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ВРЕМЯ

Энергияны аяу - къырал
ырысхыны аяуду
Тюнене РФ-ни Президентини СеверКавказ федеральный округда толу эркинликли келечиси Александр Хлопонин
Нальчикде Правительствону юйюнде
жер-жерли самоуправление органланы
вопрослары жаны бла советни кенгешин
бардыргъанды. Анга КъМР-ни Башчысы
Арсен Каноков эмда премьер-министр Руслан Хасанов да къатышхандыла.
Аны аллында уа Александр Хлопонин, Арсен
Каноков Прохладный шахарда кирпич чыгъаргъан заводу бла шагъырейленнгендиле. Жержерли самоуправленияны вопрослары жаны
бла советни ишин да полпред предприятияда
кёрген технологиялагъа ыразылыгъын билдириуден башлагъанды. Ол республикада аллай
прозводствола ачылгъанларын иги белгиге
санагъанды. «Дагъыда Къабарты-Малкъарда
алма бахчаланы саны да къууандырадыла.
Энди уа тахта кёгетлени, жемишлени жарашдырыучу предприятияла керекдиле», - дегенди.
Кенгешде эки вопрос сюзюлгенди. Биринчиден, энергияны аяулу хайырланыуну проблемаларына къаралгъанды. «Республикалада бу

жаны бла къаллай жартылыкъла болгъанларын,
федеральный законла нек толтурулмагъанларын эшитирге сюеме», - дегенди полпред.
Андан сора сёз кир-кипчикни, къалгъан-къулгъанланы юслеринден баргъанды. Александр
Хлопонин ол бек къыйын проблема болгъанын
чертгенди. «Субъектледе кир-кипчик жыйылыучу жерле жетишмей, ол къайда болса атылып,
багуш тёбелеге айланып къалады. Къуру Дагъыстанда окъуна законлагъа, санитар-эпидемиология излемлеге бузукълукъла этилип, жюз
полигон къуралгъанды. Биз а курорт зонабыз,
кесибизге къонакъгъа адамланы чакъырабыз.
Ёсюп келген тёлюге къаллай табийгъатны къоярыкъбыз?» - деп белгилегенди ол.
Полпред мындан ары жыйылыула жангы
форматда бардырыллыкъларын да чертип айтханды. Жер-жерли самоуправление органлагъа
магъаналы вопросла энди муниципалитетлени
кеслеринде сюзюллюкдюле, дегенди.
Ызы бла повесткагъа кёчгендиле. Энергияны
аяулу хайырланыу жаны бла болумну юсюнден
«Россейни энергетика агентствосу» федеральный предприятияны генеральный директоруну

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Муниципалитетледе энчи стоянкала къураллыкъдыла
КъМР-де хар муниципалитетде да жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъ этген водительден машинасын сыйыргъанда, аны салырча энчи стоянкала къуралыргъа керекдиле. Аны
юсюнден КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда транспорт, связь эм жол мюлк министр Аслан Дышеков айтханды.

Ол жаны бла бегим былтыр
март айда къабыл этилген эди,
энди уа аны жашауда бардырыр
мурат бла энчи стоянкаланы

къурау жаны бла конкурс башланнганды.
Хорлагъан предприятияланы
эвакуаторлары, машиналаны

салырча энчи жерлери да болургъа тийишлиди. Дагъыда машина
стоянкагъа салынды эсе, ол иесинден сыйырылгъан кезиуден
башлап артха къайтаргъынчы
сакъланыргъа, тазир жыяргъа
керекди.
Министр айтханыча, бюгюнлюкде аллай транспорт эркин этилмеген, бир тюрлю оборудованиясы
болмагъан жерледе турады.

Экология

Буйрукъланы - белгиленнген болжалгъа
РФ-ни Президентини буйругъу
бла Россейни субъектлери барысы да кеслеринде табийгъат
болумну юсюнден хар жылдан
да докладла хазырларгъа керекдиле. КъМР-ни Табийгъат
байлыкъла эм экология жаны
бла министерствосу аны, заманында жарашдырып, къыралны
башчысыны Администрациясына
бергенди. Аны юсюнден КъМР-ни
Правительствосуну жыйылыуун-

орунбасары Алексей Беднов доклад этгенди.
Ол бу жаны бла федеральный излемлени,
праволу актланы эсгертгенди. Юч жыл мындан
алгъа энергияны аяулу хайырланыу жаны бла
федеральный программа жарашдырылгъанын,
анга таянып, субъектле да быллай документлени
хазырлагъанларын билдиргенди.
Алексей Беднов айтханнга кёре, аяулу ишлеуню технологияларын жашауда бардырыргъа
федеральный бюджетден ахча бёлюнеди.
Сёз ючюн, 2011 жылда РФ-ни 54 субъектине
субсидияла берилгендиле - 5 миллиард сом.
Бу жумушла СКФО-ну республикаларында да
тамамланыладыла. Былтыр алагъа берилген
субсидияла 452 миллион сомгъа жетгендиле.
Бу программа КъМР-де къалай толтурулгъаныны юсюнден Терк районну администрациясыны башчысы, Жер-жерли самоуправление
органланы ассоциациясыны таматасы Максим
Панагов билдиргенди. Ол анга кёре газны, сууну,
токну къоранчларын тергеген энчи проборла
салыннганларын, быйылны 1-чи январына тёрт
мингден аслам бюджет учрежденияла аллай
аппаратла бла жалчытылыннганларын айтхан-

ды. Аны хайырындан а 7 миллион киловатт
электричество, 9 кубометр газ, 44 кубометр суу
аяргъа онг чыкъгъанды, битеу да бирге 86,7
миллион сом аялгъанды, дегенди.
Программа Терк районда къалай тамаланнганыны юсюнден айта, докладчы анда
белгиленнген ишлени жашауда бардырыу
багъа келгенин чертгенди. Сёз ючюн, аны
хатасындан кёп къатлы юйледе къоратылгъан энергияны тергеген приборла салынмай
турадыла. «70 мекямдан счётчикле жаланда
19-сунда бардыла. Ала да кёп къатлы юйлеге
ремонт этиу жаны бла программаны хайырындан салыннгандыла», - дегенди Панагов.
Хлопонин, сёзге къошула, приборланы
орнатыуну юйледе жашагъанланы боюнларына салмай, энергияны сатыучу компанияла,
юйлеге башчылыкъ этген товариществола
да къатышыргъа борчлу болгъанларын белгилегенди. «Бизде бирле токну аяйбыз деп,
жангы технологияланы кийирирни орунуна
кече орамлада чыракъны ёчюрюп къоядыла.
Ол а жукъгъа жарамагъан ишди. Къарангыда
адамла ачыргъа боллукъдула, аманлыкъ ишлени саны уа кёбейиригине сёз да жокъду»,
- дегенди ол.
Тазалыкъ бла байламлы вопрослагъа
аслам эс бурулгъанды. СКФО-да Росприроднадзорну департаментини башчысы Николай
Севостьянов айтханыча, жерлени санитарэпидемиология халларын игилендириу муниципальный власть органланы борчларыды.
Аны толтурургъа ахча жетишмейди деп, аны
сылтаугъа тутаргъа ала эркин тюйюлдюле.
Ол жыйылгъанланы эслерин СКФО-ну
регионларында багуш жыйыучу энчи жерле
жетишмегенлерине бургъанды. Битеу республикаладан да ала бла толусунлай жаланда
Къарачай-Черкес жалчытылыныпды. «Битеу
излемлеге келишген 17 полигон барды. Алада жаланда эки тонна багуш сыйынады, ол а
керек болгъандан эки кереге азды. Болсада
излемлеге, законлагъа бузукълукъла этип
къуралгъан а жюзден аслам жер барды», дегенди Севостьянов.

Конкурс

Суратланы Э. КАРАЕВА алгъанды
Ахыры 2-чи бетдеди.

да ведомствону башчысы Гызыланы Берт айтхан эди. Битеу да бирге
уа РФ-ни Президенти экология
жаны бла жети буйрукъ этгенди,
министерство аланы барысын да
заманында тамамлагъанды.
Алай бла къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу бла байламлы
юч буйрукъ этилгенди. Алагъа
кёре 2030 жылгъа дери къыралны
экология политикасын жашауда
бардырыу жаны бла план къабыл

кёрюлгенди, къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу стратегия да
жарашдырылгъанды.
Дагъыда кир-кипчикни жарашдырыу жаны бла республикалы
программа да хазырланнганды,
ол жашауда 2025 жылгъа дери
бардырыллыкъды. «Биз къыралны
башчысыны битеу буйрукъларын
заманында тамамлагъанбыз», дегенди министр.
Бизни корр.

БРИФИНГ

Кеф водительлеге къажау
мадарла къатыланнгандыла
Былтырны экинчи жарымында КъМР-де кеф болуп
жолгъа чыкъгъан 950 водитель тутулгъанды. Быйылны
эки айында уа 370 водитель ичип тургъанлай руль артына олтургъанлары ачыкъланнганды. Быллай шартла
КъМР-де МВД-да болгъан брифингде туура этилгендиле.
Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну къырал инспекциясыны
бёлюмюню таматасы Сослан
Черкесов билдиргенича, къыралда кеф водительлеге къажау
уллу кюреш башланнганды. Ол
а жоллада хал осал болгъанлай
къалгъаны бла байламлыды.
Былтыр Россейде хар 12-чи авария кеф водительни хатасындан
болгъанды, алада 2,2 мингден
аслам адам ёлгенди, 23,8 минги
да жаралы болгъанды.
- Къабарты-Малкъарда уа эсирип, жолгъа чыкъгъан водительле 25 авария этгендиле, алада
алты адам ёлгенди, 37-си уа
жаралы болгъанды. Быйыл а тёрт
аварияда 7 адам ачыгъанды, дегенди Черкесов.
Бу жарсыулу ишлени азайтыр
мурат бла РФ-ни МВД-сыны
буйругъуна тийишлиликде хар
ыйыкъдан да эмда солуу, байрам
кюнледе да энчи рейдле бардырыладыла. Аланы кезиуюнде
инспекторла, хар машинаны
да тохтатып, водительлени тинтедиле. «Рейдлеге 70 экипаж

къатышады, аланы хар бирини
да адамдан чыкъгъан тылпыуда
этанолну ийиси болгъанын бла
къалгъанын сезген приборлары
бардыла. Экипажла жорукъланы
бузгъан водитель, инспекторланы
кёрюп, жолдан бир жанына къачалмазча алай турадыла», -деп
белгилегенди полициячы.
Былтырны экинчи жарымында
уа 18 битеуреспубликалы профилактика рейд болгъан эди.
Аланы кезиулеринде кеф болуп
машинаны жюрютген 950 адам
тохтатылгъанды. Жылны аллындан бери 9 рейд къуралгъанды,
инспекторла 370 кеф водительни
ачыкълагъандыла, ол а хар бешинчи машинаны иесиди. Инспектор
айханыча, Бахсан, Терк эм Урван
районлада бла Бахсан эм Нальчик
шахарлада ичип жолгъа чыкъгъанла асламдыла.
УГИБДД-ны энчи буйрукъла
жаны бла бёлюмюню инспектору Заур Бижоев билдиргенича,
былтыр кеф болуп машинаны
жюрютген 6,9 адам тутулгъан эди
да, ала жууапха тартылгъандыла.

Ол санда эки минг водительни
транспортну жюрютюрге эркинлик
берген документлери сыйырылгъандыла. «Быйыл да быллай
бузукъчула азаймагъандыла,
ала кёбюрек окъуна болгъаннга
ушайды. Аны себепли жорукъланы
къатыландырыр мурат барды», дегенди Бижоев.
Быйыл 1-чи июльдан башлап
кеф водительлеге салыннган тазир 50 минг сомгъа дери ёсерикди, аллай бузукъчуну праволары
беш жылгъа сыйырыллыкъдыла.
«Водитель эсирип жолгъа чыкъгъаны ючюн бир кере жууапха
тартылгъан эсе уа, ол 30 минг сом
тазир тёлерикди эмда 15 суткагъа
тутуллукъду»,- деп билдиргенди
Бижоев.
Журналистле кеф водитель
инспекторгъа улутха берип, жууапдан албугъартхан кезиуле болгъанмыдыла, деп соргъандыла.
Черкесов аллай бузукълукъла
ачыкъланмагъандыла, дегенди.
Болсада кеф водитель УГИБДДда ишлеген жууугъуна, танышына
сёлешип, ол а инспекторла бла
тюбешип, бузукъчуну эркин этерлерин тилеген кезиуле уа бардыла. «Аллай инспекторла ишден
къысталгъандыла», - дегенди ол.
Ахыры 2-чи бетдеди.

Эришиуле

Билдириу

Ана тилими билеме
эмда сюеме
демия эмда «Карачаево-балкарский мир» газетни редакциясы
КъМР-ни Билим бериу эм илму
министерствосуну себеплик этиую
бла къурагъандыла. Конкурсха
къатышханла диктант жазарыкъдыла, эндиге дери билмеген текстлерин жангылмай, ариу окъургъа
эмда кеслерини чыгъармалары
бла да (проза,поэзия) шагъырей
этерге керек боллукъдула.
Хорлагъанла Къарачай-Черкес

Специалистлени
консультациялары
Малкъар халкъны
къыраллыгъы
къайтарылгъан кюннге

Республикада бардырыллыкъ
регион конкурсха къатышырыкъдыла. Сайлама ишле уа басмаланырыкъдыла.
Къурау комитет.

СУББОТНИК

Тамата тёлюге болушлукъгъа
Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясы Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну бегимине тийишлиликде шахарны
битеу жамауатын тамата тёлюге болушлукъгъа
деп бардырылгъан республикалы субботникге
къатышыргъа чакъырады.
Адамла кеси ыразылыкълары бла ишлеп, андан

тюшген ахча быйыл 9-чу майда инвалидлеге,
Уллу Ата журт урушха къатышханлагъа эм эрлери
урушда ёлгенлеге юлешинирикди – хар бирине
5 мингишер сом.
Шахарны кир-кипчикден тазалау жаны бла
ишле 23-чю мартда 8 сагъатда башланырыкъдыла.

Къудуретни халы - Элни жарсыуларын
бизни культурабызны тынгылы сюзерге
кёрюмдюсюдю
оноулашхандыла

2 бет

Багъасы 3 сомду

Проблема

КЕНГЕШ

26-чы мартда Шёндюгю гуманитар академияда (Орджоникидзе орам,172) Малкъар халкъны
жангырыууну кюнюне эмда «Карачаево-балкарский мир» газетни
20-жыллыгъына аталып, тамата
класслада окъугъанланы араларында къарачай-малкъар тилни
бек иги билгенлени ачыкълар
мурат бла республикалы конкурс
бардырыллыкъды.
Аны Шёндюгю гуманитар ака-

2013 жыл
21-чи март,
орта кюн.
№ 52 (19223)

2 бет

Жети майдал
къытхандыла

2 бет

Ре с п у б л и к а н ы х у р м етл и
жамауаты!
«Единая Россия» политика
партияны председателини
регион жамауат приёмныйини консультация арасы ёксюз
эм киши къарамай къойгъан,
ол санда сакъат сабийлени
да, алып ёсдюрюрге сюйген
гражданланы приёмгъа алыуну
эмда алагъа къаллай онгла
берилгенлерини юсюнден консультацияланы къурайды.
Консультацияла 2013 жылда
22-чи мартда 10 сагъатдан 17
сагъатха дери Нальчик шахарда, Ленин проспектде, 48-чи
юйде бардырыллыкъдыла.
Сорлукълары болгъанла бу
телефон номерге сёлешсинле:
(8662) 77-00-40.

ТV-ны эм радиону
келир ыйыкъгъа
программалары

3-4 бетле

Канат жолла
учузуракъ болгъандыла
«Курорт Эльбрус» ачыкъ акционер обществону
генеральный директору, КъМР-ни тау-лыжа спортдан эм сноуборддан федерациясыны башчысы
Беккаланы Хыйса Азауда тау-лыжа спортдан Россейни кубогу бардырылгъан кезиуде канат жолланы багъаларын 1200-ден сегиз жюз сомгъа дери
тюшюрюрге оноу этгенди.
Эсигизге салайыкъ, анда 21-чи мартда эр кишилени эм тиширыуланы араларында слаломдан
эришиуле башланырыкъдыла. Лыжа жолла бусагъ-

атдагъы излемлеге тийишли хазырланнгандыла.
Кубок болгъан заманда туристлеге «Азау-Эски
Кругозор» трасса бла хайырланаллыкъ тюйюлдюле. Гондольный канат жолла алгъадача ишлерикдиле. Алай бла солугъанла «Эски Кругозор»
станциягъа дери учаллыкъдыла.
Эришиулени официальный халда ачылыулары
стартладан сора боллукъду.
«Курорт Эльбрус» ачыкъ акционер
обществону пресс-службасы.
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Энергияны аяу - къырал
ырысхыны аяуду
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Жерлени тазалау жаны бла
схемала жарашдырылмагъанлары экология болумну бютюнда
осал этеди. Север-Кавказ округну регионларыны барысында да
2009-1012 жыллада тёгерекдеги
къудуретни сакълау жаны бла
программала жарашдырылгъан
эдиле, алай алагъа ахча бёлюнмегенини хатасындан бири да
жашауда бардырылмагъанды.
Аны бла байламлы Севостьянов муниципалитетлени 131-чи
номерли федеральный законну
14-чю, 16-чы статьяларын кенг
хайырланыргъа чакъыргъанды.
Дагъыда предприятияла тёгерекдеги къудуретни кирлендиргенлери ючюн тазир тёлейдиле,
алай ол тийишли жумушлагъа
къоратылмайды, къайры кетгени белгисизди. «2009-2012 жыллада СКФО-ну регионларыны
бюджетлерине 800 миллион сом
тюшгенди», - дегенди докладчы.
Александр Хлопонин жыйылгъанланы экология вопросланы
тамамлаугъа энчи магъана
берирге чакъыргъанды. «Адамланы культураларын да кётюрюрге, аланы табийгъатны сакъларгъа, аны аяргъа юйретирге
керекди. Юйюнгю аллында
багуш жыйылып тургъанын кёрсенг, биринчи кюн - ачыуланаса,
артдан-артха уа сансыз боласа.
Бир ыйыкъдан а анга юйренчек
болуп къаласа. Аны мардагъа
айландырып къояргъа жарамайды», - дегенди ол.
Кенгешде Александр Захар-

Александр Хлопонин Прохладныйни кирпич чыгъаргъан заводуну продукциясына бюсюрегенди.
ченко бу проблема ол башчылыкъ этген Петровский районда къалай тамамланнганыны
юсюнден айтханды. Москвадан
«Жер-жерлени тапландырыу
эмда къалгъан-къулгъанла бла
байламлы мадарла этиу жаны
бла федеральный ара» къырал

учрежденияны директоруну орунбасары Михаил Лигай эллени бла
шахарланы тапландырыу, таза
тутуу жаны бла концепция бла
шагъырей этгенди.
Ызы бла жыйылгъанла советни быйыл ишини планын
къабыл кёргендиле. Ахырында

уа жууаплы ведомстволагъа
этилген эсгертиуле къабыл
кёрюлгендиле. Александр Хлопонин тюбешиуде айтылгъан
оюмла да анга къошуллукъларын чертгенди.
ТИКАЛАНЫ Фатима.

ЖЫЙЫЛЫУ

Элни жарсыуларын тынгылы
сюзерге оноулашхандыла
Бу кюнледе Акъ-Сууда
бир ненча жыйылыу болгъанды. Аны сылтауу элде
болгъан жерлени очередьде тургъан адамлагъа
бериуню тохтатханлары
бла байламлыды. Ол иш
алгъын кеслеринде бардырылыучу эди.
Алай Акъ-Суу бла Хасаньяны «муниципалитет» деген даражаларын
кетерип, шахар округга
къошханлы бу жумуш
тохтатылгъанды. Болсада,
бюгюнлюкде жер керек
болуп, эл администрациягъа заявление бергенлени
саны 800-ге жетеди. Аланы
иги кесеги 90-чы жыллада
окъуна берилгендиле.
Б ю г ю н н г ю жа р с ы у а ю й юрледе ючюшер, тёртюшер
жыл санлары келип, алай юй
ишлеп чыгъарча жерлери болмагъанлай, энчи жашауларын
къураялмай тургъан жаш адамла кёпдюле. Элни 25 гектар
жерин а бир къауум адам, эл
а дминистрацияны башчысы
Ч а б д а р л а н ы А х м ат н ы к ъ о л
ызы болмагъанлай, арендагъа
алырча документле хазырлагъандыла эм шёндю ол жерлени
субарендагъа берип жашайдыла. Сёз ючюн, бу проблеманы кётюрюп, жыйылыуланы
бардыргъан Гетийланы Руслан
айтханнга кёре, эл администрацияны бир тюрлю затха оноу
этер онгу жокъду.
- Къыралда ишлеген тюрлютюрлю социальный программала бла да жашау журт бермейдиле. Кёп юйюрле тикледе
турадыла. Аланы юйлери жар
оюла баргъан къадарда бузула
бара дыла. Жууукъ заманда
уа элни статусу тюрлендирилмесе, бир тюрлю ахшылыкъ
сакъламайбыз, - дейди Руслан.
Тюнене акъ суучула кезиулю
жыйылыуларын бардыргъандыла. Бек алгъа эл администра-

Залим Кашироков Акъ-Суу элни адамлары бла тюбешген кезиу.
цияны аллына 150 чакълы бир
адам келген эди. Алайдан ала
КъМР-ни Правительствосуну
юйюню аллына тебирегендиле.
Алай бла эллиле бу жарсыуларына республиканы таматалары
эс бурурларын сюе эдиле.
М а ш и н а л а м а л к ъ а р те ат рны тийресинде тохтагъандан
сора, Правительствону юйюню
къалауурлары чыгъып, ала не
себепден келгенлерин соруп,
бираз заманны сакъларларын
тилегендиле. Ызы бла митингге
келгенлеге тюберге КъМР-ни
Правительствосуну биринчи
заместители Ирина Марьяш,
К ъ а б а рт ы - М а л к ъ а р н ы Б а ш чысыны Администрациясыны
таматасыны къуллугъун толтургъан Залим Кашироков, РФ-ни
Президентини СКФО-да толу
эркинликли келечисини КъМР-

де сейирлерин къоруулагъан
а дам А лександр Канунников
келген эдиле.
Тюбешиу ма лкъар театрны
мекямында ётгенди. Эллилени
къаууму Залим Карачаевичден
Акъ Суугъа «муниципалитет»
деген даражаны къайтарырларын сюйгенлерин айтхандыла.
Нек дегенде ансыз аланы туугъан жерлеринде бир метр жерге
окъуна эркинликлери жокъду.
Дагъыда ала элни шахаргъа
къошхан кезиуде жамауатны
оюмун нек сормагъансыз деп
айтхандыла. Кашироков ангылатханнга кёре, 131-чи Федера льный законнга кёре, а ла
а дамла дан сормазгъа эркин
эдиле.
- Энди, сиз айтханча, шахар
округдан чыгъар ючюн а, битеу
округда жашагъанланы оюмла-

рын соруп, референдум бардырыргъа керек боллукъду, деп белгилегенди ол. - Аны бла
бирге айырылгъандан сора
республиканы районларындан
бирине къошулургъа керексиз.
Алайдан жыйылгъанла Правительствону юйюню аллына
атланнган эдиле. Ала тюнене
республикагъа ишни юсю бла
келген Александр Х лопонин
бла тюбешир муратлы эдиле. Болсада аллай онг болмагъанды. Залим Кашироков
алагъа 3-чю апрельде шахар
администрацияны таматасыны
къуллугъун толтургъан Игорь
Кладько эм дагъыда башха
къуллукъчула келип, битеу сорууланы сюзерикдиле деп, сёз
бергенди.
ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат.
Сурат авторнуду.

Кеф водительлеге къажау
мадарла къатыланнгандыла
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Кеф полициячыла уа ачыкъланнганмыдыла жолда, деген
соруу да болгъанды. «Ичгиден
тартып, руль артына олтургъан 12
полициячы тутулгъан эди да, ала
барысы да органладан къысталгъандыла», - деп жууаплагъанды
Черкесов.
Брифингде 12-чи-14-чю мартда

2013 жыл, 21-чи март

ЗА МАН

КъМР-де бардырылгъан «Излеу»
операцияны итогларыны юсюнден да баргъанды сёз. КъМР-де
МВД-ны уголовный розыск управлениясыны башчысыны экинчиси
Вадим Салказанов айтханыча,
бу операция къыралла аралы
даражада къуралгъанды. Аны
кезиуюнде дознание эмда сюд
органладан къачып айланнган 13
адам тутулгъанды. Аладан бешеу-

лен федеральный излеуде эдиле.
Бу адамла уручулукъ, тонау, законлагъа бузукълукъ этип, сауутланы
хайырланыу дегенча аманлыкъла
этгенлери ючюн терсленедиле.
Дагъыда РФ-ни башха субъектлеринде изленнген тёртеулен да бизни республикада табылгъандыла.
Белгисиз тас болгъан жетеулен
да ол операцияны хайырындан
табылгъанды. «Бу кезиуде аман-

лыкъ иш этгенледен 22 адамны
да ачыкълагъанбыз», - дегенди
Салказанов.
Аны бла бирге законсуз хайырланнган сауутла, чачдырыучу
затла, наркотикле да сыйырылгъандыла, юч наркопритон жабылгъанды. Битеуда бирге алты
килограмм марихуана сыйырылгъанды.
ТИКАЛАНЫ Фатима.

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

Бюгюн - Агъачны халкъла аралы кюнюдю

Къудуретни халы - бизни
культурабызны кёрюмдюсюдю
Агъачны юсюнден шёндюге дери
да кёп жазылып келеди. Аны сакълаугъа бусагъатда артыкъда уллу
эс бурургъа кереклисини юсюнден
а хар ким да эшитген болур. Алай
а Ата журтубузну, ол санда СеверКавказ федеральный округну агъачларын эмда ол берген байлыкъланы къоруулар, аланы кенгерте
барыр мурат бла «Рослесозащита»
федеральный бюджет учреждение
эмда аны филиалы- Ставрополь
крайда Агъачны сакълау жаны бла
арасы- къуралгъанын а алай кёп
адам биле болмаз.
Ол Ставрополь крайда, Къарачай-Черкес, Къабарты-Малкъар,
Север Осетия-Алания республикалада 2000 жылдан бери, быйылны
1-чи апрелинден башлаб а Ростов
областьда да агъачланы къоруулау жаны бла ишни методика эм
техника бла да жалчытыуну борчун
толтурады. Араны жууаплылыгъында битеуда 1010,7 гектар агъач
жер барды.
Федеральный учрежденияны
филиалыны ишинде бек магъаналылагъа уа ма быланы санаргъа
боллукъду: агъачха заран неден
тюшгенин, аны санитар болумун
билир ючюн дайым да тинтиуле
бардырыу, аны юсюнден шартланы
жыйыу, аланы бирге тийишдириу,
сакълау, прогнозла этиу; агъачны
сакълау жаны бла этилген законлу
мадарла хайыр келтиргенлерин
бла къалгъанларын тохташдырыу.
Аладан сора да, Ара урлукъчулукъ
бла да къаты кюрешеди. Агъач битимледен урлукълукъ алыу эм аны
хайырланыу жаны бла ишни бирге
келишдиреди, агъач урлукълагъа
контроль этеди, урлукъла берген
объектлени эсепге алады, паспортла хазырлайды, къырал реестрни
бардырады.
Агъач фондну топурагъын тинтиу, агрохимия сынаула бардырыу
жумушла да филиалны бойнундадыла. Ол дагъыда агъачны, урлукълукъ битимлени сакълау бла
байламлы чыкъгъан соруулагъа
жууапла береди, башхача айтханда,
консультацияла бардырады.
Битеу ол магъаналы эм башха
борчланы да толтурургъа Арада 4
уллу бёлюм къуралгъанды: агъачны
къоруулау эм агъачха заран неден
тюшгенин дайым да тинтиу; «Ставропольну агъач урлукъла жаны бла
станциясы», агъачлада топуракъны
эм химия болумун билиу; информация-аналитика бёлюм. Алада 39
адам урунады.
Специалистле барысы да шёндюгю стационар оборудование бла,
ол санда урлукълукъ битимле ёсдюрюучю аппаратура, урлукъланы
мылылыкъларыны анализаторлары, термостат, къургъакъсытыучу
шкаф, стерилизатор, бактерияланы
ёлтюрюучю лампала, лабораториялы ионометр эм тирмен, микроскопла бла жалчытылыныпдыла. Аладан
сора да, кабинетледен тышында
ишлерча гитче компьютерле-навигаторла, ёнчелеучю электрон
вилкала, лазер дальномерле, жерни
тешген буруула эм кёп башха затла
кереклиси тенгли бардыла.
«Рослесозащита» федеральный
учрежденияны филиалыны специалистлери къырал заказлагъа кёре
бардыргъан контроль тинтиуле бла
бирге бюджетден тышында ишлени
да тамамлайдыла. Келишимлеге
кёре ма быллай жумушла этедиле:

Агъачланы заранлы къурткъумурсхаладан бла аурууладан
сакълау жаны бла:
- агъач фондха кирмеген жерледе агъачлагъа заран неден тюшгенин тинтиу;
- агъач фондха кирген, ол санда
арендагъа неда дайымда хайырланыргъа берилген жерледе агъачланы тинтиу, аланы къоруулау
жаны бла мадарла этиу, проектле
жарашдырыу;
- РФ-ни федеральный целевой
программаларында эмда муниципальный къуралыуланы программаларында белгиленнген ишлени
бла жумушланы тамамлау;
- агъачха заран неден тюшгенине
экспертиза этиу, ол санда заранлы
къурт-къумурсхала эм ауруула
да къайдан чыкъгъанларын, тереклени къуруп баргъанларыны
сылтауларын, агъачны къоруулау
жаны бла мадарланы къыйматлылыкъларын тохташдырыу.
Агъач урлукъла жаны бла:
- агъач битимлени къырал керекледен башха затлада хайырланылгъан урлукъларыны качестволарына багъа бичиу;
- агъач битимлени урлукъларын
айырыучуланы аккредитациялау.
Топуракъ-химия тинтиуле жаны
бла:
- питомниклени агрохимия тинтиулерин бардырыу;
- агъач фондну топурагъын тинтиу.
Былтыр Ставрополь крайны Агъачланы сакълау жаны бла арасы

келишимле этиу бла быллай ишле
тамамлагъанды:
- агъачлагъа заран тюшюуню
сылтауларын тинтгенди -30185,25
гектар жерде;
- топуракъ не халда болгъанын
билир мурат бла тинтиуле бардыргъанды-15 гектарда;
- агъач битимлени урлукъларыны качестволарын тохташдыргъанды- 1 тоннасыны;
Север Осетия-Алания Республиканы Агъач планына эмда агъач
мюлклерини регламентлерине
тюрлениуле кийиргенди - 5 агъач
мюлкде;
- агъач битимлени урлукъларын
айырыучуланы аккредитациясын
бардыргъанды - 8 адамны.
Быйыл а Ара тамамларыкъ
ишле андан да кёп боллукъдула.
«Рослесозащита» федеральный учрежденияны Ставрополь
крайда Агъачланы сакълау жаны
бла арасыны ишини юсюнден
бютюн тынгылы хапар билирге
сюйгенле, анга кёре соруулары
болгъанла да бу телефон номерлеге сёлешсинле: 8(8652)94-41-52,
факс - 94-41-82. Бизни адресибиз
былайды: 355029, Ставрополь
шахар, «Столбик» кордон.
Ара бла байламлыкъны аны
электрон почтасыны юсю бла да
жюрютюрге боллукъду: cz126@
yandex.ru
А.ВЕНДИН,
Ставрополь крайда Агъачланы
сакълау жаны бла
араны директору.

Спартакиада

Бек кючлюле - жыйымдыкъ командада
КъМР-ни Спорт эм туризм министерствосу Тиширыуланы
халкъла аралы кюнлерине - студентлени араларында бильярддан, Афган урушда жоюлгъанланы хурметлерине аскер къол
сермешден эришиуле, къатыш аскер тутушуудан республиканы чемпионатын эм самбодан окъуучуланы араларында
спартакиаданы бардыргъанды. Солуу кюнле болгъанына да
къарамай, алагъа эки жюзден аслам адам къатышханды.
Бильярддан эришиуле «Клас- жыйымдыкъ командасы эм кючлю
сик» клубда ётген эдиле. Алагъа болгъанды, Куркужинден спорреспубликаны бийик билим бериу тсменле-экинчи, аргуданчыла уа
учрежденияларыны кёбюсюню ючюнчю жерге чыкъгъандыла.
студентлери келгендиле. Биринчи
Бек кёп адам а къатыш аскер
жерни-Булат Шокаров (Къабарты- тутушуудан турнирге жыйылгъан
Малкъар къырал университет), эдиле. Сермешле алгъа «Нальчик»
экинчини-Азамат Локунов (Искус- спорткомплексде бардырылгъанстволаны Север-Кавказ къырал дыла, финал а Профсоюзланы
институту), ючюнчюню Астемир культура юйлеринде болгъанды.
Шадзев (КъМКъУ) алгъандыла.
Эришиулени эсеплерине кёре,
Къол сермешледе Куба элни республиканы жыйымдыкъ коман-

дасы къуралгъанды. Ол СКФОну 24-чю апрельде Пятигорскде
боллукъ чемпионатында КъМР-ни
атындан сермеширикди. Анга
кеслерини ауурлукъ категорияларында алчы жерлеге Алим Батов,
Азамат Керефов, Аслан Хатухов,
Альберт Пшихачев, Мухамед Берхамов, Эльдар Хашпаков, Тимур
Шидов, Амилан Жамбеев, Исса
Мимотулаев, Уяналаны Альберт,
Хабибула Шамилов, Рамазан Шамилов чыкъгъандыла. Эришиуледе
хорлагъанла барысы да майдалла,
грамотала эм кубокла бла саугъаланнгандыла.
Светлана ГАУНОВА.
КъМР-ни Спорт эм туризм министерствосуну пресс-службасы.

Гимнастика

Жети майдал къытхандыла
Нальчикде спорт гимнастикадан Къабарты-Малкъарны
биринчилиги бардырылгъанды. Ол эришиуде Элбрус
районну олимпиада резервли сабий-жаш тёлю спорт
школуну келечилери ахшы
жетишимле болдургъандыла.
Биринчиликден ала жети майдал бла къайтхандыла.
Жашланы араларында жыл сан
категорияда биринчи жерлени
1-чи номерли лицейни окъуучулары Тебердиланы Таулан бла

Аскер Кипов алгъандыла. 7-чи
номерли сабий садны келечиси
Бийнёгерланы Ислам а ючюнчю
болгъанды. Алай бла ала жашланы араларында ючюнчю команда
жер алгъандыла.
Къызчыкъланы араларында
Абайланы Изабелла бла Диана
Хаткова экинчи жерлеге тийишли
болгъандыла. Эвелина Губашиева
бла Дарья Сребцова уа ючюнчю
жерлеге чыкъгъандыла. Эришиуню дебютанты Алина Аленко
уа бек жаш спортчугъа деп жа-

рашдырылгъан энчи саугъагъа
тийишли болгъанды. Команда зачётда ала да ючюнчю жердедиле.
Алчы жерлени алгъанла КъМРни Спорт эм туризм министерствосуну майдаллары эм грамоталары бла саугъаланнгандыла.
Командалагъа да кубокла берилгендиле.
Жаш гимнастланы тренерле Ольга Наджафова, Татьяна
Ортанова эм хореограф Инна
Варакина юйретедиле.
ТЕМИРЛАНЫ Анатолий.

