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BÖYÜK  SƏHRANIN  QUMLARI  ALTINDA  SU  MƏNBƏYİ

Alimlər Böyük Səhranın və Afrika qitəsinin digər bölgələrinin qumları altında
 yerləşən su ehtiyatlarının müfəssəl xəritəsini yaratmışlar 

“Environmental Research Letters” elmi nəşrində yer almış 
məqalədə deyilir ki, Böyük Səhrada su 75 metr dərinlikdə yerləşir və 
onun miqdarı yerin səthindəki su ehtiyatlarından 100 dəfə çox ola 
bilər. Su ehtiyatlarının böyük bir hissəsi Afrikanın şimalındadır. Su lap 
qədim vaxtlardan su laylarında yerləşir.

Alimlərin fikrincə, yeraltı mənbələr bütün qitədə suya olan 
tələbatı ödəmək üçün kifayətdir. 

Lakin bu dirilik suyunu çəkib çıxarmaq asan olmayacaqdır, çünki 
iri quyuların qazılması su laylarının dağılmasına gətirib çıxara bilər. 

Hazırda Afrika qitəsində 300 milyondan çox adamın təmiz sudan 
istifadə etmək imkanı yoxdur.

SAKURA  ALİMLƏRİ  TƏƏCCÜBLƏNDİRDİ
Kosmosda olmuş toxumdan yetişdirilmiş sakura iki il ərzində çiçəkləmişdir

Yaponiyada açıq kosmosda olmuş toxumdan yetişdirilmiş gənc sakura 
ağacı çiçəkləmişdir.

Həmin ağacın yetişdirildiyi toxum çəkisizlik şəraitinin bitkilərə 
təsirinin öyrənilməsi məqsədilə səkkiz ay Yaponiyanın Beynəlxalq kosmik 
stansiyasındakı “Kibo” modulunda saxlanılmışdır.

Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə, adətən səkkiz il müddətinə 
çiçəkləyən sakuranın belə tez çiçək açması onları təəccübləndirmişdir.

ÇİNDƏ  DÜNYANIN  ƏN BAHAL I QOYUNU  BƏSLƏNİLİR

Sinsizyan-Uyğur Muxtar Diyarında Bəradər Paeratinin tövləsində bəslədiyi 
uzun qulaqlı əfqan cinsindən olan ağ qoyunun dəyəri 1,6 milyon dollardır

AzərTAc xəbər verir ki, Paeratinin ötən ilin martında 
Əfqanıstanın Qəndəhar vilayətində 300 dollara satın aldığı quzu indi 
qoçdur və onu 1,6 milyon dollara satın almaq istəyən müştəri də 
vardır. Lakin Bəradər onu satmaq niyyətində deyildir. Böyük, sallaq 
qulaqları olan qoç qızıl qiymətinədir.

Bəradər bildirmişdir ki, onu əsla satmaram. Əksinə, nəslini 
artırmaq, sürü düzəltmək fikrindəyəm. Qoçumun qulaqları uzundur 
və onun özəlliyi də budur. Qızıl qiymətinə qulaqları var onun.

Bu qoçun süni cütləşdirilməsi zamanı bir "seans" üçün Bəradər 
müştərilərdən 45 min dollar almaq niyyətindədir.

Dünyada indi uzun qulaqlı əfqan cinsindən cəmi 1000 qoyun 
vardır.

Ötən il Kaşğar şəhərində Dolan adlı belə qoç üçün 1,3 milyon 
dollar təklif edilmişdi
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DÜNYANIN  ƏN  BAHALI  TOYLARINDAN  BİRİ 

Britaniyada yaşayan ərəb milyarder qızına  Versal sarayında toy etmişdir

Fransanın paytaxtı Parisin yaxınlığındakı Versal sarayında 
indiyədək rəsmi mərasimlər, mədəni və kütləvi tədbirlər keçirilmişdir.

Fransız krallarının yay iqamətgahı olan saray bir zamanlar 
zadəganların əyləncə yeri idi. Bu günlərdə isə saray tarixində ilk dəfə 
müsəlman toyuna səhnə olmuşdur.

AzərTAc xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Britaniyada 
yaşayan ərəb milyarder, 72 yaşlı silah alverçisi Vafiq Səid qızı Rəşanın 
toyunu məhz Versal sarayında etmək qərarına gəlmişdir.

Təzə bəy Xalid Xəvaca və gəlin Rəşa Səidin toyuna yalnız 
Britaniyadan 700 siyasətçi, iş adamı, şou-biznes ulduzları qatılmışdır.

Dünyanın ən bahalı toylarından birində 26 yaşlı gəlinin əynində 
358 min dollarlıq gəlinlik vardı. 27 yaşlı Xalid Xəvaca isə 23 min 
dollarlıq kostyumda olmuşdur.

Toyda qonaqlara verilmiş 6 metr hündürlükdəki tortun 
bəzədilməsinə isə 310 min dollar xərclənmişdir.

Qonaqlar qarşısında oxuyanlar arasında məşhur müğənni Robbi Uilyams da var idi.
Toydan sonra qonaqlar Paris Operasına dəvət olunmuş və ziyafət orada davam etdirilmişdir.
Toyun ertəsi günü isə bəylə gəlin özəl "Boeing 737" təyyarəsində "bal ayı"na yollanmışlar. Onların qalacağı 
bütün otelləri gəlinin atası satın almışdır.

Həmin otellərin sayı isə 34-dür və onların hamısı gəlinə cehiz kimi veriləcəkdir.

ALBOMUN  ÜZ  QABIĞI – 1,6  MİLYON  DOLLARA

Belçikalı rəssam Erjeyə məxsus komiks albomunun üz qabığı 
hərracda rekord qiymətə satılmışdır

Söhbət belçikalı reportyor Tintinin macəraları haqqında çəkilmiş ilk komiks 
albomundan gedir.

Parisdə hərraca nadir komiks albomunun “Tintin Amerikada” adlı ilk nəşrinin üz 
qabığı çıxarılmışdır. O, Tintin haqqında macəra seriyasının yaradıcısı belçikalı rəssam 
Erje tərəfindən çəkilmişdir.

Üz qabığına 1,6 milyon dollar ödənilmişdir.
Qeyd edək ki, reportyor Tintin və onun Milu adlı iti haqqında komikslər seriyası 

1929-cu ildən buraxılıb və 60 il ərzində bütün dünyada məşhur olmuşdur. Həmin 
komikslər seriyası əsasında Hollivud film və cizgi filmləri də çəkmişdir.

ÜÇ MİN İLLİK BƏZƏK ƏŞYASI TAPILIB

İsraildən olan alimlər yaşı üç min il olduğu güman edilən zərgərlik məmulatı aşkar ediblər

Bu tapıntı indiyədək aşkar edilən ən bahalı qızıl əşya hesab 
edilir. Trend-in məlumatına görə, bu barədə Rusiya mətbuatı xəbər 
verir.

Təl-Əviv Universitetinin alimləri bu qiymətli əşyanı xristian 
dinində əhəmiyyətli yeri olan Megiddo şəhərinin yaxınlığında 
aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar ediblər. Bəzək əşyası 
saxsı qabdan tapılıb. Bunun da onun sahibinin həmin əşyanı 
hamıdan gizli saxladığına bir işarə olduğu bildirilir.
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