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Rusiya 

Sabiq nazirin açıqlaması 
Rusiyanın sabiq maliyyə 

naziri Aleksey Kudrin ABŞ 
və Qərb ölkələrinin sank-
siyalarının ölkənin ümumi 
daxili məhsulunu (ÜDM) ildə 
0,8-1 faizədək azalmasına 
səbəb olduğunu açıqlayıb. 
O qeyd edib ki, sanksiyalar 
səbəbindən müşahidə olunan 

qeyri-müəyyənlik  ölkəyə yeni investisiyaların cəlb olunmasını  
ləngidir. A.Kudrin əlavə edib ki, Rusiya iqtisadiyyatı rublun 
zəifləməsi səbəbindən hazırda 2004-2005-ci illərdəki səviyyəyə 
qayıdıb.

Məlumatı RNS yayıb.

İsveçrə 

16 milyard avroluq tunel 
Dünyanın ən uzun 

tuneli olan “Gotthard Base” 
istifadəyə verilib. Almaniyanın 
“Röneseans”  şirkəti tərəfindən 
tikilən tunelin büdcəsi 16 mil-
yard avrodur. Alp dağlarının 
altından 20 il əvvəl qazılmağa 
başlayan tunelin uzunluğu 57 
kilometrdir. Qeyd edək ki, 
tikinti zamanı tuneldən 28 milyon ton qaya və daş parçası çıxa-
rılıb. İsveçrədə inşa edilən bu tunel Avropanın bir çox ölkələrinə 
gediş-gəlişi asanlaşdırmaq məqsədilə inşa edilib. 

Xəbəri “Alman dalğası” verib.

Çin

60 min işçi  ixtisar olunub
Çinin “Foxconn” 

şirkəti 110 min nəfərlik işçi 
heyətinin 60 min nəfərini 
ixtisara salıb. Məlumata 
görə, ixtisara səbəb şirkətin 
həmin işçiləri robotlarla 
əvəzləməsidir. Bildirilir 
ki, robotlara hazırda ən 
adi əməliyyatları yerinə 

yetirmək həvalə olunub. Qeyd edək ki, son vaxtlar insan 
əməyini robotlarla əvəz etmək tendensiyası Çində kütləvi hal 
alıb. 

Məlumatı “Sinxua” yayıb. 

Dünyanın ən uzun şüşə körpüsü 
Çində dünyanın ən uzun 

şüşə körpüsünün tikintisi 
başa çatıb. Bildirilir ki, 
393 metr uzunluğunda olan 
möhtəşəm mənzərəyə malik 
şüşə körpü Xunan əyalətində 
inşa edilib. Qeyd edək ki, 
körpü yer səthindən 300 
metr hündürlükdə yerləşir. Məlumata görə, iri şüşə panellərdən 
quraşdırılmış körpü 800 insanın ağırlığına tab gətirə bilir.

Xəbəri NTV verib.

Türkiyə 

“PayPal” fəaliyyətini dayandırır
Dünyanın aparıcı on-

layn ödəmə sistemlərindən 
sayılan ABŞ -ın  “Pay-
Pal” şirkəti Türkiyədəki 
fəaliyyətini dayandırır.  
Bildirilir ki, iyunun 6-dan 
etibarən bu ölkədəki 
müştərilər pul göndərə 

və ya qəbul edə bilməyəcəklər. Bu müddət ərzində müştərilər 
hesablarındakı pulları yerli banklara köçürməlidirlər. Qeyd edək 
ki, “PayPal” şirkəti bu qərarı Türkiyənin Bank Tənzimləmə və 
Nəzarət Qurumunun şirkətin lisenziya üçün müraciətini rədd 
etməsindən sonra verib.  

Məlumatı CNBC verib.

Almaniya 

50 milyon avroluq təklif rədd edilib
Almaniyanın “Bayern 

Münxen” klubu David Alabanın 
transferi üçün İspaniyanın “Real” 
komandasının 50 milyon avro-
luq təklifini rədd edib. Münhen 
təmsilçisi avstriyalı müdafiəçini 
80 milyon avrodan aşağı qiymətə 
satmayacağını bildirib. Qeyd edək 
ki, D.Alaba ötən mövsüm oynadığı 46 matçda 2 qol vurub və 4 
qolun ötürməsini verib.

Xəbəri “Futbolhd.ru” verib. 

Hazırladı: Elçin ABBASOV,  “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası Rəyasət Heyətinin 
üzvləri Mərkəzi Bankın sədr müavini Xaqani Abdullayevə 
atası

SƏRXAN ABDULLAYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə  

başsağlığı verirlər.
                                                                                          

Asif Əsgərov Milli Məclisin deputatı Sədaqət Vəliyevaya 
bacısı 

ELZA  XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə  

başsağlığı verir.
                                                                                          

“Rabitəbank” ASC-nin müşahidə şurası və idarə heyəti 
Mərkəzi Bankın sədr müavini Xaqani Abdullayevə atası

SƏRXAN ABDULLAYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər.

İyunun 2-də 
Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, 

arabir tutulacağı, gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarı-
madanın bəzi yerlərində intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı 
var. Şimal küləyi əsəcək. Gecə 16-19, gündüz 21-26, Bakıda gecə 
17-19, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm 
civə sütunu, nisbi rütubət 75-85 faiz olacaq. 

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən gecə və axşam 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Zəif 
şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən-Gədəbəy 
bölgələrində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu 
düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 8-13, gündüz 
15-20 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax-Gəncə, Goranboy, Tərtər-Ağdam-Ağcabədi-

Füzuli-Cəbrayıl rayonlarında əsasən gecə və axşam bəzi 
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Balakən-Zaqatala-Qax-Şəki-Oğuz-Qəbələ, İsmayıllı-
Şamaxı-Ağsu-Xızı, Siyəzən, Şabran, Quba- Qusar- Xaçmaz 
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu 
düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 12-17, gündüz 
20-25, dağlarda gecə 7-12, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. 

 Â  Mərkəzi Aran: Ağdaş, Mingəçevir, Yevlax, Kürdəmir, 
İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Ha-
cıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə in-
tensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. 

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Zəif şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 16-19, gündüz 24-29, dağlarda gecə 6-11, gün-
düz 18-23 dərəcə isti olacaq. 

Allah rəhmət eləsin

 9 2015-ci il avqustun12-də “Kapital Qrup” MMC-nin 
nizamnaməsinə edilmiş dəyişiklik itdiyi üçün etibarsız sayı-
lır. VÖEN-1300655561.

R.T.Ərdoğan Fransa polisini 
zorakılıqda ittiham edib
 �  Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fransada əmək 

islahatlarına kəskin etiraz edən sakinlərə qarşı ölkə polisinin paytaxt Parisdə 
yol verdiyi zorakılıqları pisləyib. Bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat 
yayıb. 

Bəlli olduğu kimi, son günlər Fransada əmək 
islahatları əleyhinə etiraz aksiyaları keçirilir.  
İslahatlar fəhlələrin işə qəbulu və işdən azad 
edilməsi prosesində sahibkarların hüquqlarını 
genişləndirmək məqsədi daşıyır. Bu, əhalinin 
geniş təbəqələrində ciddi narazılıq doğurub. Yeri 
gəlmişkən, ölkənin aparıcı həmkarlar təşkilatları 
etirazçıları dəstəkləyir. 

Etiraz aksiyaları Parisdə və ölkənin bir sıra 
başqa böyük şəhərlərində tez-tez nəqliyyatın 
iflic olmasına, yanacaqdoldurma stansiyalarında 
böyük növbələrin yaranmasına səbəb olur. Fransa 
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, 
aksiyalarda iştirak edən 2 mindən çox insan artıq 
həbs edilib. 

Türkiyə dövlətinin başçısı deyib ki, Parisdə 

baş verənlərlə bağlı çox narahatdır. Onun 
sözlərinə görə, polisin etirazçılara qarşı 
qeyri-adekvat davranaraq zor tətbiq etməsi, 
zorakılıqlara yol verməsi qəbuledilməzdir. 
Türkiyə Prezidenti beynəlxalq insan hüquq-
ları qurumlarını və Qərb liderlərini etirazçı-
lara qarşı daha həssas davranmağa çağırıb. 

Yeri gəlmişkən, R.T.Ərdoğan Qərb 
mediasını ikili standartlara yol verməkdə və 
qeyri-obyektivlikdə suçlayıb. Deyib ki, me-
dia Parisdə etirazçılara qarşı polisin zorakı-
lıq səhnələrini göstərmir. O, Türkiyədə  üç il 

əvvəl "Gəzi parkı"nda  baş verənlərə işarə edərək 
vurğulayıb: "Onlar bizə hər zaman məsləhət 
verirlər. O zaman Qərb mediası canlı olaraq hər 
şeyi göstərirdi. İndi niyə kar və kor olub? Mən 
sizdən soruşuram: Siz niyə Parisdə və Brüsseldə 
öz hüquqları uğrunda mübarizə aparanların 
əleyhinəsiniz?". 

Xatırladaq ki, bu il iyunun 13-də Fransa 
parlamentində əmək islahatları üzrə yeni qanun 
layihəsinin müzakirələri başlanır. Bu il iyunun 
10-da isə Fransada futbol üzrə Avropa çempio-
natına start verilməlidir.  Fransa hökuməti etiraz 
aksiyalarının çempionatın gedişatına mane, ola 
biləcəyindən narahatdır.  

Məsaim ABDULLAYEV, "Xalq qəzeti"  

ABŞ milyarderləri Donald 
Trampın müdafiəsinə qalxıblar 

 � ABŞ-ın Las-Veqas ştatından olan 
milyarder Şeldon Edelson Respublikaçılar 
Partiyasının prezidentliyə rəsmi namizədi 
olmağa hazırlaşan Donald Trampın müdafiəsi 
üçün xüsusi komitə yaratmaq barədə düşünür. 
Məsələnin müzakirəsində Nyu-Cersi ştatının 
qubernatou, Trampın sabiq rəqibi Kris Kristi də 
iştirak edəcək. Məlumatı TASS verib. 

Qeyd edək ki, siya-
si fəaliyyətlə bağlı belə 
komitələrin fərqləndirici cəhəti 
namizədin təmsil etdiyi parti-
yanın xeyrinə təbliğat aparmaq 
üçün qeyri-məhdud həcmdə 
vəsait toplamağa imkan 
verməsidir. Komitə, eyni za-
manda, prezidentliyə namizədlə 
formal olaraq bağlı olmur. 

Məlumata görə, Şel-
don Edelson 2012-ci ildəki 
prezident seçkiləri kampani-
yasının gedişində də Respub-
likaçılar Partiyasının və onun 
namizədinin, eləcə də Konqre-
sin Nümayəndələr Palatasının 
sabiq spikeri Nyut Qinqriçin 
müdafiəsi üçün 100 milyon 
dollara qədər vəsait xərcləyib. 
Qinqriç hazırda respublikaçı-
ların sağ qanadının görkəmli 
siyasi xadimidir və Tramp pre-
zident seçiləcəyi təqdirdə onun 
vitse-prezident ola biləcəyi 
gözlənilir. 

Son məlumatlara görə, 
artıq Trampın müdafiəsi üçün 
iki xüsusi komitə yaradılıb. 
"Böyük Amerika" komitəsinə 
milyarderlər Bun Pikens və 
Stenli Habbard, ikinci komitəyə 
isə Ben Karsonun seçkiqabağı 
kampaniyasının sabiq rəhbəri 
Duq Uott rəhbərlik edir. 

Başqa bir xüsusi komitənin 

yaradılması imkanları barədə 
kaliforniyalı milyarder Tom 
Berrak da düşünür. O, artıq bir 
dəfə Tramp üçün vəsait toplan-
ması kampaniyasını təşkil edib 
və bu zaman 6 milyon dollar 
vəsait yığılıb. "The Wall Street 
Journal"ın yazdığına görə, 
Trampı dəstəkləyən xüsusi 
komitələrin çoxluğu bir sıra iri 
siyasi donorların müdaxiləsinə 
səbəb olub. Onlar bilmirlər ki, 
məhz hansı komitənin hesa-
bına pul köçürsünlər. Tramp 
özü də hansı xüsusi komitəni 
dəstəklədiyi barədə indiyədək 
heç nə deməyib. Bəzi hesab-
lamalara görə, namizəd ilkin 
seçkilər mərhələsində artıq 43 

milyon dollar şəxsi vəsaitini 
xərcləyib.

Demokratlar Partiyası-
nın prezidentliyə namizədi 
Hillari Klinton isə özünün seçki 
kampaniyası üçün 1 milyard 
dollar toplamaq niyyətindədir. 
Bununla yanaşı, onun seçki 
qərargahı partiyadan digər 
namizəd, Vermont ştatının 

qubernatoru Berni Sanderslə 
təmsil etdikləri təşkilatın gücü-
nü birləşdirmək və respublikaçı 
Trampa zərbə vurmaq üçün 
sıx əlaqədə çalışır. Bu barədə 
xanım Klinton CNN telekana-
lına müsahibəsində bildirib. 
Onun sözlərinə görə, artıq onun 
kampaniyasının nümayəndələri 
və Sandersin seçki qərargahı 
bununla bağlı bir-birinə kömək 
edir. "Demokratlar Partiyasının 
birləşdirilməsi üçün mən özüm 
əlimdən gələn hər şeyi edirəm. 
Biz bir-birimizə kömək edirik 
və bunu davam etdirəcəyik". 

Paşa ƏMİRCANOV,  
"Xalq qəzeti"

Dmitri Roqozin:  
Rusiya ABŞ-dan 9 dəfə geridə qalır 

 � Rusiya Federasiyasının Baş 
nazirinin müavini Dmitri Roqozin 
Sənaye və Ticarət Nazirliyinin iclasında 
çıxışı zamanı bəyan edib ki, RF  kosmik 
sahədə ABŞ-dan doqquz dəfə geri qalır. 
Bu barədə "Lenta.ru" məlumat yayıb.

D.Roqozin deyib ki, Rusiya hətta 
məhsuldarlığı 1,5 dəfə artırsa belə, heç vaxt 
onlara çatmayacaq. "Eləcə oturub NASA və Elon 
Musk barədə xəbərlərə baxıb məyus olacağıq",- 
deyə Roqozin bildirb.

Dimitri Roqozinin fikrincə, vəziyyəti 
düzəltmək üçün qərar qəbuletmə prosedurları 
maksimum asanlaşdırılmalı, sənəd dövriyyəsi 
ixtisar olunmalı, yoxlamalarsa bir pəncərə 
vasitəsilə aparılmalıdır.

Qeyd edək ki, ötən ay Roskosmosun rəhbəri 
İqor Komarov da demişdi ki, Rusiya yenidən 
istifadə edilə bilən daşıyıcı raketlərin istehsa-
lına başlayacaq, ancaq bunun nə zaman baş 
verəcəyini deməyə çətinlik çəkmişdi. 

Xatırladaq ki, bir neçə həftə əvvəl Rusiya 
yeni tikdiyi "Vostoçnı" kosmodromundan raket 
buraxmağa çalışmış, amma buna yalnız ikinci 
cəhddə nail olmuşdu. Kosmodroma raketin bura-
xılmasına gəlmiş Prezident Putin buna görə bəzi 
məmurları cəzalandırmış, o cümlədən Roqozinə 
töhmət vermişdi.

Mahmud QƏZƏNFƏROĞLU, "Xalq qəzeti"

OPEC yeni baş katib seçir 
 � 2016-cı ilin may ayında dünya bazarında 

neftin qiyməti 8 faiz artıb. "Bloomberg"in verdiyi 
məlumata görə, bu son beş ildə, yəni 2011-ci ildən 
sonra ən yaxşı göstərici olub.

Nyu-York Əmtəə Birjasının 
( NYMEX )  verdiyi  məlumata 
görə, Texas sortu adlandırılan 
ABŞ-ın "WTI" markalı neftinin 
qiyməti artaraq bir barreli 49,93 

dollar olmuşdu. Hazır-
da isə "WTI" markalı 
neftin bir barreli 48,93 
dollardır.

Londonun "İCE" 
birjasının verdiyi 
məlumata görə, may 
ayında "Brent" markalı 
neftin qiyməti 2015-ci 
ilin noyabr ayından 
sonra 50 dolları 
keçərək bir barreli 
50,12 dollar olmuşdu. 

Hazırda isə "Brent" markalı nef-
tin bir barrelinin qiyməti 49,67 
dollardır.

Ekspertlərin bildirdiyinə 
görə, dünya bazarında neftin 

qiymətinin artması Kanadada 
tüğyan edən meşə yanğınları 
nəticəsində neft ixracının kəskin 
azalması və Nigeriyada terrorçu-
lar tərəfindən neft mədənlərinin 
və neft kəmərlərinin yandırılması 
olub.

Bu gün Vyanada OPEC-ə 
üzv dövlətlərin növbəti sammiti 
keçirilir. Sammitdə neft ixracının 
azaldılması məsələsi müzakirə 
edilir. Həmçinin, "Reuters" qeyd 
edib ki, sammitdə yeni baş katib 
seçiləcək. 2007-ci ildən OPEC-in 
baş katibi işləyən, liviyalı iqti-
sadçı Abdulla Salem əl-Bədrini 
Nigeriya Dövlət Neft Şirkətinin 
keçmiş rəhbəri Məhəmməd Bar-
kindo əvəz edəcək.

         Qəzənfər  QASIMOV, 
"Xalq  qəzeti"    

 III Bakı  Beynəlxalq Turizm Filmləri 
Festivalının açılış mərasimi 

 � Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
təşkilatçılığı ilə dünən  Nizami Kino 
Mərkəzində  III Bakı Beynəlxalq 
Turizm Filmləri+ Festivalının açılış 
mərasimi oldu. Tədbirdən əvvəl 
jurnalistlər  üçün mətbuat konfransı 
keçirildi. 

Qeyd olundu ki, bu festivalın məqsədi 
turizmin müxtəlif sahələrinə həsr olunan, 
daxili və beynəlxalq turizmin inkişafına təkan 
verə biləcək filmləri təbliğ etmək, ən yaxşı 
filmlərin müəlliflərini həvəsləndirməkdir. Fes-
tival eyni zamanda, diqqəti tarixi və mədəni 
irsin beynəlxalq mərkəzlərindən biri olan 
Azərbaycanın turizm potensialına cəlb etməyi 
də qarşısına məqsəd qoyub. 

Festivalın seçim komissiyasına 71 ölkədən 
420 ekran əsəri təqdim olunub. Film göndərən 
ölkələr arasında ABŞ, Türkiyə, Argentina, 
Avstraliya, Baham adaları, Banqladeş, BƏƏ, 
Braziliya, Butan, Çili, Çin, CAR, Dominikan, 
Hindistan, İraq, İsrail, Kanada, Kolumbiya, 
Konqo, Malayziya, Mavritaniya, Meksika, 
Mərakeş, Misir, Monqolustan, Nepal, Oman, 
Peru, Ruanda, Şri Lanka, Vyetnam, Yaponiya, 
Avropa və MDB ölkələri var. 

Festivalın seçim komissiyası tərəfindən 28 
ölkədən 78 film müsabiqə proqramına daxil 
edilib. Seçilən filmlər 5 kateqoriya üzrə yarı-
şacaqlar: ölkə, region, şəhər; mədəniyyət və  
ənənə; eloji turizm və digər turizm növləri;TV 
məhsulları olan filmlər, videoçarxlar. 

Festivalın müsabiqə proqramındakı filmlər 
kinematoqrafçılar, media, səyahət və turizm 
ekspertlərindən ibarət 6 nəfərlik beynəlxalq 
münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndiriləcək. 
Münsiflər heyətinə tanınmış jurnalist Azər 
Qərib rəhbərlik edir. Heyətə Azərbaycandan 
Azər Qəriblə yanaşı Ayaz Salayev, Yusif 
Şeyxov, Rauf Paşayev, Macarıstandan Endre 
Florian, Rusiyadan İnna Demejko daxildirlər.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  
"Xalq qəzeti"


