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ABŞ

Dövlət borcu 23 trilyon dollardır
ABŞ-ın dövlət 

borcu 23 trilyon dollara 
yüksəlib.  Bu barədə 
ABŞ Maliyyə Nazir-
liyi məlumat yayıb. 
Bildirilir ki, hazırkı borc 
problemləri 2007–
2008-ci illərdə dünya-
da baş verən maliyyə böhranından miras qalıb. Həmin 
dövrdən bəri  dövlət borcu bir neçə dəfə artıb. Təkcə, 
Barak Obamanın hakimiyyəti dövründə bu rəqəm, demək 
olar ki, 9 trilyon dollar artaraq 20 trilyon dollara yüksəlib. 
İqtisadçılar 2026-cı ilə qədər bu məbləğin 30 trilyon dollara 
qədər artacağını proqnozlaşdırırlar.

Xəbəri “Bloomberg” verib.

Niderland 

Avropol 60 nəfəri həbs edib
Avropa Polis 

Təşkilatı (Avropol) 
fırıldaqçılıqda şübhəli 
bilinən 60 nəfəri 
həbs edib. “2019 
e-Commerce Action” 
(“eComm 2019”) adlı 
əməliyyat sentyab-
rın 23-dən oktyabrın 
4-dək 19 ölkədə 
aparılıb. Məqsəd 

elektron ticarət fırıldaqçılığında şübhəli bilinən cinayətkar 
şəbəkənin fəaliyyətinin qarşısını almaq olub. İstintaq za-
manı məlum olub ki, bəzi şübhəli şəxslər cinayətkar qrup-
laşmalarla əlbirdir və fişinq, zərərli proqram təminatından 
istifadə ilə kiberhücumlar, saxta saytların yaradılması, 
çirkli pulların yuyulması kimi digər kibercinayətlərdə iştirak 
edib.

Xəbəri “Belta” verib.

Çin

İqtisadi razılıq əldə olunub 
Çin və ABŞ 

əsas ticarət 
məsələləri ilə 
bağlı razılıq əldə 
ediblər. Anlaşma 
Çinin baş nazirinin 
müavini Lyu He və 
ABŞ maliyyə naziri 
Stiven Mnuçin, həmçinin Vaşinqtonun ticarət danışıqları 
üzrə təmsilçisi Robert Laythauzer arasında baş tutub. 
Danışıqlar zamanı iki ölkə arasında ticarət razılaşması-
nın əldə olunması üçün əsas məsələlər müzakirə edilib. 
Tərəflər, həmçinin gələcək məsləhətləşmələrin keçirilmə 
vaxtı barədə də fikir mübadiləsi aparıblar.

Məlumatı CNBC yayıb.

Ukrayna 

Avropada ikinci ən böyük GES
Ukraynada gücünə 

görə (240 MVt)  Günəş 
Elektrik Stansiyası 
(GES) istismara verilib. 
Bildirilir ki, “Pokrovska-
ya” adlı GES hər il 400 
milyon kVt/saat yaşıl 
elektrik enerjisi isteh-
sal edəcək ki, bu da 
200 min fərdi ev və ya 

mənzili təmin etmək üçün kifayətdir. Stansiyanın inşasına 
193 milyon avro sərmayə yatırılıb.

Məlumatı “Euronews” yayıb.

Avstraliya 

“Pert Qlori” İbrahimoviçlə maraqlanır 
Avstraliyanın “Pert Qlori” 

komandası ABŞ-ın “Los-
Anceles Qelaksi” futbol 
klubunun isveçli hücumçusu 
Zlatan İbrahimoviçi transfer 
etmək istəyir. İbrahimovi-
çin agenti Mino Rayola bu 
barədə danışıqlar aparıl-
dığını bildirib. O deyib ki, 
əgər razılıq əldə edilərsə, qış transfer dönəmindən sonra 
İbrahimoviç “Pert Qlori”yə keçəcək. Qeyd edək ki, 38 yaşlı 
hücumçunun indiki klubla müqaviləsi 2019-cu ilin sonunda 
başa çatır.

Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Noyabrın 3-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Güclü şimal-
qərb küləyi əsəcək, gündüz mülayim şimal-
şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 8-10, 
gündüz 11-13, Bakıda gecə 8-10, gündüz 
11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
normadan yüksək 767 mm civə sütunundan 
773 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi 
rütubət gecə 80-90, gündüz 60-70 faiz olacaq. 

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi 
dağlıq ərazilərdə yağış yağacağı ehtimalı var. 
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-8, gündüz 15-20 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 

Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında gecə və səhər bəzi yerlərdə 
yağıntılı olacağı, qar yağacağı , gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 1-6, gündüz 7-11 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 7-12, gündüz 13-18 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış , dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi, yağıntılı olacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək,gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 

arabir güclənəcək. Gecə 5-10, gündüz 11-16,  
dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında gecə və səhər bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək,gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 7-12, gündüz 14-19 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Lakin bəzi yerlərdə intensiv olacağı, 
gecə və səhər dağlıq ərazilərdə sulu qar 
yağacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək,gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
9-12, gündüz 13-15, dağlarda gecə 3-7, 
gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.

Qobustan rayonundan Adil Məmmədov Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Protokol Xidmətinin rəisi  
Elçin Bağırova  anası

ELBA XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Türkiyənin siyasət 
idarəsinin rəhbəri hesab 
edir ki, ölkəsi bu uğuru, ilk 
növbədə, döyüş meydan-
larında hərbi qüdrəti və 
“danışıqlar masası” arxa-
sındakı diplomatik məharəti 
sayəsində qazanıb.  

Qeyd etmək lazımdır 
ki, Türkiyənin Xarici İşlər 
naziri bu fikri Suriyada Fərat 
çayının şərqindəki ərazilər 
üzrə Türkiyə–Rusiya razı-
laşmalarını şərh edərkən 
səsləndirib. Nazirin sözlərinə 
görə, Türkiyə “Sülh çeşməsi” 
hərbi əməliyyatına başla-

masaydı, Ankara Suriya-
da arzu etdiyinə nail ola 
bilməyəcəkdi. 

Türkiyə–Rusiya razılaş-
malarına əsasən,  
 PKK/YPG  terrorçuları 
Türkiyə sərhədlərindən 
başlayaraq, 30 kilometr 
məsafədəki ərazini, eləcə də 
Münbiç və Tall–Rıfat rayonla-
rını  tərk etməlidirlər. Türkiyə 
və Rusiya hərbçiləri həmin 
ərazilərdə  patrul xidməti 
həyata keçirəcəklər. Bun-
dan başqa, YPG terrorçuları 
Əsəd rejiminin nəzarətində 
olan Qamışlı şəhərini də tərk 
etməlidirlər.  

M.Çavuşoğlu bildirib 
ki, Türkiyə bir çox böyük 
güclərin regionda   
YPG/PKK  terrorçuları üçün 
ayrıca dövlət qurmaq  planla-
rını alt-üst edib. 

Xatırladaq ki, “Sülh 
çeşməsi” əməliyyatı bu il 
oktyabrın 9-da başlanıb. 
Məqsəd Türkiyənin cənub 
sərhədlərinin təhlükəsizliyini 

və suriyalı qaçqınların doğ-
ma yurdlarına qayıtmalarını 
təmin etməkdir. 

Bu günlərdə Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
bildirib ki, zərurət yaransa, 
Türkiyə təhlükəsizlik zonala-
rını genişləndirə bilər. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

İspaniyada seçkiqabağı 
kampaniya başlanıb

Bildirilir ki, son dörd ildə 
sayca dördüncü olacaq 
bu seçkilər tərəflərin sabit 
hökumətin təmin olunmasın-
dan ötrü razılığa gəlməkdə 
bacarıqsızlığını sübut edir. 
Pedro Sançes koalisiyanın 
formalaşdırılmasının müm-

künsüzlüyü səbəbindən 
seçkilərin məcburi keçirilməsi 
məsuliyyətini müxalifət parti-
yalarının üzərinə qoyub.

Qeyd edilir ki, PSOE 
parlamentdə, azı, 123 yer 
qazanmaq niyyətindədir.

Seçkiqabağı kampani-

yada Kataloniya məsələsi 
üstünlük təşkil edib. 2017-
ci ilin oktyabrında öz 
müqəddəratını təyin etmək 
cəhdinə görə 12 kataloniyalı 
liderin ölkənin Ali Məhkəməsi 
tərəfindən məhkum edilməsi 
ilə yadda qalıb. Məhkəmənin 
qərarı Kataloniyada iğtişaşla-
ra səbəb olub.

Xatırladaq ki, sonuncu 
dəfə İspaniyada seçkilər ap-
relin sonunda keçirilib. O vaxt 
PSOE parlament palatasında 
qalib gələrək, 123 yer qazan-
mışdı. Seçicilərin iştirakı 75 
faiz təşkil etmişdi.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

“Türkiyə Suriyada ciddi itkilər 
vermədən arzu etdiyinə nail olmuşdur”

 � Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald 
Tramp 2020-ci maliyyə ilində ölkəyə qaçqın 
qəbulu limitini 18 min nəfərə qədər azaltmağı 
qərara alıb. Bu barədə CNN telekanalı 
məlumat yayıb.

ABŞ Prezidentinin qəbul etdiyi qərarda qeyd edilir 
ki, 2020-ci maliyyə ilində 18 min nəfərdən çox qaçqının 
ABŞ-a buraxılmaması humanitar baxımından əsaslıdır 
və milli maraqlara cavab verir.

Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl Donald Tramp qaçqın-
ların ölkə ərazisində çox vaxt yerli və ştatın hakimiyyət 
orqanlarının icazəsi nəzərə alınmaqla yerləşdirilməsini 
bildirən fərman imzalamışdı.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

T ürkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 
bildirib ki, rəsmi Ankara Suriyada arzu etdiyi 
hədəflərə nail olmuşdur. Bu zaman ciddi itkilərə 

yol verilməyib. Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb. 

“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata görə, 
İspaniyada noyabrın 10-da keçiriləcək parlament 
seçkiləri üzrə seçkiqabağı kampaniyaya start verilib. 
Mənbə yazır ki, əvvəlcədən əhali arasında keçirilmiş 
rəy sorğuları PSOE-nin (İspaniya Sosialist Fəhlə Par-
tiyası) daha bir qələbəsini proqnozlaşdırır.

 � TASS-ın məlumatına görə, Rusiya 
Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mariya 
Zaxarova bildirib ki, ABŞ Suriyanın şimal-
şərqindən qanunsuz olaraq neft aparır. 

Mariya Zaxarovanın sözlərinə görə, ABŞ hərbçiləri hər 
ay qaçaqmalçılıq yolu ilə Suriyadan 30 milyon dollarlıq neft 
aparırlar.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

Koreya Dongduk Qadınlar Universitetinin rəhbəri 
Azərbaycan dövləti tərəfindən təltif edilib

Vurğulanıb ki, iki ölkə 
arasında əlaqələr ədəbi-mədəni 
müstəvidə də uğurla davam edir. 
Bunun nəticəsidir ki, koreyalı 
mütəxəssislər Azərbaycanı daha 
yaxından öyrənir, araşdırmalar 
apararaq Azərbaycanı Koreya 
ictimaiyyətinə tanıdırlar. Bu 
mənada Dongduk Qadınlar Uni-
versitetinin nəzdində Avrasiya 
Türk Araşdırmaları İnstitutunun 
gördüyü işlər təqdirəlayiqdir. 
Azərbaycan Respublikasının 
Cənubi Koreyadakı fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri Rəmzi 
Teymurov görüşdə iki ölkə ara-
sında olan dostluq əlaqələrinin 
möhkəmlənməsində araşdır-
maçıların fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirdi. 

Dongduk Qadınlar Univer-
sitetinin Qəyyumlar Şurasının 
sədri Cho Wonyoung rəhbəri ol-
duğu universitet barədə məlumat 
verib. Qeyd edib ki, Dongduk 
Qadınlar Universitetinin əsası 

1908-ci ildə qoyulub. Bu univer-
sitetin banisi cəmiyyətdə qadın-
ların təhsilinin önəmli olduğunu 
daim vurğulayan elmlər doktoru 
Cho Dongshik (Cho Wonyoun-
gun babası) olub. Bir əsrlik tarixi 
olan Dongduk Qadınlar Univer-
siteti müasir dövrdə də qadınla-
rın təhsilində əhəmiyyətli rol oy-
nayır.  Universitetin Qəyyumlar 
Şurasının sədri Azərbaycanın 
diplomatik xidmət orqanlarının 
100 illik yubileyi medalı ilə təltif 
olunduğuna görə, Azərbaycan 
dövlətinə təşəkkür etdi.

Koreyada bu mükafata ilk 
dəfə Dongduk Qadınlar Univer-
sitetinin Qəyyumlar Şurasının 
sədri layiq görülüb.  Mükafatı 
Azərbaycan Respublikasının 
Cənubi Koreyadakı  səfiri Rəmzi 
Teymurov təqdim edib.

Avrasiya Türk Araşdırmaları 
İnstitutunun əsası 2016-cı ildə 
türkoloq alim, professor Oh 

Eunkyung tərəfindən qoyulub. 
Bu institut türk dövlətləri və 
xalqları  ilə  Koreya arasında 
dostluq əlaqələrinin daha da 
möhkəmlənməsi baxımından çox 
önəmlidir.

Türkoloq Oh Eunkyung 
Bakı Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan Dillər Universiteti, 
Xəzər Universiteti, Bakı Qızlar 
Universiteti, Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Folklor İnstitu-
tu, Azərbaycan Elmlər Akade-
miyasının Ədəbiyyat İnstitutu 
kimi bir neçə qurumla təhsil və 
akademik sahələrdə əməkdaşlığı 
gücləndirmək məqsədilə sazişlər 
imzalayıb. O, həmçinin oktyabr 
ayının 3-də Beynəlxalq Türk 
Mədəniyyəti və İrsi Fondu Nax-
çıvan Müqaviləsinin 10 illiyi və 
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 

Şurasının VII Zirvə Görüşünə 
həsr olunmuş “Türk Dünyası 
Həftəsi”ndə iştirak edib.  “Türk 
Dünyası Həftəsi”-ndə Koreyanın 
Türk Şurasına üzv olmasının 
vacibliyi haqqında danışan alim 
Azərbaycanla bağlı araşdırma-
ların davam etdiyini vurğulayıb. 
Bildirib ki,  Koreya–Azərbaycan 
diplomatik əlaqələrinin yaran-
ması münasibətilə tanınmış 
şair Bəxtiyar Vahabzadənin 
şeirlərinin toplusunu tərcümə 
edib nəşr edəcək Avrasiya Türk 
Araşdırmaları İnstitutu bundan 
sonra da Azərbaycanın Kore-
ya ictimaiyyətinə tanıdılması 
ilə bağlı layihələrini davam 
etdirəcək.

Əfsanə BAYRAMQIZI,   
“Xalq qəzeti” 

Cənubi Koreyanın Seul şəhərində yerləşən Dongduk 
Qadınlar Universitetində Azərbaycanın diplomatik 
xidmət orqanlarının yubileyi münasibətilə müka-

fatının təqdim olunma mərasimi keçirilib. Azərbaycanın 
Seuldakı səfirinin də iştirak etdiyi tədbirdə Koreya və 
Azərbaycan dövlətlərinin diplomatik münasibətlərinin ya-
ranmasından, bu iki ölkə arasında ictimai-siyasi əlaqələrin 
yüksək səviyyədə olmasından söhbət açılıb. 

AMEA Nizami 
Gəncəvi adına 
Milli Azərbaycan 

Ədəbiyyatı Muzeyinin 
elmi işlər üzrə direktor 
müavini, professor Xatirə 
Bəşirlinin "Klassik və mü-
asir ədəbiyyat məsələləri" 
kitabı “Elm və təhsil” 
nəşriyyatında çapdan 
çıxıb.

AMEA Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyinin 

mətbuat xidmətinin rəhbəri Nərgiz Qəhrəmanovadan 
aldığımız məlumata görə, kitabda “Klassik irs”, “Folklor. 
Aşıq sənəti”, “Güc, qüvvət elmdədir” və “Görünən və 
görünməyən - Mövlud Süleymanlı” adlı bölmələr üzrə oxu-
culara təqdim edilir.

Nəşrdə müəllifin ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyatşünaslıq, 
müasir nəsr, mədəniyyətşünaslıq və təhsili əhatə edən elmi 
və tənqidi məqalələri ədəbiyyatın formalaşması və inkşaf 
prosesini əks etdirir. Kitabda milli ədəbiyyat, folklor və aşıq 
ədəbiyyatının müxtəlif problemləri ayrı-ayrı görkəmli alim, 
yazıçı və aşıqların yaradıcılığı əsasında araşdırılır.

Kitabın elmi redaktoru və “Ön söz”ün müəllifi professor 
Kamil Allahyarov, rəyçiləri isə professorlar Məhərrəm Qa-
sımlı və Şəfəq Əlibəylidir.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Yeni nəşrlər

 “Klassik və müasir ədəbiyyat 
məsələləri” kitabı işıq üzü görüb 
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