№ 2 (6581)

15 январь

2018 с.

Итни

РабигIул ахир

Баркиял

13 январь – Россиялъул
печаталъул къо
ХIурматиял «Гумбет»
газеталъул хIалтIухъаби!
РакI-ракIалъ баркула
нужеда профессионалияб
байрам – Россиялъул печаталъул къо.
Гьанжесеб дунял цебечIезабизе захIмат буго халкъияб
информациялъул
алаталги гьечIого. Прессаялъ, телевизоралдасан ва
радиоялдасан передачабаз,
интернеталъ щибаб къоялъ нилъее баян гьарула
ахирисел харбал, лъугьабахъинал.
Нужехъ
гIинтIамун,
нужер щвалде щвараб информациялъухъ ралагьун

рукIуна.
Лъугьа-бахъунелде агъаз гьечIолъи
биччангутIи,
чIван
къотIараб гражданскияб
позиция,
цIиябщиналде
кIваркьей, ахIвал-хIал лъазабизе хIаракат бахъи-кидаго букIана журналистазул махщалил кIварбугел
рахъаллъун.
РакIчIола
социалиябгун
экономикияб ва культурияб рахъалъ цебетIеялъул, рекъел
щула гьабиялъул, цолъи
ва разилъи букIиналъул
масъалаби тIуразариялъе
районалъул
газеталъул
журналистазул
махщалилаб хIаракатчилъиялъ

хадубккунги квербакъизе букIиналда. Биччанте
нужеца заманги къуватги кьун гьабулеб къиматаб хIалтIи хадубккунги
тIегьазе, Россиялъул журналистикаялъул лъикIал
гIадатал цIунизе, гIагараб
мацIалде рокьигун бербалагьи гьабизе.
Гьарула нужее щулияб сахлъи, талихI ва творческияб хIалтIулъ бергьенлъаби!
«Гумбет район» муниципалияб районалъул
бетIер ХIажимурад
МухIамадов

1439 с.

Прокуратураялъул
хIалтIухъабазда
баркула

РакI-ракIалъ баркула районалъул прокуратураялъул хIалтIухъабазда
Россиялъул Федерациялъул прокуратураялъул хIалтIухъанасул къо. Прокуратураялъул хIалтIухъабаз тIубазабулеб
захIматаб, жавабияб, гIадамазул парахалъи, гьезул ихтиярал цIуниялъе гьабулеб хIалтIи чара гьечIого хIажатаб
буго киназего. Районалда такъсирчилъи
биччангутIиялъе, законазул тIалабал
цIуниялда хадуб хъаравуллъи кквеялъе
нужеца кIудияб хIалтIи гьабулеб буго.
Гьарула щулияб сахлъи, халатаб,
талихIаб гIумру, роцIцIараб зоб, хIалтIулъ
хадурккунги лъикIал хIасилал, бакълъулазул гIумру законалъул нухда бергьенлъиялда бачине къуват ва сабру.
«Гумбет район» муниципалияб
районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

Багьа 5 гъур.
Номералда руго:

Афгъаналъулазе
кумек, нухлулал
хвасар гьари, араб
соналъул хIасилал
-2 гьум.

Бакълъулазул басма – халкъалъул тарих

Щуабилеб нухалъ – Инхоса ГIали-хIажиясул премия
Россиялъул печаталъул къо кIодо гьабуна бакълъулазул ракьалда
2018 соналъул 12 январалда
Гумбет
районалда
тIобитIана
журналистазул
махщалилаб байрам – Россиялъул печаталъул къоялъул
хIурматалда рохалилаб данделъи. Байрамалъулал тадбирал ана Гумбет районалъул
информациялъул отделалда.
Журналистазда махщалилаб
байрам баркана Гумбет районалъул бетIерасул заместитель
Рамазан АхIмаднабиевас.
«Гумбет
район»
муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовасул,
районалъул киналго нухмалъулезул ва дирго рахъалдасан
баркула нужеда Россиялъул печаталъул къо, гьарула хIалтIулъ
бергьенлъаби.
Печаталъул
рагIул кидаго букIана жиндиего
хасиятаб рахъ, магIна, гIакълу,
мурад. Халкъияб информациялъул электронниял тайпаби
раккун ругониги, газетазул ва
журналазул жамгIияб кIвар
гIодобе ккун гьечIо. Басмабазда
нилъеца цIалула лъугьа-бахъиназе къимат кьурал, анализ
гьабурал ва цогидалги материалал. Газеталъул кIвар буго
нухмалъулезул хIаракатчилъи,
улкаялъул, республикаялъул,
районалъул бутIрузул политика, халкъалъул пикраби загьир
гьаризе. Гьарула пачалихъияб
кIваралъул ишлъун кколеб, нужер хIаракатчилъиялъулъ цIияцIиял бергьенлъаби», - ян абуна

ХIариб мегIералъул
асирал
-2 гьум.

Маданияб тIалаб
тIобитIулаго
-4 гьум.

Рамазан АхIмаднабиевас.
Журналистазда
гьединго
баркана «Гумбет» газеталъул бетIерав редактор ХIамзат
ГIизудиновасги.

«ЖамгIияб цебетIей ва культура тIадегIанаб даражаялде
бахиналъе квербакъи гьабуна хъвай-хъвагIай ва басмаби
раккиялъ, Россиялда газета

къватIибе биччазе байбихьана 1703 соналъул 13 январалда
Петр Первыясул указалда рекъон. (Ахир - 2 аб. гьумералда)

Зулмуялде
дандечIеялъул
ахIиялда гъоркь
-4 гьум.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

Бакълъулазул ГiУМРУ

Афгъаналъулазе кумек, нухлулал хвасар гьари, араб
соналъул хIасилал
Гумбет районалъул бетIерасул заместитель Рамазан АхIмаднабиевас
тIобитIана щибаб анкьилаб данделъи

2018 соналъул 9 январалда
Гумбет
районалъул
бетIерасул заместитель Рамазан АхIмаднабиевас хIалтIулаб
совещание тIобитIана федералиял, республикаялъулал ва
муниципалиял гIуцIабазул ва
учреждениязул
вакилзабиги
гIахьал гьарун. Районалъул
бетIерасул заместитель Рамазан АхIмаднабиевас киназдаго цоги нухалъ баркана тIаде
щвараб 2018 сон ва гьарана
цIияб соналда бергьенлъаби,
икъбал.
Районалъул бетIерасул кумекчи МухIамад Хъарагишиевас
бицана районалъул администрациялда хъулухъалъулал хиса-басиязул.
Районалъул гIадамал социалияб рахъалъ цIуниялъул
управлениялъул
нухмалъулев
МухIамадрасул Эсенбулатовас
абуна законалда рекъон бигьалъаби щолезе, инвалидазе гIарац
кьунилан, цогидалги социалиял
хIалтIаби гьарунилан.
«Араб соналъ кIиго афгъаналъуласе щвана рукъалъул
шартIал лъикIлъизариялъе сурсатал. Пачалихъияб кумекалде
хIажатал цогидал гражданазеги
кумек гьабулеб буго», - ян бихьизабуна Эсенбулатовас.
«Гумбетовское ДЭП № 10»
ОАОялъул нухмалъулев Малачи Сурхаевас бицана ХIариб
магIарда кIиабилеб январалъул

къаси гIазу пун, гьенир хутIарал
гIадамал хвасар гьариялъул.
«Хасавюрт – Кьохъ» республикаялъул кIваралъул нухда гIазу
пун ХIариб магIарда Данухъ
росдада гIагарлъухъ хутIун ратана Болъихъ районалъул Гъагъалъ росулъа ичIгоял. ГIазул
гIансиялъ цебехун нух бахъизе
кIвечIого кIиго «Нива» автома-

соналъ районалда рагьана футбол хIалеб гьитIинаб кIиго байдан, тIоритIана анцI-анцI спортивиял тадбирал. Районалъул
ахихъабаз бакIарана 4485 тонна
пихъ, цIикIкIун гIезарун руго
росдал магIишаталъул цогидал
нигIматалги. Социалиябгун экономикияб цебетIеялъул рахъалъ
Гумбет район буго хIалтIи лъикI

шинаялда рекIарал поссажирал
рукIана гьел. Хвасар гьариялъул
хIалтIуда нухазул идараялъул
бульдозералъ байбихьана 2 январалъул къаси сагIат 10 – ялда.
ГIазуялдаса нух бацIцIад гьабуна ва 3 январалъул сагIат ункъоялде тIабигIияб балагьалъукье
ккарал хвасар гьаруна», - ян абуна Сурхаевас.
Данделъиялда учреждениязул ва гIуцIабазул хIалтIухъабаз
2017 соналъул хIасилазул ва 2018
соналъе планазул бицана. 2017

гIуцIарал
муниципалитетазда
гьоркьоб.
Данделъиялъул
хIасилал
гьарулаго, районалъул бетIерасул
заместитель
Рамазан
АхIмаднабиевас киналго ахIана
киса-кибего хIалтIи жеги лъикI
гIуцIизе, тIадегIанал хIасилал
росизе, щивас жиндаго цере
чIахIиял масъалаби лъун, гьел
гIумруялде рахъинаризе.
«Гумбет» РИО
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2018 соналъул 18 март Россиялъул президент вищулеб къо

Конституциялъулаб налъи
тIубай - жавабияб масъала
Гумбет районалда тIобитIана Россиялъул
президент вищиялъул
рахъалъ хIалтIулаб группаялъул данделъи
9 январалда Гумбет
районалда тIобитIана Россиялъул Федерациялъул
президент
вищиялъул
рахъалъ хIалтIулаб группаялъул данделъи. Гьеб
рагьана ва бачана Гумбет
районалъул
бетIерасул
заместитель
Рамазан
АхIмаднабиевас.
Районалъул территориалияб рищиязул комиссиялъул
нухмалъулев
ГIабдулмажид Амагаевас
хIалтIулаб группаялъул щивав членасда бичIчIизабуна
рищиязул хIакъалъулъ законалъул кIвар бугел бутIаби
ва гьаркьал кьеялъул рахъалъ гражданазул ихтиярал
цIуниялъул къагIидаби.
Гумбет районалда
гIуцIун буго Россиялъул президент вищиялъул
рахъалъ хIалтIулаб группа.
Рищиял рукIине руго 2018
соналъул 18 марталда. Улкаялъул бетIер вищиялъул
хIакъалъулъ суал гьединго борхун букIана 2017
соналъул 28 декабралда
тIобитIараб Гумбет районалъул депутатазул Собраниялъул сессиялдаги. «2018

соналъул 18 марталда Россиялъул халкъалъ вищизе
вуго улкаялъул президент.
Гьеб суал щивав россиянасда бараб буго, щай абуни, нилъер кIудияб пачалихъалъул къисматалъулъ,
гьелъул
букIинеселъулъ
щивасул жавабчилъи бугелъул. Фашизмалда тIад
бергьенлъи босараб, дунял
къавудаялдаса эркен гьабураб халкъ мустахIикъаб
буго
лъикIабщиналъе.
Киналго россияназда цадахъ, Гумбет районалъул
гIадамазги тIубазе ккола
жидерго гражданлъиялъулаб ва конституциялъулаб
налъи – 2018 соналъул 18
марталда Россиялъул президент вищиялъул рищиязда
гьаракь кьей», - ян абуна Рамазан АхIмаднабиевас.
Россиялъул президент вищиялъул рахъалъ
хIалтIулаб
группаялъ,
Гумбеталда
гьоркьоса
къотIичIеб, цокIалаб хIалтIи
гьабулеб
буго
рищиязул хIакъалъулъ законал
гIадамазда ричIчIинариялда
хурхун.
«Гумбет» РИО

Рорхатал мугIрузда руго гIадамал

ХIариб мегIералъул асирал
2018 соналъул 2-3 январалда, гIазул пуй-чIваялъ нухги къан, цIоролъ хутIарав ичIго нухлулав хвасар гьавуна
2018 соналъул кIиабилеб
январалда
къаси
ХIаригабурлъухъ
гIазул
пуй-чIваялъулъ
къан
хутIана
Хасавюрталдаса
Болъихъ мухъалъул Гъагъалъ росулъе сапар бухьарал нухлулал. Гьел хвасар
гьаризе къватIире рахъана Бакълъулазул мухъалъул низам цIунулел ва нухал къачIалел идарабазул
хIалтIухъаби.
Сордоялъ
гIазул гIансалги рорлъун,
лъабабилеб январалъул рогьалилъ кIвана гьезда къварилъи ккарал гIадамал нахъе
рачине.

гилан. Гьелдаса хадур нухлулазе кумек гьабизе къватIиве
вахъана низам цIунулезул
ункъо хIалтIухъан. Гьезда цадахъ, бульдозергун, къварилъиялде ккарал хвасар гьаризе
къватIире рахъана Бакълъула-

ункъо нуцIа бугеб цоги «Нива»
машинабазда рачIунел рукIун
руго сапарчагIи.
Бакълъулазул нухлул инспекциялъул бетIер, полициялъул капитан Расул Ахкубеговас баян кьуна, гIазулъ

Рекъав Тимурил боял
гIунараб габурлъи…

ХIаригабурлъи буго ралъдал
гьумералдаса кIиазаргоялдасаги цIикIкIун метралъул
манзилалъ борхалъуда бугеб,
риидалцин цIакъго цIорораб,
кьварараб
гьава-бакъалъул
ва тIабигIаталъул ракь. Тарихиял тIахьазда хъван буго,
Дагъистаналде чабхъен гьабурав Рекъав Тамерланил боял
гIунанин 1396 соналда гьеб
магIардайилан.
Низам цIунулезул вакилзабаз «Гумбет» басмаялда лъазабуна 2 январалъул сагIат 22.00
тIубараб заманалда жидеде
ахIи щванин ХIаригабурлъухъ
гIазул пуй-чIваялъул гъоркьлъалида гIадамал хутIун ру-

зул мухъалъул нухал къачIалеб
идараялъул хIалтIухъабиги.

Бульдозералда гурони, нух бахъизе кIолареб
пуй-чIвай

«Гумбетовское ДЭП № 10»
ОАОялъул нухмалъулев Малачи Сурхаевас бицана нухлулал Данухъ росдадаса 2-3
километраялъ рикIкIада бугеб
НакIкIирохь абураб бакIалда
хутIун ратанин гIазулъ къанилан. КIиго нуцIа бугеб цо ва

къан чагIи хутIун ругилан
жидеде хабар щварабго, полициялъулал кIиго машинаялда
къватIире рахъанилан. Данухъе щолеб бакIалда гьел машинабиги къан хутIун, низам
цIунулел хIалтIухъаби лъелго
ун руго къварилъи ккарал ругеб бакIалде. ЦIорорал нухлулазе хинаб ретIел, гIазу бухъизе
булдул ва цоги хIажатабщинаб
босун буго гьез.
ГIазул пуй-чIваялъ ма-

шинаби рахчизе лъугьиндал, нухлулал кIалъан руго
Дагъистаналда бугеб Россиялъул гIорхъолъа рорчIарал
ахIвал-хIалазул
министерствоялъул
управлениялде.
Гьез хабар лъазабун буго полициялда. Газалъул цIатариялъ
хIалтIизарулел машинаби тIаде
чагIи щвезегIан ракун рукIун
руго сапарчагIаз, гIуничIого
рукIине. Амма цояб машинаялъур ругел чагIи газалъги
квачалъги кIотинаризехъин ратанилан бицана Ахкубеговас.
Аргъваниса кIудияб бульдозерги бачун, гьелъ нухги
бацIцIад гьабун, рачун руго
гьениса нухлулал нахъе. Гьел
гIазулъ къалелде дагьалъ цебе
борчIун буго руччаби ва лъимал рекIараб «Приора» машина. Нухда хутIарал киналго
гIолохъаби рукIанин абуна.
Щуго-анлъго
сагIаталъ
халат бахъараб, захIматаб
хIалтIул хIасилалда 3 январалъул радакье мехалде, сагIат
04.00 тIубараб гIужалде, нухда
хутIарал гIадамазда тIаде щвана низам цIунулел ва нухал
къачIалел хIалтIухъаби. Гьез
гIазул асирал эркен гьаруна.
Гъагъалъ
росдал
жамагIаталъул
вакилзабаз
баркала загьир гьабуна нухда
хутIарал жидер росуцоял хвасар гьаруралъухъ.
Хасалил
заманалда

ХIаригабурлъухъан
хьвади дагь гьабизе кколилан
лъазабиял рукIуна нухлул
хIалтIухъабазул. Амма кидаго
гуро гIадамал гьел баяназухъ
гIенеккулел. Гьединал ишаз
квешал хIасилазде ккезеги
рес буго. Аллагьас цIунаги
киналгIаги нухазда кколел балагьаздаса. Амин.

СапарчагIи вертолетаз рахъарал хIужабиги
рукIана

Цересел соназдаги чанцIулго ХIаригабурлъухъ гIазулъ
къан хутIун рукIана нухлулал.
Масала, 2013 соналъул 3-4 декабралда МичIчIикIкIал абулеб ракьалде щолеб бакIалда,
нухги
гIазул
пуй-чIваялъ
бацун, нухда хутIана кIиго
машина
цIурав
анцI-анцI
чи: МелъелтIаса, Ингишоса,
ЦIиликьа гIадамал. Гьел нухлулал гIазул гъоркьлъаликьа
эркен гьариялъе цадахъаб
хIаракат бахъана НахъбакIазул
ва Бакълъулазул мухъазул
нухазулгун
полициялъул
хIалтIухъабаз.
2002 соналда ХIаригабурлъухъ къан хутIарал гIадамал
нахъе
рачана,
улкаялъул
гIорхъолъа рорчIарал ахIвалхIалазул рахъалъ министерствоялъул вертолетазул кумекалдалъун.
ГIизудинил ХIамзат
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав
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ЛъагIалил хIасилал

2017 соналда Гумбет районалда ккарал кIвар бугел лъугьа-бахъинал
«Гумбет» газеталъул хIалтIухъабаз 19 февралалда гIахьаллъи гьабуна МахIачхъалаялда Авартеатралда рахьдал мацIалъул Халкъазда
гьоркьосеб
къоялъул
хIурматалда
тIобитIараб,
байрамалъулаб тадбиралда.
* * *
Дунялалъул цIар рагIарав
гIалимчи,
академик
Шамил ГIалиев 21 марталда
вачIана Гумбет районалде.
Гьев дандчIвана районалъул
нухмалъулелгун,
МелъелтIа
гьоркьохъеб
школалъул
цIалдохъабигун.
* * *
Районалъул администрациялъул коллегиялъул данделъиялда гьоркьоб лъуна «Гумбет
районалъул халкъияб информациялъул алатазул бугеб хIал
ва гьел церетIеялъе нухазул
хIакъалъулъ» суал.
* * *
Дагъистан
Республикаялъул
бетIер
Рамазан
ГIабдулатIиповасул
Указалдалъун, хIалтIулъ босараб бергьенлъиялъе гIоло, «Дагъистан
Республикаялъул мустахIикъав
ветеринарияв врач» абураб
цIар кьуна Гумбет районалъул
ветеринарияб управлениялъул
нухмалъулев ГIали ГIалиевасе.
* * *
«Дагъистан Республикаялъул мустахIикъал бакIал
ралев чи» абураб цIар кьуна
«Дорожный контроль» пачалихъияб казеннияб учреждениялъул инженер, МелъелтIаса
СайгидахIмад Ибрагьимовасе.
* * *
2017 соналъул 13 июлалда
Гумбет районалъул бетIерасул
ишал
тIуразарулевлъун
тана
машгьурав
спортсмен, жамгIияв хIаракатчи
ХIажимурад МухIамадов.
* * *
Дагъистаналъул бетIерасул
Указалдалъун
(11
июль)
МелъелтIа росулъа Шарип
Дайитмирзаев тIамуна Дагъистаналъул бетIерасда цебе бугеб гражданияб гIуцIиялъул ва
инсанасул ихтияразул рахъалъ
Советалъул жавабияв секретарьлъун.
* * *
Гумбет
районалде
кIиабилеб
августалда
хIалтIулаб сапаралъ вачIана
ДРялъул рищиязул комиссиялъул секретарь Халид Халидов. Россиялъул халкъазул
гIадатияб маданияталъул данделъабазул залалда тIобитIана
Бакълъул мухъалъул росабалъ
гIуцIараб 38 участковияб рищиязул комиссиялъул членазул, росабазул бегавулзабазул данделъи. Бицана 2018
соналъул 18 марталда Россиялъул президент вищиялде
хIадурлъиялъул.
* * *
«Цогояб Россия» партиялдасан
Россиялъул Пачалихъияб Думаялде депутат
ГIабдулмажид
Маграмов
хIалтIулаб сапаралъ Гумбеталде вачIана ва гIадамал къабул
гьаруна.
* * *
15 августалда районалъул депутатазул Собраниялъул сессиялда «Гумбет район»

муниципалияб
районалъул
бетIерлъун вищана олимпиялъул чемпион ХIажимурад
МухIамадов.
* * *
Россиялъул
МВДялъул
ДРялъул жанисел ишазул Министерствоялъул
штабалъул
инспекциялъул бетIерав инспектор, МелъелтIаса Сайпудин МухIамадгIалиевасе кьуна МВДялъул полковникасул
тIадегIанаб цIар.
* * *
Дагъистаналъул ва Чачаназул имам Шамил гьавуралдаса 220 сон тIубай кIодо
гьабун Шималияб Кавказго
гIахьаллъараб Шамил ракIалде
щвеялъул къо тIобитIана Аргъваниб ГьацIакъали байданалда
21 октябралда. Гьениб мажлис
гьабуна, чуял риччана, спорталъул миллиял тайпабазул
къецал тIоритIана.
Росабазул маданиябгун
хIухьбахъиялъул
центразда,
библиотекабазда,
школазда
юбилеялда хурхун тIоритIана
батIи-батIиял тадбирал.
* * *
Дагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул депутат НурмухIамад ГIалиевас
27 октябралда ЦIиликь росулъе
сапар бухьана ва гIадамал къабул гьаруна.
* * *
Шамил имамас 220 сон
тIубаялъул хIурматалда Авар
басмабазул цолъиялъул пресстур тIобитIана. 21 октябралда
журналистал щвана Кавказалъул тIоцевесев имам вукъараб
бакIалде, гендерил къварилъухъе, АхIулгохIде, Имаматалъул хъалалъун букIараб Аргъванире.
* * *
Халкъазул
цолъиялъул
къоялъ «Гумбет» газеталъул
бетIерав редактор, Россиялъул
хъвадарухъабазул
Союзалъул член ХIамзат ГIизудиновас
гIахьаллъи гьабуна Северияб
Кавказалъул Федералияб округалъул тахшагьар Пятигорск
шагьаралда тIоритIарал Россиялъул халкъазул миллиял литературабазул фестивалалда ва
Лермонтовасулал цIалиязда.
* * *
22 ноябралда Бакълъулазул
районалъул «Гумбет» газеталъ
65 сон тIубаялъул хIурматалда,
Россиялъул
халкъазул
гIадатияб маданияталъул Гумбеталъул централъул данделъабазул залалда тIобитIана авар
мацIалъул, адабияталъул ва маданияталъул фестиваль.
Байрамалъулал тадбиразда
ва фестивалалда гIахьаллъана
15 районалдаса ва шагьаралдаса делегациял, творческияб
интеллигенциялъул вакилзаби, гIалимзаби, хъвадарухъаби,
культураялъул хIалтIухъаби ва
цогидалги.
* * *
Россиялъул
халкъазул
гIадатияб маданияталъул Гумбеталъул централъул нухмалъулев, Дагъистан Республикаялъул
культураялъул
мустахIикъав хIалтIухъан Набигула АхIмадибировасе щвана «Рецул къо» абураб видеофильмалъе XV регионалияб
конкурсалда лъабабилеб бакI.

Централъеги щвана лъабабилеб даражаялъул дипломал
кIиго батIияб номинациялда.
* * *
ТIолгороссиялъул выставкаялда Гумбет районалъул
гIияхъабазе медалал кьуна.
«Мехельтинский»
СПКялъе
кIиго меседил, «Овцевод»
КФХялъе кIиго гIарцул медалал щвана.
* * *
8
октябралда
Бабаюрталъул
зонаялда
бугеб
ЦIияб ЦIиликь кIодо гьабуна росдал магIишаталъул
хIалтIухъанасул къо. Гьенив
Шамил имамги ракIалде щвезавуна,
мини-футболалъул
байданги рагьана.
* * *
Гумбет районалъул машинабазулгун технологиязул
станциялъул нухмалъулев Пахрудин ГIалихIажиевасе кьуна регионалияб цебетIеялъул
«Перспектива»
фондалъул
жамгIияб шапакъат - «Регионазул меседил фонд» орден.
* * *
2017 сон лъазабун букIана
экологиялъул лъагIеллъун. Хасавюрт – Кьохъ шагьранухлул
Сагъри-МелъелтIа
участкаялда нухлул рагIаллъабазда
районалъул
учреждениязул,
гIуцIабазул хIалтIухъаби, росабазул гIадамал, школлъимал
рахъун, субботникал гьарун,
гъутIби чIана.
* * *
КастIаниб бан рагIалде
бахъана ва хIалтIизабизе кьуна 53 метр халалъи, 13 метр
гIеблъи бугеб кьо.
* * *
Шагьид
АхIмад-хIажи
ТIагьаев ракIалде щвезавун,
20 маялда Килалъ росулъ рагьана Абулмуслим шайихасул
цIар кьураб мадраса ва торгIо
хIаялъул къецал тIоритIана.
* * *
6 декабралда цIи гьабун къачIараб «МелъелтIа»
подстанция хIалтIизе биччаялда бан рохалилаб тадбир
тIобитIана.
Гьенир
гIахьаллъана районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадов,
ДРялъул Халкъияб Собраниялъул депутат НурмухIамад
ГIалиев, «Дагъистаналъул сетевияб компания» АОялъул
бетIерав инженер МухIамад
Къурбанов ва цогидалги.
* * *
Маданиябгун сахгьариялъул кIалгIаялда аскIоб рагьана
цIияб мажгит. Аллагьасул рукъ
рагьиялда гIахьаллъана Гумбет
районалъул нухмалъулелги.
* * *
МахIачхъалаялда тIобитIараб «Бищун лъикIаб инновационнияб лъайкьеялъул проект»
республикаялъулаб конкурсалда лъабабилеб бакI ккуна Игьали школалъул информатикаялъул мугIалим МуртазагIали
ХIажимурадовас.
* * *
Россиялъул
халкъазул
гIадатияб
маданияталъул
Гумбеталъул централъул данделъабазул залалда тIобитIана
«Бищун лъикIав классалъул нухмалъулев» конкурс.
ЧIахIиял классазул нухмалъулезда гьоркьоб тIоцебесеб

бакI Хадижат МухIамадовалъ
(ЧIиркъатIа
гьоркьохъеб
школа), байбихьул классазул нухмалъулезда гьоркьоб
тIоцебесеб бакI Шагьрузат
Къурбановалъ (МелъелтIа аслияб школа) ккуна.
* * *
ЧIиркъатIа
гьоркьохъеб
школалъул
11
классалъул
цIалдохъан
Ражаб
ГъазимухIамадовасе ва 9 классалъул цIалдохъан Жамиля
МухIамадовалъе бергьенлъи
щвана физикаялъул республикаялъул олимпиадаялда.
* * *
Регионазда
гьоркьосеб
слеталда
бергьана
Игьали
гьоркьохъеб
школалъул
цIалдохъаби
Хадижат
СайгидмухIамадова,
Гогьар
Тажудинова, гьединго командаялъул нухмалъулев Сайгидула СайгидмухIамадов.
* * *
Игьалиб кIодо гьабуна Чупалав гьавуралдаса 140 сон
тIубаялъул юбилей. Гьениб
тIобитIана Игьалиса Чупаласул
асарал рикIкIиналъул конкурс.
* * *
Республикаялда
бищун
лъикIаблъун рикIкIана Гумбет районалъул цIа ккеялдаса
цIуниялъул № 45 идара ва шапакъатал кьуна.
* * *
Дагъистаналъул халкъияв
шагIир ЦIадаса ХIамзат гьавуралдаса 140 сон тIубаялъул
хIурматалда, Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул залалда тIобитIана кучIдул
рикIкIиналъул конкурс.
* * *
«ЛъагIалил учитель –
2018» конкурсалда тIоцебесеб
бакI Нурият АхIмадовалъ
(ЛъаратIа), кIиабилеб бакI
ПатIимат МаламухIамадовалъ
(Гъоркь Инхо), лъабабилеб бакI
Гулисат Сулаймановалъ (Игьали) ва Кумсият Базаргановалъ
(Гьарадирихъ) ккуна.
* * *
Халкъазда гьоркьоб физкультураялъул ва спортивияб
хIалтIи лъикI гIуцIи мурадалда, Гумбет районалъул 16 росулъ рагьана физкультуриялгун спортивиял клубал.
* * *
Гъоркь
Инхо
росулъа
АхIмаднаби МухIамадов вахъана Абу-Даби шагьаралда
ТIолгодунялалъул «Большой
шлем» ABU DHABI GRAND
SLAM JIU-JITSU WORLD
TOUR турниралда чемпионлъун.
* * *
Салуда хIалеб волейболалъул рахъалъ Дагъистаналъул анцIул чемпион, Бакьулъ Гьарадирихъа МухIамад
МухIамадов вахъана торгIо
хIаялъул Россиялъул чемпионлъун.
* * *
МелъелтIа
лъималазулгун гIолилазул спортивияб
школалъул цIалдохъан Набигула Астимиров вахъана
ТIолгороссиялъул
турниралъул призерлъун (40ялдаса
цIикIкIун кг. цIайиялда лъабабилеб бакI).
* * *
Сурдлимпиялъул хIаязда

тхэквондоялъул
рахъалъ
гIарцулав призерлъун вахъана Аргъвани росулъа Шамил
ИсхIакъов. Самсуналда (Турция) тIоритIана сурдлимпиялъул хIаял.
* * *
Аргъвани росулъа ХIажимурад ХIажиев гIахьаллъана
кадетазда гьоркьоб эркенаб гугариялъул рахъалъ Европаялъул чемпионаталда. КIиабилеб
бакIги ккун тIадвуссана гьев
Босния
–
Герцоговиналда
тIоритIарал гьел къецаздаса.
* * *
Килалъа
цIар
рагIарав
речIчIухъан ГIабдулмутIалип
Гъайирбегов вахъана ММАялъул рахъалъ цин Россиялъул,
хадув Дунялалъул чемпионлъун.
* * *
МелъелтIа
ДЮСШялда
тIоритIана
Ингишоса
насихIатчи ва тренер Жаватхан
Жаватханов ракIалде щвеялъул республикаялъулаб турнир
(эркенаб гугари). Республикаялъул 17 районалдаса ва шагьаралдаса 200 речIчIухъанас
гIахьаллъи гьабуна гьениб.
Гумбеталдаса 4 гугарухъанас
ккуна призовияб бакI. Гьел
ккола ГIабдула Бекмирзаев (25
кг.) Шамил ГIабдурахIманов
(31 кг.), АхIмад Тимисултанов
(42 кг.), Набигула Астимиров
(46 кг. цIайиялда чемпионлъун
вахъарав).
* * *
Квержубараб рагъул спортсмен, ЦIиликь росулъа Аюб
Гьиматов гIахьаллъана Тольяти шагьаралда тIобитIараб
FIGHT NIGHTS GLOBAL 78
турниралда ва Бразилиялдаса
Майкель Факаодаса бергьана.
* * *
Санкт – Петербургалда
тIобитIараб самбоялъул чемпионаталда
гIахьаллъана
Россиялъул армиялъул рагъулав хъулухъчи ЧIиркъатIаса
Шамил
МухIамадбакъиров.
Гьев вахъана 100 кг. щвезегIан
цIайиялъул
спортсменазда
гьоркьов чемпионлъун.
* * *
Гъизляралда
тIобитIараб
турниралда МелъелтIаса Мурадбег МухIамадовас бергьенлъи босана DAG LIONS 2 греплингалъе 92 кг. цIайиялда.
* * *
Симферополалда тIобитIараб ТIолгороссиялъул боксалъул турниралда бергьенлъи босана МелъелтIа росулъа ГIиса
Бегаевас. Гьес тIубазабуна
спорталъул мастерасул норматив.
* * *
Квержубараб рагъул речIчIухъан Игьали росулъа Халид
МуртазагIалиев Fight Nights
Global 82 халкъазда гьоркьосеб
турниралда 83,9 кг. цIайиялда
бергьана
Польшаялдаса
хIалбихьи бугев спорсмен Гжегош Чивидаса.
* * *
Гъоркь Инхоса АхIмаднаби
МухIамадовас дагьал церегIан
къояз грепплингалъул рахъалъ
Москваялъул кубокалъе гIоло
къецазда бергьенлъи босана ва
кубок щвана.
ХIадурана Къурмагъиз
ХIадисовалъ
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Щуабилеб нухалъ –
Инхоса ГIали-хIажиясул
премия

(Авал тIоцебесеб гьум.)
Гьев вукIана «Ведомости»
газеталъул тIоцевесев редакторлъунги. СМИяз жамгIияб
пикру загьир гьабула, журналистазда абула ункъабилеб
властилан, халкъалъул гьаракьин. ЛъикI хIалтIулел руго
районалъул информациялъул
отдел, газета, официалияб
сайт. Гумбеталъул СМИялъ
гIумруялде рахъинарула республикаялъулал, федералиял
СМИязулгун цадахъал проектал.
Баркула отделалъул ва
газеталъул киналго хIалтIухъабазда Россиялъул печаталъул къо, гьарула махщалие камиллъи ва кинабго
лъикIабщинаб», - ян абуна
ХIамзат ГIизудиновас.
Районалъул бетIерасул заместитель Рамазан АхIмаднабиевас тIадегIанаб махщалие,
Гумбет район цебетIеялъулъ
жигараб
гIахьаллъиялъе,
Дагъистаналъул
журналистикаялъул,
культуриял,
литературиял
проектазда,
республикаялъул
жамгIияб
гIумруялъулъ гIахьаллъиялъе
гIоло ва махщалилаб байрам
- Россиялъул печаталъул къо

кIодо гьабун, районалъул администрациялъул ХIурматалъул
грамота кьуна «Гумбет» газеталъул бетIерав редактор
ХIамзат ГIизудиновас.
2014 соналдаса байбихьун,
Гумбет районалъул журналистазе 13 январалда кьола
журналистикаялъул бутIаялда
Инхоса
ГIали-хIажиясул
цIаралда бугеб премия. Щуабилеб юбилеялъулаб премия
кьуна 2018 соналда ХIамзат
ГIизудиновас. 2017 соналъул
хIасилазда рекъон гьеб премия
щвана корреспондент ГIайшат
Исламбиевалъе («Авар мацI
ва маданият цIуниялъулъ ва
цебетIезабиялъулъ
лъураб
бутIаялъе гIоло» номинациялда), художественнияв редактор МухIамад МухIамадовасе
(«Художественниял
проектазул хаслъиялъе ва цIиял
информациялъулал
технологиязе гIоло» номинациялда), хIалтIухъан Марям
МухIамадовалъе («ХIалтIуде
жавабчилъиялъулаб бербалагьиялъе ва литературиял проектазда гIахьаллъиялъе гIоло»
номинациялда).
«Гумбет» РИО

Маданияб тIалаб тIобитIулаго
Россиялъул
халкъазул
гIадатияб
маданияталъул
Гумбеталъул
централъул
залалда цIияб 2018 соналъул хIурматалда тIобитIана
рохалилаб тадбир. Гьенире ракIарун рукIана учреждениязул,
гIуцIабазул
хIалтIухъаби,
МелъелтIа

дипломал, грамотаби, баркалаялъулал кагътал кьуна Россиялъул халкъазул гIадатияб
маданияталъул Гумбеталъул
централъул, районалъул библиотекаялъул, искусствоялъул школалъул хIалтIухъабазе.
Кьуна цIияб соналъул
хIурматалда концерт. Це-

кIиябго
школалъул
цIалдохъаби.
Баркиялъулаб кIалъай гьабуна районалъул культураялъул, физическияб культураялъул, спорталъул, гIолилазул
политикаялъул,
туризмалъул отделалъул нухмалъулев
МухIамад ГIумардибировас.
Отделалъул рахъалдасан гьес

рерахъана
«Гумбеталъул
гьунарчагIи»
творческияб
къокъа, искусствоялъул школалъул «ГьитIинал магIарулал»
ансамблялъул кьурдухъаби ва
Гумбет районалъул халкъияб
театралъул коллектив.
Къурмагъиз ХIадисова

ГIакIа ахIулеб буго

Бихьарас Халидовалда лъазабе
Ингишо росулъа Жамилат Халидовалъ гьарулеб буго
кIийилаб, нодокаб, гьодил чIоло хъахIаб, квегIаб гIин халаса
сун нахъа гIарти гIуж бугеб баси бихьарав чияс жинда лъазабеян.
БетIерав редактор
ХIамзат ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
адрес: 368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru
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ГIолохъанлъи абула…

Зулмуялде дандечIеялъул ахIиялда гъоркь
Лъималазда гьоркьор эркенаб гугариялъул къецал
«Ниж – экстремизмалда ва террриризмалда данде» абураб ахIиялда гъоркь
МелъелтIа
ДЮСШялъул
спортивияб
залалда
тIоритIана лъайкьеялъул ва
ДЮСШязул цIалдохъабазда
гьоркьоб эркенаб гугариялъул къецал.
Рагъулаб реццалъул къоялъул хIурматалда тIоритIарал
къецазда гIахьаллъана 2001
ва хадусел соназ гьарурал, 17
батIияб цIайиялъул спортсменал. МелъелтIа ДЮСШялъул
8 цIалдохъанас, ЦIияб Аргъваниб
бугеб
группаялъул
ДЮСШялъул 5 цIалдохъанас,
Игьалиб бугеб муниципалияб спортивияб школалъул 3
цIалдохъанас тIоцебесеб бакI
ккуна.
Къецазда судиялъи гьабизе ахIун рукIана Казбек районалдаса республикаялъулаб
категориялъул судиял ветераназда гьоркьоб гугариялъул
рахъалъ дунялалъул чемпион Р.

МухIамадханов ва Россиялъул
спорталъул мастер С. ХIажиев.
Къецазда
байбихьулаго,
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер, олимпиялъул чемпион ХIажимурад
МухIамадовасул рахъалдасан
Дагъистаналда эркенаб гугариялъул тIоцебесеб бакIалъе гIоло
къецазул гIахьалчи, финалист
Набигула Астимировасе кьу-

на хасаб шапакъат районалъул
культураялъул, физическияб
культураялъул,
спорталъул,
гIолилазул
политикаялъул
ва туризмалъул отделалъул
нухмалъулесул
заместитель
НурмухIамад МухIамадовас.
Къецазда бергьаразе кьуна
дипломал ва медалал.
АхIмад ГIисаев

18 марта 2018 года - выборы президента РФ

Совещание территориальной избирательной
комиссии Гумбетовского района
Председатель территориальной избирательной комиссии Гумбетовского района
провел совещание с главами
сельских поселений района и
руководителями учреждений
района по теме «Подготовка
к проведению выборов Президента РФ». Затрагивались
вопросы создания штабов
содействия избирательным
комиссиям, создания комфортной обстановки для голосования, информирование
избирателей, оснащения избирательных участков компьютерами и принтерами,
технологическим
оборудованием, условий для работы
участковых избирательных
комиссий и другие вопросы,
связанные с подготовкой и
проведением выборов Президента РФ.
В целях обеспечения подготовки выборов Президента Российской Федерации 18
кьабулеб буго цIумур

марта 2018 года, Гумбетовская
ТИК в строгом соответствии
с Федеральными Законами,
организовал работу взаимодействия с соответствующими структурами, по вопросам
актуализации сведений об избирателях, содержащихся в
территориальном фрагменте
регистра избирателей.
В администрации Гумбетовского района создан штаб
содействия ТИК, в подготовке
и проведении выборов Президента России 18. 03. 2018 г.
Создана рабочая группа
по актуализации сведений об
избирателях, в составе заместителя главы администрации
района, работников миграционной службы, загсового отдела, системного администратора ТИК. Особое внимание
уделяется работе, направленной на выявление и устранение
«двойных записей».
В ходе подготовки ТИК

для представления сведений
об избирателях в ИК РД, было
выявлено много недостатков
в представлении сведений содержащихся территориальных
фрагментах сельских поселений, в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния, в работе миграционной службы.
В ходе работы было обнаружено 43 «двойных записей».
Вследствие работы их количество уменьшилось до 23, а затем 15 человек, а к 10 января
до 7 записей, которые остались вследствии программного
стоя. 7 избиратель находится
в территориальном фрагменте
района, зарегистрированы в
миграционной службе района,
но удалить их записи с фрагмента «двойных записей» не
удается.
Абдулмажид Амагаев,
председатель
Гумбетовской ТИК

Ингилис мацIалъул мугIалимзабазул данделъи
Гумбет районалъул гьоркьохъеб школалда тIобитIана
ингилис мацIалъул мугIалимзабазул данделъи. Гьелъул хIалтIуда байбихьана
11 классалда рагьараб дарсалда
мугIалимзаби
гIахьаллъиялдасан. Дарс кьуна
ингилис мацIалъул мугIалим
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