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1-nji OKTÝABRDA TÜRKMENISTANDA
Ýaşulularyň halkara güni
dabara bilen bellenilip geçildi

7 24.
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TÄZE KITAP

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ «GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZ»
ATLY TÄZE KITABY OKYJYLARA SOWGAT BOLDY.
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Hormatly Prezidentimiz häzirki we geljekki nesilleriň hakydasynda beýik
taryhy wakany — Watanymyzyň Garaşsyzlygyna eýe bolmagyny şöhlelendirýän
Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy.
Türkmen halky ruhubelentlik ýagdaýynda beýik baýramçylygyny — ata
Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belledi. Bu dabara
hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagy onuň şowhunyny has-da artdyrdy.
Paýtagtymyzdaky Mejlisler merkeziniň sahnasynda sungat ussatlarynyň
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan konserti geçirildi.
Dabara hormatly Prezidentimiz gatnaşdy.

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy
mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly
Prezidentimiziň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.
Türkmenistanyň Prezidenti «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisine
gatnaşyjylara gutlag sözi bilen ýüzlendi. 1-nji oktýabrda Dubaý şäherinde
Bütindünýä sergisiniň açylyş dabarasy boldy.

Sylagyňyz gutly bolSun!
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň «Türkmenistanyň
Prezidenti, Türkmenistanyň
Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň Başlygy hormatly
Gurbanguly Mälikgulyýewiç
Berdimuhamedowy
«Türkmenistanyň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna»
atly Türkmenistanyň ýubileý
medaly we ýadygärlik nyşany
— Altyn şaý milli manadymyz
bilen sylaglamak hakynda»
Karar kabul etmegi mukaddes
Garaşsyzlygymyzyň şatlykşowhunly günleriniň dabarasyny
artdyrdy. Türkmen döwletiniň
ýetýän belent sepgitleriniň

gözbaşynda duran Gahryman
Arkadagymyz ata Watanymyzyň
barha kuwwatlanmagynyň
hatyrasyna gujur-gaýratly
işlemekde-de, eziz Diýarymyzy
gözüniň görejine deňäp
söýmekde-de ösüşli ýollarda
ruhubelentligi hemra edinip, öz
halkyna görelde bolýar.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň
30 ýyllyk şanly senesiniň baýram
edilmegi mynasybetli guralan
dabaralaryň entek şowhuny
peselmänkä ýene-de şatlykly
habaryň şaýady bolduk. Bu
gezek Gahryman Arkadagymyz
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň Karary bilen «Garaşsyz
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Türkmenistanyň Watan goragçysy»
atly Türkmenistanyň ýubileý medaly
hem-de «Türkmen edermen»
medaly bilen sylaglanyldy. Watan
goragçylarynyň ruhuny belende
göterip, olaryň ata-babalarymyzyň
ýörelgelerine wepaly we edermen
nesil bolup ýetişmeginiň sakasynda
milli Liderimiziň durandygyny
bellemek gerek. Şonuň üçin hem
hormatly Prezidentimizi mynasyp
bolan abraýly sylaglary bilen mähirli
gutlap, Türkmen döwletini ösüşli
menzillere alyp barýan tutumlarynyň
hemişe rowaçlyklara beslenmegini
arzuw edýäris!
«7/24.tm»
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WATANDAŞLARYMYZYŇ ENÇEMESINE DÖWLET
SYLAGLARY GOWŞURYLDY WE HORMATLY ATLAR BERILDI.

SYLAG

türkMeniStanyň prezidentiniň
perMany

da Türk me nis ta nyň mil li to pa ry nyň jo gap k r sek re ta ry
y nar T jiýe na ustemo a Türkmenistanyň iň ýokary tapa utlandyryş derejesini
«Türkmenistanyň ahrymany»
diýen ady dakmaly e oňa « ltyn ý» altyn medalyny go şurmaly
TürkmenistanyňPrezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.
Aşgabatşäheri.2021-njiýylyň25-njisentýabry.

«garaşSyzlyk — bagtyMyz»

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY
Milli Liderimiziň mukaddes
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30
ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda
halkymyza sowgat berlen «Garaşsyzlyk – bagtymyz» atly täze
kitaby oky jylarda uly gyzyklanma
döretdi. Türkmenistanyň ministrliklerinde, edara-kärhanalarynda,
jemgyýetçilik guramalarynda
geçirilen täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralarynda çykyş
edenler hormatly Prezidentimiziň
bu ajaýyp eseriniň aýratynlyklary,
özlerinde galan täsirleri hakynda
buýsançly gürrüň etdiler.

Täze kitabyň tanyşdyrylyş
dabarasyna Türkmenistanyň
degişli ministrlikleriniň we pudak
edaralarynyň, ýurdumyzyň ylmy
jemgyýetçiliginiň wekilleri, mugallymlar we talyplar, ýerli we daşary
ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagy onuň täsirini artdyrdy. Şonuň
üçin hem tanyşdyrylyş dabarasynda çykyş edenleriň her biri milli Liderimiziň täze kitabynyň gymmaty
hakynda giňişleýin durup geçdiler.
Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň gazanan uly üs-

tünliklerini, türkmen halkynyň
döredijilikli kuw watyny hemmetaraplaýyn beýan edýän bu
ajaýyp kitap dünýä medeniýetinde
görnetin yz galdyran, taryhy ýoly
ençeme müňlerçe ýyllara uzaýan
türkmen halkynyň milli ýörelgeleri
bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berýär. Şoňa görä hem dabara gatnaşy jylar milli Liderimize
özleriniň hoşallyklaryny bildirdiler.
Meretgül TAGANMYRADOWA,
S.A. Nyýazow adyndaky
Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň uly mugallymy.

okuw MaSlahaty

State award

CereMony

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň guramagynda Ýaş meýletinçileriň arasynda ýokanç kesellere garşy göreş, arassaçyThe ceremony of awarding and conferring honorary tit- lyk düzgünlerini dogry berjaý etmek, adatdan
les to employees of ministries, departments and organisa- daşary ýagdaýlar ýüze çykanda lukmandan
tions, industry activists and creative workers took place.
deslapky ilkinji kömegini bermek barada okuw
In accordance with the document signed by the Presi- maslahaty guraldy.
dent, specialists who have made a valuable contribution
Sanly ulgam arkaly geçirilen maslahata Türkto the development of Turkmen sports and worked hard
menistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň
in the sport sector received medals and honorary titles.
Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, TürkmenisThe state award ceremony, which took place on the
eve of Independence Day, brought festive mood and joy tanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň
wekilleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň jemto our compatriots.
gy
ýetçilik işlerine jogapkär hünärmenleriň, işjeň
Our congratulations on your awards and honorary
talyplaryň gatnaşmagynda guraldy.
titles, dear compatriots!
www.msy.gov.tm

2

TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYK BAÝRAMYNYŇ 30 ÝYLLYK
SENESI ULY DABARA BILEN BELLENILDI.

THE CELEBRATIONS IN HONOUR OF THE 30TH
ANNIVERSARY OF INDEPENDENCE OF TURKMENISTAN

Ç.T.RUSTEMOWA «TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY» DIÝEN
ADY DAKMAK HAKYNDA

araşsy hemişelik itarap Türkmenistanyň ygtyýarlylygyny konstitusion gurluşyny e d let araşsy lygyny
hemişelik itaraplygyny pugtalandyrmaga goşan uly şahsy
goşandyny d letiň hem-de jemgyýetiň ňünde bitiren aýratyn g rnükli hy matlaryny e ga anan üstünliklerini şeýle hem u ak ýyllaryň do amynda eken yhlasly e tutanýerli hmetini na ara alyp karar edý rin
ir le şen il let ler u ra ma sy nyň i lim ylym e mede ni ýet bo ýun a gu ra ma sy nyň (
S
) iş le ri ba ra-

BAŞ BAÝRAM

www.msy.gov.tm
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On September 27,
2021, Turkmen people solemnly mark one
of the main holidays
of the country – 30th
anniversary of Turkmenistan’s Independence.
The day began with
the solemn ceremony
of flower laying to the
Monument of Independence where President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov took part.

T

Then, the participants of the flower laying ceremony went to the Complex of the State Tribune of
Turkmenistan built in the south of the capital, where the celebration began with a parade in honor of
the significant date.
The festive parade in the Complex of the State
Tribune of Turkmenistan completes by bright music
composition dedicated to our Great Country and to
the sacred Independence.
***
A festive concert of art workers of the country
was held at the Congress Center. After that the official reception in honor of jubilee date was held at
the capital’s hotel “Yildyz”.

The holiday was completed by a bright song
and dance composition, a grandiose drone show,
as well as colorful fireworks, which took place in the
Complex of the State Tribune of Turkmenistan.
***
On September 28, 2021, the festivities with
the participation of President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov took place at the
International Ahalteke Equestrian Sport Complex.
These particularly included the horse races in honour of the 30th anniversary of independence of
Turkmenistan.
www.msy.gov.tm

hatyra güni

Türkmen halkynyň taryhynda
iň pajygaly wakalaryň biri 6-njy
oktýabrda Türkmenistanda gussaly sene — Hatyra güni bellenilip geçiler. Ähli uruşlaryň söweş
meýdanlarynda wepat bolan
gahrymanlar hem-de 1948-nji
ýylyň Aşgabat ýer titremesinde
gurban bolanlar ýatlanylar. Bu
waka baradaky ýatlamalar häzire
çenli her bir türkmenistanlynyň
ýüreginde agyr ýara bolmagynda
galýar.
Adatça, aşgabatlylaryň hem-de
paýtagtymyzyň myhmanlarynyň

müňlerçesi Gökdepe söweşinde
hem-de 1941—1945-nji ýyllaryň
urşunyň söweşlerinde gurban
bolan milli gahrymanlary, beýleki söweşlerde wepat bolanlary,
1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesinde şehit bolanlary hatyralamak maksady bilen gurlan «Halk
hakydasy» ýadygärlikler toplumyna barýarlar.
Şol gün ähli watandaşlarymyz tutuş adamzadyň taryhyna
iň güýçli tebigy hadysalaryň biri
hökmünde giren Aşgabatda bolan
weýrançylygyň pidalaryny, ata
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Watanymyzyň azatlygy ugrundaky söweşlerde baş goýan gerçekleri hatyralaýarlar. Şeýle-de,
6-njy oktýabrda öten-geçenleriň
ruhunyň şat bolmagy dileg edilip,
aýat-töwir okalýar. Paýtagtymyzda hem-de Türkmenistanyň ähli
welaýatlarynda okaljak ähli aýatdogalary Beýik Biribar öz dergähinde kabul etsin!
Baýramgül TÄŞLIÝEWA,
Türkmen döwlet ykdysadyýet
we dolandyryş institutynyň
mugallymy.
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HATLAR

REDAKSIÝANYŇ ELEKTRON POÇTASYNDAN

1-nji
1-njiOKT
OKTÝABR
ÝABR

garryly öÝ – gaznaly öÝ

hatly bukjalar
habar berÝär
TMÝG-niň Türkmenbaşy
şäher Geňeşiniň esasy hünärmeni
Gurbanmyrat AB DYLWE LI ÝEW:
— «Garaşsyzlyk — ganatymyz»
atly makalasynda ýurdumyzda
giňden bellenilen şanly Garaşsyzlygymy zyň 30 ýyllyk toýunyň dürli
öwüşginli dabaralar bilen bellenilip geçilendigi dogrusynda gürrüň
ber ýär.
TMÝG-niň Tejen etrap Geňeşiniň
esasy hünärmeni Ogulsenem ÇALOWA:
— Tejen etrap häkimligi tarapyndan köpçülikleýin ýowar çäresi
geçirildi. Geçirilýän arassaçylyk işlerine jemgy ýetçilik guramalarynyň
işjeň agzalary, daýhan birleşikleriň
kärendeçileri, şäheriň we oba geňeşlikleriniň ýaşaýjylary agzybirlik bilen
gatnaşdylar.
TMÝG-niň Magtymguly
etrap Geňeşiniň guramaçylyk
bölüminiň esasy
hünärmeni Bägül BOÝALY ÝE WA:
— TMÝG-niň Magtymguly etrap
Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň etrap birleşmesiniň, TDP-niň etrap komitetiniň, etrap
Polisiýa bölüminiň, etrap Hassahanasynyň bilelikde guramagynda
wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
TMÝG-niň Daşoguz welaýat
Geňeşiniň başlygynyň orunbasary Serdar ŞY HY ÝEW:
— Garaşsyzlygy my zyň şanly 30
ýyllygy my nasy betli Türk me nis tanyň Bilim ministr ligi we TMÝG-niň
Mer ke zi Geňeşi tarapyn dan ýurdumy zyň umumybilim ber ýän mekdep le riniň 4-11-nji synp okuwçy lary nyň arasyn da «Di ýary myz
Garaşsyzlyk toýun toý laýar!» atly
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yglan edilen dö re dijilik bäsleşiginiň
we laýat tap gy ry ge çiril di.
TMÝG-niň Serdar etrap
Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň
müdiri Baýrambike SAPAROWA:
— Türkmenistanyň Magtymguly
adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan
welaýatynyň Serdar etrap Geňeşiniň,
etrap jemgy ýetçilik guramalarynyň
bilelikde guramagynda «Sagdyn
ýaşaýyş — manyly ömür» ady bilen
wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Çärjew etrabynyň 18-nji or ta
mekdebiniň ilkinji ýaşlar guramasynyň başlygy Maýsa BATYR KULY ÝE WA:
— Lebap welaýatynyň Çärjew
etrabynyň 18-nji or ta mekdebinde ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň
ýol hereketiniň düzgünlerini pugta
berjaý etmeklerini gazanmak we ol
düzgünleri giňişleýin düşündirmek
mak sady bilen mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda «Köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý edeliň!»
ady bilen duşuşyk geçirildi.
TMÝG-niň Balkan welaýat
Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni Enebike
AN NAGELDI ÝE WA:
— TMÝG-niň Balkan welaýat Geňeşi tarapyndan degişli guramalar
bilen bilelikde talyp ýaşlaryň arasynda ýaşlaryň ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmeklerini gazanmak
mak sady bilen, «Hereketiň sazlaşygy
— ak ýollaryň ýaraşygy» ady bilen
okuw maslahaty geçirildi.
TMÝG-niň Esenguly etrap
Geňeşiniň Guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni Suraý
TÄÇ BER DI ÝE WA:

— «Beýik işler rowaçlanýar» atly
makalasynda ýurdumy zyň ykdysady ýetini ösdürmekde, halkyň
hal-ýagdaýyny gowulandyrmakda
Gahryman Arkadagymy zyň durmuşa
geçir ýän işleri dogrusynda gürrüň
berilýär.
TMÝG-niň Köýtendag etrap
Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň
müdiri Feruza ALLANAZAROWA:
— TMÝG-niň Lebap welaýatynyň
Köý tendag etrap Geňeşiniň, etrap
bilim bölüminiň, etrap häkimliginiň, etrap hassahanasynyň, etrap
polisiýa bölüminiň bilelikde guramagynda Mukry geňeşliginiň oba
ýaşaýjylarynyň arasynda «Sagdyn
durmuş ýörelgesi — döwrüň talaby»
ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy
geçirildi.
TMÝG-niň Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrap Geňeşiniň başlygy Ýakup ATABAÝEW:
— Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň jemgy ýetçilik guramalarynyň guramagynda «Sagdyn
nesil — bagty ýar geljek» atly şygar
astynda etrabyň or ta mekdepleriniň
okuwçylarynyň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
TMÝG-niň Balkan welaýat
Geňeşiniň Umumy bölüm müdiri
Gültäç ALY HANOWA:
— TMÝG-niň Balkan welaýat
Geňeşiniň, welaýat jemgy ýetçilik guramalarynyň, welaýat hukuk goraýjy
edaralarynyň bilelikde guramagynda or ta mekdeplerde zähmet çekýän mugallymlaryň gatnaşmagynda
«Edeplilik — terbiýäniň gözbaşy»
ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy
geçirildi.
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Garrysyny gazna, ýaşyny hazyna deňän halkyň owal-ahyr
görjegi gowulyk bolar. Milli mirasymyzyň döwürleriň synagyndan geçip, saralan sahypalaryna
äňeden mahalyňam, «Geňeşli
biçilen don gysga bolmaz», «Ýedi
ölçäp, bir kes» diýen ýaly parasatly pähimlerde nazaryň eglener. Maslahat we geňeş bilen
bagly bir iş ediljek bolsa, ol ýerde
hökman ýaşuly nesle sala salnar.
Magtymguly Myşşyýewiň aýdyma öwrülip, soňky onýyllyklarda
kemala gelen nesilleriň gulagynda galan «Ýaşlaň arasynda garrylar gerek» diýen jümlesi, has
ozal – türkmençilik düşünjesiniň

ýazylmadyk kadalarynyň esaslandyrylan zamanynda ýazylan
ýaly bolup dur. Şol setirler haçan
ýazylanda hem bu günki gün
biz ony atalardan miras galan
jümle hökmünde kabul edýäris.
Munuň özi türkmen halkynyň
saçy kümüş sepen enelerine,
pähim-parasatly atalaryna goýan
hormatynyň halys ýürekden bolandygyny we öz gözbaşyny has
alyslardan alyp gaýdandygyny
aýtmaga esas ber ýär.
Her ýylyň 1-nji oktýabrynda Halkara ýaşulular gününiň
bellenilýändigi we bu baýramyň
Türkmenistanda hem dabaralara
beslenýändigi ýaşuly nesle goýul-

ýan hormatyň geriminiň giňdigini
görkezýär.
Bu baýramçylyk mynasybetli
ýurdumyzda dürli çäreler guraldy.
Bu baýram hormatly Prezidentimiziň türkmen ýaşulularyna bolan
çäksiz hormat-sarpasynyň nyşany
bolmak bilen, ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy bilen oňyn
hyzmatdaşlygyna ygrarlylygynyň
baý mazmunynyň alamatydyr. Diýarymyzyň ähli sebitlerinde ýaşulularymyzyň şanly baýramy bolan
Halkara ýaşulular güni uly ruhubelentlik bilen bellenilip geçildi.
Läle AŞYROWA,
talyp

ÝaşulularyMyz

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Guwanyp gül döwre, gözel eýýama,
Pähmi bilen paýhas paýlar çar ýana,
Taryp etseň waspy sygmaz beýana –
Törleriň bezegi ýaşulularmyz.

День пожилых людей – это молодой праздник, имеющий свои
особенности и интересную историю. Мы расскажем несколько интересных фактов об этом празднике
Когда отмечают День пожилого человека? День пожилых людей
отмечают 1 октября, праздник является международным. Эта дата
выбрана не случайно, присутствует некий символизм: осень, как и
старость – это золотая пора нашей жизни.
История утверждения Дня пожилых людей. В 1970-х годах проблема стремительного старения населения планеты захватила весь
мир. В 1982 году вопросы, связанные со старением были рассмотрены в Австрии на Всемирной ассамблее. Обеспечение достойной
старости стало темой, касающейся всех стран мира. Представители
предлагали различные варианты и обменивались опытом.
ООН не оставила без внимания эту инициативу и предложила
свой план действий. Так в 1990 году появился Международный
праздник, посвященный проблемам пожилых людей. Одними из
первых День пожилых людей стали отмечать северные страны
Европы, затем подключились южные страны и США.
Подготовила Огулнязик Гелдиева, город Ашгабат.

Ak patasy başlan işiň gülleder,
Sözlän sözi baýdyr akyl-öwüde,
Her bir işde nusgalyk hem görelde,
Durmuş mekdebimiz ýaşulularmyz.
Onuň perzendidir her Watan ogly,
Ýürekde ornandyr mähiri, dogmy.
Bu gün at-owazy äleme doldy –
Sylagly-sarpaly ýaşulularmyz.
Jahan BA BAÝE WA,
Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw
mekdebiniň mugallymy.
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SAGLYK

SAGDYNLYK
ÝÖRELGESI
Balkan welaýat Sport we ýaşlar
syýasaty müdirliginiň garamagyndaky
sport desgalarynyň işgärleriniň arasynda
wagyz-nesihat çäreleri geçirildi. Maslahatda
her bir işgäriň arassaçylyk kadalaryny
berjaý etmegi, häzirki wagtda howadaky
tozan bölejikleriniň kadadan artmagy bilen
baglanyşykly öz saglygyny goramalydygy
barada çykyşlar guraldy.
Her bir adam lukmanlaryň maslahatyna
eýerse, jemgyýete sagdyn durmuş ýörelgesini
ornaşdyrmaga goşant goşjakdygy nygtaldy.
Çykyş edenler saglygymyzy goramak
maksady bilen, agyz-burun örtüklerini
dakynyp, 2 metr howpsuz araçägi saklamak
her birimiziň borjumyzdyr diýip belläp geçdiler.
Çykyş edenler maslahatyň ahyrynda
türkmen sportunyň hak howandary hormatly
Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik,
il-ýurt bähbitli tutýan tutumly işleriniň rowaç
bolmagyny arzuw etdiler.
Döwran PAKGYÝEW,
Balkan welaýat Sport we ýaşlar syýasaty
müdirliginiň başlygynyň orunbasary.

garaşSyzlyk Ýyllarynyň Sporty

SAGLYK — BAÝLYK
Häzirki wagtda howadaky tozan bölejikleriniň mukdarynyň kadadan artandygy sebäpli, lukmanlaryň
berýän maslahatlarynyň birnäçesini siziň dykgatyňyza
ýetirýäris.
— Daşary çykylanda, hökman agyz-burun örtügini dakynmalydyr. Munuň özi kesellerden goranmagyň
iň ygtybarly şertidir. Örtügi ulanmazdan öňürti, eliňizi
sabynlap ýuwmaly ýa-da zyýansyzlandyry jy serişdelerden peýdalanmaly.
— Örtügi dakynýan wagtyňyzda, oňa eliňizi degirmezlige çal şyň! Agyz-burun örtügini ulanyp bolanyňyzdan soň, ony ýapyk zibil gaplaryna taşlamaly.
— Agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzdan soňra, hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly. Lukmanlar bu örtükleri 2
sagatdan köp ulanmazlygy maslahat berýärler.
— Jemgyýetçilik ýerlerinde howpsuz 2 metr araçägi
saklamaly.
Taýýarlan Kümüşbibi BÄŞIMOWA,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport
institutynyň sagaldyş işi hünäriniň talyby.

«bitaraplygyň» garaşSyzlyk Sowgady
«Bitaraplyk» diýen at bilen çykyş edýän türkmen topary Çeboksary şäherinde geçirilen talyplaryň arasyndaky
woleýbol ýaryşynda ýeňiş gazanyp, Türkmenistanyň
Garaşsyzlyk gününi sowgatly garşylady.
Çuwaşiýa döwlet uniwersitetinde okaýan türkmen talyplaryndan düzülen «Bitaraplyk» topary Çeboksaryda geçirilen
woleýbol boýunça halkara ýaryşyna ykjam taýýarlyk gördi.
Netijede, olaryň yhlasy ýerine düşüp, ýeňişlerini baýram
etdiler.
Ýaryşa Hindistandan, Iordaniýadan, Yrakdan, Müsürden,
Gyrgyzystandan, Siriýadan, Täjigistandan, Özbegistandan
we Türkmenistandan talyplar toparlary gatnaşdylar.
Deslapky bäsleşikleriň jemi boýunça Türkmenistana, Hindistandana, Gyrgyzystana we Özbegistana wekilçilik edýän
talyplar toparlary ýaryşyň aýgytlaýjy tapgyrynda çykyş
etmäge hukuk gazandylar.
Çekeleşikli geçen bäsleşikde ildeşlerimiz birinji orny eýelediler. 2-nji orna özbegistanly, 3-nji orna gyrgyzystanly
talyplar mynasyp boldular.
Mergengeldi PERMANGELDIÝEW,
sport synçysy.
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PASYL ÇALYŞÝAN GÜNLERI SAGLYGYMYZ HAKYNDA
HAS ÇYNLAKAÝ ALADA ETMELIDRIS.

«Bitaraplyk» topary Çeboksary şäherinde geçirilen woleýbol ýaryşynda ýeňiji boldy.
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Garaşsyzlyk ata-babalarymyzyň özbaşdak döwletli bolmak
baradaky arzuwlarynyň amala aşmagyna, köp asyrlyk milli
we ruhy gymmatlyklarymyzy, şeýle hem, arzyly ynsanperwer
däplerimizi dikeltmäge mümkinçilik berdi.
Türkmenistan Garaşsyzlygyna daýanyp, dünýäniň sport
kartasynda öz mynasyp ornuny tapdy. Türgenlerimiz
bu günki gün dünýäniň abraýly arenalarynda, halkara
ýaryşlarynda çykyş edip, Olimpiýa münberine çykdylar.
Olar ata Watanymyzyň sport abraýyny artdyrmaklary
üçin ähli mümkinçiliklere eýedir.
Gahryman Arkadagymyzyň döwlet baştutanlygyna
geçen pursatyndan başlap, sport kanunçylygyny
berkitmegi, köpçülikleýin sporty we bedenterbiýäni
ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalary,
raýatlaryň saglygyny goramakda sportuň ornuny
berkitmek ugrunda durmuşa geçirilýän tagallalar oňyn
netijesini berdi. Ýurdumyzda döwrebap sport desgalary,
iň häzirkizaman enjamlary bilen üpjün edilen sport

toplumlary, sport mekdepleri, atçylyk-sport toplumlary,
sport meýdançalary guruldy. «Awaza» milli syýahatçylyk
zolagynda döwrebap sport toplumlary, Aşgabat şäherinde
sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesi, Golf sport
toplumy ýaly döwrebap sport düzümleri döredildi.
Halkymyzyň milli Liderimiziň daşyna jebisleşip,
Garaşsyzlyk ýyllarynda geçen ýoly köpsanly
üstünliklerdir belent sepgitlere beslenip, döwletimiziň
ösüş menzillerine ýetmeginiň özeni bolup durýar. Sagdyn
durmuş ýörelgesine eýermekde biziň her birimize görelde
bolýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik,
döwletli tutumlary hemişe rowaç alsyn!
Aýgül HÜMMÄÝEWA,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň ykdysatçy hünärmenleri taýýarlaýan okuw
merkeziniň hünärmeni.

kaMaz-laryň ÝÖRITE
enjaMlarynyň önüMçiligi

bol haSyl
ugrunda

Türkmenistanda ýörite enjamlaryň önümçiligini guramagyň
taslamasy KAMAZ-yň baş müdiri Sergeý Kogoginiň Tatarystanyň wekiliýetiniň Türkmenistana eden soňky saparynyň dowamynda döwlet Baştutanymyz bilen duşuşygynda ara alnyp
maslahatlaşyldy.
Häzir Türkmenistanda gurnamak üçin teklip edilýän ýörite
desgalaryň sanawy taýýarlandy; agyz we senagat suwy awtoulaglaryny, ýangyç daşaýan awtoulaglary, zibil awtoulaglaryny
we awtodiňleri ýygnamak mümkinçiligine-de garalýar.
Kärhananyň berýän maglumatyna görä, gözel paýtagtymyzdaky
hyzmat merkezinde ýerleşjek gurnama binasynyň gurluşygy we
ulanylyşa berilmegi 2022-nji ýylyň IV çärýegine meýilleşdirilipdir.
Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň dowamynda KAMAZ-yň eziz Diýarymyza 11 müňden gowrak awtoulag iberendigini bellemek gerek
– olaryň 2 müňüsi soňky üç ýylyň dowamynda gowşuryldy.
«2008-nji ýyldan bäri Aşgabatda 5 müň inedördül metrden
gowrak meýdany bolan KAMAZ okuw we hyzmat merkezi
işleýär. Bu şereket ýurduň sebitlerinde täze awtoulag merkezlerini gurýar. Türkmenbaşyda hyzmat merkeziniň resmi açylyşy
2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyryna meýilleşdirilipdir. 2021nji ýylyň ahyryna çenli şereket Lebapda, 2022-nji ýylda Maryda
we Daşoguzda hyzmat merkezlerini açmagy meýilleşdirýär»
diýlip, habarda aýdylýar.
www.turkmenistan.gov.tm

Berkarardöwletimiziňbagtyýarlyk
döwründeýurdumyzyňählipudaklary
belentsepgitlereeýebolýar.Hormatly
Prezidentimiziňköptaraplysyýasatynyň
netijesindehäzirkidöwürdebiziňýurdumyz
daGermaniýaFederatiwRespublikasynyň
CLAASkompaniýasynyň,AmerikanyňBir
leşenŞtatlarynyň,«JohnDeer»traktorlary
weobahojalyktehnikalary,BelarusRes
publikasynyňMTZtraktorlaryweagregatla
ryobahojalygyndagiňdenulanylýar.
HormatlyPrezidentimiziňyzygiderliala
dalarybilendegişliýokaryokuwmekdep
lerindeýokardaadyagzalantehnikalaryň
gurluşyweaýratynlyklarytalypýaşlara
öwredilýär.Butehnikalarýylgeçdigiçe
kämilleşdirilip,önümçiligiňnetijeliliginiart
dyrmagawezähmetöndürijiliginiýokarlan
dyrmagaýardamedýär.Ondanbaşgada,
talypýaşlarymyztejribehojalygyndabolup,
nazaryýetdealanbilimleriniokuwweönüm
çiliktejribeligindeberkidýärler.Bizeşeýle
ajaýypmümkinçilikleridöredipbereneziz
Arkadagymyzyňjanysag,ömriuzak,işleri
rowaçbolsun!
Guwanç MÜLKIÝEW,
Aşgabatşäheriniňýaşaýjysy.

Russiýa Federasiýasynyň dizel ýük awtoulaglaryny
we dizel dwigatellerini öndürýän KAMAZ kompaniýasy
2022-nji ýylda Türkmenistanda ýörite enjamlaryň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär, bu barada kärhananyň metbugat gullugy habar berýär.
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«GA LA»

TÜRK ME NIS TA NYŇ GAHRY MA NY A.NY ÝA ZOW ADYNDA KY DOK MA
TOP LU MYNDA «GA LA» HA RYT NY ŞANLY SPORT EŞIK LE RI ÖNDÜRILÝÄR.

«gala»

hAryTnyşAnlysPorTeşikleri

Surata düşüren Maksat REJEPOW,
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

T

8

Türk menistanyň Söwda-senagat edarasynda
mukaddes Garaş syzlygymyzyň şanly 30 ýyl lygy
mynasybetli ser gi guraldy. Bu ser gi ýur dumyzyň
pudaklarynyň dür li ugur lar
boýunça ga zanan üstünlik leri bilen tanyşdyrdy.
Mukaddes Garaş syzlygymyzyň şanly 30 ýyl lygy mynasybetli ge çirilen
«Gala» haryt nyşanly sport
eşik leri bilen Türk menistanyň Gahrymany A.Nyýa zow
adyndaky dok ma toplumy
hem gatnaş dy. Toplumyň
nus ga taýýar laý jy bölümiň
hil bar laý jysy Gunça Sähedowa tä ze önümleri barada
gür rüň ber di.
— Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda ýerleşýän
Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow adyndaky
dokma toplumynda häzirki
zaman tikin enjamlarynyň ornaşdyrylmagy bilen
önümleriň görnüşleri has-da
artdy. Kärhanada, esasan,
«Gala» haryt nyşanly sport
eşikleri, gündelik lybaslar tikilýär. Şeýle senagat

kärhanalarynyň önümçilik bölümlerinde oturdylan
häzirki zaman tehnologiýalary dünýä ülňülerine laýyk
gelýän ýokary hilli önümleri
öndürmäge mümkinçilik
berýär. Toplum 4 sany —
ýüplük, örme, boýag we
tikin fabriklerinden ybaratdyr. Bu dokma toplumynda
işçileriň, hünärmenleriň
ençemesi zähmet çekýär. Bu
ýerde ýokary hilli ýüplükleri gaýtadan işlemekden
dokma önümçiligine çenli
ähli işleri amala aşyrylýar. Toplumda öndürilýän
dürli görnüşli nah ýüplükler
dünýä bazarynda uly islege
eýedir. Şanly toýumyzyň 30
ýyllygyna biziň toplumymyz hem özüniň baýramçylyk nyşanly sport eşikleri
bilen sowgatly geldi. Biz
öndürijilikli işlemäge döredip
berýän mümkinçilikleri üçin
hormatly Prezidentimize
hoşallygymyzy bildirýäris!
Meňli
HOJAMUHAMMEDOWA,
Türkmenistanyň DIM-niň
Halkara gatnaşyklary
institutynyň talyby.

bagty Ýarlygyň
buşlukçySy
Hormatly Prezidentimiziň çuňňur
mazmunly kitaplarynyň ýene-de birini ellerimize alyp, ýüzümize syldyk.
Bu gezekki mähriban Arkadagymyzyň akyl diwany halkymyz tarapyndan has hem gyzgyn garşylanyldy.
Çünki bu dürdäne eser mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şan-şöhratly 30
ýyllyk baýramynyň bellenilýän günlerinde eziz Arkadagymyzyň öz eziz
halkyna ýapan şa serpaýy boldy.
Halk Maslahatynyň taryhy Mejlisinde
hormatly Prezidentimiziň nobatdaky
kitabyny ýazyp gutarandygyny hemde ony «Garaşsyzlyk — bagtymyz»
diýip atlandyrandygyny aýdanda
bu ajaýyp eseri bütin türkmen halky
bagtyýarlygyň buşlukçysy hökmünde kabul etdi.
Bu gymmatly eser ýokary hilli çaphana usulynda çap edilip, köpsanly
suratlar bilen bezelendir. Aýratyn
mowzuklara bölünip, bir bitewi mazmuna birigýän ajaýyp eser üç dilde:
türkmen, iňlis, rus dillerinde çap
edilipdir. Munuň özi bu mukaddes kitabyň oky jylarynyň has köp boljakdygynyň aýdyň görkezijisidir.
Garaş syzlyk baýramy Berkarar
döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň
giň gerimli özgertmelerini, agzybir
we bitewi türkmen halkynyň dörediji
ruhuny özünde jemleýän milli baýramdyr. Garaş syzlyk hiç zat bilen
ölçäp bolmaýan beýik düşünjedir,
döwletimiziň, halkymyzyň agzybirliginiň we bitewiliginiň berk esasydyr. Gahryman Prezidentimiziň:
«Garaş syzlygymyzyň milli köklerini,
taryhy ähmiýetini men şu kitabymda
açyp görkezmäge çalyşdym. Häzirki
döwrüň örän möhüm wezipelerini
çözmekde Garaş syz, Bitarap döwletimiziň halkara hukuk ýagdaýynyň
ornuny beýan etmäge synanyşdym»
diýmegi bu taýsyz taglymaty okamaga, öwrenmäge bolan höwesimizi
goşalandyrdy.
Göwher GYLYÇMYRADOWA,
Halkara ynsanperwer ylymlary we
ösüş uniwersitetiniň mugallymy.
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GINNES

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SPORT DESGALARYNYŇ BIRNÄÇESI
GINNESIŇ REKORDLAR KITABYNA GIRIZILDI.
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Sagdyn
durMuş
ÝörelgeSi
Halkyňsaglygyhem-deabadançylygybaradakyhemmetaraplaýynaladaTürkmenistanyňdöwlet
syýasatynyňileritutýanugrudyr.Milli
Liderimizsagdynhem-deişjeňdurmuşýörelgesinijemgyýetdegiňden
ornaşdyrmagyesasywezipeleriňbiri
hökmündeyglanedip,bedenterbiýe
wesportbilenyzygiderlimeşgullanyp,watandaşlarymyza,ilkinjinobatdabolsa,ýaşlaragöreldegörkezýär.
Çaltdepginlerdeösýänşäheriň
binagärlikkeşbiýurdumyzdaGaraşsyzlykýyllar yndagazanylýanägirt
ulyüstünlikleriňsubutnamasydyr.
Paýtagtymyzyňbinalar ynyňbirnäçesi,şeýle-deAşgabatşäheridünýäde
akmermerlibinalar yňiňköpjemlenenýerihökmündeGinnesiňrekordlarkitabynagirdi.Bubolsaildeşlerimiziňbuýsanjynyartdyrýar.Olar yň
ählisimilliLiderimiztarapyndanbaşy
başlanangiňmöçberliözgertmeleriň
üstünliklidurmuşageçirilýändigine
aýdyňşaýatlykedýär.
Biziňdöwletimizdeýaýbaňlandyrylansagdynweişjeňdurmuş
ýörelgeleriniwagyzetmekboýunça
toplumlaýynçäreleriňüstünliklere
beslenýändiginebuugurdagazanylananyknetijelerşaýatlykedýär.
MilliLiderimiziňgöreldesineeýerip,
raýatlaryňköpüsi,şolsandaçagalar
weýaşlardürlisportugurlarybilen
yzygiderlimeşgullanýarlar.Meselem,ýaşnesilulyruhubelentlikbilen
sportuňhokkeý,buzdatypmakýaly
gyşky,şeýle-detomuskygörnüşlerini
özleşdirýärler.
Ýurdumyzdailatahalkaraölçegleriňderejesindäkidöwrebaplukmançylykhyzmatlar ynyňgiňgörnüşleriniňelýeterliliginiüpjünedýänsaglygy
goraýyşulgamynyňdöwrebaplaşdyr ylmagybilenbirhatarda,bedenterbiýewesportýaşaýşyňhilinewe
ömrüňuzaklygynaoňyntäsiredýär.
Hutşonuňüçinhemähliüstünliklerimiziňruhlandyr yjysybolanGahr ymanArkadagymyzaalkyşaýdýar ys!
Hanjar NURGELDIÝEW,
Myrat Garry ýew adyndaky
TDLU-nyň kliniki ordinatory.
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SAMBO

SPORTUŇ SAMBO GÖRNÜŞINIŇ LOS-ANJELES OLIMPIADASYNYŇ
(2028) MAKSATNAMASYNA GIRMEGINE GARAŞYLÝAR.

syrlaryny we taktiki, tehniki
til simlerini öwrenýär.
Jahan Muhammedowa 2015-nji ýylda Beýrut
şäherinde kuraş boýunça
geçirilen Aziýa çempionatynda I orna, Orenburg
şäherinde guşakly göreşi
boýunça geçirilen dünýä
çempionatynda III orna
mynasyp bolmagy başarýar. 2016-njy ýylda Bişkek
şäherinde alyş göreşi
boýunça Aziýa çempionatynda I orna, Kazan
şäherinde guşakly göreş
boýunça geçirilen dünýä
çempionatynda III orna eýe
bolýar we şol ýyl Türkmen
döwlet bedenterbiýe we
sport institutynyň talyby
bolýar. Şeýle-deб Jahan
Nasiba Surkiýewa, Maksat
Nasyrow dagynyň tälim
bermeginde ýurduň milli
ýygyndysynda ussatlygyny artdyrdy.
2016-njy ýylda Aşgabat
şäherinde geçirilen synag ýaryşlarynda sambo

boýunça II orna, guşakly
göreş boýunça II orna, türkmen milli göreşi boýunça
I orna mynasyp bolup,
«Aşgabat - 2017» gatnaşmaga hukuk gazandy.
2018-nji ýylda bol sa kuraş
göreşi boýunça Özbegistanyň Ürgenç şäherinde
geçirilen Aziýa çempionatynda III orny eýeledi.
Häzir Jahan Türkmenabat şäheriniň 7-nji orta
mekdebinde sambo boýunça tälimçi-mugallym wezipesinde işleýär. Ol özüniň
gazanan baý tejribesini
ezber türgenleri ýetişmekde peýdalanýar.
Türgenleşmek we tälim
bermek üçin ähli mümkinçilikleri we şertleri döredip
berýän türkmen sportunyň
hak howandary Gahryman
Arkadagymyza alkyş aýdýarys.
Atamyrat ÖWEZOW,
Saýat etrabynyň 5-nji
sport mekdebiniň müdiri.

bank hyzMatlary

Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimizi ösdürmek
babatyndaky taýsyz tagallalarynyň netijesinde, ýurdumyzyň
ykdysady ösüşi ulgamlaýyn ösdürilýär, kämilleşdirilýär. Netijede, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesi günsaýyn ösýär, özgerýär.
Ýurdumyzda milli manadymyzyň hümmetiniň durnukly
saklanylmagyny üpjün etmek
maksady bilen, netijeli pul-karz
syýasatyny alyp barmaga, töleg ulgamyny dünýäniň ösen
derejesinde guramaga, nagt däl
hasaplaşyklary
döwrebaplaşdyrmaga, ilatyň erkin pul serişdelerini banklara möhletli we talap
edilýän görnüşdäki goýumlara
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çekmäge we ykdysadyýetimiziň
pudaklaryny
karzlaşdyrmaga
aýratyn uly üns berilýär.
Döwrebap bank ulgamynyň
döredilmegi we ösdürilmegi geljekki durmuş-ykdysady ösüşiň strategiýa babatyndaky ileri tutulýan
möhüm wezipeleriniň biri bolup
durýar. Şu nukdaýnazardan, bank
işiniň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, bank edaralarynyň maliýe
hasabatlylygyny halkara standartlarynyň talaplaryna laýyklykda
alyp barmaklygy bilen, bank hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlandyrylmagyna we müşderilere edilýän
hyzmatlaryň ugurlarynyň giňeldilmegine uly üns berilýär.

IŇ GARRY ÇYNAR AGAJY TÜRKIÝEDE ÖSÝÄR. 42 METR BEÝIKLIGI
BOLAN BU AGAJYŇ 2300 ÝAŞY BAR.

uzyn boÝly
çynar

tutanÝerli türgen
Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän mümkinçiliklerinden ruhlanýan
türgenlerimiz geçirilýän halkara ýaryşlarda üstünlikli
çykyş edip, ýaşyl tugumyzy
dünýä ýüzünde parlatmagy
başarýarlar. Şeýle türgenler
ýurdumyzyň her künjeginde
ýetişip, olar Watanymyzyň
sport abraýyna öz goşandyny goşmak üçin irginsiz
türgenleşýärler. Sporty
özüne hemra edinen şeýle
türgenlerimiziň biri hem Jahan Muhammedowadyr.
Jahanyň ilkinji tälimçisi
kakasy Myrat Muhammedow. Ol gyzynyň sporta
bolan höwesini görüp, ony
14 ýaşyndan türgenleşdirip başlaýar. Jahan orta
mekdepde okan döwründe
guşakly göreş boýunça
milli ýaryşlarda çykyş edip,
baýrakly orunlara mynasyp bolmagy başarýar.
Rejepbaý Aşyrowdan, Şirin
Kubaýewadan kuraşyň
we guşakly göreşiň inçe

TEBIGAT

JA HAN MUHAMMEDOWA 1996-NJY ÝY LYŇ
DEKABR AÝY NYŇ 6-SYNDA SAÝAT ŞÄ HERÇESINDE DOGULÝAR. ZEHINLI
GY ZY NY 14 ÝA ŞYNDA
MY RAT MUHAMMEDOW
SPOR TA UGRUK DYRÝAR.
ŞEÝ LELIKDE, JA HAN
SAÝAT ETRA BY NYŇ 1-NJI
SPORT MEK DEBINDE
ARKA DIÝ ABDY ÝEW DEN
TÄ LIM ALYP BAŞLAÝAR.

Ýurdumyzyň bank ulgamyny ösdürmekde, şeýle-de ilat köpçüligi üçin
ýokary ähmiýetli amatlylyklary üpjün
edýän sanly öňdebary jy tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy döwrebap
ýagdaýdyr. Munuň netijesinde, nagt
däl görnüşinde hasaplaşyklaryň geçirilmegi üçin döredilen birnäçe görnüşli
bank hyzmatlaryndan bankyň müşderileri giňden peýdalanýarlar.
Bank ulgamynda alnyp barylýan
işlerde döredýän giň mümkinçilikleri
we taýsyz tagallalary üçin hormatly
Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriniň elmydama rowaçlyklara
beslenmegini arzuw edýäris!
Güljan ATAÝEWA,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we
dolandyryş institutynyň mugallymy .

«7/24.tm» // «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Tomsuň jöwzaly günlerinde yssydan goranmak — saglyk
üçin wajyp zatlaryň biri. Şeýle ýagdaýlarda biziň gözlegimiz
bir-ä içer ýaly suwdur, onsoňam salkyn saýalyja ýerdir.
Onsoň ýylyň beýleki pasyllarynda kän bir üns bermesegem,
tomsuna salkyn saýaly agaçlar gözümize has-da owadan
bolup görünýändir. Agajyň saýasy köp boldugyça, tomsuna
ol has-da arzyly, göze ýakymlydyr.
Salkyn saýalylygy, göwrümi, uzak ýaşaýanlygy taýdan
beýleki agaçlardan saýlanýanlaryň biri-de çynardyr.
Türkmen halkynda gyz çaga Çynar adynyň dakylmagyda oňa ähli babatda iň bir gowulyklary arzuwlamak bilen
manydaşdyr.
Çynar agajynyň ýer ýüzünde birnäçe görnüşi bar. Özide ol ähli yklymlarda diýen ýaly duş gelýär. Ýewropada
oňa Italiýada, Gresiýada, Balkan ýarymadasy ýurtlarynda,
Ortaýer deňziniň töwereginde — Krit we Kipr adalarynda,
Siriýada, Liwanda, Iordaniýada, Kiçi Aziýa jülgelerinde,
Azerbaýjanyň tokaýlyklarynda, Awstraliýada, Demirgazyk
Amerikada duş gelmek bolýar. Bu agajyň «Gündogar
çynary», «Günbatar çynary», Kerra, meksikan çynary we
Reýta ýaly görnüşleri bar.
Çynar iň uzak ýaşaýan ösümlikleriň biri hasaplanylýar.
Iň garry çynar agajy Türkiýede ösýär. 42 metr beýikligi
bolan bu agajyň 2300 ýaşy bar. Onuň bilen ýaşyt çynar
Egeý deňzinde, Gresiýanyň Kos adasynda-da ösýär. Çynar
agajy ir döwürler dürli halklarda keramatly saýylypdyr.
Gadymy Müsürde ol asmanyň nyşany hasaplanypdyr. Çynar
agajynyň keramatly saýylmagynyň esasy sebäpleriniň biri
— onuň näçe ýyl ýaşandygyny bilýäniň bolmandygy bilen
düşündirýärler.
Beýleki görnüşleriniň arasynda Gündogar çynary ynsana
salkyn saýasy bilen eşret bermekden başga-da, saglyk üçinde peýdalydygy aýdylýar, ýagny ir döwürlerden bäri dürli
halklaryň halk tebipçiliginde çynaryň ýapragyny, köküni we
gabygyny dermanlyk hökmünde peýdalanypdyrlar. Onda şeýle
dermanlyk häsiýetleriň bolmagy onuň gabygynyň, köküniň we
ýapraklarynyň dürli himiki maddalara baýlygy bilen düşündirilýär.
Çynaryň köki gaýnadylyp taýýarlanan içgini ir döwürlerde
gany saklaýjy serişde hökmünde, şeýle-de ýylan çakanda
ulanypdyrlar. Mundan başga-da, bu içgi dümewde, dişagyryda
we içgeçmede ulanylýar.
Çynar agajyna biziň Diýarymyzyň dürli künjeklerinde duş
gelmek bolýar. Paýtagtymyz Aşgabatda-da dürli ýyllarda
ekilen çynarlar kän. Biziň ýokary okuw mekdebimiziň
garamagyndaky Merkezi Botanika bagynda-da çynar
agajynyň dürli görnüşleri ösýär. Tomsuň jöwzaly günlerinde
äpet çynar agaçlary aşgabatlylara we paýtagtymyzyň
myhmanlaryna goýry kölegesi bilen hezil berýärler.
Taýýarlan Aşyrgeldi AGABAÝEW,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy.

Sagdyn türgen —
araSSa Ýeňiş
MilliLiderimizilatyň,ilkinjinobatda,ýaşnesliňbedenterbiýewesportbilenmeşgullanmagynaaýratynünsberýär.ArkadagPrezidentimiziň
başlangyçlar yesasyndaýurdumyzdasagdyn
durmuşýörelgesini,ýaşlar yňarasyndabedenterbiýäniweköpçülikleýinsportywagyzetmek
bilen,türkmenhalkynyňsaglygynygowulandyrmagagönükdirilenirimöçberlitaslamalar
durmuşageçirilýär.
Döwletimizdeköpçülikleýinbedenterbiýewe
sporthereketiniňgiňdenösdürilmegihormatly
Prezidentimiziňamalaaşyrýandöwletsyýasatynyňileritutulýanugurlar ynyňbiridir.Ýurdumyzyňdürlikünjeklerindegurlupulanylmaga
berlensportmekdeplerineýaşlar yňulyhöwes
bilengatnaýandygybubabatdadurmuşageçirilýänişleriňrowaçlanýandygynyňdabaralanmasynaöwrülýär.
HäzirkiwagtdaBalkanwelaýat ynyňSport
weýaşlarsyýasat yBaşmüdirliginiňSerdar
şäheriniňSportweýaşlarsyýasat ybölüminiň
sportmekdebinde62toparbolup,700-den
gowraktürgensportuň(ýeňilatletika,futbol,
kiçifutbol,woleýbol,boks,kikboksing,stoluň
üstündeoýnalýantennis,dzýudo,milligöreş,
suwdaýüzmek)görnüşleriboýunçaokuw-türgenleşiklerigeçip,döwletwewelaýatderejesindegeçirilýänsportýar yşlar ynataýýarlyk
görýärler.
Şeýle-desportmekdebimizdebedenterbiýe
wesportbilenmeşgullanýanadamlar yňsaglygynayzygidergözegçilikedilýär,türgenlerde
ýüzeçykýanşikesleranyklanylýar,bejerilýär
weolar yňöňialynýar.Sportmekdebimizde
arassaçylykdüzgünleriniberjaýetmek,sagdyn
durmuşýörelgesineeýermekbaradatälimçilerdirtürgenleriňarasyndawagyz-nesihatişleri
geçirilýär.YnsansaglygynygoramagyählizatdanilerdegoýýanmilliLiderimiziňtaýsyztagallasynetijesindesportulgamynyňbinýadyny
has-daberkitmekdeýaştürgenleriňkämillige
golbermegini,sportdaýokar ynetijelereymt ylmagynygazanmakdaulyişleralnypbar ylýar.
ArkadagPrezidentimiziňjanynyňsag,ömrüniňuzak,tutumlyişleriniňelmydamarowaç
bolmagynyarzuwedýäris!
Mergen KEREGULy ÝEW,
Serdar şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty
bölüminiň sport mekdebiniň direk tory.
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FUTBOL

TÜRKMEN HÜNÄRMENI GURBAN BERDIÝEWIŇ TÄLIM BERÝÄN
«KAÝRAT» KLUBY 3-nji OKTÝABRDA ÇEMPIONATYŇ 23-NJI TAPGYRYNDA
«AKŽAÝYKDAN» ÜSTÜN ÇYKDY–3:1.

uefa

türkMen toparyndan
utulan «şerif» dünÝäni
geň galdyrÝar

«Şerif» bu gezek Ýewropanyň çempionlar ligasynyň
topardaky ýaryşynyň 2-nji tapgyrynda Madridde
«Realdan» üstün çykmagy başardy
Ýewropanyň çempionlar ligasynda Maldowanyň
«Şerif» topary bu gezegem ýeňiş gazandy. Olar
myhmançylykda Jasur Ýagşybaýew we Sebestian
Tilliň gollary bilen «Realy» ýeňlişe sezewar etdi
(«Real» - «Şerif» 1:2). «Realdan» Karim Benzama
tapawutlandy. Ol 11 metrlik urgyny dürs ýerine
ýetirdi.
Şeýlelikde, «Şerif» kluby «Real», «Inter», «Şahtýor»
ýaly tejribeli klublaryň jemlenen toparynda 2 tapgyrdan
soňra ynamly öňe saýlandy.
Moldowalylar Ýewropanyň çempionlar ligasynyň
çägindäki oýunlarda şu möwsümde bir gezegem

«ahal»

elMan tagaÝew afknyň kubogynyň iň ökde
oÝunçylarynyň Sanawynda

Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň resmi
saýtynda AFK-nyň kubogy-2021-iň iň ökde oýunçysyny
saýlamak bilen bagly ses berlişik yglan edildi.
Ses berlişikde Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň
oýunçysy Elman Tagaýewiň adynyň bardygyny
bellemek gerek. Ýurdumyzyň wise-çempiony «Ahal»
toparynyň düzüminde AFK-nyň kubogynyň Merkezi
Aziýa sebitinde geçirilen toparçalaýyn ýaryşyna, soňra

«naSaf»

«AFK kubogy-2021» ýaryşynda iň köp gol geçiren
oýunçynyň kakasy türkmen futbolçysyny «Nasafyň»
taryhyndaky iň güýçli legioner hasap edýär.
Bilşimiz ýaly, «AFK-nyň kubogy-2021» ýaryşynda
Özbegistanyň «Nasaf» topary Hindistanyň «Mahun
Bagan» toparyny 6:0 hasabynda ýeňlişe sezewar edip,
ýarym finala ýollanma aldy.
Oýnuň 1-nji ýarymynda «Nasafyň» hüjümçisi Huseýin
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ýeňilmändir. «Şerif» 11 oýunda 8 gezek ýeňiş gazanyp,
ýene 3 oýny deňlikde tamamlapdyr.
«Şerif» nobatdaky tapgyryň duşuşygyny 2021-nji
ýylyň 19-njy oktýabrynda «Inter» bilen geçirer.
Ýeri gelende belläp geçsek, «Şerif» 2006-njy ýylda
GDA-nyň kubogynda Türkmenistanyň «Ýedigen»
klubyndan 1:0 hasabynda ýeňlipdi. Ildeşlerimize ýeňiş
getiren ýeke-täk pökgini 68-nji minutda Nazar Çöliýew öz
adyna ýazdyrmagy başarypdy.
Sport žurnalisti Merdan Baýat şol wagtlar
«Ýedigen» klubynyň kapitanynyň Türkmenistanyň
milli ýygyndysynyň goragçysy Jumadurdy Meredow
bolandygyny ýatlaýar.
Seýdiresul AKBEROW,
sport synçysy.

2025

2025-NJI ÝYLDAKY EKSPO SERGISI ÝAPONIÝADA GEÇIRILER.

ekSpo-2020

Ilkinji EKSPO sergisi 1851-nji ýylda Londonda
guraldy.

EKSPO sergileri biziň döwrümiziň möhüm meselelerine çözgüt tapmak üçin halklaryň arasynda geçirilýän
bütindünýä ýygnagydyr.
EKSPO sergileri, adatça, 6 aýa çenli dowam edýär.
EKSPO sergilerine dürli ýurtlaryň halkara guramalary, raýatlary, kärhanalary we hökümete degişli däl
toparlar gatnaşyp bilýärler.
Pandemiýa sebäpli «EKSPO-2020» 1 ýyl yza
süýşürildi, ýöne muňa garamazdan, sergi öňki ady bilen
guralar.
Dubaýdaky EKSPO sergisi 2021-nji ýylyň 1-nji
oktýabryndan 2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli
dowam eder.
Dubaýdaky EKSPO sergisiniň işine Türkmenista-

1-nji oktýabrda dubaý
şäherinde bütindünýä
sergisi öz işine başlady

nyň wekiliýetiniň hem gatnaşmagyna garaşylýar.
Dubaýda açylan serginiň işine 6 aýyň dowamynda
25 million töweregi adamyň gatnaşmagyna garaşylýar.
«EKSPO-2020»-iň metro bekedi dünýä ýarmarkasynyň girelgesine geçmek üçin uçar ganaty dizaýny
bilen guruldy.
BAE-niň pawilýony iň uly we uçýan laçyn şekillidir.
Üç sany uly der weze üç etrabyň girelgesinde
gurlandyr.
Gurluşyk işleriniň iň gyzgalaňly döwründe 40 müň
töweregi işçi zähmet çekdi.
EKSPO sergisine taýýarlyk döwründe gurluşyk işlerinde 71 halkyň wekili gatnaşypdyr.
Iňlis dilinden terjime eden Rahym DURDY ÝEW,
Döwletmämmet Azady adyndaky TMDDI-niň talyby.

bolsa final duşuşygyna gatnaşan E.Tagaýewiň geçirilen
duşuşyklarda 5 gezek tapawutlanmagy başarandygyny
aýtmak gerek.
Maglumat hökmünde bellesek, Huseýin Narçaýew
«AFK kubogy-2021»-de 6 pökgi geçirip, iň köp gol
geçirenleriň sanawynda öňdeligi eýeleýär.
Wepa AMANSÄHEDOW,
sport synçysy.

geworkÝan «naSaf»
klubunyň taryhyndaky
iň güÝçli legioner
Narçaýew 3 pökgini tora salyp, şol oýnuň gahrymanyna öwrüldi.
Oýundan soň «wwwchampionat.asia» saýty
futbolçynyň kakasy bilen söhbetdeşlik gurady. Hüjümçiniň
kakasy ýaşlykdan «Nasafyň» çyn janköýeridigini aýtdy.
«Nasaf»-yň taryhyndaky iň güýçli legioner kim?» diýlen
sowala bolsa ol: «Şübhesiz, türkmenistanly futbolçy Artur
Geworkýan» diýip, jogap berdi.
Serdar MÄLIKGULYÝEW,
sport synçysy.

«7/24.tm» // «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň elektron goşundysy
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kitap okaMagyň
peÝdaSy öwrenildi
Aslynda, kitap okamak bize nämeleri berýär?! Mundan ençeme ýyl öň
ýazylan kitaplary okap, biz nämeleri öwrenýäris? Bu sowallara jogap
bermek üçin ilki bilen alnyp barylýan
ylmy barlaglara esaslanmagymyz
gerek. Görlüp oturylsa, alymlar
tarapyndan kitap okamagyň adam
we onuň saglygy, bagtyýar durmuşy
üçin peýdasynyň köpdügi ylmy taýdan subut edilipdir. Geliň, kitaplar
bilen dostlukly gatnaşyk saklamagyň ylmy taýdan derňelen peýdaly
taraplary bilen tanyş bolalyň!
NERW LERI
RA HAT LANDYRÝAR
Köplenç, nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin açyk howada gezelenç
etmegi ýa-da aýdym-saz diňlemegi
saýlaýansyňyz. Alymlar bol sa munuň ornuna kitap okamagy maslahat

berýärler. Kitap okamak nerwleriňizi rahatlandyrmakda iň netijeli usul
hasaplanýar. Bary-ýogy alty minut
kitap okamak size nerw bozulmalaryndan halas bolmaga ýardam berer.

na, kynçylyklaryna, üstünliklerine
şaýat bolýar. Barlaglara görä, çeper
eser okaýan adam durmuşda hem töwerek-daşyndakylaryň duýgularyna
gowy düşünmegi başarýar.

UKUSYZ LYGY ARA DAN
AÝYRÝAR
Arkaýyn bolmagy we oňat uky
almagy isleseňiz, ýatmazdan öň
kitap sahypalaryna göz gezdiriň. Telewizor ýa-da telefondan ýaýraýan
şöhle beýnimize oýanmak gerekligi
baradaky buýruk habary ýaly duýulýar. Kitap okamak bol sa tersine täsir
edýär – beýni uky wagtynyň bolandygyna göz ýetirýär.

SÖZ BAÝ LYGY ŇY
ÖSDÜRÝÄR
Kitap okaýan wagtyňyz nätanyş
sözler hem duş gelýär. Olaryň manysyny umumy mazmuny arkaly
hem düşünip bolar. Emma zol-zol şol
nätanyş sözüň gabat gelmegi onuň
doly manysyna göz ýetirmäge sebäp
bolýar we oky jynyň söz baýlygynyň
üsti ýetirilýär.

GÖW NÜŇI ZI GIŇELDÝÄR
Belli bir çeper eseri okaýan oky jy
eseriň gahrymanlary bilen ysnyşýar.
Olaryň şatlygyna we gam-gussasy-

Taýýarlan Wepa
MÄMMETGULY ÝEW,
Ylym we bilim işgärleriniň
KA-nyň Gurbansoltan eje
adyndaky geňeşiniň hasapçysy.

107-летние сестры из Японии признаны
старейшими близнецами в мире

д
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Две 107-летние сестры-близняшки из Японии
стали мировыми рекордсменками. Они были
признаны старейшими
близнецами женского пола,
сообщается на сайте Книги
рекордов Гиннесса.
На момент фиксации
рекорда Умено Сумияма
и Коме Кодама было 107
лет и 300 дней. Они родились 5 ноября 1913 года на
острове Седо в префектуре

Кагава. В их семье было 13
человек. Сестры пережили две мировых войны. С
юных лет и по настоящее
время они живут раздельно, но поддерживают связь
друг с другом.
Сестрам, находящимся в домах престарелых,
передали сертификаты,
подтверждающие, что они
старейшие из ныне живущих однояйцевых близнецов-женщин и самые

взрослые однояйцевые
близнецы в истории.
Напомним, в июле 2020
года в США в возрасте
69 лет скончались самые
пожилые в мире сиамские
близнецы. А в августе 2021
года умерла старейшая
жительница Италии, которой было 112 лет.
Подготовил Аймырат
АРАЗМЕДОВ,
студент.
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8 tutluşykda 2 guşaga (WBA, IBF) eýelik eden özbegistanly
Murodjon Ahmadaliýewiň ady boks dünýäsinde kän agzalýar.

BOKSDA
ÝewraziÝanyň
wekilleri çeMpion
bolÝarlar
Professional boksda amerikaly (esasan, garaýagyz)
boksçularyň ringde agalyk
edýän döwürleri ýetişen nesil
üçin başga yklymlaryň, ondada Ýewraziýanyň wekilleriniň
çempion bolmagy bilen olar
nähilem bolsa, bir ýakymly
duýgyny başdan geçirýärler.
Ozalky soýuzyň hataryndaky Respublikalaryň özbaşdak
ösüş ýoluna düşmekleri olaryň
türgenleriniň dürli ugurlarda
tapawutlanyp başlamaklaryna
getirdi. Karpow bilen Kasparowyň arasyndaky küşt döwüşlerine syn edip, şol duşuşyklara 2K diýip at berilýän wagty
Özbegistandan Kasymjanow
dünýä täjine eýelik edip, 3K
jümlesi hakynda pikir öwürmäge mejbur etdi. Emma biz
ýene-de boksa dolananymyzy
kem görmeýäris.
Taýsonlardan, holifildlerden,
lýuislerden soňra ilki doganlar
Kliçkolar Ýewraziýada hem
ringde kuw watyny görkezip
bilýäniň bardygyny görkezdiler. Olar Ukraina wekilçilik
edýänem bol salar, biri Gyrgyzystanda, beýlekisi Gazagystanda doglan bu boksçulara
Merkezi Aziýa sebitiniň wekili
bolup, janköýerlik etmek has
ýakymly. Gazagystanda
doglan Oleg Maskaýew, Özbegistanda ýaşaýan Ruslan
Çagaýewden soňra biraz
salym Waluýewli, Powetkinli,
Ibragimowly Russiýa orta çyk-

dy. Bular agyr agramlardaky boksçular. Şol bir wagtyň
özünde Kostýa Szýu has ýeňil
agramda özüne taý tapmadyk
bol sa, soňlugy bilen Gazagystandan, Özbegistandan we
beýleki sebit döwletlerinden
täze ýüzler peýda bolup ugrady. Esasanam, 8 tutluşykda
2 guşaga (WBA, IBF) eýelik
eden özbegistanly Murodjon
Ahmadaliýewiň we gazagystanly Gennadiý Golowkiniň
ady kän agzalýar.
Biz öz ýaşaýan sebitimiziň boksçularyna janköýerlik
edip, tasdanam esasy wakany ünsden düşüren ekenimiz.
Londonda guralan tutluşykda
britaniýaly Entoni Joşuadan üstün çykyp, professional boksuň
4 guşagyna (WBS super, WBO,
IBF, IBO) eýelik eden Aleksandr
Usik diňe bir ukrainanyň boksda
gazanan şöhratyny täzeden
dikeldip çäklenmedi. Ol tutuş
Ýewraziýanyň boksdaky abraýyny belende göterdi. Futbolda
Ýewropa, stol tennisinde Aziýa
öňüne adam geçirmeýän bolsa,
professional boksda Ýewraziýa
ringe çagyrýar! «Utulan göreşden doýmaz» diýlenini edip,
Joşua ýene bir gezek bäsleşmäge döwtalap bolsa-da, entek-entekler Usigiň ady dilden
düşmez.

doStluk
hakynda

Bir adam akyldara:
— Meniň dostum maňa
doganymdan hem has ýakyn —
diýipdir.
Onda akyldar:
— Dogry aýdýarsyň. Dost ruhy
taýdan ýakyn. Dogan bolsa diňe
beden taýdan ýakyn — diýipdir.
***
Gadym alymlaryň biri şeýle
diýipdir: «Ot tüssäniň nämesi
bolýan bolsa, dost hem dosta
şonuň ýalydyr».
***
Akyldar şeýle diýipdir: «Sen alyp
barýan işiňde dostuň kimdigini aýt,
men saňa ol işiň netijesini aýdyp
bereýin».
***
Bir alym şeýle diýipdir: — Dostlar
üç zat ýalydyr:
1. Aç üçin azyk;
2. Hassa üçin derman;
3. Beden üçin dem.
***
Geçen alymlar şeýle diýipdirler:
«Dostuňdan ganyňy we malyňy
gysganma, garyndaşyňdan
sowgadyňy we zyýaratyňy kesme,
duşmanyňdan adalatyňy we
ynsabyňy aýyrma».
***
Bir akyldardan sorapdyrlar:
— Nähili dost gowy?
Ol hem:
— Kemçiligimi doldurýan,
ýalňyşymy örtýän, ötünjimi kabul
edýän dost — diýipdir.
***
Kim haýry ýetmeýän dostdan razy
bolmasa, haýry ýetýän dostdan hem
razy bolmaz.
***
Bir adamdan sorapdyrlar:
— Dünýäniň lezzeti näme?
Onda ol:
— Göçeniňden soň gonmak,
soňra dostluk — diýipdir.

Hojaberdi APBAÝEW,
žurnalist.
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Toplan Gülşat
TaGaNDURDyÝEWa,
TMÝG-niň Gumdag şäher
Geňeşiniň başlygy.
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AK ÖÝ

2017-NJI ÝYLDA AHAL WELAÝATYNDA «NOWRUZ ÝAÝLASYNYŇ
AK ÖÝI» BINASY ULANYLMAGA BERILDI.

toÝly günleriň Ýaraşygy
AHAL WELAÝATY: «NOWRUZ
ÝAÝLASYNYŇ AK ÖÝI»

2017-nji ýylda hormatly
Prezidentimiziň Şa gadamy biziň
Ahal topragymyza düşüpdi. Şonda
Gahryman Arkadagymyz biziň
welaýatymyzda dagy etekläp oturan
ajaýyp ýaýlada «Nowruz ýaýlasynyň
ak öýi» binasyny açyp ulanmaga berdi.
Biziň muňa buýsanjymyzyň çägi ýok.
Milli Liderimiziň gadymy milli
gymmatlyklarymyzy geljekki ýaşlara
ýetirmekde uly işleri alyp barýar.
Munuň mysaly hökmünde, ak öýleri
aýdyp bileris. Hormatly Prezidentimiz
ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda
türkmeniň gadymy mukaddes ojagy
hasaplanýan ak öýleriň döwrebap
binalaryny açyp ulanmaga berdi.
Bu binalarda dürli maksatly çäreler,
maslahatlar, baýramçylyklar geçirmäge
ähli amatlyklar we mümkinçilikler bar.
Ahal welaýatynyň «Nowruz»
ýaýlasynda açylan «Nowruz
ýaýlasynyň ak öýi» binasynyň açylyş
dabarasynda ýene bir sogaply iş,
ýagny bag ekişlik dabarasy geçirildi.
Şonda welaýatda we ýurdumyzyň
çar künjeginde dürli saýaly we miweli
baglaryň müňlerçesi oturdyldy.
Mukaddes türkmen halkymyzyň milli
gymmatlyklaryny dünýä tanatmakda
we geljekki nesillere miras goýmakda
bitirýän işleri üçin milli Liderimize köp
sag bolsunymyzy aýdýarys.
Döwletýar HOJAMGULYÝEW,
Ahal welaýatynyň Gökdepe
etrabynyň ýaşaýjysy.
BALKAN WELAÝATYNDAKY
«TÜRKMENIŇ AK ÖÝI» BINASY
Milli gymmatlyklarymyzy
dünýä ýüzünde tanatmakda we
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nesillere miras goýmakda hormatly
Prezidentimiziň baştutanlygynda
uly işler alnyp barylýar. Şol edilýän
işler ýüreklerimizi joşduryp,
buýsanjymyzy artdyrýar.
Ine, şeýle işleriň biri hem
ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda
gurlup ulanylmaga berlen
«Türkmeniň ak öýi» binalarydyr.
Bilşimiz ýaly, ata-babalarymyz

gadym wagtlarda çarwadarlyk bilen
meşgullanypdyrlar. Çarwadarlyk
bolsa elmydama göçüp-gonup
ýörmegi talap edýän iş. Şonuň üçin
hem ata-babalarymyzyň öýleri
elmydama ýanlarynda, arkalarynda
bolupdyr. Olar tiz we ýeňil bolan
öýleri gurmaga uly üns beripdirler.
Şol oýlaryň netijesinde hem ak öýler
emele gelipdir.
Häzirki wagtda hormatly
Prezidentimiz milli gymmatlygymyz
bolan ak öýleriň ösýän döwrüň
talaplaryna doly laýyk gelýän
döwrebap görnüşlerini halkymyzyň
ulanmagy üçin gurup ulanmaga
berýär. 2021-nji ýylyň 14-nji
iýulynda hormatly Prezidentimiziň
Balkan welaýatyna iş sapary boldy.
Şonda hormatly Arkadagymyz
welaýatymyzyň merkezi bolan
Balkanabat şäherinde ähli amatlyklary
bolan «Türkmeniň ak öýi» binasynyň
açylyş dabarasyna gatnaşdy.
Şamämmet GARAJAYEW,
Balkan welaýatynyň Balkanabat
şäheriniň ýaşaýjysy.
DAŞOGUZ WELAÝATYNDAKY
«TÜRKMENIŇ AK ÖÝI» BINASY
Türkmen halky öý-ojagyny
mukaddeslige deňeýär. Atababalarymyz geljekki nesillere
milli gymmatlyklarymyzy miras

goýmakda uly aladalar edip, birnäçe
işleri durmuşa geçiripdirler. Häzirki
wagtda şol aladalary hormatly
Prezidentimiz dowam edýär.
Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy
bilen milli gymmatlyklarymyz taryhyň
tozly sahypalaryndan çykarylyp, ösüp
gelýän ýaş nesillerimiziň öwrenmegi
üçin ulanylýar we olara miras
galdyrylýar.
Hemmämize mälim bolşy ýaly, biz
birnäçe ýyllardan bäri ýurdumyzyň
ähli welaýatlarynda döwrebap
«Türkmeniň ak öýi» binalarynyň
gurlup ulanmaga berilýändigine
şaýatlyk edýäris. Bu binalar häzirki
döwrüň talaplaryna doly laýyk gelýär.

2021-nji ýylda mukaddes Oraza
baýramynyň bellenilýän günlerinde
hormatly Prezidentimiziň Şa gadamy
biziň Daşoguz ilimize düşdi. Hormatly
Prezidentimiz şonda welaýatymyzyň
merkezi Daşoguz şäherinde täze
ýaşaýyş jaý toplumynyň we
«Türkmeniň Ak öýi» binasynyň açylyş
dabarasyna gatnaşdy.
Uzakdan seredeniňde, seleňläp
görünýän bu binalar ony görenleriň
kalbyny tolgundyryp, hormatly
Prezidentimize ýürekden çykýan
alkyşymyzy artdyrýar. Bizi şeýle
ajaýyp döwürde ýaşadýan Gahryman
Arkadagymyzyň jany sag, belent
başy aman bolsun!
Baýly GURBANMYRADOW,
Daşoguz welaýatynyň Gubadag
etrabynyň ýaşaýjysy.
LEBAP WELAÝATYNDAKY
«TÜRKMENIŇ AK ÖÝI» BINASY
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30
ýyllyk toýunyň bellenilýän ýylynda
ýurdumyzyň çar künjeginde dürli
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GINNES

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ÝAZAN «ÖŇE, DIŇE ÖŇE, JAN WATANYM
TÜRKMENISTAN!» ATLY AÝDYMY DÜNÝÄDE IŇ KÖP KIŞINIŇ ÝERINE
ÝETIRMEGINDÄKI AÝDYM HÖKMÜNDE GINNESIŇ REKORDLAR KITABYNA GIRIZILDI.

maksatly desgalardyr binalar açylyp,
ulanmaga berildi. Olaryň hatarynda
biziň milli gymmatlygymyz bolan ak
öýlerimiziň döwrebap binalary hem bar.
Ýurdumyzyň welaýatlarynda
gurlup ulanmaga berilýän «Türkmeniň
Ak öýi» binalarynyň biri hem Lebap
welaýatynyň merkezi Türkmenabat
şäherinde açyldy. Welaýatymyzda
22-27-nji iýun aralygynda Medeniýet
hepdeliginiň bellenip geçilen
günlerinde hormatly Prezidentimiz

bu binanyň açylyş dabarasyna
gatnaşmak üçin welaýatymyza
geldi. Türkmenabat şäherinde uly
şatlyk-şowhunly dabara bilen açylyp
ulanmaga berlen «Türkmeniň Ak öýi»
binasynda birnäçe şagalaňly çäreler
we medeniýet işgärleriniň aýdymsazly konserti geçirildi.
Nesip bolsa, geljekde ähli
amatlyklar bilen üpjün edilen
«Türkmeniň Ak öýi» binasynda
ýene-de ençeme maslahatlardyr
baýramçylyk çäreleri geçiriler.
Bize ajaýyp döwürde ýaşamaga,
işlemäge ähli mümkinçilikleri döredip
berýän Gahryman Arkadagymyzyň
jany sag, ömri uzak bolsun!
Gözel GYLYJOWA,
Lebap welaýatynyň Türkmenabat
şäheriniň ýaşaýjysy.
MARY WELAÝATYNDAKY
«TÜRKMENIŇ AK ÖÝI» BINASY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwrüniň her bir aýy, güni taryhyň

sahypalaryna altyn harplar bilen
ýazylýar. Çünki hormatly Prezidentimiz
taryhda yz goýjak görlüp-eşidilmedik
il bähbitli, umumadamzat ähmiýetli
işleri alyp barýar. Şol işleriň biri hem
gadymy milli gymmatlyklarymyzy
geljekki nesillerimize miras goýmak
bolup durýar.
Garaşsyzlyk döwrüniň taryhyny
agtaryp görsek, 2015-nji ýylyň
noýabr aýynda Mary welaýatynda
«Türkmeniň Ak öýi» binasy açyldy.
Şol bina bolsa, Mary welaýatynyň
merkezi Mary şäherinde gurlup
ulanmaga berildi. Mary şäherinde
«Türkmeniň Ak öýi» binasynyň
açylyş dabarasynda biz ýene bir
dünýä ýaň saljak rekorda şaýatlyk
etdik. Şol gün binanyň açylmagy
mynasybetli ýurdumyzyň medeniýet
işgärleri «Türkmeniň Ak öýi»

IT TEHNOLOGI ÝA LA RY

HA KYNDA
10 MAGLUMAT

«Apple»-iň ilkinji nyşanjygy
alma agajynyň aşagynda oturan Isaak Nýutonyň kellesine
gaçjak bolup duran almanyň
şekilinde bolupdyr.
Adamlaryň 97 göterimi ýazýan
sözüniň dogry ýa-da nädogrydygyny bilmek üçin «Google»den peýdalanýarlar.
Biz bir minudyň dowamynda
gözümizi 12 gezek ýumup açýarys, kompýuter bilen iş salyşýan
adamlar bolsa ortaça 7 gezek
gözüni ýumup açýarlar.
Kompýuterde tekstleri ýygýan
adamyň barmaklary günde ortaça 20 km. aralygy geçýär.
Dünýädäki ilkinji jaňly sagat irden sagat 4-de jyrlaýan eken.

binasynda ilkinji baýramçylyk
konsertini berdi. Şol konsertde
hormatly Prezidentimiziň ýazan
«Öňe, diňe öňe, jan Watanym
Türkmenistan!» atly aýdymyny
dabara gatnaşyjylaryň hemmesi
uly şatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Şol
ýerine ýetiriliş bolsa, dünýäde iň köp
kişiniň ýerine ýetirmegindäki aýdym
hökmünde Ginnesiň Bütindünýä
rekordlar kitabyna girizildi.
Bu dabaradan birnäçe ýyl
geçenden soň ýurdumyzyň beýleki
welaýatlarynda hem birnäçe
«Türkmeniň Ak öýi» binalary açylyp
ulanmaga berildi. Ýurdumyzyň bäş
welaýatynda gurlan «Türkmeniň ak
öýi» binalary özleriniň kaşaňlygy,
döwrebap enjamlar, mümkinçilikleri
bilen ünsi çekmegi dowam edýär.
Bizi şeýle döwürde ýaşadýan
hormatly Prezidentimize bolan
buýsanjymyzyň we alkyşymyzyň
çägi ýok.
Kakajan BALTAÝEW,
Mary welaýatynyň Mary
şäheriniň ýaşaýjysy.
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Öz diňleý jilerini tapmak üçin
radio 38 ýyl, telewizora 13 ýyl,
«iPod»-a bolsa 3 ýyl gerek bolupdyr.
Dünýädäki ilkinji düşürilen foto
suraty kagyzyň ýüzüne çykarmak üçin 8 sagat gerek bolupdyr.
Ekrandaky tekstler kagyzdakydan 10% haýal okalýar.
Wideo oýunlary oýnaýan hirurglar beýlekilere garanyňda
37% az ýalňyşlyk goýberýärler.
Elektron poçtalar internetden öň
ýüze çykypdyr.
Taýýarlan Agamyrat
ROZY ÝEW,
Türkmen döwlet ykdysadyýet
we dolandyryş institutynyň
mugallymy.
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FUTBOL

2017-NJI ÝY LYŇ 10-NJY AW GUS TYNDA GÜNOR TA AME RIKA YK LYM
ÝA RY ŞYNDA KAR ÝE RA SYNDA KY ILKINJI GO LUNY TO RA SAL DY.

winisius Žunior(BrAziliýA)

2000-njy ýylyň
12-nji iýulynda
doguldy

a ga ag ty
« lamengonyň»
akademiýasynda
t lim al dy

1 ýaşynda San
aulu kubogynyň
ýaryşynda iň go y
hüjüm i boldy

2017-nji ýylyň
10-njy a gustynda karýerasyndaky
ilkinji goluny tora
saldy

201 -nji ýylyň
20-nji iýulynda
« ealyň» oýunysy h kmünde
tanyşdyryldy

boljak oglan 15-inde baş bolar
Milli ýygyndylaryň oýunlary tamamlanyp, ýene-de milli çempionatlaryň
duşuşyklary badalga aldy. Ispaniýada walensiýa-real duşuşygy boldy.
Ispaniýada geçen «ägirtleriň duşuşygynda» 2:1 hasabynda ýeňiş gazanan
«korol klubynyň» düzümindäki braziliýaly winisius Žunior 1 gol salyp, 1
gola hem ýardam berip, toparynyň 3 utuk almagyna goşandyny goşdy. Biz
hem ýaş ýyldyz barada käbir maglumatlar bilen okyjylarymyzy tanyşdyrmagy makul bildik.
6 ÝAşLy «ÝyLDyzjyK».
Braziliýanyňmilliýygyndysynyň
hem-deMadridiň«Real»toparynyňýar ymgoragçysyWinisius
ŽozePaýşandeOliweýraŽunior
2000-njiýylyň12-njiiýulyndaBraziliýanyňRiodeŽaneýroşäheriniň
etegindäkiSan-Gonsalusebitinde
dünýäinýär.WinisiusfutboldünýäsindäkiilkinjiädimleriniSalgeýru
köçelerindeäden,braziliýaly«ýyldyzjyk»6ýaşyndawagtyşäheriň
gar ypköçelerindenzehinliçagalar ygözleýänskautlar yňünsüni
özüneçekmegibaşarýarhemdeýerli«Flamengo»topar ynyň
akademiýasynyňşahamçasyna
alynýar.WinisiusŽuniorbuýerde
çagalartopar ynyňdüzümindedürli
görnüşliýar yşlaragatnaşyp,20dengowrakýar yşdaýeňijibolýar.
Olar yňhatar yndafutzalýar yşlaryhembardy.Buüstünlikleriniň
netijesindeoglanjyk10ýaşynda
«Flamengonyň»esasyakademiýasynatarapýoladüşýär.Buýerde
ýaşlygyndantaplananoýunçyüçin
ýagtygeljeköňdedi...
ILKINjI DUşUşyK we şerTNAMA. 16ýaşyndaSanPaulu
Kubogynyňýar yşyndaiňgow y
gyrakyhüjümçihökmündesylaga
mynasypbolanWinisiusŽunior
2017-njiýylyň13-njimaýynda
«SeriaA»-daesasytopar yňdüzüminde«AtletikoMineýro»toparynagarşyilkinjioýnunaçykdy.
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Buduşuşygyňyzýanyndanýaş
ýyldyztopar ybilenşertnamasyny
2022-njiýylaçenliuzaldýar.Täze
şertnamagörä,16ýaşlyoýunçynyňzähmethakyýokarlandyr yldy,
şeýle-de,oýunçynyňerkinsatyn
alnyşnyrhy30millionýewrodan
45millionýewrogetirildi.OýunçybilenÝewropanyňöňdebar yjytoparlar ygyzyklanypugrady.
Oýunçailkigyzyklanmabildiren
topar«MançesterÝunaýted»bolup,klubyňdirektor yEdWudword
ýaşbraziliýalyoglanjyküçinuly
mukdardakyserişdänisarpetmek
islemedi.
45 MILLIoN ÝEWRoLyK
TrANSfer. 2017-njiýylyň10-njy
awgustyndaGünortaAmerikayklymýaryşynda«Palestino»toparynagarşykarýerasyndakyilkinji
golunytorasaldy.Şolduşuşykda
«Flamengo»topary5:0hasap
bilenýeňişgazandy.10günden
soň,Winisius«SeriaA»-da«AtletikoGoiýaniýense»toparynagarşy
duşuşykdaikigezektapawutlandy.2018-njiýylyň15-njimartynda
Libertarodesiňkubogyugrundaky
ýaryşdailkinjigezekEkwadoryň
«Emelek»toparynagarşyduşuşykda,ätiýaçdanoýnagirenŽunior,iki
gezektapawutlanyp,toparyna2:1
hasapbilenýeňişgetirdi.2017-nji
ýylyň23-njimaýyndaMadridiň
«Realy»«Flamengo»bilenoýunçynyň2018-njiýylyňiýulyndaamala

aşyrylmalytransferibaradaylalaşandygynyresmiýagdaýdahabar
berdi.Transferiňbahasy45million
ýewrodeňboldy.Şertnamanyň
şertlerinegörä,ýarymgoragçynyň
ählihukuklarydiňe2018-njiýylyň
tomsunda,oýunçynyň18ýaşydo-
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FUTBOL

АЗИАТСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛАОПУБЛИКОВАЛА СТАТИСТИКУ,
В КОТОРОЙ ПОКАЗАЛА РЕЙТИНГ ИГРОКОВ КУБКА АФК СЕЗОНА-2021 .

landansoň«Real»toparynadegişli
bolmalydy.
«KOrOL KLUByNyň» ÝyLDyzy. Braziliýalyfutbolçy2018njiýylyň20-njiiýulyndaMadrid
topar ynyňoýunçysyhökmünde
resmiýagdaýdatanyşdyr yldy.
AwgustaýyndabolsaWinisiusyň
esasytoparbilentürgenleşjekdigi,
klubyň«Kastilýa»ýaşlartopar ynda
oýnajakdygymälimboldy.26-njy
awgustda«Kastilýada»ilkinjioýnunaçykdy.Braziliýaly«SegundaB»
çempionatynda«Las-PalmasB»
topar ynagarşyduşuşygyňesasy
düzümindeoýnaçykdy.2-njisentýabrdaşolýar yşda«AtletikoB»topar ynagarşyduşuşykdaikigezek
tapawutlanyp,topar ynyň2:2deňligi
gazanmagynakömeketdi.29-njy
sentýabrdaWinisiusŽunioresasy
toparüçinilkinjioýnuna«Atletiko»
topar ynagarşy87-njiminutdaätiýaçdangirdi.Duşuşykgolsuzdeňlikbilentamamlandy.Buduşuşykdameýdançaçykanbraziliýalyýaş
futbolçy,«korolkluby»üçinresmi
duşuşykdaoýnanilkinji2000-nji
ýyldadoglanoýunçyboldy.
BAry-ÝOGy 14 SeKUNT. 31-nji
oktýabrdaIspaniýanyňkubogynyň

1/16finalynda«Melili»toparyna
garşyWinisiusesasydüzümde
meýdançaçykdywe2goluňtora
salynmagynaýardamberdi.3-nji
noýabrdaIspaniýanyňçempionatynyň11-njitapgyrynda«Walýadolide»garşyduşuşykda«korol
klubynyň»esasytoparynyňdüzümindeilkinjigezektapawutlanmagy
başardy.2020/2021-njiýyllaryň
möwsüminiňÝewropaÇempionlarLigasynyňtoparçalaýynduşuşyklaryndaDoneskiniň«Şahtýor»
toparynyňderwezesinegirizengoly
bilenýaryşyňtaryhyndaätiýaçdan
girip,iňtizgolsalanrekordyňeýesi
boldy.Duşuşykdaätiýaçdan59-njy
minutdameýdançagirenbraziliýaly
ýaşýyldyzbary-ýogy14sekundyň
içindetapawutlanmagybaşardy.
HeM 15 ÝAşLy, HeM 17 ÝAşLy
ÝeňIjI. WinisiusŽunior2015-nji
ýyldaBraziliýanyňfutbolboýunça
milliýygyndysynyň15ýaşaçenliýaşlartoparynaçakylykaldy.
GünortaAmerikanyň15ýaşaçenli
ýaşlarynyňçempionatynagatnaşan
ýaşýyldyztoparybilenbuýaryşda
ýeňişgazanýar.Ýaryşdageçiren6
duşuşygynda6gezektapawutlananŽuniorözüniňaýratynzehininiň

bardygynyaçypgörkezýär.2016-njy
ýylyňiýunyndaWinisiusBraziliýa
milliýygyndysynyň17ýaşaçenli
ýaşlartoparynaçakylykalýar.8-nji
iýuldaöztoparybilençililideň-duşlarynagarşyoýnaçykanhüjümçi
2gezektapawutlanmagybaşarypdy.Oýunbrazilleriňpeýdasyna4:2
hasabyndatamamlandy.2016-njy
ýylyňsentýabryndaolBRIKSkubogyüçin17ýaşaçenliýygyndynyňdüzümindeýeralýar.Braziller
buýaryşdahemfinaldaGAR-yň
ýygyndysyny5:1hasabyndaýeňip,
kubogyňeýesibolýarlar.Winisius
hembuýaryşda4gezektapawutlanypdyr.2017-njiýyldaolGünorta
Amerikanyň17ýaşaçenliýaşlarynyňçempionatynagatnaşýar.Bu
ýaryşdahembrazillerýeňişgazanýar,Winisiusbolsaýaryşda7gezek
tapawutlanyp,kubogyňiňköpgol
salanhem-deiňgowyoýunçysy
baýraklarynamynasypbolýar.
jangeldi IşANKULy Ýew,
Çärjew etrabynyñ 15-nji
orta mekdebiniñ müdiriniñ
terbiÿeçilik işleri boÿunça
orunbasary.

Эльман тагаев — лучший
футболист КубКа афК-2021
Азиатская конфедерация футбола опубликовала статистику, в
которой показала рейтинг игроков
Кубка АФК сезона-2021 по показателю конверсии ударов с игры.
Как выяснилось, туркменские футболисты Эльман Тагаев
(«Ахал») и Алтымурад Аннадурдыев («Алтын асыр») занимают первое
и третье место соответственно.
Коэффициент конверсии Эльмана Тагаева составил 31,58% (13
ударов). Капитан «Ахала» забил на
турнире 5 голов.
1. Эльман Тагаев, «Ахал» — 35,7%
2. Хусайн Норчаев, «Насаф» —
27,2%.
3. Алтымурад Аннадурдыев,
«Алтын асыр» — 25%.
4. ХаледСалем,«МарказБалата»—23%

5. Живанилтон Мартинс
Феррейра, «Ли Ман» — 21%
Кубок АФК — второй по значимости клубный турнир в Азии.
Победителем последнего на сегодняшний день розыгрыша Кубка
АФК-2019 является ливанский
«Аль-Ахед». Турнир 2020 года не
состоялся из-за пандемии коронавируса.
Новый обладатель этого трофея
станет известен 5 ноября 2021
года. Победитель полуфинальной
пары «Насаф»/«Ли Ман» сыграет
в финале Кубка АФК-2021 с победителем противостояния «Мухаррак»/«Кувейт».
Подготовил Италмаз АМАНОВ,
спортивный обозреватель.
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«БАРСЕЛОНА»
– «РУБИН» – 1:2

Sport žur na liS ti ka Sy
(BAŞLANGYJY GEÇEN SANLARYMYZDA)

Maglumat beriji interwýu maglumat saklaýjy media birligi bolmak
bilen, ol žurnalistiň derwaýys meseleler, ýagdaýlar, faktlar, wakalar barada,
olardan habarly, baş çykarýan adam
bilen gürrüňdeşligi bolup durýar. Onuň
beýleki interwýulardan tapawudy, ilkinji
nobatda, möçberinde, ikinjiden bolsa,
alynýan maglumatlaryň häsiýetinde. Bu
interwýunyň häsiýetli alamatlarynyň ýene biri hem onda beýan edilýän faktlar,
wakalar, meseleler, ýagdaýlar baradaky
garaýyşlar žurnalistiň däl-de, interwýu
berýäniň adyndan aýdylýar. Şeýle hem,
interwýu seljerme beriş, hatda çeperpublisistik žanrlara degişli bolup hem
biler. Sport interwýusynyň käbir görnüşleri hakda biz okuw kitabynyň birinji
babynda hem aýdyp geçipdik.
Reportaž (ýerinden habar berme)
žurnalistiň özüniň şaýat bolan haýsydyr bir wakasy, ýagdaýy, fakty barada
gutarnykly maglumat saklaýjy media
birligi bolup, žurnalist döredijiliginiň
nusgawy habar beriş žanrlarynyň biri
hasaplanylýar. Reportažlaryň öz gurluşy, göwrümi boýunça örän köp dürli
bolýandygyna üns bermek gerek. Ol
barada aýratyn okuw gollanmasyny,
hatda okuw kitabyny taýýarlamak hem
mümkin. Häzir bolsa biz reportažyň
žanr hökmünde esasy häsiýetini nygtamakçy bolýarys. Ol häsiýet awtoryň
halk köpçüligine gürrüň berýän wakalaryna janly şaýat bolmagydyr.
Häzirki döwürde žurnalistikanyň
žanrlara bölünişigi barada çekişmelerde, olaryň arasyndaky meňzeşlikler,
žanrlaryň bir toparyna mahsus bolan
usullaryň beýleki toparyna geçmegi barada pikirler gitdigiçe kän ýüze
çykýar. Döredijilikde ýüze çykan bu
ýagdaý diňe bir habar beriş žanrlaryna
däl-de, seljerme beriş we çeper-publisistik žanrlara hem mahsusdyr.
Seljerme beriş žanrlarynyň häsiýetli
aýratynlyklary nämeden ybarat? Habar
beriş žanrlaryndan tapawutlylykda,
žurnalistikanyň seljerme beriş bölüminiň žanrlary maglumat bilen baglanyşykly has giň ýaýrawly sowallara-da,
ýagny «nähili?», «näme üçin?», «näme
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sebäpli?», «netijesi nähili?» diýen sowallara hem jogap berýär. Seljerme beriş
žanrlary bolup geçýän wakalary habar
bermek bilen birlikde, olaryň ýüze
çykmagynyň sebäbini, many-mazmunyny, jemgyýetçilik durmuşyna täsirini
düşündirýär. Eger-de žurnalist seljerme
beriş žanrlary boýunça işlemekçi, onuň
maglumat almak boýunça artykmaçlyklaryndan hem-de çuň mazmunly
serişdelerinden peýdalanmakçy bolsa,
onda ol anyk bir wakany, ýagdaýy, anyk
bir şahsyýetiň hereketlerini, gelen kararyny we ş.m. häsiýetlendirýän sebäpnetije arabaglanyşygyny düzmelidir.
Onuň maksady material bilen tanyşjak
halk köpçüliginiň pikirini häzirki wagt
— geçmiş —häzirki wagt — geljek
diýen ugurlar boýunça alyp gitmek.
Žanrlaryň hut seljerme beriş topary
jemgyýetiň belli bir böleginde žurnalist
döredijiliginiň wagt-giňişlik häsiýetini
nygtaýar diýmek bolar, ýagny pikirimizi başgaça aýdanymyzda, bu žanrlar
bolup geçýän wakanyň günler, aýlar,
ýyllar bilen ölçelýän täsirini düşündirýär. Şeýle hem hut seljerme berişde
anyk adamlar bilen anyk ýagdaýlarda
iş salyşýan žurnalistikanyň psihologiýa
düzümi açylýar.
Seljerme beriş toparyna maglumat
bilen işlemegiň şu görnüşlerini degişli
etmek bolar:
— teswirleme;
— interwýu;
— çekişme;
— metbugat-konferensiýasy;
— syn berme;
— söhbetdeşlik;
— makala;
— resenziýa;
Ilkibaşdan interwýuny žanrlaryň seljerme beriş toparyna hem goşmagymyzyň sebäbini aýdalyň. Onuň sebäbi hut
bu toparda bolup geçen waka, ýagdaýa
çuňňur seljerme berilýär. Interwýu belli
bir mukdar we hil alamatlaryny özünde
saklanda bolup geçen waka, ýagdaýa
düýpli seljerme berip biler.
Indi bolsa, geliň, bu žanrlaryň her haýsyna aýratynlykda kesgitleme bereliň.
Teswirleme žurnalistiň bir özüniň

ýa-da bilermenler bilen bilelikde, maglumat saklaýjy media birligine laýyklykda, derwaýys wakanyň, resminamanyň,
faktyň, ýagdaýyň mazmunyny düşündirmegi. Russiýanyň teleýaýlymlarynda
gidýän «Wagt» habarlar programmasyndan soňra döwürleýin häsiýetde berilýän Mihail Leontýewiň «Ýöne welin»
diýen rubrikasyny žurnalistiň ýekelikde
teswirlemesine nusga hökmünde görkezmek bolar. Ýurdumyzyň teleýaýlymlarynda goýberilýän, türkmen syýasatçylarynyň ýurdumyzda bolup geçýän
oňyn özgerişlikler hakynda «tegelek
stoluň başyndaky» söhbetdeşliklerini
hem teswirlemäniň häzirkizaman türkmen jemgyýetinde ýüze çykan täsirli
görnüşleriniň biri hökmünde häsiýetlendirmek bolar. «Türkmenistan Sport»
teleýaýlymynda hem ýurdumyzda we
dünýä ýüzünde bolup geçen sport
wakalaryny teswirleýän dürli görnüşde gepleşikler berilýär. Teswirlemäniň
dürli nusgalary ýurdumyzyň metbugat sahypalarynda hem yzygiderli çap
edilýär. Köpçülikleýin habar beriş neşirlerinde jemgyýet üçin derwaýys meselä ýa-da žurnalist tarapyndan ýüze
çykarylan ýagdaýa düşündiriş berýän
awtorlyk sütünlerini hem teswirleme
diýip atlandyrmak bolar.
Interwýu žurnalistiň bilermen, şaýat,
resmi wekil hökmünde çykyş edýän
şahsyýet bilen giňişleýin söhbetdeşligi.
Ýurtda uly meşhurlyga eýe bolan, aýratyn wajyp şahsyýetler bilen söhbetdeşligi seljerme beriş interwýusynyň
ýörgünli görnüşi diýip hasaplamak
bolar. Interwýuda berilýän sowallaryň
we jogaplaryň jemgyýetçiligi gyzyklandyrýan meseleler bilen bagly bolmagy
hökmany şert bolup durýar. Interwýu
alynmagynyň esasy maksady belli
şahsyýetiň bolan waka baradaky pikirlerini, garaýyşlaryny halk köpçüligine
ýetirmek bolup durýar.
(Dowamy bar)
Gurbangeldi
MÄMMETSÄHEDOW,
Türkmen döwlet bedenterbiýe
we sport institutynyň mugallymy.
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главные сенсации в
истории лиги чемпионов
Тут и победы туркменских тренеров над грозной
«Барселоной» и «Баварией»

Молдавский «Шериф» сотворил главную сенсацию ЛЧ этого сезона, в
Мадриде перестреляв «Реал» – 2:1. Этот результат точно стал одним из
самых неожиданных в истории турнира. «Sports.ru» вспоминает другие
главные сенсации главного Европейского турнира.
«Локомотив» – «Интер» –
3:0, сезон-2003/04

БАТЭ – «Рома» – 3:2, сезон-2015/16

«Порту» – «Артмедиа» –
2:3, сезон-2005/06

ЦСКА – «Реал» – 1:0 и 3:0,
сезон-2018/19

ЦСКА – «Арсенал» – 1:0,
сезон-2006/07

«Црвена Звезда» – «Ливерпуль» – 2:0, сезон-2018/19

«Копенгаген» – «МЮ» – 1:0,
сезон-2006/07

«Истанбул» – «МЮ» – 2:0,
сезон-2020/21

«Валенсия» – «Русенборг»
– 0:2, сезон-2007/08

«Шахтер» – «Реал» – 3:2 и
2:0, сезон-2020/21

«Рома» – «ЧФР Клуж» – 1:2,
сезон-2008/09
«Милан» – «Цюрих» – 0:1,
сезон-2009/10
«Хапоэль» Тель-Авив
– «Бенфика» – 3:0, сезон-2010/11

«БАРСЕЛОНА» – «РУБИН»
– 1:2, СЕЗОН-2009/10
Праймовый «Рубин» туркменского тренера Курбана
Бердыева благодаря голу
Карадениза и дальнему залпу

Рязанцева переиграл в гостях
праймовую «Барсу» Гвардиолы.
После матча Пеп резюмировал: «Бердыев выиграл у меня
дуэль». Великая игра. Не менее
великий тренер современности
Гвардиола высоко оценил свою
коллегу из Туркменистана.
«РОСТОВ» – «БАВАРИЯ» –
3:2, СЕЗОН-2016/17
Еще одна знаковая победа в
истории российского футбола
произошла в ноябре 2016-го:
в гости к «Ростову» приехала
грозная «Бавария». Ростовчане
не испугались: благодаря голам
Азмуна, Полоза и Нобоа обыграли мюнхенцев 3:2. В ту пору
«Ростов» тренировал урожнец
Ашхабада Иван Данилянц.

«Шахтер» – «Челси» – 2:1,
сезон-2012/13
«МЮ» – «ЧФР Клуж» – 0:1,
сезон-2012/13
«Селтик» – «Барселона» –
2:1, сезон-2012/13
БАТЭ – «Бавария» – 3:1,
сезон-2012/13
«Ман Сити» – ЦСКА – 1:2,
сезон-2014/15
«Динамо» Загреб – «Арсенал» – 2:1, сезон-2015/16
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SENSIZ MAŇA GYZYGY ÝOK BAGTYŇAM,
GARAŇKYLYK DUMLY-DUŞA GARANSAM.

ŞYGYR

ŞYGYR

«al la nur Ýa zy jy My Ýa şa hyr?!»
Allanuruň (Çaryýew) ýakyn
dostlarynyň biri Türkmen döwlet
medeniýet institutynyň talyby Begenç Annaýew bilen Allanur hakda
eden gürrüňimizde hem şu soragyň
jogabyny belli etmän goýupdyk.
Has dogrusy, Begenç özüniň hem
ýazy jylyk dünýäsinde ýaşaýandygy
üçin dostunyň ýazy jy bolmagyna
has ýykgyn edýändigini syzdyrdy.
Ýöne men welin...
Men Allanuruň goşga nähili inçelik, nähili hamraklyk bilen çemeleşýändigine belet. Şonuň üçin Begenjiň ýanynda dilim hernäçe: «Ahmal,
ahmal. Allanurda ýazy jy bolmak
üçin iň esasy zat — dil-ä bar» diýen
hem bol sa, ýüregim: «Allanuruň
ýüregi näme? Onuň şahyr ýüregi
bar ahyry!» diýip durmasy, halys
başymy çaşyrdy. Begenç dostuny
ýazy jy hasaplaýandygyny aýdyp,
meniň bilen sagbollaşanda ysgynsyz başymy atyp, ylalaşykly hoşlaşanam bol sam, ol lifte münüp, aşak
düşen badyma bar güý jüm bilen
başymy ýaýkadym: «Ýok, Begenç!
Allanur — şahyr!...».
Poeziýa bilen meşgullanýan ýaşlaryň internet torlarynda ýa-da ýolda-yzda gabatlaşan mahallary täze
goşgy soraýanlary bolýar. Eger bar
bol sa, «Ine, paýlaşaryn» diýip, ýok
hem bol sa «Nesip bol sa, ýazsam
okadaryn» diýip sypyp bolýan hem
bol sa, Allanur bilen beýle däl. Nämüçindir Allanur täze goşgy sorasa,
edil karzy bolup, şony bermeýän
adamyň duýgusy ýaly utanç gatyşykly galagop duýgyny başymdan
geçirýärin. Onuň sypaýyçylyk üçin
däl-de, hakykatdanam, goşgy küýsäp soraýandygyny duýup durkam:
«Wah, täze goşgym ýok-da...» diýmek, öz öňümde özümi utandyrýar.
Poeziýa hem bu dartgynly ahwaly
az görýän ýaly, meniň öňki ýazan
goşgularymyň baryny «goltugyna
gysýar-da», meni ýalňyz goýup,
Allanuruň arkasyna geçýär. Şeýdibem, şol ýerde poeziýanyň hakyky
hossarynyň kimdigi ýüze çykýar:
«Ertir ýazaryn, birigün ýazaryn...»
diýip ýören biagyr menmi ýa her
goşgyňa bisabyrlyk bilen garaşyp
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ýören Allanurmy?
Allanuruň «Ýetişiksiz okuwçynyň gündeligini» ýazmagy köplerde
onuň ýazy jydygyna ynam döretdi.
Hatda menem şol eseri okan halatym içimden «Bu dil bilen basym
ökde ýazy jylyga ýetişseň gerek»
diýipdim. Emma soňra Allanury
has ýakyndan tanap, onuň poeziýa bolan söýgüsiniň näderejede
çirksizdigine göz ýetirdigimçe, bu
çaklamam terzini üýtgetdi. Men Allanuruň şahyrdygyna, özem özüniň
şahyrdygyny aňmaýan şahyrdygyna düşündim.
Käwagtlar pikir edýän, bir gezek
hem şygyr ýazman dünýäden öten
şahyrlar, gör, näçedir?! Ýa-da häzir
şolaryň, gör, näçesi ýaşap ýörendir?!
Olaryň özlerini şahyr diýip atlandyrmaga, şeýledir diýip pikir etdirmägede bogun ysdyrmaýan güýç — onuň
alyhezretleri Poeziýa bolan beýik
hormat! Olar, gör, näçe sapar şol beýik hormatyň hatyrasyna öz göwün
sandyklaryny açman, açsalaram
onuň içindäki dürdänelerini Poeziýanyň boýnuna dakmaga mynasyp görmän yzyna salandyrlar?!
Onsoňam, bu ahwalaty göz öňüne
getirmek üçin üýtgeşik fantaziýa
hem gerek däl. Şahyr dälleriň şygyr ýazmaga döwtalap wagtynda,
şahyrlaryň şygyr ýazmaga ýaýdanýandyklary tebigy ýagdaý. Meniň
Allanur täze goşgy soranda eýesiniň
öz zadyny soraýşy ýaly oda-köze
düşmegimem şondan nyşan.
Men Hojaberdi aga jaň edip: «Allanur Çaryýewe syn ýazyp ber, özem
Allanuruň özi seniň ýazmagyňy
isleýär» diýen wagtynda, dogrusy,
begenjime boýum ösen ýaly boldy.
Içimden: «Ahyry Allanuruň kimdigi hakyndaky soragy oky jylaryň
öňünde-de keserdip goý jak wagtym
boljak ekeni!» diýip pikir etdim. Inede, şol arzyly pursat! Siziň öňüňizde
Allanuruň diliniň güý ji bilen ýazan
proza eseri hemem ýüreginiň güý ji
bilen ýazan şygyrlary dur. Okap
görüň, Allanur ýazy jymyka ýa-da
şahyr?!
Aýgül GARAÝEWA,
şahyr.

arzuwlaMda arzuw Seniň barlygyň,
hiç keS tutup bilMez Seniň Ýeriňi

kindiwanja
kySSalar
DÜŞBÜJE OGLANJYK
Begenç bu ýere dostlary bilen kitap
almak üçin gelipdi. Dostlary, ýagny
Wepa oňa «Tom Soýeriň başdan
geçirenleri» diýen kitaby almagy
maslahat berdi, Ýusup bolsa «Fedýor
daýy, güjük we pişik» powestini. Ikisem
ol kitaplary özleriçe suratlandyrdylar,
öwdüler. Begenç olary üns berip diňledide, iň soňunda «Oragatdy» diýen kitaby
satyn aldy.
Gaýdyp barýarkalar Ýusup ondan:
— Näme üçin biziň saýlan
kitabymyzy almadyň? — diýip, öýkeli
äheňde sorady. Begenç:
— Mende diňe bir kitaba ýeterlik pul
bardy. Men seň al diýen kitabyňy alan
bolsam onda Wepa öýkelärdi. Wepaň
al diýen kitabyny alan bolsam sen
öýkelärdiň.
— Barybir, biziň ikimizem senden
öýkeledig-ä — diýip, Wepa geň galyp
sorady.
Begenç:
— Ýöne bu siziň diňe biriňizi
öýkeledenimden gowy — diýip, jogap
berdi.
GARBANYŞHANALARYŇ BIRINDE
Müşderiniň «Iýer ýaly bir zatlar
barmy?» diýen sowalyna ofisant
gyz «Bizde iýer ýaly köp zatlar bar!»
diýip, alçaklyk bilen jogap berdi. Onuň
alçaklygy müşderiniň göwnünden turdy.
«Geliň, onda şeýdeliň. Siziň özüňiz
meň üçin bir zatlary saýlap äkeläýiň»
diýip, onuň eline tutduran «naharlaryň
sanawyny» yzyna gaýtardy. Gyz onuň
haýyşyny derrew kanagatlandyrsa-da,
ýöne näme üçindir getirilen nahardan
müşderiniň göwni suw içmedi. Içinden
welin «Özi saýlap getiren bolsa, diýmek,
bu onuň öz halaýan nahary bolsa
gerek» diýdi-de, özüne zor salyp iýip
başlady. «Belki, ol häzir özüniň halaýan
tagamyndan maňa hödür edendigi
üçin azajygam bolsa lezzet alýandyr»
diýip, öňündäki nahara has-da işdämen
topuldy. Gyz bolsa oňa birgeňsi
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BIR SÖZ DIÝDIŇ – TUTUŞ YNSAN KOWMUNYŇ
MÜŇ ÝYLDANAM ZYBANYNA GELMEJEK.

WYSAL

Allanur ÇARYÝEW,
«Türkmenistan» gazetiniň
habarçysy, Türkmenistanyň
Prezidentiniň «Türkmeniň
Altyn asyry» bäsleşiginiň
ýeňijisi.
ýylgyryp seredip durdy. «Hawa,
bu onuň göwnüne ýaraýar» diýip,
müşderi öz ýanyndan hoş boldy.
Şonuň üçinem öňündäki gapda
hiç zat goýmady, ählijesini iýdi.
Hasaplaşyp durka ol ýylgyryp
gyza ýüzlendi.
— Ýaňky maňa elten
naharyňyz öz halaýan
naharyňyzmydy?
Gyz:
— Ýok-la. Şu gün şol nahary
saýlaýan ýok. Biz bolsa bu gün
ony köpräk taýýarlapdyrys —
diýip, göwnübir jogap berdi.
GYZJAGAZ WE SATYJY
Gyzjagaz bazarda aýlanyp
ýörkä, bir çetde dürli kitaplary
satyp oturan adama gözi
düşdi. Gyzjagaz derhal ol
ýere baryp, nebsewürlik bilen
kitaplara seredip başlady.
Kitaplar köne bolsa-da, şeýle
bir gowy kitaplardy. Gyzjagaz
ýanyndaky pullaryň barysyna
kitap satyn aldy. Öýlerine
baryp, bu kitaplary hezil edip
okajakdygyny ýatlap göwnühoş
boldy. Birdenem özüne birgeňsi
nazar bilen seredýän satyja gözi
düşdi-de, gyzjagaz oňa sowal
bilen ýüzlendi:
— Daýy, şu kitaplary
özüňizem okap görüpmidiňiz?
— Ýok.
— Hä... okan bolsadyňyz, siz
bulary satmazdyňyz...

SOWAL

Ýyllar menden ýasan eken düňle deý
Aýanlygny hyýalynda çekeni.
Bagty gözläp, seni tapdym dünýeden,
Sygyndygym sen bolmaly ekeniň.

Pikirleriň aýanlykdan daşdamy
Ýa-da özümmikäm aňardan ejiz?!
Uzakdamy säwlikleriň yzasy,
Ýazgaryp günäsin öterden heniz?!

Bir söz diýdiň – tutuş ynsan kowmunyň
Müň ýyldanam zybanyna gelmejek.
Bagyş etdim şonda saňa ömrümiň
pursatlarny – owaz bolsa diňlejek.

Bu ykbala günä diýmek gerek däl,
Ýolumyzy özümizdik başgalan.
Gadyrmyza gadyr goýup bilmedik
Ýitirmeklik gorkusyndan daşdakak.

Ykbal maňa gülüp bakdy sen bolup,
Içim ýakan ýyllar geldi amana.
Ömrüm meniň bir pursada deň bolup,
Diňe şol gün ýaşan ýaly hamana,

Düşünemok, bu gün bagt dymyp dur –
Birmahalky öz ýanyna çagyran.
Ýa-da söýgi salymyza aslyşyp,
Aýralyga taşladykmy labyryn?!

Seni däl-de, meni saňa getiren
ýollar diýdi: «Näziň bolsa çeker bi».
Şol söz meni al-asmana göterip,
Şol söz meni seň alnyňda çökerdi.
...Şu gün,
ertir...
ýyllarboýy diňmejek,
Yhlasyma parh goýjak biri sen.
Sen bilýärmiň, mähribanym, dünýede
Diňe seni söýmek üçin diri men.
SENSIZLIK
Arzuwlamda arzuw seniň barlygyň,
Hiç kes tutup bilmez seniň ýeriňi.
Duýup galdym bu jahanyň darlygyn,
Haçan-da sen goýbereňde elimi.
Sensiz maňa kyndygyny bilýämiň,
Umytlarym öçüp barýar göwnüme.
Arzuwlardan daşa düşen dünýäniň,
Aýralygy ýükün goýdy egnime.

Senem meni mençeräjik söýüpdiň,
Gizlemegiň hajaty ýok sözlemän.
Bu gün seniň gözleriňden agtaryp,
Edilmedik günälermi gözleýän.
...Dogrusy, men hakda arzuwňy gizläp,
Senem öz göwnüňi aldamadyňmy?!
Ýa-da soňky gezek jaňymy alman,
Gyzyl düwmä basyp aglamadyňmy?!
SERET, BU GÜN...
Seret, bu gün pese düşdi bulutlar,
Howa sowuk, çapgyn ýel bar aýazly.
Gowsy, bu gün öýden çykman otyrgyn,
Ýyly pejiňize çoýup aýagňy.
Iş bitmän-ä galmaz siziň öýňüzde,
Jany sagka iner ýaly agalaň.
Seňem içiň gyssa, gürleşmek üçin,
Daýzaňyzyň lälik gyzyn çagyryň.

Sensiz maňa gyzygy ýok bagtyňam,
Garaňkylyk dumly-duşa garansam.
Belki, dünýäm mähriň bilen ýagtylar,
Gussalarma söýgiň bilen dolansaň.

Ýa bolmasa, öýüň körpe «hanynyň»
Gözi burlup sallançaga ýetdigem,
Üwre şony, bolman durmaz saňa-da,
Bahanamyz akja bäbek etseňem.

Pikirlerme ýat bolupdyr sazlaşyk,
Sensizlige öwrenşenok didelem.
Duýgularmyň arasynda azaşyp,
Garaşýan men, garaşamok diýsemem.

Gelnejeň-ä birazajyk dynç alar,
Seňem, näme, çaga üwrän adyň bor.
Daşarda-ha üşärsiň sen ýene-de,
Ne üýtgeşik edip bilen zadyň bor.

Söýýän ýürek unutmagy bilmese,
Geljegni arzuwa baglaýan eken.
Ýary ýara garaşanda gelmese,
Söýgem çyny bilen aglaýan eken...

Sallançakda ýatan kiçi «hanyňam»,
Bolup durmaz ullakan bir azary.
(Sallançagy üwremekmiş ynsanyň
Edip biljek iň mukaddes azaby.)
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ANTUAN DE SENT-EKSZÝUPERINIŇ «KIÇIJIK ŞAZADA» ESERI
250-DEN GOWRAK DILE WE ŞIWÄ TERJIME EDILIPDIR.

250
Kitap oka,
goşgy ýazyp, bolmanda,
Ýürekdäki diýjeklerňi boşatgyn.
Daş çyksaňam ýyly geýin,
bolýamy?!
Üşäýmegin, «janjagazy toşap» gyz.
2017 .
NÄDIP UNUTDYŇ?!
Düwýär, açylýar,
Süllerýär güller.
Sensizem bolsa,
Ötüp dur günler.
Täze Aý dogýar,
Asmany ýüzüp.
Soň batyp gidýär,
Umydym üzüp.
Ýürekde saklap,
Goýmadym seni.
Sendiň şol aldap,
Söýmedik meni.
Doňýürekmi sen?
Edipdiň dözüm.
Düşüp bilemok,
Özüme özüm,
Saňa garaşýan,
Ejizmidim men?!
Unudyp bilemok,
Ezizmidiň sen?!
...Barlygyň – bagt,
Sensizlik – erbet.
Nädip unutdyň,
Maňa-da öwret!..
BAGYŞLAMAK
Bir-birege kine etdik ýene-de,
Indi dünýäň özem bizden öýkeli.
Ýürekden ýürege ýol çeken söýgiň,
Terpinipdir gursakdaky heýkeli.
Kineli bolsamam, halyňy her çak,
Gökden uçan durnalardan soradym.
Gabanýaryn seni özge gözlerden,
Hemem seni öz gözümden
goradym.
Hatar gurap geçip barýar günlerem,
Ýol bolupdyr düýnki inçe ýodalar.
Men-ä seniň barlygyňda ýaşadym,
Senem meni ýatlaýansyň käteler.
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Uzaklardan sözleşeli ikimiz,
Şemallary çapar edip arada.
Ýöne bolsun gürrüňmiziň ählisi
Bir-biregi bagyşlamak barada...

ARTYKMAÇLYK
Aýdylmadyk sözmi ýa,
Dymyşlykmy, bilmedim.
Maňa näme ýetenok,
Ýüregimi diňledim.
Dünýäň durky pyşyrdy.
Sanap ýürek urgusyn,
Janyma jaý tapamok...
Düşünemok dogrusy.
Akyl zol-zol bulaşýar,
Duýgy bilen deň etmän.
...Ýöne şuny duýýan men —
Men birin-ä gerek däl.

SOWUKLYK
Gowluk hakda tutarygy az bolan,
Ýamasy köp «ynsan» diýen
eşigmiň.
Gyryp ençe arzuwlarmyň ganatyn,
Göge bakyp ýerdeligme düşündim.
Öňýeteni ýakyn saýdym,
ynandym,
Şeýdip, başym kän degipdi daşa-da.
Ýöne ýene rowa görmän özüme,
Men ömrümi özge üçin ýaşadym.
Ýetilmedik menzillemde arman bar,
Uçup bilsem, düşlemezdim ýerde
men.
Tapmak üçin asmanda bir çäresin,
Zemin içre derman gözlän
derdimiň.
Gözlerimde ahmyr bolan ýaşlaram,
Owasynda ýöne ýere doňmady.
Gussa bürän sowuklykdy, sowukdy,
Maňa dünýäň bar eçilen sowgady.
...Nirä baksam, mähir küýsän
dideler –
Arzuwlarny gussalarna düşeýän.
Halys indi ýadatdy bu sowuklyk,
Halas ediň, men şeýlebir üşeýän.

DÖREDIJILIK
ADAMLARYNYŇ
DURMUŞYNDAN
Uilýam Şekspiriň eserleri esasynda
birnäçe filmler surata düşürildi. Onuň
diňe «Gamlet» eseriniň özi 20 gezekden
gowrak kinoçylar tarapyndan surata
düşürildi.
***
Her ýazy jynyň öz aýratynlygy bar.
Ýazy jy Wirjiniýa Wulf dik durup kitap
ýazar eken.
***
Ilkinji audio kitaplar geçen asyryň 30njy ýyllarynyň ahyrynda döräp, olar gözi
gowy görmeýän adamlar üçin niýetlenilipdir.
***
Dünýäniň abraýly gazetleriniň biri «The New York Times» gazeti bolup,
adaty günlerde onuň tiražy 1,1 milliona
ýetýän bolsa, dynç günlerinde 1,6 milliona golaý nusgada çap edilýär.
***
Mark Tweniň Atlantik ummanyny 29
gezek geçendigini bilýärdiňizmi? Ol
ömründe 30 kitap, 50 müňe golaý eser
ýazypdyr.
***
Mark Twen diňe bir eserleri bilen däl,
eşikleri bilenem ünsi özüne çekipdir. Ol
ak penjek, ak-gara şlýapa we gyzyl jorap
geýmegi halapdyr.
Toplan Orazgeldi ATAÝEW,
Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

12 000

4 ÝAŞLY ÇAGALAR SÖZLE ÝIŞ ÜÇIN 12000 SÖZDEN PEÝDALANÝARLAR.

çagalar hakynda gyzykly MagluMatlar
Täze doglan bäbekler gök reňki
görüp bilmeýärler.
Dört ýaşly çagalar günde ortaça
900-den gowrak sowal berýärler.
Iň gadymy çaga oýnawajy
b.e.öňki 1000 ýyllyga degişlidir.
Nigeriýa ekiz bäbekleriň iň köp
dünýä inýän ýurdudyr.
Täze doglan bäbegiň elleri bir
aýlyk bäbegiň elinden has güýçlidir.
Dünýäniň köp ýurtlarynda «eje»
we «kaka» sözleri birmeňzeşdir.
Arap ýurtlarynda çagalaryň
gatnaşmagynda guralýan düýe
ýaryşlary meşhurlyga eýedir.
Şwesiýada 12 ýaşa ýetmedik

çagalary mahabat üçin peýdalanmak
gadagan edilendir.
Kompýuterde dürli oýunlary
oýnamagy halaýanlar beýleki
çagalara garanyňda okamagy we
ýazmagy tiz öwrenýärler.
Koreýada dünýä inen bäbekleriň
1 ýaşy 3 aýdan soň bellenilýär. Muny
olaryň bäbegi ene göwresindäki 9
aýy hem hasaba almagy bilen düşündirip bolar.
XVII asyrda Lýudowik ogly üçin
ýörite kitaphana taýýarladypdyr.
Täze doglan bäbekler gyzyl we
ýaşyl reňki saýgaryp bilýärler.
Bäbekler ýanwar we mart

SURATA DÜŞÜREN WE KOMPÝUTERDE
BEZÄN ANNANUR REJEPOW.

Esaslandyryjysy — Türkmenistanyň Sport
we ýaşlar syýasaty ministrligi
«7/24.tm» — «Türkmenistan Sport» halkara
žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy.
Salgy: Aşgabat, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 54.
Taýýarlanan senesi: 04.10.2021. / A-107819
Žurnaly elektron görnüşde «turkmenmetbugat.gov.tm»
we «metbugat.gov.tm» internet sahypalaryndan
hem-de «Türkmenmetbugat» mobil
goşundysyndan okap bilersiňiz.
Телефон: +99312 22-81-38
e-mail: turkmenistansport@list.ru
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aýlarynda köp dünýä inýärler.
Çagalaryň bir wagtda 5 zat bilen
meşgullanyp bilmek ukyplary bardyr.
Hytaýda körpeleri çagalar
bagyna 2 aýlyk döwründen kabul edip
başlaýarlar.
Ýaponiýada ene-atalar ýygnagy
ýokdur.
Braziliýada çagalara futbol
oýnamagyny gadagan etmek iň
ýakymsyz temmidir.
Belgiýada çagalary 3 ýaşdan
mekdebe kabul edip başlaýarlar.
Taýýarlan Dilrabo
BABAMYRADOWA,
talyp.

горосКоп на неделю
(04.10 - 10.10. 2021)

ОВЕН (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)

Даже если получится не все из того,
что вы планировали, не корите себя.
Вы неплохо поработали в последнее
время! Обязательно придумайте себе
награду в виде приятной поездки или
покупки. Однако на тяжелую пищу в
этот период налегать не стоит!

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Мощное влияние на вас сейчас
будут оказывать окружающие люди.
Выбирайте себе собеседников более
тщательно! Расставьте приоритеты: на
первое место пока лучше поставить
семью. Работа подождет. Конфликты в
эти дни лучше не затягивать.

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ)
Не ведитесь на провокации!
Оставайтесь спокойными, даже
если вас будут выводить на
эмоции. Финансовая ситуация
улучшится. В данный период благоприятно совершать денежные
вложения. Однако не помешает
перед этим проконсультироваться со специалистом!

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ – 21 АВГУСТА)

Вашей энергии сейчас хватит на
выполнение множества мелких и
крупных дел! Интересно, что одним
из самых удачных дней окажется
пятница, 8 октября. Смело назначайте важные встречи и переговоры! В
последующие за этим числом выходные отдохните как следует.

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)

С ленью сейчас будет сложно
бороться. Но если не сумеете это
сделать, вас ждут неприятности.
Свободное время на этой неделе
потратьте на чтение полезных книг.
Вскоре на работе вам представится
шанс блеснуть своими знаниями и
всех удивить.

4 октября в этом году станет крайне
приятным для вас днем. Любимый человек удивит, день сложится удачно,
да и настроение будет прекрасным!
На этой неделе возможны препятствия и сложные задачи. Главное - не
хватайтесь за все сразу! Расставьте
приоритеты.

КОЗЕРОГ (21 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)

Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут происходить в
вашей жизни. Лучше научитесь умело
подстраиваться под них. С родными не
ссорьтесь: вскоре вам может понадобиться их помощь. Дети в эти дни
будут крайне капризны. Держитесь!

Это время благоприятно для новых
знакомств. Одинокие Водолеи могут
встретить свою судьбу. Что касается
финансов, постарайтесь не влезать в
долги и не брать кредитов. 6 октября
будет непростой для вас день, заранее заручитесь поддержкой близких.

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)

Соблазнам, которые будут вас
преследовать на каждом шагу,
лучше не поддаваться. Это касается в том числе и вашего питания.
Особенно на выходных, придерживайтесь полезного рациона.
Любимый человек в эти дни может
показать себя не с лучшей стороны.

ДЕВА (23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)

Звезды советуют вам замедлиться и перестать спешить.
Отложить второстепенные дела
на потом. На работе аврал возникнет ближе к середине недели, но
и там лучше делегировать, чем
выполнять все самостоятельно.
Пожалейте себя! Сейчас вам нужен
качественный отдых.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ – 22 ДЕКАБРЯ)

Подумайте о том, что бы вы
хотели изменить в своей жизни.
Период благоприятен для спонтанных решений. Уже сейчас можно и
нужно планировать летний отдых!
Хорошо, если он будет семейным
или совместным с друзьями. В одиночестве вам лучше не оставаться.

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)

Пора поднимать себе настроение! Включите в свое расписание
развлечения и встречи с друзьями. Возможно, вас не обойдут
стороной вирусы и простуды. Но
если обратитесь к врачам вовремя, лечение не затянется!

