№ 9 (6589)
Барки

19 февраль

2018 с.

Итни

Жумадул ахир

1439 с.

23 февраль – ВатIан цIунулезул къо

ГIадатлъун
лъугьухъе,
щибаб соналъул 23 февралалда Россиялъул гIемермиллатазулаб
халкъалъ
ва
бахIарчиял яргъилал къуватаз кIодо гьабула ВатIан
цIунулезул къо. Бищунго
хIурматиял байрамазул цояблъун ккола гьеб. ВатIан
цIунулезул къоялъ нилъер
халкъалъ кIодо гьарула пачалихъалда цере Россиялъул
солдатазул чIахIиял гьуна-

рал.
гьечIолъи ясбер гIадин цIуни. гIахьаллъаразда, ЧернобылалъНилъер солдатаз бахIарчи- Гьеб армиялда мустахIикъаб ул авариялъул зарал лъугIилъи бихьизабуна КIудияб ВатIа- къагIидаялда рагъулаб хъулухъ забиялда хIалтIаразда тIаде
нияб рагъда, гьелда цересел гьабулеб буго Гумбеталдаса ва- щолеб бугеб байрам – ВатIан
рагъазда. БахIарчиял умумузул сазги.
цIунулезул къо. Гьарула кинамустахIикъал ирсилаллъунги
РакI-ракIалъ
баркула зего щулияб сахлъи, ракълилаб
рукIун, улкаялъул яргъилал КIудияб ВатIанияб рагъул ва талихIаб гIумру. Биччанте
къуватазул хIурматияб байрахъ гIахьалчагIазда,
районалъ- кидаго щивасда тIад букIине
борхатго ккун буго жакъа Рос- ул киналго гIадамазда, Вен- гвангъараб бакъ, роцIцIараб
сиялъул армиялъ. Гьелъ жин- гриялда,
Чехословакиялда, зоб. Камугеги щивасул гъансидирго хIурматияб борчлъун Афгъанистаналда,
Таджики- тоялда лъималазул рохалилаб
рикIкIунеб буго Россиялъул гIа- станалда, Чачан республика- релъи.
дамазул эркенлъи ва хIинкъи ялда рагъулал тунка-гIусиязда
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

Багьа 5 гъур.
Номералда руго:

2017 сон: 67 такъсир
ккана…
-2 гьум.

ХIалтIуларес хIанчIуларо

ГТО, ЕГЭ ва цогидал гIумрудул экзаменал

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас тIобитIана кIвар бугел суалал
гьоркьор лъураб данделъи

12 февралалда Гумбет районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
тIобитIана
кIвар бугел суалалгун щибаб анкьилаб хIалтIулаб данделъи. Гьенир гIахьаллъана
районалъул
администрациялъул
аппараталъул
хIалтIухъаби, федералиял, республикаялъулал идарабазул
бакIалъулал отделазул нухмалъулел ва цогидалги.
Гумбет районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
хIасилал
гьаруна
анкьил
хIалтIул ва киналго ахIана дагьалги жигаралда хIалтIизе,
цIи-цIиял бергьенлъаби росизе.
Дагъистаналъул МФЦялъул
Гумбеталда бугеб филиалалда
тIубан буго гражданазул 290
хъулухъ. Гьеб гIуцIиялъул нухмалъулев ГIумар МухIамадовас
бицана жидеца тIуралел ругел
пачалихъиял ва муниципалиял цIиял хъулухъазул, хасго
МФЦялъул кумек щвезе рес
букIин росдал магIишаталъул
субсидиял
ва
пачалихъияб кверчIваялъул
цогидал
сурсатал щвезе документал
хIадуриялъул.
Гумбеталъул
гIолилазул
централъ
10
февралалда
ХасмухIаммад-хIажи Абубакаровасул фондалда тIобитIана
Игьали росдал гIолилазулгун
дандчIвай. Араб анкьалъ Гум-

бет районалъул гIолилазул
вакиласе
тIолгороссиялъул
конкурсалда бергьана социалияб грант. Гумбет районалъул
гIолилазул централъул нухмалъулев МухIамад Зубайировас бицана экстремизмалъул ва
терроризмалъул идеологиялда
данде чIараб ахIиялда гъоркь
тIоритIулел
тадбиразда
ва
спорталда гIолилазул ругел
церетIеязул.
Эркенаб гугариялъе лъимал ругьун гьарулел залал
ЧIиркъатIа ва ТIаса Гьарадерихъ росабалъ ургаздалъун ,
тIад тIамулел жалаздалъун ва
цоги цIияб спортивияб къайиялдалъун
хьезарун
руго.
Гьел спортивиял секциязде
хьвадулел лъималазул умумузул рахъалдасан Гумбет
районалъул бетIер, олимпиялъул чемпион ХIажимурад
МухIамадовасе гьабураб куме-

калъухъ ва тIалаб-агъазалъухъ
ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабуна, районалъул администрациялъул лъайкьеялъул,
физическияб
культураялъул
ва спорталъул отделалъул нухмалъулесул заместитель НурухIма МухIамадовас. Гьес
бицана школлъималаз ГТОялъул нормаби кьолел рукIиналъулги. «Хьиндаллъиялъул
росабазул школазда ГТОялъул
нормаби кьуна ва тIасияб зонаялда хадусеб анкьалъ кьезе
руго. ТIадегIанал цIалул заведениязде цIализе лъугьунаго,
ГТОялъул баллалги хIисабалде
росизе руго», - ян абуна
МухIамадовас.
Культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас
бицана: « Араб анкьалъ культураялъул учреждениязда ва
библиотекабазда
тIобитIана

маданиябгун тарихияб, тарбия
кьеялъулаб ва ватIан бокьиялъулаб мурадалде балагьараб 22
тадбир. Росабалъ бугеб ахIвалхIалалъулгун лъай-хъвай гьабизе щвана маданиял учреждениязде ва библиотекабазде»,
- абун. ЕГЭялде хIадурлъиялъул
ва цогидал суалазда тIадчIей
МацI – миллаталъул
гьабуна лъайкьеялъул, физичегIаламат, халкъалъул
скияб культураялъул ва спорроцен
талъул отделалъул нухмалъулев
-2 гьум.
ХIайбула ГIабдурахIмановас.
Районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас данделъиялъул хIасилал гьаруна.
«Нухмалъиялъул органазул,
хъулухъазул ва ведомствабазул
налъи ккола халкъалъе хъулухъ
гьаби, гIадамазул гIумруялъул
даража борхизаби, гьезул ихтиярал ва эркенлъаби цIуни, социалиябгун экономикияб цебетIей
щвезаби. Щибаб гIуцIиялъ,
киналго учрежденияз ва хъулухъаз кIвар кьезе ккола хайКъарумасул боцIи
ир бугеб, ишалъулаб хIалтIи
тIубаялде. Районалъул бюджетбацIица чIвалеб
ниял хIалтIухъабаз гьоркьоса
къотIичIого хIаракатчилъи бус- -3 гьум.
синабизе ккола киналго суалал
жиндир заманалда ва камилго тIуразариялде», - ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Гьоркьор лъурал суалазда
хурхун кьуна дандрекъон кколел тIадкъаял ва рихьизариял.
«Гумбет» РИО

2018 соналъул 18 март - Россиялъул президент вищулеб къо

Рищиял: цIиял картриджал, дизелалъул генераторал…
Бакълъулазул район хIадурлъулеб буго Россиялъул президент вищиялде

14 февралалда Гумбет районалда тIобитIана Россиялъул Федерациялъул президент
вищизе рищиял тIоритIиялде
хIадурлъиялъул суал гьоркьоб лъураб данделъи. Гье-

нир гIахьаллъана «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIерасул заместитель Рамазан АхIмаднабиев,
районалъул бетIерасул кумекчи МухIамад Хъарагишиев,

территориалияб
рищиязул
комиссиялъул председатель
ГIабдулмажид Амагаев, районалъул прокурорасул кумекчи Шамил МухIамадов,
Россиялъул МВДялъул Гум-

беталда
бугеб отделалъул
участковиял уполномоченниИжара, ракьул
язул нухмалъулев, полицисуалал…
ялъул майор УхIумагIали Загьидов ва цогидалги.
(Ахир - 2 аб. гьумералда) -4 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

ЛъагIалил хIасилал…

2017 сон: 67 такъсир ккана…
Цониги рагьичIеб такъсир хутIичIо

МухIамадов Зулпар Шамсуевич гьавуна 1977 соналда
Болъихъ районалъул Муни
росулъ. 2004 соналда лъугIана
Дагъистаналъул техническияб
университет. ХIалтIана 2002 соналдаса МВДялъул ОМОНалда, 2009 соналдаса МВДялъул
экстремизмалда данде къеркьолеб отделалда. 2015 соналъул тIоцебесеб октябралда гьев тIамуна Россиялъул

цIех-рехалда рукIарал ихтияр
гьечIого яргъид гIуцIараб къокъаялъул кIиго гIахьалчи чIвана
(Балахьуниса Ильяс Шарипов
ва Колоб росулъа ХIажимурад
Къурбанов). Гьев кIиявго ккола
Унсоколо районалдаса. Гьезухъ
батана кIиго автомат, къватIиса
хIукуматалъул «Вальтер» таманча ва 100 гIанасеб патронги.
- ТакъсирчагIазул цIехрехалда вугев чи вугищ?

Инхоса ГIали-хIажи
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Рищиял: цIиял картриджал, дизелалъул
генераторал…

(Байбихьи - тIоцебесеб
гьум.)
Данделъи рагьана ва бачана районалъул бетIерасул
заместитель Рамазан АхIмаднабиевас. «Гумбет районалда хIадурлъи гьабулеб
буго Россиялъул президент
вищиялде.
ГIуцIун
буго
рищиязде
хIадурлъиялъе

ва гьел тIоритIиялъе штаб
ва хIалтIулаб группа. Росабалъе
ун,
гIадамазда
бичIчIизабулеб буго рищиязул законал ва ихтиярал,
ТИКгун цадахъ росабазул
киналго рищиязул комиссиязде щвезе руго, законал хвезариялъул хIужаби ккечIого
рукIинелъун», - ян абуна Ра-

мазан АхIмаднабиевас.
Гумбет районалъул вакилзабаз 14 февралалда гIахьаллъи гьабуна Дагъистан
Республикаялъул транспорталъул, энергетикаялъул ва
бухьеналъул министерствоялъ гIуцIараб видеоконференциялдаги.
«Гумбет» РИО

Къалам, дуца щуре

МацI – миллаталъул гIаламат, халкъалъул роцен
Халкъазда гьоркьосеб рахьдал мацIалъул къоялде –
авар адабияталъул асарал рикIкIиналъул къец

МВДялъул Гумбет районалда
бугеб отделалъул нухмалъулесул заместительлъун. 2016 соналдаса, полициялъул капитан
Зулпар МухIамадов хIалтIулев
вуго Россиялъул МВДялъул
Гумбеталда бугеб полициялъул отделалъул нухмалъулесул ишал тIуразарулевлъун.
«Гумбет» басмаялъул хIалтIухъаналъул гьесулгун гьадинаб
гара-чIвари ккана.
- Зулпар, араб соналда районалда чан такъсирияб иш ккараб? РагьичIеб цониги такъсир
хутIанищ?
- Араб соналда хъвай-хъвагIай
гьабун букIана 67 такъсирияб
ишалъул. Гьел киналго рагьана. Гьезда тIадеги цересел соназ
рагьичIого хутIун букIараб цо
такъсирги рагьана.
67 такъсиралда гьоркьоб 8
такъсир ккола цIакъго захIматаб,
13 экономическияб, 26 ихтияр
гьечIого ярагъ хIалтIизабиялъул,
7
наркотиказда,
3
рохь
къотIиялда, 3 цIогь гьабиялда
хурхараб. 9 дело заман тIасан
арал нигIматал ричулел ратун, 4 чиясда тIад дело гьабун
буго гьересиял документалгун
хIукумалъул хIалтIуда ратун ва
хIукуматалъул гIарац бикъун.
Такъсир гьабиялда гIайиб
гIунтIизабуна 50 чиясда. ХъвайхъвагIай гьабун буго МелъелтIа
8, Игьали 21, ЧIиркъатIа 8, Аргъвани 6, Килалъ 8 такъсиралъул.
Гьабун буго 1559 административияб протокол. Бахъун буго гIакIа цо миллионгун 39400
гъурущ.
- Экстремизмалда ва терроризмалда данде рагъ баялъе
гьабулеб хIалтIи?
- Гьеб хIалтIи гIуцIула терроризмалда данде чIараб комиссиягун, гIолилазул комитетгун,
школазул нухмалъулелгун, районалъул имамгун, росабазул
имамзабигун цадахъ. Амма гьеб
хIалтIулъ нижее росабазул бегавулзабаз гьабулеб кумек загIипаб
буго.
Араб соналъул 19 декабралда Игьали росдал ракьалда лъазабун букIана КТО. Гьениб,

- 2015 соналъул декабрь
моцIалдаса цIех-рехалда вуго,
1991 соналъ гьавурав, ТIад
Инхоса
МухIамадов
Рамазан
МухIамадович
Сириялда хIукуматалда данде багъулеб террористазул къокъаялда
гъорлъ вугев.
- 2012 соналъул 7 маялда
бахъараб Президентасул указалда рекъон пачалихъиял хъулухъал тIурай кин гIуцIун бугеб?
- 2017 соналъ отделалде
вачIун вуго 1017 чи. Гьездасан
жиндиего бокьун кверазул сурат
бахъизе 21, тамихIалде цIан вукIанищ, яги вукIинчIин абураб
справкаялда хадув 143, паспорт
босизе 853 чи. Гьел киназулго
къваригIел нижеца тIубана ва
гьел тIураялъе отделалда хIажатал шартIалги чIезарун руго.
- Районалда общественнияб гIадлу-низам ва хIинкъи
гьечIолъи цIуниялъул рахъалъ
щиб гьабулеб бугеб?
- Районалда ЛъаратIа ва
ЧIиркъатIа лъун руго постал.
Зама-заманалда
къаси-къаси
щибаб росулъ бугеб ахIвал-хIал
лъазабизе ва нухазда хIинкъи
гьечIолъи букIинаби мурадалда
лъола патруль. Участковиязда
тIадаблъун гьабун буго, щибаб
росулъ, гIадамазулгун гарачIвари гьабизе, гьезул гIарз бугищан цIехезе. ХIажалъи ккани
кIалъазе гIадамазухъе кьун руго
визитниял карточкаби.
- Коллективалъул хIалтIудаса мун рази вугищ?
- Рази вуго. Жидеда тIад
къараб хIалтIи щивас ракIбацIцIадго тIубазабулеб буго.
ЛъагIалил хIасилал гьарураб
данделъиялдаги дица гьезие
ракI-ракIалъулаб баркала загьир
гьабуна. Гьаб соналъги гьарула
щивасе сахлъи, рохел, биччанте букIине парахатаб, ургъалабаздаса
рикIкIалъараблъун,
хIалтIулъ бергьенлъаби росараблъун. ЛъикIаб кквезе, вацлъи,
гьудуллъи цIунизе щивасе тавпикъги кьеги.
Гара-чIвари гьабуна
ГIайшат Исламбиевалъ

Халкъазда
гьоркьосеб
рахьдал мацIалъул къоялде Бакълъулазул ракьалда
тIобитIана авар мацIалъул
адабияталъул асарал рикIкIиналъул къец. Гьеб литературияб тадбир рагьана ва
бачана районалъул лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул
отделалъул информациялъулабгун методикияб централъул методист ГIабдула
МухIамадовас.
Къецалда
гIахьаллъана районалъул
батIи-батIиял
школазул
цIалдохъаби.
Жюриялъул членаз школлъималазул
церерахъиналъе къимат кьуна, кучIдул
пасихIго, къосинчIого, щивасул рекIелъе рортуледухъ
рикIкIиналъул халгьабун.
«МацI буго халкъалъул
рухI. МацI гьечIони, халкъ
гьечIо. Инсанасул миллаталъул аслияб гIаламат, халкъалъул хасияталъул аслияб роцен
ккола рахьдал мацI. ГIадада
гуро
Расул
ХIамзатовас
хъвараб: «Метер магIарул
мацI хвезе батани, хваги дун
жакъаго, жаниб ракI кьвагьун», – абун. Щивав чиясда лъазе ккола халкъалъул
тарих, мацIалъул бечелъи,
фольклор, гьеб лъачIев чи
жиндирго миллаталъул вакил
вукIунаро. Жакъасеб къецалъул гIахьалчагIазул лъикIал
церерахъинал рукIана, Дагъистаналъул
шагIирзабазул
асарал рекIее асар гьабулеб
хIалалъ, къосинчIого рикIкIана.
Художественниял
асараз кIудияб бутIа лъола
инсан цеветIезавиялъулъ, куцаялъулъ. Божула нужеца

тIахьазулгун щулияб гьудуллъи кквезе букIиналда», – ян
абуна жюриялъул нухмалъулев, «Гумбет» газеталъул
бетIерав редактор, Россиялъул
Хъвадарухъабазул союзалъул
член ХIамзат ГIизудиновас,
школлъималазда цеве кIалъай
гьабулаго.
Бакълъулазул районалъул
лъайкьеялъул,
физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул информациялъулгун
методикияб
идараялъул нухмалъулев Загьид ХIусеновас бицана авар
мацI малъулел мугIалимазда
дандчIвалел квалквалазул.
«2018 соналъул 21 февралалда
МахIачхъалаялда,
Гьудуллъиялъул
рокъоб,
тIобитIизе буго, Халкъазда
гьоркьосеб рахьдал мацIалъул
къоялъул хIурматалда, авар
миллаталъул халкъалъул интеллигенциялъул конгресс.
Гьеб тадбиралда гIахьаллъизе
руго республикаялъул 15
районалдаса ва шагьаралдаса вакилзаби. Конгрессалъул гIахьалчагIаз гьоркьоб
лъезе буго авар мацIалъул
гьабсагIат бугеб хIал, дандразе руго мацI цIуниялъул,
цебетIезабиялъул, тIибитIизабиялъул рахъалъ ругел суа-

лал, гьабизе буго хитIаб», – ян
абуна Загьид ХIусеновас.
Къецалъул гIахьалчагIазул
баллазул
хIисаб
гьабун, тIоцебесеб бакI ккуна
МелъелтIа
гьоркьохъеб
школалъул
11
классалъул цIалдохъан Чакар
ГIалибеговалъ,
кIиабилел
бакIал – Ингишо гьоркьохъеб школалъул цIалдохъан
Халжанат
МухIамадовалъ
ва ЧIиркъатIа гьоркьохъеб школалъул 11 классалъул цIалдохъан Зайнаб
ГIалимирзаевалъ. Лъабабилеб
бакIалъе мустахIикълъана 11
классалъул цIалдохъаби – Килалъ гьоркьохъеб школалдаса
Аюб ГIумарасхIабов, Ражаб
Шапиев ва Игьали гьоркьохъеб школалдаса ХIажимурад
Халидов.
Гьеб къецалда бергьенлъи босарай Чакар ГIалибеговалъ
гIахьаллъи
гьабизе буго Халкъазда гьоркьосеб рахьдал мацIалъул
къоялъул хIурматалда МахIачхъалаялда тIобитIизе бугеб байрамалда.
Литературиял цIалиязда
бергьаразе кьуна грамотаби
ва гIарцулал сайгъатал.
Къурмагъиз ХIадисова

Антитеррор. Дунялалъе – рекъел

«ЧIухIадго парпалеб буго пачалихъалъул
байрахъ»
Бакълъулазул районалъул цIалдохъаби призераллъун рахъана
республикаялъулаб конкурсалда
Дагъистан
Республикаялда
терроризмалъул
идеологиялда данде къеркьеялъул
комплекснияб
программаги
гIумруялде
бахъинабулаго, тIобитIана
цIех-рехалъулал ва творческиял
хIалтIабазул
«ЧIухIадго парпалеб буго
пачалихъалъул
байрахъ»
абураб республикаялъулаб
конкурс. Гьеб букIана Россиялъул
Федерациялъул
ва Дагъистан Республикаялъул пачалихъияб гIаламаталъул (символика) тари-

халъул хIакъалъулъ.
Конкурсалде бачIун букIана республикаялъул 10 шагьаралдаса ва 35 районалдаса,
районазул ва шагьаразул этапазда бергьараб 376 хIалтIи.
«ЦIех-рехалъул хIалтIи»
(«Россиялъул Федерациялъул пачалихъияб гIаламат»)
номинациялда 5-8 классазул цIалдохъабазда гьоркьоб
кIиабилеб бакI ккуна ЛъаратIа
гьоркьохъеб школалъул 6
классалъул цIалдохъан Идрис
ГIабдулгъаниевас (руководи-

тель Лайла Зулумханова).
9-11 классазул цIалдохъабазда гьоркьоб «Декоративниябгун кверзул махщалил
творчество»
(«Россиялъул
Федерациялъул пачалихъияб
символика») номинациялда
лъабабилеб бакI ккуна Гумбет
районалъул
лъималазул творческияб рукъалъул цIалдохъан Зайнаб
НурмухIамадовалъ
(руководитель – Зайнаб ГIабдусаламова).
«Гумбет» РИО

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

Налог – пачалихъалъул кьучI

Налогал ракIари лъикIлъизабиялъул мурадалда хIалтIулаб
къокъа гIуцIана

Лъималазул ракIазулъе нух бахъи
– классрукасул борч
«Бищун лъикIав классалъул нухмалъулев»
14
февралалда
Гумбет районалъул маданияб
кIалгIаялда тIобитIана «Бищун лъикIав классалъул
нухмалъулев» конкурс. Гьеб
тIобитIана чIахIиял ва байбихьул классазул нухмалъулезда гьоркьоб.

Асият ГIумарахъаева, судалъул
приставазул ва участковиязул
вакилзаби.
«Налогазул законал хвезаруни гIадамазда тIад лъола
пеня, судалъул приставаз рокъоса къайи бахъизе, цогидал
тамихIал гьаризе бегьула. Гьединал ишал ккечIого рукIине
жиндир заманалда рецIизе ккола налогал», - ян абуна РФялъул Федералияб налоговияб
хъулухъалъул Болъихъ № 12
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Кьабулеб буго цIумур

Къарумасул боцIи бацIица чIвалеб
Налогал ракIари лъикIлъизабиялъул суал гьоркьоб
лъураб данделъи тIобитIана
Гумбет районалда. Гьеб тадбиралда гIахьаллъана Гумбет
районалъул бетIерасул заместитель Малик Маликов, Россиялъул Федералияб налоговияб хъулухъалъул Болъихъ
№ 12 инспекциялъул нухмалъулев МухIамаднаби Набиев, районазда гьоркьосеб
Болъихъ № 12 инспекциялъул Гумбеталда бугеб участкаялъул нухмалъулей Асият
ГIумарахъаева, Гумбет районалъул администрациялъул
финансазул отделалъул нухмалъулев РурухIма Халидов,
росабазул бутIрул ва цогидалги.
Данделъи рагьана ва бачана районалъул бетIерасул
заместитель Малик Маликовас. ГIуцIана налогал ракIари
цIикIкIинабиялъул мурадалда
хIалтIулаб къокъа. Гьеб къокъаялде гъорлъе ккола районазда
гьоркьохъеб Болъихъ № 12 инспекциялъул Гумбеталда бугеб участкаялъул нухмалъулей
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Конкурсалда гIахьаллъана
микьго классалъул нухмалъулев. ГIуцIун букIана анкьго
чиясдасан жюриги. Гьеб рагьана ва бачана районалъул лъайкьеялъул отделалъул информационниябгун методикияб
централъул методист ГIабдула

– «Жиндирго хIалтIул программа цIуни».
Жюриялъ
конкурсалъул
хIасилал гьарун чIахIиял классазул нухмалъулезда гьоркьоб
тIоцебесеб бакI МелъелтIа
гьоркьохъеб школалъул
10
классалъул нухмалъулей ПатIимат Амагаевалъ, кIиабилеб
бакI ЧIиркъатIа гьоркьохъеб
школалъул 7 классалъул нухмалъулей ГIайишат Гъайирбеговалъ, лъабабилеб бакI Ингишо гьоркьохъеб школалъул 9
классалъул нухмалъулей Гулисат Ахкубеговалъ ккуна.
Байбихьул классазда гьор-

МухIамадовас.
КIалъазе вахъарав районалъул лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва
спорталъул отделалъул нухмалъулев ХIайбула ГIабдурахIмановас
бицана
гьеб
тIобитIиялъул мурад букIин
лъикI хIалтIулезул хIалбихьи
тIибитIизаби, лъайгун тарбия кьеялъул хIалтIи лъикIлъизаби.
Конкурс тIобитIана кIиго
этапалда: заочнияб ва очнияб.
Заочнияб этапалда районалъул лъайкьеялъул отделалде
ритIун рачIана видео-фрагментал «Дунги классги». Очнияб этапалда кIиго номинация: тIоцебесеб – «Щай дун
хIалтIулев вугев классалъул
нухмалъулевлъун?», кIиабилеб

кьоб
тIоцебесеб
бакIалъе
МелъелтIа аслияб школалъул 3 классалъул нухмалъулей
Сиядат ГIалиева, кIиабилеб
бакIалъе ЦIияб Аргъвани гьоркьохъеб школалъул 4 классалъул нухмалъулей Хадижат
ГIубайдатова, лъабабилеб бакIалъе Игьали гьоркьохъеб
школалъул 4 классалъул нухмалъулев ХIусен МухIамадов
мустахIикълъана.
Призалъулал бакIал щваразе районалъул лъайкьеялъул,
физическияб культураялъул ва
спорталъул отделалъул рахъалдасан дипломал ва гIарцул
сайгъатал кьуна. Конкурсалъул цогидал гIахьалчагIазеги
лъайкьеялъул
отделалъул
рахъалдасан грамотаби кьуна.
ГIайишат Исламбиева

инспекциялъул нухмалъулев
МухIамаднаби Набиевас.
Гьеб группаялъул хIалтIухъаби хьвадизе руго росабалъе, гIадамазда налогазул
законодательствоялъул
хIакъалъулъ бицине ва жиндир
заманалда буголъиялъул ва
гьединго цогидал налогал
кьечIони тамихIалде цIалеблъи
бичIчIизабизе.
«Гумбет» РИО

ГIолохъанлъи абула

Волонтерасул соналъ – волонтеразул проект

Бакълъулазул районалдаса Аюб Юсупов ва МухIамад Халидов
бергьана
ТIолгороссиялъул гIолилазул проектазул къецазда
ГIолилазул
проектазул
ТIолгороссиялъул
конкурсалда бергьана Гумбет районалдаса хIаракатчагIи Аюб
Юсупов ва МухIамад Халидов.
ЖамгIияталъе кIвар бугеб
хIалтIи гIуцIулеб буго районалъул гIолилазул организацияз ва хIаракатчагIаз. Гьез
гIахьаллъи гьабуна гIолилазул
проектазул ТIолгороссиялъул
конкурсалда ва грант бергьана.
Россиялъул гIолилазул (Росмолодежь) официалияб сайталда хъвалеб буго: «ГIолилазул
ишазул рахъалъ Федералияб
агентствоялда тIобитIана конкурсалъулаб
комиссиялъул
данделъи. Гьенир хIасилал
гьаруна гIолилазул проектазул
ТIолгороссиялъул конкурсалъул ва рихьизаруна бергьарал.
Конкурсалъул заочнияб этапалъул грантазул фонд буго
235 млн. гъурущ. Россиялъул
Федерациялъул 85 субъекталдаса 7809 чияс гIарза бачIана
конкурсалда
гIахьаллъизе.
БачIана гьоркьоб лъезе 7735
чиясул проект» - абун.

Гумбет
районалдаса
хIаракатчагIи Аюб Юсупов ва
МухIамад Халидов бергьана
гIолилазул проектазул ТIолгороссиялъул конкурсалда ва 100
азарго гъурущ грант щвана «Я
– доброволец» абураб проект
гIумруялде бахъинабизе.
- Конкурсалда гIахьаллъизе
рес кьуралъулъ «Патриоты»
Ассоциациялъе, хасго Шамил

Чупановасе ва Шейхрагьим
Керимовасе кIудияб баркала
кьола, - ян абуна конкурсалда
бергьарав Аюб Юсуповас.
Россиялда 2018 сон лъазабун
буго волонтеразул лъагIеллъун.
Гьелъие сайгъат гьабураб буго
Аюб Юсуповасул ва МухIамад
Халидовасул проектги.
«Гумбет» РИО

Нилъ – бараб ахIулъги ахIараб болъги

Афгъаназул рагъ лъугIун – 29 сон
Бакълъулазул лъималазул библиотекаялъ «афгъаналъулазул»
хIурматалда выставка гIуцIана
Афгъанистаналда рагъулал тунка-гIусияздаса нилъер
ВатIаналде аскарал тIад руссаралдаса 29 сон тIубаялъул
хIурматалда Гумбет районалъул лъималазул библиотекаялъ гIуцIун буго выставка.
Гьенир лъун руго Афгъанистаналде 1979-1989 соназул батIи-батIиял заманабазда

ритIарал Гумбет районалдаса рагъулал тунка-гIусиязул
гIахьалчагIазул суратал. Гьездаго гьоркьоб буго 20 сон гурони гIумрудул бачIев, Афгъанистаналда советияб Армиялъул
кьеразда хъулухъ гьабулаго
Аллагьасул къадаралде щварав, хун хадув «БагIараб цIва»
орденалъе
мутахIикълъарав

Аргъваниса
МухтарахIмад
КъурамухIамадовасул
сурат
ва гьесул гIумрудул нухалъул баянал. ЦIализе бокьаразе
гьенирго руго Афгъанистаналда 10 соналъ ккарал рагъулал
тунка-гIусиязул хIакъалъулъ
хъвараб материал.
Къурмагъиз ХIадисова

Кьурулъ кьабурал магIал –
магIарулал чIахъаги

Европаялъул кубок –
ЧIиркъатIе
Мурад Нажуевас бергьенлъи босана
Гумбет
районалъул
ЧIиркъатIа росулъа Мурад
Нажуевас грэпплингалъул
рахъалъ Европаялъул кубокалъе гIоло къецазда 85
килограммалде
щвезеган
цIайиялда бергьенлъи босана. Гьеб чемпионат тобитIана
Москва шагьаралда 2018 соналъул лъабабилеб февралалда.
Гумбет районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовас ва
районалъул нухмалъулез баркулеб буго Мурад Нажуевасда
иргадулаб бергьенлъи ва гьарулеб буго гьесие хадурккунги спорталъулъ тIадегIанал
хIасилал.
Макка МухIамадова

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

ЖамагIаталъул газа

Инхоса ГIали-хIажи
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Воре, цIале, цIале, дир цIодор

Ижара, ракьул суалал…

Арал къарнабазул къиса паркъана…

ЦIиликь росдал бетIер дандчIвана МФЦялъул
филиалалъул нухмалъулевгун

МагIарул мацIалъул, адабияталъул, Дагъистаналъул
тарихалъул олимпиадаби

Г Iемерфу нк ци я л ъулаб
централъул Гумбет районалда бугеб филиалалъул
нухмалъулев ГIумар МухIамадов дандчIвана «Сельсовет “Цилитлинский”» росдал поселениялъул бетIер
ГIалихан ДавудхIажиевгун.

Филиалалъул
нухмалъулес
ДавудхIажиевасул
лъай-хъвай гьабуна идараялда гьарулел пачалихъиял ва муниципалиял хъулухъазулгун, гьел тIураялъе

ругел
квегIенлъабазулгун,
санагIалъабазулгун.
Бицана росдал магIишаталъул
пайда кьолел ракьазул ижараялъулал
къотIи-къаял
хъвалаго, росабазул гIадамал бетIергьанаблъун буголъи гьабулаго дандчIвалел

захIмалъабазул.
ГIалихан ДавудхIажиевас
абуна МФЦялдасан щолел хъулухъазул хIакъалъулъ гIадамазда бичIчIизабилин.
«Гумбет» РИО

ГIакIа ахIулеб буго

ОМВДялъ лъазабулеб буго

2014 соналъул 29 августалда къватIибе бачIараб
Россиялъул МВДялъул №736
буюрухъалда рекъон, Гумбет ОМВДялда тIадаб буго
гIадамазул гIарзал, лъазабиял (телефоналъ, факсалъ,
интернеталъул кумекалдалъун, жалго полициялъул
отделалде рачIун, почалдасан, божарав чиясухъ битIун
бачIараб) къабул гьаризе.
ГIарзаялъул
халгьабизе
чIезабураб заман буго (3; 10; 30
сордо-къо, захIмалъиялъухъ
балагьун).
Живго гIарзачи вачIани,
гьесухъе кьезе бихьизабун
буго
«талон-уведомление»
абураб документ, жинда жаниб лъица къабул гьабураб,
щиб номералда регистрация
гьабураб, кида къабул гьабураб бихьизеги гьабун.

Нужер щибаб гIарзаялъул
мухIканаб халгьабизе буго.
Гьабураб хIукмуялъул хIасил
лъазабизеги тIадаб буго халгьабулев хIалтIухъанасда,.
Cyaл баккани кIалъазе бегьула:
Дежурнияб часталъул телефон: 8 8 727 2-26-204; 8 928
958 08 71; 99-69-12.
Отделалъул нухмалъулесул: 8 8 272 26 330; 99-69-11.
Нухмалъулесул заместителасул:
8 963 795-66-66; 99-69-14.
Республикаялъул МВДялъул божилъиялъул телефон:
(8722) 98-48-48.
Зулпар МухIамадов,
Россиялъул МВДялъул
Гумбеталда бугеб
отделалъул нухмалъулесул ишал тIуразарулев,
полициялъул капитан

Уважаемые работодатели и руководители организаций Гумбетовского района

Гумбет районалда, гьаб
соналъул январь моцIалда
тIоритIана ТIолгороссиялъул
муниципалияб
этапалъул
магIарул мацIалъул, адабияталъул,
Дагъистаналъул
тарихалъул
олимпиадаби.
МагIарул мацIалъул ва адабияталъул
олимпиадазда
гIахьаллъана
районалъул гьоркьохъел ва аслиял
школазул 7-11 классаздаса
нусгогIан цIалдохъан, - ян
абуна районалъул лъайкьеялъул отделалъул информационниябгун
методикияб
централъул нухмалъулев Зайид ХIусеновас.
Жюриялъ хIасилал гьарун,
магIарул мацIалъул олимпиадаялда 7 классазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI Марият СалихIовалъ – ЧIиркъатIа
СОШ, кIиабилеб бакI ХIалимат
Загьидовалъ
–
МелъелтIа
СОШ, Марям МухIамадовалъ
– ЛъаратIа СОШ, лъабабилеб
бакI Шамил МутагIиломовас
– ЦIаналъ ООШ, Сапият Насрулаевалъ – МелъелтIа ООШ
ккуна.
8
классазда
гьоркьоб
тIоцебесеб бакIалъе СалихIат
Ибрагьимова – ЧIиркъатIа
СОШ, кIиабилеб бакIалъе
ПатIимат Расулова – МелъелтIа
СОШ, Пари ГIумарова –
МелъелтIа ООШ, лъабабилеб
бакIалъе Шамсият Сулейманова – Игьали СОШ, ЖабрагIил
ЖабрагIилов – Килалъ СОШ
мустахIикълъана.
9
классазда
гьоркьоб
тIоцебесеб
бакIалъе
Аминат Мутаева – Игьали СОШ,
кIиабилеб бакIалъе Загьра
МухIамадова – МелъелтIа
СОШ, лъабабилеб бакIалъе
Разият МухIамадова – ЦIаналъ
ООШ,
Мадина
ХIусенова
– Ингишо СОШ, Зайнаб
МухIамадова – ЛъаратIа СОШ,

мустахIикълъана.
10
классазда
гьоркьоб
тIоцебесеб
бакI
Пайзат
МухIамадовалъ – ЛъаратIа
СОШ, кIиабилеб бакI Салимат
МухIамадовалъ – ЧIиркъатIа
СОШ, Зайнаб АхIмадовалъ –
ТIад Инхо СОШ, лъабабилеб
бакI Ислам ГIабдурахIмановас
– МелъелтIа СОШ, Шамил
ИсубхIажиевас - Килалъ СОШ,
Хадижат ХIажиевалъ – Гъоркь
Инхо СОШ ккуна.
11
классазда
гьоркьоб
тIоцебесеб бакI босана Гогьар
Тажудиновалъ – Игьали СОШ,
кIиабилеб бакI Камсият Астимировалъ – МелъелтIа СОШ,
Зайнаб ГIалимирзаевалъ –
ЧIиркъатIа СОШ, лъабабилеб
бакI Аюб ГIумарасхIабовас –
Килалъ СОШ, СагIид Гъойтимировас – Гъоркь Инхо СОШ.
Авар адабияталъе – 7 классазда гьоркьоб тIоцебесеб
бакI Рамазан ГIумаровас –
МелъелтIа ООШ, кIиаби-леб
бакI УмахIабият ГIамиргIалиевалъ – ЧIиркъатIа СОШ, лъабабилеб бакI Марям МухIамадовалъ – ЛъаратIа СОШ ккуна.
8
классазда
гьоркьоб
тIоцебесеб бакIалъе Хадижат
ТIалхIатова – МелъелтIа СОШ,
кIиабилеб бакIалъе Хадижат
ГIабдулжалилова – МелъелтIа
ООШ, лъабабилеб бакIалъе Зайнаб ГIабдусамадова – Игьали
СОШ мустахIикълъана.
9 классазда гьоркьоб бергьенлъиялъе мустахIикълъана:
тIоцебесеб бакIалъе ПатIимат
МухIамадова – ЧIиркъатIа
СОШ, кIиабилеб бакIалъе
Аминат Мутаева – Игьали
СОШ, Загьра МухIамадова –
МелъелтIа СОШ, лъабабилеб
бакIалъе Зайнаб МухIамадова
– ЛъаратIа СОШ, Чакар
ХIажимухIамадова – Килалъ
СОШ, ПатIимат МухIамадова –
Гъоркь Инхо СОШ.
10
классазда
гьоркьоб

тIоцебесеб
бакI
Аминат
ГIамиргIалиевалъ – ЧIиркъатIа
СОШ, кIиабилеб бакI Пайзат
МухIамадовалъ – ЛъаратIа
СОШ, лъабабилеб бакI Зайнаб
Заирбеговалъ ккуна.
11
классазда
гьоркьоб
тIоцебесеб
бакIалъе
мустахIикълъана Гогьар Тажудинова – Игьали СОШ,
кIиабилеб бакIалъе Зайнаб
ГIалимирзаева – ЧIиркъатIа
СОШ, лъабабилеб бакIалъе Хадижат МухIамадова – Ингишо
СОШ, МухIамад Насрулаев –
ТIад Инхо СОШ.
Дагъистаналъул тарихалъул олимпиадалда гIахьаллъана
8-11 классаздаса 30 цIалдохъан.
8 классазда тIоцебесеб
бакI босана Хадижат Гъойтемировалъ – ЦIиликь СОШ,
кIиабилеб бакI Шамил Шахбановас – Кунзахъ ООШ,
лъабабилеб
бакI
ГIабдула
МухIамадовас – Гъоркь Инхо
СОШ.
9
классазда
гьоркьоб
тIоцебесеб бакI ХIалимат Асадулаевалъ – ЦIиликь СОШ,
кIиабилеб бакI МухIамад Юсуповас – Гъоркь Инхо СОШ, лъабабилеб бакI Сулейман Расуловас - Кунзахъ ООШ ккуна.
10
классазда
гьоркьоб
тIоцебесеб
бакIалъе
мустахIикълъана
СагIид
ХIакимов – ЦIиликь СОШ,
кIиабилеб
бакIалъе
Пайзат МухIамадова – ЛъаратIа
СОШ, лъабабилеб бакIалъе
ГIабдусалам Ибрагьимов –
Гъоркь Инхо СОШ.
ТIоцебесеб бакI 11 классазда гьоркьоб ккуна Халжанат МухIамадовалъ - Ингишо
СОШ, кIиабилеб бакI СагIид
Гъойтемировас – ЦIиликь
СОШ, Сакинат МухIамадовалъ
– МелъелтIа СОШ, лъабабилеб
бакI Ражаб Шапиевас – Килалъ
СОШ.
ГIайшат Исламбиева

Бакълъулазул росаби

Пачалихъалъул экзамен…
ЦIаналъ школалда – умумузул собрание

ЦIаналъ аслияб школалда СагIадулаевас. Къокъабго цетIобитIана умумузул собра- берагIиялдаса хадуб рагIи
В связи с поручением ру- Республике Дагестан Алиева
ние. Гьениб гьоркьоб лъуна кьуна школалъул завуч Ш.
ководителя
Федеральной А. И. в здании МФЦ «Мои докIиго суал:
ШайхмухIамадовасе.
службы по труду и занятости кументы» по Гумбетовскому
Гьес бицана цIалул бугеб
Вуколова В. Л. от 13.12.2017 району, с Мехельта пройдут
1. 9 класс пачалихъияб экза- хIалалъул. Цересел соназде
г. № 4964, по согласованию с мероприятия по информироменалде хIадурлъи.
дандеккун
олимпиадаялъул
руководителем администра- ванию и консультированию
2. ЦIалдохъабазул цIалу- хIасилал загIипал рукIиналъул,
ции главы и правительства работодателей в сфере труда.
дехун бугеб бербалагьи лъикI- гьединго умумулги лъималаРеспублики Дагестан ИваноМероприятия намечены с
лъизаби.
зул цIалиялда тIадчIезе ккеялъвым В.В, с участием замести- 28.05.2018 г. по 31.05.2018 г.
Собрание бачана 9 клас- ул.
теля руководителя ГосударТема мероприятий: «Оргасалъул
нухмалъулев
А.
Школалъул директор С.
ственной инспекции труда в низация труда»
Газета къватIибе бачIунаан
БетIерав редактор
Жавабияй секретарь
Набор: Марям МухIамадова
«Гумбеталъул колхозчи»,
ХIамзат ГIизудинов
Къурмагъиз ХIадисова
Верстка: Рапият Зулумханова
«Вождасул васиятал»,
телефон: 26-254
Корреспондентал:
Газета кьабуна «Лотос»
«Бакълъулазул нур» абурал
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
ГIайшат Исламбиева,
типографиялда
цIаразда гъоркь
адрес: 368930 Гумбет район,
Хадижат Мазгарова,
Типографиялъул адрес:
Учредитель:
МелъелтIа росу, редакция
Макка МухIамадова
МахIачхъала, Петр
РМБУ «Рио -Гумбет»
gumbet_smi@mail.ru
Фотомухбир: Гебек Гебеков
ТIоцевесесул къватI, 61

МутагIиловас тIадчIей гьабуна
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