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BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 

HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:

AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282

7673

3828

40 qəpik

Türkiyə

Rekord göstərici
Türkiyə ağac 

əkməkdə Ginnesin 
Rekordlar Kitabına 
düşüb. Bunu Gin-

nesin Türkiyədəki 
nümayəndəsi  Şeyda 
Subaşı deyib. O 
bildirib ki, 1 saat 
içərisində ən çox 
ağac əkmə rekordu 
Çorum bölgəsində 
qeydə alınıb.

Şeyda Subaşı bölgədə bir saat ərzində 303,150 ağac 
əkildiyini söyləyib.

Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Boliviya

Müdafiə naziri istefa verib
Boliviyanın 

müdafiə naziri 
Xavyer Savaleta 
istefa verdiyi-
ni açıqlayıb. 
O bu barədə 
həmvətənlərinə 
ünvanladığı 
videomüraciətində 
bildirib.

X.Savaleta qeyd edib ki, o və silahlı qüvvələrin baş 
komandanı (istefa vermiş prezident Evo Morales) heç 
vaxt əsgərlərə və dənizçilərə xalqa qarşı silahdan istifadə 
etmək əmri verməyib. “İndi hərbçilər xalqa qarşı silah 
tətbiq edərsə, bunun məsuliyyəti bu qərarı verənlərin 
üzərinə düşəcək”, – deyə  X.Savaleta qeyd edib.

Xəbəri TASS yayıb.

ABŞ

İlk elektrik təyyarəsi təqdim edilib
ABŞ Kosmik 

Agentliyi (NASA) 
2015-ci ildən 
üzərində çalışdığı 
“Maxwell” adlı ilk 
elektrik təyyarəsini 
nümayiş etdirib. 
Bildirilir ki, təyyarənin 
sonuncu modifika-

siyası, ümumilikdə, 
14 elektrik mühərrik ilə təchiz edilən daha nazik və yüngül 
qanadlara malik olacaq.

 Qeyd olunur ki, batareya məhdudiyyətlərinə görə 
təyyarə qısa reyslərdə hava taksisi və ya az sayda 
sərnişin üçün şəhərətrafı təyyarə kimi istifadə ediləcək.

Xəbəri RİA “Novosti” yayıb.

548 minə yaxın avtomobil geri çağırılır 
ABŞ-ın qa-

baqcıl avtomobil 
istehsalçısı “Ford” 
Çindəki müştərək 
müəssisəsində 
istehsal olunan 
548 minə ya-

xın avtomobili 
təhlükəsizlik 
yastıqlarındakı 
nasazlıqlara görə 

geri çağırmağa başlayıb. Proses zamanı 2013–2016-cı 
illərdə istehsal olunmuş 344 min 872 “Mondeo” modeli, 
2014–2017-ci illərdə buraxılmış 203 min 4 “Edge” avtomo-

bili geri çağırılacaq.
“Ford”un Çindəki müştərək müəssisəsi olan “Changan 

Ford Automobile” nasaz hava yastıqlarını öz hesabına 
dəyişəcək.

Xəbəri “auto.ru” yayıb.

İsveç

İlin ən yaxşı oyunçusu
Viktor Linde-

löf  İsveçdə ilin 
ən yaxşı futbol-
çusu seçilib.

Xatırladaq ki,  
“Mançester Yu-

nayted” klubun-

da oynayan 25 
yaşlı müdafiəçi 
ötən il də ən 
yaxşı isveçli futbolçu seçilmişdi.

Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Noyabrın 13-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı 
gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman, 
çiskin olacağı, axşam isə yağış yağacağı 
ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, günün 
ikinci yarısında arabir güclənəcək. Gecə 9-11, 
gündüz 15-18, Bakıda gecə 9-11, gündüz 
16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
normadan yüksək 769 mm civə sütunu, nisbi 
rütubət gecə 75-85, 55-65 faiz olacaq. 

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 13-18 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 

Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-7, 
gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 4-9, gündüz 16-20 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin axşam bəzi şərq rayonlarında yağış 
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi 

əsəcək. Gecə 3-8, gündüz 14-19 dərəcə 
isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Gecə 
və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 6-11, 
gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Səhər dağlarda duman 
olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 
7-10, gündüz 16-20, dağlarda gecə 5-8, 
gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq.

Göygöl rayonundan Arif Seyidov Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının ərazi-təşkilat 
məsələləri şöbəsi müdirinin müavini Hüseyn Mövsümova və 
Milli Məclisin deputatı Aqiyə Naxçıvanlıya əzizləri 

 SƏRİYYƏ XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                       

Aslan Aslanov və Dağbəyi İsmayılov Milli Məclisin 
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri Aqiyə 
Naxçıvanlıya anası

SƏRİYYƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər. 
                                                                                                       

Goranboy rayonundan Məhərrəm Quliyev Milli Məclisin 
deputatı Aqiyə Naxçıvanlıya anası

 SƏRİYYƏ XANIMIN

 vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                       

Azərbaycan Tibb Universitetinin tibbi mikrobiologiya 
və immunologiya kafedrasının əməkdaşları kafedranın 
professoru Mehman Əliyevə həyat yoldaşı 

İRADƏ XANIMIN

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                       

“Azərenerji “ASC-nin İnformasiya Texnologiyaları və 
Rabitə İdarəsinin rəhbərliyi və kollektivi idarənin “SCADA” 
xidmətinin rəisi Vaqif Yaqubova anası 

 RƏFİQƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.
                                                                                                       

“Azərenerji “ASC-nin Mərkəzi Dispetçer İdarəsinin 
rəhbərliyi və kollektivi İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə 
İdarəsi “SCADA” xidmətinin rəisi Vaqif Yaqubova anası 

RƏFİQƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

“Bülbül” siklonu 
Banqladeşdə 26 nəfərin 

həyatına son qoyub
 � “The Daily Star” qəzetinin yazdığına 

görə, “Bülbül” siklonu son iki gündə 
Banqladeşin 9 cənub rayonunda 26 nəfərin 
həyatına son qoyub.

Həlak olanların əksəriyyətinin üstünə ağac aşıb, 
bəziləri çayda batıb, digər qisminin isə evi uçub.

Banqladeşin Sahil Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları 
polislərlə birlikdə Barisal şəhəri yaxınlığında Meqhni ça-

yında 9 balıqçının cəsədini aşkar ediblər.
Noyabrın 9-da Banqladeşə saatda 120 kilometr sürətlə 

daxil olan “Bülbül” siklonu mindən çox evi uçurub, 3 min 
hektardan çox əkin sahəsini yararsız hala salıb, ölkənin 
13 cənub rayonunda, Benqal körfəzi sahilində yerləşən 
balıqçılıq sənayesini məhv edib.

Qeyd edək ki, təbii fəlakət zonasından 1,5 milyon 
nəfər evakuasiya edilib.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

“Star Park” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

19 dekabr   2019-cu  il saat 15.00-da “Star Park” ASC 
səhmdarlarının növbədənkənar illik  ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

 Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2018-ci il üzrə fəaliyyətinin ye-

kunları.
2. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaq səhmdar cəmiyyətin yerləşdiyi ünvan-

da-Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Dərnəgül qəsəbəsi, Neft 
prospekti  30/68 nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir. Səhmdarlar 
onları maraqlandıran məsələlərlə bağlı rəhbərliyə müraciət 
edə bilərlər. Səhmdarlardan şəxsiyyət vəsiqəsinin və  bank   
rekvizitlərinin təqdim edilməsi xahiş olunur. 

İdarə heyəti 

 9 “SM FUSİON” (VÖEN-2005344991) MMC-nin çek kitabçası  itdiyi üçün etibarsiz sayılır.

 9 DƏDRX tərəfindən Cəfərov İlqar Vidadi oğlunun adına verilmiş çıxarış itdiyi üçün etibarsız sayılır. Bakı, Nərimanov rayonu, 
Həsənoğlu küçəsi ev 14, mənzil 28.

 9 ƏMDK yanında DƏDRX-nın  4 nömrəli Abşeron Ərazi İdarəsi tərəfindən Bədəlov Sabir Əjdər oğlunun adına verilmiş  Məmmədli 
kəndindəki fərdi yaşayış evinin çıxarışı və texniki pasportu itdiyi üçün etibarsiz sayılır.

Rusiya və Almaniya liderləri 
arasında telefon bağlantısı olub 

Məlumata görə, telefon 
söhbəti zamanı tərəflər 
Ukrayna münaqişəsinin 
nizamlanması, eləcə də 
“Ştaynmayer formulu” ilə 
bağlı məsələləri müzakirə 
ediblər: “Rusiya Prezidenti və 
Almaniya Kansleri Ukrayna 

münaqişəsinin nizamlanma-

sına kömək üçün hazırlanmış 
2015-ci il tarixli “Tədbirlər 
kompleksi” (Minsk sazişləri) 
və digər razılaşmalara tam 
və qəti əməl olunmasının 
vacibliyini qeyd ediblər”.

Putin və Merkel Rusiya 

ilə Almaniyanın “Normand 
dördlüyü” formatında səyləri 
əlaqələndirmək, o cümlədən 
həmin formatda yeni sammit 
hazırlamaq niyyətində olduq-

larını bəyan ediblər. Bununla 
yanaşı, liderlər Rusiya, Ukray-

na və Avropa İttifaqı Komissi-
yası nümayəndələrinin iştirakı 
ilə Rusiya qazının Ukrayna 
ərazisindən nəqli ilə bağlı 
aparılan üçtərəfli danışıqlar 
mövzusuna da toxunublar. 

Bundan başqa, dünyada 
baş verən digər münaqişələr 
haqqında da fikir mübadiləsi 
aparılıb. Rusiya və Almani-
ya liderləri Liviyada davam 
edən silahlı qarşıdurmaların 
dərhal və hər hansı şərt 
olmadan dayandırılması 
təklifi ilə çıxış ediblər:  “Rusiya 

Prezidenti Almaniyanın 
Liviyada iqtidarla müxalifət 
arasında dialoqun bərpası 
və beynəlxalq ictimaiyyətin 
problemin sülh yolu ilə 
həllinə daha fəal şəkildə 
cəlb edilməsi istiqamətində 
vasitəçilik səylərini müsbət 
qiymətləndirib”.

Kremlin məlumatında bil-
dirilir ki, Suriyadakı vəziyyətin 
müzakirəsi zamanı humanitar 
problemlərin həllinə, qaçqın-

ların öz evlərinə qayıtması 
məsələlərinə daha çox diqqət 
yetirilməsinin vacibliyi bildi-
rilib. Qeyd edək ki, telefon 
danışığı Almaniya tərəfinin 
təşəbbüsü ilə baş tutub. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Almaniya Kans-
leri Angela Merkellə telefonla danışıb. Məlumatı 
Kremlin mətbuat xidmətinə istinadən “Anadolu” 
agentliyi verib. 

Bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə görüş 

Tədbiri Musiqi Kollecinin 
direktoru, Əməkdar incəsənət 
xadimi, professor Nazim Ka-

zımov açaraq deyib ki, hələ 
tələbəlik illərindən istedadı ilə 
seçilən Siyavuş Kərimi gənc 
yaşlarından Rəşid Behbu-

dov adına Dövlət Mahnı 
Teatrı orkestrinin solisti olub. 
“Azkonsert”in, “Aşıqlar” qru-

punun, “Cəngi” estrada-folk-

lor ansamblının, Azərbaycan 
Televiziyası və Radiosunun 
estrada-simfonik orkestri-
nin üzvü, C.Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudi-
yasının Rafiq Babayev adına 
musiqi studiyasında bədii 
rəhbər işləyib.

S.Kərimi həm də mü-

asir musiqi tariximizə dair 

beynəlxalq miqyaslı bir çox 
layihələrinin müəllifi kimi 
tanınır. Eyni zamanda, “Sarı 
gəlin”, “Sonuncu döyüş”, 
“Əlvida, cənub şəhəri”, 
“Girov” və başqa bədii, 9 seri-
yalı “Heydər Əliyev” televi-
ziya filmlərinin, 2 animasiya 
filminin, 10 teatr tamaşasının 
və 30 bədii filmin musiqi 
müəllifidir. O, 2003-cü ildə 
Akedemik Milli Dram Teatrın-

da səhnəyə qoyulan “Hamlet” 
tamaşasına yazdığı musiqiyə 
görə “Qızıl Dərviş” mükafatı-
na layiq görülüb. 

S.Kərimi “Saz məktəbi” 
dərsliyinin həmmüəllifi, iki 
cilddən ibarət “Azərbaycan 
xalq mahnıları” məcmuəsinin 
tərtibçisidir. O, 2014-cü ildə 

musiqi təhsili sahəsində 
səmərəli fəaliyyətinə görə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilib.

 2001-ci ildən Azərbaycan 
Milli Konservatoriyasının 
rektoru, milli musiqi tarixi 
və nəzəriyyəsi kafedrasının 
professoru kimi ali təhsil 
ocağında musiqi təhsilinin 
müasir beynəlxalq tələblər 
səviyyəsində qurulmasında 

və inkişafında səylərini uğurla 
davam etdirir. 

 N.Kazımov Siyavuş 
Kəriminin anadan olmasının 
65 illiyini kollektiv adından 
təbrik edərək ona yeni yara-

dıcılıq uğurları arzulayıb. 
Görüş bədii hissə ilə başa 

çatıb.

Afət SADIQOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

 � Sinoptiklər bildiriblər ki, Rusiyanın Ural 
və Sibir vilayətlərinə anomal soyuq hava kütləsi 
gəlir.

Mütəxəssislərin proq-

nozuna görə, bu həftənin 
ortalarından başlayaraq, Sibir 
və Urala  güclü soyuq hava 
kütlələri daxil olacaq. Hava-

nın temperaturu mənfi 21 
dərəcə təşkil edəcək. Tümen 
vilayətində 27, Krasnoyarsk 

vilayətində 45 dərəcə şaxta 
olacağı ehtimal olunur. Bəzi 
regionlarda havanın tempe-

raturu  iqlim normasından 
10-12 dərəcə aşağı olacaq.

Paytaxt Moskvada isə ha-

vanın soyuması gözlənilmir. 
Burada gecələr 0, gündüzlər 

isə 5 dərəcə isti olacağı 
gözlənilir.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Çikaqoda mindən çox 
aviareys təxirə salınıb

Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində 
Musiqi Kollecində  bəstəkar, Xalq artisti, “Şöhrət” 
ordenli professor Siyavuş Kəriminin  anadan 
olmasının 65 illiyi münasibətilə  tələbə və 
müəllimlərlə görüşü  keçirilib.

Ayten
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.- 13 noyabr. S. 12.




