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TürkmenisTanyň PrezidenTi serdar BerdimUHamedOW:
– ŞU ýyl OnUnjy gezek geçirilýän medeniýeT HePdeligi ýUrdUmyzyň medeniýeT 
Ulgamyny Täze ösüŞ lere Besleýän, eziz WaTanymyzyň döredijilik kUWWaTyny 

Has-da arT dyrýan özBOlUŞly sUngaT Baýra mydyr. 

«CNPC-niň» ýol baş çy sy 
döw let Baştutanymyza 

wagt ta pyp ka bul eden di gi 
üçin tüýs ýü rek den ho şal lyk 
bil di rip, hy taý ly hyz mat daş la-
ryň Türk me nis tan bi len uzak 
möh let le ýin öza ra bäh bit li hyz-
mat daş ly gy pug ta lan dyr ma ga 
gy zyk lan ma bil dir ýän dik le ri-
ni tas syk la dy. HHR-iň işe wür 
to par la ry gel je gi uly türk men 
ba za ryn da orun la ry ny ber kit-
mä ge ça lyş ýar lar hem-de ýur-
du myz da ama la aşy ryl ýan giň 
ge rim li öz gert me ler mak sat na-
ma la ry na, iri dü züm le ýin tas-
la ma la ra iş jeň gat naş ma ga taý-

ýar dyk la ry ny be ýan ed ýär ler.
Hor mat ly Pre zi den ti miz 

«Açyk ga py lar» sy ýa sa ty ny 
yzy gi der li dur mu şa ge çir ýän 
Bi ta rap Türk me nis ta nyň Hy-
taý bi len stra te gik hä si ýe te eýe 
bo lan dost luk ly gat na şyk la ryň 
ös dü ril me gi ne uly äh mi ýet 
ber ýän di gi ni nyg tap, deň hu-
kuk ly lyk, öza ra dü şü niş mek 
hem-de yna nyş mak ýö rel ge-
le ri ne we ta rap la ryň hoş me-
ýil li er ki ne esas lan ýan ne ti je li 
döw le ta ra gat na şyk la ryň hä-
zir ki dö wür de tä ze ma ny-maz-
mun bi len üs tü niň ýe ti ri len-
di gi ni bel le di. Türk men-hy taý 

hyz mat daş ly gy ugur la ryň giň 
ge ri mi ni, şol san da sy ýa sy-
dip lo ma tik, söw da-yk dy sa dy, 
ýan gyç-ener ge ti ka, ulag-ara-
gat na şyk, lo gis ti ka, se na gat, 
teh no lo gi ýa lar, me de ni-yn-
san per wer ul gam la ry öz içi ne 
al ýar. Döw let Baş tu ta ny myz 
şu lar ba ra da aýt mak bi len, 
ýan gyç-ener ge ti ka ul ga myn da 
özü ni ýur du my zyň yg ty bar ly 
hyz mat da şy hök mün de gör ke-
zen «CNPC-niň» köp ýyl lyk gat-
na şyk lar da ky oňyn or nu ny ka-
na gat lan ma bi len bel le di.

Du şu şy gyň do wa myn da 
hor mat ly Pre zi den ti miz hem-

de HHR-iň iri kor po ra si ýa sy-
nyň ýol baş çy sy bar bo lan uly 
müm kin çi lik le ri na za ra al mak 
bi len, iki ta rap la ýyn hyz mat-
daş ly gyň gel je gi ba ra da pi kir 
alyş dy lar. Şun da ne bit gaz ul-
ga myn da ky türk men-hy taý 
hyz mat daş ly gy nyň ne ti je li 
döw le ta ra gat na şyk la ryň aja-
ýyp nus ga sy dy gy nyg tal dy. Hä-
zir ki wagt da türk men «ma wy 
ýan gy jy nyň» Hy ta ýa ibe ril me-
gi ni üp jün ed ýän gaz ge çi ri ji-
si ni gur mak bo ýun ça ama la 
aşy ry lan bi le lik dä ki tas la ma 
bu hyz mat daş ly gyň mi we si dir.

Tas la ma äh li gat na şy jy la ryň 

– önüm ön dü ri ji le riň, üs ta şyr 
ge çi ri ji le riň hem-de sarp edi-
ji le riň bäh bit le ri ni göz öňün de 
tut ýan XXI asy ryň bu ägirt uly 
tas la ma sy äh lu mu my dur nuk ly 
ösü şiň mö hüm şer ti bo lan se bit 
we dün ýä ener ge ti ka howp suz-
ly gy nyň pug ta lan dy ryl ma gy na 
sal dam ly go şant goş ýar.

Hor mat ly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow 
ener gi ýa se riş de le ri niň ägirt 
uly gor la ry na eýe bo lan Türk-
me nis ta nyň pu da ga iň go wy 
dün ýä tej ri be si ni hem-de öň de-
ba ry jy teh no lo gi ýa la ry çek mek 
ar ka ly mil li ýan gyç-ener ge ti ka 
top lu my ny döw re bap laş dyr-
mak stra te gi ýa sy ny yzy gi der li 
dur mu şa ge çir ýän di gi ni bel le-
di. Şun da ga zyp al ýan hem-de 
gaý ta dan iş le ýän pu dak la ryň 
kuw wat lyk la ry ny art dyr mak, 
di wer si fi ka si ýa laş dy ry lan tur-
ba ge çi ri ji dü züm le ri ke ma-
la ge tir mek, içer ki we da şar ky 
ba zar lar da uly is leg bil di ril ýän 
ýo ka ry hil li, bäs deş li ge ukyp ly 
önüm le ri ön dür ýän in no wa si on 
önüm çi lik le ri dö ret mek esa sy 
we zi pe ler bo lup dur ýar. Bu la-
ryň äh li si da şa ry ýurt ly hyz mat-
daş lar bi len ne ti je li gat na şyk lar 
üçin giň müm kin çi lik le ri aç ýar.

Hy ta ýyň mil li ne bit gaz kor po-

ra si ýa sy nyň ýol baş çy sy döw let 
Baş tu ta ny my za «CNPC-niň» 
ýur du myz da alyp bar ýan iş le-
ri ba ra da ha bar ber di. «CNPC-
niň» «Bag ty ýar lyk» şert na ma-
la ýyn çä gin de ug le wo do rod 
ýa tak la ry ny se na gat taý dan öz-
leş dir mä ge hem-de dün ýä niň iň 
iri gaz ýa tak la ry nyň bi ri bo lan 
«Gal ky nyş» gaz kä ni ni en jam-
laş dyr ma ga iş jeň gat naş ma gy 
ne ti je li iki ta rap la ýyn hyz mat-
daş ly gyň anyk my sa ly dyr. Şeý le 
hyz mat daş ly gyň esa syn da türk-
men te bi gy ga zy Türk me nis-
tan – Öz be gis tan – Ga za gys tan 
– Hy taý gaz ge çi ri ji si bo ýun ça 
Hy taý Halk Res pub li ka sy na ibe-
ril ýär. Şun da «Gal ky nyş» gaz 
kä ni ni öz leş dir me giň ikin ji tap-
gy ry hem-de Türk me nis tan – 
Hy taý gaz ge çi ri ji si niň dör dün ji 
şa ha sy ny gur mak ba bat da ýo-
ka ry de re je de ga za ny lan yla la-
şyk la ryň mö hüm di gi bel le nil di.

«CNPC-niň» ýol baş çy sy hor-
mat ly Pre zi den ti mi ze Le bap 
we la ýa tyn da «Ga dyn» gaz ýyg-
naý jy be ke di niň 18-nji iýun da 
ge çi ri len açy lyş da ba ra sy na 
gat na şan dy gy hem-de ener-
ge ti ka ul ga myn da döw le ta ra 
gat na şyk la ryň ös dü ril me gi ne 
uly üns ber ýän di gi üçin tüýs 
ýü rek den ho şal ly gy ny be ýan 

et di. Bu ile ri tu tul ýan ugur da-
ky hyz mat daş ly gyň iki ýur duň 
baş lan gyç la ry – Hy ta ýyň öňe 
sür ýän «Bir gu şak – bir ýol» 
kon sep si ýa sy hem-de Türk-
me nis ta nyň Be ýik Ýü pek ýo-
lu ny di kelt mek bo ýun ça ama-
la aşyr ýan stra te gi ýa sy bi len 
bag ly lyk da uly gel je gi niň bar-
dy gy bel le nil di. Işe wür hy taý-
ly hyz mat daş la ryň öz üs tü ne 
alan borç na ma la ry ny ýe ri-
ne ýe tir mä ge örän çyn la kaý 
hem-de jo gap kär li çe me leş jek-
dik le ri ne ynan dyr dy hem-de 
müm kin çi lik den peý da la nyp, 
döw let Baş tu ta ny my za, şeý le-
de Mil li Ge ňe şiň Halk Mas la-
ha ty nyň Baş ly gy Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň ady na iň 
go wy ar zuw la ry ny be ýan et di.

Du şu şy gyň ahy ryn da 
hormatly Prezidentimiz hem-
de «CNPC-niň» ýol baş çy sy 
umu my aba dan çy ly gyň mak-
sat la ry na ky bap gel ýän köp ýyl-
lyk, iki ta rap la ýyn öza ra bäh-
bit li hyz mat daş ly gyň mun dan 
beý läk-de üs tün lik li do wam et-
di ril jek di gi ne ynam bil dir di ler.

Du şu şy ga Hy taý Halk Res-
pub li ka sy nyň Türk me nis tan-
da ky Adat dan da şa ry we Do ly 
yg ty ýar ly il çi si Sýan Naý çen 
hem gat naş dy.

Ma ry we la ýa tyn da Me de ni ýet we sun gat iş
gär le ri niň hemde Mag tym gu ly Py ra gy nyň 

şyg ry ýet gü ni my na sy bet li her ýyl ge çi ril me gi 
asyl ly dä be öw rü len Me de ni ýet hep de li gi do wam 
ed ýär. Mil li me de ni ýe ti go rap sak la ma ga, iç gin öw
ren mä ge hemde wa gyz et mä ge gö nük di ri
len bu giň ge rim li çä re me de ni ýe ti mi ziň 
döw le tiň we jem gy ýe tiň ösü şin de 
eýe le ýän, bar ha art ýan äh mi ýet
li or nu ny, pa ra hat çy lyk dö re di ji 
kuw wa ty ny açyp gör kez ýär.

In di onun jy ge zek ge çi ril ýän bu 
çä re umu ma dam zat gym mat lyk
la ry nyň gen jiha zy na sy na sal dam ly 
go şant go şan hal ky my zyň ta ry hyme de
ni mi ra sy nyň köp gör nüş li li gi ne do ly de re je de 
dü şün mä ge müm kin çi lik ber ýär. Ýur du myz da 
giň den bel le nil ýän Me de ni ýet we sun gat iş
gär le ri niň hemde Mag tym gu ly Py ra gy nyň 
şyg ry ýet gü nü ne ga bat la nyp ge çi ril ýän hep
de lik dö re di ji lik iş gär le ri niň hü när de re je le ri niň 
ýo kar lan ma gy na, tä ze ze hin le riň ýü ze çy ka ryl
ma gy na ýar dam ed ýär. Türk men me de ni ýe ti niň, 
sun ga ty nyň, ede bi ýa ty nyň bu baý ra my äh mi ýet li 
wa ka bo lup, Ga raş syz türk men döw le ti niň iň tä ze 
ta ry hyn da my na syp orun eýe le di.

Giň ge rim li me de ni fo rum her ýyl ýur du my zyň 
se bit le ri niň bi rin de ge çi ri lip, onuň do wa myn da her 
we la ýat öz ýe ten sep git le ri ni, Ga raş syz, Bi ta rap 
Wa ta ny my zyň ösü şi ne go şan go şan dy ny, dö re
di ji lik kuw wa ty ny açyp gör kez mä ge ça lyş ýar.

Şu ge zek ki Me de ni ýet hep de li gi niň Ma ry we
la ýa tyn da ge çi ril me gi aý ra tyn ma nymaz mu na 
eýe dir. We la ýa tyň çäk le rin de, ata Wa ta ny my zyň 
beý le ki kün jek le rin de hem bol şy ýa ly, hal ky my
zyň ga dy my ta ry hy we bi na gär lik ýa dy gär lik le ri, 
aja ýyp te bi gy kün jek ler bar.

Me de ni ýet hep de li gi – 2022niň açy lyş 

da ba ra sy Ma ry şä he rin dä ki Ru hy ýet köş gü niň 
öňün dä ki meý dan ça da ge çi ril di. Bu ýe re Hö kü met 
ag za la ry, ýur du my zyň me de ni ýet ul ga my nyň, 
we la ýat we şä her hä kim lik le ri niň, köp çü lik le ýin 
ha bar be riş se riş de le ri niň ýol baş çy la ry hemde 
we kil le ri, hor mat ly ýa şu lu lar, Ma ry şä he ri niň ýa
şaý jy la ry dyr myh man la ry ýyg nan dy lar.

Fo ru ma gat naş ýan we ki li ýet le riň ha ta ryn
da ýur du my zyň äh li se bit le rin den ta ny mal teatr 
ar tist le ri, est ra da we halk aý dym çy la ry, mu zeý, 
ki tap ha na işi niň hü när men le ri, sa zan da lar, su rat

keş ler, ýa zy jyşa hyr lar, dö re di ji lik hem
de folk lor to par la ry bar.

Bu ýer de hal ky my zyň baý me de ni 
mi ra sy ba ra da gür rüň ber ýän ser gi ýaý
baň lan dy ry lyp, on da ama lyha şam, nak
gaş çy lyk sun ga ty nyň önüm le ri, halk se
net çi li gi us sa la ry nyň iş le ri, mil li ly bas lar, 

şaýsep ler, saz gu ral la ry, türk men hal
ky nyň dur muş da ulan ýan ho ja lyk es
bap la ry gör ke zil di.

Ru hy ýet köş gü niň za ly na ýyg na
nan lar hor mat ly Pre zi den ti miz Ser dar 
Berdimuhamedowyň Gut la gy ny uly üns 
bi len diň le di ler. Gut lag da: «Gah ry man 
Ar ka da gy my zyň hal ky my za ser paý be
ren bu sun gat baý ra my me de ni ýet we 
sun gat, dö re di ji lik iş gär le ri ni yl ham dün
ýä si ne ga nat lan dyr ýar, tä ze, kä mil eser
le ri dö ret mä ge ruh lan dyr ýar. Me de ni
ýet hep de li gi niň do wa myn da gu ral jak 
me de niköp çü lik le ýin çä re le riň her bi ri 

ýur du my zyň me de ni ýet eda ra la ry nyň alyp 
bar ýan iş le ri ni kä mil leş dir mek de, sun gat 
us sat la ry nyň öza ra tej ri be alyş mak la
ryn da, ila tyň me de ni aňbi lim de re je si ni 
ýo kar lan dyr mak da, bu ul gam da ky ösüş
le ri mi zi giň den wa gyz et mek de mö hüm 
äh mi ýe te eýe bo lar» diý lip bel le nil ýär.

Da ba ra sun gat us sat la ry nyň, dür li dö
re di ji lik bäs le şik le ri niň ýe ňi ji le ri – ýaş 
ýe ri ne ýe ti ri ji le riň, meş hur saz to par la
ry nyň çy kyş la ry bi len do wam et di. 2

Bagtyýar türk men hal ky bu gün be ýik 
akyl dar, şi rin dil li söz us sa dy Mag tym

gu ly Py ra gy nyň ar zuw lan za ma na syn da – 
ber ka rar döw let de ýa şa mak 
bi len, nus ga wy şa hy ryň dö
re di ji li gi ne, ede bi mi ra sy na 
uly sar pa goý ýar. 2024nji 
ýyl da Gün do ga ryň be ýik 
akyl da ry we nus ga wy şa hy
ry Mag tym gu ly Py ra gy nyň 
dog lan gü nü niň 300 ýyl
ly gy nyň bel le nil me gi hem 
mu ňa my sal bo lup bil ýär.

Mag tym gu ly Py ra gy nyň eser le ri niň dür li 
dil le re ter ji me edil me gi, dür li ýurt lar da ýa dy
gär li gi niň di kel dil me gi, ede bi mi ra sy nyň öw

re nil me gi üçin hem uly ta gal
la edil ýär. Mä lim bol şy ýa ly, 
Gah ry man Ar ka da gy my zyň 
baş lan gy jy bi len 2014nji ýyl
da Mag tym gu ly Py ra gy nyň 
dog lan gü nü niň 290 ýyl ly gy 
da ba ra ly bel le nip ge çil di. Onuň 
çä gin de «Mag tym gu ly – kö
ňül le riň küý se gi» at ly hal ka ra 
yl my mas la ha ty gu ral dy. 3

Gah ry man Ar ka da gy my zyň öňe 
sü ren «Döw let adam üçin dir!» 

hemde hor mat ly Pre zi den ti miz Ser dar 
Berdimuhamedowyň öňe sü ren «Wa tan 
di ňe hal ky bi len Wa tan dyr!» ýö rel ge le ri niň 
düýp öze nin de hal ky my zyň bag ty ýar ly gy 
ha kyn da ky çuň ňur ala da 
ýa tyr. Bu ýö rel ge ler den 
ugur al nyp, ýur du my zyň 

äh li ýe rin de ra ýat la ryň sag
ly gy ny ber kit mek ug run da 

uly tu tum lar dur mu şa ge çi ril
ýär. Sag ly gy go ra ýyş ul ga my

nyň iş gär le ri niň zäh met şert le ri ýe ňil leş di ril ýär, 
her bir şä her de, oba da, et rap da ýer leş ýän Sag lyk 
öý le ri, luk man çy lyk eda ra la ry ösen luk man çy lyk 
teh no lo gi ýa la ry bi len üp jün edil ýär.

Ýur du my zyň sag ly gy go ra ýyş ul ga myn da ga
za nyl ýan öňe gi diş lik ler hal ky my zyň sag dyn ly gy

na we ru hy gal ky ny şy na be ril ýän 
ýo ka ry ün süň aý dyň be ýa ny dyr. 
Hor mat ly Pre zi den ti miz ta ra pyn
dan ýur du myz da ýaş ne sil le riň 
be den hem ru hy taý dan sag dyn 
ös me gi, il deş le ri mi ziň sag ly gy ba
bat da uly ala da lar edil ýär. 3

Ne bit gaz ul ga myN da
türkmen–hytaý

hyzmatdaşlygyberkeýär
20-nji iýun da hor mat ly Pre zi den ti miz Ser dar Berdimuhamedow

Hy ta ýyň mil li ne bit gaz kor po ra si ýa sy nyň pre zi den ti, do lan dy ry jy lar 
ge ňe şi niň ag za sy Hou Sisz ýu ny ka bul et di.

medeniýethepdeligi–2022dowamedýär Köňülleriňwedöwürleriňakyldary

Sagdynnesil–bagtyýargeljek
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Medeniýethepdeligi–2022dowaMedýär
Başlangyjy 1-nji sahypada.

halkaraMediaforuMgeçirildi
Medeniýethepdeliginiňçäklerinde«Mary»
myhmanhanasynda utgaşykly görnüşde

halkaramediaforumgeçirildi.Olmilliköpçülikle
ýinhabarberişserişdeleriniňwekillerinihemde
ýurdumyzda işleýän daşary ýurtly žurnalistleri,
jemgyýetçilik işgärlerini, ýurdumyzyň ýokary
okuwmekdepleriniňprofessormugallymlarto
parynybirýerejemledi.Oňagatnaşyjylaryňha
tarynda Russiýanyň «ITARTASS» habarlar
agentliginiňbaşdirektorynyňbirinjiorunbasary
Mihail Gusman, Aziýa – Ýuwaş umman telera
diogepleşikler birleşiginiň (ABU)Baş sekretary
JawadMottagi,«RussiaToday»teleýaýlymynyň
başdirektoryAlekseýNikolow,«TRTniň»Türk
menistandakywekiliUgurSamiGezer,«Azerbaý
janyňtelewideniýesiweradiosy»ýapykgörnüşli
paýdarlar jemgyýetiniňbaşlygynyňorunbasary
RafikGaşymowwebeýlekilerboldy.

Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde ilkinji
gezekgeçirilýänmediaforumyňesasymesele
sihalkarahyzmatdaşlykdaköpçülikleýinhabar
beriş serişdeleriniň eýeleýän orny baradaky
meseleboldy.Şeýlehemgüntertibineösüşlere
beslenen özgertmeler syýasatynda ataWata
nymyzyň medeniýetiniň we sungatynyň, köp
çülikleýin habar beriş serişdeleriniň eýeleýän
orny, ýurdumyzyň taryhymedeni ýadygärlik
leriniwagyzetmek,halkymyzyňbaýmirasyny
geljekkinesillereýetirmek,milliruhyweahlak
däpleriniňhemdemaşgalagymmatlyklarynyň
dowamatlylygybaradakymeselelergirizildi.

Foruma sanly ulgam arkaly Aziýa – Ýu

waşumman teleradiogepleşiklerbirleşiginiň
(ABU),TASSnyň,«CGTNRussian»hytaýme
diakorporasiýasynyň, «Korean Broadcasting
System»,«SonyMiddleEastandAfricaFZE»
kompaniýalarynyň, Türkiýäniň «TRT World»
teleýaýlymynyň, «Russiýa 24», «Russia To
day» habarlar teleýaýlymlarynyň, «Setanta
Sports»,«Mir»halkaratelekompaniýalarynyň

wekilleriwebeýlekilergoşuldylar.
Çykyşlarda nygtalyşy ýaly, daşary syýasat

strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlaryna la
ýyklykda,Türkmenistangazanylanköpsanly
hökümetara ylalaşyklaryň esasynda dünýä
niň iriugurdaşdüzümleribilenhyzmatdaşly
gy giňeltmek arkaly halkara mediagiňişlige
işjeň goşulyşýar. Munuň şeýledigine soňky
ýyllarda dürli ýurtlaryň öňdebaryjy habarlar
agentlikleri we teleradio kompaniýalary bi
lenhyzmatdaşlyketmekhakyndagolçekilen
ylalaşyklardyr ähtnamalar, Türkmenistanyň
Telewideniýe, radiogepleşikler we kinema
tografiýabaradakydöwletkomitetiniňAziýa

–Ýuwaşummanteleradiogepleşiklerbirleşi
gineagzabolmagyaýdyňşaýatlykedýär.

günortasebitiňýaşaýjylaryna
ýatdançykMajaksowgatlar
GünüňikinjiýarymyndaMarywelaýatkitap

hanasynda«Arkadagyňdowamatydowamdyr»
adybilenişmaslahatyweşygryýetagşamyge

çirildi.Oňamedeniýetwebilimişgärleri,kitap
hanaişiniňhünärmenleri,şahyrlardyrýazyjylar,
žurnalistler gatnaşdylar. Maslahatyň we döre
dijilikagşamynyňçäklerinde,ruhymirasygorap
saklamak, ony dünýäde giňden wagyz etmek,
döwrebapderejedemedeniaňbilimişlerinigu
ramakbaradagyzyklanmabildirilip,pikiralşyldy.

MarywelaýatynyňKemineadyndakydöw
letdramateatrynyňsahnasyndaýurdumyzyň
wäşileriniňçykyşlarydöredijilikmaksatnama
synyňdowamyboldy.

Şeýlegiňgerimliçärelerigeçirmeküçinuly
tehnikimümkinçiliklereeýebolan«Türkmeniň
aköýi»binasyhembirhepdeläpýurdumyzyň

döredijiliktoparlarynyňçykyşetjekýerineöw
rüler.BuýerdeAşgabadyňweAhalwelaýaty
nyňsungatussatlarynyňkonsertiboldy.

Döredijilik forumynda ilkinji gezek hödür
lenilýänçykyşlargünortasebitiňýaşaýjylary
naýatdançykmajaksowgatbolar.Medeniýet
hepdeligi–2022niňçäklerindemeşhurýerine
ýetirijileriňweýaşzehinleriňkonsertleri,çeki

lensuratlaryň,amalyhaşamsungatynyňeser
leriniň, fotosuratlaryň we neşir önümleriniň
sergileri,Oguzhanadyndaky«Türkmenfilm»
birleşiginiňdüşürenkinolarynyňgörkezilişle
ri, usulyýet maslahatlary, wideomaslahatlar,
ylmyweedebiduşuşyklarguraldy.

Meýilleşdirilençärelerýurdumyzyňmede
niýetiniňköptaraplylygynygörkezdi.Olbolsa
türkmenhalkytarapyndanençemeýüzýyllyk
laryň dowamynda döredilen baý mirasy go
rapsaklamak,täzedendikeltmekhemdeäh
litaraplaýynöwrenmekmaksadybilen,onuň
mundan beýläkde baýlaşdyrylmagyny we
geljekkinesillereýetirilmeginikesgitleýär.

To mus pas ly 
üçin mas la hatlar

Tomusmöwsüminde howanyň aşa gyz
magyraýatlaryňözünialypbarmagynda

käbir kadalary berjaý etmekligi talap edýär.
Gartaşanwedowamlykeselleribolanadamla
ra,kiçiýaşlyçagalarahowanyňaşagyzanma
halyndadaşarykgezelenje çykmakmaslahat
berilmeýär.Irdensagat9:00açenliweöýlän
howanyňsalkynlaşanmahalynda 18:00dan
soňmöwsümegörägeýinmek(nahmatadan
tikilenaçykreňklieşikleri),Günüňýitişöhle
sindengoranmaküçinbaşgapgeýmek,ýaglyk
daňynmak, saýawangötermek, gözleri gora
ýangaraäýnekdakynmak,ýanyňyzbilenaras
sasuwalmakmaslahatberilýär.

Daşardan gyzyp, derläp gelip, salkyn öýe
girilendeçygeşigiňiçalyşmagyýatdançykar
malydäl,howaserginledijiniňöňündeýüzüňi,
döşüňitutupdurmakdan,daşardangyzypge
lip,sowadyjydaduransowuksuwyiçmekden,
sowuksuwuňaşagynagirmekdensaklanmaly.

Günüň dowamynda kadaly iýmitlenmeli,
diňebirgezek iýmeküçintaýynlanandäneli,
kösükliiýmitönümlerindengaýnadylyp,bug
lanypbişirilengyzgynnaharlaryiýmeli.Iýmit
degökönümlerwemiweleragdyklyketmeli,

gereklimukdarda22,5litreçenliarassaagyz
suwunygünüňdowamyndaiçmeli.

Şahsywe jemgyýetçilikarassaçylyk tertip
düzgünleriniberjaýetmeli,öýüňiçindeweiş

ýerlerindearassalaýyş işlerinigeçiripdurma
ly.Otagyňpenjiresiniwagtalwagtalaçyp,ýe
lejiredip,howasynyçalşypdurmaly.

Iýmitgalyndylaryny,plastikigaplaryýörite
niýetlenen ýerlere taşlamaly. Bu düzgünleri
çagalarymyzadaöwredip,endiketdirmeli.

 
TürkmenistanyňSaglygygoraýyşwe

dermansenagatyministrliginiňSaglygy
goraýşyňhabarlarmerkezi.

Ma ýa go ýu my nyň 
muk da ry ny art dy rar

Tehnologiýanyň ösmegi çiplere bolan
islegi görnetin ýokarlandyrýar. Şeýle

bolansoň ýarymgeçiriji öndürýän kompa
niýalar maýa goýumlaryny artdyryp, täze
desgalary gurýarlar. Bu ugurda dünýäniň
öňdebaryjy kompaniýalarynyň arasyndaky
bäsdeşlikgyzyşýar.TaýwanyňTSMCkompa
niýasy umumy mukdary 120 milliard dollar
bolantäzemaýagoýumtaslamasynytaýýar
lady. Taslamanyň çäklerinde Taýwanda her
biriniň bahasy 10milliard dollar bolan dört
sanyönümçilikdesgasygurlar.«NikkeiAsia»
neşiriniňhabarynagörä,budesgalaryňähli
sindeösen3nmçipleröndüriler.

Golaýda«Samsung»kompaniýasybupuda
ga355milliarddollarmaýagoýumgönükdir
jekdiginimälimedipdi.Buikikompaniýahem
şuýylyňdowamynda3nmçipleriňönümçili
ginebaşlamagymaksatedinýär.2025njiýyl
dabolsa2nmçipleriňönümçiligiýolagoýlar.
«Samsung»yň3nmGAAtehnologiýasyarka
lyöndürilençipiňölçegi35göterimkiçibo
lup, ozalky nesle degişli çipden 30 göterim
güýçlibolar.

Häzirkiwagtdabuikikompaniýaözenjam

larynda 4nm çipleri ulanýan AMD, «Apple»,
«Nvidia», «Qualcomm» we «MediaTek» ýaly
tehnologiýakompaniýalarybilenhyzmatdaş
lygynypugtalandyrmagaçalyşýar.

Ýeri gelende bellesek, soňky wagtlarda
ABŞ,ÝaponiýaweÝewropaýurtlaryýarymge
çirijibazaryndanhasköppaýalmaküçinhusu
sykompaniýalarüçinhödürleýänýeňilliklerini
artdyrdylar.IspaniýadaweGermaniýadatäze
zawodlaryňguruljakdygymälimedilenbolsa,
ÝaponiýabilenABŞ2nmçipleriňönümçiligini
ýolagoýmaküçintaslamataýýarlaýar.

«ZeroAvia»kompaniýasyuçarla
rykärendesineberýän«Monte»

kompaniýasynyň uçarlaryny wodo
rodelektrik kuwwatlandyryjy enjam
bilen üpjün eder. «Monte» 2024nji
ýyla çenli 520 orunlyk uçarlar üçin
gazhalyndakywodorodbilenişleýän
kuwwatlandyryjylarysatynalar.Jemi
100 sany kuwwatlandyryjy «Cessna
Caravan»,«DHC6TwinOtter»,«Dor
nier 228» we «HAL228» uçarlaryna
oturdylar. «ZeroAvia» kompaniýa
synyň ýolbaşçysy JeýmsPekbuhyz
matdaşlygyň awiakompaniýalara nol
uglerodly uçuşlary amala aşyrmaga
hemdeuçarlaryhasuzakwagtulan
magamümkinçilikberjekdiginiaýtdy.

Kompaniýawodorodýangyjybilen
işleýänkiçigöwrümliuçarlarüçinhe
reketlendirijileriişläptaýýarlaýar.

Wo do rod – 
elekt rik ýan gyç ly 
uçar lar ön dü ri ler

uzakaralyga
niýetlenen
täzeuçar

«airbus»kompaniýasya321Xlr
atlybirkoridorlyýolagçyuçary

nyňilkinjisynaguçuşynyamalaaşyrdy.
ilkinji uçuşy şowly tamamlanan uça
ryň2024njiýyldaönümçiligegoýbe
rilmeginegaraşylýar.a321Xlr(extra
longrange)uçarynyňdörtýarymsa
gatdangowrakdowamedenuçuşynda
uçuşa gözegçilik ulgamy, motorlary
we beýleki enjamlary pes we ýoka
ry tizlikde barlanyp görüldi. germa
niýanyň gamburg howa menzilinden
amalaaşyrylanuçuşauçarmanlardan
başgadainženerlerhemgatnaşdylar.
täze uçaryň her orun üçin 30 göte
rimazýangyçsarpedýändigi,ýangyç
bilen bir gezek doldurylanda 8 müň
700kilometrýolgeçip,11sagatuçup
bilýändigimälimedildi.180220orun
lyk uçardan eýýäm 500iniň sargyt
edilendigiaýdyldy.
kompaniýanyň iňulybäsdeşibo

lan «boeing» bu uçaryň deňeçeri
ni öndürjekdigi barada häzire çenli
maglumatbermedi.

Tol kun-ýel ener gi ýa 
be ket le ri gur lar

Eko lo gi ýa  abadançy ly gy na 
ba gyş la nan yl my mas la hat

«CorPowerOcean»kompaniýasytol
kundan elektrik energiýasyny alýan

beketlerüçin täzeenjamoýlap tapdy.Bu
enjamlar kenardan uzakdaky ýel beketle
ri bilen bilelikde ulanylar. «CorPower C4»
enjamy«HiWave5»atlytaslamanyňçäkle
rindeşuýylyňdowamyndaPortugaliýanyň
Agusadoraetrabynagolaýýerdeoturdylar.

«CorPower Ocean» gaýtadan dikeldil
ýänenergiýaönümçiligindetolkunenergi
ýasynyň ykdysady taýdan ýelweGünbe
ketleribilenbäsdeşlikedipbilinjekderejä
çykarylmagyüçinişalypbarýar.1020MW
kuwwatly«CorPack»atlyenjamlaryňaşa
gyýogynbolup,suwuňtolkunynyňhereke
tiarkalyenergiýaöndürýär.Berkweýeňil
materialdanbolanbuönümigysgawagtda
köp mukdarda öndürip bolýar. Oturtmak
hemaňsatbolanbuenjamlaryýelbeketle
ribilensazlaşyklyulanypbolýar.

Portugaliýanyň EDP we «ENEL Green
Power»bilenhyzmatdaşlykedýän«Simp
lyBlueGroup»toparynyňýolbaşçysySam
RokPerks Atlantik ummanynyň ägirt uly

güýjündenpeýdalanmagy,kenardanuzak
daýüzýänýelwetolkuntehnologiýasyny
howany hapalamazdan elektrik energiýa

synyöndürmeküçinbirleşdirmegimaksat
edinýändiklerini,munuňöräntolgundyry
jyýagdaýdygynyaýdýar.

PortugaliýaGün,ýelwetolkunýalyhowa
nyhapalamazdanelektrikenergiýasynyalma
gamümkinçilikberýäntebigyçeşmelerebaý.

Ba har gül LAL LY KO WA, 
«Ahal te le kom» we la ýat elekt rik  

aragatnaşykkärhanasynyňBabadaýhan
etrapbölüminiňhünärmeni.

Düýn paýtagtymyzdaky «Ýyldyz»
myhmanhanasynda «Uglewodorod

serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jäht
leri»atlyHalkaraylmymaslahatgeçirildi.
Halkaraforumyňguramaçylaryhökmünde
«Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet
konsernleri hemde «Türkmengeologiýa»
döwlet korporasiýasy «Turkmen Forum»
we«GaffneyCline»britankompaniýasybi
lenhyzmatdaşlykdaçykyşetdiler.

Adatyhemdeonlaýntertipdegeçirilen
ylmymaslahatyňmejlislerindedürlihalka
raguramalarynawedünýäniňöňdebaryjy
nebitgaz kompaniýalaryna wekilçilik ed
ýänotuzdangowrakadamçykyşetdi.Ola
ryňarasyndamilliwedaşaryýurtnebitgaz
kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, energeti
kaguramalarynyňýokaryderejeliwekille
ri,şeýlehemmilliwehalkarainstitutlaryň
weylmybarlagmerkezleriniňwekilleribar.

Forumyň mejlisleri «Uglewodorod seriş
deleriniözleşdirmegiňekologiktaraplarywe
täzedöwrüňenergiýasynageçiş»,«Wodorod
–geljegiň ýangyjy», «Zyňyndylarydoly aýyr

makwemonetazasiýaüçinmetanweugle
rodzyňyndylarynyazaltmak»,«Ekologiýawe
howaboýunçamaliýeleşdirmegiňtäzemüm

kinçiliklerihemarassaenergiýanyösdürmek
däkibaşlangyçlar»adybilengeçirilip,edilen
çykyşlardabuugurdaişalypbarýanbilermen
lerdegişlimowzuklardamaglumatberdiler.

Maslahatyň guramaçylary ýurdumyzyň
nebitgaztoplumynyňöňündeduranekolo
giýameselelerinimaslahatlaşmak,irinebit
gazinstitutlarybilendaşkygurşawboýunça
işalypbarýanhalkaraguramalaryňarasynda
hyzmatdaşlygyberkitmekmaksadybilenbu
çäräniherýyldageçirmegimeýilleşdirýärler.

aragatnaşyk enjamlaryny öndürýän
«ericsson» kompaniýasynyň taýýar

lanmaglumatyna görä, şu ýylyň ahyryna
çenlidünýäde1milliardabunaçy5ghyz
matyndan peýdalanyp başlar. 2027nji
ýyldabugörkezijiniň4,4milliardaýetme
gine garaşylýar. şwed kompaniýasynyň
telekommunikasiýapudagynadegişli taý
ýarlan«ericssonMobilite»atlymagluma
tynda5g,mobilmaglumatlarwejisimleriň
interneti(iot)baradahabarberilýär.Mag
lumatnamadamobilmaglumatlaryň geçi
rilişi soňky iki ýylyňdowamynda iki esse
artypdyr.Munuňsebäbihökmündesmart
fonulanylyşynyňköpelmegi, internettiz
liginiň ýokarlanmagy we senagatyň san
ly ulgama geçmegi görkezilýär. geçirilen
barlaglar bu artyşyň dowam etjekdigini

görkezýär.«ericsson»yňçaklamasydogry
çykanýagdaýyndadünýäilatynyňdörtden
birbölegi internetaragatnaşygynyň5nji

neslindenpeýdalanar.şuýylyňbirinjiçär
ýeginde5gabunaçylarynyňsany70milli
on köpelipdir. Maglumatnamada belleni

lişinegörä, 2027nji ýyldadünýä ilatynyň
dörtdenüçüne5ghyzmatyelýeterlibolar.
demirgazykamerikada5ghyzmatynael
ýeterlilikgeçenýyl20göterimbolanbol
sa,2027njiýylda90göterimeýetmegine
garaşylýar. günbatar ýewropada 6 göte
rimbolanbugörkezijiýenede5ýyldan82
göterimeýeter.degişlidöwürdebugörke
zijiaýlagýurtlarynda9göterimden80gö
terime,demirgazykgündogaraziýaýurt
larynda74göterimeýeter.häzirkiwagtda
5ghyzmatyýolagoýulmadykhindistanda
2027njiýylaçenliabunaçylaryň40göte
rimi5glibolar.2027njiýylda4,4milliard
adam5ghyzmatyndanpeýdalanar.
Maglumatnamada 2021nji ýylda jisim

leriň internetiniň 4g we 5gde ulanylyşy
nyň2gwe3gdengeçendigimälimedildi.

5gabunaçylarynyňsanymilliarddangeçer

Ewerestdagynadyrmaşmak isle
ýänleriňdüşelgeleriniňbiribolan

esasylageriň(Basecamp)ýeriniňüýtge
diljekdigimälim edildi. NepalyňHökü
metiKhumbubuzlugynyňereýändigini
gözöňündetutup,lageribaşgaýeregö
çürmekkararynageldi.Howanyňglobal
maýylganlygybuzgatlagynyňeremegi
negetirýärhemdegaryňulyböleginiň
dagadyrmaşyjylaryňüstünetogalanyp
gaýtmakhowpunydöredýär.Ewereste
dyrmaşýanlaryňesasydüşelgesibolan,
5müň364metrbelentlikdeýerleşýän
bulagerdeherýylkymöwsümde1müň
500töweregiadamdüşleýär.Täzetek
libi orta atan geňeşiň agzasy Khimlal
Guatammetbugata beren beýanatyn
dabu ýerdedüşleýänleriň nahar bişir
meginiňweýylynmaküçinýangyçýak
magynyňbuzlugyňeremeginetäsiriniň
bardygyny belledi. Bu barada berlen
beýanatda lageriň täze ýeriniň häzir
kiden 200400 metr aşakda, Khumbu
buzlugynyňdaşyndaboljakdygymälim
edildi.Lageriňýeriniňüýtgedilmegibi
lenbagly ýerli halkbilengepleşikleriň
geçiriljekdigihemde2024njiýylaçenli
göçüriljekdigimälimedildi.

DünýäniňiňbeýikdagybolanEwe
rest Nepal bilen Hytaýyň araçäginde
ýerleşýär. Dagyň çür depesine iki ta
rapdanhembarypbolýar.

Ewe res tiň esa sy 
la ge ri gö çü ri ler



Marynyň Kemine adyndaky döwlet drama 
teatrynda öz ýiti zehini, ukyp-başarnygy, belent 
adamkärçilik sypatlary bilen gaýtalanmajak yz 
galdyryp, halk köpçüliginiň kalbynda galmagy 
başaran, teatr muşdaklarynyň gyzgyn söýgüsine 
mynasyp bolan ussat artistleriň ençemesi 
zähmet çekýärler. Şeýle artistleriň biri hem 
Türkmenistanyň at gazanan artisti Enejan 
Akmyradowadyr. Ykbalyny teatr sungatyna 
baglaly bäri 50 ýyldan hem gowrak wagt geçen 
halypa artist teatr sungatynyň inçe syrlaryny 
ezberlik bilen öwrenip, ýatda galyjy keşpleriň 
ençemesini döretdi. Ýüregi edebiýata, teatr 
sungatyna söýgüden püre-pür bolan ussat halypa 
barada teatryň baş ýolbaşçysy Ata Gullarow: 
«Halypa, zehinli artist E.Akmyradowa özüniň 
teatra bagyşlan ömründe ençeme keşpleri 
janlandyryp gelýär. Şol keşpleriň ählisi diýen ýaly 
dürli-dürli häsiýetli keşplerdir. Zenan keşpleriniň 
her birinde Enejan daýzanyň mähir-muhabbetden 
doly ýüreginiň, ýiti zehininiň bir bölegini duýmak 
bolýar» diýip belleýär. Biz hem Türkmenistanyň at 
gazanan artisti Enejan Akmyradowanyň döredijilik 
ýoly hakynda taýýarlan söhbetdeşligimizi 
okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Halypa, söhbetdeşligimiziň başyny teatr 
sungatyna ilkinji gadamlaryňyzdan, ilkinji 
halypalaryňyzdan we janlandyran ilkinji 
keşpleriňizden başlaýsak?

Her bir dö re di ji lik ada my nyň sun ga ta gel me
gi ne bir zat lar öz tä si ri ni ýe tir ýär. Me niň sun

ga ta bo lan hö we sim he niz mek dep okuw çy sy wag
tym baş la dy, 3nji, 4nji synp da oka ýan wagt la rym 
mek dep de ge çi ril ýän aý dymsaz, sah na ýa ryş la ry
na çe per hö wes jeň bo lup gat naş ýar dym. Okuw çy 
wag tym il kin ji ge zek «Ak ja kep de ri» di ýen aý dy my 
ýe ri ne ýe ti rip dim. He niz do kuz ýa şym da kam türk
men halk des san la ryn dan bäş sa ny sy ny ýat dan 
bil ýär dim. Ça ga lyk dan ar tist bol mak ar zu wy myň 
ha syl bol ma gy na, teatr sun ga ty na ga dam bas ma
gy ma, el bet de sun gat adam sy bi len dur muş gur
ma gym se bäp bol dy diý sem, ha ky kat dan daş düş

me rin. Teatr at ly ja dy ly sun gat da il kin ji ha ly pam öz 
ýan ýol da şym, ha ly pa ar tist le riň bi ri Ka ka jan Ak my
ra dow dyr. Şeý lede, Türk me nis ta nyň halk ar tist le ri 
Ber di Mol la ýew, Ak my rat Hüm me dow, Sa byr An
na gy ly jo wa, Türk me nis ta nyň at ga za nan ar tist le ri 
Ogul je ren Gur ban gel di ýe wa, An na dur dy Täş li ýew, 
ha ly pa re žiss ýor lar Türk me nis ta nyň halk ar tist le ri 
Ça ry My ra dow, Ab dyl la Ýa ku bow, Aman Kö me kow, 
Baý ram Seý dul la ýew, Ka ka jan Aşy row ýa ly us sat 
ha ly pa lar bi len iş leş mek, teatr sun ga ty nyň in çe syr
la ry ny öw ren mek bag ty ma ňada mi ýes ser et di. 
Ola ryň her si öz bo luş ly mek dep, gi den bir dün ýä we 
hem me si bir da rag tyň şa ha la ry. Teatr sun ga tyn da 
il kin ji ýe ri ne ýe ti ren keş bim An na mu ham met Gy
ly jow bi len Sa par Örä ýe wiň «Köý ten na la sy» at ly 
spek tak lyn da baş gah ry man Ýa ňy lyň keş bi bol dy.

Janlandyrýan keşpleriňizden öz dünýäňize 
ýakyny hem-de ýerine ýetirmesi kyn 
düşeni boldumy? Siziň üçin nähili keşpleri 
janlandyrmak has gyzykly?

Te at ryň sah na syn da aý ra tyn lez zet alyp, hö
wes li, kal byň dan oý na ýan keşp le riň bol ýar. Ata 
Ata ja no wyň «Aý za da» spek tak lyn da Aý za da nyň 
keş bi ni özü me has ýa kyn ha sap la ýa ryn. Se bä bi 
Aý za da nyň keş bin de ýü re gi päk türk men ze na ny
nyň edepter bi ýe si, edimgy lym la ry, maş ga la oja
gy na we pa dar ly gy, Wa tan mer te be si ni ja nyn dan eý 
gör me gi ýa ly aja ýyp hä si ýet ler açy lyp gör ke zil ýär, 

bu keşp me ni tu tuş ly gy na özü ne ben di edip di. Taň
ry ber di Ho jak ga ýe wiň «Aý je mal» spek tak lyn da Aý
je ma lyň keş bi me niň üçin ýe ri ne ýe tir me si has kyn 
dü şen keşp le riň bi ri bol dy. Çün ki Aý je ma lyň keş bi 
arna my sy üçin edenet di lik ler den ga çyp, ýa man 
päl li le riň gar şy syn da mert ler çe du rup, öz söý gü si 
üçin gö reş me gi ba şa ran ba tyr gy zyň keş bi di. Sah
na da ene le riň keş bi ni jan lan dyr mak me niň üçin ga ty 
gy zyk ly. Se bä bi di ňe bir dur muş da däl, eý sem, sah
na dada mäh rem ene bol mak, ça ga ňa, daştö we re
giň dä ki le re söý gi ňi siň dir mek, mäh ri ňi ber mek me
niň üçin iň bir mu kad des zat la ryň bi ri bo lup dur ýar.

Siziň maşgalaňyz barada gürrüň edilende 
sözüň doly manysynda sungat ussahanasyna 
deňäp bolýar. Sebäbi Akmyradowlar 
döredijilik işgärleriniň maşgalasy. Ähliňizem 
ykbalyny sahna bilen baglan adamlar!

Ha wa, Ka ka jan iki miz yk ba ly my zy te at ra bag la
ny myz dan soň ça ga la ry my zyň hem göz le ri ni açyp 
gö ren le ri teatr bol dy. Olar ki çi li gin den biz bi len işe ge
ler di ler, iş sa par la ry na git sek ýa ny myz da alyp gi der
dik. Sun ga tyň için de ösüp ke ma la ge len li gin den dir
dä, ça ga la ry myz baş ga ug ra git mek ba ra da pi ki rem 
et män sah na ny saý la dy lar. Og lum Pa ra hat Ak my ra
dow, gy zym Pat ma Ak my ra do wa bi len hä zir ki wagt
da bir teatr da zäh met çek ýä ris. Pa ra hat 2013nji ýyl
da Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň «Türk me niň Al tyn 
asy ry» at ly bäs le şi gi niň ýe ňi ji si hem bol dy.

Kakajan aga bilen bir sahnada keşp janlandyryp, 
bir maşgala bolup çykyş etmek miýesser etdimi? 

Ha wa, «Köý ten na la sy» spek tak lyn da me ni Ka
ka ja na dur mu şa çy kar ýar lar. «Ba har da ky ba şa gaý
lyk lar» spek tak lyn da bol sa Ka ka jan me ni söý ýän, 
ýö ne onuň söý gü si jo gap syz gal ýan aşyk ýi gi diň 
keş bin de, ma ňa bol sa baş ga bi ri bi len ha laş ýan baý 
gy zyň keş bin de bi le çy kyş et mek mi ýes ser et di. 

Enejan daýza, teatryňyzda häzirki güne 
çenli sahnalaşdyrylan oýunlardan has şowly 
çykanlary we üstünlik getiren spektakllar 
dogrusynda aýdyp beräýseňiz? 

Te at ryň işi niň iler le me gi, oza ly bi len, spek tak ly sah
na laş dyr ýan re žiss ýor la ryň ukypba şar ny gy na bag
ly bo lup dur ýar. Hä zir ki wag ta bi ziň te at ry myz da hem 
tä zetä ze göz leg le riň ug run da ja na ýa man zäh met 
çek ýän, sah na sun ga ty nyň in çe syr la ry ny öz şä girt le
ri ne yh las bi len öw red ýän ha ly pa re žiss ýor la ry myz Ata 
Gul la ro wy, Aky na zar Hom my ýe wi gör kez mek bo lar. 

Ata Gul la ro wyň re žiss ýor hök mün de sah na laş
dy ran «Ýu supZü leý ha», «Mä lik şa», «Ta lyp söý gü
si», «El wan ýag lyk ly ser wim», «Berç», «Te re ke» ýa ly 
şow ly çy kan ýig ri mä go laý spek takl la ry çuň ňur ly
gy we tä sir li li gi bi len to ma şa çy la ry özü ne çek ýär. 
Onuň dra ma turg G.Da ňa ta ro wyň «Şy rak ha kyn da 
ro wa ýat» pýe sa sy esa syn da «Wa ta nym» at ly mo
no spek tak ly bol sa teatr sun ga ty nyň şu gör nü şi bo

ýun ça il kin ji çuň çöz güt li spek takl la ryň bi ri bo lup, 
te at ryň ta ry hy na gir di. Ata Gul la row bi len «Te re ke», 
«Ýu supZü leý ha», «Leý liMež nun» ýa ly oýun lar da 
bi le iş le şip, has çuň göz leg li, çuň ňur oý lan dyr ýan 
keşp le ri jan lan dyr mak ma ňada ne sip et di.

Siziň edebi esasyny ýazmagyňyzda 
sahnalaşdyrylan «Söýgi ummanynda küreksiz» 
atly spektakl barada aýdyp beräýseňiz?

Gah ry man Ar ka da gy my zyň «Türk me nis tan  Be
ýik Ýü pek ýo lu nyň ýü re gi» at ly aja ýyp ki ta by esa
syn da «Söý gi um ma nyn da kü rek siz» at ly dra ma 
oý nu nyň ede bi esa sy ny ýaz dym. Bu sah na ese ri ni 
ze hin li re žiss ýor Per hat Hu daý be re now sah na laş
dyr dy. Spek takl 2018nji ýy lyň 17nji iýu ly ara ly
gyn da ýur du my zyň teatr la ry nyň ara syn da ge çi ri len 
«Ýü pek ýo ly  ýü rek ýo ly» at ly teatr fes ti wa ly na gat
na şyp fes ti wa lyň ku bo gy na my na syp bol dy. Yz ýa
nyn dan bol sa 1316njy sent ýabr da TÜRK SOÝ hal
ka ra gu ra ma sy bi len Ga za gys tan Res pub li ka sy nyň 
Man gis tau we la ýa ty nyň bi le lik de gu ra ma gyn da 
Ak tau şä he rin de Ha zar ýa ka döw let le riň ikin ji hal ka
ra fes ti wa ly ge çi ril di. Bu fes ti wal da bol sa bi ziň dö
re di ji lik to pa ry myz «Söý gi um ma nyn da kü rek siz» 
spek tak ly bi len çy kyş edip, fes ti wa la işeň ňir gat na
şan dy gy we üs tün lik li çy kyş eden di gi üçin fes ti wa
lyň ýö ri te baş baý ra gy na my na syp bol dy.

Ha wa, teatr da ky sah na laş dy ryl ýan her bir 
oýun bi len ýa şa ýan, teatr bi len dem alyp, ýü rek 
ur şu ny duý ýan, ene keşp le ri niň us sa dy, ha ly pa 
Ene jan Ak my ra do wa bi len söh bet deş bo la ny myz
da şeý le nus ga lyk söz le ri be ýan et di: «In di men 
70 ýa şa dym, zäh met rug sa dy na çy kyp dyn jy my 
al sam hem bol ýar. Ýö ne men dur mu şy teatr syz 
göz öňü me ge ti rip bi le mok. Kä bir sun gat adam la ry 
teatr me niň ikin ji öýüm diý ýär. Ýö ne men de beý
le däl. Teatr me niň ikin ji öýüm dälde, bi rin ji öýüm 
bo lup dur ýar. Oka sa mam, ýaz sa mam, öw ren se
mem, öw ret se mem teatr da bol ýan. Teatr me niň 
kal by myň, yk ba ly myň, öm rü miň örk le nen ýe ri». 

Söh bet deş li gi ýaz ga ge çi ren
Kuw wat gel di ÇA RY ÝEW,

Türk me nis ta nyň Döw let ener ge ti ka 
ins ti tu ty nyň ta ly by.

Ga ze ti mi ziň hep de lik elekt ron nus ga sy ny «za man turk me nis tan.com.tm», «turk men met bu gat.gov.tm» in ter net saýt la ryn dan hem-de «Türk men met bu gat» mo bil go şun dy syn dan okap bi ler si ňiz!

24.06.2022.
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KöňülleriňwedöwürleriňaKyldary
Başlangyjy 1-nji sahypada. 
Ýur du myz da we da şa ry ýurt lar da şa hy ryň 

dur muş we dö re di ji lik ýo lu na, onuň eý ýa my na 
ba gyş la nyp ge çi ri len köp san ly çä re ler, şeý le 
hem tä ze yl my bar lag lar, türk men nus ga wy şa
hy ry nyň eser le ri niň dün ýä niň halk la ry nyň kö pü
si niň dil le ri ne ter ji me edil me gi di ňe bir ýur du my
zyň däl, eý sem, dün ýä me de ni ýe ti niň buý san jy 
bo lan be ýik söz us sa dy my zyň şah sy ýe ti ne we 
mi ra sy na gy zyk lan ma ny art dyr dy. Mun dan baş
gada, şa hy ryň dog duk me ka nyn da, onuň ady ny 
buý sanç bi len gö ter ýän et ra byn da Mag tym gu
ly Py ra gy nyň me de ni ýa dy gär lik ler top lu my nyň 
hemde mu ze ýiň açy lan dy gy ny bel le me li di ris.

Şa hy ryň öň ki ýu bi leý toý la ry bi len bag la ny
şyk ly giň göw rüm li wa ka la ra ser sa la ny myz da 
be ýik iş le riň ama la aşy ry lan dy gy na göz ýe tir
ýär siň. Häzire çenli Magtymguly Pyragynyň 
döredijiligine, onuň baý mirasyna sarpanyň 
alamaty bolan ýo ka ry de re je dä ki iş le r edildi. 
Türk me nis ta nyň Prezidentiniň Mag tym gu ly nyň 
290 ýyl lyk ýu bi le ýi ni bel läp geç mek ha kyn da ky 
Ka ra ryn dan soň, 2012nji ýy lda türk me niň be
ýik akyl da ry Mag tym gu ly Py ra gy nyň 290 ýyl
lyk ýu bi le ýi ne ba gyş lap, Ba ku şä he rin de hal ka ra 
yl my–ama ly mas la ha ty ge çiri ldi. Bu hal ka ra yl
my–ama ly mas la ha ta Türk me nis ta nyň Ylym lar 
aka de mi ýa sy nyň Mil li gol ýaz ma lar ins ti tu ty nyň 
alym la ry hem gat naş dy. Azer baý jan ly do gan la
ry myz Gün do ga ryň be ýik akyl da ry Mag tym gu ly 
Py ra gy nyň 300den gow rak goş gu sy ny azer
baý jan di li ne ge çi rip, ki tap ne şir et di ler.

2012nji ýy lyň no ýab ryn da Bir le şen Аrap 
Еmir lik le rin de Gün do ga ryň be ýik akyl da ryna ba
gyş lap, yl my–ama ly mas la hat ge çi ri lip, Py ra gy
nyň 300e ýa kyn goş gu sy ny arap dilin de ki tap 
edilip çy kar y ldy. Bir le şen Аrap Еmir lik le rin de ge

çi ri len yl my–ama ly mas la ha ta Türk me nis ta nyň 
Ylym lar aka de mi ýa sy nyň alym la ryn dan dü zü len 
döw let to pa ry hem gat naş dy. 

Hä zi re çen li Mag tym gu ly nyň goş gu la ry azer
baý jan, arap, er me ni, pars, ga zak, iň lis, is pan, 
ne mes, hy taý, ko reý, be la rus, tä jik, gru zin, ýa
pon, ru myn, uk ra in, öz bek, gyr gyz, türk, rus ýaly 
dün ýä niň ýig ri mi den gow rak dili ne ter ji me edi lip, 
dürli halklaryň giň okyjylar köpçüligine ýetirildi.

Tür ki dil li halk la ryň me de ni–ru hy bir le şi gi bo
lan TÜRK SOÝ hal ka ra gu ra ma sy nyň Ka ra ry bi len 
2014nji ýyl Mag tym gu ly Py ra gy nyň ýy ly diý
lip yg lan edil di. Be ýik akyl da ry myzyň heý ke
li bolsa dün ýä niň 30a go laý ýur dun da owadan 
seýilgähleri, belent binalaryň öňüni bezeýär. Bu 
bol sa dün ýä niň türk men akyl da ry na goý ýan uly 
hor ma ty nyň aý dyň my sa ly dyr.

Gün do ga ryň gör nük li şa hyrfi lo so fy, türk men 
ede bi ýa ty nyň nus ga wy şa hy ry Mag tym gu ly 
Py ra gy nyň dog lan gü nü niň 300 ýyl ly gy 2024

nji ýyl da bel le ni ler. Hä zir ki wagt da bu ýu bi le ýe 
taý ýar lyk iş le ri eý ýäm baş lan dy. Bu Mag tym gu
ly nyň dö re di ji li gi niň ge ri mi we onuň türk me niň 
ru hy dur mu şyn da ky or ny bi len bag la ny şyk ly
dyr. Çün ki şa hyr he mi şe türkmeniň pi kir le ri ni we 
umytar zuw la ry ny be ýan edip, pä himpaý ha syň 
we ýo ka ry ah la gyň nus ga sy sa ýy lyp dyr. Wa tan 
söý gü si ne, ag zy bir li ge we do gan ly ga ça gy ryş 
ed ýän türk men hal ky nyň be ýik og lu nyň şa hy ra
na se tir le rin de be ýan edil ýän çuň ňur pi kir ler di
ňe bir türk me niň ýü re gin de däl, eý sem, beý le ki 
halk la ryň we kil le rin dede ýaň lan ýar.

2024nji ýyl da ge çi ril jek türk men ede bi ýa
ty nyň nus ga wy şa hy ry nyň şan ly se ne si my na
sy bet li bir nä çe çä re le ri ama la aşyr mak me ýil
leş di ril ýär. Hu su sanda, bü tin adam za dyň al tyn 
gen jiha zy na sy na gi ren Mag tym gu ly Py ra gy nyň 
baý ede bi mi ra sy ny çuň ňur öw ren mek we dün
ýä de giň den wa gyz et mek mak sa dy bi len, XVIII 
asy ryň meş hur akyl dar şa hy ry nyň öm rü ne we 
dö re di ji li gi ne ba gyş la ny lan ýö ri te in ter netpor ta
ly ny dö ret mek mak sat edi nil ýär.

Be ýik şa hy ryň ýu bi le ýi ne me ýil leş di ri len çä
re ler onuň iň baý ede bi mi ra sy ny has çuň ňur 
öw re nil me gi ne we giň den ýaý ra ma gy na go şant 
go şar. Mag tym gu ly Py ra gy di ňe türk men ede bi
ýa ty na däl, eý sem, dün ýä ede bi ýa ty na hem go
şant go şan aja ýyp söz us sa dy dyr.

Şeý le hem il kin ji ge zek hä zir ki za ma nyň san ly 
teh no lo gi ýa la ry nyň üs ti bi len şa hy ra de giş li äh
li mag lu mat la ry özün de jem le ýän «Mag tym gu
ly Py ra gy en sik lo pe di ýa sy ny» dö ret mek, san ly 
we ne şir gör nü şin dä ki «Mag tym gu ly Py ra gy di
wa ny ny» taý ýar la mak, türk men şa hy ry nyň şy
gyr la ry ny dün ýä niň dür li dil le ri ne ter ji me et mek 
hemde ola ryň ta nyş dy ry lyş da ba ra la ry ny, ki tap 
ser gi le ri ni, dö re di ji lik du şu şyk la ry ny ge çir mek, 

yl mybar lag iş le ri ni taý ýar la mak me ýil leş di ril di.
Hal ka ra gu ra ma lar bi len hyz mat daş lyk da akyl

dar şa hy ryň ede bi mi ra sy ny dün ýä de re je sin de 
öw ren me gi hemde wa gyz et me gi ýo la goý mak 
mak sat edi nil ýär. Şu mak sat lar bi len 2024nji ýyl
da Aş ga bat şä he rin de Hal ka ra yl my mas la ha ty ny 
ge çir mek me ýil leş di ril ýär. Onuň hal ka ra gu ra ma
la ry bi len hyz mat daş lyk da ge çi ril me gi şa hyrfi lo
so fyň ede bi mi ra sy ny dün ýä de re je sin de öw ren
mä ge we ýaý rat ma ga tä ze iter gi be rer.

Türk men ede bi ýa ty nyň ru hy ha zy na sy ny 
çe per söz bi len baý laş dy ran Mag tym gu ly nyň 
dö re di ji lik dün ýä si mil li lik den, umu ma dam za
dyň ýa şa ýyş me de ni ýe ti ne da hyl ly pi kir ler e 
baý. Geç mi şi hem gel je gi çe per söz bi len bag
la nyş dy ran söz us sa dy öz döw rü ni hem aýdyň 
şöhlelendiripdir. Şa hyr jem gy ýet çi li giň aňy nyň 
bir gör nü şi bo lan ylym bi len önüm çi li giň bag la
ny şyk ly ösüş ýo lu na dü şen za ma na syn da ýa
şan, dö re den şah sy ýet. Py ra gy öz dö re di ji li gin de 
döw rüň, dur mu şyň dür li ugur la ry na ýüz le nip dir. 
Döw rüň, jem gy ýe tiň keş bi ni çe per usul da açyp 
gör ke zip dir. Kä mil jem gy ýe tiň ke ma la gel me gi 
üçin ýurt da ada la tyň, ag zy bir li giň, pa ra hat çy ly
gyň ze rur ly gy ny nyg tap, jem gy ýet de her bir ada
myň ah lak taý dan sag dyn bol ma ly dy gy ny us sat
lyk bi len be ýan edip dir.

Pa ra sat äle mi niň älem go şa ry na öw rü lip, türk
men ede bi ýa ty ny halk dur mu şy bi len bag la nyş
dy ryp, jem gy ýet çi lik maz mun bi len gi ňel den 
be ýik akyl dar Mag tym gu ly Py ra gy kal by nyň şa
hy ra na owa zy ny ta raş lap, mi ras galdyrypdyr.

Al tyn Dur Dy ýe wA,
Türk me nis ta nyň «Daý han bank» döw let tä jir çi lik 

ban ky nyň Amal la ra gö zeg çi lik we ma li ýe  
mo ni to rin gi bö lü mi niň baş hü när me ni.

SagdynneSil–bagtyýargeljeK
Başlangyjy 1nji sahypada.
Mu ňa Gah ry man Ar ka da gy my zyň ta gal la la ry 

ne ti je sin de ýur du myz da gur lup ula nyl ma ga ber len 
Sag lyk öý le ri niň, be je rişöňü ni alyş has sa ha na la
ryň, şy pa ha na la ryň sa ny nyň gel jek de hasda art
dy ryl jak dy gy ba ra da hor mat ly Pre zi den ti mi ziň aý
dan la ry aý dyň my sal dyr. 

Döw le tiň we jem gy ýe tiň baş baý ly gy ha sap la
nyl ýan adam hak da ky ala da ama la aşy ryl ýan äh
li öz gert me le riň, giň ge rim li mak sat na ma la ryň we 
tas la ma la ryň esa sy ny düz ýär. Sport we sag dyn 
dur muş ýö rel ge si bol sa adam la ra öz müm kin çi lik
le ri ni açyp gör kez mä ge ýar dam ed ýär.

Türk me nis tan te bi ga ty go ra mak ba ra da ky hal
ka ra res mi na ma la ra go şul mak bi len, daş ky gur şa
wy go ra mak hemde sag dyn dur muş ýö rel ge si ni 
giň den or naş dyr mak bo ýun ça ne ti je li iş le ri ge çir ýär. 
Bu iş le riň ne ti je le ri Wa ta ny my zyň sag dyn ly gyň we 
bag ty ýar ly gyň ýur dy hök mün dä ki hal ka ra ab ra ýy
ny art dy ryp, Di ýa ry myz da ada myň sag ly gy na nä
de re je de uly ün süň be ril ýän di gi ni gör kez ýär. 

Türk me nis tan da be den ter bi ýä ni we ýo ka ry ne ti je
li spor ty ös dür mä ge, sag dyn dur muş ýö rel ge si ni wa
gyz et mä ge gö nük di ri len top lum la ýyn çä re ler hor
mat ly Pre zi den ti miziň üns mer ke zin de dur ýar. Şeý le 
çä re le riň da ba ra lan dy ryl ma gy na öň de ba ry jy teh no
lo gi ýa lar bi len üp jün edi len sport mak sat ly des ga la
ryň sa ny nyň ýyl sa ýyn art ýan dy gy, döw re bap sport 
dü zü mi niň ke ma la ge len di gi müm kin çi lik ber ýär.

Di ýa ry myz da be den ter bi ýesa gal dyş we sport 
iş le ri niň äh lu mu my hä si ýe te eýe bol ma gy döw le tiň 
we jem gy ýe tiň saz la şy gy nyň bir leş me gi niň ne ti je
si dir. Se bä bi ra ýat la ry myz spor tuň sag lyk üçin örän 
peý da ly dy gy na oňat dü şün ýär ler. Şo nuň üçin hem 
Sag dyn ly gyň we bag ty ýar ly gyň ýur dy bo lan Türk
me nis tan sag dyn dur muş ýö rel ge si ni, be den ter bi

ýä ni we sporty ös dür mä ge, wa gyz et mä ge gö nük
di ri len ädim le ri ba bat da gö rel de bo lup dur ýar.

Ýur du myz da köp çü lik le ýin spor tuň ös dü ril me
gi, oňa jem gy ýe tiň äh li gat lak la ry nyň, aý ra tyn da, 
ýaş la ryň iş jeň çe kil me gi ug run da ze rur ta gal la lar 
edil ýär. Sport çä re le ri niň yzy gi der li hä si ýe te eýe 
bol ma gy ýur du myz da köp çü lik le ýin be den ter bi
ýä niň we ýo ka ry ne ti je li spor tuň be lent de re je le re 

çyk ma gy nyň baş şer ti ni eme le ge tir ýär. Bu bol sa 
saý lap alan ug ry bo ýun ça us sat lyk de re je si ne ýet
ýän tür gen le riň sa ny nyň art ma gy na ýar dam ed ýär.

Il deş le ri mi ziň sag ly gy ny di kelt mek de, ber kit mek
de şy pa ha na lar äh mi ýet li or na eýe. Döw rüň ta la by
na la ýyk en jam laş dy ry lan şy pa ha na lar da be je riş 
iş le rin de mil li hemde hä zir ki za man usul la ry nyň 
ula nyl ma gy ra ýat la ryň do ly de re je de dynç al ma gy
na we sag ly gy ny di kelt mä ge müm kin çi lik ber ýär. 

Ha za ryň eko lo gi ýa taý dan aras sa ke na ryn da 
ýer leş ýän «Awa za» mil li sy ýa hat çy lyk zo la gyn
da he re ket ed ýän şy pa ha nasa gal dyş mer kez le ri, 
myh man ha na lar ra ýat la ry my zyň dynç al ýan, sag
ly gy ny ber kid ýän ýe ri niň bi ri ne öw rül di.

«Awa za» şy pa ha na sy nyň be je riş şy pa ha na zo la

gy nyň ýod ly su wy, ho wa sy esa sy te bi gy baý ly gy dyr. 
De ňiz su wy ýo ka ry hil li du zy, ýo dy, bro my bi len ja na 
lez zet ber ýär. Ýur du my zyň eko lo gi ýa taý dan aras sa 
şy pa ha na la ry sag ly gy my zyň te bi gy çeş me si dir. In
no wa si on teh no lo gi ýa la ryň or naş dy ryl ma gy ola ryň 
hyz mat la ry nyň hi li ni, de re je si ni hasda ýo kar lan dyr
ýar. Hä zir ki dö wür de şy pa ha na ul ga myn da ra ýat la
ra edil ýän hyz mat la ryň hi li dün ýä de re je si ne ýe ti ril di 

hemde ola ryň yk dy sa dy ne ti je li li gi ýo kar lan dy ryl dy.
Türk me nis tan «Sag lyk» Döw let mak sat na ma sy ny 

tap gyr la ýyn ama la aşy ryp, ila tyň sag lyk ýag da ýy ny 
ýo kar lan dyr mak bo ýun ça stra te gi ýa ny dur mu şa ge
çir mek bi len, ke sel le riň köp gör nü şin den azat bol dy. 
Adam be de nin de de mir ýet mez çi li gi se bäp li ýü ze 
çyk ýan ke sel le riň öňü ni al mak mak sa dyn dan ugur 
al nyp, Türk me nis tan da da şa ry ýurt ly hyz mat daş lar 
bi len bi le lik de, uny de mir bi len baý laş dyr mak we du
zy ýod laş dyr mak bo ýun ça bir nä çe tas la ma lar dur
mu şa ge çi ril di. Türk me nis tan gy za myk we gy zyl ja 
ke sel le ri niň ýok edi len ýur dy hök mün de Bü tin dün ýä 
Sag ly gy Go ra ýyş Gu ra ma sy nyň Ýew ro pa se bit le ýin 
býu ro sy nyň hal ka ra gü wä na ma sy na eýe bol dy.

Ýur du myz da «Sag lyk» Döw let mak sat na ma

nyň çäk le rin de sag ly gy go ra ýyş ul ga myn da ama la 
aşy ryl ýan düýp li öz gert me ler ila tyň ýo ka ry hil li luk
man çy lyk hyz mat la ry bi len üp jün edil me gi ne, oňa 
äh lu mu my el ýe ter li li giň ýo la go ýul ma gy na şert dö
red ýär. Mu nuň özi ýur du my zyň ra ýat la ry nyň sag
ly gy ny ber kit mä ge, ömür do wam ly ly gy ny hasda 
art dyr ma ga müm kin çi lik ber ýär. Ne ti je de, hä zir ki dö
wür de eziz Di ýa ry myz da oba we şä her ila ty na luk
man çy lyk hyz ma ty nyň hil ta pa wu dy düýp li azal dy. 
Çün ki ula nyl ma ga be ril ýän sag ly gy go ra ýyş eda ra
la ry nyň äh li si öň de ba ry jy luk man çy lyk en jam la ry 
hemde ýo ka ry de re je de ta kyk laý jy ab zal lar bi len 
üp jün edil di. Mil li luk man çy lyk ul ga my na nä sag la ry 
be jer me giň, ke sel le riň öňü ni al ma gyň, sag ly gy di
kelt me giň 30dan gow rak tä ze usu ly or naş dy ryl dy.

Ýur du myz da uly ösüş le re eýe bol ýan sag lyk ul
ga myn da ga za nyl ýan üs tün lik ler, be je rişöňü ni alyş 
hyz mat la ry we der man se na ga tyn da ýe ti len tä ze sep
git ler da şa ry döw let le riň dir hal ka ra gu ra ma la ryň hem 
ün sü ni özü ne çek ýär. Sag ly gy go ra ýyş ul ga myn da 
dür li ke sel le ri öz wag tyn da anyk la mak we be jer mek 
iş le ri güýç len di ril ýär, sag dyn dur muş ýö rel ge le ri ni 
pug ta lan dyr mak, be den ter bi ýä ni we spor ty giň den 
wa gyz et mek üçin ze rur şert ler dö re dil ýär. Maş ga la
nyň dur muş de re je si niň ýo kar lan dy ryl ma gy na, ösüp 
gel ýän ýaş nes li ter bi ýe le mek de hal ky my za mah sus 
bo lan maş ga la gym mat lyk la ry nyň wa gyz edil me gi ne 
aý ra tyn äh mi ýet be ril ýär. Bu la ryň äh li si hal ky my zyň 
buý sanç ly ba şy ny hasda be len de gö ter ýär.

 
Aman gel di HOM MA KOW,

Baý ra ma ly et rap has sa ha na sy nyň te ra pi ýa  
bö lü mi niň mü di ri, luk man çy lyk ylym la ry nyň  

kan di da ty, Türk me nis ta nyň Hor mat ly il ýa şu lu sy.

Ça ga lar ha kyn da ky alаda ny döw let 
sy ýa sa ty nyň ile ri tut ýan ug ry hök

mün de kes git län ata Wa ta ny myz da aňbi lim 
taý dan ösen, ru hy taý dan kä mil, be den taý
dan sag dyn ne sil le ri ýe tiş dir mek, ça ga la ra 
dün ýä de re je sin de bi lim we döw re bap ter bi
ýe ber mek biz  bi lim iş gär le ri üçin mö hüm 
we zi pe bo lup dur ýar. Bu be lent we zi pe le riň 
üs tün lik li dur mu şa ge çi ril me gin de hemde 
döw re bap pi kir len me gi ba şar ýan, giň dün ýä
ga ra ýyş ly, çuň ňur bi lim li, ha ky ky wa tan sö
ýü ji ne sil le ri ter bi ýe le mek de, ýur du myz da ky 
we dün ýä dä ki ylymbi lim tä ze lik le ri ni, öň de
ba ry jy in no wa si on tej ri be le ri ni mil li bi lim ul
ga my na or naş dyr mak da biz  bi lim iş gär le ri 
dö re di ji lik li we tu tan ýer li zäh met çek ýä ris. 

Bi lim we ylym adam zat üçin mü di mi 
ze rur lyk bo lan gym mat ly baý lyk ha sap
lan ýar. Ýaş lar gur mak, dö ret mek, dün ýä ni 
has gö zel leş dir mek, kä mil li ge ta rap ös mek 
bi len uly ab raýmer te be ga zan ma ly dyr. Şu 
mak sat bi len ders ler san ly bi li mi ýo kar
lan dyr ma ga gö nük di ril ýär hemde san ly 
teh no lo gi ýa la ryň aý ra tyn lyk la ry we müm
kin çi lik le ri, pu dak la ryň ösü şi ne we dur muş 
ul ga my na tä si ri ba ra da ça ga la ryň umu my 
dü şün je le ri ni art dyr ma ga ýar dam ed ýär.

Hal ky my zyň geç mi şi ni bil ýän, döw le ti
mi ziň bu gün ki ýe ten be lent lik le ri ne gu wan
ýan, buý san ýan, ylym lybi lim li, ber ka rar 
Wa ta ny my zy hasda beý gelt mä ge ukyp ly 
ha ky ky wa tan sö ýü ji ne sil le ri ýe tiş dir mek 
bi ziň baş mak sa dy myz bo lup dur ýar. Yl ma 
we bi li me da ýa nyp, hal ky my zyň ga dym
dan gel ýän däp le ri niň we umu ma dam zat 
gym mat lyk la ry nyň esa syn da ça ga la ra bi lim 
we ter bi ýe ber mek bo ýun ça al nyp ba ryl ýan 
iş le ri kä mil leş dir ýä ris. Ter bi ýe çi lik işin de, il
kin ji no bat da, mil li gym mat lyk la ry myz dan 
we bäh bit le ri miz den ugur al ýa rys. Mäh ri ban 
hal ky my zyň asyr la ryň do wa myn da top lap 
we dö re dip ge len ru hy hemde mad dy gym
mat lyk la ry, dur muş gat na şyk la ry ny düz
gün leş dir ýän ýö rel ge le ri ni, jem gy ýet çi lik 
pi ki ri niň güý jü ni, asyl ly maş ga la däp le ri ni, 
ulu la ra hor mat goý ma gy, ataenä ni sy la ma
gy, myh man sö ýer li gi, leb zi ha lal ly gy, ada
lat ly bol mak ýa ly ýö rel ge ler ça ga la ra be ril
ýän ter bi ýä niň esa sy me se le si bo lup dur ýar.

Ça ga la ryň so wat ly we ýo ka ry ter bi ýe li bo
lup ýe tiş me gi ni, dün ýä yl my nyň, teh ni ka sy
nyň we me de ni ýe ti niň ga za nan la ry nyň gen ji
ha zy na sy na my na syp go şant goş mak la ry ny 
ga zan mak mak sa dy bi len, äh li şert le ri dö re dip 
ber ýän hor mat ly Prezidentimize buý san jy
myz art ýar. Biz  bi lim iş gär le ri ýaş nes liň Wa
ta ny my za, hormatly Prezidentimize we pa ly 
bo lup ýe tiş me gi hemde dün ýä ül ňü le ri ne la
ýyk bi lim al ma gy üçin äh li şert le ri dö red ýän 
hormatly Prezidentimize çäk siz sag bol sun 
aýd ýa rys, hormatly Prezidentimiziň ja ny nyň 
sag, ba şy nyň dik, il bäh bit li, ýurt äh mi ýet li 
alyp bar ýan iş le ri niň el my da ma ro waç al ma
gy ny ar zuw ed ýä ris.

Ta wus Nu ry ýe wA,
Ahal we la ýa ty nyň Gök de pe et ra byn da ky 

16-njy or ta mek de biň mu gal ly my.

Ylymbi lim 
ösüş le riň bin ýa dy

Te at r sungatyna öm rü ni örk län ha ly pa
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Ikin ji möh le te da laş eder. ABŞ-nyň 
Pre zi den ti Jo zef Baý den 2024-nji ýyl da ikin ji 
möh le te Pre zi dent saý law la ry na 
gat naş mak çy. Bu ba ra da Ak Ta-
myň met bu gat kä ti bi Ka rin Žan-
Pýer ha bar ber di. 79 ýaş ly Jo zef 
Baý den ABŞ-nyň Pre zi den ti we zi pe si ne 
2021-nji ýy lyň ýan wa ryn da gi riş di.

ÝU NES KO-nyň tä ze mag lu ma ty. Dün ýä-
de uly ýaş ly la ryň, tak my nan, 770 mil lio ny okap 
ýa-da ýa zyp bil me ýär, ola ryň üç den 
iki bö le gi bol sa ze nan lar. Bu ba ra da 
ÝU NES KO-nyň baş mü di ri Od ri Azu-
le mä lim et di. 2019-njy ýyl da dün ýä 
ila ty nyň 86%-den gow ra gy so wat ly dy. 1979-
njy ýyl da di ňe 68%-i okap we ýa zyp bil ýär di.

Dün ýä re kor dy ny goý dy. Be ýik Bri ta ni ýa ly 
bäş ýaş ly gyz ja gaz Bel la Jeý Dark ki tap ýa zyp, 
ony öz çe ken su rat la ry bi len be ze-
den den soň, dün ýä niň iň ýaş ýa zy-
jy sy bol dy. «Aza şan pi şik» at ly bu 
ki tap müň den gow rak nus ga da sa-
tyl dy. Ese riň nus ga la ry nyň ýaý ra ma gyn da gyz-
ja ga zyň eje si çyn la kaý ýar dam ber di.

Stra di wa ri niň skrip ka sy sa tyl dy. Nýu-Ýor-
kuň «Ta ri sio» auk sio nyn da «da Win çi» ýa-da «eks-
Zeý del» diý lip at lan dy ryl ýan 1714-nji 
ýyl da ýa sa lan Stra di wa ri niň skrip-
ka sy sa tyl dy. Skrip ka nyň ba ha sy 
15,34 mil li on dol lar bol dy. Gu ral ba-
ha sy bo ýun ça 15,9 mil li on dol la ra sa ty lan «La dy 
Blunt» skrip ka syn dan soň ikin ji orun da dur ýar.

103 ýa şyn da pa raş ýut dan bök di. Ýa şy 103 
ýyl 259 gün bo lan Şwe si ýa nyň ýa şaý jy sy Rut 
Lars son pa raş ýut dan bö küp, Gin ne-
siň re kord lar ki ta by na gir di. Mag lu-
mat la ra gö rä, Lars son 90 ýa şyn da-
ka pa rap lan da uçup gö rüp dir. Gar ry 
ze na nyň 102 ýa şy do lan da, ol il kin ji ge zek pa raş-
ýut dan bö küp, re kord goý ma gy ni ýet edip dir.

Ne bit önüm çi li gi ni art dy rar. Ne bit eks-
port ed ýän ýurt la ryň gu ra ma sy OPEK iýul 
aýyn da ne bit önüm çi li gi ni ep-es li 
ýo kar lan dyr mak ba ra da ka ra ra 
gel di. To pa ryň ag za la ry iýul 
aýyn da ne bit önüm çi li gi ni gün de 
648 müň bar rel art dyr mak ba ra da yla laş dy-
lar, bu gör ke zi ji gün de 432 müň bar re le ba ra-
bar bo lan öň ki aý lyk ösüş den ýo ka ry dyr.

At lan ti k um ma ny ny ýü züp geç di. Bri ta-
ni ýa ly Wik to ri ýa Ewans ýe ke lik-
de At lan ti k um ma ny ny ga ýyk da 
ýü züp geç mek bi len, Gin ne siň 
Bü tin dün ýä re kord lar ki ta by na 
gir me gi ba şar dy. Wiktoriýa bu 
ara ly gy ga ýyk da ýü züp geç mek üçin 40 gün, 
21 sa gat  1 mi nut ge rek bol dy.

Ýa şy üç müň ýyl dan geç ýän hum. Hy ta ýyň 
Sy çu an we la ýa tyn da ge çi ri len ga zuw-ag ta ryş iş-
le rin de 13 müň sa ny ar te fakt ta pyl-
dy. Ýa şy üç müň ýyl dan geç ýän ta-
pyn dy lar ir ki al tyn kä nin den ta pyl dy. 
Al tyn dan, bü rünç den we nef rit den 
ýa sa lan zat la ryň ara syn dan pyş dyl so wu dy nyň 
şe ki lin däki san dyk we sa da ka al ta ry ta pyl dy.

Üç den bir bö le gi ulan ma ýar. Hal ka ra 
elekt rik ara gat na şy gy bi le le şi gi niň ge çi ren bar-
lag la ryn da dün ýä de ila tyň üç den 
bir bö le gi niň in ter net den peý da-
lan ma ýan dy gy bel li bol dy. Mu-
nuň esa sy se bä bi hem ara gat na-
şyk hyz mat la ry nyň we elekt ron en jam la ry nyň 
nyr hy nyň gym mat ly gy bo lup, bu ýag da ýyň 
yk dy sa dy ösü şi bök de ýän di gi nyg tal ýar.

Zy ýan ly gaz la ry azal dar. Awst ra li ýa 
ho wa goý be ril ýän zy ýan ly gaz la ry azalt mak 
bo ýun ça BMG-ä tä ze me ýil na ma 
hö dür le di. Ol 2030-njy ýy la çen-
li döw ri öz içi ne alyp, öň kä ga ra-
nyň da, has uly mak sat la ry öz içi-
ne al ýar. Öň zy ňyn dy la ry 26-28% azalt mak 
me ýil leş di ri len bol sa, in di bu gör ke zi ji ni 43%-
e çen li ýo kar lan dyr mak ka ra ry na gel in di.

Dün ýä ha bar la ry

gys ga se tir ler de

1963-nji ýy lyň 24-nji iýu nyn da Lon-
don da ky BBC ha bar lar stu di ýa syn da il kin ji 
ge zek wi deo mag ni to fon gör ke zil di. Bu en-
jam «Not ting ham Electro nic Valve Com pa-
ny» (NEVC) we «Telcan» ta ra pyn dan bi le lik-
de iş le nip dü zül di. En jam il kin ji bo lup 
bil me se-de, 80-90-njy ýyl lar da ky wi deo-
mag ni to fon la ryň nus ga sy ha sap lan ýar.

Ho wa gö zeg çi lik
beketleriniň sa ny ar tar

Ýa şa mak üçin amat ly şä her ler

IlkInjI ÝeňşInI gazandy Milli parlamentdäki köplügini ýitirdi

Ru my ni ýa nyň «Black Sea Oil & Gas» 
(BSOG) kom pa ni ýa sy şu ýyl Ga ra de ňiz-
den tak my nan 0,5 mil liard kub metr gaz 

çy kar ma gy me ýil leş dir ýär. Bu ba ra da kom pa ni-
ýa nyň met bu gat gul lu gy ha bar ber di.

BSOG kom pa ni ýa sy öz hyz mat daş la ry «Pet-
ro Ven tu res Re so urces SRL» we «Gas Plus 
Dacia SRL» bi len bi le lik de MGD tas la ma sy nyň 
çäk le rin de te bi gy gaz çy ka ryp ug ran dy gy ny ha-
bar ber ýär. Bu ýyl kom pa ni ýa, tak my nan, ýa rym 
mil liard kub metr gaz çy kar ma gy me ýil leş dir-
ýär. Öňü miz dä ki üç ýyl da, tak my nan, ýyl da bir 
mil liard kub metr gaz çy kar ma gy me ýil leş dir ýär.

MGD tas la ma sy, Ru my ni ýa nyň Ga ra deň ziň 
ýal pak ly gyn dan we ke nar ýa ka zo la gyn dan soň-
ky 30 ýyl da te bi gy gaz al mak bo ýun ça il kin ji 
tas la ma sy dyr. Tas la ma bäş bu raw gu ýu syn dan 
(Doý na ýa ta gyn da bir su was ty gu ýy we An na 
ýa ta gyn da dört bu raw gu ýu sy) yba rat bo lup, 126 
ki lo metr su was ty gaz ge çi ri ji si ar ka ly Kons tan ta 
et ra by nyň Kor bu kom mu na syn da ky ga zy gaý ta-
dan iş le ýän tä ze des ga te bi gy gaz ug ra dyl ýar.

2025-nji ýy lyň ahy ry na çen li Hy taý hä ki mi ýet-
le ri ýy la dyş ha na gaz la ry na gö zeg çi li gi güýç-
len dir mek mak sa dy bi len se kiz sa ny tä ze at-

mos fe ra gö zeg çi lik mer ke zi ni gur ma gy me ýil leş dir ýär. 
Bu ba ra da Hy ta ýyň me teo ro lo gi ýa mü dir li gi ha bar ber di.

Bu beketler ýy la dyş ha na gaz la ry, hi mi ki re ak tiw 
ozon, ae ro zol lar we Gün ra dia si ýa sy ýa ly on lar ça ele-
men tiň de re je si ni anyk la mak mak sa dy bi len gur lar. 
Şeý le beketler, adat ça, ada myň iş le ýän ýer le rin den we 
ha pa lan ma çeş me le rin den uzak da gu rul ýar. Hy taý da 
eý ýäm şu nuň ýa ly ýe di beket gu rul dy we ýa kyn wagt da 
ýe ne bir beket peý da bo lar.

Mag lu mat la ra gö rä, me ýil leş di ri len se kiz beket, şol 
san da, Gü nor ta Hy taý hem-de Gün do gar Hy taý de ňiz-
le rin de bir beket, ýur duň 16 se bi ti niň ho wa sy na do ly gö-
zeg çi lik et mä ge kö mek eder.

19-njy iýun da Ko-
lum bi ýa da ge çi-
ri len Pre zi dent 

saý law la ry nyň ikin ji tap gy-
ryn da bir le şen çep çi güýç-
le riň wekili – sosialist Gus-
ta wo Pet ro ýe ňiş ga zan dy. 
Mil li saý law ge ňe şi niň 
mag lu mat la ry na gö rä, «Ta-
ry hy şert na ma » so sia lis tik 
koa li si ýasynyň da laş gä ri 
Gus ta wo Pet ro 50,45% ses 
alyp, Ko lum bi ýa nyň tä ze 
Pre zi den ti bol dy.

Onuň 47,31% ses alan 
bäs de şi Ro dol fo Er nan des 
ýe ňi len di gi ni bo ýun al dy. 
Pet ro nyň ýeň şi bi len ýurt-
da ky hä ki mi ýet ta ryh da 
il kin ji ge zek çep çi sy ýa sy 
güýç le riň yg ty ýa ry na ge-
çer. Mun dan ozal üç ge zek 
saý law la ra gat na şan Gus-

ta wo Pet ro yk dy sat çy, se-
na tor we paý tag tyň hä ki mi 
ýa ly we zi pe ler de iş läp di.

Ar gen ti na, Mek si ka, Bo-
li wi ýa, We ne sue la, Gon du-
ras, Ni ka ra gua, Çi li, Ku ba 

we ABŞ-nyň Pre zi dent le ri 
Ko lum bi ýa nyň so sia list le-
ri niň we ki li ni ta ry hy ýeň-
şi bi len gut la dy lar. Hä zir ki 
döw let Baş tu ta ny Iwan Du-
ke hem Gus ta wo Pet ro nyň 
ýeň şi ni yk rar et di we hä ki-
mi ýe ti ge çir mek pro se si ni 

ara alyp mas la hat laş-
ma ga ça gyr dy. Saý la nan 
Pre zi den tiň ka sam ka bul 
ediş lik da ba ra sy 7-nji aw-
gus ta bel le nil di.

Saý law kam pa ni ýa sy 
döw rün de Pet ro saý law-
çy la ra daş ky gur şaw me-
se le le ri ne üns ber me gi, 
ýur duň azyk önüm le ri ne 
ga raş ly ly gy ny azalt ma gy,  
ýer li ön dü ri ji le ri gol da ma-
gy we bi li me goý be ril ýän 
çyk da jy la ry ýo kar lan dyr-
ma gy wa da ber di. Şeý le 
hem Pet ro kä bir ýurt lar 
bi len ke si len dip lo ma-
tik gat na şyk la ry di kelt-
mek we ABŞ bi len er kin 
söw da şert na ma sy nyň 
şert le ri ni üýt get mek 
ba ra da pi ki ri ni bir nä çe 
ge zek mä lim et di.

19-njy iýun da Fran-
si ýa da ge çi ri len 
par la ment saý law-

la ry nyň ikin ji tap gy ryn da 
Pre zi den t Em ma nu el Mak-
ro nyň «Bi le lik de!» 
koa li si ýa sy ses le riň 
38,57%-ine eýe bol-
dy. Şeý le lik de, bu 
koa li si ýa iň köp ses 
alan hem bol sa, 577 
ag za sy bo lan Mil li 
par la ment dä ki ab sol-
ýut köp lü gi ni ýi tir di. 
Ýag ny koa li si ýa nyň we kil le-
ri niň sa ny hö kü me tiň dü zül-
me gi üçin ge rek bo lan de pu-
tat la ryň ýa ry syn dan kö pü si ni 
(289) eme le ge tir me ýär.

Žan-Lýuk Me lan şo nyň 
çep çi «Tä ze eko lo gi ýa we so-
si al halk bi le le şi gi» koa li si-
ýa sy 31,6% se se eýe bol dy. 

Fran si ýa nyň Mil li  mej li si ne 
ge çi ril ýän saý law la ryň ikin ji 
tap gy ryn da ýe ňiş ga zan mak 
üçin ses le riň ýö ne keý köp lü gi 
ge rek. Ses be riş li giň ne ti je le ri-

ne gö rä, fran suz mej li si niň aşa-
ky pa la ta sy nyň 577 we ki li bäş 
ýyl möh let bi len saý lan ýar.

«Bi le lik de!» koa li si ýa sy na 
«De mok ra tik He re ket», «He re-
ket», «Göz ýe tim» par ti ýa la ry 
hem-de Mak ron ta ra pyn dan 
esas lan dy ry lan «Gal ky nyş» 
par ti ýa sy gir ýär. Onuň bäs de-

şi «Tä ze eko lo gi ýa we so si al 
halk bi le le şi gi» koa li si ýa sy bo-
lup, Me lan şo nyň «Ýan ber mez 
Fran si ýa» par ti ýa sy ny, şeý-
le-de «So sia lis tik par ti ýa ny», 

«Ýew ro pa-Eko lo gi ýa-Ýa-
şyl lar» par ti ýa sy ny we 
«Kom mu nis tik par ti ýa-
ny» öz içi ne al ýar. Şeý le 
hem saý law la ra aşa sag-
çy par ti ýa lar Erik Zem-
mu ryň «Reconquest» we 
Ma rin Le Pe niň «Mil li bi-
le le şi gi» hem gat naş dy.

12-nji iýun da Fran si ýa da 
par la ment saý law la ry nyň bi-
rin ji tap gy ry ge çi ril di. Saý law-
la ryň ne ti je le ri ne gö rä, «Bi-
le lik de!» koa li si ýa sy ses le riň 
25,71%-i ni, Me lan şo nyň çep çi 
«Tä ze eko lo gi ýa we so si al halk 
bi le le şi gi» koa li si ýa sy bol sa, 
ses le riň 25,61%-ine eýe bol dy.

gara deňizden gaz 
çykaryp başlady

15-18-nji iýun ara ly gyn da Sankt-
Pe ter burg da 25-nji hal ka ra yk-
dysady forumy geçirilip, oňa

dünýäniň 100-e golaý ýurdunyň wekil-
leri gatnaşdy. Forumyň esasy maksa-
dy ösüp-öz ger ýän dün ýä de tä ze müm-
kin çi lik le ri göz le mek den yba rat bo lup, 
dünýäniňweRussiýanyňykdysadyýeti-
ne,sosialwetehnologikimeýilnamala-
raweadammümkinçilikleriniňösüşine
bagyşlanantematikiugurlarabölündi.

«Täze ykdysady düzgün: döwrüň we-
himlerine garşy durmak» atly bölümiň
çäklerindeŞHG,BRIKSweÝAYBbileleşik-
lerindeykdysadydikeldişwehalkarahyz-
matdaşlygy,dünýäsöwdasynyňözgerme-
gi, täze logistika pudagynda işewürligiň
netijeliligiboýunçasessiýalargeçirildi.

«Rus ykdysadyýeti: täze wezipeler
wegözýetimler»–häzirkiçäräniňişme-
ýilnamasynyň ikinji tematiki bölegine

öwrülip,ýurduňýüzbe-ýüzbolýantäze
meselelerine–çökgünlikleregarşyme-
ýilnamadanbaşlap,ykdysadyýetiňuzak
möh let le ýin müm kin çi lik le ri ni ýo kar lan-
dyrmagabagyşlandy.

«Adamzatüçinhäzirkizamantehnolo-
giýalary:jogapkärligeljegidöretmek»atly
bölümdäkiçekişmelersanlyözygtyýarlyk,
maglumathowpsuzlygynawedürlipudak-
laryňsanlylaşdyrylmagynabagyşlandy.

«Adamlaramaýagoýmak–ösüşema-
ýa goýmak» bölüminiň sessiýalaryna
gatnaşyjylar adam kapitalynyň ösüşini,
işgärleriňtäzeiştejribeleriniweişusul-
larynyaraalypmaslahatlaşdylar.

Forumyňçäklerindedöredijiliksena-
gatyny,sportywebilimiösdürmägeba-
gyşlananmejlislerhemguraldy.

Forumyň çäklerinde Afrikanyň, Be-
larusuň, Ýakyn Gündogaryň, Ýewro-
panyň, Müsüriň, Hindistanyň, Eýra-

nyň, Gazagystanyň, Hytaýyň, Latyn
Amerikanyň, şeýle hem, ÝAYB-niň we
ASEAN-yň işewür toparlarynyň wekil-
leri bilendäpbolupgelýändöwletara
işewürlikgepleşiklerigeçirildi.

Esasy iş meýilnamasyndan başga-
da, maslahatyň çäklerinde kiçi we orta
telekeçiler üçin forum, ýaşlar ykdysa-
dy forumy, B20maslahat beriş forumy,
döredijilik işewürlik forumy, «Derman
howpsuzlygy»,«Junior»dialogywe«Ark-
tika:gepleşikçäkleri»forumlaryguraldy.

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Pu-
tin 16-17-nji iýun da bu fo ru ma gat na-
şyp, umumymejlisde çykyş etdi.Mun-
danbaşga-da,WladimirPutinawtoulag
senagatynyň ýolbaşçylary hem-de işe-
würler bilen duşuşyk geçirdi. Şu ýylky
forumaErmenistanyňweGazagystanyň
PrezidentleriWaagnHaçaturýanweKa-
sym-ŽomartTokaýewgatnaşdylar.

Hal ka ra yk dy sa dy fo rum ge çi ril di

«The Econo mist» žur na ly dün-
ýä niň ýa şa mak üçin iň amat ly 
şä her le ri niň sa na wy ny mä lim 

et di. Sa na wa 172 şä her gi ri zi lip dir. Şä-
her le re ba ha ber len de, 30 gör ke zi ji göz 
öňün de tu tu lyp dyr. Sa naw da Awst-
ri ýa nyň paý tag ty We na bi rin ji bol dy. 
2021-nji ýyl da 12-nji or ny eýe län bu 
şä her 2018-nji hem-de 2019-njy ýyl-
lar da bi rin ji or ny eýe läp dir. Sa naw da 
şä her ler ba ra da mag lu mat lar hem ber-
lip dir. Bi ler men ler: «We na  yg ty bar ly-
lyk hem-de ösen inf rast ruk tu ra, şä he-
riň ýa şaý jy la ry üçin özü ne çe ki ji li gi, 

sag ly gy go ra ýyş hyz mat la ry, bir nä çe 
me de ni we güý men je müm kin çi lik le ri-
ni hö dür le ýär» di ýip bel le ýär ler. Şweý-
sa ri ýa nyň Sýu rih hem-de Da ni ýa nyň 
Ko pen ga gen şä he ri il kin ji üç lü ge, Ger-
ma ni ýa nyň tä jir çi lik şä he ri Frank furt 
bi len Ka na da nyň ke nar ýa ka To ron to 
şä he ri il kin ji bäş li ge gi rip dir. Ni der land-
la ryň Ams ter dam we Şweý sa ri ýa nyň 
Že ne wa şä her le ri 6-njy hem-de 7-nji 
orun la ry eýe läp dir. Il kin ji on lu ga Ka-
na da nyň Kal ga ri (8-nji) we Wan ku wer 
(10-njy) şä her i gi rip dir. 9-njy or ny Ýa-
po ni ýa nyň paý tag ty Osa ka eýe läp dir.

Ýurt la ryň gu ry ýer den çäk le ri bo lar
Da ni ýa we Ka na da 1973-nji ýyl dan bä ri 
çö zül män gel ýän Gans ada sy nyň eýe çi-
li gi ba ra da ky ter ri to ri al-çäk me se le si ni 

çöz mek üçin şert na ma bag laş dy . Bu ba ra da Da-
ni ýa nyň da şa ry iş ler mi nistr li gi mä lim et di.

«Ken ne di bo ga zyn da ky Gans ada sy Ka na da-
nyň Nu na wut ter ri to ri ýa sy bi len Da ni ýa nyň dü-
zü min dä ki öz baş dak ter ri to ri ýa bo lan Gren lan-
di ýa nyň ara syn da bö lü ner» diý lip, da şa ry iş ler 
mi nistr li gi niň be ýa na tyn da bel le nil ýär.

Mä lim bol şy ýa ly, ge og ra fik taý dan De mir ga-
zyk Ame ri ka da ýer leş ýän, dün ýä niň iň uly ada-
sy Gren lan di ýa Ýew ro pa nyň iň ki çi ýurt la ry nyň 
bi ri bo lan Da ni ýa de giş li. Dün ýä niň iň köp ada ly 
ýurt la ry nyň bi ri bo lan Ka na da de giş li ada lar bol-
sa Gren lan di ýa dan onçakly uzak da däl.

Ka na da nyň paý tag ty Ot ta wa da Gans ada sy-
nyň bö lün me gi ba ra da ky şert na ma Da ni ýa nyň 
we Ka na da nyň da şa ry iş ler mi nistr le ri, şeý le 
hem Gren lan di ýa nyň Prem ýer-mi nist ri gol çek-

di. Şeý le lik de, in di Da ni ýa bi len Ka na da nyň gu ry 
ýer ser he di bo lar.

Meý da ny 1,3 ine dör dül ki lo metr bo lan ýa şal ma-
ýan Gans ada sy nyň ter ri to ri al de giş li li gi ba ra da ky 
me se le ler 1973-nji ýyl da, Da ni ýa bi len Ka na da de-

ňiz ser he di ba ra da gep le şik ge çi ren de baş lan dy.
Ne ti je de, ada nyň hu kuk ýag da ýy ba ra da ka rar 

yza süý şü ril di. De mir ga zyk pol ýus bo ýun ça bi ler men 
Maýkl Ba ýer siň pi ki ri ne gö rä, Gans ada sy şeý le bir 
uzak da ýer leş ýär we lin, gar bi len ör tü len bu ýer de 
haý sy dyr bir yk dy sa dy bäh bit li iş et mek müm kin däl.

Adam ba şy na düş ýän je mi 
içer ki önüm, bel li bir ýur duň 
ra ýat la ry nyň or ta ça nä hi li ýa şa

ýan dyk la ry ba ra da dü şün je ber ýän li gi se
bäp li, ýur duň baý ly gy nyň esa sy gör ke zi ji
le rin den bi ri dir. «Bu si ness In si der» žur na ly 
2021nji ýyl da adam ba şy na düş ýän je mi 
içer ki önü mi iň ýo ka ry bo lan Af ri ka ýurt la
ry nyň sa na wy ny düz di. Af ri ka nyň iň baý 
ýurt la ry nyň sa na wy Hal ka ra Pul Gaz na sy 
(HPG) we Bü tin dün ýä Ban ky ta ra pyn dan 
ber len ha sa ba tyň esa syn da dü zül di.

Sa na wyň bi rin ji or nu ny ge çen ýyl 
adam ba şy na düş ýän je mi içer ki önü mi 
12 648 dol lar bo lan Seý şel ada la ry eýe
le di. Dün ýä de eme le ge len çyl şy rym ly 
ýag daý lar Seý şe liň yk dy sa dy ýe ti üçin uly 
sy nag bol dy. Sy ýa hat çy lyk iş jeň li gi niň 
60 gö te rim den gow rak azal ma gy hem
de Seý şel dä ki yk dy sa dy iş jeň li giň düýp li 
bo zul ma gy se bäp li 2020nji ýyl da ýur duň 
yk dy sa dy ösü şi epes li ha ýal la dy.

Ikin ji or ny adam ba şy na düş ýän je mi 
içer ki önü mi 8000 dol lar bo lan Ek wa to ri al 
Gwi ne ýa sy eýe le di. Ek wa to ri al Gwi ne ýa sy 
soň ky on ýyl da Af ri ka nyň iň çalt ös ýän 
yk dy sa dy ýet le ri niň bi ri bol dy. 1990njy 

ýyl lar da iri ne bit gor la ry ta py lan dan soň, 
Sa ha ra nyň gü nor ta syn da ky Af ri ka da Ni ge
ri ýa dan we An go la dan soň üçün ji uly ne
bit ön dü ri ji bol dy. Ýa ňyýa kyn da bu ýer de 
mö hüm gaz gor la ry hem ta pyl dy.

Af ri ka nyň iň baý ýurt la ry nyň üç lü gi ne 
adam ba şy na düş ýän je mi içer ki önü mi 
7 785 dol lar bo lan Ga bon gir ýär. Ga bon 
gir de ji le ri or ta dan ýo ka ry bo lan ýurt 
bo lup, Af ri ka da bä şin ji uly ne bit ön dü
ri ji, ne bit we mar ga nes önüm çi li gi bi len 
soň ky on ýyl da güýç li yk dy sa dy ösüş 
ga zan dy. Soň ky bäş ýyl da ne bit pu da

gy eks por tuň or ta ça 80 gö te ri mi ni, je mi 
içer ki önü miň 45 gö te ri mi ni we býu jet 
gir de ji si niň 60 gö te ri mi ni eme le ge tir di. 
Şeý lede bol sa, ýurt ne bit gor la ry nyň 
azal ma gy bi len ýüz beýüz bo lan soň, Ga

bon hö kü me ti yk dy sa dy ýe ti ni di wer si fi
ka si ýa et mek ka ra ry na gel di.

Sa naw da Bots wa na (7 036 dol lar) 
dör dün ji orun da bo lup, on dan soň Gü
nor ta Af ri ka (5 236 dol lar), Li wi ýa (4 733 
dol lar), Na mi bi ýa (4 412 dol lar), Mü sür (3 
606 dol lar), Al žir (3 449 dol lar), Ma rok
ko (3 409 dol lar) bar.

af ri ka nyň öň de ba ry jy
Ýurt la ry
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Ilkinji batbörek mundan üç müň ýyl töweregi ozal peýda bolupdyr.

Me hi ko şä he rin de Gab ri el 
Gar si ýa Mar ke siň ag tyk la
ry nyň bi ri ýa zy ja ýol la nan 

150 sa ny ha tyň üs tün den bar
dy. Bu hat lar ýa zy jy nyň öýün de köp çü li
ge hö dür len di. Bu ser gi Mar ke se No be liň 
ede bi ýat bo ýun ça baý ra gy nyň gow şu
ryl ma gy nyň 40 ýyl ly gy na ba gyş lan ýar. 
Ser gä goý lan hat la ryň ara syn da Gab ri el 
Gar si ýa Mar ke siň Ku ba nyň li de ri Fi del 
Kast ro bi len ýa zy şan hat la ry, Çi li şa hy ry 
Pab lo Ne ru da nyň Mar ke se dog lan gü ni 
my na sy bet li gut lap ýa zan ha ty we ABŞ
nyň öň ki Pre zi den ti Bill Klin to nyň ýüz len
me si bar. Meş hur ýa zy jy nyň ag ty gy Emi
li ýa Gar si ýa Eli zon do nyň aý dy şy na gö rä, 

ser gi üçin Mar ke siň su rat la ry ny göz läp 
ýör kä hat la ryň üs tün den ba ryp dyr.

Ýa zy jy, žur na list, sy ýa sy iş gär, ab
raý ly ede bi ýat baý rak la ry nyň eýe si 

Gab ri el Gar si ýa Mar kes 1927nji ýy lyň 
6njy mar tyn da Ko lum bi ýa nyň Ara
ka ta ka şä he rin de dün ýä in ýär. Ýa zy jy 

1982nji ýyl da No be liň ede bi ýat bo ýun
ça baý ra gy bi len sy lag lan ýar. Mar ke siň 
eser le ri bü tin dün ýä de ne şir edil me gi
ni do wam et dir ýär hemde köp san ly 
eser le ri ek ran laş dy ryl dy. Dün ýä ede bi
ýa ty nyň nus ga wy ýa zy jy sy 2014nji ýy
lyň 17nji ap re lin de ara dan çyk dy.

Oky jy la ryň köp üsi dün ýä ede bi ýa
ty nyň nus ga wy ýa zy jy sy nyň eser le ri 
ar ka ly dün ýä de Ko lum bi ýa ýa ly ýur duň 
bar dy gy ha kyn da il kin ji ge zek bi lip ga
lyp dy lar. Onuň «Ýal ňyz ly gyň ýüz ýy
ly», «Pol kow ni ge hat ýaz ýan ýok» we 
beý le ki eser le ri bir ma hal lar ede bi ýa ta 
go wy dü şün ýän oky jy la ryň hök man 
oka ma ly ki tap la ry nyň sa na wy na gir di.

Bir le şen Arap Emir lik le ri niň wi sepre zi den ti, 
Prem ýermi nist ri, Du ba ýyň hä ki mi Mu ham
med bin Ra şid al Mak tum öz ady ny gö ter

ýän iri ki tap ha na top lu my ny aç dy. 
Ki tap ha na da dür li eser le riň giň top lu my iň hä

zir ki  za man ýe di gat ly bi na da ýer leş di ril di, ony gur mak üçin 
272 mil li on dol la r sarp edil di. Tä ze ki tap ha na Pars aý la gy nyň 
ke nar la ryn da «me de ni şam çy rag» bol jak dy gy ha bar be ril ýär.

Da ba ra da eden çy ky şyn da Du ba ýyň hä ki mi ýaş ne sil
ler üçin me de ni we in tel lek tu al mer ke ziň açyl ýan dy gy ny, 
onuň kö me gi bi len oka ma gyň wa gyz edil jek di gi ni, bi li
miň ýaý ra dyl jak dy gy ny, alym la ryň we ylym iş gär le ri niň 
gol da nyl jak dy gy ny bel le di.

– Bi ziň mak sa dy myz adam aňy ny nur lan dyr mak dan yba
rat dyr – di ýip, Mu ham med bin Ra şid al Mak tum nyg ta dy.

Du ba ýyň ki tap ha na mer ke zin de arap we da şa ry ýurt 
dil le rin dä ki bir mil li on dan gow rak çap we san ly ne şir ler, 6 
mil li on dan gow rak dis ser ta si ýa, 73 müň tö we re gi saz eser
le ri niň ki ta by, 75 müň sa ny wi deo şe kil, 13 müň tö we re gi 
san ly laş dy ry lan yl my ma ka la lar, soň ky 325 ýyl da ne şir edi

len 5 müň tö we re gi ta ry hy we san ly se bit žur nal la ry, bü tin 
dün ýä den 35 müň tö we re gi çap hemde san ly ga zetžur
nal lar, şeý lede 500 sa ny seý rek gym mat lyk lar ýyg nal dy.

Olga BUKINA,
Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň

Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Neşirleri 
toplamak we işlemek bölüminiň müdiri.

Rus si ýa ly psi ho log An na Ýer
mo la ýe wa dur muş da nä bel
li lik ze rar ly ýü ze çyk ýan yn ja

lyk syz lan ma ýag daý la ryn da iň 
go wy gör ýän film le ri ňe to ma şa et megiň 
we ki tap la ry tä ze den oka magyň iň gowy 
kö mek çi digini  belleýär. «Yn ja lyk syz ly gy 
ýe ňip geç mek üçin ýa kym ly saz dyr au
dio ki tap la ry diň le me li ýada go wy gör
ýän film le ri ňe to ma şa et me li. Öň ta nyş 
zat la r yn san aňy ta ra pyn dan dur nuk ly

lyk, asu da lyk hök mün de ka bul edil ýär, 
dur nuk ly lyk bol sa ra hat lan ma duý gu sy
ny dö red ýär. Se bä bi adamyň aňy ta nyş 
ese ri yg ty bar ly di ýip, ka bul ed ýär» di ýip, 

nyg ta ýan psi ho log dur muş da dö rän kyn
çy lyk ze rar ly uzak wagt lap pi ki re ba typ, 
ala da la nyp otur ma gyň peý da syz dy gy ny 
bel le ýär. Onuň de re gi ne ki tap oka mak, 
ki no gör mek oňyn duý gu la ry dö re dip, 
ra hat lyk ba gyş laýar.

Ýer mo la ýe wa şeý le ýag daý lar da işi ňi 
tä ze le me giň howp lu dy gy ny, gaý ta yn ja
lyk syz ly gy ýi ti leş dir ýän di gi ni, oňa de rek 
ýa kym ly tä sir le ri  eçil jek güý men je le ri 
göz le me li di gi ni bel le ýär.

Mar ke se ýol la nan hatlar ta pyl dy

Döw re bap ki tap ha na açyl dy

Yn ja lyksyzlygyýeňmägekömekedýär

Eje miň ýa tan ýe rin den ma ňa ta rap uza
dan ys gyn syz el le ri ni aýa la ry myň 

ara sy na alyp, sy pa la dym. My da ry 
gi den nä zik ham, çy ky şyp du ran 

gömgök da mar lar, ja ny ňa hoş ýak
ýan my la ýym ýy ly lyk ma ňa eje miň 

tam dyr çö rek le ri niň ýa kym ly ysy ny hem ta ga
my ny ýat lat dy. Ejem do dak la ry ny müň kül de den 
ýa ly bol dy. Aýt jak söz le ri ni eşit män ga laý ma ýyn 
di ýip, oňa ta rap ça la ja egil dim.

— Baý lym, nä mäň su ra ty ny çek ýäň, og lum?
— Oba da ky öýü mi ziň su ra ty ny ta mam lap 

bar ýan, eje! — di ýip, oňa eşi di ler ýa ly ga ty rak 
gep le dim.

Eje me gep le mek kyn düş ýär di. Şon dada, 
gür läp ýat sa kem däl ýa ly.

— Tam dyroja gy mam çek diň mi?
— Ha wa, gap da lyn da ky kel le ur lan sö wü di

ňem çek dim, eje!
Eje miň do dak la ry ça la çy zyl dy. Su ra ty göz 

öňü ne ge ti ren bol sa ge rek.
— Ta mam la dy gym, ge ti rip, yn ha, şu ýer den 

as jak — di ýip, men eje miň gar şy syn da ky di
wa ry gör kez dim.

Ol ýa tal ga syn da ak gar ýa ly tä miz ýor gan
dü şe gi ne ço la nyp, bir gy sym bo lup ýa ty şy na, 
içi ne çö küp gi den, ýö ne gu wanç dan do ly di de
le ri ni ma ňa dik di:

— On daha, tüýs meň og lum bol ýaň!
Bu ge zek na za ry ýü züm de uzak eg len di. (Şu 

pur sa dy su rat ke şiň gö zi bi len «şyr kyl da dyp», 
özüm üçin su ra ta alyp goý dum.)

***
— Baş laptaş lap ýör mek bol maza! Bir işiň 

ba şy ny çug dam la ma dyňla! Her za da baş go
şup gör düň. Gim nas ti ka diý diň, fut bol diý diň, 
ça pyk su war lyk diý diň, du tar çal jak diý diň, heý
kel ta raş lyk diý diň, su rat keş lik diý diň! Ça şyň 
gö zü ne se re den ýa ly et diň!

Ejem bar ha be ki ne tut dy. Gy za ran ýü zi, ta
ýak ýa ly bo lup çy kan bo ýun da mar la ry eý gi li
giň ala ma ty däl di.

— Meň hä zir su rat çe ke sim ge le nok. Men 
wo leý bo la gat na jak!

— On da nä me ma ňa reňk bi len ka gyzga lam 
ba ry ny al dyr dyň? Mu gal ly my ňama ha la maz 
beý dip ýör seň. Ba şar ýan işi ňi edi ber! Su ra ty 
er bet çe ke ňok. Mu gal ly my ňam şeý diý di.

— Çe ke sim ge le nok diý dim, çe ke sim ge le nok!
— Çe ker siň, özü ňem gün de bir su rat çe ker

siň! Her işi kä mil öw ren mek üçin şol işi gün de, 
yzy gi der li et me li! Nä me, tu tuş üç aý dynç al şy
ňy jik ge dü şüp ýa typ ge çir jek mi ? Şä her ýe rin de 
malga ra ňama mo lap du ra nok.

— Men go wy surat çe ke mok. Çe ken su rat
la ry my ňam ba ry bi de rek. On so ňam adam çe
kip bi le mok. Kyn!

— Kyn bol sa, gaý tagaý ta çek. Er ti rem An
na mu gal ly myň ýa ny na ug ra! On su zam iki sa
pak syp dyr dyň.

— Ýok, git jek däl! Ýe ke özüm içim gys ýar. 
Ça ga laň ara syn da otu ryp çe ke sim gel ýär.

— On bir ýa şa, on soň «Bä şim Nu ra la» gi
rer siň. Şol ýer de özüň ýa ly ça ga lar kän. Oňa 
çen li An na mu gal ly myň ýa ny na gat nap, eli ňi 
düz me li. Su rat la ryň er bet dälä. Kemkem den 
ök de läp bar ýaň.

— Ýok, men di ňe çe ke sim ge len wag ty çek
jek! Her gün çek jek däl!

— Ha ky ky su rat keş bol ýan çaň, her gün çek me li.
— Uuuf! Ýok!

Du lu gym gy zyp git di. Eje miň soň ky aý dan 
söz le ri ni eşit me dim. Gö züm den dö kül ýän göz
ýaş lar oýun oý nap otu ran el te le fo ny myň ýü
zü ni bu ýrbu la şyk et di. Hä li den bä ri il kin ji ge
zek kel lä mi gal dy ryp, eje miň ýü zü ne se ret dim. 
Ejem te le fo ny my elim den al dy.

— Akylhu şu ňy al dy se niň şu de mir. Ene 
nä me diý di, ata nä me diý di, eşi de ňok, gu lak
la ryň ga pyl dy se niň. Ula laň da, ada ma pe ýa nyň 
deg me z.

Ejem te le fo ny my sto luň üs tü ne tark edip 
taş la dyda, aş ha na gi rip git di. Ýaň ky şar pyk 
me ni te le fo nym da ky hy ýa ly oý nuň ga zap ly 
uruş meý dan ça syn dan çy ka ryp, pen ji re le ri niň 
öňi ter je gül le re ba sy ry lan, my da ma to tula ry
my zyň saý ra ýan se si ge lip du ran ha ky ky dün
ýä — ota gy my za do la dy. 

Tek jä niň üs tün de gel şik üçin göz edip goý
lan fut bol to pum, gap da lyn da ky, pal çyk dan 
ýa sa lyp, ýar pyýal ta reňk çal nan heý ke lim, 
kür sä ýap lan gy du ran kir şi üzük du ta rym, iki 
gün den bä ri reňkli  su wa ba ty ryl gy du ran ulu
lyki çi li su rat çot ga la rym ma ňa nä gi le lik bi len 
se red ýär di.

Ejem öý ke le di. On dada er bet öý ke le di. Şu 
wagt la ra çen li me niň gel dige çer ar zuw la ry my 
çyn ha sap edip, bar ma gy my çom mal dan za
dy my alyp ber di, hü nä ri ni ma ňa öw re dip bil jek 
ze hin li mu gal lym ag ta ryp yl ga dy. Az my şu lar?!

Ýö ne, soň ejem ýe ne ýa zy lyş dy, öň kü si ýa ly 
ma ňa: «Og lum!» di ýip, ýüz le nip ug ra dy. Iý jek
iç je gi mi gün de öňüm de goý dy, tä ze eşi gem 
äber di. Ýü zü me se re dip ýyl gyr ýa ram. Men we
lin, utandym. Ba ýa ky ýa kym syz lyk ba ra da olam 

dil ýa ra nok, me nem jyň ky my çy ka ra mok. He ni
zem su rat çe ki şim gö wün ligö wün siz.

Geň gö räý me li, bir gün özüm denözüm 
üýt ge şik su rat çek dim. Su ra tym da ýü zi sa lyk 
ejem tam dy ry my za ar ka sy ny be rip, çom ma lyp 
otu r şy na uzak la ra in çe lip gid ýän ýo la se red
ýär di. Ýo luň as man bi len ta pyş ýan ýe rin den 
bo ýy bar mak ýa ly jak bir adam bär li gi ne ýö räp 
gel ýär di. Özüm bol sam ge rek! Gö rüp otur sam, 
men eje miň içi ne sa lyp ýö ren öý ke si ni çe ken 
eke nim! Ha wa, çek dim! Şo ny çe kip ba şar dym! 

Diý mek, çe ke rin! Şol öý kä ni ýaz mak üçin kän
kän su rat çe ke rin!

***
— Og lum, sen men den öý ke le me! Ça ga 

wag tyň käýändirinem, temmi hem berendirin. 
Ula laň da, sa ňa gu wan mak üçin et dim mu ny.

Di şi ýok eje miň kent le wü gi niň ara syn dan 
syz dy ryp aý dan söz le ri ne ham syk dym.

— Öý ke lä mok, eje jan! Örän dog ry edip siň. 
Ýog sam, oba my zam, oba da ky öýü mi zem tas 
ýa dym dan çy ka ran eke nim. Ba sym oba ňy tu
tuş gö zel li gi, he zil li gi bi len ken di re siň di rip, ýa
ny ňa ge ti re rin!

— Dog duk de pä mi si ziň üçin go ýup gaý
dan dy ryn. Soňsoň la ram oba bi len gat na şy gy 
goý maň! Iň sa da ýü rek li adam lar, ta pyl gy syz 
ýag şy gy lykhä si ýet ler, be re ketbol çu lyk di ňe 
oba da bar dyr.

Eje mi köp ga raş dyr ma dym. Us sa ha nam da 
iki ýyl bä ri sün nä läp çe ken naý ba şy nak gaş
lyk ese ri mi öl çe gi ne la ýyk äpet çar çu wa sa lyp, 
öýe ge tir dim. Ony di war dan as ýan wag ty myz 
ejem ýa tan ýe rin den ça la tir se gi ne ga lyp, su ra
tyň haý sy bur çu ny ýo kar rak, haý sy sy ny aşag
rak tut ma ly dy gy ny aý t dy. Uly gy zym onuň 
eşi di lereşi dil mez py şyr dy sy ny be genç li se si 
bi len bi ze ýe tir di.

Şeý dip, oba my zy öýü mi ze «gö çü rip ge tir
dik». Su ra ty myň aşa ky sag bur çu na go ýy ýa
şyl reňk bi len eje miň gö zü niň al nyn da «Ejem 
ja na ba gyş la ýa ryn...» di ýip ýaz dym.

Oraz gül GUR BA NO WA.

Hekaýa

Öý ke

BAtBöreK. Batbörek nä çe ki çi hem 
bol sa, onuň uzak ta ry hy bo lup, ir ki dö wür ler
den bä ri dür li mak sat lar üçin ula ny lyp dyr. Il kin
ji uç ýan en ja myň hy taý ly lar ta ra pyn dan oý la
nyp ta py lan dy gy aý dyl ýar. Wag tyň geç me gi 
bi len bat bö rek Azi ýa ýurt la ryn dan Ýew ro pa, 
Ame ri ka we Awst ra li ýa ýaý rap dyr. Dür li dö
wür ler de bat bö re giň dür li gör nüş le ri peý da 
bo lup dyr. Bat bö rek yl my açyş lar et mek, me
teo ro lo gi ýa bar lag la ry ny ge çir mek üçin hem 
peý da la ny lyp dyr. Ýel, ba syş we ho wa aky my 
bat bö rek bi len öl çe nip dir. Il kin ji uça ry oý lap ta
pan do gan lar Wraýt lar hem bat bö rek den peý
da la nyp dyr lar. Oý lap ta py jy lar ulu ly gy 1,5 met
re ba ra bar bo lan gu tu dan ýa sa lan iki ga nat ly 
uçar şe kil li bat bö re gi uçar la ryň ho wa da nä hi li 
do lan dy ry lyp bi lin jek di gi ni öw ren mek üçin 
peý da la nyp dyr lar. Şeý le lik de, uçar la ryň ýa sal
ma gyn da bat bö re giň uly go şan dy bo lup dyr.

Ame ri ka ly alym Ben ža min Frank lin ýyl dy
rym da elekt rik ener gi ýa sy nyň bar dy gy ny bat
bö rek ar ka ly su but edip dir.

Te le fo ny oý lap ta pan Alek sandr Gra ýam Bell 
hem yl my açyş la ry üçin bu en ja my ula nyp dyr.

An tark ti ka nyň gar bi len ör tü len ýer le rin de 
sa ni le ri çek mek üçin hem bat bö rek ula ny lyp dyr.

Gy zyK ly Güý meN je. Tomus pas ly nyň 
do wam ed ýän şu gün le rin de wag ty my zy has şa
dy ýan we gy zyk ly ge çir mek üçin dür li oýun la ry oý
na ýa rys. Eý sem, siz bat bö rek uçu ryp gör dü ňiz mi?!

El bet de, teh no lo gi ýa nyň ös me gi bi len hä zir ki 
wagt da bat bö rek yl my mak sat lar üçin ula nyl ma
ýar. Şeý lede bol sa bu ýö ne keý gu ral has köp güý
men je mak sa dy bi len ula nyl ýar. Hy taý da hal ka ra 
bat bö rek fes ti wa ly ge çi ril ýär. Bat bö re gi uçur mak 
üçin şe ma lyň öwüs me gi ne hem ze rur lyk ýok. Ýe
ňil ma te ri al dan ýa sa lan bat bö rek ler aň sat lyk bi len 
uçu ry lyp bil ner. Bat bö re giň yzyn da ky guý ru ja gy 
di ňe owa dan lyk üçin däl, eý sem, tiz li gi ni we de

ňag ram ly ly gy ny hem sak la ma ga ýar dam ed ýär. 
Has be len de gal ýan bat bö rek le riň ýü pi in çe bol sa, 
eli ňi zi kes me gi müm kin. Şol sebäp li el lik ge ýil se 
go wy bo lar. Agaç lyk ýada elekt rik ge çi ri ji le ri niň 
go la ýyn da bat bö rek uçur mak dan ga ça du ruň! 
Ýel tu ran wag ty bu oý na waç lar bi len oý na maň! 
Se bä bi ýyl dy rym çak sa, howp ly bo lup bi ler. Is le
se ňiz bat bö re giň taý ýar gör nü şi ni hem sa tyn alyp 
bi ler si ňiz ýada ony özü ňiz hem ýa sap bi ler si ňiz.

Nä dIp ýA sA mA ly? Ilki iki ta ýa jy gy şe kil
dä ki ýa ly ata nak la ýyn da ňyp ýada çüý läp, bir leş
di riň! Ka gy zy ýe re ýa zyp, üs tü ne ata nak gör nüş li 

aga jy ýer leş di riň! Gap dal la ryn dan epin üçin 2 sm 
çe me si go ýup, da şy ny ke siň! Ýe lim bi len ka gy zy 
ýe lim läň! Ony skoç bi len has hem ber ki diň! Iki 
gap da lyn dan ýüp da ňyň! Is le se ňiz hal ka da kyp 
ýü pi şo ňa hem da ňyp bi ler si ňiz. Taý ýar bo lan oý
na wa jy uçur mak üçin si ze bi ri niň kö me gi ge rek 
bo lar. Siz bat bö re giň uzyn ýü pü niň ujun dan tu tup 
şe ma la ta rap yl ga ma ly, ýol da şy ňyz bol sa, ony ýo
ka ry gal dy ryp, bel li bir wagt dan soň ra goý ber me li.

Bat bö re giň ýa sa ly şy ba ra da ky il kin ji mag lu mat 
hy taý ly fi lo sof Mo Di niň  (Moszy, b.e.ö 470391 
ýý.) ýaz gy la ryn da ga bat gel ýär. Fi lo sof tag ta bö le
gin den bat bö rek ýa sa mak üçin üç ýyl sarp edip dir. 
Ol ýü pek den we berk ma te ri al bo lan bam buk dan 
peý da la nyp dyr. Il kin ji hy taý bat bö rek le rin de ýo
ka ry gal dy gy sa ýyn ýe liň güý jü ne ses çy kar ýan 
gör nüş le ri hem bo lup dyr. Bu bat bö rek ler hy ýa ly 
gah ry man la ryň şe ki li bi len be ze lip dir.

Il kin ji bat bö rek ler te kiz we kwad rat şe kil li bo
lup dyr. Hä zir ki wagt da bol sa, dür li şe kil li, ga ba ra ly 
bat bö rek ler hem ýa sal ýar. Bat bö rek ler güý men je 
mak sa dy bi len Azi ýa ýurt la ryn da has köp uçu ryl ýar.
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«Bir el ýag ly gyň burç la ry ny 
ata nak la ýyn ep le se ňiz, bat bö
re giň esa sy bö le gi eme le ge ler».

Ben ža min Frank li nuň dos ty 
Pe ter Kol li so na 1752-nji ýyl da  

ýa zan ha tyn dan.

Kim, ha çan oý lap tap dy?Dünýäniňiňulybalyklary
Go laý da Kam bo ja da ag ra my 
300 ki log ra ma go laý bo lan, 

uzyn ly gy 4 met re ýet ýän ba lyk ta
pyl dy. Me kong der ýa syn dan tu tu
lan bu äpet ba lyk de giş li öl çeg ler 
edi lip, yzar la mak üçin en jam da ky
lan dan soň ra gaý ta dan der ýa goý
be ril di. Alym lar äpet orl ýak şe kil li 
ba ly gyň hä zi re çen li anyk la nan süý ji 
suw da ýa şa ýan iň uly ba lyk dy gy ny 
aýd ýar lar. Mun dan ozal 2005nji 
ýyl da Tai land da ag ra my 293 ki log
ram bo lan lak ga ba ly gy tu tu lyp dy.

Kam bo ja dün ýä de ba ly gyň iň 
köp ýa şa ýan ýur tla ry nyň bi ri ha
sap lan ýar. Me kong der ýa syn da 
ba lygyň müňden gowrak görnüşi 
bi len bir ha tar da leň ňeç le r, ýy
lan la r, pyş ba ga la r we gur ba ga la r 
hem ga bat gel ýär. Göz ba şy ny Ti
bet pla to syn dan alyp gaýd ýan bu 
der ýa Hy taý, Mýan ma, La os, Tai
land, Kam bo ja we Wýet nam döw
let le ri niň üs tün den geç ýär. Eý sem, 
süý ji suw da ýa şa ýan baş ga nä hi li 
ba lyk lar bar ka?!

Der ýa lar da, köl ler de we akar 
suw lar da ýa şa ýan ba lyk la ra süý ji 
suw da ýa şa ýan ba lyk lar di ýil ýär. 
Bu lar de ňiz dir um man lar da ky ba
lyk lar dan ta pa wut ly bol ýar. Der
ýa da ýa şa ýan ba ly gy deň ze goý

ber seň ýa şap bil me ýär. Se bä bi, 
deň ziň su wy aşa şor bo lup, dü zü
min de köp muk dar da duz bol ýar. 
De ňiz de ýa şa ýan ba lyk bol sa der
ýa da ýa şap bil me ýär. Ba lyk la ryň 
kä bir gör nü şi bol sa süý ji hemde 
şor suw da ýa şap bil ýär.

Ak ba lyk. Balygyň bu gör
nü şi Ha zar we Ga ra deň ziň bas seý
nin de ga bat gel ýär. Bu ba lyk la ryň 
sa ny soň ky ýyl lar da aza lyp dyr. Ola
ryň sa ny nyň kö pel dil me gi üçin 
eme li usul da ös dü ri lip, su wa goý
be ril ýär. Öň ki dö wür ler dä ki mag lu
mat lar da ak ba ly gyň uzyn ly gy nyň 5 
met re, ag ra my 1,5 ton na ýe ten di gi 
bel le nil ýär. Ýyr ty jy ba ly gyň kä bir 
gör nü şi süý ji we şor su wuň ga ryş
ýan ýer le ri bo lan dil kaw lar da, ýag
ny der ýa la ryň deň ze guý ýan ýer le
rin de hem ýa şa ýar. Kä bir gör nü şi 
bol sa di ňe de ňiz de ýa şa ýar.

me kong äpet lak ga sy. 
Lak ga nyň dür li gör nüş le ri bo lup, 
ýyr ty jy ba ly gyň Me kong der ýa
syn da ýa şa ýa ny ola ryň iň ulu sy 
ha sap lan ýar. Bu ba lyk lar uzak ýa
şa ýan dy gy bi len hem bel li dir. Ge
çi ri len bar lag la ra gö rä, olar 60 
ýy la çen li ýa şa ýar lar. Me kong lak
ga sy nyň uzyn ly gy 3 met re, ag ra
my 300 ki log ra ma go laý bol ýar. 

Tai land da we La os da bu ba ly gyň 
tu tul ma gy çäk len di ril ýär.

Al li ga tor ba ly gy. Iki ha tar ly 
diş le ri we kro ko di liň kä meň zeş bur
ny bo lan bu ýyr ty jy ba lyk lar süý ji 
we şor suw da ýa şap bil ýär ler. Uzyn
ly gy 3 met re, ag ra my 160 ki log ra ma 
go laý bol ýan bu jan dar lar De mir ga
zyk Ame ri ka da ky der ýa lar da ýa şa
ýar lar. Mis si si pi der ýa sy nyň aşa ky 
aky my nyň bas seý nin de ga bat gel
ýän ba lyk lar 50 ýy la çen li ýa şa ýar lar.

Ara paý ma. Ama zon ka 
der ýa syn da ga bat gel ýän bu jan
dar la ryň uzyn ly gy 3 met re, ag ra
my 135 ki log ra ma ba ra bar bol ýar. 
Bra zi li ýa da, Pe ruw da we  Ga ýa na
da ga bat gel ýän bu tä sin ba lyk su
wuň da şyn da hem dem alyp bil
ýär. Olar su wuň da şyn da 24 
sa ga da çen li ýa şap bil ýär ler.

Orl ýak şe kil li äpet ba lyk. 
Süý ji suw da ýa şa ýan we ba lyk ha
sap lan ýan hem bol sa, onuň daş ky 
şe ki li de ňiz de ýa şa ýan jan dar la ra 
meň ze ýär. Süý ji suw da ýa şa ýan iň 
uly jan dar la ryň bi ri bo lan te ge lek 
şe kil li bu ba ly gyň 1990njy ýyl lar da 
alym lar ta ra pyn dan haý sy to pa ra 
de giş li di gi kes git len di. Bu ba ly gyň 
ag ra my 600 ki log ra ma, uzyn ly gy 
4,5 met re çen li bo lup bil ýär.
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d o w a m a t g g m

a ý s a h a r a

g a t a k a r b r e ý

a a n a d o l y s

o w n u k j n a n a

r ç a m a n p t

a l y a a ý a m a k

z m a r z s a ý a

a l m a i ş a n ý i

a ý a r a m a r

a ý r a k n ý l

r e t a n a ý a n

l i w i ý a i s a b a

a a i n e k a z a l

n h a k a a ý n ý a

Dik li gi ne: 1. Üç-dört aý lyk gu zy. 2. Ikuç lu ly gy gör kez ýän 
bag laý jy kö mek çi. 3. Gö ze ýa kym ly, my la ýym, aja ýyp, gö zel. 
4. Be de ni syh-syh, ala uzyn ti ken li jan dar. 5. Ýew ro pa da bir 
mil let. 6. Ýol ur ýan adam, ta laň çy. 7. Di ku çar ky sy my. 8. Ör-
de giň bir gör nü şi. 9. En dam, be den. 10. Zä her li ýy lan. 11. Top, 
pök gi gör nü şin de. 12. Uçar ky sy my. 13. Mas ga ra, rys wa, we je-
ra. 20. Ça lyň ýü zü ne gal ýan go ýy gal dy rym. 22. Bi çi len er kek 
dü ýe. 23. Eýer çi, eýer us sa sy. 24. Taň ry nyň be ren pa ýy, rys-
gal. 25. Ha ly çy lyk da ula nyl ýan gu ral. 33. Ta ga my duz ly, du zy 
ar tyk. 35. Bir za dyň aşa gy, düý bi, te ýi. 37. Ça ga la ra gö zeg çi-
lik et mek bi len meş gul lan ýan aýal. 42. Gur ha nyň ýe di den bir 
bö le gi. 43. San. 44. «Dag dan in dim, daş dan in dim» (ma tal). 
45. Bol ma ly syn dan ar tyk, öte, ag dyk. 46. Ki riş li saz gu ra ly. 
47. Keý pi kök, ho şal. 49. Ite be ril ýän iý mit. 58. On iki sa gat lyk 
suw no ba ty, dört suw. 60. Öz be gis tan da bir şä her. 62. Yga lyň 
bir gör nü şi. 63. Gö çü len de tä rim, uk, ça ga ryk ýa ly öý goş la ry 
ýük len ýän ýük. 65. Ýi tel di ji gu ral. 66. Kyb la nyň gar şy sy ýa-
da de mir ga zyk bi len gün do gar ta ra pyň ara ly gy. 67. Agyr zat-
la ry gö ter mek üçin iki adam bo lup gö te ril ýän dört tu ta waç ly 
gu ral. 73. Küşt oý nu nyň kö ne çe at lan dy ry ly şy. 74. Kö pelt mek 
üçin go ýul ýan gor, tyg şyt la nan pul, em läk. 75. Ba lyk tut mak 
üçin ula nyl ýan çar şak gör nüş li es bap. 76. Türk men nus ga wy 
şa hy ry. 77. Bo ýy 20-25 sm, bal da gy ak gül li iýil ýän ot. 79. 
Halk ho ja ly gy nyň bir pu da gy. 82. Kü müş söw reňk li me tal. 85. 
Mä hel le, mä re ke, üýş me leň. 90. Har ma nyň or ta sy na di kil ýän 
agaç. 92. Ada myň be de nin de bol ýan ga ra meň ýa-da gyz gylt 
teg mil. 95. Eder men, ba tyr, gaý rat ly. 96. Küşt ma ly. 97. Daň 
bi len, sä her, gün dog maz dan öň.

ke se li gi ne: 1. Saz gu ra ly. 4. Gum da bit ýän, odun üçin 
ula nyl ýan ösüm lik. 6. Ses le riň yzy gi der li pe sel me gi ýa-da 
ýo kar lan ma gy. 9. Ho raz (kö ne söz). 11. Bir za da gö rül ýän taý-
ýar lyk, bir zat üçin edil ýän ala da. 14. Saz no ta sy. 15. Ýer sü-
rül ýän gu ral. 16. Sun ga tyň bir gör nü şi. 17. Oý nuň düz gü ni ne 
se red ýän adam. 18. Bi ri ne karz ber len pul. 19. Ada myň we pa ly 
dos ty. 21. Aýal do gan. 24. Akyl, aň ar ka ly eme le gel ýän iç ki 
duý gy. 26. Bir za dyň da şy na edi len ger mew. 27. Ýur du myz da 
bir şä her. 28. Öý le wagt la ry ýa gyp, der rew hem diň ýän güýç li 
ýa gyş. 29. Bir zat dan çe kin jeň lik, ga ça dur mak lyk. 30. Kä riz 
gu ýu la ry nyň  su wu nyň akyp geç ýän ýo ly. 31. Mi we. 32. Tej-
ri be siz, bi lim siz, dü şün je siz. 34. Nus ga wy ede bi ýat da gün do-
ga ryň at lan dy ry ly şy. 36. Sy pat la ryň kem lik de re je si niň go şul-
ma sy. 37. Di şiň da şy ny ört ýän syr ça. 38. Grek elip bi ýi niň bir 
har py. 39. Suw ak ýan ýa-da bir wagt suw akan jar. 40. Ýok luk 
gör kez ýän bag laý jy kö mek çi. 41. On iki ýy la deň bo lan wagt 
ara ly gy. 43. Özüň den ki çi er kek do gan. 44. Türk men halk des-
san la ry nyň bir gah ry ma ny. 46. Ot, alaw. 48. Gar gy dan ýa sa-
lan tüý dü giň bir gör nü şi. 50. Ke sel be jer ýän se riş de, der man. 
51. Iki uju na ti gir geý di ril ýän uzyn de mir. 52. Ýüp lik egir mek 
üçin ýö ne keý je gu ral. 53. Gör kez me ça lyş ma sy. 54. Halk, ilat, 
adam lar. 55. Hi le, me kir lik, al daw. 56. Süý re ni ji jan dar. 57. 
Ga dy my türk men saz gu ra ly. 59. Ma te ma ti ka da nä bel li li giň 
bel gi si. 61. Mes sep siz, tu tan ýer li däl, dur nuk syz. 64. Ow nuk 
sa ma na ke pek, pa çak ýa ly zat lar ga ry lyp edil ýän mal iý mi. 
66. Atyň toý na gy na ka kyl ýan de mir. 68. Go şa, iki ör küç li dü-
ýe. 69. Ýe riň hem ra sy. 70. Ýag ty lyk be ri ji en jam. 71. Saz no-
ta sy. 72. Maň la ýy bir şah ly uly jan dar. 73. Dür li ýo gyn lyk da 
çy byk gör nüş li me tal önüm. 74. To wuk, guş (kö ne söz). 76. Iki 
ta ra pyň gep le şik li, yla la şyk ly or ta da goý ýan wa da sy, ta la by. 
78. Gyz gylt reňk li ýum şak me tal. 80. Daş-tö we re gi suw bi-
len gur şa lan gu ry ýer bö le gi. 81. Ýyl ha sa by nyň ul ga my. 82. 
Bak ja eki ni. 83. Iner bi len kär de ri den bo lan dü ýe. 84. Bir nä-
çe ses le riň go şul ma gyn dan dö rän güýç li şow hun, gal ma gal. 
86. Aw tou lag ky sy my. 87. Edep li lik, sy pa ýy lyk. 88. Meş hur 
ki noakt ýor Brýus ... 89. Uguň ýo nu lyp in çe len ujy. 90. Gün or-
ta dan agan dan soň ky wag t. 91. Ne ajy, ne-de süý ji, ta gam syz. 
93. Ýew ro pa da paý tagt şä her. 94. Bag laý jy kö mek çi. 98. Kä-
ki li ge meň zeş aw gu şy. 99. Dä ne li ler maş ga la sy na de giş li bo-
lan  bo gun-bo gun bal dak ly meý dan oty. 100. He mi şe ki si ýa ly 
bo lup du ran, öw re ni şi len. 101. Ga dy my ki riş li saz gu ra ly. 102. 
Oňur ga nyň ça nak lyk süň ki bi len bi rig ýän ýe ri.
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Ýe ne-de laýyk 150 gün den Ka tar da fut bol bo ýun ça 
XX Dün ýä Ku bo gy na ba dal ga ber ler. Bi zem şol my-
na sy bet li ga ze ti miz de yzy gi der li ýag daý da mun dan 
öň ki Dün ýä Ku bo gy ýa ryş la ry ba ra da ky mag lu mat-
la ry si ziň dyk ga ty ňy za ýe tir me gi ma kul bil dik.

Futbol oýny XX asy ryň ba
şyn da fut bolyň wa ta ny Bri
ta ni ýa nyň çä gin den çy kyp, 
yk ly myň beý le ki ýurt la ryn da, 
şol san da Gü nor ta Ame ri ka
da iň esa sy spor ta öw rü lip 
baş lap dy. Fut bo ly bir ýe re 
jem le mek mak sa dy bi len 
1904nji ýyl da esas lan dy ry
lan FI FAnyň il kin ji kong re si 
ýe nede şol ýyl Pa riž de ge
çi ril ýär. 1919njy ýyl da Fran si

ýa nyň fut bol fe de ra si ýa sy nyň baş lyk ly gy na saý la nan 
Žýul Ri me fe de ra si ýa nyň 1nji sek re ta ry we zi pe si ne 
An ri De lo ne ni bel le ýär. Ola ryň iki si Dün ýä Ku bo gy ny 
ge çir mek üçin ta gal la ba ry ny ed ýär. 1920nji ýyl da 
Žýul Ri me FI FAnyň pre zi den ti we zi pe si ne saý lan ýar. 
Şol ýyl lar da mil li ýy gyn dy la ryň öza ra du şuş ýan ýe ke
täk ýa ryşy Olim pi ýa oýun la ry dy. Ýö ne Olim pi ýa oýun
la ryn dada pro fes sio nal lar çy kyş edip bil me ýär di. Bu 

ýag daý fut bol çy la ry bi yn ja lyk ed ýär di. 1920nji ýyl da 
Bel gi ýa nyň Ant wer pen şä he rin de ge çi ri len ýyg na ny
şyk da Dün ýä Ku bo gy ny ge çir mek ba ra da hem me ler 
yla laş ýar. 1926njy ýyl da De lo ni FI FAnyň kong re sin de: 
«Bu gün ki gün hal ka ra fut boly di ňe Olim pi ýa oýun la ry 
bi len çäk len di ril me li däl. Ol in di bu çä ge sy ga nok. Hä
zir ki wagt da en çe me ýurt da fut bol pro fes sio nal de re
je de oý nal ýar. Bu bol sa iň ök de oýun çy la ryň Olim pi ýa 
oýun la ryn da çy kyş edip bil me jek di gi ni aň lad ýar» di
ýip, mä re kä ýüz len ýär. Bu söz ler den soň Dün ýä Ku bo
gy nyň ge çi ril me gi  bir agyzdan ma kul la nylýar.

ÝewropaDan 4 ÝygynDy gatnaşÝar
Il kin ji Dün ýä Ku bo gy ny gu ra mak üçin 4si 

Ýew ro pa dan je mi 5 ýurt — Is pa ni ýa, Ita li ýa, Ni der land
lar, Şwe si ýa hemde Urug waý is leg bil dir ýär. Çem pio
nat üçin ýö ri te sta dio nyň gu rul jak dy gy, şol san da ýa
ry şa gat naş jak äh li ýy gyn dy la ryň çyk da jy la ry nyň 
çe kil jek di gi wa da be ril ýär. 1930njy ýyl da ýur duň ga
raş syz ly gy na 100 ýy lyň dol ma gy, Urug wa ýyň 1924nji 
we 1928nji ýyl da ky Olim pi ýa oýun la ry nyň çem pio ny 
bol ma gy, baş ga ça aý dy lan da, şol wagt ky fut bo lyň iň 
öň de ba ry jy ýy gyn dy sy nyň Gü nor ta Ame ri ka nyň bu ki
çi jek ýur du nyň bol ma gy FI FAnyň ýol baş çy la ry ny yr
mak üçin ýe ter lik se bäp ler bol ýar. Şeý le lik de, 1928nji 

ýy lyň 26njy ma ýyn da Ams ter dam da bo lup ge çen FI
FAnyň kong re sin de tä ze uly ýa ry şyň il kin ji gu raý jy sy 
diý lip Urug waý saý lan ýar. Bu ýag daý dan nä gi le bo lan 
Ýew ro panyň 4 ýur dy mu ňa jo gap hök mün de, çem pio
na ta gat naş mak dan ýüz öwür ýär. Çem pio na ta Ýew ro
pa dan gat naş jak ýy gyn dy ta pyl ma ýar. Soň ra Žýul Ri
me kä bir ýy gyn dy la ry yr mak üçin aý la nyp çyk ýar. 
Ne ti je de, öz ýur dy Fran si ýa dan baş ga Bel gi ýa nyň, 
Ýu gos la wi ýa nyň hemde Ru my ni ýa nyň ýy gyn dy la ry 
gat naş ma ga ra zy lyk ber ýär. Beý le ki ýurt lar yk dy sa dy 
ýet mez çi lik, um man dan geç me giň kyn çy ly gy, ara nyň 
daş ly gy... ýa ly se bäp ler den gat naş mak dan bo ýun 
tow la ýar lar. 3 ýy gyn dy nyň — Fran si ýa nyň, Bel gi ýa nyň 
hemde Ru my ni ýa nyň fut bol çy la ry bir gä mi de Urug
wa ýa gid ýärler. Şeý le lik de, il kin ji Dün ýä Ku bo gy na 
Ýew ro pa dan 4, Gü nor ta Ame ri ka dan 7, De mir ga zyk 
Ame ri ka dan 2 ýy gyn dy, je mi 13 to par gat naş ýar. To
par lar 4 to par ça da çy kyş edip, 1nji to par ça da 4, beý
le ki le rin dede 3 ýy gyn dy öza ra güýç sy na nyş ma ly 
edil ýär. Ýer eýe si Urug waý, Ar gen ti na, Bra zi li ýa we 
ABŞ esa sy fa wo rit ler hök mün de bi jä gat naş ýar.

emi n Duşuşygy
wagtynDan öň tamamlaÝar

1930njy ýy lyň 13nji iýu lyn da baş lan çem pio
na tyň il kin ji iki oý ny şol bir wagt da bat al ýar. Il kin ji 
du şu şyk lar da Fran si ýa Mek si ka ny 4–1, ABŞ bol sa Bel
gi ýa ny 3–0 ha sa byn da ýeň li şe se ze war ed ýär. Fran si
ýa–Mek si ka du şu şy gy nyň 19njy mi nu tyn da ta pa wut
la nan fran si ýa ly Lu si en Lo ren Dün ýä Ku bo gy nyň 
ta ry hyn da ky il kin ji go ly ge çi ren fut bol çy hök mün de 
ady ny al tyn harp lar bi len ýaz dyr ýar. 1nji to par ça nyň iň 
ýat da ga lan oý ny Ar gen ti na bi len Fran si ýa nyň ara syn
da ky du şu şyk bo lup, bra zi li ýa ly emin Al mei da Re go 
ýal ňyş lyk bi len 1–0 ha sa byn da utu lyp bar ýan Fran si ýa
nyň hü jü mi do wam ed ýän pur sa tyn da du şu şy gy wag
tyn dan 6 mi nut öň ta mam la ýar. Des si ne FI FAnyň de
giş li ýol baş çy la ry tarapyndan egineşik le ri ni çal şan 
fut bol çy la r tä ze den meý dan ça çy karyl ýar we oý nuň 
ga lan 6 mi nu ty oý nadyl ýar. To par ça da ky äh li oý
nundada ýe ňip, 6 utuk top lan Ar gen ti na ýa rym fi na la 
çyk ýar (her ýeň şe 2 utuk be ril ýär di). 2nji to par ça da 
Ýu gos la wi ýa Bra zi li ýa ny 2–1 ha sa byn da ýeň ýär. Soň ra 

iki to par hem Bo li wi ýa ny 4–0 ha sa byn da ut ýar. Şeý le
lik de, 4 utuk top lan Ýu gos la wi ýa ýa ry şy do wam et dir
ýär. 3nji to par ça da «Sen te na rio» sta dio ny nyň gur lu
şy gy do ly ta mam lan ýan ça Urug waý du şu şyk 
ge çir me ýär. Il kin ji du şu şy gy ny çem pio nat baş la nyn dan 
5 gün soň oý nan Urug wa ýyň ýy gyn dy sy il ki Pe ru wy 
1–0, soň ra Ru my ni ýa ny 4–0 ýe ňip, aň sat lyk bi len ýa
rym fi na la çyk ýar. 4nji to par ça da ABŞnyň ýy gyn dy sy 
Bel gi ýa nyda, Pa rag wa ýyda 3–0 ha sa byn da utup, 
ýa ry şy do wam et dir mä ge hu kuk ga zan ýar. Bel gi ýa nyň 
der we ze sin den 3 gol ge çi ren Bert Pa ta nau de Dün ýä 
Ku bo gy nyň ta ry hyn da hettrik eden il kin ji fut bol çy 
bol ýar. Şon dan 2 gün soň 1nji to par ça da Ar gen ti na nyň 
Mek si ka ny 6–3 ha sa byn da ýe ňen du şu şy gyn da Sta bi
le 3 ge zek ta pa wut lan ýar.

6–1 ha sa Byn Da ta mam la nan
Ýa rym fi nal oÝun la ry

Ýa rym fi na lyň iki du şu şy gy hem 6–1 ha sa byn
da ta mam lan ýar. Ar gen ti na bi len ABŞ du şuş ýar. Ar gen
tin ler 1nji ýa rym da 1–0 ha sa byn da öňe saý lan ýar lar. 
Esa sy oýun çy sy Treý si niň şi kes al ma gyn dan soň ABŞ 
2nji ýa rym da 5 gol ge çir dip, 6–1 ha sa byn da utul ýar. 
Du şu şyk da Sta bi le we Peu sel la nyň her si 2 gol ge çir ýär. 
Beý le ki ýa rym fi nal da Ýu gos la wi ýa 4nji mi nut da öňe 
saý lan ýar. 18nji mi nut da meý dan ça nyň da şy na bar
ýan to py gap dal da du ran po li si ýa iş gä ri aýa gy bi len 
sak la ýar. Şol pur sat dan soň Ped ro Sea ha sa by deň le
ýär. 20nji mi nut da An sel mo Urug wa ýy öňe çy kar ýar. 

Bu gol dan soň ýu gos law lar ha sa by deň le sede, bra zi
li ýa ly emin aras sa go ly of saýt ba ha na sy bi len ha sa ba 
al ma ýar. Ne ti je de, Urug waý Ped ro Sea nyň 3 gol ge çi
ren bu oý nun da (ýa ry şyň 3nji hettri gi) 6–1 ha sa byn
da utup, fi na la çyk ýar.

her Kim öz to pun Da Ýeň Ýär
Il kin ji Dün ýä çem pio ny ny kes git le jek fi nal oý ny 

30njy iýul da Mon te wi deo da ky «Sen te na rio» sta dio
nyn da, Gü nor ta Ame ri ka yk ly my nyň iki we ki li, ara çä gi
ni Pla ta der ýasy nyň kes ýän iki ýur dy — Urug waý bi len 
Ar gen ti na nyň ara syn da oý nal ýar. 93 müň ada myň to
ma şa eden oý nu na bel gi ýa ly Jon Lan je nus emin lik ed
ýär. Du şu şy gyň 1nji ýa ry my ar gen tin le riň to py bi len 
oý nal ýar. Oý nuň 12nji mi nu tyn da ýer eýe si Urug wa
ýyň oýun çy sy Do ra do ha sa by aç ýar. 20nji mi nut da 
Peu sel le niň ha sa by deň le me gin den soň, Sta bi le 37nji 
mi nut da ar gen tin le ri öňe saý la ýar. Du şu şy gyň 2nji ýa
ry my urug waý ly la ryň to py bi len oý na lyp, Sea (59), 
Iriar te (69) hem de Kast ronyň (89) gol la ry esa syn da 
ýer eýe le ri 4–2 ha sa byn da ýe ňiş ga zan ýar.

3nji ýer üçin du şu şyk ge çi ril män, ýa rym fi nal da 
utu lan iki to pa ryň çem pio nat da ky oýun la ry na se re
di lip, ABŞ bü rünç me da lyň eýe si diý lip kes git le nil ýär.

gy zyK ly mag lu mat lar
Çem pio na ta gat na şan Ru my ni ýa nyň mil li ýy

gyn dy sy nyň dü zü mi ni ýur duň şa sy Ka rol II saý la ýar.
1nji to par ça da ky Ar gen ti na bi len Çi li niň ara

syn da ky oýun da her to pa ryň tä lim çi le ri Dün ýä çem
pio nat la ry nyň ta ry hyn da ky iň ýaş tä lim çi ler bol ýar 
(Hu an Ho se Tra mu to la 27 ýaş, Gýor gi Orth 29 ýaş).

Du şu şyk lar paý tagt Mon te wi deo da ky 3 sta di
on da («Po si tos» — 10 000, «Par kue Sent ral» —20 
000, «Sen te na rio» — 90 000) oý na lyp, iň az san ly 
sta di on da ge çi ri len çem pio nat hök mün de ta ry ha gir ýär.

Fi nal oý nu nyň ge çi ri len «Sen te na rio» (100nji 
ýyl di ýen ma ny ny aň lad ýar) sta dio ny çem pio nat üçin, 
şol san da ýur duň ga raş syz bo la ny na 100 ýy lyň dol ma
gy se bäp li ge çi ril jek dür li çä re ler üçin ýö ri te gu rul ýar.

3nji to par ça da ky Ru my ni ýa—Pe ru  du şu şy
gyna ba ryýo gy 300 janköýer to ma şa ed ýär.

Fi nal oý nu nyň er te si gü ni bo lan 31nji iýul 
çem pi on lyk ga za nan Urug waý da mil li dynç gü ni 
diý lip yg lan edil ýär.

Il kin ji Dün ýä Ku bo gyn da çy kyş et mek üçin 
saý la ma oýun la ry ge çi ril me ýär. Gat na şan 13 mil li ýy
gyn dy ýö ri te ça ky lyk bo ýun ça bu ýer de çy kyş ed ýär.

Çem pio na ta je mi 15 emin (baş emin, gap dal 

emin) gat naş ýar (Bel gi ýa dan 2, Fran si ýa dyr Ru my ni ýa
dan hemde Mek si ka dan 1, ga la nyda Gü nor ta Ame ri ka 
yk ly my nyň we kil le ri bo lup, ola ryň 6sy Urug waý dan).

Dün ýä çem pio na ty na gat na şan ýurt la ryň 
Urug wa ýa bar ýan ça haý sy to par ça da çy kyş et jek
di gi bel li edil män di. Bi je ler äh li to par Urug wa ýa 
ge le nin den soň çe kil ýär.

Dün ýä Ku bo gy nyň ta ry hyn da ky il kin ji go ly 
fran si ýa ly Lu si en Lo ren der we zä gi riz ýär (Fran si ýa
Mek si ka: 4–1). Il kin ji penalti ur gu sy ny mek si ka ly Ma
nu el Ro sas ýe ri ne ýe tir ýär (Ar gen ti naMek si ka: 6–3). 
Öz to ru na gi ri zi len il kin ji gol hem mek si ka ly Ma nu el 
Ro sa sa de giş li bo lup, ol bu oýundan 3 gün to pa ry
nyň Çi li bi len ge çi ren du şu şy gy nyň 52nji mi nu tyn da 
to py öz derwezesinden girizýär (Çi li–Mek si ka: 3–0).

1930njy ýyl da ky il kin ji Dün ýä Ku bo gyn da 
çem pi on bo lan fut bol çy la ryň iň soň ku sy Er nes to 
Mas ke ro ni 1984nji ýy lyň 3nji iýu lyn da 76 ýa şyn
da,  şol çem pio na ta gat na şan fut bol çy la ryň iň soň
ku sy ar gen ti na ly Fran sis ko Wa ral lo 2010njy ýy lyň 
30njy aw gus tyn da, ýag ny çem pio nat dan 80 ýyl 
soň, 100 ýa şyn da ara dan çyk ýar.

Çem pio na tyň iň köp gol ge çi ren fut bol çy sy ar
gen ti na ly Gil ler mo Sta bi le il kin ji oýun da esa sy dü züm de 
meý dan ça goý be ril me ýär. To pa ryň esa sy hü jüm çi si Ma
nu el Fer rei ra uni wer si tet sy nag la ry üçin Urug waý dan öz 
ýur dy Ar gen ti na do lan ýar. Şon dan soň tä lim çi Sta bi le ni 
meý dan ça çy kar ýar. Ol 4 oýun da 8 gol ge çir ýär.

IlkInjI çempIon — UrUgwaý

Çem pi on: urug waý
Fi nal çy: Ar gen ti na
3-nji ýer: ABŞ
4-nji ýer: ýu gos la wi ýa

gatnaşan toparlar (13): urug-
waý, Ar gen ti na, Bel gi ýa, Bo li wi ýa, 
Bra zi li ýa, Fran si ýa, Çi li, ru my ni-
ýa, ýu gos la wi ýa, Mek si ka, Pe ru, 
Pa rag waý, ABŞ

ge çi ri len wag ty: 13-30-njy iýul  (1930)
Oý na lan du şu şyk: 18 oýun
ge çi ri len gol: 70 (or ta ça 3,9)
To ma şa çy: 434 500 (or ta ça 24138)

urugwaýlylaryň topy Argentinleriň topy

Dünýä Kubogynyň taryhyndan
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Dünýä

tarap
KubogynaEýranyň ýygyndysy

Ka tar 2022-ä gat naş ýan ýy gyn dy lar ba ra da ky gys ga ça 
mag lu mat la ry my zy si ziň dyk ga ty ňy za ýe tir me gi mi zi do-

wam ed ýä ris. Bu ge zek ki makalamyz Azi ýa nyň baş ga bir 
güýç li we ki li, goň şy Eý ran Ys lam Res pub li ka sy nyň ýy gyn dy-
sy ba ra da bo lar.

Yk ly myň öň de ba ry jy fut bol ýurt la ry nyň ha ta
ryn da ag zal ýan Eý ran da fut bol fe de ra si ýa sy 1928
nji ýyl da dö re dil ýär. 1948nji ýyl da FI FAnyň, 1954
nji ýyl dada AFKnyň ag za ly gy na ka bul edil ýär. 

Dün ýä Ku bo gy ýa ryş la ryn da 6njy ge zek çy
kyş et jek Eý ra nyň ýy gyn dy sy DKniň saý la ma 
tap gyr la ry na Ger ma ni ýa 1974den bä ri gat naş ýar. 
Ir ki ýyl lar da FI FAnyň ag za sy bol man dy gy üçin, 
soň ky ýyl lar da bolsa, dür li se bäp ler den Dün ýä Ku
bo gy nyň saý la ma tap gy ry nyň da şyn da gal ýar. Ger ma
ni ýa 1974 Dün ýä Ku bo gy nyň saý la ma tap gy ryn da Awst ra li
ýa dan utu lyp, ilkinji synanyşygyny şowsuz geçirýär. 1978nji 
ýyl da Ar gen ti na da ge çi ri len ýa ryş Eý ra nyň ýy gyn dy sy nyň 
gat na şan il kin ji Dün ýä Ku bo gy bol ýar. Saý la ma tap gy ry nyň 
fi nal bö le gi ni ýeň liş siz ta mam lan Eý ra nyň ýy gyn dy sy Dün

ýä Ku bo gyn da 4nji to par ça da Ni der land lar dan 4–0 utul ýar. 
Şot lan di ýa bi len 1–1 deň medeň oý nap, il kin ji utu gy ny 
ga zan ýar. Du şu şyk da Eý ra nyň ýy gyn dy sy nyň go lu
ny Iraj Da naei fard ge çi rip, ol Dün ýä Ku bo gyn da 
ta pa wut la nan il kin ji eý ran ly fut bol çy bol ýar. 
To par ça da ky 3nji du şu şy gyn da Pe ru wyň 
ýy gyn dy syn dan 4–1 utul ýar. Oýun da Eý ra nyň 
ýe ketäk go lu ny Has san Row şan ge çir ýär. 

1982nji ýyl da ky DKniň saý la ma tap gy ry
na gat naş mak dan ýüz öw ren Eý ra nyň ýy gyn dy sy 
1986njy ýyl da ky Dün ýä Ku bo gy nyň saý la ma tap gy ry na 
bol sa, se bit de eme le ge len çyl şy rym ly ýag daý lar 
se bäp li alyn ma ýar. Ola ra 1990njy ýyl da Ita li ýa
da, 1994nji ýyl da ABŞda ge çi ri len Dün ýä Ku
bo gy ýa ryş la ry nada gat naş mak ba şart ma
ýar. 1998nji ýyl da Fran si ýa da ge çi ri len 
Dün ýä Ku bo gy Eý ra nyň ýy gyn dy sy nyň 
20 ýyl dan soň gat na şan il kin ji, umu
my lyk da 2nji Dün ýä Ku bo gy bäs le şi gi 
bol ýar. «F» to par ça da Ýu gos la wi ýa dan 
1–0 utul an Eý ran 2nji du şu şy gyn da, ta
ry hy du şu şyk da ABŞnyň ýy gyn dy sy ny 
Ha mid Es ti li (40) hemde Meh di Mah da wi kia nyň (84) gol
la ry bi len 2–1 ýeň ýär. Eý ran ly lar 3nji du şu şy gyn da ne mes
ler den 2–0 ýe ňil ýär. 2002nji ýyl da Azi ýa da ge çi ri len ýa ry şa 
pleýoff da Ir lan di ýa dan utu lyp, gat na şyp bil me ýär. Eý ra nyň 
ýy gyn dy sy nyň gat na şan 3nji Dün ýä Ku bo gy 2006njy ýyl
da Ger ma ni ýa da ge çi ri len çem pio nat bol ýar. Olar bu ýa ryş da 
«D» to par ça düş üp, il ki Mek si ka dan 3–1, soň ra Por tu ga li ýa
dan 2–0 as gyn gel ýär.  3nji du şu şy gyn dada An go la bi len 1–1 
deň medeň oý na ýar (Bah ti ýar za deh 75 – Fla wio 60). 

Gü nor ta Af ri ka 2010 Dün ýä Ku bo gy nyň da şyn da ga lan Eý
ra nyň ýy gyn dy sy 2014nji ýyl da Bra zi li ýa da ge çi ri len ýa ry şa 
gat naş ýar. «F» to par ça da Ni ge ri ýa bi len gol suz deň medeň 
oý nan eý ran ly lar Ar gen ti na dan 1–0, Bos ni ýa we Ger se go wi na
dan hem 3–1 ýe ňil ýär. 2018nji ýyl da Rus si ýa da ky Dün ýä Ku bo
gy Eý ra nyň ýy gyn dy sy üçin iň şow ly ge çen çem pio nat bol ýar. 
Ma rok ko ny Bu had du zyň 90+5nji mi nut da ky pe nal ti go ly bi len 
ýe ňen Eý ra nyň ýy gyn dy sy 2nji oý nun da Is pa ni ýa dan 1–0 utul
ýar. 3nji du şu şy gyn da Por tu ga li ýa bi len du şu şyp, soň ky mi
nut lar da (90+3) ýe nede pe nal ti den An sa ri far dyň ge çi ren go ly 
esa syn da ha sa by deň län Eý ra nyň ýy gyn dy sy 4 utuk top la ýar. 
Ýö ne bu ola ryň 1/8 fi na la çyk ma gy üçin ýe ter lik bol ma ýar. 

Eý ra nyň ýy gyn dy sy Dün ýä Ku bo gyn da 15 du şu şyk da 2 
ge zek ýe ňiş ga zan ýar, 4 sa par deň me-deň oý nap, 9 oýun-
da hem ýe ňil ýär. 9 gol ge çi rip, 24 go ly hem ge çird ýär. 
DK-niň saý la ma tap gy ryn da 146 oýun da 92 ge zek ýe ňiş 
ga zan ýar. 35 oýun da deň me-deň oý nap, 19 du şu şyk da-da 

ýe ňil ýär (316 — 89 gol).
Il kin ji du şu şy gy ny 1941nji ýylda Ow ga nys

tan bi len ge çi ren (0–0) Eý ra nyň ýy gyn dy sy nyň iň 
uly ha sap ly ýeň şi 2000nji ýyl da bel li ge alyn ýar. 
Şon da eý ran ly lar Gua myň ýy gyn dy sy ny 19–0 ha
sa byn da ýeň ýär. Ola ryň iň uly ha sap ly ýeň li şi hem 
Tür ki ýe bi len bo lan oýun da ha sa ba al nyp, 1950nji 
ýyl da ky du şu şyk da 6–1 ha sa byn da as gyn gel ýär. 

Azi ýa Ku bo gy ny 1968–1972–1976njy ýyl lar da yz
lyyzy na 3 ge zek eýe län Eý ra nyň ýy gyn dy sy şol çem pi

on lyk lar dan soň fi na la hem çy kyp bil me ýär. Gün ba tar Azi ýa nyň 
çem pio na tyn da 4 ge zek çem pi on bo lan Eý ra nyň ýy gyn dy sy
nyň iň köp du şu şyk ge çi ren fut bol çy sy Ja wad Ne ku nam dyr. 
Ol 151 oýun da meý dan ça çy kyp, 149 oýun ge çi ren Ali Daei den 
hemde 127 du şu şyk da oý nan Ali Ka ri mi den öň de bar ýar.

Eýranyň milli ýygyndysynyň Iň köp gol ge çi ren fut bol çy sy 
Ali Daei bo lup, ol 109 go ly der we zä gi riz ýär. Ali Daei en çe me 
ýyl lap tu tuş dün ýä de mil li ýy gyn dy la ryň iň ne ti je li fut bol çy sy 
re kor dy ny özün de sak la ýar (Re kor dy ge çen ýyl Ro nal do tä ze
le ýär). Ali Daei den soň Ka rim Ba ge ri 50, hä zir hem çy kyş ed
ýän Ser dar Az mun 40 gol bi len 2–3nji orun la ry paý laş ýar lar.

Eý ra nyň ýy gyn dy sy na hä zir ki wagt da hor wa ti ýa ly 53 ýa
şyn da ky Dra gon Sko çiç tä lim ber ýär. On dan öň bu ýy gyn da 

tälim beren ýer li tä lim çi ler den Heş mat Mo ha je ra ni, 
Par wiz Deh da ri, Ali Par win, Ali Daei ýa ly ýur duň 
bel libel li fut bol hü när men le ri ni ag za mak bo lar. 
To pa ra iň uzak wagt lap tä lim be ren hü när men 

por tu ga li ýa ly meş hur tä lim çi Kar loş Kuei roş 
bo lup, ol 8 ýyl lap to pa ryň tä lim çi si bol ýar 
(100 du şu şyk ge çir ýär). 

Eý ra nyň mil li ýy gyn dy sy nyň oýun
çy la ry nyň bir nä çe si Ýew ro pa nyň esa sy 
çem pio nat la ryn da çy kyş ed ýär. Eý

ran ly jan kö ýer ler Ka tar 2022de Sa degh 
Mo har ra mi, to pa ryň ka pi ta ny Eh san Haj sa fi, 

Saeid Eza to la hi, Wa hid Ami ri, Ali re za Ja ha bahş, 
Meh di Ta re mi, Ser dar Az mun, Ka rim 
An sa ri fard ýa ly ýyl dyz la ra uly ynam 
bil dir ýär. Ka tar 2022de «B» to par ça
da çy kyş etjek Eý ra nyň bu to par ça da 

ge çir jek du şu şyk la ry äh li ba bat da hem mä niň 
üns mer ke zin de bo lar. Eý ra nyň ýy gyn dy sy to par

ça da il ki Ang li ýa nyň, soň ra Uel siň we 3nji du şu şy
gyn dada ABŞnyň ýy gyn dy sy bi len güýç sy na ny şar. To
par ça da Ang li ýa nyň ýy gyn dy sy nyň 1nji ýe ri eýe le me gi ne 
ga ra şyl ýar. 2nji ýer üçin ABŞnyň ýy gyn dy sy sä hel çe öňe 
saý lan ýan hem bol sa, Eý ra nyň ýy gyn dy sy nyňda 1/8 fi na la 
çyk mak üçin uly müm kin çi li gi bar.  

Eý RA nYň ýY gYn DY sY nYň Du şu şYK lA RY: 
21nji no ýabr (18:00): Ang li ýa – Eý ran («Ha li fa In ter na

tio nal», Al Raý ýan) 
25nji no ýabr (15:00): uels – Eý ran («Ah mad bin Ali sta

di um», Al Raý ýan)
29njy no ýabr (00:00): Eý ran – ABş («Al Thu ma ma», Do ha)

Ali Daei

Dragon Skoçiç

Mek si ka nyň Le on şä he rin de ge çi ri len agyr 
at le ti ka bo ýun ça ýaş la ryň ara syn da ky 

Dün ýä çem pio na tyn da il de şi miz kü müş me
dal ga zan dy. Er kek le riň ara syn da 96 kg ag ra m 
de re je de çy kyş eden Sa par ly Mu hy ýew dün
ýä niň wi seçem pio ny bol dy. Aş ga bat şä he ri
niň sport we ýaş lar sy ýa sa ty Baş mü dir li gi niň 
6njy sport mek de bi niň tür ge ni bo lan Sa par ly 
Mu hy ýew bir ba da gö ter mek de 133 kg ag ra my 
gal dyr dy. Ol bu gör ke zi ji  bi len 2n ji, itek läp gö
ter mek dede 167 kg ag ra my gö te rip, 3n ji or ny 
eýe le di. Umu my lyk da 300 ki log ram ag ra my 
gal dy ran il de şi miz kü müş me da la my na syp 
bol dy. Bu ag ram de re je sin de al tyn me da ly gru

zi ýa ly Ger wa si Ta ba ga ri eýe le di (140 kg, 177 
kg, 317 kg). Mün be riň üçün ji or nu na bol sa il
de şi miz bi len deň ag ra my gal dy ran mek si ka ly 
Pab lo Me di na çyk dy. Şeý lede, bu ag ram de
re je sin de bäs le şen baş ga bir il de şi miz Su raj bek 
Sa pa ýew umu my lyk da 292 kg ag ram bi len 
5nji ýe ri eýe le di.

Ýe ri ge len de aýt sak, er kek le riň ara syn da
ky 55 kg ag ram de re je sin de Per hat Bag ty ýa
row itek läp gö ter mek de 125 kg ag ram bi len 
ki çi kü müş me da la my na syp bol dy. Gyz la ryň 
ara syn dada 59 kg ag ram da ýa ry şan Me di ne 
Ama no wa bir ba da gö ter mek de 83 kg ag ra my 
gal dy ryp, ki çi bü rünç me dal ga za nyp dy.

AFK Ku bo gy nyň to par ça la ryn da çy kyş et jek klub
la ry my zyň du şu şyk la ry na şu gün ba dal ga ber ler. 

Yk ly myň ikin ji de re je li klub ýa ry şy bo lan AFK Ku bo gy
na ýur du my zyň adyn dan çem pi on «Al tyn asyr», şeý
lede «Kö pet dag» to par la ry we kil çi lik eder ler. «Al tyn 
asyr» to pa ry 8nji ge zek gat naş ýan ýa ry şyn da «E» 
to par ça da Öz be gis ta nyň «Sog dia na» (Jiz zah), Tä ji gis
ta nyň «SSKA Pa mir» (Du şan be) hemde Gyr gyz Res
pub li ka sy nyň «Neft çi» (Koç korAta) to par la ry bi len du
şu şar. To par ça da her klub 3 du şu şyk ge çi rer, ýag ny her 
klub birbi ri bi len öza ra 1 ge zek du şu şar. Du şu şyk la ryň 
äh li side mer ke z leş di ri len ýer de, Tä ji gis ta nyň paý tag ty 
Du şan be şä he rin dä ki 20 müň orun lyk «Pa mir» sta

dio nyn da oý na lar. «Al tyn asyr» to pa ry şu gün il ki ýer 
eýe le ri «SSKA Pa mir» bi len du şu şar. Ara gat na şyk çy lar 
2nji du şu şy gy ny 27nji iýun da «Neft çi» bi len ge çi rer. 
30njy iýun da bol sa «Sog dia na» bi len du şu şar. To par
ça da 1nji or ny eýe län klub ýa ry şy do wam eder.

Bu bäs le şi ge il kin ji ge zek gat naş ýan «Kö pet dag» 
to pa ry «F» to par ça da Tä ji gis ta nyň «Hu jand» (Hu jand) 
hemde Gyr gyz Res pub li ka sy nyň «Dor doý» (Biş kek) 
to par la ry bi len güýç sy na ny şar. «Kö pet dag» şu gün 
«Hu jand» bi len du şuş sa, 27nji iýun da «Dor doý» bi len 
oý nar. To par ça da 1nji or ny eýe län klub in di ki tap gy ra 
çy kar. Du şu şyk la ryň äh li side Biş kek dä ki Do len Omur
za ko wyň ady ny gö ter ýän sta dio n da oý na lar.

Il de şI mIz dün ýä nIň wI Se-çem PIO ny bOl dy

«AltynAsyr»bilen«KöpetdAgyň»topArçAdAKyduşuşyKlArybAşlAnýAr

Mo to GP bo ýun ça möw sü miň 10
njy bäs le şi gi Ger ma ni ýa «Gran Pri sin de» 
«Mons ter Ener gy Ya ma ha» to pa ry nyň 
fran suz sü rü ji si Fa bio Ku ar ta ra ro ýe ňi ji 
bol dy. Ol Ger ma ni ýa nyň Kem nitz şä he
rin dä ki «Sak sen ring» tras sa syn da ge çi ri
len ýa ryş da 30 aý la wy 41 mi nut 12,861 
se kunt da ta mam lap, şu möw süm dä ki 
3nji, kar ýe ra sy bo ýun ça 11nji ýeň şi ni 
ga zan dy. Ku ar ta ra ro dan 4,9 se kunt gi jä 
ga lan fran si ýa ly Ýo hann Zar ko («Ducati 
Pri ma Pra mac») 2nji, 8,3 se kunt soň 
pel le ha na ge len awst ra li ýa ly Jek Mil ler 
(«Ducati Le novo») 3nji ýe ri eýe le di.

Mo to GPde möw sü miň deň ýa ry sy 
ta mam la nyp, Fa bio Ku ar ta ra ro 172 utuk 
bi len öň de li gi ni sak lap gel ýär.  2nji ýer
dä ki is pa ni ýa ly Aleiks Es par ga ro nyň 
138, 3nji orun da bar ýan Ýo hann Zar ko
nyň 111 utu gy bar.

Möw sü miň 11nji ýa ry şy 26njy iýun
da Ni der land lar da ge çi ri ler.

For mu la 1 bo ýun ça möw sü miň 
9njy ýa ry şy Ka na da da ge çi

ril di. Ýur duň Mon re al şä he rin dä ki 
Žill Willn ýo w adyn da ky tras sa
da ge çi ri len 70 aý law lyk ýa ryş da 
«Red Bull» to pa ry nyň ni der land 
sü rü ji si Maks Wers tap pen ýe ňiş 
ga zan dy. Il kin ji ha tar dan baş lan 
ni der land sü rü ji si 1 sa gat 36 mi
nut 21,757 se kunt da pel le ha na dan 
ge çip, şu möw süm de 6njy ge zek 
1nji or ny eýe le di. Bu onuň kar ýe
ra syn da ky 26njy ýeň şi dir.

Wers tap pen den sä hel çe, ýag
ny 0,993 se kunt soň ýa ry şy ta
mam lan «Fer ra ri» to pa ry nyň is pan 
sü rü ji si Kar los Saýns Ju ni or 2nji 
ýe re my na syp bol dy. Ýe ňi ji den 7 
se kunt soň pel le ha na dan ge çen 
«Mercedes» to pa ry nyň bri tan pi lo ty 
Lýu wis Ha mil ton 3nji or ny eýe le
di. Onuň wa tan da şy hem to par da şy 
Jorj Ras sell ýa ry şy 4nji ýer de ta
mam la dy. 19njy bo lup ýa ry şa go
şu lan mo na ko ly Şarl Lek le re bäs
le şi gi 5nji orun da ta mam la mak 

ba şart dy. 2nji orun dan bat alan 
is pa ni ýa ly Fer nan do Alon so 9njy 
orun bi len ka na gat lan ma ly bol dy.

Ka na da «Gran Pri si nden» soň 
sa na wyň ba şy ny çek ýän Maks 
Wers tap pen utu gy ny 175e ýe ti rdi. 
Kemkem den ara ny aç ýan Wers tap
pen den 46 utu gy az bo lan to par da
şy Ser hio Pe rez (Mek si ka) 2nji, 126 
utuk ly Şarl Lek ler 3nji ýer de bar ýar.

Möw sü miň 10njy «Gran Pri si » 
3nji iýul da Be ýik Bri ta ni ýa nyň Sil
wers to un şä her çe sin de ge çi ri ler. 

Boks bo ýun ça agyr ag ra myň iki 
ägir di – bri ta ni ýa ly An to ni Jo şua 

bi len uk rai na ly Alek sandr Usy gyň 
ara syn da ky hak la şyk tut lu şy gyň ge
çi ril jek wag ty mä lim edil di. «Gy zyl 
de ňiz dä ki ga zap» ady bi len gu ral jak 
du şu şyk şu ýy lyň 20nji aw gus tyn da 
Sa ud Ara bys ta ny nyň Jid de şä he rin
dä ki «Su per Do me» are na da ge çi ri ler. 
Iki boks çy ge çen ýy lyň sent ýab ryn da 
du şu şyp, 35 ýa şyn da ky Usyk WBA
nyň, WBOnyň, IBFniň hemde IBO
nyň çem pi on lyk gu şak la ry ug run da ky 
bu tut lu şyk da ýe ňiş ga za nyp dy. Usyk 
kar ýe ra sy bo ýun ça ge çi ren 19 du şu
şy gyn da ýe ňiş ga zan ma gy ba şar dy. 

32 ýa şyn da ky Jo şua bol sa 26 ge zek 
rin ge çy kyp, şo lar da 2 ge zek ýeň li
şe se ze war bol dy. Ol 2019njy ýyl da 
mek si ka ly En di Ru iz Ju ni or dan ýeň
lip di. Hak la şyk du şu şy gyn da gar şy
da şy ny ýe ňip, gu şak la ry ny yzy na alan 
Jo şua nyň 2nji ýeň li şi Usyk bi len bo
lan du şu şyk da ha sa ba alyn dy.

garaşylýan
duşuşygyňwagty
mälimedildi

F1-deWerstappen,Motogp-deKuartararoaranyaçýar

Bir söz lem de...
Golf bo ýun ça möw sü miň 4nji uly 

ýa ry şy bo lan «Ame ri ka Açyk da» ang li ýa
ly Mett Fitz pat rik ýe ňiş ga za nyp, uly ýa
ryş lar da ky il kin ji ku bo gy ny as ma na gö
te ren golf çy 122nji ge zek ge çi ri len 
ýa ryş da 3 mil li on 150 müň dol lar lyk pul 
baý ra gy na my na syp bol dy.

Ten nis bo ýun ça ze nan la ryň ara syn
da Ber lin de ge çi ri len «Ger ma ni ýa Açyk» 
çem pio na ty nyň fi na lyn da tu nis li Uns Ja
ber fi na lyň 2nji se tin de şweý sa ri ýa ly 
Be lin da Ben çi çiň şi ke si se bäp li du şu şyk
dan çe kil me gin den soň çem pi on boldy 
we şu möw süm dä ki 2nji, kar ýe ra syn da
ky 3nji ku bo gy ny ga zan dy.

Ten nis bo ýun ça ze nan la ryň ara syn
da ge çi ri len «Bir min gem Nus ga wy» (Be
ýik Bri ta ni ýa) çem pio na tyn da bra zi li ýa ly 
Be at riz Had dad Maia çem pi on bo lup, ol 
fi na lyň 1nji se tin de öň de bar ýar ka gar şy
da şy hy taý ly Çžen Şuai niň şi ke si se bäp li 
du şu şyk dan çe kil me gin den soň ýe ňi ji 
diý lip yg lan edil di.

Ger ma ni ýa nyň Hal le şä he rin de ge çi ri
len er kek le riň ara syn da ky «Açyk» ten nis 
çem pio na tyn da pol şa ly Hu bert Hur kaç 
çem pi on bo lup, ol fi nal da rus si ýa ly Da ni il 
Med we de wi 6:1, 6:4 ha sap lar bi len ýeň di we 
kar ýe ra syn da ky 5nji ku bo gy ny ga zan dy.

Er kek le riň ara syn da Lon don da ge
çi ri len «Queen’s Club» ten nis ýa ry şy nyň 
fi na lyn da ita li ýa ly Mat teo Ber ret ti ni bi len 
ser bi ýa ly Fi lip Kraý no wiç du şu şyp, ola
ryň bi rin ji si 7:5, 6:4 ha sap lar esa syn da 
ýe ňiş ga zan dy we kar ýe ra syn da ky 7nji 
çem pi on lyk ku bo gy ny as ma na gö ter di.

Dün ýä Ku bo gy nyň iň köp gol ge çi
ren (16 gol) fut bol çy sy, 43 ýa şyn da ky 
ger ma ni ýa ly Mi ros law Klo ze tä lim çi li ge 
baş lap, ol Awst ri ýa nyň «Raýn dorf Al tah» 
to pa ry nyň tä lim çi li gi ne bel len di.

3-nji fi na lyn da kubogy eýelemegi ba şar dy

«Gol den Steýt war riors» 7-nji ge zek nbA-nyň çem pio ny

Öz be gis ta nyň paý tag ty Daş kent hem Gar şy 
şä her le rin de ge çi ri len fut bol bo ýun ça ýaş la ryň 

ara syn da ky Azi ýa Ku bo gyn da (U23) Sa ud Ara
bys ta ny nyň ýy gyn dy sy ýe ňiş ga zan dy. Arap lar 
Daş kent dä ki «Mil liý» sta dio nyn da oý na lan fi nal
da ýer eýe le ri Öz be gis ta nyň ýaş lar ýy gyn dy
syn dan 20 ha sa byn da üs tün çy kyp, 5nji ge zek 
ge çi ril ýän ýa ryş da il kin ji ýo la ku bo gy eýe le di ler. 
Sa ud Ara bys ta ny na çem pi on lyk ge ti ren gol la ry 
48nji mi nut da Ah med AlHam di hemde 74nji 
mi nut da Fi ras AlBu rai kan ge çir di. Şeý le lik de, 
Sa ud Ara bys ta ny nyň ýy gyn dy sy 3nji fi na lyn
da il kin ji ge zek ýaş la ryň ara syn da Azi ýa nyň 
çem pio ny bol ma gy ba şar dy. Olar mun dan ozal, 
2013nji ýyl da fi nal da Yrak dan, 2020nji ýyl da
da Ko re ýa Res pub li ka syn dan as gyn ge lip di.

2018nji ýy lyň çem pio ny Öz be gis ta
nyň ýy gyn dy sy bol sa il kin ji ge zek kü
müş me da la my na syp bol dy. Öz bek ler 
2020nji ýyl da 4nji ýe ri eýe läp di.

20 gü ne go laý wagt do wam eden 

çem pio nat da 5 fut bol çy 3 gol ge çi rip, iň ne ti
je li fut bol çy bol dy. Ýö ne olar dan ko re ýa ly Ço 
Ýunwuk şol 3 go ly bäs deş le ri ne ga ra nyň
da az wagt da ge çi rip, baý ra ga la ýyk gö rül

di. Çem pi on to pa ryň ýa rym go rag çy sy 
Aý man Ýah ýa çem pio na tyň iň ök de 
oýun çy sy diý lip saý lan dy. Ara bys
ta ny ly der we ze çi Na waf AlAki di 
çem pio na tyň iň ök de der we ze çi si 

diý len baý rak bi len sy lag lan dy.
Baý rak ly 3nji ýer ug run da ky 

du şu şyk da Ýa po ni ýa nyň ýaş lar 
ýy gyn dy sy Awst ra li ýa ny 3–0 

ha sa byn da ýe ňip (Sa to 7, Tre win 
39 ö.d., Fu jio 63), il kin ji ge zek 
bü rünç me da la my na syp bol dy.

Ame ri ka nyň Mil li bas ket bol li
ga sy NBAda 76njy möw sü

miň çem pio ny bel li bol dy. Fi na
lyň 6njy du şu şy gyn da umu my 
ha sap da öň de bar ýan «Gol den 
Steýt War riors» myh man çy lyk da 
«Bos ton Sel tik si» 103:90 ha sa
byn da ýeň li şe se ze war et di. Şeý
le lik de, umu my ha sap da 4:2 öňe 
saý la nan «Gol den Steýt War riors» 
to pa ry soň ky 8 ýyl da 4nji, umu

my lyk dada 7nji ge zek NBAnyň 
çem pi on ly gy ny ga zan dy (1947, 

1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 
2022). To par bu ugur da «Çi ka go 
Bulls dan» öňe saý la
nyp, NBAnyň iň köp 
çem pi on lyk ga za nan 
3nji klu by bol dy. Mä
lim bol şy ýa ly, NBAda 
17 ge zek çem pi on bo lan 
«Los An je les Leý kers» bi
len «Bos ton Sel tiks» 1–2nji 
orun la ry paý laş ýar lar. 

Du şu şyk da 34 utuk ge çi rip, to
pa ry nyň çem pi on ly gy na uly go

şant go şan Ste fen Kör ri 
fi nal oýun la ry nyň iň 

gym mat ly oýun çy sy 
(MVP) diý lip saý lan
dy. Bu baý ra gy il
kin ji ge zek ga za nan 
Kör ri 4nji sa par 

NBAnyň çem pio ny 
bol ma gy ba şar dy.

«Kolorado» ýeňşiň 
bosagasynda
Ame ri ka nyň Mil li hok keý li ga sy nHl-

de fi na lyň 2–3–4-nji du şu şyk la ry oý nal dy. 
sten li Ku bo gy ug run da ky fi nal du şu şyk la ry-
nyň 2-nji sin de «Ko lo ra do Ewa lanş» to pa ry öz 

meý dan ça syn da «Tam-
pa Beý laýt ning» to pa-
ry ny 7:0 ha sa byn da 
ýeň di. Bu oýun da Wa le-
riý ni çuş kin bi len Keýl 
Ma ka ryň her si 2 ge zek 

ta pa wut lan dy. se ri ýa nyň 3-nji du şu şy gy soň-
ky çem pi on «Tam pa Be ýiň» meý dan ça syn da 
ge çip, ýer eýe le ri 6:2 ha sa byn da üs tün çyk dy. 
Flo ri da da oý na lan 4-nji du şu şyk da bol sa, 
«Ko lo ra do Ewa lanş» to pa ry ower taým da 3:2 
ýe ňiş ga za nyp, umu my ha sap da 3:1 öňe saý-
lan dy. 25-nji iýun da Ko lo ra do da oý nal jak 
5-nji du şu şyk da «Ko lo ra do Ewa lanş» ýe ňiş 
ga zan sa, çem pi on ly gy ny yg lan eder.

çempionat dowam edýär
Weng ri ýa nyň paý tag ty Bu
da peşt de do wam ed ýän 19

njy FI NA Suw sport la ry Dün ýä 
çem pio na ty nyň bi rin ji hep de si 
ta mam lan dy. Il kin ji hep de de 
ýüz mek hemde  sinh ron la ýyn 
ýüz mek bo ýun ça ýa ryş lar ge
çi ri lip, me dal lar gow şu ryl dy. 
Sinh ron la ýyn ýüz me giň ýe
ke le ýin teh nik gör nü şin de ýa
po ni ýa ly Ýu ki ko Inui al tyn, uk
rai na ly Mar ta Fie di na kü müş, 
gre si ýa ly Ewan ge li ýa Pla ta
nio ri bü rünç me dal ga zan dy. Bu 
ugur da al tyn me da ly il kin ji ge
zek rus si ýa ly bol ma dyk tür gen 
eýe le di. Jü büt le ýin we to par la
ýyn teh ni ki gör nüş de mün be riň 
iň ýo ka ry bas gan ça gy na hy taý
ly lar çyk dy. Er kin kom bi na si ýa 

gör nüş de uk rai na ly gyz lar öňe 
saý lan dy. Ga ry şyk jü büt le ýin 
ýa ryş dada ital ýan lar al tyn me
da la my na syp bol dy.

Ýüz mek bo ýun ça er kek le
riň ara syn da 200 metr er kin 
ýüz mek de ru my ni ýa ly Da wid 
Po po wi çi ýaş la ryň ara syn da  
re kord go ýup, çem pi on lyk ga
zan dy. 17 ýaş ly ýü zü ji bu ugur
da dün ýä niň çem pio ny bo lan 

iň ýaş tür gen hök mün de ha
sa ba alyn dy. 400 metr er kin 
ýüz mek de awst ra li ýa ly Eli ýah 
Win ning ton, 800 metr er kin 

ýüz mek de ame ri ka ly Ro bert 
Fink al tyn me da la my na syp 
bol dy. 100 metr ar kan la ýyn 
ýüz mek de ita li ýa ly To mas 
Çek kon Dün ýä re kor dy ny 
go ýup, al tyn me dal ga zan dy 
(51,60 se kunt). 50 metr ke be
lek le ýin ýüz mek de ame ri ka ly 
Ka leb Dres sel ýe ňiş ga za nyp, 

Dün ýä çem pio nat la ryn da ky 
14nji al tyn me da ly na my na syp 
bol dy. 200 metr ke be lek le ýin 
ýüz mek de weng ri ýa ly Kris
tof Mi lak öz re kor dy ny tä ze läp, 
bas syr 2nji ge zek al tyn me dal 
ga zan ma gy ba şar dy.

Serdar Azmun bilen Mehdi Taremi

Eýranyň ýygyndysy 1976-njy ýylda Aziýa Kubogynda.

Aýman Ýahýa

Stefen Körri
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Gadyrly
okyjylar!
«Zaman-Türkmenistan»
 gazetine 2022-nji ýylyň
II ýarym ýyllygy üçin

abuna ýazylyşygy dowam 
edýär. Gazetimize ýazylmak 

üçin «Türkmenpoçta»
poçta aragatnaşyk 

kompaniýasynyň islendik
 şahamçasyna ýüz tutup 

bilersiňiz!

Ga ze ti mi ziň hep de lik elekt ron nus ga sy ny 
«za man turk me nis tan.com.tm»,

«turk men met bu gat.gov.tm» in ter net
saýt la ryn dan hem-de «Türk men met bu gat» 

mo bil go şun dy syn dan okap bi ler si ňiz!

IndeksI 69477.

Bildiriş
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar
agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» 

agentliginiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasynyň
işgärleriniň gündelik iş tertibini awtomatlaşdyrmak we 

sanlylaşdyrmak boýunça, degişli ugurda iş alyp barýan 
edara-kärhanalaryň tekliplerine garaşýar.

Giňişleýin maglumat üçin görkezilen belgilere jaň 
edip bilersiňiz:

76-04-93; 76-02-56; 76-04-36.«Halkbank» – bankyň esasy gymmatlygy müşderilerdir!

Bag ty ýar za ma na my zyň
hormatly işewürleri!

www.halkbank.gov.tm

TürkmenisTanyň «HaLkBank»
PaýdarLar TäjirçiLik Banky

Türk me nis ta nyň «Halk bank» paý dar lar tä jir çi lik ban ky işewürlere 
hasaplaryny döw re bap we ýö ne keý leş di ri len usul da do lan dyr ma ga 
mümkinçilik ber ýän «In ter net-ban king» hyz ma ty ny hö dür le ýär.

Bu hyz mat bi len ýur du my zyň is len dik kün je gin den internede 
birikdirilen en jam ar ka ly:

Bank ha sap la ry nyň ga lyn dy sy ny bar la mak we ha sap la ryň
   gö çür me si ni al mak;

Sa tyn al nan ha ryt lar we ýe ri ne ýe ti ri len hyz mat lar üçin
   ha sap la şyk la ry ge çir mek;

Al nan karz se riş de le ri ne gö zeg çi lik et mek;
Bank bi len on laýn ter tip de ha bar laş mak, mag lu mat alyş mak we

    beý le ki bank hyz mat la ryn dan peý da lan mak ýa ly dür li gör nüş li
   bank amal la ry ny öz baş dak ýe ri ne ýe ti rip bi ler si ňiz.

«In ter net-ban king» hyz ma ty ny bi rik dir mek is le se ňiz Türk me nis ta nyň 
«Halk bank» paý dar lar tä jir çi lik ban ky nyň mer ke zi eda ra sy na ýa-da is len dik 
şa ham ça sy na ýüz tu tup bi ler si ňiz.

Işe wür ler ta ra pyn dan de giş li res mi nama lar dol du ry lan dan soň ra, 
bank dan al nan ula ny jy nyň ady ny we açar sö zü ni ýö ri te in ter net-sa hy pa da ky 
sal gy lan ma gi ri zip, bu hyz mat dan peý da la nyp bi ler si ňiz.

Türk me nis ta nyň «Halk bank» paý dar lar tä jir çi lik ban ky nyň «In ter net-ban king» 
hyz ma ty Si ze se riş de le ri ňi zi gü nüň is len dik wag tyn da yg ty bar ly do lan dyr ma ga 
we wag ty ňy zy tyg şyt la ma ga ýar dam be rer!

Ha bar laş mak üçin te le fon bel gi le ri miz:
44-49-60, 44-48-43, 44-48-36.
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