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500 milyon dollara malikanə satılır 
ABŞ-ın Los-Anceles 

şəhərində yerləşən “The 
One” adlı malikanə 500 
milyon dollara satışa çıxa-
rılıb. Bildirilir ki, yaşayış 
sahəsi 9290 kvadratmetr 
olan bu nəhəng evdə gecə 
barı, 12 qarderob otağı, 
20 yataq otağı, 11 mətbəx, 
22 vanna otağı, çox sayda 
hovuzlar, 3 əyləncə otağı, 2 
ev kinoteatrı, 2 fitnes zalı, 
şərab zirzəmisi yerləşir. 

Xəbəri CNN verib. 

Balıq yeyən uşaqlar dərrakəli olurlar
ABŞ-ın Pensilva-

niya Universitetinin 
alimlərinin apardığı 
tədqiqatlar nəticəsində 
bəlli olub ki, uşaq-
ların qida rasionuna 
balığın daxil edilməsi 
vacibdir. Tədqiqatçılar 
qeyd edirlər ki, həftədə 
ən az bir dəfə balıq 
yeyən uşaqlar öz 
həmyaşıdlarından dərrakəli olurlar. Bu uşaqların gecə yuxusu 
daha möhkəm olur. Onlar nadir hallarda gecələr oyanır və gün 
ərzində daha az yorulurlar.

Xəbəri “MedDaily” verib.

Çin

Dünyanın 2-ci ən böyük qaz idxalçısı 

Çin 2017-ci ildə maye təbii qazın idxalında Cənubi Koreya 
Respublikasını geridə qoyaraq dünyanın ikinci ən böyük idxal-
çısı olub. Bildirilir ki, cari ildə Çinin “mavi yanacağın” idxalı 
təxminən 50 faiz artaraq 38 milyon tona çatıb.

Analitiklərin fikrincə, təbii qaz idxalının artmasının əsas 
səbəbi yaşayış yerlərində istilik məqsədilə kömür əvəzinə təbii 
qazdan istifadənin çoxalmasıdır.

Məlumatı “Reuters.com” yayıb.

Böyük Britaniya 

5 min avtomobil geri çağırılır
Böyük Britaniya-

nın “Aston Martin” 
şirkəti ABŞ-da satılmış 
5 mindən çox avto-
mobili geri çağıracaq. 
Bildirilir ki, bu qərar 
avtomobillərin elektrik 
sistemindəki nasazlıq-
la əlaqədar verilib.

Qeyd edilir ki, 
geri çağırılma 2009-
2016-cı illərdə buraxılmış “DB9”, “DBS”, “Rapide”, “Virage” 
və “Vanquish” modellərinə şamil olunur.

Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Virgil van Deyklə maraqlanırlar 

“Sauthempton”un müdafiəçisi Virgil van Deyk “Mançester 
Siti” klubunun maraq dairəsinə düşüb. “Mançester Siti”  van 
Deykin keçidi  üçün qarşı tərəfə 60 milyon funt-sterlinq təklif 
göndərib. Bildirilir ki, hollandiyalı oyunçu təklifə müsbət cavab 
verərsə, keçid qış transfer dönəmində gerçəkləşə bilər.

Qeyd edək ki, van Deyklə “Barselona”, “Liverpul” və “Çel-
si” klubları da maraqlanır.

Xəbəri “Sport.es” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Dekabrın 27-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur-
suz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi 
yerlərdə zəif duman, çiskin olacaq. Cənub 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 
4-7, gündüz 9-14, Bakıda gecə 5-7, gündüz 
11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
normadan yüksək 773 mm civə sütunundan 
768 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 
gecə 70-80, gündüz 50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı 
yerlərdə zəif duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 11-16 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5, gün-
düz 10-15 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı 

olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə du-
man olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5, 
gündüz 8-13 dərəcə isti , dağlarda gecə 2-7 
dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 2-7, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər duman olacaq.
Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-6, gündüz 
10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 7-12 
dərəcə isti olacaq. 

Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun 
rəhbərliyi və kollektivi Farid Seyidova atası

CƏLAL MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
 başsaglığı verirlər.

 Allah rəhmət eləsin

D  Ü  Z  Ə  L  İ  Ş
“Xalq qəzeti”nin 26 dekabr 2017-ci il tarixli sayının 9-cu səhifəsində dərc olunmuş  “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi 

haqqında”  Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanında 
1.7.2.5. bəndi aşağıdakı kimi oxunmalıdır:
1.7.2.5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 

İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu
4 042 068,0 4 042 068,0

 � Koreya Xalq Demokratik Respublikası 
gələn il ABŞ-la danışıqlara başlamağa və Cənubi 
Koreya ilə münasibətləri nizamlamağa cəhd 
edəcək. Bu barədə Koreya Respublikasının 
Birləşmə Məsələləri üzrə Nazirliyinin hazırladığı 
hesabatda bildirilir. Məlumatı TASS verib. 

“Şimali Koreya ABŞ-la danışıqlara başlamağa cəhd edəcək, 
eyni zamanda, de-fakto nüvə dövləti kimi tanınmağa çalışacaq”, - 
deyə sənəddə qeyd edilir. 

Cənubi Koreyanın Birləşmə Məsələləri üzrə Nazirliyinin 
fikrincə, KXDR gələcəkdə onun əleyhinə tətbiq edilmiş iqtisadi 
sanksiyaları yumşaltmağın yollarını tapacaq. “Ticarət həcminin və 
valyuta axınının azalması, ehtiyatların çatışmazlığı və iqtisadiy-
yatın bütün sahələrində istehsalın aşağı düşməsi kimi nəticələrin 
yumşaldılmasına yönəlmiş cavab tədbirləri görüləcək”. 

Xatırladaq ki, Koreya yarımadasında vəziyyət bu ilin noyab-
rında Pxenyanın növbəti raket sınağı keçirməsindən sonra yenidən 
gərginləşməyə başlayıb. KXDR hökumətinin elan etdiyi kimi, 
“Xvanson-15” tipli yeni raket 53 dəqiqə ərzində 4475 kilometr 
yüksəkliyə qalxıb və 950 kilometr məsafə qət edib. Sınaqların 
başa çatmasından sonra rəsmi Pxenyan bəyan edib ki, raket 
nüvə başlığı daşımağa və ABŞ-ın bütün ərazisini hədəfə almağa 
 qadirdir. 

KXDR-in noyabrın 29-da ballistik raketin sınağını keçirməsi 
ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurası dekabrın 22-də bu ölkəyə 
qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi barədə qətnamə qəbul edib.

Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə 
ölkəsinin Vaşinqton və Pxenyan arasında vasitəçi ola biləcəyini 
bəyan edib. Ancaq buna ehtiyac olmalı və hər iki tərəf razılığını 
bildirməlidir. “Buna ehtiyac və hər iki tərəfin istəyi olarsa, Rusiya 
vasitəçi olmağa hazırdır. Bilirsiniz ki, iki tərəf arasında yalnız öz 
arzunla vasitəçi ola bilməzsən, bunun üçün hər iki tərəfin iradəsi 
olmalıdır. Hazırda bu kifayət qədər ziddiyyətli ritorika məhz 
Pxenyan və Vaşinqton arasında aparılır, Rusiyanın vasitəçiliyə 
hazır olması isə, göz qabağındadır ki, yalnız gərginliyi azaltmaq 
istəyindən irəli gəlir”, - deyə Peskov bildirib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  “Xalq qəzeti”

Rusiya KXDR və 
ABŞ arasında 

vasitəçi olmağa 
hazırdır

Xalq artisti Sona Hacıyevanın 
110 illiyi qeyd olunub

 � Teatr və kino aktrisası, Xalq artisti Sona Hacıyevanın  110 illiyinə  
həsr edilmiş  tədbir  keçirilib. Tədbir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Teatr 
Xadimləri İttifaqı və Akademik Dövlət Milli Dram Teatrının təşkilatçılığı ilə  
baş tutub. Xatirə gecəsində görkəmli sənətkarın səhnə və kino fəaliyyətinə həsr  
olunmuş  videoçarx nümayiş etdirilib.

Tədbirdə Xalq artisti  Hacı İsmayılov 
Sona Hacıyevanın sənət  yolundan danı-
şıb.Teatr səhnəsində yaddaqalan obrazları  
yaradan  Sona Hacıyeva 1907-ci il iyunun 
25-də Şəkidə anadan olub. Görkəmli sənətkar  
ömrünün sonunadək Dövlət Dram Teatrının 
səhnəsində dünya və Azərbaycan dramaturq-
larının əsərlərində müxtəlif obrazlar yara-
dıb. O vurğuladı ki, mürəkkəb bir zamanda 
səhnəyə gələn, 200-dən artıq müxtəlif rol  
yaradan, həm lirik, həm də komik obrazların 
mahir ifaçısı Sona Hacıyeva Azərbaycan kino 
sənətinin inkişafına da öz töhfəsini verib. 

Sonra Xalq artisti Ağakişi Kazımov 
çıxış edərək,  Azərbaycanın ilk peşəkar  
aktrisalarından olan Sona Hacıyevanın ilk 

dəfə 13 yaşında Sultan Məcid Qənizadənin 
“Axşam səbri xeyir olar” tamaşasındakı 
Çimnaz obrazı ilə səhnəyə çıxdığını tədbir 
iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb. Həmçinin 
bildirilib ki, Sona xanımın qabiliyyəti, iste-
dadı o dövrün görkəmli aktyorlarından olan 
Mirzəağa Əliyev və Hacıağa Abbasovun 
diqqətini cəlb edir.

Digər çıxışcılar bildirdilər ki,   Sona 
Hacıyevanın Azərbaycan Dövlət Dram 
Teatrının səhnəsində ilk rolu Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin “Pəri-Cadu” əsərindəki 
Səlimə  obrazı  olub. Sonralar aktrisa uzun 
illər bu teatrda çalışaraq müasir və klassik 
dramaturqların əsərlərinin tamaşalarında 
müxtəlif obrazlar yaradıb. Sona xanım 
Opera və Balet Teatrında da çıxış edərkən 
yaratdığı Leyli, Əsli, Asya, Şahsənəm obraz-
ları maraqla qarşılanır, Azərbaycan qadınının 
ağır taleyini, üzləşdiyi çətinlikləri güclü və 
emosional şəkildə tamaşaçılara çatdırırdı.

Qeyd edək ki, Sona Hacıyeva dövrünün 
görkəmli teatr xadimləri ilə tərəf-müqabil 
olub,  Kazım Ziya, Rza Əfqanlı, Ülvi Rəcəb, 
Mərziyyə Davudova, İsmayıl Osmanlı, Möh-
sün Sənani, Mustafa Mərdanov, Ağasadıq 
Gəraybəyli kimi korifeyləri ilə eyni səhnəni 
bölüşərək unudulmaz obrazlar yaradıb. 
Sona Hacıyeva  “Bəxtiyar”, “Qızmar günəş 
altında”, “O olmasın, bu olsun”, “Səhər” 
filmlərində çəkilib.

Ülviyyə VAHİDQIZI, “Xalq qəzeti”

 � İspaniya Kralı VI Filipp ənənəvi Yeni il 
təbriki ilə çıxış edərək Kataloniyanın yeni seçilmiş 
parlamentini İspaniyadan ayrılmaq istiqamətində 
addımlardan çəkinməyə çağırıb. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb. 

İspaniya monarxıının 
müraciəti Kataloniyada keçirilən 
fövqəladə parlament seçkilərindən 

dörd gün sonraya təsadüf 
edir. Kral televiziya ilə xalqa 
müraciətində deyib: “İrəliyə 

baxarkən, yenidən qarşıdurma və 
ayrı-seçkiliyə yol vermək olmaz. 
Bilirsiniz ki, belə hallar nifaq, 
inamsızlıq, qəzəb doğurur”.  

Xatırladaq ki, bu ilin okt-
yabrında Kataloniya parlamenti 
vilayətin İspaniyadan ayrılaraq 

müstəqil olması barədə qərar 
qəbul edib. İspaniyanın Baş 
naziri Mariano Raxoy bu addımı 
qeyri-qanuni hesab edərək köhnə 
parlamenti buraxıb. Ötən həftə 
vilayətdə fövqəladə seçkilər 
keçirilib. Lakin mərkəzin ümidləri 
özünü doğrultmayıb. Belə ki, 
seçkilərdə yenidən Kataloniyanın 
müstəqilliyini dəstəkləyən parti-
yalar üstünlük qazanıblar.

 IV Filipp xalqa müraciətində 
daha sonra deyib: “2017-ci il, 
şübhə yoxdur ki, İspaniya üçün, 
bizim birliyimiz üçün çətin il 
olub. Bu, hər şeydən əvvəl, Kata-
loniyadakı vəziyyətlə bağlı olub. 
Kastaloniya liderləri vilayətin 

bütün vətəndaşlarını narahat edən 
problemlərə qarşı diqqətli olmalı, 
ümumi rifah üçün məsuliyyət 
daşıdıqlarını unutmamalıdırlar”.    

 Xatırladaq ki, Kral bu il 
oktyabrın 3-də də Kataloniyada 
baş verən gərgin hadisələrlə bağlı 

televiziya ilə çıxış edərək vilayət 
hökumətinin rəhbərlərini kəskin 
tənqid etmişdi.  Təhlilçilər qeyd 
edirlər ki, bu dəfə Kral barışıdırıcı 
tonda danışıb. O hesab edir ki, 
ölkənin bölünməsi yolverilməzdir. 
Qeyd edib ki, İspaniya son illər 
böyük uğurlar əldə edərək, Avropa 
İttifaqına inteqrasiya olunub.  

Kral IV Filipp, həmçinin israr 
edib ki, Kataloniya cəmiyyətində 
birgəyaşayış harmoniyasını, 
qarşılıqlı hörmət və etimadı bərpa 
etmək lazımdır. 

Məsaim HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti” 

İspaniya Kralı kataloniyalı qanunvericiləri 
qarşıdurmadan çəkinməyə çağırıb 

 � Güclü siklonla müşayiət olunan qasırğa 
Rusiyanın Saxalin vilayətini iflic edib. Vilayətdə 30 
kəndə ciddi ziyan dəyib. Daha 13 kənd isə işıqsız qalıb. 
Güclü külək və qar energetiklərin və xilasedicilərin 
işlərinə mane olur. Küləyin sürəti saniyədə 30-40 metrə 
çatır.

Vilayətdə məktəblər bağ-
lanıb. Dəniz yolu və aeroport 
işləmir. Avtomobil yollarında 
tək-tək maşınlar görünür.

Vilayətin Uqleqorsk 
rayonunda evlərə ciddi ziyan 
dəyib. Dolinsk rayonunda isə 
100-dən çox avtomobil və 

sürücü xilas edilib. 
Sinoptiklərin məlumatına 

görə, çətin və əlverişsiz hava 
şəraiti hələ bir neçə gün davam 
edəcək.

Qəzənfər  QASIMOV, 
“Xalq  qəzeti”

“Bülbül və Azərbaycan poeziyası”
 � Dünən AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində 

Azərbaycan professional vokal məktəbinin banisi, görkəmli müğənni, tədqiqatçı-alim və pedaqoq 
olan Bülbülün anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr edilmiş  elmi sessiya keçirildi.

Elmi sessiyanı “Sözün və musiqinin sərrafı” adlı 
məruzə ilə açan muzeyin direktoru, akademik Rafael 
Hüseynov yaratdığı koloritli obrazlarla ölməz musi-
qi və söz nümunələrini yaşadan Bülbül məktəbinin 
bu günün milli-mədəni tərəqqisində vacib rolunu 
vurğuladı. Bildirildi ki, Bülbül öz ecazkar səsi ilə 
hələ gənc yaşlarından xalqın sevgi və məhəbbətini 
qazanmış, keçmiş İttifaq dövründə milli musiqimizin 
təbliği istiqamətində böyük işlər  görmüşdür. 1932-ci 
ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində 
yaratdığı elmi tədqiqat musiqi kabineti xalq musi-
qimiz və aşıq havalarının yaddaşlara yazılmasında 
əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir.

Sonra Bülbülün Memorial Muzeyinin direk-
toru Fərqanə Cabbarovanın “Bülbülün həyat və 
yaradıcılığı” mövzusunda məruzəsi dinlənildi. 
Natiq qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti İlham Əliyevin  sərəncamına əsasən, 
Bülbülün 120 illik yubileyi ölkə miqyasında geniş 
qeyd olunur.

Tədbirdə, həmçinin Qarabağ tarixi və ədəbi 
mühitini əks etdirən sərgi nümayiş olundu.

Artıq neçə ildir ki, Ermənistanın Azərbaycan 
Respublikasının torpaqlarına, mədəni sərvətlərinə 
təcavüzü davam edir. Bu amansız müharibə 
100 mindən artıq milli-mədəni irs nümunəsinin 
düşmən qüvvələr tərəfindən dağıdılmasına və talan 
edilməsinə səbəb olmuşdur. Bunların sırasında Niza-
mi Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Mu-
zeyinin Natəvan adına Qarabağ filialında toplanmış 
yüzlərlə nadir sənət incisi, rəsm əsərləri, xalçalar, 
miniatürlər, xatirə əşyaları, arxeoloji nümunələr də 
vardır.

Elmi sessiyada  AMEA Nizami Gəncəvi adına 
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Qarabağ 
filialı əmkdaşlarının bu vəhşiliyə, vandalizmə qarşı 
etirazını dünya muzeylərinə çatdıran müraciəti də 
səsləndi. 

Qabil YUSİFOĞLU, 
“Xalq qəzeti

Saxalində qasırğa


