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 9 Noyabrın 27-də
 9 Bakıda və  Abşeron yarımadasında dəyişkən bu-

ludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək,günün ikinci yarısında  
güclənəcək, axşam  arabir  daha  güclənəcək.   Gecə 10-13°, 
gündüz  14-16°, Bakıda gecə 10-12°, gündüz  14-16° isti ola-
caq.  Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə 
sütununa yüksələcək, nisbi rütubət  60-70 faiz  olacaq.

 9 Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şah-
buz və Şərur rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış ya-
ğacağı, duman olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv 
olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşa-
ma doğru tədricən kəsiləcək. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti, 
gündüz  7-12° isti olacaq. 

 9 Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə 
arabir yağış yağacağı, duman olacağı  gözlənilir. Qar yağa-
cağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək,  ayrı-ayrı yerlərdə ara-
bir güclənəcək.  Gecə 0-4°, gündüz  4-8° isti olacaq.  

 9 Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, 
Laçın, Zəngilan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış, 

dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Axşam tədricən 
kəsiləcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.  Gecə 
1° şaxtadan 4°-dək isti, gündüz  4-8° isti olacaq.  

 9 Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonla-
rında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, duman olacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, yüksək dağ-
lıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam tədricən 
kəsiləcək. Gecə  4-7°, gündüz 12-16° isti olacaq.  

 9 Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, 
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, 
Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış ya-
ğacağı, duman olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv 
olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə 
1-6° , gündüz 8-13° isti, dağlarda gecə 2° şaxtadan 3°-dək 
isti, gündüz 3-6° isti olacaq.

 9 Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, 
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,Biləsuvar, Saat-
lı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında bəzi 
yerlərdə arabir yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Ay-
rı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru 
tədricən kəsiləcək. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək.  Gecə 5-10°, gündüz  13-17° isti olacaq. 

 9 Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara  rayon-
larında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-
ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Səhər saatlarında  
duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 7-11°,  gündüz 13-17°, dağlarda 
gecə 5-8°,  gündüz 8-11° isti olacaq. 
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 9 Biləsuvar rayon sakini Səfiyev İlkin Özüxan oğlunun adına verilmiş  
hərbi bilet itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Səhifəni hazırladılar:  
M.Hacıxanlı, Q.Qasımov, M.Qəribov,  E.Abbasov, R.Toğrul və 
S.Rzayeva.

İdman xəbərləriSosial şəbəkələrdən seçmələr 

Maraq dünyamız Vallettada bir qızıl, bir gümüş  
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından aldı-

ğımız məlumata görə, Maltanın paytaxtı Vallettada 
yeniyetmə taekvondoçular arasında Avropa birinciliyi 
start götürüb.

Yarışın birinci günü Azərbaycan millisi üçün 
uğurlu alınıb. Belə ki, mübarizəyə dörddəbir fi-
naldan başlayan yığmamızın üzvü Zəhra İsaye-
va (29 kq) ilk döyüşündə Elli Antoniounu (Kipr), 
yarımfinalda Arijana İvanovici (Serbiya), finalda 
isə Efe Nazlını (Türkiyə) məğlub edərək çempi-
on tituluna yiyələnib.

Digər taekvondoçumuz Xuraman 
Cavadzadə (37 kq) də yarışı medalla başa vu-

rub. Səkkizdəbir finalda mübarizəyə başlayan 
idmançımız Lilo Gameli (Fransa), ardınca Eyla 
Makası (Bosniya və Herseqovina) məğlub edib. 
X.Cavadzadə yarımfinalda erməni Melanie 
Qrace Ayvazyana da gücünü göstərib. Rəqibinə 
heç bir şans verməyən taekvondoçumuz inam-
lı qələbə qazanıb. O, finalda isə Sofiya Hiniçlə 
(Xorvatiya) döyüşüb və rəqib üstün olduğundan 
gümüş medala layiq görülüb.

Beləliklə, yığmamız Avropa birinciliyinin ilk 
günündə 1 qızıl və 1 gümüş medal qazanıb.

Gimnastlarımızın  
uğurlu çıxışı 

Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada davam edən 
batut gimnastikası üzrə dünya yaş qrupları yarış-
larında milli komandamızın iki üzvü fəxri kürsünün 
zirvəsinə yüksəlib.  

Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının 
yaydığı məlumata görə, sinxron batut proqra-
mında 15-16 yaş kateqoriyasında mübarizə 
aparan təmsilçilərimiz Maqsud Mahsudov və 
Hüseyn Abbasov bütün rəqiblərini qabaqlaya-

raq qızıl medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, tamblinq gimnastikası üzrə 

17-21 yaş kateqoriyasında çıxış edən millimizin 
üzvü Tofiq Əliyev gümüş medala sahib olub.

Elmar Abdullayevin beynəlxalq titulu
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Fujairah 

şəhərində 64-cü şahmat bəstəçiliyi konqresi keçiri-
lib.  Azərbaycan Şahmat Federasiyasından aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, gündəlikdə 45-ci şahmat 
həlletməsi üzrə dünya çempionatı, çoxsaylı həlletmə 
və tərtib yarışları, Beynəlxalq Şahmat Bəstəçiliyi 
Federasiyasının (WFCC World Federation for Chess 
Composition) iclasları və təşkilata yeni prezident 
seçkiləri baş tutub.

WFCC-nin qərarı ilə ölkəmizin 
nümayəndəsi Elmar Abdullayevə şahmat 
bəstəçiliyinin üçgedişli bölməsi üzrə beynəlxalq 
hakim titulu verilib.

O, Şirvan şahmat məktəbinin yetirməsidir. 
Abdullayev Azərbaycanla yanaşı, Gürcüstan, 
Mərakeş və Rumıniyada, ümumilikdə, 7 yarış-
da hakimlik edib. E.Abdullayev bu adı qazanan 
üçüncü nümayəndəmizdir.

Xatırladaq ki, bu titula 2009-cu ildə İlham 
Əliyev (etüd bölməsində), 2016-cı ildə isə 
Kənan Vəlixanov (yardımmat bölməsində) layiq 
görülüblər.

Ankarada “Şuşa ili”  
Bu günlərdə Ankarada “Şuşa ili” çərçivəsində keçirilən növbəti tədbirdə Şuşaya həsr 

olunan yeni kitabların –“Salam, Azərbaycan" və "Qarabağın qara kitabı"nın təqdimatı olub. 

İki qardaş ölkənin–Azərbaycan 
və Türkiyənin bir çox alim, diplomat, 
incəsənət ustaları və tələbələrin  
iştirak etdiyi toplantı ölkəmizin 
Türkiyədəki səfirliyinin və Ankara 
Hacı Bayram Vəli Universitetinin 
birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. 

Tədbir öncəsi xalqımızın zəngin 
mədəniyyətini əks etdirən fotolar-
dan ibarət sərginin və İrs Mətbuat 
Evi tərəfindən nəşr edilmiş kitab 
sərgisinin açılışı da olub. Hacı Bay-
ram Vəli Universitetində təşkil olu-
nan tədbirdə iştirakçılar Şuşa haq-
qında qısa film də izləyiblər.

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri 
Rəşad Məmmədov və universitetin 
məsul əməkdaşları çıxış edərək 
“Paşa Həyat Sığorta”nın dəstəyi ilə 
İrs Mətbuat Evi tərəfindən türk dilində çap edil-
miş "Salam, Azərbaycan" və "Qarabağın qara 
kitabı" adlı kitabların türk ictimaiyyətinə təqdim 
olunmasının əhəmiyyətini qeyd ediblər. 

İrs Mətbuat Evinin direktoru Musa Mərcanlı 
və “Paşa Həyat Sığorta” ASC-nin İdarə Heyətinin 
sədri Niyaz İsmayılov kitabların ərsəyə gəlməsi 
ideyası və prosesi barədə iştirakçılara məlumat 
veriblər. Professor Toğrul İsmayıl çıxışında 
kitablarda əhatə olunmuş mövzuların geniş 
ictimaiyyətə çatdırılmasının böyük əhəmiyyət 
daşıdığını bildirib. 

Tədbirin bədii hissəsində isə universitet 
nəzdində fəaliyyət göstərən  konservatoriyanın 
musiqi qrupu və bu ali təhsil ocağında oxuyan 
azərbaycanlı tələbələrdən ibarət “Şuşa” an-
samblının üzvlərinin ifalarında maraqlı musiqi 
nömrələri təqdim olunub.

P.S. Sözügedən tədbir Türkiyə mediasın-

da geniş işıqlandırılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin, şəxsən 
cənab səfir Rəşad Məmmədovun təşəbbüsü 
və təşkilatçılığı ilə  qardaş ölkədə müntəzəm 
olaraq bir-birindən maraqlı tədbirlər keçirilir və 
bu tədbirlər barədə məlumatlar sosial media 
izləyicilərinin diqqətinə çatdırılır. Azərbaycanın 
Türkiyədəki səfirliyinin və hörmətli səfirin adın-
dan edilən müvafiq paylaşımlar izləyicilər 
tərəfindən maraqla qarşılanır, onlar öz fikir və 
düşüncələrini, rəy və təkliflərini bildirirlər. 

Beləcə, tədbirlər barədə məlumatlar internet 
vasitəsilə geniş oxucu auditoriyasında yayılır. 

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl səfirlik An-
karada böyük Azərbaycan bəstəkarı Fikrət 
Əmirovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr 
edilmiş maraqlı tədbir keçirmişdi. Biz “Xalq 
qəzeti” olaraq həmin tədbir barədə oxuculara 
məlumat vermişdik. 

Hər dəfə noyabrın  
 30-da Bakıda futbol üzrə 28-ci 
SSRİ çempionatının finişində 
televiziyalarımızda “Neftçi" – 
"Spartak" (Moskva) görüşündə 
çəkilmiş süjeti görəndə bir daha 
əmin olursan ki, indi çox-çox 
uzaq 1966-cı ildə oynanılmış 
və azarkeşlərimizi  sevincdən 
göylərə qaldırmış həmin matçın 
futbol tariximizdə ayrıca yeri 
var.

Süjetdə respublika stadionunun 
tamaşaçılarla ağzınadək dolu tribu-
nalarında "Neftçi" pərəstişkarlarından 
birinin əlində üzərində "Bronza nam, 
ostalnoye vam" sözləri yazılmış lövhə 
görürük. Oyunun gedişindən razı ol-
duğu aydın hiss edilən həmin azarke-
şin xoşbəxt anlar yaşadığını təsəvvür 
etmək üçün əlindəki lövhəni necə qü-
rurla tutduğunu görmək kifayətdir.

Sonrakı illərin nəticələrinin 
göstərdiyi kimi, 28-ci çempionatın me-
dalları "Neftçi" üçün keçmiş Sovet İttifa-
qı birinciliklərində ilk və yeganə böyük 
uğurdur. Nə 66-cı ilə qədər, nə də on-
dan sonra komandanın belə nailiyyəti 
olmayıb.

Tallinli hakimin idarə etdiyi 
"Spartak"la sonuncu görüşün taleyi-
ni, əslində, hələ birinci hissədə indi 
xatirələrdə Azərbaycan futbolunun 
əfsanəsi kimi yaşayan Anatoli Bani-
şevskinin moskvalı məşhur qapıçı, 
sonralar isə məşhur şərhçi Vladimir 
Maslaçenkonun qoruduğu qapıya vur-
duğu iki qol həll etdi. Fasilədən sonra 
bakılılar qonaqları daha bir dəfə oyuna 
mərkəzdən başlamağa məcbur edib 
45000 tamaşaçının alqışları altında 

meydanı gurultulu qələbə ilə tərk etdilər.
Azərbaycan paytaxtı futbolçu-

ları bu mühüm oyunda 3:0 hesa-
bı ilə qalib gələrək çempion Kiyev 
"Dinamo"sundan və ikinci mükafatçı 
Rostovun OİK komandasından sonra 
çempionatı üçüncü yerdə başa vurdu-
lar. Beləliklə də bürünc medallar bizim 
oldu.

Üstəlik də, Banişevski və həmin 
mövsümdə " Neftçi"nin ən sərrast oyun-
çusu, rəqib qapılarından 14 top keçirən 
Kazbek Tuayev ölkənin ən yaxşı 33 fut-
bolçusu sırasına daxil edildilər.

İndi 1966-cı il "Neftçi" komandası-
nın tarixində SSRİ çempionatlarında ən 
uğurlu il kimi qalır. O gözəl günlərdən 
isə artıq əlli altı il ötür.

"Spartak"la oyun başa çatan kimi 
"Azərbaycan bədən tərbiyəçisi"–

"Fizkulturnik Azerbaydjana" qəzeti 
müxbirlərinin elə meydanın kənarında 
bürünc medallı futbolçulardan  aldıqları 
qısa müsahibələr də idman tariximizdə 
əbədi yaşayacaq.

Sergey Kramarenko: "Qorxurdum 
ki, mənim bir səhvim matçın nəticəsinə 
həlledici təsir göstərsin. Amma həyəcan 
heç vaxt qapıçının müttəfiqi olmamış-
dır. İndi isə mən matç ərəfəsində ol-
duğundan daha çox həyəcanlanıram. 
Təsəvvür edin, biz bürünc medalların 
sahibiyik". 

Nikolay Boqdanov: "Təəccüb-
lənməyin, amma matçın bizim xeyrimizə 
qurtaracağına şübhə etmirdim. Ancaq  
indi sakitəm, sonra həyəcanlanacağam: 
həm bürünc medal, həm də idman us-
tası adı almaq böyük hadisədir".

Vladimir Bruxti: "Əsəbləşirdim–

özüm üçün, müdafiəçilərimiz üçün, bü-
tün futbolçularımız üçün. Təkcə bunu 
deyə bilərəm ki, indi rahat nəfəs ala 
bilirəm”.

Yaşar  Babayev: " Gizlətməyəcəyəm, 
oyundan qabaq xeyli həyəcanlanırdım. 
Özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Uşaq-
lıqda mənim üçün ilk dəfə velosiped alın-
dıqda heç bu qədər sevinməmişdim". 

Mübariz Zeynalov: "Kaş ki, 
mən bu görüşdə oynayacağımı 
əvvəlcədən bilməyəydim. O zaman az 
həyəcanlanardım".

Kazbek Tuayev: " Özümü gözəl hiss 
edirəm. Müvəffəqiyyət qazanacağımıza 
bir an da şübhə etmirdim. Mən hələ 
Rostovda qələbə qazananda  uşaqlara 
demişdim ki, bürüncə yolumuz açıldı".

Anatoli Banişevski: "Oynamaq, 
qalib gəlmək, medallara layiq oldu-
ğumuzu sübut eləmək istəyirdim. Bu 
oyunda top vurmağı çox istəyirdim. İndi 
keçirdiyim hisslər  ikinci topu vurandan 
sonra yarandı. Mən başa düşdüm ki, 
bürünc bizdədir. Sevinirəmmi? Məgər 
sevinməmək mümkünmu?".

 Yarım əsrdən də çox əvvəl, no-
yabrın sonunda "Neftçi"–"Spartak" 
görüşündən dərhal sonra çəkilmiş və 
bu gün diqqətinizə çatdırdığımız foto 
da futbol salnaməmizə əvəzsiz bir ya-
digardır.

Yenə noyabrın sonudur. Bürünc ko-
mandadan həyatda olanlara cansağlığı 
arzusu ilə, dünyasını dəyişənlərə ehti-
ramla.

Oqtay BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

“Bürünc bizim, qalanı sizin”

Ölkəmizdə “Big Data” 
araşdırmaları 

Bu günlərdə AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda “Big 
Data” analitikası problemləri üzrə tədqiqatlar aparılıb. Bu barədə Elmi şuranın 
növbəti iclasında məlumat verilib. Hesabatı təqdim edən texnika üzrə fəlsəfə 
doktoru, dosent Məkrufə Hacırəhimova rəhbərlik etdiyi şöbənin elmi-tədqiqat 
fəaliyyətindən söz açaraq “Big Data mühitində milli intellektual potensialın 
qiymətləndirilməsi üçün metodların işlənməsi” mövzusunda aparılan 
tədqiqatlardan bəhs edib. 

O, “Big Data” mühitində intellek-
tual potensialın qiymətləndirilməsinin 
nəzəri-metodoloji əsaslarının tədqiqi, 
formalaşdırılması xüsusiyyətləri, 
həmçinin qiymətləndirilməsi 
sahəsində beynəlxalq təcrübənin, 
eləcə də informasiya cəmiyyəti 
şəraitində insan resurslarının miqrasi-
yası problemləri ilə bağlı araşdırmala-
rın nəticələrinin məqalə və konfrans ma-
teriallarında öz əksini tapdığını diqqətə 
çatdırıb.

Şöbə müdiri “Sosial şəbəkə 
məlumatlarının sentiment analizi üçün 
maşın təlimi metodlarının tətbiqi”, 
“Şəbəkə trafiki verilənlərində anoma-

liyaların (DoS hücumların) aşkarlan-
ması metodlarının analizi”, “İnternet-
media resurslarının monitorinqi və 
qiymətləndirilməsi mexanizmlərinin 
işlənilməsi” və digər mövzular üzrə apa-
rılan tədqiqatları diqqətə çatdırıb, onların 
nəticələri barədə məlumat verib.

Ruslar “Moskviç”ə qayıdır
Moskvadakı keçmiş “Renault” 

zavodunda “Moskviç” avtomobillərinin 
seriyalı yığılmasına başlanılıb. TASS 
xəbər verir ki, bu günlərdə zavodun 
açılış mərasimi keçirilib.

Mərasimdə Baş nazirin müavini, 
Sənaye və Ticarət Nazirliyinin rəhbəri 
Denis Manturov, Moskva meri Sergey 
Sobyanin və “Moskviç” zavodunun 
baş direktoru Dmitri Pronin iştirak 
ediblər.

Məlumata görə, yeni model 
“Moskviç 3” adlanır. Qeyd olunub ki, 
“Moskviç” elektromobilləri 2025-ci 
ildə rus akkumulyatoru və mühərriki 
ilə təchiz olunacaq.

Xatırladaq ki, bu il fevralın 24-də 
Rusiyanın Ukraynaya hücumundan 

sonra dünyanın əllidən çox ölkəsi 
Rusiyaya qarşı maliyyə sanksiya-
ları tətbiq ediblər. Qərbin aparıcı 
dövlətləri Rusiya ərazisində fəaliyyət 
göstərən maşınqayırma zavodlarını 
bağlayıblar. 

Ayda baza qurulacaq
İnsan oğlunun Yerdən kənarda hələ ki, ayaq basdığı yeganə kosmik cisim 

olan Ay, bəşəriyyətin və elmin inkişafı ilə yenidən super güclərin əsas tədqiqat 
və yarışma meydanlarından biri halına gəlmişdir. "Soyuq müharibə" illərində 
ABŞ və SSRİ arasında texnoloji və ideoloji mübarizənin cərəyan etdiyi əsas 
cəbhələrdən biri olan kosmik fəzadakı yarışın ilk mərhələsi SSRİ-nin böyük 
uğurları ilə müşahidə olunsa da, yekunda ABŞ-ın Aya ilk insanı göndərməsiylə 
yeni mərhələ başlamışdır.

Ümumiyyətlə, 2018-ci ildən bəri 
müxtəlif missiyalar üzrə kosmosa ən 
çox raket göndərmiş ölkə titulunu daşı-
yan Çin, bu sahədəki sürətli irəliləyişi ilə 
ABŞ-a rəqib olacaq yeni ölkə statusu qa-
zanmışdır. Məsələn, ən son məlumata 
görə, hazırda Çin alimləri Ay bazasını 
enerji ilə təmin edəcək sistem üzərində 
işləyirlər. Bu barədə "South China Mor-
ning Post" nəşri informasiya yayıb. 
Ölkənin Ay proqramının baş konstruk-
toru Vu Veyren bildirib ki, Çin 2028-ci 
ilin sonuna kimi Ayın cənub qütbü ya-
xınlığında stansiya qurmağı planlaşdı-

rır. Bu məqsədlə bazanın 
enerji təchizatı nüvə enerjisi 
hesabına ödəniləcək. Belə 
ki, Ayda nüvə stansiyasının 
inşa olunacağı planlaşdırı-
lır. Məqsəd burada yaradı-
lacaq tədqiqat və təcrübə 
bazalarını fasiləsiz elek trik 
enerjisi ilə təmin etməkdir.

   Çin mühəndisləri ha-
zırlanmaqda olan nüvə re-
aktorunun təfərrüatlarını 
açıqlamır, lakin yeni obyek-
tin, təxminən, 1 meqavat 
enerji istehsal edə biləcəyi 

vurğulanır. Bu, yeraltı bunkeri, Ay 
səthində çoxsaylı uçuş və eniş modu-
lunu, Yerlə əlaqə sistemini və tədqiqat 
gəmilərini enerji ilə təmin etmək üçün 
kifayət etməlidir. 

    Xatırladaq ki, 2013-cü il de-
kabrın 14-də pilotsuz ilk kosmik 
gəmisi "Change-3"ü Ayın səthinə 
müvəffəqiyyətlə endirə bilən Çin, bu 
sahədə ABŞ və SSRİ-dən sonra dün-
yada üçüncü dövlət kimi tarixə düşüb. 
Məhz həmin vaxt ilk dəfə olaraq Ay 
səthinin yüksək dəqiqliklə 3D xəritəsi 
tərtib edilmişdi.  

 Arıları robot əvəz edərsə... 
Məşhur fizik-alim Albert Eynşteynin “Əgər arıların nəsli kəsilərsə, 

bəşəriyyət sadəcə 4 il yaşaya bilər” deyərək əhəmiyyətini vurğuladığı 
arıların həyatı təhlükədədir. Çünki bir çox bitkilərin kənd təsərrüfatı 
istehsalı üçün lazım olan ən mühüm təbii tozlandırıcılardan biri olan bal 
arılarının sayı bəzi xəstəliklər və əlverişsiz ekoloji şərait səbəbindən 
gündən-günə azalmaqdadır. Ona görə də arıların kütləvi şəkildə 
ölümünə qarşı hərəkətə keçən bəzi ölkələr alternativ yollar axtararaq 
bu məqsədlə müxtəlif layihələrlə çıxış edirlər. 

Sevindiricidir ki, adıçəkilən qlo-
bal əhəmiyyətli problemin həllinə 
qardaş Türkiyə alimləri də töhfə 
vermək üçün bu yaxınlarda maraqlı 
ixtira ediblər. Belə ki, Robototexni-
ka, Süni İntellekt Texnologiyaları 
Araşdırma və Tətbiq Mərkəzində 
(ROMER) çalışan elm adamla-
rı  nəsli kəsilmək təhlükəsi altında 
olan arıları qorumaq məqsədilə 
robot arıların köməyindən yarar-
lanmaq fikrindədirlər. Həmin robot 
arıların çiçək tozu daşıyıb bitkilərin 
mayalanmasında istifadə olunması 
planlaşdırılır.

Bu məqsədlə  tədqiqatçılar 
dünya miqyasında nəsli kəsilmək 
təhlükəsi ilə üzləşən arıların sağlam 
şəkildə çoxalması üçün bilavasitə  
robot arıların yerləşdiriləcəyi 
yeni nəsil arı pətəyi hazırlamaq 
niyyətindədir. Qeyd edək ki, layihə 
İngiltərə, Avstriya və Çexiyadan 
olan araşdırma qrupu ilə birgə 
həyata keçirilir.

Layihənin Türkiyə üzrə 
nümayəndəsi Erol Şahin bildirib 
ki, əsas məqsəd ekosistemi qoru-
maqdır. Onun sözlərinə görə, əgər 
arılar yox olarsa, bütün ekosistem  
çökmək təhlükəsi ilə üzləşə bilər. 
Arı ailəsinin varlığını təmin edən 
yeganə fərd pətəkdəki ana arıdır. 
Bu  arının sağlamlığını təqib edib 
daha çox nəsil verməsini təmin edə 
bilsək, bununla bütün pətəyin sağ-
lamlığını qoruya bilərik.  Pətəkdə 
daha çox işçi arının  olması isə 
daha çox tozlanma və ağacların 
yaxşı bar verməsi deməkdir.
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