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ГОЛОС  САМУРА

МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

АРБЕ юкъуз, «Магьарамд-
хуьруьн район»  МР- дин кьил
Фарид Агьмедова, Украинадин
чилел кьиле физвай махсус
операцияда иштиракай Росг-
вардиядин махсус везифайрин
40- нумрадин отряддин аскер-
рихъ галаз важиблу гуьруьш кьи-
ле тухвана. Гуьруьшдин сергь-
ятра аваз, винидихъ лагьанвай
махсус операцияда чпин аскер-
вилин буржи тамамардайла
телеф хьайибурун хизанрив
«Краповый беретар» вахкана.
Ихьтин къарар гьа беретар
алукlдай ихтиярар авай къул-
лугъэгьлийрин Советди кьабул-
най.

Гуьруьшдал рахай Фарид
Загьидиновича, Ватандиз вафа-
лувилелди къуллугъ кьиле  ту-

хузвай аскерриз чухсагъул малумар-
на ва абур вири сагъ-саламатдиз
чпин хизанрив агакьун чи виридан
мурад тирди лагьана.

6499- нумрадин войсковой час-
тунин командир Руслан Примова,
СВО- дин зонада авай чи аскерриз
къуват ва мобилизоватнавайбурун,
телеф хьанвайбурун хизанриз чка-
дал жедай куьмекар гузвай район-
дин руководстводиз чухсагъул малу-
марна.

Гуьгъуьнлай Руслан Примова,
чпин везифаяр намуслувилелди
тамамарай, Ватандиз вафалувал
хвейи, къалурай уьтквемвилерай,
чи районэгьлияр тир, младший
сержант Рашидов Рамиз Абдулна-
сировичан ва рядовой Муслимов
Дасим Муслимовичан хизанрив
краповый беретар вахкана. Кра-

повый берет им махсус везифай-
рин подразделенийрин кьилин
награда я.

Вичин нубатда райондин
кьили, ДНР- дин ва ЛНР- дин
агьалияр хуьнин карда къалу-
рай уьтквемвилерай ва
викlегьвилерай 6499- нумрадин
войсковой частунин командир
Руслан Примоваз, краповый бе-
ретрин сагьибар тир старший
лейтенант Асхаб Асхабоваз ва
сержант Къадирбек Къазиагь-
медоваз «Магьарамдхуьруьн
район» МР- дин тlварунихъай
Гьуьрметдин грамотаяр гана.

Гуьруьшдин эхирда, атанвай
мугьманри чпин дестедин коман-
дирдин тlварунихъай Фарид Загь-
идиновичаз тlвар алай женгерин
ядигарар гана.

«Краповый беретар» вахкана
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2023- МАГЬАРАМДХУЬРУЬН  РАЙОНДИН
80  ЙИСАН  ЮБИЛЕЙДИН  ЙИС Я!

СА ВАХТУНДА чи районда урус халкьдин ин-
теллигенциядин гзаф векилри кIвалахзавай. Ма-
лимар ва духтурар, халкьдин майишатдин маса
пешекарар гзаф авай. Чи халкьдин интеллиген-
циядин кадрияр гьазурунин карда абуру чIехи пай
кутуна. И кIвалах чна садрани рикIелай ракъурна
кIандач.

Виликандалай тIимил ятIани, къени урус халкь-
дин векилри чи арада кIвалахзава. Приморск хуь-
ре яшамиш жезвай  Демчук Елена гьа ихьтинбу-

ИНСАНДИЗ  САГЪВАЛ  ГУЗВАЙДИ

«ЛЕЗГИЙРИН виридалайни къудратлу ва хци яракь чIал я» лу-
гьузва мисалда. Халкьдикай халкь ийизвай эвелимжи шартI адан
чIал я. Эгер са миллет терг ийиз кIанзаватIа, тур-тфенг герек
туш. Адан гъиляй чIал вахчуртIа, ам вич-вичелай терг жеда.
Гьахълу гафар я. ЧIал гъиляй вегьин, фикир тагун, гьуьрмет
тавун, рикIелай алудун чи руьгьдин кесибвал, чIалаз кIур гун я.
Сифте нубатда чи чIал чна хвена кIанда.

И ЙИКЪАРА райондин об-
разованиедин управлениеда
дидед чIалаз талукьарна элкъ-
вей стол кьиле тухвана. Элкъ-
вей столдихъ жуьреба-жуьре
интеллигенциядин векилар
кlватl хьанвай. Чна куь фикир-

диз анал рахай Саидов Алаудин
малимдин докладдай чlукар
гъизва.

МИХЬИ  ЧIАЛ,  акьуллу  гаф-
меслят,  кар-кеспи, сагълам  фа-
гьум-фикир,  жавабдарвал хиве
кьун,  алай  аямдиз,  мисал  яз,

 ЧIАЛ-  ДЕВЛЕТ Я   ХАЛКЬДИН
къени къимет  гуз  алакьна
кIанзавайтIа,  ам  вири  рекье-
рай, Хуьруьг  Тагьираз акурвал,
тамамди  хьана  кIанда (ихти-
лат илим чируникай, тербия гу-
никай физва). Гьаниз  килигна,
чIалакай  рахадайла,  адан
вири терефриз  ва   мумкинви-
лериз  ара-бир кьванни вил  ягъ-
ун виже  къведа;  инсандин
гьар  са  къадам  кьатIунилай
аслу  тирди   алимди фадлай
тестикьарнава, эхирки,  лугьун
хьайитIа, абур  вири

рукай сад я. Адан аял ва жегьил вахтарни
гьа и хуьре фена. Медицинадин рекьяй
кIелна пешекарвал къачуна.  Демчука Еле-
на вич яшамиш жезвай хуьре фельдшер-
вилин пунктуна кIвалах ийиз 60  йисалай
гзаф алатнава.

И вахтунда ада гзафбурун сагъламвал
хвена. Аялрин, жегьилрин, яшлубурун. Вири
абур герек атайла медицинадин рекьяй куь-
мек къачуз Елена Демчукан патав физва.
Гьи вахтунда хьайитIани Е. Демчука абуруз
лазим тир куьмек гузва.

Хъсан къилихрин и дишегьлидиз гьави-
ляй вичин хуьруьнвийрин арада гьуьрмет
ава. Гзаф йисара халкьдиз медицинадин
рекьяй гьакъисагъвилелди къуллугъ авунай
Елена Демчуказ «здравоохранениедин от-
личник» лагьай тIвар гана.

Медицинадин работникдин пеше вирида-
лайни гьуьрметлубурукай сад я. Ада инсан-
дин сагъвал хуьналди вичиз суваб къазан-
мишзава. Дугъри я, къенин девирда гьалар
дегиш хьанва. Гзаф чкайра медицинадин
куьмек гьакъидихъ къачузвай дуьшуьшар
жезва. Амма гьикI хьайитIани, духтурдин
патай регьимлувал амукьзава, чакай гьар
сада гьадан куьмек герек жезва.

И кар фикирда кьуналди, Демчук Елена-
ди  вичин регьимлувилин пеше давамарза-
ва.
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 ЧIАЛ-  ДЕВЛЕТ Я   ХАЛКЬДИН
 ДИДЕДИН  ЧIАЛ  ЧИРУН РУЬГЬ  ВА ЭДЕБ  АВАЙ ИНСАН
          АРАДАЛ   ГЪУНИН  ШАРТIАРИКАЙ САД Япсихологиядин,   педагогикадин

ва  философиядин  вил
хкIадай  чкаяр  я.Чаз
гьакIни  ашкара я- фагьум
тавунмаз  вилериз  аквадач.

   Аквазвайвал, чIалан
«гьунар»  лап  зурба  я. Ам
сифте  нубатда  ватанэгь-
ли  яшамиш хьайи, аялвал
ва  жегьилвал  кечирми-
шай, дидедин  ширин, гуь-
зел  ва  назик  сесиниз  яб
гайи, сифте   къадам  къа-
чур  ва  гаф  акъатай,
чIехибурувай несигьат  ва
тарс кьабулай,  ата  буба-
яр  рикIе авай  ва рикIелай
садрани  алуд  тийизвай
чIал я.

 Икьван  чIавалди  ада-
лай  вуч  алакьна?

   Чи   халкьдин  тарих-
да  хьайи  шад, бахтлу,
уькIуь  ва  цуру, къагьри-
ман  легьзеяр риваятралдини
манийрал,  кьисайралдини   ми-
салралди,акьуллу   келимай-
ралди хвена  ва абур  алай
девирдин  несилдив  акакьар-
на, сад  авуна. Анай  чи  тарих-
дин,  дирибаш  рухвайрин  ва
рушарин   игитвилер,  ватанпе-
ресвал,  гьуьрмет  къазанми-
шай  лайихлу, ватандашрин
акьуллу несигьат-  келимаяр,
чешнелу  къаматар,  адетар,
рикIиз  хуш, гуьзел  манияр
кваз акакьарна.

  Эхирки, хайи  чIал- сифте
ва  эхиримжи  чи  гьарай  я.

ЧIала  чи  тарих  тешкилна.
Инсаниятдин   тарихда  адан
метлеблувилиз  къимет  авач.

  Малум  тирвал, ихьтин  чIал
арадал  атана  са  акьван  вахт
туш. Сифте  араб  гьарфар (ад-
жам) ишлемишна. Адакай  мен-
фят  къачурбур  са  кьадарбур
хьана, гъвечIи береда  туьрк
графика   пайда хьана,   имни
чи  ивиди  кьабулнач. Анжах
Советрин  гьукумат тестикь
хьайи  девирда  чи  чIал  ва
эдебият  гуьнгуьна  гьатна, абу-
руз  кьетIен фикир  гуз  башла-
мишна.

 Девирди  ваъ, гьа  береда
яшамиш  хьайи,  чпин вири  чир-
вилер  ва  алакьунар  хайи
халкьдиз  бахш  авур  кьегьал
рухвайри  чIалан  ва  литерату-
радин  тамам   тарих  теснифна.

Фатахов  Алибега  сифте яз
чи  литературадиз  кьуд  гьикая
гъана,  гурарин  жуьреда шиир.
Вичин  вири 25  йис  яш  хьайи
жаванди  шиирдалди кхьей  ро-
ман  «КIатI-кьатI  авур  зунжу-
рар»  хайи   миллетдиз    пиш-
кешна. Им  еке  вакъиа  хьана.

  М.М. Гьажиева  хьайитIа,
саки  вири  классрин  лезги
чIалай учебникар кхьена, слова-
рар  акъудна, Кеферпатан  ва
Кьиблепатан  Кавказда чIалан
илимдин    рекьяй  лезги  халкь
машгьурна. Ам  чи  халкьдин
марифатдин   чирагъ  хьана.

   Ихьтин  кьетIен  лайихлуви-
лер фикирда  кьуна I992-йисуз
(Кьиблепатан Дагъустанда  сиф-
те  яз)  республикадин гьукумат-
дин къарардалди малим, сифте
алим  хьайи  М.М. Гьажиеван
лайихлу  тIвар Магьарамдхуь-
руьн 1-нумрадин  школадиз
гана, гьа  марифатдин   макан-
диз  алим  иеси  хьана.

  Гьелбетда, гьакьван
чIавалдини чи  чIалан  ва
литературадин  къайгъуда
хьайибур   мад  хьана.

  За  еке  гьевесдалди
вичин  цIинин  йисуз  диде-
диз  хьайидалай  кьулухъ
I80  йис  тамам   жезвай
«Куьредин  азбука» сифте
буквардин   кирам Къ.
Зульфукъарован тIвар  кьаз-
ва. Адакай  за    муьжуьд
йис  вилик  «Лезги газетда»
макъалани  акъуднай  ва
райондин   школайриз  гьа-
дан  буквардин  ксерокопи-
яр  акакьарнай,  гьадахъ
галаз   мукьувай  таниш
жедай  мумкинвал  акунай.
Хайи  чIалаз  сифте  яз  ал-
фавит  кхьиз   алахъай  ва
алакьай лайихлу  ксар  не-

силдиз  чир  хьун  лазим я. Ам
ийизвай  хатур  туш,  ам  тарих-
дин    тайинарзавай  къадамар
я.   Гьаниз  килигна,  жуван
меслят  тикрар  хъувуниз  маж-
бур  жезва: Советский  хуьруь-
нни Кьасумхуьрел  хъфизвай
рекьин  къекъуьндал  С.Сулей-
манан  бюст  алудай  чка
Къ.Зульфукъарован  къаматдин
боерельеф эцигиз  кутугнавай
чка  тир, ам  Мамрачдин  хуь-
руьн  кьилни  я.

  Гуьруьшдин месэла хуь-
налди, I989-йисан августдин
вацра  кьиле  фейи  райондин
малимрин  конференциядал (ам
райондин Культурадин  КIвалин
400-  далай  виниз  делегатри
иштирак авур  залда) Минпрос-
дин   меслят  кьилиз  акъуду-
налди  сифтегьан  вири классра
чирвилер  ва  тербия    анжах
хайи  чIалалди  гана
кIанзавайдакай 2- доклад  яз
кIелнай.

  За  лезги  чIалан  алимдин
агъсакъал,академик  Р.И. Гьай-
даровахъ, ДИРО-дин  сифтегь-
ан  классрин  кабинетдин  заве-
дишдихъ (гьамни  еке алим
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тир), маса илимдин, еке   теж-
риба авай пешекардихъ  галаз
и  месэладай суьгьбетар аву-
най, вирибурун  фикир  ам  тир
хьи,  сифте  классра  тербия  ва
чирвилер ( урус  чIал  ва   чте-
ние  галачиз) хайи  чIалалди
тухун. И  береда  гъвечIи  аял-
дал   гьалтзавай  четинвал   ам
тир  хьи, абуру  кIелзавай затI,
гьелбетда,лезги  чIалалди
кьатIунзава,  ам  урус  чIалаз
таржума  ийизва ва  урус
чIалан  гаф  яз  лугьузва, урус
гаф  жагъун   тавурла  (  течир
вахтунда),  рикIел    татайла  аял
галкIизва.

 Гуьгъуьнилай ГОСТ-ар,Ф-
ГОС-ар  акъатайла, балайрал
гьалтзавай четинвилер
рикIелни  аламач, чазни  ам
адет  яз  акуна.

   Алава  яз « халкьдин  ве-
килар»  хьайи  юлдашри (абур

гьа  жергейра  амачиз хъсан
хьана) Москвадай хайи  чIалар
гьатта  факультативный  къайда-
да  чирдай  меслятар  гваз  хта-
най. Аферин  Гьамидуллагь Ис-
маилович Мегьамедоваз,гьа
гьакъикъи  халкьдин,  хайи
чIалан  векил  кIвенкIве  аваз
Дагъустандин  парламентдин
делилралди  и  предложение
кьабулнач.

 Лугьун   лазим я,  алай  вах-
тундани  и   месэла  чи  гуьзчи-
виликай  хкудна, зайифарна
виже  къведач.«Жувахъ  ишер-
ди жуван  кьве  вил  я»-лугьуда
лезги  мисалди.Чаз  эхиримжи
муьжуьд  йисуз Донбассда яша-
миш  жезвай урус халкьдин
кьадар-кьисметни акуна.Хайи
урус чIалал  рахадай, ам сергь-
ятламишунилай  башламиш хьа-
най.

  -Къе чалай вуч алакьда?
-Чи везифа  вуч я?

 ЧIАЛ-  ДЕВЛЕТ Я   ХАЛКЬДИН
-Гьар са малим, несигьатчи

вичин  везифайрив  рикI  гваз
эгечIин;

-ЧIалаз ва   эдебиятдиз (им
вири  лезги  халкьдин месэла-
яр я)   талукь  месэлаяр, мяре-
катар гьадаз  лайихлу  къайда-
да ва уьлчмеда- школайрин  еке
залра, клубра  тухун;

   -М.М. Гьажиеван
тIварунихъ  галай  конкурс  ва
премия  кардик  кутан  хъийин;

-  Мектебра, аялрин   бахчай-
ра  шиирар, монологар, михьиз
рахаз  чирун  (ораторское  ис-
кусство)  адетдин  кIвалах ийин.

 -Яратмишунрин  алакьунар
авай  аялдин кIватIалар  тешки-
лин, абур вири  мумкинвилер
(газет, журнал)  тешкилин.

  -Орфографиядин  конфе-
ренциядин  патахъай  суракьин.

            Алаудин САИДОВ,
      РД-дин лайихлу  малим,

ШАД Я ВИРИ ЦIИЙИ РЕКЬЕЛ

ЭХИРИМЖИ йисара чи рай-
онда кьиле физвай дегишвиле-
ри хуьрерин агьалийрик шад-
вилин гьиссер кутазва. Ял ядай
паркар ачухзава, рекьера къир
цуналди куьчеяр михьи жезва,
гектарралди уьзуьмрин, иче-
рин, чуьхверрин багълар кутаз-
ва. Гьелбетда, и вири
цIийивилер инсанрин дулана-
жагъ хъсан хьун паталди ара-
дал гъизвайбур я.

Лагьана кIанда хьи, и мукь-
вара зи хайи Хуьрелрин хуь-
руьн, СССР-дин зегьметдин
Игит Велиметова Имаматан
тIварцIихъ галай кьилин куьче-
да къир цанва. Им жемят патал-
ди чIехи шадвилин вакъиа хьа-
на.

   Хуьрелрин хуьруьн кьилин
куьчеда къир цуналди жемятдин
кIвач кьарадикай хкатнава. ГьикI
лагьайтIа, саки 1 километр яргъ-

ивал авай и куьчедал хуьруьн
9 магьледин кьилер атанва.

Мадни лугьуз жеда, и хъсан-
вилел кьадарсуз шадвалзавай-
бур аялар я. Хуьруьн кьве па-
тайни и кьилин куьчедай саки
150 аял кьван гьар юкъуз шко-
ладиз физва.

Жуван хуьруьнвийриз
рикIелай алат тийидай пишкеш
авунай райондин Кьил Агьме-
дов Фарид Загьидиновичаз ва
и кIвалахдик чпин пай кутур
гьар садаз чи хуьруьнвийри
сагърай лугьузва. Къуй чпин
уьмуьрдин рехъ гьамиша михь-
иди ва яргъиди хьурай.

За жуван са гъвечlи макъа-
ла алай аямдин лезги литерату-
радин бажарагълу шаир, журна-
лист Мердали Жалилован эсер-
дай са бендиналди
акьалтIарзава:

Кума язни, къазма язни,
Хайи хуьре бине кIанда.
Эхиратдин рекье твазни,
Хайи хуьруьн куьче кIанда.
           Владик БАТМАНОВ,
Дагъустандин писателрин
Союздин секретарь.
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ЛУГЬУДА ХЬИ,
культурадин КIвал
хуьруьн жемятдин
рикIни я, руьгьни.
Гъепцегьрин хуьруьн
культурадин  КIвални
хуьруьнвийри, райо-
нэгьлийри санал
кIватI хьана, ял ядай,
рикI аладардай, ярат-
мишунрал машгъул
жедай, инсанар агуд-
дай макандиз элкъ-
венва.  Художествен-
ный яратмишунрин
рекьяй гележегдин
устадри пешекарви-
лиз кам къачуз гьа
ина, культурадин
КIвале чирзава. Культурадин
макан хуьруьн рикIни, руьгьни
тирди чаз Магьарамдхуьруьн
райондин  Гъепцегьрин хуь-
руьн культурадин КIвалин  регь-
бер Меликов Касмудин Джали-
ловичаз  мугьман хьайила аку-
на.

Меликов Касмудин Джали-
лович I967- йисуз Гъепцегьрин
хуьре дидедиз хьана. Тагъи
Нагъиеван  тIварунихъ галай
юкьван школа лап хъсан къи-
метрал  акьалтIарайдалай гуь-
гъуьниз I982-  йисуз Избербаш-
дин  педучилищедик, художе-
ственно-графическое отделени-
едик экечIна.

 I984- йисалай Магьарамд-
хуьруьн районда клубдин
КIвале авай  художественный
мастерскойда кIвалахиз баш-
ламишна. I985- йисуз Армиядин
жергейриз фена, Туркистандин
военный округда г. Марыда
къуллугъ авуна. I987- йисуз
сержантдин чинда аваз армия-
дай хтана. Армиядай хтай  зи-
рек гада кIелунригай акъвазнач
I987- йисуз ам ДГПИ- дин де-
коративно-прикладной искусст-
водин ва черчениядин факуль-
тетдик экечIна.  I992- йисуз анаг
акьалтIарна.  Четинвилера гьат-
навай культурадин идарадрин
кIвалах хъсанарун патал район-
дин руководстводи 2005-  йи-
салай Касмудин Меликов Гъеп-

Вичин кIвалахдин халис пешекар

цегьрин культурадин центрдин
директор яз тайинарна. Алай
вахтунда Касмудин Меликов
«Сад тир Россия» партиядин,
2020- йисалай  МР-дин  Обще-
ственный палатадин член я.

Гьеле аял вахтарилай, гьар
жуьре кружокра чирвилер къа-
чунвай, райондин культурадин
маканрин майданра вичин ала-
кьунар къалурай Касмудин гьа-
миша иштиракчийрин
кIвенкIвечи жергейра хьана.
Адаз манияр лугьунилай гъей-
ри са жерге милли алатарни ягъ-
из чида,  гитара ягъунай еке
устIар я.

- Чи клубда гзаф мярекатар
тухузва. Месела,  чи рикI алай
гатфарин (Яран), ЦIийи йисан, 9-
Майдин суварар гьар сеферда
гурлудаказ къейдзава. Тухузвай
мярекатрилай гъейри клубдин
ракIарар хуьруьн жемят патал
гьамиша ачух я. Ана абуру ял
язава, шешбеш, тIамайрал
къугъвазва.

 Вичин кIвалах лап хъсан-
диз тамамарзавай Касмудина
райондани кьиле физвай вири
мярекатра активвилелди ишти-
ракзава. Шаз кьиле фейи рес-
публикадин конкурсда гъалиб
хьуналди, «Лучший работник
муниципального учреждения
культуры» тIвар къазанмишна.

Ада регьбервал гузвай кол-
лективди, кружокрин тербия-

чийри районда кьиле физвай
вири мярекатра иштиракзава.

Са кьве келима Касмуди-
нан иштираквал аваз арадал
атай «Лунный свет» тIвар алай
кIватIалдикайни лугьуз
кIанзава. I990-  йисара арадал
атай и ансамбль къенин юкъуз
виринра машгьур я.  Яб акал-
завайбурун арада вичин бажа-
рагълувилелди еке машгьур-
вал, гьуьрмет къазанмишзавай
гьевескаррал  къе чна вирида
дамахзава.

Хъсан пешекар, гьуьрметлу
хуьруьнви, хатурлу яр дуст
хьиз, ам играми бубани,
уьмуьрдин юлдашни я. Ада
вичин уьмуьрдин юлдаш Эми-
натахъ галаз санал кьуд велед
тербияламишна шегьредал
акъуднава.

Касмудин  Меликован  зегь-
мет райондин руководстводин,
культурадин управлениедин
Гьуьрметдин грамотайралдини
лишанлу авунва.

Чи уьмуьрдин важиблу
культурадин хиле зегьмет
чIугвазвай, халкьдиз шадвал
багъишзавай, куь хизандиз,
куьне регьбервал гузвай кол-
лективдиз, къуй анжах хийир-
дин крар, шад  хабарар кьис-
мет хьурай, Гьуьрметлу Кас-
мудин стха.

                             ЖАННА.
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ДЖИУ-ДЖИТСУДАЙ  Дагъу-
стандин федерациядин прези-
дент, Россиядин хкянавай ко-
мандадин

кьилин тренер Нурдин Эми-
нова, Усурин, Гъепцегьрин ва
КьепIир-Къазмайрин хуьрера
тренер-малим яз кlвалахзавай,
джиу-джитсудай  са шумудра
дуьньядин  чемпион хьайи
ЭЙНАР ЭКБЕРОВ  джиу-джит-
судай Къиблепатан Дагъустан-
да кьилин тренервиле  тайинар-
нава.

Тебрикдин чими келимаяр
агакьарун яз, чна адахъ мягь-
кем сагъвал ва мадни еке агал-
кьунар хьун алхишзава. Ада
тербияламишзавай  жегьилриз
гьамиша  хъсан нетижаяр жез-
ва. Къуй, Эйнар малимдихъ
идалай кьулухъни чIехи агал-
кьунар хьурай!

ЖАННА.

 МУБАРАКРАЙ!

СПОРТ

САЛАСА юкъуз, райадминис-
трациядин чlехи залда райондин
депутатрин Собраниедин нубат-
дин сессия кьиле фена.

Сессия райондин депутатрин
Собраниедин председатель На-
зир Алиярова ачухна ва кьиле
тухвана.

Сессиядал, тахсиркарвиле-
рин вилик пад кьунин ва обще-
ственный хатасузвал  таъмина-
рунин рекьяй, Россиядин МВД-
дин Магьарамдхуьруьн районда
авай отделди 2022- йисуз тухвай
кlвалахдин гьакъиндай гьахъ-
гьисабдин докладдихъ яб акал-
на.

Гьакlни сессиядал, «Магьа-
рамдхуьруьн район» МР- дин де-
путатрин Собраниеди  «Магьа-
рамдхуьруьн район» МР- дин
2023- йисан ва планламишнавай
2024-2025- йисарин бюджетдин
гьакъиндай» 2022- йисан 23- де-
кабрдиз кьабулнавай l09 llсд-
нумрадин къарарда дегишвилер

ва алаваяр тунин гьакъиндай,
«Магьарамдхуьруьн район» МР-
дин сергьятдал алай чкадин
бюджетдин ва бюджетдин акат
тийизвай чешмейрин такьатрихъ
зегьметдин шартlар хъсанару-
нихъ элкъуьрна тухузвай мяре-
катрин Положение тестикьару-
нин гьакъиндай, «Магьарамд-
хуьруьн район» МР- дин депутат-
рин Собраниеди 2011- йисан 29-
мартдиз  кьабулнавай 27 Vllсд-
нумрадин решениеда дегишви-
лер ва алаваяр тунин гьакъин-
дай, «Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин депутатрин Собраниеди
ва МР- дин счетный палатади
2023- йисуз тухудай кlвалахдин
план тестикьарунин гьакъиндай
ва «Магарамкентская СОШ №2»
МКОУ- дин дараматдал гьамиша
рикlел хуьн патал кхьена цлаз
ядай кьул алкlурунин гьакъиндай
месэлайриз килигна.

Эхирдай къарагъарнавай
вири месэлайрай махсус къарар
кьабулна.

Важиблу  месэлайриз
            тамашна

АКЬАЛТЗАВАЙ несил ватан-
пересвилин гьиссераллаз терби-
яламишунин мураддалди,
«Т.Н.Нагъиеван тIварунихъ галай
Гъепцегьрин СОШ» МКОУ- да
Украинадин чилел кьиле физвай
махсус операцияда иштиракна-
вай аскеррихъ галаз важиблу гуь-
руьш кьиле тухвана.

Украинадин сергьятра кьиле

 ГУЬРУЬШМИШ ХЬАНА

фейи женгера иштиракнавай, За-
порожский, Херсонский областра
чпин буржи тамамарнавай Казбек
Муртазаеваз, Алексей Атлухановаз
ва Эдуард Садыковаз хайи хуьруьн
чпи акьалтIарнавай школадиз гуь-
руьшдиз теклифнавай.

Абуру акьалтзавай несилдиз, чи
аскеррин уьтквемвилерикай, игит-
вилерикай, чи чIехи Ватан - вири-

дан кIвал тир Россия хуьнин му-
раддалди абуру гьахъвал гваз ва
умудлу яз тухузвай къуллугъдикай
яргъалди суьгьбетар авуна.

Ихьтин мярекат тешкиллуви-
лелди кьиле тухвай, тербиядин
рекьяй директордин замести-
тель Г.Агъабековадиз ва 11-
классдин руководитель М.Ис-
маиловаз гуьруьшдин иштирак-
чийри чухсагъул лагьана.
Аяларни гуьруьшдилай рази яз
амукьна.
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В соответствии  с  Федеральным законом от 6
октября  2003  года № I3I-ФЗ «Об  общих   принципах
организации  местного  самоуправления в Российс-
кой  Федерации» и Федеральным  законом  от I2  янва-
ря I996  года № 8-ФЗ «О  погребении  и  похоронном
деле»,  постановляю:

1.Утвердить  стоимость  ритуальных  услуг,  пре-
доставляемых  согласно  гарантированному  переч-
ню  услуг  по  погребению  и  на  возмещение  затрат,
связанных  с  погребением  умерших,  в  муниципаль-
ном  районе «Магарамкентский  район»  согласно  при-
ложению.

2.Рекомендовать  государственному  казенному
учреждению Республики  Дагестан-Управлению  со-

              РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                              «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                          «02» 02. 2023 г.           с. Магарамкент                        № 39

  Об   утверждении  стоимости   ритуальных  услуг,  представляемых  согласно гарантированному
перечню  услуг  по  погребению  и  на  возмещение  затрат, связанных с      погребением умерших  в МР
«Магарамкентский   район»

циальной  защиты населения  в муниципальном  обра-
зовании «Магарамкентский  район»  руководствоваться
настоящим   постановлением  при  выплате  социаль-
ного  пособия  на  погребение  и возмещение   затрат,
связанных  с  погребением  умерших.

3.МКУ  «Информационный   центр»  разместить   на-
стоящее  постановление  на  официальном  сайте  ад-
министрации  МР  «Магарамкентский  район»  и  опуб-
ликовать  в   районной  газете «Самурдин сес»

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с
момента  его   официального  опубликования.

                         Глава   муниципального  района
                                                        Ф.А. АХМЕДОВ.

О возможности получения информации об  оказываемых
                медицинских услугах и их стоимости
КАЖДЫЙ гражданин Рос-

сии  имеет  право на получе-
ние полиса ОМС. С его помо-
щью можно получить квалифи-
цированную помощь от  врачей

совершенно бесплатно.  Список
оказанных услуг и их стоимости
можно посмотреть в личном ка-
бинете на портале «Госуслуги»
в разделе «Здоровье»-«Сведе-

ния об оказанных медицинских
услугах и их стоимости».В
справке  будут указаны меди-
цинские услуги, оказанные Вам
за счет ОМС. 8
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ДУЬЗ ЦIАРАРА: 1.Вечрен какадал жедай
къабух, 3.Жими. 4.Техил алцумдай уьлчме.
6.Тихтих. 8.Хаталу, инсанар къирмишдай азар.
9.Сусвахъ галаз къведай дишегьли. 11.Гьей-
ранвал ийидай хьтин затl. 13.Шейхди вичин
муьруьддиз гудай тапшуругъ. 14.Диде-буба
амачир аял. 15.Хажалат чlугун. 16.Са низ
ятlани табий тир. 18.Туькьуьл зегьер. 20.Да-
мах къачун. 23.Дагъ туш... 24.Къастунай та-
вур чlуру кар. 25.Яваш.

ТИК ЦIАРАРА: 1.Рангадин са жуьре.
2.Эсиллагь. 3.Мах, негъил. 5.Вич ацукьнавай-
далай гъейри мад са балкlан са масад патал
тухун. 6.Къаришма авун. 7.Жемятдин, тешки-
латдин кьиле акъвазун. 8.Гьарай-эвер, къал-
чуьруьк. 10.Тади къачу. 12.Зегьер. 17.Дад-
бидад авун. 19.Менфят, хийир. 21.Вилин нине.
22.Багъри, стха.

Данная информация, полу-
ченная  через портал «Госус-
луги», носит информационный
характер. За официальной ин-
формацией необходимо обра-
щаться с письменным заяв-
лением в свою страховую ме-
дицинскую  организацию, в
которой был оформлен полис
ОМС, или в Территориальный
фонд обязательного медицин-
ского страхования  по месту
оказания медицинской помо-

О возможности получения информации об  оказываемых
                медицинских услугах и их стоимости

щи. Информация  о перечне
оказанных медицинских услуг
и их стоимости предоставляет-
ся лично, либо направляется
на почтовый адрес заявителя
заказным письмом с уведом-
лением о вручении.

Важно.  что человек сможет
увидеть полную картину полу-
ченного им лечения. Кроме
того, гражданин сможет  пожа-
ловаться, если информация о
полученной им медицинской

помощи окажется  недосто-
верной. В этом случае  заст-
рахованному  гражданину не-
обходимо обращаться в отдел
защиты прав застрахованных
в своей  страховой медицинс-
кой организации, либо в Тер-
риториальный  фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.

             Ф.Ю.Балабеков.
Директор Магарамкентс-

кого филиала ТФОМС РД
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Цlийихуьруьн СОШ-дин 11- класс куьтягь-
айдан гьакъиндай 2013- йисуз Ашуралиева
Радмиладиз гайи 05 АБ 0084129- нумрадин
аттестат квахьуниз килигна къуватда амачир-
ди яз гьисабин.

КРОССВОРД


