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Sinqapur

Ən bahalı şəhər
Ardıcıl üçüncü ildir 

ki, Sinqapur dünyada 
yaşayış üçün ən bahalı 
şəhər hesab edilir. Bu, 
“Economist Intellen-
ce Unit”  mərkəzinin 
apardığı tədqiqatdan 
bəlli olub. Tədqiqat 
zamanı 160 adda mal 
və xidmətin qiyməti 

nəzərdən keçirilib. Reytinqdə sonrakı yerləri Sürix və 
 Honkonq tutublar.

Məlumatı TASS verib.

Rusiya

Ali təhsil müəssisələri bağlanıb
2015-ci ildə Rusiyada 600-

dən çox ali təhsil müəssisəsi 
bağlanıb. Açıqlama ilə Rusiya 
Təhsil və Elm Sahələrində 
Nəzarət üzrə Federal Xidmətin 
rəhbəri Sergey Kravtsov çıxış 
edib. O bildirib ki, hazırda 
ölkədə 449 dövlət və 225 özəl 
ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.

Xəbəri “İnterfaks” agentliyi verib.

Turist axını azalacaq
2016-cı ildə Rusiya-

dan xaricə turist axını ən 
azı iki dəfə azalacaq və 
5,5-6 milyon nəfər təşkil 
edəcək. Proqnozu “İntu-
rist” kompaniyasının baş 
direktoru Viktor Topolka-
rayev verib. O bildirib ki, 
keçən il xarici ölkələrdə 

12 milyon rusiyalı turist səfərdə olmuşdur.
İnformasiyanı TASS verib.

ABŞ

Nyu-York birincidir
“Forbes” jurnalı dünyada 

ən çox milyarder yaşayan 
şəhərlərin reytinqini açıqla-
yıb. Birinci yerdə Nyu-York 
gedir. Hazırda bu şəhərin  79 
milyarder sakini vardır və 
onların varidatı ümumilikdə 
364 milyard dollar təşkil edir. 
İkinci yerdə 261,3 milyard 
dollara sahib olan  68 milyar-
derin yaşadığı Honkonqdur. 
Üçüncü yeri Rusiyanın pay-
taxtı Moskva tutur. Burada 
217 milyard dolları olan 60 
milyarder yaşayır.

Məlumatı CNN verib. 

Kolumbiya

2 milyard dollarlıq ziyan

Kolumbiyanın ən iri neft şirkəti “Ecopetrol” “qara 
qızıl”ın qiymətinin enməsi nəticəsində keçən ilin son 
rübündə 2 milyard dollar ziyana düşüb. “Ecopetrol” dünyada 
31-ci iri neft şirkətidir. Kolumbiyadan savayı o, ABŞ, Brazi-
liya və Peruda fəaliyyət göstərir. 

Xəbəri BBC yayıb.

Almaniya

Gəlir artıb
BMW avtomobil 

şirkəti 2015-ci ildə 
6,4 milyard dollar 
təmiz gəlir əldə edib 
ki, bu da əvvəlki illə 
müqayisədə 10 faiz 
çoxdur. 1916-cı ildə 
yaradılmış şirkətin 
mənzil-qərargahı 
Münxen şəhərində yerləşir. Hazırda BMW-nin 100 minə 
yaxın işçisi vardır. 

İnformasiyanı “Alman dalğası” yayıb. 

Hazırladı: Ayaz HƏMİDOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

28 saylı Şəhər Poliklinikasının kollektivi poliklinika-
nın baş həkiminin müavini Sürəyya Qarayeva-Seyidovaya 
qardaşı 

RASİM  SEYİDOVUN

 vəfatından kədərləndiyini bildirir  və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

 Â Martın 11-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və səhər bəzi yerlərdə 

duman olacağı, axşam isə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim 
şimal küləyi əsəcək. Gecə 5-7, gündüz 9-14, Bakıda gecə 5-7, 
gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 
760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 80-90, gündüz 60-70 faiz 
olacaq. 

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubad-
lı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən-Gədəbəy bölgələrində 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara, 
qara keçəcəyi ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax-Gəncə, Goranboy, Tərtər-Ağdam-Ağcabədi-Füzuli-

Cəbrayıl rayonlarında gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin 
olacağı, gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 3-8, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. 

 Â Balakən-Zaqatala-Qax-Şəki-Oğuz-Qəbələ, İsmayıllı-Şamaxı-
Ağsu-Xızı, Siyəzən, Şabran, Quba- Qusar- Xaçmaz rayonların-
da ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı, gün ərzində isə arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Axşam yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara, qara 
keçəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-7, gündüz 10-15 
dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. 

 Â  Mərkəzi Aran: Ağdaş, Mingəçevir, Yevlax, Kürdəmir, İmişli, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Sal-
yan, Neftçala rayonlarında gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, 
çiskin olacağı, gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. 

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında ara-
bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 6-9, gündüz 11-16, dağlarda gecə 0-5, gündüz 6-11 
dərəcə isti olacaq. 

Allah rəhmət eləsin

 9 1995-ci il mayın 6-da TİMHQİ tərəfindən Abbasov Həmid 
Məhəmmədəli oğlunun adına verilmiş 30/ 55748 nömrəli qeydiy-
yat vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır. Bakı, Yasamal rayonu, 
X.Rüzbeh küçəsi, ev 44/46, mənzil 39.

Suriya üzrə növbəti sülh 
danışıqlarına hazırlıq görülür 

 � Cenevrədə Suriya üzrə sülh danışıqlarının bərpasına hazırlıq işləri 
görülür. BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Stafan de Mistura dünən bununla bağlı 
ölkə iqtidarı və müxalifətinin nümayəndələri ilə qeyri-formal görüşlər keçirib. 
Məlumatı "Vesti.ru" yayıb. 

Məlumata görə, Suriya üzrə sülh 
danışıqlarının gələn həftənin əvvəlində 
başlanması nəzərdə tutulur. Suriyanın 
BMT-dəki daimi nümayəndəsi Bəşər 
Cəfəri bildirib ki, rəsmi Dəməşq ölkənin 
bütün ərazisini azad etməyincə terrorizmlə 
mübarizəni dayandırmayacaq. O, eyni 
zamanda, beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiya-
nın ölkəsinə göstərdiyi köməyə şübhə ilə 
yanaşmamağa çağırıb. 

Onun sözlərinə görə, ölkənin İŞİD 
("İslam dövləti" terror qruplaşması") 
əsarətindən azad edilmiş hissələrində əhali 
normal həyata qayıtmağa başlayır. Bir çox-
ları hər şeyi yenidən başlamalı olur. İnsanlar 
Moskvanın göstərdiyi köməyə, ekstremistlərə 
qarşı mübarizəyə və humanitar yardımlara 
görə minnətdarlıq edirlər.

Bəşər Cəfəri, eyni zamanda, BMT-nin 
Suriyadakı humanitar vəziyyətlə bağlı hazır-
ladığı hesabatı kəskin tənqid edərək deyib ki, 
Rusiya və Suriyanın hökumət qüvvələrinin 
birgə həyata keçirdiyi əməliyyatlar xeyli 
ərazinin azad edilməsinə kömək edib, terrorçu-
ları bir sıra şəhərlərin, o cümlədən, Nübul və 
Zəhranın işğalına son qoymağa məcbur edib, 
bəzi rayonlarda isə təhlükəsizliyin və sabitli-
yin bərpasına səbəb olub. "Bunun nəticəsində 
bir çox daxili məcburi köçkünlər öz evlərinə 
qayıtmağa imkan tapıblar". 

Daimi nümayəndə qeyd edib ki, BMT-nin 
hesabatında qeyd edilən dinc əhali arasında 
ölüm halları təsdiq olunmamış mənbələrdən 
– Suriyanın insan haqları sahəsində vəziyyətə 
nəzarət mərkəzindən və "Sərhədsiz həkimlər" 
təşkilatından əldə edilib. "Bu təşkilatların ikisi 
də, yaxşı məlum olduğu kimi, Qərbin xüsusi 
xidmətləri ilə əlaqəlidir". 

Cəfərinin sözlərinə görə, Rusiya Federa-
siyasının terrorizmlə mübarizə məsələsində 
Suriya hökumətini dəstəkləməsinin qeyd olun-
duğu hesabat həqiqəti əks etdirmir. "Rusiya 
əməliyyatlara Dəməşqin xahişi ilə qoşulub. 
ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiyanın üzvü 
olan ölkələr isə iqtisadi, kommunal-təsərrüfat 
və neft-qaz infrastrukturlarını bombalayır 
və nəticədə yüzlərlə dinc insan həlak olur, 
beynəlxalq hüquq prinsipləri pozulur". 

Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi isə Suriyada 
atəşkəs rejiminin nəticələri ilə bağlı yeni hesa-
bat dərc edib. Burada qeyd olunur ki, atəşkəsə 
Dəməşq əyalətində fəaliyyət göstərmiş 300 
nəfəri əhatə edən daha iki dəstə qoşulub. 
Bununla da, ölkədə silahı yerə qoyan qruplaş-
maların sayı 37-yə çatıb.  

Xatırladaq ki, Suriyada atəşkəs rejimi 
haqqında fevralın 22-də Rusiya və ABŞ 
arasında aparılmış məsləhətləşmələrdən sonra 
razılıq əldə olunub və fevralın 27-dən etibarən 
razılaşma qüvvəyə minib. Atəşkəs razılaşması 
yalnız hökumət və müxalifət qüvvələrinə aid-
dir və terror qruplaşmalarına şamil edilmir. 

Paşa ƏMİRCANOV, "Xalq qəzeti"

ABŞ-da seçkilər: 
Senator Sanders Miçiqanda 
gözlənilməz qələbə qazanıb 

 �  Dünən Miçiqan ştatında keçirilən 
ilkin seçkilərdə Demokratlar Partiyasından 
prezidentliyə namizəd Berni Sanders rəqibi, sabiq 
dövlət katibi Hillari Klinton üzərində kiçik fərqlə 
də olsa qələbə qazanıb. Bu barədə "Amerikanın 
səsi" radiosu məlumat yayıb.  

 Qeyd edək ki, 
B.Sandersin son qələbəsinə 
qədər H. Klintonun seçki 
marafonunda mövqeləri daha 
güclü hesab olunurdu. Son 
uğur senator B.Sandersin, 
təbii ki, özünə inamını və 
mübarizə əzmini artırıb. 
Senator tərəfdarları qarşı-
sında çıxış edərkən deyib 
ki, Miçiqan "dönüş nöqtəsi" 
sayıla bilər və öz qələbəsinə 
inanır. Beləliklə, Demokrat-
lar Partiyasının namizədləri 
arasında mübarizə daha da 
gərginləşir.   Respublikaçı 
dörd namizəd isə dünən 
Missisipi, Miçiqan, Ada-
ho və Havaya ştatlarında 
mübarizəni davam etdiriblər. 
Ən son məlumatlara görə, 
milyarder Donald Tramp 
bu ştatlarda daha yaxşı 
nəticələrə nail olub. 

 Bundan üç gün əvvəl 
hər iki aparıcı partiyanın 
namizədləri dörd ştatda 
öz güclərini sınamışdı-

lar. D.Tramp Luiziana və 
Kentukki ştatlarında daha 
çox səs toplaya bilmiş, 
rəqibi Ted Kruz isə Maine 
və Kanzas ştatlarında qələbə 
qazanmışdı.

Demokratların 
düşərgəsində isə vəziyyət 
belə olmuşdu: Senator 
Berni Sanders bu həftə 
sonu Kanzas və Nebraska 
ştatlarında təşkil olunan 
kokuslarda qələbə qazanmış, 
sabiq  dövlət katibi Hilla-
ri Klinton isə Luizianada 

keçirilən praymerizdə birinci 
olmuşdu.   ABŞ mediası 
həmin gün ilkin seçkilərin 
nəticələrini ümumi şəkildə 
belə qiymətləndirmişdi: Res-
publikaçı namizədlər arasın-
da senator Kruz Trampın real 

rəqibinə çevrilir, demokrat 
namizəd Hillari Klinton isə 
liderliyini qoruyub saxlaya 
bilibdir.

Bir qədər yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi, Sandersin 
Miçiqandakı son qələbəsi 
onu "hesabdan silməyin" 
hələ tez olduğu qənaətini 
yaradır. Qeyd edək ki, mar-
tın 15-də yenidən ölkənin 
dörd ştatında ilkin seçkilər 
keçiriləcək.    

Məsaim ABDULLAYEV, 
"Xalq qəzeti"  

"Brent" markalı neftin 
bir barrelinin qiyməti 

40 dolları keçib
 � Dünya bazarında neftin qiyməti cüzi 

şəkildə aşağı endikdən sonra yenidən artmağa 
başlayıb. Londonun "İCE" birjasının verdiyi 
məlumata görə, "Brent" markalı neftin qiyməti 
2,9 faiz bahalaşaraq 40,84 dollar olub. Nyu-York 
Əmtəə birjasının verdiyi məlumata görə, Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-ın "WTI" markalı neftinin 
qiyməti 3,59 faiz artaraq bir barreli 37,81 dollara 
çatıb.

Ekspertlərin fikrincə, dünya bazarında neftin qiymətinin 
artmasına ABŞ-da neft hasilatının azaldılması səbəb olub.

Xatırladaq ki, 2014-cü ilin yayından 2015-ci ilin sonunadək 
dünya bazarında neftin qiyməti üç dəfə aşağı düşüb, yəni 115 
dollardan 36 dollara enib. 2016-cı ilin əvvəllərində  isə neftin bir 
barrelinin  qiyməti 30 dollardan da aşağı düşmüşdü.

Bu, hamını təşvişə salırdı. Ekspertlər belə hesab edirdilər 
ki, dünya üzrə neft hasilatı və ixracı olduqca çoxdur. Bu isə 
istər-istəməz neftin qiymətinə mənfi təsir göstərir. Rusiyanın 
təklifi ilə OPEK-ə üzv və üzv olmayan 15 dövlət neft hasilatını 
və ixracını azaltdıqdan sonra dünya bazarında neftin qiyməti 
artmağa başladı.

Rusiya Xarici İqtisadi Bankının ekspertlərinin verdikləri 
proqnoza görə, 2016-cı ilin ikinci yarısında neftin bir barrelinin 
qiyməti 45 dollardan çox olacaq. Ekspertlər həmçinin belə hesab 
edirlər ki, neftin qiyməti bu göstəricidən yuxarı və aşağı da ola 
bilər. Lakin dünya bazarında bundan sonra 35 dollardan aşağı ola 
bilməz.

Qəzənfər  QASIMOV, "Xalq  qəzeti"  

Azərbaycan kinosu: sabaha böyük ümidlə
 � Milli mədəniyyətimizin tərkib hissəsi olan 

kinematoqrafiya  son illər  bir sıra uğurlara  imza 
atmış, filmlərimimiz  beynəlxalq müsabiqələrdə 
iştirak edərək yüksək mükafatlara layiq  
görülmüşdür. Bu da  təsadüfi deyil. 

Ölkəmizdədə  mədəniyyət 
sahəsində həyata keçirilən 
davamlı islahatlar, Prezident 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş  "Azərbaycan 
kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə 
inkişafına dair Dövət Proqramı",  
Mədəniyyət  və Turizm Nazir-
liyi  tərəfindən  həyata keçirilən  
yeni kino layihələri bu sahənin  
tərəqqisinə  güclü stimul yarat-
mışdır.

Bu nailiyyətlərin qaza-
nılmasında zəngin yaradıcılıq 
ənənələri olan  C.Cabbarlı 
adına "Azərbaycanfilm" kinos-
tudiyasının məxsusi payı vardır. 
Bəs bu gün  kinostudiya hansı 
qayğılarla yaşayır, ötən il hansı 
nailiyyətlərlə yaddaşlarda qala-
caq?  Müsahibimiz  kinostudiya-
nın direktoru  Müşfiq Hətəmov  
bu  və digər  suallarımızı cavab-
landırır.

-Müşfiq müəllim,  rəhbərlik 
etdiyiniz  studiya  bir vaxtlar 
saat mexanizmi kimi işləyirdi. 
Burada istehsal olunmuş  filmlər 
mədəniyyət salnaməmizdə  cox 
əhəmiyyətli yer tutur. Bu gün  
kinostudiyada  vəziyyət  necədir  
və  əsasən hansı  problemlərlə  
üzləşirsiniz?

-Mən buraya  direktor  
təyin olunanda  yaxşı  bi-
lirdim ki, bura Azərbaycan 
mədəniyyətinin  ən əhəmiyyətli  
sahələrindən biri –  kinonun  
doğulduğu məkandır. Və onu da 
bilirdim ki, indi mənim  direktor 
kimi əyləşdiyim kresloda  böyük  
sənət xadimləri əyləşmişlər və 
onların  hər biri  bu sənətdə  xü-
susi  iz  qoymuş insanlardır. On-
ların kinomuza verdiyi  qiymətli 
töhfələr əbədiyaşarlıq qazanmış-
dır. Onların  zəhməti  bahasına  
qurulmuş  bu sənət məbədi 90-cı 
illərin əvvəllərində bir  göz 

qırpımında məhv edildi. Bunun 
obyektiv və subyektiv səbəbləri 
var idi. SSRİ-nin  dağılması,  
vəsaitin  kəsilməsi, studiyanın 
yaradıcı potensialının   məhv 
edilməsi  bu vəziyyətin  başlıca 
səbəbi idi.

Sizin  xatırlatdığınız o  
işlək kinostudiya dağılmaq  
ərəfəsində idi. Yalnız ulu öndər 
Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
qayıdışından sonra  başqa sənət 
sahələrində olduğu kimi,  kinoda 
da həyat dirçəlməyə  başla-
dı. Kinematoqrafiya haqqın-
da  qanun qəbul edildi, dövlət  
sifarişi ilə  filmlər çəkilməyə 
başlandı.  Sonralar  ulu öndərin 
siyasi kursunu  uğurla davam 
etdirən   Azərbaycan Prezidenti 
cənab İlham Əliyev ölkənin 
mədəni inkişafını gücləndirmək 
məqsədilə davamlı  olaraq  
sərəncamlar imzaladı,  Dövlət 
proqramları qəbul olundu. Dövlət 
sifarişi ilə  çəkilən filmlərin sayı 
artırıldı. Sahibkarlığın inkişafı ilə 
bağlı həyata keçirilən tədbirlər  
kinematoqrafiya sahəsində  yeni 
kino  şirkətlərinin  yaradılmasına  
səbəb oldu.  Kinonun beynəlxalq 
əlaqələri  genişləndi, müştərək  
filmlərin istehsalına şərait yaradıl-
dı. Bütün bunların fonunda  ki-

nostudiya da tədricən dirçəlməyə 
başladı.

Bir məsələni də vurğulamaq 
istərdim.  Bu gün  milli kino-
muzun inkişafında 2006-cı ildə 
yaradılan  Mədəniyyət  və Turizm 
Nazirliyinin həyata keçirdiyi 
çevik, məqsədyönlü  siyasətin  də 
müstəsna  rolu olmuşdur.

-Kinostudiyanın  son illər is-
tehsal etdiyi  filmlərin  bir  çoxu 
tamaşaçılar tərəfindən maraqla 
qarşılanır. Bəs ötən il studiyada  
hansi filmlər çəkilmişdir?

- Onlar  haqqında  söz 
açmazdan əvvəl  deyim ki, kino  
uzunmüddətli yaradıcı proses 
olduğundan  bəzən çəkilişlər 
ildə-ilə keçirilir. Bu il də belə  
filmlərimiz olub. Məsələn, "40-cı 
paraleldə" (tammetrajlı bədii film)   
kinoalmanaxı  bu il tamamlanıb. 
Kinoalmanax "Qara bağ" (rejissor  
Amil Məmiyev), "Hədiyyə" 
(rejissor  Emin Əfəndiyev) , 
"Postskriptum" (rejissor  Emin 
Mirabdullayev) ,"Onun atası" 
(rejissor  Zamin Məmmədov) 
kimi  dörd  qısametrajlı  filmdən 
ibarətdir.

Ötən il  "Dərs", "Yarımçıq 
xatirələr", "Qatil"  bədii filmlərin  
istehsalı tamamlanıb, tamaşaçıla-
ra təqdim olunub.  İki  film  xarici 
ölkələrlə müştərək istehsal olun-
muşdur.  Onlardan biri Pusiya ilə 
birgə çəkilmiş "Qırmızı bağ" , 
ikincisi isə  Almaniya  ilə  birgə 
yaradılmış  "Sarılar" filmidir..

-Filmləriniz  beynəlxalq  
kinofestivallarda mütəmadi ola-
raq  nümayiş etdirilir. Hətta elə  
filmlər olub ki,  bir neçə  belə 
festivalda yüksək mükafat qaza-
nıb. Nailiyyətlər bir daha  sübut 
edir ki,  milli kinomuzda yeni 
meyllər yaranmağa başlayıb. 
Bu barədə  fikirlərinizi bilmək 
istərdik.

-Dünya kinosunda inkişaf 
davam etməkdədir. Yeni texnolo-
giyalar kinoya tətbiq olunur, yeni 
cərəyanlar yaranır.  Bu  festival-
larda iştirak etmək üçün  dünya  
kinosu ilə  ayaqlaşmaq  lazımdır. 
Bunun  üçün  bizim kinematoq-
rafçılar da  yeni yollar axtarır-

lar. Bu axtarışlar isə  yüksək 
səviyyəli  filmlərin yaranması ilə  
nəticələnir. Beynəlxalq   fes-
tivallarda  nümayiş etdirilən 
filmlərimiz də bu tələblərə 
cavab verir və son  zamanlar 
nüfuzlu beynəlxalq  festivallarda  
ölkəmizə uğur qazandırır. 

Ötən il "Azərbaycanfilm" 
Kann beynəlxalq kino bazarına 
altı film təqdim etmişdir. Bunlar 
"Şəhər motivləri", "Qırmızı bağ", 
"Yarımçıq xatirələr", "İçərişəhər", 
"Axınla aşağı", "Qisas almadan 
ölmə. Keçmişdən məktublar" 
bədii filmləridir.

Mən "Nabat"  filmi-
nin  beynəlxalq  festivallarda 
qazandığı uğurları  xüsusi  
vurğulamaq istərdim. Bu kino  
əsəri Boğaziçi Beynəlxalq Film 
Festivalında  (Türkiyə), 14-cü 
Dəkkə Beynəlxalq Film Festi-
valı (Banqladeş)  və LET'S CEE 
Beynəlxalq Film Festivalları-
nın  (Avstriya)  əsas müsabiqə 
proqramlarında göstərilmiş, hər 
birində baş qadın rolunun ifaçısı  
Fatima Ariya  "Ən yaxşı qadın  
rolu"na  görə mükafata layq  gö-
rülmüşdür. Həmin  film  il ərzində 
33-cü Fajr Beynəlxalq Film 
Festivalının (İran) Şərq panora-
mında  göstərilmiş və   "Ən yaxşı 
rejissor" işinə  görə  mükafat 
qazanmışdır. Eləcə də,  film    
34-cü İstanbul Beynəlxalq Film 
Festivalının  (Türkiyə)  "Yeni bir 
baxış" müsabiqə proqramında, 
13-cü Pune Beynəlxalq Film 
Festivalının  (Hindistan)  "Dünya 
kinosu" müsabiqə proqramında, 
26-cı Palm Springs Beynəlxalq 
Film Festivalının (ABŞ) "Award 
Buzz" müsabiqə proqramında  
iştirak etmişdir. 

Bunlar  həyata keçirilən 
tədbirlərin yalnız bir  qismi-
dir. Əsas olan  odur ki,  kino 
istehsalı  davam edir  və biz  bu 
il  də yüksək səviyyəli  filmlər  
yaratmağa  çalışacağıq. 

Müsahibəni yazdı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

"Xalq qəzeti"




