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Нилъ – бараб ахIулъги ахIараб болъги
Афгъаналъулазда баркула

1989 соналъул 15 февралалъ лъугIана Афгъанистаналда рагъ. 10 соналъ халат
бахъана гьеб.
Нилъер районалдаса гIолохъабазги гIахьаллъи гьабуна
Афгъанистаналда рагъулал
тунка-гIусиязда. БахIарчилъи
бихьизабуна гьез интернацио-

налияб налъи тIубазабулаго.
15 февраль лъугьана гьеб
рагъда камурал васал ракIалде щвезариялъул къолъун
гуребги,
Афгъанистаналда
бахIарчиго рагъулаб ва гражданлъиялъулаб налъи тIубазабурал гIолохъабазе реццбакъ гьабулеб къолъунги.

РакI-ракIалъ баркула Афгъанистаналдаса аскарал нахъе
рачаралдаса 29 сон тIубай.
Гьарула гьениб рагъулал
тунка- гIусиязда гIахьаллъаразе
щулияб сахлъи, халатаб, баракатаб гIумру, хъизаналда
талихI. Хъван батугеги гIолеб
гIелалда нужеда бихьараб би-

хьизе, нужеца хIехьараб рагъул
кьогIлъи лъазе.
«Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

Нухал, ЕГЭ,
рищиял…

Чаран кин лъадарараб

Спортшколазе – хехаб кумек

-2 гьум.

Бакълъулазул районалда гьоркьор лъуна физическияб культура ва спорт
церетIезариялъул суалал
7
февралалда
Гумбет
районалъул бетIер, олимпиялъул чемпион ХIажимурад
МухIамадовас тIобитIана данделъи, физическияб культура
ва спорт цебетIезабиялъул
хIакъалъулъ суалалги гьоркьор лъун. Данделъиялда
аслияб кIвар кьуна спортшколазул, спортивиял группабазул хIалтIул, школазда
физическияб культураялъул
дарсал кьеялъул даража борхизабиялде.
Данделъиялда гIахьаллъана
Гумбет районалъул бетIерасул
заместитель
Рамазан
АхIмаднабиев,
лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулев ХIайбула
ГIабдурахIманов, Гумбеталъул
гIолилазул централъул нухмалъулев МухIамад Зубайиров, ДЮСШязул нухмалъулел,
физическияб
культураялъул
мугIалимзаби, тренерал ва цогидалги.
«Инсан кинабго рахъалъ
цеветIуравлъун,
сахавлъун
гIей физическияб культураялде ва спорталде гьес кIвар
кьеялда барабги букIуна. Гумбет районалда хIалтIулеб буго
кIиго спортшкола: МелъелтIа
ва ЧIиркъатIа ДЮСШял. Гьел
учреждениязул
нухмалъулез, тренераз хIалтIи лъикI

гIуцIиялъ, хIасилалги квешал гьечIо. ЧIиркъатIа ДЮСШялъул ясазул торгIо хIалезул
команда гIарцулаб призерлъун бахъана Дагъистаналда
тIоцебесеб бакIалъе гIоло къецазда. МелъелтIа ДЮСШялъ-

ул цIалдохъан Набигула Астимировасе эркенаб гугариялъе
гIарцулаб медаль щвана республикаялъул чемпионаталда.
Амма гьебго заманалда
спортшколазул жеги ресал руго,
къваригIун буго секциязда,
группабазда кинабго рахъалъ
хIалтIул качество борхизабизе.
Нилъеца гьадинабго данделъи
цебеги
тIобитIун
букIана.
ХIалтIи цебетIеялъе тадбирал
гьаричIони, хIасилал лъикIал
ккечIони кадрабазул суалалъул халгьабизе ва лъикI хIалтIи
гIуцIулел тренерал ралагьизе
ккола», - ян абуна ХIажимурад

МухIамадовас.
Данделъиялда
кIалъазе
рахъана Гумбет районалъул
бетIерасул заместитель Рамазан
АхIмаднабиев, райадминистрациялъул лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спор-

талъул отделалъул нухмалъулев
ХIайбула
ГIабдурахIманов,
гьесул заместитель НурухIма
МухIамадов, МелъелтIа ДЮСШялъул нухмалъулев Барти
Астимиров, Игьали гьоркьохъеб школалъул физкультураялъул мугIалим ГIали Хъазанбиев,
ЧIиркъатIа ДЮСШялъул нухмалъулев ГIабдулмажид Шихшалаев ва цогидалги.
Данделъиялъул
хIасилал
гьарун, «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
абуна хIажат бугин цIалулгун
тарбия кьеялъул, спортивияб ва

физкультураялъулгун сахгьариялъул хIалтIи цIалдохъабазда
гьоркьоб камилго гIуцIизе.
«Гумбет районалда физическияб культура ва спорт
цебетIеялъе санагIатал шартIал
гIуцIун руго. ХIалтIулел руго
спортшколал, спортивиял залал, спорталъул батIи-батIиял
тайпабазул группаби ва секциял. Баянаб букIахъе, спорт ккола ракълил вакил, цолъизарула
гIадамал, щула гьарула физическиябги рухIиябги рахъалъ.
ГьитIинаб мехалдасаго лъималазе лъикIаб тарбия кьеялде,
гьезулъ экстремизмалде ва цогидабги нилъер гIуцIиялда данде кколаребщиналде рокьукълъи бижизабиялде кIвар кьезе,
цIалуда хадур гъолел ругищан
хъаравуллъи кквезе, гьел сахаллъун ва къуваталлъун гIезаризе
ккола. Нухмалъиялъул органал, учительзаби, лъималазул
умумул, диниял церехъаби,
участковиял – жамгIияталъул
киналго членал жавабиял руго
гIолеб гIелалъе тарбия кьеялъулъ», - ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Спортшколазул нухмалъулезе, тренеразе, физкультураялъул мугIалимзабазе кьуна
хIалтIи лъикIлъизабиялде ралагьарал тIадкъаял ва тIубазе
болжал бихьизабуна.

«Россия – дир
рекIелъ»

-2 гьум.

Азарго мацIалда
гьаб къокъаб рагIи
РагIула ахIулеб
цого бухIиялъ
-3 гьум.

«Гумбет» РИО

«Россия – дир рекIелъ»
Улкаялъул Олимпиялъул командаялъул рахъккураб митинг
3 февралалда тIолабго
улкаялда
тIоритIана
2018 соналда спортивияб
речIухъанлъиялъул
Европаялъул чемпионаталъул ва
спорталъул хасалил тайпаба-

зул рахъалъ Россиялъул Федерациялъул олимпиялъулаб
тIаса бищараб командаялъул
рахъкквеялъул «Россия – дир
рекIелъ» абурал митингал.
Спорталъул хасалил тайпа-

базул рахъалъ Россиялъул Федерациялъул олимпиялъулаб
тIаса бищараб командаялъул
рахъккураб митинг тIобитIана
МахIачхъала шагьаралъул байданалдаги. Гьениб гIахьаллъи

гьабуна Дагъистан Республикаялъул спортсменаз, жамгIиял
МелъелтIа
церехъабаз,
гIолилаз,
реДЮСШялъул
гионалиял
нухмалъиялъул
бергьенлъи
хIалтIухъабаз.
-4
гьум.
(Ахир - 2 аб. гьумералда)
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

Бакълъулазул гIумру

Нухал, ЕГЭ, рищиял…
Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас
кIвар бугел масъалаби рорхараб данделъи тIобитIана
5 февралалда Гумбет районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
тIобитIана,
районалъул
администрациялъул
аппараталъул
хIалтIухъаби,
федералиял,
республикаялъулал ва муниципалиял хъулухъазул вакилзабиги гIахьал гьарун,
щибаб анкьилаб хIалтIулаб
данделъи.
Дагъистаналъул МФЦялъул Гумбеталда бугеб филиалалъул нухмалъулев ГIумар
МухIамадовас бицана араб анкьалъ идараялде бачIараб 269
гIарзаялъул 248 хъулухъ гьабун
тIубанин. Аслияб къагIидаялда
гIадамал рачIунел ругин ракьул
буголъиялъе
ихтияр
чIезабиялъул ва цогидалги пачалихъиял, муниципалиял хъулухъал тIураян.
Районалда
гIолилазулгун
хIалтIи гьоркьоса къотIичIого
гьабулеб буго. Гумбеталъул
гIолилазул централъул нухмалъулев МухIамад Зубайировас абуна: «4 февралалда
Хасавюрт шагьаралъул «Ассафра» тиралда тIобитIана
магIарухъа
гIатIиракьалде
гочарал гIадамаз яшав гьабулел росабалъа гIолилазулгун
дандчIвай. Гьениб гIахьаллъи
гьабуна Хасавюрт районалъул
имамзабазул советалъул председатель Ражаб-хIажи Ханмирзаевас ва цогидазги. Гьединго
дандчIвай гIуцIана ДГТУялъул
ва ДГУялъул студентазулгун.
Росабазул командабазда гьоркьор тIоритIулел руго минифутболалъул, торгIо хIаялъул,
эркенаб гугариялъул ва спорталъул цогидал тайпабазул
къецал».
Гумбет районалъул гIемерисел росаби руго рорхатал
мугIрузда, гьенибе автотранспорт хьвадулел нухал лъикIал
рукIиналда бараб буго гьел
росабазул социалиябгун экономикияб цебетIейги. «Гумбетовское ДЭП № 10» ОАОялъул
нухмалъулев Малачи Сурхаевас бицана араб анкьалъ нухазул мастерал МелъелтIа –
ЦIунди - Щабдухъ – ИчичIали
нухал цIи гьарун къачIаялда
тIад хIалтIулел рукIанин. 4
февралалъул къаси гIазу пун
цо сагIаталъ ХIаригабурлъухъ
нух къан букIанин ва нухазул
хIалтIухъабаз хехаб хIалтIи
гьабунин гьеб гIазуялдаса

бацIцIад гьабиялъе.
Лъайкьеялъул,
физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулесул
заместитель
Муса
КъурамухIамадовас хIасилал
гьаруна лъайкьеялъул учреждениязул хIаракатчилъиялъул.
«Школазда хIадурлъи гьабулеб
буго ЕГЭ кьеялде. ЦIалдохъабаз
кьуна хIалбихьиялъулал экзаменал.
МелъелтIа
гьоркьохъеб школалъул 8 классалъул цIалдохъан МухIамад
ХIажиевас призовияб бакI ккуна республикаялъулаб олимпиадаялда хIисаб гIелмуялъе.
Школазда унеб буго рагъулабгун ВатIан бокьиялъул тарбия
кьеялъул моцI», - ян абуна Муса
КъурамухIамадовас.
Рорхатал мугIрузда бугеб
ТIаса Гьарадирихъ росулъе
хIалтIулаб сапаралъ арав «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасда, гьеб росдал
гIадамаз гьарун букIана эркенаб гугариялъул спортивияб
зал хIажатаб къайиялдалъун
хьезабиялъе кумек гьабеян. Гугариялъул ургал, покрывалал
ва цогидабги спортивияб къайи
бачIана районалъул бетIерасул
кумекалдалъун
гьенибе.
Гьелъул ва спортивиял тадбирал тIоритIиялъул хIакъалъулъ
данделъиялда бицана лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулесул заместитель
НурухIма МухIамадовас.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъул
архитектор
ХIажимурад АхIмаднабиевас
бицана районалъул тIасияб
зонаялъул росаби газалдалъун хьезариялъе гьабулеб бугеб хIалтIул. Газалъул хъулухъалъул
махщалилалгун
цадахъ архитектор дандчIвана
МелъелтIа, ЛъаратIа, Данухъ,
Аргъвани, Гъадари росабазул

бегавулзабигун ва гIадамалгун,
газалъул рогIрал рачине ракь
батIа гьабиялъе къотIи-къаял
хъвазелъун.
Гумбет районалъул бетIерасул заместитель Рамазан
АхIмаднабиевас борхана районалъул гIумруялда хурхараб
чанго суал. «ХIадурлъи гьабулеб буго 2018 соналъул 18 марталда Россиялъул президент
вищиялде. ГIуцIун буго ракьул
суалал тIураялъе хIалтIулаб
группа. КъватIисел улкабазул диниял вузазда цIалулел
Гумбеталдаса
гIадамазул
хIакъалъулъ баянал мухIкан
гьарулел
руго.
Гьоркьоса
къотIичIого хIалтIи гьабулеб
буго экстремизмалда ва терроризмалда данде къеркьеялъул
рахъалъ», - ян абуна Рамазан
АхIмаднабиевас.
Данделъиялда
гьединго
кIалъазе рахъана районалъул
культураялъул ва туризмалъул
отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадов, финансовияб отделалъул нухмалъулев
РурухIма Халидов ва цогидалги.
Районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас ахиралда
данделъиялъул хIасилал гьаруна.
«Киналго
гIуцIабаз
ва
учрежденияз хIалтIи лъикI
гIуцIиялъул хIасилалда, Гумбет
район церетIуразул кьерда буго.
Щварал бергьенлъабазда гIей
гьабичIого, щибаб бутIаялда
дагьалги цIикIкIарал церетIеял
щвезелъун къеркьей буго щивав хIалтIухъанасул масъала.
Бажарарабщинаб гьабизе ккола гIадамазул яшавалъул даража лъикIлъиялъе гIоло, гьезие
хъулухъ гьаби цебетIезабиялъе
гIоло», - ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Данделъиялда рорхарал
суалазда хурхун, дандрекъон
кколел тIадкъаял кьуна.
«Гумбет» РИО

Кьабулеб буго цIумур

Лъималазул психология лъаялъул суал
ЧIиркъатIа школалда тIобитIана районалъул мугIалимазул семинар
Лъайкьеялъул отделалъул
информациялъулгун
методикияб централъул хIалтIул
планалда рекъон, ЧIиркъатIа
гьоркьохъеб
школалда
тIобитIана лъимералъул ихтиярал цIуниялъул, школлъималазул
культурияб
рахъ борхиялъул, хьвадачIвадиялъул къагIидабазул
хIакъалъулъ суалгун районалъул семинар.
(Ахир - 4 аб. гьум.)
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«Россия – дир
рекIелъ»
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
Гьеб тадбиралда гIахьаллъана Гумбет районалъул
бетIер, олимпиялъул чемпион ХIажимурад МухIамадов.
«Спортсменал – олимпий-

хIаялъул рахъалъ Россиялъул
Федерациялъул
паралимпиялъул командаялъул членлъун кколев дида лъала кинал
захIмалъаби дандчIвалел къецазде хIадурлъулаго. Божарав

цазда бичIчIуна кин захIмат
бугеб гьел лъималазеяли. Киналго спортсменазе олимпиялъул хIаял бищун кIвар бугеллъун, спорталъулъ бищун
аслияллъун, тIадегIаналлъун
рикIкIуна. ГIемерисел спортсменазул анищлъун, мурадлъун ккола олимпиялъул
хIаязда гIахьаллъи ва гьеб
тIолгодунялалъул байрамалда
бергьенлъи боси», - ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Гумбет районалдаса коляскаялда хIарал спорсменазда гьоркьов Дагъистаналда тIоцевесев
Россиялъул спорталъул мастер,
ТIолгодунялалъул
хIаязул
чемпион Расул Назировас бихьизабуна: «Жакъа ниж гьанир
данделъун руго олимпиялъул
хIаязда гIахьаллъизе ругезул
ва гьенир гIахьаллъизе ихтияралдаса махIрум гьаруразул
рахъккун. Столалда теннис

вуго нилъер спорстменазул
гъира-шавкъ хвезабизе кIвезе
гьечIолъиялда ва щибаб медалалъе гIоло гьел къеркьезе
рукIиналда. Нилъеца киназго
гьезул рахъги кквезе буго».
«Сочиялда тIобитIараб хасалил олимпиадаялда нилъер
улкаялъул спортсменазе щварал бергьенлъабаз цо-цоязе
хIалхьи гьечIо. Россиялъул
гIумруялдехун бугеб, гьелдаго гьоркьоб спортивияб рахъалдеги бугеб БакътIерхьул
санкционнияб политикаялъухъ балагьичIого, дунялалда
киназдаго лъала, Россиялъул
Федерация гучаб спортивияб
держава букIин. Нилъер спортсменазе Югалъул Кореялда
олимпиялъул хIаязда гьарула бергьенлъаби», - ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
«Гумбет» РИО

Щивго кIочон гьечIо, щибго кIочон гьечIо

Сталинградалъул кIинусго
сордо-къо
КIиабилеб дунялалъул рагъул аслияб кьал
ракIалде щвезабуна
Гумбет районалда 1-3
февралалда тIоритIана Сталинградалъул рагъда бергьенлъи босаралдаса 75 сон
тIубаялъул
хIурматалда
батIи-батIиял тадбирал.
МелъелтIа росдал библиотекаялда гIуцIана «Сталинградалда хIукму къотIана
рагъул къисматалъул» абураб
Россиялъул рагъулаб реццалъул тIахьазул выставка. Гьединалго выставкаби гIуцIана
ЧIикь, Аргъвани, ЧIиркъатIа,
Ингишо ва цогидалги росабазул библиотекабаздаги. Фашистазул аскарал щущахъ риххизарураб къоялде ЧIикь росдал
библиотекаялъул нухмалъулев
ПирмухIамад Каримулаевас
хIадур гьабуна фотосураталги
чIван стенд. ЧIиркъатIа росдал
библиотекаялъул нухмалъулей
ПатIимат ПирмухIамадовалъ
гражданскияб оборонаялъул
букIон гIуцIана, школлъималазе гара-чIвари гьабуна
«Гражданскияб оборона ва
гIорхъолъа борчIараб ахIвалхIал ккани щиб гьабилеб?»
абураб темаялда. «Гьадинал тадбиразул мурад ккола
КIудияб ВатIанияб рагъул,
гьенир гIахьаллъарал районцоязул хIакъалъулъ лъималазда гIемер жо лъай, гьезде ва

чIахIияб гIелалъул гIадамазде
адаб куцай», - ян абуна Ингишо ва ЦIияб Аргъвани росабазул библиотекарал ПатIина
АхIмадовалъ ва Муслимат
ГIумаровалъ.
Килалъ росдал маданиябгун хIухьбахъиялъул централдаги кIодо гьабуна Сталинградалъул рагъалъ 75 сон тIубай.
Тадбир тIобитIана централъул
нухмалъулев Исрапил Заирбеговас ва Гьумайзат Запировалъ.
Сталинградалъе
гIоло
рагъда
бихьизабураб
бахIарчилъиялъул,
къохIехьеялъул,
гьелъул
тарих
гIолеб гIелалда бичIчIинаби
чIахIияб гIелалъул гIадамазул
борч букIиналъул бицана
ЦIиликь росдал маданиябгун
хIухьбахъиялъул
централда
тIобитIараб «ЦIадулал соназул
ракIалде щвеял» абураб тадбиралда, гьелъул нухмалъулев
ГIабдухаликъ ГIубайдовас.
Гьединал тадбираз рес
кьола ВатIан бокьулелъун,
гьеб хирияллъун гIолеб гIел
куцазе, КIудияб ВатIанияб
рагъул хIакъалъулъ дагьабги
цIикIкIун лъазе, ВатIаналъул
цебесеб тарихалъулгун лъайхъвай гьабизе.
«Гумбет» РИО

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав

Эбелалъул хIатIакь бугила алжан

Азарго мацIалда гьаб къокъаб рагIи
РагIула ахIулеб цого бухIиялъ
Бакълъул районалда тIобитIана руччабазул мажлис

Гумбет
районалъул
МелъелтIа росулъе 3 февралалда рачIун рукIана Дагъистан
Республикаялъул
муфтияталъул дагIваталъул
отделалъул вакилзаби нилъер ракьцоял Гъоркь Инхоса
ГIайшат
НурмухIамадова
ва
Аргъваниса
Аминат
ХIайбулаева, гьединго ЧIарада районалдаса Сидрат МухIамадова.
Россиялъул
халкъазул
гIадатияб маданияталъул данделъабазул залалде ракIарана
МелъелтIа росулъа гурелги,
ЦIиликьа, Аргъваниса, Гъоркь
Инхоса, Килалъа, Ингишоса,
ЛъаратIаса ва цогидалги росабалъа руччабиги, гIолилал
ясалги, чIахIиял классазул
цIалдохъабиги. 400 чиясе бакI
бугеб залалда гIемер рукIинчIо
тIад чи гIодов чIечIел скамейкаби хутIун.
Байбихьана
руччабазул
мажлисалда. Гьеб рагьана
ДРялъул муфтияталъул дагIваталъул отделалъул вакилзаби Сидрат МухIамадовалъ ва
Аминат ХIайбулаевалъ, салам
кьеялдалъун, насихIаталъулал,
назмуялъулаб
къагIидаялда
хъварал рагIабаздалъун. Гьез
кIалъазе рагIи кьуна ГIайшат
НурмухIамадовалъе.
БачIинахъего НурмухIамадовалъ бичIчIинабуна муфтияталъ хIисабалде босун
букIин
щибаб
районалда
«МагIарулалъул гъасито» абураб форум тIобитIизе, гьеб тадбиралъе тIоцебе гIагараб Гумбет районалдасан кьучI лъолеб
букIин. «Бакълъулай сон ва
жакъа» абураб темаялда гъваридаб магIнаялъул кIалъай гьабуна ГIайшатица.
Гьелъ
мисалал
рачун,
МухIамад аварагасул (с. т.
гI. в.) хIадисал рехсон, шайих АхIмад-хIажи афандил
кIалъаяздаса мисалал рехсон,
руччабазда бичIчIизабуна жагьиллъиялъ квешлъиялде рачунеблъи, исламияб лъай тIалаб
гьабизе кколеблъи. Инсан инжит, хIакъир гьавизе бегьуларевлъи,
гъибат-бугьтаналдаса цIунизе кколеблъи. Сабру,
иман, яхI, адаб-хатир, исла-

мияб къагIида, хасго ретIел
ретIиялъулъ ясаз цIуниялда
хадуб хъаравуллъи кквеялде,
гьезда хIалтIи малъиялде улбуз
кIвар кьей жавабияб масъала
кколеблъи.
Инхоса
ГIали-хIажиясул
«Ахир заманаялде» назму
рекIехъе бицана МелъелтIа
гьоркьохъеб школалъул цIалдохъан Макка Ахкубеговалъ.
Руччабазул
мажлисалда
кIалъазе рахъана муфтияталъул дагIваталъул отделалъул Гумбет районалда йигей
хIалтIухъан, ясазул мадрасаялда Къуръан малъулей Асият
ХIасанхIажиева, 40 гIан соналъ
МелъелтIа руччабазе цебехъанлъи гьабулей Чамарсаг Гъойтиева, Унсоколо ва Гумбет районал цолъизарураб судалъул
судья Загьидат Абакарова, Россиялъул халкъазул гIадатияб
маданияталъул Гумбеталъул
централъул хIалтIухъан Рапият УхIумагIалиева ва цогидалги. Гьез кIалъаязда рорхана
руччабазе рухIиябгун ВатIан
бокьиялъул, лъикIаб гIамалхасияталъул тарбия кьеялъул,
КIудияб ВатIанияб рагъул соназда ва гьанже гьезул рукIарахъиналъул,
захIматалъул
хIакъалъулъ ва цогидалги
темаби. АхIана эбел-инсул,
кIудиязул адаб-хатир цIунизе,
исламалъ цIакъго хира гьаюрай, лъималазе тарбия кьеялъул цIикIкIарасеб бутIа тIаде
кколей эбелалъул къадруги
къиматги гьабизе. Исламияб

диналъул лъикIлъабазул бициналда цадахъго, Чамарсаг
Гъойтиевалъ гьабуна дугIа,
баркала загьир гьабуна тахшагьаралдаса бакълъулазухъе
гьоболлъухъ рачIарал муфтияталъул вакилзабазе.
Исламияб
къагIидаялда
хьвадиялде,
ретIа-къаялде
гIолилал ясал кантIизарулел,
гIенеккаразе лъикIаб асар гьабулел сценкаби хIана Килалъ
мадрасаялде хьвадулел ясаз ва
Гъоркь Инхоса руччабаз.
Муфтияталъул дагIваталъул
отделалъул вакилзаби Аминат ХIайбулаевалъги Сидрат
МухIамадовалъги махщалида
бачана «МагIарулалъул гъасито» форум, байбихьудаса
ахиралде щвезегIан, цоялъ
цояй хисун, руччабазе пайдаял
къокъалго назмабиги, малъахъваялги, аварагасул (с. т. гI. в.)
хIадисалги цIалун.
Данделъабазул
залалда
лъун рукIана нилъер умумуз
рукIа-рахъиналъулъ хIалтIизарулел
рукIарал
тIагIелалатал. Умумузул заманалъул
формаялъул ретIелги ретIун,
гIолилаз ракIалде щвезабуна
хурибе баччулеб букIараб таргьаги, щар чIвалеб букIараб
дадги, пихъ ахикьа баччулеб
гьегьги, мугъзада лъун иццухъа лъим босулеб гIеретIги
ва цогидабги.
Ахиралда Гумбет районалъул руччабазул мажлисалда къабул гьабуна хитIабги.
Къурмагъиз ХIадисова

Аскаралдаса харбал

Шамил Сурхаевасе – армиялъул ва часталъул грамотаби
«Запад-2017» ругьунлъабаздаги гIахьаллъана

Гумбет районалъул ЛъаратIа росулъа Шамил Сурхаев Россиялъул
армиялде ана 2017 соналъул апрель
моцIалда. Гьес хъулухъ гьабулеб буго
Ленинград областалъул Ломоносово
шагьаралда.
Армиялда бащдаб лъагIел бана гьес.
Вихьизавулев вуго гьунар тIокIав рагъухъан вукIин. ЛъикIаб къадру-къиматалда хъулухъ тIубалеб буго Шамилица. 2017 соналъул ахиралда тIоритIарал
«Запад-2017» рагъулаб хIадурлъиялда
гIахьаллъи гьабуна гьес.
Гьениб бихьизабураб тIокIлъиялъул
хIасилалда гьесие кьун руго 6-абилеб
армиялъул командующий генерал-лейтенант А. Кузменкол гъулбасалда ва часталъул командир подполковник А. Бариновасул гъулбасалда грамотаби.
Гебек Гебеков
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Рорхатал мугIрузда руго гIадамал

Микьнусго киловольт-ампер
МелъелтIа росулъ къуват цIикIкIарал
трансформаторал лъуна
Гумбет районалъул централда, МелъелтIа росулъ
басралъарал
аппаратазул
бакIалда къуват цIикIкIараб
кIиго трансформатор лъуна.

Нижеца хIисабалде босун
буго ремонталъулал хIалтIаби
цогидал пунктаздаги гьаризе, трансформаторазул къуват
цIикIкIиналъе» - абун.

«Дагъистаналъул сетевияб
компания» АОялъул Гумбеталда бугеб электросетазул
бетIерав инженер Камалудин
ГIалиевас бицана:
«МелъелтIа буго кIудияб
росу,
административияб
центр. 2000-ялдаса цIикIкIун
чияс гIумру гьабулеб буго
гьениб, хIалтIулел руго гьезда тIадеги федералиял, республикаялъулал ва муниципалиял хъулухъчагIи. Ралел руго
цIиял авалал. Электроэнергиялде хIажалъи кIванагIан
цIикIкIунеб буго. Чанго нухалъ цIикIкIуна хасало электроэнергиялдаса пайда боси.
Гьеб
росдал
гIадамал
тIадегIанал идарабазде щвана электроэнергиялъул къуват
цIикIкIинабеян, басралъарал
трансформаторал къуват бугез хисеян гьаригун. Гьебги
хIисабалде босун, «Дагъистаналъул сетевияб компания»
акционеразул
обществоялъ
тадбирал гьаруна кIиго къуватаб трансформатор басриял
хисун лъеялъе.

«Сельсовет
“Мехельтинский”» росдал поселениялъул бутIер МухIамад
ГIабдунасировас абуна къуватал трансформаторал лъеялъ гIадамазе электроэнергия
чIезаби лъикI гIуцIизе рес щванин, МелъелтIа росулъ лъураб 2-4 /400 кВА къуваталъул
трансформатор
предприниматель Испай ГIумарахъаевас
кумек гьабун кьунилан. Росдал
поселениялъул администрация гьабсагIат къватIахъ чирахъал лъеялда тIад хIалтIулеб
бугин ва гьеб мурадалда 50
лампочка, 450 метр тел босун
бугин.
ГIадамал
электроэнергиялдалъун, гьекъолеб лъедалъун хьезариялъул, гьезие
пачалихъиял, муниципалиял,
сахгьариялъул, лъайкьеялъул,
социалиял ва цогидалги хъулухъал гьари жиндирго хъаравуллъиялде босун буго «Гумбет район» муниципалияб
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас.
«Гумбет» РИО

Спорт

Хунзахъ – волейболалъул
къецал
Бакълъулазул торгIо хIалезул команда
республикаялъулаб этапалде борчIана
Хунзахъ районалъул ТIануси росулъ тIобитIана 2002
ва хадусел соназ гьарурал
гIолилазда гьоркьоб торгIо

ул этапалде борчIана Гумбет
районалдаса команда.
Районалъул тIаса бищараб
командаялъул тренер Шамил

хIаялъул зоналияб этап.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна
Гумбет районалдаса командаялъги.
Дагъистаналда тIоцебесеб
бакIалъе гIоло республикаялъ-

Ибрагьимовас бицана гьел
къецазда
Дагъистаналъул
мугIрузул зонаялъул 14 команда гIахьаллъанин.
«Гумбет» РИО
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи

Лъималазул психология лъаялъул суал
(Байбихьи - 2 аб. гьум.)
Гьенир гIахьаллъана районалъул школазул психологал,
социалиял педагогал, общественниял инспекторал. Информациялъулгун методикияб
централъул методист ПатIимат
ГIумарахъаевалъ бицана гьабизесеб хIалтIул мурад: школлъимал гIодобе биччараб хIалалда
рукIине ругьун гьари, гьезие
культурияб ва лъикIаб гIамалхасияталъул тарбия кьей, бокьараб шартIалда лъикIаб
рахъалдасан рихьизаризе ку-

цай букIин.
ЧIиркъатIа
гьоркьохъеб
школалъул психолог Заира
ГIабдуразакъовалъ семинаралда гьоркьоб лъураб суалалъул
кIвар буголъиялда тIадчIейги
гьабулаго, бицана лъимал
гIадлу бугеллъун, улка хадубккунги тIегьаялъе гIоло къеркьохъабилъун, эркенаб заман
пайдаяб куцалда тIобитIизе
хIаракат бахъулеллъун куцай
школалъул жавабиял масъалабазул цояблъун кколилан.
8 классалъул цIалдохъа-

базулгун тIобитIана классалъул сагIат.
Семинаралда бицана рокъоб бугониги, жамгIияталда
гьоркьоб бугониги, лъималаз мисал босизесеб гIицIго
лъикIаб рахъалдасан гурони
чIахIияз жалго рихьизаризе бегьунгутIиялъул, нилъер
умумузул рукIарал тарбия
кьеялъул лъикIал къагIидаби,
гIадатал хIалтIизаризе ккеялъул, гьединал семинарал ризго
тIоритIизе ккеялъул.
«Гумбет» РИО
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Кьурулъ кьабурал магIал

МелъелтIа ДЮСШялъул бергьенлъи
Набигула Астимиров – эркенаб гугариялъул
республикаялъул къецазул призер
Дагъистаналда тIоцебесеб
бакIалъе гIоло эркенаб гугариялъул къецал тIоритIана
2001 ва хадусел соназ гьарурал гIолилазда гьоркьор. 48
килограммалде
щвезегIан

ров гIахьаллъизе вуго Дагъистаналъул тIаса бищараб
командаялда цадахъ, апрель
моцIалъул байбихьуда СКФОялъул тIоцебесеб бакIалъе
гIоло къецазда», - ян абуна

цIайиялда кIиабилеб бакI
ккуна Гумбет районалъул
МелъелтIа
ДЮСШялъул
цIалдохъан Набигула Астимировас.
«Къецазул
хIасилазда
рекъон, Набигула Астими-

Гумбет районалъул администрациялъул
лъайкьеялъул,
физическияб культураялъул
ва спорталъул отделалъул нухмалъулесул заместитель НурухIма МухIамадовас.
«Гумбет» РИО

Школалъул гIумру

МугIалимзабазда хехаб медикияб кумек гьабизе малъана
Районалъул педагогазул цIали
6
февралалда
Гумбет
районалъул маданияб кIалгIаялда, райадминистрациялъул лъайкьеялъул отделалъул
хIаракаталдалъун,
тIобитIана районалъул педагогикиял хIалтIухъабазул
цIали, лъималазе тIоцебесеб
медицинаялъулаб кумек гьабиялъул хIакъалъулъ суалгун.
Районалде рачIун рукIана
Дагъистаналъул
лъайкьей
цебетIезабиялъул институталъул
психологиялъул
кафедраялъул
нухмалъулей,
гIелмабазул доктор Анжела Дамадаева ва ДГУялъул социалияб медицинаялъул кафедраялъул доцент Нателла Магдиева.
Гьез районалъул лъайкьеялъул

хIалтIухъаби ругьун гьаруна
лъималазе тIоцебесеб медицинаялъулаб кумек гьабиялъе.
Лъайкьеялъул хIалтIулъ лъималазе тIоцебесеб медицинаялъулаб кумек гьабизе лъай
кIвар цIикIкIараб бутIалъун
рикIкIуна. Гьелда бараб бугелъул лъималазул сахлъи ва

гIумру цIуни.
Тадбир рагьана ва бачана
районалъул лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва
спорталъул отеделалъул нухмалъулесул заместитель Муса
КъурамухIамадовас.
ГIайшат Исламбиева

Воре, цIале, цIале, дир цIодор!

Игьали школалда гIурус мацIалъул хIалбихьиялъул
экзамен тIобитIана
Цогоял пачалихъиял экзаменазде хIадурлъи мурадалда, школазда унел руго гIурус
мацIалъул хIалбихьиялъул
экзаменал. 1 февралалда гьединаб экзамен Игьали гьоркьохъеб школалдаги тIобитIана.
Жидерго лъаялъул даражаялъул халгьабуна школалъул 13
цIалдохъанас. ХIалбихьиялъул

экзамен цогояб пачалихъияб
экзаменго гIадин, тIадкъаял
кьей, гьел тIуразе заман бихьизаби ва цогидалги тIалабалгун
ана. ЦIалдохъабазул щивасда цебечIана гьаб цIалул соналъ ЕГЭялда букIине бугеб
ахIвал-хIал,
гьелде
кинаб
хIадурлъигун рачIине кколелали. Аудиториялъул гIуцIарухъабилъун
ккола
М.

ХIажимурадов ва Г. Сулайманова. ХIалбихьиялъул экзамен
Игьалиб лъикI ана.
Экзаменалда гIахьаллъана
районалъул администрациялъул лъайкьеялъул, физическияб
культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулев
ХIайбула ГIабдурахIманов.

Баркула

ЧIиркъдерил гIарцул медаль
Республикаялъулал къецазда Бакълъулазул
мухъалдаса ясал бергьана
МахIачхъалаялда «Труд»
стадионалда 3 -5 февралалда
тIоритIана, 2003-2004 соназ
гьарурал ясазда гьоркьор
тIолгороссиялъул
торгIо
хIаялъул къецазде коман-

ципалияб районалъул бетIер,
эркенаб гугариялъул рахъалъ олимпиялъул чемпион
ХIажимурад МухIамадовас,
лъайкьеялъул,
физическияб
культураялъул ва спорталъ-

даби тIаса рищилелде, республикаялъулал
къецал.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна
ЧIиркъатIа
гьоркьохъеб
школалъул ясазул командаялъ.
«Гумбет район»
муни-

ул отделалъ баркулеб буго
чIиркъдерил ясазул командаялда гьеб бергьенлъи ва гьарулеб буго цIалулъ, спорталъулъ
хадубккунги бергьенлъи.
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К сведению граждан, желающих открыть и расширить
свою предпринимательскую деятельность!

В соответствии с проектом
постановления Правительства
Российской Федерации «О предоставлении и распределении
в 2018-2019 годы субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий
в сфере занятости населения,
направленных на развитие
рынка труда и совершенствование кадрового потенциала
в Северо-Кавказском федеральном округе» сообщаем об
осуществлении комплекса до-

полнительных мероприятий в
сфере занятости населения, направленных на развитие рынка труда и совершенствование
кадрового потенциала в Северо-Кавказском
федеральном
округе, в том числе стимулирование предпринимательской
деятельности (самозанятости).
В связи с этим, гражданам желающим открыть предпринимательскую деятельность в курортно-туристической сфере, а
также среди индивидуальных
предпринимателей, желающих
расширить свою деятельность
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Зигара
Килалъ гьоркьохъеб школалъул нухмалъулев СагIидбег
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«Бакълъулазул нур» абурал
цIаразда гъоркь
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