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İlk qadın prezident 

Nyu-York Fond 
Birjasına cümə günündən 
etibarən rəhbərlik edəcək 
Steysi Kaninqem bu 
qurumun 226 illik tarixi 
ərzində ilk qadın prezi-
denti olacaq. O, 2014-cü 
ildən birjanın preziden-
ti olan Tomas Farlini 
əvəzləyəcək. Birjada 
1996-cı ildən işləyən Stey-
si Kaninqem qurumun 
tarixində 67-ci prezident olacaq.

Məlumatı “Anadolu”  Agentliyi yayıb.

Filip Rot vəfat edib

Məşhur ameri-
kalı yazıçı Filip Rot 
85 yaşında vəfat 
edib. Qeyd edək 
ki, dünya şöhrətli 
yazıçı 20-dən çox 
romanın müəllifidir. 
Beynəlxalq Buker, 
Pulitser, habelə Frans 
Kafka mükafatlarına 
layiq görülüb. O, 
ömrünün son illərini 

Nyu-York və Konnektikut ştatlarında yaşayıb.
Xəbəri TASS verib.

Rusiya 

“Booking.com” bloklana bilər

Otellərin onlayn bronlanması xidməti olan “Booking.com” 
Rusiyada bloklana bilər. Rusiyanın Turizm üzrə Dövlət Agentliyi 
– “Rosturizm”ə bu məsələni nəzərdən keçirmək tapşırılıb. Təşkilat 
bu barədə təkliflərini iyunun 4-nə qədər hökumətə təqdim edəcək. 
Qeyd edək ki,  müvafiq qərar Rusiyaya qarşı tətbiq olunmuş  
sanksiyalarla əlaqədar verilib.

Yeri gəlmişkən, “Booking.com” ABŞ-ın “Booking Holdings” 
şirkətinə aiddir.

 Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Lüksemburq 

Ən təmiz şəhər

Avropa Statistika İdarəsi (Eurostat) quruma üzv ölkələrdə 
şəhərlərin təmizliyi ilə bağlı sorğu keçirib. 109 şəhərdə aparılan 
sorğu nəticəsində bəlli olub ki,  Lüksemburqun paytaxtı Lüksem-
burq şəhəri (95 faiz)  Avropada ən təmiz şəhərdir.  Sonrakı yerlərdə 
isə Vyana, Lyublyana, Riqa və Helsinki qərarlaşıb.

Xəbəri “Euronews” verib.

İspaniya 

Yeni müqavilə 

İspaniyanın “Barselona” 
futbol klubu Samuel Umtiti 
ilə müqavilənin müddətini 
uzadıb. Yeni sazişə əsasən, 
fransalı yarımmüdafiəçi 2021-
ci ilin yayınadək Kataloniya 
təmsilçisinin heyətində çıxış 
edəcək.

Qeyd edək ki, Umtitinin 
“Barselona” ilə müqaviləsi bu ilin yayında başa çatırdı.

Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Mayın 24-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz keçəcək. 

Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz 
olunacaq. Gecə 17-20, gündüz 25-30, Bakıda gecə 17-19, gün-
düz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 
760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-50 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin səhər bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, 
qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış 

yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 9-14, gündüz 
16-21 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, 
Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-20, gündüz 26-31, 
dağlarda gecə 10-15 , gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağ-
daş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
16-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 17-20, gündüz 27-32, dağlarda gecə 10-
15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.

24 may 2018-ci il, cümə axşamı12

Rusiya XİN: Ukrayna 4 ildən çoxdur ki, 
MDB-nin fəaliyyətində iştirak etmir 

 � Bu barədə Rusiya XİN informasiya 
və mətbuat departamentinin direktoru Mariya 
Zaxarova bəyan edib. Məlumatı TASS verib. 

“2014-cü ildə baş vermiş 
hadisələrdən sonra Ukray-
na təşkilata sədrlik etməyib, 
özünün MDB-dəki daimi 
nümayəndəsini və İcraiyyə 
Komitəsindəki təmsilçisini geri 
çağırıb, ali orqanların qərarlarını 
imzalamayıb və iclaslara 
minimum səviyyədə qatılıb, 
2017-ci ildə sədrlik Rusiyaya 
keçəndən sonra isə iclaslara heç 
bir nümayəndə göndərməyib. 4 
ildən artıqdır ki, bu ölkə MDB 
orqanlarının vahid büdcəsinə bir 
qəpik də köçürməyib, ümumi 
borcu isə hazırda 300 milyon 
rubl təşkil edir. Son bir neçə ildə 

Ukrayna faktiki olaraq birliyin 
işində iştirak etməyib. Ona görə 
də Prezident Poroşenkonun de-
diyi kimi, Kiyevin MDB orqan-
larında iştirakını dayandırması 
haqqında danışmağa dəyməz”, 
– deyə Zaxarova bildirib. 

Onun sözlərinə görə, 
Ukrayna hökumətinin qərarı 
praktikada ölkənin MDB-nin 
mənzil-qərargahındakı daimi 
nümayəndəliyinin bağlanması 
və burada çalışan iki diplomatın 
geri çağırılması deməkdir. Uk-
raynanın formal olaraq birlikdən 
çıxması proseduru isə bir il çəkə 
bilər. 

Qeyd edək ki, keçən həftə 
Ukrayna Prezidenti Pyotr  
Poroşenko MDB-nin 
nizamnamə orqanlarındakı 
nümayəndələrin geri çağırıl-
ması haqqında fərman im-
zaladığını bildirmişdi. Onun 
sözlərinə görə, bundan sonra 
Ukrayna orada qala bilməz, 
çünki ölkə  Avropaya doğru 
irəli gedir.

Bundan xeyli əvvəl isə 
Poroşenko demişdi ki, olkəsi 
MDB-nin əlaqələndirici 
orqanlarında iştirakını dayan-

dıracaq, ancaq bu, “MDB-dən 
çıxmaq demək deyil, çünki Uk-
rayna heç vaxt onun tərkibində 
olmayıb”. 

Ukrayna 1991-ci ildə 
MDB-nin yaradılması haqqında 
sazişi və ona əlavə protokolu 
ratifikasiya etsə də, birliyin 
nizamnaməsini qəbul etməyib. 
Ona görə də hesab etmək olar 
ki, bu ölkə de-yure MDB-nin 
üzvü olmayıb. Bununla belə, 
Ukrayna bütün səviyyələrdə 
olmasa da, hər halda təşkilatın 
işində iştirak edib. 2014-cü il 
hadisələrindən sonra ölkənin 
yeni rəhbərliyi MDB-dən 
çıxmaqla bağlı prosesə başlaya-
cağını elan edib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Türkiyə ABŞ-dan idxal etdiyi məhsullara 
gömrük rüsumunu artıracaq

 � Türkiyə ABŞ 
Prezidenti Donald 
Trampın polad və 
alüminium idxalına 
tətbiq etdiyi 25 faizlik 
gömrük rüsumuna 
etiraz olaraq hərəkətə 
keçib.

Xarici KİV-in məlumatına 
görə, Türkiyə ABŞ-dan idxal 
etdiyi bir sıra məhsullara tətbiq 
etdiyi gömrük rüsumunu artıra-
cağını açıqlayıb.

Qərar ABŞ-dan gətirilən 
22 ayrı-ayrı məhsula şamil 
ediləcək.

Xatırladaq ki, ABŞ Türkiyə 
də daxil olmaqla bir sıra 

ölkələrdən idxal etdiyi polad 
məhsullarına 25 faizlik vergi 
tətbiq edib. 25 faizlik verginin 
tətbiqi ilə ABŞ Türkiyədən 
məhsul idxalından hər il 
təxminən 300 milyon dollara 
yaxın rüsum pulu qazanacaq.

Türkiyə ilə yanaşı, Avropa 
İttifaqı, Rusiya, Hindistan və 
Yaponiya da ABŞ məhsullarına 
gömrük rüsumunu artırıblar.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Məşqçilər heyətləri açıqlayırlar
 � İspaniya və Argentina milli 

futbol komandalarının Rusiyada dünya 
çempionatında oynayacaqları heyətlər 
məlum olmuşdur.

Xarici mətbuatın yaydığı xəbərlərə görə, İspa-
niya komandasının baş məşqçisi Xulen Lopeteqi 
23 nəfərdən ibarət heyətə “Real”dan (Madrid) 
daha çox –altı oyunçu daxil etmişdir.

İspaniya millisi mundialın ilkin mərhələsində 

Portuqaliya, Mərakeş və İran komandaları ilə 
birlikdə “B” qrupunda çıxış edəcək.

Argentina futbolçuları isə qrup turnirində 
İslandiya, Xorvatiya və Nigeriya yığmaları ilə 
görüşəcəklər. Maradonanın həmvətənlərinin əsas 
zərbə qüvvəsini Messi (“Barselona” İspaniya), 
Paulo Dibala və Qonsalo İquain (hər ikisi “Yu-
ventus” İtaliya) və Serxio Aquero (“Mançester 
Siti” İngiltərə) təşkil edəcəklər.

Oqtay BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Günəş enerjisi panellərinin funksiyası artır
 � Müasir dövrdə bərpaolunan 

enerji mənbələrindən istifadə 
geniş yayılmışdır. Belə enerji 
mənbələrindən biri də Günəş 
panelləridir. Lakin Günəşsiz 
günlərdə bu panellərdən enerji 
almaq çətinləşir. Alimlər bunun 
qarşısını almaq üçün yeni – yağış 
damcısından enerji toplayan panel 
yaradıblar. Bu barədə “Webtekno.
com” xəbər saytı verib.

Çinin “Soochow” Universitetinin alimlərinin 
yaratdığı yeni panel sayəsində yağışlı günlərdə 
belə Günəş panellərindən enerji toplamaq 
mümkün olacaq. Universitetin alimi Çen Venin 
sözlərinə görə, Günəş panellərində hərəkətin 
elektrikə çevrilməsini təmin edən triboelektrik 

nanogeneratorlar mövcuddur. Bu isə yağışlı hava-
larda da panellərdən istifadə etməyə şərait yaradır. 
Mütəxəssislərin fikrincə, yeni panel istifadəçilər 
üçün çox faydalı olacaqdır.

Əfsanə ƏHƏDLİ, “Xalq qəzeti”

Birjalarda neftin qiyməti ucuzlaşır
 � Dünya bazarında qara 

qızılın qiyməti ucuzlaşmağa başlayıb. 
Londonun “İCE” birjasının 
məlumatına görə, “Brent” markalı 
neftin bir barreli 79,07 dollar olub. 
Bundan əvvəl isə 79,64 dollar idi. 

Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, 
Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı 
neftinin bir barreli 71,91 dollar olub. Bundan 
əvvəl isə 72,13 dollar idi. Azərbaycanın “Azeri-
Light” markalı neftinin bir barreli 80,60 dollar 
olub. Bundan əvvəl isə 81,15 dollar idi.

Ekspertlər və təhlilçilər bildiriblər ki, ABŞ 
İran və Venesuelaya sanksiya tətbiq etdiyindən 

OPEC-ə üzv ölkələr hasilatı və ixracı artırıblar. 
Məhz bu səbəbdən də birjalarda neftin qiyməti 
aşağı enir.

 Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

B İ L D İ R İ Ş 
“Xalq qəzeti”nin 13 may 2018-ci il tarixli nömrəsində Qusar 

Kommunal Müəssisələri Kombinatının 2018-ci ildə inventar və digər 
azqiymətlilərin (xidmətlərin) satınalınması məqsədilə dərc edilmiş 
tender elanında təklif zərflərinin açılışı vaxtı 28 iyun 2018-ci il saat 
11.00 deyil, 29 iyun 2018-ci il saat 11.00 kimi oxunmalıdır. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş 
 “Xalq qəzeti”nin 23 may 2018-ci il tarixli nömrəsində dərc 

edilmiş “Gəncə Dəyirman” ASC səhmdarlarının növbəti ümumi 
yığıncağının keçirilməsi vaxtı 29 iyul 2018-ci il saat 11.00 deyil, 
29 iyun 2018-ci il saat 11.00 kimi oxunmalıdır.

 � Respublikanın Xalq artisti, professor, 
“Şöhrət” ordenli bəstəkar Tofiq Bakıxanovun 
təşəbbüsü, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
(bu çap məhsulu hazırlanarkən nazirlik  
hələ ayrılmamışdı) dəstəyi ilə ərsəyə gələn 
“Qara Qarayev – 100” plakatında Üzeyir 
Hacıbəyov adına ( Qara Qarayevin  yaşadığı 
dövrdə Konservatoriyanın adı belə idi) 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının 
bəstəkarlıq şöbəsində Qara Qarayevin sinfini 
bitirmiş görkəmli sənət adamlarının fotosu və 
konservatoriyanı hansı ildə bitirməsi barədə 
məlumatlar toplanılıb. 

Tofiq Bakıxanov bu dəyərli 
təşəbbüsü barədə danışarkən 
dedi:  “Mən  həmin təklifi irəli 
sürəndə qarşıdan görkəmli 
müəllimim Qara Qarayevin 
100, mənim isə onun sinifini 
bitirməyimin 50 illiyi gəlirdi. 
Düşündüm ki, bu plakat usta-

dımın xatirəsinə məndən bir 
hədiyyə olsun. 

Hələ ötən əsrin 70-80-ci 
illərində Moskvada görkəmli 
bəstəkarlar deyirdilər ki, 
SSRİ-də ən güclü bəstəkarlıq 
məktəbləri Moskvada və Bakıda 
formalaşıb. Əlavə edirdilər 

ki, Azərbaycan bəstəkarlıq 
məktəbinin yüksək səviyyədə 
olması dahi sənətkarlar Üze-
yir bəy Hacıbəyov və Qara 
Qarayevin adı ilə bağlıdır. 
Mən xoşbəxtəm ki, Üzeyir 
Hacıbəyovun qarşısında yox-
lama xarakterli çıxış etmişəm, 

Qara Qarayevin isə bəstəkarlıq 
sinfini bitirmişəm. 

Qara Qarayev, sözün həqiqi 
mənasında, görkəmli bəstəkar 
və böyük müəllim idi. Onun 
tələbələrindən ikisi – Rauf 
Hacıyevlə Arif Məlikov SSRİ 
Xalq artisti, biri-  

akademik  Arif Məlikov, 11-i 
isə – Hacı Xanməmmədov, 
Xəyyam Mirzəzadə, Tofiq 
Bakıxanov, Vasif Adıgözəlov, 
Musa Mirzəyev, Oqtay Zülfü-
qarov, Sevda İbrahimova, Elza 
İbrahimova, Vladimir Şainski 
(Moskva), Polad Bülbüloğlu və 
Firəngiz Əlizadə  (siyahı xro-
noloji ardıcıllıqla tərtib edilib) 
Xalq artisti, professordur. 

Qara müəllimin 60-dan 
çox tələbəsi bu gün dünyanın 
çox böyük coğrafiyasında 
fəaliyyət göstərir və onun adına 
layiq uğurlara imza atırlar. Bu 
gün Adil Bəbirov Kanadada, 
Afaq Cəfərova Türkiyədə, 
Fərəc Qarayev Moskvada, 
İsmayıl Hacıyev ABŞ-da, 
Arif Mirzəyev Almaniyada, 
Rüstəm Rüstəmzadə Moskva-
da, Yaşar Xəlilov Naxçıvanda, 
İbrahim İsmayılov Türkiyədə 
fəxrlə dilə gətirirlər ki, mən 
Qara Qarayevin bəstəkarlıq 
sinfinin məzunuyam. Bolqar 
türkü olan Nihat Osmanov və 
tacikistanlı Rəcəb Allahyarov da 
məxsusi olaraq Qara Qarayevin 

sinifində oxumaq üçün Bakıya 
gəlmişdilər. İndi hər ikisi tanın-
mış bəstəkardır”. 

Tofiq müəllim qeyd etdi 
ki, “Rezonans” nəşriyyatında 
800 tirajla işıq üzü görən bu 
plakat ölkənin bütün musi-
qi tədris ocaqlarına –  Milli 
Konservatoriya və Bakı Musiqi 
Akademiyasına, Naxçıvan 
Dövlət Universitetinin  mu-
siqi məktəbinə, orta musiqi 
məktəblərinin hamısına, eləcə 
də, Türkiyə, İran İslam Res-
publikası və Şimali Kipr Türk 
Cümhuriyyətindəki dostlarımıza 
göndəriləcək. Bəstəkar əlavə 
etdi ki, Qara Qarayevin 100 illik 
yubileyinin yüksək səviyyədə 
qeyd edilməsi ulu öndər 
Heydər Əliyevin mədəniyyət və 
incəsənətə göstərdiyi qayğı və 
diqqətin cənab Prezident İlham 
Əliyev və Birinci vitse-prezi-
dent Mehriban xanım Əliyeva 
tərəfindən davam etdirilməsinin 
göstəricisidir. 

Əfsanə ƏHƏDLİ, 
Rafiq SALMANOV (foto),  

“Xalq qəzeti”

Dahi bəstəkar Qara Qarayevin 100 illiyinə 


