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ГЬУЬРМЕТЛУ РАЙОНЭГЬЛИЯР !
КВЕЗ ЦIИЙИ ЙИС МУБАРАКРАЙ.
ЦIийи йисан сувар им неинки хъсан умудрин
ва гуьзлемишзавай шад хабаррин вахт, гьакI
цIийи крарик кьил кутазвай легьзени я. Гьавиляй чна и сувар михьи гьиссер ва чIехи умудар аваз къаршиламишни ийизва. Адавай
хъсанвилихъ дегишвилер гуьзлемишзава.
Къуй 20I5 –йис вири
районэгьлияр патал агалкьунринди ва бегьерлу
кIвалахдинди, шад хабарринди хьурай. Къуй куь эрзиман мурадар ва умудар кьилиз
акъатрай, куь хъсан фикирар ва планар уьмуьрдиз кечирмиш
хьурай!
Къуй квехъ мягькем сагъвал, ислягьвал, бахтар ва хушбахтвал хьурай!
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил,
Райондин Собраниедин председатель
Фарид АГЬМЕДОВ.
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УВАЖАЕМЫЙ ФАРИД ЗАГИДИНОВИЧ!
ПРИМИТЕ мои искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Этот праздник мы всегда встречаем с самыми светлыми чувствами и надеждами. И какие бы планы мы ни строили, каждый из нас осознает, что они
напрямую связаны с благополучием нашей великой Родины.
Сегодня мы стремимся изменить облик Дагестана, который только
нашими общими усилиями может стать успешным и благополучным регионом Российской Федерации. А главное, мы должны свято хранить незыблемые
ценности единства, верности традициям предков и своей судьбе быть вместе с Россией как в дни больших побед, так и в сложные периоды истории.
Для нас это чрезвычайно важно!
Пусть наступающий 20I5 год станет для Вас и Ваших близких временем
мира и созидания, новых свершений и добрых перемен.
Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благополучия.
Глава Республики Дагестан Р. АБДУЛАТИПОВ.

20I4- ЙИС. АМ ЧУН ПАТАЛ
Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил,
Райондин Собраниедин председатель.
20I4-ЙИС тарихда гьатна.
ЦIийи йис алукьна. Им чун фейи
рекьиз са вил вегьедай, йисан
кIвалахдин нетижаяр кьадай,
цIийи планар ядай вахт я. Алатай йис район, районэгьлияр
патал гьихьтинди хьана, чалай
вуч ийиз алакьна?
«Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин администрацияди вичин
кIвалахда кьилин фикир экономика вилик финин ериш явашар
тавуниз, муниципальный райондин бюджет дурумлувилелди
ацIурун патал карчивилин ва инвестицийрин активвал хкажуниз,
социальный хиле гьалар хъсанаруниз, райондин агьалийрин
яшайиш санлай къулайди авуниз
гана. Муниципальный райондин
чкадин
самоуправлениедин
органрин вири кIвалах Дагъустан Республикадин Кьили тайинарай вилик финин эвелимжи
проектрихъ галаз кьадайвал тешкилна.
Виликамаз кьунвай гьисабунри къалурзавайвал, алатай йисуз
райондин экономикадин вири хилер бегьерлуди хьана. Чалай
тайинарай планар асул гьисабдай кьилиз акъудиз алакьна.
Районда
промышленный
производстводин чIехи
пай
гъвечIи карчивилин субъектрал
ацалтзава. Промышленный политикадин кьилин гележег авай тереф районда промышленный
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инвестиционный проектар уьмуьрдиз кечирмишун яз тайинарнава.
Чахъ карчивал, гъвечIи бизнес
вилик тухудай мумкинвилер ава.
Чун абурукай тамамвилелди менфят къачуз чалишмиш жезва.Районда гъвечIи ва юкьван карчивал
вилик тухудай центр ва фонд кардик ква. ГъвечIи бизнесдал машгъул жезвайбуруз райондин ва республикадин бюджетрай хсуси кар
кIвачел акьалдарун патал куьмекар гузва. ГъвечIи карханайрин ва
карчийрин кьадар къвердавай артух жезва.
ГъвечIи бизнесди кIвалахдин
цIийи чкаяр яратмишун, бейкарвилин дережа агъуз вигьин, социальный атIугъайвални агъузарун
хьтин важиблу месэлаяр гьализ
куьмек гузва. Районда гъвечIи карчивилин 96 карханади ва 920 кьилдин карчиди кIвалахзава.
Потребительский рынок экономикадин вири обществодин
уьмуьр таъминарзавай секторрикай сад я. Ам шейэр кура-кура
маса гудай туьквенрин, общественный тIуьнрин ва яшайишдиз къуллугъ ийидай карханайрин сетдикай ибарат хьанва. Ина кьилин чка
алишверишди кьазва. 20I4- йисуз
кура-кура шейэр гун 20I3- йисав
гекъигайла 578,5 агъзур манатдин
артух хьана. Акъатай йисуз райондин агьалийриз I78 миллион манатдин къуллугъар авуна.
Районда яшайишдин кIвалер

эцигунин, абур ишлемишиз вахкунин кIвалахни йигин еришралди
давам хьана. 20I4- йисуз яшайишдин I3500 квадратный метр майдан кардик кутуна. Им 20I3- йисалай
8 процентдин гзаф я.
Образованиедин системадани гьалар къвердавай хъсан жезва. Республикадин инвестиционный программадин такьатрин гьисабрай
Чахчахкъазмайрин хуьре 320 ученикдин чка авай школадин дараматдин эцигунар акьалтIарна ва
ам ишлемишиз вахкана. Самур хуьре 504 ученикдин чка авай школадин дараматдин эцигунар давамарна. Кьилдин инвестицийрин гьисабдай Приморск ва Билбил хуьрерин
школадин дараматар ва Билбил
хуьре аялрин бахча эцигунин
кIвалахар давам хьана.
Райондин экономикада хуьруьн
майишатди кьилин чка кьазва. Виликан йисарилай тафаватлу яз, ам
къазанжияр гъидай хилез элкъуьн
хъувунва. Адан дибда багъманчивал, уьзуьмчивал, майвачивал, малдарвал ава.
Алатай йисуз эвелимжи «Точки
роста», инвестиции и эффективное
территориальное развитие» проект
уьмуьрдиз кечирмишуниз кьетIен
фикир гана. Ихьтин точкаяр яратмишунив чкадин кьетIенвал фикирда
кьуна эгечIна. Чахъ хуьруьн майишатда уьзуьмчивал, малдарвал,
теплицайрин майишат, интенсивный
жуьредин багъманчивал хьтин секторар вилик тухун патал хъсан
шартIар ава. Абурукай менфят къачуз чун чалишмишни жезва, багъларин, уьзуьмлухрин майданар гегьеншарзава.
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ЦIИЙИ ЙИСАН ТЕБРИКАР

ГАЗЕТДИН ДАЯХРИЗ

ГАЗЕТ КIЕЛЗАВАЙБУРУЗ

ГЬУЬРМЕТЛУ мухбирар! Квез 20I5йис мубаракрай! Чахъ галаз гъилгъиле кьуна бегьерлувилелди кIвалах
авунай чухсагъул. Квехъ чандин мягькем сагъвал, гележегдихъ инанмишвал, хъсан гуьгьуьл, яратмишунрин
кIвалахда агалкьунар, хизанда хушбахтвал хьун чи мурад я. Чна ЦIийи йисуз алакъаяр мадни мягькем жедайдахъ умуд кутазва
«САМУРДИН СЕС»
газетдин коллектив.

ГАЗЕТ кIелзавай гьуьрметлу районэгьлияр! Квез ЦIийи йис
мубаракрай! Къуй ам куьн патал сагъвал галайди, мублагьди, фикирдиз къачунвай крар кьилиз акъатдайди, газетдай
анжах шад ва хуш хабарар кIелдайди, газетдинни ам
кIелзавайдан алакъаяр мадни мягькем жедайди хьурай.
Дуьшуьшдикай менфят къачуна 20I5-йис патал газет
кхьинин компанияда жумартлувилелди иштиракай вири
районэгьлийриз, ЦIийи йис патал газет кхьинив и кардин
важиблувал фикирда кьуна эгечIай вири руководителриз
рикIин сидкьидай чухсагъул лугьузва.
«САМУРДИН СЕС»
газетдин коллектив.

ГЬИХЬТИНДИ ХЬАНА?
Кьилди къачуртIа, уьзуьмлухар
кутун патал «Дербентдин чехирдинни коньякдин завод» ЗАО патал 253
гектар чилин участок чара авунва.
Дербентдин коньякдин комбинатди «Гоганский» ОПХ-дихъ (Азадогълийрин хуьр) галаз санал I53 гектарда уьзуьмлухар кутуна.
Шаз санлай I83 гектарда цIийи
уьзуьмлухар кутунва.
Малдарвал вилик тухунин рекьяй эвелимживал къушчивал вилик
тухуниз гузва. 20I4-йисуз Уружбайрин хуьре йиса чан аламаз 4500
тонн верчерин як гудай къушарин
комплексдин эцигунар давам хьана. И эцигунрин инвестицийрин кьадарди 830 миллион тешкилзава. Ам
кардик акатайла 200
касдиз
кIвалахдай чкаяр жеда.
Чна малдарвилин фермаяр эцигун патал инвестицийрин майданар
гьазуруниз чIехи фикир гузва.
Йисан къайи вахтарани майваяр битмишарун патал типлицайрин
майишатар тешкилзава. Районда
гьеле 5 гектардин майданра теплицайрин майишатри кIвалахзава.
Хъартаскъазмайрин хуьре «ЯркиАгро» ООО-ди 2,3 гектардин майдандал теплица эцигиз башламишнава. И объектдин инвестицийрин
умуми кьадарди 80 миллион манатдихъ агакьна тешкилда.Уружбайрин
хуьре «Гранит» СПК-ди 4 гектарда
гзаф бегьер гудай багъ кутунва. И
багъ стIал –стIал дугун фикирдиз
къачунва.
Винидихъ къейд авурвал, райондин экономикада хуьруьн майишатди кьилин чка кьазва. Гьавиляй
чи вири къуватар виликан машгьурвал хкуниз гузва. Алай вахтунда рай-

онда 4582 гектарда багъалар ва
I860 гектарда уьзуьмлухар экIяй
хьанва. Абурун чIехи пай цIийиз кутунвай фад бегьердал къведайбур я. Гзаф чкайра дугунин цIийи
технология ишлемишзава. Чилел
машгъулбуруз кIвалахдин къулай
шартIар тешкилуниз районда кьилин фикир гузва. «Нетижалу АПК»
проектдин сергьятра аваз арендаторрихъ ва КФХ-рихъ куьмекар
агакьзава.
Эгер районда хуьруьн майишат са шумуд йис идалай вилик авай гьалдиз вил вегьейтIа,
районэгьлийрин зегьметдалди
хъсанвилихъ арадал гъанвай
дегишвилер кьатIун четин туш.
Гзаф дуьдуьшра яргъи ихтилатрилай кьуру рекъемри ачухдиз
лугьуда. Райондин зегьметчийри
20I4-йисуз 25 агъзур тонн емишар, I2500 тонн ципицIар, 78000
тонн салан майваяр (помидорар,
халияр, картуфар) кIватIна.
Районда багъларилай, уьзуьмлухрилай ва саларилай гъейри дамах ийидай девлетар гзаф
ава. Абур хуьн, абурукай карчивилелди ва тамамвилелди менфят къачун чи буржи я. Гьа и буржи кьил из
а к ъ уд унив
чун
рикIивай эгечIни авунва.
Азадогълийрин хуьре «Долина Самура» ООО-ди балугъар туьретмишдай фермадин
эцигунар башламишнава. Ярагъкъазмайрин хуьре консервийрин
продукциядин производство ва
тIебии минеральный столовый
яд къапара цадай цех кардик
кутунва. Абурун инвестицийрин
умуми кьадарди 63 миллион

манат пул тешкилна. Гьа карханайра 50 касди кIвалахдай
чкаяр арадал атана. Ярагъкъазмайрин хуьре гьакI чехирдин заводдин эцигунарни акьалтIарна.
Аниз атай инвестицийрин кьадарди 25 миллион манатдилай
гза ф
те ш ки л на ,
г ьа кI
кIвалахдин цIийи 25 чка арадал атана.
Буткъазмайрин хуьре кьилдин карчиди шекердин песок
гьялдай гъвечIи завод эцигна
акьалтIарна. И объектдиз авунвай инвестицийрин кьадар 20
миллион манатдихъ агакьнава.
Карханада кIвалахдин 6 чка
арадал атанва.
Вири ихьтин кIвалахрихъ
галаз санал, агьалийрин уьмуьрдин дережани хкаж хьана.
Юкьван
г ь и с а бд а л д и
кIвалахдин гьакъи ( са работникдин) 26,6 процентдин хкаж
хьа на ва а да
I6 5I0 ма нат
тешкилна.
Район 20I4-йисуз социально-экономический рекьяй вилик финин виликамаз кьунвай кьилин нетижаяр гьа ихьтинбур я. Чун вилик финин
ериш йигинди ва мягькемди
хьун ва чун агакьнавай дережа себеб яз чи районэгьлийрин уьмуьрдин дережа хкаж
хьун алатай йисан кьилин нетижа хьана. Алукьнавай 20I5йисузни чна зегьметдин ериш
зайифар тавуна кIвалах давамардайдахъ, районэгьлийрин агьваллувал ян тагана
хк а ж ж ед а й д а хъ к I е вел а й
инанмишвал ийиз кIанзава.
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БИЛБИЛРИН
хуьруьн
юкьван ш к оладин урус
чIалан ва литературадин
малим Ашурбекова Рагьимат Алиевна ученикар патал акьалтI тийидай энергиядин ва туьхуьн тийидай
гьевесдин чешме я. Ада вич
патал чирвилерин ва хъсанвилин рекьиз элкъвенвай
школада кIвалахиз 20 йис
хьанва.
Рагьимат Алиевна патал аяларни руьгьламишунин чешме хьанва. Ада
гьисабзавайвал, гьар са аял
вичин жуьре бажарагълу
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я.Анжах ам кьатIана, анжах
дуьздал акъудун патал адаз
куьмек гана кIанда. И кар патал гьар са аял кIан хьун
чарасуз я. Аялриз фикир гуни
ва абур кIан хьуни, абурун
рикIин мурадар чир хьуни
Рагьимат
Алиевнадиз
кIвалахда кьакьан нетижаяр
къазанмишдай мумкинвални
гузва. Адан ученикри райондин конкурсра ва олимпиадайра
призовой чкаярни
кьазва.
Ашурбекова Рагьимата
вичин педагогвилин тежрибадикай кIвалахдин юлдашриз-

ни ашкъидалди суьгьбетар
ийизва: интегрированный
ачух тарсар тухузва, поэзиядин вечерар, кIелдайбурун
конкурсар, викторинаяр, литературадин мугьманханаяр
тешкилзава.
Рагьимат Алиевна
«Йисан малим -20I5» конкурсдин иштиракчи я. Ада
«Загадки» темадай тухвай
тарс жюридин членрин,
гьакI ученикрин фикирда яргъалди амукьдайди хьана.
Ада гьисабзавайвал, инсанвилин гьакъикъи шадвал
маса касдиз шадвал гъайила ийиз жеда.
К. УРУЖЕВА,
РМК-дин методист.

-
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20I4-ЙИС ВУН ПАТАЛ ГЬИХЬТИНДИ ХЬАНА?
ИСАКЬОВ
Исакь Сефералиевич
МФЦ-дин руководитель.
ЧИ РАЙОНДИН лап жегьил гзаф везифайрин центрди 20I4-йисуз «Лап хъсан МФЦ» номинациядай республикадин конкурсда сад лагьай чка кьун, зун «Лучшая
практика управления персоналом в МФЦ» номинациядай
гъалибчи хьун, гьелбетда, шадвал ва гьахълу дамах ийидай кар я. МФЦ-диз къвезвайбур чи кIвалахдилай рази яз
хъфизва, кIвалах гьа икI давамарун чи фикирни я.
МФЦ-дин пландик вири хуьрера кIвалахдин чкаяр
ачухун гала. Ахпа хуьрерин агьалийриз райцентрдиз атун
герек амукьдач. Вири месэлаяр чкадал гьалда.
ЗАКУЕВА
ГЮЛМИРА АБДУЛГЬАЛИМОВНА
ЦIийихуьруьн юкьван школадин
урус чIаланни литературадин малим.
ЙИСАР чи физвай уьмуьр я. Гьавиляй чун гьар са йис
бегьерлуди ийиз, рикIе авай мурадар кьилиз акъудиз алахъзава. 20I4- йисни зун патал гьахьтинди хьана.
20I4- йисуз райондин «Чан алай классика» конкурсда
зи ученица Арина Адиловади I- чка кьуна. Им пуд йис я,
ада галаз-галаз и агалкьун тикрариз. Бес гьа им малимди
разивал ийидай, дамахдай кар тушни. «Йисан малим -20I5»
райондин конкурсда гъалиб хьунни зун патал еке агалкьун
я. Исятда зи вилик илимрин академиядин ахтармишунрин
институтда аспирантура акьалтIарунин важиблу месэла
акъвазнаватIани, за идалай кьулухъни вири конкурсра иштиракда ва жува тарс гузвай аялрин чирвилер хкажуниз
кьетIен фикир гуда.

И. КЪАДИМОВ

ЦIИЙИ ЙИСУЗ
Виридалай хъсанди Халкьдиз сагъвал герек я.
Ислягь уьмуьр Ватанда
Сагъвилелди гуьрчег я.
Пака чал чи несилрин
Гаф текъвервал туьгьметдин.
Ашкъи, гьевес кутан къе,
Чи жегьилрик зегьметдин.
Майишатар галайвал
Яд къаналрай авахьрай.
Халкь ашкъилу ийиз чи
Багъ-бустанриз алахьрай.
Гегьенш чуьлда къуьлер цаз,
Халкьдиз ризкьи бул хьурай.
Емиш, майва дигмиш жез
Чаз бегьерлу зул хьурай.
Садни чаз са лишанлу
Вахт ава халкь уяхдай,
Пудкъанни цIуд йис хьайи
Юбилейдал дамахдай.
Ам сувар я Ватан чи
Пис цIаярай акъатай.
Гужар эхна кьуд йисуз
Гъалиб хьана акъатай.
Мубаракрай виридаз
Халкьдин рикIер шад ийиз.
Гужлу хьурай Ватан чи
Хуш ниятар сад ийиз.
ЦIийи йисуз районда
Крар вилик физ хьурай.
Ислягьвилин, дуствилин
Муштулухар гъиз хьурай.
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ГЪАЛИБЧИЯР

ТЕБРИКНА

25-ДЕКАБРДИЗ райондин администрациядин заседанийрин залда футболдай райондин чемпионатда
гъалиб хьайибуруз пишкешар гуниз талукьарнавай шад
мярекат кьиле фена.
Ам сифте гаф рахуналди «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил Фарид Агьмедова ачухна. Вичин рахунра Фарид Загьидинович районда спорт вилик тухуникай, спортдиз кьетIен фикир гузвайдакай, акьалтзавай несил спортдал рикI алаз чIехи авуникай гегьеншдиз рахана ва районда спорт вилик тухуник чпин

лайихлу пай кутазвай ксариз чухсагъул
малумарна.
Ахпа анал рахай чемпионатдин кьилин
судья Руслан Керимханова спортдин и жуьре районда кьилинбурукай сад тирди лагьана ва ам вилик тухун патал тек са тренеррин ваъ, гьакI хуьрерин администрацийрин
кьилерин чалишмишвилерни чарасуз тирди
къейдна. Ада гьакI са бязи хуьрерин стадионар авай гьалдикай и жигьетдай кIвалах
хъсанардай рекьерикай, кьилди футболистрин алакьунрикай гегьенш информация авуна.
Мярекатдин эхирдай «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьилин тIварунихъай 1чка кьур Ярагъкъазмайрин, 2-чка кьур Къуйсунрин ва 3-чка кьур Гъепцегьрин командайриз грамотаяр ва пулунин пишкешар гана.
1-чка кьур командадиз кубокни гана.
Чемпионатда тафаватлу хьайи виридалайни жегьил футболистар тир А. Велибеков (Къуйсун) ва Гь. Ферзиллаев (Хужакъазмаяр), виридалай хъсан вратарь С.Азизов
(Гъепцегь), защитник Т.Къафаров (Хужакъазмаяр), полузащитник Р.Мукаилов ва чемпионатда 13 туп ягъай А.Назиров (Ярагъкъазмаяр) Гьуьрметдин грамотайриз лайихлу хьана.

Везифайрив
жавабдарвилелди
40-ЙИСАЛАЙ виниз районэгьлийрин сагъламвилин къаравулда акъвазнавай Магьарамова Роза
Алимурадовнади вичин зегьметдин рехъ I973-йисуз
Да гъус та нд ин мед ици на дин
и нс тит ут
акьалтIарайла Махачкъаладин 2- нумрадин больницада башламишнай. Гуьгъуьнлай Магьарамдхуьруьн больницадиз гинеколог яз хтанай.
Вад йисалай Роза духтурдикай терапевт хьана. Роза духтурди къени карчивилелди, пешедив
рикI гваз эгечIуналди, гьар са азарлудан дердиникай хабар кьуналди кIвалах давамарзава. Ам пешеди истемишзавайвал, азарлуйриз куьмек гуз
алахънава. Гьар йисуз вишералди диспансеризациядиз къвезвай агьалийриз къуллугъзава, азарлуяр чкадал кьабулзава, къекъвез тежезвай азарлуйрин патав кIвалериз физва, анализар чкадал
къачузва, герек раб –дарман гузва. Алай йисуз
500 касдиз диспансеризация авуна.
Вич ин вези фа йри в жа вабдар ви лел ди
эгечIзавай, пешедин важиблувал гьиссзавай Роза
Алимурадовнадин зегьмет ЦРБ-дин руководстводи ва здравоохранениедин министерстводи Гьуьрметдин грамотайралди лишанлу авуна. «Виридалай багьа награда жува зегьмет чIугур азарлуди
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сагъ хъхьун, кIвачел акьалтун я»,- лугьузва
Роза Алимурадовнади.
Яргъал йисара агьалийрин сагъламвилин
къаравулда акъвазнавай квез чугъсагъул. Къуй
идалай кьулухъни квехъ вири инсанриз герек
пешедал машгъул жедай къуватар ва сагъвал
хьурай,гьуьрметлу Роза Алимурадовна!
А. АЙДЕМИРОВА.
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КУЛЬТУРАДИН ЙИС
ВА
КУЛЬТУРАДИН ЦЕНТР

Пешедиз вафалувал
«Школада виридалайни важиблу гьерекат, виридалайни
менфятлу предмет, виридалайни чан алай чешне аял
патал малим жезва».
А. ДИСТЕРВЕГ.
ГЬА ИХЬТИН малимрикай
сад Магьарамдхуьруьн М. Гьажиеван тIварунихъ галай юкьван школадин сифтегьан классрин малим Атлуханова Лейла Абдурагьимовна я. Лейла
малим
гьа
и
школа
акьалтIарайла
ДГПУ-диз
кIелиз фенай. I995-йисуз университет
агалкьунралди
акьалтIарай ам хайи школадиз малим яз хтана.
Адалай инихъ 25 йис алатнава. Вири и йисара Лейла
Абдурагьимовнади вичин пешедиз вафалувал къалурна.
Хъсан чирвилер авай, вичин
пешедал, аялрал рикI алай,
кIвалахдив
карчивилелди
эгечIзавай Лейла малимдин
тарсар аялриз гзаф хуш я.
Вичин тарсара ада жуьребажуьре пособияр, слайдар- презентацияр, видеопроектар ишлемишзава. Лейла малимди
аялрихъ, абурун диде-бубай-

Чан масан бицlи бацlи,
Гъана на чаз йис Цlийи.
Са йисан чун мад чlехи
Жеда вахъ галаз вири.

рихъ галаз хуш рафтарвал хуьзва. Аялрин зигьин ачухаруниз, абурун чирвилер хкажуниз кьетIен
фикир гузва.
Лейла Абдурагьимовна школадин сифтегьан классрин малимрин методический объединениедин
руководителни я. ШМО-дин заседанийрал кIвалахдин тежрибадикай, методический литературадин
цIийивилерикай гегьенш веревирдер ийизва. Ам школада, районда тухузвай конкурсрин, олимпиадайрин иштиракчини я.
«Аялрал рикI хьун, абурал
рикIивай алахъун, абур кIан хьана
жувни абурукай сад яз кьун»- ингье Лейла малимдин девиз. Гьа
ихьтин
фикирдал
алаз
кIвалахзавай малимдиз аялрини
чIехи гьуьрмет ийизва.
«Йисан малим-20I5» райондин конкурсда иштиракай Лейла
Абдурагьимовна 2-чкадиз лайихлу
хьана. Къуй идалай кьулухъни
вахъ чандин сагъвал, кIвалахда
агалкьунар ва уьмуьрдин хушбахтвал хьурай, гьуьрметлу Лейла Абдурагьимовна!
Н. КЪАЗИЕВА,
РМК-дин методист.

20I4-ЙИСУЗ Россиядин
халкьарин адет хьанвай культурадин Центрдин кIвалах
асул гьисабдай культурадин
Йис патал тайинарнавай
кIвалахар кьиле тухунихъ рекье туна. Центрда тематический вечерар, машгьур ксарихъ, писателрихъ ва шаиррихъ, дяведин ва зегьметдин
ветеранрихъ, аскеррихъ-интернационалистрихъ галаз
гуьруьшмиш хьунин вечерар
тухвана. Месела, РФ-дин лайихлу артист, РД-дин халкьдин
артист, чи районэгьли Абдуллагь Гьабибован яратмишунриз талукьарнавай вечер
яргъалди рикIел аламукьдайди хьана.
Центрдин работникриз
лишанлу йикъариз, профессиональный суварриз талукьарна межлисар къурмишун,
жуьреба-жуьре конкурсар,
къугъунар тешкилун адет
хьанва. Центрдин фольклордин коллективди райондин
сергьятрилай яргъа кьиле
физвай фестивалра агалкьунралди иштиракзава. Россиядин адет хьанвай культурадин Центр ачухдайла Магьарамдхуьре кьиле фейи республикадин халкьдин яратмишунрин «Самурдин зул» фестиваль халисан сувариз элкъвена. Симинин пагьливанри
ва зуьрнечийри яргъал тир
Самара шегьердани чпин
устадвилелди вири гьейранарна.
Алукьнавай ЦIийи йисузни
Центрдин работникри гьа икI
давамардайдахъ инанмишвал
ийиз кIанзава.

Цlийи йисан паярни
Хушвилелди кьабулда.
Дидед гайи тарсарни
Лап рикlивай гьазурда.
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ЙИСАН ЦIИЙИВАЛ

ЦIИЙИ ЙИСАН сувар алукьнава. РагъэкъечIдай патан календарди тестикьарзавайвал,
20I5- йис вили кIарасдин
ЦIегьрен ва я Хипен йис я. Суал
къвезва: ЦIегьренди яни,
тахьайтIа Хипенди? Идан гьакъиндай лап къадим кьиса ава.
Са сеферда Буддади вич хайи
йикъан межлисдиз вири гьайванриз эверна. Суварик атун
патал йисан мекьи вахтунда
гьайванар са чIехи вацIай
экъечIна кIанзавай. И кар виридалай алакьнач. Разивилин
лишан яз, атай гьар са мугьмандиз Буддади са йисуз пачагьлугъ идара авун пишкешна. Сад лагьайди яз Кьиф атана. Адаз пачагьлугъ идара авунин сад лагьай йис гьатна. Ахпа
амай гьайванарни са-сад акъатна. Ирид лагьайди балкIан
хьана. Ахпа вацI къалин цифеди кьуна. Гьавиляй муьжуьд
лагьайди яз вуж атанатIа-ЦIегь
ва я Хеб кьил акъатнач. Ингье
гьавиляй цIикьвед йисан циклдин муьжуьд лагьай йисуз абуру пачагьлугъ санал идара ийизва.

КИТАЙДИН календарди йис
кьезилди, гьална кIанзавай
месэлаяр галачирди хьун хиве
кьазвач.Терс ЦIегьре чаз къай-

Кьилин
редактордин
А. ИСМАИЛОВ.

САГЪАРАЙ
ГЬАКЪИДИН
СПРАВКА ГУДА

гъуяр ва кат-калтугунар тIимил
пишкешдач. Уьмуьрдин вири хилера гуьзлемиш тавур дегишвилер
арадал атун мумкин я. Зиринг
гьайван виринриз гьахьда.
Эгер акъатай секин, такабурлу БалкIандин йисав гекъигайтIа,
20I5-йис лап дибдай масад жеда.
ЧIехи планар ягъун лазим тушфад туьнт жедай ЦIегьре крчар
атIумарна вичин жуьре терсвал
авун мумкин я. Куьн планар тадиз дегишаруниз мажбур жеда.
Амма, Китайдин календардин
амай лишанар хьиз, ЦIегьрез дуланажагъдин хъсанвал, четинвилер тахьун, сад-садан гъавурда
акьун ва агалкьунар хьун хуш я.
Квез мурадрив агакьиз куьмек гуз
чалишмиш жеда. Амма адан
къайдаяр жуьреба-жуьре я, гьар
са касдиз хуш тахьунни мумкин
я. Гьар гьикI ятIани, ЦIегьрез хушвилелди килигун герек къвезва.
Секинвал ЦIийи йисуз гуьзлемиш тавуртIани жеда. И кар пис
я ни лагьана? Къуьнер юзура,
майдандиз экъечI.Неинки кIвалин,
гьакI фикиррин ва хсуси бедендин михьивиликай фикир ая.
Амалдар ЦIегьревай
анжах
хъсанди къачу. Эгер Квевай терс
ва зиринг гьайван муьтIуьгъриз
хьайитIа, 20I5-ЦIегьрен йис хъсанди ва таъсирлуди жеда.
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20I5-ЙИСАН январдилай
РД-дин медучрежденийра начагъбуруз гайи медицинадин
куьмекдин гьакъидин кьадардин гьакъиндай справкаяр
гуда. ЦIийи къайда себеб яз
гьар са начагъда, стационарда
ва я амбулаториядин учрежденияда сагъар хъувурдалай кьулухъ , медицинадин документациядилай ва больничный листинилай гъейри сагъардайла
къачур медицинадин куьмекдин гьакъидин кьадардин
гьакъиндай справкани къачуда.
Справкада сагъарай вахт ва
гьакъидин кьадар къалурда.И
справка финансовый документ
туш. Ада ОМС-дин полисдай
ам сагъар хъувун государстводиз куьн акъвазнатIа гьакI
хабардар ийизва.
Ю.БАЛАБЕКОВ,
РД-дин ТФОМС-дин
Магьарамдхуьруьн филиалдин
директор.

УЧЕБНЫЙ ТРЕВОГА
ЦIИЙИ йисан вилик районда
авай ОНД-ди 24-нумрадин пожарный частунин, полициядин ва
тади куьмекдин къуллугърихъ
галаз санал Магьарамдхуьруьн
I-нумрадин юкьван школада
кIелзавайбур ва кIвалахзавайбур
дараматдай акъудунин
учебный тревога кьиле тухвана.
Ученийрин вахтунда, виликамаз къалурнавайвал, 24-нумрадин пожарный частунин къутармишдайбуру школадин дараматдин 2- мертебада авай «хасаратвал» хьанвай аял епинай
чилел авудуналди къутармишна ва гьасятда агакьай тади куьмекдин къуллугъди адаз куьмек
гана.

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.
Чапун патал къул чlугуна- 15.00.
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