
Мцзакиряйя башламаздан яввял 
Йури Трутнев Серэей Мели-
кову Даьыстанын башчысы 

вязифясини мцвяггяти ижра едян 
тяйин олунмасы мцнасибятиля тябрик 
етмишдир: 

«Республиканын инкишафы цчцн 
ян йахшы шяраитляр йарадылмасы вя 
адамларын щяйатынын йахшы вя фира-
ван етмяк цчцн бу йцксяк етмад вя бюйцк 
имканлардыр. Яминям ки, бу вязифяни 
щяйата кечирмякдян ютрц Серэей Али-
мович юзцнцн зянэин тяжрцбясиндян 
истифадя едяжякдир. Юз тяряфиндян о, 
ямин етди ки, Русийа Щюкумяти лазыми 
дястяйи эюстяряжякдир.

   «Башлыжа вязифя- РФ Щюкумя-
тинин вя реэион щакимиййятляринин 
ишинин синхронлашдырылмасы, ян 
важиб вя перспективли истигамятляря 
йюнялдилмясидир. Сизсиз биз буну 
едя билмяйяжяк, она эюря дя сизинля 
бирликдя ишляйяжяйик. Ишин тяшкил 

едилмясиндян ютрц ня лазым эялдийини 
биз едяжяйик. Даьыстан РФ-нын важиб 
стратеъи субйектидир, бу Хязярин га-
пысыдыр. Шимали Гафгаз Федерал да-
ирясинин бцтцн ящалисинин йарысына 
гядяри Даьыстанда йашайыр. Бунунла 
йанашы, республикада доьум ямсалы 
юлкя цзря орта эюстярижидян йухары, 
юлцм ися хейли ашаьыдыр.

   Сон иллярдя республика игтиса-
диййаты инкишаф едир. 2019-жу илдя 
цмум дахилин физики щяжми (ЦДЩ) 
ямсалы 2,8 фаиз артмыш, ясас гойулуш-
лара сярмайялярин ямсалы 3,9 фаиз 
йцксялмиш, тикинти 15 фаиз, ящалинин 
эялирляринин орта айлыг сявиййяси 3 
фаиз артмышдыр. Биз бирликдя щансы 
истигамятдя ирялилядийимизи мцяййян 
етмялийик. Республика яразисиндя ол-
дуьумуз заман щялялик ики обйектдя ол-
мушуг. Яминям ки, стратеъи ящямиййяти 
олан Хязяр лиманы логистик мяркязя 
чевриля биляр. О, тамамиля башга жцр 

эюрцнмялидир. Биз буну бу эцнкц эцндян 
асылы оланлара- няглиййат назирлийиня, 
Росречпорта лазыми тапшырыглар ве-
ряжяйик. Лиманын эяляжяк фяалиййяти 
щаггында да дцшцнмяк лазымдыр. Она 
эюря ки, гаршыдакы планларда онун 
приватизасийа едилмяси мясяляси 
дурур. Щяр шей юлчцб-бичилмялидир. 
Мян реэион башчыларындан, игтисади 

инкишаф вя малиййя назирликляриндян 
бу мясяля иля мяшьул олунмасыны 
хащиш едирям.

  Тамамиля айдындыр ки, республи-
канын инкишафында щям кянд тясяр-
рцфатынын, щям дя туризм сащясинин 
инкишафы мцщцм рол ойнайа биляр. Ис-
тярдим ки, Москвадан эялиб Даьыстан   
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«Бу эцн агросянайе комплекси 
республика ящалисини тякжя ужуз вя 
еколоъи тямиз мящсулларла дейил, 
щям дя минлярля йени  иш йерляри 
ачараг эялирлярин артмасына вя 
щяйатын кейфиййятинин артырыл-
масына шяраит йарадараг, Даьы-
станын игтисадиййаты цчцн мцщцм 
ящямиййятя маликдир. Жари илдя 
пандемийа иля ялагядар сащянин 
ялавя йцклянмясиня бахмайараг ре-
спубликанын кянд тясяррцфатында 
йени истещсал сащяляри йараныр 
вя йцз щектарларла баь салыныр, 
габагжыл технолоэийалар мянимся-
нилир вя техника алыныр. Бир чох 
щалларда бу кянд тясяррцфатынын 
дювлят мцдафияси сайясиндя наил 
олунур вя  щяр ил 3,5 милйард рубла 

йахын тяшкил едир. Кянд тясяр-
рцфатынын бир чох истигамятляри 
цзря истещсал олунан мящсулун 
дярин емалына наил олунур ки, бу 
да мящсул истещсалчыларынын эя-
лирлярини хейли артырараг ялавя 
дяйярин бюйцк щяжминин Даьыстанда 
сахланылмасына имкан верир. Бизя 
Даьыстанын кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын рягабят габилиййятинин 
йцксялдилмяси цзяриндя ишлямяли, 
о щягигятян мцасир, кейфиййятли вя 
габагжыл етмялийик ки, мящсулла-
рымыза щям биздя, щям дя онун 
щцдудларындан кянарда тялябат 
йцксяк олсун.  Бцтцн республикамыз 
цчцн важиб ящямиййятя малик олан 
агрономлара, щейвандарлара, ме-
ханизаторлара эярэин ишлядикля-
риня эюря тяшяккцрцмц билдирмяк 
истяйирям. Яминям ки, Даьыстанын 
кянд тясяррцфаты ишчиляри ян йах-
шы пешякар яняняляри йашадараг 
вя сащянин мянбяляриндян сямяря-
ли истифадя едяряк, бундан сонра 
да юз тяжрцбялярини артыражаг 
республиканын агросянайе комплек-
сини мющкямляндиряжякляр.

Сизя мющкям жан саьлыьы, ри-
фащ вя мящсул боллуьу арзулайы-
рам. Гой сизин сяйляриниз лайигли 
нятижяляр версин», дейя тябрикдя 
билдирилмишдир.

Тябрик етмишдир
Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей 

Меликов республиканын агросянайе комплекси ишчилярини пешя 
байрамы- Кянд Тясяррцфаты вя Емал  Сянайеси Ишчиляринин эцнц 
мцнасибятиля тябрик етмишдир.

Бу эцн лиман Русийа-
нын жянубунун ня-
глиййат системини 

Орта Асийа, Иран, Жянуби 
Гафгаз дювлятляри иля 
баьлайан важиб стратеъи 
вя Русийанын жянуб сяр-
щядляриндя ири няглиййат 
шябякясинин ясас тяркиб 
щиссясидир.

Лиманын аквоторийасы 
гуру йцкляр вя нефт дол-
дурма кичик лиманлардан 
вя харижи рейддян ибарят-
дир.  Портун гуру йцкляр 
лиманына илдя 3 милйон 
тон йцк дювриййяси олан 
йцкбошалтма комплекси 
дахилдир вя 13 мин тон йцк 
алан танкерлярин гябулу 
цчцн мцасир технолоъи 
аваданлыгла тяжщиз едил-
миш 7,9 милйон тон эцжц 
олан лимана маликдир. 
Бундан башга лиманын йа-
хынлыьында Шимали Гаф-
газда ян бюйцк Бакы-Ново-
российск маэистрал нефт 
кямярляриня баьланмыш 
бирдяфялик 540 мин куб.
метр щяжминдя нефт база-
сы йерляшир.  Бцтцн саллар 
цзря изащаты лиманын баш 
директору Мурадхан Хиди-

ров вермишдир.
Гейд едилдийи кими 

2019-жу илин ишинин йе-
кунларына эюря йцк дюврий-
йяси щяжмляри 4,6 милйон 
тон, о жцмлядян нефт бо-
шалдылыб йцклянмяси 4,2 
милйон тон тяшкил едир. 
Беляликля 2018-жи ил иля 
мцгайисядя йцк дювриййяси 
84 фаиз, нефтин бошал-
дылыб –йцклянмяси ики 
дяфя артмышдыр. 2020-жи 
илин биринжи йарысында 
йцк дювриййяси 20 фаиз ар-
тмышдыр. Лиман артым 
сцрятиня эюря Хязярдяки 

15 стивидор ширкятляр 
арасында лидердир. Бу-
нунла йанашы, сон иллярдя 
лиманын имканларынын 
жидди артдыьы сяслянди-
рилмишдир. Мцяссисянин 
боржлары йохдур вя верэи-

ляр там щяжмдя юдянилир. 
Лиманын инфраструкту-
рунун эенишлянмяси цзря 
ишлярин давам етдирил-
мяси планлашдырылыр. 
Хцсусян «Росморнефт» 
Федерал Дювлят Унитар 
мцяссисясинин щазырки 
логистика елементи эялян 
ил цчцн реконструксийа 
вя ясаслы тямир програ-
мына дахил едилмишдир. 
Юз тяряфиндян Серэей 
Меликов ямин етмишдир 
ки, лиманын эяляжяк инки-
шафы цзря ишляр давам 
етдириляжякдир.

Перспективлярля таныш олмушлар
Даьыстанда олан Русийа Федерасийасынын вит-

се-назири- РФ Щюкукмяти Президентинин Узаг Шярг 
Федерал Даирясиндяки сялащиййятли нцмайяндяси 
Йури Трутнев вя ДР Башчысы вязифясини мцвяг-
гяти ижра едян Серэей Меликов Мащачгаладакы 
дяниз-тижарят лиманынын инкишафынын имкан-
лары вя перспективляри иля таныш олмушлар.

Сосиал - игтисади мясяляляр цзря мцшавиря
 Ишэцзар сяфяр чярчивясиндя Даьыстана эялян РФ Щюкумяти Сядринин 

мцавини- Узаг Шярг Федерал Даирясиндя Президентин сялащиййятли нцмай-
яндяси Йури Трутнев вя ДР башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликов республиканын сосиал-игтисади инкишафы мясяляляри 
цзря мцшавиря кечирмишляр.
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Сосиал - игтисади мясяляляр цзря мцшавиря
Республикасынын инки-

шафынын истигамят-
лярини биз йох, бунун 

щаггында сиз бизя даныш-
дыгдан сонра бцтцн бу исти-
гамятлярин сцрятля артмасы 
вя республиканын сцрятля 
инкишаф етмясиндян ютрц 
щансы дястяк формаларынын 
щяйата кечирилмясиня, бизим 
ня жцр кюмяк эюстяряжяйимизя 
баха биляк»,-дейя Трутнев гейд 
етмишдир.

Бунунла беля о, ялавя етди 
ки, бир сыра истигамятляр 
цзря, о жцмлядян ящалинин 
эялирляри, сярмайя мара-
глары цзря инкишаф етмяйя 
республикада шяраит вардыр. 
Витсе-назирин фикринжя ре-
спубликанын игтисадиййатында 
вязиййятин йахшылашдырылма-
сына кянд тясяррцфатынын 
вя туризмин инкишафы кюмяк 
эюстяря биляр.

Йури Трутнев демишдир 
ки, Даьыстана сяфяр чярчи-
вясиндя о, бир инвестисийа 
мейданчасында, Мащачгала 
дяниз тижарят лиманында ол-
мушдур. Бурадакы обйектлярин 

щяр бириси цзря о, бир сыра 
эюстяришляр вермишдир. 

   Даьыстанын башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Меликов юз тяряфиндян 
Русийа Федерасийасы Щюкумяти 
сядринин мцавининя респу-
бликайа сяфяр етдийиня эюря 
тяшяккцрцнц билдириб гейд 
етмишдир ки, республика та-
мамиля Федерал Мяркязин кю-
мяйиня архаланмыр, о, юзцнцн 
тяжрцбяси вя имканларыны 
мцтляг нязяря алажагдыр.

   «Щягигятян Даьыстанда 
республиканын инкишаф ет-
дирилмяси вя реэионун со-
сиал-игтисади дурумунун, бу 
эюзял яразидя йашайан щяр бир 
сакинин щяйатынын йахшылаш-
дырылмасы цзря бюйцк потен-
сиалы вардыр. Анжаг сяйлярин 
дцзэцн бирляшдирилмяси, им-
канларын, о жцмлядян малий-
йянин дцзэцн бюлцшдцрцлмяси 
ялбяття, биздян асылыдыр. 
Бурада сизин, Русийа Федера-
сийасынын, бу мясялялярля 
мяшьул олан апарыжы назир-
ликлярин дястяйиня биз цмид 
бясляйирик», дейя Серэей Ме-

ликов хцсусиля гейд етмишдир.
Бунунла беля о, билдир-

мишдир ки, республика бундан 
сонра да Федерал Мяркязя 
мцражият едяжякдир: биз бун-
дан сонра да тяшяббцсля-
римизин дястяклянмяси вя 
дягигляшдирилмясиндян ютрц 
сизя мцражият едяжяйик. Чцнки 
бизим щамымызын фяалий-
йятинин бир истигамяти вар- 
ящалинин, вятяндашларын 
рифащынын йахшылашдырыл-
масы, реэионда сабитлийя вя 
тящлцкясизлийя наил олунмасы 
вя Али Баш командандан юл-
кямизин Президенти Влади-
мир Владимирович Путинин 
вердийи эюстяришлярин йериня 
йетирилмясидир.

Сонра мцшавирянин эе-
дишатында Даьыстанын со-
сиал-игтисади инкишафы вя 
игтисади инкишафынын сцря-
тинин стабилляшдирилмяси 
цзря эюрцлян тядбирляр щаг-
гында реэион Щюкумятинин 
Сядри Артйом Здунов мялумат 
вермишдир. Щюкумят Сядри 
билдирмишдир ки, ютян илин 
нятижяляриня эюря республи-

када цмуми реэионал мящсу-
лун щяжми 670 милйард рубл 
тяшкил етмишдир: «Цмуми 
реэионал мящсул структурунда 
тижарят, тикинти, кянд тясяр-
рцфатынын пайы ящямиййятли-
дир. 8 айды ясас эюстярижи-
лярин артым сцрятиня эюря 
бир сыра ирялиляйишляр вар, 
о жцмлядян пандемийа иля 
ялагядар вязиййят кюкцндян дяй-
ишмишдир. Цмумиликдя биз 
мцяййян артымы сахлайырыг. 
Сянайе, тикинти пяракандя са-
тыш дювриййяси цзря вязиййяти 
дцзялтмяйя чалышырыг. Она 
эюря ки, илк нювбядя ящалинин 
алыжы габилиййятини гиймят-
ляндиририк. Эюрцлян ишляр, 
Федерал Мяркязин дястяйи 
бирляшдирилмиш бцджянин 
щяжмлярини 1,6 дяфя артыр-
маьа имкан вермишдир. Ща-
зырда о, 178,4 милйард рубл 
тяшкил едир. Дювлят боржу 40 
фаиз, жари илдя 15 милйард 
рублдан 9,3 милйард рубладяк 
азалмышдыр. 

Бундан башга баш назирин 
сюзляриня эюря Даьыстанын 
шяхси эялирляри 2017-жи илля 

мцгайисядя 11 милйард рубл 
артмышдыр. Щазырда онлар 
43 милйард рубл тяшкил едир. 
Бцтцн бунлар сосиал мясяля-
ляри щялл етмяйя имкан верир. 

Гейд етмялийик ки, Даьыстан 
Республикасына ишчи сяфяри 
чярчивясиндя Йури Трутнев Ка-
спийск вя Мащачгала шящярля-
ринин бир сыра обйектляриндя 
онларын арасында «Уйташ» 
мейданчасындакы полиетилен 
истещсалы вя емалы цзря 
(«Дагполимер» ММЖ) вя шцшя 
лифляри истещсалы цзря («Ка-
спийск завод стекловолокна» 
АЖС) ойектляр вардыр. 

Бундан ялавя витсе-на-
зир Мащачгала дяниз-тижарят 
лиманынын имканларыны 
нязярдян кечирмишдир.

Мцзакирялярдя Даьыста-
нын башчысы вя ДР Щюкумя-
ти Мцдириййятинин рящбяри 
Владимир Иванов, реэионал 
назирляр кабинетинин цзвля-
ри вя башгалары иштирак 
етмишляр.

Щюкумятин мятбуат 
мяркязи

“Бу илин сентјабр ајында 
р е с п у б л и к а м ы з ы н  и р и 
шәһәрләриндәки мәктәбләрә 
210 тон әт ҝөндәрилди ки, бунун 
да 198 тону јерли истеһсалдыр. 
Әввәлләр мәнзәрә фәргли иди: 
әт мәһсулларынын бөјүк бир 
һиссәси диҝәр бөлҝәләрдән вә 
һәтта өлкәләрдән идхал олунур-

ду. Тәбии ки, бу бөлҝәмиз үчүн 
гәбуледилмәздир. Үстәлик, һәлә 
хариҹдән ҝәтирилән галан 12 тону 
да биз әвәзләмәк нијјәтиндәјик. Бу 
истигамәтдә ишләр давам етди-
рилир ”,-дејә назир сөјләмишдир. 
Бундан әлавә, Абзаһир Һүсејнов 
Дағыстанын мәктәбләриндәки вә 
диҝәр сосиал мүәссисәләриндәки 

башга  мәһсул нөвләринин јерли 
истеһсал олунан мәһсулларла - јағ, 
сүд, тојуг јумуртасы вә балыгла 
әвәз едилмәсинин зәрурилијини 
билдирди. Бу мәһсуллар һазырда 
әсасән диҝәр бөлҝәләрдән идхал 
олунур.

 Назирин сөзләринә ҝөрә, бу 
мәһсулларын јерли мәһсулларла 
әвәзләнмәси ушаглары даһа 
јахшы гида илә тәмин едәҹәк, 
чүнки идхал олунан мәһсуллар 
нәглијјатла ҝәтирилмә заманы 
тәравәтини итирир вә ејни заман-
да гијмәти дә јүксәкдир.

“Биздә кифајәт гәдәр мигдарда  
истеһсал олунан јалныз әт дејил, 
һәм дә сүд мәһсуллары, јумурта 
вә диҝәр шејләрдир.

Үстәлик, тәләбин артмасы 
илә онлар истеһсалыны артыра 
биләҹәкләр, ресурслары буна 
имкан верир. Беләликлә, ушаг 
бағчаларымыз, мәктәбләримиз, 
х ә с т ә ха н а л а р ы м ы з  л а з ы м -
сыз  хәрҹләр олмадан тәзә, 
кејфијјәтли вә тәбии мәһсуллар 
ала биләҹәкләр ”дејә Абзаһир 
Һүсејнов вурғуламышдыр.

 Там тәмин едилмәси планлашдырылыр
 Реҝионун шәһәрләриндә фәалијјәт ҝөстәрән мәктәбләрин 

јерли әт мәһсуллары илә там тәмин едилмәси планлашдыры-
лыр. Бу барәдә Дағыстан Республикасы Кәнд Тәсәррүфаты вә 
Әрзаг Назирлијинин мәтбуат хидмәти информасија аҝентлијинә 
билдириб.

“Бу, 2020-ҹи илдә ККЗ Баш 
директору Јевҝени Дружини-
нин тәшәббүсү илә тәшкил 
едилән бешинҹи ҝенишмигјаслы 
јардым тәдбиридир. Бундан 
әввәл Дағыстанын әлилләринә, 
мүһарибә вә әмәк ветеран-
ларына, касыб вә имкансыз 
аиләләрә, еләҹә дә сосиал гу-
румларын ишчиләринә мадди 
јардымлар ҝөстәрилмишдир. 
Бу дәфә ики хәстәхана вә 
Рус Православ Килсәсинин 
Маһачгала јепархијасына бөјүк 
малијјә дәстәји алды ”дејилир. 
   Јевҝени Дружининин сөзләринә 
ҝөрә, бу јардым зәрури аваданлыг 
вә дезинфексијаедиҹи маддәләрин 
а л ы н м а с ы н а  ј ө н ә л д и л и б . 

“Ширкәт тәрәфиндән верилән 
дәстәк,  инсанларын һәјатыны хи-
лас етмәјә көмәк етмәси индики 
заманда хүсусилә ваҹибдир”-дејә 

баш директор бәјан етмишдир. 
К и з л ј а р  м ә р к ә з и   р а ј о н 
хәстәханасынын баш һәкими 
К. Газијев көмәјин чох фајдалы 
олдуғуну гејд етди: “Бу чох 
дәјәрли вә вахтында едилән 
көмәкдир. Алынан бүтүн авадан-
лыглар тибб мүәссисәләримиздә 
галаҹаг, Кизлјара вә Кизлјар  
сакинләринә фајда ҝәтирәҹәк 

”деди.

Сосиал гурумлара мадди 
јардым ҝөстәрилди 

 Кизлјар конјак заводу рәһбәрлијинин тәшәббүсү илә Кизлјар 
шәһәр вә реҝионал хәстәханаларына, һабелә Рус Православ 
Килсәсинин Маһачгала јепархијасына мадди јардым ҝөстәрилди. 
Бу барәдә заводун мәтбуат хидмәтиндән мәлумат верилиб

Бу барәдә “Ваһид Русија” 
партијасы лајиһәсинин 
мүзакирәсиндә иштирак 

едән “Шәһәр мүһити” партијасы 
лајиһәсинин реҝионал координатору, 
Дағыстан парламентинин депута-
ты Нәриман Темуркаев ачыглады. 
   Тәдбири партија лајиһәсинин 
координатору, Дөвләт Думасы-
нын мәнзил сијасәти вә мәнзил-
ко м м у н а л  т ә с ә р р ү ф а т л а р ы 
Комитәсинин сәдр мүавини Павел 
Качкајев ачды вә идарә етди, өлкә 
сакинләринин әксәријјәтинин раһат 
шәһәр мүһити јаратмаг програмыны 
билдијини вә һәјата кечирилмәсинин 
нәтиҹәләрини ҝөрдүјүнү гејд етди. 

“Вәтәндашларын шәһәр мүһитинин 
јахшылашдырылмасы илә бағлы 
гијмәтләндирмәсинә һәср олунмуш 
Үмумрусија сорғусу кечирдик. Анкет 
шәклиндә апарылан арашдырмаја, 
өлкәнин 74 бөлҝәсиндә тәхминән 50 
мин инсан гатылды. Сорғу ҝөстәрди 
ки, сакинләрин демәк олар ки, 80 
фаизи “Раһат шәһәр мүһитинин 
формалашдырылмасы” лајиһәси 
чәрчивәсиндә нәләр едилдијини, 64 

фаизи иҹтимаи инкишаф саһәсини 
федерал јахшылашдырма лајиһәсинә 
неҹә дахил едәҹәјини билир ”деди. 
   Бундан әлавә, Качкајев тәрәфиндән 
гејд едилдији кими, сентјабр 
ајында кечән ил абадлашдырылан 
һәјәтләрдә вә иҹтимаи әразиләрдә 
бир мониторинг кечирилди.  “Русија 
Федерасијасынын 68 субјектиндән 
рәј алдыг, сорғуда тәхминән 14 мин 
фәал иштирак етди. 3000 објекти 
јохладыг, бу да кечән илдәкиндән 
чохдур. 2019-ҹу илдә 2000-дән чох 
позунту олдуғуну сөјләдиксә, бу 
ил Бирләшмиш Русија фәаллары 

тәхминән 1000 позунту ашкар 
едилмишдир”,- деди вә чатыш-
мазлыгларын тәхминән 2 фаи-
зинин подратчыларын зәманәт 
өһдәликләри чәрчивәсиндә арадан 
галдырылдығыны билдирди. ... 
   Сечиҹинин нәтиҹәләрини шәрһ 
едән Нәриман Темуркаев Дағыстан 
Республикасынын 2017-ҹи илдән 
бәри лајиһәдә иштирак етдијини 
хатырлады. Малијјәнин һәҹми вә 
буна ҝөрә лајиһәдә иштирак едән 
бәләдијјәләрин сајы һәр ил артыр. 
Ағыр санитарија вә епидемио-
л ож и  в ә з и ј ј ә т ә  б а х м а ј а р а г, 
бүтүн објектләрин илин сонуна 
кими тамамланараг истифадәјә 
вериләҹәјини вурғулады. Ејни заман-
да партија лајиһәсинин реҝионал ко-
ординатору бу ил иншаат сүрәтинин 
вә ҝөрүлән ишләрин кејфијјәтинин 
әввәлки илләрлә  мүга јисәдә 
даһа јүксәк олдуғуну вурғулады. 
Нәриман  Темурка јев ,  бу  ил 
дағыстанлыларын өз һәјәтләринин 
јахшылашдырылмасы үчүн дизајн 
лајиһәләринин һазырланмасында 
фәал иштиракыны, даһа чох ин-
санын абадлашдырма илә бағлы 
гәрарларын гәбул едилмәсиндә 
иштирак етмәк истәдикләрини гејд 
етди.

Нәриман Темуркајев: Илин сонуна гәдәр Дағыстанда 
240-дан чох иҹтимаи вә һәјәт әразиси абадлашдырылаҹаг 
 13 октјабр, “Дағыстан” РИА. Бу илин сонуна гәдәр Дағыстанда 147-

си иҹтимаи, 94-ү һәјәт олан 240-дан чох әразинин абадлашдырылмасы 
планлашдырылыр. Бундан әлавә, гәнаәт едилмиш вәсаит һесабына 16 
иҹтимаи әрази әлавә олараг абадлашдырылыр. 

Маһачгала сакини, чо-
ху ш аглы  ана  Аш а 
И с м а ј ы л о в а  ә л и л  

ушағынын санаторија мүалиҹәси 
в ә  р е а б и л и т а с и ј а с ы ,  б а ш -
га  бир ушағынын исә  ушаг 
бағчасына јерләшдирилмәсиндә 
көмәк истәди. Јури Левитски, бу 
мәсәләләрдә, мүвафиг олараг, Русија 
Федерасијасы сосиал сығорта Фон-
дунун Дағыстан Республикасын-
дакы шөбәси вә Маһачгала шәһәр 
рәһбәрлији илә әлагә гураҹагдыр. 
Нәсрулаһ Курбанов, Сулак кәндинин 
сакинләри адындан јени кәнддахили 
көрпүнүн иншасында көмәк истәди. Бу 
мәсәлә илә әлагәдар Дөвләт Думасы-
нын депутаты Дағыстан Республикасы 
Һөкумәтинә бир мәктуб ҝөндәрәҹәкдир. 
Маһачгала Хадижат Магоме-
дова ифадәсиндә јерли әразинин 
вә Студентскаја күчәси бојунҹа 

дағыдылан јолун гејри-гәнаәтбәхш 
санитар вәзијјәтини билдирди. Јерли 
әразинин абадлашдырылмасы, 
һәмчинин Тарнаирка чајына јахын 
һиссәнин тәмизләнмәси вә јерли 
мәктәбин әразисинин ишыгландырыл-
масы илә бағлы мүраҹиәт Чајковски 
күчәси, 8 б-дә јашајан Дағмара Аи-
ламматовадан ҝәлди. Милләт вәкили 
шәһәр сакинләриндән алынан 
мүраҹиәтләри арашдырдыгдан сонра 
Маһачгала шәһәринин рәһбәрлији 
илә әлагә сахламаға гәрар верди. 
   Избербашдан 2-ҹи груп әлил Ма-
гомедмухтар Муртузәлијев һәјати 
ваҹиб имтијазлы дәрманларын 
вахтында алынмамасы мәсәләсинә 
тохунду. Дөвләт Думасынын де-
путаты Јури Левитски бу мәсәлә 
илә бағлы Дағыстан Республика-
сынын Сәһијјә Назирлијинә бир 
мәктуб ҝөндәрәҹәјини билдирди. 
   Узагдан мәсафәдән гәбул заманы 
депутат тибби јардым, мәшғуллуг 
вә мәнзил-коммунал хидмәтләр 
мәсәләләри дахил олмагла, диҝәр 
вәтәндашларын мүраҹиәтләринә дә 
бахды. Јури Левитски гејд едиб ки, 
һеч бир мүраҹиәт диггәтдән кәнарда 
галмајаҹаг, бахылма просеси онун 
нәзарәти алтында олаҹаг.

             С. Хаппалајев

Јури Левитски вәтәндашлары 
дистасион гәбул едиб

Русија Федерасијасы Федерал Мәҹлиси Дөвләт Думасы-
нын депутаты, Дөвләт Думасынын Бејнәлхалг мәсәләләр 
комитәсинин үзвү Јури Левитски, “Ваһид Русија” партијасынын 
Сәдри Дмитри Медведевин ДР-ки реҝионал иҹтимаи гәбулунда 
вәтәндашларын мәсафәдән гәбулуну кечирди.
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ХЕЙИРХАЩ ЯМЯЛЛЯР САЩИБИ ЖЯМИЙЙЯТ

Йахшыдырлар, щяря бир ишля мяшьулдур. 
Ряна ися цзцм баьларында ишлямяйя 
эедиб,-дейя сюйляди.

 Фикирляшдим, йягин о, да районумузун бир 
чох гадын вя гызлары кими Краснодара ишля-
мяйя эедиб. Дедим:- Йягин ки, чох дарыхырсыз?

  Юзцнямяхсус ширинликля вя Тяркямя лящ-
жясиндя эцля-эцля жаваб верди. - Йох, гары, ща 
бурада йахында- гоншу кянддя ишляйир, цзцм 
йыьырлар. Биздя щяля лап гядимлярдя дя эе-
ниш цзцм баьлары вар иди, цзцмдян мцряббя, 
дошаб, сиркя щазырлайырдыг.

 -А, ня йахшы, чох севиндим. Чцнки райо-
нумузун гыз-эялинляри ишлямяк, аилясини 
доландырмаг цчцн рузи далынжа бир чох узаг 
вилайятляря цз тутурлар.

   Бу сюзляри ешидиб Ряна ханымдан мцса-
щибя алмаг гярарына эялдим. 

   Ряна Щцсейнованын илк дедикляри бу олду: 
-Аллащ Йящйа яминин жаныны саь, юмрцнц узун 
елясин. Онун хейирхащлыьынын щядди-щцдуду 
йахшылыгларынын сайы- щесабы йохдур. Бу 
инсан йалныз юз кяндинин жамаатынын дейил, 
башга Тяркямя кяндляринин сакинляринин 
рифащы наминя дя чалышыр.  Йанына кюмяк 
цчцн эялянляри бош гайтармыр, щяряйя бир жцря 
йардым едир. Юз щесабына булаглар тикдирир. 
Бу йахынларда Улутяркямя кянд мяктябинин 
йемякханасы цчцн минлярля рубл вясаит сярф 
едяряк йемякхана дястляри дя алыб. Онун йах-
шылыгларыны садаламагла битиб- гуртаран 
дейил. Биз онун сайясиндя евимизин ичиндя 
чюряк сащиби олмушуг. Щамы ондан разыдыр. 

Мян «Виноградар» агрохолдингиндя бригадир 
кюмякчиси ишляйирям. Кяндимиздян ишля-
мяйя эедянлярин бригадасыны йаратмышыг. 
Щамымыз бюйцк рущ йцксяклийиля, сящяр-сящяр 
щявясля ишя эедир, дейя-эцля ишимизи эюрцр 
вя эцнортадан сонра саат 3 радяляриндя аиля-
мизя гайыдырыг. Бундан эюзял ня ола биляр?  
Вахтында евимиздя, азбарымызда олур, юв-
ладларымыз бахымсыз галмыр. Ямяк щаггымыз 
эцндялик ишимизин мцгабилиндя юдянилир. 
Чох разыйыг.  Йыьдыьымыз тонларла мящсул 
Русийанын мцхтялиф шящярляриня эюндярилир. 
Щектарларла сащянин мящсулуну йыьырыг. Бир 
аз яввял алма да йыьмышдыг, щям цзцм, щям дя 
алмамыз болдур. Машаллащ, мящсул нежя мящ-
сул? Кейфиййятли, ширин. Бцллур салхымлар эюз 
охшайыр, дады-тамы иля сечилян алмалар саф 
вя ляззятлидир. Майын 16-дан бу эцня кими иш-
дяйик. Аллащ бярякят версин. Холдингдя йалныз 
бизим кяндимиздян дейил, Эежух, Гала, Улутяр-
кямя, Падар, Дяличобан, Гарадаьлы, Татлар, 
Жимикянд вя бир чох башга кяндлярдян, щятта 
Гайтаг районунун Жювгат йашайыш мянтягясиндян 
эялян минлярля инсан ишляйир. 

   Ишэцзар Ряна ханымын севинжля сюйля-
диклярини ешитдикжя цряйим даьа дюнцрдц. 
Йягин ки, щюрмятли охужуларымыз сющбятин 
Даьыстан Республикасы Халг Мяжлисинин де-
путаты, эюзял инсан, бажарыглы тяшкилатчы вя 
мцтяхяссис Йящйа Щажыйевдян эетдийини баша 
дцшдцляр. Аталарын бир сюзц вар: «Аьаж бар 
вердикжя башыны яйяр». О, да белядир, эяр-
эин зящмятля ялдя етдийи уьурла гцррялянмир, 

щямишя она ещтийажы оланларын сясиня сяс 
верир, щеч кими ялибош гайтармыр. Каш ки, 
Сизин кими тявазюкар, эярэин зящмят щесабына 
мцвяффягиййят ялдя едян инсанларымыз чох 
олайды, Йящйа Мящяммядяряфяйевич!

Йящйа Мящяммядяряфяйевич щям дя эян-
жлярин щами-тярбийячисидир. Эяляжяйин 
гуружуларынын вятянпярвяр, йурда лайигли 
ювладлар кими йетишмяси цчцн ялиндян эяляни 
ясирэямир. Щазырда онун рящбярлик етдийи 
агрохолдингдя эянжляр дя чалышыр. Эяляжяк-
дя онларын арасында цзцмчцлцк сащясиндя 
йахшы мцтяхяссисляр йетишяжяк вя ким билир, 
бялкя дя илляр кечдикдян сонра бурада ча-
лышанларын да юзляриня мяхсус цзцмчцлцк 
тясяррцфатлары олажаг. 

Бяли, цзцм йетишдирилмяси вя онун емалы 
иля мяшьул олан гядим дийар сайылан Дярбянд-
дя, цмумиййятля республикада салынан йени 
цзцм плантасийаларынын артмасы бир даща ону 
демяйя ясас верир ки, бу йени иш йерляринин 
йарадылмасына, кянд ящалисинин эялирляри-
нин артмасына шяраит йарадажагдыр. Бундан 
башга дювлят бцджясиня вя йерли бцджяйя эялир 
артажаг, кянд йерляриндя сосиал шяраит йахшы-
лашдырылажаг, цзцмчцлцк вя шярабчылыгла 
баьлы диэяр сащялярин инкишафы да тямин 
едиляжякдир.   

Бу сющбятдян бир щяфтя кечмишди. Мяга-
лям чапа щазыр иди. Буна бахмайараг, йыьымын 
баша чатыб-чатмамасыны билмяк цчцн Ряна 
ханымла телефон баьлантысы(13.10.20) етдим. 
Сяси чох эцмращ вя шян иди: -Салам, Айбяниз 
бажы, ишдяйям, дюрд эцндцр ки, алма йыьырыг. 
Мящсул олдугжа болдур. Еля бил жяннят баьын-
дайыг. Алма будаглары аьырлыгдан салланыб. 

Чох яла бир мянзяря, эюзялликдян щязз алырыг, 
щеч йорьунлуг да щисс етмирик…

Бундан ялавя ону да гейд едим ки, холдингин 
мцщасибинин сюйдикляриня эюря 1800 щектар 
сащядян щяр эцн 500 тондан чох мящсул йыьылыр 
вя йыьымда 1600- 1700 няфяр иштирак едир.

Онун севинжи мяня дя сирайят етмишди. 
Санки юзцмц бу зящмяткеш бажыларымын, 
аналарымын йанында щисс едирдим.

Илащи, инсанын хошбяхтлийи, онларын ри-
фащы цчцн эежя-эцндцз чалышан бяндяляр нежя 
дя хошбяхтдирляр. Онларын хош ямялляри 
щямишя жамаатын, халгын гялбиндя ябяди 
йашайажаг.

АЙБЯНИЗ

КАШ СИЗИН КИМИЛЯР ЧОХ ОЛАЙДЫ…
Бу йахынларда Тярякямя мащалынын Вяликянд кяндиндя оларкян мяним чох щюрмят 

етдийим Гызщейбят анамызла эюрцшдцм. О, Татлар кяндиндя доьулуб, бойа-баша чатыб, 
Вяликянд кяндиня эялин кючцб. Инди юмрцнцн аьбирчяклик чаьындадыр, ювладларынын, 
нявя-нятижяляринин севинжи, шярафяти иля йашайыр. Жамаатын хейриндя вя шяриндя 
фяал иштирак едян бу ананын хятрини щамы чох истяйир, адыны ещтирамла чякир. Сющбят 
заманы щал-ящвал тутдум, гызларыны сорушдум. 

Эюрцшцн эедишатында 
мялум олмушдур ки, 
2018-2019-жу иллярдя 

нормативляря мцвафиг олараг 
щямин кюрпцнцн реконструк-
сийасы кечирилмишдир. Йол 
щярякятинин тящлцкясизлийи-
ни вя йол щярякяти иштирак-
чыларынын щяйатынын горун-
масы тядбирляринин тямин 
едилмяси мягсядиля щяря-
кятин гаршылыглы ахыныны 
бюлцшдцрян щасарлар гураш-
дырылмышдыр. Бундан башга 
реконструксийа сащясинин 
башланьыжында вя ахырында 
дюврялямя дцзялдилмишдир. 
Ялавя олараг гябристанлыьа 
эедян йол дцзялдилмишдир. 
Эяляжяк реконструксийа ишля-
риня эялдикдя Рубас чайынын 
билаваситя аралыьында йер 
пийада кечиди вардыр.

Эюрцшдя жари илдя онун 
чаьырыш дцймяси олан све-
тафорла тяжщиз едилмяси 

гярара алынмышдыр.
Эюрцшцн эедишатында 

щямчинин дя гейд едилмишдир 
ки, сон вахтларда Дярбянд шя-
щяриня жянубдан эириш Р-217 
йолунун 938+000- 941+000 
километрлийиндя бурахылыш 
эцжц жидди ашаьы дцшмцшдцр. 
Бунунла ялагядар Федерал 
Гафгаз йолунун 80+180 кило-
метрлийиндя гурашдырыл-
мыш йерцстц модол пийадачы 
кечидинин кючцрцлмяси гя-
рара алынмышдыр. Бундан 
башга Р-217 гафгаз автомо-
бил йолуна эялдикдя онун 4 
золаг эенишляндирилмяси 
щаггында мясяля галдырыл-
мышдыр. Бцтцн бу тядбирляр 
узунмцддятли анализялярдян 
сонра щям, автомобил сащи-
бляри вя щям дя пийадала-
рын йол щярякяти тяшкилинин 
оптимизасийасы цчцн гябул 
едилмишдир.

Кюрпц йенидян бярпа 
олунажагдыр

 Русийа Федерасийасынын Федерал Ижласынын Дювлят 
Думасынын «Ващид Русийа» сийаси партийасындан депутат 
Абдулщямид Ямирщямзяйевин цнванына Дярбянд районунун 
сакинляри адындан Р-227 «Гафгаз автомобил йолунун Рубас 
чайы цзяриндян кечян кюрпцнцн бярпа олунмасы мясяляси 
цзря мцражият дахил олмушдур. «Ващид Русийа» партийасы-
нын мятбуат хидмятиндян верилян мялумата эюря бу мясяля 
иля ялагядар парламентин цзвц бу яряфядя «Гафгаз йоллар 
идаряси» Федерал Дювлят идарясинин Даьыстан филиалы-
нын директору Сираъутдин Айгумовла эюрцшмцшдцр. 

Йохламанын эедишатын-
да ашкар едилмишдир 
ки, индики вахтда йа-

ьынтыларын олмамасы вя 
кцляклярин давам етмясин-
дян бязи сащялярдя от юртцйц 
чатышмыр. Анжаг арамсыз 
йаьышлар йаьарса, вязиййят 
дяйишя биляр»,-дейя мятбуат 
хидмятиндян гейд етмишляр.

 Аэентлийин щямсющбяти-
нин сюзляриня эюря Абзащир 
щцсейнов сяфяр чярчивясиндя 

отлагларда щейванлар цчцн 
йемлярин чатышмамазлыьы-
нын мцмкцнлцйц шяраитиндя 
лазыми тядбирляр эюрцлмя-
синин важиблийини гейд едяряк 
бу проблемин щялли цчцн 
тяклифлярин ишляниб щазыр-
ланмасыны тапшырмышдыр. 
Буна эюря дя йахын эцнлярдя 
район башчыларынын ишти-
ракы иля видео-конфранс 
кечирилмяси нязярдя тутул-
мушдур.

Отлагларын щазырлыьы 
йохланылмышдыр

 ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг назири Абзащир Щцсей-
нов кючцрмя щейвандарлыьын Кочубей зонасындакы от-
лагларында щейвандарларын гаршыдан эялян гышламайа 
щазырлыьыны йохламышдыр. 

   Бу щагда информасийа аэентлийиня назирлийин мятбуат 
хидмятиндян мялумат вермишляр.

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ



Мян бу йахынларда, 
шаиря Зейняб Дяр-
бяндли иля онун до-

ьулуб бойа- баша чатдыьы, юзц 
демишкян жыьырларыны ад-
дым-аддым, севя-севя эяздийи 
Рцкял кяндиндя гонаг олдум. 
Щямин эцн кянд Мядяниййят 
Евиндя мцьянни-шаиря Зей-
няб ханымын онлайн консерти 
тяшкил олунмушду. Яввялляр 
бир- ики дяфя бу кяндя йолум 
дцшцб эетмишдим, амма бу 
дяфя ися кянди лап йахындан 
таныдым вя севдим.  

Щамымыз билирик ки, Да-
ьыстан даьлар йурдудур, Да-
ьыстан дейяндя, еля даьлыг 
яразинин эюзяллийи эюз юнцндя 
жанланыр. Дярбянд районунун 
Рцкял кянди дя даь башында 
йерляшир.  Бу кянддя ня аз, ня 
чох 52 булаьын олдуьуну да 
ешитдим. Юз- юзцмя дцшцндцм 
ки, бялкя бизим Зейнябимизин 
сяси юз ащянэини, бу кянддя 
олан шаграг булаглардан, 
даьлардан, мешялярдян ал-
мышдыр.

Рцкял кянди щяр заман юз 
даьлыг эюзяллийи вя инсанла-

рынын гонагпярвярлийи  иля 
таныныр. Гоч Короьлунун Чян-
либели кими дюрд бир тяряфи 
мешяликдир. Думанлы, чи-
скинли вя буна бахмайараг, яс-
рарянэиз щавасы иля севилир. 

Рцкял кянди щям дя, бир 
чох мяшщур инсанлары иля 
таныныр. Сейид Ящмяд Щцса-
мятдин Рцкяли 1848 –жи илдя 
доьулуб, 1923 –жц иля кими 
Тцркийядя Рцкяли таныдыб. 
Мцасир дюврцмцздя дя Рцкял 
кяндиндян бир чох зийалылар 
чыхыб. Онларын бир нечя-
синин адыны чякмяк йериня 
дцшярди. Рящим Щясянбяй оьлу 
Рящимов, Нурятдин Щясянов, 
Зцлфцгар Щясянов, Няриман 
Сялимович Ящмядов, (щал- ща-
зырда Рцкял кянд орта мяктя-
би Дярбянддя онун йашадыьы 
кцчя дя онун адыны дашыйыр). 
Лятиф Лятифов, Клим Сул-
танов, Шяряфятдин Ящмя-
дов, Биняди Щцсейнов (Аллащ 
рящмят елясин), Севилназ 
Нябийева, Ашурхан Мяжидов, 
Зейняб Дярбяндли мяктяб тящ-
сили алмамаьына бахмайараг, 
бир нечя юлкядя Йазычылар 

Бирлийинин цзвцдцр, 8 китаб 
мцяллифидир.  

   Биз чох адлар чякя би-
лярик, амма бизим бу эцн 
йазажаьымыз инсан Рцкял кянд 
Мядяниййят Евинин мцдири,   
34 ил бу вязифядя лайигинжя 
чалышан Эцлчющря Нурятдин 
гызы Щясяновадыр. О, 1982-жи 
илдя Мащачгалада Даьыстан 
Мядяни Маариф техникумуну 
битириб. Вя щямин илдян юз 
вязифясиндя чалышыр. Бу 
илляр ярзиндя кянд Мядяниййят 
Еви бир чох мцсабигялярдя 
лайигли йерляр тутуб, мусиги, 
рягс фестивалларында чы-
хыш едибляр. Бу эюзял црякли 
инсан Мядяниййят Евиня эялян 
щяр кяси эцляр цзля, гаршылай-
ыр. Демяк олар ки, бу ханым 
кянд ящалиси арасында юз 
щюрмят вя ряьбятини газана 
билиб. Бу илляр ярзиндя онун 
йанында бядии рящбяр олараг 
бир чох адам чалышыб вя орда 
чалышан щяр кясля бир доьма-
сы кими ряфтар едиб, юзцнц 
севдиря билиб. Бюйцк иля бюйцк, 
кичик иля кичик олуб. Вахты 
иля онун атасы Нурятдин 
Щясянов да бу вязифядя ча-
лышыб. Щятта кянд советинин 
сядри, мяктяб директору да 
олуб. Бабасы Рящим Щясянов 
узун мцддят Рцкял мяктябинин 
директору ишляйиб. 

Щал- щазырда Рцкял Мя-
дяниййят Евиндя мядяниййят 
сащясиндя йени аддымлар 
атан Мятанят Фикрят гызы 
Абдулкяримова илк эцнлярдян  
црякля чалышыр. О, 2006-жы 
илдя Дярбянд шящяр педогоъи 
колежини битириб вя бир нечя 
мцддятдир ки, бурда чалышыр. 
Бизи кянд клубунда чох эюзял, 
мещрибанлыгла гаршылады-
лар. Бу эюзял коллективя бун-
дан сонра да йени-йени йарады-
жылыг уьурлары арзулайырам.

                     А.МЯММЯДОВА.    
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 РЦКЯЛ КЯНД 
МЯДЯНИЙЙЯТ ЕВИНДЯ

   «Тятбиги рийазиййат вя ин-
форматика» магистратурасы-
нын икинжи курс тялябяси Ар-
сений Глотов сцни интеллект 
цзря Бейнялхалг мцсабигянин 
мцкафатчысы олмушдур. О, 
аьжийярдя фиброзун инкиша-
фынын-  КОВИД-19 хястя-
ляринин юлцмцнцн башлыжа 
сябяби олдуьуну прогнозлаш-
дырылмыш мараглы щяллини 
тяклиф етмишдир.

Мцсабигя сцни интеллект 
цзря йарышлар цчцн ири мей-
данчада онлйан кечирилмиш-
дир. Иштиракчылар 3 ай яр-
зиндя асан олмайан мясяляни 
щялл етмяли идиляр. Онлара 
аь жийярдя фиброз иля дюш 
гяфясинин томограмы тяг-
дим олунмушду. Бу аь жийяря 
мяхсус тохуманын аьыр зядя-
лянмяси- коронавирус инфек-
сийасы заман башлыжа кянар 
еффектдир. Коронавирус ня 
гядяр аь жийяри зядяляйирся, 
бир о гядяр дя чох фиброз 
ямяля эялир вя няфяс функ-
сийасы позулур. Оксиэенин ся-
виййяси ганда ашаьы дцшцр ки, 
бу да летал нятижяйя эятириб 
чыхарыр. Анжаг аь жийяри кюч-
црмякля фиброздан гуртармаг 
мцмкцндцр. Мцсабигя ишти-
ракчыларына пасийентляря 
бир нечя щяфтя ярзиндя ня-
зарят едяряк дюш гяфясинин 
шякилляри цзря аьжийярин 
функсийасынын яввялжядян 
сюйлямяйя имкан верян щялли 
фикирляшмяк лазым иди.  
Гялябя уьрунда бцтцн дцнйа-
да 2000-дян артыг команда 
мцбаризя апарырды. Юзцнц 
сынагдан кечирмяк истяйянля-
рин арасында Шимали Гафгаз 
Федерал Университетиндя 
тятбиги рийазиййат вя инфор-
матиканы юйрянян магистрант 
Арсений Глотов да олмушдур.

   -Мцсабигя елан олундуг-
дан дярщал сонра мян прак-
тики олараг ишя башладым,-
дейя Арсений данышмышдыр. 
Мян компцтер эюрцш систе-
мини ишляйиб щазырлайырам, 
она эюря дя мяним цчцн бу 
йарышлар юз вярдишлярими 
истифадя етмяйя, мясялянин 

щяллинин эедишатында 
йени ня ися юйрянмяк 
иди. Щяр щансы бир йени 
мювзуну аланда чох шей-
ляри юйрянмяли олурсан. 
Яввялжя мювзу сащяси 
арашдырылмалы, дярк 
едилмяли, фиброзун ня 
олдуьу бу сканлардан ня 
жцр охунмалыдыр. Мцса-
бигяйя старт верилян 
кими мян практики ола-
раг тапшырыьы йериня 

йетирмяйя башладым вя 3 ай 
мцддятиндя практики олараг 
бу тапшырыглар цзяриндя ча-
лышдым. Мяним цчцн бу чох 
мараглы тяжрцбя иди.

Эянж алимин сюзляриня 
эюря онун цчцн ян бюйцк чятин-
лик алгоритмин билаваситя 
тяшкилатчыларын платфор-
масында ишлямяли олдуьу 
иди.  6 саат ярзиндя о, 200 
пасийент цчцн аьжийярин функ-
сийасыны яввялжядян сюйля-
мяли иди.    Шимали Гафгаз 
Федерал Университетиндян 
(ШГФУ) олан магистратын 
тяклиф етдийи мясяля щялли 
асан олмайан бу мясялянин 
ющдясиндян яла эялдим.

 -Арсений о дягигя машын 
тялиминин бир нечя цсулуну 
бирляшдириб вя нейрошя-
бякялярдя ясасландырыл-
мыш алгоритмлярля онлары 
уйьунлашдырмышдыр»,-дейя 
ШГФУ-нун рийазиййат – мо-
дернляшдирмя кафедрасы-
нын мцдири Павел Лйахов 
билдирмишдир. Аь жийярин 
функсийасынын дяйишмясинин 
кейфиййятли прогнозуну верян 
мараглы щялли алынмышдыр. 
Мцсабигянин нятижяляриня 
эюря Арсений Глотов Авропа-
дан, Асийадан вя Америкадан 
олан чохлу мцсабигячиляри 
ютяряк 86-жы йери тутмушдур. 
Беля йцксяк нятижяйя эюря о, 
эцмцш медала («Гызыл» 14 
ян йахшы иштиракчыйа тягдим 
олунур) лайиг эюрцлмцшдцр.

«Бу мяним эюзлядийимдян 
дя артыг олду»,-дейя эянж 
алим етираф етмишдир. «Мян 
100 йахшы иштиракчынын 
сийащысына дцшяжяйимя ямин 
дейилдим. Мяним цчцн сцни 
интеллект сащясинин бир 
мцтяхяссис кими илк нювбядя 
чятин йени бир мясяляни щялл 
етмяк мараглы иди.  Ялбяття, 
юз ишиня беля йцксяк гиймят 
алмаг чох хошдур. Дцшцнцрям 
ки, беля мцсабигяляр пешя-
карлыьын артырылмасына 
кюмяк едир вя щяр кясдя юз 
эцжцня яминлийи артырыр».

Информасийа вя ижтима-
иййятля ялагяляр идаряси

Аьжийярдя фиброзун 
инкишафыны яввялжядян 

демишдир

М. Горки адына Рус Теа-
трынын мәтбуат хидмәтиндән 
верилән мәлумата ҝөрә, бу тамаша 
Русија Мәдәнијјәт Назирлијинин 
грантына лајиг ҝөрүлмүшдүр.

 Мүзакирә заманы актјор 
Александр Мјагченков   “Ричһард 
III”  тамашасынын фестивалын 
ән јахшысы олдуғуну сөјләди. 
Һәм дә режиссор Дмитри Пав-
ловун бөјүк ишини гејд етди. 
Мјагченков тамаша әснасында 
сәһнәдә баш верәнләри “рәнҝли 
һәҹмли рәсм” адландырды вә 
әсәр бүтөвлүкдә јүксәк пешәкар, 
чох фәрди вә кејфијјәтли иди. 

Журналист театр рәһбәрлијинә 
тамашанын “Гызыл Маска” мил-
ли театр мүкафатына намизәд 
ҝөстәрилмәсини төвсијә етди. 
Бундан әлавә, театршүнас Јелена 
Покорскаја костјум дизајнери, 
гурулуш дизајны, ишыгландырма 
дизајны, рәнҝ һәлләри вә онларын 
символикасы вә тамашадакы 
орижинал функсијасыны гејд 
етди. “Ричардын јолуна чыхан бир 
һәр гурбан фәргли бир шәкилдә 
өлүр. Бу тамашада рәнҝ инҹә, 
зәриф вә чох мүрәккәб ишләјир. 
Бурада мәналы вә ҝүҹлү бир 
чох шејләр дүшүнүлмүшдүр. 

Вә демәк истәрдим ки, бунлар 
еҹазкар режиссор тапынтылары-
дыр ”,-дејә Покорскаја гурулушчу 
режиссора мүраҹиәт етди.

Өз нөвбәсиндә, мүнсифләр 
һејәтинин сәдри Валери Под-
городинск дә Дағыстан театры-
нын гурулуш вердији тамашаны 
јүксәк гијмәтләндирди. “Мәним 
үчүн достум Мавлет Тулпаровун 
јетишдирдији труппанын режис-
сор Дмитри Павлов тәрәфиндән 
изләнмәси вә она инанмасы чох 
диггәтәлајигдир. Сәһнәдә баш 
верәнләр дә мараглыдыр. Мәним 
режиссордан Москвада һарада 
тамаша гојдуғуну сорушмаг 
вә мүтләг онун јанына ҝетмәк 
истәјим вар иди. Сиз, ҹәнаб 
актјорлар, чағдаш режиссорлуғун 
бир аз фәргли, мүасир естетикасы 
илә гаршылашмысыныз. Анҹаг бу 
театрда нечә нөв вар! Фикримҹә, 
бу тамашада ишиниздән алдыгла-
рыныз јени әсәрләриниздә сизә 
чох шеј верәҹәк ”,-дејә о, гејд 
етмишдир.

МӘДӘНИЈЈӘТ

Русија театрларынын фестивалында
  јүксәк гијмәтләндирилди
   Дөвләт Республика Драм Театрынын гурулуш вердији  “Ричһард 

III” Бејнәлхалг Рус Театрлары Фестивалында јүксәк гијмәтләндирилди

Да ғ ы с т а н  А ч ы г 
ҝәнҹләр һөкумәтинин 
игтисадијјат вә әрази ин-

кишафы Комитәсинин үзвләри 
бөлҝә  бизне сменләрини 

“Дағыстан Республикасынын 
дағлыг әразиләринин сосиал 
вә игтисади инкишафы” дөвләт 
програмында иштирак етмәјә 
чағырырлар.

Назирлик, програмда ишти-
рак етмәк үчүн мүраҹиәтләрин 
гәбулунун бу ил декабрын 27-
дәк узадылдығыны вә Дағыстан 
МФС-нин әразиләриндә, 
еләҹә дә Дағыстан Респу-
бликасы Игтисади Инкишаф 
Назирлијинин инзибати бина-

сында апарыл-дығыны хатыр-
ладыб. Дотасијалар ашағыдакы 
саһәләрдә планлашдырылыр: 
гида мәһсуллары вә ичкиләр 
истеһсалы үчүн аваданлы-
гларын алынмасы, кичик 
истиханаларын тикинтиси 
мәһсулларын сахланылмасы 
үчүн лоҝистика топдан са-
тыш мәркәзләринин тикин-
тиси сәнаје мәһсулларынын 
истеһсалы үчүн мүәссисә-
л ә р и н  ј а р а д ы л м а с ы  в ә 
модернләшдирилмәси шәхси 
көмәкчи саһәләр тәрәфиндән 
кичик кәнд тәсәррүфаты тех-
никасынын алынмасы.

Дағыстан ҝәнҹләри чағырыш 
етдиләр



Бу эцнлярдя  дцнйанын 
ян узунюмцрлц адамы 
Ширяли бабанын аным 

эцнцдцр. www.derbend.ru   бу 
мцнасибятля онун щаггында 
мараглы фактлары тягдим едир.

Ширяли Фярзяли оьлу 
Мцслцмов 1805-жи ил мартын 
26-да Лерик районунун Барзаву 
кяндиндя доьулуб. Юмрцнцн 
бюйцк щиссясини Лерик даьла-
рында чобанлыг етмякля кечи-
рян Ширяли баба 3 дяфя евля-
ниб вя 23 ювлад сащиби олуб.

Онун ики арвадынын ады 
мялум дейил. Амма йазыланлара 
инансаг, юлян эцнцня кими йадда-
шы ити имиш. Сонужу арвады 
ися Хатун Нурийева олуб. Вя 
дейиляня эюря, Ширяли Мцсли-
мов 136 йашында оланда Хатун 
ханымын ондан бир гыз ушаьы 
да дцнйайа эятирибмиш.

1966-жы илдя Азярбайжан Ки-
ностудийасы тяряфиндян онун 
щаггында «Ширяли даьдан енди» 
адлы сянядли филм чякилиб. 
Узун юмцрлцлцйцня эюря Эинне-
син Рекордлар Китабына дцшцб.

Онун йашыны тясдигляйян 
йеэаня сяняд паспорту олуб. 
Доьум щаггында шящадятнамяси 
вя йа ону явяз едян щяр щансы 
сяняд олмадыьындан, онун 
йашы шцбщя доьуруб. Ширяли 
Мцслцмов щаггында йайымланан 
мялуматлар ССРИ дюврцня 
тясадцф етдийиндян, Франсыз 
тарихчиси вя сосиологу Мошеп 
Уд Товем кечян ясрин 60-жы 
илляриндя чап олунмуш юзцнцн 
«Гафгаз халглары вя онларын 
мядяниййяти» китабында Ширя-
ли Мцслцмовун доьум тарихинин 
дцзэцн олмамасыны эюстярмя-
кля, 100 иля йахын йашамасыны, 
юлцм тарихинин ися 1973-жц иля 

тясадцф етдийини гейд едиб. 
Бязиляри иддиа едир ки, 

эуйа, Ширяли бабанын 168 ил 
йашамаьы щагда дейилянляр 
совет дюврцнцн ужуз тяблиьат 
формаларындан бири олуб. 
Эуйа Ширяли Мцслцмов кими 
узунюмцрлцляри туристлярин 
габаьына чыхарыблар ки, гой 
яжнябиляр эюрсцнляр ки, совет 
инсанлары садя ямяк щесабына 
нежя чох йашайа билибляр. Анжаг 
Лерик узун юмцрлцляр дийары 
олдуьундан онун 168 йашында 
вяфат етмясиня инананлар 
даща чохдур.

 Ширяли Мцслимовун гида 
расиону барядя йазыланлар 
да бирмяналы дейил. Дейиляня 
эюря, о, пендир, мейвя, тярявяз 
вя балла гидаланырмыш. Анжаг 
булаг суйу ичирмиш. Тез-тез 
Бакыйа мцхтялиф тядбирляря, 
чякилишляря чаьырылан Ширя-
ли бабайа хцсуси дийетологлар 
тутулурмуш. Бир дяфя Бакыйа 
10 эцнлцк сяфяриндя Мцслцмов 
дийетик йемяклярдян безир вя 

нцмайишкараня шякилдя “Мяня 

ят верин, ят” дейя аз гала цсйан 

едир. 

Щеч кимдян кюмяк истямядян, 

эюзлямядян бцтцн ишлярини, о 

жцмлядян аьыр ишлярини юзц 

эюрцб. О, сахладыьы сцрц иля 

мцнтязям олараг щяр эцн 15-20 

км йол гят едир, хястя вахтында 

беля бир иш тапыб мяшьул ол-

малысан дейирмиш. Тянбяллик 

юлцмц тезляшдирир.

Юлцмцня гядяр юзц якиб бе-
жяряр, физики активлийини даим 
сахлайар, чох йемяз, даща чох 
даьда, йайлагда чобан йемякляри 
иля гидаланармыш. 

Булаг суйундан башга суйу 
ичя билмяйиб, Еляжя дя о щеч 
вахт сатышда олан чайлардан 
ичмяйиб. Йыьдыьы даь, чямян, 
чюл биткиляриндян чайа уйьун 
оланларыны дямляйиб. Надир 
щалларда гянд йейиб. 

 Лерикдян башга щеч йердя йа-
шамайыб, иглимини дяйишмяйиб 
вя мцяййян дюврлярдя пайтахта, 
район мяркязиня кючмяк тяклиф-
ляриндян имтина едиб.

Сигарет чякмирди, ички ич-
мирди, надир щалда байрамлар-
да кянддя юзляринин дцзялтдийи 
цзцм чахырындан ичиб. “Иши 
чох олан, бюйцк аиля сахлайан 
адамын ичмяйя вахты олмаз” 
дейиб. Биржя дяфя дилиня си-

гарет вурубмуш, онда да юзцнц 
пис щисс едиб, щяким кюмяйиня 
ещтийаж дуйуб.

1973-жц илин йанварында о, 
сонунжу дяфя тибби йохламадан 
кечяндя мцяййян олунуб ки, 161 
см бойу олан Мцслцмовун чякиси 
56 кг-дыр, дягигядя 16 дяфя ня-
фяс алыб-верир. Цряйинин бир 
дягигядя дюйцнтцсц 76 дяфядир. 
Тязйиги ися йцзцн алтмыша олуб.

Ширяли Мцслцмов юмрцнцн 
сон иллярини йатагда кечириб. 
Охуйуб – йазмаьы ися, цмумиййят-
ля бажармырмыш. Ширяли баба 
илк дяфя юлцмцндян бир ил 
яввял хястяляниб. Вя 1973-жц 
илдя вяфат едиб. О, дцнйасыны 
дяйишяндя ися нявясинин артыг 
100 йашы вармыш.

    Щазырлады: 
Телман Тащирли

7 ДЯРБЯНД  №42 16 октйабр 2020-жи ил

ЩАДИСЯјАНЬЫН ДЯЩШЯТДИР

“Шимали Гафгаз Феде-
рал Даирәси дә дахил олмаг-
ла, Русијанын 27 бөлҝәсиндә 
бир һәфтә әрзиндә 3 мин 
һектардан чох әразидә баш 
вермиш 170 мешә јанғыны 
сөндүрүлдү. Дағыстанда ар-
тыг бүтүн мешә јанғынлары 
сөндүрүлүб, лакин јенә дә јени 
аловланма риски галмагда-
дыр ”, - дејә билдирилмишдир  
   Шөбә ајрыҹа гејд едиб ки, 
Русијада 182 техника вә 2 
тәјјарәдән истифадә едәрәк 
үмумиликдә 563 нәфәр јанғынла 
мүбаризә апарыр. 

Дағыстанда  јанғын әлејһинә
 режим тәтбиг едилди

Дағыстан да дахил олмаг-
ла, Русијанын 31 субјектинддә 
јанғын әлејһинә хүсуси ре-
жим тәтбиг олунду, бу һагда 
«Авиалесохрана”нын мәтбуат 
х и д м ә т и  м ә л у м ат  в е р и б . 
Јанғынларын әсас сәбәби ин-
сан факторларынын олдуғу 
билдирилир.

«Щадися 12 октйабр 2020-
жи ил тарихдя, саат 01:15-дя 
Гафгаз федерал автомобил 
йолунун 774-жц километрлийин-
дя Кизилйурт районунун Кулзеб 
кяндинин йахынлыьында баш 
вермишдир. Сянядлярин йох-
ланылмасы мягсядиля харижи 
маркалы автомобилин сахла-
нылмасына жящд едиляркян 
намялум шяхсляр мцяййян 
едилмямиш силащлардан 
полис ишчиляри тяряфя бир 
нечя дяфя атяш ачмышлар. 
Жаваб атяши иля гясбкарлар 
нейтраллашдырылмышдыр»,-

дейя щямсющбят аэентлийя 
мялумат вермишдир.

Онун сюзляриня эюря полис 
ишчиляри зяряр чякмишляр. 
Хидмят машыны чохсайлы 
эцлля дешикляри алмышдыр. 
Щадися йериндян автомат, 
макаров типли тапанча вя 
дюйцш сурсатлары мцсадиря 
едилмишдир. Щямин факт цзря 
Русийанын Истинтаг Комитяси-
нин Даьыстан цзря Истинтаг 
Идаряси РФ Жинайят Мяжялля-
синин 222, 317-жи маддясинин 
2-жи щиссяси цзря жинайят иши 
галдырмышдыр.

Жинайят иши 
галдырылмышдыр

Республика ДИН мятбуат хидмятиндян информасийа 
аэентлийиня мялумат вермишляр ки, Кизилйурт районунда 
полис ишчиляриня атяш ачылмасы факты цзря жинайят иши 
галдырылмышдыр.

   ДЦНЙАНЫ   ЩЕЙРЯТЯ   ЭЯТИРЯН   
АЗЯРБАЙЖАНЛЫ

Дярбянд шящяр мцдириййятлийиндя Дярбянд Азярбайжан 
Дювлят Драм Театрынын бинасынын йенидян гурулмасы цчцн 
лайищя тягдим едилмишдир. Лайищянин Дярбянд шящяринин 
республика интеграсийа инкишафы програмы чярчивясиндя 
щяйата кечирилмяси планлашдырылыр.  Консептуал тяклифин 
щазырланмасы цзяриндя PROJECT CITY GROUP иншаат шир-
кятинин мцтяхяссисляри чалышмышлар.

2021-жи илдя иншаат ишляриня башланмасы планлашды-
рылыр. Театр бинасы онун  тарихи эюрцнцшц горунмагла йени-
дян гурулажагдыр. Яразидя бир сервиз автобус дайанажаьы вя 
декорасийаларын бошалдылмасы цчцн йер дя айрылажаг. Сящня 
вя тамаша залы мцасир аваданлыгларла тяжщиз едиляжяк, ейни 
заманда  мящдуд щярякятли инсанлар цчцн дя шяраит йарадыла-
жагдыр. Бунунла йанашы, Азярбайжан Дювлят Драм Театрынын 
бинасына кинотеатр да дахилдир.

Дярбянд шящяр мцдириййятинин мятбуат хидмяти

ХОШ ХЯБЯР
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Ју х у  з а м а н ы  б и з 
истәр-истәмәз ифлиҹ 
вәзијјәтиндә олуруг. Ла-

кин, бунун бизә хејири вар, 
чүнки белә олмасајды биз јухуда 
ҝөрдүјүмүз һәрәкәтләри јатылы 
вәзијјәтдә һәјата кечирәрдик. 
 Хариҹи мүһит вә гыҹыглан-
дырыҹы амилләр јухума тәсир 
едир. Һәр биримиз белә бир 
һалла гаршылашмышыг ки, 
сүуралты тәфәккүрүмүз јуху за-
маны физики һиссијатларымызы 
ишә салыр. Мәсәлән, јуху за-
маны сусамыш инсан јухуда 
су стәканы ҝөрүр. Шүуралты 
сигналлар инсан ојаныб реал 
һәјатда су ичәнә кими јухуда 
инсана су “нүмајиш етдирир”. Бу 
просеслә шүуралты тәфәккүр ин-
саны физики тәләбләрини јеринә 
јетирмәк үчүн ојанмаға сөвг едир. 
   Әввәлләр сигарет чәкиб сонра бу 
зәрәрли вәрдиши атан инсанлар 
даһа рәнҝли јухулар ҝөрүрләр. 
   Рәнҝли јухулар ҝөрмәк һәр 
кәсә мәхсус хүсусијјәт дејил. 
Ҝөрмә габилијјәти јериндә 
олан инсанларын 12-и анҹаг 
а ғ - г а р а  ј у х у л а р  ҝ ө р ү р . 
   Анҹаг һәјатда ҝөрдүјүмүз 
шејләри јухуда ҝөрүрүк. Чох 
вахты јухуда танымадығымыз ин-

санлары ҝөрүрүк. Лакин, унутмаг 
лазым дејил ки, тәфәккүрүмүз ин-
сан сималары јарада билмир. Буна 
ҝөрә дә әминликлә дејә биләрик 
ки, јухуда ҝөрүб танымадығымыз 
инсанлар һәјатда ҝөрүб садәҹә 
у н у тд у ғ ум у з  с и ма л а рд ы р . 
   Кишиләр вә гадынлар ејни 
дәрәҹәдә јуху ҝөрүрләр. Садәҹә 
бир фәрг вар: кишиләр јухуда ән 
чох әкс ҹинсин нүмајәндәләрини 
ҝөрүрләр.Гадынлар исә һәр 
ики ҹинсин нүмајәндәсини 
јухуда ејни мигдарда ҝөрүрләр. 
Ҝөрдүјүмүз јухуларын 90-ни 
ојандыгдан 5 дәг. сонра унудуруг. 
   Ҝөрмә габилијјәти олмајан 
инсанларда јуху ҝөрүр. Анадан 
ҝәлмә ҝөрмә габилијјәти олмајан 
инсанлар јухуда шәкилләр 
ҝөрмәсә дә, сәс, гоху вә тактик 
һиссијатлары һисс едир. Сонра-
дан ҝөрмә габилијјәтини итир-
миш инсанлар сағлам инсан-
лар кими ади, рәнҝли-рәнҝсиз 
шәкилли јухулар ҝөрүрләр. 
  Инсан јатаркән хорулдајырса, 
о јуху ҝөрмүр. Кичик ушаглар 
3 јашына кими јухуларында 
өзләрини ҝөрмүрләр. 3 јашындан 
8 јашынадәк ушаглар бөјүкләрин 
ҝөрмәдији гәдәр горхулу јухулар 
ҝөрүрләр.

Британија сакининин 
чардагдан  т апдығы, 
Ч и н  и м п е р а т о р у 

Сјанлунун һакимијјәт дөврүнә 
аид олан гәдим чајдан Һансонс 
Ауҹтионеер һәрраҹында 495 
мин АБШ долларына сатылыб. 
Сонхебер.аз хәбәр верир ки, бу 
барәдә УПИ порталы мәлумат јајыб. 
Чајданын кечмиш саһибинин 
сөзләринә ҝөрә, әшја она баба-
сындан галыб. Бабасы исә әнтиг 
әшјаны Икинҹи Дүнја Мүһарибәси 
заманы Асијадан  ҝәтириб. 
О, етираф едиб ки, чајданы 
әнтиг әшјалар мағазасына сатмаг 
истәјиб. Лакин сонра мүтәхәссислә 
мәсләһәтләшмәк гәрарына ҝәлиб. 

   Чајданын илкин гијмәти 
тәхминән 50 мин АБШ доллла-
ры олуб. Анҹаг 8 нәфәрин әнтиг 
әшја илә даим марагланмасы 
сәбәбиндән ону демәк олар, 10 
дәфә баһа гијмәтә сатыблар.

Јуху һаггында 
билмәдикләримиз

Јарым милјон доллара 
сатылды 

Јумуртанын фајдалары 
вә зијанлары һагда чох 
дејилиб, чох јазылыб. Бу 

јөндә мүзакирәләр, мүбаһисәләр 
һәр заман давам едир вә јени 
мәлуматлар ортаја  чыхыр. 
Е-тибб.аз Түркијә медиасы-
на истинадән бунунла бағлы 
нөвбәти мәгаләни тәгдим едир. 
Бу дәфә јумурта илә бағлы доғру 
һесаб едилән вә узун илләрдир 
һамынын инандығы мәлуматларын 
чохунун әслиндә һәгигәтә 
ујғун олмадығы билдирилир. 
Холе стерини  јүксәк  олан -
лар јумурта јемәмәлидир? 
   Һәр заман ганда холестерин 
сәвијјәси јүксәк олан шәхсләрин 
јумурта јемәмәли олдуғу бирмәналы 
вурғуланыр. Јумурта һәмин шәхсләр 
үчүн гадаған олунан гидалар сыра-
сында ҝөстәрилир. Амма әслиндә 
белә дејил. Јумурта сарысы ағына 
нисбәтән јағла даһа зәнҝин олса да, 
гејд олунур ки, бүтүн јағлар һеч дә 
мәнфи тәсирли дејил. Әҝәр бир ҝүндә 
3 јумурта јејилсә, бу, холестеринин 
јүксәлмәсинә сәбәб олар. Амма буну 
1 јумурта барәсиндә демәк олмаз. 
   Даһа бир јанлыш арыгламаг 
истәјәнләрин јумурта сарысы 
јемәмәләри барәдә дејиләнләрдир. 
   Көкәлмәкдән чәкинән инсанларын 
чоху јумурта сарысы јемәкдән им-
тина едир. Әслиндә исә белә дејил. 
Јумурта сарысы витамин Д илә 
зәнҝиндир, бу исә протеин вә кал-
сиум еһтива етмәклә јанашы, кал-
сиумун сорулмасына јардым едир. 
Бундан башга, јумурта сарысы 
гараҹијәрин функсијаларынын 
н о р м а л  о л м а с ы  ү ч ү н  д ә 
фајдалыдыр. Мүтәхәссисләр 
ҝүндә бир јумуртанын дүзҝүн 
диет програмынын тәркиб 
һиссәси олдуғуну дејирләр. 
   Бәзи шәхсләр әзәләләри бөјүтмәк, 

сәси галынлашдырмаг вә мәдә 
туршулуғуну азалтмаг үчүн чиј 
јумурта ичир. Амма әслиндә бу 
дүзҝүн дејил. Чиј јумуртанын 
фајдасы чох шиширдилир. 
   Гәһвәји јумуртанын ағ 
рәнҝлидән даһа фајдалы олмасы 
барәдә дејиләнләр дә һәгигәтә 
ујғун дејил. Рәнҝин тәркибә һеч 
бир аидијјаты јохдур. Јалныз 
Ҝүнәшдә чох олан тојугларын 
јумуртасы диҝәрләринин јумуртасы 
илә мүгајисәдә 3-4 гат даһа ар-
тыг Д витамини илә зәнҝиндир. 
   От јејән тојугларын јумурталары 
даһа јахшыдырмы? Һесаб олунур ки, 
бу да мүбаһисә мөвзусудур. От јејән 
тојугларын јумурталарында даһа 
чох А, Е, Д вә омега-3 витамини 
олса да, онларын бағлы сахланы-
лан тојугларла мүгајисәдә даһа чох 
хәстәликләрә јолухма еһтималы вар. 
  Јумурта сарысынын даһа 
түнд олмасы фикри мәнтигли 
ҝөрүнсә дә, әслиндә бу, тојуғун 
једији гидаларла бағлыдыр. 
   Даһа бир јанлыш фикир исә 
һамилә гадынларын јумурта 
ј е м ә м ә с и  и л ә  б а ғ л ы д ы р . 
Јумурта протеин, витамин, минерал, 
амин туршулары илә зәнҝиндир. Она 
ҝөрә дә бу иддиаларын әксинә ола-
раг јумурта, мејвәләр, балыг, лобја, 
тахыл мәһсуллары кими јејилмәси 
ваҹиб олан гидадыр. Садәҹә ола-
раг, чиј вә јарыбишмиш јумурта 
јемәкдән чәкинмәк лазымдыр. 
   Билдирчин јумурталарынын 
тојуг јумуртасындан даһа хејирли 
олмасына ҝәлинҹә, онларда тојуг 
јумуртасындан даһа чох протеин, 
витамин вә диҝәр елементләр олса 
да, фәрг о гәдәр дә бөјүк дејил. Һәм 
дә еффектини ҝөрмәк үчүн һәддән 
артыг чох билдирчин јумуртасы 
јемәк лазымдыр...

Јумурта барәдә нәләри
 јанлыш билирик? 

Дүнјанын ән тәмиз һавасы 
Антарктиданы әһатә 
едән Ҹәнуб океанынын 

мәркәзиндәдир.
 «Report» хәбәр верир ки, бу 

гәнаәтә америкалы алимләр ҝәлибләр.
Бөлҝәнин тәҹрид олунмасы илә 

әлагәдар орада индијә гәдәр инсан 
фәалијјәти олмајыб.

Арашдырманын мүәллифи Томас 
Һиллин сөзләринә ҝөрә, Ҹәнуб океа-
ны Јер күррәсиндә антропоҝен тәсирә 
мәруз галмајан аз сајда јерләрдән бири-

дир. Белә ки, бурада аерозол вә диҝәр 
чиркли маддәләрә раст ҝәлинмәјиб. 
Билдирилиб ки, арашдырмачылар 
һавада јалныз судан галхмыш дәниз 
бактеријаларыны ашкарлајыблар. 
Гејд едәк ки, Ҹәнуб океанынын 
ада вә гитәләрлә ҹызылмыш ајдын 
сәрһәдләри јохдур. О, өзүндә Атлан-
тик, Һинд вә Сакит океанларын ҹәнуб 
һиссәләрини бирләшдирир.

Сәһифәни һазырлады:
А. АМАЛИЈА

Амазон ширкәти пилот-
суз режимлә ишлјән 
јени   «Always Home 

Cam» мәишәт тәһлүкләсизлик 
камерасыны тәгдим едиб.

Сонхебер.аз хәбәр верир 
ки, истеһсалчы јени ҹиһазыны 
ЈоуТубе каналында елан едиб. 
Камера әсас  режимдә док-
стансијада јерләшәрәк мүшаһидә 
апарыр. Амма саһиби, мәсәлән, 
мәтбәхдә газ плитәсинин сөнүб-
сөнмәдијини өјрәнмәк истәјирсә, 
смартфон васитәси илә дрон ре-
жимини ишә салыр, камера док-
стансијадан чыхыр вә мәсафәдән 
идарә олунараг маршрут үзрә учур. 
   Дрон режиминә һәмчинин ишә 
дүшән сигнализасија да дахил-

дир. Бу һалда истифадәчинин 
смартфонуна билдириш ҝәлир вә 
интернет бағлантысы варса, ка-
мера мәкандан ҹанлы ҝөрүнтүләр 
тәгдим едир.

Ј е н и  ҹ и һ а з ы  и ш л ә ј и б 
һазырлајанлар Алајс  Һоме 
Ҹамын дрон режиминдә ин-
санлар вә ев һејванлары үчүн 
тамамилә тәһлүкәсиз олдуғуну 
вурғулајырлар. Чүнки пәрванәләр 
чәрчивәләрлә горунур, онларын 
сәси исә башгаларына јахынлашма 
барәдә хәбәрдарлыг етмәк үчүн 
гәсдән олдугҹа јүксәк едилиб. 
Мүшаһидә камерасы 2021-ҹи 
илдә сатыша чыхарылаҹаг. Онун 
дәјәри 249 АБШ доллары олаҹаг.

Оғрулары горхутмаг үчүн 
евләрдә учан камералар олаҹаг Јер күррәсиндә ән тәмиз 

һаванын 
һарада олдуғу ачыгланды 

Дүнјанын ән гәрибә вә мараглы 
мәлуматлары

1. Бир инсан өмүрү боју тәхминән 
22 килограм дәри итирир. 

2. Сојуг һаваларда исинмәк үчүн спиртли 
ички ичмәк чох тәһлүкәлидир. Сәтһи дамар-
ларда ҝенишләнмәјә сәбәб олан спирт, бир 
мүддәт исиндијинизи һисс етдирир, бәдәнин 
истилији исә ҝет-ҝедә азалыр. Белә олдугда донма 
еһтималын артыр.

3. Исти су сојуг суја ҝөрә даһа ағырдыр.
4. Инсан узун мүддәт бир бөјрәк вә бир 

ағҹијәрлә, мәдә, далагсыз јашајыр, лакин 
гараҹијәр олмадан бир дәгигә јашаја билмәз.

5.Гарышгалар јатмыр!
6. Биринҹи Дүнја мүһарибәси дөврүндә 

Франса өлкәнин бүтүн таксиләрини әлә алды вә 

әсҝәрләр ҹәбһәјә бу таксиләрлә апарылды.
7. Дүнјадакы ән сүрәтлә бөјүјән битки ҝүндә 

90 см гәдәр бөјүјән бамбукдур.
8. Бармаг изи кими һәр кәсин дил изи дә 

фәрглидир.
9. Сиз асгырдығыныз заман үрәк дә дахил 

олмагла бүтүн вүҹудунузун функсијалары бир 
анлыг дајаныр.

10. Кофе ичкили адамын ајылмасына көмәк 
етмир. Бир чох һалларда, спиртин тәсирини дә 
артырыр.

11. Сарышынларын гарашынлара нисбәтән 
даһа чох сачы вардыр.

12. Инсанлар һәр ил ән азы 1460 јуху ҝөрүр. 
13.Дүнјадакы мүһарибәләрин бөјүк һиссәси 

тәбии еһтијатлары әлә кечирмәк мәгсәди илә 
чыхмышдыр.

14. Бетһовен композисија һазырламадан әввәл 
башыны сојуг суја сохурду.

15. Тимсаһлар даһа дәринә батмаг үчүн даш 
удур.

16. Мејмунлар һәр ил тәјјарә гәзаларына ҝөрә 
даһа чох инсан өлүмүнә сәбәб олур.

17. Иланлар 3 ил јата биләр.
18. Инсан сачлары үч килограм галдыра биләр
19. Дәниз улдузларынын бејни јохдур.
20. Ејнштејн 9 илдән сонра сәрбәст данышмаға 

башлады. Һәтта аиләси белә онун руһи хәстә 
олдуғуну дүшүнүрдү.

БУНЛАРЫ БИЛМӘК МАРАГЛЫДЫР


