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ЗА МАН
КЪУУАНЧЛЫ ИШКЪУУАНЧЛЫ ИШ

Аланы алларында сёлеше, КъМР-ни 
Башчысыны къуллугъун болжаллы 
халда толтургъан Юрий Коков быйыл-
гъы жыл, Сочиде Олимпиаданы жылы 
болгъанын эсгертип, бизни къыралы-
быз «битеу дуниягъа да деменнгили 
спорт къырал болгъанын энтта да бир 
кере кёргюзтгенин чертип айтханды. 
Республиканы башчылары спорт бла 
ким да кюрешалырча онгла къурауну, 
дагъыда бийик класслы спортчуланы 
хазырларча мадарла этиуню андан ары 
бардырлыкъдыла,дегенди. Кахунда 
спорт комплексни ачылыууна уа «тюз 
жанына атламды» деп, алай багъа 
бичгенди.

«Тюз жанына атлам»
Къабарты-Малкъарны уллу эллеринден биринде - Кахунда - бу кюнледе 

кёп  тюрлю жумушла тамамлагъан спорт комплекс ачылгъанды. Аны къууанчына 
республиканы оноучулары, Урван районну жамауатыны келечилери, 
белгили спортчула, школчула, аланы ата-аналары къатышхандыла.

Жазылыу - 2014Жазылыу - 2014

Бизни индексибиз Бизни индексибиз - - 5153251532

Хурметли 
жамауат !
Сиз бир тюрлю сылтау 

бла 2014 жылны биринчи 
жарымына «Заманнга» жа-
зылалмай къалгъан эсегиз, 
халны тюзетирге онг бар-
ды. Мартны 25-сине дери 
жазылыуну жарашдырсагъ-
ыз, ана тилибизде чыкъгъан 
газетни 1-чи апрельден алып 
башларыкъсыз.

  Жазылыуну юч айгъа 
багъасы - 201 сом 66 

капекди.

Къырал жумушла

Тюнене КъМР-ни Башчысыны 
къуллугъун болжаллы халда 
толтургъан Ю.А.Коков Урунуу 
эм халкъны иш бла жалчытыу 
жаны бла федеральный служ-
баны башчысыны орунбасары 
И.И.Шкловец  эмда болушлукъ-
чусу А.П.Семушев бла тюбеш-
генди. Ала иш хакъ тёленме-
генден жыйылгъан борчдан 
къутулууну, бюджет сферада 
айлыкъны кётюрюуню, урунуу 
халланы игилендириуню юсюн-
ден сёлешгендиле.

Ушакъны кезиуюнде РФ-ни Прези-
дентини 2012 жылда 7-чи майда чыгъа-
рылгъан Указларын толтурур мурат бла 
Урунууну къырал инспекциясы  Къабар-
ты-Малкъарда бюджет организацияла-
ны тинтгенини юсюнден айтылгъанды. 
Саулай алгъанда, республикада «жол 
карталада» белгиленнген баш жумушла 
толтуруладыла, алай озгъан кезиуде бир 
къауум бузукълукъла да этилгендиле, 
деп белгиленнгенди. КъМР-ни Прави-
тельствосуна аланы тюзетирге буюрул-
гъанды.

Юрий Коков И.И.Шкловецге бла 
А.П.Семушевге Къабарты-Малкъарда 
халкъны иш бла жалчытыу бла байлам-
лы халгъа эс бургъанлары эмда анга 
къайгъыргъанлары ючюн жюрек ыра-
зылыгъын билдиргенди.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун 
болжаллы халда толтургъанны эмда 

Правительствосуну пресс-службасы. 

Юрий Коков Урунуу эм 
халкъны иш бла жалчытыу 
жаны бла федеральный 
службаны башчылары 
бла тюбешгенди

Бу элни акъсакъалы Шихарби Же-
мухов а, энди бютюн кёп жаш  адам 
физкультура бла кюреширигине ий-
наннганын  айтып ,  республиканы 
оноучуларына экономикада халны иги-
лендириу жаны бла мадарла этгенлери, 
аны жашау  магъаналы бёлюмлерине 
бютюн уллу эс бургъанлары ючюн 
жюрек ыразылыгъын билдиргенди.  

КъМР-ни Башчысыны 
къуллугъун болжаллы халда 

толтургъанны эмда 
Правительствосуну 

пресс-службасы.
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Федеральный министрге Наль-
чикни аэропортунда КъМР-ни 
Башчысыны къуллугъун болжал-
лы халда толтургъан Юрий Коков 
тюбегенди. Ала эм алгъа 1-чи 
номерли поликлиникада бол-
гъандыла. Аны баш врачы Аулият 
Каскулова поликлиника 75 минг 
адамгъа къарагъанын, врачла эки 
смен бла  ишлегенлерин, битеу да 
учрежденияда 38 тюрлю медици-
на болушлукъ этилгенин, былтыр 
а аны лабораториясы 632 минг 
анализни тинтгенин айтханды. 

Ол билдиргенича, саулукъ 
сакълауну модернизациясыны 
хайырындан эмда ол жаны бла 
баш магъаналы миллет проек-
тни чеклеринде поликлиникагъа 
медицина оборудование келти-
рилгенди. Алай аны мекямы уа 
1937 жылда салыннганды, Уллу 
Ата журт урушну кезиуюнде  мын-
да госпиталь болгъанды, 1960 
жыллагъа дери уа Ич ишле ми-

нистерство орналгъанды. «Мекям 
саулукъ сакълау сферагъа деп 
ишленмегенди, алай биз аны иги 
халда тутаргъа кюрешебиз, дай-
ым да ремонт этгенлей турабыз», 
- дегенди Каскулова.  

2011 жылдан бери уа электрон 
регистратура ишлейди. Алай 
республикада компьютерле, Ин-
тернет бла хайырланнганланы 
саны алыкъа алай кёп тюйюлдю. 
«Адамла,  алгъынча, телефон бла 
сёлеширге, неда кеслери келип, 
талон алыргъа сюедиле», - де-
генди Аулият Фуадовна, Вероника 
Скворцованы электрон регистра-
тура ишлеймиди деген соруууна 
жууап бере. Министр бу амалны 
кенг хайырланыргъа, адамланы 
арасында ангылатыу ишни ба-
дырыргъа тийишли болгъанын 
чертгенди. 

Юрий Коков проблемаланы 
юслеринден билирге сюйгенди. 
Каскулова айтханыча, жети жыл 

мындан алгъа «Саулукъ сакълау» 
миллет проектни болушлугъу бла 
диагностика аппаратура келтирил-
генди. «Ол бюгюн да хайырланды-
рылып турады, алай аны болжалы 
уа бошалгъанды. Дагъыда УЗИ 
аппарат да келтирилген эди, алай 
ол жыл бла жарым ишлегенди. 
Бюгюн да бузулупду», - дегенди ол.

Къонакъла ЭКГ-ны, флюо-
рографияны кабинетлеринде 
болгъандыла, дагъыда саусузла 
кюндюз тургъан стационар бла да 
шагъырейленнгендиле.  Вероника 
Игоревна врачланы айлыкъ хакъ-
ларыны юсюнден да соргъанды. 
Каскулова билдиргенича, доктор-
ланы хакълары 27 мингнге, медсе-
страланыкъы уа 10 мингнге дери 
кёбейтилгендиле. Скворцова, 
поликлиникада кёргени бла ыра-
зы болгъанын айтып, врачлагъа 
ыспас этгенди.

Ызы бла ала кардиология арада 
болгъандыла. Мында уа реани-
мацияда, функциональный диа-
гностика эмда хирургия бёлюмню 
иши бла шагъырейленнгендиле. 
Араны баш врачы Нодар Шар-
данов билдиргенича, саулукъ 
сакълауну модернизациясыны 
чеклеринде бери жангы оборудо-
вание  келтирилгенди. 

Вероника Скворцова жюрекле-
ри ауругъанлагъа терк медицина 
болушлукъ этиу къалай къурал-
гъанын билирге сюйгенди. Нодар 
Абуевич айтханыча, саусузну бери 
республиканы къайсы жеринден 
да 40 минутха жетдирирге амал 
барды, болмаса уа, саусузну  кар-
диограммасын терк медицина 
болушлукъ машинада алдырып, 
аны араны врачларына ММС 
билдириуну болушлугъу бла жи-
берирге, терк окъуна консультация 
алыргъа онг барды. 

Вероника Скворцованы кадрла 
бла жалчытыу къалай къуралып-
ды деген соруууна, жууап бере, 
Шарданов врачланы, ол санда 
анестезиологланы да, бек игиле-
рин сайлап алгъанларын, аланы 
билимлерине излем уллу болгъа-
нын чертгенди. 

Республикалы клиника больни-
цада уа къонакъла къан тамыр-
лагъа бакъгъан ара бла шагъ-
ырейленнгендиле. Ол алыкъа 
ишлеп башламагъанды, болсада 
битеу техника бла жалчытылынып-
ды. Анда 60 саусузгъа жер барды, 
ол санда реанимацияда 30 жер.

Къан тамырлагъа бакъгъан 
араны таматасы Заурбек Кожаев  
билдиргенича, ала ишлерге толу-

сунлай хазырдыла.  Баш магъана 
уа специалистлеге бериледи. 
Бюгюнлюкде арада юч жаш врач 
ишлейди, аладан бири Ислам 
Борукаевди, экинчиси - Марьяна 
Акбашева Ростовда ишлеп тур-
гъанды, энди Нальчикге къайтхан-
ды. «Ол бек билимли къызды, анга 
бек ышанабыз», - дегенди Кожаев. 
Энтта бир врач Гулияланы къыз - 
былтыр   ординатураны бошагъан-
ды, Польшада билимин ёсдюрюп 
келгенди. Болсада ал заманда 
операцияланы бардырыргъа фе-
деральный клиникаладан белгили 
врачланы чакъырыргъа тюшеди. 

КъМР-ни саулукъ сакълау мини-
стри Ирма Шетова билдиргенича, 
мында жылгъа къан тамырлагъа  
200 операция бардырыргъа план 
салыннганды. Бюгюнлюкде уа 
къан тамырланы аурууларын, ол 
санда инфарктны эмда инсультну, 
профилактикасы жаны бла уллу 
иш бардырылады. 

Кюнню экинчи жарымында 
уа КъМР-ни Правительствосуну 
юйюнде республиканы саулукъ 
сакълау учрежденияларыны та-
маталары бла кенгеш болгъанды.

ТОКЪЛАНЫ Фатима.

ИШЧИ ЖОЛОУЧУЛУКЪ

Министр кёрген затларын жаратханды, врачлагъа ыспас этгенди
Тюнене РФ-ни саулукъ сакълау министри Верони-

ка Скворцова, Борчлу халда медицина страховани-
яны федеральный фондуну башчысы Наталья Стат-
ченко, Росздравнадзорну таматасы Михаил Мураш-
ко  иш бла Къабарты-Малкъаргъа келгендиле. Бек 
алгъа къонакъла бир-бир саулукъ сакълау учреж-
денияланы ишлери бла шагъырейленнгендиле.

Туризм жаны бла 
аламат онглары барды 

Москвада туризм жаны 
бла «Интурмаркет-2014» деген 
халкъла аралы кёрмюч барды-
рылгъанды.

Ары къатышхан Болгария, Тур-
ция, Къытай, Венгрия, Египет, 
Италия, Испания, Греция, Норве-
гия, Прибалтика, Марокко, Тунис 
эм дагъыда башха къыралла 
кеслерини экспозицияларын кёр-
гюзтгендиле. Быллай кёрмюч  
ара шахарыбызда жыл сайын 
бардырылады. Анга къараргъа 
келген адамланы саны жыл сай-
ын кёпден-кёп бола барады. Ала 
стендлеге къарап сагъынылгъан 
къыралланы туризм бёлюмлери 
бла толуракъ шагъырейленедиле. 
Алайда артистленижырлагъан-
лары эм бири биринден аламат 
миллет азыкъла да, баям, адамны 
кёлюн  кётюредиле.

Россейни экспозициясы Шимал 
Кавказны республикаларындан 
къуралгъаны себепли аланы 
санында Къабарты-Малкъар да 
болгъанды. Ары КъМР-ни Спорт 
министерствосу, Курортла эм ту-
ризм жаны бла къырал комитети, 
«Курорт-Элбрус» ачыкъ акцио-
нер общество, «Элбрус-Сервис» 
туризм жаны бла компания эм 
Элбрус районда орналгъан къо-
накъ юйлени келечилери къатыш-
хандыла. 

Республикагъа къонакъгъа 
келирге сюйгенлеге уллу плазма 
телевизорда Минги тауну тий-
ресинде болгъан ариулукъну эм 
туристле хайырланырча инфра-
структураны юсюнден документли 
фильм бла видеороликле кёр-
гюзтгендиле. Билдириу жаны бла 
тау-лыжа жолланы, альпинизмни 
эм адам эс бурурча талай затны 
юсюнден ачыкълагъан буклетле 
юлешиннгендиле. Гара сууну ичер-
ге сюйгенле да кёп болгъандыла. 

Эсигизге салайыкъ, Къабар-
ты-Малкъар «Интурмаркетге» 
жыл сайын тири къатышады. 
Туризм жаны бла ишлегенле 
быллай халкъла аралы кёрмючде 
республикабызны бу сферада 
амалларын саулай да дуниягъа 
ачыкъларча аламат онг болгъа-
нын белгилегендиле.

Алиса ТАРИМ, 
Элбрус районну администра-

циясыны пресс-службасы.

Интурмаркет-2014

Тюбешиуню ача, Юрий Коков  
арт жыллада къыралда саулукъ 
сакълау сфераны айнытыугъа 
уллу магъана берилгенин черт-
генди. Анга уа Россейни Пре-
зидентини май указлары, аны 
Федеральный Жыйылыугъа этген 
Посланиясында белгиленнген 
жумушла да шагъатлыкъ этедиле. 

Юрий Коков халкъны саулугъун 
игилендириу Къабарты-Малкъар-
ны айнытыуну стратегиясында 
баш магъаналы жумушладан 
бири болгъанын чертгенди. Ре-
спубликада сфераны модер-
низациясы бардырылады, аны 
бла бирге уа учрежденияланы 
мюлк-техника базаларын иги-
лендирирге, саулукъ сакълауда 
информация технологияланы 
сингдирирге тийишлиди. 

Бюгюнлюкде саулукъ сакъ-
лауну юч даражалы системасы 
кийириледи. Алай, Юрий Коков 
айтханыча, республикада аны 
биринчи бёлюмю артха къалады, 
жер-жерледе адамланы саулукъ-
ларына багъыу иги къуралмагъ-
анына тарыгъыула кёпдюле. 
«Аны кетерирге, элледе саулукъ 
сакълауну ишин игилендирирге 
тийишлиди», - дегенди ол.

Сабийликни эмда аналыкъны 
къоруулаугъа да энчи магъана 
бериледи. Балачыкъны туугъунчу 
окъуна саулугъуна багъаргъа, 
аурууланы профилактикасын бар-
дырыргъа керекди. «Перинаталь-
ный араны битдирсек, биз бу буй-
рукъланы толтураллыкъбыз. Мен 
былайда Вероника Скворцованы 
араны къурулушун андан ары 
бардырыргъа болушханы ючюн  
ыразылыгъымы айтырыкъ эдим. 
Бюгюнлюкде рекспубликагъа бу 
жумушлагъа 644 миллион сом 
бёлюннгенди», - дегенди Коков.

Ол медицина кадрланы юс-
леринден да айтханды. Юрий 
Александрович оюм этгенича, 
врач усталыкъны даражасын 
кётюрюрге керекди. Анга уа къы-
ралны башчысыны май указлары 
да себеплик этерикдиле: меди-
цинада ишлегенлени хакълары 
кёбейтилгени бла медицинагъа 
жаш адамла аслам келгендиле. 
Республикада уа врачны айлыгъы 
орта эсеп бла 26 минг сом бол-
гъанды. «2018 жылгъа дери уа  
аны 55 минг сомгъа жетдирирге 

борчлубуз», - дегенди.
Сёзюню ахырында Юрий Ко-

ков саулукъ сакълаугъа дайым 
да тутхучлулукъ этип турлугъун 
чертгенди. «Модернизацияны 
жумушларын ахырына жетдир-
лигибизге ишеклик жокъду», 
- деп къошханды ол.

Вероника Скворцова уа эрттен-
ликде бир къауум саулукъ сакъ-
лау учрежденияда болгъанын, 
алада иги жанына тюрлениуле 
кёргенин айтханды. «Юрий Ко-
ковха бу сферагъа энчи кёзден 
къарагъаны ючюн ыразылыгъы-
мы айтырыкъ эдим», - дегенди.

Жетишимле бла бирге уа энтта 
тамамланыллыкъ жумушла да 
кёпдюле. Аланы къысха заманны 
ичинде толтурургъа керекди. Би-
ринчиден а, хар регионда да бийик 
технологиялы, инновациялы меди-
цинаны сингдирирге тийишлиди. 

Аны ючюн а, бек алгъа сау-
лукъ сакълау системаны бирин-
чи даражалы бёлюмюню ишин 
игилендирирге керекди. «Битеу 
дунияда да саусузгъа болушлукъну 
60 проценти биринчи даражалы 
бёлюмледе этиледи: аурууланы 
профилактикасы, харкюнлюк 
болушлукъ, саулукълу жашауну 
жорукъларын жайыу эм башхала.  
Экинчи даражалы  бёлюм а ауру-
уладан ёлгенлени санын азайтыу 
бла кюрешеди, ючюнчю даража - 
бийик технологиялы болушлукъду: 
онкологиягъа багъыу, хирургия 
операцияла бардырыу эм баш-
хала. Мындан ары уа саусузлагъа 
бийик технологиялы болушлукъ  
регионну кесинде берилирча этил-
ликди. Къабарты-Малкъарны ол 
жаны бла битеу онглары бардыла, 
бек алгъа профессионал билимли 
врачларыгъыз бла ёхтемленирча-
ды. Саулукъ сакълау министерство 
уа сизге кадрланы окъутургъа бо-
лушургъа хазырды», - дегенди ол.

Жыйылыуда министрни орун-

басары Татьяна Яковлева да 
сёлешгенди. Ол РФ-ни Прези-
дентини май указлары Къабарты-
Малкъарда къалай толтурулгъан-
ларыны юсюнден айтханды. «Биз 
хар федеральный округда да бир 
регионну айырып, аны округну 
медицина арасына бурургъа 
муратлыбыз. Север-Кавказ фе-
деральный округда уа биз Къа-
барты-Малкъарны сайлагъан-
быз. Сизни алай болургъа битеу 
онгларыгъыз барды, бек башы уа 
- ишлерге, айныргъа итиниулюк 
кёрюнюп турады», - дегенди.

Май указла къалай толтурул-
гъанларыны юслеринден айтхан-
да уа, 597-чи, 598-чи эмда 606-чы 
указлада саулукъ сакълау жаны 
бла буйрукъла бардыла. Аладан 
биринде медиклени айлыкъ 
хакъларын кёбейтиуню  юсюнден 
барады сёз. Ол КъМР-де тийиш-
лисича толтурулгъанды. 

Указлада къан тамырланы 
аурууларындан, онкологиядан, 
туберкулёздан ёлгенлени санын 
азайтыргъа кереклисини юсюн-
ден да айтылады. Къабарты-
Малкъар план кёрюмдюлени 
толтуралмагъанды, жаланда 
туберкулёздан ауругъанланы са-
нын азайтыргъа онг чыкъгъанды. 

2013 жылда туугъан сабийлени 
саны ёлген адамладан кёп бол-
гъанды. Ол  арт он жылны ичинде 
биринчи кере болгъанды. Алай 
КъМР-де уа ол ёлчем толтурул-
магъанды, ол угъай, ёлгенлени 
саны 2,5 процентге кёбейгенди. 
«Алай туугъан заманда ёлген 
сабийлени санын а иги да азайтал-
гъансыз, ол жаны бла сизге жетген 
жокъду», - дегенди докладчы. 

РФ-де онкологиядан ёлгенлени 
саны да азайтылып барады, алай 
КъМР-де уа ол жаны бла кёрюм-
дюле артыкъ бек къууандырмай-
дыла - онкологиялары болгъан 
адамланы саны ёсгенлей бара-

Къабарты-Малкъар Шимал Кавказны медицина арасы  боллукъду 
РФ-ни саулукъ сакълау министри Вероника Сквор-

цова тюнене Нальчикде КъМР-ни Правительствосуну 
юйюнде республиканы саулукъ сакълау учреждения-
ларыны башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анга 
КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда 
толтургъан Юрий Коков да къатышханды. Жыйылыуда 
бу сферада модернизация эмда РФ-ни Президентини 
2012 жылда май айда этген указлары КъМР-де  къалай 
толтурулгъанларына  къаралгъанды.

ды,  деп чертгенди Яковлева. 
Ол салукъ сакълауну учрежде-

нияларыны асламы Нальчикде 
орналгъанларын, элледе меди-
цина болушлукъ ахырда жокъну 
орунунуна жетгенин да айтханды. 
«Аны ючюн а битеу ауурлукъ 
да терк медицина болушлукъну 
службасына жетеди. Адамла  
профилактика ишни бардырмай-
дыла, терапевтлеге жюрюмей-
диле. Скорыйге сёлешдиле, ала 
саусузну больницагъа жетдирди-
ле - аны бла чекленип къалады 
битеу болушлукъ. Алай, Вероника 
Скворцова айтханыча, медици-
на болушлукъну 60 процентин 
саулукъ сакълауну биринчи да-
ражалы бёлюмлери толтурургъа 
борчлудула», - дегенди ол.

Кенгешде Росздравнадзорну 
башчысы Михаил Мурашко, Бор-
члу медицина страхованияны 
федеральный фондуну таматасы 
Татьяна Статченко, РФ-ни Сау-
лукъ сакълау министерствосу-
ну бир-бир департаментлерини 
таматалары да сёлешгендиле. 
Ала дарманла бла жалчытыуну, 
ахчаны аяулу жоюуну, медицина 
учрежденияланы кадрла бла жал-
чытыуну юслеринден айтхандыла. 
Быйыл керексиз къоранчланы 
азайтып, 200 миллиард сом табар-
гъа кереклисин белгилегендиле. 
Ол ахча бийик технологиялы меди-
цина болушлукъну жумушларын 
сингдириуге берилликди. 

Ахырында Юрий Коков Веро-
ника Скворцовагъа эмда аны 
биргесине келгенлеге ыразылыгъ-
ын энтта бир кере айтханды. Ол 
саулукъ сакълауну игилендириу 
баш муратладан бири болгъанын 
чертгенди. Юрий Александрович 
Нижний Черекде сабийле ууланн-
ганда федеральный клиникаланы 
врачлары алагъа терк окъуна бо-
лушлукъ этгенлерин эсгертип, аны 
ючюн да ыразылыгъын айтханды.

Къабарты-Малкъар РФ-де сау-
лукъ сакълауну 2020 жылгъа дери 
айнытыуну къырал программасы-
на къошулгъанын да билдирген-
ди Коков. «Специалистлерибиз 
саулукъ сакълау системабызны 
иги жанына тюрлендираллыкъ-
ларын ишексиз айталлыкъма», 
- дегенди ол. 

ТИКАЛАНЫ Фатима.

КЕНГЕШ
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Бюгюн,18-чи мартда,Россейни Президенти Владимир 
Влдадимирович Путин Федеральный Жыйылыугъа этген 
чакъырыу сёзюнде Къырым Республиканы бла Севасто-
поль шахарны Россей Федерацияны составына кириуню 
юсюнден оноуларын къабыл кёргенди. Биз къырал башчы-
бызны ол оноуу жанлыбыз эмда  Къырымны къарындаш 
халкъларын тюзлюк хорлагъаны бла алгъышлайбыз, ала-
ны Россейге къошулгъанларыны къууанчын ала бла бирге 
этебиз, «Юйге хош келигиз!», - дейбиз. 

Аны бла бирге Украинада бола тургъан ишле да бизни, 
Россей Федерацияны гражданларын, тынгысыз этмей 
къоймайдыла, алагъа биз жюрегибиз къыйналып къа-
райбыз. Бир-бир миллетчи украинлы биригиулени башчы-
ларыны Россейни террорчулукъ ишлени кючлендирирге 
керекди дегенлери, Россей Федерацияны гражданларын 
илишаннга салып ёлтюрюрге чакъыргъанлары, Украинаны 
юг-восток жанларында жашагъанланы мамыр акцияла-
рына къатышханлагъа чабыууллукъ этиулери, провока-
циялары ол къыралда хал бек осал, къоркъуулу окъуна 

Нальчик шахар округда 2014 жылда 18-чи мартда 
Къырымны къарындаш халкъларыны тарых сайлаулары жанлы болуп 

бардырылгъан битеуреспубликалы митингни

Р Е З О Л Ю Ц И Я С Ы

Банк

болгъанына шагъатлыкъ этедиле.
Биз къарындаш Украинаны кеслерини сейирлеринде 

хайырланыргъа кюрешген, анда жашауну иш этип бузгъан 
АБШ-ны бла Евросоюзну алдаулу, бетсиз политикаларын 
къаты терслейбиз. Россей Федерацияны Президенти 
Владимир Владимирович Путинни Украинаны жеринде 
жамауат-политика ырахатлыкъны къайтарыугъа эм аны 
сакълаугъа бурулгъан мадарларын дурус кёребиз.

Биз, нальчикде бардырылгъан битеуреспубликалы 
митингге къатышханла, Къырымны халкъына болушлукъ 
этерге хазырлыгъыбызны билдиребиз эмда Къабарты-
Малкъарда жашагъанланы барысын да республиканы 
оноучуларыны, профсоюзланы федерациясыны эмда 
Халкъ фронтну регион бёлюмюню биркюнлюк иш хакъны 
Къырым республиканы къарындаш халкъларына болуш-
лукъгъа бёлюуню юсюнден башламчылыкълары жанлы 
болургъа чакъырабыз.

Россейни халкъларыны бир юйюрюнде биз ёмюр-
ёмюрледе да бирге боллукъбуз!

Проект

Керти 
шуёхлукъну 
тутуругъу

Прохладныйде «Единая Россия» по-
литика партияны андагъы бёлюмю эм 
жер-жерли администрацияны баш-
ламчылыкълары бла «Куначество - за-
лог единства» деген проект жашауда 
бардырылгъанды. Аны чеклеринде 
Прохладна, Терк эм Чегем районла-
дан онсегиз юйюрден жашчыкъла 
беш кюнню ичинде бир бирлеринде 
къонакъда  тургъандыла. Ала къо-
накъбайланы жашау болумлары бла, 
адет-тёрелери, динлери, тарыхлары 
бла да толуракъ шагъырейленнген-
диле. 

Прохладныйде партияны бёлюмюне 
башчылыкъ этген Ольга Коба билдир-
геннге кёре, проектни бардырыуну 
баш магъанасы республикада мил-
летлени арасында бир бирни ангыла-
улукъ, мамырлыкъ дегенча затла кюч 
ала барырча этиудю.

- «Куначество - къонакъбайлыкъ 
этиу» деген сёз Кавказда бурун за-
манладан бери жюрюген сыйлы адет-
ди. Адам къонакъда турса, жашагъан 
юйюрюню жашауун, аны бла бирге уа 
миллетни юсюнден да игирек билир-
ге керекди. Бу ишде къоншу- тийре, 
саулай эл да уллу болушлукъ этедиле.

Проектни бошалгъаны бла бай-
ламлы къууанчлы ингир бардырыл-
гъанды. Мында юйюрле энтта да бир 
кере кёрюшгендиле, бир бирлерине 
ыразылыкъларын билдиргендиле, кёп 
жылланы шуёхлукъ жюрютюрге айт-
хандыла. Партияны бёюмю уа алагъа 
эсде къалырча саугъала этгенди.  

Бизни корр.

Озгъан жыл «Россельхозбанкны» 
Къабарты-Малкъарда орналгъан фи-
лиалы   эл мюлкде уруннганлагъа 414, 
6 миллион сом кредит бергенди. Ол 
сумма битеу да республикада агропро-
мышленный комплексге бёлюннген 
ырысхыланы 95 процентин тутады.

-Кредитле асламысында эл мюлк 
продукцияны чыгъаргъанлагъа, аны 
жарашдыргъанлагъа, сакълагъан-
лагъа эм аллай ишле бла кюрешип 
башлайбыз дегенлеге бериледиле. 
Финанс учреждениядан ёнкюч алама 
деген адамны, ол суммадан сора да, 
къолунда да бир кесек ырысхысы бо-
лургъа керекди. 

Кредитни артха къайтарыуну гра-
фигин банкда ишлегенле  адамны 
финанс болумуна кёре алай жараш-
дырадыла. Башхача айтханда, чыгъ-
аргъан неда жарашдыргъан эл мюлк 
продукцияны сатып, файда къачан 
алып тебирерик эсе да, ол кезиуде 
ёнкючню асламысын берирге боллукъ-
дула, дегенди башда сагъынылгъан 
финанс учрежденияны таматасыны 
орунбасары Ахмед Накацев.

Банкны филиалы эл мюлкде урунн-
ганлагъа кезиулю сабан ишлени бар-
дырыргъа быйылгъы жылны биринчи 
кварталында  243,8 миллион сом ёнкюч 
берликди. Бюгюнлюкге эллиле, ол сум-
мадан 220,3 миллионун алып, хайырла-
на турадыла, дагъыда 20 миллион сом 
алыргъа заявка барды. Битеу да сабан 
ишлени бардырыргъа быйыл 464 мил-
лион бёлюнюрюкдю, деп билдиргенди 
«Россельхозбанкны» республикада фи-
лиалыны пресс-службасыны башчысы 
Олег Хашукаев.

АЗРЕТЛАНЫ Хасан.

Сабанчылагъа - 
кредитле

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Биринчиден, Россейни башчысыны 
«Къырал социальный политиканы жа-
шауда бардырыуну юсюнден» 597-чи 
номерли Указы КъМР-де къалай тол-
турулгъанына къаралгъанды. Анда сёз 
бюджет сферада ишлегенлени айлыкъ 
хакъларын кёбейтиуню юсюнден ба-
рады. КъМР-ни урунуу эм социальный 
айнытыу министри Тюбейланы Альберт 
айтханыча, буйрукъ толтурулгъанды: 
билим бериуде, саулукъ сакълауда, 
культурада, социальный сферада иш-
легенлени хакълары керекли ёлчемге 
дери кёбейтилгендиле. Жаланда элледе 
культура учреждениялада ишлегенлени 
айлыкъларын керекли мардагъа жетди-
рирге онг болмагъанды.  

Бюджет сферада уруннганланы хакъ-
ларын ёсдюрюуге 1,6 миллиард сом 
къоратылгъанды. Сёз ючюн, билим 
бериуде хакъ 32,8 процентге кёбейтил-
генди. Алай бла  устазланы хакълары 
былтыр орта эсеп бла 20,4 минг сомгъа 
жетдирилгенди, сабий садлада   иш-
легенленики – 16,8 мингнге, къошакъ 
билим берген учреждениялада уа – 14,3  
минг сомгъа дери. 

Саулукъ сакълауда, социальный 
айнытыуда да план кёрюмдюле толту-
рулгъадыла. Болсада алыкъа тамам-
ланмай къалгъан жумушла да бардыла. 
Тюбейланы Альберт айтханыча, соци-
альный ишчилени эмда орта медицина 
персоналны хакълары керекли ёлчемге  
жетдирилмегендиле.

Аны бла бирге уа бир-бир учрежде-
ниялада иш хакъны ёсдюргенбиз деп, 
кеслери уа алай этмей, жаланда та-
рихлени семиртип кёргюзтген  кезиуле 
ачыкъланнгандыла. «Алай биз дайым 
да тинтиуле бардырабыз. Учреждения-
ланы таматалары терс отчётла берселе, 
ала терк окъуна ачыкъланырыкъларын 
ангылап, энди аллай бузукълукъла эт-
мейдиле», - дегенди министр. Быйыл 
а бюджет сферада ишлегенлени хакъ-
ларын кёбейтирге 1,083 миллиард сом 
керекди. 

Указда сакъатланы иш бла жалчытыу-
ну юсюнден да барды  буйрукъ. Тюбей-
ланы  Альберт билдиргенича, былтыр 
республикада саулукълары осал бол-
гъан 99 адам ишге тохташханды, алагъа 
энчи ишчи жерле къуралгъандыла.

Премьер-министрни орунбасары Ири-
на Марьяш, сёзге къошула,  айлыкъны  
кёбейтгени бла бирге бюджет учреж-
дениялада ишлегенле толтургъан жу-
мушланы качестволарын игилендирирге 
борчлу болгъанларын эсгертгенди. 
«Учрежденияланы таматалары ахчаны 
аяулу къоратыргъа,  кеслери да файда 
тюшюрюрге юйренирге керекдиле», - 
дегенди. 

Жыйылыуда «Саулукъ сакълау сфе-

рада къырал политика» деген 598-чи 
номерли Указ къалай толтурулгъанына 
да къаралгъанды. Саулукъ сакълауну 
министри Ирма Шетова айтханыча, до-
кументде жоллада авариялада, къан 
тамырла бла байламлы аурууладан, 
онкологиядан, туберкулёздан ёлгенлени 
санын азайтыуну юслеринден барады 
сёз. Дагъыда туугъан заманда ёлген 
сабийлени санын азайтыу жаны бла да 
бардыла буйрукъла. 

Министр келтирген шартлагъа кёре, 
жолда аварияда  ачыгъанланы медици-
на учреждениягъа жетдиргинчи ёлген-
лерини саны азайгъанды. Ол а терк ме-
дицина болушлукъ берген станцияланы 
ишлери игиленнгени, катастрофаланы 
медицинасы  къуралгъаны эмда трав-
матология ара жангы оборудование бла 
жалчытылыннганы  бла байламлыды. 

Республикада туберкулёзну жайылыу-
ун  бираз тохтатыргъа онг чыкъгъанды. 
Ол а диспансеризацияны эмда диа-
гностиканы игиленнгенини хайырындан 
болгъанды. Алай онкология кенг жай-
ылып баргъаны уа жарсыулу шарт 
болгъанлай къалады.  Былтыр 2184 
адамгъа салыннганды аллай диагноз, 
аладан 170-синде аурууну багъаргъа 
онг болмагъаны тохташдырылгъанды. 

Къан тамырланы ауруулары да бек 
жайылгъандыла. Андан ёлгенлени 
санын азайтыр мурат бла республика-
да энчи арала ишленедиле. «Жууукъ 
заманда мыйыгъа эмда жюрекге опе-
рацияланы кесибизни учреждения-
лада этерикбиз. Быйыл 200 операция 
бардырыргъа план барды, алай бла 
саусузларыбызны башха регионлада 
клиникалагъа жиберир кереклиси бол-
лукъ тюйюлдю», - дегенди Шетова. 

Ол инфарктдан эмда инсультдан 
ёлгенлени санын азайтыу жаны бла 
къаллай жумушла толтурулгъанларыны 
юсюнден да айтханды. Министр оюм 
этгенича, бек алгъа адамланы арасында 
ангылатыу ишни бардырыргъа тийиш-
лиди. Ол мурат бла ведомство инфаркт 
неда инсульт болгъан адамны терк 
окъуна къалай ачыкъларгъа боллугъуну 

юсюнден  брошюрала басмаланнган-
дыла, орамлада социальный реклама 
барды, Интернетде социальный сетьле-
де ангылатыу иш бардырылады. 

Жыйылыуда билим бериуде эмда 
демографияда къырал политика къа-
лай тамамланнганы да сюзюлгенди. 
Константин Храмов битеу докладлагъа 
тынгылагъандан сора кесини орунба-
сарларына хар сферада да болумну 
тинтип турургъа, указланы жашауда 
бардырыу жаны бла ишчи къауумну 
жыйылыуларын ай сайын бардырыргъа 
буйрукъ бергенди. 

Ызы бла Правительствону бегимле-
рин сюзюуге кёчгендиле. Биринчиден, 
Черек, Элбрус, Зольск эм Чегем район-
лада турист-рекреация энчи экономика 
зона къурау жаны бла келишимге къо-
шакъла къабыл кёрюлгендиле. КъМР-
ни экономиканы айнытыу министри 
Мусукланы Алий айтханыча, планла 
тамамланнган жумушла бла келишди-
рилгендиле.

Быйылдан башлап орамлада ре-
клама конструкцияланы орнатырдан 
алгъа, аланы схемаларын жарашды-
рып, жер-жерли администрацияла бла 
келишдирирге керекди. Аллай жорукъ 
«Рекламаны юсюнден» Федеральный 
законнга кийирилгенди. 

Анга тийишлиликде КъМР-ни Къу-
рулуш эм жашау журт-коммунальный 
министерствосу энчи бегим хазырлагъ-
анды. Министр Анзор Тутуков айтханы-
ча, орамлада реклама конструкцияла  
элни, шахарны тыш сыфатларын буз-
мазгъа керекдиле.

Кенгешде былтыр республикалы 
бюджет къалай толтурулгъаны да 
сюзюлгенди. Финансла министрни 
къуллугъун толтургъан Ирина Мишкова 
билдиргенича, 2013 жылны бюджети 
1,4 миллиард сом  дефицит бла жал-
чытылгъанды. Файдала 23 миллиард, 
къоранчла уа 24 миллиарддан аслам 
болгъандыла. Ирина Мишкова айтха-
ныча, бюджет социальный магъаналы 
болгъанды. Къоранчланы 66 проценти 
айлыкъ хакъны эмда тюрлю-тюрлю 
пособияланы, льготаланы, стипенди-
яланы  тёлеуге къоратылгъанды. Аны 
бла бирге республиканы къырал борчу 
4,8 миллиард сомгъа жетгенди, андан 
жартысы банк кредитледиле.

КъМР-ни Правительствосуну къаууму 
тюрленнгени бла байламлы  Басма эм 
асламлы коммуникацияла эмда КъМР-
ни жер эмда ырысхы халла жаны бла 
къырал комитетлерини ишлерини низа-
мын къурау  жаны бла бегимле да къа-
был кёрюлгендиле. Кенгешде дагъыда 
башха бегимлени проектлери сюзюлюп, 
къабыл кёрюлгендиле.    

ТИКАЛАНЫ  Фатима.

Бюджет сферада уруннганланы 
айлыкълары не халдадыла?

КъМР-ни Правительствосуну 
кезиулю жыйылыуунда РФ-ни 
Президенти Владимир Путин 
2012 жылда май айда къабыл 
кёрген Указлары Къабарты-
Малкъарда къалай толтурул-
гъанларына къаралгъанды. Ми-
нистрле дагъыда онбеш чакълы 
бегимни проектин сюзюп, аланы 
къабыл кёргендиле. Жыйылыу-
ну премьер-министр Константин 
Храмов бардыргъанды.
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Конкурсха шахарны эм эл-
лени битеулю билим берген 
учрежденияларындан он устаз 
къатышханды.  Ала дерслерин 
къалай бардыргъанларыны 
юсюнден видеоролик хазыр-
лагъандыла, профессионал 
сынауларын, шёндюгю амал-
ланы къалай хайырланнган-
ларын презентация халда кёр-
гюзтгендиле. Элбрус районну 
жер-жерли самоуправление 
Советини председатели От-
арланы Исмайыл башчылыкъ 
этген жюрини къаууму бла да 
ушакъла бардырылгъандыла.

Конкурсантлагъа професси-

онал усталыкъларына, билим-
лерине, адеп-къылыкъларына, 
устаз деген атха тийишли бол-
гъанларына бла къалгъанлары-
на кёре багъа бичилгенди. Жан-
гы технологияланы къыйматлы 
хайырлана билгенлерине,  энчи 
сынауларын башхаладан айыр-
малы кёргюзталгъанларына, 

билим бериуню айнытыуну шён-
дюгю амалларындан хапарлары 
болгъанларына, кёп адамны 
аллында къалай сёлешалгъан-
ларына да эс бурулгъанды.

Конкурсха къатышханла ба-
рысы да хунерли болгъанларын 
кёргюзтгендиле, алай 5-чи но-
мерли гимназияны ингилиз тил-
ден устазы Османланы Олеся уа 
айырмалы эди. «Мастер-класс» 
номинацияда уа Лашкута элни 
орта школуну малкъар тилден 
бла литературадан устазы Хад-
жиланы Фаризат, «Педагогика 
ишни презентациясы» дегенде 
уа Тырныауузну 3-чю номерли 
школуну ингилиз тилден устазы 
Налжан Черкуянова хорлагъ-
андыла. Конкурсантланы бары-
сына да районну билим бериу 
управлениясыны грамоталары, 
сыйлы саугъала да берилген-
диле, хорлагъанла уа дагъыда 
ахча бла саугъаланнгандыла.

ТЕМИРЛАНЫ Анатолий.
СУРАТДА: Османланы Олеся

Суратны автор алгъанды.

Конкурс

Сочиде транспортну жюрюую 
алгъыннгы режимге къайтады

Олимпиада эм Паралимпиада оюнланы кезиулеринде «Ла-
сточка» электропоездледе адамла хакъ тёлемей айланнгандыла. 
Ол эркинликни 4 миллион 764 минг адам хайырланнганды.

Курорт шахарны оноучулары жамауат транспортну жюгюню 
мониторингин бардырыр муратлыдыла, аны итогларына кёре, 
хар маршрутда автобусла бла маршруткала къаллай биришер 
замандан келип-барып турлукъларын тохташдырыр ючюн. Битеу  
алып айтханда, пассажирлени ташыуну уллу эм  орталыкъ авто-
бусладан 460-сы жалчытырыкъдыла.

Энчи экономика зоналаны 
резидентлерини биринчи семинарлары

«Шимал Кавказны курортлары» деген компания Къара-
чай-Черкесде Шимал Кавказ турист кластерни энчи экономика 
зоналарына резидентлени келтирир муратда бизнесменле бла 
семинар бардыргъанды, деп билдиргендиле  ИТАР-ТАСС  - ны  
корреспондентине предприятияны пресс-службасында. «Ол  
Шимал Кавказны курортлары»  деген ОАО-ну белгиленнген 
ишлерини чеклеринде  бардырылгъан биринчи дерсди»,-дегенди  
агентствону келечиси.

Кеслерини проектлерин жашауда  бардырыргъа сюйген 
предпринимательлеге Шимал Кавказ турист кластерде ишлене  
тургъан, къыш-жаз да ишлеп турлукъ Архыз курорт берилликди. 
«Бизнесменле ишлене тургъан майдан бла, курорт хайырланыр-
гъа къачан бериллиги бла, энчи экономика зоналада резидентле-
ге налогла салыуда къыралны жанындан этиллик болушлукъланы 
ёлчемлери бла шагъырейленирикдиле»,-дегенди компанияны 
келечиси.

Энергия бла жалчытыуну ызына салгъандыла.
«Боранны хатасындан къыйынлыкъгъа тюшген Астрахань, 

Волгоград эм Ростов областьлада электрокюч бла жалчытыу 
алгъынча бардырылады.  Къалмукъ Республикада табийгъат 
келтирген заранны кетерир ючюн а, иги кесек заман керек  
боллукъду»,-дегенди ИТАР-ТАСС-ны корреспондентине жамауат 
бла байламлыкъла жюрютген регионла аралы юлешиучю компа-
нияны  Департаментини баш специалисти Светлана  Сидашова.

17-18-чи мартлада боранны хатасындан Ростов областьда 17 
минг адам, Астрахань областьда 40 мингден аслам адам, Во-
гоград областьда да аллай бир адам электрокючсюз къалгъан 
эдиле.

Къыралыбызны регионларында -
культура арала  сюерикдиле

Келе тургъан беш жылны ичинде гитче шахарлада россейли 
иги киноланы кенг жаяр муратда  50 культура  ара къураллыкъ-
ды, деп билдиргенди «Золотой витязь» деген кинофорумну пре-
зиденти,  Россейни халкъ артисти, культура жаны бла Патриарх 
Советни члени Николай Бурляев Ставропольда.

-Аланы ишлеуню юсюнден оноуну къыралны Президенти эм 
премьери этгендиле,  ишчи къауумгъа уа мен башчылыкъ этеме,-
дегенди Бурляев. Аны  айтханына кёре, керти кино адамланы 
эрттегили тёрелеге къайтарыргъа, ниет байлыкъны кётюрюрге 
керекди. Коммерция кинематограф а файда тюшюрюрге кюреш-
ген бош затды. Ол къыралда сабий киноланы чыгъарыуну  жокъ 
болгъаны ючюн жарсыгъанын билдиргенди.

Осал кёргенлеге - газет
Астрахань областьда сокъурлагъа эм осал кёрген адамлагъа 

культураны юсюнден газет чыгъарып башлагъандыла – битеу 
билдириуле Брайлни шрифти бла басмаланадыла. Аны юсюнден 
ИТАР-ТАСС-ны корреспондентине кёзлери ауругъан къыяулуланы 
саулукъларын игилендириу бла кюрешген социокультура араны-
бибилиотекасыны директору Наталья Крайнова билдиргенди.

Биринчи газетде регионда болгъан бек уллу культура ишлени, 
жангы постановкаланы, театр премьераланы юслеринден мате-
риалла, атлары айтылгъан артистлени интервьюлары басмаланн-
гандыла. Газет библиотекада сакъланып турлукъду. «Ол чыкъ-
гъанлы кёп болмагъан эсе да, аны бла онла бла саналгъан адамла 
шагъырейленнгендиле»,-дегенди учрежденияны директору.

Аны айтханына кёре, быйыл Брайлни дисплейлерин сатып алыр 
план барды, ол а Интернетде башха аллай газетлени окъургъа 
онг берликди. Андан сора  да, избирком айырыулагъа Брайлни 
шрифти бла басмаланнган брошюрала чыгъарыргъа керекди.

Севастопольну школчуларын 
солургъа чакъырадыла

Волгоградны башчысы Ирина Гусева къарындаш  шахар 
Севастопольну школчуларын каникулланы кезиуюнде бизде 
солугъуз, деп чакъыргъанды. «Ол жууукъ кезиуде жаз  башы 
каникуллада эм жай каникуллада болсун»,-дегенди ол, ИТАР-
ТАСС-ны корреспонденти бла ушакъ этгенде.

Гусева къол салгъан чакъырыу Севастопольну башчысы Алек-
сей Чалыйге жиберилгенди. «Волгоградчыла бек ыразы болуп 
къонакъ этерикдиле  къырымчыланы. Чынтты шуёхла болур ючюн, 
бирибиз бирибизни юслерибизден кёп билирге керекбиз»,-деп 
айтылады чакъырыуда.

Андан сора да, Волгоградны башчысы  севастопольчулагъа 
телеграмма жибергенди. Ол анда къарындаш шахарда жашагъ-
анланы барысын да Къырымны россейли къыралгъа къайтханы 
бла алгъышлагъанды.

Османланы Олеся - 
жылны айырмалы устазы

Кюн жылына баргъаны бла 
республиканы аграрийлери да 
кезиулю сабан ишлени баш-
лагъандыла. Шёндю арпаны, 
зынтхыны эмда жашил къудо-
руну урлугъун себиу барады. 
Жазлыкъ битимле, КъМР-ни 
Эл мюлк министерствосуну 

Жаз къайгъырыула

Урлукъ себиу къыстау барады

АКЦИЯ

Терек шахарны 8-чи но-
мерли школ-интернатында 
эм 1-чи номерли лицейинде 
тюрлю-тюрлю службаланы 
бла ведомстволаны специ-
алистлери абадан классланы 
окъуучулары бла тюбешиуле 
бардыргъандыла. Аланы баш 
магъанасы - сабийле аман 
къылыкъгъа алданмай, эс-
лерин саулукълу жашаугъа 
бурурча себеплик этиу бол-
гъанды. 

Жыйылыуда наркоманланы 
юсюнден «Точка невозврата» 
деген кинону кёргюзтгенди-
ле. Мында сабийле наркотик 
препаратла адамгъа къаллай 
ауруула эм къыйынлыкъла 
келтиргенлерин кёргендиле. 
Фильмден сора ол проблема-
ны юсюнден ушакъ бютюнда 
терен къозгъалгъанды. 

Специалистле айтханнга 
кёре,  арт заманда нарко-

манлыкъ бла кюрешген эм 
аракъы ичмей туралмагъан-
ланы къауумунда жаш адамла 
аслам болгъандыла. Андан 
къалса, адамны башын тели 
этген дарманла бла да бел-
гилисича кёбюсюнде ёсюп 

келген тёлю кюрешеди. Ол а, 
биринчиден, къарыу къошхан, 
эслерин кючлеп жукълат-
магъан ичгиледен - хар зат да 
аздан башланады. 

КУРДАНЛАНЫ Сулемен.

Наркотиклени юсюнден - 
ачыкъ хапар

Озгъан бир ненча кюнню 
ичинде Бахсан ауузунда къаты 
жел уруп тургъанды. Ол Тыр-
ныауузда кёп халеклик этгенди. 
Шахарны администрациясыны 
таматасы Джаппуланы Руслан 
билдиргеннге кёре, Культура 
юйню, «Бахсан» саулукъ кючлеу 
спорт комплексни баш эм къо-
накъла къалыучу корпусларын-
да, 5-чи номерли гимназияны, 
дагъыда бир къауум билим бе-
риу учрежденияны шиферлерин 
къобарып атханды. 

ТАБИЙГЪАТ КЮЧ

Жел хата келтиргенди
Жел «Тотур» деген ара ста-

дионну аллында автобус тохта-
учу жерни да ойгъанды. Андан 
тышында да, терекле да иги 
кесек аугъандыла эм контей-
нерледе багушла жоллагъа 
чачылгъандыла. Бютюнда 
бег а шахаргъа кирген жер 
багушдан толу болгъанды. 
Ол артыкъда алайда свалка 
болгъаны ючюн  кёп жыйыл-
гъанды.

Шёндю тёгерекни тазалау 
эм тапландырыу жумушла бла 

тири кюрешедиле. Бир-бир 
жерледе, сёз ючюн, аугъан 
тереклени кесип кетерирге, 
багушну жыяр, юй башланы 
жамар ючюн, адамла кеслери-
ни къарыууларын аямайдыла. 
Болсада башында айтылгъа-
ныча, уллу заран жетген объ-
ектле бардыла. Аны себепли 
жер-жерли власть органла ре-
спубликаны Правительствосун-
дан болушлукъ излерикдиле. 

Анатолий ТЕМИРОВ. 

пресс-службасындан билдир-
генлерине кёре, бу кюнледе 
минг гектардан аслам жерге 
себилгендиле. Саулай а быйыл 
ала 225 минг гектарда ёсдю-
рюллюкдюле.

Кюзлюклени хали да игиди. 
Быллай культурала 67 минг гек-

тарны аладыла. Алагъа шёндю 
минерал семиртгичле салыу 
барады. Аграрийле бу жумушну 
беш минг гектарда тамамлап 
бошагъандыла. Ызы бла уа 
заранлы къурт-къумурсхагъа 
къажау мадарла этилликдиле.

Бизни корр.

Тырныаууз шахарны 5-чи 
номерли гимназиясында 
«Жылны устазы-2014» деген 
конкурсну райондагъы ке-
сеги бардырылгъанды. Аны 
мураты хунерли педагогла-
ны ачыкълауду эмда аланы 
кёллендириудю, устазны 
даражасын кётюрюудю, алчы 
сынауну жайыуду.
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Учуп келди 
жырчыгъым

Ёсюп келеди кёк кырдыкчыкъ,
Учуп келеди жырчы чыпчыкъ,
Учуп келеди жырын жырлай,
Бизни бир бек къууандыргъанлай.

Биз къууана жырчы чыпчыкъгъа,
Биз къууана бийик таулагъа,

Биз къууана терек чакъгъаннга,
Биз къууана кюн да чыкъгъаннга.

                   Жаз
Бизге жаз жетип келеди,
Юйлени жарыкъ этеди.
Юйге кюн тийип турады,
Жангы жашау ол къурайды.

Кюнчюк
Кюнчюк жарыкъ тиеди,
Бизге жылыу береди,
Кёкден кюле къарайды,

Бизге бир бек жарайды.

Кюз арты
Жауунчукъ жауады, тыншчыкъ 

шыбырдай,
Кюнчюк жокъ болгъанды булут 
                                   чыкъгъанлай.
Чапыракъла, терекледе 
                                                   къалтырай,
Тюше жерге, жел бла да ойнай.
Бу жерни жасай тюрсюн 
                                    чапыракъла,

Глашланы Владимирни  къызы Лейлагъа 15 жыл тол-
гъанды. Ол бусагъатда Огъары Жемталаны орта школуну 
9-чу классыны окъуучусуду. Кеси да туугъан элин, жуу-
укъларын, ахлуларын, ана тилин, ата журтун бек  сюеди, 
жаны кибик кёреди.

Лейла мындан арысында арымай-талмай харфланы, 
сёзлени, айтымланы табийгъатлары бла ёз жашауун бир 
эталса,  аланы сюйдюмлю жарыкъларындан эрикмей жа-
шаялса, айхай да, ол ууахтыда Малкъарны, Къарачайны 
да  айырмалы чыгъармачыларындан бирине саналлыкъды.

Кюнчюк жарыкъ тиеди,
Бизге жылыу береди,
Кёкден кюле къарайды,
Бизге бир бек жарайды.
Таулу къызчыкъны къудуретни кеси бла бирге берилген 

фахмусун, сёзсюз, бу тёрт тизгинден къуралгъан «Кюнчюк-
ге» аталгъан  чыгъарма да ачыкълайды.

Бюгюн а биз Глашланы Лейланы бир бёлек назмусу бла 
сизни шагъырей этерге сюебиз. Ала кеслери да биринчи 
кере басмаланадыла.

БЕППАЙЛАНЫ Муталип,
«Заман» газетни баш редакторуну орунбасары.

Жылы жерлеге учдула чыпчыкъла.
Кюнчюк тас болду булут 
                                   къучагъында,
Сууукъла келдиле къач, 
                                       кюз артында.
Къара булутла деу кёкню 
                                              жапдыла,
Терекле чапыракъларын атдыла.
Сууукъ желчик ура-тюе 
                                       башлады,
Жауунла, ырхыла жерге 
                                            ташлады.

Шуёхлукъ
Шуёху болгъан байды,
Бир затдан да къоркъмайды.
Шуёхла ойнай, ишлей,
Жолда бара биргелей.

Бир бирни да атмазла,
Шуёхлукъну сатмазла.
Сакъ болурла тенгликге,
Кёз-къулакъ билекликге.

Юсюпчюк
Мени барды къарындашым,
«Ариу татлы, алтын жашым,-
Дегенлей анга анабыз,-
Жангыз сюйген жанчыгъыбыз!»

Юсюпчюк аны атчыгъы,
Акъылтокъмакъды башчыгъы!

Ол спортха бек бериледи,
Жыгъышыуда кюрешеди.
Юй ишлерин терк бошайды,
Чабаргъа кесин бошлайды.

 Юсюпчюк аны атчыгъы,
Акъылтокъмакъды башчыгъы!

Боракъчыкъ

ГЛАШЛАНЫ Лейла   

Мариямчыкъ
Кёзлеринде жылтырайды.
Кёкню айы бла кюню,
Не кюнде да жылытады,
Татлы сёзю бла юйню.

Халиматчыкъ
Эгешчигим Халиматчыкъ,
Кёкде учхан жарыкъ айчыкъ.
Кёз къамата сыфатчыгъынг,
Кесингча ариу атчыгъынг.
 
Бир акъыллы, бир тапчыкъ,
Кёз къаматхан суратчыкъ,
Жарыкъ жюрекли къызчыкъ,-
Бизни ол Халиматчыкъ!

Кёп жыл сен алай жаша, 
Муратынга къармаша…

Туугъан жерим
Агъачларынг, суучукъларынг,
Тангда чапхан малчыкъларынг,
Ачыкъ жюрек адамларынг,
Бек кёп сени алтынларынг.

Алтын суучукъ, алтын агъач,
Ариу желчик, эрттен аяз.
Чырайлыгъынг, тюз алтын чач,
Аман жеринг сенде болмаз…

Тартынама да мен санга
Туугъан, сюйген элчигиме.
Насып бек кёп мында манга:
Къууандынг да келгениме!

Эгечлерим
Эгечлерим бардыла,
Ариулукъдан байдыла.
Намыс-ыспаслыдыла,
Бек айырмалыдыла.

Белгилисича, тил бла лите-
ратура маданиятны къу-

райдыла. Быланы сакълагъан, 
айнытхан халкъны баш бор-
чларындан бирине саналады. 
Жазыучула бла поэтле анга 
энчи эс бургъанладыла. Ала-
ны хайырындан биз сёзюбюз-
ню ариулугъуна, байлыгъына 
тюшюннгенлей турабыз. 

Ол жаны бла Мусукаланы 
Сакинатны да къыйыны уллу-
ду. Тюбешиуде айтылгъаныча, 
аны поэзиясы чексизди, аны 
жарсытхан болумла магъ-
аналыдыла. Ингирни ача, 
Марина Битокова  аны чыгъ-
армачылыгъыны  юсюнден 
хапарлагъанды.  Ол «Жаз 
жауунла»,  «Эрттен чыкъда», 
«Юркген кийик» эм бирси на-
зму жыйымдыкъларына энчи 
эс бургъанды. Алада тиширыу 
бла сюймеклик бир бирден 
айырылмагъан, жашауну ала-
матлыгъын къурагъан болум-
ладыла деген оюм асламды. 

Жашауну тюз кёргюзтюрге, 
жигитини сыфатын, ние-

тин кереклисича ачыкъларгъа 
чыгъармачылыкъгъа уллу кёл-
лю болмагъан, арымай – тал-
май кюрешген Сакинатча ин-
санны къолундан келликди. Бу 
шартланы барыны юсюнден да 
айтып, Битокова аны бир талай 
назмусун кёлден окъугъанды.

Мусукаланы къыз тёгерегин-
де дунияны бир сейир сезеди. 
Ол а аны чыгъармаларында 
ангылашынмай къалмайды. 
Назиклик бла бирге алада чек-
сиз къарыу, миллетине сакъ-
лыкъ эсленеди. Аны КъМР-ни 
Профсоюз организациялары-
ны биригиуюню таматасыны 

Жарыкълыкъны, сюймекликни эм огъурлулукъну поэзиясы
Тюнене, Малкъар халкъны жангырыу кюню-

не аталып, РФ – ни Жазыучуларыны союзуну 
члени, «Нюр» сабий журналны баш редактору, 
поэтесса Мусукаланы Сакинат бла тюбешиу бол-
гъанды. Аны «Жан» адабият клуб бла КъМР – ни 
Профсоюзларыны организацияларыны бириги-
ую къурагъандыла. Ингирге жазыучула, алимле, 
билим бериуде ишлегенле, Абхазиядан келечи-
ле эмда  поэзияны сюйгенле жыйылгъандыла.

белгили поэт, «Заман» газетни 
баш редакторуну орунбасары 
Беппайланы Муталип да ою-
мун билдирирге излегенди. 

- Закий Къайсын Мусукаланы 
Сакинатны юсюнден: «Бу къыз-
чыкъ алыкъа атын белгили эте-
рикди, аны чыгъармачылыгъы 
халкъын ёхтемлендирликди»,- 
дегенди. Биз бюгюнлюкде 
эгечибиз бу сёзлеге кертичи 
болгъанын ачыкъ кёребиз. Аны 
кесамат ишлери уа бусагъатда 
атлары унутула баргъан жазы-
учуларыбызны, урушха кетип 
къайтмай къалгъан жигитле-
рибизни  жангыдан эсибизге 
саладыла. 

Журналда иши уа сабий-
лерибизни билимлерин 

ёсдюрюрге, быланы чыгъар-
мачылыкъгъа кёллендирир-
ге жораланады. Жаз башы, 

Зумакъулланы Танзиля Шимал 
Кавказны поэзиясында ти-
ширыу ауазын биринчи болуп 
аламат ачыкълаялгъанды. Аны 
ызындан литературабызда кёп 
къызланы назмулары жерле-
рин тапхандыла. Аланы санын-
да Мусукаланы Сакинат да. 

Аны юсюнден поэт Табакъ-
сойланы Мухтар да айт-

ханды. Ол аны чыгъарма-
чылыгъында биз кёп жашау 
кертиликлеге башха кёзден 
къарагъаныбызны, къарачай – 
малкъар жомакъланы экитом-
лугъун басмагъа хазырлагъа-
нын да белгилегенди. Биз да, 
Мухтаргъа къошулуп, жууукъ 
заманда ол быланы ючюнчю 
томун да жарашдырыр деп 
ышанабыз. Жазыучу Зокала-
ны Зейтун а, Сакинатны но-
веллаларын Тургеневни гитче 
хапарчыкъларына ушагъанла-
рын айтып, сейирсиндиргенди 
жыйылгъанланы.

«Жан» адабият биригиуню 
башчысы Зарина Канукова, 
поэтессаны, битеу малкъар 
халкъны да жууукълашып 
келген байрам бла алгъыш-
лап, аны «Анама», «Тангнга 
жораланнган» деген назмула-

рын къабарты тилде окъугъ-
анды. Тюбешиуде кеслерини 
оюмларын Черек районну 
администрациясыны башчы-
сыны орунбасары Байсыланы 
Харун, Сакинатны орус тилден 
бла литературадан устазы 
Жанатайланы Лидия да бил-
диргендиле.

Ингирге Ахияланы Залина 
«Сюймекликден жарыйды 

тизгиним», «Жаша менсиз» 
эм башха назмуланы окъугъ-
анды.  Поэтессаны сёзлерине 
жазылгъан чыгъармаланы уа 
Сарбашланы Азнор, Асанланы 
Кулина, Гергъокъаланы Ха-
лимат, Трамланы Люба ариу 
жырлагъандыла. 

Мусука ланы Жамиля уа 
скрипкада аламат ариу сокъ-
гъанды. Ахырында Сакинат, 
келгенлеге, профсоюзланы 
биригиуюлерине, Зарина Ка-
нуковагъа да  жюрек ыразы-
лыгъын билдирип, мындан 
ары да халкъына къуллукъ 
этгенлей турлугъун айтханды. 

ЖАНГОРАЗЛАНЫ 
Нажабат.

Суратланы ХОЛАЛАНЫ 
Марзият алгъанды. 

Кюнчюк кюле къарайды

кёп ишлеген адам болгъанын 
энчи чертип, мындан ары да 
жетишимли болуруна ышанн-
ганын айтханды.

Къайсы поэтге, жазыучугъа 
да къалам къарындашла-

ры билеклик, кёл этдирселе, 
хычыуун кёрюнеди. Ингирде 

орунбасары Галина Егорова 
да чертгенди. 

Ызы бла сахнагъа профес-
сор Эфендиланы Салих 

чыкъгъанды. Ол, март айны 
кюнлери малкъар халкъгъа 
энчи болгъанларын белгилеп, 
быллай жыйылыула миллет-
ни  кёлюн кётюрюп, халкъны 
культурасына къошумчулукъ 
этгенлерин белгилегенди. Са-
лих Ибрагимович, Сакинатны 

тиширыу, эмда поэзия биз-
ни жашауну аламатлыгъына, 
ариулугъуна ийнандырады-
ла, - деп Муталип Азнорович 
келгенлени Малкъар халкъны 
жангырыу кюню бла да ал-
гъышлагъанды.

Белгилисича, халкъ ийнагъы 

Жанатайланы Лидия Мусукаланы Сакинат бла.

Сарбашланы Азнор бла Гергъокъаланы Халимат.
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БУРУННГУ АДЕТ-ТЁРЕЛЕ

Малкъар халкъны фолькло-
рун, буруннгу адетлерин 

да уста билген Шахмырзаланы 
Саид «Таулуну календары» 
деген сейир этнография по-
эмасын къойгъанды. Анда ол 
ыйыкъны жети кюнюню, жылны 
ичинде онеки да айыны юсюн-
ден халкъда бурундан бери не 
айтылгъанын жыйышдырып, 
алай жазгъанды бу сёз эсгер-
тмени. Анда да бардыла тотур 
айда табийгъат бла байламлы 
болумлагъа аталгъан тизгинле:
Жаз бла къыш айырылгъан 

кезиуде
Жылы, сууукъ желле тюйюш 
                                        этерле.
Бичен бла малны бирге 
                                      тергете, 
Алгъыш эте, жаз кюнле да 
                                     жетерле.
Онсегизи, жыйырмасы 
                                     бу айны,
Къышны къыстап, жазны 
                        бизге чакъырад.
Къарт ийнек да халжар 
                    тюпден ынгырдай, 
Бузоучугъун  бау мюйюшден 
                                чакъырад…
Бу кюнлени къууанч этип, 
                                       таулула
Бергендиле жырналаны 
                                     юлешип,
Арпа, зынтхы, нартюх, будай, 
                                     тарыдан,
Къудору, пиринч да къошуп, 
                                    биширип.

Жаз башы келип, ол ке-
зиудеги сабан ишлени 

юсюнден бизге жетген матери-
алла да сейирдиле. Алада биз 
малкъарлыла, къарачайлыла 
да тёрели байрамлагъа къаллай 
уллу магъана бергенлерине тю-
шюнебиз. Алимле билдиргеннге 
кёре, халкъ бек сакълагъан 

Ата-бабаларыбыз къаллай байрамла къурагъандыла
Къарачай - малкъар халкъ, башхалача, кёп 

тюрлю адет – тёрели байрамлагъа тюбегенди,  
кеслерин да  жарыкъ халда ётдюргенди. Сёз-
сюз, аланы санында жаз башыны келгенине, 
сабан ишлеге аталгъан, тейрилеге жораланн-
ганла уллу жерни алгъандыла. 

Мартда (тотур айда), къыш бла жай бир бир-
ден айырылып, кюн бла кече тенг болгъанлары 
себепли жаз башы да келгеннге саналгъанды. 
Ол кезиуде къууанчла къуралгъандыла. Аланы 
юслеринден орус, тыш къыраллы жолоучула 
да жазгъандыла. Бизни алимле да статьяла-
рында аланы къалай тюрлю бардырылгъанла-
рын толу кёргюзтгендиле.

тёрели байрам «Голлу» эди. 
Ол жаз башыны, ол кезиуде 
ишлени, берекетни тейриси Гол-
лугъа аталгъанды. Халкъ ол 
акъсакъал, жютю кёзлю, алтын 
тонлу, бир къолунда – таягъы, 
бирсисинде – будайы болгъан 
къартды деп ийнаннганды. 

Тёрели байрамны байчы 
(жрец) неда Тёреге кирген 
халкъны аллында сыйы – намы-
сы жюрюген къарт ачханды. Ол 
сыбызгъыда Голлугъа аталгъан 
макъамны сокъгъанды. Баш-

Урлукъ сепгенде – онг къолла-
рын алгъа узатхандыла. Аякъ 
бурунларына турсала – тёбе 
этиу болгъанды. Мирзеу жыйгъ-
анда, бир бирге жууукъ, тёгерек 
тургъандыла. 

Байрамда бек ариу къызны 
бла жигит, къарыулу жаш-

ны да сайлагъандыла. Аны 
той – оюн бла бошагъандыла. 
«Голлуну» баш магъанасы уа 
мынга келгенди: халкъ, жыр, 
алгъышла айтып, тепсеп да 
буруннгу тейри алагъа ахшы 

тирлик, берекет берликди деп 
ийнаннгандыла, аны кёлюн 
алыр ючюн къурагъандыла 
кесин да. 

Илмуда белгиленнгенича, 
быллай тёрели адетледиле 
халкъ тепсеулени бла жырла-
ны мурдорлары. «Голлу» деген 
тепсеу бла жыр да ол ёмюрле-
ден бери келедиле. Къудай улу  
мынга аталгъан статьясында 
тепсеу оюн халлы да болгъанды, 
тойлада да тепселгенди, деп 
белгилейди. 

Байрамда жаш къызны жа-
ратса, бёркюн башындан алып, 
аны анга кийдиргенди. Къыз 
а къолунда, жомакъладача, 
сейир кюзгюсю бла чыкъгъан-
ды, анга андан, мындан жаш 
тёлю къошулгъанды. Биз бу 
тепсеуню «Балкария» фольклор 
– этнография къырал тепсеу 
ансамбльни концертлеринде 
да кёргенбиз. Жырны да бюгюн  
сахнадан айтханлай турадыла.

«Сабан той» да жылны бу 
кезиуюнде бардырылгъанды. 
Эр кишиле ишни кюн тийген жа-
нындан башлагъандыла,ёгюзле 
сабан агъачны тартхандыла. 
Берекетли адам жашил бетли 
байракъ бла чыкъгъанды, ол 
жаз башыны белгисине санал-
гъанды. 

Ызы бла ол Тейриден эр ки-
шилеге кюч - къарыу  берсин, 
жерге жауунланы ийсин, мир-
зеуню да саулукъ – эсенлик 
бла жыйярча эт деп тилегенди. 
Кёп халкълача, къарачай – мал-
къарлыла да сабан ишлени аны 
атын жюрютген чыпчыкъ къайт-
хандан сора  башлагъандыла. 

хасы уа, къолунда уллу гоппан 
бла чыгъып, алгъыш айтханды. 
Жыйылыуда той – оюн кесегин 
бек алгъа къарт къатынла бла 
эр кишиле ачхандыла, сора ке-
зиу жаш тёлюге жетгенди. Ала, 
тёгерекге туруп, тепсеуге алай 
баргъандыла. 

Белгили фольклорчу  Къудай-
ланы Мухтар жазгъаннга 

кёре, ол кезиуде ортагъа Гол-
лугъа ушатып, узун тон  да кий-
ип, жырчы чыкъгъанды. Жашла 
бла къызла тейриге аталгъан 
тепсеуге баргъандыла. Ала  гю-
рен  къурасала, ол кюндю деп 
ангылагъандыла, баразаланы 
уа узун туруп кёргюзтгендиле. 

Былайда айтыргъа керекди, 
Малкъарны беш да ауузун-

да бу байрамла башха тюрлю 
бардырылгъандыла. Сёз ючюн, 
«Голлу» асламында Уллу Мал-
къарда Уштулуда къуралгъанды. 
Чегемде уа «Сабан тойгъа» «Гу-
тан» дегендиле. Адамла ары аш 
–азыкъ келтиргендиле, бозаны, 
сыраны алгъадан окъуна эркин 
хазырлагъандыла, къалач, хы-
чин да кёп болургъа керек эди. 
Ол заманда гыржын да эркин 
боллукъду деп ийнаннгандыла. 

«Гутанда» биринчилик сабан 
чыпчыкъгъа берилгенди, жаш 
аны сураты ишленнген таякъ 
бла чыкъгъанды ортагъа. Бай-
рамлада, тойлада болуучу теке-
ни ролюн эр киши ойнагъанды. 
Тонну ичин тышына айланды-
рып, бетине текени къабын кий-
ип, къолунда да къамичиси бла 
ол кюлкю, оюн туудургъанды. 
Дагъыда малла сойгъандыла, 
къуртхала уа таш салып, эр 
кишиле, къурманлыкъ къойну 
жауурунуна къарап, мирзеуню 
кёп – аз боллугъун айтхандыла. 

Быллай тёрели адетле, бай-
рамла битеу тюрк тилли 

миллетледе да болгъандыла. 
«Туугъанлыкъ», «Науруз», баям,  
бек белгилидиле. Кертиди, мус-
лийман дин киргенден сора ала 
бары да башха бет алгъандыла. 
Алай жаз башыны байрамын 
этерге, ол кюн юйде аш –азыкъ 
да эркин болургъа керекди 
деген оюм а бюгюн да эскича 
эшитилмейди. Келигиз, бу ахшы 
тёрени унутмайыкъ! 

САРАККУЛАНЫ Асият.

Брюховец эл мюлк  коллед-
жде окъугъанла стипендия-
дан сора да, толу тюш азыкъ 
аладыла. Билимге тартыны-
уну  колледжни оноучулары 
татымлы аш бла  кючлерге  
быйылны  январь айында  
кёлленнген эдиле.

-Биз  «бешлеге» окъугъан-
ланы  не бла кёллендирирге 
боллугъуну юсюнден эртте-
ден бери оюмлап келгенбиз.  
Къолайсыз юйюрлени окъу-
учуларын  кёллендириу къы-
ралны жанындан   бардырыл-
майды, алагъа  социальный 
стипендияла эм субсидияла 
бериледиле.  Окъууда иги же-
тишимле болдургъанлагъа уа  
ата-аналары, олигархла тюй-
юл эселе, не бла болушлукъ 
этерге боллукъду? Колледжде 
окъугъанланы айлыкъ стипен-
диялары 1500 сомду. Ол  ахча  
аш-азыкъгъа да жетишмейди. 

Отличник эсенг, тюш азыкъ ал
Айтылгъан жангылыкъ бла 
уа биз  жашланы бла къыз-
ланы  окъуугъа кёллендире-
биз.   Жангылыкъ боллугъуну 
юсюнден алагъа  алгъадан 
окъуна билдиргенбиз, къыш 
сессия башланнгынчы дери 
окъуна.

Бу  эксперимент  отлич-
никлеге январьда  атлары 
жазылгъан  абонентле  бериу 
бла   башланнганды столо-
вада кюн сайын 130 сомгъа  
азыкъ алып ашаргъа деп. 
Гыржын, жемиш, компот эм 
морс суула - айырырча затла 
аладыла. Берилген ахчагъа  
иги окъугъан ст удент ый-
ыкъны алты кюнюнде  азыкъ 
ашаргъа боллукъду. Айырыр-
ча ашарыкъла уа бардыла. Ол  
а   студентни  айны ичинде 
тёрт  минг чакълы бир сомун  
аятырыкъды.

-Алгъын мен  юйде  ашаучу 

эдим неда  ларёкда  бёрекле, 
булкала алыучу эдим,  энди 
уа  аллай онгубуз бар эсе, 
аны нек хайырланмайбыз да? 
– дегенди  биринчи курсну сту-
денти  Лилия Радченко. Хакъ-
сыз тюш азыкъны  ашагъа-
ныны хайырындан  студентле 
кюн сайын  100-150-шер  сом  
чакълы бирни аяйдыла.  Ке-
лир заманда  механик бол-
лукъ Николай Грицай бек иги 
окъуйду,  жангылыкъны бил-
генден сора  окъууну бютюнда 
иги бардыргъанды эм шёндю 
отличникди. 

-Ол  башламчылыкъ окъу-
уда бийик белгиле алыргъа 
себеплик этеди,-  дегенди 
ючюнчю курсну  студенти.

«Бёрекле»  ючюн  окъуу  
жарсыулу иш угъай - керек 
затды. Иги окъугъан  студент-
леге дагъыда бир  игилик 
барды:  ала  сюйген ашларын 

заказ берип алыргъа боллукъ-
дула, сёз ючюн  картоф бла 
варенниклени неда  чырла-
маланы.

-Биз  а ланы тилек лерин 
толутурургъа кюрешебиз,-
дегенди  столованы башчысы  
Вера Колесник.

Айырмалыланы  хакъсыз аш 
бла  жалчытыуну сынауун  ол  
Брюховец   эл мюлк колледж 
бюджет ахчаны къоратмагъ-
анды. Ол оюмну жашауда 
бардырыргъа  агротехнопарк  
болушханды,  социальный  
партнёрлукъ болумлада ол  
отличниклени  аш-азыкъ бла 
жалчытыугъа  миллион сом-
дан аслам ахча бергенди. 

-Студентлени  асламысы 
тирлик жыйыугъа,  техниканы 
хазырлаугъа, ремонт ишлеге  
тири къатышадыла,  бизде 
практиканы  бардырадыла,- 
дегенди  предприятияны ди-

ректору Антон Балла. Ол   иги 
окъугъан студентлени  келир 
заманда   ишге алыргъа  ай-
тады. 

Студентлени  учуз  аш бла  
жалчытыр муратда  Брюховец   
эл мюлк колледж  кеси  пекар-
нясында  биширеди ётмек да. 
Студентле уа бахчалада эм 
столовада ишлейдиле.  Алай 
бла  учрежденияны  кесини  
картофу эм  тууар эти жети-
шимли болады. 

Битеу алып айтханда,  жан-
гычылыкъ  не файда бере-
ди?  Ма шартла:  колледжде  
абономентлени кийиргинчи  
отличникле  89  бола эдиле, 
ахыр къыш сессиядан сора 
ала  186 болгъандыла. Кол-
леджни  оноучулары келир 
жылда  аллай студентлени са-
нын кёбейтир муратлыдыла.

«Российская газета - 
Неделя».
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Эсде тутуу

БОКС

Мени аппамы, Локияланы 
Хаматгерийни, Къашха-

тауда танымагъан адам бол-
маз эди. Мен ол ауушхандан 
сора туугъанлыкъгъа, юйю-
рюбюз анга берген хурметни 
кёре, аны чынтты адамлыгъ-
ын, къыйынлыкълагъа да 
тёзюмлюгюню юсюнден эс-
гериулерине тынгылай, эски 
суратлагъа къарай, кесим 
да аны бек иги таныгъанча 
болама.

Аппамы сабийлиги къый-
ын уруш жыллагъа тюшген 
эди. Атасы, фронтха кетип, 
урушну биринчи жылларын-
да окъуна ёлгенди. 1944-чю 
жылны март айында юйюрге 
битеу таулу халкъ бла Орта 
Азиягъа кёчерге тюшдю. 
Алай, хата кеси келмейди 
дегенлей, аналарын да жал-
гъан дау этип, тутмакъгъа 
атадыла. Огъурлу, жанда-
уурлу ,  харф танымагъан 
Кеккёзню, къыралны жаууса 
деп, беш баласын да ёксюз 
этип къоядыла.

Хаматгерий сабийледен 
тамата эди.  Юйюрню 

сакълар ючюн, ишлерге ба-
рады. Агъач усталаны брига-
дасына къошулуп, не къыйын 
ишни да этерге кюреше эди. 
Ол кесини гитче эгешчикле-
рин бла къарындашчыкъла-
рын ёлюмден сакълагъанды. 

Ол Къызыл-Къая шахарны 
къурулуш бригадаларында 
эм «Шахтастройда» ишле-
генди.

Урунууда болдургъан же-
тишимлери ючюн ВЛКСМ-ни 
Ара комитетине айырылгъан 
эди. Ишинде жетишимлери 
ючюн анда шахарны бир 
орамына аны аты аталгъан-
ды.

1958-чи жылда туугъан 
эли Къашхатаугъа къайтхан-
дан сора аны хунери эллиле-

рине бек керек болгъанды. 
Жангы журтла салып, жаша-
уну къураргъа тынч тюйюл 
эди. Бригаданы таматасы 
болуп отуз жылны ичинде 
ол кёп мекям, мал тутхан 
комплекс ишлеп, халкъына 
жарагъанды. Ол заманда 
да  аппам,  заман  табып, 
жууукъларына угъай, бош 
эллилерине да юйле сюерге 
болушханды.

Жаш заманында окъуна 
адамланы тёгерегине 

жыяргъа сейир фахмусу бар 
эди аны. Ала анга бек ышана 
эдиле. Тукъумда ол тамата 
болмагъанлыкъгъа, къууанч-
да, бушууда да оноуун, сёзюн  
кёпле излегендиле.

Таулу намысха хар заман-
да да сакъ болгъанды ол, 
сабийлеринден, туудукъла-
рындан да аны излегенди. 
Аны оюмуна кёре,  юйюр 
таматала сабийни гитче за-
манындан окъуна тукъумну, 
элни, саулай миллетни сю-
ерге, аланы алларында ай-
ыплы болмазча юйретселе, 
ёсюп келген сабий аланы 
даражаларын эниш  этмезге 
кюреширикди, ата- бабала-
рыбызны бетлерин жерге 
къаратмайым деп.

Жарсыугъа, aппa  жа-
ланда 64 жыл жашагъ-

анды. Сабийлигинден бери 
къара ишде урунуп келгени 
да къысхартхан болур эди 
аны ёмюрюн. Аны жарыкъ, 
огъурлу  ышарыуу, сюйдюм-
лю къарамы «юйюрюбюзню 
атын аман бла айтдырмагъ-
ыз» деген осуят сёзлери биз-
ни эсибизден бир заманда да  
кетерик тюйюлдюле. Аны жа-
шауу бизге юлгю болгъанлай 
къалгъанды, къыйын халла-
да да игиликге ийнаныргъа 
юйретеди...

ЛОКИЯЛАНЫ Изабелла.

Америкада эркин тутушуудан 
дунияны Кубогу ётгенди. Ол да-
ражалы эришиулеге Россейни 
жыйымдыкъ командасыны са-
нында бизни жерлешибиз Анзор 
Уришев да къатышханды. Жаш 
биринчи сермешинде окъуна 
Украинаны келечисин, дунияны 
чемпионун Ибрагим Алдатовну 
хорлагъан эди. 

Болсада экинчи кере тюбе-
шиуюнде Олимпиада оюнланы 

Ол бизге къачан да 
юлгюдю

«Псыгансу» спорт комплек-
сде «Спорт-терроризмге бла 
наркоманиягъа къажауду» де-
ген ат бла 1996-1997 жыллада 
туугъан юниорла бла абаданла 
къатышып боксдан республика-
лы  турнир бардырылгъанды. 

Финалда  17-19 жыллары 
болгъанланы арасында би-
ринчи жерлеге Тогъузаланы 
Ибрагим, Энейланы Кязим, 
Бабаланы Зейтун, Макытла-
ны Хасан, Тилланы Хусей, 
Рахайланы Асхат, Чочайланы 
Зафир, Черкесланы Ислам, 
Атабийланы Ахмат, Аккулланы 
Алим, Мокъаланы Магомед 
чыкъгъандыла. 

ЭРКИН ТУТУШУУ

Дунияны 
кубогунда - экинчи  

призёру иранлы спортчу Эхсан 
Лашкари жерлешибизден онглу 
болуп чыгъады. Анзор анга 2:1 
эсеп бла къытдырады эм фи-
налда экинчи жерни алады. 

Эришиуледе команда эсепге 
иранлыла биринчи, Россейни 
жыйымдыкъ командасы экин-
чи эм американлыла ючюнчю 
жерледе  тохтагъандыла. 

Бизни корр. 

Ахшылыкъгъа алланнган турнир

Энчи саугъалагъа «Къа-
рагъанла жартханлары ючюн» 
деген номинацияда Бёзюланы 

Ислам, Черкесланы Ислам  а 
«Ариу техника кёргюзтгени 
ючюн» саугъаланнгандыла.

21-чиден  30-чу мартха дериЫйыкъгъа гороскопЫйыкъгъа гороскоп
Къочхарла.  Айны 

бек иги кюнлери. Ахча 
бла байламлы битеу 
сорууланы тамамлаял-
лыкъсыз. Жашауугъуз 

да мындан ары сиз сюйгенча бар-
лыкъды.

Танала. Бир ызгъа 
болгъан проблемала-
рыгъызны тындырал-
лыкъ тюйюлсюз.  Бир 
жерге да ашыкъмагъыз, 

керексиз къошакъ борчланы да ке-
сигизни боюнугъузгъа алмагъыз. Хар 

зат да тап боллукъду.
Эгизле.  Иги таны-

магъан адамларыгъ-
ызгъа ич дуниягъызны 
ачмагъыз. Бу ыйыкъда 

жангылычла этерге боллукъсуз. Жан-
гы жумушланы башламагъыз.

Айрычабакъла. Бо-
лушлукъ этерге сюйген 
адамларыгъызгъа болу-
шугъуз. Тыймагъыз кеси-
гизни. Солуу кюнле жан-

дауурлукъ ишле этерге бек игидиле.

Асланла. Бу кюнле-
де ахшы тюрлениуле 
боллукъдула. Солугъ-
у з ,  к ъ а р ы у  а л ы г ъ ы з 
а л а г ъ а  т ю б е р г е  х а -

зырланырча.
Къызла. Сизни юй-

юрюгюзде бир бирни 
иги ангылайсыз,  бир 
биригизни тутасыз. Юй 
жумушланы асламысын 

бу кюнледе кесигиз сюйгенча тынды-
раллыкъыз.

Базманла.  Юйю-
гюзде болгъан мебель-
н и  б и р  ж е р д е н  б и р 
жерге кёчюрюгюз неда 
жангы харекет сатып 

алыгъыз. Сизге бусагъатда не жаны 
бла да тюрлениуле керекдиле.

А к ъ ы р а п л а .  С а -
бийле бла арагъыз иги 
болур ючюн, этген жу-
мушларын жаратха-
ныгъызны билдиригиз. 

Алагъа аны сылтауу бла бир иги 
саугъа этигиз.

Садакъчыла. Осал 
к ю н л е  т ю й ю л д ю л е . 
Башха жумушлагъа 
бёлюнмегенлей,  эте 
билген ишигизни бар-

дырыгъыз. Эшитген хапарларыгъыз-
гъа тынгылагъыз, нек дегенде анда 
сизге керекли затла да болурла.

Т е к е м ю й ю з л е . 
Сюймей эсегиз да жый-
ылып тургъан проблема-
ланы кетерирге керек-
ди. Заман сакъламайды.

С у у к ъ у й л а .  Б и р 
узакъ жерлеге барып, 
жангы затла кёрген 
да аман тюйюл эди. 
Б у с а г ъ а т д а  ю й  б л а 

байламлы жумушлагъа эс бурургъа 
аламат заман тюйюлдю.

Чабакъла. Бу ый-
ыкъда бир адам бла да 
тюйюшмегиз. Ол асы-
ры тереннге кетерге 
боллукъду. Кесигизни 

ачыуугъузну башхаладан алмагъыз. 
Аланы терсликлери жокъду.

Сёлешигиз, 
билдиригиз!

Аманлыкъ ишле къайда, къачан  
болгъанларына да къарамай, аланы  
юслеринден билдириулени ич ишлени 
органлары сау сутканы ичинде алады-
ла. Билдирлиги болгъан бар эсе,  ол  
аладан бирине барып айтыргъа неда 
почта бла жиберирге, телефон, теле-
граф бла сёлеширге боллукъду.

 Хар тюрлю аманлыкъ  ишлени, жар-
сыуланы,  тарыгъыуланы  юслеринден 
информацияланы  Россейни  МВД-ны  
Нальчикде  Управлениясыны  дежур-
ный бёлюмлери  сау сутканы  ичинде  
бу адреследе аладыла: Байсолтанланы 
Алим  атлы орамда 11-чи  «А» юйде, 
Ногмов орамда  47-чи  юйде, Къабарты 
орамда 193-чю «А» юйде.

РФ-ни  МВД-ны  Нальчикде Управле-
ниясыны дежурный бёлюмюню теле-
фонлары: 49-46-02, 77-05-74, 74-07-33.

Полицияны  Нальчикде 1-чи  бёлю-
мюню дежурныйи: 49-40-42, 42-20-28.

Полицияны  Нальчикде  2-чи  бёлю-
мюню дежурныйи: 49-57-29, 96-33-44, 
49-56-99.

РФ-ни  МВД-ны Нальчикде Управ-
лениясыны пресс-службасы.

ПОЛИЦИЯ

2014 жылда 15-чи мартдан  
башлап  Нальчикде  Къабар-
ты-Осетинская орамла бир-
ге  къошулгъан  жерде  Щорс 
орам жанындан келе  туруп баш   
светофоргъа къошакъ секция 
салыннганды. Ол автомаши-
наланы  сол  жанына   барыр-
ларына  эркинлик  береди.Аны  
хайырындан былайда, эки жол  
бирге  къошулгъан жерде, авто-
машинала кёп тохтап  турмай,  
алайдан терк  кетерлерине  онг 
бергенди.

Нальчикде  автомашиналаны  
жолда тап, бир  бирлерине  чыр-
маулукъ этмей, жюрюрлерин 
къурауда  ол жангыз   тюрлениу 

Эс буругъуз

Къоркъуусуз жюрюуню жалчыта
тюйюлдю. 2013 жылда  декабрь-
де Идаров орамны эки жаны бла 
да  тросла тартылгъанлы, адам-
ланы жолдан ёте туруп ачыулары  
азайгъанды.

Къырал автоинспекция респу-
бликада  жолда  къоркъуусуз 
жюрюуню  жалчытыр  ючюн, кёп 
мадарла этеди. Быллай  затны  
эсигизге салабыз: 2014 жылда  
6-чы  апрельге  дери  кезиуде  
КъМР-де МВД-ны  ГИБДД-сы  
Кешоков эм Ногмов орамлада   
автомашиналаны жюрюулерин  
тюрлендириу бла байламлы   
оюмларын, предложенияларын 
айтырларын сакълайбыз. Ала 
КъМР-де МВД-ны Жолда жюрю-

уню къоркъуусузлугъуну къырал 
инспекциясыны бу телефонла-
рына эрттенликде 9 сагъатдан 
башлап ингирде 18 сагъатха 
дери сёлешсинле:

-телефон факс: 8(8662) 49-58-
07, телефон: 49-58-22.

-сау сутканы ичинде сёлешир-
ге боллукъ телефон: 8(8662) 
96-23-22.

Андан сора да, быллай элек-
трон почтагъа письмо жазар-
гъа боллукъдула: dn.07gidaa@ 
yahdex. ru

Россейде МВД-ны  
Нальчикде Управлениясыны 

пресс-службасы.
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Партия ишге кёп жылланы жаны-къаны бла берилип, 
алгъа профессионал халда, артда жамауатны келе-
чисича ишлеп, Къабардокъланы Якубну жашы Махти 
тюзлюкню, тенгликни, мамырлыкъны, огъурлулукъну, 
къарындашлыкъны ниетлерине кертичи болгъанлай 
келеди. Аланы башчылыкъгъа алып, ол Къабарты-Мал-
къарда мамырлыкъны бла ырахатлыкъны сакълаугъа 
уллу къыйын салгъанды.

Малкъар культураны бла миллет адет-тёрелени 
сакълау, аланы айнытыу жаны бла да  кёп зат этгенди. 
Тюрлю-тюрлю жыллада республиканы къыйын поли-
тика эм социальный кезиуледе ол кеси тутхан ниетден 
артха турмагъанды. Аны ючюн анга къырал власть 
органла бек ышаннгандыла, хурмет этгендиле, жамауат 
а намысын кёргенди.

Бюгюнлюкде Къабардокъ улу Чегем районда Пен-

Орта кюн СКГИИ-ни струк-
турасына кирген культура 

бла искусстволаны колледжинде 
«Сени Уллулугъунг Рояль» деген 
ат бла концерт – лекция болгъан-
ды. Анда, бу сейир инструментни 
юсюнден хапарлап, музыкантла 
уа белгили композиторланы 
чыгъармаларын эшитдирген-
диле. Ары жаш пианистле, сту-
дентле, классикалы музыканы 
сюйгенле да келген эдиле. Бу 
проектни башлагъан республи-
када фортепьянодан белгили 
устаз Е. Е. Тёрушкинады.

Колледжде ишлегенле кон-
цертге тынгылы хазырланнган-
ларын кёргюзтгендиле. Ары кире 
баргъанлай, фойеде 1-чи но-
мерли Искусстволаны школуну 
рояльгъа, музыкагъа аталгъан 
суратлары къууат бере эдиле. 
Жаш художникле кеслерини ху-
нерлерин ачыкълагъандан сора 
да, музыка бла байламлыкъла-
рын  баямлагъандыла.

Тюбешиуню В. Устинов ач-
ханды. Ол алгъа «Фациолли» 

Рояльгъа жораланнган сейирлик ингир   
деген фильмни кёргюзтюп, 
анга комментарийле да этгенди. 
Мында рояль къалай тюрлю 
ишленнгенини юсюнден ай-
тылгъанды. Назы тереклени 
кёргюзтюп башлап, бу музыка 
инструментни аладан ишлеген-
лерин билдиргенди. Агъачланы 
кесип,  анга жарагъан энчи клей 
да жарашдырып, къат - къат 
салып, бирге жабышдыргъан-
ларын, инструмент жылтырап 
турур ючюн, къурагъан амал-
ларыны юсюнден да тынгылы 
хапарлагъанды Устинов. 

Ызы бла лектор кеси ол за-
водда болгъанын, рояльны 

анда бай адамлагъа, ол санда 
араплы шейхлеге ишлегенлерин 
да билдиргенди. Инструмент 
бир тюрлю формада чыгъады, 
жаланда бир кере, заказ эт-
генни тилегин толтура, кемеге 
ушатхандыла аны кёрюмдюсюн. 
Ол фортепьянону бир тюрлю-
сюдю, кеси да андан эсе кеч 
чыкъгъанды. Аны салонлагъа 
салгъандыла, концертледе хай-

ырланнганла да бардыла. Бизни 
республикада ала концерт зал-
лада, искусство жаны бла окъуу 
юйледе да бардыла. Концертде 
сахнада экиси жым – жылтырай 
сюелгендиле. 

Сора Устинов, залдагъы са-
бийлеге айланып, рояльны жа-
рашдырылгъанына къараргъа 
чакъыргъанды. Аны тюеклери 
къалай ишлегенлерин, ала та-
уушну къалай тюрлю чыгъар-
гъанларын да кёргюзтгенди. 
Жашчыкъла бла къызчыкъла, 
анга соруула берип, ачылып 

тургъан тюеклеге тийип – тийип 
да кёргендиле.

Андан сора сахнагъа му-
зыкантла чыкъгъандыла. 

Концерт бир ненча бёлюмден 
къуралгъан эди. Аны жараш-
дыргъанла рояльны хар тюр-
лю жанындан да ачыкъларгъа 
итиннгендиле. 17-чи ёмюрде 
композиторла музыкаларын 
клавесиннге деп жазгъан эселе, 
артдан-артха ол инструментни 
онглары кенгере, чыгъармаланы 
анда согъуп башлагъандыла. 

Сёз ючюн, Бах музыкасын кла-
весиннге деп къурагъанды, энди 
аланы концертледе фортепья-
нода, рояльда эшитдиредиле. 
Ол кюн да студентле Бахны, 
Моцартны, Рамону, башхаланы 
да музыкаларын  сокъгъандыла. 

Шопен, Шуман, Лист - закий 
композиторла, кеслери да ала-
мат музыкантла эдиле. Ингирде 
аланы чыгъармалары, къара-
учуланы кёллерин кётюрюп, 
озгъан ёмюрлеге элтгендиле. 
Жаш пианистле М. Бахтиева, 

О.Щербакова, И. Малухова, 
А Харченко усталыкъларын 
кёргюзтгендиле, жыйылгъанла 
артыкъда С. Тырнавскийни жа-
ратханларын узакъ созулгъан 
къарсла бла билдиргендиле. 
Устаз Л. Шпильберг сохталары 
бла хазырлагъан номерле да  
концертге энчи къууат берген-
диле.

Ингирни андан ары бёлюмле-
рини программасында фор-

тепьяно бла бирге башха музыка 
инструментлеге деп жазылгъан 
чыгъармала эдиле. Алай бла 
сахнагъа Моттайланы Т. бла Э. 
Мехтиева, А. Дадали бла Н. Ка-
раева да чыкъгъандыла. 

Сёзсюз,  жыйылыуну ахы-
ры къараучуну эсинде кёп за-
маннга дери къалллыкъды. А. 
Пьяцолланы «Либертангосун» 
бизни музыкантла дайым да 
къошадыла репертуарларына. 
Хар жолдан биз а анга биринчи 
кере эшитгенча тынгылайбыз. 
Битеуда концертге къатышхан 
пианистле, бирден чыгъып, 
импровизацияларын эшитдир-
генлеринде уа, Аны Уллулугъу 
Рояльгъа аталгъан концерт ариу 
нотада бошалгъанды.

САРАККУЛАНЫ Асият.
Суратланы автор бла 

ТОЛГЪУРЛАНЫ Камал 
алгъандыла.

Огъурлу ишлери бла намыс, хурмет тапханды
сиячыланы союзуна башчылыкъ этеди, аны бла бирге 
КПРФ-ни республикалы комитетинде кадрла бла бай-
ламлы комиссияны председателиди. Коммунистле анга 
бек магъаналы ишни ышаннганлары да шагъатлыкъ 
этеди аны даражасы уллу жюрюгенине. Адамда бек 
алгъа адежликни, таза ниетлиликни, ётюрюк айта, ал-
дай билмеулюкню, ышаннгылылыкъны багъалы кёре, 
Махти Якубович башхала бла кесин ма ол ышанлагъа 
таянып жюрютеди эмда жаш тёлюге юлгю болгъанлай 
къалады.

Хурметли Махти Якубович!
КПРФ-ни Къабарты-Малкъар республикалы бёлюмю-

ню атындан Сизни туугъан кюнюгюз бла жюрегибизден 
алгъышлайбыз. Насып,намыс, ёхтемлик да мындан 
ары да Сизни жашауугъузда жол нёгерлеригиз болуп 
келсинле! Сизге кийик саулукъ, ырахатлыкъ тежейбиз. 

ФЕСТИВАЛЬ

«Шуёхларыбызны 
ышарыуу»

Къабарты  - Малкъарны Культура мини-
стерствосу республикада жашагъанланы, 
къонакъланы да РФ-ни халкъ артисти Али 
Тухужевни хурметине аталгъан «Улыбка 
друзей» деген жыл сайын Шимал Кавказны 
театрларыны араларында бардырылгъан фе-
стивальгъа чакъырады. Байрам 1-чи апрель-
де Къырал концерт залда 18. 00 сагъатда 
башланырыкъды.

Анда биз сахнада сюйюп тюбеучю чамны 
усталарын, белгили эстрада артистлени да 
кёрлюкбюз.

Соруулары болгъанла бу телефон  бла сё-
лешсинле: 44 – 22 – 10.  

В. Устинов сабийле бла.

Моттайланы Тимур бла Э. Мехтиева.

Жаш художниклени ишлери.


