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Rusiya 

“Prometey” uğurla sınaqdan keçirildi 
Rusiyanın 

hava hücumun-
dan müdafiə sis-
temi olan “S-500” 
Prometey zenit-
raket kompleksi 
Suriyada uğurla 
sınaqdan keçiri-
lib. Test atışları 
zamanı texnika-

nın işində bəzi nasazlıqlar yaransa da, problemlər dərhal 
aradan qaldırılıb. Məlumata görə, “S-500” Prometey 600 
kilometr radiusda istənilən hədəfi tapmağa və eyni vaxtda 
saniyədə 7 kilometr sürətlə hərəkət edən 10 ballistik 
hədəfi vura bilir. 

Xəbəri “Lenta.ru” verib.

Almaniya 

Ağaclar milli sərvət sayılır 
Almaniyada xüsusi təbiət 

abidələrinin – ən yaşlı və 
qeyri-adi ağacların siyahısı-
nı tərtib etməyə başlayıblar. 
Aşağı Saksoniya əyalətinin 
Xede kommunasında 
bitən təqribən 600-800 
yaş civarındakı cökə ağacı 
“Almaniyanın milli sərvəti” 
kimi bu siyahıya salınan 
ilk ağac olub. Bu milli sərvətlər siyahısına Almaniya-
nın təbiət abidəsi kimi yüz ağac daxil ediləcək. Onların 
əksəriyyətinin xüsusi mühafizəyə ehtiyacı olduğu bildirilir.

Məlumatı “Deutch Velle” yayıb.

ABŞ

“Apple” noutbuklarına qadağa 
ABŞ-ın Federal 

Aviasiya İdarəsi bildirir ki, 
“Apple” şirkətinin istehsal 
etdiyi noutbukların bəzi 
modellərini təyyarəyə 
götürmək olmaz. “The 
Hill” nəşrinin məlumatına 
görə, söhbət 2015-ci ilin 

sentyabrından 2017-ci ilin fevralınadək satılmış “MacBook 
Pro” noutbuk modellərindən gedir. Şirkət bu qərara gəlib 
ki, bəzi noutbukların batareyaları çox qızır, bu isə yanğın 
təhlükəsizliyi baxımından risklidir. 

Xəbəri “Qazeta.ru” verib.

Şotlandiya

Alimlərin araşdırması 
Şotlandiyalı alimlər 

iddia edir ki, orqanizmdə 
maye balansının saxla-
nılması baxımından süd 
sudan daha xeyirlidir 
və susuzluğu daha tez 
aradan qaldırır. Bildirilir 
ki, müvafiq araşdırmalar 
“The American Journal of 
Clinical Nutrition” jurna-
lında dərc edilib. Alimlər 13 içkini analiz edib. Məlum olub 
ki, süd susuzluğun öhdəsindən daha yaxşı gəlib. Buna 
səbəb isə südün tərkibində olan laktoza, zülal, yağ və 
natriumun orqanizmdəki mayenin itirilməsini ləngitməsidir. 
Bununla belə, ekspertlər qeyd edib ki, orqanizmin normal 
bəslənməsi üçün adi su qəbulu da vacibdir.

Məlumatı “Nature” yayıb.

İtaliya 

ÇL-də ən çox qələbə qazanan futbolçu  
Turinin “Yuventus” 

futbol klubunun portuqali-
yalı hücumçusu Kriştianu 
Ronaldu Çempionlar Li-
qasının (ÇL) matçlarında 
qələbələrin sayına görə 
birincidir. Onun turnir üzrə 
hesabında 102 qələbə 
var.

Ronaldu bu göstərici 
ilə İker Kasilyası (101 qələbə) keçib. Qeyd edək ki, 
çərşənbə axşamı ÇL-in qrup mərhələsinin ikinci turu 
çərçivəsində “Yuventus” öz meydanında Almaniyanın 
“Bayer Leverkuzen” klubuna 3:0 hesabı ilə qalib gəlib. 
“Yuventus”un qollarından birini 89-cu dəqiqədə Kriştia-
nu Ronaldu vurub. Bununla  da o, Kasilyasın rekordunu 
yeniləyib.

Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı:   
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Oktyabrın 3-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən 

buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. 
Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz mülayim 
cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 16-20, 
gündüz 23-26, Bakıda gecə 18-20, gündüz 24-26 
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə 
sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55 
faiz olacaq. 

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi dağlıq 
ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış 
yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
9-14, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi 
yerlərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış 
yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 7-12, gündüz 
15-20 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 12-17, gündüz 
23-28 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 yerlərdə şimşək çaxacağı, 

qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 8-13, gündüz 20-25 , dağlarda gecə 3-8, 
gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, 
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 15-18, gündüz 21-26, dağlarda gecə 11-14, 
gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. 

Vaşinqtonda ənənəvi  
türk festivalı keçirilib

Qeyd edək ki, sözügedən 
festival artıq 17 ildir baş tutur. 
Hər il festivala təxminən 
25 minə yaxın insan qatılır. 
Festivalın məqsədi ameri-
kalıları türk mədəniyyətinin 
zənginlikləri ilə daha yaxın-
dan tanış etməkdir.

Bu məqsədlə meydanda 
qurulan səhnədə Türkiyənin 
xalq mahnıları səsləndirilib. 
Eyni zamanda, milli rəqslər 
nümayiş olunub.

Sənətçilər festivalda 
ölkələrini təmsil etmək 
üçün Türkiyənin müxtəlif 
şəhərlərindən Vaşinqtona 
gəliblər. Səhnədə çıxış 
edən musiqiçilər tamaşaçı-
lara Türkiyənin incəsənət 
tarixi ilə bağlı maraqlı fakt-
lar danışaraq, yerli sakinləri 
məlumatlandırmağa çalı-

şıblar. Rəqqaslar ölkənin 
müxtəlif bölgələrinə 
aid rəqsləri ifa ediblər. 
Tədbirdə, həmçinin 
Azərbaycan rəqslərinə də 
yer verilib.

Bundan başqa, festivalda 
yüzlərlə stend qurulub. Bu 
stendlərdə Türkiyə ilə bağlı 
atributlar satışa çıxarılıb. 
Türkiyənin qapalı çarşısını 
xatırladan bazarda müxtəlif 
əl işləri, gümüş və mis 
qablar sərgilənib. Rəngarəng 
farfor qab-qacaq nümunələri 
xüsusilə diqqət çəkib. 

Yeri gəlmişkən, Vaşinq-
ton və ətrafında yerləşən 
şəhərlərdə fəaliyyət göstərən 

türk restoranları, kafeləri və 
dükanları öz məhsullarını bu 
festivalda nümayiş etdirmək 
şansı qazanır. Ən böyük 
növbələr yemək stendlərinin 
önündə olur.

Tədbirin təşkilatçıları 
bildiriblər ki, türk festivalı bu 
il də əcnəbilərin Türkiyəni  
daha yaxından tanımasına 
imkan yaradıb. Həm də, 
məmləkətindən uzaqda 
yaşayan türklərin bir araya 
gəlib mədəni irslərini birgə 
yad etməsinə yol açıb.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti”

 “F-35”lər radarlara düşüb 

Qeyd edək ki, Birləşmiş 
Ştatların müttəfiqləri ilə birgə 
proqram çərçivəsində hazır-
ladığı 5-ci nəsil “F-35”  qırıcı-
larının radarlara düşməsinin 
mümkünsüz olduğu iddia 
edilirdi. Lakin “Hensoldt” 
şirkətinin açıqlamasından 
sonra “F-35”-lərin radara 
düşüb-düşməməsi haqqın-
da mübahisəli məqamlar 
yaranmağa başlayıb. Lakin 
“Lockheed Martin” şirkətinin 
əməkdaşları bunun mümkün-
süz olduğu ilə bağlı fikirlərini 
irəli sürüblər. 

Məlumat üçün deyək 
ki, “Hensoldt” şirkəti yeni 
nəsil radarlarını test etmək 
məqsədilə “F-35”-lərin Arizo-
nada Luke hava bazasından 
Berlinə uçacağı 2018-ci il 
tarixini seçib. “TvInvis” radar 
sistemləri Berlin hava limanı 
yaxınlığında quraşdırılıb. Al-

man radarları “F-35”-
lər Berlinə uçmazdan 
əvvəl aktivləşdirilib. 
Nəticədə radar 
sistemləri havada 
baş verən bütün 
hadisələri izləməyə 
başlayıb. “F-35”-lərin 
radarlara düşdüyünə 
əmin olduqdan sonra 
“Hensoldt” şirkətinin 
radarları qırıcı təyyarələri 
160 kilometr boyunca 
müşahidə ediblər.

“Lockheed Martin” 
şirkətinin nümayəndəsi 
Mixail Fridman həmin vaxt  
“F-35”-lərin sülh məqsədilə 
reflektor-səsli dinləmə ilə 
uçduğunu bəyan edib. O, bu 
tətbiqin məxfilik gətirməyən 
xidmətlər zamanı təyyarənin 
izlənməsinə səbəb olduğunu 
söyləyib.

“Hensoldt” şirkətinin 

mütəxəssisləri isə radarları-
nın passiv olması səbəbilə 
siqnal yaymadığını, bu 
səbəbdən də siqnal reflektor 
sisteminin açıq və ya qapalı 
olmasının bir əhəmiyyət 
daşımadığını bildiriblər. 
Şirkət rəsmiləri onu da əlavə 
edib ki, yeni nəsil radarların 
siqnalları havadakı hər hansı 
obyektə dəyib geri dönmə 
prinsipi ilə işləmir.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Vaşinqtonun 
mərkəzində 
yerləşən “Azadlıq” 

meydanında Türkiyə 
mədəniyyətinə həsr 
olunan festival keçi-
rilib. Tədbir Amerika 
Türkiyə Assossiasiyası 
tərəfindən təşkil olunub. 
Məlumatı “Amerikanın 
səsi” yayıb. 

Tədbirdə çıxış edən 
baş konsul Nəsimi Ağayev 
iştirakçıları  salamlayaraq, 
Azərbaycan kino sənətinin 
tarixi və inkişaf mərhələləri 
haqqında ətraflı məlumat 
verib. Qeyd edib ki, əsası 
1898-ci ildə qoyulmuş 
Azərbaycan kinosu şərəfli 
yol keçmiş, gözəl sənət 
əsərləri ortaya qoyaraq,  
dünya kinosuna bir sıra 
önəmli töhfələr vermişdir. 
Bu baxımdan  1943-1945-

ci illərdə çəkilmiş "Arşın 
mal alan" filmi haqqında 
ətraflı danışıb. N.Ağayev 
qeyd edib ki, filmin İkinci 
dünya müharibəsinin ən 
çətin illərində SSRİ-də 
dövlət səviyyəsində böyük 
büdcə ilə çəkilməsinin əsas 
"səbəbkarları" məhz 1937-ci 
ildə dahi Üzeyir Hacıbəylinin 
ölməz əsərini oğurlayaraq 
Los–Ancelesdə eyni adlı 
filmi çəkən ermənilər olub. 
Erməni rejissor Sertag Varti-
anın çəkdiyi filmdə məzmun 
dəyişdirilmiş, hadisələrin 
Şuşada deyil, guya İranda 
baş verdiyi iddia edilmiş, 

ən əsası isə Ü.Hacıbəylinin 
müəllifliyi qeyd olunma-
mışdı. Məhz bundan sonra 
Azərbaycanda çəkilən "Arşın 
mal alan" filmi Azərbaycan 
və dünya kinematoqrafiya-
sının ən gözəl incilərindən 
biri olaraq sonradan dünya-
nın 130-dan çox ölkəsində 
uğurla nümayiş etdirilmiş-
dir. N.Ağayev bildirib ki, 
Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi  ilə Los-Ancelesdə 
yüksək peşəkarlıqla rəngli  
variantı yaradılan  film 
baş konsulluq tərəfindən 
Hollivudda 2015-ci ildə nü-
mayiş etdirilib. Baş konsul 
müstəqilliyin bərpasından 

sonra Azərbaycan kinosu-
nun yeni mərhələyə qədəm 
qoyduğunu və bir sıra 
uğurlu filmlərin çəkildiyini 
qeyd edib.

N.Ağayev daha sonra 
azərbaycanlı kinematoqraf-
çıları qonaqlara təqdim edib.

Los-Anceles Beynəlxalq 
Qonaqlar Şurasının 
prezidenti Canet Elliot 
çıxışında azərbaycanlı 
kinematoqrafçıların səfəri 
haqqında ətraflı danışa-
raq, sözügedən proqram 
haqqında geniş məlumat 
verib. Sonra azərbaycanlı 
kinematoqrafçılar adından 
çıxış edən kinorejissor Cəfər 
Axundzadə Los-Ancelesə 
səfərin olduqca məhsuldar 
keçdiyini, səfər müddətində 
müxtəlif yerli kinostudi-
yalarda olduqlarını və 
kinoşünaslarla maraqlı fikir 
mübadilələri apardıqlarını 
diqqətə çatdırıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Cənubi Koreya raket 
sınağından narahatdır

Bildirilir ki, KXDR Vonşan 
şəhəri yaxınlığından şərq 
istiqamətində raket buraxılışı 
həyata keçirib. Şimali Kore-
yanın həyata keçirdiyi test su 
altından buraxılan ballistik 
raketin sınağı olub. “Pukguk-
song” adlı raket maksimum 
910 kilometr yüksəklikdə 450 
kilometr uçduqdan sonra 
dənizə düşüb.

ABŞ-ın Cənubi Koreya-
dakı hərbi kontingentinin 
komandanlığı da raket 
buraxılışı barədə məlumatlı 

olduğunu bildirib.
Xatırladaq ki, Şima-

li Koreya bundan əvvəl 
2016-cı ilin avqustunda da 
su altından ballistik raketin 
buraxılışı sınağını keçirmişdi. 
“Pukguksong-1” adlı raket 
500 kilometr uçmuşdu. Gü-
man olunurdu ki, o vaxtdan 
bəri KXDR həmin raketin 
təkmilləşdirilməsi üzərində 
işini davam etdirərək uçuş 
məsafəsini 1300 kilometrə 

çatdırmağa çalışıb.
Məlumat üçün deyək ki, 

raket buraxılışı KXDR-in 
xarici işlər nazirinin müa-
vini Çoe Son Huyun rəsmi 
Pxenyanın ABŞ ilə işçi 
qrupu səviyyəsində danı-
şıqlara razılaşdığını bəyan 
etməsindən bir gün sonraya 
təsadüf edir.

  
Rövşən ATAKİŞİYEV, 

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanlı kinematoqrafçılar Los-Ancelesdə
ABŞ-ın Los-Anceles şəhərindəki Azərbaycanın 

Baş Konsulluğunda ABŞ Dövlət Departamenti-
nin Beynəlxalq Ziyarətçilərin Liderlik Proqramı 
çərçivəsində Los-Ancelesdə səfərdə olan azərbaycanlı 
kinematoqrafçıların təqdimatı keçirilib. Baş konsulluq 
və Los-Anceles Beynəlxalq Ziyarətçilər Şurasının birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə amerikalı kinoşü-
naslar, müxtəlif icmaların nümayəndələri, incəsənət 
xadimləri, diplomatlar və jurnalistlər iştirak ediblər.

 � Seulda Cənubi 
Koreyanın Milli Təhlükəsizlik 
Şurasının təcili iclası 
keçirilib. İclasda Koreya Xalq 
Demokratik Respublikasının 
(KXDR) dünən növbəti 
dəfə raket buraxılışı 
həyata keçirməsi ilə bağlı  
narahatlıq ifadə olunub. 

 � BBC “News” Qərb KİV-nə 
istinadən bildirir ki, Almaniyanın 
“Hensoldt” şirkəti yeni nəsil radarları 
ilə “görünməz əfsanə” kimi təqdim 
edilən ABŞ-ın “Lockheed Martin” 
şirkəti tərəfindən istehsal edilən 
“F-35” təyyarələrini 160 kilometr 
boyunca müşahidə edib.

Amerika Neft İnstitutunun ABŞ-da 
neft ehtiyatlarının 5,9 milyon barel 
azalması xəbərindən sonra dünya 
bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artdı 
və azaldı.

Londonun İCE Birjasının məlumatına 
görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 
əvvəlcə 0,9 faiz artaraq bir bareli 59,42 
dollar oldu. Sonradan isə 0,61 faiz ucuz-

laşaraq, bir barreli 59,98 dollar olub. Nyu-
York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, 
Texas sortu adlanan ABŞ-ın WTI markalı 
neftinin qiyməti əvvəlcə 1,36 faiz artaraq 
bir bareli 54,35 dollar oldu. Sonra isə 0,83 
faiz azalaraq bir bareli 53,62 dollar olub. 
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin 
qiyməti əvvəlcə 1,4 faiz artaraq bir barreli 
61,30 dollar oldu, Lakin sonradan 0,9 faiz 
ucuzlaşaraq bir bareli 61, 90 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, Vaşinqton 
ilə Pekinin ticarət müharibəsi dünya 
bazarında neftin qiymətinə istər-istəməz 
təsir edir.

 Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

 Birjalarda neftin  
qiyməti “oynayır”

Suriyada körpü 
inşa edilir

 � Suriya vətəndaşları Fərat çayının 
üzərindəki körpünün açılışını səbirsizliklə 
gözləyirlər. Körpünü yaraqlılar dağıtmışdılar. 
Hazırda körpünün inşası qurtarmaq üzrədir.

Körpü olmadığına görə humanitar yardım gəmilərlə 
daşınır. Buna görə də əhaliyə ərzaq və dərman pereparatları 
gec çatır.

 Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Hicran
Машинописный текст
S.8.




