
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə  
Kannda Azərbaycan mədəniyyəti günləri başlayıb

 � Heydər Əliyev 
Fondunun təşkilatçılığı 
ilə Fransanın Kann 
şəhərində Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri 
başlayıb.

Mədəniyyət günləri 
çərçivəsində iyulun 14-də Kann-
dakı Festivallar və Konqreslər 
Sarayında Azərbaycanın 
görkəmli rəssamları Lətif 
Feyzullayevin və Vəcihə 
Səmədovanın əsərlərindən ibarət 
“Məhəbbət tandemi” sərgisinin 
açılış mərasimi olub. 

Sərginin açılışında Kann 
şəhər merinin müavini Frank 
Şıkli, Azərbaycan Respublika-
sının Birinci vitse-prezidentinin 
köməkçisi, Heydər Əliyev 
Fondunun icraçı direktoru Anar 
Ələkbərov və ölkəmizin Fransa-
dakı səfiri Rəhman Mustafayev 
çıxış ediblər. 

F.Şıkli Kannda artıq ənənəvi 

olaraq keçirilən Azərbaycan 
mədəniyyəti günlərinin 
əhəmiyyətindən danışaraq 
qeyd edib ki, bu layihə hər 
iki xalqı bir-birinə yaxınlaş-
dırmaqla yanaşı, mədəniyyət 
xəzinəmizi, tariximizi dərindən 
tanımağa imkan yaradır, 
ikitərəfli münasibətləri daha da 
zənginləşdirir. 

A.Ələkbərov belə əlamətdar 
gündə - 14 iyul Fransanın milli 
bayramında açılışı keçirilən 
Azərbaycan mədəniyyəti 
günlərinin dostluq, qarşılıqlı 

maraq və hörmətə əsaslanan, 
müxtəlif sahələri əhatə edən 
əlaqələrə dayandığını bildi-
rib. Birinci vitse-prezidentin 
köməkçisi iki ölkə arasın-
da siyasi əlaqələrin yüksək 
səviyyəsindən, son illər 
ölkələrimiz arasında mövcud 
olan bütün münasibətlərin strate-
ji əməkdaşlıq xarakteri daşıma-
sından söz açıb. 

Heydər Əliyev Fondunun 
icraçı direktoru mədəniyyət 
sahəsindəki əlaqələrin 
əhəmiyyətinə toxunaraq, bu 

istiqamətdə əməkdaşlığın 
bugünkü səviyyəyə çatmasında 
Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban Əliyevanın böyük əməyi 
olduğunu diqqətə çatdırıb. Vur-
ğulayıb ki, Mehriban Əliyeva 
Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisində Azərbaycan-
Fransa parlamentlərarası əlaqələr 
üzrə işçi qrupun rəhbəri olduğu 
dövrdə, Heydər Əliyev Fondu-
nun prezidenti kimi, hazırda isə 
ölkəmizin Birinci vitse-prezi-
denti kimi Azərbaycan-Fransa 
əlaqələrinin möhkəmlənməsinə 
həmişə xüsusi önəm verib. 
Məhz onun şəxsi təşəbbüsü və 
dəstəyi ilə bir çox genişmiqyaslı 
layihələr uğurla həyata keçirilib.

“2018-ci il Azərbaycan 
xalqı üçün çox əlamətdar 

bir ildir. Bu il biz müsəlman 
Şərqində ilk parlamentli res-
publikanın – Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranmasının 
100 illiyini qeyd edirik. Məhz 
100 il bundan əvvəl Azərbaycan 
Parlamentinin sədri Əlimərdan 
bəy Topçubaşovun rəhbərliyi 
ilə nümayəndə heyətinin iştirak 
etdiyi Paris Sülh Konfransında 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
müstəqil dövlət kimi tanınmışdı. 
Heydər Əliyev Fondu ölkəmiz 
və xalqımız üçün əlamətdar olan 
bu hadisəyə həsr edilmiş silsilə 

tədbirlər keçirir. Təsadüfi deyil 
ki, bu tarixi hadisəyə həsr olun-
muş ilk tədbir məhz Fransanın 
paytaxtı Parisdə keçirilib”, - 
deyə A.Ələkbərov vurğulayıb. 

Bildirilib ki, “Məhəbbət 
tandemi” sərgisi Azərbaycanın 
Əməkdar incəsənət xadimi Lətif 
Feyzullayevin anadan olma-
sının 100 illik yubileyinə həsr 
olunub. Lətif Feyzullayev və 
Vəcihə Səmədova cütlüyünün 
yaradıcılıq irsi ölkəmizin gözəl 
məkanlarını və xalqımızın həyat 
tərzini əks etdirir. Sərgidə bu 
cütlüyün 50-dən çox əsəri nüma-
yiş olunur. 

Səfir Rəhman Mustafa-
yev Heydər Əliyev Fondunun 
Fransada həyata keçirdiyi 
layihələrdən danışıb, Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-

prezidenti Mehriban Əliyevanın 
iki ölkə arasında münasibətlərin 
möhkəmlənməsinə verdiyi 
töhfələri xatırladıb.  Azərbaycan 
mədəniyyət diplomatiyası-
nın əsas özəyi olan Heydər 
Əliyev Fondunun iki xalqın 
yaxınlaşmasında oynadığı 
rolun əhəmiyyətindən danışan 
diplomat Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın Kannda 
mədəniyyətimizin təşviqinə və 
bu şəhərlə əlaqələrin inkişafına 
verdiyi töhfələrdən söz açıb.  

Çıxışlardan sonra 

“Məhəbbət tandemi” sərgisinin 
açılışı olub. Tədbir iştirakçıları 
sərgini ziyarət ediblər. 

Sərgidə Lətif Feyzullayevin 
və Vəcihə Səmədovanın doğma 
yurdumuzun gözəlliyini, soydaş-
larımızın həyat tərzini, qayğıları-
nı və əməyini əks etdirən əsərləri 
böyük maraqla qarşılanıb. 
Həmçinin hər iki rəssamın həyat 
yolundan bəhs edən videoçarxlar 
nümayiş olunub. 

Sərgiyə gələn sənətsevərlərə 
Heydər Əliyev Fondunun 

ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, 
musiqisi haqqında fransız 
dilində nəşrləri hədiyyə edilib.

“Məhəbbət tandemi” sərgisi 
avqustun 4-dək davam edəcək.

Kann şəhərində Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri çərçivəsində 
ziyafət də təşkil edilib. Gecədə 
Azərbaycanın tanınmış 
musiqiçiləri – Xalq Artisti Ənvər 
Sadıqov və Əməkdar Artist 
Emil Əfrasiyabın iştirakı ilə 
konsert proqramı təqdim olu-
nub, milli musiqimizin inciləri 

səsləndirilib.
Qeyd edək ki, Heydər 

Əliyev Fondunun təşkilatçılığı 
ilə Kann şəhərində Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri 2013-cü 
ildən keçirilir. Azərbaycan tarixi, 
mədəniyyəti və incəsənətinin 
təbliği, ölkələr və xalqlar ara-
sında əlaqələrin genişlənməsinə 
xidmət edən layihə çərçivəsində 
mütəmadi olaraq müxtəlif 
sərgilər, konsert proqramları 
təşkil edilir. 

Ümumiyyətlə, Heydər 
Əliyev Fondu Fransanın 
müxtəlif regionlarında, 
şəhərlərində ənənəvi şəkildə 
Azərbaycan mədəniyyətini 
təqdim edən tədbirlər keçirir. 
Sevindirici haldır ki, ölkəmizi 
tanıdan, Azərbaycan reallıqlarını 
çatdıran tədbirlər çox böyük 
maraqla qarşılanır.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın  

xüsusi müxbiri

Kann

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə 
Heydər Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” 

İctimai Birliyi arasında memorandum imzalanıb

 � İyulun 16-da Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi ilə Heydər Əliyev Fondunun 
"Regional İnkişaf" İctimai Birliyi arasında 
özünüməşğulluq proqramının icrası sahəsində 
əməkdaşlığa dair memorandumun imzalanması 
mərasimi keçirilib.

Mərasimdə çıxış edən Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin aparat rəhbəri 
vəzifəsini icra edən Anar Əliyev 
Heydər Əliyev Fondunun yüksək 
humanizm təcəssümü olan 
təşəbbüs və layihələrindən danı-
şıb. O qeyd edib ki, Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi Fond sosial 
cəhətdən həssas əhali qruplarının 
sosial müdafiəsi istiqamətində 
bir sıra layihələr həyata keçi-
rir. Buna Fondun dəstəyi ilə 
nazirliyin sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlar üçün yaradılan 
və müasir tələblərə cavab verən 
sosial xidmət müəssisələrini 
misal göstərmək olar. Bakı-
da yaradılan Xüsusi Qayğıya 

Ehtiyacı olan Uşaqların Dövlət 
Reabilitasiya Müəssisəsi ölkədə 
uşaqlar üçün yüksək standartlara 
uyğun reabilitasiya infrastruk-
turunun genişlənməsinə imkan 
yaradıb. Fondun mühüm sosial 
layihələrindən olan “Məzun 
evi” Sosial Müəssisəsindəki 
iki yaşayış binasında valideyn 
himayəsindən məhrum olan 243 
gənc mənzillə təmin edilib.

Tədbir iştirakçılarına 
məlumat verilib ki, Fondun 
“Regional İnkişaf” İctimai 
Birliyi özünüməşğulluq proq-
ramının icrasında Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi ilə əməkdaşlığın 
növbəti mərhələsində intensiv 
meyvə bağlarının, tərəvəz və 
bostançılıq təsərrüfatlarının 

yaradılması nəzərdə tutulub. 
Özünüməşğulluq proqramı 
aztəminatlı ailələr üçün kiçik 
ailə biznesinə çıxış imkanı 
yaratmaqla yanaşı, həm də 
ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın 
dəstəklənməsinə yönəlib.

Heydər Əliyev Fondunun 
“Regional İnkişaf” İctimai Birli-
yinin sədri Məhəmməd Abdulla-
yev Fondun ölkəmizin sosial-iq-
tisadi, mədəni tərəqqisi, eləcə də 
tariximizin, mədəniyyətimizin, 
incəsənətimizin, Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünyada tanı-
dılması istiqamətində müxtəlif 
proqram və layihələrindən 
bəhs edib. O, həmçinin Fondun 
sosial məsələlərin həllinə və 
həssas əhali qruplarının sosial 
müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasına 
yönələn  tədbirlərə verdiyi dəstək 
barədə danışıb. 

Vətəndaşların müraciətləri 
əsasında İctimai Birliyin 
ölkəmizin regionlarında sosial, 
səhiyyə, təhsil, turizm, ekologiya 
və digər sahələrdə həyata keçir-
diyi çoxsaylı layihələr barədə 

danışılarkən bildirilib ki, Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-preziden-
ti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
regionlarda aztəminatlı və şəhid 
ailələri üçün salınmış meyvə 
bağları özünüməşğulluğun 
təmin edilməsi və həmin 
ailələrin maddi rifahının 
yaxşılaşdırılmasında mühüm 
rol oynayır. Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə 
imzalanan əməkdaşlıq memo-
randumu da özünüməşğulluğa 
dəstək istiqamətində fəaliyyəti 
genişləndirmək və regionlarda 
“Sosial bağlar” layihəsinin birgə 
həyata keçirilməsi məqsədi daşı-
yır. Memorandum çərçivəsində 
regionlarda 125 ailə üçün inten-
siv meyvə bağlarının, tərəvəz 
və bostançılıq təsərrüfatlarının 
yaradılması nəzərdə tutulur. 
Həmin ailələr üçün qeyd olunan 
təsərrüfatlar yaradılmaqla yanaşı, 
“Regional İnkişaf” İctimai Birli-
yi tərəfindən onlara aqrotexniki 
qulluq, təlimləndirmə, logistika 
və hazır məhsulun marke-
tinqinin təşkilində, ailələrin 
həmin təsərrüfatlardan əldə 
edəcəkləri gəlirləri istehsalın 
inkişafına yönəltmələri üzrə 
onlara təkliflərin verilməsi və 
digər istiqamətlərdə yardım 
göstəriləcək.  

Sonra memorandum imzala-
nıb. Sənədi Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyi aparatının 
rəhbəri vəzifəsini icra edən Anar 
Əliyev və “Regional İnkişaf” İc-
timai Birliyinin sədri Məhəmməd 
Abdullayev imzalayıblar. 

AZƏRTAC

Düran VEYL: Belə sərgilər 
Azərbaycan rəssamlıq məktəbini 

yaxından tanımağa imkan yaradır
 � Azərbaycan mədəniyyəti ilə çox maraqlanıram. Kann şəhərində 

keçirilən mədəniyyət günləri mədəniyyətinizlə maraqlanan mənim kimi 
insanlara, eləcə də sənətsevərlərə yaxşı imkan yaradır. 

Bu fikri AZƏRTAC-a müsahibəsində 
Sen Trope Messardyer Qəsrinin 
nümayəndəsi xanım Düran- Veyl deyib.  

“Sent Tropedən gəlmişəm. Azərbaycan 
rəssamlarının sərgilərinə böyük 
məmnuniyyətlə qatılıram. Belə sərgilər 
Azərbaycan rəssamlıq məktəbini yaxın-
dan tanımağa imkan yaradır. Sərgidə 

yeni rəssamların əsərləri ilə tanış oldum. 
Xüsusilə bu əsərlərdəki rənglər diqqətimi 
cəlb etdi. Bu rəngləri çox sevdim. Əsərlərdə 
yaşıl rəngə daha çox üstünlük verilib”, - 
deyə Dürand Veyl bildirib. 

Qeyd edib ki, sərgidə nümayiş olunan 
mənzərə, xüsusilə də iqtisadiyyatımızda bö-
yük rol oynayan neft buruqlarını əks etdirən 

əsərlər ziyarətçilər tərəfindən maraqla 
qarşılanıb.

Şəhla AĞALAROVA, 
 AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Kann

 � “Məhəbbət tandemi” 
adlandırılan bu sərgi çox gözəldir 
və maraqlıdır. Rənglər göz oxşayır. 
Tabloların ölçülər çox böyük deyil, 
ancaq insana ətraflı məlumat verir. 
Onlarda gündəlik həyat səhnələri əks 
olunub. Sanki Azərbaycana səyahət 
etdik.

Bu fikri AZƏRTAC-a müsahibəsində 
“Lions Clubs International” klubunun 
nümayəndəsi Kristin Maqri bildirib. 

O deyib: “Tablolar, xüsusilə də 
portretlər sanki insanla danışır. Mən bu 

sərgiyə gələrkən belə müsbət mənada 
təəccüblənəcəyimi gözləmirdim. Çox gözəl 
əsərlərdir”. 

Sərgiyə bir qrup nümayəndə ilə qatıldıq-
larını söyləyən Kristin Maqri qruplarının 
bir milyondan çox üzvü olduğunu bildirib. 
“Azərbaycan mədəniyyətini çox sevir və 
onunla yaxından maraqlanırıq. Bir neçə 
ilə əvvəl Nitsa şəhərində  Azərbaycan caz 
musiqiçilərinin konsertini təşkil etmişdik. 
Ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti ilə 
maraqlandığımız üçün harada olmasına bax-
mayaraq  tədbirlərdə iştirak edirik”, -deyə o 
vurğulayıb.

Şəhla AĞALAROVA, 
 AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Kann

Kristin MAQRİ: Sərgi vasitəsi ilə Azərbaycana səyahət etdik

Kann şəhər merinin müavini: 
Azərbaycan mədəniyyəti günləri 

əlaqələrimizi daha da zənginləşdirib
 � Azərbaycan ilə Kann şəhəri arasında əlaqələrin uzun tarixi 

var. Azərbaycan mədəniyyəti günləri bu əlaqələri daha da zənginləşdirib. 
Azərbaycan mədəniyyəti günləri Fransanın milli bayramı ilə eyni vaxtda 
keçirilir. Bu, Azərbaycan ilə əlaqələrə verdiyimiz əhəmiyyəti əks etdirir. 

Bu fikri Fransanın Kann şəhəri me-
rinin müavini Frank Şıkli AZƏRTAC-a 
müsahibəsində bildirib. 

“Bu il azərbaycanlı iki rəssamın 
əsərlərindən ibarət sərgi təşkil olunub. Bu 
sərgi iki nəfərin, məhəbbətin baxışlarını əks 
etdirir. Mən bunu Azərbaycan-Kann cüt-
lüyünün rəmzi kimi qəbul edirəm”, - deyə 
F.Şıkli söyləyib. 

Kann şəhəri merinin müavini bildirib 
ki, Azərbaycan ilə Fransa arasında iqti-
sadi münasibətlər də yüksək səviyyədə 
inkişaf edib. İki ölkə, o cümlədən 
Azərbaycan ilə Kann şəhəri arasında 
əlaqələr də möhkəmlənir. Bir çox fransız 
şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. 
Azərbaycanın əməkdaşlıq etdiyi “Tha-
les SA” şirkətinin əsas ofisi də Kannda 

yerləşir. Əməkdaşlığımızın gələcəkdə 
daha da genişlənməsi və möhkəmlənməsi 
istiqamətində Azərbaycanın Fransadakı 
səfiri ilə müzakirələr aparmışıq.

Şəhla AĞALAROVA, 
 AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Kann

Azərbaycan xalq musiqisi 
yunanlarda böyük maraq doğurur

 � Əminəm ki, Beynəlxalq Musiqi Təhsili 
Cəmiyyətinin (International Society for Music 
Education- ISME) 33-cü Dünya Konfransının işinin 
yekunları həm iştirakçıları, həm də təşkilatçıları 
sevindirəcək. 

Konfrans günlərində 
bir sıra mühüm məsələləri 
müzakirə etmək planlaşdı-
rılır. Təcrübə mübadiləsi 
aparılacaq, başqa ölkələrin 
musiqi mədəniyyəti ilə tanış 
olmaq imkanı yaranacaq. Belə 
möhtəşəm tədbirin təşkilinə 

görə Azərbaycan Mədəniyyət 
Nazirliyinə təşəkkür etmək 
istərdim. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a 
müsahibəsində ISME-nin 
33-cü Dünya Konfransının 
açılış mərasimində Yuna-
nıstan nümayəndəsi Dimitra 

Koniari söyləyib. 
O deyib: “Çox şa-

dam ki, Bakıya gələ 
bildim. Paytaxtınızın 
qonaqpərvərliyi və 
gözəlliyi məni valeh etdi. 
Mən ibtidai siniflərdə 
musiqi müəllimiyəm. 
Azərbaycan xalqının 
mədəni irsi ilə çoxdan 
maraqlanıram və ümid-
varam ki, bu tədbir xalq 
musiqinizə yaxından bələd 
olmağıma kömək edəcək”.

17 iyul 2018-ci il, çərşənbə axşamı8


