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  ДМИТРИЙ  МЕДВЕДЕВ -  ДАГЪУСТАНДА
  РОССИЯДИН  Федерациядин Гьукуматдин  Пред-

седатель Дмитрий Медведев  чIехи   десте  феде-
ральный   министрарни  галаз   Дагъустанда  хьана.

 Мугьманвал  сентябрдиз  вичин  2000- йис  къейд
авур Дербентдиз  финилай  башламишна. Премьер-
министр  «1-Петрдин  кIвал»  музейдин   комплексдиз
килигна  ва  ада  музейдиз  къвезвай  гьуьрметлу  кса-
рин ктабда  Дербентдихъ  ва адан  агьалийрихъ  агал-
кьунар  хьана  кIанивилин  келимаяр кхьена.
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20-НОЯБРДИЗ  хуьрерин ад-
министрацийрин кьилерин ишти-
раквал аваз  Райондин Собрани-
един нубатдин  сессия кьиле
фена.

Ам сифте гаф рахуналди Рай-
ондин Собраниедин председа-
тель А.Ханмагьамедова ачухна.
Сессиядал «Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин кьил хкягъунин
гьакъиндай месэладиз килигна.
Райондин кьилин къуллугъдал
теклифнавай кандидатрикай кон-
курсдин комиссияди пуд канди-
дат хкянавай: «Магьарамдхуь-
руьн район» МР-дин кьил Ф.З.Агь-
медов, финансрин ва ихтияррин
институтдин ректор Р.Н.Алиев ва
райондин МУП ЖКХ-дин дирек-
тор С.Г. Хидиров. Сессиядин
кIвалахда иштиракай 44 депутат-
ди  ачухдиз сесер гуналди рей-
садвилелди Агьмедов Фарид За-
гьидинович «Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин кьилин  къуллугъ-
дал  хкяна.

 Патарай атанвай мугьманар
тир РД-дин Гьукуматдин ва адми-
нистрациядин кьилин ихтияррин
управлениедин начальникдин I-за-
меститель Х.Малачилова, «Ахцегь
район» МР-дин кьил О.Абдулкери-
мова, А.Ханмагьамедова мад се-
ферда МР-дин кьилин къуллугъдал
хкянавай  Ф.Агьмедоваз и     агал-
кьун тебрикна.

Эхирдай Фарид Загьидиновича

вичел авунвай ихтибардай РД-дин
президент Р.Абдулатиповаз  ва
райондин собраниедин депутат-
риз чухсагъул малумарна, муни-
ципальный район вири хилерай
вилик тухунин гьакъиндай авай
планрикай куьрелди лагьана.

                   А.АЙДЕМИРОВА.
Шикилда:  сессия кьиле физ-

вай вахт.

    РАЙОНДИН  СОБРАНИЕДИН  СЕССИЯ
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 РФ-дин   Гьукуматдин
Председатель  надир  На-
рын-Къеледизни  килигна.
Ада  тарихдин  ва архитекту-
радин са  жерге  памятник-
рин  шикиларни яна.

 Гуьгъуьнлай  Махачкъа-
лада  РФ-дин Гьукуматдин
Председатель Дмитрий  Мед-
ведеван   регьбервилик  кваз
Кеферпатан  Кавказдин  фе-
деральный  округ  яшайиш-
динни  экономикадин     жи-

гьетдай  вилик  тухунин  месэ-
лайрай  Гьукуматдин  комисси-
ядин   заседание  хьана. Пре-
мьер- министрдин   и  хиле
хъсанвилихъ  са  жерге  дегиш-
вилер  хьанвайди къейдна.

Россиядин   Гьукуматдин
Кьили   республикада   меди-
цина  авай  гьалдиз  къимет
гайидалай  кьулухъ  гаф  РФ-
дин    Здравоохранениедин
министр  Вероника  Скворцо-
вадиз  гана.

Гуьруьш   кьиле   фидай

чIавуз  Кабардино- Балкари-
ядин  Кьил  Юрий  Коков,Ин-
гушетиядин Кьил  Юнус –Бек
Евкуров,  Чечен  Республика-
дин  Кьил  Рамзан  Къадиров,
Карачаево- Черкесия   Рес-
публикадин  руководитель
Рашид  Темрезов,  Кеферпа-
тан  Осетия-  Алания   Рес-
публикадин Кьил  Тамерлан
Агузаров,   Ставрополдин
крайдин губернатор  Влади-
мир   Владимировни  раха-
на.

  ДМИТРИЙ  МЕДВЕДЕВ -  ДАГЪУСТАНДА
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2I-ОКТЯБРДИЗ  Магьарамдхуьре Рос-
сиядин халкьарин адетдин культурадин
центрда «Зи хайи къул Дагъустан» лишан-
дик кваз республикадин конкурсдин зонай-
рин этап кьиле фенай.Зонайрин этапда
гъалиб хьайибуру I3-ноябрдиз Махачкъа-
лада кьиле фейи республикадин этапда
иштиракна.

Республикадай чав шад хабар агакь-
на.Зонадин этапда патриотвилин мани
тамамарун номинациядай I-чкадиз лайих-
лу хьайи ЦIийихуьруьн школадин I0-клас-
сдин ученик Шахбанов Нажмудина рес-
публикадани вичин агалкьун тикрарна.

Школадин коллективдихъ галаз санал
чнани и агалкьун Нажмудиназ мубаракза-
ва. Идалай кьулухъни вахъ мадни    кьа-
кьан дережайриз хкаж жедай гьевес ва
къуват хьун чи мурад я,  Нажмудин!

                             А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилда: Нажмудина мани лугьузвай

вахт.
,

   Ш А Д   Х А Б А Р

 14  ДЕКАБРЯ  2015   года  с 12.00 до 20.00  отдел  военного  комиссариата  Республики  Дагестан  по
Маграмкентскому  району  проведет  мероприятия  ежегодного  Общероссийского   дня  приема  граждан.

 Личный   прием  жителей  района  будет  осуществляеть   начальник  отдела  военного  комиссариата
Республики Дагестан  по  Магарамкентскому  району.

                                                                                                                                                      Э. ГАДЖИЕВ,
         начальник  отдела военного  комиссариата  Республики  Дагестан  по Магарамкентскому  району.

  ДЕНЬ  ПРИЕМА   ГРАЖДАН
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ЧИ  МАЛИМАР

ГУЬЗЕЛВИЛЕЛ КЬАРУДИ

Тежрибалу  малим   хьиз, ам
Аллагьдин   патай   пай  ганвай
бажарагълу  художникни я.
Агъаверди  малимдин  буба
Агъабег  Агьмедова  I94I –йи-
суз Москвадин  художествен-
ный  училище акьалтIарнай.
Амма  Ватандин ЧIехи  дя-
веди  адаз  вичин  пешедай
кIвалахдай  мумкинвал  га-
нач:  жуьрэтлу  дагъви  Ва-
тандин  азадвал  хуьз  дяве-
диз  фенай.  Кард      къа-
рагъай  чкадал  цIакул  ала-
мукьда  лугьудайвал,  буба-
дин   рехъ  хци  давамарна.
I982- йисуз  ДГПУ-дин  худо-
жественно-графический
факультет акьалтIарай  Агъ-
аверди   малим  къе  изоб-
разительный  искусстводин
жуьреба-жуьре  жанрайра
кIвалахзавай  пешекар ху-
дожник, кьилин  категория-
дин  малим  я.  Образовани-
един  хиле  гьакъисагъви-
лелди  зегьмет  чугунай ам
жуьреба-жуьре  йисара  Ма-
гьарамдхуьруьн  райондин  об-
разованиедин  управлениедин,
образованиедин  къуллугъчий-
рин  профсоюздин   райкомдин,
РД-дин   образованиедин  ва
илимдин  министерстводин
патай  Гьуьрметдин  грамотай-
риз  лайихлу  хьана. 20I3- йи-
суз  Агъаверди  Агьмедован
яратмишунрин  кIвалахри  «Та-
рихдин  гуьзгуьда»  тIвар  алаз
кьиле  фейи   республикадин
конкурсда  ва 20I4-йисуз  Ма-
хачкъалада   тешкилай «Худож-
ник-педагог»  выставкада 2-
чкаяр  кьуна.

   Алай  йисуз  лагьайтIа,
Магьарамдхуьруьн  райондин
образованиедин  къуллугъчий-
рин  августдин  вацра  кьиле
фейи  конференциядал  район-

дин  кьил Фарид  Агьмедова
Агъаверди  Агъабеговичав
«Россиядин  Федерациядин
умуми  образованиедин  гьуьр-
метлу  къуллугъчи»  лагьай  ша-
гьадатнама  ва  хурудал
алкIурдай  знак  вахкана.

   Агъаверди  малимди  Аза-
догъли  хуьруьн  юкьван  шко-
лада  вижевай класс-  кабинет
туькIуьрнава. Ам  шикилар
чIугунин   тарсара  герек  жез-
вай  пособийралди, жуьреба-
жуьре   стендралдини  плакат-
ралди  девлетлу  я. Кабинет
республикадин  дережада аваз
кьиле  фейи  выставкайрани
конкурсра  Агъабег  малимдин
ва ада  чирвилер  гузвай аял-
рин  кIвенкIвечи  чкаяр  кьур  ши-
килри  безетмишнава. Гьакъ-
икъатдани, кабинетдихъ  галаз
мукьувай  таниш  хьайи  гьар са
касдиз  Агъабег  малим  вичин
пешедал  гьикьван  кьару  ятIа
якъин  жезва.

   Тарсара   аялрик  ярат-
мишдай гьевес, алакьунар куту-

нихъ  галаз сад хьиз,  тежрибалу
малимди  абур  хайи  ерийрал,
милли  культурадал, чIалал   рикI
алай  ватанпересар  яз  тербия-
ламишунизни  кьетIен  фикир
гузва. Ада  тарс  гузвай  аялри
мукьвал-мукьвал   республикада,
районда   кьиле  физвай  конкур-
сра  иштиракзава, кIвенкIвечи
чкаяр  кьазва.

   Гуьзелвилел,  тамамви-
лел  кьару  художник  Агъавер-
ди  Агьмедован  яратмишун-

рин  алемда  тIебиатдиз
хас  вири   рангар  дуь-
шуьш   жезва .  Живопис-
дин,  скульптурадин  ва
искусстводин  маса  хиле-
рин  гъавурда хъсандиз
авай  пешекардин  гьар са
шикилдай   автордин
руьгьни  аквазва,  рикIни.
Гуя  акI я хьи,  ада  вичиз
хас  гьар са  ери,  гьар са
лишан  арадал  гъизвай
суьретризни  багъишзава.

 Агъаверди Агьмедов
хайи  хуьре  активный  об-
щественник  хьизни  маш-
гьур я. Школада,  хуьре
кьиле  физвай   мярекат-
ра  иштиракзава,хийирлу
теклифар  гузва,акьалтза-
вай   несилрин   арада

сагълам  ерийрин  таблигъат
тухузва. Азадогъли  хуьре  Ва-
тандин ЧIехи  дяведин  къур-
бандриз  эцигнавай  обелиск
Агъаверди  малимди  гьазурай
проектдал бинеламиш  хьана
арадал  гъанва.

  Халис  ватанпересар  тир
пуд   хва    тербияламишна ,
уьмуьрдин  шегьредал акъуд-
навай  къайгъудар  буба, ва-
фалу  дуст,  тежрибалу   ма-
лим, бажарагълу  художник
Агъаверди  Агъабеговичахъ
чандин   сагъвал   ва
к Iвалахдин   рекье   мадни
чIехи  агалкьунар  хьун  чи
мурад я.

                       Магьамед
                 ИБРАГЬИМОВ.

ЧПИН    везифайрив  намуслувилелди  эгечIзавай,  гьакъи-
сагъвилелди  зегьмет  чIугвазвай  малимар  гзаф ава.  Ихьтин-
бурукай  сад  Магьарамдхуьруьн   райондин  Азадогъли хуь-
руьн  юкьван  школада  шикилар  чIугунин  тарсар   гузвай
Агъаверди  Агъабегович  АГЬМЕДОВ  я.
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ОТДЕЛ  ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА
РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ПО
МАГАРАМКЕНТСКОМУ
РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с «Инст-

рукцией об условиях и по-
рядке приема в военные об-
разовательные учреждения
высшего профессионально-
го образования, находящих-
ся в ведении Министерства
обороны Российской Феде-
рации», приказом Министра
обороны от 7 апреля 2015
года №185 и планом пред-
варительного отбора канди-
датов из числа граждан,
прошедших и не проходив-
ших военную службу, для
комплектования первых
курсов военных образова-
тельных организаций
объявляется предваритель-
ный отбор  кандидатов из
числа граждан, прошедших
и не проходивших военную
службу.

В соответствии с указа-
ниями Военного комиссара
Республики Дагестан отбор
ведется в следующие воен-
ные образовательные уч-
реждения высшего  и сред-
него профессионального
образования:

Граждане изъявив-
шие желание о поступле-
нии в военные образова-
тельные учреждения выс-
шего  и среднего профес-
сионального образования
могут обратиться в отдел
ВК РД по Магарамкентско-
му району по адресу: с.
Магарамкент ул. Ленина
д.1
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АДЕТ хьанвайвал, гьар
йисуз  Хужакъазмайрин
юкьван школада «Къизил-
дин зул» сувариз элкъвез-
ва. И суварик школадин ма-
лимри, аялри, диде-бубай-
ри иштиракзава. Чна «Къи-
зилдин зул» сувариз шко-
ладин аялри чIугунвай ши-
килрин выставка ачухзава,
цлан газетрин, цуькверин
кIунчIарин конкурсар теш-
килзава, зулукай шиирар
кIелзава. Хкянавай жюри-
дин членри и конкурсра
гъалиб хьайибур тайинар-
на ва абур жуьреба-жуьре
пишкешралди, грамотай-
ралди лишанламишзава.
Месела «Къизилдин зул»
конкурсда Р. Мирзабекова,
А. Ибрагьимова, А. Малла-
ева, С. ТIажибова, З. Агь-
медханова зулукай шиир-
рар кIелунай гъалиб хьана.

Зарлу чалма кьилел алаз,
Мугьман хьана зул.
АцIай хунча гъилел алаз,
Чими авуна къул.

Зулун къати гарари,
Пешер тунач тарарал.
Хважамжамдин рангарин,
Гам экIяна чуьллерал.

Ири-ири стIалар,
Аватда чи хъуькъверал.
Куьч хъижезвай дурнайри,
Ван ацалдна хуьрерал.

Зун рахазва зулукай,
Къизилдикай зар алай.
Школайра тухузвай,
Шадвилин межлисрикай.

«КЪИЗИЛДИН
         ЗУЛ»

        Р. ШИХРАГЬИМОВ,
             Хужакъазмайрин
            юкьван школадин
         9- классдин ученик.

ЦIИЙИ  КТАБАР

 ЯХЦIУРНИ ЦIУД  ЙИС
  А Л А Т А Й Л А

 ЗИ  ГЪИЛЕ    Махачкъала-
дин  АЛЕФ   типографияда
«Дербентдин  педагогвилин
училищедин  39-  выпуск»  кьил
гана  акъуднавай ктаб  ава.
Адан  автор  чи   районэгьли,
«Самурдин  сес»  газетдин
мухбир,  яхцIурни цIуд  йис  ида-
лай   вилик  и   училище
акьалтIарай,  къе  малимвилин
ва  милициядин  ветеран  Ис-
маилов  Играмудин  Алиевич  я.

  Авторди  Дербент  шегьер-
да  I923-йисуз  ачухай  Дербен-
тдин  педагогвилин  техникум-
дин  (гуьгъуьнлай  адаз   педа-
гогвилин  училище  тIвар,  I994-
йисуз  педагогвилин  колледж
статус  гана)   тарих,  ам  фейи
баркаллу  рехъ  къалурзава.

Дербентдин  педагогвилин
колледжда  20I3-  йисан  I- но-
ябрдиз  ам   тешкилайдалай
инихъ  90  йис  тамам хьуниз
талукьарна  шадвилин  мярека-
тар  кьиле  фена.  Саки  са
асирдин  девирда  адан
кIвалахда  гзаф  дегишвилер
арадал  атана, амма  хкянавай
кардиз  вафалувал,  кьакьан
пешекарвал  ва адетар  лайих-
лувилелди  давамарун  чIуриз
тежедай  кар  яз амукьна.

Асул   гьисабдай  ктабдин
авторди вичихъ  галаз  санал

кIелайбурун зегьметдин
кlвалахрикай  кхьизва.  Гьа  девир-
да  училищеда  кIелдайла  янавай
шикилри,  автордин    кIелунин
дустарин   рикIел  хкунрин  ктаб
девлетлу ва фикир  желбдайди
авунва.  Гьа  чIаван   студентри-
кай  къе  кьилин  категориядин  ма-
лимар,  РД-дин  образованиедин
отличникар,  зегьметдин  ветера-
нар  хьанва.  Абурун  арада  чи
районэгьлиярни  гзаф  ава.

«Дербентдин  педагогвилин
училищедин  39- выпуск»  ктаб
Дагъустан  Республикадин  илим-
рин  лайихлу  работник,   тарих-
дин  илимрин  доктор,  профес-
сор  Искендеров  Гьажимурадан
сифте  гафунилай  башламишза-
ва. КIелунин  заведениедин  та-
рихдай  ва  I96I-йисуз  училище
акьалтIайбурукай  къейдер,  гьа
девирдин  гзаф  кьадар  студент-
рин  рикIел  хкунар,  къенин
уьмуьрдикай  фикирар  неинки
училищедин  студентар  хьайибу-
рун, гьакI  кIелдайбурун  гегьенш
къатаринни фикир  желбдайди
хьанва. Авторди вичин ктабда
хкянавай  пешедал  кьару  инсан-
рикай  кхьизва,гьакI  гьуьлуьвай
кьакьан  дагъларал  кьван  экIяй
хьанвай    чи  Лезгистандин  гуьр-
чегвални  къалурзава.

                           Ф.ГЬАЖИЕВ.
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ТАРИХДИЗ  СИЯГЬАТ
А  Н  Д  А  Л  У  С

ЦIИПУД лагьай асирдин
сифте кьилерай Ислам дин
Испаниядиз гьахьна ва ам
ина агъавал ийидай диндиз
элкъвена. Мусурманри чпи
тешкилай уьлкведиз Анда-
лус лугьудай тIвар гана. Ан-
далусдин меркезни Кордово
шегьер хьана. Кордовада
500 агъзурдалай гзаф инса-
нар яшамиш жезвай. Ина
700 мискIин, 300 гьамам, 70
библиотека авай. Универси-
тетдин библиотекадин фон-

дуна 400 агъзур ктаб авай. Кор-
довадин вири куьчейра къван
тунвай. Шегьерда мусурманри-
лай  гъейри  хашпересарни
иудеяр яшамиш жезвай. Ихьтин
са гекъигун ийиз жеда: и чIавуз
Парижда яшамиш жезвайди
анжах 40 агъзур кас тир.

Хашперес дин гвай Европа-
дин государствойриз гьар жуь-
редин динар гваз икI дуствилел-
ди яшамиш жезвай маса чка чи-
дачир.

МУСУРМАНРИН ИЛИМ –
 Е В Р О П А Д А

ЦIУВАД лагьай асирдал-
ди Европадиз илимдин чир-
вилер мусурманрин уьлквей-
рай къвез хьана. Мусурман-
рин алимрин ктабар гьамиша
латин ва Европадин маса

чIалариз таржума ийизвай, абурукай мен-
фят  къачузвай .  Европадин  алимар
лагьайтIа, гьамиша мусурманрин илимдин
центрайриз къвез хьана. Европадин студен-
тар Кордовадиз, Фесдиз, Каирдиз, Багъдат-
диз, Самарканддиз физвай ва анра маш-
гьур пешекаррин гъилик кIелзавай. Араб
чIал илимдин ва культурадин чIал тир. Чир-
вал хкажунихъ чалишмиш жезвайбуру и кар
ачухдиз къалурзавай ва абуру парталарни
мусурманрин алимрин жуьреда алукIзавай.

Европа кIвачел ахкьалдарун ва илимда,
техникада, медицинада, образованиеда, гу-
манизмда адахъ галаз алакъалу тир вири
кIвалахар мусурманрин алимринни кама-
лэгьлийрин къуьнерал хьана. Мусурманрин
цивилизацияди кутур пай гьисаба кьун
тавуртIа, Ренессанс арадиз гъиз хьун мум-
кин тушир. Амма и гьакъикъат гила Евро-
пада лап кьериз-цIаруз хиве кьазва. Идаз
акси яз, мусурманрин алимрин агалкьунар
Европадин алимри чпинбур яз гьисабзава.

ВИЧИН жергеда Япониядин ва Монголиядин
алимар авай археологиядин экеспедициядиз цен-
тральный Монголиядин Авраг районда Чингиз-
хандин мавзолей  жагъанва. Алимри гьисабзавай-
вал, и жагъуруни абуруз машгьур полководец ку-
чуднавай чка тайинариз куьмек гуда. Сур чуьнуь-
хуникай къурху аваз ада вич рекьидалди вилик ви-
чин сурун кьилихъ са жуьрединни лишанар эциг
тавунин буйругъ гана. Вич кучудай ксарни ада йикь
лагьана буйругъ ганвай. XIII-XV-асирра яшамиш
хьайи монголрин сурариз килигайла гъавурда акь-
азвайвал, алимри Чингиз-ханан сур мавзолейди-
лай 12 километрдин яргъа ава лагьана фикирза-
ва. 2000- йисарин сифте кьилерай экспедицияди
Авраг районда   кIвалахар башламишна, гьикI
лагьайтIа, авай делилриз килигна инал Чингиз-
ханан дворец алай.  А чIавуз эцигнавай дарамат
алай чка эгъуьнайла алимриз къурбандардай чка
жагъана. И кардини абур им Чингиз-ханан мавзо-
лейдин дарамат я лугьудай фикирдал гъана. Къур-
бандар ийидай чкада, гьисабзава абуру, кьейиди
рикIел хкунин мярекатар кьиле тухудай вахтунда
балкIанар кузвай. Идалайни гъейри археологриз
инай аждагьанрин суьретар алай шейэр жагъана.
Чингиз-ханан сур жагъурунин кIвалахар гилани
давам жезва. Ам армиядин регьбер тир. Ада Мон-
голиядин халкьар сад авуна ва Монголиядин зур-
ба пачагьлугъ арадал гъана. Чингиз-хана (1162-
1227) зурба чилер кьуна, Китай, Центральный Азия
ва Персияни кваз.

   ЧИНГИЗ-ХАНДИН
 МАВЗОЛЕЙ ЖАГЪАНВА

Кордово гьар са жигьет-
дай Европадин меркезри-
лай  тафаватлу  жезвай .
Кордово илимдин, культу-
радин ва техникадин рекь-
яй Европадин  центр тир.
«Кордовадиз  виринрай
алимарни шаирар къвез-
вай, писателарни аскерар
ина аристократрикни   ка-
малэгьлийрикни акахьна-
вай… Кордовадин экуьни
вири дуьнья  ишигълаван
авунвай»,- кхьенвай Анда-
лусдин тарихчи Аль-Хид-
жариди.

Интернетдай кхьейди- Р. МУРАДАЛИЕВ.
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             «ИГ»  -дин
МЕРКЕЗДАЛ  ГЬУЖУМНА

  ФРАНЦИЯДИН  авиацияди
Сирияда  авай  «Исламдин  го-
сударстводин»  террориствилин
дестедин гьакъикъи   меркез
тир  Эр-  Раккадал  гьужумар-
на. Гьужумар  авунин  нетижа-
да  командный  пункт,  жигьади-
стар  кIватIдай  центр,  женги-
нин  суьрсет  авай  склад  ва
тренировкайрин  лагерь  терг-
на.Гьавадай  авур  гьужумра
Франциядин,  ОАЭ-дин   ва  Иор-
даниядин  I2  самолетди  ишти-
ракна. Абуру  20  бомба  гадар-
на.  «ИГ»-дин  сенгеррал  I4-
ноябрдин  йифиз  Парижда  кьи-
ле  фейи   терактрилай       гуь-
гъуьниз   гьужумарна.

  ЧПИН  КIВАЛЕРИЗ
             ХТАНА

  СИРИЯДАЙ   масанриз
катнавай  миллиондив  агакьна
агьалияр  террористрин   дес-
тейрикай  азаднавай  районриз
хтанва. Россиядин  военныйри
кьиле  тухвай  серенжемрилай
гуьгъуьниз  исламистар  абуру
кьунвай  чилерилай  ахкъудиз
алакьна.

 Сирияда  чуьруьк  20II-йи-
сан  гатфарилай  давам  жезва.
И вахтунда   маса  уьлквейриз
катнавайбурун кьадар  4  мил-
лион  касдив  агакьнава,  телеф

 ПАРИЖДА   ТЕРАКТАР
 АВУРБУРУКАЙ   САДАН
   КIВАЛ    ЖАГЪАНВА

  ФРАНЦИЯДИН  махсус  къул-
лугъриз  I4-  ноябрдин  йифиз   Па-
рижда  терактар  авурбурукай  са
террористдин  кIвал  жагъанва.
КIвал  Париждин  кефердинни
рагъэкъечIдай  пата  Сен- Дени
департаментдин  Бобиньи   лугьу-
дай  чкадай  жагъана. Силисдин
делилралди,  кIвал  Вольтер буль-
варда  вичи- вич  хъиткьинарай  Иб-
рагьим  Абдеслама  кирида кьунвай.

 КIваляй  ноутбукар  ва   смарт-
фонар  жагъана. Силисчийри  фи-
кирзавайвал,  и  кIвал  терактдиз
гьазурвал аквазвай, чIуру  ният
авайбур  кIватI жезвай  чинебан  чка
тир.

150 КАС КЬУНВА

ЭХИРИМЖИ  кьве  гьафтеда
Ташкентда  «Исламдин  государ-
стводихъ» галаз  шерик хьунай
шак  финай I50-далай гзаф  ксар
кьунва.

МВД-дин министрдин  буйругъ-
дал  асаслу  яз  милициядин, гьа
гьисабдай  яз,  ракьун  рекьерин
хатасузвилин  къуллугъчийриз,
яшайишдин  частариз ва масабу-

руз шак  физвай  ксар  чирун  па-
тал  кIвалба- кIвал  къекъуьнин
буйругъ  ганва.

ЦIИЙИ  ЧИН ЭХЦИГНА

НЬЮ-ЙОРКДА  дуьньяда  ви-
ридалайни  гзаф  инсандин  чин
дегишарай  операция  кьиле
фена.  Нетижада  инсандал
маса  касдин  чин  эхцигна
лагьайтIани  жеда: 200I-йисуз
цIаяр  хкадардайла  чин  кайи
гуьгьуьллу   дружинадин  ишти-
ракчидал  тамамвилелди  цIийи
чин-нер,  япар,  пIузарар,  кье-
кьемар  эциг  хъувуна.

Операция  Нью-Йоркдин
университетдин  медицинадин
центрда  гьеле  августдин  вац-
ра  кьиле  фенай. 4I  йис хьан-
вай  Патрик Хардисонал,  вело-
сипед  гьалдайла  бедбахтвилин
дуьшуьшдик акатна  телеф
хьайи  26  йис  хьанвай  Дэвид
Роудбахан  чин  эхцигна.

Операция 26  сятда  давам
хьана. Ана  I50  духтурди  ишти-
ракна.

Хардисонан  чин  200I-йисуз
Миссисипи   штатда  авай  Се-
натобия  шегьерда  цIай  хкадар-
дайла  канай. Виридалайни
къурхулувал  ам  тир  хьи,  адаз
кьекьемар  амачир, гьавиляй  и
карди  ам  буьркьуь  хьунал  гъун
мумкин тир. Гила  адавай  ви-
лер  акьализ-ахъайиз  ва вилер
акьална  ксуз  жезва.

хьайибурун  кьадарни  230  агъ-
зур  касдилай  алатнава.

 Россияди  30-сентябрдилай
Сириядин территориядал  алай
террориствилин  дестейриз  гьа-
вадай ягъунар  кьазва.Боевикриз
акси  акъвазун   патал  Сириядин
президент  Башар  Асада   Моск-
вадивай  куьмек  тIалабна.

20I4- йисан  зулуз  Къазах-
станда  Юкьван  Азиядин  агьа-
лийри  Мукьвал  тир
рагъэкъечIдай  пата  кьиле  физ-
вай  дяведа  «ИГ»-дин  тереф-
дал  алаз иштиракзавайдан
гьакъиндай  доклад  чапнай.
Гьахъ-гьисабдин делилрал
асаслу  яз,  боевикрин  тереф-
дал  алаз 500  узбекди,  460  тур-
кменди, I00  къиргъизди,I90  та-
жикди  женг  чIугвазва.
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РАЙОНЭГЬЛИДИН   НУБАТДИН  ГЪАЛИБВАЛ

  ЧИ  РАЙОНЭГЬЛИ,  спорт-
дин  са  шумуд  жуьредай  ви-
чин  къуватар  ахтармишзавай

машгьур   спортсмен  Жабар
АСКЕРОВА  Москвада, «Луж-
ники»  спортдин  дворецда

какахьай  единоборствойрай
кьиле  фейи  турнирда  нубат-
дин  гъалибвал    къазанмиш-
на.

    Жабар  Аскеров  кикбок-
сингдай  ва  ММА-дай  Афри-
кадин  чемпион,  камерунви
Мбок  Жан  Мишелахъ  галаз
рингдал  женгиниз  экъечIна.
Гьа  сад   лагьай  таймда  Жа-
бар  Аскерова   Камерундин
пагьливан  залан   нокаутдиз
ракъурна.  Гила  адахъ   пуд
гъалибвал  ава.

«Самурдин сес»  газетди
вири  районэгьлийрин
тIварунихъай  Жабараз    ну-
батдин  гъалибвал   мубарак-
зава  ва  адалай  цIийи  гъа-
либвилер  гуьзлемишзава.

   ШИКИЛДА:  женг  башла-
мишдалди  вилик. Жабар  Ас-
керов-эрчIи  пата.

   ФУТБОЛ

  Р А Й О Н Д И Н    Ч Е М П И О Н А Т
 СЕНТЯБРДИН вацран  сифте  кьилерай  гатIумай

футболдай   райондин  чемпионат  ноябрдин   юкьвара
акьалтIна. Эвел  I4  команда  пуд  патал пай хьана
къугъвана. Группайра сад  ва кьвед  лагьай  чкаяр  кьурбуру
акъажунар  финалда  давамарна.  Абурун  къугъунрин
нетижайрихъ  галаз  квевай  агъадихъ  ганвай  таблицадай
таниш  хьайитIа  жеда.

Квез  аквазвайвал, 3- чка  Тагьирхуьруьн  къазмайрин
жегьилрин цIийиз  арадал  атанвай  командади  кьуна. 2-
чка  фадлай  къугъвазвай  Къуйсунрин гадайриз хьана.
Райондин 2015- йисан  чемпионвал  чпин  устадвал
къалурай  Ярагъкъазмайрин  командадиз  хьана.
Мубаракрай, амайбурухъни  чIехи  агалкьунар  хьурай.

                                                             Р.КЕРИМХАНОВ,
                       райондин  чемпионатдин кьилин  судья.


