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 Hündürlüyü 150 metrə çatan tikilinin diametri 200 
metrdir. Çadır xüsusi tərtibatı ilə seçilən şəffaf plyonka 
ilə örtülmüşdür.

Ümumi sahəsi 23 min kvadratmetrə çatan binada 
Mərkəzi Asiyanın ən iri əyləncə və ticarət mərkəzi 
yerləşir. Burada ofislər, restoranlar, kinoteatrlar, spa 
mərkəzləri, konsert zalı, botanika bağı, 700 avtomobil 
üçün dayanacaq, kiçik qolf meydançasının olduğu 
əyləncə parkı və hətta akvapark da vardır.

Qazaxıstanın paytaxtı Astanada yerləşən 
“Xan Şatır” dünyanın ən böyük çadırı hesab olunur

İlkin qiyməti 20-40 min dollar arasında 
müəyyənləşdirilən gödəkçənin alınması üçün hərrac 6 
saatdan çox davam etmişdir. 

Bu hərracda ABŞ-ın sabiq prezidentinə aid 
müxtəlif əşyalarla bağlı təxminən 700 lotto təqdim 
edilmişdir. 

Hərracı Con Kennedinin xüsusi köməkçisi Devid 
Pauersin ailəsi təşkil etmişdir.

ABŞ-ın sabiq prezidenti Con Kennedinin 
xüsusi hazırlanmış gödəkcəsi

 hərracda 665 min dollara satılmışdır

DÜNYANIN  ƏN  BÖYÜK  ÇADIRI665  MİN  DOLLARA  GÖDƏKÇƏ

O, kəhrəba rəngli daşı evə gətirəndə hələ bu daşın ecazkar 
xüsusiyyətlərə malik olduğunu bilmirdi. Luo daş parçasının qəribə, 
hətta fantastik “bacarığı”nı təsadüfən aşkarlamışdır. Daşın deşiyinə 
yandırılmış siqaret qoyulandan cəmi 5 dəqiqə sonra kəhrəba qaya 
parçası o siqareti tamamən sümürür.

Siqaretin növündən asılı olaraq daşın onu çəkib qurtarma vaxtı 6 
dəqiqəyədək davam edə bilər. Amma istənilən halda daş parçası adam 
kimi siqaret çəkir.

Hazırda 2,2 kiloqram ağırlığı olan bu daş Çin Milli Elmlər 
Akademiyasının alimləri tərəfindən tədqiq olunur.

Çinin cənub-şərqindəki Fuszyan vilayətindəki Lonyan şəhərində
 yaşayan Luo Yuanşi dağlarda qəribə daş tapmışdır

SİQARET  ÇƏKƏN  DAŞ 

Los-Anceles şəhərinin sahillərində aparılmış sınaqlardan uğurla keçən Emili 48 km/saat sürətlə üzür, uzaqdan 
idarə olunur.Emili suda batmır və dənizdə çətin durumda olan insanların ondan tutmasından sonra həmin adamı 
sahilə doğru gətirir.

 “Emili” adı verilən robot insanla müqayisədə 12 dəfə sürətlə üzür, dəniz sularında bir 
batareya ilə 120 kilometr hərəkət edə bilir

 DƏNİZDƏ  BATANLARI  XİLAS  ETMƏK  ÜÇÜN  ROBOT 
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Klassik musiqinin hər mənada faydalı olması çoxdan məlumdur. Onu 
hətta idmançılara da məsləhət görürlər: klassik musiqi sayəsində idman 
məşqləri daha səmərəli olur. 

Alimlər ayrı-ayrı musiqi əsərlərinin təsirini təhlil etmək və onlardan 
hansının idmançılar üçün daha münasib olduğunu müəyyən etmək 
qərarına gəlmişlər. 

Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Lyudviq van 
Bethovenin 4-cü simfoniyasının 4-cü hissəsi fiziki təlimlər zamanı ən 
yaxşı köməkçidir.

Lakin bu məqsədlə başqa klassik əsərləri də cəsarətlə seçmək olar. 
Klassik musiqi sayəsində kortizolun (stress hormonunun) səviyyəsi 
azalır, ürək sıxılmalarının tezliyi tarazlaşır, arterial təzyiq göstəriciləri 
yaxşılaşır.

Klassik musiqinin faydalı təsirini hiss etmək üçün məşqlər zamanı onu 
fon kimi səsləndirmək kifayətdir. Maraqlıdır ki, başqa musiqi janrları 

idmançılara bu dərəcədə müsbət təsir göstərmir, bəzi məşhur pop və rok kompozisiyaları isə əksinə, əsla münasib 
olmayan vaxtda ürək sıxılmalarının sayını artırır.

Bethovenin simfoniyası idmançılar üçün ideal vasitə hesab edilmişdir

İDMANÇILAR  ÜÇÜN  İDEAL  VASİTƏ

Araşdırma müəllifləri bildirmişlər ki, “Ferrari”yə qələbəni 
avtomobil sahiblərinin görünməmiş loyallığı qazandırmışdır. 
“NEWSru.com” saytının yazdığına görə, İtaliyanın “Fiat” şirkətinə 
məxsus idman avtomobillərinin kiçik istehsalçısı “Google” və 
“Coca-Cola” şirkətləri ilə müqayisədə reklama çox az vəsait 
xərcləyir. 

Dünyanın ən bahalı brendi isə ekspertlər tərəfindən yenə də 
“Apple” sayılmışdır. Ekspertlər onu 87 milyard dollar məbləğində 
qiymətləndirmişlər. İkinci yerdə hələlik kifayət qədər böyük məsafə 
ilə “Apple”dən geri qalan “Samsung” şirkəti qərarlaşmışdır. Lakin 
“Samsung”un brendinin qiyməti 2012-ci ildə birdən-birə 54 faiz 
artmışdır. Nəticədə şirkət öz telefonları üçün əməliyyat sisteminin 
istehsalçısını reytinqdə üstələmişdir. 52,1 milyard dollar 
məbləğində qiymətləndirilmiş “Google” (artım 4,7 faiz) şirkəti 
üçüncü yeri tutmuşdur. 

İtaliyanın “Ferrari” avtomobil konserni Amerikanın “Google” və 
“Coca-Cola” şirkətlərini geridə qoyaraq, “Brand Finance” 
şirkətinin reytinqində dünyanın ən nüfuzlu brendi sayılmışdır 

DÜNYANIN  ƏN  NÜFUZLU  BRENDİ

 

Rusiya mətbuatının verdiyi məlumata görə, qiymətli daş yanvarın 
sonlarında tapılsa da, ekspertlər üzərində araşdırma apardığı üçün 
yalnız fevralın 13-də bu barədə məlumat açıqlanıb. Sarı çalarlı şəffaf 
almaz səkkizüzlüdür. Ekspertlər nadir almazın auksionda ən azı 1 
milyon dollara satılacağını bildirirlər.

Yakutiyada 145 karatlıq nadir sarı almaz tapılıb

NADİR  ALMAZ
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O, evsiz, eşiksiz, işsiz adamdır. Lakin  vicdanlı və 
dürüst insandır. Məhz bu səbəbdən də küçədə oturaraq 
dilənən Harris yoldan keçən qadının onun qarşısına 
qoyduğu qaba atdığı pula görə gözlərini açmadan 
minnətdarlıq etdi.

Harris mürgü vururdu.Handan-hana gözlərini açıb 
qaba baxan Harris orada 1 dollarlıq əskinasla yanaşı, 
qaşlı üzük gördü.Üzük, deyəsən, çox bahalı idi. Harris 
tez ayağa qalxdı və küçə ilə uzaqlaşan qadını çağırdı. 
Qadın onu eşitmirdi.Harris qaçaraq ona çatmaq istədi, 
amma alınmadı.

Sara Darlinq ertəsi gün üzüyü itirdiyini görəndə çaşıb 
qalmış, pərişan olmuşdu.

"Bu almaz qaşlı nişan üzüyümü heç barmağımdan 
çıxarmazdım. Amma o gün nədənsə çıxardım və çantaya qoydum. Harrisin qarşısında qaba da 1 dollarlıq 
atanda, sən demə, üzüyü də atmışam. 

Hadisədən iki gün sonra işdən qayıdan Sara Darlinq dilənçini həmin yerdə, körpünün yanında gördü. 
Qadını uzaqdan sezən Harris dərhal ona yaxınlaşdı:

- Miss, iki gün əvvəl pulla bahəm, üzük də atdınız qabıma. Pula görə sağ olun, Tanrı sizi qorusun! Amma 
üzüyü götürün. Sizi görmək, üzüyü qaytarmaq üçün iki gündür buradan tərpənmirəm, sizi gözləyirəm.
Sara Darlinq şoka düşmüşdü.

 Bu hadisədən sonra Harris məşhurlaşıb. Çünki evsiz, amma vicdanlı insana yardım etmək fikrinə düşən 
Sara əri Bill Krejci ilə birlikdə xüsusi internet səhifəsi yaradaraq, Harris üçün pul yığmağa başlayıblar.
GifeForward onlayn xeyriyyə saytında yaradılmış səhifə vasitəsilə Billi Rey Harris üçün artıq 143798 dollar 
yığıb. 5920 şəxs və təşkilat Harrisin hesabına pul köçürüblər.

“Harris üçün artıq bir ev də tapmışıq. Billi bu evi bəyəndi, amma həmin evdə yaşamağa haqqı olmadığını 
söylədi. O, evin satılmasını, özünə birotaqlı kiçik mənzil alınmasını, yerdə qalan pulların isə küçələrdə 
evsiz-eşiksizlərə yardımlar üçün xərclənməsini istəyir", - Bill Krejci CNN-ə deyib.

ABŞ-ın Missuri ştatındakı Kanzas-Siti şəhərində yaşayan
 Billi Rey Harrisin məkanı küçələrdir

İNANILMAZ  OLSA  DA,  BELƏDİR:  DİLƏNÇİDƏN  İNSANLIQ  DƏRSİ 

Ona hətta M13 identifikasiya nömrəsi də verilmişdir.
Həmin nömrə onun adını əvəzləyirdi. Bu yaxınlarda 

ölkə hökuməti həmin ayını ətrafdakı insanlar üçün təhlükəli 
hesab etmiş və barəsində ölüm hökmü çıxarmışdır.

Yerli mətbuatın yazdığına görə, M13 adlı ayı son vaxtlar 
yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında tez-tez görünürmüş. 
Hətta ötən payız fəslində o evlərdən birinə girərək oradakı 
bütün yeməkləri yemişdir. 

Əvvəlcə hakimiyyət orqanları müxtəlif üsullarla ayını 
qorxutmağa çalışmışlar, lakin heyvan heç bir diskomfort 
hiss etmədən yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında 
gəzirmiş. Son illər ərzində ayı İtaliya, Avstriya və 
İsveçrənin meşələrində fırlanırmış. Amma o, ən çox 
İsveçrənin Qraubyunden kəndi yaxınlığında görünürmüş.
İsveçrədə ayıların güllələnməsi faktı 1904-cü ildə baş 

vermişdir. 2006-cı ildə ölkədə qəbul olunan qanuna əsasən, insan həyatı üçün təhlükə yaradan hər bir vəhşi 
heyvanın xüsusi icazə olmadan güllələnməsinə icazə verilmişdir.

İsveçrənin dağlarında uzun müddət idi ki, cəmi bir ayı yaşayırmış 

SONUNCU  AYININ  AQİBƏTİ
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