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Son 136 ildə ən isti ay
Bu ilin iyul ayı me-

teoroloji müşahidələrin 
bütün tarixi ərzində, yəni 
son 136 ildə dünyanın ən 
isti ayı olub. NASA-nın 
məlumatına görə, ötən ay 
orta temperatur rekord 
göstəricilərin qeydə 
alındığı 2011-ci və 2015-
ci illərin iyul ayları ilə 
müqayisədə 0,18 dərəcə 
yüksək olub.

Xəbəri  “Radiovesti” verib.

Böyük Britaniya

İnflyasiya faizi artıb 
Böyük Britaniyada 

yanacaq qiymətlərinin 
artması ölkə iqtisa-
diyyatında inflyasiya 
faizinin keçən aya 
nisbətən yüksəlməsinə 
səbəb olub. Ölkənin 
Statistika Xidmətinin 
məlumatına görə, İsteh-
lakçı Qiymətləri İndeksi 
(İQİ) iyun ayında 0,5 
faiz olub. İyul ayında isə bu rəqəm 0,6 faizə yüksəlib. İQİ-nin 
artmasına spirtli içkilərin və otel qiymətlərinin artması da səbəb 
olub. Qeyd edilir ki, bu müddət ərzində Pərakəndə Qiymətlər 
İndeksi (PQİ) də 0,3 faiz artıb. Bu isə o deməkdir ki, gələn ildən 
İngiltərə, Şotlandiya və Uelsdə nəqliyyat və digər sahələrdə 
qiymətlər arta bilər.

Məlumatı BBC yayıb.

Kanada 

Kosmosa liftlə qalxmaq mümkün olacaq 
Kanadanın “Thoth 

Technologies” şirkəti 
kosmosa qalxmaq 
üçün lift quraşdırmaq 
fikrindədir. Bildirilir 
ki, yaxın zamanlar-
da ultrasürətli lift 
vasitəsilə kosmosa 
qalxmaq mümkün 
olacaq. Alimlər bu 

liftin necə quraşdırılacağı və işləyəcəyi haqqında da məlumat 
veriblər. Layihəyə əsasən liftin nanobloklardan ibarət hündür 
bir qala olacağı bildirilir. Qalanın ən üst qatında turistlər üçün 
xüsusi ayrılmış meydança və kosmik gəmilərin uçuş zolağı 
olacaq.

Məlumatı CNN verib.

Norveç

Hasilat artır
Bu ilin iyulunda 

Norveçin neft hasilatı 
2001-ci ilin mart ayından 
indiyədək maksimum 
həcmə – gündəlik 1,73 
milyon barrelə çatıb. 
Bu barədə Norveç 
Neft Direktorluğunun 
məlumatında bildirilir ki, 
cari ilin iyulunda ölkədə 
neft hasilatı 2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10 faiz 
artıb. Buna səbəb kimi İtaliyanın “ENI S.p.a” şirkətinin Nor-
veçin “Goliat” yatağında hasilata başlamasıdır. Yatağın hasilatı 
gündəlik 100 min barrel qiymətləndirilir.

Xəbəri “Euronews” verib.

Çin

Satış azalıb

Bu ilin ikinci rübündə Çində “Xiaomi” smartfonlarının 
satışı 38 faiz azalaraq, 10,5 milyon ədəd təşkil edib.  Məlumata 
görə, ötən ilin eyni dövründə bu rəqəm 17,1 milyon olub.  Qeyd 
edilir ki, Çin bazarının lideri satış həcminə görə dördüncü 
yerə düşüb və nəticədə o, “Huawei”, OPPO və “Vivo” kimi 
şirkətlərdən geri qalıb.

Xəbəri “Bloomberg” verib.   

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) 
Şurası Katibliyinin  kollektivi Antiinhisar Siyasəti 
və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət 
Xidmətinin rəisi Zahid İsayevə atası

İSA İSAYEVİN 
 vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.

“Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” MMC-nin 
rəhbərliyi və kollektivi İqtisadiyyat Nazirliyinin 
Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqla-
rının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin rəisi Zahid 
İsayevə atası

İSA İSAYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.

 Â Avqustun 18-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz 

keçəcək. Şimal küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq 
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 22-26, gündüz 31-36, 
Bakıda gecə 24-26, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət 
gecə 70-80, gündüz 35-45 faiz olacaq. Abşeron 
çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 27-28 
dərəcəyə çatacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 19-24, 
gündüz 33-38, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, 
Daşkəsən-Gədəbəy bölgələrində gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-
20, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax-Gəncə, Goranboy, Tərtər-Ağdam-
Ağcabədi-Füzuli-Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 20-
25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. 

 Â Balakən-Zaqatala-Qax-Şəki-Oğuz-Qəbələ, İs-
mayıllı-Şamaxı-Ağsu-Xızı, Siyəzən, Şabran, Quba- 
Qusar- Xaçmaz rayonlarında gündüz əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 18-23, 
gündüz 28-33, dağlarda gecə 13-18, gündüz 23-28 
dərəcə isti olacaq. 

 Â  Mərkəzi Aran: Ağdaş, Mingəçevir, Yevlax, 
Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara ra-
yonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 22-27, gündüz 30-35, dağlarda gecə 
16-21, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. 

Allah rəhmət eləsin

R.T.Ərdoğan: Türkiyə hüquqi 
dövlət prinsiplərinə sadiq qalacaq 

 � Dünən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Türkiyə Vəkillər İttifaqının iclasında 
çıxış edərək, 15 İyul dövlət çevrilişinə cəhd 
zamanı ölkə əhalisinin həqiqi vətəndaşlıq mövqeyi 
nümayiş etdirməsini yüksək qiymətləndirib. Bu 
barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.

 Dövlət başçısı bildirib ki, 
Türkiyədə öz ölkəsinə və xal-
qına qarşı müharibə elan etmiş 
qiyamçılarla mübarizə hüquqi 
dövlət prinsipləri çərçivəsində 
aparılıb.  Onun sözlərinə görə, 
15 iyul gecəsi təhlükəsizlik 
qüvvələri və məhkəmə orqanla-
rının əməkdaşları - prokurorlar 
və hakimlər qiyamçılara qarşı 
mücadilədə xalqla birlikdə 
olublar.

Türkiyə  Prezidenti 
vurğulayıb ki, 15 iyulda 
etnik mənşəyindən, siyasi 
baxışlarından və əqidəsindən 
asılı olmayaraq, bütün türk 
xalqı – 79 milyon insan tarixi 
imtahan verib. Deyib: "Qi-
yamçılar olduqca vicdansız, 
mənəviyyatsız, cinayətkar və 
şüursuz hərəkətlərə yol versələr 

də, türk milləti əsl şücaət və 
qətiyyət nümayiş etdirib. Bu 
xalq ən böyük hörmətə layiq-
dir". 

R.T.Ərdoğan daha sonra 
qeyd edib ki, əgər Türkiyədə 
baş verən hadisələrə, yəni bir 
neçə ay ərzində PKK və İŞİD 
terrorçularının törətdikləri ağır 
cinayətlərə bənzər proseslər Av-
ropanın hər hansı bir ölkəsində 
baş versəydi, o zaman Qərbdə 
nəinki ölüm hökmünü bərpa 
edər, hətta müddətsiz fövqəladə 
vəziyyət elan etməkdən vaz 
keçməzdilər. 

 Dövlət başçısı bir 
sıra Qərb siyasətçilərinin 
Türkiyədəki məlum hadisələrlə 
bağlı qərəzli mövqelərini də 
kəskin tənqid edib: "Təsəvvür 
edin, onlar mənə zəng vuraraq 

çevriliş qurbanları olan günah-
sız insanları deyil, qiyamçıların  
vəziyyətini soruşurdular. Çox 
maraqlıdır ki, onlardan heç 
biri terrorçular tərəfindən qətlə 
yetirilən 240 vətəndaşımızla, 
2195 yaralı insanımızla maraq-
lanmadı". 

Türkiyə Prezidentinin 
sözlərinə görə, Qərbdə nədənsə 
dövlət çevrilişinə cəhddə iştirak 
edənlərin həbs olunmalarından 
narahat olurlar. Əslində onlar 
bu əməlləri ilə əsl simaları-
nı göstərirlər. Lakin bunlara 
baxmayaraq, biz demokrati-
yanı, azadlığımızı və hüquqi 
dövlətimizi müdafiə etməkdə 
davam edəcəyik.  Biz bunla-
rı ona görə müdafiə etmirik 
ki, bunları bizə Qərb, yaxud 
Avropa İttifaqı gətirib, ona görə 
müdafiə edirik ki, Türkiyə xalqı 
bu dəyərlərə tamamilə layiqdir. 

Prezident R.T.Ərdoğan 
öz çıxışında "Türkiyədəki son 
hadisələrdən narahatlığını ifadə 
edən" "Amnesty İnternational" 
beynəlxalq hüquq təşkilatını da 
kəskin tənqid edib: "Siz əvvəlcə 
Türkiyəyə təşrif buyura, yerdə 
vəziyyətlə yaxından tanış 
ola bilərdiniz. Görərdiniz ki, 
parlamentlə bağlı nə baş verib? 
Necə olub  ki, bombardmanlar 
nəticəsində Polis İdarəsinin 
53 əməkdaşı qətlə yetirilib. 
Prezident kompleksinə necə 
zərbə endirilib ki, orada 6 nəfər 
həlak olub... Gəlin, vəziyyətlə 
yerindəcə tanış olun. Axı, bu, 
sizin işinizdir. Yalnız bundan 
sonra bəyanat səsləndirin". 

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti”

Fransua Olland Ukraynanı 
böhrandan çıxarma yollarını axtarır

 �  Ukraynanın böhrandan qurtulma 
yollarının Minsk anlaşmasına uyğun 
olaraq, Normandiya Formatı çərçivəsində 
həlli üçün yeni toplantı keçirilə bilər. Bu 
təşəbbüslə Fransa Prezdenti Fransua 
Olland çıxış edib.  Olland məsələnin həlli 
üçün ölkəsinin istənilən dəstəyi verməyə 
hazır olduğunu deyib.

Fransa Prezidenti qeyd 
edib ki, Normandiya Formatı 
çərçivəsində yeni görüşün 
təşkili üçün rəsmi Paris ev sahi-
bi kimi çıxış edə bilər.  Yelisey 
Sarayından verilən açıqlama-
da bildirilir ki, hətta Fransua 
Olland səsləndirdiyi təşəbbüsün 
həyata keçirilməsi üçün Alma-
niya Kansleri Angela Merkel 
və Ukrayna Prezidenti Petro 
Poroşenko ilə telefon danışığı 
aparıb. Bu barədə "TRT Haber" 
agentliyi məlumat yayıb.  

Açıqlamada təşəbbüsün 
Poroşenko tərəfindən gəldiyini 

bildirərək, Olland 
Krımın qeyri-
leqal  şəkildə 
Rusiya tərəfindən 
ilhaqına dair Fransanın 
mövqeyinin dəyişmədiyini 
bildirib. Ukraynanın şərqində 
baş verən hadisələrin sülh 
yolu ilə həlli üçün Norman-
diya Formatı çərçivəsində 
görüşlərin vacibliyinə istinad 
edilən şərhdə, təhlükəsizliyin 
qorunması, davamlı atəşkəs və 
beynəlxalq meyarlara uyğun 
şəkildə Ukrayna qanunlarına 
görə seçkilərin keçirilməsi 

kimi şərtlər lazımlı maddələr 
olaraq sıralandı. Açıqlamada 
tərəflərin Minsk razılaşmasına 
tam şəkildə əməl etməsi və 
sazişə sadiq qalması vacibliyi 
vurğulanıb. Olland tərəfləri bu 
hədəflərə çatmağı çətinləşdirən  
hər cür gərginlikdən uzaq dur-
mağa  çağırılıb.

Ülviyyə VAHİDQIZI, 
"Xalq qəzeti"

Türkiyədə Baş Qərargah 
rəisini prezident təyin edəcək, 
38 min məhbus azad edilir

 � Türkiyədə fövqəladə vəziyyət rejimi 
çərçivəsində qanun hökmündə iki qərarnamə 
qəbul edilib.

APA-nın “Resmi 
Qazete”yə istinadən verdiyi 
məlumata görə, qərarnamələrə 
əsasən, bundan sonra Türkiyə 
Silahlı Qüvvələrinin Baş 
Qərargah rəisini Nazirlər 
Kabinetinin təklifi ilə Türkiyə 
Prezidenti təyin edəcək.  

Qərarnamələrdə Telekom-
munikasiya Rabitə Nazirli-

yinin bağlanması, Fətullahçı 
Terror Təşkilatı (FETÖ) ilə 
əlaqəsi olan və Daxili İşlər 
və Xarici İşlər nazirlikləri, 
Türkiyə Silahlı Qüvvələri 
və dövlət qulluğundan xaric 
edilənlərin yeni siyahısı yer 
alıb. Polis orqanlarından 2 
min 360 nəfər, Türkiyə Silahlı 
Qüvvələrindən aralarında 

polkovniklər də olmaqla 136 
nəfər xaric edilib. FETÖ ilə 
bağlı olan 2 min 692 nəfər 
dövlət qulluğundan uzaqlaşdı-
rılıb. Əvvəllər Türkiyə Silahlı 
Qüvvələrindən uzaqlaşdırıl-
mış pilotların geri dönməsinin 
də yolu açılıb.

 Yeni qərarnamədə 
məhkumlarla da bağlı maddə 
yer alıb. Maddəyə əsasən, 
38 min nəfər məhbusun şərti 
azadlığa buraxılması nəzərdə 
tutulur.

Kaliforniyada fövqəladə 
vəziyyət elan edilib
 � ABŞ-ın Kaliforniya ştatının hakimiyyət 

orqanlarının nümayəndələri meşə yanğınına görə 
82 min nəfər yerli sakinin evakuasiya edilməsinə 
göstəriş veriblər.

"Reuters"in verdiyi 
məlumata görə, ABŞ Meşə 
Xidmətinin mətbuat katibi Lin 
Sayliet bildirib ki, yanğın sürətlə 
irəliləyir. Güclü külək yanğını 
daha da sürətləndirir. 

Artıq Los-Ancelesin şərq 
hissəsindəki altı min  hektar 

dağlıq ərazi tamamilə yanıb. 
Yanğın on minlərlə evi və tikilini 
təhlükə altına alıb.

Yanğını söndürmək üçün 700 
nəfərdən çox yanğınsöndürən 
səfərbər edilsə də, Kahan Pass 
rayonunda 120 min hektar ərazi 
tam yanıb. Yanğın Los-Anceleslə 

Las-Veqası birləşdirən magistral 
avtomobil yoluna yaxınlaşır.

Kaliforniya ştatında 
fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Qəzənfər  QASIMOV, 
"Xalq  qəzeti"

Peruda 5,3 bal gücündə zəlzələ olub
 � Perunun cənub hissəsində 5,3 bal 

gücündə zəlzələ baş verib.

"Reuters"in verdiyi 
məlumata görə, təbii fəlakət 
nəticəsində dörd nəfər həlak 
olub, 20 nəfər isə xəsarət 
alıb. Hakimiyyət orqanlarının 
bildirdiklərinə görə, yeraltı 

təkanlar nəticəsində 40-dan çox 
ev və tikili dağılıb.

 Peru Geofizika İnstitutu-
nun verdiyi məlumata görə, 
zəlzələnin epimərkəzi ölkənin 
ikinci şəhəri sayılan Areki-

pin yaxınlığında 8 kilometr 
dərinlikdə qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, 1868-ci 
ildə burada baş verən zəlzələ 
nəticəsində şəhər tamamilə 
dağılmış, xeyli insan həlak 
olmuşdu.

Qəzənfər  QASIMOV, 
"Xalq  qəzeti"  

Dünya şöhrətli Müslüm Maqomayev
 � O, həqiqətən  böyük müğənni idi. Mahnıları dünyanı  dolaşan bu  

görkəmli sənətkar təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrində sevilir 
və bu gün də xatirəsi ehtiramla yad edilir.

Hər il  olduğu kimi,  bu il də müğənninin  
doğum günü  böyük hörmət və məhəbbətlə  qeyd 
olundu. Sənətə və əsl sənətkara hörməti olan hər bir 
kəs avqustun 17-də Fəxri xiyabana gələrək Müslüm 
Maqomayevin məzarını ziyarət edib, abidəsi üzərinə 
tər güllər qoydu.

Müslüm Maqomayev  1942-ci ildə Bakıda ana-
dan olub. 14 yaşında doğma şəhəri Bakıda dənizçilər 
klubunda çıxış edən Müslüm Maqomayev ilk uğuru-
nu 1962-ci ildə qazanıb. Maestro Niyazinin tövsiyəsi 
ilə tələbə və gənclərin Helsinkidə keçirilən VIII 
Ümumdünya festivalına yollanan Müslüm oradan 
medalla qayıdıb. Bu münasibətlə populyar “Oqon-
yok” jurnalı onun portretini və “Bakılı gənc dünyanı 
fəth edir” sərlövhəli məqalə dərc edib.

Müslüm Maqomayev çox şərəfli bir ömür yolu 
keçmişdir. O, hələ  gənc ikən  SSRİ Xalq artisti fəxri 
adına layiq  görülmüşdü. Dünya şöhrətli müğənninin 

repertuarında 600-dək əsər var. O, həm 
də gözəl mahnılar müəllifidir. Müslum 
Maqomayevin ecazkar səslə ifa etdiyi mah-
nıların sırasında dahi Üzeyir Hacıbəylinin 
Nizami Gəncəvinin qəzəllərinə bəstələdiyi 
“Sənsiz” və “Sevgili canan” romansları-
nın xüsusi yeri var. Ona görə ki, burada 
üç dahi sənətkarımızın – şair, bəstəkar 
və müğənninin ruhu görüşür. Onu da 
etiraf etmək yerinə düşər ki, bu romanslar 
Müslümə qədər də korifey sənətkarların 
ifasında səslənib. Amma o, bu romanslara 
elə çalarlar gətirdi, elə sevgi ilə yanaşdı ki, 
onları fərqləndirməyi, özününküləşdirməyi 
bacardı, fəlsəfi yüksəkliyə qaldırdı.

Onun Xalq şairi Nəbi Xəzrinin 
sözlərinə bəstələdiyi və dillər əzbəri olan, 
Vətənimizin himni kimi əzəmətli səslənən 
“Azərbaycan” mahnısı da ölkəmizə ithaf 
olunmuş ən gözəl əsərlərdəndir. Müğənni, 

həm də “Oxuyur Müslüm Maqomayev”, “Nizami”, 
“Moskva notlarda” filmlərində çəkilib.

M.Maqomayevin milli musiqi mədəniyyətimizin 
inkişafı sahəsində mühüm nailiyyətləri yüksək 
qiymətləndirilib və o, müstəqil Azərbaycanın ali 
mükafatları – “Şöhrət” və “İstiqlal” ordenləri ilə 
təltif edilib. Ecazkar səsi ilə dünyanı fəth edən 
Müslüm Maqomayevin 70 illik yubileyi Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq 
sərəncamı ilə silsilə tədbirlərlə qeyd olunub.

Dünyaya göz açdığı 17 avqustu Azərbaycan 
təqvimində əlamətdar günə çevirən ölməz Müs-
lüm Maqomayev qəlblərdə elə bir sənət abidəsi 
ucaldıb ki, onu ziyarətə gələnlərin sırası heç vaxt 
seyrəlməyəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Koreyalı gənclərlə görüş keçirilib
 � Koreya Respublikasının 

gənclərdən ibarət nümayəndə 
heyəti ölkəmizə səfəri çərçivəsində 
avqustun 15-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
Gənclər Fondunda olub.

 Görüşdə fondun strateji planlaşdır-
ma və beynəlxalq əlaqələr sektorunun 
müdiri Vüsalə Niftəliyeva qurumun 
fəaliyyəti, həyata keçirdiyi tədbirlər və 
maliyyələşdirdiyi layihələr barədə qonaqlara 
məlumat verib.

Nümayəndə heyətinin üzvləri fon-
dun gənclərə göstərdiyi dəstəyi yüksək 
qiymətləndiriblər.

Söhbət zamanı Gənclər Fondu ilə Ko-
reya Respublikasının müvafiq qurumları və 
gənclər təşkilatları arasında əməkdaşlığın 

perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi apa-
rılıb. Səfər Azərbaycan-Koreya Respublikası 
gənclərinin mübadilə proqramı çərçivəsində 
təşkil olunub.

Hazırladı: Anar TURAN,  
"Xalq qəzeti"


