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Türkiyə

İlk tramvay ixracı

Türkiyənin “Durmazlar Holding” şirkətinin istehsalı olan 
“Panorama” markalı yeni nəsil tramvaylar Polşaya ixrac ediləcək. 
Polşa tərəfi müasir standartlara cavab verən “Panorama”ları 2020-
ci ildə Olştn şəhərində xəttə buraxmağı nəzərdə tutur. Bu tramvay-
lara digər Avropa ölkələrindən də müştəri olacağı proqnozlaşdırılır.

Məlumatı “Anadolu” yayıb.

ABŞ

Növbəti uğurlu sınaq

ABŞ-ın “Blue Origin” 
şirkəti kosmosa göndəriləcək 
“New Shepard” suborbital 
raketinin növbəti – 9-cu 
uğurlu sınağını keçirib. Sınaq 
Texasda baş tutub. Məlumat 
üçün deyək ki, “BE-3” maye 
raket yanacağı ilə təchiz edil-
miş raket gələcəkdə kosmik 
turistlər üçün nəzərdə tutulan 
kapsulu 120 kilometrə qədər 
hündürlüyə qaldırıb.

Xəbəri BBC verib.

Larsen buzlağı təhlükəyə çevrilir

ABŞ Milli 
 Aerokosmik Agent-
liyinin (NASA) son 
müşahidələrinə görə, 
ötən il Antarktidadan 
qopmuş Larsen buz-
lağı əriyərək yox olur. 
Alimlər nəhəng buz 
parçasının əriməsinin 
dəniz suyunun 
səviyyəsini bir neçə millimetr artıracağını bildirirlər. Okeano-
loqların fikrincə, bu proses nəticəsində dəniz suyunun səviyyəsi 
2,2 santimetr yüksələcək. Bu, Hind və Sakit okeanlarındakı ada 
dövlətləri üçün təhlükəyə çevriləcək .

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Rusiya 

Tarixi qəsr satılır 

Rusiyanın Kali-
ninqrad vilayətində XIV 
əsrə aid “Preysiş-Eylau” 
qəsri hərraca çıxarılıb. 
Məlumata görə, hərracda 
iştirak ərizəsi avqustun 
20-dək qəbul olunur. 
Qəsrin ilkin qiyməti 9,7 
milyon rubl təşkil edir. 

Xəbəri “Lenta.ru” 
verib.

Yaponiya 

Milli komanda Vengerə tapşırılır

Yaponiya Futbol Federasiyası ölkə millisinin baş məşqçisi 
postunu Arsen Vengerə həvalə etməyi planlaşdırır. Artıq fransalı 
mütəxəssislə danışıqlar aparılır. Qeyd edək ki, 22 il “Arsenal”a 
rəhbərlik edən Venger 90-cı illərdə Yaponiyada işləyib. O, “Naqo-
ya Qrampus” komandasının baş məşqçisi olub.

Məlumatı “Sport.es” yayıb.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â İyulun 22-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən bulud-

lu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində şimşək çaxacağı, 
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən 
şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 23-25, gündüz 27-32, Bakıda 
gecə 23-25, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
normadan aşağı 755 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-
70, gündüz 40-45 faiz olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz 
suyunun temperaturu 26-27 dərəcəyə çatacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış 
yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. şimşək çaxanda ara-
bir güclənəcək. Gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli 
intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli 
intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 19-24, gündüz 28-33 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, 
Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qu-
sar rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv 
olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 16-21, gündüz 25-30, dağlarda gecə 11-16, 
gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, bəzi 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 
əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış 
yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək,bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 23-25, gündüz 27-32, dağlarda gecə 
15-20, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. 

22 iyul 2018-ci il, bazar8

Fransa mətbuatında “Qarabağ” futbol 
klubunun rəmzi mənasından yazılıb

 � Fransanın www.ouest-france.fr portalında “30 minlik əhalisi olan Ağdam 
kabus şəhərə çevrilib” sərlövhəli məqalə dərc edilib. 

Məqalədə UEFA Avropa Liqasında mübarizə 
aparan Ağdamın “Qarabağ” futbol klubu haqqında 
ətraflı məlumat verilib. 

Müəllif klubun doğma şəhəri Ağdamla bağlı ma-
raqlı məqamlara toxunaraq, onun işğal altında oldu-
ğunu bildirib. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-

bağ münaqişəsindən 
bəhs edən 
müəllif Ağdam 
şəhərinin strateji 
əhəmiyyətindən söz 
açıb. O, Ağdamın 
buradakı binaların 
rənginə görə hələ 
XVIII əsrdə “ağ 
şəhər” adlandırıldı-
ğını yazıb. Ağdamın 
qədim muzeylərinə 
dair ətraflı 
məlumatın verildiyi 
yazıda müharibə 
nəticəsində xara-
bazarlığa çevrilmiş 
şəhərin “Qafqazın 
Xirosiması” olduğu 
diqqətə çatdırılıb. 

Ötən il Azərbaycan futbolunun tarixində ilk 
dəfə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində 
çıxış edən “Qarabağ” klubunun bu il avrokuboklar-
da mübarizəyə əzmkarlıqla başlaması komandanı 
yenidən qitənin idman mətbuatının diqqət mərkəzinə 
çevirib. Bu məqamın xüsusi vurğulandığı yazıda 
klubun 1993-cü ildən etibarən ev oyunlarını doğma 
şəhərində keçirə bilməməsi qeyd edilib, Ağdamın 
“kabus şəhəri”n təmsilçisi olduğu diqqətə çatdırılıb. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Paris

Suriyanın enerji 
sistemi bərpa edilir

 � Vətənlərinə qayıtmış Suriya 
qaçqınları işsiz qalmayıblar. Ölkənin enerji 
sistemini bərpa etmək üçün genişmiqyaslı 
işlər görülür. Suriyaya tətbiq edilmiş 
sanksiyalara görə, digər ölkələrdən 
avadanlıq almaq çətinləşib. Suriyaya yalnız 
Çin, Misir və Rusiya kömək edir. 

Suriyanın kabel zavodunda ayda 250 ton kabel istehsal edilir. 
Bu rəqəmi 1000 tona çatdırmaq qərara alınıb. Transformator 
zavodunda isə hər ay 500 transformator istehsal edilir.

Hazırda Suriyada energetiklərə və inşaatçılara böyük ehtiyac 
var. Energetiklərdən ibarət mobil briqada Şərqi Qutada elektrik 
şəbəkəsini bərpa edib. İnşaatçılar və energetiklər ölkəni yenidən 
qurmaq üçün 40 dərəcə istidə istirahətsiz hər gün 10-12 saat 
işləyirlər. Paytaxt Dəməşqdə də quruculuq işləri böyük miqyas 
alıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Növbəti sammit  
təhlükəsizlik barədə olacaq

 � BBC-nin məlumatına görə, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald 
Trampla Rusiya Federasiyasının lideri Vladimir Putin arasında payızda 
planlaşdırılan sammit təhlükəsizlik məsələləri barədə olacaq. Ağ evin 
bəyanatından sonra rəsmi Moskva liderlər arasında ikinci görüşə hazır 
olduğuna işarə edib.

Yeri gəlmişkən Prezident Donald 
Trampın rusiyalı həmkarı ilə birinci görüşü 
hələ də ABŞ ictimaiyyətində tənqid obyekti 
olaraq qalır. Ağ ev rəsmisi bəyan edib ki, 
növbəti Tramp-Putin sammiti təhlükəsizlik, 
ələlxüsus Rusiyanın seçkilərə müdaxiləsinə 
həsr olunacaq. Lakin mənbə Rusiyanın 
seçkilərə müdaxiləsi deyəndə nəyi nəzərdə 
tutduğuna aydınlıq gətirməyib.

Adının çəkilməsini istəməyən Ağ ev 

rəsmisi görüşdə habelə Şimali Koreya, İran 
və Suriya məsələlərinin də müzakirə oluna-
cağını bildirib. 

Qeyd edək ki, Helsinki sammitində Rusi-
yanın ABŞ-da  prezident seçkilərinə müdaxilə 
etməsi fikrini dəstəkləmədiyinə görə Tramp 
ölkə daxilində sərt tənqidlərə məruz qalıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Baş nazir xalqın etimadını 
yenidən bərpa etməyə çalışacaq

 � Yaponiyanın Baş naziri Sindzo Abe hökumətdə baş verən 
qalmaqallardan sonra xalqın etimadını yenidən bərpa etməyə 
çalışacağını vəd edib. Bu barədə  NHK “World” telekanalı məlumat 
yayıb.

Mənbə qeyd edir ki, Baş nazir həmin 
bəyanatla iyulun 20-də axşam saatlarında 
parlamentin son sessiyasının başa çatması 
ilə əlaqədar təşkil edilən mətbuat konfran-
sında çıxış edib.

Ş.Abe ilk dəfə bu ayın əvvəllərində baş 

verən aramsız yağışların törətdiyi daşqınlar 
və torpaq sürüşmələri nəticəsində yara-
nan fəsadlara da toxunub. O vəd edib ki, 
hökumət insanların tezliklə normal həyat 
şəraitinə qayıtmaları üçün mümkün olan 
bütün imkanlardan istifadə edəcək.

Sonra Baş nazir ictimai sənədlərin 
saxtalaşdırılması və dostu ilə proteksionist 
fəaliyyət nəticəsində ona ünvanlanan itti-
hamlarla bağlı baş verən qalmaqallara görə 
xalqdan üzr istəyib.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Aprel döyüşlərindən bəhs edən 
“Ovçu” romanının elmi müzakirəsi keçirilib

 � Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda yazıçı-
publisist Yunus Oğuzun Azərbaycan Ordusunun 
Aprel döyüşlərində göstərdiyi hünərin bədii-sənədli 
mənzərəsini yaradan “Ovçu” tarixi romanının 
müzakirəsi keçirilib.

Tarixi romanın elmi 
dəyərləndirilməsinə həsr edilmiş 
toplantını giriş sözü ilə açan 
AMEA-nın vitse-prezidenti, 
Ədəbiyyat İnstitutunun direk-
toru, akademik İsa Həbibbəyli 
Y.Oğuzun tarixi roman yara-
dıcılığından ətraflı bəhs edib. 
“Ovçu” əsərinin 2016-cı ilin 
Aprel döyüşlərinə həsr olundu-
ğunu deyən akademik bildirib 
ki, Yunus Oğuz müstəqillik 
dövründə bədii nəsr sahəsində ar-
dıcıl fəaliyyət göstərir. O, bundan 
əvvəl işıq üzü görmüş və geniş 
oxucu auditoriyası qazanmış 
“Atabəylər”, “Nadir şah”, “Əmir 
Teymur” , “Təhmasib şah” kimi 
tarixi romanların da müəllifidir. 

Yazıçının əsərlərində verilən 
tarixi faktlar, eyni zamanda, 
müasir dövrümüzü də əks etdirir. 
Ədibin tarixi mövzulu romanları 
və elmi-publisistik əsərləri bu 
gün türk dünyasında, xüsusilə 
Orta Asiya respublikalarında çox 
populyardır. Akademik “Ovçu” 
romanını Yunus Oğuz yaradı-
cılığının yeni keyfiyyəti kimi 
dəyərləndirib.

İnstitutun böyük elmi işçisi 
Elnarə Qaragözova “Ovçu” 
romanının bədii-sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri və estetik dəyəri 
barədə məruzəsində bildirib ki, 
bu tarixi roman Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Murad 
Mirzəyevdən bəhs etsə də, 

ümumən Qarabağ döyüşlərində 
şəhid olmuş bütün igid oğlanların 
əziz xatirəsinə elegiyadır. Yazıçı 
“Ovçu” romanında bu günlə 
keçmiş arasında ədəbi-tarixi bir 
əlaqə yaradıb. Bu əsərin ərsəyə 

gəlməsinin böyük məfkurəvi 
önəmi var. Əsərdə üç dövr –  
Alp Arslan, Nadir şah zəmanəsi 
və bizim günlər öz əksini tapıb.

AMEA-nın müxbir üzvü 
Tehran Əlişanoğlu bildirib ki, 
“Ovçu” əsərində müasirliklə 
tarixilik bir vəhdət təşkil edir. 
Azərbaycan tarixi ilə bağlı 
bədii, tarixi kitabların yazılma-
sına ehtiyac olduğunu bildirən 
Ədəbiyyat İnstitutu direktorunun 
müavini, filologiya elmləri dok-
toru Əlizadə Əsgərli isə “Ovçu” 
romanını Yunus Oğuz yaradıcılı-
ğının ümumi çəkisini artıran bir 
əsər olduğunu deyib.

Milli Məclisin deputatı, yazı-
cı Aqil Abbas da “Ovçu” romanı 
haqqında fikirlərini müzakirəyə 
toplaşmış alim və yazarlarla bö-
lüşüb. O qeyd edib ki, belə tarixi 
kitabların kitabxanalara, xüsusilə 
məktəb kitabxanalarına paylan-
ması gənclərin vətənpərvərlik 
hisslərinin gücləndirilməsində 
təsirli rol oynaya bilər. 

Əməkdar jurnalist Tahir 
Aydınoğlu yazıçı-publisist dos-
tunun günümüzün qəhrəmanlıq 
səhifəsini isti-isti bədiiləşdirmək 
baxımından zəruri bir sosial sifa-
rışi gerçəkləşdirdiyini söyləyib. 
O əlavə edib ki, tarix bizi 
dünənə aparırsa, ədəbiyyat ötüb 
keçənləri bu günə gətirir. Yunus 
Oğuzun “Ovçu” romanında da 
məhz dünənlə bu gün üz-üzə 
gəlir və gerçəklər bədii həqiqətlə 
ortaqlaşır.

“Ovçu” tarixi romanında 
Aprel döyüşlərinin bədii-sənədli 
salnaməsini və düşmənə ağır 
zərbə vuraraq Milli Qəhrəman 
adına layiq görülmüş Murad 
Mirzəyevin bədii obrazını yarat-

dığına görə şəhidin atası Telman 
Mirzəyev yazıçıya razılığını 
bildirib, belə qələbələrin davamlı 
olacağını inamını ifadə edib.

Sonda çıxış edən Yunus 
Oğuz müzakirə iştirakçılarına 
və kitabın ərsəyə gəlməsində 
əməyi olan hər kəsə təşəkkürünü 
bildirib. “Ovçu” romanının 
müasir tariximizlə bağlı yazdığı 
ilk əsər olduğunu deyən müəllif 
gələcək fəaliyyətində günün 
önəmli mövzularına, xüsusən 
Qarabağ müharibəsinin verdiyi 
qəhrəmanlıq süjetlərinə yenidən 
müraciət edəcəyini söyləyib.

“Xalq qəzeti”


