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Səudiyyə Ərəbistanı

Ümrə ziyarətinin şərtləri açıqlanıb 
Səudiyyə 

Ərəbistanı Krallığı 
avqustun 10-dan 
başlayacaq Ümrə 
ziyarətinə qatılmaq 
istəyən şəxslərin 
koronavirus 
əleyhinə peyvənd 
olunması tələbini 
irəli sürüb. Bu 
barədə Səudiyyə 
Ərəbistanı Həcc və Ümrə Nazirliyi məlumat yayıb. 

Qeyd olunub ki, Ümrə ziyarəti üçün gündə 20 min nəfər 
qəbul olunacaq.

Məlumatı “Əl Ərəbiyyə” yayıb.

ABŞ

“Aqua Tower”–memarlıq incisi
Dünyanın ən maraqlı 

göydələnlərindən biri ABŞ-
ın İllinoys ştatının Çikaqo 
şəhərində yerləşir. Bildirilir 
ki,  262 metr hündürlüyə 
malik göydələn 87 
mərtəbəlidir. “Aqua Tower” 
adlı hündürmərtəbəli bina 
“Gang Architects” me-
marlıq bürosunun layihəsi 
əsasında  inşa edilib. 
Binanı ecazkar edən əsas 
xüsusiyyətlər isə uzaqdan 
baxanda göydələnin fasad-
larının sanki su səthindəki 
kiçik dalğaları xatırlatma-

sıdır. Əyri ağ beton eyvanlar və rəngli şüşələr isə binanın 
hər eyvanında kölgə yaradır və birbaşa mənzili günəş 
işığından qoruyur. 

Xəbəri “Planet Today” verib.

1,1 milyard dollar qazanc
ABŞ-ın “Tesla” 

elektromobil şirkəti 
yeni rekord müəyyən 
edib. Bildirilir ki, digər 
istehsalçılar xammal 
çatışmamazlığından 
şikayətləndiyi bir vaxtda 
“Tesla” öz tarixində ilk 
dəfə bir rübdə milyard dollardan çox qazanc əldə edib.

Qeyd edək ki, şirkət son üç ayda öz profisitini keçən ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə, təqribən, 10 dəfə azaltmağa 
nail olub. Bu, maliyyə vəsaiti ilə ifadə etdikdə 1,1 milyard 
dollar və ya 0,85 milyard avro qazanc deməkdir.

Məlumatı “Tesla.com” yayıb.

İsveçrə 

ÜST-ün açıqlaması
Ötən həftə 

dünya üzrə 
koronavirusa 3,8 
milyon nəfər yo-
luxub, 69 mindən 
artıq insan isə 
ölümsaçan viru-
sun qurbanı olub. 
Bunu Ümum-
dünya Səhiyyə 
Təşkilatı  (ÜST) 
açıqlayıb. Bildirilir 

ki, daha öncəki həftə ilə müqayisədə yoluxma hallarının 
sayı 8 faiz, ölüm hallarının sayı isə 21 faiz artıb.

Xəbəri “Worldometer” verib.

Macarıstan

Yeni Olimpiya rekordu 
Tokio Olimpiadasın-

da 200 metr məsafəyə 
batterflyay üsulu ilə 
üzmə yarışında yeni 
Olimpiya rekordu 
müəyyənləşib. Maca-
rıstan üzgüçüsü Kriştof 
Milak yarışı 1 dəqiqə 
51,25 saniyəyə başa 
vuraraq çempion adını qazanmaqla yanaşı, yeni Olimpi-
ya rekordunun da sahibi olub. İyirmi bir yaşlı idmançı bu 
göstərici ilə Olimpiya Oyunları tarixində ən titullu atlet olan 
amerikalı Maykl Felpsin rekordunu (1 dəqiqə 52,03 saniyə) 
yeniləyib. 

Qeyd edək ki, macar idmançı 200 metr məsafəyə bat-
terflyay üsulu ilə üzmə yarışında dünya rekordunun  
(1 dəqiqə 50,73 saniyə) da sahibidir.

Xəbəri “Belta” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â İyulun 29-da 
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış 
yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-
qərb küləyi əsəcək, gündüz mülayim şimal-
şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 21-24°, 
gündüz 27-30°, Bakıda gecə 21-23°, gündüz 
28-30° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma 
daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət 
gecə 60-70, gündüz 40-45 faiz olacaq.Abşeron 
çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu: 
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, 
Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 23-24° 
isti,Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, 
Sahil, Şıx) 24-25° isti olacaq.

 Â Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, 
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və 
səhər bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb 

küləyi əsəcək, gündüz şərq küləyi ilə əvəz 
olunacaq. Gecə 16-21°, gündüz 25-30° isti 
olacaq. 

 Â Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Qubadlı, Zəngilan,Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv 
olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama 
doğru tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək, gündüz 
şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 9-14°, 
gündüz 15-20° isti olacaq.

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli, 
Cəbrayıl rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv 
olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama 
doğru tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək, gündüz 
şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 15-20°, 
gündüz 25-30° 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 intensiv olacağı, dolu 
düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi 
əsəcək, gündüz şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. 
Gecə 14-19°, gündüz 23-27°, dağlarda gecə 
5-10°, gündüz 12-17° isti olacaq.

 Â Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, 
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,Şirvan, 
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb 
küləyi əsəcək, gündüz şərq küləyi ilə əvəz 
olunacaq. Gecə 18-23°, gündüz 27-32° isti 
olacaq. 

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və 
səhər ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli 
intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən 
kəsiləcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək, gündüz 
şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 17-21°, 
gündüz 25-29°, dağlarda gecə 13-17°, gündüz 
19-24° isti olacaq.
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Vaqif Musayev Azərbaycan jurnalistikasının görkəmli 
nümayəndəsi, AZƏRTAC-ın keçmiş baş direktoru, 
“Şöhrət “ordenli, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi

ŞAMİL ŞAHMƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə 
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Yaponiyada güclü 
istilər 23 nəfərin 

həyatına son qoyub
Mənbə 

 Yaponiya Baş 
Yanğınsöndürmə 
İdarəsinə istinadən 
qeyd edir ki, 
xəstəxanalara 
günvurma diaqnozu 
ilə, azı, 8122 nəfər 
yerləşdirilib. 

Qeyd edilir ki, 
ölkədə yay fəslində, 
əsasən, yaşı 60-dan yuxarı olan insanlar günvurma diaq-
nozu ilə xəstəxanalara yerləşdirilir. Qənaət etmək üçün 
kondisionerləri işlətməyən şəxslər və ya tarlada çalışan 
fermerlər isti havadan daha çox əziyyət çəkirlər. Rütubətin 
çox yüksək olduğu Yaponiyada, əsasən, iyul və avqust ayla-
rında dözülməz istilər hökm sürür.

İyulun 28-də ölkənin bir çox regionlarında temperatur 30 
dərəcədən yuxarı olub. Yerli hakimiyyət orqanları sakinlərə 
baş geyimindən və mayedən daha çox istifadə etməyi, 
Günəş altında az qalmağı tövsiyə ediblər.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

Cozef Bayden: ABŞ Rusiya 
və Çinlə əməkdaşlıq etməlidir 

Bayden bildirib:  “Dünya 
əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişir. Çox vacibdir ki, biz 
texnoloji üstünlüyümüzü 
qorumaq, ixrac zəncirini 
möhkəmləndirmək, texnologi-
yaların diqtə etdiyi qaydaların 
avtokratiyanı deyil, demokra-
tiyanı dəstəkləməsini təmin 
etmək üçün tərəfdaşlarımız 

və müttəfiqlərimizlə sıx 
işləyək. Bununla yanaşı, 
biz ABŞ üçün rəqib (müm-
kündür ki, gələcəkdə daha 
böyük rəqib olacaq) olan 
Çin və Rusiya kimi ölkələrlə 
əməkdaşlıq şəraitində 
işləməliyik”.

Həmin ölkələrlə 
əməkdaşlıq üçün maraqların 

üst-üstə düşdüyü sahələr 
kimi Bayden iqlim dəyişikliyi 
ilə mübarizəni göstərib: “Bu 
ümumi təhlükə bütün ölkələrə 
təsir edir. İqlim dəyişikliyi ilə 
bağlı çağırışlar həm bizim 
ölkəyə, həm də bütün dünya-
ya təsir göstərir. Bu, strateji 
məsələdir, eləcə də ətraf 
mühit məsələsidir”.

Baydenin sözlərinə görə, 
Çin Xalq Respublikasının 
sədri Si Tsinpinlə dünya 
liderlərindən heç biri ilə 
olmayan qədər vaxt keçi-
rib və bu fikirdədir ki, o, öz 
ölkəsini 2040-cı ilə qədər 
dünyada ən böyük hərbi gücə 
çevirmək istəyir: “O, ölkəsini 
həm ən böyük hərbi gücə, 
həm də dünyanın ən nəhəng 
iqtisadiyyatına çevirmək 
niyyətindədir. Bu, reallıqdır”.

ABŞ  Prezidenti, 
eyni zamanda, bu 
ölkələrlə münasibətlər 
zamanı düşmənçiliyi 
gücləndirməməyi məsləhət 
görüb: “Biz yaxşı başa 
düşməliyik, elə etməliyik 
ki, geri qalmayaq və özü-
müzü elə vəziyyətə qoy-
mamalıyıq ki, güşmənçiliyi 
dərinləşdirmiş olaq”.

Baydenin çıxışı ölkə 
telekanalları ilə birbaşa ya-
yımlanmayıb və yalnız tədbir 
başa çatdıqdan sonta onun 
videoyazısı nümayiş etdirilib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Moskva və Pekin 
ABŞ-ın rəqibləri olsalar 
da, Vaşinqton onlarla 
əməkdaşlıq etməlidir. Belə 
bir bəyanatla Birləşmiş 
Ştatların Prezidenti Cozef 
Bayden Milli Kəşfiyyat 
İdarəsinin direktoru 
Evril Heynsin aparatının 
əməkdaşları ilə görüşdə 
çıxış edib. Məlumatı TASS 
verib.

NHK “World” telekanalının yaydığı məlumata 
görə, Yaponiyada son bir həftə əzində davam 
edən isti hava şəraitinə görə səkkiz mindən 
çox insan xəstəxanalara yerləşdirilib, 23 nəfər 
həyatını itirib.

Yeni nəşr Azərbaycan yazılı 
ədəbiyyatının ortaq başlanğıc dövrü 
(VII-X əsrlər) və intibah dövrünü (XI-
XII əsrlər) əhatə edir. Azərbaycan 
yazılı ədəbiyyatı tarixi milli ədəbi 
irsin möhtəşəm nümunəsi olan 
“Kitabi-Dədə Qorqud”la başlamış, 
bu ədəbi abidənin şifahi başlan-
ğıc baxımından əhəmiyyəti qeyd 
olunmaqla bərabər, daha çox yazılı 
ədəbiyyat olması elmi cəhətdən 
əsaslandırılmışdır. Azərbaycan 
xalqının ədəbi fikri sonralar Orxan-
Yenisey abidələri kimi, nadir ortaq 
ümumtürk ədəbiyyatı kontekstindən 
ölkə ədəbiyyatına doğru inkişaf 
etmişdir. 

 Cilddə qədim Alban yazılı 
abidələri və Azərbaycanda İslamın 
qəbul edilməsindən sonrakı VIII–XII 
əsrlərdə ərəb dilində yazıb-yarat-
mış azərbaycanlı alim və şairlərin 
yaradıcılığı, habelə, həmin ədəbi-
mədəni prosesin zirvəsini təşkil 
edən Xətib Təbrizinin elmi-ədəbi 
irsi əhatəli araşdırma predmetinə 
çevrilmişdir. Yeni nəşrin əsas 
məzmununu isə XI–XII əsrlər 
intibah dövrünün Azərbaycan 
poeziya məktəbi və onun Nizami 
Gəncəvi, Qətran Təbrizi, Xaqani 
Şirvani, Məhsəti Gəncəvi, Fələki 

Şirvani, Mücirəddin Beyləqani 
kimi görkəmli nümayəndələrinin 
yaradıcılıq xüsusiyyətlərinin təhlili 
təşkil edir. Dünya ədəbiyyatının 
ən böyük şəxsiyyətlərindən biri, 
böyük Azərbaycan şairi Niza-
mi Gəncəvinin ədəbi irsi, onun 
bəşər ədəbi-mədəni xəzinəsinə 
bəxş etdiyi “Xəmsə”si möhtəşəm 
ədəbiyyat hadisəsi kimi təqdim 
olunur, Nizami ədəbi məktəbinin 
özünəməxsusluqlarından bəhs 
edilir. 

Milli ədəbiyyat tarixinin II cildi 
2 hissədən ibarətdir. Birinci hissə 
“Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının 
ortaq başlanğıc dövrü (VII–X 
əsrlər), ikinci hissə “İntibah 
dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı 
(XI–XII əsrlər)” adlanır. Burada 
Nizami Gəncəviyə qədərki dövr 
(VII–X əsrlər) “Ədəbiyyatda or-
taq başlanğıc” (İsa Həbibbəyli), 
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə 
baxış” (A.Rüstəmova), “VII–X 
əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatı 
(Azərabycan ədəbiyyatının ortaq 
başlanğıc dövrü)“ (Qafar Kəndli-
Herisçi, Zakir Məmmədov, İmam-
verdi Həmidov, Fəridə Əzizova), 
“Kitabi-Dədə Qorqud” şifahi və 
yazılı ədəbiyyat abidəsi kimi” (İsa 

Həbibbəyli), “Zərdüşt. Avesta” 
(Çingiz Sadıqoğlu), “Oğuz Kağan 
dastanı” (Tofiq Hacıyev), “Orxon-
Yenisey kitabələri” (Tofiq Hacı-
yev), “Alban yazılı ədəbiyyatı” (İsa 
Həbibbəyli), “Azərbaycan ərəbdilli 
məvali ədəbiyyatı” (İmamverdi 

Həmidov), “İsmayıl ibn-Yəsar” (Ma-
lik Mahmudov, Ülkər Məmmədova), 
“Musa Şəhavat” (Malik Mahmudov, 
İmamverdi Həmidov), “Əbül-Abbas 
əl-Əma” (Malik Mahmudov, Ülkər 
Məmmədova), “Bərakəveyh Zəncani 
(İmamverdi Həmidov) məqalələri 
təqdim olunub.

“Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının 
ortaq başlanğıc dövrü (VII–X əsrlər)” 
adlı birinci hissəyə 13 oçerk daxil 
edilib. Bunlardan dördü portret-
oçerkdir. 9 məqalə isə ədəbiyyat 
tarixçiliyinin konkret təhlillərinə həsr 
edilmiş icmallardır. İkinci hissə “İn-
tibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı 
(XI–XII əsrlər)” barəsindədir. Burada 
isə 19 məqalə verilib: 2-si icmal, 
17-si isə oçerkdir. Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi kitabının axırında 
əhatəli ədəbiyyatı siyahısı, ingiliscə, 
rusca xülasə verilib.

“Ədəbiyyatın intibah vüsəti” 
icmalı İsa Həbibbəyliyə, “XI–XII 
əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı (İnti-
bah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı)” 
icmalı isə Həmid Araslı, Qafar 
Kəndli- Herisçi, Azadə Rüstəmova 
və Zakir Məmmədova məxsusdur. 
Portret-oçerklər: “Bəhmənyar 
Azərbaycani” (Ülkər Məmmədova), 

“Qətran Təbrizi” (Xəlil Hüseynov, 
Könül Hacıyeva), “Xətib Təbrizi” 
(M.Mahmudov, Nailə Tağıyeva), 
“Mahmud Kaşğarlı. Divanü-lüğət-
it-Türk” (Tofiq Hacıyev), “Yusif xas 
Hacib Balasaqunlu. “Qutadqu-bi-
lik” (Tofiq Hacıyev), “Ömər Gənci” 
(İmamverdi Həmidov), “Təntənari 
Marağai” (Fəridə Əzizova), 
“Məsud ibn Namdar” (Akif Əliyev), 
“Eynəlqüzat Miyanəçi” (Ülkər 
Məmmədova), “Əbül-üla Gəncəvi” 
(Qafar Kəndli-Herisçi, Leyli 
Əliyeva), “Məhsəti Gəncəvi” (Zəhra 
Allahverdiyeva), “Fələki Şirvani” 
(Azadə Rüstəmova), “Mücirəddin 
Beyləqani” (Ruqiyyə Qəmbərqızı, 
Lalə Əlizadə), “Şihabəddin 
Sührəverdi” (Ülkər Məmmədova), 
“Əbubəkr ibn-Xosrov əl-Ustad” 
(Xanverdi Babayev), “Xaqani Şirva-
ni” ( Qafar Kəndli-Herisçi, İmamver-
di Həmidov, Elnarə Zeynalova) , “Ni-
zami Gəncəvi” (Azadə Rüstəmova, 

Siracəddin Hacı) məqalələridir. 
 Akademik İsa Həbibbəylinin 

layihə rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 
dalbadal nəşr olunan Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixinin XIII–XVI əsrlər–
Orta əsrlər ədəbiyyatından bəhs 
edən III cildi bu günlərdə işıq üzü 
görüb. Oncildliyin IV cildi XII–XVIII 
əsrlər–erkən yeni dövrü, V cildi XIX 
əsr–yeni dövrü, VI cildi XX əsr–
sovet dövrünü, VII və VIII cildləri 
XX–XXI əsrlər– müstəqillik döv-
rünü, IX cildi Cənubi Azərbaycan 
ədəbiyyatını, X cildi isə mühacirət 
ədəbiyyatını əhatə edir. Akademik 
nəşrlərin 2022-ci ildə başa çatdırıl-
ması nəzərdə tutulub. 

Əlizadə ƏSGƏRLİ,  
AMEA Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun elmi 
işlər üzrə direktor müavini, 

filologiya elmləri doktoru, 
professor

Milli bədii söz tariximizin akademik nəşri

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi 
adına Ədəbiyyat İnstitutunda Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 
oncildliyinin II kitabı çapdan çıxıb. Çoxcildlik AMEA-nın vitse-
prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru, akademik İsa 
Həbibbəylinin ümumi redaktəsi ilə çap olunur. 

Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, 
meşə yanğınlarının tüstüsü Baykal gölü ətrafındakı ya-
şayış məntəqələrində, Krasnoyarsk  diyarının 19 yaşayış 
məntəqəsində hiss edilib.

CNN-in məlumatına görə, meşə yanğınlarının tüstüsü 
Alyaskada da hiss edilib.

Qeyd edək ki, Yakutiyada 600 min hektar meşə sahəsi 
yanıb və dövlətə bir milyard rubl ziyan dəyib.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

Yakutiyadakı meşə yanğınlarının 
tüstüsü İrkutskda hiss edilib

Rusiyanın Yakutiya Respublikasındakı 
meşə yanğınlarının tüstüsü  İrkutskda  və onun 
ətrafındakı 5 yaşayış məntəqəsində hiss edilib.

Rusiyada yoluxma azalıb
Son sutka ərzində Ru-

siyanın 85 regionunda 22 
min 420 nəfər koronavirus 
infeksiyasına yoluxub. 20 
min 579 nəfər sağalıb. 798 
nəfər vəfat edib.

Rusiya Federal Operativ 
Qərargahının məlumatına 
görə, ölkədə yoluxma sayı 

azalsa da, rekord ölüm halı davam edir. Artıq 22 gündür ki, hər 
gün 700 nəfərdən çox adam COVID-19 virusunun qurbanı olur. 
Bu isə həyəcan doğurur.

Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma paytaxt Moskvada 
(2445 nəfər), Moskva vilayətində (1449 nəfər) və Sankt-
Peterburq şəhərində (1918 nəfər) qeydə alınıb.

Pandemiya başlanandan indiyədək Rusiyada 6 milyon 195 
min 232 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 5 milyon 547 min 
529 nəfər sağalıb. 156 min 178 nəfər koronavirus infeksiyasının 
qurbanı olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Hicran
Машинописный текст
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