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“Azərbaycan və Türkiyənin Qızıl Aypara cəmiyyətləri 

bundan sonra da birlikdə hərəkət edəcək”

Əvvəlcə Füzuli Rayon İcra 
Hakimiyyətində olan Türkiyə Qızıl Ay-
para Cəmiyyətinin prezidenti Kərəm 
Kınıka və Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin sədri Novruz Aslano-
va rayon haqqında ətraflı məlumat 
verilib. Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Alı Alıyev bildirib ki, işğaldan 
əvvəl rayonda 1 şəhər, 1 qəsəbə, 82 
kənd olub. Füzuli şəhəri və rayonun 
kəndləri 1993-cü ildə Ermənistan 
silahlı birləşmələri tərəfindən işğal 
edilib. Bu yerlərin sakinləri öz doğma 
yurd-yuvasından didərgin düşərək, 
respublikanın digər şəhər və rayon-
larında məskunlaşıb. İşğal olunmuş 
yaşayış məntəqələri erməni quldurları 
tərəfindən talan edilib, dağıdılıb və 
yandırılıb. Müharibə zamanı rayon 
üzrə 657 nəfər şəhid olub, yüzlərlə in-
san sağlamlığını itirib, 181 nəfər itkin 
və girov düşüb. 1994-cü ilin yanva-
rında rayonun 21 yaşayış məntəqəsi 
və Horadiz qəsəbəsi işğaldan azad 
olunub. Bundan sonra rayonun 
işğaldan azad edilmiş ərazilərində 
infrastrukturun bərpasına başlanılıb. 
Məcburi köçkünlər üçün 17 qəsəbə 
salınıb, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət 
müəssisələri, yollar, körpülər, elektrik 
və suvarma sistemləri, evlər, sosial 
obyektlər yenidən tikilib və bərpa 
olunub.

Qonaqlar Horadiz şəhərində “Ap-
rel şəhidlərinə xatirə” abidəsini ziyarət 
edərək, önünə əklil və tər çiçəklər 
qoyub, respublikamızın ərazi bütövlü-
yü uğrunda həlak olan Vətən övlad-
larının xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Sonra Cocuq Mərcanlı kəndində 
Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyətinin 
rəhbərliyi və kənd sakinləri ilə 
görüş keçirilib. Cəbrayıl Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Kamal 
Həsənov Cocuq Mərcanlı kəndi 
haqqında məlumat verib. Bildirib ki, 
Cəbrayıl rayonunun digər yaşayış 
məntəqələri kimi, Cocuq Mərcanlı 
kəndi də 1993-cü ildə Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən iş-
ğal edilərək yandırılıb, dağıdılıb. 
Azərbaycan Ordusunun 1994-cü ilin 
əvvəlində keçirdiyi Horadiz əməliyyatı 
zamanı kənd erməni işğalından azad 
olunub. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərinə 
qədər Lələtəpə strateji yüksəkliyi 
Ermənistan ordusunun işğalı al-
tında olduğundan Cocuq Mərcanlı 
kəndində yaşayış qeyri-mümkün idi. 
Lakin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
2016-cı ilin aprel ayında keçirdiyi 
əks-hücum əməliyyatı nəticəsində 
yüksəkliyin azad edilməsindən sonra 
kənddə təhlükəsiz yaşamaq imkanı 
yaranıb.

İşğalçı Ermənistan ordusu 
tərəfindən tamamilə dağıdılan Cocuq 
Mərcanlıda Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamları ilə 150 fərdi yaşa-
yış evinin, məktəb binasının, uşaq 
bağçasının, tibb məntəqəsi, poçt 
və klub-icma mərkəzi üçün binala-
rın, Şuşa şəhərində olan məscidin 
bənzərinin və digər zəruri infrastruktur 
obyektlərinin tikintisi həyata  keçirilib, 

“Qayıdış” parkı salınıb. Cocuq 
Mərcanlı sakinləri 24 illik köçkünlük 
həyatından sonra öz doğma yurdla-
rına dönüblər. Sakinlərin məşğulluğu 
üçün şərait yaradılıb.

Türkiyə-Azərbaycan dostluğun-
dan danışan Türkiyə Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin prezidenti Kərəm 
Kınık deyib: “Türkiyə ilə Azərbaycan 
bir millət, iki dövlətdir, hər zaman 
tək ürəkdir. Azərbaycanın acısı 
Türkiyənin acısı, Azərbaycanın sevin-
ci Türkiyənin sevincidir”. 

Qonaqlar Cocuq Mərcanlı 
kəndində tam orta məktəb və uşaq 
bağçası ilə tanış olub, məsciddə 
namaz qılıb, Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin Fövqəladə Mobil Könül-
lü Dəstəsinin üzvləri ilə görüşüblər. 

Sonra Füzuli rayonunun Qazaxlar 
və Mirzənağılı kəndlərində sakinlərlə 
görüş keçirilib.

Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin sədri Novruz Asla-
nov jurnalistlərə müsahibəsində 
deyib: Beynəlxalq Qızıl Xaç və 

Qızıl Aypara Federasiyasının 
Avropa və Asiya üzrə vitse-pre-
zidenti, Türkiyə Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin prezidenti Kərəm 
Kınıkın ölkəmizə səfərinin məqsədi 
Türkiyə və Azərbaycan Qızıl Aypara 
cəmiyyətləri arasında əməkdaşlıq 
əlaqələrinin gücləndirilməsi və inki-
şaf etdirilməsidir. Cəbhə bölgəsinə 
səfərin əsas məqsədi isə burada 
reallaşdırılan layihələrlə tanış olmaq, 
həmçinin mövcud ehtiyaclarla bağlı 
gələcəkdə yardım göstərilməsidir. 
Üç gün əvvəl Türkiyə Qızıl Aypara 
Cəmiyyəti tərəfindən göndərilən 
çadırların ikisi Cocuq Mərcanlıda qu-
raşdırılaraq xeyir-şər məclisləri üçün 
əhalinin istifadəsinə verilib. 

Səfərlə bağlı təəssüratlarını 
jurnalistlərlə bölüşən Türkiyə Qızıl Ay-
para Cəmiyyətinin prezidenti Kərəm 
Kınık deyib: “Bu yerlərin işğal zamanı 
dağıdıldığını, talan olunduğunu bilirik. 
Cocuq Mərcanlının çox sürətli şəkildə 
yenidən qurulması, inşa edilməsi, 
məktəbin, uşaq bağçasının fəaliyyət 
göstərməsi bizi sevindirdi. Dua edirik 
ki, Azərbaycanın işğal altındakı bütün 
əraziləri tezliklə azad edilsin və o 
torpaqların əsl sahibləri doğma yurd-
larına qovuşsunlar. İnşallah, o yerlər 
də Cocuq Mərcanlı kimi yenidən 
qurulacaq”. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə toxunan 
Kərəm Kınık bildirib ki, Azərbaycanın 
beynəlxalq müstəvidə tanımış 
ərazisinin bir hissəsi işğal olunub, 
köçkünlər ordusu yaranıb, onların 
hüquqları pozulub: “Dünya birliyi 
hələ də bu problemə göz yumur. 
Biz Azərbaycana bundan sonra da 
dəstək olacağıq. Azərbaycan və 
Türkiyənin Qızıl Aypara cəmiyyətləri 
bundan sonra da birlikdə hərəkət 
edəcək”.

AZƏRTAC

Ailə-məişət mövzusu 
ön plana çəkilən tamaşa-
da iki gəncin – Səriyyə və 
Rüstəmin böyük sevgisi təsvir 
olunur. Doğma qızının saf 
məhəbbətinə məhəl qoy-
mayan Çimnaz xanım onu 
vərəsəlikdən məhrum etmək 
məqsədilə dayısı oğlu, qoçu 
Qurbanla evliliyə məcbur 

etməyə çalışır. Səriyyəni 
zorla bu izdivaca təhrik edən 
dayısı Həmzə, Rüstəmin öz 
sevgisi uğrunda mübarizədən 
əl çəkmədiyini gördükdə, 
bu iki gəncin həyatına son 
qoymağa qərar verir. 

Səhnə əsərində 
cəmiyyətin əsas problemləri 
– ictimai, əxlaqi-mənəvi 

 inkişafa mane olan gerilik, 
dar düşüncəli insanların 
köhnə adət-ənənələrə 
sadiqliyi, pulun cəmiyyətdəki 
hökmranlığı təsvir olunur. 

Xalq artisti Firudin 
Məhərrəmovun quruluş ver-
diyi nakam məhəbbət dra-
mında Səriyyə rolunu Aynur 
Əhmədova, Rüstəmi Səyad 
Əliyev, Çimnazı Qızılgül Qu-
liyeva, Həmzəni Xalq artisti 
Qabil Quliyev canlandırırlar.

Tofiq Heydərovun 
rəhbərlik etdiyi teatrın yara-
dıcı heyəti görkəmli drama-
turqumuz C.Cabbarlının 
bu məşhur faciəsini böyük 
uğurla nümayiş etdirərək 
çoxsayllı tamaşaçıların 
rəğbətini qazandı.

Aida ŞÜKÜRLÜ, 
“Xalq qəzeti”

Türkiyə Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 
prezidenti Füzuli rayonuna və Cəbrayılın 
Cocuq Mərcanlı kəndinə səfər edib

Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin dəvəti 
ilə ölkəmizdə səfərdə olan Beynəlxalq Qızıl 
Xaç və Qızıl Aypara Federasiyasının Avropa 

və Asiya üzrə vitse-prezidenti, Türkiyə Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin prezidenti Kərəm Kınık noyabrın 28-də 
Füzuli rayonuna və Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad 
edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndinə səfər edib.

Mariya Zaxarova: Rusiya Azərbaycan 
və Ermənistan arasında humanitar 
tədbirlərin davamının tərəfdarıdır

Mariya Zaxarova no-
yabrın 17-21-də keçirilən 
Azərbaycan və Ermənistan 
jurnalistləri arasında səfər 
mübadiləsi ilə əlaqədar 
deyib: “Rusiyanın Xarici 
İşlər naziri Sergey Lavro-
vun təşəbbüsü ilə Dağlıq 
Qarabağ nizamlanması 
üzrə cari ilin aprelində 
Moskvada keçirilən görüşdə 
Ermənistan və Azərbaycanın 
Xarici İşlər nazirləri bir sıra 
humanitar məsələlərə dair 
praktik işə başlamaq haq-
qında razılıq əldə ediblər. 
Onların arasında KİV 
nümayəndələrinin qarşılıqlı 
səfərləri də var. Bu, martda 
Vyanada keçirilən sonun-
cu sammitdə şərtləndirilib. 
Bu cür səfərlər ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan sədrinin 
şəxsi nümayəndəsinin 
əlaqələndirici rolu ilə 

 noyabrın 17-dən 21-dək 
olan dövrdə keçirilib. Həmin 
səfərlərdə Azərbaycan, 
Ermənistan və Dağlıq Qara-
bağ jurnalistləri iştirak ediblər. 
Biz bu birgə tədbiri tərəflərin 
ermənilərlə azərbaycanlılar 
arasında əlaqələrin qu-
rulmasına kömək etmək 
niyyətinin göstəricisi kimi 
qiymətləndiririk. Hesab edirik 
ki, əhalinin sülhə hazırlan-
masına istiqamətlənmiş bu 
cür humanitar aksiyaları 
davam etdirmək lazımdır 
və şübhəsiz ki, biz onları 
dəstəkləyəcəyik. Mümkün 
istiqamətlərdən biri tərəflərin 
ərazisində həbsxanada 
olan şəxslərin taleyinin 
yüngülləşdirilməsidir. Bu 
barədə nazirlərin və ATƏT-in 
Minsk qrupu həmsədrlərinin 
Moskva bəyanatında deyilib. 
Öz tərəfimdən bir daha 

demək istəyirəm ki, biz 
tərəflərə zəruri vasitəçilik 
köməyi göstərməyə da-
vam edəcəyik”.  

M.Zaxarova onu da 
qeyd edib ki, Bratislava-
da keçiriləcək ATƏT-in 
Xarici İşlər Nazirləri Şu-
rası çərçivəsində Minsk 
qrupu həmsədrlərinin 
və bu təşkilatın Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin 
nizamlanması üzrə 
məsləhətləşmələri 
nəzərdə tutulub. O əlavə 
edib: “Dağlıq Qarabağ 
nizamlanması möv-
zusu son illər ərzində 

mütəmadi olaraq məhz 
ATƏT çərçivəsində müzakirə 
edilir. Qarşıdan gələn Bratis-
lavada keçiriləcək ATƏT-in 
Xarici İşlər Nazirləri Şurası 
çərçivəsində həmsədrlər üç-
lüyünün məsləhətləşmələri 
nəzərdə tutulub. Söhbət 
xüsusi tapşırıqlar üzrə 
səfirlər səviyyəsindən 
gedir. Əgər başqa format-
lar, başqa səviyyələrin 
keçirilməsi barədə hansısa 
əlaqə qərarlar qəbul olunsa, 
onda müvafiq olaraq bunu 
da şərh edəcəyik. Bizim 
tərəfimizdən bu mövzu 
ilə bağlı dialoqun bu cür 
ənənəvi dəstəklənməsini siz 
bilirsiniz”.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

UNESKO-nun  “Ümumdünya 
mədəni və təbii irsin  qorunması 
haqqında” Konvensiyasının 
Baş Assambleyasının 22-ci 
sessiyasında iştirak etmək 
məqsədilə Parisdə səfərdə olan 
nazir Əbülfəs Qarayev səfər 
çərçivəsində UNESKO-nun 
baş direktoru Odre Azuleylə 
 görüşmüşdür.

Görüşdə Azərbaycan-
UNESKO əlaqələri, “Bakı pro-
sesi” çərçivəsində təşkil edilən 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumunun nəticələri, 
Ümumdünya İrs Komitəsinin 
Bakıda keçirilmiş 43-cü sessi-
yası və nəticələri, 2020-ci il VII 
Bakı Beynəlxalq Humanitar Fo-
rumu və 2021-ci il Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Fo-
rumu, Azərbaycanın UNESKO-
nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə 
Hökümətlərarası Komitəsindəki 
fəaliyyəti, həmçinin İraqın Mo-
sul şəhərinin tarixi və mədəni 
irsinin bərpasına dəstək layihəsi 
ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıl-
mışdır. 

Xanım Odre Azuley Ümum-
dünya İrs Komitəsinin 43-cü 
sessiyasının yüksək səviyyədə 
təşkil edilməsi ilə əlaqədar 
Azərbaycan dövlətinin başçısına 
təşəkkürünü bildirmişdir. Baş 
direktor Bakıya ilk səfəri zamanı 

Azərbaycanın Birinci vitse-prezi-
denti, UNESKO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım Əliyeva 
ilə görüşdən xoş təəssüratlarla 
ayrıldığını qeyd etmişdir.

Əbülfəs Qarayev, öz 
növbəsində, bu il noyabrın   

19-da UNESKO Baş 
Qərargahında keçirilmiş 
Mədəniyyət nazirləri Forumu-
nun əhəmiyyətini qeyd edərək, 
tədbirin formatının ölkəmiz 
tərəfindən dəstəkləndiyini 
diqqətə çatdırmışdır.

Nazir Bakının 
 UNESKO-nun “Yaradıcı 
şəhərlər şəbəkəsi”nə daxil 
edilməsinə görə təşəkkürünü 
bildirmiş və hazırda bununla 
bağlı bir sıra layihələrin həyata 
keçirildiyini söyləmişdir.

Ə. Qarayev, həmçinin bu il 
noyabrın 27-də UNESKO Baş 
Qərargahında təşkilatın “Ümum-
dünya mədəni və təbii irsin 
qorunması haqqında” Konven-
siyasının Baş Assambleyasının 
22-ci sessiyasında Ümumdünya 
İrs Komitəsinin sədri qismində 
2018-2019-cu illər ərzində 
görülən işlər və komitənin 
43-cü sessiyasında qəbul edilən 
qərarlarla bağlı hesabatla çıxış 
edəcəyini bildirmişdir.

Görüşdə yaradıcı 
sənayelərin inkişafı və bu 
istiqamətdə UNESKO ilə birgə 
fəaliyyətin həyata keçirilməsi 
ilə bağlı da fikir mübadiləsi 
aparılmışdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

“Əl-Cəzirə” media şəbəkəsinin Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fon-
du (BAMF) ilə birlikdə hazırladığı Azərbaycana həsr edilmiş sənədli 
filmlərin “Əl-Cəzirə müsafir” proqramında yayımına başlanılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
filmlər Azərbaycanın zəngin tari-
xi, mədəniyyəti, əsrarəngiz təbiəti, 
insanların qədim ənənələri, yaşam 
tərzini, turizm potensialını ərəb dün-
yasına çatdırmaq məqsədi daşıyır. 
Hər birisi 25 dəqiqədən ibarət olan 5 
film Bakı və Naxçıvan şəhərləri daxil 
olmaqla, Azərbaycanın əksər region-
larını əhatə edir. Bu ilin 20 iyun-12 
iyul tarixlərində Azərbaycanda səfərdə 
olan sözügedən proqramının çəkiliş 
heyəti Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat 
Fondunun əməkdaşlarının yardımı və 

texniki dəstəyi ilə ölkəmizin 
gəzməli, görməli yerlərini, milli 
mətbəxini, tarixi irsini, folklo-
runu, musiqisini lentə alıb. Artıq Bakı 
ilə bağlı ilk film ərəb dünyasına təqdim 
edilib. Filmlər hər şənbə günündən 
ardıcıl olaraq proqram vasitəsi ilə 
göstərilməklə beş həftə ərzində hər gün 
nümayiş etdiriləcək. 

BAMF-nin prezidenti Umud 
Mirzəyev ölkəmizin ərəb dünyasında 
təqdim edilməsi və tanıdılması baxı-
mından filmlərin xüsusi əhəmiyyətini 
qeyd edib. “Ümumilikdə, filmlər ölkəmiz 

haqda mükəmməl təəssürat yaradır və 
misilsiz kadrlara malikdir. Bu vaxtadək 
İspaniya, Hollandiya, Malayziya, Vyet-
nam və digər ölkələrdə çəkilişlər aparın 
Əl-Cəzirə “Musafir”in bu peşəkar ko-
mandası ilə birlikdə işləmək və ölkəmizi 
təqdim etməkdən böyük qürur duyuruq. 
Film yüksək peşəkar komandanın və 
ən son imkanlara malik avadanlıqların 
istifadəsi ilə ölkəmizi ətraflı, əhatəli dün-
yaya təqdim edən ilk beynəlxalq sənədli 

filmdir desəm, bəlkə də yanılmaram. 
“Əl-Cəzirə müsafir” proqramının məşhur 
aparıcısı Hazim Abuvaftanın və baş 
prodüser Ziyad Calalın təqdimatı ilə 
hazırlanan filmin çəkiliş üzrə direktoru 
Nikolas Libersaledir. Qeyd edək ki, bu 
möhtəşəm ekran əsəri Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administrasiya-
sının ictimai-siyasi şöbəsinin və şəxsən 
Əli Həsənovun böyük dəstəyi ilə ərsəyə 
gəlib. 

BAMF, “Əl-Cəzirə” media şəbəkəsi 
ilə birgə müxtəlif layihələrin müəllifidir. 
“Bu layihənin meydana gəlməsində 
 “Əl-Cəzirə” media şəbəkəsinin baş 
direktoru, dostumuz Mustafa Souj, 
İbrahim Hamdan və Sami Əl Hac-
cın xidmətlərini xüsusi qeyd etmək 
istərdim”, – deyə bildirən Umud 
Mirzəyev Azərbaycana həsr edilmiş bu 
möhtəşəm ekran əsərinin təqdimatının 
planlaşdırıldığını və azərbaycancaya 
tərcümə olunaraq ölkə ictimaiyyətinə 
təqdim ediləcəyini vurğulayıb.

Masallıda keçirilən treninqlərdə məntəqə 
seçki komissiyalarının üzvlərinə seçki 

proseduru barədə ətraflı məlumat verilib

71 saylı Masallı kənd seçki 
dairəsində Mərkəzi  Seçki 
Komissiyasının (MSK) 

təşkilatçılığı ilə keçirilən treninqlərdə 
məntəqə seçki komissiyalarının 
üzvlərinə seçki proseduru barədə ətraflı 
məlumat verilib.

Keyfiyyətin və səmərəliliyin daha da 
yüksəldilməsi məqsədilə məntəqə seçki 
komissiyalarının üzvləri üçün təşkil olunan 
treninqlər MSK-nın treninq qrupu tərəfindən 
hazırlanan cədvəl əsasında kiçik qruplar 
şəklində keçirilir.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir 
ki, 71 saylı Masallı kənd dairə seçki komissi-
yasının sədri Loğman Şahbazov səsvermə 
prosesindən danışaraq, məntəqə seçki 
komissiyası üzvlərinin yerinə yetirəcəyi 
vəzifələri diqqətə çatdırıb.

Təlimdə çıxış edən dairə seçki komissiya-
sının üzvü Arif Mehdiyev səslərin sayılması 

və protokolların doldurulmasından söz açıb.
Treninqlər zamanı məntəqə seçki komis-

siyalarının hər bir üzvünə MSK tərəfindən ha-
zırlanan “Seçki günü üçün yaddaş” kitabçası, 
səsvermənin nəticələri haqqında protokol 
nümunəsi və bir sıra digər zəruri materiallar 
təqdim olunub.

71 saylı Masallı kənd dairə seçki komis-
siyasından verilən məlumata görə, bələdiyyə 
seçkilərinə hazırlıq işləri Mərkəzi Seçki Ko-
missiyasının təsdiq etdiyi “Azərbaycan Res-
publikasında bələdiyyə seçkilərinin hazırlanıb 
keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin 
təqvim planı”na uyğun davam etdirilir. 

Dairənin tərkibinə daxil olan 42 seçki 
məntəqəsi üzrə 35 min 233 seçici qeydə 
alınıb. Onlardan 636 nəfəri ilk dəfə ola-
raq seçki hüququndan istifadə edəcək 
gənclərdir. Seçicilərin 862 nəfəri 80-100 yaş 
arasındadır. 101 yaşlı Qızılağac kənd sakini 
Abbasova Ağanənə Əhməd qızı isə ən yaşlı 
seçicidir.

Rusiya Azərbaycan 
və Ermənistan 
arasında hu-

manitar tədbirlərin 
davamının, Dağlıq 
Qarabağ nizamlanması 
çərçivəsində əhalinin 
sülhə hazırlanmasının 
tərəfdarıdır. Bunu Mosk-
vada keçirilən brifinqdə 
Rusiya XİN-in rəsmi 
nümayəndəsi Mariya 
Zaxarova bəyan edib.   

Nazir Əbülfəs Qarayev Parisdə  
UNESKO-nun baş direktoru 
Odre Azuleylə görüşmüşdür

Lənkəranlı aktyorlar 
Rus Dram Teatrının səhnəsində

Noyabrın 27-də S.Vurğun  adına 
Azərbaycan Dövlət Akademik 
Rus Dram Teatrının səhnəsində 
C.Cabbarlının anadan olmasının 120 

 illik  yubileyi münasibətilə “Vəfalı Səriyyə” 
 tamaşası nümayiş olundu. Tamaşa Nəcəf 
bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram 
Teatrının   aktyorları tərəfindən təqdim edildi.

“Əl-Cəzirə” TV Azərbaycanla bağlı 
filmlərin yayımına başlayıb
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Ayten
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