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МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  рай-
ондин  администрацияда 29 –
августдиз  райадминистрация-
дин  жавабдар  работникрин,
са  жерге   организацийрин
руководителрин, обществен-
ный  организацийрин   ишти-
раквал аваз   тухвай  совеща-
ниедал  культурадин  йисан
сергьятра  аваз  районда  кьи-
ле  физвай  кIвалахдин  гьакъ-
индай  МР-дин  «Культурадин
отдел» МКУК-дин  начальник
Эседуллагь  Селимован   док-
ладдихъ  яб  акална.

   Вичин   докладда  Э. Сели-
мова  къейд  авурвал,  районда
культурадин йис   ачухун  I2-
февралдиз  Россиядин  халкьа-
рин    адет  хьанвай  культура-
дин  Центрда  кьиле   тухвай
чIехи  межлисдилай  башламиш-
на. Гьа   ихьтин   серенжемар
райондин вири  хуьрерани   кьи-
ле   фена.  Адалай  инихъ  алат-
навай  вахтунда  райондин
культурадин  учрежденийра  те-
матический  вечерар,   машгьур
ксарихъ,  писателрихъ  ва  ша-
иррихъ,  дяведин ва  зегьметдин

ветеранрихъ,  аскеррихъ-ин-
тернационалистрихъ  галаз
гуьруьшмиш  хьунар ва  маса
мярекатар  кьиле   тухвана.
Докъузпара  райондин  куль-
турадин  работникрихъ  галаз
санал  культурадин   работник-
дин  йикъаз   талукьарнавай
профессиональный  сувар
тешкилна. Райондин сегьне-
дин устадри  республикада
кьиле  физвай  халкьдин ярат-
мишунрин ва  фольклордин
фестивалра  агалкьунралди
иштиракна.

 КУЛЬТУРА  СА  СЕГЬНЕДА  АКЬАЛТIЗАВАЧ
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ГЬУЬРМЕТЛУ стхаяр ва вахар!
Мусурманрин календарда къалурна-
вайвал, 2014- йисан 4- октябрдиз,
Ислам динда виридалайни чlехи ва
важиблу тир Къурбан сувар кьиле
тухуда.

Муниципальный райондин,  адан
администрациядин,  райондин Со-
браниедин ва кьилди жуван патай за
квез мусурманрин алукьнавай чlехи
сувар - «Къурбан сувар» рикlин сид-
кьидай мубаракзава. Къуй  куьне  гу-
дай садакьаяр Аллагьди кьабулдай-
бур хьурай. Амин!

                                        Ф. АГЬМЕДОВ,
             «Магьарамдхуьуьруьн район»
МР-дин кьил, райондин Собраниедин
                                      председатель.
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                     «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
        « 6 » августа 2014г.                                                                  с. Магарамкент.
                                                        РЕШЕНИЕ № 183-VСД
    Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой  доходности К2
         для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории
                                  муниципального района «Магарамкентский район».

В соответствии с главой 26.3.Налогового кодекса
Российской Федерации и Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Собрание депутатов муниципального рай-
она «Магарамкентский район» РЕШАЕТ:

       1. Установить на территории муниципального
района «Магарамкентский район» значения корректи-
рующего коэффициента базовой доходности К2, учи-
тывающего совокупность особенностей ведения пред-
принимательской деятельности при исчислении сум-
мы единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности в размерах, согласно прило-
жения №1 к настоящему решению.

      2. Решение Собрания депутатов муниципального
района от 25 сентября 2013 года №129-Vсд «Об установ-
лении значений корректирующего коэффициента базо-
вой доходности К2 для отдельных видов предпринима-
тельской деятельности на территории муниципального
района «Магарамкентский район» признать утратившим
силу.

     3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2015 года.

     4. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Самурдин сес» и разместить на официальном
сайте Администрации МР «Магарамкентский район».

                                Глава  муниципального района
                                                              Ф.З. Ахмедов.

МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

 КУЛЬТУРА  СА  СЕГЬНЕДА  АКЬАЛТIЗАВАЧ
  Самара  шегьердин  мер-

дин ва  дагъустанвийрин  зем-
лячестводин  теклифдалди  чи
райондин  симинин  пагьливан-
ри ва   зуьрнечийри Самара
шегьердин   Йикъаз  талукьар-
навай  шадвилера   иштиракун
лап  дамахдай  кар  хьана.

«Советский  сельский   куль-
турный  центр »  МБУК-да   об-
щественный   бинерал  алаз
ачухнавай  краеведческий   му-
зейдин  филиал  къвердавай
машгьур  жезва. Адан   бязи
экспонатар  республикада  кьи-
ле   фейи  гзаф выставкайра
хьана  ва абуруз  хъсан  къи-
мет  гана.

 -Хъсан  крарихъ  галаз  са-
нал,  -къейдна  Э. Селимова,
культурадин  учрежденийрин
кIвалахда  кимивилер,  фикир
таганвай  крарни   ама. Абурун
материально-технический
база   кесибди  яз  амукьун
давам  жезва. Хуьрерин  куль-
турадин  гзаф  центрайра   му-
зыкадин  алатар  авач. Культу-
радин  са  жерге  дараматар
хаталу  гьалда ава, са  бязибу-
руз  капитальный   ремонт  ча-
расуз  кIанзава. Культурадин
учрежденийрин  дараматар

авачир  хуьрерни тIимил  авач.
Гзаф  хуьрерин  тамашачийрин
залар   спортдин  залриз  элкъ-
уьрнава.Райондин  территория-
дал  алай  культурадин   ирси-
нин  объектрихъ  талукь  тир
паспортар  авач.

  Докладдин винел рахунар
башламишайла   райондин  об-
щественный  Советдин  предсе-
датель  Агъадаш Нагъметулла-
ева къейд  авурвал,   райцентр-
дал  алай  библиотека  лап  ха-
талу   гьалда ава . Адан
кIелдайбурун  залда  ацукьун
хаталу  хьанва. Культурадин  от-
делдин   материалрин  база  лап
зайиф  гьалда  ава. Хуьрерин
культурадин  идарайрин  работ-
никар   тамамвилелди  гуьзчиви-
ликай  хкатнава. Хуьрерин  клу-
бар  ва  библиотекаяр,  вилик-
дай  авай  хьиз,  культурадин
отделдин  гуьзчивилик  кутун
хъувунин  чарасузвал  фадлай
алукьнава.

   Совещание  кьиле   тухуз-
вай  муниципальный  райондин
кьилин  везифаяр вахтуналди
тамамарзавай  Гьабибуллагь
Мурадалиева  гьалзавай   месэ-
ладин  нетижаяр  кьуналди   ла-
гьана:
Райондин  культурадин  от-

делдин  кIвалахда  хъсанвилихъ

дегишвилер   арадал  къвез-
вайди  гьисс  ийиз  жезва.
Амма  хъувуна  кIанзавай, фи-
кирдай  акъуднавай  крарни
тIимил  амач. Сегьнедин  ис-
кусстводал  рикI  алай  инса-
нар райондин  хуьрера   гзаф
ава. Анжах  абур  желбна
кIанда. Муькуь  патахъай, чи
хуьрера  сегьнедин  кIвалах
активламишун  патал  культра-
ботникриз  рикIивай  куьмек
герек  къвезва. Чи  рикIелай
мад са  кар  алатна  кIандач,
культура  са сегьнеда  ваъ,
инсандин  уьмуьрдин  вири
терефра   хьун  герек я. Гьа  и
месэла  культработникрин
эвелимжибурукай  сад  хьунни
герек  я.
Гьалай  месэладин винел,

анал   рахайбурун  фикирарни
гьисаба  кьуна,  гегьенш  къа-
рар кьабулна.
Гуьгъуьнлай  УО-дин   на-

чальникдин  заместитель
Н.Гьалимован, ЦРБ-дин  кьи-
лин  духтур  Гь. Беглерован,
«Хуьруьн  майишатдин  отдел»
МКУ-дин   директор  Н.Ибра-
гьимован ва  маса  къуллугъ-
рин  руководителрин   куьруь
информацийрихъни яб  акал-
на.

                     Ф. ГЬАЖИЕВ.
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МАЛИМДИН ЙИКЪАЗ  ТАЛУКЬ  ЯЗ

 

ИНСАНДИ   са  пеше   хкягъдалди  яргъал-
ди  фикир –фагьум  ийизва. Садбуру   инан-
мишвилелди, муькуьбуру  мажбур яз  ва  пуд
лагьайбуруни  вичин  алакьунриз  килигна
пеше  хкязава. Пеше  хкягъай  себебрилай
аслу   тушиз, адал  рикI  хьайила, вафалувал
хвейила,  жуван  зегьметди  бегьерарни  гай-
ила жуван  руьгь  хкаж  жеда, зегьметдини
шадвал  багъишда.

ЗАЗ  къенин  ихтилат  вичи
хкягъай  пешедиз  40  йисалай
виниз  вахтунда  вафалувал
хуьзвай, цIудралди  несилриз
чирвилер  ва  тербия   гуник ви-
чин  лайихлу  пай  кутунвай  ма-
лим  Салигьов  Садыкь  Сали-
гьовичакай  ийиз  кIанзава.
Садыкь  малим  I939-йисуз

Мамрачрин хуьре   дидедиз
хьана. Адан  аялвал  гьихьтин-
ди  хьанатIа,  кьатlун четин  туш.
Дяведин  залум, мишекъат  йи-
сар, буба  дяведиз  фейила   хи-
зандин  жавабдарвал  дидедин
хиве  гьатна. КIула  аял  аваз
гъилерини  рикIи  чабалмишна.
КIвалин, къецин,  чуьлдин
кIвалахар  вири  гьадаз  акваз-
вай.
Дяве  куьтягь  хьун, кIвалин

иеси хтун, залан  пар  хивяй
аватун  гуьзлемишзавай  чка-
дал,  уьмуьрдин  чарх  мад
чIурукIа  элкъвена. Дяведай хи-
рер  алаз  хтай  уьмуьрдин
юлдаш  рагьметдиз  фена.
КIвачи  бегьем чил  кьадалди
Садыкь  бубадикай  магьрум
хьана. Кьилелай  иеси  алатай
Сарат  дидеди вичин    авай  са
веледдиз  неинки    дарвал, паш-
манвал, гьакI  вичин  вилин
накъварни къалурнач. Вад  ла-
гьай  класс  Мамрачрин  хуьре
куьтягьай,  гуьгъуьнлай
ХенжелкIеледин   ирид  йисан
школада  кIелай  Садыкьан  рикI
шикилар чIугунал алай. Школа-
дай  хтай  азад  вахтунда  кол-
хозда гьар жуьре  кIвалахарни
ийизвай.

Гуьгъуьнлай  Дербентдин
шлифовальный  заводда
кIвалахни  ийиз  йифен  школа
акьалтIарна. I957-йисуз  хуьруь-
нбурухъ  галаз  Садыкьрин  хи-
занни  Советск  хуьруьз  куьч
хьана. Ина  ам  эвленмиш  хьа-
на, мягькем хизан кутуна. Ирид
касдикай  ибарат  тир чIехи хи-
зан   хиве  гьатнавайтIани  ам
чирвилер  хкажунивай  къерех
хьанач. I97I-йисуз Садыкьа  М.А.
Джемалан   тIварунихъ  галай  ху-
дожественный  училище
акьалтIарна. Гьа  йисуз  ам  Со-
ветск  хуьруьн  юкьван  школада
черчениедин   малим  яз
кIвалахал  кьабулна.

 Ирид  сеферда  Садыкь  ма-
лим   тежриба  хкажзавай  курса-
ризни  фена.  Яргъал  йисара
кьилин   категория  аваз  черче-
ниедин,  рисованиедин  малим яз
гьакъисагъвилелди  зегьмет
чIугунай  ам  шумудни  са  гьуьр-
метдин  Грамотайриз  лайихлу
хьана. Садыкь  малимдин  зегь-
метдиз  школадин, образовани-
един  управлениедин  руковод-
ствойрини  лайихлу къимет  гана.
ИкI  20I3-йисуз   республикадин
конкурсда  «Графика  номинаци-
ядай 3- чкадиз лайихлу  хьайи
Садыкь  Салигьовичаз   диплом
гана. Акьалтзавай  несилдиз
чирвилер ва  тербия  гунин  кар-
дик  лайихлу  пай  кутунай,  рес-
публикадин, райондин  образо-
ваниедин  идарайра  кьиле  физ-
вай  мярекатра  активвилелди
иштирак  авунай  Грамотаяр ва
дипломар  гана.

Нивай  хабар  кьуртIани  Са-
дыкь  Салигьович  вичин  пред-
мет  хъсан чидай, аялривайни
гьахьтин  чирвилер  истемиш-
дай,  къайда –низамдихъ ялдай
жавабдар  работник  я лугьуда.

  40 йисалай  виниз  хкяна-
вай  пешедиз   вафалувал  хуьн
игитвал  туштIани,  жемятдин,
коллективдин  патай  авай  гьуь-
рмет  вири  тIварарилай, награ-
дайрилай  багьа я. Бубадин  ге-
лерай  фейи  руш  Саимат,хтул
Элина, вичи  тарс  гайи,  алай
вахтунда  гьа  и школада
кIвалахзавай  рисованиедин
тарсар  гузвай  малим  Мусли-
мова  Иранэ  хьтин   инсанри
Садыкь  малимдин  гуьгьуьлар
мадни  шадарзава.

 Вичин  уьмуьрдин юлдаш
ФатIиматни  галаз  (ам  алай
вахтунда  рагьметдиз  фена)
муьжуьд  велед  уьмуьрдин
шегьредал акъудна. Абурухъ
чпин кIвал-югъ, хизанар  хьан-
ва. Абуру  Садыкь  бубадиз  20
хтулни   6  птул  багъишнава.
Гьеле  аял  вахтундилай  за-

лан  зегьметдин  дад  чир  хьайи
Садыкь Салигьовича  садрани
бушвал  авунач. Ада  гьайиф
чIугвазвайди  са  кар я. Хизан
хиве  гьатна  кIелунар  давама-
риз  тахьун.

 КIелунар   идалай  кьулухъ
куь  хтулри   хъийида   гьуьр-
метлу  Садыкь  малим. И чIехи
хизандин  кьиле  акъвазнавай,
квехъ  чандин   мягькем  сагъ-
вал ва  балайрин,  хтулрин  гьар
са  агалкьундикай  лезет  хкуд-
дай  къуватар  хьурай Квехъ.

              А. АЙДЕМИРОВА.
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ЧНА   ТЕБРИКЗАВА

САВАДЛУ ВА БАЖАРАГЪЛУ
  РУКОВОДИТЕЛЬ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРДИН  РД-да  авай  Управлениедин

РФ-дин   государстводин  сергьятдал  алай  фитосанитар-
ный  карантинный  гуьзчивилин  отделдин  начальник  Мур-
салова  Марина  Къазимагьамедовнади  карантиндин  хиле
кIвалахиз  27   йисалай  алатнава. Ам  асул-несилдай  каран-
тинщик  я. Диде  Чубанова  Жанисат  Мулкуновнади (ам  чи
райондин  Къуйсундал  куьч  хьанвай  Макьарин  хуьряй  я)
уьмуьрдин чIехи   паюна  Росгоскарантинда  кьилин  бух-
галтервиле  кIвалахна. Алай  вахтунда  «ВНИИКР»  (наба-
татрин  карантиндин  Вирироссиядин  центр)  ФГБУ-дин
Дагъустандин филиалда  кIвалахзава.

МАРИНА  Мурсаловнади
«ученый  агроном»  пешекар-
виляй  Дагъустандин   госу-
дарстводин  хуьруьн  майи-
шатдин  академия  тафават-
лувилелди  акьалтIарна. На-
бататрин  карантиндин   ре-
кьяй  зегьмет  чIугваз  I995-
йисуз  набататар  хуьнин  ре-
кьяй  Дагъустандин  респуб-
ликадин станцияда   башла-
мишна. Ина  ам  5-  разряд-
дин  техниквилелай  9- раз-
ряддин   агрономдал  кьван
фена. КIвалахдин вири  де-
вирда  вичел  тапшурмишай
вири  везифаяр  намуслуви-
лелди  тамамарна.
Марина  Къазимагьаме-

довнади  2000-йисалай  РД-
дин  набататрин карантиндин
рекьяй  Государстводин  по-
граничный   инспекцияда
(Росгоскарантин) I3-  разряд-
дин  агроном  яз  кIвалахна,
2005-  йисалай, Россельхоз-
надзор  тешкилунихъ  галаз
алакъалу  яз, М. Мурсалова
Россельхознадзордин  РД-да
авай  Управлениедиз  наба-
татрин карантиндин  рекьяй
чIехи  пешекардин  къуллугъ-
дал  хутахна. КIвалахдив
эгечIай  лап  сифте  йикъа-
лай  Марина  Мурсаловади
вич   жавабдарвал  гьисс
ийидай,  тапшурмишай  кар
са  рахунни  алачиз  тама-
мардай, цIийивилерик  кьил
кутадай  бажарагъ   авай
къуллугъчи яз  къалурна.

  Ихьтин  вири  ерияр  фи-
кирда  кьуна  Марина  Къази-
магьамедовна  набататрин
къецин  карантиндин  отделдин
начальниквиле  тайинарна ,
20II-йисалай  къенин  юкъузни
РФ-дин  государстводин  сер-
гьятдал  карантиндин  фитоса-
нитариядин  гуьзчивилин  от-
делдин   начальниквиле
кIвалахзава.
Отделдин  начальниквиле

кIвалахал  Марина  Къазима-
гьамедовнади бажарагълу,  кар
алакьдай, вичи вичивай  ва ви-
чин   гъилик
кIвалахзавайбурувай  кIевелай
истемишдай  руководитель яз
къалурна. Ада  вичин  кIвалах
савадлувилелди  ва  пешекар-

вилин  кьакьан  дережада
аваз  тешкилзава. Ам Росси-
ядин Федерациядин  государ-
стводин   гражданский  Къул-
лугъдин 3-классдин Совет-
ник  я.

 Яргъал  йисарин  ва  на-
муслу  зегьметдай  Мурсало-
ва  Марина  Къазимагьаме-
довнадиз Россельхознадзор-
дин  Грамота  гана, РФ-дин
хуьруьн  майишатдин  Мини-
стерстводи  чухсагъул  малу-
марна. Гъиле  авай йисуз  ам
«Республикадин  хуьруьн
майишатдин лайихлу работ-

ник»  лагьай  тIварцIиз  лай-
ихлу  хьана. КIвалахдин  юл-
дашри  ва  дустари   Марина
Мурсаловадиз  гьуьрметлу
тIвар  гун рикIин сидкьидай
мубаракна, адахъ  мягькем
сагъвал  ва  хушбахтвал хьун
чпин  мурад  тирди,  адан
девлетлу  тежрибади ва  чир-
вилери  гележегдани  респуб-
лика  аграрный  рекьяй  мад-
ни  хъсан  хьуниз  къуллугъ
ийидайдахъ  инанмиш  тир-
ди  лагьана. «Самурдин сес»
газетдин коллективди хъсан
и  мурадрихъ  вичин  сесни
кутазва.

Интернетдай  гьазурайди-
                    Ф.ГЬАЖИЕВ.
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Нурудин  НАСРУЛЛАЕВ

 

КЪАРИ- бадеди  твар
гузва цицIибар  галай
вечрез. СикI  физва
рекьяйтIуз. МушукIни ала
далудал. Са  цицIибди
гьарайзава:

-СикI  халу,  ам  вуч  я
ви  далудал алайди?

-Къуьл я, чан, къуьл!
Са  твар  тIуьртIа  вакай
«уь-уь» ядай  кIек  жеда!
Гьакьван  менфятлу
къуьл я»! Фена  никIе
цада  за! Квез  хъуьтIуьз
недай  твар  жеда! Ша
куьнни,  цицIер  авай
никIиз  тухуда  за  куьн!
Шад  жеда  квез! Куьн
хьтинбур  мадни ава
гьанра!

-ЦицIер  ава? Пагь!
Ша  балаяр!- шад  хьайи
вечре  лувар  ахъайна
абурув  «луф-луф»  ийиз
туна.

-Ягъи, вун  гьи   ажал-
диз  я  цицIибар  галаз?!-
гьарай  акъатзава  къари-
бадедай.-Ам  сикI  я  гьа,
ада  неда  куьн!

 -Ша-ша , куьн  чуькь
тавуна  фад-фад  ша  зи
гуьгъуьна аваз,- лугьузва
сикIре  вечрез. -Адаз  яб
гуми-ир. А  къари  мудда
амайди  ту-уш. Кьуьзуь
хьана   пис-хъсан  чиз-
майди  ту-уш, адан  де-
вирар фенвайди я.

-Ву  уч?! Я  девирди
ягъайди, вуна  зун- иеси
маса   гуз абур  рекьяй
акъудзавани?!  Гьа  ви-
лер акъатуй  ви! Фимир
верч!  Фимир!   За  вуч
лугьузва, ягъи!  Фимир!-
ада  гъиле  авай  аса
сикIрехъ  агалдарна.
Муькуь  гъиле авай  бади
чилел  аватна, твар
чкIана. СикIрен  незуьр-
рин  суьгьуьрда гьатна-
вай  верчер   тварцелни
хтанач. «КьуртI-кьуртI»

ийиз  цицIибризни  эве-
риз-эвериз  физва
сикIрен  гуьгъуьниз.

-Я  буьркьуь  хьади,
вун  гьиниз  я?!

-ЦицIер  нез,  цицIер!
ЦицIер  тIуьна  хкведа
чун!

-Я  тIуьн  атIайди,  ам
сикI  я,  си-икI!  Куьн  ал-
цурарзавайди я!  Элкъуь-
гъа  кьулухъ! Элкъуьгъа!
Гьайиф  цицIибар!

-Я  къари-баде, ваз
вуч  чизвайди  я? ГьакI
гьарагъиз  жуван  туьтер
кьванни  эфирмир. Ам
хъсанди-е, хъсанди!
Адаз  чун  кIанзавайди  я!
Аквазвани  ада  чун  па-
тал  къуьл  цазва никIе,
чаз  хъуьтIуьн  суьрсет
хьун  патал. Бес им  ча-
кай  ийизвай    къайгъу-
дарвал  тушни?!  Ша
цицIибар, гьурра! – вилик
экечIна  еримишзава веч-
ре.

-Я  гуьнуькъара, вуна
шазни  пехъ  чибурукай
я,  лувар  квай  жуванбу-
рукай  я  лугьуз,  цицIибар
пехърев  вугайди я! Гила
сикIрекай  дуст  хьанван
ваз?! И дустуни  вунни
галаз  неда, вунни! Мад
гьикI  лугьудайди  хьуй!
Вичихъ ягь-намус  ава-
чир  гуьнуькъара  я  ам,
пис-хъсан  тийижир гуь-
нуькъара! Икьван  лугьуз
ван  текъведай  тахсара,
куьт  жедани?! Гьи – ич,
тахтуй  вун  гьанай! - экъ-
уьгъзава  хъел  акатна-
вай  къари-бадеди. Эхир
гафари эсер  тавурла,
гъил  далудал  эцигна,
тфенг  авай  кIвализ  тади
ийизва, ада.

  Несигьат. Япал  гьа-
райна  лагьайтIани, гъа-
вурда  гьатдач  кьатIун
авачирди. КьатIун  авач,
лугьуникай  файда  авач.

Б А С Н Я

УВ

УВАН

ЕРЯГЬ

*  ГЪИЛЕР   зурзадайла, 200  г мухан
тварар  чуьхвена, I л ргазвай  яд  илична,
зайиф  цIал  эцигна, цин I/3  пай  амукьдалди
ргада. Ахпа  ам  куьзна, са  тIимил  вирт
алава  хъувуна  йикъа  пуд  сеферда, фу  нез
30  декьикьа  амайла, I50  мл  хъвада.

* ВИЛЕРИН  экв зайиф  тахьун  патал
50  мл   петрушкадин ва  I50 мл  газардин
ширеяр  сад-садак   какадарна,  йикъа  пуд
сеферда,  фу  нез 30  декьикьа  амайла,  хуь-
рекдин  са  тIурунавайди  хъвада.

*  ЖАЛГЪАЯР   тIазвайла, 5 г. лавр-
дин  пешер шир  алай  катулдиз  вегьена,
къайи  яд   илична, зайиф  цIал  эцигна, 5
декьикьада  ргана, термосдиз  цана, 3-4  сят-
да  тада. Ахпа  ам  куьзна, къаришма  4 чка-
дал  пайда. Гьар са  пай  са  йикъан  норма я.
Са  йикъан  вахтунда  куьлуь- куьлуь  хупIар
ийиз  хъвада. Гьа  икI  кьуд  юкъуз  галаз-
галаз.

* ДУРКIУНАР  тIазвайла,  гьажибугъ-
дадин  чIарар,  брусникадин   пешер  ва  ши-
витрин  тум (вири сад  хьтин   паяр)  сад-
садак какадарда. Хуьрекдин  са  тIурунавай
къаришмадал  500  мл  рганвай  яд  илична,
I5-20 декьикьада  тада. Ахпа  йикъа  пуд се-
ферда, фу  нез  20   декьикьа  амайла, I00  мл
хъвада. Сагъарунин вахт  2  варз я.

* КЬИЛ  элкъвезвайла,  чайдин са
тIурунавай  шивитрин   пешерал  ва   я  ту-
мунал  са   стакандавай  ргазвай  нек   илич-
навай  къаб  яд   ргазвай  катулдин винел
эцигна,  20  декьикьала   тада. Ахпа   ам
бедендин  температурадихъ  галаз  сад
хьайила.  Экуьнахъ ва  нянихъ  стакандин
кьатIавайди  хъвада.

* ИВИДИН  давление  хкаж  хьанвайла,
хуьрекдин  са  тIурунавай  календуладин
цуькверал кьве  стакандавай  ргазвай  яд
илична,  I5-20  декьикьада  тада.  Ахпа   ам
куьзна, йикъа 3-4  сеферда  стакандавайди
хъвада.  Гьа  икI -2-3  гьафтеда.

*БЕДЕНДА  иви  тIимил  хьанвайла,  се-
зондин  вахтунда   мереяр  гзаф  тIуьн   мес-
лятзава. ГьакI  хуьрекдин  са  тIурунавай
мерейрал  са  стакан яд  илична,  ргана   20
декьикьада  тада. Ахпа  ам чай  хьиз  хъва-
да.
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24- СЕНТЯБРДИЗ  Магьа-
рамдхуьруьн культурадин
КIвалин чIехи залда «Рекьерин
гьерекатдин жегьил инспекто-
рар» тIвар алаз Дагъустандин
Кьибле патан  районрин шко-
лайрин командайрин арада
конкурс-тамаша кьиле фена.
Конкурс-тамашадиз атанвай
школайрин командайрин гьа-
зурвал ахтармишун ва абуруз
къимет гун патал (председа-
тель) райондин администра-
циядин кьилин заместитель
Шериф  Алиханов аваз жюри
тешкилнавай. Жюридин чле-
нар райондин общественный
палатадин председатель Агъ-
адаш  Нагъметуллаев, УО-дин
инспектор Тугъуя Тагьирова,
райондин ДПС-дин инспектор
Музафар Кадыров.
Конкурс кьуд номинацияди-

кай ибарат тир: 1). Визитный
карточка; 2) ЮИД-дин (рекье-
ра гьерекатдин жегьил инспек-

 

ЗУН,Аразов  Абдул  Исмиханович-ВОВ-дин  ве-
теран  заландиз  азарлу  хьуникди  Магьарамд-
хуьруьн  ЦРБ-дин   инфекциядин  отделениеда
къаткурна. За  гуьзлемиш   тавур кIвалах  хьана:
ина   гъилел   михьи,  чпини  михьиз  алукIнавай,
гьахьтин   михьи   рикIер  авай  ксари кIвалахзава
кьван. Отделениедин  заведуюший  Эфендиева
Светлана  Мирзоевнади,  старший сестра   С. Аб-
дурагьмановади,  сестраяр  тир  М.Имирсадыкьо-
вади, П. Пашаевади, Л.ТIажибовади, Ф.Ражабо-
вади, П. Назировади, гьакI  санитаркаяр  тир  Ш.
Мамедовади, И.Муслимовади  ва  П. Мирзебутае-
вади   чпин  залан  кIвалах  чIехи   гьевесдалди  ва
намуслувилелди  тамамарзавай. Вири  сагъар
хъийиз   чалишмиш  хьанвай. И  кар  абурулай
алакьни авуна:  зун  ирид   юкъуз  пис  уьзуьрдин-
дизентериядин  къармахрай  акъудна  ва сагъар
хъувуна.
В.В. Путина   гьавайда  лагьанач:  «Гьина  ме-

дицинадин  къуллугъдал  хъсан  профессиональ-
ный   къуллугъчийри  кIвалахзаватIа, гьана  гьихь-
тин   хьайитIани  уьзуьрар  ирид  юкъуз  сагъар-
да».

торар) дневник; 3) Командайрин
яратмишунин кIвалах; 4) коман-
дайри гьазурнавай стендар, пла-
катар ва конкурсдиз талукь тир
маса тадаракар.

Аялрин чlехи иштираквал
ва гьевес аваз кьиле фейи
конкурс-тамашада жюриди
сад лагьай чка Сулейман-
Стальский райондин, кьвед
лагьай чка Докъузпара район-
дин ва пуд лагьай чка Ахцегь
райондин командайриз гана.
Гъалиб хьайи  командади Ма-
хачкъалада кьиле фидай фи-
налдин конкурс-тамашада
иштиракда.

            Р. МУРАДАЛИЕВ.

Ирид
юкъуз

  ЦРБ-дин  инфекциядин  отделениеда  гьа
ихьтин   инсанар ава. Инсандиз  куьмек   гун  чпин
пак  тир   буржи яз  гьисабзавай абуру  заз
гьуьрметдалди    Абдул  халу  лугьузвай. И  отде-
лениеди гьакъисагъвилелди  везифаяр  кьиле
тухун  адал  гуьзчивал  тухузвай  жегьил   хирург
Беглеров  Эдгаран  лайихлувални  яз  гьисабиз
жеда. Ада  зун  ахтармиш  хъийиз  Махачкъала-
дизни   рекье  туна.
Вирида   гьуьрмет   ийизвай  кьилин  духтур

Беглеров  Гьажибала   Гьажиевич   кьиле  авай
ЦРБ-дин  коллективди  агьалийрин кьадар 70  агъ-
зурдахъ  агакьзавай  Магьарамдхуьруьн  район-
дин  агьалийриз  къуллугъзава. Амма   бегьем
шартIар  тахьайла, иллаки  инфекциядин  отде-
лениедин ва  поликлиникадин  куьгьне,  дарис-
къал  дараматра  кIвалах  авун  гзаф  къулайсуз
я. Ихьтин  чIехи, гележег авай  районда  ихьтин
дараматра  азарлуяр  кьабулун,заз  чиз, лап  ку-
тугсуз  кар  жезва.

  Гьавиляй  заз , Магьарамдхуьруьн  вири  агь-
алийрин  тIварунихъай,  республикадин  здраво-
охранениедин  министр  гьуьрметлу Ибрагьимов
Танку  Ибрагьимовичавай  поликлиникадин   да-
рамат  эцигун   йигинардай  ва  ВОВ-дин  гъалиб-
вилин  70  йис  тамам  хьунин  вилик  ишлемишиз
вахкудай  серенжемар кьабулун  тIалабзава.

                                              Абдул  АРАЗОВ.
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ХУЬРУЬН МАЙИШАТ

ВАХТУНДА  КУЬТЯГЬИЗ  АЛАКЬНА
«ВИРИДА вахт, вахтуни

затIни гуьзлемишдач». Бубай-
рин и мисалдал амалзавай чи
райондин уьзуьмчийри
ципицIрин бегьерар
кIватIна куьтягьнава. Рай-
ондин хуьруьн майишат-
дин управлениедин де-
лилралди, районда сан-
лай 1800 гектардилай ви-
низ майданра уьзуьмлу-
хар кутунва. 2013- йисав
гекъигайла, цIи уьзуьм-
лухрин майданар саки
100 гектардин гзаф хьан-
ва.
Алай йисуз районда

уьзуьмчийри 9000 тон-
ндилай гзаф ципицIар кIватIна.
Кьилди къачуртIа,  «Гоганский»
ОПХ-ди 129 гектардай 1000
тонн, «Зардиан» ООО-ди 25
гектардай 800 тонн, «ИЧЕ»
КФХ-ди 1,4 гектардай 15 тонн
к lват lнава.  ЦипицIар
кIватIунин жигьетдай «Гоганс-
кий» ОПХ-да кIвалах хъсандиз

тешкилнавай. Ина гьар юкъуз 60
рабочийди зегьмет чIугвазвай.
Техника виликамаз къайдадик

кутуна  ва герек тир маса серен-
жемарни кьабулна. Нетижада
ципицIрин бегьер вахтунда
кIватIна куьтягьиз алакьна.

«С-х Правда» ООО-ди 5 гек-
тардай 60 тонн ципицIрин бегь-
ер кIватI хъувуна.  Ина Агъаси-
ев Шафи  кьиле авай бригада-
дин рабочияр тир Аният Эседул-

лаевадин, Илгар Агъасиеван,
тракторист Расулов Исламуди-
нан зегьмет  иллаки тариф

авуниз  лайихлуди  хьана.
-ЦипицIрин кьакьан

бегьердин бине кутун зу-
ламаз башламиш жез-
ва,-  лугьузва хуьруьн
майишатдин управлени-
един начальник Насир
Ибрагьимова. -Уьзуьм-
лухрин жергейрин араяр
вахтунда къарагъаруни-
лай, гатфарихъай жуь-
реба- жуьре азарризни
гьашаратриз акси дар-
манар  ягъунилай ва

маса кIвалахарни  вичин вах-
тунда кьиле тухунилай  бегь-
ердин бине гзаф аслу жезва.
КIанзавайди ашкъи авай,
хийирлу хел вилик тухун па-
тал серенжемар кьабулдай
ксар я.

              Р. МУРАДАЛИЕВ.

МАГЬАРАМДХУЬРУЬН «Солнышко» ясли  -бахчада  гъвечIи аялрин
дестедин  диде-бубайрин,  педагогрин    гуьруьш  кьиле  фена. Гуьруьш
«Ша,  таниш  жен»  лишандик  кваз  кьиле   тухвана.

 ГъвечIи  аялрин  дестедин  тербиячи  Бабаева  Нигер Фердусиевна
атанвай  мугьманар  ва  тербиячияр  чеб-чпихъ  галаз  танишарна  ва
ихьтин  гуьруьшри  диде-бубайрин  ва  тербиячийрин алакъаяр   мягьке-
марзавайди,  аялар  тербияламишунин  кардиз  хъсандиз   таъсирзавай-
ди  лагьана.

 Аялри  хуьрекар  незвайла,  абур  ксанвайла  ва азад  вахтунда  са
квел  ятIани  машгъул  хьанвайла  гьазурнавай  видеоматериалриз  диде-
бубаяр  еке  ашкъидивди килигна.

 Социолог  Насрединова  Эльмиради  аялрин  социальный  паспорт-
рин  делилрикай, тербиячийрин везифайрикай  ва и яшда   авай аялрихъ
галаз  чIехибуру чеб  гьикI  тухун  герек  ятIа   гегьеншдиз суьгьбетар
авуна.

 Гуьруьшда иштиракай диде–бубайрин тIварунихъай Л. Буржалиева,
А.Мирзоевади, Г. Тажибовади  коллективдиз  чугъсагъул   лагьана.

                                                                                              Л. НАЗИРОВА,
                                                               «Солнышко»  бахчадин  психолог.
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ВИЛЬНЮСДАЙ – ШАД  ХАБАР
 ЛИТВАДИН   меркез Вильнюс-

дай  шад  хабар  агакьна. Чи   рай-
онэгьли, гъепцегьви Эльдар  Алис-
кендарова армспортдай  дуьнья-
дин  36 –чемпионатда   акьалтIай
заланвилин  категориядай  сад  ла-
гьай чка  кьуна. Жегьил  спорт-
смендин  тренер Рустам  Салма-
нов  я. И  акъажунра  дуьньядин

46  уьлкведай  лап  хъсан  спорт-
сменри   иштиракна.

   Муниципальный   райондин
руководстводи  Эльдар  Алискен-
дароваз  дуьньядин  чемпионат-
да  къазанмишнавай гъалибвал
мубаракзава ва  адахъ  гележег-
дани  спортдин  чIехи  агалкьунар
хьун  гуьзлемишзава.

 

 СЕРГЕЙ   МЕЛИКОВ
     ДАГЪУСТАНДА
КЕФЕРПАТАН Кавказдин Фе-

деральный  округда  РФ-дин  Пре-
зидентдин  патай  тамам  ихтия-
рар  ганвай векил Сергей  Мели-
ков  Дагъустанда кьве  юкъуз  хьа-
на. Сергей  Меликова  Дербент-
да  «Дербент  шегьер  арадал
атайдалай  инихъ  2000  йис   та-
мам  хьунин  сувариз  гьазурви-
лер  акунин  кар  тешкилнавай
гьал»  темадай  кьиле  фейи  со-
вещаниеда,  Махачкъалада
Дагъустан  Республикада   тер-
рордиз  акси   тир  кIвалах  тухуз-
вай  комиссиядин  заседаниеда
иштиракна.

   КОМИССИЯДИН
ЗАСЕДАНИЕ  ХЬАНА

 ИРАНДИН   меркез Тегеран-
да  алишверишдинни экономика-
дин рекьяй  санал кIвалах авунин
Россиядинни  Ирандин  Гьамиша-
лугъ  комиссиядин  заседание
хьана. Комиссиядин  кIвалахда
Россиядин  министерствойринни
ведомствойрин, гьакI чIехи  ва
юкьван  бизнесдин вишелай  ви-
низ векилри  иштиракна.

  ТЕРБИЯЧИДИН
 ЮГЪ  КЪЕЙДНА

  РАЙОНДИН  школадилай
вилик  авай  учрежденийра
тербиячидин  югъ  къейдна.
Аялрин  бахчайрин  вири  ра-
ботникриз  ва  школадилай
вилик  квай  учрежденийрин
ветеранриз  и  сувар  муници-
пальный  райондин  кьил  Фа-
рид  Агьмедова  мубаракна.
«Тербиячидин  зегьмет  че-
тинди,  гзаф  терефринди,
кьакьан  пешекарвал ва аялар
кIан  хьун   истемишзавай
кар  я. Чи  тербиячийрикай
гьар сада  рикI  алай  кардиз
вичин   рикIин ва  руьгьдин
кIусар  гузва»,-  къейднавай
Ф. Агьмедова  вичин   тебрик-
да.

   Суварин гьуьрметдай
гъвечIи  аялриз  чирвилер ва
тербия   гунин карда  къазан-
мишнавай  агалкьунрай  ва
яргъал   йисарин  намуслу
зегьметдай  и  хиле   зегьмет
чIугвазвай  лап  хъсан  I8  ра-
ботникдиз  МР-дин  Гьуьрмет-
дин  грамотаяр  гана.

   Суварин  и  юкъуз  аялри
чпин  кьвед лагьай  дидеяр
манийралди,  кьуьлералди,
шиирар     хуралай  кIелуналди
шадарна. Гьа   идалди  аялри
абурухъ  авай  чпин    кIанивал
къалурна.

Киркарин хуьруьн юкьван
школа акьалтlарайдан гьакъин-
дай 2000- йисуз Алиева Сабина
Ямутдиновнадиз гайи А-
5476074- нумрадин аттестат ква-
хьуниз килигна къуватда ама-
чирди яз гьисабин.

Самурдин хуьруьн юкьван
школа акьалтlарайдан гьакъин-
дай 2005- йисуз Муртузалиев
Радмир Айзудиновичаз гайи
3687754- нумрадин аттестат ква-
хьуниз килигна къуватда ама-
чирди яз гьисабин.

Райондин центральный
больницадин работникри

      Межидова Седеф
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу
яз рагьметлудан хизандиз ва
мукьва-кьилийриз дериндай ха-
жалат чlугуналди башсагълугъ-
вал гузва.

Са    тlимил
хъвер    ква з
Алидиз ГИБДД-дай йи-

гинвал кьадардилай гзаф
гьикl артухарнаватlа къейд
авур  камерадай шикил
ракъурна.  Алиди ГИБДД-
диз гаишникдиз нагъда жер-
медин пул гьикl гузватlа
къейднавай видео рекье
туна.


