
xa döyüş üzrə praktiki təlimlər
keçirilib.Gənclər üçün hərbi id-
man oyunları, təbiətə ekskursi-
yalar və asudə vaxtda müxtəlif
əyləncələrtəşkilolunub.
Qeyd edək ki, sentyabrın

9-dəkdavamedəcək“YayFest”
çərçivəsində mərhələli şəkildə
fərqli mövzular üzrə 8 düşər-
gə təşkil olunacaq. Ümumilik-
də 2000 gəncin “Yay Fest”dən
faydalanması nəzərdə tutulur.

FestivalGənclərFondunundəs-
təyi,AzərbaycanTələbəGənclər
Təşkilatları İttifaqı, Azərbaycan
KönüllüTəşkilatları İttifaqı, “Ca-

van” Gənclər Hərəkatı İctimai
Birliyivə“GənclərinMaarifəndi-
rilməsinəDəstək” İctimaiBirliyi-
nintəşkilatçılığıiləkeçirilir.

GəncəRMİnintəşəbbüsüiləGən
cədəilkmusiqiməktəbininvəmu
siqitexnikumununyaradılmasında
mühümroloynamışMəşədiCəmil

Əmirovun(18751928)məzarıziyarət
edilib.Anımmərasimindəidarəninrəisi
VasifCənnətov,mədəniyyətişçilərivə
ziyalılariştirakediblər.

GəncəRMİ-nin rəisiMədəniyyətNazirliyi
tərəfindən“Şuşaİli”çərçivəsindəuşaqmusi-
qi,incəsənətməktəblərişagirdlərininiştirakı
iləkeçirilənMuğammüsabiqəsindəIIIyerin
qalibi, Goranboy rayon M.Nazarov adına
Qızılhacılı qəsəbəUşaqmusiqiməktəbinin
şagirdiTunarSalahov,müsabiqədəfəxrifər-
manlarlatəltifolunmuşGəncəşəhərZ.Qayı-
bovadına5nömrəliUşaqmusiqiməktəbinin
şagirdiLeylaMehdiyevavəmüəllimləriNiza-
miƏliyev, İlqarQasımovlagörüşüb.V.Cən-
nətovşagirdləri təbrikedib,yeniuğurlarar-
zulayıb.
Goranboy rayon Heydər Əliyev Mərkə-

zində“Xanqızı–XurşidbanuNatəvan”adlı
tədbirkeçirilib.Görkəmlişairənin190illiyinə
həsr olunan tədbirdə “Xurşidbanu Natəvan
haqqında birlikdə öyrənək” adlı videoçarx
nümayişetdirilib.

***
AğstafaRMİaşıqƏ.CəfərovadınaTovuz

rayon Mədəniyyət Mərkəzi, rayon Heydər
ƏliyevMərkəzivəTovuzDövlətRəsmQale-
reyasınınbirgətəşkilatçılığıilə30iyul-İnsan
alverinə qarşı beynəlxalq mübarizə günü
münasibətiləəlaqədar“Heçkimsəyəlaqeyd
olmayaq!”adlıtədbirkeçirilib.
Tovuz Dövlət Rəsm Qalereyasında Xur-

şidbanuNatəvanın190münasibətilədərnək
üzvlərininəlişlərindənibarətsərgitəşkilolu-
nub.

***

İsmayıllı RMİ Qəbələ rayon Mədəniyyət
Mərkəzində Gənclər və İdman Nazirliyinin
yaradılmasının 28-ci ildönümünə həsr edil-
miş rəsmsərgi-müsabiqəsi keçirilib.Rayon
Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı,
Qəbələ Dövlət RəsmQalereyasının dəstə-
yi iləkeçirilənsərgidə30-dəkyeniyetməvə
gəncrəssamın60-dəkəsərinümayişetdiri-
lib.

***
KürdəmirRMİ İmişli rayonHeydərƏliyev

Mərkəzində regional idarənin tabeliyində
fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələ-
ri rəhbərlərinin iştirakı ilə yığıncaq keçirilib.

Mədəniyyətmüəssisələriningündəlik fəaliy-
yətinə,qarşıdaduranvəzifələrinmüzakirəsi-
nəhəsredilənyığıncaqdaəhaliyəgöstərilən
mədəni xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldil-
məsiistiqamətindəprioritetlərmüəyyənolu-
nub.

***
BərdəRMİ-nintəşəbbüsüiləəvvəllərmə-

dəniyyətsahəsində fəaliyyətgöstərmiş,ha-
zırda təqaüddə olan mədəniyyət işçiləri ilə
görüşkeçirilib. İdarəninrəisiVəsiləMöhsü-
mova fəaliyyətləri dövründə yerlərdə sahə-
nin inkişafınaverdikləri töhfəyəgörəonlara
təşəkküredib.TədbirBərdərayonMədəniy-
yətMərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş ədə-
bi-bədii kompozisiya və rəngarəng musiqi
nömrələriilədavamedib.YevlaxşəhərXalq
teatrıvəKuklateatrıtamaşalarnümayişet-
diriblər.Sondakeçmişmədəniyyətişçilərire-
gionalidarəninfəxrifərmanıilətəltifolunub.

***
Biləsuvar RMİ-nin təşkilatçılığı, rayon İc-

raHakimiyyətinindəstəyiiləBiləsuvarrayon
Uşaq incəsənət məktəbində uzun müddət
mədəniyyətsahəsindəçalışmış,hazırdatə-
qaüddəolanmədəniyyətişçiləriiləgörüşke-
çirilib.

Bölgələrdən müxtəlif səpkili xəbərlər

SabirabadRMİSabirabadrayonHeydər
ƏliyevMərkəzivərayonMKSninbirgə
təşkilatçılığıilə“Cümhuriyyətnəğməkarı
ƏhmədCavad–130”adlıtədbirkeçirilib.
TədbirdəSabirabadrayonHeydərƏliyev
MərkəzinindirektoruRənaHacızadə,rayon
MKSnindirektoruEldarUrufovvədigərləri
çıxışedərəkƏhmədCavadyaradıcılığıvə
onunTürkdünyasındakıyeribarədəfikirləri
nibölüşüblər.

***

MasallıRMİYardımlırayonHeydərƏliyev
Mərkəzində “ƏhmədCavad–130”mövzu-
sunda tədbir keçirilib. Mərkəzin əməkdaşı
ElşənAbışov istiqlalşairininhəyatvəyara-
dıcılığıbarədəməruzəedib.Sonramərkəzin
könüllüsü Kəmalə İbişli tərəfindən çəkilmiş
ƏhmədCavadınportretinümayişolunub.

***
AğstafaRMİTovuzRayonTarix-Diyarşü-

naslıqMuzeyində “Qəhrəmanövladınşanlı
vətəni”mövzusundatədbirkeçirilib.Əhməd

Cavadınəzablıhəyatyoluvəhəmişəmüasir
olanyaradıcılığıhaqqındaməlumatverilib.

***

AğdaşRMİAğdaşrayonMKS-nin1saylı
Gənclər Kitabxanası və rayon Heydər Əli-
yevMərkəzininbirgə təşkilatçılığı ilə istiqlal
şairi Əhməd Cavadın (1892-1937) anadan
olmasının130illiyiiləəlaqədartədbirkeçiri-
lib.Tədbirdə“ƏhmədCavad–130”adlısərgi
nümayişetdirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Cümhuriyyət nəğməkarı – Əhməd Cavad

Azərbaycanın multikulturalizmini öyrənən 
əcnəbi tələbələr bir araya gəliblər

BakıBeynəlxalqMultikulturalizmMərkəzinin(BBMM)ənənə
vi“Yayməktəbi”builnövbətidəfətəşkiledilib.2022ciilin
yazsemestrində“Azərbaycanmultikulturalizmi”və“Multi
kulturalizməgiriş”fənlərinintədrisolunduğuxaricivəyerli

universitetlərdətəhsilalantələbələrinqatıldığıXII“Beynəlxalq
MultikulturalizmYayMəktəbi”iyulun24dən31dəkBakışə
həriiləyanaşı,Şəki,QəbələvəQaxrayonlarındadafəaliyyət
göstərəcək.

“Multikulturalizm siyasəti qlo-
bal və regional sülhün açarı ki-
mi” devizi altında təşkil olunan
layihədə 14 ölkənin –Azərbay-
can, Ukrayna, Rusiya, Türkiyə,

Fransa, İspaniya, Misir, Türk-
mənistan,Gürcüstan,Rumıniya,
Qana, Nigeriya, Bolqarıstan və
Suriyanınuniversitetlərindən20-
dənçoxtələbəiştirakedir.

Qəbələ rayonuna səfər edən
iştirakçılarNickəndindəyerləşən
Udi ocağını və Müqəddəs Mər-
yəmAnakilsəsiniziyarətediblər.
GörüşzamanıAlban-UdiXristian
Dini İcmasınınsədriRobertMo-
bililayihəiştirakçılarınımaraqlan-
dıransuallarıcavablandırıb.
Sonra Qəbələ şəhərinə eks-

kursiya təşkil edilib. Qonaqlar
“Tufandağ”istirahətkompleksin-
dədəolublar.
“Beynəlxalq Multikulturalizm

YayMəktəbi”nin iştirakçılarıŞə-
kidəbirneçəmühazirədəiştirak
edib, şəhərin tarixi məkanları
ilə tanış olub, görməli yerlərini
gəziblər. Tələbələrin diqqətinə
çatdırılıb ki, 2019-cu ildə “Xan
sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi
mərkəzi” UNESCO-nun Dünya
İrsiSiyahısınadaxiledilib.
Budəfəki “Beynəlxalq Multi-

kulturalizmYayMəktəbi”nəmü-
hazirəçi kimi dəvət alanlardan
biridəyeni fəaliyyətəbaşlayan

NizamiGəncəviVəqfinindirek-
toruRəfiQurbanovdur.
“Mən Beynəlxalq Multikultura-

lizmYayMəktəbini iki cəhətdən
faydalıhesabedirəm.Birincicə-
hətodurki,burada iştirakedən-
lərinböyükəksəriyyəti təmsilet-
dikləriölkələrinuniversitetlərində
Azərbaycan multikulturalizmi
fənnindəndərsalmıştələbələrdir.
Onlaruniversitetlərdəöyrəndiklə-
rininnəzəri tərəfiniburadaprak-
tikicəhətdənözgözləriiləgörür,
kitablardaoxuduqlarıməqamlara
dahadaaydınlıqgətirirlər”,–de-
yəo,layihəiştirakçılarıiləŞəkidə
görüşdənsonrabildirib.
NizamiGəncəviVəqfinindirek-

toru qeyd edib ki, belə tədbirlər
Azərbaycanın gənc dostlarının
sayınınartırılmasınatöhfəverən
amillərdənbiridir:“İnsanözgözü
iləgördüyüşeyədahatezinanır,
nəinkieşitdiyi.Bubaxımdanmul-
tikulturalizmməktəblərininfəaliy-
yətinimüsbətqiymətləndirirəm”.

Ayten
Машинописный текст
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