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TürkmenisTanyň PrezidenTi serdar BerdimUHamedOW:
– eziz WaTanymyzyň GaraşsyzlyGy BaGTyýar We aBadan 

dUrmUşymyzyň Binýadydyr.

Il kin ji kos mos 
eks pe di si ýa sy ny iber mek çi

Şu ýyl No be liň ede bi ýat 
baý ra gy ny kim alar?

UEFA Mil let ler Li ga sy nyň 
to par ça la ýyn tap gy ry ta mam lan dy

Dün ýä däki iň owa dan oba la r

22-nji sentýabrda kosmos 
maksatnamasyny işe girizen Saud Arabystany 
özüniň ilkinji kosmonawtlaryny 2023-nji ýylda 
uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada ýurduň 
kosmos gullugy tarapyndan habar berildi.

2022-nji ýylyň edebiýat boýunça 
Nobel baýragynyň eýesi 6-njy 
oktýabrda mälim ediler. Bukmeýkerleriň 
pikiriçe fransuz ýazyjysy Mişel Welbek 
bu baýraga esasy dalaşgärdir.

UEFA Milletler Ligasynyň 
toparçalardaky duşuşyklary 
tamamlanyp, final tapgyrynda çykyş 
etjekler, şol sanda ýokary liga çykanlar 
hem-de aşaky liga düşenler belli boldy.

Ýer ýüzünde «esasy önüm 
öndürijileriň» mekany bolan 
obalaryň geografik ýerleşişi, tebigaty 
we binagärlik aýratynlyklary taýdan 
biri-birinden tapawutlanýan, fauna, 
flora dünýäsi bilen görenleri haýran 
edýän birnäçesi bar.4 5 6

Akyl dar şa hy ry myz Mag tym gu ly Py ra gy nyň 
çuň ma ny ly goş gy se tir le rin de was py ýe ti ri len 

türk men hal ky nyň ga raş syz döw let ba ra da ky kö pa
syr lyk ar zu wy 1991nji ýy lyň güý zün de ha syl bol
dy. Wa ta ny my zyň iň tä ze ta ry hy hut şu yk bal çö zü ji 
pur sat dan göz baş al ýar. Bu gün Türk me nis ta nyň 
dün ýä niň dur nuk ly ös ýän döw let le ri niň bi ri hök
mün de ber ka rar bol ma gy, da şa ry ýurt lar, iri hal
ka ra we ab raý ly se bit gu ra ma la ry bi len kö pu gur ly 
hyz mat daş ly gy ýo la goý mak üçin yg ty bar ly bin ýa
dy dö re den di gi ni ynam ly aýt mak bo lar. Hal ka ra bi
le le şik ta ra pyn dan bil di ri len uly ynam we hor mat
sar pa ýur du my zyň oňyn baş lan gyç la ry nyň giň den 
gol da nyl ma gy ny şert len dir di. Şol baş lan gyç lar 
hä zir ki döw rüň wa jyp me se le le ri ni çöz mä ge, pa ra
hat çy ly gy, äh lu mu my howp suz ly gy we dur nuk ly ly
gy pug ta lan dyr ma ga, ener ge ti ka howp suz ly gy nyň 
tä ze ar hi tek tu ra sy ny ke ma la ge tir mä ge, ulag ul ga
myn da, eko lo gi ýa da, daş ky gur şa wy go ra mak da 
hyz mat daş ly gy ös dür mä ge gö nük di ri len dir.

Ta ryh üçin gys ga döw rüň için de Türk me nis tan
da döw let we jem gy ýet çi lik gur lu şy ul ga my epes li 
kä mil leş di ril di, iri möç ber li dur muşyk dy sa dy öz
gert me ler üs tün lik li ama la aşy ryl ýar. Döw let mak
sat na ma la ry nyň yzy gi der li dur mu şa ge çi ril me gi 
ne ti je sin de şä her le ri mi ziň we oba la ry my zyň keş bi 
ta nal maz de re je de öz ger di, ag zy bir türk men hal
ky nyň bag ty ýar dur muş da pa ra hat we asu da ýa şa
ma gy, tu tan ýer li zäh me ti niň hö zi ri ni gör me gi üçin 
äh li şert ler dö re dil ýär. «Döw let adam üçin dir!» di
ýen şy ga ra la ýyk lyk da, soň ky ýyl lar da dür li mak
sat ly, il kin ji no bat da, dur muş mak sat ly des ga la ryň 
köp san ly sy gur lup ulan ma ga be ril di.

Ýur du myz da döw let Ga raş syz ly gy nyň 31 ýyl
ly gy, däp bol şy ýa ly, aja ýyp üs tün lik ler we zäh
met ýe ňiş le ri bi len bel len di. Şol üs tün lik ler dir 
ýe ňiş le riň her bi ri hä zir ki Türk me nis ta nyň Ga
raş syz ly gy nyň ýyl ýaz gy sy na al tyn harp lar bi len 
ýa zy lar. Döw let Baş tu ta ny my zyň Türk me nis ta
nyň Pre zi den ti we zi pe si ne saý lan ma gy şu ýy

lyň esa sy wa ka la ry nyň bi ri bol dy. Saý law lar 
giň bäs deş lik, açyk lyk we aýan lyk ýag da ýyn da 
geç di. Yg ty bar ly hu kuk bin ýa dy nyň dö re dil me
gi türk me nis tan ly la ryň erkis le gi ni er kin be ýan 
et me gi niň ke pi li bol dy. Mu nuň özi ýur du myz da 
ama la aşy ryl ýan de mok ra tik öz gert me le re, ra
ýat la ry my zyň hu kuk la ry nyň we azat lyk la ry nyň 
dur mu şa ge çi ril me gi ne tä ze iter gi ber di.

«Me niň baş mak sa dym Ga raş syz ly gy my zyň 
we Bi ta rap ly gy my zyň esas la ry ny hasda ber ki
dip, ýur du my zy be ýik gel je gi mi ze ta rap ynam ly 
öňe alyp bar mak dan yba rat dyr» di ýip, hor mat ly 
Pre zi den ti miz go laý da ge çi ri len Döw let Mas la
ha tyn da eden çy ky şyn da aýt dy we döw let sy
ýa sa ty nyň gel jek ki esa sy ugur la ry ny kes git le di. 
Döw let Baş tu ta ny my zyň bel leý şi ýa ly, Ga raş
syz lyk baý ra my mäh ri ban hal ky my zyň dur
mu şyn da di ňe mö hüm se ne bol mak bi len çäk
len män, eý sem, ge çen ýo lu my za ba ha ber mek, 
ga za nan üs tün lik le ri mi ziň äh mi ýe ti ne dü şün
mek we öň de du ran we zi pe le ri kes git le mek 
üçin hem aja ýyp müm kin çi lik dir.

Nyg ta ly şy ýa ly, Gah ry man Ar ka da gy my zyň 
alyp ba ran çuň ňur oý la ny şyk ly, yl my taý dan 
esas lan dy ry lan döw let sy ýa sa ty ýur du my
zyň ynam ly we dep gin li ösü şi ni, ma li ýedur
muş taý dan dur nuk ly ly gy ny üp jün et di. 
Ösü şiň se na gatin no wa si on ýo lu ny do wam 
et dir mä ge, te bi gy, mi ne ralçig mal we adam 
müm kin çi lik le ri mi zi peý da lan ma gyň ne ti
je li li gi ni ýo kar lan dyr ma ga ýar dam ber di.

Ýur du my zyň baş baý ra my nyň hor ma
ty na eziz Wa ta ny my zyň äh li kün je gin de 
kö pö wüş gin li aý dymsaz ly çy kyş la ryň 
gu ra lan dy gy ny bel le mek ge rek. Şo lar da 
tä ze ta ry hy eý ýa myň dö re di ji lik güý ji öz 
be ýa ny ny tap ýar. 2

Bag ty ýar il toý tut dy
27-nji sent ýabr da äh li türk me nis tan ly lar bir sup ra jem bo lup, umu my mil li ru hu be lent lik  

we şat lyk ýag da ýyn da Wa ta ny my zyň şan ly Ga raş syz ly gy nyň 31 ýyl ly gy ny bel le di

Ga raş syz lyk bi len gal kyn dy Di ýar
«Halkyň Arkadagly zamanasy» 
ýylynda ýurdumyzda mukaddes 
Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy giňden 
bellenildi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 
31 ýyllyk baýramynyň giňden bellenýän 
günlerinde ähli pudaklarda ýokary 
netijeler gazanylýar, paýtagtymyzda 
hem-de welaýatlarymyzda halkymyzyň 
ýaşaýyş-durmuş şertleriniň 
gowulanmagyna, ýokary ykdysady 
netijeleriň gazanylmagyna gönükdirilen 
desgalar, binalar gurlup ulanylmaga 
berildi. 

Biz her ýyl Ga raş syz lyk baý ra my na sow
gat lar bi len bar mak is le ýä ris. Bu is leg 

iç ki dün ýä miz de mu kad des bor ja, jo gap kär
çi li ge öw rül ýär. Her ýy lyň Ga raş syz lyk gü ni 
zäh met ýe ňiş le ri ne bes len ýär. Hä zir ki wagt da 
Ar ka dag ly Ser da ry my zyň baş tu tan ly gyn da 
ýur du myz äh li ugur lar bo ýun ça uly üs tün lik
le re bes le nip, be dew ba dy bi len öňe bar ýar. 
Yk dy sa dy kuw wa ty nyň art ma gy bi len, ýur
du myz da gu rul ýan des ga la ryň sa ny kö pel ýär, 
hal ky my zyň ýa şa ýyşdur muş de re je si yzy gi
der li ýo kar lan ýar. Ga zan ýan üs tün lik le ri miz 
mu kad des Ga raş syz ly gy my zyň eçi len dat ly 
mi we le ri dir. Ýur du myz ösüş le riňöz ge riş le riň 
me ka ny na öw rül di. Dur mu şa ge çi ril ýän iş le

riň öze nin de hor mat ly Pre zi den ti mi ziň alyp 
barýan sy ýa sa ty dur ýar. 

Dostdo gan ly gyň me ka ny  bo lan ýur du myz
da hal kyň ýa şa ýyşdur muş de re je si ni ýo kar
lan dyr mak, ra ýat la ryň hu kuk la ry nyň ama la 
aşy ryl ma gy ny üp jün et mek, jem gy ýe ti miz de 
sag dyn dur muş ýö rel ge le ri ni ber kit mek, ösüp 
gel ýän ýaş nes li bi li me, yl ma, ha lal zäh me te 
hor mat goý mak ru hun da ter bi ýe le mek bi ziň 
baş mak sa dy myz dyr. 

Ýur du my zyň 1991nji ýy lyň güý zün de mu
kad des Ga raş syz ly gy na eýe bo lup, san ly ja 
ýyl la ryň do wa myn da dün ýä de iň ab raý ly döw
let le riň bi ri ne öw rül me gi, Bir le şen Mil let ler 
Gu ra ma sy nyň Baş As samb le ýa sy nyň Ka rar

na ma la ry esa syn da he mi şe lik Bi ta
rap lyk de re je si ber len ýurt hök mün
de res mi taý dan iki ge zek yk rar edi len 
ýe ketäk döw let ha sap la nyl ma gy, äh li 
baş lan gyç la ry bi ra gyz dan gol da nyl
ýan se bit hök mün de Türk me nis ta nyň 
özü ni ta nat ma gy ýurt Ga raş syz ly gy my
zyň mi we le ri dir. Ga raş syz lyk ýyl la ryn da 
ga za ny lan üs tün lik le re ser sa la ny myz da, 
ýur du myz da uly ösüş le riň ga za ny lan dy
gy ny gör mek bol ýar. Şu ýer de kä bir san la ra 
ýüz le ne si miz gel ýär. 2011–2021nji ýyl lar da 
yk dy sa dy ýe ti mi ze gö nük di ri len umu my karz
la ryň möç be ri 17,2 mil liard ma nat dan 106 
mil liard ma na da çen li ýo kar lan dy. 3

28-nji sentýabrda hormatly 
Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow Halkara ahalteke 
atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň 
mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 
ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen 
dabaralara gatnaşdy.

Ýur du my zyň baş baý ra my na ga bat la
nyp her ýyl ge çi ril ýän at ça py şyk la ry 

türk men hal ky nyň asyr lar dan göz baş al ýan 
däp le ri ne yg rar ly dy gy ny, dö wür le riň we ne sil
le riň do wa matdo wam ly ly gy ny özün de jem
läp, baý ram çy ly ga aý ra tyn öwüş gin çaý ýar.

Kö pet da gyň aja ýyp kün je gin de ýer le

şen hemde baý ram çy lyk ça py şyk la ry
nyň ge çi ril ýän ýe ri ne öw rü len Hal ka ra 
ahal te ke at çy lyk sport top lu my ny ir sä

her den ulu dan tu tul ýan 
türk men to ýu nyň şow
hu ny gur şap al dy.

Hem me ler ru hu be
lent lik bi len hor mat
ly Pre zi den ti mi zi mü
bä rek le ýär ler. Döw let 
Baştutanymyz ady ro
wa ýa ta öw rü len be hiş di 
be dew le re ga dyr goý ýan 
us sat ça pyk su war bol
mak bi len, asyl ly maş ga la 
däp le ri ni do wam et di rip, 
mil li se ýis çi lik sun ga ty

nyň ös dü ril me gi ne, onuň dün ýä dä ki ab ra
ýy nyň be len de gal ma gy na, at çy lyk spor tu
nyň hö wes len di ril me gi ne hemde giň den 

wa gyz edil me gi ne uly üns ber ýär. Du tar
da saz çal mak we aý dym aýt mak us sat
ly gy ny gör ke zen bag şysa zan da la ryň to
pa ry nyň çy ky şy baý ram çy ly ga aý ra tyn 
öwüş gin çaý dy. Şan ly se ne my na sy bet li 
top lu myň çä gin de halk dö re di ji li gin de 
gö zel li giň, we pa ly ly gyň, dost lu gyň, asyl
ly ly gyň, eder men li giň, Wa ta na bo lan söý
gi niň ny şa ny bo lan ahal te ke be dew le ri ne 
ba gyş la nan ser gi ýaý baň lan dy ryl dy. 2

Baý ram çy lyk at ça py şy gy ge çi ril di

7



ESASLANDYRYJYSY – 
«ZAMAN–TÜRKMENISTAN» HOJALYK JEMGYÝETI

Sentýabr aýynyň 30-y, 2022
Gazetiň möçberi 8 sahypa. A-110234

BELLIK: Redaksiýamyza gelen hatlar yzyna gaýtarylmaýar. 
Gazetimizde ýerleşdirilen mahabatlardaky ýazgylaryň mazmunyna 
mahabat beriji jogapkärdir. Gazet Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň 
Metbugat merkezinde ofset usulynda çap edildi. Çap edilişiniň hiline 
Metbugat merkezi jogap berýär. Telefony: 399536.

Abuna ýazylmak isleýänler üçin gazetiň indeksi: 69477

BIZIŇ SALGYMYZ: Aşgabat şäheri, 1908 (Gündogar) köçesi, 10-A jaýy.
Tel/Faks: 28-14-05, 28-14-06, 28-14-36 
www.zamanturkmenistan.com.tm / info.zamanturkmenistan@gmail.com

BAŞ REDAKTOR MYRATDURDY GARJANOW
JOGApKäR KäTIp AMANMYRAT BAÝMYRADOW

Belgisi: 39/1501
Tiražy: 6747

Bahasy: 4,50 manat 

30.09.2022.
ZAMAN-TÜRKMENISTAN HABARLAR2

Baýramçylykatçapyşygygeçirildi
Başlangyjy 1-nji sahypada.
Be hiş di be dew le riň keşp le ri ne ga dy my ro wa

ýat lar da, des san lar da, şeý le hem türk men be dew
le ri ne haý ran ga lan da şa ry ýurt ly aw tor la ryň ta ry hy 
mag lu mat la ryn da duş gel mek bol ýar. Geç miş de bol şy 
ýa ly, hä zir ki wagt dada ga nat ly be dew ler tü ke nik siz 
dö re di ji lik yl ha my nyň göz ba şy bo lup, ol sun ga tyň äh li 
gör nüş le rin de öz be ýa ny ny tap ýar. Be hiş di be dew le
riň çe per çi lik keşp le rin de çuň ňur ma nymaz mun bar. 
Hä zir ki döw rüň us sat la ry öz eser le rin de ýo ka ry ba ha 

my na syp bo lan ahal te ke be dew le ri ni wasp ed ýär ler.
Ýol ug ru na hor mat ly Pre zi den ti miz mu zeý gym

mat lyk la ry gör ke zil ýän giň ge rim li ser gi ni syn la dy. 
Bu ýer de paý tag ty myz we ýur du my zyň bäş we la
ýa ty öz gym mat lyk la ry ny ýaý baň lan dyr dy lar. Baý
ram çy lyk ser gi si mil li ama lyha şam we şe kil len di riş 
sun ga ty nyň gör nüş le ri, öz bo luş ly halk se net çi li gi, 
aýaw ly sak la nyl ýan hemde ne sil dennes le ge çi ri lip 
ge lin ýän däpdes sur lar bi len ta nyş ma ga müm kin
çi lik ber ýär. Baý ram çy ly ga ýur du my zyň sun gat us
sat la ry hem öz dö re di ji lik sow gat la ry bi len ge lip dir ler.

Hor mat ly Pre zi den ti miz Hal ka ra ahal te ke at çy
lyk sport top lu my nyň esa sy mün ber bi na syn da özi 
üçin ni ýet le nen ýe re bar ýar.

Soň ra baý ram çy lyk ça py şyk la ry na ba dal ga be ril
ýär. Yzy gi der li esas da ge çi ril ýän şeý le ýa ryş lar spor
tuň bu gör nü şi niň ab ra ýy nyň art ma gy na hemde oňa 
ýaş la ry çek mä ge ýar dam ber ýär. Baýramçylyk güni 

ahal te ke be dew le ri 7 ça py şyk da dür li ara lyk lar da öz 
ok gun ly ly gy ny, ýyn dam ly gy ny gör kez di ler. Çe ke le
şik li geçen bäs le şik ler to ma şa çylaryň ün sü ni çek di.

Ýe ri ge len de aýt sak, at ça py şyk la ry ça pyk su
war lar üçin öz bo luş ly sy nag dyr. Se bä bi at çy lyk 
spor ty ça pyk su war dan di ňe bir de giş li taý ýar ly gy 
däl, eý sem, onuň be dew le re bolan yh la sy ny, ola ra 
dü şün mek ba şar ny gy ny hem ta lap ed ýär. Şun da 
be dew le re dog ry tä lim ber mek mö hüm şert bo
lup dur ýar. Ahal te ke be dew le ri buý sanç ly gy ly gy 

hemde hy juw ly ly gy bi len ta pa wut lan ýar, şol bir 
wag tyň özün de ça pyk su war ba bat da ösen duý
gur ly gy ny gör kez ýär. Ça pyk su wa ryň dyr be de wiň 
ara syn da ky öza ra dü şü niş mek we ynam be dew le
re tä lim ber me giň mil li ýö rel ge si niň aý ra tyn ly gy
dyr. Türk men se ýis le ri bu ugur da ýo ka ry us sat lyk 
gör kez ýär ler. Yzy gi der li, tu tan ýer li tür gen le şik ler 
bi len bir ha tar da, spor tuň bu gör nü şin de üs tün lik 
ga zan mak üçin köp ba bat da ça pyk su wa ryň we 
be de wiň saz la şy gy ze rur dyr.

Ahal te ke be dew le ri niň ýe ňil, saz la şyk ly aýak 
ur şy ola ry as man da uçup barýan ýa ly gör kez ýär. 
1600 metr ara ly ga il kin ji üç ça py şyk da üç ýa şar 
be dew ler ýa ryş dy lar. Ge çi ri len il kin ji ça py şyk da 
1 mi nut 48,2 se kun da deň bo lan iň go wy ne ti jä ni 
Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň Ahal te ke at çy lyk 
top lu my na de giş li Döw ran at ly dor at gör kez di. 
Onuň ça pyk su wa ry O.Aman gel di ýew.

Ikin ji ça py şyk da pel le ha na il kin ji bo lup 1 mi nut 
50,5 se kunt ne ti je bi len Mil li howp suz lyk mi nistr
li gi niň Bäs le şik at ly dor aty gel di. Onuň ça pyk su
wa ry us sat ça pyk su war Ö.Ýal ka bow.

Üçün ji ça py şyk da 1 mi nut 49,4 se kun da deň bo
lan iň go wy ne ti jä ni Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň 
Ahal te ke at çy lyk top lu my na de giş li Gü naý at ly dor 
gys rak gör kez di. Onuň ça pyk su wa ry M.Ki çi gu low.

Ga lan ça py şyk lar da dört ýa şar we on dan uly be
dew ler ýa ryş dy lar. 1800 metr ara ly ga dör dün ji ça
py şyk da pel le ha na il kin ji bo lup «Türk me na ra gat na
şyk» agent li gi niň Ýan tar at ly dor aty gel di. Ol 2 mi nut 
05,8 se kunt ne ti je gör kez di. Onuň ça pyk su wa ry 
D.Ber di mäm me dow. Şo lar ýa ly ara ly ga ge çi ri len 
bä şin ji ça py şyk da 2 mi nut 02,0 se kunt ne ti je bi len 
pel le ha na il kin ji bo lup Türk me nis ta nyň Pre zi den ti
niň Ahal te ke at çy lyk top lu my na de giş li Now ruz at ly 
dor at gel di. Onuň ça pyk su wa ry G.Beg li ýew. 2200 
metr ara ly ga al tyn jy ça py şyk da Aş ga bat şä he ri niň 
hä kim li gi niň Ýag myr at ly dor aty 2 mi nut 36,20 se
kunt ne ti je bi len pel le ha na il kin ji bo lup gel di. Onuň 
ça pyk su wa ry us sat ça pyk su war B.Beg li ýew.

Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň baý ra gy ny al
mak ug run da 2200 metr ara lyk da ky jem leý ji, 
ýe din ji ça py şyk da Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň 
Ahal te ke at çy lyk top lu my na de giş li Be zir gen at ly 
ak ýal me le at pel le ha na il kin ji bo lup gel di. Ol 2 mi
nut 31,3 se kunt ne ti je gör kez di. Onuň ça pyk su wa
ry us sat ça pyk su war B.Aga my ra dow.

Soň ra ýa ry şyň ýe ňi ji le ri ni sy lag la mak da ba ra
sy bol dy. 1–6njy ça py şyk la ryň ýe ňi ji le ri ne 100 
müň ma nat möç be rin de pul baý ra gy gow şu ryl dy. 
Ýe din ji ça py şyk da ýe ňi ji bo lan ça pyk su wa ra hor
mat ly Pre zi den ti mi ziň baý ra gy – 300 müň ma nat 
möç be rin de pul baý ra gy gow şu ryl dy.

Bäs le şi ge gat na şy jy lar döw let Baş tu ta ny my za 
ýur du myz da at çy lyk spor tu ny hö wes len dir mek we 
ös dür mek, se ýis le ri taý ýar la mak, ola ryň us sat ly
gy ny ýo kar lan dyr mak ug run da hem me ta rap la ýyn 
ala da ed ýän di gi üçin tüýs ýü rek den ho şal lyk bil di rip, 
at çap ma gyň şöh rat ly däp le ri ni aýaw ly sak la mak we 
do wam et dir mek, ahal te ke be dew le ri niň şanşöh ra
ty ny hasda be len de gö ter mek üçin mun dan beý läk
de äh li ta gal la la ry et jek dik le ri ne ynan dyr dy lar.

Bag ty ýar il toý tut dy
Başlangyjy 1-nji sahypada.

Şan ly Baý ra ma Ba gyŞ la nan kon sert 
26njy sent ýabr da Ahal we la ýa ty nyň Now
ruz ýaý la syn da ky «Türk me niň ak öýi» bi na

syn da Türk me nis ta nyň Ga raş syz lyk baý ra my nyň 
31 ýyl lyk baý ra my my na sy bet li sun gat us sat la ry
nyň baý ram çy lyk kon ser ti ge çi ril di. Da ba ra ýur du
my zyň hö kü met ag za la ry, mi nistr lik le riň we pu dak 
eda ra la ry nyň ýol baş çy la ry, Rus si ýa Fe de ra si
ýa sy nyň Ta ta rys tan Res pub li ka sy nyň Pre zi den ti 
Rus tam Min ni ha no wyň hemde SanktPe ter bur
gyň gu ber na to ry Alek sandr Beg lo wyň ýol baş çy
ly gyn da ky we ki li ýet, ýur du myz da ky da şa ry ýurt
ly il çi ler, Rus si ýa nyň «Ural» tans to pa ry, ýer li we 
da şa ry ýurt ly ha bar çy lar gat naş dylar. Kon ser tiň 
öň ýa nyn da «Türk me niň ak öýi» bi na sy nyň giň 
meý da nyn da baý ram çy lyk çy kyş la ry gu ral dy. 
Ýur du my zyň sun gat us sat la ry nyň aý dymsaz ly 
çy kyş la ry, dür li teatr laş dy ry lan sah na lar, türk me
niň mil li oýun la ry gör ke zil di. Bu ýer de türk me niň 
ak öýi, hiň ňil dik ler gu rna lyp, ýur du myz da ös dü ri lip 
ýe tiş di ri len mi we dir gök önüm le riň ser gi si, ala baý 
it leri, ahal te ke be de wi dir dü ýe ler myh man lar da 
uly gy zyk lan ma dö ret di. Soň ra «Türk me niň ak öýi» 
bi na syn da ýur du my zyň sun gat us sat la ry nyň baý
ram çy lyk kon ser ti ge çi ril di. Kon sert de ýur du my
zyň Ga raş syz lyk döw rün de ga za nan üs tün lik le rini 
wasp edýän bir nä çe aý dym dyr saz lar ýaň lan dy.

Da Ba ra ly ýö riŞ ge çi ril Di
27nji sent ýabr da paý tag ty myz da ky Döw let mün

be ri top lu myn da mu kad des Ga raş syz ly gy my zyň 31 
ýyl ly gy my na sy bet li da ba ra ly ýö riş ge çi ril di. Oňa 
hor mat ly Pre zi den ti miz Ser dar Berdimuhamedow 
gat naş dy. Mün ber de Hö kü met ag za la ry, Mil li Ge ňe
şiň Mej li si niň Baş ly gy, Halk Mas la ha ty nyň Baş ly gy

nyň orun ba sa ry, har by we hu kuk go raý jy eda ra la ryň, 
mi nistr lik le riň, pu dak la ýyn do lan dy ryş eda ra la ry
nyň, jem gy ýet çi lik gu ra ma la ry nyň ýol baş çy la ry, 
we la ýat la ryň we Aş ga bat şä he ri niň hä kim le ri, ýur
du myz da iş le ýän dip lo ma tik we kil ha na la ryň ýol baş
çy la ry, da şa ry ýurt ly myh man lar ýyg nan dy lar.

Şan ly se ne my na sy bet li ýur du my zyň go ra nyş 
kuw wa ty nyň ýö ri şe do ly taý ýar dy gy ha kyn da ky ha
sa bat dan soň ra, Türk me nis ta nyň Pre zi den ti, ýur du
my zyň Ýa rag ly Güýç le ri niň Be lent Ser ker de ba şy sy 
Ser dar Berdimuhamedow har by ýö ri şe baş la ma ga 

rug sat ber di. Däp bol şy ýa ly, ýö ri şiň do wa myn da 
ýur du my zyň go ra nyş kuw wa ty ny üp jün et mä ge ni
ýet le nen hä zir ki za man ýe rüs ti, ho wa uçar teh ni ka la
ry we ýa rag lar gör ke zil di. Har by dü züm le riň es ger le ri 
bol sa öz ukypba şar nyk la ry ny, ny zam emel le ri ni ýe
ri ne ýe tir mek de ýo ka ry us sat ly gy ny gör kez di ler.

Ýa rag ly Güýç le ri mi ziň kuw wa ty nyň har by göz
den ge çi ri li şin den soň ra, meý dan ça da ýur du my zyň 
halk ho ja lyk top lu my nyň dür li pu dak la ry nyň ýe ten 
sep git le ri ni we ga za nan üs tün lik le ri ni açyp gör kez
ýän aw tou lag la ryň to par la ry peý da bol dy. Mün
ber den ýaň la nan wasp na ma lar aja ýyp öwüş gin li 
da ba ra ly ýö riş bi len ut gaş dy. Ýur du my zyň baş meý
dan ça syn da ky toý da ba ra la ry wa tan çy lyk maz
mun ly aý dymsaz ly tans çy ky şy bi len ta mam lan dy.

Mah la sy hal ky my zyň ga raş syz döw let ba ra da 
köp asyr la ryň do wa myn da eden ar zu wy nyň hasyl 
bo la ny na 31 ýyl dol ma gy my na sy bet li Ga raş syz,  
he mi şe lik Bi ta rap Türk me nis ta nyň äh li ýe rin de baý
ram çy lyk da ba ra la ry giň den ýaý baň lan dy ryl dy. Bu 
şan ly se ne my na sy bet li ýur du my zyň çar kün je gin
de baý ram çy lyk da ba ra la ry, bäs le şik ler gu ral dy, 
köp san ly dur muş mak sat ly bi na la ryň, önüm çi lik 
des ga la ry nyň açy lyş da ba ra la ry ge çi ril di.

Ga raş syz lyk – be lent yk bal! Türk me nis tan, 
türk men hal ky Ar ka dag ly Ser da ry my zyň baş tu
tan ly gyn da Ga raş syz lyk to ýu ny toý la dy. Ber ka rar 
döw le tiň tä ze eý ýa my nyň Gal ky ny şy döw ri tu
tum ly toý la ra bes len sin!

Bü tin dün ýä 
de ňiz gü ni

ka tar Dün ýä  
ku bo gy na taý ýar

Halkara 
terjime güni

Bü tin dün ýä de ňiz gü ni 1978nji ýyl dan 
bä ri hö kü me ta ra de ňiz mas la hat be riş 

gu ra ma sy nyň (Hal ka ra de ňiz gu ra ma sy) 
10njy mej li si niň ka ra ry bi len bel le ni lip ge çil
ýär. Bu se ne 1980nji ýy la çen li 17nji mart
da bel le nen bol sa, soň ra sent ýab ryň soň ky 
hep de sin de ge çir mek ka ra ry na ge lin di. 

Bü tin dün ýä de ňiz 
gü nü niň mak sa dy, 
hal ka ra jem gy ýet çi li
gi niň ün sü ni de ňiz de 
we um man lar da aşa 
köp ba lyk tut ma gy 
çäklendirmegiň, su

wuň ha pa lan ma gy we glo bal ýy ly lyk se bäp li 
dü ze dip bol ma jak zy ýa nyň öňüni almagyň, 
şeý le hem bio lo gik, te bi gy we dynç alyş 
ýerlerini go rap sak la ma gyň der wa ýys me
se le le ri ne ün si çek mek den yba rat dyr. 

BMGniň mag lu mat la ry na gö rä, soň ky 
100 ýyl da tu nes, tres ka, mar lin ýa ly ba lyk 
gör nüş le ri niň 90 gö te ri mi tu tul dy. Her ýyl 
de ňiz le re we um man la ra, tak my nan, 21 
mil li on bar rel ne bit gu ýul ýar. 

ars lan Ba Ba ýeW, 
S.A.Ny ýa zow adyn da ky Türk men oba 

ho ja lyk uni wer si te ti niň ta ly by.

Ka tar fut bol bo ýun ça Dün ýä Ku bo
gy na ählitaraplaýyn taý ýar lyk gör

ýär. Hä zir ki wagt da soň ky sy nag iş le ri 
ge çi ril ýär. Ug le wo do rod se riş de le ri ne baý 
bo lan Ka tar Dün ýä Ku bo gy na de giş li inf
rast ruk tu ra ny dö ret mek üçin 208 mil liard 
dol lar sarp et di. 

Şeý le hem hä
zir ki wagt da bu 
çem pio na tyň öňü
sy ra syn da soň ky 
sy nag iş le ri ama la 
aşy ryl ýar. Gel ýän 

myh man la ra we jan kö ýer le re göw ne jaý 
hyz mat et mek we aw to bus gat naw la ry 
üçin sy nag iş le ri ýe ri ne ýe ti ril di. Bu ýe re 1 
mil li on dan gow rak adam ba rar. Ola ra aw
to bus hyz mat la ry üçin ýe nede 3 müň den 
gow rak aw to bus sa tyn al nar. Ola ryň 700
si elekt rik li aw to bus lar bo lar. Aw to bus 
hyz ma ty jan kö ýer le ri Do ha şä he rin dä ki 8 
sta dio na gat na dar. Jan kö ýer le re we myh
man la ra aw to bus lar dan we beý le ki hyz
mat lar dan mugt peý da lan maklary üçin 
«Haý ýa» at ly ýö ri te kart lar paý la nar. 

ýag myr ça li koW, 
S.A.Ny ýa zow adyn da ky Türk men oba 

ho ja lyk uni wer si te ti niň ta ly by.

Her ýy lyň 30njy sent ýab ryn da 
dün ýä niň köp ýur dun da – Hal ka

ra ter ji me gü ni bel le nil ýär. 2017nji ýyl da 
BMGniň Baş As samb le ýa sy nyň mej li sin
de ýo ka ry hil li ter ji mä niň halk la ry bir leş
dir mek dä ki, pa ra hat çy ly gy, dü şü niş me gi 
we ösü şi ös dür mek dä ki or nu ny yk rar ed
ýän ka rar na ma bi ra gyz dan ka bul edil di we 
30njy sent ýabr Hal ka ra ter ji me gü ni hök

mün de kes git len di. 
Hal ka ra ter ji me 

gü ni Hal ka ra ter
ji me çi ler fe de ra si
ýa sy ta ra pyn dan 
1991nji ýyl da dö
re dil ýär. Hal ka ra 

ter ji me çi ler fe de ra si ýa sy bol sa 1953nji 
ýyl da dö re dil di we hä zir ki wagt da 60
dan gow rak ýurt dan 100den gow rak ter
ji me çi le riň as so sia si ýa sy nyň we kil le ri ni 
özün de jem le ýär. Hal ka ra ter ji me gü nü niň 
30njy sent ýabr da bel le nil me gi tö tän den 
däl dir. 420nji ýy lyň 30njy sent ýab ryn
da ýa zy jy, ta ryh çy we ter ji me çi Ie ro nim 
Stri donsk ara dan çyk ýar. Ol ter ji me çi le riň 
öň ba şçy sy ha sap lan ýar. 

me kan an na Ber Di ýeW, 
Döw let mäm met Aza dy adyn da ky Türk men 

mil li dün ýä dil le ri ins ti tu ty nyň ta ly by.

«In tel» kom pa ni ýa sy «Win dows» ama ly ul gam ly komp ýu ter le riň te
le fon lar bi len saz la şyk ly iş le me gi ni üp jün ed ýän teh no lo gi ýa ny taý

ýar la dy. «In tel Uni son» at ly prog ram ma bi len komp ýu ter den te le fon da ky 
esa sy dört işi – jaň et mek hemde ja ňa jo gap ber mek, mag lu mat la ry paý
laş mak, sms iber mek we ka bul et mek, şeý le hem bil di riş le ri gör mek. Bu 

aý ra tyn lyk bir nä çe ýyl dan bä ri «App le»iň 
«Mac» komp ýu ter le rin de bar dy. «In tel Uni
son» prog ram ma sy ar ka ly «iOS» hemde 
«And ro id» ama ly ul gam ly mo bil en jam la ry 
komp ýu te re bi rik di rip bo lar. 

«In tel» ge çen ýyl «Scree novate» at ly 
kom pa ni ýa ny sa tyn alan dan soň ra te le fon

la ryň komp ýu ter ler bi len saz la şyk ly iş le me gi üçin çöz güt taý ýar lap baş lap
dy. Şeý le hem kom pa ni ýa ba ta re ýa nyň ne ti je li li gi ni ýo kar lan dyr mak bi len bir 
ha tar da WiFi, «Blue tooth» we beý le ki ho wa ar ka ly mag lu mat ge çi ri ji le ri hem 
taý ýar la ýar. Tä ze prog ram ma nyň «iP ho ne» te le fon la ry ny hem ka bul ed ýän
di gi esa sy ar tyk maç ly gy ha sap lan ýar. «In tel»iň mo bil in no wa si ýa bö lü mi niň 
ýol baş çy sy Joş Nýu ma nyň aýt ma gy na gö rä, tä ze prog ram ma te le fon lar bi
len komp ýu ter le riň ara syn da ky çalt mag lu mat ge çi ril me gi ni üp jün eder. 

Döw ran nur mu Ham me DoW, 
Türk me nis ta nyň Döw let ener ge ti ka ins ti tu ty nyň uly mu gal ly my.

te le fon lar komp ýu ter 
bi len saz la şyk ly iş lär

sy ýa hat çy lyk 
pu da gy nyň ösü şi

«In tel In novation» at ly teh no lo gi ýa ser gi sin de «In tel» we «Sam sung» 
kom pa ni ýa la ry süýn ýän ek ran ly komp ýu te ri bi len ta nyş dyr dy lar. Ulu

ly gy 13 dýuým lyk ýu ka ek ra nyň esa sy aý ra tyn ly gy gap dal ly gy na çe ki lip, 17 
dýuý ma çen li gi ňe ýän di gi dir. «In tel» ta nyş dy ry
lyş da ba ra syn da 13nji nes le de giş li «Al der La ke» 
mik rop ro ses so ry ny hem gör kez di. Kom pa ni ýa
nyň ýol baş çy sy Pat Gel sin ger ek ra nyň iki gy ra
syn dan çe kip, ony uzalt dy. Bu ýag daý myh man
lar da uly tä sir gal dyr dy. «Sam sung Disp lay»iň 
ýol baş çy sy Js Çoi bol sa, bu en ja my ýa nyň da 
gö ter me gi  aň sat laş dyr mak üçin tä ze müm kin çi lik leriň dö re jek di gi ni bel le di. 

«Sam sung» kom pa ni ýa sy 34 ýyl dan bä ri ep len ýän ek ran ly te le fon la ry 
ön dür ýär. «Ga laxy Z» ady bi len çy ka ry lan bu te le fon lar dan soň ra kompaniýa 
has tä sin, dür li şe kil de ula lypki çel ýän en jam la ry ön dür mä ge gi riş ýär.

gu wanç an namÄm me DoW, 
S.A.Ny ýa zow adyn da ky Türk men oba ho ja lyk uni wer si te ti niň ta ly by.

süýn ýän ek ran ön dü ril di

BMGniň Bü tin dün ýä Sy ýa hat çy lyk Gu ra ma sy (UNW TO) şu ýy lyň il kin ji 
ýe di aýyn a de giş li mag lu mat la ry ýaý rat dy. De giş li dö wür de ja han keş de

le riň hal ka ra gat na wy 2021nji ýyl da ky dan üç es sä go laý ar typ dyr. Şeý lede 
bol sa, sy ýa hat çy lyk pu da gy pan de mi ýa dan ozal ky ýag da ýyň 57 gö te ri mi
ne ýe tip dir. 2021nji ýy lyň ýe di aýyn da 175 mil li on sy ýa hat çy hal ka ra uçu şa 
gat na şan bol sa, şu ýy lyň de giş li döw rün de bu gör ke zi ji 474 mil li on bo lup dyr. 

Sy ýa hat çy lyk möw sü mi niň iň gyz ga laň ly 
döw ri bo lan iýuniýul aý la ryn da 207 mil
li on ja han keş de hal ka ra ho wa gat na wyn
dan peý da la nyp dyr. Bu gör ke zi ji ge çen 
ýy lyň de giş li döw rün dä ki den iki es se köp 
bo lup dyr. Mag lu mat lar da sy ýa hat çy lyk 

pu da gy nyň Ýa kyn Gün do gar ýurt la ryn da has köp ar tan dy gy ny gör mek bol
ýar. Se bit de hal ka ra gat naw lar dört es sä go laý ar typ dyr. Bu ugur da ikin ji ýe
ri Ýew ro pa se bi ti eýe läp, 190 gö te rim ösüş ga za ny lyp dyr. Ýy lyň ýe di aýyn da 
Ame ri ka da 103 gö te rim lik ösüş ha sa ba al nyp dyr. Şeý le lik de, yk ly myň bu pu
da gyn da pan de mi ýa dan ozal ky ýag da ýyň 65 gö te ri mi ne ýe ti lip dir. 

Af ri ka  hem uly ösüş ga za nan se bit le riň bi ridir. Bu ýer de 171 gö te rim ösüş 
ga za ny lyp, 2019njy ýyl da ky ýag da ýyň 60 gö te ri mi ne ýe ti lip dir.

Dür je mal nur ýag Dy ýe Wa, 
Mag tym gu ly adyn da ky Türk men döw let uni wer si te ti niň mu gal ly my.

elekt rik ener gi ýa sy 
bi len iş le ýän 

uça r synagdan geçirildi

«Vivo» ep len ýän 
ek ran ly te le fo ny ny 

ta nyş dyr dy

kos mos pu da gy ny 
ös dür ýär 

ýe ňil lik leriň möhleti uzal dyl dy

«Evia ti on Aircraft» kom pa ni ýa sy bir
nä çe ýyl dan bä ri üs tün de iş len ýän 

«Alice» at ly elekt rik ener gi ýa sy bi len iş
le ýän uça ry nyň il kin ji sy na gy ny ama la 
aşyr dy. Ýo lag çy la ry gys ga ara ly ga gat nat
mak mak sa dy bi len ön dü ril jek bu uça ryň 
do lu ly gy na elekt rik 
ener gi ýa sy bi len 
iş le ýän iki he re ket
len di ri ji si bar. Uçar 
il kin ji sy na gyn da 
se kiz mi nut uç dy. 

Kom pa ni ýa nyň ýolbaşçysy Gre go ri Da wis 
elekt rik ener gi ýa sy bi len iş le ýän uç ýan tak si
le riň bir nä çe nus ga sy nyň bar dy gy ny, em ma 
«Alice»niň 9 orun lyk ada ty uçar dy gy ny bel
le ýär. Uça ryň mun dan ozal ky sy na gy Ýer de, 
ýo ka ry tiz lik de ge çi ri lip di. Uzyn ly gy 17 metr 
bo lan uçar da je mi ag ra my 3,6 ton na bo lan 
bir nä çe ba ta re ýa bar. Uçuş wag tyn da ho wa 
gä mi si sa gat da 275 km/sa gat tiz li ge ýet di. 

Uçuş şow ly ge çen hem bol sa, en tek bu 
ho wa gä mi si ni hasda kä mil leş dir me li. Se bä
bi, uça ryň ba ta re ýa la ry nyň ag ra my aşa köp. 
Şol se bäp li, il ki bi len ba ta re ýa la ryň ag ra my
ny azal dyp, ne ti je li li gi ni ýo kar lan dyr ma ly.

my rat ata ýeW, 
Ma ry we la ýa ty nyň Po li si ýa mü dir li gi niň 

Baý ra ma ly et ra by nyň po li si ýa bö lü mi niň 
PÝWB-niň KÝÝIBB-niň mü di ri, 

po li si ýa nyň ma ýo ry.

«Vivo» kom pa ni ýa sy «X Fold Plus» at ly 
ep len ýän ek ran ly te le fo ny ny ta nyş dyr

dy. Dört ka me ra ly te le fon Hy taý da sa tu wa 
çy ka ryl dy. Bu te le fon ýo ka ry teh ni ki aý ra
tyn lyk la ry bi len ta pa wut lan ýar. 8 dýuým lyk 
«2K Plus» du ru ly gyn da ek ra ny bo lan mo bil 
en ja myň ep le nen den soň ra gö rüp bol ýan ikin
ji daş ky ek ra ny «FHD+» du ru ly gyn da bo lup, 
ulu ly gy 6,53 dýuým. Wagt la ýyn ýa dy 12 GB 
bo lan «X Fold Plus»yň 256 GB hemde 512 
GB iç ki ýa dy bo lan iki gör nü şi bar. Mä lim bol şy 
ýa ly, 2018nji ýyl dan bä ri ön dü ril ýän ep len
ýän ek ran ly te le fon la ryň ka me ra sy o di ýen 
du ry su ra ta dü şür me ýär di. Em ma tä ze ne sil 
te le fon la ryň fo to ka me ra la ry epes li gow ulan
dy ryl dy. Bu te le fo nyň dört sen so ry nyň iň ulu
sy 50 MP du ru ly gyn da su ra ta al ýar. Ikin ji sen
so ry bol sa, 48 MP du ru ly gyn da ult ra giň su ra ta 
dü şü rip bil ýär. Şeý le hem te le fon da port ret 
üçin 12 MP hemde goş ma ça 8 MP du ru ly
gyn da ka me ra sen sor la ry bar. Sel fi ka me ra sy 
bol sa, 16 MP du ru ly gyn da su ra ta dü şür ýär.

Şi rin nur gel Di ýe Wa, 
S.A.Ny ýa zow adyn da ky Türk men oba 

ho ja lyk uni wer si te ti niň ta ly by.

Hy taý Ýe ri öw ren mek üçin peý da la nyl
jak «Yao gan36» at ly eme li hem ra ny 

uçur dy. Şeý le lik de, soň ky ýyl lar da kos mos 
pu da gyn da has köp ma ýa go ýum öz leş dir
ýän ýurt şu aýyň do wa myn da al tyn jy kos
mos uçu şy ny ama la aşyr dy. «Yao gan36» 
eme li hem ra sy «Long March 2D» gö te ri ji ra
ke ta sy bi len as man 
gi ňiş li gi ne çy ka ryl dy. 
Eme li hem ra nyň bel
le nen or bi ta ýer le
şen di gi mä lim edil di. 
Bu uçu şyň «Long 
March» ra ke ta sy ar ka ly ama la aşy ry lan 439
njy uçuş dy gy aý dyl dy. Hy taý mun dan ozal 
sent ýabr aýy nyň do wa myn da je mi 5 uçuş 
ama la aşy ryp, 7 eme li hem ra ny or bi ta çy ka
ryp dy. Hä zir ki wagt da ýurt öz baş dak kos mos 
be ke di niň gur lu şy gy ny hem alyp bar ýar. 

sel bi Ba ka ýe Wa, 
Ýag şy gel di Ka ka ýew adyn da ky Hal ka ra 

ne bit we gaz uni wer si te ti niň ta ly by.

Dün ýä niň dür li ýurt la ryn da elekt rik ener gi ýa sy we wo do rod ýa ly aras sa 
ener gi ýa çeş me le ri bi len iş le ýän ulag la ra dür li ýe ňil lik ler dö re dil ýär. Hy

taý da 2014nji ýyl dan bä ri şeý le ulag la ry sa tyn alan lar kä bir sal gyt dan bo şa
dyl ýar. Mun dan ozal bu ýe ňil li giň 2022nji ýy
lyň ahy ryn da ta mam lan jak dy gy mä lim edi lip di. 
Il kin ji ge zek 2014nji ýyl da üç ýyl möhlet bi len 
şeý le ýe ňil li giň dö re di len di gi mä lim edi lip di. 
Soň ra bol sa 2017nji ýyl da üç ýyl, 20202021
nji ýyl lar da bir ýyl uzal dy lyp dy. In di bol sa, bu 
ýe ňil lik in di ki ýy lyň ahy ry na çen li süý şü ril di.

Ýurt da önüm ön dü ri ji le re we müş de ri le re be ril ýän gol daw elekt rou lag se
na ga ty nyň ös me gi ne gör ne tin ýar dam et di. Mag lu mat la ra gö rä, şu ýy lyň il
kin ji ýe di aýyn da ýurt da je mi hö dür le nen sal gyt ýe ňil li gi 40,7 mil liard ýu an 
(5,7 mil liard dol lar tö we re gi) bo lup dyr. 

tu mar iŞan gu ly ýe Wa, 
Döw let mäm met Aza dy adyn da ky Türk men mil li dün ýä dil le ri ins ti tu ty nyň ta ly by.

sü rü ji siz  
ulag ön dü rer

«Volks wa gen» kom pa ni ýa sy do lu
ly gy na sü rü ji siz he re ket edip bil ýän 

nus ga lyk gör nüş dä ki ula gy ny ta nyş dyr dy. 
In no wa si ýa aý ra tyn äh mi ýet ber ýän ne
mes bren di niň «Gen.Travel» at ly ula gyn da 
sü rü ji üçin hiç zat göz öňün de tu tul man

dyr. Elekt rik ener gi
ýa sy bi len iş le ýän 
ýe ňil ula gyň ga py
la ry ada ty ulag lar
yňkydan giň li gi bi
len ta pa wut lan ýar. 
«Eme li aň» teh no

lo gi ýa sy otur dy lan elekt ro kar ener gi ýa ny 
tyg şyt ly sarp ed ýär. Otur gyç la ry do lu ly
gy na ýa ty ryl ýan ulag uzak ýo la sy ýa hata 
çykýanlar üçin hem ra hat ha sap lan ýar. 

Sü rü ji siz ula gyň 5nji de re je si ne eýe 
bo lan (sü rü jä hiç hi li ze rur lyk duý ma ýan 
teh no lo gi ýa) mo de liň sa tu wa çy ka ryl jak 
wag ty mä lim edil me di.

aý lar il Ba ýe Wa, 
Türk men oba ho ja lyk 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!
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Ga raş syz lyk bi len 
gal kyn dy Di ýar

Başlangyjy 1-nji sahypada.

Bu karz se riş de le ri niň ha sa by na 
Aş ga bat şä he rin de we se bit le ri
miz de ýo ka ry teh no lo gi ýa ly tä

ze önüm çi lik ler dö re dil di. Hä zir ki za man 
dur muş, ulagkom mu ni ka si ýa, in že ner çi
lik inf rast ruk tu ra la ry eme le gel di. Şu ýyl 
ýur du my zyň gün ba tar we de mir ga zyk 
se bit le ri niň mer kez le rin de kö pu gur ly has
sa ha na lar, Da şo guz şä he rin de bol sa on
ko lo gi ýa has sa ha na sy da ba ra ly ýag daý da 
açy lyp ulan ma ga be ril di. 
Aş ga bat şä he rin de Hal
ka ra on ko lo gi ýa yl my
kli ni ki mer ke zi niň, Hal ka
ra pe di at ri ýa mer ke zi niň 
hemde Sto ma to lo gi ýa 
mer ke zi niň gur lu şyk  işleri 
al nyp ba ryl ýar. Ýur du myz 
bäs deş li ge ukyp ly smart 
te le wi zor la ry, no ut buk
la ry, plan şet le ri, mo no
blok la ry, sen sor ek ran ly 
komp ýu ter le ri dün ýä ba
za ry na çy kar ýar. Hä zir ki 
dö wür de dok ma kär ha na la ry nyň 60dan 
gow ra gyn da nah we ga ry şyk ýüp lük le riň 
dür li gör nüş le ri, tüý jü mek, jins ma ta la ry, 
taý ýar egineşik ler, el ha ly la ry ön dü ri lip, 
ýo ka ry hil li ha ryt lar dün ýä ba za ry na çy
ka ryl ýar. Ýa kyn gel jek de dün ýä niň in že
ner çi lik se riş de le ri ni, bi na gär lik sun ga ty
nyň ga za nan la ry ny ulan mak ar ka ly dür li 
mak sat ly aja ýyp bi na la ry we des ga la ry öz 
içi ne al ýan, ýa şa mak we dynç al mak üçin 
äh li ze rur lyk la ry üp jün edi len «Aş ga bat
si ti» gur lar. Ýa kyn da Ahal we la ýa ty nyň 
Gök de pe et ra by nyň çä gin de we la ýa tyň tä
ze, döw re bap eda ra ediş mer ke zi niň bi rin ji 
tap gy ry da ba ra ly ýag daý da açy lar.

Ýo kar da ag za lan yk dy sa dy gör ke zi ji
ler den hem gör nü şi ýa ly, be ýik ösüş le riň 
ok gun ly ba dy, äh li kün jek le ri gur şap alan 
giň möç ber li öz gert me ler döw rü mi ziň be

ýik ösüş le re bes

len ýän di gi ni gör kez ýär. Mä lim bol şy ýa ly, 
Türk me nis ta ny top lum la ýyn döw re bap laş
dyr mak döw let sy ýa sa ty nyň ile ri tu tul ýan 
ugur la ry nyň bi ri bo lup dur ýar. Şun da mil li 
yk dy sa dy ýe tiň esa sy ul gam la ry ny has
da ös dür mä ge de giş li iş ler dur muş ugur ly 
we zi pe le ri çöz mek bi len aý ryl maz bag la
ny şyk ly dyr. Ýur du myz da yzy gi der li dur
mu şa ge çi ril ýän mak sat na ma lar, şol san da 
2028nji ýy la çen li dö wür üçin ni ýet le nen 
Pre zi dent Mak sat na ma sy, Oba mil li mak

sat na ma sy, Türk me nis ta ny 2022–2052
nji ýyl lar da dur muşyk dy sa dy taý dan 
ös dür me giň Mil li mak sat na ma sy mu nuň 
aý dyň su but na ma sy dyr.

Ýur du my zyň gel jek ki ro waç lyk la ry ny 
hemde hal ky my zyň eş ret li dur mu şy ny 
na zar la ýan mak sat na ma la ýyn iş le riň ara 
al nyp mas la hat la şyl ma gy hemde olar 
bo ýun ça de giş li çöz güt le riň ka bul edil me gi 
bol sa Ga raş syz, he mi şe lik Bi ta rap Wa ta
ny my zyň gel jek ki ösüş le ri niň bin ýa dy ny 
ber ki der. Wa ta ny my zyň pa jar lap ös me gi, 
hal ky my zyň bo le lin dur muş da ýa şa ma gy, 
döw let ber ka rar ly gy my zyň do wa mat do
wam bol ma gy ug run da be ýik iş le ri ama la 
aşyr ýan Arkadagly Serdarymyzyň ja ny 
sag, öm ri uzak bol sun.

He kim ORA ZOW, 
S.A.Ny ýa zow adyn da ky Türk men oba 

ho ja lyk uni wer si te ti niň 
mu gal ly my.

Mu kad des Ga raş syz ly gy my zyň 31 
ýyl lyk to ýu nyň bel le nil ýän döw rün
de eziz Di ýa ry myz özü niň da şa ry 

sy ýa sat ug ru ny «Ösüş ar ka ly pa ra hat çy lyk» 
tag ly ma ty esa syn da iş jeň ös dür ýär. Hormatly 
Prezidentimiz we zi pä gi riş mek da ba ra syn da 
eden çuň maz mun ly çy ky şyn da: «Bi ziň döw
le ti mi ziň Bi ta rap lyk hu kuk ýag da ýyn dan ge lip 
çyk ýan esa sy ýö rel ge ler, anyk aý dy lan da bol
sa Ýer ýü zün de pa ra hat çy ly gy we howp suz ly gy 
ber kit mek, hoş ni ýet li, dostdo gan lyk gat na şyk
la ry ny gi ňelt mek, dur nuk ly ösü şi üp jün et mek 
gel jek de hem Ga raş syz Türk me nis ta nyň da şa ry 
sy ýa sa ty nyň ile ri tu tul ýan ugur la ry bo lar» di ýip 
nyg ta mak bi len, da şa ry sy ýa sat stra te gi ýa sy
nyň esa sy ug ru ny mä lim et di. Ýur du myz dün ýä
de howp suz ly gyň üp jün edil me gin de, dur nuk ly 
ösü şiň ga za nyl ma gyn da mö hüm orun eýe le ýär. 

Ga raş syz, ba ky Bi ta rap Türk me nis tan döw le
ti miz soň ky ýyl lar da dün ýä niň 149 döw le ti bi len 
dip lo ma tik gat na şyk la ry ýo la goý dy. Ýur du myz 
ab raý ly hal ka ra gu ra ma la ry nyň 50ä go la ýy
nyň ag za sydyr. Ga raş syz, ba ky Bi ta rap Türk me
nis ta n hal ka ra kon wen si ýa la ryň we yla la şyk la
ryň 161si ne gat naş ýar.

Hä zir ki wagt da da şa ry ýurt lar da Türk me
nis ta nyň 40 sa ny dip lo ma tik we kil ha na la ry we 
kon sul lyk eda ra la ry iş le ýär. Şeý le hem ýur du
my zyň il çi le ri hal ka ra gu ra ma la ryň 15sin de 
Wa ta ny my za we kil çi lik ed ýär ler. Bi ziň ýur du
myz da bol sa, da şa ry ýurt la ryň dip lo ma tik we kil
ha na la ry nyň 46sy iş le ýär.

Ýur du myz soň ky ýyl lar da ab raý ly hal ka ra 
fo rum la ryň mün be rin de pa ra hat çy lyk, howp
suz lyk hemde hyz mat daş lyk me se le le ri ne de
giş li äh lu mu my se bit äh mi ýet li köp san ly baş lan

gyç lar bi len çy kyş et di. Türk me nis tan Bir le şen 
Mil let ler Gu ra ma sy, Ýew ro pa Bi le le şi gi, Şan haý 
Hyz mat daş lyk Gu ra ma sy, Ýew ro pa da Howp
suz lyk we Hyz mat daş lyk Gu ra ma sy, Go şu lyş
maz lyk He re ke ti, Ys lam Hyz mat daş lyk Gu ra
ma sy ýa ly ab raý ly hal ka ra gu ra ma la ry bi len 
hyz mat daş ly gy yzy gi der li ös dür ýär.

Türk me nis tan bi len BMGniň gat na şyk la ry özü

niň stra te gik ýag da ýy bi len ta pa wut lan ýar. Şu ýyl 
Türk me nis tan Mil let ler Bi le le şi gi ne ag za bol ma gy
nyň şan ly 30 ýyl ly gy ny giň den bel le di. Türk me nis
tan bi len BMGniň ara syn da ky oňyn hyz mat daş ly
gyň ne ti je sin de, ýur du my zyň Baş As samb le ýa nyň 
no bat da ky ses si ýa syn da in di 7nji ge zek wi sebaş
lyk lyk ed ýän di gi aý ra tyn ma na eýe dir. Mä lim bol şy 
ýa ly, Türk me nis tan şu ýy lyň iýu nyn da BMGniň 
Baş As samb le ýa sy nyň 77nji ses si ýa sy nyň wi se
baş lyk ly gy na bi ra gyz dan saý la nyp dy.

Türk me nis tan no bat da ky ses si ýa da BMG-
niň Baş As samb le ýa sy nyň ga ra ma gy na 2025-
nji ýy ly «Pa ra hat çy lyk we yna nyş mak ýy ly» di-
ýip yg lan et mek ba ra da ky tek li bi hö dür le ýär.

2022-nji ýy lyň de kab ryn da BMG-niň 
Mer ke zi Azi ýa üçin öňü ni alyş dip lo ma ti ýa sy bo-

ýun ça se bit mer ke zi niň dö re dil me gi niň 15 ýyl ly-
gy nyň bel le nil ýän di gi na za ra al nyp, Baş As-
samb le ýa nyň ga ra ma gy na bu mer ke ziň or ny 
ha kyn da ky no bat da ky Ka rar na ma nyň tas la ma-
sy hem hö dür le nil ýär.

Bu ge zek ki ses si ýa da Türk me nis tan hal ka-
ra gat na şyk lar da yna nyş mak dia lo gy nyň fi lo so fi-
ýa sy ny iler let mek bi len, BMG-niň Baş As samb le-
ýa sy nyň «Dia log – pa ra hat çy ly gyň ke pi li» at ly 
Ka rar na ma sy nyň tas la ma sy ny iş läp taý ýar la-
ma gyň ba şy ny baş la ma gy göz öňün de tut ýar.

2023-nji ýy lyň maý aýyn da BMG-niň Azi-
ýa–Ýu waş um man se bi ti üçin Yk dy sa dy we Dur-
muş ko mis si ýa sy nyň BMG-niň Aral deň zi üçin 
Ýö ri te mak sat na ma sy ny dö ret mek ba ra da ky Ka-
rar na ma sy nyň tas la ma sy bo ýun ça gep le şik ler 
tä ze den do wam et di rmek göz öňünde tutulýar.

Türk me nis tan Bir le şen Mil let ler Gu ra ma sy-
nyň ho wan dar ly gyn da pes ug le rod ly ener ge ti ka-
ny ös dür mek bo ýun ça äh lu mu my stra te gi ýa ny, 
hu su san-da, wo do rod ener ge ti ka sy ny ös dür mek 
bo ýun ça hal ka ra «Ýol kar ta sy ny» iş läp taý ýar la-
mak ba ra da ky tek li bi ni gaý ta dan öňe sü rýär.

Eziz Di ýa ry my zyň iş jeň hyz mat daş lyk sak la
ýan hal ka ra gu ra ma la rynyň bi ri hem Yk dy sa dy 
Hyz mat daş lyk Gu ra ma sy dyr. Ge çen ýyl paý
tag ty myz da Yk dy sa dy Hyz mat daş lyk Gu ra
ma sy nyň 15nji Sam mi ti ge çi ril di. Türk me nis tan 
YHGniň döw let Baş tu tan la ry nyň sam mit le ri ne 
iş jeň gat naş ýar. 1996njy ýy lyň 13nji ma ýyn da 
YHGniň Aş ga bat da bo lan sam mi ti Te jen–Sa
rahs–Ma şat de mir ýo lu nyň açy lyş da ba ra sy na 
gat naş mak dan baş la nyp dy. Şol gün Sa rahs da 
Türk me nis tan, Öz be gis tan, Azer baý jan we Gru
zi ýa ýük gat nat ma la ry we de mir ýol gat na wy 

bo ýun ça hyz mat daş lyk et mek ba ra da dört ta
rap la ýyn şert na ma gol çe ki lip di.

Ýur du myz se bit hyz mat daş ly gy na uly äh mi ýet 
ber ýän di gi üçin köp san ly hal ka ra gu ra ma la ryň 
ün sü ni özü ne çek ýär. Şol gu ra ma la ryň bi ri hem 
Şan haý Hyz mat daş lyk Gu ra ma sy dyr. Bu gu ra ma 
bi len Türk me nis ta nyň gat na şyk la ry nyň köp ta
rap ly ly gy gu ra ma nyň sam mit le ri ne Türk me nis ta
nyň Pre zi den ti niň hor mat ly myh man hök mün de 
ça gy ryl ma gy bi len berk bag la ny şyk ly dyr. 

Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň go laý da bu 
gu ra ma nyň sam mi ti ne hor mat ly myh man hök
mün de gat naş ma gy we köp san ly baş lan gyç la ry 
öňe sür me gi ýur du my zyň oňyn da şa ry sy ýa sa
ty nyň ro waç lan ýan dy gy nyň su but na ma sy dyr. 

Şan haý Hyz mat daş lyk Gu ra ma sy 21 ýyl bä ri 
üs tün lik li iş le ýär. ŞHG hal ka ra hyz mat daş ly gy
nyň köp ta rap ly gur lu şy nyň tä sir li mer kez le rin
den bi ri bo lup, Ýew ra zi ýa se bi ti niň howp suz ly
gy ny, dur nuk ly dur muşyk dy sa dy ösü şi ni we 
umu man hal ka ra pa ra hat çy ly gy we dur nuk ly ly gy 
sak la ma ga mö hüm go şant goş ýar. ŞHGä de giş
li ýurt la ryň umu my meý da ny 34 mil li on kwadrat 
kilometrden gow rak, ýag ny Ýew ra zi ýa nyň çä gi niň 
60%in den gow rak dyr. ŞHG ýurt la ry nyň umu my 
ila ty, tak my nan, 3,4 mil liard ada ma deň dir.

Şeý le giň meý da ny eýe le ýän hal ka ra gu ra ma 
bi len Türk me nis ta nyň işe wür lik ge ňe şi ni dö ret
mek ba bat da ky baş lan gyç la ry, ener ge ti ka ul ga
myn da hyz mat daş ly gy iş jeň leş dir me gi ýur du
my zyň da şa ry yk dy sa dy gat na şyk la ry na hem 
oňyn tä si ri ni ýe ti rer. 

Ab dul la GUR BAN MÄM ME DOW, 
Türk men döw let bi na gär lik-gur lu şyk 

ins ti tu ty nyň ta ly by.

Türk me nis tanyň hal ka ra 
gu ra ma lar bilen hyzmatdaşlygy pugtalanýar 

Gah ry man Ar ka da gy my zyň toý sow ga dy
To ýa sow gat ly bar mak türk men hal ky

nyň asyl ly däp le ri niň bi ri. Mu kad des 
Ga raş syz ly gy my zyň 31 ýyl ly gy nyň 

öňü sy ra syn da Gah ry man Ar ka da gy myz bag ty
ýar, ag zy bir hal ky my za «Türk me nis ta nyň elekt
roe ner ge ti ka kuw wa ty» at ly türk men, iň lis we 
rus dil le rin de be ýan edi len tä ze ki ta by ny peş geş 
ber di. Ber ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň Gal ky
ny şy döw rü niň ru hy ha zy na sy ny baý laş dy ran 
bu ki ta ba Türk me nis ta nyň Mil li Ge ňe şi niň Halk 
Mas la ha ty nyň Baş ly gy, alym Ar ka da gy my zyň 
3nji sent ýabr da Döw let ener ge ti ka ins ti tu ty nyň 
ta lyp la ry hemde mu gal lym la ry bi len ge çi ren 
du şu şy gyn da ky ta ry hy çy ky şy gi ri zi lip dir.

Tä ze ki tap he mi şe lik Bi ta rap döw le ti mi ziň 
elekt roe ner ge ti ka ul ga my nyň ýe ten be lent sep
git le ri ni anyk gör ke zi ji ler ar ka ly be ýan ed ýär. 
Bu aja ýyp ki tap da mil li yk dy sa dy ýe ti mi ziň äh li 
ul gam la ry nyň öz ge ri şi niň, yn sa nyň ýa şa ýyş
dur mu şyn da ky ýe ňil lik le ri niň esa sy ny düz ýän 
elekt roe ner ge ti ka pu da gy nyň ke ma la gel şi, ösüş 
ta ry hy, iri tas la ma la ry, mil li mak sat na ma la ry 
amal et mek dä ki kuw wat ly or ny ha kyn da tä sir li 
söh bet edil ýär.

Ki tap da Türk me nis ta nyň elekt roe ner ge ti ka 
stra te gi ýa sy na, bu ul gam da dur mu şa ge çi ril ýän 
mil li mak sat na ma la ryň hemde iri tas la ma la

ryň, ola ryň ýur du my zyň yk dy sa dy kuw wa ty
nyň pug ta lan dy ryl ma gy na ýe tir ýän oňyn tä si
ri niň ne ti je le ri ne sel jer me sy ny be ril ýär. Ne şir de 
bel le ni li şi ýa ly, hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow ener ge ti
ka pu da gy nyň ös dü ril me gi ni 
Berkarar döw le tiň tä ze eý ýa my
nyň Gal ky ny şy döw rün de Wa ta
ny my zyň yk dy sa dy stra te gi ýa
sy nyň mö hüm ugur la ry nyň bi ri 
hök mün de kes git le di.

Ki tap da köp san ly anyk we 
sta tis ti ki mag lu mat lar ge ti ri lip, 
ýur du my zyň umu my elekt ro
e ner ge ti ka dü zü min de we la
ýat la ryň ösü şi niň mö hüm di gi 
bel le nil ýär we pu da gyň ok gun
ly ösü şi ne hemde dü züm le ýin 
öz gert me le ri ne hä si ýet na ma 
be ril ýär. Türk men yk dy sa dy ýe
ti niň esa sy pu dak la ry nyň bi ri 
hök mün de ener ge ti ka se na ga ty nyň ösü şi ne be
ril ýän anyk yl my sel jer me hemde mag lu mat
tes wir na ma lar mil li elekt roe ner ge ti ka nyň bar ha 
art ýan kuw wa ty ny, onuň döw re bap laş dy ryl ma
gy nyň, iş gär ler bi len üp jün çi li gi niň mak sat la ry ny 
aý dyň gör kez ýär.

Türk men döw let ne şir ýat gul lu gy ta ra pyn dan 
ýo ka ry çap ha na usu lyn da ne şir edi len tä ze ki tap
da ýur du my zyň elekt roe ner ge ti ka ul ga my nyň 
dü züm le ýin öz gert me le ri ne hä si ýet na ma ber lip, 

elekt ros tan si ýa lar da al nyp ba
ryl ýan iş ler, ola ryň en jam laş dy
ry ly şy dog ru syn da giň dü şün je 
ber ýän fo to su rat la ryň ýer leş di
ril me gi bu ugur da ky ösü şi mi zi 
tö we rek le ýin şöh le len di rip, onuň 
äh mi ýe ti ni art dyr ýar.

Gah ry man Ar ka da gy my zyň 
jöw her paý ha sy nyň mi we si bo
lan aja ýyp ki tap la ry türk men 
hal ky nyň ki tap goru nyň hasda 
baý laş ma gy na sal dam ly go şant 
goş ýar. Şeý le hem bu aja ýyp 
eser ler türk men hal ky nyň mil li 
ru hyme de ni gym mat lyk la ry
ny we ýö rel ge le ri ni gaý ta dan 
di kelt mek de we ös dür mek de 

uly äh mi ýe te eýe bol ýar. Mun dan baş gada, bu 
gym mat ly ki tap la ryň di ňe bir türk men di lin de 
däl, eý sem, rus, iň lis, dün ýä niň dür li dil le rin de 
ne şir edil me gi dün ýä jem gy ýet çi li gin de uly gy
zyk lan ma dö red ýär.

Hä zir ki wagt da ýur du my zyň hem me ta rap la

ýyn ok gun ly ösü şi ni aý dyň gör mek bol ýar. Ýur
du my zy iri göw rüm li öz gert me ler gur şap alyp, ol 
bar ha art ýan dep gin ler bi len ös ýär. Döw le ti mi ziň 
yk dy sa dy kuw wa ty art ýar, de mok ra tik esas la
ry pug ta lan dy ryl ýar, jem gy ýet de pa ra hat çy lyk, 
ag zy bir lik we dur nuk ly lyk hö küm sür ýär, hal kyň 
ru hy dün ýä si baý laş ýar, kä mil leş ýär. Türk me
nis tan sö züň do ly ma ny syn da bi li miň, yl myň 
we me de ni ýe tiň oja gy na, sag dyn ly gyň we ru
hu be lent li giň ýur du na öw rül di. Ýur du my zyň ila
ty ama la aşy ryl ýan ägirt uly öz gert me le re gu
wan ýar, döw le tiň ala da sy ny we gol da wy ny her 
ädim de duý ýar .

Eziz Di ýa ry my zyň ýe ten be lent de re je le ri
niň, ga za nan üs tün lik le ri niň hal ky my zyň ag zy
bir li gin den hemde je bis li gin den göz baş al ýan
dy gy ny bel le ýän Gah ry man Ar ka da gy my zyň 
gym mat ly pi kir le ri hem me ler üçin uly gol lan ma 
bo lup dur ýar. 

Goý, Gah ry man Ar ka da gy my zyň ga la my 
he mi şe ýi ti bol sun! Ata Wa ta ny my zyň döw let li 
baş lan gyç la ry ny, mil li ösüş le ri ni be ýan ed ýän 
aja ýyp ki tap la ry nyň höw ri köp bol sun!

Oraz mu ham met BA BA ÝEW, 
S.A.Ny ýa zow adyn da ky Türk men oba ho ja lyk 

uni wer si te ti niň ta ly by.

Döw let li mas la hat gel jek ki 
ösüş le riň bin ýa dy 

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda 
ruhubelent halkymyzyň her güni rowaçlyklara 
beslenip, toýlarymyz toýa ulaşýar. «Halkyň 
Arkadagly zamanasy» ýylymyz taryhy 
wakalara, şanly senelere beslenýär. 
Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli 
ösüşleriň, öňegidişlikleriň baş badalgasydyr. 
Arkadagly Serdarymyz: «Watan diňe halky bilen 
Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» 
diýip, öz öňünde goýan maksatlaryna ýetmekde, 
ilkinji nobatda, halkymyza, onuň agzybirligine 
we jebisligine, aň-düşünjesine hem-de 
merdanalygyna bil baglaýar. Häzirki türkmen 
jemgyýetiniň häsiýetli aýratynlyklary – mizemez 
agzybirligi, döwletiň we jemgyýetiň bitewüligi, 
halkyň Arkadagly Serdarynyň daşynda berk 
jebisleşmegi hut şunuň bilen şertlendirilendir. 
Şonuň netijesinde ýurdumyzda raýat ylalaşygy 
we jemgyýetçilik asudalygy berkarar bolup, 
dostluk we ruhubelentlik höküm sürýär.

Ýur du myz hä zir ki wagt da dün ýä de de mok
ra tik, hu kuk we dün ýe wi döw let hök mün
de giň den ta nal ýar. Türk me nis tan halka ra 

mas la hat la ryň, fo rum la ryň, ser gi le riň we beý le ki 
mö hüm äh mi ýet li çä re le riň ge çi ril ýän me ka ny na 
öw rül di. Mu nuň özi Gahryman Arkadagymyzyň 
pa ra sat ly ýo lu ny my na syp do wam et dir ýän 
Arkadagly Serdarymyzyň baş tu tan ly gyn da eziz 
Di ýa ry my zyň hal ka ra ab ra ýy nyň bar ha ýo kar lan
ýan dy gyn dan, her bir öňe sü rül ýän tä ze baş lan gyç
la ryň iri hal ka ra gu ra ma lar ta ra pyn dan golda nyl
ýan dy gyn dan, şo nuň ne ti je sin de Türk me nis ta nyň 
pa ra hat çy lyk sö ýü ji döw let hök mün de dün ýä de 
yk rar edil ýän di gin den ha bar ber ýär.

Ga raş syz lyk baý ra my nyň giň den bel le ni len 
gün le rin de ýur du myz da döw let li mas la hat ge çi ril
di. Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň baş tu tan ly gyn da 
ge çi ri len Türk me nis ta nyň Döw let Mas la ha ty ýur
du my zyň Ga raş syz lyk ýyl la ryn da ga za nan üs tün
lik le ri niň giň den be ýan na ma sy na öw rül di. 

Hor mat ly Pre zi den ti mi ziň Döw let Mas la ha tyn
da eden çy ky şyn da: «Ga raş syz lyk ýyl la ryn da bi ziň 
hal ky my zyň ýü re gin de Wa ta na bo lan söý gi, onuň 
güýçkuw wa ty na we gel je gi ne bo lan 
ynam, gur ma ga, dö ret mä
ge bo lan hö

wes, dep gin li ösü şi ni üp jün et mek is le gi pug ta orun 
al dy. Biz be ýik iş le ri mi zi Wa ta ny my za bo lan söý
gi miz bi len ama la aşyr ýa rys. Gaý rat ly zäh me ti miz 
bi len Wa ta ny my zyň be ýik li gi ni hasda şöh rat lan
dyr ýa rys» di ýip bel le di. 

Hor mat ly Pre zi den ti miz gel jek ýe di ýyl da ýur
du myz da öz leş di ril jek ma ýa go ýum la ry, ýur duň 
önüm çi lik kuw wa ty ny pug ta lan dyr ma gyň ugur
la ry ba ra da anyk san lar bi len bel läp geç di. Bu dö

wür de zäh met hak la ry nyň möç ber le ri niň 1,8 es se 
art dy ryl ma gy, 30 mü ňe go laý goş ma ça iş orun la
ry nyň dö re dil me gi göz öňün de tu tul ýar. Ýa şa ýyş 
jaý la ry nyň, bi lim ojak la ry nyň, sag ly gy go ra ýyş we 
me de ni ýet ul ga my nyň des ga la ry nyň, önüm çi lik 
we dur muş mak sat ly bi na la ryň ýüz ler çe si gur lar. 
Hor mat ly Pre zi den ti miz hu su sy kär ha na la ryň işi ne 
aý ra tyn üns be rip, ola ryň bäs deş li ge ukyp ly ýo ka
ry hil li önüm le ri ön dür mek, Aş ga bat–Türk me na bat 
ýo ka ry tiz lik li aw to mo bil ýo lu ny, Ahal we la ýa ty
nyň tä ze, döw re bap eda ra ediş mer ke zi ni we beý
le ki iri tas la ma la ry ama la aşyr mak ug run da alyp 
bar ýan iş le ri ni aý ra tyn bel läp, gel jek de bu ul ga my 
ös dür me giň we zi pe le ri ni kes git le di. 

Hor mat ly Pre zi den ti miz Döw let Mas la ha ty nyň 
bar şyn da ýur du my zyň ra ýat la ry ny Türk me nis
ta nyň «Ze nan kal by» or de ni bi len sy lag la mak ha
kyn da, şo nuň ýa lyda «Türk me nis ta
nyň Hor mat ly 

il ýa şu lu sy» di ýen ady dak mak ha kyn da Per man
la ra, şeý lede iş ke si len le riň Ga raş syz ly gy my zyň  
31 ýyl ly gy my na sy bet li gü nä si ni geç mek ha kyn da 
res mi na ma gol çek di. Mu nuň özi hal ky my zy tä ze 
ýe ňiş le re, dö re di ji lik göz leg le ri ne ruh lan dyr dy.

Ar ka dag ly Ser da ry my zyň baş tu tan ly gyn da ge
çi ri len mas la hat da ýur du my zyň äh lu mu my ösüş
le ri ni mun dan beý läk hem iler let mek, hal ky my zyň 
ýa şa ýyşdur muş de re je si ni hasda go wu lan dyr

mak mak sa dy bi len, il bäh bit
li, ýurt äh mi ýet li ka rar lar we 
çöz güt ler ka bul edil di.

Hormatly Prezidenti mi ziň 
bel läp ge çi şi ýa ly, ösüş bi ziň 
alyp bar ýan sy ýa sa ty my
zyň baş mak sa dy dyr. Şo ňa 
gö räde, dün ýä dä ki sy ýa sy, 
yk dy sa dy, ma li ýe ýag daý la
ra ga ra maz dan, bu gün jem
gy ýet çi liksy ýa sy, dur muş
yk dy sa dy öz gert me le ri mi zi 
üs tün lik li dur mu şa ge çir ýä ris. 
Il kin ji no bat da, ösüş ýo ly ar
ka ly ýur du my zyň yk dy sa dy 
we dur muş taý dan dur nuk ly 
ösü şi ni ber kit mek, dün ýä dä ki 

or nu ny hasda pug ta lan dyr mak hemde yk dy sa
dy ýe ti mi zi döw re bap laş dyr mak üçin äh li ta gal la
la ry ed ýä ris. «Ber ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň 
Gal ky ny şy: Türk me nis ta ny 2022–2052nji ýyl
lar da dur muşyk dy sa dy taý dan ös dür me giň Mil li 
mak sat na ma syn da», şeý lede «Türk me nis ta nyň 
Pre zi den ti niň ýur du my zy 2022–2028nji ýyl lar
da dur muşyk dy sa dy taý dan ös dür me giň Mak sat
na ma syn da» kes git le nen we zi pe le re la ýyk lyk da, 
yk dy sa dy ýe ti mi ziň hemde jem gy ýet çi lik dur mu
şy my zyň äh li ugur la ry ny gur şap al ýan iş ler, gu
wan dy ry jy ne ti je ler mu nuň aý dyň su but na ma sy dyr.

Ker kaw gel di BA GA BE KOW, 
S.A.Ny ýa zow adyn da ky Türk men oba ho ja lyk 

uni wer si te ti niň uly mu gal ly my.

Ber ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň Gal ky ny
şy döw rün de Gah ry man Ar ka da gy my zyň we 
Arkadagly Ser da ry my zyň taý syz ta gal la la ry bi

len hal ky my zyň sag ly gy, asu da, aba dan dur mu şy üp jün 
edil ýär. Şo ňa la ýyk lyk da, her ýy lyň 130njy sent ýab ry 
ara ly gyn da «Ýol he re ke ti niň howp suz ly gy – öm rü mi ziň 
ra hat ly gy» at ly bi raý lyk ge çi ril ýär. Döw let de re je sin dä ki 
bu çä rä niň do wa myn da ýur du my zyň äh li kün jek le rin de 
kö çeýol he re ke ti niň howp suz ly gy bo ýun ça ter bi ýe çi lik 
mak sat ly giň ge rim li iş ler al nyp ba ryl dy.

Gah ry man Ar ka da gy my zyň yn san per wer baş lan gy jy 
bi len äh li halk çä re si ne öw rü len «Ýol he re ke ti niň howp suz
ly gy – öm rü mi ziň ra hat ly gy» at ly bi raý lyk ýur du my zyň 
äh li kün je gin de ýo ka ry gu ra ma çy ly ga bes le nip ge çi ril di. 
Bu bi raý ly gyň do wa
myn da ky wa gyzne si
hat hemde dü şün di riş 
çä re le ri ýol he re ke ti ne 
gat naş ýan py ýa da la
ryň we sü rü ji le riň äh
li si niň hu kuk dü şün je
le ri niň kä mil leş me gi ne 
oňyn tä si ri ni ýe tir ýär.

Bi lim eda ra la ryn da ýol he re ke ti niň düz gün le ri niň do
ly hem dog ry ber jaý edil me gi ne ba gyş la ny lan çä re le riň 
ter bi ýe çi lik äh mi ýe ti uly bo lup, olar ýaş nes liň sag ly gy ny 
go ra ma ga we kö çeýol he re ket le ri ar ka ly ýü ze çyk ýan 
ha dy sa la ryň öňü ni al ma ga, her bir maş ga la nyň gu wan jy 
bo lan ýaş nes liň öm rü niň ra hat ly gy ny go ra ma ga gö nük
di ri len dir. Bi raý ly gyň do wa myn da umu my bi lim eda ra la
ryn da ýol he re ke ti niň düz gün le ri ni ber jaý et mek, ýolulag 
ha dy sa la ry nyň öňü ni al mak bo ýun ça ýö ri te iş ler ge çi ril di.

Ata Wa ta ny my zyň asu da, pa ra hat, bag ty ýar dur mu şy 
ug run da ge çi ri len bi raý lyk jem gy ýe ti mi ziň iň gym mat
ly baý ly gy bo lan yn san sag ly gy we onuň howp suz ly gy 
ha kyn da döw let de re je sin dä ki ala da nyň aý dyň be ýa ny
dyr. Giň ýol lar da saz la şyk ly he re ket le riň üp jün edil me gi, 
ola ryň döw re bap laş dy ryl ma gy hem ýur du my zyň ösü
şi niň ke pi li dir. Ga raş syz lyk ýyl la ry için de ga za nylan äh
li halk dur muş ugur ly mak sat la ry nyň ösü şi ni, öz ge ri şi ni 
döwrebap ýol la ryň dün ýä ül ňü le ri ne hemde mil li ýö rel
ge le ri mi ze la ýyk ge ti ril me gin den gör mek bol ýar.

Ýol he re ke ti ne gat na şy jy her bir ra ýa tyň şah sy ýo lag çy 
ýada sü rü ji hök mün de kö çeýol he re ke ti niň düz gün le ri ni 
bil me gi, do ly we dog ry ber jaý et me gi hök ma ny dyr. Şo ňa 
gö räde, ýol lar da özü ňi alyp bar ma gyň düz gün le ri ba ra da
ky mag lu mat lar bi len ýa kyn dan tan şy lyp, bu bi raý ly ga ba
gyş la nyp ge çi ri len çä re le re ag zy bir lik bi len iş jeň gat na şyl
dy. Çün ki howpsuz ýol lar bi ziň her bi ri mi zi ak bag ta atar ýar.

Hor mat ly Pre zi den ti mi ziň hu kuk go raý jy eda ra la
ry nyň işi ne ber ýän hem me ta rap la ýyn gol da wy üçin 
sag bol sun aý dyp, mun dan beý läk hem ýur du myz da 
jem gy ýet çi lik asu da ly gy ny we hu ku gy ny go ra mak da, 
hu kuk bo zul ma la ry nyň öňü ni al mak da, ýan gyn we ýol 
he re ke ti niň howp suz ly gy ny üp jün et mek de gul lu gy
my zy gy şar nyk syz ýe ri ne ýe tir jek di gi mi ze ynan dyr ýa
rys. Hal ky my zyň we ýaş nes liň sag ly gy ha kyn da ala
da ed ýän hor mat ly Pre zi den ti mi ziň ja ny sag, öm ri uzak 
bol sun, be ýik iş le ri he mi şe ro waç lyk la ra bes len sin!

Ýal kap HU DAÝ BER DI ÝEW, 
Ahal we la ýa ty nyň Gök de pe et rabynyň Po li si ýa bö lü mi niň 

po li si ýa nyň ýol gö zeg çi lik bö lüm çe si niň wa gyz-ne si hat 
iş le ri bo ýun ça gö zeg çi si, po li si ýa nyň leý te nan ty.

Rahat 
durmuşymyzyň 

kepili
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Mak ro nyň par ti ýa sy ady ny üýt get di. 
Fran si ýa nyň Pre zi den ti Em
ma nu el Mak ron ta ra pyn dan 
esas lan dy ry lan «Res pub li ka 
ýö riş de» (LREM) par ti ýa sy öz 
ady ny «Re nes sans» di ýip üýt get di. Bu ba ra da 
Mak ron par ti ýa nyň gu rul ta ýyn da eden çy ky
şyn da mä lim et di.

Ýe ras ty şä her ta pyl dy. Tür ki ýä niň Kon
ýa welaýatynda gur lu şyk iş le ri 
wag tyn da ýe ras ty şä he riň üs
tün den ba ryl dy. Mag lu mat la ra 
gö rä, ýe riň as tyn da öz ara la
ryn da ötük ler bi len bir leş di ri len bi na la ryň top
lu my açyl dy. Ol bi ziň eý ýa my my zyň VIII asy
ry bi len se ne len ýär.

Iki ýyl ge rek bo lar. Karl III keş bi  ýer leş di
ri len tä ze pul la ry do la ny şy ga 
goý ber mek üçin azyn dan iki 
ýyl ge rek bo lar. Öň Bri ta ni ýa
nyň ban ky Şa ze na nyň keş bi 
ýer leş di ri len ka gyz we şa ýy pul la ry ça lyş mak
çy dy gy ny mä lim edip di. Bu di ňe Be ýik Bri ta ni
ýa däl, Awst ra li ýa, Ka na da, Tä ze Ze lan di ýa, 
Ýa maý ka ýa ly on lar ça döw le te gal ta şar.

Ne bi te bo lan is leg ar tar. Ne bi ti eks port 
edi ji ýurt la ryň gu ra ma sy (OPEK) 2022nji we 
2023nji ýyl lar da ne bi te is le
giň gi jegün diz de de giş li lik de, 
3,1 mil li on bar rel hemde 2,7 
mil li on bar rel de re je de ös jek di
gi ni çak la dy. Bu ba ra da gu ra ma nyň no bat da
ky aý lyk ha sa ba tyn da aý dyl ýar.

Heýkeller gaý ta ry lyp berildi. 50 ýyl 
mun dan ozal ABŞnyň Get ti 
mu ze ýi ne äki di len «Or fes we 
Si ren ler» at ly heý keller top lu
my ýe nede Ita li ýa gaý dyp 
gel di. Hä zir olar Ri miň sun gat 
mu ze ýin de my na syp orun la ry eýe le di ler. Bu 
heý kel le riň bi ziň eý ýa my myz dan öň ki III asy
ra de giş li di gi çak edil ýär.

131 ka rat lyk göw her. An go la nyň de mir
ga zykgün do ga ryn da 131 ka
rat lyk ak göw her ta pyl dy. 
Gym mat ba ha  daş Lu lo kä nin
den ýü ze çy ka ryl dy. Bu mag
dan kä nin de «Lu ka pa» göw her kom pa ni ýa sy 
(Awst ra li ýa) we «En dia ma» ýer li döw let kär
ha na sy iş le ýär. 

Plas tik den pi ra mi da gur du lar. Mü sü riň 
Gi za şä he rin de eko loglar Nil 
der ýa syn da ýyg na lan plas tik 
ga lyn dy lar dan uly des ga gur du
lar. Olar şeý le et mek bi len der
ýa nyň su wunyň ha pa lan ýandygyna ün si çek
mek is le di ler.  Des ga 400 müň tö we re gi plastik 
gapdan yba rat bo lup, ag ra my 7,5 ton na ýet ýär.

Hin dis ta na ge ti ri len ge çi gap laň lar. 
Hin dis ta nyň Gwa li or şta ty na kö pelt mek mak
sa dy bi len Na mi bi ýa dan se kiz 
sa ny ge çi gap laň ge ti ril di. Hin
dis ta nyň Prem ýermi nist ri Na
rend ra Mo di ýyr ty jy la ry Ku no 
mil li se ýil gä hin dä ki sak lan jak ýeri ne goý ber di. 
Bu jan dar lar 1952nji ýyl da ýurt da köp aw lan
ma gy netijesinde azalyp dy.

Öň ki at ha na sy sa tu wa çy ka ryl dy. Bir
nä çe ýyl ozal Bri ta ni ýa nyň Şa ze na ny Ýe li za
we ta  II at ha na sy ny sa tyn alan «Sa ut hemp
ton» to pa ry nyň öň ki fut bol çy sy Mik Çen non 
in di ony sat mak ka ra ry na gel di. Çen non 25 
gek tar lyk bu at ha na ny sa typ, ýe di mil li on funt 
ga zan mak çy. At ha na 19821990njy ýyl lar 
ara ly gyn da Şa ze na ny na de giş li di.

Dün ýä ha bar la ry

gys ga se tir ler de

1882-nji ýy lyň 30-njy sent ýab ryn da Ame-
ri ka nyň Eppl ton şä he rin de (Wis kon sin şta ty) 
Foks der ýa syn da dün ýä de il kin ji gid roe lekt rik 
stan si ýa sy işe gi ri zi ldi. Suw çarhy bi len he re ke te 
ge ti ril en di na mo-ma şyn kuwwaty 12,5 ki lo wata 
deň bolan elekt rik ener gi ýa sy ny ön dür di. Bu 
des ga köp jaý la ry yşyk lan dyr dy.

25nji sent ýabr da Ita li ýa da par la ment saý
law la ry – De pu tat lar pa la ta sy na we Se na ta 

saý law lar ge çi ril di. Dü zü min de «Ita li ýa nyň do
gan la ry», «Li ga» we «Öňe, Ita li ýa!» par ti ýa la ry 
bo lan mer ke zi sag koa li si ýa sy ses le riň 90%den 
gow ra gy sa na lan dan soň Se na ta (par la men tiň 
ýo kar ky pa la ta sy) ge çi ri len saý law lar da 44,53% 
se se eýe bol dy. Şeý le mag lu mat la ry Saý law to
pa ry nyň we zi pe le ri ni ýe ri ne ýe tir ýän Içe ri iş ler 
mi nistr li gi mä lim et di. Mer ke zi sag bi le le şi gi De
pu tat lar pa la ta sy na ge çi ri len saý law lar da hem 
44,34% se se eýe bol dy.

Şol bir wag tyň özün de ýe ňi ji koa li si ýa nyň dü
zü min dä ki öň de ba ry jy güýç «Ita li ýa nyň do gan
la ry» par ti ýa sy bo lup, Se nat da 26,39%, We kil
ler pa la ta syn da bol sa, 26,44% se se eýe bol dy. 
Onuň li de ri Jor ja Me lo ni hö kü met baş ly gy na da
laş gär hök mün de hö dür le ner.

Ýa ran par ti ýa lar bo lan Mat teo Sal wi ni niň «Li ga» 
we Sil wio Ber lus ko ni niň «Öňe, Ita li ýa!» par ti ýa la ry 
Jor ja Me lo ni niň hö kü me ti niň dü zül me gi ne gat na
şar. Bu par ti ýa lar Se na ta ge çi ri len saý law lar da de
giş li lik de, 9% we 8,23% ses alyp, We kil ler pa la ta
syn da hem tak my nan, şon ça se se eýe bol du lar.

Par tI Ýa la ryň gazaNaN Ne tI je le rI
Syn çy lar Mat teo Sal wi ni niň «Li ga» par ti

ýa sy nyň 10%den hem az ses ga za nan ne ti je le
ri ni pes ha sap la ýar lar. De mok ra tik par ti ýa nyň 
ýol baş çy ly gyn da ky Mer ke zi çep koa li si ýa sy Se
nat da 26,25%, We kil ler pa la ta syn da 26,45% 
se se eýe bol dy. Şol bir wag tyň özün de De mok ra
tik par ti ýa 20%den ge çip bil me di. «5 ýyl dyz he
re ke ti» 15% ses ga zan dy.

«He re ket» we «Ýa şa ýan Ita li ýa» par ti ýa la ry nyň 
ga za nan se si 8%den geç män, Sil wio Ber lus ko ni
niň «Öňe,  Ita li ýa!» par ti ýa syn dan yza gal dy. Ber
lus ko ni niň özi bir orun ly et rap da ýe ňiş ga za nyp 
Se na ta gir di. Al ter na tiw par ti ýa lar üç gö te rim den 

az ses ga za nyp, «Ita lexit» we «Ga raş syz we 
Halk Ita li ýa sy» par la men te gi rip bil me di.

Üç den bi ri azal dy lan gel jek ki par la men tiň 
jem leý ji dü zü mi, çyl şy rym ly pro por sio nalma
žo ri tar ul ga ma la ýyk lyk da kes git le ner. Şeý le lik 
bi len, soň ky hö kü me tiň da şa ry iş ler mi nist ri Lui ji 
Di Ma ýo par la men tiň tä ze ça gy ry şy na gir me ýär.

Ýol kar ta sy
Par la men tiň tä ze ça gy ry şy nyň il kin ji 

mej li si 13nji okt ýabr da me ýil leş di ril ýär. Şon da 
iki pa la ta nyň baş lyk la ry nyň saý lan ma gy na ga
ra şyl ýar. Do lan dy ryş iýe rar hi ýa syn da ki miň 
ikin ji we üçün ji or ny eýe le jek di gi  bel li bo lan soň 
döw let Baş tu ta ny bi len ge ňeş me ler baş lar. 
Mag lu mat la ra gö rä, olar 1718nji okt ýabr da 
ge çi ri lip bil ner. Hä zir ki açaçan ne ti je ler esa
syn da, hö kü met gur mak işiniň tiz ama la aşy
ryl ma gy müm kin. Syn çy la ryň bel le me gi ne 
gö rä, tä ze hä ki mi ýet ler Ýew ro pa Bi le le şi gi 
ta ra pyn dan bel le ni len möh let le re eýe rip, 
der rew býu je ti ni tas syk la ma ly bo lar lar. 
Şeý le lik de, Ma rio Dra gi niň öň ki hö kü me ti
niň tas la ma sy esas hök mün de ka bul edi lip 
bil ner. Hä zir ki saý law lar Dra gi niň ka bi ne
ti ni gol da ýan giň koa li si ýa nyň bö lün me gi 
se bäp li ýü ze çy kan hö kü met çök gün li
gin den soň möh le tin den öň ge çi ril di.

Mad ri diň Pra do mu ze ýi, Pa riž dä ki Pom pi
du mer ke zi, NýuÝork da ky Met ro po li ten 

mu ze ýi we baş gada dün ýä niň en çe me bel li 
mu zeý le ri 1973nji ýy lyň 8nji ap re lin de ara dan 
çy kan is pa ni ýa ly su rat keş Pab lo Pi kas so nyň 
ara dan çyk ma gy nyň 50 ýyl ly gy na taý ýar lan ýar.

«Le Fi ga ro» ga ze ti niň ha ba ry na gö rä, Mad rid
de we Pa riž de «Pi kas so nyň ýy ly ny» gu raý jy la ryň 
aýt ma gy na gö rä, dün ýä de 42 ser gi ge çi ri ler we bu 
hä zir ki za man sun ga ty nyň iň meş hur su rat ke şi niň 
ha ty ra sy na gör lüpeşi dil me dik hor mat bo lar.

Okt ýabr dan baş lap gel jek ýy lyň ahy ry na çen li 
do wam et jek «Pi kas so nyň ýy ly» çä re le ri ne Ýew
ro pa nyň we Bir le şen Ştat la ryň 38 öň de ba ry jy 
ins ti tu ty gat na şar di ýip, Is pa ni ýa nyň me de ni ýet 
mi nist ri Mi kel Ise ta Mad rid de Şa aýa ly So fi ýa nyň 
sun gat mer ke zin de su rat ke şiň ha ty ra sy na gu ra
lan da ba ra ny aç mak bi len aýt dy.

Dür li ýurt lar da gu ral ýan ser gi ler 1881nji ýyl
da Is pa ni ýa nyň Ma la ga şä he rin de dog lup, 1973
nji ýyl da Fran si ýa nyň Mu žen şä he rin de ara dan 
çy kan bu su rat ke şiň dö re di ji li gi niň äh li ta rapy ny 

gör kez mä ge müm kin çi lik be rer di ýip, Fran si ýa
nyň me de ni ýet mi nist ri Ri ma Ab dulMa lak bel
le ýär. Onuň aýt ma gy na gö rä, «Pi kas so nyň ýy ly

nyň» çäk le rin de onuň dö re di ji li gi ne ba gyş la nan 
kol lok wi um lar we çe kiş me ler me ýil leş di ril ýär.

«Pi kas so nyň ýy ly nyň» esa sy wa ka la ry Is pa ni
ýa da, Fran si ýa da, ABŞda ge çi ri ler, şeý lede bol sa 
Bel gi ýa da, Ger ma ni ýa da, Ru my ni ýa da we Şweý
sa ri ýa da hem da ba ra ly çä re ler göz öňün de tu tul ýar.

Merkezisagbileleşiginiňýeňşi Prem ýer-mi nistr we zi pe si ne bel len di

Il kin ji kos mos eks pe di si ýa sy ny iber mek çi

Pikassobagyşlanansergiler

nobatdandaşaryPrezidentsaýlawlarygeçiriler
20-nji no ýabr da Ga za gys tan da 
döwlet Baştutanynyň nobat
dandaşary saýlawlary geçiri

ler.BubaradakydegişliKarara21nji
sentýabrdaRespublikanyňPrezidenti
KasymŽomartTokaýewgolçekdi.
«2022njiýylyň20njinoýabryn

da Gazagystan Respublikasynda
nobatdan daşary Prezident saý
lawlary geçiriler» diýlip, Kararda
bellenilýär. Respublikanyň Mer

kezi saýlaw toparyna saýlawlaryň
guramaçylyk işlerini hemde geçi
rilmeginiüpjünetmek,ýurduňhö
kümetinebolsa, saýlawlaryňmali
ýewemaddytehnikigoldawyüçin
zerurçärelerigörmektabşyryldy.
Mundan öň KasymŽomart To

kaýew şu ýylyň güýzünde döwlet
Baştutanynyň nobatdan daşary
saýlawlaryny geçirmek baradaky
teklibinihödürledi.

Gazagystanyň Prezidenti wezi
pesine dalaşgärleri hödürlemek
işleri şu ýylyň 23nji sentýabrynda
başladywe11njioktýabraçenlido
wameder.BubaradaRespublikanyň
Merkezi saýlaw toparynyňbaşlygy
nyň orunbasary Konstantin Petrow
mälimetdi.Dalaşgärlerihödürlemek
hukugynyňbellenilentertipdehasa
baalnanRespublikan jemgyýetçilik
birleşiklerinedegişlidigibellenilýär.

27nji sent ýabr da Sa ud Ara bys ta
ny nyň Pa ty şa sy Sal man ben Ab

de la ziz Al Sa ud Mi ras dü şer Şa za da 
Mu ham med ben Sal man Al Sau dy Pa ty
şa ly gyň Mi nistr ler Ka bi ne ti niň baş ly gy 
we zi pe si ne bel le di. Bu ba ra da «Al Ara
biya» te le ýaý ly my ha bar ber di.

Te le ýaý ly myň mag lu mat la ry na gö
rä, Sa ud Ara bys ta ny nyň Pa ty şa sy Mi
ras dü şer Şa za da ny Prem ýermi nistr 
edip bel le mek ba ra da ka rar çy kar dy.

Şol bir wag tyň özün de, mo nar hyň 
ka ra ryn da  «Pa ty şa nyň hut özü niň 
gat naş ýan hö kü met ýyg nak la ry onuň 
(Pa ty şa nyň) baş tu tan ly gyn da ge çi ri
ler» diý lip bel le nil ýär.

Şeý le hem, Sa ud Ara bys ta ny nyň 

Pa ty şa sy nyň ka ra ry bi len Ha led ben Sal
man ben Ab del Aziz ýur duň go ran mak mi
nist ri we zi pe si ne bel len di.

Mun dan ozal Pa ty şa nyň özi Mi nistr ler 
Ka bi ne ti ne ýol baş çy lyk ed ýär di, Mi ras
dü şer Şa za da bol sa Sa ud Ara bys ta ny nyň 
Prem ýermi nist ri niň bi rin ji orun ba sa ry we 
go ran mak mi nist ri bo lup dy.

22-nji sent ýabr da kos mos mak-
sat na ma sy ny işe gi ri zen Sa ud 

Ara bys ta ny özü niň il kin ji kos mo nawt-
la ry ny 2023-nji ýyl da uçur ma gy me-
ýil leş dir ýär. Bu ba ra da ýur duň kos mos 
gul lu gy ha bar ber di.

Kos mos gul lu gy nyň mag lu mat la ry na 
gö rä, bu me ýil na ma nyň mak sa dy «gys-
ga we uzak möh let li kos mos uçuş la ry 
üçin iş gär le ri taý ýar la mak, hal ka ra yl my 
bar lag la ra gat naş mak we kos mos pu da-
gy nyň dö red ýän äh li müm kin çi lik le rin den 
peý da lan mak dan yba rat».

Sa ud Ara bys ta ny nyň kos mos mak sat na-
ma sy pa ty şa ly gyň iki ra ýa ty ny HKS-e çy kar-

mak bo ýun ça bir nä çe çä re le ri öz içi ne al ýar. 
2023-nji ýyl da me ýil leş di ril ýän il kin ji eks pe di-

si ýa nyň çä gin de er kek le ri we ze nan la ry kos mo-

sa çy kar mak me ýil leş di ri lip, pa ty şa ly gyň ta ry-
hyn da il kin ji ze nan kos mo s gi ňiş li gi ne uçu ry lar.

16-njy iýul da Sa ud Ara bys ta ny ABŞ-nyň kos-
mos da özü ňi alyp ba ryş şert le ri we «Ar te mis» şert-

na ma sy diý lip at lan dy ry lan Aýyň bar lag la ry ba ra da-
ky tek lip le ri ne go şul dy. «Ar te mis» at ly ame ri kan Aý 
prog ram ma sy nyň ady ny gö ter ýän bu çä re ler top lu-
my, ABŞ bi len beý le ki ýurt la ryň ara syn da 1967-nji 
ýyl da ky kos mos şert na ma sy nyň ýö rel ge le ri ne 
esas lan ýan iki ta rap la ýyn şert na ma la ryň tap gy ry dyr.

Brend le riň ba ha sy ny sel jer mä ge ýö ri te leş di-
ri len bri tan kon sal ting kom pa ni ýa sy «Brand 

Fi nans» ýa ňy-ýa kyn da «Soft Po wer In dex 2022» 
ha sa ba ty ny çap et di. Ha sa ba ta la ýyk lyk da, dün-
ýä de iň tä sir li ýum şak güý je eýe bo lan Af ri ka 
ýurt la ry nyň il kin ji üç lü gi ne Mü sür, Gü nor ta Af ri ka 
Res pub li ka sy we Ma rok ko gir di. Bu ýurt lar, de giş-
li lik de, dün ýä sa na wyn da 31-nji, 34-nji we 46-njy 
orun da dur ýar. On dan soň Ni ge ri ýa (yk lym da 4-nji 
we dün ýä de 69-njy), Maw ri kiý (5-nji we 71-nji), 
Ru an da (6-njy we 74-nji), Al žir (7-nji we 75-nji), 
Tu nis (8-nji we 76-njy), Ga na (9-njy we 86-njy) ) 
we Ma da gas kar (10-njy we 94-nji) gel ýär.

Ýyl lyk ha sa bat dün ýä niň köp yk lym la ry ny we 
se bit le ri ni öz içi ne al ýan 100-den gow rak ýurt da 
ge çi ri len jem gy ýet çi lik pi kir so ra ly şy gy na, şeý le 
hem hö kü met le riň, hal ka ra gu ra ma la ryň, kom-
pa ni ýa la ryň we jem gy ýet çi lik gu ra ma la ry nyň 
we kil le ri niň pi kir le ri ne esas lan ýar.

Ýum şak güýç dü şün je si – bir döw le tiň, hal-
ka ra gat na şyk la ry na tä sir et mek we se riş de-
le r top lu my ar ka ly öz peý da sy na gö nük dir mek 
uky by dyr. Dü şün jä niň aw to ry ame ri ka ly Jo zef 
Naý. Hä zir ki wagt da Af ri ka ýurt la ry nyň kö pü si 
öz ab ra ýy ny ýo kar lan dyr mak üçin ta gal la ed ýär-
ler. Kä bir le ri üçin bu ta gal la lar di ňe sy ýa hat çy lyk 
ýa ly pu dak lar bi len çäk len ýän bol sa, beý le ki ler, 
ter si ne, iş ugur la ry ny di wer si fi ka si ýa et mä ge ta-
gal la ed ýär ler. «Brand Fi nans»-yň bar lag la ry na 
gö rä, Af ri ka ýurt la ry nyň tä si ri soň ky dö wür le rde 

has-da art dy. Şeý le-de bol sa, şu wag ta çen li yk-
ly myň hiç bir ýur dy dün ýä niň TOP-20 ýurt la ry-
nyň sa na wy na gi rip bil me di. 

Ma rok ko mö hüm dip lo ma tik ta gal la la ry, Ni ge ri-
ýa bol sa, aý dym-saz we ki no ýa ly dö re di ji lik hem-
de me de ni pu dak la ry bi len aý ra tyn orun eýe le ýär. 
Maw ri kiý hem öz ge ze gin de mil li bren di dö ret mek, 

esa san hem, özü niň sy ýa hat çy lyk ugur la ry ny iler-
let mek bo ýun ça köp ta gal la ed ýär. Ýurt la ryň bu ta-
gal la la ry, te bi gy ýag daý da ýum şak güýç dö re dip, 
ada da ky döw le tler sa na wa gi ri zi len den soň, il kin ji 
ge zek dün ýä niň TOP-75 de re je si ne çy kar dy.

Mun dan baş ga-da, Ru an da nyň ösü şin de ýur-
duň «Ru an da ge liň!» at ly mil li brend kam pa ni ýa sy  
aý ra tyn äh mi ýe te eýe bo lup, onuň «Pa ri Sen-
Žer men» fut bol klu by bi len hyz mat daş ly gy ny göz 
öňün de tut saň, uly ösüş ler gö ze il ýär. Bu ýag daý 
ýur duň yk lym da iň ýum şak güý je eýe bol mak äh-
ti mal ly gy ny has-da art dyr ýar.

afrikanyňiňtäsirliüçýurdunyňbiri

2025nji ýyl da ýa rym mil li on elekt rik 
ula gy ön dür mek Is pa ni ýa nyň hö kü me

ti niň öňün de go ýan mak sa dy dyr. Bu ba ra da 
ýur duň Prem ýermi nist ri Ped ro San çes aýt dy.

Tas la ma 2,5 mil liard ýew ro möç be rin de 
ma ýa goý lar, 3 müň iş orun la ry dö re di ler. 
Est re ma du ra aw to nom jem gy ýe ti, pu da gyň 
bu ösü şi niň «baş gah ry ma ny» bo lar. Öň Is
pa ni ýa nyň de mir ga zy gyn da ky Est re ma du ra 
aw to nom se bi ti aw tou lag ön dü ril ýän mer kez 
bo lan bol sa, in di bu ýer li tiý mag dan la ry we 
ba ta re ýa za wo dy bo lan tä ze pu da gyň esa sy 
mer ke zi bo lar.

Is pa ni ýa nyň hö kü me ti şu on ýyl ly gyň or
ta la ryn da elekt rou lag önüm çi li gi niň dep gi ni ni 
art dyr ma ga oňat müm kin çi lik dö re der. Hä
zir ki wagt da di ňe «Stel lan tis» aw tou lag za
wod la ry ga ty az muk dar da bol sada, elekt rik 
bi len do ly ab zal laş dy ry lan ulag se riş de le ri ni 
ön dür ýär. Is pa ni ýa nyň aw tou lag ön dü ri ji

si «Se at» Mar to rell şä he rin de ýa rym mil li on 
elekt rou lag ön dür me gi me ýil leş dir ýär, ýö ne 
bu gör nüş li ulag la ryň ýyg nal ma gy 2025nji 
ýyl da baş la sada, bir nä çe ýyl dan soň «Cup
ra» we «Sko da»nyň bö lüm le ri bi len bu mak
sa da ýe ti ler. Is pa ni ýa da ky «Volks wa gen» 
za wo dy hem 300 müň tö we re gi elekt rou la g 
ön dür me gi mak sat edin ýär.

ýarymmillionelektroulagöndürer

golaýda «Micro soft» kor po ra si ýa
sy bir ýyl mun dan ozal köp çü li ge 
hö dür le nen «Win dows 11»iň il kin

ji iň uly tä ze len me sini köpçülige hödürledi. 
Şu nuň bi len bir lik de, kor po ra si ýa «Win
dows 10»y 2025nji ýy lyň okt ýabr aýy na 
çen li gol da jak dy gy ny ha bar ber di.

– Biz ozal ky ýa ly «Win dows 10»a yg
rar ly, şo nuň üçin bu amaly ulgama 2025nji 
ýy lyň okt ýab ry na çen li hyz mat et me gi mi zi 
do wam et di re ris – di ýip, «Micro soft»yň 
prog ram ma önüm le ri ni do lan dy ryş bö lüm
çe si niň ýol baş çy sy jon keýbl aýt dy.

Bu ýag daý ula ny jy la ryň «Micro
soft»yň prog ram ma plat for ma sy nyň tä
ze nusgalaryna geç mä ge how luk ma gy nyň 
ze rur däl di gi ni aň lad ýar. «Win dows 11»iň 
kä mil le şip, tä ze amallara eýe bol ýan dy

gy na ga ra maz dan, «Win dows 10» go wy 
al ter na ti wa bol ma gyn da gal ýar. Şeý lede, 
«Micro soft» «Win dows 11»e mugt tä ze
len mä niň gu tar ýan möh le ti ni he niz mä lim 
et me di. Şun dan ugur al sak, «Win dows 
11»i mugt ulan ma ga ýe ne bir nä çe wag tyň 
do wa myn da geç mek bo lar.

Bel läp geç sek, «Micro soft»yň «Win
dows 10»y 2025nji ýy la çen li gol da
mak çy dy gy ba ra da ky ha ba ry ga ra şyl ma
dyk waka däl, se bä bi kom pa ni ýa bu ba ra da 
ge çen ýyl hem mä lim edip di. Şon da «Win
dows 10»a gol da wyň 2025nji ýy lyň 14
nji okt ýab ryn da ta mam lan jak dy gy ha bar 
be ril di. kor po ra si ýa nyň ula ny jy la ry nyň 
«Win dows 11»e geç mä ge ça gy ryl ýan dy
gy na ga ra maz dan, bu me se le de how luk
ma gyň ze rur ly gy ýok dur.

2025-nji ýy la çen li sak la nar
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Be ge mot ba ra da tä sin mag lu mat lar:

Be ge mo tyň kel le si ga ty uly bo lup, umu my 
ag ra my nyň 35%-ini düz ýär. Olar ag zy ny 150 de-
re je de açyp bil ýär ler.

Be ge mot lar gün de 16 sa gatlap su wuň içinde 
bolýarlar, şol se bäp li olar der le me ýärler. Şeýle-de 
olar su wuň için de uk lap hem bil ýär ler. 

Be ge mot lar su wuň aşa gyn da 5 mi nut sak lan-
ýar lar. 4-5 mi nut su wuň ýü zü ne dem al mak üçin 
çy kyp, ýe ne-de su wuň düý bü ne çüm ýär ler.  

Begemotlar bir gi je de azyn dan 27 ki log ram 
ot iý ýärler.

Fi lip pin le riň Ma ni la haý wa nat ba gyn da sak-
la nan be ge mot 65 ýyl ýa şa dy. Be ge mot la ryň 
or ta ça öm ri 40-50 ýyl dyr. 

Dün ýä me de ni ýe tin de be ge mo tla ra uly üns 
be ril ýär. My sal üçin, bel gi ýa ly meş hur su rat keş 
Pi ter Pol Ru ben siň «Be ge mot we kro ko dil awy» 
at ly meş hur kar ti na sy bar. Be ge mot mult film ler-
de hem dür li keşp ler de: «Dis ney»-iň «Fan ta sia» 
mult fil min de ba le ri na nyň, «Ma da gas kar» mult fil-
min de Glo ri ýa nyň, «Gýu go we Gip po» mult fil min-
de Gýu go nyň, «Dur, ba ka ly!» mult fil min de şä her 
ýa şaý jy sy nyň keş bin de gör ke zil ýär.
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Şam pun. Jem gy ýet de ir ki dö wür ler
den baş lap şah sy aras sa çy lyk iş le ri ne 

uly üns ber lip dir. Ada myň üstba şy nyň 
aras sa bol ma gy , aras sa çy lyk düz gün
le ri niň ber jaý edil me gi  iň esa sy zat la ryň 
ha ta ryn da goý lup dyr. Eý sem, en tek sa
bynşam pu nyň oý la nyp ta pyl ma dyk ma
ha lyn da nä me ler den peý da la nyl dy ka?!

Ta ry hy mag lu mat lar da il kin ji aras sa çy-
lyk se riş de le ri niň Hin dis tan da ula ny lan dy gy 
bel le nil ýär. Olar dür li ösüm lik le riň gaý na-
dy lan su wu ny şam pun hök mün de, «sa byn 
aga jy» at ly tro pik aga jyň mi we si ni sa byn 
hök mün de peý da la nyp dyr lar. Mun dan baş-
ga-da, ot la ryň, gül le riň gaý na dy lan su wu na 
saç la ry ny ýu wup dyr lar. Bu se riş de ler sa çyň 
ýum şak we ýal pyl da wuk bol ma gy na kö mek 
edip dir. Hin di söw da gär le ri niň Ýew ro pa ara-
laş ma gy bi len te bi gy saç ýu wu jy se riş de ler 
köp ýur da ýaý rap baş la ýar. Azi ýa da il kin ji 
şam pun hök mün de baş ýuw luk dan (çe ki zä-
niň su wy), tü wi ýuw lan suw dan, sa za gyň 
kü lün den peý da la ny lan dy gy ba ra da mag lu-
mat lar bar. Ýew ro pa da şam pu n hök mün de 
gaý na dy lan sa byn kö pür jik le ri ula ny lyp dyr. 
Ýer ýü zün de 1903-nji ýy la çen li saç ýuw ma-
gyň bir nä çe usul la ry peý da la nyl ýar. Ge liň, 
in di soň ky ýüz ýy la ün si çe ke liň! 

1904-nji ýyl da Ber lin de ne mes oý lap ta-
py jy sy Hans Şwarz kopf la wan da gü lü niň to-
zy bi len su wuk sa by ny gar mak ar ka ly şam-
pu nyň il kin ji nus ga sy ny oý lap tap ýar. Şon dan 
soň «saç y aras sa la mak da» il kin ji şam pun 
ula ny lyp baş lan ýar. Hans Şwarz kop fyň aýa ly 
Mar ta Şwarz kopf 1927-nji ýyl da «Schwarz-
kopf» ady bi len saç-bar lag mer ke zi ni dö-
red ýär. Şol ýyl bu mer kez düz ümin de sa byn 

bol ma dyk il kin ji su wuk şam pun ön dür ýär. Ol 
Ýew ro pa da «Schwarz kopf» ady bi len köp sa-
tyn al nan, uly gy zyk lan ma bil di ri len meş hur 
brend le riň bi ri bol ýar.   

1930-njy ýyl lar da «Procter & Gamb le» 
(P&G) kom pa ni ýa sy nyň hü när men le ri il-
kin ji sin te tik şam pu ny hö dür le ýär ler. Bu 
saç üçin iň go wy oý lap ta pyş la ryň bi ri bo-
lup, hä zir ki za man su wuk şam pun la ryň ön-
dü ril me gi niň esa sy ny dö re dýär. Bu şam-
pun müş de ri le riň göw nün den tu rup, saç 
kök le ri üçin peý da ly ha sap lan ýar. On dan 
soň kom pa ni ýa nyň hü när men le ri su wuk 
şam pun la ry gap la ma gyň tä ze çe gör nüş-
le ri ni oý lap tap ýar lar. 1987-nji ýyl da P&G 
kom pa ni ýa sy il kin ji «2-si 1-in de ser gin le di ji 
şam pu ny» hö dür le ýär ler.      

Şam pun sa çy aras sa la mak üçin ula nyl-
ýan su wuk lyk gör nü şin dä ki önüm dir. Ol 
çyg ly sa ça sürt mek, kö pür jik le dip ýuw-
mak ar ka ly saç da ky se bu myň (ýag ly mad-
da bö lüp çy kar ýan ek zok rin) is len me ýän 
muk da ry ny aýyr mak üçin ula nyl ýar. Şam-
pun nat riý lau ril sul fa ty bi len suw da ko-
ka mi dop ro pil be tai ni bir leş dir mek ar ka ly 
ýa sal ýar. Sul fa tyň dü zü mi sa by na meň zeş 
bo lup, ha pa laý jy mad da la ry özü ne çek ýär. 

Hä zir ki wagt da şam pun se na gat da iň 
köp ön dü ril ýän ha ryt la ryň bi ri bo lup, onuň 
ke pek li saç lar, ýag ly saç lar, ga ty saç lar 
hem-de ça ga lar üçin ni ýet le nen (gö zi ýa-
şart ma ýan) bir nä çe gör nü şi bar.

Dün ýä ila ty nyň ýa ry sy 23 di liň 
haý sy hem bol sa bi rin de gep le ýär.

Dün ýä ila ty nyň ýa ry syn dan gow
ra gy bir den köp dil bil ýär.

Şu mer di li mi la dy dan öň ki 3500
nji ýyl la ra de giş li iň ga dy my ýa zuw 
di li dir, on dan soň ra mü sür we hy taý 
dil le ri gel ýär.

Pa pua Tä ze Gwi ne ýa dün ýä de 
iň köp dil li ýurt ha sap lan ýar. Ýurt da 
841 dil bo lup, ola ryň kä bi ri ne az san ly 
adam dü şün ýär.

Fran suz di li söý gi ba bat da iň süý ji 
dil hök mün de ta nal ýar. 

Pa pua di li niň ýa zu wyn da 11 harp 
ula ny lyp, iň ki çi elip biý li dil ha sap lan ýar.

Man da rin çe ene dil hök mün de iň 
köp gep le şil ýän dil ha sap lan ýar. 1,3 
mil liard dan gow rak ila ty bo lan Hy ta
ýyň ýa şaý jy la ry nyň 70 gö te ri min den 
gow ra gy bu dil de gep le ýär. 

Iň köp öw re nil ýän dil iň lis di li bo
lup, dün ýä ila ty nyň kö pü si ony ikin ji 
dil hök mün de bil ýär.

Dün ýä niň iň uzyn elip bi ýi bo lan 
kam bo ja di lin de 73 harp bar. Şeý le 
hem kam bo ja di li öw ren me si kyn dil
le riň bi ri dir.

«Elip biý» arap di li niň il kin ji harp la
ryn dan eme le ge len söz dür. Bu ma ny
da ky söz Ýew ro pa dil le ri niň kö pü sin de 
grek di li niň il kin ji harp la ry bo lan «al fa» 

we «be ta»nyň go şu lyp ýa zyl ma gy 
bi len «Alp ha bet» gör nü şin de dö räp dir.

Dür li yl my we beý le ki mag lu mat
la ryň köp dü gi se bäp li iň lis we fran suz 
dil le ri in ter net de ula nyl ýan iň meş
hur dil ler dir. Yl my mag lu mat la ryň 80 
göterimi iň lis di lin de el ýe ter li dir. 

Dil le riň kö pü sin de aýalgyz la ryň 
we er kek le riň lek si ka sy bar bol sa, ne
mes di lin de üçün ji to par – aý ra tyn lyk
da og lan la ryň lek si ka sy hem bar.

ABŞda 300den gow rak dil de 
gep le şil ýär. Ýurt da iň lis di li ýör gün li 
hem bol sa, ABŞnyň fe de ral de re je de 
bel le nen res mi di li ýok. Iň lis di li söz lük 
dü zü mi baý laş ýan hemde ös ýän dil dir.

Kim, ha çan
çAGALAR

Sahypany taýýarlan Sumbar Alyşirow.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!

Hem gu ry ýer de, hem suw da ýa şa ýan iň uly süý dem di ri ji le riň bi ri bo lan be ge mo tyň ag ra my 1 ton na dan
4,5 ton na çen li ýet ýär. Olar sa gat da 15 ki lo metr tiz lik de he re ket edip bil ýär ler. 

Hem aňsat, hem peýdaly

SuwdaýaşaSa-da
ýü züp bil me ýän jan dar

aý wa nat dün ýä si tä sin lik le re baý bo lup, on da ky jan
lyjan dar la ryň kä bi ri niň özü ne mah sus aý ra tyn lyk la

ry bar. My sal üçin, gö räý mä ge suw da ýa şa ýan jan dar la ryň 
äh li si ýü züp bil ýän ýa ly, ýö ne mu ny ba şar ma ýan la ram bar. 
Bu la ryň ha ta ryn da be ge mo ty gör kez mek bo lar. 

Be ge mo tyň ýü züp bil me ýän di gi ne ada ty ýag daý da 
ynan mak kyn. Se bä bi ol suw da ýa şa ýar, ha çan gör seň 
su wuň için de ge zip ýör. Ola ryň ýa şa ýan ýer le rem ýal pak 
suw lar (bat ga lyk) ha sap lan ýar. Ýö ne mu ňa ga ra maz dan 
be ge mot ha ky kat dan hem ýü züp bi le nok. Olar köl de ýa
da de ňiz de su wuň düý bün den ýö räp gid ýär ler. Bir nä çe 
mi nut lap su wuň aşa gyn da de mi ni sak lap ýe nede ýö räp 
ke na ra gaý dyp gel ýär ler. Kä ha lat da su wuň ýü zü ne çy
kyp, ýe liň ug ru na akyp, ke na ra hem do lan ýan be ge mot
la ryň bu he re ke ti bi ze edil ýüz ýän ýa ly bo lup gö rün ýär.

Hem gu ry ýer de, hem suw da ýa şa ýan iň uly süý dem di
ri ji le riň bi ri bo lan be ge mo tyň ag ra my 1 ton na dan 4,5 ton na 
çen li ýet ýär. Sa gat da 15 ki lo metr tiz lik  bi len he re ket edip 
bil ýän be ge mot lar gün di zi ne suw da dynç alyp, gi je si ne 
iý mit len mek üçin 6 sa gat tö we re gi gu ry ýe re çyk ýar lar. 
Ola ryň esa sy iý mi ti ga myş, ow nuk bal dak ly ot lar, kä bir 
ösüm lik le riň süý ji kök le ri, mi we ler bo lup, kä wagt et hem 
iý ýär ler. Gün de lik iý mit muk da ry 1368 ki log ram ara ly
gyn da bo lup, iý mi ti çeý ne män, ag zyn da sak lap ýum şad
ýar lar we ýu wud ýar lar. Ola ryň ösen ys al şy we eşi diş 
uky by bo lup, ki çi jik gu la gy hat da ýe re gaç ýan mi we le riň 
se si ni eşit mä ge müm kin çi lik ber ýär. Gün di zi ne suw da ýa
şa ma gy nyň esa sy se bäp le ri: iýen iý mi ti ni siň dir mek we 
Gün şöh le sin den go ran mak dyr.

Esa sy me ka ny Af ri ka se bi ti bo lan be ge mot la ryň iki 
gör nü şi: uly we ki çi gör nü şi bar. Dün ýä de pil ler den we ak 
kerk ler den soň, iň uly üçün ji süý dem di ri ji ha sap lan ýan bu 
jan dar lar ýa şa ýan ýe ri ni berk go rap, ýo ka ry gö zeg çi lik de 
sak la ýar lar. Nä ta nyş jan dar la ry öz ara sy na elt me ýän be
ge mot lar howp ly ha sap lan ýar.

H

5
tapawudy 
tapyň!

oý lap tap dy?
l y m  l a r 
l a  z e r 

bi len do lan
dy ryl ýan iň 
ki çi ro bo ty 
oý lap tap dy
lar. Olar ki çi
jik ro bot la ryň 
ga ty dar ýer
ler de teh ni ki iş le ri ýe ri ne ýe tir mä ge 
müm kin çi lik ber jek di gi ni bel le ýär ler. 
Ga byk ýa ly jak se kiz aýak ly, iki gys
gyç ly ro bo tyň daş ky gör nü şi leň ňe
je meň zeş bo lup, ini ýa rym mil li metr 
tö we re gi dir. Onuň aýak la ry na kau
çuk bö le jik le ri ber ki di lip, bu onuň 
aýak üs tün de dur ma gy ny üp jün ed
ýär. Ro bo ty gyz dyr mak ar ka ly he
re ke te ge ti rip bol ýar. Alym lar ki çi jik 
ro bo tyň ýö räp, öw rüm edip, bö küp, 
hat da bir za dy süý räp hem bil jek di
gi ni aýd ýar lar. Onuň he re ke ti ha ýal 
bo lup, 1 san ti met ri geç me gi üçin 20 
se kunt tö we re gi wagt  ge rek. Oý lap 
ta py jy lar bu ro bo tyň teh no lo gi ýa 
se na ga tyn da hemde luk man çy lyk 
ul ga myn da uly iş le ri ýe ri ne ýe ti rip 
bil jek di gi ni aýd ýar lar.

Şampun Şampun

Uzak dan do lan dy ryl ýan

iň ki çi ro bot
A

Iwoi re (Fran si ýa). Že ne wa 
kö lü niň fran suz ke na ryn da ýer leş-
ýän Iwoi re Fran si ýa nyň gül läp ös-
ýän iň owa dan oba sy dyr. Oba da ky 
bi na gär lik gur luş la ry or ta asy ra de-
giş li bo lup, yk jam we örän owa dan 
gur lup dyr. Gül ler bi len be ze len dar 
kö çe ler, reňk li dü kan lar, ba lyk la ryň 
«tans ed ýän» köl le ri Iwoi re niň aja-
ýyp ýer le ri dir. Mun dan baş ga-da, 
oba da sy ýa hat çy lar üçin 5 myh-
man ha na bi na edi lip dir. Oba nyň 
ila ty gül den edi len be zeg le ri hem-
de sow gat lyk la ry ýa sa mak bi len 
meş gul lan ýar. Ýe ri ge len de bel le-
sek, Iwoi re or ta asyr dur mu şy nyň 
däp le ri ni sak lap ga lan Fran si ýa nyň 
iň ga dy my oba la ry nyň bi ri dir.     

Kua Wan (Wýet nam). Wýet-
na myň Kua Wan oba sy Ha Long 
aý la gy nyň ga ýa la ry bi len gur şa lan 
suw üs tün dä ki oba dyr. Bu ýe riň 
meş hur «Awa tar» fil mi niň su ra-
ta dü şü ril me gin de hy ýa ly te bi gat 
bo lup hyz mat eden di gi aý dyl ýar. 
Sy ýa hat çy la ryň we ba lyk çy la ryň 
iň ge lim-gi dim li ýer le ri niň bi ri bo-
lan bu oba da ki çi jik jaý lar, na har-
ha na lar hem-de mek dep bar. Oba 
mek de bi ne ça ga lar ga ýyk ly gat-
na ýar lar. Bu ýer, ha ky kat da n-da, 
gaý ta lan ma jak öz bo luş ly ly ga eýe.       

Wen gen (Şweý sa ri ýa). 
Alp dag la ry nyň ete gin de ýer leş-
ýän Wen gen oba syn da müňden 
gow rak adam ýa şa ýar. Bu oba Şweý sa ri ýa nyň meş hur ýer le ri niň bi ri bo-
lup, is len dik möw süm de sy ýa hat çy la ra duş gel mek bol ýar. Wen gen suw 
şy pa ha na sy, as ma ýo ly, ly ža ýa ryş la ry, gur jak teatr la ry hem-de «Men-
dels sohn» aý dym-saz hep de li gi bi len meş hur dyr. Aras sa dag ho wa sy-
nyň ha pa lan maz ly gy üçin bu ýer de ulag sür mek ga da gan.

Bil be ri (Ang li ýa). Glýues ter şä he ri niň Bil be ri oba sy dün ýä niň iň 
owa dan oba la ry nyň bi ri bo lup, XVII asyr da bi na edi len jaý la ry, «Bil be ri 
ba ha ry», go ňur ala ba sy (ba ly gyň bir gör nü şi) bi len gö ren le ri haý ran gal-

dyr ýar. Oba nyň tö we re gin de jül ge ler bi len ut ga şyp gid ýän de pe ler hem 
bar. Köln der ýa sy nyň akyp geç ýän bu oba sy Ang li ýa gel ýän sy ýa hat çy-
lar üçin iň go wy ýer le riň bi ri ha sap lan ýar. Der ýa nyň üs tün de bir nä çe daş  
we agaç köp rü ler bo lup, ba lyk la ry, ör dek le ri hem-de der ýa ýa ka syn da-
ky agaç la ry syn la ma ga müm kin çi lik ber ýär.

Şi ra ka wago (Ýa po ni ýa). Ýa po ni ýa nyň So ka wa der ýa sy nyň ke-
na ryn da ýer leş ýän Şi ra ka wa-go oba sy nyň daş-tö we re gi ni to kaý la ryň 
gur şap alan dy gy hem-de üs tü ni bu lut la ryň ör tüp du ran dy gy se bäp li, 

ozal lar bu oba kar ta da gör ke-
zil me ýär di. ÝU NES KO-nyň Bü-
tin dün ýä mi ra sy nyň sa na wy na 
gi ri zi lme gi bi len bu oba nyň meş-
hur ly gy ar typ baş la ýar. Soň ky 
ýyl lar da oba da aba dan laş dy ryş 
iş le ri al nyp ba ryl ýar, ýol lar çe-
kil ýär. Hä zir ki wagt da ja han-
keş de ler Şi ra ka wa-go oba sy na 
aw to bus ly ge ze lenç ed ýär ler. 
Oba nyň esa sy aý ra tyn ly gy – ot 
bi len ör tü len ýap gyt üçek li jaý-
lar dyr. Mun dan baş ga-da, Syo 
der ýa sy nyň üs tün den geç ýän 
as ma köp ri sy ýa hat çy la ryň iň 
köp bar ýan ýer le ri niň bi ri dir.

Git horn (Niderlandlar). Git-
horn oba sy na baş ga ça «Gol-
lan di ýa nyň We ne si ýa sy» hem 
di ýil ýär. Se bä bi oba da di ňe suw 
ula gy he re ket ed ýär. 7,5 ki lo metr 
uzyn lyk da ky ka nal da gi je-gün-
di ziň do wa myn da oba ýa şaý jy-
la ry nyň ga ýyk ly gat naw la ry nyň 
yzy üzül me ýär. Git horn oba sy 
1230-njy ýyl da esas lan dy ryl ýar. 
1958-nji ýyl da ni der land re žiss-

ýo ry Bert Haanst ra ta ra pyn dan «Fan fa re» at ly meş hur ko me di ýa nyň 
dü şü ril me gi bi len Git horn oba sy meş hur bol ýar. Hä zir ki wagt da bu ýe re 
gel ýän sy ýa hat çy la ryň sa ny ýyl-ýyl dan kö pel ýär.

Oia (Gre si ýa). San to ri ni wul kan ada syn da ky bu oba dün ýä niň 
iň ro man tik ýer le ri niň bi ri dir. De pä çy kyl ýan eg rem-bug ram ýol la ry 
bo lan Oia gök güm mez li ak jaý la ry bi len te bi ga ta gel şik ber ýär. Ýo-
kar dan deň zi we ada nyň gö zel lik le ri ni syn lap bol ýar. Bu ýer aşyk la-
ryň iň köp sy ýa hat ed ýän ýer le ri niň bi ri dir.

Py ýa da ýö re me giň fi zi ki we psi
ho lo gik peý da sy örän ulu dyr. 

Ýö re mek iň esa sy be den ter bi ýe maşk
la ry nyň bi ri bo lup, ony is len dik ýaş da
ky adam ýe ri ne ýe ti rip bil ýär. Ýö re len 
wag tyn da ada myň çy dam ly ly gy we 
myş sa la ry nyň ösü şi ýo kar lan ýar. Bi
ler men le riň bel le me gi ne gö rä, otu ry lyp 
iş len ýän gün de lik dur muş ýö rel ge si ne 
uý gun la şan adam lar da myş sa la ryň 
gow şak ly gy, sus su pes lik hemde aşa 
sem re mek lik ýü ze çyk ýar. Şol se bäp li 
her gün ag şa my na azyn dan 30 mi nut 
ýö re mek mas la hat be ril ýär.

Yzy gi der li ýö re len de gan aý la ny
şy ka da laş ýar, be de niň de ňag ram
ly ly gy saz lan ýar hemde ka da ly 
ag ram de re je si ne ge lin ýär. Mun dan 
baş gada, ýö re me giň çalt pi kir le
nip bir ne ti jä gel mä ge, sus su pes li gi 
azalt ma ga uly äh mi ýe ti bar dyr. Şeý
le hem ýö re me giň iý mi ti siň dir mä ge 
kö me gi deg ýär. Sport meý dan ça la
ry bi len bir ha tar da, ho wa şert le ri ne 
la ýyk lyk da ge ze lenç mak sat ly se
ýil gäh le r de, to kaý lar da we şä he riň 
owa dan kün jek le rin de py ýa da ýö re
mek örän peý da ly dyr.

DüN Ýä DäKI Iň OWA DAN

OBA lA R
Ýer ýü zün de «esa sy önüm ön dü ri ji le riň» me ka ny bo lan oba la ryň ge og ra fik ýer le şi şi, te bi ga ty we bi na gär lik aý ra
tyn lyk la ry taý dan biribi rin den ta pa wut lan ýan, fau na, flo ra dün ýä si bi len gö ren le ri haý ran ed ýän bir nä çe si bar.
2021nji ýyl da ky mag lu mat la ra gö rä, dün ýä ila ty nyň 3,42 mil li ar dy oba da ýa şa ýar. Biz hem dün ýä niň iň owa dan 

oba la ry ba ra daky gy zyk ly mag lu mat la ry size ýetirmegi ma kul bil dik.

Dil bi rekbi rek bi len öza ra ara gat na şyk sak la ma gyň esa sy se riş de si bo lup, söz le ýiş we ýa zuw ar ka ly ýü ze çyk ýar. Hä zir ki wagt
da dün ýä de 7 müň töweregi dil bo lup, şo la ryň 90 gö te rim den gow ra gyn da 100 müňe golaý adam gep leş ýär. Her ýy lyň 30njy sent

ýab ryn da Hal ka ra ter ji me  gü ni bel le nil ýär. Ga ze ti mi ziň şu sa nyn da dil ler ba ra da ky gy zyk ly mag lu mat la ry si ze ýe tir ýä ris.

Dil bilen 
dünýäni 

gezer
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Dur mu şy ňyz bir bo luş ly ýa ly gö rün se-
de, ed ýän iş le ri ňi ziň beý le ki adam lar üçin ha-
ky ky gym mat lyk dy gy ny we mö hüm di gi ni 
ýa dy ňyz dan çy kar maň!

Şu gün ki gü nüň ça ga la ry er tir ki dün ýä ni 
has go wy we bagt ly me ka na öwür me li dir ler.

Ýe li za we ta II.
Dün ýä de adam lar üçin iň bol man da bir dam ja 

ýag şy lyk etmekden has go wy duý gy ýok dur.
Dur mu şyň ma ny sy nyň iň gys ga be ýa-

ny şeý le bo lup bi ler: dün ýä he re ket ed ýär we 
kä mil leş ýär. Esa sy we zi pe bu he re ke te go şant 
goş mak we hyz mat daş lyk et mek dir.

Her kim dün ýä ni üýt get me gi ar zuw ed ýär, 
ýö ne hiç kim özü ni üýt get me gi mak sat edin me ýär.

Lew Tols toý.
Pa ra hat çy lyk, bagt, adam la ryň do gan ly-

gy – ine bu dün ýä de bi ze ge rek iň esa sy zat.
Mark Twen.

Pa ra hat çy lyk – adam la ryň bu dur muş-
da is le ýän iň ýo ka ry eş re ti dir.

Mi gel de Ser wan tes.
Eger -de biz bü tin dün ýä de pa ra hat çy lyk ga-

zan mak is le sek, ony ça ga la ry myz dan baş la ma ly.
Ma hat ma Gan di.

Dün ýä de hiç kim bü tin leý kä mil bo lup 
dün ýä in me ýär, ýö ne onuň bü tin öm ri he mi şe 
he re ket ed ýän ösüş den, üz nük siz kä mil leş-
mek den baş ga bir zat däldir.

W. G. Be lins kiý.
Adam lar bi len ag zy bir lik de ýa şa mak 

üçin il ki özüň bi len yla la şyk da ýa şa ma ly.
Harper Li.

Adam ha çan-da adam bol ma ga ta gal la 
eden de adam bol ýar.

Aleksandr  Gel man.
Adam üçin dün ýä de adam lar dan baş ga 

has gy zyk ly zat ýok.
Wilgelm Gum boldt.

Ada myň mak sa dy ýag şy lyk et mek dir.
Wladimir Dal.

Dur mu şa iň sag dyn jo gap şat lyk dyr.
Di pak Çop ra.
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3 HArply: alo, mal, set, era, ata, aga, ast, BMG, eda. 
4 HArply: Bern, zirk, çäge, jilt, gram, real, käte, iýul, düýe, adyl, reňk, raks. 
5 HArply: kekeç, ralli, topar, omlet, Ülker, dürbi, Hytaý, tango, etene, pasyl, akrap, rabat, ýagyş.
6 HArply: nesibe.
7 HArply:  Gülzada,  Niagara, binagär, pasport, Aknabat, Belgiýa, akwarel, ahwalat, benewşe, epopeýa, aýpalta, birnäçe.

söz goýmaK Gunça UzbekOWA, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

DIk lI GI Ne: 1. Göz-.... 2. Ýe riň hem ra sy. 3. He mi şe ki ýa ly. 4. 
«Ga lan işe ... ýa gar» (na kyl). 5. Iş adyny ýa sa ýan go şul ma -.../-
mek. 6. Ka kaň ka ka sy. 7. Çalt, ba sym. 8. Ak-ga ra sa pak dan işi len 
ýüp. 9. Reňk. 10. Py gam ber le riň bi ri. 14. Bi lim li, pa ra sat ly. 15. «... 
ýaş da bol maz, baş da bo lar» (na kyl). 18. Oňur ga syz suw jan dar la-
ry nyň ag la ba sy nyň be den ör tü gi. 21. Ýur du myz da bir et rap. 22. 
Beg, sol tan. 23. Gü man edil ýän pi kir, çen-.... 25. Ge re gin den ar tyk. 
27.  «... eýe si niň gö zün den suw içer» (na kyl). 28. Ar zuw, al kyş edi-
len de ula nyl ýan söz. 30. Bar mak la ryň ujun da ky buý nuz ör tük. 31. 
At es ba by. 33. Gur lu şyk gu ra ly. 35. De ňiz jan da ry. 37. Rys gal, 
mal-mülk. 40. Üm lük. 43. No ta. 47. Halkara gurama. 49. ...-bo ýa. 
51. Mör-mö je giň bir gör nü şi. 53. Teň ňe, kö pük. 55. ...-ha şam. 57. 
Türk men mil li na ha ry. 58. Ge çi. 59. Gem ri ji jan dar. 63. «... ba şy du-
man syz bol maz, är ba şy – hy ýal syz» (na kyl). 65. Öý, jaý. 66. Ba-
şar jaň, ugurta py jy. 67. Og lan ady. 68. Meş hur mult film «... we Jer-
ri». 69. Se na ga tyň hi mi ýa we beý le ki pu dak la ryn da ula nyl ýan 
ýum şak ak daş. 71. Pa ty şa, hö küm dar. 75. Bag laý jy kö mek çi.

ke se lI GI Ne: 1. Türk men säh ra sy. 6. «... – ta par» (na-
kyl). 11. Gurp ly, bar jam ly. 12. Wag t-o run dü şümiň go şul ma sy. 
13. Ga dym dan gel ýän ýö rel ge, urp-..... 16. «... oň la sa, aty ňy 

soý»  (ata lar sö zi). 17. Geo met rik fi gu ra. 18. Ba sy şyň öl çeg bir li-
gi. 19. Ýur du myz da bir et rap. 20. Arap elip bi ýi niň bir har py. 22. 
Bi ri ne bir zat ba ra da ha bar ber mek üçin ibe ril ýän ýa zgy. 24. 
Nýu-Ýork şä he ri niň gys ga aň la dy ly şy. 26. Oka ra, gap. 28. Ýi ti 
agy ry ly, azar ly. 29. Ýur du myz da çap edil ýän ne şir le riň bi ri. 32. 
Kak tusyň bir gör nü şi. 34. Ýe ňiş dü şü miň go şul ma sy -.../-ni. 35. 
«Bu lut» sö zü niň iň lis çe si. 36. Ýaş, sol ma dyk. 38. Türk pul bir li-
gi niň gys ga bel gi si. 39. «... al man kaň eýer al» (na kyl). 41. Ta kyr 
ýer ler de suw ýyg nan ýan oý ýer. 42. Agy ry, yn jy. 43. Işligiň şert 
şekiliniň goşulmasy.  44. Üm lük. 45. So rag ça lyş ma sy. 46. Sap 
gan ly, gar nuw syz. 47. Gör kez me ça lyş ma sy. 48. «Çaý» sö zü-
niň iň lis çe si. 50. Ame ri ka ly meşhur akt ýor ... Nor ris. 52. «Myh-
ma nyň öňün e ... goý, iki eli ni boş goý» (na kyl). 54. Dog ry, dürs. 
56. Dik durup sürülýän iki tigirli ulag. 59. Mag tym gu ly Py ra gy-
nyň ka ka sy. 60. Gaý gy-.... 61. Ýok lu gy aň lad ýan bag laý jy kö-
mek çi. 62. Pal çyk. 64. Boý, sy rat. 66. «... ýok dur söh be ti ne, 
sa zy na, dün ýe ba ha syz dyr, aýan gö rü ner» (Mag tym gu ly). 68. 
Saz gu ra ly. 70. Alys , uzak. 72. Las-We gas şä he ri niň gys ga aň-
la dy ly şy 73. Atyň toýnagyna kakylýan ýarym aýlawly demir. 
74. ...-ýaý. 75. Şe mal, ha ra sat. 76. Ýag şy, oňat. 77. Som sa, 
man ty taý ýar lan ýan otuň bir gör nü şi.
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Rus si ýa Fe de ra si ýa sy nyň 
Prem ýer-mi nist ri Mi ha il Mi-
şus tin be ýik rus ýa zy jy sy Lew 
Tols to ýyň 2028-nji ýylda 
dog lan gü nü niň 200 ýyl ly gy ny 
bel le mä ge taý ýar lyk gör mek 
we ge çir mek bo ýun ça gu ra-
ma çy lyk ko mi te ti ni dö ret mek 
ba ra da ky ka ra ra gol çek di. 
Gu ra ma çy lyk ko mi te ti ne Pre-
zi dent ad mi nist ra si ýa sy nyň 
baş ly gy An ton Wai no ýol baş-
çy lyk eder. De giş li res mi na ma 
ka nu ny mag lu mat la ryň res mi 
por ta lyn da çap edil di.

Mil li we dün ýä me de-
ni ýe ti ne ägirt uly 
go şant go şan rus 

ýa zy jy sy, fi lo so fy 
Lew Tols toý 1828-nji 

ýy lyň 28-nji aw gus tyn da Tu la 
gu ber ni ýa syn da ky Ýas na ýa Pol-
ýa na di ýen ýer de baý aris tok rat 
maş ga la da dün ýä in ýär. Ol Ka-
zan uni wer si te tin de oka ýar, ýö ne 
soň lu gy bi len ony taş la ma ly bol-

ýar. 23 ýa şyn da «Ça ga lyk», «Ýet-
gin jek lik» we «Ýaş lyk» ýa ly aw to-
bi og ra fik tri lo gi ýa la ry ny ýaz ýar. 
Ar til le ri ýa nyň ser ker de si bo lan 
Tols toý har by we zi pe si ni ta mam-
lan dan soň ra, Sank t-Pe ter bur-
ga gid ýär. Onuň «Sow re men nik» 

žur na lyn da çap et di ren «Se was-
to pol he ka ýa la ryn da» ýa zy jy lyk 
uky by bü tin aý dyň ly gy bi len ýü-
ze çyk ýar. Tols toý 1857-nji ýyl da 
Ýew ro pa sy ýa ha ta gid ýär.

Ol 1853-nji ýyl dan 1863-nji ýy-
la çen li ara lyk da «Ka zak lar» at ly 
po wes ti ni ýa zyp bo lan dan soň ra 
ede bi ýat işi ni bes edip, mülk dar bol-
ma gy we oba da aň-bi lim iş le ri bi len 
meş gul bol ma gy ýü re gi ne düw ýär. 
Ol şu mak sat bi len Ýas na ýa Pol ýa-
na gel ýär we daý han la ryň ça ga la ry 
üçin mek dep açyp, özü niň şah sy 
tä lim be riş ul ga my ny dö red ýär.

Ýa zy jy 1863-1869-njy ýyl lar-
da «Uruş we pa ra hat çy lyk» at ly 
uly ro ma ny ny, 1873-1877-nji ýyl-
lar da «An na Ka re ni na» ro ma ny ny 
ýaz ýar. Şu ýyl lar da ýa zy jy nyň 
dün ýä ga raý şy bü tin leý kä mil le-
şip, onuň «To ba», «Me niň yna mym 
nä me?», «Kreý se riň so na ty» ýa ly 
eser le rin de dur mu şyň düýp li me-
se le le ri goz gal ýar. Onuň tag ly ma-
ty di ni-pel se pe wi eser le rin de be-
ýan edi lip, ada myň ah lak kä mil li gi, 
şe re we bet ni ýet li li ge gar şy esa sy 
da ýanç hök mün de gör ke zil ýär. 
Soň ra ýa zy jy nyň «Tüm lü giň hök-
mü ro wan ly gy», «Aň-bi li miň mi-
we le ri» ýa ly dur mu şyň ka nun la ry 

ha kyn da öwüt-ne si hat ber ýän he-
ka ýa lar tap gy ry çapdan çyk ýar.

Ýas na ýa Pol ýa na bü tin dün-
ýä den we ýur duň äh li kün jek le-
rin den ýa zy jy nyň dö re di ji li gi ne 
hor mat goý ýan lar we oňa ru hy 
ha ly pa hök mün de ga ra ýan lar ge-
lip ug ra ýar. 1899-njy ýyl da onuň 
«Jan lan ma» at ly ro ma ny çap edil-
ýär. «Ata Ser giý», «Bal dan soň ra», 
«Go ja Fýo dor Kuz mi çiň ýaz gy la-
ry» we «Di ri me ýit» dra ma sy ýa-
zy jy nyň iň soň ky eser le ri dir.

Tols to ýyň ýü re gin den sy zy lyp 
çy kan eser le rin de özü niň ru hy dra-
ma sy hem be ýan edi lip,  jem gy ýe tiň 
öňün de dur mu şyň ha ky ky ma ny sy 
çar pa ýa gal ýar. Ol 1910-njy ýy lyň 
28-nji okt ýab ryn da Ýas na ýa Pol-
ýa na ny taş lap gid ýär, ýol da bar-
ýar ka ke sel läp, ot lu dan düş ýär we  
As ta po wo da ky Rýa zan-Ural de mir 
ýol stan si ýa syn da gal ma ga mej-
bur bol ýar. Ol bu ýer de stan si ýa nyň 
baş ly gy nyň öýün de öm rü niň iň soň-
ky hep de si ni ge çi rip, 1910-njy ýy lyň 
7-nji no ýab ryn da ara dan çyk ýar.

Tolstoýyňdoglangününiň200ýyllygybellener

BeýikBritaniýanyňŞazenanybaradakitaplar

Oguljan MäMMeDOWA,
Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň 

1-nji derejeli kitaphanaçysy.

Şu ýyl No be liň
ede bi ýat baý ra gy ny

kim alar?
2022-nji ýy lyň ede bi ýat bo ýun ça No-

bel baý ra gy nyň eýe si 6-njy okt-
ýabr da mä lim edi ler. Buk meý ker-

le riň pi ki ri çe fran suz ýa zy jy sy Mi şel 
Wel bek bu baý ra ga esa sy da laş gär-

dir. Bu ba ra da «Nicerodds» web saý-
tyn da ha bar be ril ýär. Wel be kiň ýe ňiş ga zan mak 
äh ti mal ly gy uly bo lup, iň öň dä ki or ny eýe le ýär.

Şunuň ýaly sa naw lar da uzak wagt lap öň dä-
ki orun la ry alyp gel ýän 84 ýaş ly ke ni ýa ly ýa zy jy 
Ngu gi Wa Thion go ikin ji or ny we 21-nji sent ýabr da 
75 ýa şy ny bel län dün ýä bel li «el henç lik le riň ägir di» 
Sti wen King üçün ji or ny eýe le ýär. Neşirýatçylaryň 
pi ki ri çe, bu baý ra ga da laş ed ýän le riň ara syn da ýa-
poniýaly ýa zy jy sy Ha ru ki Mu ra ka mi, ka na da ly ýa-
zy jy Mar ga ret Et wud we beý le ki ler bar.

Il kin ji topara gi ren le riň ara syn da Mi şel Wel bek, 
Ngu gi Wa Thion go, Sti wen King, An ni Er no, Ga ri el 
Luts, Pýer Mi şon, Ro bert Ku wer, Ha ru ki Mu ra ka mi, 
Enn Kar son, E len Sig su, Ja maý ka Kin keýd, Ýun 
Fos se, Lýud mi la Ulis ka ýa, Mar ga ret Et wud, Ma-
riz Kon de, Mir ça Ker te res ku, Pe ter Na daş, Ry şard 
Kry nis kiý we Don De lil lo bar.

Ge çen ýy lyň ede bi ýat bo ýun ça No bel baý ra gy-
na tan za ni ýa ly ýa zy jy Ab dul ra zak Gur na my na-
syp bol dy. Gur na bu baý ra ga me de ni ýet le riň we 
yk lym la ryň ara syn da ky ta pa wut da bos gun la ryň 
yk ba lyna re him li dün ýä ga raý şy üçin eýe bol dy. 
Ge ňeş ýa zy jy nyň ro man la ry nyň Gün do gar Af ri ka-
nyň baý me de ni ýe ti ba ra da giň dü şün je ber ýän di-
gi ni be lle di. 1948-nji ýyl da Zan zi bar da arap asyl ly 
mu sul man maş ga la syn da dün ýä inen Gur na 1968-
nji ýyl da Be ýik Bri ta ni ýa gö çüp, oku wy ny do wam 
et dirýär. Ol Kent uni wer si te ti niň iň lis di li ka fed ra sy-
nyň pro fes so ry bolup, Af ri ka ede bi ýa ty ba ra da iki 
jiltlik eser ler ýy gyn dy sy nyň jo gap kär re dak to rydyr. 

Be ýik Bri ta ni ýa nyň Şa ze na ny 
Ýe li za we ta II keş bi köp san ly 

ki tap la ryň sa hy pa la ryn da öz 
be ýa ny ny tap dy. Ol ba ra da

ky ter ji me hal we çe per eser le
riň sa na wy ny size ýetirýäris.

Tu tuş bir eý ýam ta ry hda gal dy: 2022nji ýy
lyň 8nji sent ýab ryn da Be ýik Bri ta ni ýa nyň Şa 
ze na ny Ýe li za we ta II 97 ýa şy nyň için de ara dan 
çyk dy. Bü tin dün ýä be ýik ta ry hy şah sy ýe tiň ara
dan çyk ma gy na gy nanç bil dir di. In di köp ler onuň 
nä hi li go wy yn san  bo lan dy gy ba ra da ýat la ýar
lar. Eý sem, Be ýik Bri ta ni ýa nyň Şa ze na ny nä hi li 
yn san dy? Onuň ge çen ha ky ky dur muş ýo ly ha
kyn da bil mä ge di ňe ol ba ra da ýa zy lan ki tap lar 
kö mek edip bi ler. Bu ýer de üýt ge şik ze na nyň 
yk ba ly ba ra da gür rüň ber ýän ter ji me hal eser le riň 
we çe per ro man la ryň iň esa sy la ry jem len di.

Ýe li za we ta II 70 ýyl tagt da bo lan da di ňe bir 
Be ýik Bri ta ni ýa nyň ila ty nyň däl, eý sem, bü tin 

adam za dyň söý gü si ni ga zan dy. Onuň dur mu şy 
köp san ly ter ji me hal dü zü ji ler üçin yl ham çeş
me si ne öw rül di. Onuň keş bi film ler de we te le
ýaý lym lar da, pro za we poe zi ýa da öz be ýa ny ny 

tap dy. Ta ryh çy lar dan baş lap, re žiss ýor la ra çen li 
hem me ler öz dö re den Ýe li za we ta sy nyň ta ry py
ny et di ler. Şeý le lik bi len, Şa ze nan hak da aşak
da ky ter ji me hal eser le ri dö re dil di:

«Ýe li za we ta II Be ýik Bri ta ni ýa nyň Şa ze na
ny» – Ma ri ýa Er ton, «Şa ze nan söz le ýär. Şa 

ze na nyň port re ti» – Ing rid Sýuard, «Ýe li za we ta 
II. Dün ýä niň Şa ze na ny. Mo narh we döw let iş
gä ri» – Ro bert Hard man, «Be ýik Bri ta ni ýa nyň 
Şa ze na ny Ýe li za we ta II. Hä zir ki za man iň lis 
mo nar hi ýa sy na ga ra ýyş» – Ari na Pol ýa ko wa,  
«Ýe li za we ta II. Ter ji me hal» – Ke rol Erik son.

Çe per ro man lar hak da du rup geç sek, Ýe li
za we ta nyň keş bi aşak da ky eser ler de öz be ýa
ny ny tap dy:  «Gu wer nant ka» – Wen di Hol den, 
«Şa ze nan we biz» – Sýu Town send, «Wind zor 
düw ni» – S. J. Ben net, «Kyn oky jy» – Alan Ben
net, «Şa ze na nyň ly ba sy» – Jen ni fer Rob son.

Bu eserleriň içinde aý ra tyn hem iki ki tap 
öňe çy karylýar. Ola ryň bi rin ji si An ne Glen
kon ne riň «Freý li na» eseri bolup, bu ki tap da 
Şa ze na nyň köşk hyz mat çy la ry nyň bi ri niň 
ýat la ma la ry jem le nip dir. Ikin ji ne şir Sti wen 
Klar kyň «Şa ze na nyň ýyl gy ry şy» eseri bolup, 
bu ki tap da onuň ba şyn dan ge çi ren tä sin wa
ka la ry, de giş me le ri ba ra da gür rüň be ril ýär.
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EKWADORYŇ
milli ýygyndysy

Ka tar 2022-de çy kyş et jek ýy gyn dy la ryň 
bi ri-de Ek wa do ryň mil li ýy gyn dy sy bo lup, 

olar 4-nji ge zek Dün ýä Ku bo gy na gat na şar-
lar (2002, 2006, 2014, 2022). Ýurt da fut bol 
fe de ra si ýa sy 1925-nji ýyl da esas lan dy ryl ýar. 
1926-njy ýyl da FI FA-nyň, 1927-nji ýyl da-da 
KON ME BOL-yň ag za sy bol ýar.

Il kin ji du şu şyk: Bo li wi ýa—Ek wa dor: 1–1 (1938)
Iň uly ha sap ly ýe ňiş: Ek wa dor—Pe ru: 6–0 (1975)
Iň uly ha sap ly ýeň liş: Ar gen ti na—Ek wa dor: 12–0 (1942)

Ek wa do ryň ýy gyn dy sy il kin ji 6 ýa ry şa hiç hi li 
gat naş ma ýar. 1962-nji ýyl dan bä ri Dün ýä Ku bo-
gy nyň saý la ma tap gy ryn da çy kyş edip gelýän 
Ek wa do ryň ýy gyn dy sy na 2002-nji ýyl a çen li 
gat naş mak ba şart ma ýar. Olar şol ara lyk da-
ky Dün ýä Ku bo gy ýa ryş la ry nyň saý la ma 
tap gy ryn da 11 ýe ňiş ga za nyp, ola ryň 6-sy 
Fran si ýa 1998 üçin ge çi ri len saý la ma oýun-
la ryn da ha sa ba alyn ýar. Fran si ýa da ge çi ri len 
Dün ýä Ku bo gy ýa ry şy nyň saý la ma tap-
gy ryn da ga za ny lan 6 ýe ňiş ola ra ýe ter lik 
bol ma ýar. Ýö ne bu ola ra in di ki ýa ryş la-
ra gat naş mak üçin uly iter gi berýär. 
2002-nji ýyl da Gü nor ta Ko re ýa bi len 
Ýa po ni ýa da ge çi ri len çem pio nat ola-
ryň il kin ji Dün ýä Ku bo gy ýa ry şy bo lup, «C» to par ça da 
Bra zi li ýa, Hy taý hem-de Tür ki ýe bi len du şuş ýar. Il kin ji 
du şu şy gyn da Hy ta ýy Ro nald Go me siň (61) hem-
de Mau ri sio Raý tyň (65) gol la ry bi len 2–0 ýeň-
ýär. Soň ra Tür ki ýe bi len 1–1 deň me-deň oý na ýar 
(Parks 86 — Em re B 56). 3-nji du şu şy gyn da-da 
Bra zi li ýa dan 5–2 as gyn ge lip, gol ara ta-
pa wu dy bi len to par ça da 3-nji ýe ri eýe-
le ýär. Bra zi li ýa bilen bolan du şu şyk da 
Ek wa do ryň gol la ry ny Pau lo Wan şop 
bi len Ro nald Go mes ge çir ýär.

IKIN JI SY NA NY ŞYK DA
1/8 FI NA LA ÇYK ÝAR
Ger ma ni ýa 2006-a gat na şan Ek wa-

do ryň ýy gyn dy sy bu ýa ryş da diý seň 
şow ly çy kyş ed ýär. 4 ýyl öň ki çem pio nat da 2-nji tap-
gy ry gol ara ta pa wu dy bi len el den gi de ren «A» to par ça-
da Pol şa ny Kar los Te ne rio hem-de Agus tin Del ga do nyň 
gol la ry bi len 2–0 ýeň ýär. Kos ta Ri ka nyň ýy gyn dy sy nyň 
der we ze sin de nem jo gap syz 3 gol (Te ne rio 8, Del ga do 
54, Ka wie des 90+2) ge çi ren ek wa dor ly lar ýer eýe le ri 
Ger ma ni ýa dan şol ha sap bi len as gyn gel ýär (3–0). 1/8 
fi nal da Ang li ýa bi len du şu şan la tyn ame ri ka ly lar fut bo-
lyň wa ta ny nyň we kil le rin den 1–0 ha sa byn da utul ýar 
(Bek ham 60). 2010-njy ýyl da ky ýa ry şyň da şyn da ga lan 
Ek wa do ryň ýy gyn dy sy 2014-nji ýyl da öz yk lym la ryn da, 
Bra zi li ýa da ge çi ri len çem pio nat da «E» to par ça da çy kyş 
ed ýär. Şweý sa ri ýa dan soň ky mi nut da ge çir den go ly esa-
syn da 2–1 (Meh me di 48, Se fe ro wiç 90+3 — E. Wa len-
si ýa 22) as gyn ge len Ek wa do ryň ýy gyn dy sy Gon du ra sy 
En ner Wa len si ýa nyň (34, 65) gol la ry bi len 2–1 ýeň ýär. 

3-nji du şu şy gyn da Fran si ýa bi len gol suz 
deň me-deň oý nap, utu gy ny 4-e çy kar sa-
da, bu ola ra 1/8 fi nala çykmak üçin ýe ter lik 
bol ma ýar. Bu ola ryň hä zir lik çe Dün ýä Ku-
bo gyn da soň ky du şu şy gy bol ýar.

Dün ýä Ku bo gy nyň saý la ma tap gy
ryn da ge çi ren du şu şyk la ry: 161 oýun, 54 

ýe ňiş, 38 deň lik, 69 ýeň liş, 194–218 gol
Dün ýä Ku bo gyn da ge çi ren du şu şyk la ry: 10 oýun, 4 

ýe ňiş, 1 deň lik, 5 ýeň liş, 10–11 gol

Öz yk lym la ry nyň çem pio na ty Ko pa Ame ri ka da-
ky iň ýo ka ry ne ti je si dör dün ji lik (1959, 

1993) bo lan Ek wa do ryň ýy gyn dy sy na 
60 ýa şyn da ky ar gen ti na ly Gus ta wo 

Al fa ro tä lim çi lik ed ýär. To pa ra esas-
lan dy ry la nyn dan bä ri ga ra dag ly Du-
şan Draş ko wiç den baş ga di ňe la tyn 

ame ri ka ly hü när men ler tä lim be rip 
gel ýär. Ola ryň kö pü si ýer li, ar gen ti na ly hem-de 
ko lum bi ýa ly tä lim çi ler dir (Hu an Pa ro di, Hu an Lo-

pes, Ro ke Mas po li, Hu an Hoh berg, Lu is Gri-
mal di, Her nan Da rio Go mes, Lu is Fer nan do 
Sua res, Rei nal do Rue da).

Ka tar 2022-de to pa ryň iň uly bil bag-
la ýan oýun çy sy, ýy gyn dy nyň ka pi ta ny, ýyl-

dyz hü jüm çi En ner Wa len si ýa bo lar. On dan baş ga-da, 
Per wis Es tu pin ýan, An hel Me na, Kar los Grue zo, Maýkl 

Est ra da ýa ly oýun çy la ra jan kö ýer le riň yna my 
uly. Ka tar 2022-de «A» to par ça da çy kyş et jek 
Ek wa do ryň ýy gyn dy sy nyň gar şy daş la ry ýer 
eýe le ri Ka ta ryň, şol san da Se ne ga lyň hem-de 

Ni der land la ryň ýy gyn dy la ry bo lar. Gat na-
şan az san ly Dün ýä Ku bo gyn da beý le ki 
özi ýa ly bäs deş le ri ne ga ra nyň da, şow ly 
ne ti je ler ga za nan Ek wa do ryň ýy gyn dy-
sy nyň to par ça dan çyk mak müm kin çi li gi 
bar. Çem pio na tyň açy lyş du şu şy gyn da 
ýer eýe le ri bi len du şuş jak Ek wa do ryň 
ýy gyn dy sy nyň Ni der land lar dan soň 

to par ça da 2-nji ýe ri eýe le mek üçin Ka-
ta ryň hem-de Se ne ga lyň ýy gyn dy la ry ola-

ryň iň esa sy gar şy da şy bo lar.

Iň köp du şu şyk ge çi ren ler: Iwan Hur ta do — 168, 
Wal ter Aýo wi — 122, Edi son Men des — 112

Iň köp gol ge çi ren ler: En ner Wa len si ýa — 35, Agus-
tin Del ga do — 31, Eduar do Hur ta do — 26

EKWADORYň MILLI ÝY gYN DY SY NYň
KAtAR 2022-DÄKI Du Şu ŞYK LA RY:

20-nji no ýabr (21:00):
KAtAR — EKWADOR («Al Bayt», Al Kor)

25-nji noýabr (21:00): 
NIDERLANDLAR — EKWADOR («Khalifa International», Al Raýýan)

29-njy noýabr (00:00):
EKWADOR — SENEgAL («Khalifa International», Al Raýýan)

Enner Walensiýa

XXII Dünýä 
Kubogyna

51 
gün galdy 

Gustawo Alfaro

UEFA Mil let ler Li ga sy nyň to par ça lar da
ky du şu şyk la ry ta mam la nyp, fi nal 

tap gy ryn da çy kyş et jek ler, şol san da ýo ka ry li ga 
çy kan lar hemde aşa ky li ga dü şen ler bel li bol dy.

«A» Li ga nyň 1nji to par ça syn da Hor wa ti ýa nyň 
ýy gyn dy sy Da ni ýa ny 2–1 ha sa byn da ýeň di. Fran si
ýa bol sa Mbap pe we Ži ru nyň gol la ry bi len Awst ri ýa
dan üs tün çyk dy. Du şu şyk da 2nji go ly ge çi ren Ži ru
nyň mil li ýy gyn dy da ky gol la ry nyň sa ny 49a ýet di. 

Fran si ýa nyň mil li ýy gyn dy syn da ta pa wut la nan iň 
ýa şu ly fut bol çy bo lan Ži ru ýe nede 3 gol ge çir se, 
bu ugur da Ti er ri An ri niň (51) re kor dy ny tä ze lär. 6njy 
du şu şyk lar da Da ni ýa Fran si ýa ny Dol berg we Ol se
niň gol la ry bi len 2–0 ut sada, fi nal tap gy ry na çyk
mak ola ra ba şart ma dy. Awst ri ýa ny 31 ýe ňen Hor
wa ti ýa to par ça da 1nji or ny eýe läp, fi nal tap gy ryn da 
çy kyş et mä ge hu kuk ga zan dy. Du şu şyk da 6njy 
mi nut da ha sa by açan Lu ka Mod riç Hor wa ti ýa nyň 
ýy gyn dy syn da gol ge çi ren iň ýa şu ly fut bol çy bol dy. 
To par ça da 4nji ýe ri eýe län Awst ri ýa «B» Li ga düş di.

2nji to par ça da Por tu ga li ýa myh man çy lyk
da Da lo tyň 2 gol ge çi ren oý nun da Çe hi ýa ny 4–0 
ýeň di. Is pa ni ýa bol sa öz meý dan ça syn da Şweý
sa ri ýa dan 2–1 as gyn gel di (Al ba 55 – Akan ži 21, 
Em bo lo 59). Soň ky du şu şyk lar da Por tu ga li ýa 
deň lik hem ýe ter lik di. Ýö ne Is pa ni ýa nyň ýy gyn
dy sy 88nji mi nut da Al wa ro Mo ra ta nyň ýe ketäk 

go ly bi len 1–0 ýe ňiş ga za nyp, bas syr 2nji sa par fi
nal tap gy ry na ady ny ýaz dyr dy. Şweý sar lar bu du
şu şyk da çeh le ri 2–1 ha sa byn da ýeň me gi ba şar dy. 
Çeh ler in di ki möw sü mi «B» Li ga da ge çi rer ler.

3nji to par ça da Ita li ýa öz meý dan ça syn
da Ang li ýa ny Ras pa do ri niň (68) go ly bi len 1–0 
ýeň di. 5nji du şu şyk lar da Weng ri ýa nyň ýy gyn
dy syda myh man çy lyk da Ger ma ni ýa ny Sa lai
niň go ly bi len 1–0 ha sa byn da ýe ňip, 1nji or na 

geç di. To par ça da ky soň ky oýun lar dada Ita li ýa 
myh man çy lyk da Weng ri ýa ny 2–0 ha sa byn da 
ýe ňip, fi nal tap gy ryn da çy kyş et mä ge hu kuk 
ga zan dy. Ital ýan la ra ýe ňiş ge ti ren gol la ry Ras
pa do ri (27) bi len Di mar ko (52) ge çir di. «Wemb
ley»de oý na lan Ang li ýa bi len Ger ma ni ýa nyň 
ara syn da ky du şu şyk dada jan kö ýer ler 6 go luň 
şa ýa dy bol du lar. Du şu şyk 3–3 ha sa byn da deň
lik de ta mam lan dy (Şow 72, Maunt 75, Keýn 83 p 
— Gün do gan 52, Ha werts 67, 87). To par ça da 4nji 
ýe ri eýe län Ang li ýa «B» Li ga düş di.

4nji to par ça da Ni der land la ryň ýy gyn dy sy myh
man çy lyk da Pol şa ny 2–0 (Gak po 13, Berg weýn 
60), öz meý dan ça syn dada Bel gi ýa ny 1–0 (Wan 
Deýk 73) ýe ňip, 16 utuk bi len to par ça da 1nji ýe ri 
eýe le di. Ni der land la ryň ýy gyn dy sy UEFA Mil let ler 
Li ga sy nyň fi nal tap gy ryn da 2nji ge zek çy kyş eder.

«B» Li ga da öz to par ça la ryn da 1nji ýe ri eýe län 

Şot lan di ýa nyň, Ys ra ýy lyň, Bos ni ýa we Ger se go
wi na nyň hemde Ser bi ýa nyň ýy gyn dy la ry in di ki 
bäs le şik de «A» Li ga da çy kyş et mä ge hu kuk ga
zan dy lar. Er me nis ta nyň, Rus si ýa nyň, Ru my ni ýa
nyň hemde Şwe si ýa nyň ýy gyn dy la ry bol sa «C» 
Li ga dü şen to par lar bol dy. «C» Li ga da ky to par
ça la ry bi rin ji bas gan çak da ta mam lan Tür ki ýä niň, 
Gre si ýa nyň, Ga za gys ta nyň hemde Gru zi ýa nyň 
ýy gyn dy la ry «B» Li ga çyk ma gy ba şar dy lar. Lit

wa nyň, Kip riň, Be la ru suň hemde Gib ral ta ryň 
ýy gyn dy la ryda «C» Li ga da gal mak üçin pleý
off da çy kyş eder ler. «D» Li ga da ky to par ça lar da 
1nji ýe ri eýe län Lat wi ýa bi len Es to ni ýa nyň ýy
gyn dy la ry «C» Li ga çy kan to par lar bol dy.

«A1»: Hor wa ti ýa—Da ni ýa: 2–1, Fran si ýa— 
Awst ri ýa: 2–0, Da ni ýa—Fran si ýa: 2–0, Awst ri
ýa—Hor wa ti ýa: 1–3

«A2»: Çe hi ýa—Por tu ga li ýa: 0–4, Is pa ni ýa—
Şweý sa ri ýa: 1–2, Por tu ga li ýa—Is pa ni ýa: 0–1, 
Şweý sa ri ýa—Çe hi ýa: 2–1

«A3»: Ger ma ni ýa—Weng ri ýa: 0–1, Ita li ýa—
Ang li ýa: 1–0, Weng ri ýa—Ita li ýa: 0–2, Ang li
ýa—Ger ma ni ýa: 3–3

«A4»: Pol şa—Ni der land lar: 0–2, Bel gi ýa—
Uels: 2–1, Ni der land lar—Bel gi ýa: 1–0, Uels—
Pol şa: 0–1

«Bloom berg News»iň garamagyndaky 
«Spor tico» – sport ha bar la ry saý ty şu ýy

lyň, ýag ny 2022nji ýy lyň iň köp girdeji ga
za nan fut bol çy la ry nyň sa na wy ny äş gär et di. 
Fut bol çy la ryň aý lyk hak la ry bi len bir ha tar da, 

beý le ki gir de ji ler den (ma ha bat lar, he ma ýat kär
ler, şah sy ma ýa go ýum lar) ga zan ýan pul la ry 
hem ha sa ba al nyp dü zü len sa naw da Fran si ýa
nyň PSŽ to pa ry nyň su per ýyl dyz la ry öň de li gi 
eýe le ýär. Öň dä ki 4 fut bol çy nyň 3si bu klub dan 

bo lup, fran si ýa ly su per ýyl dyz Ki li an Mbap pe 
sa na wyň ba şy ny çek ýär. 23 ýa şyn da ky oýun
çy nyň şu ýyl ky ga zan jy 125 mil li on dol la ra 
deň dir. «Man çes ter Ýu naý te diň» por tu ga li ýa
ly su per ýyl dy zy Kris tia no Ro nal do 113 mil li on 
dol lar lyk ga zan jy bi len PSŽli fut bol çy la ryň 
ara syn a gir me gi ba şar dy. Sa naw da 3nji or ny 
ar gen ti na ly Lio nel Mes si eýe le ýär. Su per ýyl dy
zyň şu ýyl ky ga zan jy 110 mil li on dol la ra deň dir. 
PSŽniň bra zi li ýa ly su per ýyl dy zy Neý mar Ju
ni or 91 mil li on dol lar lyk ga zan jy bi len 4nji or ny 
eýe le ýär. Öň dä ki 4 fut bol çy dan soň ky oýun çy
la ryň ga zan jy epes li pe sel ýär. Ýag ny ady ag
za lan bu 4 fut bol çy beý le ki fut bol çy lar dan 2 es
se, hat da 3 es sä go laý köp pul ga zan ýar. My sal 
üçin, «Li wer pu lyň» mü sür li ýyl dy zy Mo ha med 
Sa lah 5nji orun da bo lup, onuň şu ýyl ky ga zan
jy 39,5 mil li on dol la ra deň dir.

ABŞnyň Har ri son şä he
rin de oý na lan ýol daş lyk 

du şu şy gyn da Ar gen ti na nyň ýy
gyn dy sy Ýa maý ka ny 3–0 ha
sa byn da ýeň li şe se ze war et di. 
Du şu şyk da ar gen tin ler 3–0 ha
sa byn da ýe ňiş ga zan dy. Oýun
da gol la ry 13nji mi nut da Hu li an 
Al wa res bi len soň ky 4 mi nut da, 
ýag ny 86njy we 89njy mi
nut lar da ta pa wut la nan Lio nel 
Mes si ge çir di. Şeý le lik de, Lio
nel Mes si niň mil li ýy gyn dy da
ky gol la ry nyň sa ny 90a ýet di 
(168 du şu şyk). Su per ýyl dyz 
bu du şu şyk dan 4 gün öň Gon
du ra syň hem der we ze sin den 2 
gol ge çi rip di. Şol du şu şyk dada 
Ar gen ti na nyň ýy gyn dy sy 3–0 

ha sa byn da ýe ňiş ga za nyp dy. 
Şeý le lik de, Lio nel Mes si mil li 
ýy gyn dy lar da iň köp gol ge çi ren 
3nji fut bol çy bol dy. Ol bu ugur
da ma laý zi ýa ly Moh tar Da ha

ri den öňe saý lan dy. Mes si den 
öň de hä zir lik çe eý ran ly Ali Daei 
bi len por tu ga li ýa ly su per ýyl dyz 
Kris tia no Ro nal do bar. Daei 109 
(148 du şu şyk), Ro nal do 117 (189 
du şu şyk) gol ge çir di.

Ar gen ti na nyň ýy gyn dy sy 35 
oýun dan bä ri ýe ňil män gel ýär 
we olar bu ugur da Ita li ýa nyň 37 
oýun lyk re kor dy na go laý la dy lar. 
Ar gen ti na  şol 35 oýun da 24 ge
zek ýe ňiş ga za nyp, 11 sa par hem 
deň medeň oý na dy . Ar gen ti na  
in di ki 3 du şu şy gyn da il ki BAE 
bi len ýol daş lyk du şu şy gy ny ge
çi rer. Soň ra Dün ýä Ku bo gy nyň 
çä gin de Sa ud Ara bys ta ny nyň 
hemde Mek si ka nyň ýy gyn dy
la ry bi len duşu şar.

Mes si 3-nji or na beý gel di

Ýylyňiňköpgirdejigazananfutbolçylary

2022-nji ýy lyň iň köp gir de ji ga za nan fut bol çy la ry:
1. Ki li an Mbap pe – 125 mil li on dol lar
2. Kris tia no Ro nal do – 113 mil li on dol lar
3. Lio nel Mes si – 110 mil li on dol lar
4. Neý mar Ju ni or – 91 mil li on dol lar
5. Mo ha med Sa lah – 39,5 mil li on dol lar
6. Edin Ha zar – 31,3 mil li on dol lar
7. And re as Inies ta – 30 mil li on dol lar
8. Ra him Ster ling – 29,4 mil li on dol lar
9. Ke win De Bruý ne – 29 mil li on dol lar
10. An tu an Griz mann – 27,5 mil li on dol lar

Mo to GP bo ýun ça möw sü miň 16
njy ýa ry şy Ýa po ni ýa nyň Mo te gi 

şä her çe sin de ge çi ril di. 4,8 ki lo metr lik 
tras sa da ge çi ri len 24 aý law lyk ýa ryş
da «Ducati Le nova» to pa ry nyň awst ra
li ýa ly sü rü ji si Jek Mil ler ýe ňiş ga zan
dy. Ýa ryş da baş danaýak şow ly çy kyş 
eden Mil ler pel le ha na 42 mi nut 29,174 
se kunt da gel me gi ba şar dy. Bu onuň 
şu möw süm dä ki il kin ji, kar ýe ra syn da
ky 4nji ýeň şi bol dy. Ol şu möw süm de 
ýe ňiş ga za nan 6njy sü rü ji hök mün
de ha sa ba alyn dy. Ýa ryş da ýe ňi ji den 
3,409 se kunt yza ga lan «Red Bul luň» 
Gü nor ta af ri ka ly sü rü ji si Bred Baýn der 
2nji, 4,136 se kunt soň pel le ha na ge
len «Pri ma Pra mac» to pa ry nyň is pan 
sü rü ji si Hor ge Mar tin 3nji ýe ri eýe le di. 
Şu möw süm de ýa ryş da ýe ňiş ga za
nan Fran çes ko Ba naia soň ky aý law
da awa ri ýa bo lup, ýa ry şy ta mam lap 

bil me di. Dün ýä niň 7 ge zek çem pio ny 
Mark Mar ke siň 4nji bo lan ýa ry şyn da 
sa na wyň li de ri fran si ýa ly Fa bio Ku ar
ta ra ro 8nji or ny eýe le di. 

Möw sü miň ta mam lan ma gy na 4 ýa
ryş ga lan da, Fa bio Kuar ta ra ro 219 utuk 
bi len öň de li gi ni do wam et dir ýär. 2nji 
ýer dä ki Fran çes ko Ba naia nyň 201 utu
gy bar. Aleiks Es par ga ro 194 utuk bi len 
3nji ýer de bar ýar. Möw sü miň 17nji ýa
ry şy 2nji okt ýabr da Tai land da ge çi ri ler.

Möwsümdäkiilkinjiýeňşi
Dün ýä niň öň dä ki ma ra
fon ýa ryş la ry nyň bi ri bo lan 

Ber lin ma ra fo nyn da re kord tä
ze len di. 48nji ge zek ge çi ri len 
Ber lin ma ra fo nyn da er kek le riň 
ara syn da ke ni ýa ly Eliud Kip ço
ge dün ýä re kor dy ny tä ze le me gi 
ba şar dy. 37 ýa şyn da ky tür gen 
2 sa gat 01 mi nut 09 se kunt da 
pel le ha na ge lip, 2018nji ýyl da 
go ýan öz re kor dy ny 30 se kunt 
ös dür di (02:01:39). Ýa ryş da 
2nji ýe ri baş ga bir ke ni ýa ly ýe
ňil at le ti ka çy Mark Ko rir eýe le di 
(02:05:58). Mün be riň 3nji bas
gan ça gy nada 2 sa gat 06 mi nut 
28 se kunt da ýa ry şy ta mam lan 
efio pi ýa ly Ta du Aba te çyk dy.

Dün ýä dä ki 6 uly ma ra fo nyň 

bi ri bo lan Ber lin ma ra fo nyn da 
ze nan la ryň ara syn da efio pi ýa
ly Ti gist As se fa ýe ňiş ga zan dy. 
Onuň gör ke zen ne ti je si 2 sa gat 

15 mi nut 37 se kun da deň bol
dy. Ke ni ýa ly Ro ze ma ri Wan
ji ru nyň 2nji bo lan ýa ry şy ny 
efio pi ýa ly Ti gist Aba ýe çew 
3nji orun da ta mam la dy.

Ber lin ma ra fo ny na bu ýyl 45 
müň tö we re gi yl gaýjy gat naş dy.

Özrekordynytäzeledi

Spor tuň ten nis gör nü şin de Se re na Wil
liams dan soň ýe ne bir ýyl dyz ra ket ka çy pro

fes sio nal kar ýe ra sy ny ta mam la dy. Ten nis ta ry hy
nyň ägirt le rin den, eý ýäm den ady ro wa ýa ta öw rü len 
şweý sa ri ýa ly Ro jer Fe de rer pro fes sio nal ten nis bi
len hoş laş dy. Ol Lon don da ge çi ril jek «Laver» Ku

bo gy ýa ry şyn da soň ky ge zek meý dan ça çyk dy. 
Kort lar da ky bäs de şi Ra fa el Na dal bi len bir to par da 
çy kyş eden Fe de rer du şu şyk dan soň tol gun dy ry jy 
ýag daý da göz ýaş dö küp, jan kö ýer le re be ren gol
daw la ry üçin köp sag bol sun aýt dy. Şol pur sat da te
lim ge zek ten nis meý dan ça syn da gar şy da şy bo lan 
Na da lyň hem göz ýaş dök me gi aý ra tyn bel len mä ge 
my na syp dyr. 41 ýa şyn da ky ten nis çi 24 ýyl lyk kar
ýe ra syn da ATP ýa ryş la ryn da 103 ku bok ga zan dy. 
Ol bu ugur da ame ri ka ly Jim mi Kon nors dan (109) 
soň 2nji ýe ri eýe le ýär. Jo ko wiç hemde Na dal bi len 

bi le lik de «Uly üç lük» ady ny alan Fe de rer kar ýe ra sy 
bo ýun ça 20 «Uly tu wul ga» ga za nan il kin ji ten nis
çi bol dy. «Uly tu wul ga» ga zan mak da 3nji orun da 
bo lan Fe de rer «Wimb le don»da 8 (2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), «Awst ra li ýa 
Açyk da» 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), 
«Ame ri ka Açyk da» 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 
2008) hemde «Ro lan Gar ros»da 1 (2009) ge zek 
ku bo gy eýe le di. 1526 du şu şyk ge çi ren Fe de rer şo
la ryň 1251sin de ýe ňiş ga zan dy (82%).

«Wimb le don»da iň köp çem pi on lyk ga za nan 
ten nis çi ady nyň eýe si bo lan Fe de rer «Ame ri ka 
Açyk da»da «Açyk» dö wür de ku bo gy iň köp eýe
län 3 ten nis çi niň bi ri dir (yz lyyzy na 5 ge zek eýe län 
il kin ji ten nis çi).

Fe de rer umu my lyk da 310 hep de ATPniň sa na
wyn da 1nji orun da gal ma gy ba şar dy. Şol hep de le
riň 237si yz lyyzy na bo lup, ol bu gör ke zi ji bo ýun ça 
re kor dyň eýe si dir. 2003–2009njy ýyl lar ara ly gyn
da 28 «Uly tu wul ga» ýa ry şy nyň 21sin de fi na la 
çy kan Fe de rer 2008nji ýyl da Pe kin de Olim pi ýa 
oýun la ryn da jü büt le riň ara syn da al tyn me da ly eýe
le me gi ba şar dy. Ol Lon don 2012de ýe ke le ýin ýa
ryş da kü müş me da la my na syp bol dy. Fe de rer «Uly 
tu wul ga lar da» 31 ge zek fi na la çy kyp, şo la ryň 11sin
de gar şy daş la ryn dan as gyn gel di. Il kin ji mil li ar der 
ten nis çi ady ny hem alan Fe de rer bäs le şik ler den 130 

mil li on 594 müň 339 dol lar lyk pul baý ra gy ny ga
zan dy (bu ugur da 3nji ýer de bar ýar). Sa ly hat ly ly gy 
bi len hem ta nal ýan Fe de rer ha ýyrsa ha wat iş le ri ne
de iş jeň gat naş ýar. Onuň öz ady ny gö ter ýän ha ýyr
sa ha wat gaz na sy bar.

Fe de rer  kAr ýe rA sy ny  tA mAm lA dy

UeFA mil let ler li ga sy nyň to par ça la ýyn 
tap gy ry ta mam lan dy

«Premier ligada» 2 derbi duşuşygy oýnalar
Iki hep de lik ara kes me den soň Ýew ro pa da mil li çem-
pio nat lar ga lan ýe rin den do wam eder. Ýew ro pa nyň 

öň de ba ry jy çem pio nat la ryn da no bat da ky tap gyr da-da fut bol 
jan kö ýer le ri ne bi ri-bi rin den gy zyk ly du şu şyk lar ga raş ýar. Şo-
la ryň iň esa sy iki si Ang li ýa nyň «Pre mi er Li ga syn da» bo lar. 
1-nji okt ýabr da oý nal jak De mir ga zyk Lon don der bi sin de sa-
na wyň li de ri «Ar se nal» ýeň liş siz bar ýan «Tot ten ha my» ka bul 
eder. 16:30-da baş lan jak du şu şyk ola ryň ara syn da ky 192-nji 
res mi du şu şyk bo lar. Mun dan öň ki oýun lar da «Ar se nal» 79, 
«Tot ten ham» 61 ge zek ýe ňiş ga zan dy (51 deň lik). Gol lar da 
290-255 «Ar se nal» öň de bar ýar. Şeý le-de, «Pre mi er Li ga da» 
ýe ne bir der bi bo lup, Man çes ter der bi sin de ýeň liş siz bar ýan 
«Si ti» möw sü me şow suz baş lap, soň lu gy bi len özü ni dür-
sän «Ýu naý te di» ka bul eder. 2-nji okt ýabr da, ýek şen be gü ni 
oý nal jak du şu şyk 18:00-da baş lar. Iki to par şu wag ta çen li 
öza ra 187 du şu şyk ge çir di. Şo lar da «Mançester Ýu naý ted» 77, 
«Mançester Si ti» 57 ge zek ýe ňiş ga zan dy (53 deň lik). «Ýu naý-
te diň» 266 go lu na şäherliler 257 gol bi len jo gap ber di.

Ita li ýa nyň çem pio na ty «Se rie A»-da çem pi on ly gyň 2 esa-
sy da laş gä ri «In ter» bi len «Ro ma nyň» ara syn da ky du şu şyk 
tap gy ryň mer ke zi oý ny ha sap lan ýar. Ju sep pe Me az za sta dio-

nyn da oý nal jak du şu şyk 1-nji okt ýabr da 21:00-da baş lar. 
Tür ki ýä niň çem pio na tyn da-da 2 du şu şyk köp le riň üns 

mer ke zin de bo lar. Stam bul der bi sin de «Be şik taş» topary «Fe-
ner bah çe ni» ka bul et se (2-nji okt ýabr, 22:00), sa na wyň li de ri 

«Ada na De mirs por» öz meý dan ça syn da 2-nji ýer de barýan 
«Ga la ta sa raý» bi len du şu şar (1-nji okt ýabr, 22:00).

Ýe ri ge len de bel le sek, bu tap gyr dan soň gel jek hep dä niň 
do wa myn da UEFA-nyň klub ýa ryş la ry nyň hem 3-nji du şu şyk-
la ry oý na lar.

30njy sent ýabr: 
Ba wa ri ýa — Ba ýer (23:30), Por to — Bra ga (01:15)
1nji okt ýabr: 
Ar se nal — Tot ten ham (16:30), Na po li — To ri no (18:00), Li-

wer pul — Braý ton (19:00), Kris tal  Pa las — Çel si (19:00), In ter 
— Ro ma (21:00), Se wil ýa — At le ti ko Mad rid (21:30), Ada na 
De mirs por — Ga la ta sa raý (22:00), Em po li — Mi lan (23:45), 
Mal ýor ka — Bar se lo na (00:00), PSŽ — Nissa (00:00) 

2nji okt ýabr:
Man çes ter Si ti — Man çes ter Ýu naý ted (18:00), Ata lan ta 

— Fio ren ti na (21:00), Be şik taş — Fe ner bah çe (22:00), Lans — 
Li on (23:45), Re al Mad rid — Osa su na (00:00)
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Dünýä Kubogynyň taryhyndan

Braziliýanyň ýygyndysy 4-nji gezek çempion bolýar
FI FA 1994-nji ýyl da XV Dün ýä çem pio na ty nyň 
ABŞ-da ge çi ril jek di gi ba ra da  1988-nji ýyl da mä-
lim ed ýär. Şon da Ame ri ka nyň Bir le şen Ştat la ry 
Ma rok ko we Bra zi li ýa dan köp ses alyp, il kin ji 
ge zek bu ýa ry şy gu ra ma ga hu kuk ga zan ýar. 
Çem pio nat dan öň köp ler ABŞ-da ge çi ril jek ýa-
ry şa az jan kö ýe riň gel jek di gi ba ra da ky be ýa-
nat lar bi len çy kyş edýär. Mu nuň esa sy se bä bi 

spor tuň şu gör nü şi niň bu döw let de o di ýen ýör gün li däl di gi bilen düşündirilýär. 
Ýö ne çem pio nat dan soň, mu nuň ga ty bir beý le däl di gi ne-de göz ýe ti ril ýär we 
bu ýa ryş iň köp to ma şa çy ly çem pio nat hök mün de ta ry ha gir ýär. 

Saý la ma oýun la ry na 147 ýy gyn dy gat na şyp, ola ryň 22-si fi nal tap-
gy ryn da çy kyş et mä ge hu kuk ga zan ýar. Ar gen ti na nyň ýy gyn dy sy 
ABŞ-daky Dün ýä Ku bo gy na gat na şan iň soň ky ýy gyn dy bol ýar. Gre-
si ýa nyň, Ni ge ri ýa nyň hem-de Sa ud Ara bys ta ny nyň ýy gyn dy la ry il kin-
ji ge zek gat naş sa, Rus si ýa tä ze ady bi len bi rin ji sa par çy kyş ed ýär. 
Şol san da Nor we gi ýa 1938-nji ýyl dan soň, Bo li wi ýa 1950-nji ýyl dan 
soň, Şweý sa ri ýa hem 1966-njy ýyl dan soň Dün ýä Ku bo gy na gat naş-
ýar. Fran si ýa nyň ýy gyn dy sy saý la ma tap gy ryn da soň ky 2 du şu şyk da 
1 utuk ga zan sa-da bol ýar dy. Ýö ne ola ra öz meý dan ça syn da Ys ra ýy ly 
hem-de Bol ga ri ýa ny ýeň mek ba şart ma ýar (ikisindem ýeňilýär). Şo nuň 
ýa ly 1950-nji ýyl dan bä ri (Be ýik Bri ta ni ýa nyň we kil le ri niň gat na şyp 
baş lan ýy ly) il kin ji ge zek Be ýik Bri ta ni ýa nyň ýe ke we ki li hem gat na-
şyp bil me ýär. 24 ýy gyn dy 6 to par ça da çy kyş edip, çem pio na tyň açy lyş 
du şu şy gy Çi ka go da Ger ma ni ýa bi len Bo li wi ýa nyň ara syn da ge çi ril ýär. 
Şu çem pio natda ýe ňiş ga za nan to par la ra 3 utuk ber lip baş lan ýar.

«A» to par ça da ýer eýe si ABŞ Şweý sa ri ýa bi len 1–1 ha sa byn-
da deň me-deň oý na ýar. Ru my ni ýa güýç li düzümi bi len gat na şan 
Ko lum bi ýa ny Ra di çou (2) we Ha ji niň gol la ry esa syn da 3–1 ut ýar. 
Şweý sa ri ýa-da Ru my ni ýa ny 4–1 ýeň ýär. ABŞ Ko lum bi ýa ny Es ko ba ryň (35 
ö.d.) hem-de Stýu war tyň gol la ry bi len 2–1 ha sa byn da ýeň ýär. Ýer eýe le ri 
ame ri kan lar 3-nji du şu şy gyn da Ru my ni ýa dan 1–0 ha sa byn da as gyn gel se-
de, ýa ry şy do wam et dir ýär. Ru my ni ýa 6, Şweý sa ri ýa bi len ABŞ 4, Ko lum bi-
ýa 3 utuk ga za nyp, öň dä ki 3 ýy gyn dy 2-nji tap gy ra çyk ýar. 

«B» to par ça da Bra zi li ýa, Şwe si ýa, Ka me run we Rus si ýa du şu şyp, ola ryň 
il kin ji iki si ýa ry şy do wam et dir mä ge hu kuk ga zan ýar. Rus si ýa ny Ro ma rio we 
Ra ýyň gol la ry esa syn da 2–0, Ka me ru ny-da 3–0 (Ro ma rio, San tos, Be be to) 
ha sa byn da utan bra zil ler Şwe si ýa bi len 1–1 deň me-deň oý na ýar (Ro ma rio 
46 — K. An ders son 23). To par ça nyň iň ýat da ga lan oý ny Rus si ýa bi len Ka-
me ru nyň ara syn da bo lup, rus lar 6–1 ha sa byn da ýe ňiş ga zan ýar. Oýun da 5 
ge zek (15, 41, 44 p, 72, 75) ta pa wut la nan Oleg Sa len ko Dün ýä Ku bo gy nyň 
ta ry hyn da 1 du şu şyk da 5 gol ge çi ren il kin ji fut bol çy bol ýar (hä zir lik çe ýe-
ke-täk). Ka me ru nyň ýe ke-täk go lu ny ge çi ren Ro jer Mil la Dün ýä Ku bo gy nyň 
ta ry hyn da ta pa wut la nan iň ýa şu ly fut bol çy hök mün de ha sa ba alyn ýar. 

«C» to par ça da açy lyş du şu şy gyn da Bo li wi ýa ny Klins man nyň ýe ke-täk 
go ly esa syn da utan Ger ma ni ýa (şu çem pio nat dan soň Ger ma ni ýa di ýen at 
bi len gat na şyp baş la ýar) Is pa ni ýa bi len 1–1 deň me-deň oý na ýar (Klins mann 
48 — Goý koe çea 14). Olar 3-nji du şu şy gyn da Gü nor ta Ko re ýa ny 3–2 ha sa-
byn da kyn lyk bi len ýeň ýär. Oýun da Klins mann 2 go ly öz ady na ýaz dyr ýar. 
Il kin ji 2 du şu şy gyn da 2 utuk top lan is pan lar 3-nji du şu şy gyn da Gu ar dio la 
we Ka mi ne ro nyň (2) gol la ry bi len Bo li wi ýa ny 3–1 ha sa byn da ýeň ýär. 

«D» to par ça da ýa ry şyň iki tä ze we ki li Ni ge ri ýa dyr Gre si ýa, şol san da Ar gen-
ti na bi len Bol ga ri ýa nyň ýy gyn dy la ry öza ra güýç sy na nyş ýar. Ar gen ti na Gre si ýa ny 
4–0 (Ba tis tu ta 2, 44, 90 p, Ma ra do na 60), Ni ge ri ýa-da Bol ga ri ýa ny 3–0 (Ýe ki ni 
21, Amo ka çi 43, Amu ne ke 55) ha sap lar bi len ýeň li şe se ze war ed ýär. Ar gen tin ler-
den soň, bol gar lar hem grek le riň to run dan jo gap syz 4 gol ge çir ýär (Stoiç kow 5 p, 
55 p, Let çi kow 65, Bo ri mi row 90). Çe ke le şik li ge çen oýun da Ar gen ti na Ni ge ri ýa ny 

2–1 (Ka nij ja 21, 28 — Sia sia 8) ha sa by bi len ýeň ýär. To par ça da ky 3-nji oýun lar da 
bir meň zeş ne ti je ler ha sa ba alyn ýar. Ar gen ti na Bol ga ri ýa dan (Stoiç kow 61, Si ra kow 
90), Gre si ýa hem Ni ge ri ýadan 2–0 as gyn gel ýär (Fi ni di Jorj 45, Amo ka çi 90). 
Ne ti je de, 6 utuk top lan Ni ge ri ýa, Bol ga ri ýa hem-de Ar gen ti na 1/8 fi na la çyk ýar.  

«E» to par ça da du şu şyk lar diý seň tä sin ýag daý da geç ýär. 1-nji oýun lar da Ita-
li ýa Ir lan di ýadan 1–0 utul ýar (Hou ton 11). Nor we gi ýa hem Mek si ka ny şol ha sap 
bi len ýeň ýär (Redk dal 84). 2-nji du şu şyk lar da Ita li ýa Nor we gi ýany Di no Baj jo nyň 
(69) go ly bi len 1–0 ha sa byn da ýeň li şe se ze war ed ýär. Mek si ka bol sa Ir lan di ýa ny 
2–1 ha sa byn da ut ýar (Gar sia 42, 65 — Old rij 84). 3-nji du şu şyk lar deň lik de gu ta-
ryp, Ita li ýa Mek si ka bi len 1–1 (Mas sa ro 48 — Ber nal 57), Ir lan di ýa bol sa Nor we gi-

ýa bilen gol suz deň me-deň oý na ýar. Ne ti je de, 4 ýy gyn dy nyň hem 4 utu gy bo lup, 
Mek si ka dyr Ir lan di ýa nyň hem-de Ita li ýa nyň ýygyndylary ýaryşy dowam edýär. 
Mek si ka 3 gol ge çi rip, 3 gol ge çird ýär. Ir lan di ýa bi len Ita li ýa 2 gol ge çi rip, 2 gol 
ge çird ýär. 1 gol ge çi rip, 1 gol ge çir den Nor we gi ýa to par ça da 4-nji ýeri eýe le ýär.  

«F» to par ça da Bel gi ýa Ma rok ko ny Deg ri siň go ly bi len 1–0 ut ýar. Ni der-
land lar Sa ud Ara bys ta nyn dan Ýonk hem-de Ta ut men tiň gol la ry esa syn da 2–1 
üs tün çyk ýar. Du şu şyk da arap la ryň adyn dan Fu ad An war ta pa wut la nyp, ol mil li 
ýy gyn dy sy nyň Dün ýä Ku bo gyn da ky il kin ji go lu ny ge çi ren oýun çy bol ýar. Bel-
gi ýa Ni der land la ry-da 1–0 ýeň ýär (Al bert 65). Arap lar Ma rok ko ny 2–1 ýeň ýär. 
3-nji du şu şyk lar da Sa ud Ara bys ta ny Bel gi ýa ny Sa id Al-Owai ra nyň owadan, 
taryhy go ly bi len 1–0 ut ýar. Ni der land la r hem Ma rok ko ny 2–1 ýeň ýär. Ne ti je de, 
Ni der land lar, Sa ud Ara bys ta ny hem-de Bel gi ýa ýa ry şy do wam ed ýär.  

Ikin ji tap gyr da (1/8 finalda) Ger ma ni ýa Bel gi ýa ny (Wöl ler 6, 40, Klins mann 11 
— Grün 8, Al bert 90), Ru my ni ýa-da Ma ra do na syz Ar gen ti na ny (Du mit res ku 11, 18, 
Ha ji 58 — Ba tis tu ta 16 p, Bal bo 75) 3–2 ha sa byn da ýeň ýär. Is pa ni ýa Şweý sa ri ýa ny 
3–0 utan bol sa (Hi er ro 15, L. En ri ke 74, Be gi ris ta in 86 p), Şwe si ýa Da lin we Ken net 
An ders so nyň (2) gol la ry bi len Sa ud Ara bys ta ny nyň ýy gyn dy syn dan 3–1 ha sa byn-
da üs tün çyk ýar. Bra zi li ýa ABŞ-nyň ýy gyn dy sy ny Be be to nyň 72-nji mi nut da ky go ly 
bi len 1–0 ýe ňip, ýer eýe le ri ni ýa ryş dan çy kar ýar. Ni der land lar Ir lan di ýa ny Berg-
kamp we Ýon kuň ta kyk ur gu la ry nyň ne ti je sin de 2–0 ha sa byn da ýeň ýär. Ni ge ri-
ýa bi len Ita li ýa nyň ara syn da ky du şu şyk çe ke le şik li ge çip, ýew ro pa ly lar goş ma ça 
wagt da Ro ber to Baj jo nyň 2 go ly esa syn da ýeň şi ni baý ram ed ýär (Amu ne ke 25 — 
R. Baj jo 88, 102 p). Esa sy wag ty 1–1 (As pe 18 p – Stoiç kow 6) ta mam la nan oýun da 
Mek si ka pe nal ti le riň ne ti je sin de Bol ga ri ýa dan 3–1 ha sa byn da as gyn gel ýär. 

Çär ýek fi nal da Ita li ýa Is pa ni ýa ny Baj jo la ryň gol la ry bi len 2–1 ha sa byn da ut ýar 
(D. Baj jo 25, R. Baj jo 88 — Ka mine ro 58). Edil şeý le ne ti je Bol ga ri ýa bi len soň ky 
çem pi on Ger ma ni ýa nyň ara syn da ky oýun da-da ha sa ba al nyp, ne mes ler çem pio na-
ty wag tyn dan ir terk et me li bol ýar lar (Stoiç kow 75, Let çi kow 78 — Mat te us 47 p). 

Esa sy wag ty 1–1, goş ma ça wag ty 2–2 ta mam la nan oýun da şwed ler ru myn la ry 
pe nal ti le riň ne ti je sin de ýeň li şe se ze war ed ip (5–4), 4-nji ge zek ýa rym fi na la 
çyk ýar. Çär ýek fi na lyň iň gy zyk ly oý ny Bra zi li ýa bi len Ni der land la ryň ara syn da  
bol ýar. Çe ke le şik li ge çen oýun da sam ba çy lar 3–2 ha sa byn da ýe ňiş ga zan ýar. 
Ro ma rio dyr (53) Be be to nyň (63) gol la ry bi len 2–0 ha sa byn da öňe saý la nan 
bra zil le re Berg kamp (64) bi len Win ter (76) jo gap ber ýär. Oý nuň 81-nji mi nu-
tyn da Bran ko nyň uzak dan ýe ri ne ýe ti ren je ri me ur gu sy bra zil le re ýe ňiş ge tir ýär.

Ro ber to Baj jo ýarym finalda-da gol ge çir me gi ni do wam e d ýär. 21-nji 
we 25-nji mi nut lar da ta pa wut la nan ýyldyz futbolçy to pa ry nyň Bol ga ri ýa-
ny 2–1 (Stoiç kow 44 p) ha sa byn da ýeň me gin de esa sy ro ly oý nap, Ita li ýa ny 

fi na la çy ka ran oýun çy bol ýar. Şeý le lik de, Ita li ýa 12 ýyldan soň 
ýe ne-de fi na la çyk  ýar. Beý le ki ýa rym fi nal da-da Şwe si ýa bi len 
du şu şan Bra zi li ýa nyň ýy gyn dy sy na Ro ma rio nyň 80-nji mi nut-
da ky go ly 5-nji sa par fi na la çyk ma gy üçin ýe ter lik bol ýar (1–0).

Bü rünç me dal ug run da ky du şu şyk Pa sa de na şä he rin dä ki «Ro-
uz Bowl» sta dio nyn da oý na lyp, oňa 91 500 jan kö ýer gat naş ýar. 
Oýun da BAE-li Ali Bus ja im jür le wük çal ýar. Ýew ro pa nyň 2 we ki li 
Şwe si ýa bi len Bol ga ri ýa nyň ara syn da ky du şu şyk da skan di naw lar 
örän şow ly çy kyş ed ýär. Eý ýäm 1-nji ýa rym da 4 gol ge çi ren şwed ler 
4–0 (Bro lin 8, Mild 30, Lars son 37, K. An ders son 40) ha sa byn da 
ýeň şi ni baý ram edip, 2-nji ge zek bü rünç me da la my na syp bol ýar. 

GOLSUZ FINAL WE ROBERTO BAJJONYŇ PENALTISI
17-nji iýul da ýer li wagt bi len gün diz 12:30-da baş la nan fi nal-

da weng ri ýa ly San dorm Pul jür le wük ça lyp, Pa sa de na da ky «Ro uz 
Bowl» sta dio nyn da ky du şu şy ga 94 194 jan kö ýer to ma şa ed ýär. Iki 
to pa ryň fi na la çyk ma gyn da esa sy rol oý nan Baj jo bi len Ro ma rio nyň 
ara syn da ky tut lu şy ga öw rü len oýun dart gyn ly bol sa-da, çe ke le şik li 
bol ma ýar. Iki to par mun dan 24 ýyl öňem fi nal da du şu şyp dy lar we 

şon da Bra zi li ýa Ita li ýa ny 4–1 ha sa byn da ýe ňip di. Oý nuň 1-nji ýa ry myn da, hat da 
2-nji ýa ry myn da-da ha sap açyl ma ýar. Goş ma ça ýa rym sa gat oý nal ýar. On da-da 
üýt gän zat bol ma ýar we du şu şyk Dün ýä Ku bo gy nyň ta ry hyn da gol ge çi ril me dik 
fi nal hök mün de ha sa ba alyn ýar. Şeý le lik de, pe nal ti ur gu la ry ýe ri ne ýe ti ril ýär. Il kin ji 
urup baş lan ital ýan lar dan Ba re si, Mas sa ro we Ro ber to Baj jo to py der we zä gi ri zip 
bil me ýär. To pa ry ny fi na la çy ka ran su per ýyl dy zyň ýo ka ry de pen ur gu sy fi na lyň 
ny şa ny na öw rül ýär. Ital ýan lar dan Al ber ti ni we Ewa ni niň pe nal ti le ri ta kyk bol ýar. 
Mar sio San tos bi len şow suz baş lan bra zil ler den Ro ma rio nyň, Bran ko hem-de 
Dun ga nyň ur gu la ry der we zä gir ýär. Ne ti je de, pe nal ti ler den soň 3–2 ýe ňiş ga za nan 
Bra zi li ýa nyň ýy gyn dy sy 4-nji ge zek Dün ýä Ku bo gy ny eýe le ýär. Bra zi li ýa nyň mil li 
ýy gyn dy sy Dün ýä Ku bo gy ny 4-nji ge zek eýe län il kin ji to par bol ýar. 

GEÇIRILEN DUŞUŞYKLAR: «A»: ABŞ—Şweý sa ri ýa: 1–1, Ko lum bi-
ýa—Ru my ni ýa 1–3, Ru my ni ýa—Şweý sa ri ýa: 1–4, ABŞ—Ko lum bi ýa: 2–1, 
Şweý sa ri ýa—Ko lum bi ýa: 0–2, ABŞ—Ru my ni ýa: 0–1; «B»: Ka me run—Şwe-
si ýa: 2–2, Bra zi li ýa—Rus si ýa: 2–0, Bra zi li ýa—Ka me run: 3–0, Şwe si ýa—
Rus si ýa: 3–1, Rus si ýa—Ka me run: 6–1, Bra zi li ýa—Şwe si ýa: 1–1; «C»: Ger ma-
ni ýa—Bo li wi ýa: 1–0, Is pa ni ýa—G. Ko re ýa: 2–2, Ger ma ni ýa—Is pa ni ýa: 1–1, 
G. Ko re ýa—Bo li wi ýa: 0–0, Bo li wi ýa—Is pa ni ýa: 1–3, Ger ma ni ýa—G. Ko re-
ýa: 3–2; «D»: Ar gen ti na—Gre si ýa: 4–0, Ni ge ri ýa—Bol ga ri ýa: 3–0, Ar gen-
ti na—Ni ge ri ýa: 2–1, Bol ga ri ýa—Gre si ýa: 4–0, Ar gen ti na—Bol ga ri ýa: 0–2, 
Gre si ýa—Ni ge ri ýa: 0–2; «E»: Ita li ýa—Ir lan di ýa: 0–1, Nor we gi ýa—Mek si ka: 
1–0, Ita li ýa—Nor we gi ýa: 1–0, Mek si ka—Ir lan di ýa: 2–1, Ita li ýa—Mek si ka: 
1–1, Ir lan di ýa—Nor we gi ýa: 0–0; «F»: Bel gi ýa—Ma rok ko: 1–0, Ni der land-
lar—S. Ara bys ta ny: 2–1, Bel gi ýa—Ni der land lar: 1–0, S. Ara bys ta ny—Ma rok-
ko: 2–1, Bel gi ýa—S. Ara bys ta ny: 0–1, Ma rok ko—Ni der land lar: 1–2

1/8 FI NAL: Ger ma ni ýa—Bel gi ýa: 3–2, Is pa ni ýa—Şweý sa ri ýa: 3–0, S. Ara bys ta-
ny—Şwe si ýa: 1–3, Ru my ni ýa—Ar gen ti na: 3–2, Ni der land lar—Ir lan di ýa: 2–0, Bra zi li-
ýa—ABŞ: 1–0, Ni ge ri ýa—Ita li ýa: 1–2 (g.w.), Mek si ka—Bol ga ri ýa: 1–1 (g.w.), 1–3 (p)

ÇÄR ÝEK FI NAL: Ita li ýa—Is pa ni ýa: 2–1, Ni der land lar—Bra zi li ýa: 2–3, Bol ga ri-
ýa—Ger ma ni ýa: 2–1, Ru my ni ýa—Şwe si ýa: 2–2 (g.w.), 4–5 (p)

ÝA RYM FI NAL: Bol ga ri ýa — Ita li ýa: 1–2, Şwe si ýa — Bra zi li ýa: 0–1
3-nji ÝER ÜÇIN: Şwe si ýa — Bol ga ri ýa: 4–0
FI NAL: Bra zi li ýa — Ita li ýa: 0–0 (g.w.), 3–2 (p)  

GY ZYK LY MAG LU MAT LAR
Ni ge ri ýa, Gre si ýa, Sa ud Ara bys ta ny il kin ji ge zek Dün ýä Ku bo gy na 

gat naş ýar. Şeý le-de, Gün ba tar Ger ma ni ýa (GFR) Ger ma ni ýa, ozal ky SSSR 
bol sa Rus si ýa di ýen at bi len gat na şyp baş la ýar. Il kin ji sa par Af ri ka yk ly myn-
dan 3 to par gat naş ýar.

Du şu şyk lar ABŞ-nyň 9 şä he rin dä ki 9 sta di on da ge çi ril ýär.
Or ta ça al nan da-da, umu my al nan da-da, iň köp jan kö ýe riň to ma şa 

eden (sta di on lar da) Dün ýä Ku bo gy bol ýar. 
3 du şu şyk da 6 gol sa lan, şo la ryň 5-si ni 1 oýun da to ra gi ri zen rus si ýa ly 

Oleg Sa len ko 1 oýun da iň köp gol ge çi ren fut bol çy bol ýar. Şeý le-de, Sa len ko 
bol ga ri ýa ly Hris to Stoiç kow bi len bi le lik de «Al tyn but sy» baý ra gy ny eýe le ýär. 

Dün ýä Ku bo gy na il kin ji sa par 1950-nji ýyl da gat na şyp baş lan Be ýik 
Bri ta ni ýa nyň we kil le ri niň ýe ke je si-de bi rin ji ge zek gat naş ma ýar.  

ABŞ–Şweý sa ri ýa nyň ara syn da ky oýun Dün ýä Ku bo gy nyň ta ry hyn da 
üs ti ýa pyk meý dan ça da ge çi ri len il kin ji du şu şyk bol ýar.

Dün ýä Ku bo gy nyň ta ry hyn da il kin ji sa par 3 utuk ly ul ga ma ge çil ýär 
we to par ça lar da ýe ňiş ga za nan to par la ra 2 däl-de 3 utuk ber lip baş lan ýar. 

Dün ýä Ku bo gy nyň ta ry hyn da il kin ji ge zek fut bol çy la ryň köý nek çe le-
ri ne ola ryň at la ry (fa mi li ýa la ry) ýa zyl ýar. Çem pio nat da il kin ji ge zek yza, ýag-
ny der we ze çä pas ber mek (ýag ny ber len pa sy eli bi len al maz lyk) düz gü ni 
hem ýo la go ýul ýar.

Dün ýä Ku bo gy nyň ta ry hyn da il kin ji ge zek fi nal du şu şy gy nyň esa sy 
we goş ma ça wag tyn da ha sap açyl ma ýar hem-de ýeň iji pe nal ti le riň ne ti je-
sin de kes git le nil ýär.  

Prýu domm (Bel gi ýa); Žor ži nio, San tos (iki sem Bra zi li ýa), Mal di ni 
(Ita li ýa); Dun ga (Bra zi li ýa), Ba la kow (Bol ga ri ýa), Ha ji (Ru my ni ýa), Bro lin 
(Şwe si ýa); Ro ma rio (Bra zi li ýa), Stoiç kow (Bol ga ri ýa), R Baj jo (Ita li ýa) çem-
pio na tyň sim wo li ki to pa ry na saý lan ýar. 

Çem pio na tyň iň ýat da ga lan wa ka sy ital ýan la ryň fi na la çyk ma gyn da 
uly rol oý nan Baj jo nyň fi nal da pe nal ti ur gu sy ny ýo ka ry dep me gi bol ýar.

Ita li ýa ly Jan lu ka Pal ýu ka Dün ýä Ku bo gy nyň ta ry hyn da gy zyl kart 
alan il kin ji der we ze çi bol ýar (Ita li ýa–Nor we gi ýa: 1–0).

Çem pio na tyň mas ko ty «Stri ker» at ly gü jü jek bo lup, çem pio nat da 
«Adi das»-yň «Quest ra» at ly top la ry ula nyl ýar.

ABŞ 1994
Çem pi on: Braziliýa
2-nji ýer: Italiýa
3-nji ýer: Şwesiýa
4-nji ýer: Bolgariýa

Gatnaşan toparlar (24): ABŞ, Ger ma ni ýa, Ar gen ti na, 
Bel gi ýa, Bra zi li ýa, Ita li ýa, Bol ga ri ýa, Ir lan di ýa, Ni der land lar, 
Ru my ni ýa, Is pa ni ýa, Rus si ýa, Gre si ýa, Nor we gi ýa, Şwe si ýa, 
Şweý sa ri ýa, Gü nor ta Ko re ýa, Sa ud Ara bys ta ny, Ka me run, Ma-
rok ko, Ni ge ri ýa, Bo li wi ýa, Ko lum bi ýa, Mek si ka

Ge çi ri len wag ty: 17-nji iýun – 17-nji iýul (1994)
Geçirilen du şu şyk: 52 oýun
Ge çi ri len gol: 141 (orta ça 2,71)
To ma şa çy: 3 597 042 (ortaça 69 174)
Iň ökde oýunçy: Romario (Braziliýa)

«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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