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40 qəpik

Yunanıstan

289 milyon avro yardım
Avropa Komis-

siyası Yunanıstana 
289 milyon avro 
maliyyə yardımı 
göstərəcək. Rəsmi 
Afina bu vəsaiti miq-
rantlara göstərdiyi 
dəstəyə görə alacaq. 
Qeyd edilir ki, 2018-
ci ildə ölkəyə 31 min 
45 miqrant pənah 
gətirib. Məlumat üçün deyək ki, ayrılmış maliyyə vəsaitinin 
əsas hissəsi miqrantların yerləşdirilməsi, ərzaq təminatı və 
təhlükəsizlik tədbirlərinə sərf olunacaq. 

Xəbəri BBC verib.

Rusiya 

Təzyiqə qarşı təbii çarə

Rusiyalı həkim-
fitoterapevt Nina 
Sokolova yüksək 
təzyiqi olanlara 
təbii qarışıqlardan 
ibarət resepti tövsiyə 
edib. O bildirib ki, 
limon, sarımsaq və 
bal qarışığı yüksək 
təzyiqə qarşı ən 
effektli vasitələrdən 

sayılır.  Belə ki, 3 limon və 10 diş sarımsağı qarışdırıb 1 
stəkan bal əlavə etdikdən sonra bir həftə qaranlıq yerdə 
saxlayın. Daha sonra gündə 3 dəfə 1 çay qaşığı qəbul edin. 
Qısa müddətdə yüksək təzyiqin necə nizamlandığına şahid 
olacaqsınız.

Xəbəri “Ayzdorov.ru” verib.

ABŞ

2018-ci ilin ən yaxşı smartfonları 

“Fortune” jurnalının 
ekspertləri 2018-ci ilin ən yaxşı 
smartfonlarının reytinqini tərtib 
ediblər. Bildirilir ki, reytinqdə 
birinci pilləni “Apple” şirkətinin 
“iPhone XS Max” smartfonu 
tutub. Qeyd edək ki, ilk beşliyi  
“Google Pixel 3”, “Huawei Mate 
20 Pro”, “OnePlus 6T” və “Sam-
sung Galaxy Note 9” modelləri 
tamamlayır.

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Yaponiya 

“Toyota”da qüsurlar aşkarlanıb

“Toyota” şirkəti 
ABŞ  bazarında 
satılmış 140 mindən 
çox avtomobili geri 
çağırıb. Bildirilir ki, 
qərar avtomobillərin 
əyləc sistemində 
və təhlükəsizlik 
yastıqlarında qeydə 
alınan qüsurlarla 
əlaqədardır.

Geri çağırılma 2018–2019-cu illərdə istehsal olunmuş 
“Land Cruiser”, “Lexus LX570”  və “Tacoma” modellərinə 
şamil olunub.

Xəbəri “Auto.tut.by” verib.

Hollandiya 

PSV 40 milyon avro tələb edir 

İtaliyanın “İnter” 
klubu PSV-nin 
hücumçusu İrvin 
Losanonu transfer 
etmək istəyir. “A” Se-
riyası təmsilçisi artıq 
Losanonun agenti ilə 
danışıqlara başlayıb. 
Məlumata görə, PSV 
23 yaşlı futbolçu-
nun keçidi üçün 40 
milyon avro tələb edir. Qeyd edək ki, əgər tərəflər razılığa 
gələrsə, növbəti mövsümdən meksikalı futbolçu “İnter”in 
şərəfini qoruyacaq.

Məlumatı “Futbol.ua” yayıb.
Hazırladı:  

Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

 Â Dekabrın 28-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasın-

da arabir yağıntılı gözlənilir. Gecəyə 
doğru yarımadanın bəzi ərazilərində 
yağışın sulu qarla yağması ehtimalı 
var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 3-5, gündüz 6-8, Bakıda 
gecə 3-5, gündüz 6-8 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə 
sütunundan 764 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət 80-90 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
intensiv olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 
2 dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 
5-7 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin 
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olaca-
ğı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 
2 dərəcəyədək isti, gündüz 2-5 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonların-
da bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar ya-
ğacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən 
kəsiləcək. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə du-
man olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
0-5, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şa-
maxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, 
Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi 
yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 

intensiv olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 
3 dərəcəyədək isti, gündüz 3-7 dərəcə 
isti , dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, 
gündüz 0-3 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqa-
bul, Salyan, Neftçala rayonlarında 
bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 6-10 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağış ya-
ğacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv 
olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
ehtimalı var. Dağlarda duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 4-6, gündüz 6-9, dağlarda gecə 
0-3, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq.

28 dekabr 2018-ci il, cümə16

Pirallahıdan Vasif İmanov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi 
rəisinin müavini, general-mayor Səhlab Bağırova anası

HƏLİMƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı “ ASC-nin 
Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyinin baş 
direktoru, aqrar elmləri doktoru, professor Ağamir Həşimov 
cəmiyyətin əməkdaşı Akif Mustafayevə əzizi 

XALİSƏ XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                                 

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun kollektivi institutun əməkdaşı Mehriban 
Nəbiyevaya əzizi 

ŞƏHRİ KİŞİNİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                                 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”  
ASC-nin “Azdövsutəslayihə” institutunun direktoru, 
Əməkdar mühəndis Elbrus Paşayev cəmiyyətin əməkdaşı 
Akif Mustafayevə əzizi 

 XALİSƏ XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 

Allah rəhmət eləsin

 � “Türkiyə ABŞ-ın “Patriot” hava 
hücumundan müdafiə sistemlərinin 
alışına Rusiyanın “S-400” zenit-raket 
komplekslərinə alternativ olaraq baxmır”. 
Bu bəyanatı Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın mətbuat katibi İbrahim 
Kalın səsləndirib. Məlumatı “Anadolu” 
agentliyi yayıb. 

İ.Kalın sonra vurğulayıb: 
“Patriot”ların satışı prosesi 
Rusiya istehsalı olan 
“S-400”lərin alışı prosesinə 
təsir etməyəcək. Biz 
bunlardan birini digərinə 
qarşı alternativ kimi 
nəzərdən keçirmirik”.

Xatırladaq ki, ABŞ 

Dövlət Departamenti 
Türkiyəyə 3,5 milyard 
dollar dəyərində 
“Patriot” hava hücumundan 
müdafiə sistemlərinin 
avadanlıqlarla birlikdə 
satışını nəzərdə tutan 
mümkün sazişin 
imzalanmasına razılıq verib. 

Bu arada məlum 
olub ki, bu günlərdə 
Türkiyənin xarici işlər naziri 
Mövlud Çavuşoğlu ABŞ 
qoşunlarının Suriyadan 
çıxarılması məsələsini 
Moskva ilə müzakirə etmək 

üçün Rusiyaya səfər 
edəcək. M.Çavuşoğludan 
sonra Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da 
Moskvaya səfəri gözlənilir. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

İrəvan teatrından “Xocalıya ədalət!” kampaniyasına töhfə 
Yazıçı-dramaturq Sabir Şahtaxtının “Ölüm həsrəti” tamaşasının premyerası olub

 � İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram 
Teatrı dekabrın 25-də Rus Dram Teatrının 
səhnəsində yazıçı-dramaturq Sabir 
Şahtaxtının eyniadlı pyesi əsasında 
hazırlanmış “Ölüm həsrəti” tamaşasının 
premyerasını təqdim edib.

Premyerada tanınmış 
elm və mədəniyyət xadimləri, 
KİV təmsilçiləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Tamaşa ilə bağlı fikirlərini 
bölüşən teatrın direktoru, 
şair-dramaturq İftixar Piriyev 
bildirib ki, İrəvan teatrı 

həmişə milli-vətənpərvərlik 
mövzularını diqqətdə 
saxlayıb: “Xocalı soyqırımı 
nəticəsində erməni əsirliyində 
amansız işgəncələrə məruz 
qalan azərbaycanlı qadının 
həyat dramını əks etdirən 
“Ölüm həsrəti” pyesi isə 

teatr tərəfindən Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə həyata 
keçirilən “Xocalıya ədalət!” 
beynəlxalq kampaniyasına 
töhfə vermək məqsədilə 
səhnələşdirilib. Əsər pyesin 
ideya və məqsədini aydın 
şəkildə tamaşaçıya çatdıra 
bilir. “Xocalıya ədalət!” 
sülh çağırışıdır. Biz də öz 
tərəfimizdən sülhsevər dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaq 
istəyirik ki,  Azərbaycan 

xalqı olaraq yaşadığımız 
bu soyqırımının bir daha 
dünyanın heç bir yerində 
təkrar olunmasına yol 
verilməsin”.

Tamaşanın quruluşçu 
rejissoru Nicat Mirzəzadə, 
bədii rəhbəri Əməkdar artist 
Sərvər Əliyev, quruluşçu 
rəssamı Vahid Mürsəliyev, 
musiqi tərtibatçısı Çingiz 
Xəlilovdur.

Rollarda Əməkdar artist 
Rəşid Rzayev, aktyorlar 
Bəhruz Hikmətoğlu, 

Niyaməddin Səfərəliyev, 
Güney Əliyeva, Rövşən 
Cəfərov, Natiq Həziyev, 
Məhərrəm Musayev, Səmayə 
İsmayılova, Nicat Mirzəzadə, 
Əmirulla Nurullayev, Məmməd 
Zeynalov və Arzuman 
Tanrıverdiyev çıxış ediblər.

Xocalı soyqırımından 
26 ildən çox bir zaman 
keçməsinə baxmayaraq, 
xalqımız bu faciənin 
ağrısını, dəhşətlərini hələ 
də yaşamaqdadır. Xocalıda 
baş verənlər istər təsviri 
sənət, istər poeziya, istərsə 
də nəsr əsərlərimizdə geniş 
işıqlandırılıb. “Ölüm həsrəti” 
tamaşasında isə müəllifin 
baş verənlərə orijinal 
münasibəti özünü göstərir. 
Əsərdə faciənin dəhşətlərini 
tamaşaçıya çatdırmaq üçün 
həm maraqlı səhnə tərtibatı, 
həm də fərqli bir süjet xətti 
var. Tamaşa başlayan 
andan hər bir izləyici özünü 
hadisələrin içində hiss edir. 
Səhnədə baş verənləri təkcə 
aktyorlar yaşamır, sanki hər 
bir izləyici o hissə köklənir. 
Bu, həm müəllifin, həm də 

rejissorun böyük uğurudur.
Sonda bütün iştirakçılara 

minnətdarlığını bildirən Sabir 
Şahtaxtı teatrın yaradıcı 
kollektivinin əməyini yüksək 
dəyərləndirib. Bildirib ki, belə 
səhnə əsərləri tariximizin 
unudulmamasına, gənclərin 
xalqımızın başına gətirilən 
müsibətlərdən xəbər 
tutmasına və insanlarda işğal 
altında olan torpaqlarımızın 
tezliklə azad olunacağına 
böyük inam hissi yaradır.

Qeyd edək ki, yazıçı-
publisist Sabir Şahtaxtının 
YAP icra katibliyinin 
təşəbbüsü ilə hazırlanmış 
“Xəzəl oldu Xocalının 
Xəzəngülü” kitabı 2006-cı ildə 
işıq üzü görüb. Kitaba erməni 
əsirliyində əzablı günlər 
yaşamış Xocalı sakinlərinin 
acı xatirələri daxil edilib. 
Kitabda “Ölüm həsrəti” pyesi 
də yer alıb. Ötən müddət 
ərzində fars və türk dillərinə 
çevrilən pyesin dünyanın 
bir çox yerlərində təqdimatı 
keçirilib.

AZƏRTAC

“Benella qalmaqalı” yenidən baş qaldırır

 � “Reuters” agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Fransada “Sarı jiletlilər” 
hərəkatının etiraz aksiyaları nisbətən 
səngisə də, ölkə Prezidenti Emmanuel 
Makron üçün daha bir siyasi problem baş 
qaldırıb. 

Bildirilir ki, apreldə 
ortaya çıxan və ictimaiyyətin 
“Benella işi” dediyi 
qalmaqal yenidən müzakirə 
mövzusuna çevrilib. Bu 
günlərdə “Le Monde” nəşrinə 
məlum olub ki, Yelisey 
sarayının keçmiş əməkdaşı 
Aleksandr Benella Çad 
Respublikasına səfər edib. 
Maraqlıdır ki, bu hadisə 
Fransa dövlət başçısının 
Afrika ölkəsinə səfərindən 
cəmi 3 gün əvvələ təsadüf 
edib. Benella isə özünü 
jurnalistlərə Yaxın Şərqdəki 
holdinqlərin məsləhətçisi 
kimi təqdim edib. Ötən ay 
isə o, Prezident Emmanuel 
Makronun polislərə verdiyi 
ziyafətdə iştirak etmişdi. 

Qeyd edək ki, Prezidentin 

səfərlərinin təşkilinə məsul 
olan Aleksandr Benella 2018-
ci ilin bir may nümayişləri 
zamanı etirazçıları 
amansızlıqla döyməsi ilə 
yadda qalmışdı. Ertəsi 
gün Fransa Prezidentinin 
administrasiyası onun işdən 
azad edilməsi barədə rəsmi 
məlumat yaymışdı. Bir ay 
sonra isə fransız televiziyaları 
onu Parisdə etiraz aksiyaları 
zamanı saxlananları 
dindirərkən kameranın 
yaddaşına köçürmüşdü. 
Ertəsi gün isə 3 polis 
mətbuata xəbər ötürmək 
ittihamı ilə işdən azad edilmiş 
və barələrində intizam icraatı 
başlamışdı.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

İbrahim KALIN: Ankara  
“Patriot”lara alternativ kimi baxmır 

Neftin qiyməti 
artmağa başlayıb

 � Dünya bazarında “qara qızıl”ın 
qiyməti artmağa başlayıb.

Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent” 
markalı neftin qiyməti 8,5 faiz artaraq bir bareli 55,1 dollar 
olub. Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 
5 faiz artaraq bir bareli 46,9 dollar olub. Azərbaycanın 
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 9 faiz artaraq bir bareli 
58,10 dollar olub.

Qeyd edək ki, dekabrın 17-dən etibarən dünya 
bazarında “qara qızıl”ın qiyməti aşağı düşməyə başlamış 
və 2017-ci ilin sentyabr ayındakı minimuma enmişdi.

Lakin OPEC-ə üzv və üzv olmayan ölkələr bu 
hadisədən sonra qəti qərar qəbul ediblər. 

Xatırladaq ki, 2019-cu il yanvarın 1-dən hasilat 
azaldılacaq. 

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”


