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“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
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Butan 

“Himalay cənnəti”
“Lonely Planet” por-

talının mütəxəssislərinin 
araşdırması nəticəsində  
2020-ci ildə səyahət üçün 
məqsədəuyğun olan 
ölkələrin siyahısı açıq-
lanıb. Siyahının birinci 

pilləsində Butan Krallığı qərarlaşıb. Portalın araşdırmaçı-
ları Krallığı “Himalay cənnəti” adlandırıblar. Siyahıda ikinci 
yeri Böyük Britaniya tutur. İlk üçlüyü Şimali Makedoniya 
tamamlayır.

Qeyd edək ki, siyahıya Aruba ada dövləti (Karib 
dənizinin cənubu), Esvatini Krallığı, Kosta-Rika, Niderland, 
Liberiya, Mərakeş və Uruqvay kimi ölkələr daxildir.

Məlumatı BBC yayıb.

Ukrayna 

Yeni əsginas 
Ukraynada 

yeni 1000 qrivnalıq 
əsginas dövriyyəyə 
buraxılıb. Bildirilir ki, 
əsginasın dövriyyəyə 
buraxılması minimum 
əməkhaqqının artım 
dinamikası ilə bağ-
lıdır.Yeni əsginasın 
üzərində tanınmış 
ukraynalı alim, Ukrayna Elmlər Akademiyasının ilk rəhbəri 
Vladimir Vernadskinin şəkli var.

Məlumatı “News.ru” yayıb.

Yaponiya 

“Mazda”dan yenilik 
“Mazda” şirkəti Tokioda 

keçirilən avtosərgidə ilk 
elektromobil modelini 
təqdim edib. Bildirilir ki, 
“Mazda MX-30” elektro-
mobil 35,5 kilovatt–saat 
həcmli batareya və 
“e-Skyactiv” adlı ən müasir 
enerji qənaəti texnolo-
giyası ilə təchiz  olunub. 

Məlumata görə, onu digər elektromobillərdən fərqləndirən 
cəhət “Rolls-Royce” avtomobillərinin dizaynı ilə oxşarlıq 
təşkil etməsidir.

Məlumatı “Autoua.net” yayıb.

Çin

İlk beynəlxalq aviareys
Çinin “ARJ21” 

təyyarəsi ilk 
beynəlxalq reysini 
həyata keçirib. 
Bildirilir ki, yeni 
mülki təyyarə Tay-
pin aeroportundan 
havaya qalxıb və 
Vladivostokda 
hava limanında 
uğurlu eniş edib.

Qeyd edək ki, 2016-cı ilin iyunundan kommersiya 
uçuşları həyata keçirən “ARJ21” təyyarəsinin kütləvi isteh-
salına 2017-ci ildən başlanıb. Ölkənin yerli istehsalı olan 
təyyarə modifikasiyasından asılı olaraq 78-90 sərnişin 
daşıya bilir. 

Xəbəri “Sinxua” verib.

İngiltərə

Yeni rekord
İngiltərə Premyer 

Liqasının onuncu 
turunun açılış mat-
çında “Lester” klubu 
səfərdə “Sauthemp-
ton” komandasını 
böyük hesabla 
məğlub edib - 9:0. 
Bu, İngiltərə çem-
pionatı tarixində 

səfərdə qazanılan ən böyükhesablı qələbədir. İndiyədək 
heç bir komanda səfərdə bu qədər qol vura bilməyib. Bu, 
həm də Premyer Liqanın ən böyükhesablı 2-ci nəticəsidir. 
Belə ki, “Mançester Yunayted” 24 il bundan əvvəl - 1995-ci 
ildə doğma meydanda “İpsviç”i 9:0 hesabı ilə məğlub edib.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Oktyabrın 27-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman 
olacaq. Şimal küləyi əsəcək. Gecə 12-16, 
gündüz 20-23, Bakıda gecə 13-15, gündüz 
21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
normadan yüksək 765 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət gecə 70-80 , gündüz 50-55 faiz 
olacaq. 

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi 
yerlərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış 
yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 5-10, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə 
şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. 
Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 3-8, gündüz 10-15 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 

yerlərdə leysan xarakterli olacağı,yüksək 
dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı 
var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 6-11, gündüz 16-21, dağlarda 
gecə 0-4, gündüz 8-13 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. Səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-
15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə çiskin, dağlarda 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
12-14, gündüz 19-23, dağlarda gecə 8-11, 
gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. 

Aslan Aslanov, Dağbəyi İsmayılov, Elman Qədirov Bakı 
Dövlət Universitetinin jurnalistika nəzəriyyəsi və təcrübəsi 
kafedrasının müdiri, professor Cahangir Məmmədliyə bacısı 

HƏCƏR XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə  
başsağlığı verirlər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi 

Agentliyinin tender komissiyası bildirir ki, İKT ava-
danlıqlarının satın alınması ilə bağlı 2019-cu il 
iyulun 18-də elan edilmiş elektron tenderin nəticələri 
təkliflərin ehtimal edilən qiymətdən yüksək olma-
sı və təkliflərin formal tələblərə cavab verməməsi 
səbəblərindən “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Qanunun 27.4 və 36.5.3-cü maddələrinin tələblərinə 
uyğun olaraq ləğv edilmişdir.

“Baş katib Kipr yunanlarının lideri 
Nikos Anastasiadisi və türk icmasının 
lideri Mustafa Akınçını problemin həlli ilə 
bağlı gələcək addımları müzakirə etməyə 
dəvət edib”, – deyə Prodromu bildirib. 
Onun sözlərinə görə, artıq Anastasiadis bu 
təklifə müsbət cavab verib. 

Oktyabrın 25-də hər iki icmanın 
liderləri BMT Günü münasibətilə bufer 
zonada təşkil olunmuş qəbulda görüşərək  
söhbət ediblər. 

Bundan əlavə, “Anadolu”nun 
məlumatına görə, iki gün əvvəl Brüsseldə 
Türkiyə və Yunanıstanın Müdafiə nazirləri 
Hulusi Akar və Nikolaos Panayotopu-
los arasında da görüş olub. Türkiyənin 
Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, görüşdə 
iki ölkə arasında müdafiə və təhlükəsizlik 
məsələləri ilə yanaşı, Kiprdəki vəziyyət də 
müzakirə olunub. Tərəflər Kipr probleminin 
sülh və mehriban qonşuluq münasibətləri 
çərçivəsində, beynəlxalq hüquq normala-

rına uyğun şəkildə həllinin vacibliyini qeyd 
ediblər.  

Xatırladaq ki, Kipr 1974-cü ildə iki 
icma arasında bölünüb. Adanın 37 faizi 
Türkiyənin nəzarəti altına keçib. 1983-
cü ildə isə burada Şimali Kipr Türk 
Cümhuriyyəti yaradılıb. Adanın cənubu isə 
yunan Kiprinin nəzarəti altında qalıb.

Artıq uzun illərdir ki, BMT-nin himayəsi 
ilə icmalar arasında birləşmə ilə bağlı 
danışıqlar aparılır. Danışıqların sonuncu 

raundu 2017-ci ilin yayında İsveçrənin 
Kran-Montana kurortunda keçirilib və 
nəticəsiz başa çatıb. Ancaq bir ay əvvəl 
BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiya-
sında çıxış edən Anastasiadis danışıqlara 
hazır olduğunu bəyan edib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Mənbə qeyd edir ki, əl-
Valid sərhəd məntəqəsindən 
ölkə ərazisinə daxil olan hərbi 
kolonu helikopterlər müşayiət 
edir.

İraqın Müdafiə naziri 
Nəcah əş-Şamari ameri-
kalı həmkarı ilə görüşdən 
sonra Suriyadan çıxan ABŞ 
hərbçilərinin dörd həftə 

ərzində İraq ərazisini tərk 
edəcəyini bildirmişdi.

Xatırladaq ki, 2014-cü 
ildən ABŞ-ın başçılığı ilə 
koalisiya qüvvələri Suriya 
və İraq ərazisində İŞİD 
qruplaşmasına qarşı hərbi 
əməliyyatlar keçirirlər. 
Türkiyə ordusu Suriya-
nın şimal-şərqində hərbi 

əməliyyatlara başladıqdan 
sonra ABŞ Silahlı Qüvvələri 
Hələb, Əl-Haseke və Rakka 
əyalətlərində yerləşən 
bazaların çoxunu tərk 
edərək hərbçilərini İraqa 
aparmışdı. Bununla yana-
şı, ABŞ Prezidenti Donald 
Tramp bildirmişdi ki, Ame-
rika hərbçilərinin müəyyən 
hissəsi neft yataqlarını 
qorumaq üçün Suriyada 
qalacaq. Bir qədər sonra 
isə Pentaqon neftlə zəngin 
rayonlara əlavə qüvvələr 
göndərməyə hazır olduğunu 
təsdiqləmişdi.

Suriyanın neft hasilatının 
təxminən 90 faizi Fərat çayı-
nın şərq sahilində cəmlənib. 
Bu, əvvəllər İŞİD-in əsas gəlir 
mənbəyi idi. 

Məlumata görə, cümə 
axşamı Donald Tramp kürd 
separatçılarına Suriyada neft 
yataqları ilə zəngin rayonları 
tutmağı təklif edib və Amerika 
kompaniyalarından birinin 
neft hasilatında onlara yar-
dım edə biləcəyini deyib.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

 �Həftəsonu neftin qiyməti belə oldu: Londonun 
“İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı 
neftin qiyməti 0,29 faiz artaraq bir bareli 61,72 dollar 
olub. 

Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına  görə, Texas sortu 
adlanan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 0,24 faiz arta-
raq  bir bareli 55,70, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin 
qiyməti 0,30 faiz artaraq bir bareli 63,30 dollar olub.

Neftin qiymətinin bahalaşması neft hasil və ixrac edən 
ölkələrin milli valyutalarına da müsbət təsir edib. Dollara 
nisbətdə onlar möhkəmləniblər.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

Türkçülüyün böyük 
nəğməkarı Hüseyn Cavidə 
İstanbulda abidə qoyulub

 � Yaradıcılığının mövzu və ideyaları ilə 
türk dünyasını sonsuz sevgi ilə tərənnüm etmiş 
böyük Hüseyn Cavidə türkçülüyün mərkəzi 
sayılan İstanbulda abidə qoyulub. Böyükşəhər 
Bələdiyyəsinin Nilüfər Parkında ucaldılan 
büstün bugünlərdə təntənəli açılışı olub.

Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğu və İstanbul 
Böyükşəhər Bələdiyyəsi təmsilçilərinin, şəhərdə yaşayıb 
təhsil alan soydaşlarımızın və ölkəmizin dostlarının toplaşdığı  
mərasimdə türk dünyasının böyük nəğməkarı Hüseyn Cavidə İs-
tanbulda abidə qoyulması Azərbaycan–Türkiyə dostluğu və qar-
daşlığının, eləcə də ümumtürk birliyinin möhkəmləndirilməsinə 
layiqli töhfə kimi dəyərləndirilib.

Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Məsim Hacı-
yev  büstün qoyulması təşəbbüsünü dəstəklədiyinə, şəhərin 
ən gür ərazilərindən birində yer ayırdığına görə Böyükşəhər 
Bələdiyyəsinə, bu layihəni qısa vaxtda gerçəkləşdirdiyinə görə 
SOCAR-Türkiyə şirkətinə və Hüseyn Cavidin monumental obra-
zını yaratdığına görə azərbaycanlı rəssam-heykəltəraş Sənan 
Eynullayevə təşəkkürünü bildirib.

Mərasimdə böyük Hüseyn Cavidin vaxtilə uğrunda qur-
ban getdiyi türk birliyi ideyasının zəmanəmizdə həqiqətə 
çevrilməsində ölməz şair-mütəfəkkirin irsinin bədii rolu və 
gücü vurğulanıb. Qeyd edilib ki, bu abidə ilə hər təmas yeni 
nəsillərdə türk dünyasının birlik və həmrəylik duyğularını daha 
da  yüksəldəcək.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun 
təşəbbüsü ilə  bundan əvvəl şəhərdəki ”Fəriköy” məzarlığında 
uyuyan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mühacirlərinin xatirəsinə 
lövhə və rəssam soydaşımız İbrahim Safiyə abidə qoyulub.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

 � “Microsoft” kompaniyası  ABŞ Müdafiə 
Nazirliyi tərəfindən elan edilmiş 10 milyard 
dollarlıq tenderin qalibi olub. “The New York 
Times” qəzetinin məlumatına görə, əvvəlcə 
tenderin favoriti “Amazon” kompaniyası sayılsa 
da, son anda Pentaqon qalibin “Microsoft” 
şirkəti olduğunu açıqlayıb.

Məlumat üçün deyək ki, bir neçə ay öncə Prezident Do-
nald Tramp “Twitter” səhifəsində “Amazon” korporasiyasının 
rəhbəri Ceff Bezosun ünvanına tənqidlər səsləndirmişdir. 
ABŞ KİV-i yazır ki, bütün bunlar qalibinin “Microsoft” şirkəti 
olmasına təkan verib. Bundan başqa, Donald Tramp sərfəli 
müqavilənin “Amazon”dan başqa istənilən digər kompaniya-
ya verilməsini arzuladığını söyləmişdi.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın yeni müdafiə naziri Mark Esper 
tenderin şərtləri ilə yaxından tanış olmaq və əsas iştirakçıla-
rın imkanlarını öyrənmək üçün bir neçə ay vaxt istəmişdi. Bir 
qədər öncə isə Pentaqon rəhbəri oğlunun müqaviləyə iddialı 
şirkətlərin birində işlədiyi üçün bu işdən imtina etmişdi.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti” 

ABŞ hərbçiləri yenidən Suriyaya qayıdır

BMT Baş katibi Kipr icmalarını danışıqlara dəvət edib 

BBC-nin yaydığı məlumata görə, ABŞ 
hərbçiləri İraqdan Suriyanın şimal-şərqindəki Ha-
seke əyalətinə qayıtmağa başlayıblar.

“Microsoft”la 
10 milyard dollarlıq 
müqavilə imzalayıb

BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş 
Kiprin türk və yunan icmalarının liderlərini 
bir aydan sonra Almaniyada keçirilməsi 
nəzərdə tutulan üçtərəfli görüşdə iştiraka 
dəvət edib. Bu barədə Kipr hökumətinin 
rəsmi nümayəndəsi Prodromos Prodromu 
bəyan edib. Məlumatı TASS verib.

Həftəsonu 
neftin 

qiyməti

“Azerbaijan Digital HUB” proqramı “Eurasia 
İnnovation Day” tədbirində təqdim olunub

 � Azərbaycanı 
beynəlxalq internet 
şəbəkəsinə bağlayan 
“AzerTelecom” şirkətinin 
strategiya üzrə müşaviri 
Azər Bayramov Bakıda 
Heydər Əliyev Mərkəzində 
“InnoWeek - İnnovasiya 
həftəsi” çərçivəsində 
keçirilmiş 2-ci “Bakı 
Elektron Ticarət Forumu 
(BEF-2019)” və “Eurasia 
İnnovation Day” 
tədbirlərində moderator və 
məruzəçi qismində iştirak 
edib. 

 2-ci Bakı Elektron Ticarət 
Forumu çərçivəsində baş tutmuş 
“Elektron ticarət infrastruktu-
runda yeni texnoloji trendlər: 
perspektivlər və təhdidlər” möv-
zusunda sessiya Azər Bayramo-
vun moderatorluğu ilə keçirilib. 
Sessiyada kibertəhlükəsizlik, 
elektron imza, süni intellekt, robo-
totexnika və blokçeyn kimi möv-
zular ətrafında faydalı müzakirələr 
aparılıb. Həmçinin, “Eurasia 

İnnovation Day” çərçivəsində “İn-
novasiya və Texnologiya” panel 
müzakirəsində “AzerTelecom” 
şirkətinin nümayəndəsi “Made 
in Azerbaijan: innovasiyalar və 
texnologiyalar” mövzusunda 
məruzə edib. 

Azər Bayramov dünyada 
Azərbaycanın innovativ və 
texnoloji mərkəz kimi tanınması 
istiqamətində aparılan işlərdən və 
“AzerTelecom” tərəfindən həyata 

keçirilən “Azerbaijan Digital 
HUB” proqramı haqqında geniş 
məlumat verib. Proqram innova-
siyaların, rəqəmsal xidmətlərin 
“Made in Azerbaijan” brendi 
altında qonşu regionlara ixracına, 
ümumilikdə isə ölkəmizin İKT 
sektorunun inkişafına, rəqəmsal 
ekosistemin formalaşmasına öz 
töhfəsini verəcək. 

Qeyd edək ki, “AzerTelecom” 
Azərbaycanın, ümumilikdə isə 

Cənubi Qafqaz regionunun ən iri 
telekommunikasiya operatorların-
dan biridir və ölkənin ilk mobil 
operatoru və ən sürətli mobil 
internet provayderi olan “Bakcell” 
şirkətinin törəmə müəssisəsidir. 
“AzerTelecom” 2008-ci ildə təsis 
edilib və telekommunikasiya sek-
torunda yerli və xarici şirkətlərə 
müxtəlif qabaqcıl xidmətlər 
təqdim edir. “AzerTelecom” ha-
zırda Azərbaycanın sahib olduğu 
Enerji və Nəqliyyat Mərkəzi 
statuslarına əlavə olaraq ölkənin 
Regional Rəqəmsal Mərkəzə 
çevrilməsi üçün “Azerbaijan Di-
gital HUB” proqramını icra edir. 
Proqramın reallaşması ölkənin 
Milli İT və Milli İnnovasiya 
strategiyası üçün mühüm təməl 
yaradır və rəqəmsallaşmanın 
sürətlənməsinə, rəqəmsal iqtisa-
diyyata çevik transformasiyaya, 
start-apların, İT arxitektura-
sının inkişafına mühüm töhfə 
verəcəkdir. Proqram ümumilikdə 
ölkənin İKT sisteminin ən qabaq-
cıl dünya standartları səviyyəsinə 
çatdırılması, ölkənin beynəlxalq 
reytinqlərdə daha öncül sıralara 
çıxmasına şərait yaradacaqdır.

“Xalq qəzeti”

Ayten
Машинописный текст
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