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Türkiyə

Turizm genişlənir 
Türkiyənin 

Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi-
nin açıqlamasına 
görə, bu ilin yan-
var ayında ölkəyə 
gələn xarici turist 
sayı əvvəlki illə 
müqayisədə 150 

faiz artaraq 1 milyon 281 min 666 nəfər təşkil edib. Bildirilir 
ki, cari ilin ilk ayında Türkiyəyə gələn turistlər arasında 
134 min 215 nəfərlə Rusiya vətəndaşları birinci pillədə 
qərarlaşıb. Türkiyəni ən çox ziyarət edən Avropa ölkəsi 
vətəndaşları isə 102 min 572 nəfərlə almanlar olub.

Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Rusiya 

Zənginlərin sərvəti azalıb
Rusiyalı 

milyarderlərin 
varidatı Ukray-
nada vəziyyətin 
gərginləşməsi 
fonunda 32 milyard 
dollar azalıb. 
“Bloomberg” 
agentliyi yazır ki, 
“Sibura” və “Nova-
teka” şirkətlərinin 
direktorlar şurasının sədri Gennadi Timçenko 2022-ci ildə 
sərvətinin demək olar ki, üçdə birini itirib. İlin əvvəlindən 
bəri “Novateka”nın idarə heyətinin sədri Leonid Mixelso-
nun itkisi 6,2 milyard dollar, “Lukoil” şirkətinin prezidenti 
Vahid Ələkbərovun itirdiyi sərvət isə 3,5 milyard dollar 
təşkil edib. Ümumilikdə isə, ölkənin ən varlı 23 biznesme-
ninin sərvəti ötən ilin sonlarında qeydə alınan 375 milyard 
dollardan 343 milyard dollara enib. 

Xəbəri “Forbers” verib.

Misir 

Əhali artır 
Misir əhalisi 

son 9 ayda 1 mil-
yon nəfər artaraq 
103 milyona çatıb. 
Bu barədə  Misir 
Statistika İdarəsi 
məlumat yayıb.  
Bildirilir ki bu, 
Şimali Afrika və 
Yaxın Şərq ölkələri 

arasında ən yüksək göstəricidir. Qeyd edilib ki, əgər 
statistika bu cür davam edərsə, 2032-ci ildə bu ölkənin 
əhalisinin sayı 125 milyon nəfərə çatacaq.

Xəbəri “EA.Daily” verib.

Özbəkistan

Xarici ticarət dövriyyəsi artıb
Özbəkistan 

Dövlət Statisti-
ka Komitəsinin 
məlumatına 
görə, cari ilin 
yanvarında 
ölkənin xa-
rici ticarət 
dövriyyəsi 3,5 
milyard dollar 
təşkil edib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,2 
milyard dollar çoxdur.

Qeyd edilib ki, Özbəkistanın dünyada ən böyük ticarət 
tərəfdaşı Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə, Koreya Res-
publikası, Almaniya, Ukrayna, Qırğızıstan və Tacikistandır. 

Məlumatı “Fergana.nesw” yayıb.

İspaniya 

“Levante” Saraççini transfer edib
İspaniyanın 

 “Levante” futbol klubu 
“Qalatasaray”ın sabiq 
futbolçusu Marselo 
Saraççini transfer 
edib. Bildirilir ki, 
bundan sonra 23 yaşlı 
uruqvaylı müdafiəçi 
“Levante”nin uğurları 

üçün çalışacaq. Gənc futbolçu ilə 2024-cü ilədək müqavilə 
bağlanıb.

Qeyd edək ki, Saraççi “Qalatasaray” forması ilə 44 
oyunda 2 qol vurub və 6 məhsuldar ötürmə edib.

Xəbəri “Marca” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 24-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

tutqun olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
arabir duman, səhər çiskin olacaq. Cənub-
qərb küləyi əsəcək. Gecə 5-8°, gündüz 
9-13°, Bakıda gecə 6-8°, gündüz 11-13° 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan 
yüksək 767 mm civə sütunu,nisbi rütubət 
80-90 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, 
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər saatlarında duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək.Gecə 1° şaxtadan 4°-dək isti, 
gündüz 13-18° isti olacaq. 

 

 Â Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, 
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər saatlarında duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 0-5° isti, dağlarda 6-11° 
şaxta, gündüz 6-11° isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər saatlarında du-
man olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-7°, 
gündüz 14-19° isti olacaq. 

 

 Â Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, 
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, 
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonla-
rında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 
və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 2-7° , gündüz 14-19° 
isti olacaq. 

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Şimal-şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 4-7°, 
gündüz 10-15°, dağlarda gecə 4-7°, 
 gündüz 7-10° isti olacaq. 
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İtaliya martın 1-dən 
karantin rejimini ləğv edir

İtaliyanın səhiyyə naziri Roberto Separantsa yeni 
sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə, martın 1-dən 
İtaliyaya gələn bütün xarici vətəndaşlar karantindən 
azad olunurlar. 

Xarici vətəndaşlardan yalnız vaksin olunmaq barədə 
sertifikat və əks-göstərici, bir də ki, sağlamlıq haqqında 
arayış tələb olunacaq.

Qeyd edək ki, İsrail və Sloveniya artıq öz sərhədlərini 
bütün xarici vətəndaşların üzünə açıblar. İsrail COVID 
pasportu da tələb etmir. Peyvənd olunan da, olunmayan da 
İsrailə rahat gedib-gələ bilər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

“AzeriLight” markalı neftin 
qiyməti 100 dolları keçdi
Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaq-

da davam edir. Londonun “İCE” (“Inter Continental 
Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə, 
“Brent” markalı neftin qiyməti 1,10 faiz artaraq bir 
bareli 96,11 dollar olub. 

“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının 
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” 
markalı neftinin qiyməti 1,41 faiz artaraq bir bareli 92,35, 
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,35 faiz 
artaraq bir bareli 100,68 dollar olub. Qeyd edək ki, fevral 
ayında artıq ikinci dəfədir ki, “AzeriLight” markalı neftin 
qiyməti 100 dolları keçir.

Ekspertlər bildiriblər ki, dünyada baş verən mürəkkəb 
geosiyasi vəziyyət, Rusiya-Ukrayna konflikti, OPEC+ 
dövlətlərinin hasilatı azaltmaq barədə razılaşmaya əməl 
etmələri dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin artması-
na səbəb olur.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

 9 “Galaxy Printing” MMC (VÖEN-1304775111)   
qoşulma yolu ilə “Çaşıoğlu Elm –İstehsalat” MMC-yə  
(VÖEN-1300069061) birləşdirilir.

 9 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
 yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən Əbülfəs Natiq oğlu 
 Qasımovun adına verilmiş 048591 nömrəli xidməti vəsiqə  
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Rusiyaya qarşı sanksiyalar 
dünya maliyyə və enerji 
bazarlarını da vuracaq 

Bayden deyib: “Bu, 2014-cü ildən 
bəri ABŞ və müttəfiqləri tərəfindən 
tətbiq olunmuş ən sərt sanksiya paketi-
dir. Əgər Rusiya bu müdaxiləni davam 
etdirsə, biz də sanksiyaları davam 
etdirəcəyik”. 

Onun sözlərinə görə, sanksiyalar 
Rusiyanın xarici maliyyələşmə bazarla-
rına çıxışını da bağlayacaq. ABŞ, eyni 
zamanda,  Rusiyanın elitasına və on-
ların qohumlarına qarşı da sanksiyalar 
tətbiq etməyə başlayacaq: “Biz Rusiya 
hökumətini Qərb maliyyələşməsinə 
çıxışdan məhrum edəcəyik. Rusiya bun-
dan sonra nə ABŞ-dan, nə də Avropa 
bazarından borc götürə bilməyəcək”. 

Bayden qeyd edib ki, sanksiyalar-
dan ABŞ və müttəfiqlərinin deyil, yalnız 

Rusiyanın zərər görməsi üçün mümkün 
olan hər şeyi edəcək. 

Bundan əvvəl Avropa İttifaqı 
ölkələrinin XİN başçıları və “Böyük 
Yeddilik” (G-7) ölkələri də Rusiyaya 
qarşı sanksiyalar paketini razılaşdırıb-
lar. Məhdudiyyətlər Rusiyanın bir neçə 
bankını, Dövlət Dumasının 351 depu-
tatını və bir sıra digər şəxsləri əhatə 
edib. Almaniya isə “Şimal axını-2” qaz 
kəmərinin sertifikatlaşdırılmasını dayan-
dırmaq barədə qərar qəbul edib. 

Rusiyanın ABŞ-dakı səfiri Anatoli 
Antonov isə bildirib ki, ABŞ-ın elan 
etdiyi Rusiyaya qarşı sanksiyalar dünya 
maliyyə və enerji bazarlarına ciddi 
zərbə vuracaq, bunun nəticələrini sadə 
vətəndaşlar hiss edəcəklər. 

Antonov deyib: “Tarix hamıya dərs 
vermir. Rusiyaya qarşı sanksiyalar heç 
nəyi həll etmir. Təsəvvür etmək çətindir 
ki, Vaşinqtonda kimsə Rusiyanın bu 
sanksiyalar qarşısında özünün xarici 
siyasət kursunu dəyişəcəyinə inanır. 
Elə bir gün yadıma gəlmir ki, bizim 
ölkəmiz Qərb dünyası tərəfindən han-
sısa məhdudiyyətlə üzləşməmiş olsun. 
Biz bu şəraitdə işləməyə öyrəşmişik. 
Və təkcə həyatda qalmağı deyil, həm 
də öz dövlətimizi inkişaf etdirməyi 
öyrənmişik. Şübhəsizdir ki, əleyhimizə 
olan sanksiyalar dünya maliyyə və 
enerji bazarlarını da vuracaq. Birləşmiş 
Ştatlar da kənarda qala bilməyəcək. 
Sadə vətəndaşlar qiymət artımının 
bütün nəticələrini öz üzərlərində hiss 
edəcəklər”. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

ABŞ Prezidenti Co Bayden Donetsk və Luqanskın tanınmasına 
görə Rusiyaya qarşı sanksiyaların ilk paketinin qəbul edildiyini 
bildirib. Sanksiyalar əsasən Rusiya VEB-ə (dövlət idarəetmə 
kampaniyası), “Promsvyazbank”a (Sənaye Rabitə Bankı) tətbiq 
edilib. Məlumatı “İnterfaks.ru” yayıb. 

Mülki müdafiə planının hazırlanması üzrə 
Komissiyanın İşçi qrupunun birinci iclası keçirilib

F övqəladə Hallar 
Nazirliyində 
Azərbaycan 

Respublikası Baş nazirinin 
müvafiq sərəncamı ilə 
yaradılmış Azərbaycan 
Respublikasının mülki 
müdafiə planının 
hazırlanması üzrə 
Komissiyanın İşçi 
qrupunun birinci iclası 
keçirilib.

FHN-in Mülki müdafiə 
işinin təşkili Baş idarəsinin rəisi 
general-mayor Niyazi Zama-
novun sədrliyi ilə keçirilən 
İşçi qrupun iclası mülki 
müdafiə planının  hazırlanması 
ilə əlaqədar məsələlərin 
müzakirəsinə həsr olunub.

İclasda işçı qrupun üzvləri 
aidiyyəti üzrə görüləcək 
işlər barədə ətraflı danışıb, 
təkliflər səsləndirilib, geniş fikir 
mübadiləsi aparılıb.

“Xalq qəzeti”

Qeyd edək ki, 1982-ci il yanvarın 
14-də Azərbaycana rəhbərlik edən 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü və iştirakı ilə qədim 
mədəniyyət mərkəzimiz Şuşa şəhərində 
Molla Pənah Vaqifin məzarı üzərində 
ucaldılan əzəmətli məqbərənin açılışı 
olub. Məhz bu səfər çərçivəsində ulu 
öndər Heydər Əliyev Vaqif Poeziya 
Günlərinin keçirilməsi ilə bağlı göstəriş 
verib. Həmin ilin iyulun 29-dan avqustun 
3-dək Şuşada Vaqif Poeziya Günləri 
keçirilib.

Muzey-məqbərə kompleksi Cıdır 
düzünə yaxın ərazidə şairin məzarı 
üstündə inşa edilib. Dördkünc quruluşa 
malik və mərmərlə bəzədilən türbənin 
inşasında ətrafdakı dağ mənzərəsi və 
şəhərsalma xüsusiyyəti nəzərə alınıb, 

Azərbaycanın qülləvari türbələrinin 
kompozisiya elementlərindən istifadə 
edilmişdi. Türbənin daxilində  Molla 
Pənah Vaqifin heykəltaraş Albert 
 Mustafayev tərəfindən hazırlanan büstü 
qoyulmuşdu.

1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhərinin 
Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində 
kompleksin binası və burada sərgilənən 
bütün eksponatlar məhv edildi. Müzəffər 
Azərbaycan Ordusunun şanlı Zəfərindən 
sonra, 39 il əvvəl məqbərənin açıldığı 
gündə – yanvarın 14-də Şuşa şəhərinə 
səfəri zamanı məqbərəni ziyarət edən 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən, burada təmir-bərpa 
və yenidənqurma işlərinə start verildi.

Ötən il avqustun 29-da Molla Pənah 
Vaqifin Muzey-Məqbərə Kompleksinin 
təmir-bərpa və yenidənqurmadan sonra 

açılışı keçirildi. Məqbərədə təmir-bərpa 
və yenidənqurma işləri Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva açılış mərasimində 
iştirak etdilər.

Abidənin hər detalında tarixi görkəmi 
qorunub saxlanılıb. Kompleksin bütün 
infrastrukturu yenidən qurulub, yağış 
suları üçün drenaj və elektrik xətləri qu-
raşdırılıb. Landşaftda istinad divarları və 
meydança tarixi görkəmi çərçivəsində 
qranitlə üzlənib. Eyni zamanda, ətrafda 
o dövrün şəkillərində əks olunduğu kimi, 
müxtəlif növ qızılgül kolları əkilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

QNA informasiya agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Qətərin enerji  naziri 

Saad Şerida əl-Kaabi Dohada keçirdiyi mətbuat 
 konfransında jurnalistlərə açıqlamasında ölkəsinin 
Rusiyanın Avropaya qaz tədarükünün həcmi qədər 
maye qaz ixrac edə bilməyəcəyini bildirib.

“Avropaya Rusiya qazı 
həcmində maye qaz 

tədarükü qeyri-mümkündür”

Saad Şerida əl-Kaabi deyib: “Avropanın qaza olan ehtiya-
cının 30-40 faizini Rusiya təmin edir. Heç bir ölkə əlahiddə 
şəkildə Avropaya bu həcmdə qaz tədarükünü əvəzləyə 
bilməz və ümumiyyətlə, bu, maye təbii qaz (LNG) ixracı ilə 
mümkün deyil. Digər tərəfdən, LNG ixracı üzrə uzunmüddətli 
müqavilələr var və ixrac marşrutları da bəllidir. Beləliklə, bu 
həcmdə qaz tədarükünü tez bir vaxtda reallaşdırmaq qeyri-
mümkündür. Biz ancaq Avropanın qaza olan tələbatının 
10-15 faizini təmin edə bilərik”.

Qeyd edilib ki, Qətər dünyanın ən böyük LNG ixracat-
çısıdır və bu yaxınlarda ABŞ Prezidenti Co Bayden həmin 
dövlətin Əmiri şeyx Təmim bin Həməd Al Tani ilə Ukray-
na ətrafında yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Avropaya qaz 
tədarükünü artırmaqla bağlı danışıqlar aparıb. Lakin rəsmi 
Doha Avropaya Rusiya qazı həcmində LNG tədarükünü 
həyata keçirə bilməyəcəyini bəyan edib.

Rövşən TOĞRUL,  
“Xalq qəzeti”

Mədəniyyət Nazirliyinin “Şuşa ili” münasibətilə həyata keçir-
diyi “Şuşa mədəniyyətinin inciləri” layihəsi müxtəlif bölmələrə 
dair təqdimatlarla davam edir. “Şuşanın memarlıq salnaməsi” 
bölməsi üzrə ilk təqdimat Molla Pənah Vaqifin Muzey-Məqbərə 
Kompleksinə həsr olunub.

 “Şuşa mədəniyyətinin 
inciləri”nin növbəti təqdimatı 
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