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Görkəmli bəstəkar, Azərbay-
can SSR xalq artisti, Üzeyir 
Hacıbəyov adına Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatı laure-
atı, Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının Qarabağ filialının 
rəhbəri Süleyman Əyyub oğlu 
Ələsgərov 22 fevral 1924-cü 
ildə Şuşada doğulmuşdur. 
1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasını bitirmiş-
dir. Azərbaycan musiqi sənəti-
nin inkişafı naminə yaradıcılıq 
səlahiyyəti geniş və çoxşaxəli 
olmuşdur. Respublika Radio 
Verilişləri Komitəsində xalq 
çalğı alətləri orkestrinin dirijo-
ru (1943), Azərbaycan Dövlət 
Musiqili Komediya Teatrının 
baş dirijoru, musiqi hissə mü-
diri (1944-1948), Kinematoq-
rafiya komitəsinin kinoteatr 
orkestrlərinin bədii rəhbəri 
(1949-1951), M.Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Fi-
larmoniyası mahnı və rəqs an-
samblının bədii rəhbəri (1951-
1952), Asəf Zeynallı adına Bakı 
Musiqi Texnikumunun direk-
toru (1952-1954), Respublika 
Mədəniyyət Nazirliyinin İn-
cəsənət İşləri İdarəsinin rəisi 
(1954-1956), Azərbaycan Döv-
lət Musiqili Komediya Teatrı-
nın direktoru və baş dirijoru 
(1960-1971), Ü.Hacıbəyov adı-
na Azərbaycan Dövlət Konser-

vatoriyasında xalq musiqisi, 
xalq çalğı alətləri kafedrası-
nın müdiri, professoru (1971-
1998) vəzifələrində çalışmış-
dır. Yaradıcılığında operetta 
janrı əsas yer tutur. "Məhəbbət 
gülü" (1945), "Ulduz" (1948), 
"Özümüz bilərik" (1962), "Ol-
madı elə, oldu belə" (1964), 
"Milyonçunun dilənçi oğlu" 
(1966), "Hardasan ay subay-
lıq" (1968), "Sevindik qız ax-
tarır" (1970), "Həmişəxanım" 
(1971), "Subaylardan görəsiz", 
"Gurultulu məhəbbət" operet-
taları Azərbaycan Musiqili 
Komediya Teatrının səhnəsin-
də bu gün də oynanılır. Onun 
"Bahadır və Sona", "Solğun 
çiçəklər" operaları, bir neçə 
kantata, "Gənclik" və "Vətən" 
simfoniyaları, "Bayatı-Şiraz" 

simfonik muğamı, simfonik 
poema və süitaları, 3 tar kon-
serti, 200-ə qədər mahnı və ro-
mansları (22 sözsüz mahnı), 
"Tarantella", "Rəqs-tokkata", 
"Rondo", "Aşıqvari", qanun 
aləti üçün yazdığı "Poema" 
("Rapsodiya") və digər əsərlə-
ri Azərbaycan musiqisinin in-
cilərindəndir. Süleyman Ələs-
gərov bir çox bədii və sənədli 
filmlərə musiqi bəstələmişdir. 
O, “Azərbaycan atları” (1953), 
“Daşkəsən” (1946), “Qabaq-
cıl sovxozda” (1955), “Qəmbər 
Hüseynli” (2007), “Musiqişü-
nas” (2001), “Ulduz” (1964), 
“Aktrisanın təbəssümü” (1974), 
“Azərbaycan elləri” (1976), “ 
Bəstəkar Süleyman Ələsgərov. 
Ömrün iki günü” filmlərinin 
musiqisinin müəllifidir. 
Bəstəkar 1972-ci ildən Azərbay-
can Bəstəkarlar İttifaqının Qara-
bağ filialının rəhbəri kimi çalış-
mışdır. 
1960-cı ildə "Azərbaycan SSR 
əməkdar incəsənət xadimi" 
fəxri adına, 1974-cü ildə "Azər-
baycan SSR xalq artisti" fəxri 
adına layiq görülmüşdür.
1967-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov 
adına Azərbaycan SSR Dövlət 
mükafatı, 1999-cu ildə "Şöh-
rət" ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Süleyman Ələsgərov 21 yan-
var 2000-ci ildə vəfat etmişdir.

(əvvəli 1-ci səhifədə)
İlk beşliyi "Alphatauri" komandasının fransa-
lı sürücüsü Pyer Qasli (+77.299s) tamamlayıb. 
Beşlikdə qərarlaşan pilotlar aktivlərinə müva-
fiq olaraq, 25, 19, 15, 12 və 10 xal yazdırıblar.
Bununla da niderlandlı pilot Maks Ferstappen 
"Formula-1" Azərbaycan Qran-prisində birin-
ci olmaqla cari mövsümdə beşinci qələbəsini 
qazanıb. Bakıdakı uğur niderlandlı pilotun 
karyerasında 25-ci qələbədir. Ümumilikdə 152 
yürüşdə gücünü sınayan M.Ferstappen ilk 
qələbəsini 2016-cı ildə İspaniya Qran-prisində 
qazanmışdır.
Maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçən 
Qran-pridə 5 sürücü - Karlos Sayns, Şarl Lek-
ler (hər ikisi "Ferrari"), Cou Quanyu ("Alfa 
Romeo"), Kevin Maqnussen ("Haas") və Lans 
Strol ("Aston Martin") bolidlərdə yaranan tex-
niki nasazlıq nəticəsində mübarizəni erkən da-
yandırıblar.
 "Formula-1" Azərbaycan Qran-prisi çərçivə-
sində Bakıda "Formula-2" yarışları da keçirilib. 
Bu yarışda hər biri iki pilotla təmsil olunan 11 
komanda birincilik uğrunda mübarizə aparıb. 
İyunun 10-da keçirilmiş sərbəst yürüş "Hitech 
Grand Prix" komandasının estoniyalı pilotu 
Yuri Vipsin qələbəsi ilə başa çatıb. İlk üçlüyü 
"Carlin" komandasının üzvü Liam Louson və 
"Hitech Grand Prix" komandasının pilotu Mar-
kus Armstronq tamamlayıblar.
Həmin gün keçirilmiş sıralama yürüşündə "Hi-
tech Grand Prix" komandasının estoniyalı pilo-
tu Yuri Vips qalib adını qazanıb. "Carlin" ko-
mandasının üzvü Liam Louson ikinci, "Prema 

Racing"in pilotu Dennis Hauqer üçüncü yeri 
tutublar. İyunun 11-də keçirilmiş "Formula-2" 
üzrə sprint yürüşündə "ART Grand Prix" ko-
mandasının pilotu Frederik Vesti birinci, "Pre-
ma Racing"dən Cehan Daruvala ikinci, "Car-
lin" komandasının sürücüsü Liam Louson isə 
üçüncü olublar.
İyunun 12-də isə "Formula-2" üzrə 29 dövrə-
dən ibarət əsas 29 "Prema Racing" komanda-
sının pilotu Dennis Haugerin qələbəsi ilə başa 
çatıb. "Carlin" komandasının pilotu Logan Sar-
geant ikinci, "MP Motorsport"un sürücüsü Fe-
lipe Druqoviç üçüncü yeri tutublar.
Beləliklə, qarşıya qoyulmuş vəzifə - idman təd-
birinin tələb olunan səviyyədə təşkili və onun 
iştirakçılarının ədalətli mübarizə aparması 
üçün lazımi şəraitin yaradılması uğurla icra 
olundu. Bakı Şəhər Halqası əməliyyat şirkəti 
əlaqədar dövlət orqanları ilə sıx əməkdaşlıq şə-
raitində idman tədbirini ən yüksək səviyyədə 
təşkil etdi, "Formula-1" komandalarının və  ya-
rışı televiziya ilə izləyən yüz milyonlarla moto-
idman azarkeşinin rəğbətini qazandı. 

DÜNYA

Bu məlumat İsveçin Statistika qurumunun 
son hesablamalarında əks olunub. Məluma-
ta əsasən, may ayında inflyasiya 7,2 faiz təşkil 
edib ki, bu da İsveçdə 1991-ci ilin dekabrından 
bəri ən yüksək aylıq inflyasiya səviyyəsidir.
Yüksək inflyasiyanın yaranmasına səbəb olan 
əsas amil ərzaq məhsullarının, xüsusən də ətin, 
südün, yumurtanın və pendirin bahalaşması 
olub. Amma elektrik enerjisi və istirahət xərcləri, 
eləcə də geyim, mebel, ictimai qida, otellərdə ge-
cələmə qiymətlərinin artması da buna səbəbdir.
Qeyd edək ki, digər Avropa ölkələri ilə yana-
şı, İsveçdə də son bir ildə ərzaq və xidmətlərin 
qiymətlərində xeyli artım müşahidə olunub.

Dünya bazarında xam neftin qiymətinin yük-
səlməsi fonunda Çində yanacağın topdan və 
pərakəndə satış qiymətləri bahalaşıb.
 Çin Milli İnkişaf və İslahat Komitəsinin qəra-
rına əsasən, iyunun 15-dən etibarən benzin və 
dizel yanacağının hər tonunun qiyməti müva-

fiq olaraq 390 yuan (57,8 ABŞ dolları) və 375 
yuan (55,57 dollar) artırılıb. Ölkənin neft emalı 
və satışı şirkətlərinə yanacağın topdan və pə-
rakəndə satış qiymətlərinin yeni qərara uy-
ğunlaşdırılması tapşırılıb. Bu, Çində cari ildə 
yanacağın 11-ci qiymət artımıdır. Çin ABŞ-dan 
sonra dünyada ikinci ən böyük yanacaq isteh-
lakçısıdır.
Qeyd edək ki, Çində qüvvədə olan qiymət 
mexanizminə əsasən, dünya bazarında neftin 
qiyməti hər ton üçün 50 yuandan yuxarı həddə 
qalxarsa və bu qiymət 10 iş günü ərzində qüv-
vədə olarsa, Çin hökuməti neft məhsullarının 
satış qiymətini də müvafiq qaydada artırır.

Ukraynanın işğalı ilə əlaqədar 
tətbiq edilən sanskiyalar səbə-
bi ilə bu il Rusiyanı tərk edən 
milyonçuların sayında kəskin 
artım müşahidə edilir.
İmkanlı şəxslərə xaricə köçməyə 
yardım edən “Henley & Part-

ners” şirkətinin hesabatına görə, 
bu il 2019-cu illə müqayisədə 
Rusiyanı üç dəfə çox milyonçu-
nun tərk etməsi gözlənilir.
Qeyd olunub ki, bu il Rusiyanı 
sərvəti 1 milyon dollardan çox 
olan 15 min nəfər tərk edəcək 

ki, bu da Rusiya milyonçuları-
nın 15%-nə bərabərdir.

Bu barədə agentliyin “Global Eco-
nomic Outlook” hesabatının iyun 
buraxılışında bildirilib.
Qeyd olunub ki, qlobal inflyasiya 
təzyiqləri güclənməkdə davam 
edir və iqtisadi artıma daha çox 
mənfi təsir göstərməyə başlayıb. 
Çindəki son kilidlənmələr qlobal 
istehsal tədarük zəncirinə təzyiqlə-
ri artırır.
Bundan əlavə, Rusiya-Ukrayna 
müharibəsindən qaynaqlanan 
enerji və ərzaq təchizatının kəsil-
məsi Avropa inflyasiyasına göz-
lənildiyindən daha sürətli təsir 
edir. İnflyasiya təzyiqləri xidmət 
sektorunda, xüsusən də sıx əmək 
bazarlarının nominal əməkhaqqı 
artımını artırdığı ABŞ və Böyük 
Britaniyada da çoxalır.
Agentlik bu və digər faktorları 
nəzərə alaraq dünya üzrə ÜDM-

in 2022-ci il üçün artım proqno-
zunu 0,6 faiz bəndi azaldaraq 
2,9%-ə endirib.
Bundan başqa, Çində iqtisadi ar-
tımın mart ayındaki 4,8%-dən, 
bu il üzrə 3,7%-ə düşəcəyi proq-
nozlaşdırılır. “Fitch Ratings” ABŞ 
üçün proqnozunu isə 0,6 faiz 
bəndi artıraraq 2,9 faiz, Avrozo-
na üçün isə 0,4 faiz bəndi artıra-
raq 2,6 faiz səviyyəsində yenidən 
nəzərdən keçirib.
Agentlik həmçinin, 2023-cü il üçün 
qlobal iqtisadi artım proqnozunu 
0,1 faiz bəndi azaldaraq 2,7%-ə 
endirib. ABŞ-da artımın 2023-cü 
ildə 1,5%-ə, 2024-cü ildə isə 1,3%-ə 
düşəcəyi proqnozlaşdırılır.
“Fitch Ratings” ABŞ-ın Federal 
Ehtiyat Sisteminin (FES) uçot 
dərəcəsini 2022-ci ilin 4-cü rü-
bündə 3%-ə, 2023-cü ilin birin-

ci rübündə isə 3,5%-ə, İngiltərə 
Bankının faiz dərəcələrini 2022-ci 
ilin 4-cü rübündə 2%-ə, 23-cü ilin 
birinci rübündə isə 2,5%-ə qaldı-
racağını düşünür.
Agentlik Avrozonada qısamüd-
dətli dövrdə inflyasiyanın artdı-
ğını nəzərə alaraq, 2022-ci ildə 
Avropa Mərkəzi Bankının uçot 
dərəcəsini 100 faiz bəndi, 2023-cü 
ildə isə 50 faiz bəndi artıracağını, 
2023-cü ilin ikinci rübündə uçot 
dərəcəsinin 1,5% səviyyəsində 
formalaşacağını proqnozlaşdırır.

Amerikanın Amazon korporasiyası bu il ABŞ-
da dronlardan istifadə etməklə kiçik bağlamala-
rın çatdırılmasına başlamaq niyyətindədir.
Bu barədə bazar ertəsi şirkətin saytında yerləş-
dirilən məlumatda deyilir.
“Yüzlərlə alim, mühəndis, aerokosmik və fu-
turoloqdan ibarət komandamız dron çatdırıl-
masını mümkün etmək üçün çox çalışdı və bu 
ilin sonunda Kaliforniyanın Lokford şəhərində 
yerləşən Amazon müştəriləri Prime Air-dən 
çatdırılma alan ilk şəxslərdən biri olacaqlar", -  
şirkət bildirib.
Amazon-un sözçüsü Ava Zammitin sözlərinə 
görə, dronlar kosmetika, dəftərxana ləvazima-
tı, batareyalar və yüngül məişət əşyaları kimi 
çəkisi 2,2 kq-a (5 funt) qədər olan bağlamala-

rı çatdıracaq. Zammit vurğulayıb ki, pilotsuz 
təyyarə bir saatdan az müddətdə təyinat yerinə 
uçmalı və sonra paketi alıcının həyətinə atmalı 
olacaq.
Amazon kiçik yüklərin çatdırılması üçün 2016-
cı ildən bəri pilotsuz uçuş aparatları hazırlayır. 
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