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Rusiya 

Onkoloqun açıqlaması 
Yulaf, buğda, qara-

başaq, darı, kinoa və on-
lardan hazırlanmış qida 
məmulatları orqanizmdə 
xərçəng riskini azaldır. 
Bu barədə rusiyalı onko-
loq Vladimir Bespalov 
məlumat verib. Onkolo-
qun fikrincə, bu bitkilərin 
tərkibindəki qida lifləri 
və B qrupu vitaminləri 
xərçəng riskini azaldır.

Xəbəri “Sputnik” verib.

ABŞ

“Facebook” populyarlığını itirir

“Facebook” getdikcə ABŞ yeniyetmələri arasında populyar-
lığını itirir.  Bu barədə “Pew” araşdırma şirkətinin hesabatında 
deyilir.  Qeyd olunur ki, “Facebook”u tərk edən gənclər daha çox 
“YouTube”, “Instagram” və “Snapchat”a üz tuturlar. Son üç ildə  
“Facebook” istifadəçisi olan amerikalı yeniyetmələrin sayı 20 faiz 
aşağı düşüb.

Xəbəri CNN verib.

İtaliya 

“Ferrari”dən yeni rekord
“Ferrari” 

şirkətinin 1963-cü il 
istehsalı olan idman 
avtomobili 70 milyon 
dollara satılıb. Bu,  
avtomobil satışında 
ən yüksək qiymətdir. 
Avtomobili “Weat-
herTech” şirkətinin 
təsisçisi Devid Maknil 

alıb. Bundan əvvəlki rekord da 2013-cü ildə eyni “Ferrari” mode-
linin satışında qeydə alınıb. Həmin vaxt avtomobil 53 milyon dol-
lara satılıb. Qeyd edək ki, İtaliyanın “Ferrari” şirkəti 1962-1964-cü 
illərdə bu modeldən 36 ədəd istehsal edib.

Məlumatı CNBC yayıb. 

Hollandiya  

Əsər 7 milyon avroya satılıb
Məşhur hollandiyalı 

rəssam Vinsent Van 
Qoqun əsəri hərraca 
çıxarılıb. Rəssamın 
“Çöldə tor toxuyan qa-
dınlar” tablosu hərracda 
7 milyon avroya satılıb. 
Qeyd edək ki, Van Qoq 
bu tablonu 1882-ci ildə 
çəkib.

Xəbəri “Euronews” 
verib.

İngiltərə

Fredə görə 65 milyon avro

“Mançester Yunayted” klubu “Şaxtyor”un braziliyalı 
yarımmüdafiəçisi Fredi öz sıralarına qatıb. İngiltərə təmsilçisi 25 
yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. Bu transfer 
“Qırmızı şeytanlar”a 65 milyon avroya başa gəlib.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â İyunun 7-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacaq. Yağmursuz keçəcək. 
Şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru 
arabir güclənəcək. Gecə 17-19, gündüz 27-32, 
Bakıda gecə 17-19, gündüz 28-30 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə 11-
16, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında səhər və gündüz bəzi yerlərdə 

şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli 
olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb 
küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. 
Gecə 9-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə 
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 
arabir güclənəcək. Gecə 15-20, gündüz 26-31 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında səhər və gündüz bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ay-
rı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu 
düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, 

gündüz arabir güclənəcək. Gecə 14-18, gün-
düz 22-27, dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, 
gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 17-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında bəzi yerlərdə əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə 
şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 17-21, gündüz 27-32, dağlarda 
gecə 12-16, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. 

7 iyun 2018-ci il, cümə axşamı12
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Terrorizmi 

öz yuvasında məhv edəcəyik

 � Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan bəyan edib ki, rəsmi Ankara ölkənin 
milli təhlükəsizliyini təhdid edən istənilən terror 
fəaliyyətinin qarşısını almaqda qərarlıdır. Bu 
barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

Dövlət başçısı bu məqsədlə 
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 
İraqın şimalında, xüsusən Qəndil 
və Sincar regionlarında antiterror 
əməliyyatları aparmasını da is-
tisna etməyib: “Növbə Qəndil və 
Sincara çatıb. Biz kim olmasından 
asılı olmayaraq ölkəmizi narahat 
edən və ona təhlükə törədən hər 
kəsin üzərinə hücuma keçmişik 
və keçəcəyik”, – deyə Ərdoğan 
Türkiyənin Zonquldaq regionunda 
keçirilmiş seçkiqabağı mitinqdə 
çıxış edərkən bildirib. 

Suriya ərazisində həyata 
keçirilən “Zeytun budağı” 
əməliyyatı haqqında danışan 
Türkiyə lideri deyib ki, bu 
əməliyyatlar başlanandan bəri 

4497 terrorçu zərərsizləşdirilib. 
Onun sözlərinə görə, bundan 
əlavə, 466 terrorçu Türkiyə 
Silahlı Qüvvələri tərəfindən İraqın 
şimalında məhv edilib. 

Ərdoğan xatırladıb ki, 
Türkiyə bundan sonra da 
terrorizmə qarşı mübarizəni 
bütün ciddiliyi ilə aparacaq: 
“Afrində əməliyyatlarımızı başa 
çatdırandan sonra biz digər 
terror bataqlıqlarını da qurutmaq 
istiqamətində müvafiq addımlar 
atırıq. Əgər lazım gələrsə, biz 
Sincara da girəcəyik və lazım 
olanı edəcəyik. Son 34 il ərzində 
xalqımızı narahat etmiş bu ilanın 
başını addım-addım əzəcəyik. Biz 
terrorçuların qapımızı döyməsini 

gözləməyəcəyik, terrorizmi onun 
öz yuvasında məhv edəcəyik”. 

Qeyd edək ki, dünən 
Türkiyənin təhlükəsizlik 
qüvvələri İraqın şimalındakı 
Hakurk, Qara, Metin, Qəndil və 
Avaşin rayonlarında əməliyyat 
keçirərək PKK-nın 16 obyekti-
ni məhv edib. Türkiyə SQ Baş 
Qərargahının məlumatına görə, 
əməliyyat nəticəsində 6 terrorçu 
məhv edilib. 

PKK 1984-cü ildən 
fəaliyyət göstərir. Terrorçu 
təşkilat Türkiyədə vəziyyəti 
gərginləşdirmək və parçalanma 
yaratmaq üçün saysız-hesabsız 
terror aktları törədib. Əsas hədəf 
isə adətən, dövlət strukturları 
və sadə vətəndaşlar olur. Təkcə 
2015-ci ildən bəri PKK-nın 
hücumları 500 dinc sakinin 
və 800 təhlükəsizlik qüvvəsi 
əməkdaşının həlak olması ilə 
nəticələnib. Türkiyənin antiterror 
əməliyyatları nəticəsində isə 10 
mindən çox terrorçu öldürülüb və 
həbs edilib. 

Son illərdə PKK törətdiyi 
qanlı cinayətlərin məsuliyyətini 
özünün yeni yaradılmış qanad-
larının üzərinə qoymağa çalışır. 
Suriyada təşkilat PYD və YPG-
nin arxasında gizlənir, son iki 
ildə özünü “Suriya Demokratik 
Qüvvələri” adlandırır. İranda isə 
təşkilat “Azad Kürdüstan Həyatı 
Partiyası” (PJAK) adı altında 
fəaliyyət göstərir. 

Paşa ƏMİRCANOV, 
“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin mayın 17-də 
görkəmli Azərbaycan şairi Mikayıl Müşfiqin anadan olmasının 110 illiyinin 
keçirilməsi haqqında imzaladığı sərəncama  uyğun olaraq, Yasamal Rayon İcra 
Hakimiyyətinin, Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin, C.Cabbarlı 
Mədəniyyət Fondunun və müşfiqsevər ziyalıların birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli 
şair Mikayıl Müşfiqin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Əbədiyyət nəğməsi” 
adlı poeziya günü keçirilib.

Tədbiri  “Cabir Nov-
ruz” Mədəniyyət  Fondunun  
təmsilçisi   Müşfiq Cabiroğlu 
açaraq Mikayıl Müşfiqin həyat 
və yaradıcılığından bəhs edib. 
Sonra Yasamal Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısının 
humanitar məsələlər üzrə 
müavini Təravət Muradova 
çıxış edərək  şairin  yaradıcı-
lığından, onun ömür yolundan 
danışıb.

Tədbirdə  C.Cabbarlı 
Mədəniyyət Fondunun 
rəhbəri Cavanşir Qurbanov,  
Xalq  artisti Nurəddin  Meh-
dixanlı , “Qafqaz Media” İB-
nin sədri Aydan Abdullayeva, 
Əməkdar jurnalist, pedaqo-
gika üzrə fəlsəfə doktoru 
Qafar Əsgərzadə, şair Vahab 
İsmayılzadə, Firudin Qurban-
soy, “Zirvə”  Birliyinin sədri, 
rəssam Minayə Feyzullaye-

va, M.Müşfiq adına 18 saylı 
tam orta məktəbinin müəllim 
və şagird heyəti,  müğənni 
Rəşad İlyasov və başqala-
rı  iştirak etmişlər. Çıxış 
edənlər Müşfiq poeziyası-
nın tükənməz çeşməsindən 
bir-birindən gözəl əsərlərini 

səsləndirərək poeziya gününə 
rəng qatıblar.

Yubiley tədbiri Müşfiqin 
ata ocağında, Xızı rayonu Sa-
yadlı kəndində davam edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Mikayıl Müşfiq – 110

“Əbədiyyət nəğməsi” 

 � KXDR lideri Kim Çen In və ABŞ 
Prezidenti Donald Trampın Sinqapurda 
planlaşdırılan görüşü zamanı bu ölkənin 
üzərindən hava məkanının təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi üçün uçuşlara məhdudiyyətlər 
qoyulacaq. 

Bu barədə Beynəlxalq Mül-
ki Aviasiya Təşkilatı və ABŞ-ın 
Federal Aviasiya İdarəsinin 
məlumatına istinadən TASS in-
formasiya agentliyi xəbər verib.

Mənbə qeyd edir ki, iyunun 
11-dən 13-dək bəzi vaxtlarda 
Sinqapurun hava məkanı bağla-
nacaq. Həmin müddətdə Sinqa-
pura uçan təyyarələr də “milli 
təhlükəsizlik səbəbindən” 

uçuş-eniş zolağında bir sıra 
çətinliklərlə üzləşəcək.

Xatırladaq ki, əvvəlcə 
sammitin ləğv olunduğu barədə 
Kim Çen Ina məktub göndərən 
Donald Tramp sonradan gö-
rüşün nəzərdə tutulan vaxtda 
- iyunun 12-də Sinqapurda 
keçiriləcəyini bildirmişdi.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Liderlərin görüşü zamanı aviasiya 
uçuşlarına məhdudiyyət qoyulacaq

 � Dünya çempionatında iştirak etmək 
üçün Moskvaya gəlmiş ilk komanda, İran 
millisinin baş məşqçisi, portuqaliyalı mütəxəssis 
Karluş Keyruşa məxsus bu fikir FİFA-nın 
mətbuat üçün bülletenində öz əksini tapmışdır.

Məşqçi demişdir: “Rusiyada dünya çempionatında oynamaq 
İran komandası üçün həqiqətə çevrilmiş arzudur. Bunun üçün 
illərlə gərgin işləmək və bu zaman qüvvəmizi əsirgəməmək 
lazım gəlmişdir. Bu isə indi Rusiyada olmağımız üçün sevinc və 
iftixarımızı gücləndirir. Biz bu nağıldan ayrılmamaq, mümkün 
qədər onu uzatmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik və bu dünya 
çempionatının tarixdə ən yaxşı çempionat olmasına öz töhfəmizi 
vermək istəyirik”.

Dünya çempionatının qrup mərhələsində İran millisi İspaniya, 
Portuqaliya və Mərakeş komandaları ilə birlikdə “B” qrupunda 
çıxış edəcək. İran futbolçuları iyunun 15-də Sank-Peterburqda 
Mərakeş, 20-də Kazanda İspaniya və 25-də Saranskda Portuqaliya 
komandaları ilə görüşəcəklər.

Oqtay BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

“Həqiqətə çevrilmiş arzu”

Qvatemalada 
qurbanların sayı artır

 � Qvatemalada “Fueqo” vulkanının 
püskürməsi nəticəsində həlak olanların sayı 
75 nəfərə çatıb. Yerli hakimiyyət orqanlarının 
nümayəndələri bildiriblər ki, 200 nəfər itkin 
düşüb.

“İnterfaks”ın məlumatına görə, həlak olanlardan yalnız 
23 nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Digərləri isə hələ də 
müəyyənləşdirilməyib.

Qeyd edək ki, “ Fueqo” vulkanı getdikcə aktivləşir. Yüzlərlə 
insan yanıq və müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. İnsanların eva-
kuasiyası davam etdirilir. Qvatemale paytaxtındakı beynəlxalq 
aeroport bağlanıb.

Qəzənfər  QASIMOV, “Xalq  qəzeti”

Azərbaycan xalçaları Çin Xalq Respublikasında 
keçirilən Çinqay Beynəlxalq xalça sərgisində 

 � Çin Xalq Respublikasının Sinin şəhərində 
Çinqay Beynəlxalq xalça sərgisi keçirilir. Sərginin 
məqsədi qədim, ənənəvi və müasir üslubda 
toxunulan xalçaların nümayişi və xalça istehsalı 
ilə məşğul olan şirkətlərin Çin bazarı üzrə 
marşrutunun  genişləndirilməsindən ibarətdir.

Sərgidə 50-dən çox 
ölkənin xalça sahəsində aparıcı 
assosiasiyaları, xalça istehsa-
lı ilə məşğul olan şirkətlərin 
nümayəndələri iştirak ediblər. 

Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrinə aid ənənəvi xalça 
nümunələri, milli geyimlər, 
zərgərlik məmulatları, eləcə 
də ölkəmizin xalçatoxuma 
texnikası da sərgidə nümayiş 
edilir. Burada keçirilən ustad 
dərslərində Qarabağın zəngin 
xalça mədəniyyəti və xovlu xal-
ça texnikası da göstərilmişdir.

Azərbaycanın guşəsinə bö-
yük maraq göstərən tamaşaçılar  
və media nümayəndələrinə 
ölkəmizin  xalça sənəti və 
onun xalqımızın gündəlik 
həyatındakı rolu haqqında 

dolğun məlumat verilir.
Sərgi çərçivəsində 

keçirilən “dəyirmi masa” 
və konfransda Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi və Azərbaycan Xalça 
Muzeyi nümayəndələri fəal 
iştirak etmiş, xalça sahəsi 
üzrə əməkdaşlıq imkanları-
nın daha da gücləndirilməsi 
istiqamətində müzakirələr 
aparmışlar.

Çinqay Beynəlxalq xalça 
sərgisində Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrinə aid xalça-
ların nümayiş olunması onların 
geniş auditoriyaya tanıdılması-
na mühüm  töhfədir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”


