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Türkiyə 

Pilotsuz helikopterlər alınır 
Türkiyə  ordusu 

bir il ərzində 
kəşfiyyat, döyüş 
patrulları, silah və 
yüklərin çatdırıl-
ması üçün istifadə 
olunacaq pilotsuz 
helikopterlər alacaq. 

Bildirilir ki, 
söhbət bu işlər üçün 

nəzərdə tutulan 4 helikopterdən gedir. Süni intellektə malik 
ilk belə helikopter yaxın günlərdə ordu tərəfindən terrorla 
mübarizədə istifadə ediləcək.

Pilotsuz helikopterin adi PUA-lardan üstün 
cəhətlərindən biri buludların altında uçmaq qabiliyyətidir ki, 
bu da onu istənilən hava şəraitində istifadə etməyə imkan 
verir. 

Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Gürcüstan

Xarici ticarət dövriyyəsi artıb
Gürcüstan Milli 

Statistika Xidmətinin 
məlumatına görə, 
cari ilin yanvar-aprel 
aylarında ölkənin xa-
rici ticarət dövriyyəsi 
 2021-ci ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 33,4 faiz ar-
taraq 5,3 milyard dollara 
çatıb. Bəhs edilən dövrdə ölkənin idxal həcmi 3,7 milyard 
dollar olub ki, bu da ötən illə müqayisədə 34 faiz çoxdur. 
İxrac həcmi isə keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
32,8 faiz artaraq 1,6 milyard dollar təşkil edib. Xarici 
ticarətdə 2,1 milyard dollar həcmində mənfi saldo yaranıb.

Xəbəri “Novosti Qruziya” verib.

Hindistan 

Satış planı dayandırılıb
ABŞ-ın “Tesla” 

şirkəti Hindistan-
da elektrmobillərin 
satışı planını da-
yandırıb. Hindis-
tan hökumətinin 
 elektromobil idxalına 
vergi güzəştləri tətbiq 
etməkdən imtina 
etməsi buna səbəb 

olub. Son nəticədə şirkətin Hindistan departamentləri ilə 
təxminən bir il davam edən danışıqları dayandırılıb.

Xəbəri “The Times of India” verib.

İtaliya

Qaçqınların sayı artır 

Rusiya–Ukrayna müharibəsi başlayandan indiyədək 
İtaliyaya sığınan ukraynalı qaçqınların sayı 115 mini ötüb. 
İtaliya hökumətinin açıqladığı rəsmi rəqəmlərə görə, 
indiyədək ölkəyə, ümumilikdə, 115 min 342 ukraynalı 
qaçqın gəlib. Onlardan 60 min 85-i qadın, 16 min 93-ü kişi 
və 39 min 146-sı azyaşlıdır. Əgər müharibə daha uzun 
müddət davam edərsə, ölkəyə gələn qaçqınların sayının 
daha da artacağı qeyd edilir.  Qaçqınlara, əsasən, Milan, 
Roma, Neapol və Bolonya şəhərlərində sığınacaq verilib.

Məlumatı “Euronews” yayıb.

“Cenoa” ikinci diviziona düşüb
İtaliya çempi-

onatında “A” se-
riyasını tərk edən 
ikinci komanda 
da müəyyənləşib. 
Bildirilir ki, “A” seri-
yasının 37-ci turun-
da “Napoli”yə 0:3 
hesabı ilə uduzan 

“Cenoa” bu mövsüm “B” seriyasına düşən ikinci komanda 
olub. Xatırladaq ki, bundan əvvəl “Venetsiya” klubu yüksək 
ikinci diviziona düşmüşdü. Yeni mövsümdə “A” seriyasında 
oynamaq hüququnu itirəcək üçüncü iştirakçı isə son turda 
bilinəcək. Bu, ya “Salernitana”, ya da “Kalyari” olacaq.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

 Â Mayın 17-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir 
güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, səhər 
şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 
13-15°, gündüz 20-23°,Bakıda gecə 13-15°, 
gündüz 20-22° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 
mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət 60-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, 
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında 
duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 8-13°, gündüz 21-26° isti olacaq. 

 Â Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər 
saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 3-7°, gündüz 7-12° isti olacaq. 

 Â Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, 
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir.Mülayim şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3-7°, gündüz 7-12° isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. 
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 8-13°, 
gündüz 17-22° 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. Mülayim şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 7-12°, gündüz 15-20°, 
dağlarda gecə 1-5° , gündüz 5-10° 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 əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman 
olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.Gecə 
9-14°, gündüz 18-23° isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, arabir yağış yağacağı, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər 
saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 12-14°, gündüz 18-23°, dağlarda 
gecə 9-11°, gündüz 15-17° isti olacaq.
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 9  “Cook zone” MMC-nin dairəvi möhürü itdiyi üçün 
etibarsız sayılır. VÖEN-1003338701.

Stoltenberq NATO ölkələrini Ukraynaya 
yardımları artırmağa çağırıb 

NATO-nun Baş katibi sonra deyib ki, 
NATO ölkələri Ukraynaya hərbi yardı-
mın həcmini artırmağa davam etməlidir. 
Onun sözlərinə görə, alyansa üzv bütün 
ölkələr öz vətənlərini cəsarətlə müdafiə 
edən ukraynalılara döyüş meydanında 
qələbə qazanmağa kömək etməlidir.  

“Ukraynalılar vətəni cəsarətlə 
müdafiə edirlər. Bu işdə onlara kömək 
etmək üçün müttəfiqlər Ukraynaya mil-
yardlarla dollarlıq təhlükəsizlik yardımı 
öhdəliyi götürüblər və onu təmin ediblər. 
NATO Ukraynaya güclü dəstəyini ifadə 
edir, buna görə də NATO-nun müdafiə 
sahəsində daha da gücləndirilməsi 
zəruridir”, - deyə Stoltenberq vurğulayıb.

Xatırladaq ki, Rusiya–Ukrayna 
müharibəsi başlanan ilk günlərdən Şi-
mali Atlantika Alyansı, həqiqətən Ukray-
naya hərtərəfli yardımlar göstərir. Lakin 
Ukraynada daha çox hərbi yardımlara 
ehtiyac olduğunu bildirirlər.  

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti” 

FHN-in Gəncə Regional Mərkəzi 
növbəti mülki müdafiə məşqi keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Gəncə Regional Mərkəzi 
tərəfindən Tovuz rayonunda 
hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki 
müdafiə dəstələri ilə xəbərdarlıq 
və toplanış üzrə nümunəvi mülki 
müdafiə məşqi keçirilib.

“Fövqəladə hadisələr zamanı 
hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki müdafiə 
dəstələrinin xəbərdarlıq toplanışı 
siqnalı üzrə fəaliyyəti" mövzusunda 
keçirilən tədbirə FHN Gəncə Regional 
Mərkəzinin aidiyyəti struktur bölmələri, 
Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin Mülki 
müdafiə qərargahı və Fövqəladə Hallar 
Komissiyası, ərazi mülki müdafiə 
qüvvələrinin şəxsi heyəti cəlb olunub.

Məşqin keçirilməsində məqsəd ərazi 
mülki müdafiə qüvvələrinin fövqəladə 
hallara operativ reaksiyavermə  hazırlığı 
səviyyəsinin  yoxlanılması və böhran 
vəziyyətlərində birgə fəaliyyətlərin 
uzlaşdırılması, komandir-rəis heyətinin 
idarəetmə üzrə bilik və  bacarıqlarının 
təkmilləşdirilməsi, şəxsi heyətə 

xəbərdarlıq toplanışı üzrə əməli 
vərdişlərin aşılanması olub.

Tədbir zamanı hərbiləşdirilməmiş 
ərazi mülki müdafiə dəstələrinin 
fövqəladə hal barədə xəbərdar edilməsi, 
xəbərdarlıq toplanışı siqnalı ilə qaldı-
rılması, toplanma məntəqəsinə yürüş, 

toplanış və idarəetmənin təşkili üzrə 
fəaliyyətləri yoxlanılıb, həmçinin funksio-
nal vəzifələrlə bağlı məruzələr dinlənilib.

Sonda məşqin təhlili aparılaraq 
çatışmazlıqlar diqqətə çatdırılıb, müvafiq 
tapşırıqlar verilib.

“Xalq qəzeti”

Rusiya XİN:  Finlandiya və İsveçin 
NATO-ya üzvlüyü ilə barışmayacağıq 

Komitə sədri deyib: “Əgər Finlandiyada, 
bizim birbaşa yaxınlığımızda  NATO-nun hü-
cum və zərbə silahları yerləşdirilərsə, o zaman 
biz də sərhədlərimizi möhkəmlədərik, oradakı 
qoşun qruplaşmalarımızı artırarıq. Rusiyanın 
təhlükəsizliyini heç nə təhdid etmir”. 

Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey 
Ryabkov isə dünən bildirib ki,  Finlandiya 
və İsveçin NATO-ya daxil olması çox bö-
yük fəsadları olacaq səhv addımdır. Onun 
sözlərinə görə, İsveç və Finlandiyanın alyansa 
daxil olmasından sonra təhlükəsizlikləri 
güclənməyəcək: “Heç kimdə Rusiyanın 
vəziyyətlə barışacağına dair illüziya olma-
malıdır. Moskvanın reaksiyası  Stokholm və 
Helsinkinin atacağı konkret addımlardan asılı 
olacaq”.

Qeyd edək ki, mayın 14-də Finlandiya Pre-
zidenti Sauli Niinistö rusiyalı həmkarı Vladimir 
Putinə zəng edərək, onu Helsinkinin NATO-ya 
daxil olmaq üçün ərizə vermək niyyəti barədə 
məlumatlandırıb. Niinistö bildirib ki, Rusiyanın 
keçən ilin sonlarında Finlandiyanın NATO-ya 

üzvlünün yolverilməz olmasını bəyan etməsi 
ölkədə təhlükəsizlik sahəsində vəziyyəti 
“fundamental” şəkildə dəyişib. Eyni zamanda, 
Rusiyanın Donbas əhalisini qorumaq üzrə ke-
çirdiyi xüsusi hərbi əməliyyat da Finlandiyanı 
bu addıma vadar edib.

Kremldən verilən məlumata görə, Rusiya 
Prezidenti bəyan edib ki, Helsinkinin neytral 
ölkə statusundan imtinası səhv addımdır. 
Putinin sözlərinə görə, ölkənin xarici siyasət 
kursunu bu cür dəyişməsi  Rusiya–Finlandiya 
münasibətlərinə neqativ təsir göstərə bilər. 

Niinistö qeyd edib ki, artıq iki qonşu ölkə 
arasında münasibətlər dəyişir. Bununla bağlı 
o, əlavə edib ki, Rusiya tərəfindən hərbi xarak-
terli cavab hərəkətlərinə hazırlıq aparıldığını 
görmür.  

Xatırladaq ki, mayın 15-də Finlandiya 
NATO-ya daxil olmaq barədə qərar qəbul 
etdiyini rəsmi şəkildə bəyan edib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy 
oğlu Haqverdiyev 1870-ci il ma-
yın 17-də Şuşa şəhərində anadan 
olub.  1890-cı ildə Şuşa rеalnı 
məktəbinin altıncı sinfini bitirib, 
Tiflis rеalnı məktəbinin sоnuncu 
sinfində təhsini davam etdirib. 
1891-ci ildə Tiflisdə təhsini başa 
vurduqdan sonra Peterburq Yоl 
Mühəndisləri İnstitutuna daxil 
оlub.

Gənc yazıçı özünün ilk 
pyesləri "Yеyərsən qaz ətini, 
görərsən ləzzətini" (1892) və 
"Dağılan tifaq"ı (1896) da 
Pеtеrburqda yazıb. 1899-cu ildə 
о, Pеtеrburqdan Şuşaya qayıdır. 
Şuşada iki il qalır və xalq yara-
dıcılığı nümunələrini tоplamaqla 
məşğul оlur. Ədib "Bəxtsiz 
cavan" pyеsini də 1900-cü ildə 
Şuşada yazır. Pyеs еlə həmin il 
tamaşaya qоyulur. 1901-ci ildə 
Ə.Haqvеrdiyеv Şuşadan  Bakıya 

gəlir və burada "Pəri cadu" 
pyеsini tamamlayır.

Ə.Haqvеrdiyеv 1906-cı ildə 
Rusiya Dövlət Dumasına Gəncə 
quberniyası üzrə nümayəndə 
seçilir və Pеtеrburqda qalır, "Ağa 
Məhəmməd şah Qacar" faciəsini 
yazmaq üçün dövlət kitabxana-
sında araşdırma aparır. 1907-ci 
ildə yazıçı yеnə həmin faciəyə aid 
əlavə məlumat tоplamaq üçün İra-
na səfər еdir. Faciə ilk dəfə 1907-
ci ildə Bakıda səhnəyə qоyulub və 
uzun illər böyük müvəffəqiyyətlə 
səhnələrdə оynanılıb.

1906-cı ildə "Mоlla 
Nəsrəddin" jurnalı nəşrə başla-
yıb. Ədib dərgidə “Cеyranəli”, 
“Xоrtdan”, “Həkimi-nuni-
səğir”, “Lağlağı”, “Mоzalan”, 
“Süpürgəsaqqal” və başqa 
imzalarla hekayə, fеlyеtоn və 
publisist məqalələr çap еtdirir. 
Ə.Haqvеrdiyеvin jurnalda dərc 
olunan "Xortdanın Cəhənnəm 
məktubları", "Mоzalan bəyin 
səyahətnaməsi", "Marallarım" 
əsərləri böyük maraqla qarşılanıb.

Müəllifin "Qırmızı qarı", 
"Ədalət qapıları", "Ağac 

kölgəsində", "Vavеyla", "Köhnə 
dudman", "Baba yurdunda", 
"Qadınlar bayramı", "Kamran", 
"Sağsağan", "Yоldaş Kоrоğlu", 
"Çоx gözəl" və s. həmçinin "Ma-
rallarım" silsiləsindən hеkayələri 
ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb 
edib. Yazıçının hеkayələrinin bir 
qismi "Marallarım" (1927) və 
"Hеkayələr" (1940) kitabında 
tоplanıb.

1928-ci ildə ədəbiyyat və 
incəsənət sahəsindəki xidmətləri 
nəzərə alınaraq Ə.Haqverdiyevə 
Əməkdar incəsənət xadimi fəxri 
adı vеrilib. Böyük ədib 1933-cü il 
dekabrın 11-də Bakıda vəfat edib, 
Fəxri xiyabanda dəfn olunub.

Prezident İlham Əliyevin 31 
yanvar 2020-ci il tarixli sərəncamı 
ilə ədibin anadan olmasının 150 
illiyi ölkəmizdə qeyd edilib. 
Ə.Haqverdiyevin 150 illiyi, eyni 
zamanda, UNESCO-nun  
2020–2021-ci illər üçün görkəmli 
şəxslərin və əlamətdar hadisələrin 
yubileyləri siyahısına daxil edilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq əzeti”

Neft həftəyə  
bu qiymətlə başladı
Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange 

Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent”  markalı 
neftin qiyməti 2,08 faiz azalaraq bir bareli 109,93 
 dollar olub. 

“NYMEX” (“ New York Mercantile Exchange”) Birjasının 
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” 
markalı neftinin qiyməti 1,90 faiz azalaraq bir bareli 108,39, 
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,12 faiz 
azalaraq bir bareli 116,95 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, Rusiya–Ukrayna münaqişəsi davam 
etdikcə dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda da-
vam edəcək. Çünki bütün ölkələrdə neftə olan tələbat çoxalır. 
Münaqişə zamanı isə bütün dövlətlərə neft hava və su kimi la-
zım olur. OPEC+  dövlətləri sutkalıq  hasilatı artırsalar da, dünya 
bazarında “qara qızıl”a olan tələbat daha da çoxalır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Şimali Koreyada yoluxma çoxalır
Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyinin 

məlumatına görə, son sutka ərzində ölkədə 402,9 
min nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, 
152 min nəfər sağalıb, 8 nəfər vəfat edib. Aprelin 
sonlarından indiyədək Şimali Koreyada  
1,2 milyon nəfər COVID-19 virusuna yoluxub,  
50 nəfər vəfat edib.

Agentliyin məlumatına görə, KXDR lideri Kim Çen In 
bildirib ki, ölkədə apteklər gücləndirilmiş iş rejimində işləyə 
bilmirlər. Dərman preparatları xəstələrə vaxtında çatdırılmır.
Buna görə də hərbçilər əczaçılara kömək etməlidirlər.

Eyni zamanda, Şimali Koreya rəhbərliyi Səhiyyə Nazir-
liyini və təşkilatları, digər nazirlikləri və məmurları da tənqid 
edərək bildirib ki, onlar işlərinin öhdələrindən gələ bilmirlər, 
epidemiya ilə mübarizəyə məsuliyyətsiz yanaşırlar.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq ABŞ-ın məşhur CNN tele-
kanalına müsahibə verib. O, Rusiya–Ukrayna cəbhəsindəki vəziyyəti 
şərh edib. Stoltenberq müsahibə zamanı alyansa üzv ölkələri Ukrayna-
ya daha çox yardım göstərməyə səsləyib. 

Əgər Finlandiya NATO-ya daxil 
olsa və onun ərazisində alyansın 
zərbə silahları yerləşdirilsə, o zaman 
Moskva bu ölkə ilə ümumi sərhəddə 
qoşun qruplaşmalarını artırmalıdır. 
Belə bir bəyanatla RF Federasiya 
Şurası müdafiə və təhlükəsizlik 
komitəsinin sədri Viktor Bondarev 
çıxış edib. Məlumatı “İzvestiya.ru” 
yayıb. 

Mədəniyyət Nazirliyinin “Şuşa mədəniyyətinin 
inciləri” layihəsi müxtəlif bölmələr üzrə təqdimatlarla 
davam edir. “Şuşa ili” münasibətilə həyata keçirilən 
layihənin “Şuşanın ədəbi həyatı” bölməsinin növbəti 
təqdimatı Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndəsi, böyük dramaturq, nasir, publisist və teatr 
təşkilatçısı, tanınmış ictimai xadim, Əməkdar incəsənət 
xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevə həsr olunub.
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