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Hələ də davam edən koronavirus 
pandemiyası dünyanın bütün 
ölkələri kimi, Azərbaycanda 

da çoxsaylı fəsadlar törətdi. Sənaye 
müəssisələrinin, turizm-xidmət sekto-
runun işləməməsinin törətdiyi mad-
di zərəri dövlət kompensasiya etsə 
də, mənəvi itkilərimizin, bu amansız 
bəlanın apardığı dəyərli insanlarımı-
zın əvəzini heç zaman, heç kəs verə 
bilməyəcək. Həmin insanlardan biri də 
görkəmli rəssam, 1988-ci ilin fevralın-
dan ömrünün son gününədək Qarabağ 
mövzusunu yaradıcılığının əsas xətti 
kimi qoruyub saxlayan Vaqif Ucatay idi. 

Bu unudulmaz və dəyərli sənətkar haqqın-
da qələmə aldığım sətirləri onun 12 il əvvəl – 
2009-cu ilin iyulunda “Ekspress” qəzetinə ver-
diyi bir müsahibənin ürəyimə yatan məqamı 
ilə başlamaq istəyirəm. Jurnalistin sifarişlə 
işləmək barədə verdiyi sualı rəssam belə 
cavablandırırdı: “Sifarişli işi o zaman qəbul 
edirəm ki, o mənim sabahıma ləkə gətirməsin. 
Necə ola bilər, bu gün pul alıb xərcləyim, si-
farişi də yerinə yetirim, ancaq sabahıma qara 
ləkə salım. Ac qalaram, ailəmi, uşaqlarımı 

borcla dolandıraram, ancaq buna getmərəm… 
Sadə bir adam ağbirçək anasının portretini si-
fariş edirsə, “baş üstə” deyərək qəbul edirəm. 
Elə bilirəm ki, öz anamın portretini çəkirəm”.

Hamının anasını öz anası kimi qəbul 
etməyi bacarmağın bir adı var idi – sadəlik. 
Fərdin bütün böyüklüklərinin isə sadəliklərdən 
yarandığını hamı bilir. Vaqif əmi, sözün həqiqi 
mənasında, həm sadə adam idi, həm də 
böyük sənətkar. 

Bir çox insani keyfiyyəti tək vücuda sığ-
dıran, Azərbaycanın tanınmış rəssamı Vaqif 
Ucatay (Hüseynov) 1955-ci il iyunun 22-də 
Şabran rayonunda anadan olmuşdur. Kiçik 
yaşlardan evlərinin divarlarında asılan tablo-
lara saatlarla tamaşa edən balaca Vaqif, çox 
keçmədən – səkkiz yaşında olarkən özündə 
rəssamlığa meyli hiss etmişdi. O, dördüncü 
sinifdə oxuyarkən taleyini bu sənətlə bağ-
lamağa qərar vermişdi. Məktəbi bitirdikdən 
sonra – 1972-ci ildə Əzim Əzimzadə adına 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin 
Boyakarlıq fakültəsinə daxil olmuş və nəhayət, 
uşaq yaşlarından sevdiyi sənətin incəliklərini 
öyrənmək imkanı əldə etmişdir. 1973– 1975-ci 
illərdə Sovet ordusunda hərbi xidmət 
keçdikdən sonra rəssamlıq təhsilini davam 
etdirmişdir. 

Vaqif Ucatay daha sonra sənət təhsilini 
davam etdirmək üçün Leninqrada (indiki 
Sankt-Peterburq) yollanmış, təhsil alacağı 
akademiyanın ünvanını belə bilmədiyi halda, 
təqdim edəcəyi diplom işinin mövzusunu çox-
dan xəyal dünyasında canlandırmışdı.

Bir çox çətinliklərlə üzləşməsinə bax-
mayaraq, 1981-ci ildə Leninqradda Repin 
adına Rəssamlıq Akademiyasının Boyakarlıq 
fakültəsinə daxil olmuş, 1987-ci ildə akademi-
yanı bitirmişdir.

 Ucatay akademiyadakı təhsilini dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
 1941-ci ildə – Peterburq şəhəri hər tərəfdən 
mühasirədə olduğu zaman orada keçirilən 
800 illik yübleyinə həsr etdiyi “Nizami işığında” 
adlı böyük həcmli tablo ilə başa vurmuşdur. 
Milli kimliyimizlə bağlı olan bu tablo, əslində, 

akademiyanın fondunda saxlanılmalı olduğu 
halda, rəssamın uzunsürən səyləri nəticəsində 
1988-ci ildə Vətənə gətirilmişdir. Hazırda əsər 
Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində saxlanılır. 

O, 1990-cı ildən karikatura janrına yönəlir. 
Vaqif Ucatay Azərbaycan Karikaturaçı 
Rəssamlar Birliyinin və FECO (Beynəlxalq 
Karikaturaçılar Təşkilatları Federasiyası) 
qrupunun üzvü idi. Əsərləri bir sıra kitab və 
jurnallarda çap olunmuşdu. 1993-cü ildən 
pedaqoq-rəssam kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

Rəssamın ilk fərdi sərgisi 2007-ci ildə açıl-
mışdır. İstiqlal Muzeyində, Rəssamlar İttifa-
qında, İncəsənət Muzeyində dəfələrlə sərgiləri 
təşkil olunan Vaqif Ucatayın əsas yaradıcılıq 
istiqaməti milli-mənəvi dəyərlərə, türkçülüyə 
bağlı həyat yolu ilə yaxından əlaqəli idi.

2009-cu ildə ilk dəfə soyqırımına həsr 
edilmiş fərdi sərgisi keçirilmişdi. Həmin 
tarixdən etibarən rəssamın hər il 20 Yanvar 
hadisələrinə, Xocalı soyqırımına həsr edilmiş 
sərgiləri təşkil edilir. 

Bundan əlavə, rəssam erməni 
vəhşiliklərindən bəhs edən “Bax! Gör! 
Unutma!” adlı kitabın müəllifidir.  Qarabağ 
münaqişəsi dövründə və ötən əsrin 
əvvələrində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi ağlasığmaz cinayətləri əks etdirən 
kitab Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə köməyi 
və “Jurnalistika və İnkişaf Mərkəzi” İctimai 
Birliyinin təşəbbüsü ilə elektron formatda 
işıq üzü görüb. “Azərbaycan həqiqətləri və 
erməni vəhşilikləri” rəsm əsərlərindən ibarət 

“Bax! Gör! Unutma!” layihəsi çərçivəsində işıq 
üzü görən kitab Azərbaycan, rus və ingilis 
dillərindədir. Kitabda əks olunmuş 69 rəsm 
əsərinin hər biri əsirlikdə olmuş və erməni 
vəhşiliklərinə məruz qalmış canlı şahidlərin 
danışdığı faktlar əsasında ərsəyə gəlib.

Vaqif Ucatayın ən böyük arzusu 
Qarabağı, işğal altında olan rayonlarımızı 
azad görmək idi. Vətən müharibəsindəki 
qələbəyə ən çox sevinənlərdən biri olan 
rəssamın sevincinin həddi-hüdudu yox idi. 
O, hələ döyüşlərin davam etdiyi günlərdə, 
tez-tez deyirdi ki, müharibə bitsin, mütləq 
torpaqlarımızı ziyarət etməliyik. Müharibə 
bitdi, təəssüf ki, azad Qarabağı ziyarət etmək 
ona nəsib olmadı. Amma əminliklə söyləmək 
olar ki, yaşarkən qəlbi Vətənlə döyünən Vaqif 
Ucatayın ruhu o yerləri bir çoxumuzdan əvvəl 
ziyarət etmişdi. 

İmran ƏLİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Sadəlikdən doğan böyüklük

Futbol üzrə Avropa Çempionatı 2020-nin qrup mərhələsinin 
oyunlarına iyunun 23-də gecə “ölüm qrupu” adı almış  
F kvartetinin oyunları ilə yekun vuruldu. 13 gün Bakıdan 

Londona, Qlazqodan Budapeştə qədər kontinentin 11 ölkəsində 
davam edən futbol bayramı, insanları “evə məhkum etmiş”  
COVID–19-un son nəfəsində, sözün həqiqi mənasında, onların 
gündəlik həyatında xoş bir əhval-ruhiyyə yaratdı. Əslində bu, o 
demək idi ki, bəşəriyyət ölüm yayan heç bir xəstəliyə tabe olub, ona 
sevinc gətirən ənənəvi bayramlarından imtina etmək fikrində deyil.

Beləcə özünün 13-cü günündə 
Avro – 2020 F qrupunun iki qarşılaş-
ması ilə Münhendə doğma divarlar 
arasında Almaniya millisi ilə əzmkar və 
iddialı Macarıstan yığma komandası, 
Buxarestdə isə hazırki Dünya çempio-
nu Fransa millisi ilə Avropa çempionu 
Portuqaliya yığma komandasının 
gərgin keçən matçları ilə yekun vu-
ruldu. Hər iki oyun əvvəlcədən futbol 
mütəxəssislərinin və azarkeşlərinin 
qeyd etdikləri kimi, çox möhtəşəm 
idman mübarizəsi şəraitində keçdi.

Şərhimizə şərti olaraq ev sahibi 
qismində göstərilən Macarıstan ko-
mandası ilə Almaniya millisi arasındakı 
qarşılaşmadan başlamaq istəyirəm. 
Çünki bu qarşılaşma, az qala, Avropa 
futbol çempionatının tarixinə özünün 

ən böyük sensasiyasını yazacaqdı. 
Həmin gecə, deyəsən, Almaniya 

millisinin düşdüyü vəziyyətdən Bavari-
yadakı hava da çox narahat idi və son 
bir neçə gecə güclü göy gurultuları 
ilə müşaiyət olunan leysan yağışları 
ara vermirdi. Qarşılaşmanın start fiti 
veriləndən dərhal sonra növbəti leysan 
yağışlarının da sanki startı verildi. Ara 
vermədən yağan yağışa baxmaya-
raq, tamaşaçılar stadiondan getmək 
barədə qətiyyən düşünmürdülər. 
Futbol qarşılaşması isə Lövün 
yetirmələrinin ilk dəqiqələrdən hücuma 
atılması ilə diqqət çəkdi. Marko Rossi-
nin drujinası isə geri çəkilib müdafiədə 
qala qurmaq fikrində deyildi və başa 
düşürdü ki, bu taktika alman maşınının 
onları “əzməsi” ilə nəticələnə bilər. 

Komandaların heç birində sürpriz 
oyunçu yox idi. Almanların heyətində 
bircə Tomas Mülleri, meydanın bütün 
cinahlarında oynamaq keyfiyyətinə 
malik Leroy Sane əvəzləyirdi. Leroy 
həqiqətən çox fəal və rəqiblə təkbətək 
oyunda daha çevik və fəndgir görü-
nürdü. 

Statistikaya görə, buna qədər 
macarlar Münhendə 4 dəfə Almaniya 
millisi ilə qarşılaşıblar. 1991-ci ildə 
Almaniya millisi üzərində qələbədən 
savayı, onların aktivində Braziliyida 
keçirdikləri matçda 2-2 və AFR-lə 
4-1 hesabı var. Sonuncu dəfə isə 
komandalar 2016-cı ilin iyununda 
Gelzenkirhendə yoldaşlıq matçında 
qarşılaşıblar. O zaman Adama Lanqın 
avtoqolu və Tomas Müllerin qolu ilə 
Almaniya millisi 2–0 qalib gəlib. 

Bir neçə gün əvvəl hamı alman-
ların şəksiz qələbə qazanacağını 
deyirdi. Amma unutmaq olmazdı ki, 
macarlar az qaldı dünya çempuonu 
Fransanı məğlub edib Avro – 2020-də 
sensasiyaya imza atsınlar. Elə Didye 
Deşamın yetirmələri ilə heç-heçə özü 
də sensasiya sayılmalı idi. Marko Ros-
sinin yetirmələrinə sadəlöhv yanaşma 
almanlara baha başa gələ bilərdi. 

Almaniya millisi ilk dəqiqələrdən 
meydanda hökmranlığa başladı. Lakin 
oyunun 11-ci dəqiqəsində almanların 
“Maynç” klubundan yaxşı tanıdıqları 
Soloi başla vurduğu əla qolla hesabı 
açdı. Alman azarkeşlərinin eyforiyası 
bir anda yoxa çıxdı. Yenidən hamı 
sükuta qərq oldu. Qatı azarkeşlər 
dərhal 3 il əvvəl millilərinin Kazan-
da düşdükləri vəziyyəti xatırladılar. 
2018-ci il Löv Dünya çempionatına 
ilk oyunda Meksikadan gözlənilməz 
məğlubiyyətlə başladı. Sonra İsveç 
üzərində qələbə qazansa da... sadə 
Cənubi Koreya millisinə uduzdu. 

“Münhen Arenada” bir andaca 
həmən anların yaşantıları təkrarlandı. 
Fasiləyə qədər “Bundestim” hesabı 
bərabərləşdirə bilmirdi. Paralel gedən 
oyunda Portuqaliya Fransa ilə matçda 
bir xal əldə edib ikinci yerə qalxmış 

və Almaniya qrupun autsayderinə 
çevrmişdi. Bu isə “Bundestim”in Avro – 
2020-ni tərk etməsi demək idi. 

Hummelsin zərbəsi dirəyə dəyir, 
Ginter 7 metrdən topu düz qapıçının 
quçağına vurur, Qnabri boş qapı-
nın önündə topa çatmır... Dəqiqələr 
“əridikcə”, azarkeşlərin həyəcanı daha 
da artır. Topa sahib olmaqda almanlar 
73 faizli nəticə göstərsələr də hesabı 
dəyişə bilmirdilər.

İkinci hissədə də alman futbolçular 
yenə topa sahibolmada üstün idilər, 
lakin təhlükəli bir məqam yarada 
bilmirdilər. Macarlar əzmlə müdafiə 
olunur və ara-sıra əks hücumlar 
yarada bilirdilər. Artıq leysan dayansa 

da almanlar oyunda hələ ki, heç nəyi 
dəyişə bilmirdilər. Macarlar müdafiədə 
çox təmkinli və intizamlı oynayır, 
almanlara təhlükəli vəziyyət yaratma-
ğa imkan vermirdilər. Amma bütün 
bunlara baxmayaraq, macar qolkiper 
Qulaçinin səhvi Almaniya futbolçuları-
na istəklərinə nail olmağa imkan yarat-
dı. O küncdən verilən hava ötürməsinə 
ugursuz yüksəldi və bundan istifadə 
edən Hummels başı ilə topu Havertsə 
atdı. Bir metrdən qapıya düşmək isə 
alman oyunçuya elə də çətin olmadı. 
Qol: 1 –1. 

Lakin elə mərkəzdən oyuna baş-
layan macarlar dərhal hücuma keçib 
almanların müdafiəsində yaranan 
qarışıqlıqdan uğurla istifadə etdilər 
və Şafer qapısını boş buraxıb topu 
dəf etməyə gələn Noyerin qapısından 
ikinci topu keçirdi. Alman azarkeşlərin 
sevinci uzun sürmədi. Komanda yenə 
son pilləyə düşdü. Bu, artıq uçurumun 
kənarı idi.

Alman “maşını” yenə hücumların 
sürətini artırdı. Kroos özü qol vurmaq 
üçün əla vəziyyət yaratdı, lakin top 
qapı dirəyinin kənarından keçdi. Lakin 
bir dəqiqə sonra almanlar növbəti 
hücumda ağır məğlubiyyətdən xilas 

ola bildilər. Rəqiblərin cərimə meydan-
çasında qapı xəttindən qayıdan top Qo-
retskinin önünə düşdü. Meydana ikinci 
hissədə çıxan futbolçu topa var gücü ilə 
zərbə endirdi və qapıçıya komandasını 
xilas etmək üçün heç bir şans qoymadı. 
Macarıstan –2, Alamniya – 2. 

Lövün komandasına bu heç-heçə 
də qrupda ikinci yerdə 8/1 finala 
birbaşa vəsiqə qazanmağa bəs etdi. 
Lakin qeyd etdiyimiz kimi, qarşılaşma-
nın 84-cü dəqiqəsinə qədər Almaniya 
millisinin Avro– 2020-ni tərk etməsinə 
elə də çox vaxt qalmamışdı. Macarlar 
qrupun autsayderi kimi turniri tərk 

etsələr də, Avro –2020-nin ən azından 
8/1 finalında oynamağa layiq futbol 
nümayiş etdirdilər və Türkiyə, Rusiya 
millilərindən fərqli olaraq qürurla turniri 
başa vurdular. 

F qrupunun ikinci qarşılaşması – 
Fransa və Portuqaliya matçı da çox 
gərgin mübarizə şəraitində keçdi. 
Əvvəlcədən qeyd edim ki, Budapeştin 
“Puşkaş Arena” stadionunda keçən bu 
matç 11 metrlik cərimə zərbələri baxı-
mından turnirin fərqlənən oyunu oldu. 

Təbii ki, bu qarşılaşmanın favoriti 
Fransa millisi hesab edilirdi. Lakin 
Fernandu Santuşun komandası da Av-
ropa çempionatının son qalibi kimi öz 
titulunu qorumaq iddiasında idi. Matçın 
15-ci dqiqəsinə qədər oyun bərabər 
davam etdi. 16-cı dəqiqədə cərimə 
meydançası qarşısında topu ələ 
keçirən Mbappe rəqib qapısına güclü 
zərbə endirdi, qapıçı çevik sıçrayışla 
zərbəni dəf etdi. 

Hər şey 27-ci dəqiqədə başlan-
dı. Portuqaliya futbolçusu Mautinyo 
qapı önünə hava ötürməsi etdi. Topa 
yüksələn qolkiper Loris əvvəl topa, 
sonra isə dirsəyi ilə Danilonun  
üzünə zərbə endirdi. Laos dərhal  
11 metrlik nöqtəni göstərdi və qapıçını 

sarı vərəqə ilə cəzalandırdı. 
Kriştiano Ronaldo Lorislə dueldən 

qalib ayrılır: Portuqaliya – 1,   
Fransa – 0. Beləliklə, “Yuventus” klubu-
nun və Portuqaliya millisinin 36 yaşlı ul-
duz hücumçusu Kristiano Ronaldo milli 
komandada qol sayını 108-ə çatdırdı.
Yığma komandalar səviyyəsində bun-
dan çox qol vuran yalnız İran millisinin 
keçmiş forvardı Əli Daeyi olub – 109 
top. Beləliklə, Ronaldo daha bir qolla 
Dünya rekordunu təkrarlaya bilərdi. 

45-ci dəqiqədə Mbappe yenidən 
çevik oyunu ilə seçildi və cərimə mey-
dançasında Poqbadan aldığı ötürməni 
qapıya vurmaq istəyərkən, Semedo 
ona çarpıldı. Mateo Laos təkidlə 11 
metrlik nöqtəni göstərdi. Ronaldonun 
“Real” Madriddəki tərəfdaşı və uzun 
müddət sonra Fransa millisinə qayı-
dan Kərim Benzema komandasının 
bərabərlik topunu vurdu: 1 – 1. 

Ümumiyyətlə, Didye Deşa-
mın yetirmələri Avro –2020-də çox 
çətinliklə qol vururlar. Qələbə topları 
da daha çox idman xoşbəxtliyi hesab 
edilə bilər. Macarların və almanların 
qapısına vurulan toplar buna sübut-
dur. Dünya çempionu titulunu daşıyan 
komanda üçün bu, heç də müsbət 
göstərici hesab edilə bilməz. 

İkinci hissə yenicə başlamışdı ki, 
Benzema dubla imza atdı. Pol Poqba 
cərimə meydançasında boş qalan 
yerə Kərimə ötürmə etdi. “Real”ın 
 forvardı bir toxunuşla topu qapının 
uzaq küncünə göndərdi. Qol:  
Fransa – 2, Portuqaliya – 1. La-
kin bu da son olmadı. Fransızların 
müdafiəçisi Jül Kunde öz cərimə 
meydançalarında əllə oynadı. Laos 
artıq üçüncü dəfə 11 metrlik nöqtəni 
göstərdi. Ronaldonun zərbəsi bu dəfə 
də qarşısıalınmaz oldu: 2 –2. Beləliklə, 
portuqaliyalı ulduz Dünya və Avropa 
çempionatlarında vurduğu qolların 
sayını 109-a çatdırmaqla Ali Daeyi-
nin rekordunu təkrarladı. Bu hesab 
onun komandasını qrup mərhələsində 
 üçüncü yerdən ən yaxşı nəticə ilə  
8/1 finala çıxardı. Portuqaliya millisi 
Avro– 2016-nın pley-offuna da eynən 
beləcə çıxmışdı və sonda çempion 
tituluna sahib oldu. Görək, Fernandu 
Santuşun komandası Avro – 2020-də 
də bunu bacaracaqmı?!

Beləliklə, 8/1 finalın bütün işti-
rakçıları məlum oldu. Qarşılaşmalar 
aşağıdakı kimi olacaq: 

8/1 final qarşılaşmaları:
Uels – Danimarka (26 iyun saat 

20:00, Amsterdam “Johan Cruijff 
ArenA”)

İtaliya – Avstriya (26 iyun saat 
23:00, London, “Wembley Stadi-
um”)

Hollandiya – Çexiya (27 iyun 
saat 20:00, Budapeşt, “Puskás 
Aréna”)

Belçika – Portuqaliya (27 iyun 
saat 23:00, Sevilya “Estadio La 
Cartuja”) 

Xorvatiya -İspaniya (28 iyun saat 
20:00, Kopenhagen “Parken”)

Fransa – İsveçrə (28 iyun saat 
23:00, Buxarest “Arena Naçionale”) 

Almaniya – İngiltərə (29 iyun 
saat 20:00, London, “Wembley 
Stadium”)

İsveç –Ukrayna (29 iyun saat 
23:00, Qlazqo, “Hampden Park”)

İlqar RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti”

Avro–2020: 
İlk mərhələ sona çatdı

Macarıstan qrupdan çıxa bilmədi

AZƏRTAC ilə “China Daily” qəzeti arasında 
əməkdaşlıq  yeni mərhələyə qədəm qoyur

Çinin ingilisdilli “China Daily” qəzeti 
40 illik yubileyi münasibətilə dost agent-
lik olan AZƏRTAC-ın təbrik məktubunu 
dərc edib. 

AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri, OANA-
nın vitse-prezidenti Aslan Aslanovun nəşrin baş 
redaktoru Cou Şuçuna ünvanlandığı məktubda 
vurğulanır ki, əsrlərə söykənən Azərbaycan-Çin 
dostluq münasibətləri hazırda bütün sahələrdə 
uğurla inkişaf edir. Dövlət başçıları İlham Əliyev 
və Si Cinpin ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq 

əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə 
xüsusi önəm verirlər. Bununla bağlı media 
qurumlarının üzərinə də mühüm vəzifələr 
düşür. AZƏRTAC ilə “China Daily” qəzetinin 
yeni mərhələyə qədəm qoyan əməkdaşlığı 
ölkələrimizin və xalqlarımızın dostluğunun 
möhkəmlənməsinə mühüm töhfələr verir.

Qeyd edək ki, “China Daily” qəzeti ötən 40 
ildə böyük inkişaf yolu keçərək, milli nəşrdən 
dünya səviyyəli media qurumuna çevrilib. 
Hazırda qəzetin çap versiyasının abunəçilərinin 
və rəqəmsal platformalar üzrə oxucularının sayı 
350 milyon nəfərdən çoxdur. 

AZƏRTAC-ın “China Daily” ilə əlaqələrinin 
təməli 2018-ci ildə Şanxay Əməkdaşlıq 
Təşkilatının Pekində keçirilən birinci Media 
Sammiti zamanı qoyulub. Sammit çərçivəsində 
qəzetin rəhbərliyi ilə keçirilən görüşdə tərəflər 
arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə dair 
razılıq əldə olunub. O vaxtdan başlayaraq 
AZƏRTAC və “China Daily” xəbər mübadiləsi 
ilə yanaşı, jurnalistlərin təlim proqramları da 
daxil olmaqla, birgə layihələr həyata keçiriblər. 
İki ölkə arasında informasiya mübadiləsindəki 
fəallığına, nəşrin həyata keçirdiyi layihələrdə 
fəal iştirakına görə AZƏRTAC-a "China 
Daily"nin “Fəxri beynəlxalq media tərəfdaşı - 
2019” mükafatı təqdim olunub. 
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