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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Жыйырманчы октябрьде Нальчик шахарда «СКФО-да туризмни айнытыууна блогосфераны эсеплик этиую» деген конференция болгъанды.

Дагъыстанны басма эм информация министри Азнаур Аджиев бир-бир журналистле блогерлени ишлерине бийик багъа
бичмегенлерин чертгенди. «Ол
терсди,- дегенди ол.-Блогерлени
окъугъанла кёп бола, газетлени

окъугъанла уа азайып барадыла. Интернетни амаллары чексиздиле. Бу блог-турда блогерле этген суратланы миллионла
кёргендиле. Мени акъылыма
кёре, тышындан туристле келселе, игиди бизге, алай кесибиз
да Кавказны билирге, таныргъа
борчлубуз. Бир-бир жаш адамла
Италияны, Турцияны уста билип,
тукъумлары чыкъгъан эл а къайда болгъанын айталмайдыла».
КъМР-ни спорт министрини
къуллугъун болжаллы халда толтургъан Аслан Афаунов Минги
тауда сейирлик бузла болгъанларын чертгенди, ала туристле
кёрмеген-билмеген затладыла.

Россейни альпинизм федерациясыны башчысыны орунбасары Игорь Душарин, табийгъатны ариулугъундан сора
да, таулада туристле солургъа
онгла болургъа кереклилигин
айтханды.
КъМР-ни Басма эм информация жаны бла къырал комитетни башчысыны къуллугъун
болжаллы халда толтургъан
Игорь Дроздов, эртте-кеч болса да, Къабарты-Ма лкъарда
туризм айнырыкъды, дегенди.
Блогерле уа ол айныугъа, сёзсюз, эсеплик этедиле.
«Къабарты-Малкъар» информация агентствону башчысы
Шахмырзаланы Заурбек туризм
экономика, промышленность
бла байламлы болгъанына
жыйылгъанланы эслерин бургъанды. Туризм айныр ючюн,
экономикада да алгъа атларгъа керекди.
Бу блог-тур ачыкъ кёргюзтгенди - блогерле журналистиканы дуниясында алчыла болуп
бара дыла. Журна листика да

а лайды - кимни бар эсе да
окъуучулары, телевиденияны
юсюнден айтханда уа, къараучулары, олду магъаналы ишни
тамамлагъан.
Блогерле бла журналистле
башха усталыкълары болгъан
адамла тюйюлдюле, ала бир
сфераны ишчилеридиле. Блогтургъа газетледе ишлегенле
д а к ъ ат ы ш ха н д ы л а . Ра й ф а
Биткованы айтханына кёре,
аланы статьяларыны къыйматлылыкъларын энчи белгилерге
боллукъду.
БАЙСЫЛАНЫ Марзият.
Суратланы ТОЛГЪУРЛАНЫ
Камал алгъанды.

Тапландырыу

Ремонтну - болжалдан алгъа
Бу кюнледе Хасанияда Аттоланы Салихни атын жюрютген
ара орамны машинала жюрюген
эмда жаяу жолларына тынгылы
ремонт этилип башланнганды.
Аны КъМР-ни Транспорт эм связь
жаны бла къырал комитетини
оноуу бла Жол мюлк управление
бардырады.
Шёндю эски асфальт кетериле
турады, жол жанлары тазаланадыла. Тапландырыу ишле Вольный
Ауулдан башланып, Хасанияны
ичи бла барып, Герпегежге баргъан жолгъа дери бардырыллыкъдыла. Битеу да эки километр бла
тогъуз жюз метрге ремонт этилликди. Жангыртыу ишлени 29-чу
декабрьге бошаргъа белгиленеди.
Прораб Мурат Хамизов айтханнга кёре, бусагъатда жети
къурулушчу эки автосамосвалда,
эки грейдерде, эки автопогрузчикде да ишлейдиле. Жолну баш
къатысы алынып бошалгъандан
сора башха техника, устала да
чыгъарыкъдыла. «Биз, жылы,

Багъасы 10 сомду

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Айранны кюню

Туризмни айнытыргъа себеплик этерик тюбешиуле

Б л о ге р л е Ш и м а л - К а в к а з
федера льный округну битеу
субъектлеринде болгъандыла,
аланы суратлары, статьялары
бла дунияда миллионла бла
адамла шагъырейленнгендиле.
Кавказны имиджи артыкъ доюн
болмагъаны себепли, туризм иги
айнымагъанын эсге алсакъ, бек
магъаналы, уллу иш тамамланнганды.
КъМР-ни курортла эм туризм
жаны бла министрни къуллугъун болжаллы халда толтургъан
Сергей Шагин: «Республиканы
Б а ш ч ы с ы Ю р и й Ко ко в 2 0 2 0
жылгъа
дери бизге келген
т уристлени санын бир миллионнга жетдирирге керекди,
дегенди. Къонакъла жерибизни
ариулугъун, инфраструктурабыз
да тап къуралгъанын кёрселе,
келликдиле»,-дегенди.
«Шима л Кавказны курортлары» ОАО-ну жамауат бла
байламлыкъ жюрютюу департаментини башчысы Райфа
Биткова: «Къабарты-Малкъарны
туризм эм экономика жаны бла
айнытыргъа бек уллу онглары
барды. Биз мында бек акъыллы, терен билимли адамла бла
тюбешгенбиз»,-деп чертгенди.
Алай Райфа Биткова бек
алгъа
блог-тур къалай озарыкъ болур деген къоркъуу
да болгъанын ачыкъ айтханды:
«Шима л Кавказны асламлы
информация органларыны биригиуюню башчысы Ражап Мусаев бизге бек болушханды,
сау болсун. Къабарты-Малкъарны башчыларына да жюрек
ыразылыгъымы билдиреме»,дегенди Биткова.
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Озгъан шабат кюн
Къарачай-Черкес Республикада «Бал чучхурла» деген туризм
комплексни арбазында
адам асыры кёпден аякъ
басар жер жокъ эди. Ала
барысы да Айранны тёрели байрамына келген
эдиле. Шишлик, жауда
бишген эт хычин ийисле
тёгерекге жайылыпдыла, миллет макъамла да
узакъгъа эшитиледиле,
бийикден саркъгъан сууну тауушун хорларгъа
умут этгенча.
Фестива льны къурагъанла: аны директору, «Эльбрустар» жандауурлукъ культура
фондну таматасы Биттирланы-Къочхарланы Людмила,
проектни башламчысы бла
учредители,«Ба л чучхурланы» иеси, предприниматель
Боташланы Мусса, алагъа болушлукъ этген волонтёрла да

Къарындаш халкъланы адет-тёрелерин,
шуёхлукъларын кючлерге жораланнган аламат байрам

Педагогика колледжни келечилери.
къазауатдадыла. Ала келген
къонакълагъа тийишлисича
тюберге кюрешедиле. Алай
этерге къолларындан да келеди. Бу иш Россейни Туризм
жаны бла федеральный агентствосуну себеплик этиую бла
бардырылгъанын да белгилемей жарамаз.
Къабарты-Малкъардан Айранны байрамына, хар замандача, уллу делегация келгенди. Анга Къабарты-Ма лкъар къырал университетни
Малкъар маданият арасыны
башчысы Тюбейланы Светлана, КъМКъУ-ну педагогика

Финанс учрежденияла

Ырысхынгы
аярыкъ вклад

къургъакъ кюнлени хайырлана,
къыстау ишлейбиз. Заманыбыз
бошалды деп, юйге кетип къалмайбыз, къарангыгъа дери бардырабыз жумушларыбызны, аны

себепли жолну хайырланыргъа
болжалындан алгъа берирге
умут этебиз»,-дегенди.
ДАЛХАТЛАНЫ Марзият.
Суратны автор алгъанды.

Жазылыу - 2015

«Заман» огъурлу сёз нёгеригиз болсун!
Хурметли жамауат!
«Заман» - миллетибизни жангыз
газетиди. Аны бетлеринде малкъар
халкъны культурасыны, тарыхыны,
бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ
адамларыны, жетишимлерине эмда
жарсыуларыны юслеринден басмаланнган материалланы сиз бир баш-

ха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.
Алайды да, жазылыгъыз, билеклик
этигиз кесигизни газетигизге! Жангы
жылда да ол сизни керти шуёхугъуз, огъурлу сёз нёгеригиз болур деп
ышанабыз.
«Заман» газетни редколлегиясы.

Бизни индексибиз - 51532

Боташланы Сюлемен айраннга алгъыш этеди.

«Россельхозбанкны» Къабарты-Малкъар Республикада
орналгъан бёлюмюню прессслужбасы билдиргеннге кёре,
анда «Жетишимни формуласы» деген жангы вкладны
ачхандыла.
Аны башха ла дан айырмалыгъы - банкда болгъан ахчангы болжалдан алгъа алама
десенг, аны анда тургъаны
ючюн жыйылгъан процентле
кюймейдиле, толусунлай бериледиле. Башхача айтханда,
счётну юч неда а лты айгъа
ачама десенг, тёрт процент
ставка тохташдырылады, тогъуз айдан онеки айгъа дери
салсанг а, ол кёрюмдю алты
процентге кётюрюледи, онеки
ай неда онсегиз ай турлукъ эсе
уа, ол жети процент болады.
Сёз ючюн, ахчанг банкда
бек аздан юч ай тургъан эсе,
процентлерин тас этмей, башда сагъынылгъан вкладланы
к ъ а й с ы с ы н д а н д а а хч а н г ы
артха алыргъа боллукъду.
«Жетишимни формуласы»
деген вкладны адамла бюгюнлюкден башлап келир жылны
тогъузунчу февралына дери
ачаргъа эркиндиле.
Бизни корр.

ко л л е д ж и н и п р е п о д а в ате л и
Аппайланы Лариса студентлери
бла келгендиле. Черек районну
келечилери да фестивальгъа
къатышмай бир жыл да къалмагъандыла.
Къонакъла саугъасыз келмеучюле да, бизни республиканы
келечилери да къуру къоллары
бла тюйюл эдиле. Ала «Къайсыннга жюз атлам» деген комплексни уллу суратын, татлы
ашарыкъла, студентле кеслери
ишлеген тюрлю-тюрлю суратланы да келтиргендиле. Къулийланы Къайсынны юйю-музейини
директору Къулийланы Фатимат

а Боташланы Муссагъа закий
поэтибизни назмуларыны алтытомлугъун саугъагъа бергенди.
Ол а мындан ары китапла «Бал
чучхурланы» музейинде бек
сыйлы жерледен биринде турлугъун айтханды.
Къарачайлыла къонакълагъа
жарыкъ тюбегенлеринден сора
къарачай-малкъар культураны
ючюнчю халкъла аралы этнография фольклор фестивалы
б а ш л а н а д ы . Же р б а ш ы н д а
ха р ха л к ъ д а ке с и н и а р и у
а детлерин бла тёрелерин,
тилин, кийимин, архитектура
э с ге рт м е л е р и н с а к ъ л а р г ъ а

итинеди. Болсада аланы сакълау - ишни бир кесегиди, бек
башы- аланы кёргюзте билиудю.
Бу фестиваль да ма ол хыйсапдан жаратылгъанды. «Айран а
Къарачайны, Малкъарны да бек
сыйлы ичгилеринден бириди.
Ол йогурт, кефир деген атла
бла жер башында белгилиди.
Болсада айранны ол жарашдырылгъан жерде татып кёргеннге
бир зат да жетмейди. Нек дегенде, аны уюта туруп, жюрек
жылыу, тёрелени сезими эм тау
хауаны тазалыгъы къошуладыла. Жаланда бу жерледе айран
къонакъбайлыкъны, монглукъну, чомартлыкъны шартыды»,деп,байрамны бардыргъанла,
уллу чоюнда уютулгъан айранны башын ачып, биринчи гоппанны таматагъа - Боташланы
Сюлеменнге -бередиле. Ол а бу
аламат байрамны къурагъанлагъа, келгенлеге, айраннга да
алгъыш этип, уртлайды.
Андан сора жюрини къаууму
да айырылады. Анга къарачайлыланы жанындан Биджиланы
Ратмир (жюрини председатели),
РФ-ни сыйлы артисткасы Гочияланы Люба, алимле Абдуллаланы Рашид, Хубийланы Хусей,
Эркенланы Азнор, малкъарлыланы жанындан «Къайсыннга
жюз атлам» фондну келечилери
Тетууланы Хадис, Бапыналаны
Музафар, «Заман» газетни бёлюмюню редактору Османланы
Хыйса, «Эльбрусоид» жамауат
организацияны КъМР-де бёлюмюню башчысы Аналаны Марат,
Къабарты-Ма лкъар» ГТРК-ны
корреспонденти Сабанчыланы
Арипа киргендиле.
Ахыры 2-чи бетдеди.

АЧЫЛЫУ

Экологияны тазалыгъына
элтген жаяу жолчукъ
Элбрус районда экология жаны
бла «Агъачны тюрсюнлери» деген
окъуу-оюн жолчукъну ачаргъа хазырланыу тёрт айны баргъанды.
Ол «Гитче шахарланы бла эллени
культ ура тюрсюнлери» деген
проектлени биринчи Битеуроссей
конкурсларында хорлагъанын,
аны башламчысы Елена бла
Геннадий Тимченколаны жандауурлукъ фондлары болгъанын
эсигизге салабыз.
Къабарты-Малкъарны жеринде
экология жаны бла аллай окъууоюн жолчукъ биринчи кере къуралады. Аны себепли ол районну
маданият жашауунда магъаналы
ишге саналады. Проектни жашауда бардыргъан къауум Минги тауну тийресинде 2700 метр
узунлугъу болгъан жаяу жолчукъ
къурагъанды. Анда окъуучуланы
окъутуу, экологияны сакъларгъа
юйретиу, дагъыда туристлени
бла бу тау ауузда жашагъанланы
къудуретни аяуну жорукъларына
тюшюндюрюу жаны бла практикумла, экскурсияла, башха ишле
да бардырыллыкъдыла.
Аны къууанчлы ачылыууна республиканы къырал органларыны,
районну эллерини башчылары,
жамауат организацияланы, турист

базаланы бла пансионатланы
келечилери, школланы таматалары, устазлары, окъуучулары,
культурада ишлегенле, башламчылыкъ этген къауум, проектни
партнерлары бла спонсорлары
къатышхандыла. Проектни башчысы, районну краеведение

музейини директору Этезланы
Фатима узун къызыл журунчукъну
кесгенден сора, байрамгъа келгенлени «Агъачны тюрсюнлери»
деген жаяу жолчукъгъа сейир
жолоучулукъ сакълай эди.
Ахыры 2-чи бетдеди.

2

Бараз кюн, 2014 жылны 22-чи октябри

ЗА МАН

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

Къарындаш халкъланы адет-тёрелерин,
шуёхлукъларын кючлерге жораланнган аламат байрам
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Фестивальны программасына кёре
«Усталаны жолу», «Къарачайлылада бла
малкъарлылада эрге барлыкъ къызланы
жыйрыкълары», «Къарачай, малкъар
ашарыкъла», «Хар элни да къой союуу
башха» деген конкурсла, миллет инструментледе сокъгъанланы, халкъ жырланы
айта билгенлени, темирден абериле иш-

барысы да бу ишни магъаналылыгъын
чертгендиле. РФ-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Гнайланы Асият, Гитче
Къарачай муниципал районну администрациясыны башчысы Байрамукъланы
Рамазанны атындан сёлеше, быллай
фестивальла ёсюп келген тёлюню ариу
адеп-къылыкъгъа, ахшы адет-тёрелерибизде юйретиуге уллу себеплик этгенин

байрамны къурагъанлагъа ыспас этгенди
эмда аны эки къарындаш миллетни ёсюп
келген тёлюлерине магъанасы айтыпайтмазча уллу болгъанын чертгенди. «Ма
быллай байрамладыла халкъланы араларында къарындашлыкъны, шуёхлукъну
бютюнда кючлю этген. Ала халкъланы
байыкъландырадыла, кёллерин кётюредиле, унутула баргъан ахшы адетлерибизни,
тёрелерибизни жангыдан эсге саладыла.
Алай эсе уа, быллай байрамларыбыз кёп
болсунла!»-дегенди.
Боташланы Мусса уа, къонакъбайлыкъ
къарачай-малкъар халкъны эм биринчи
инсанлыкъ шарты болгъанын, ол адетибиз, ышаныбыз битеу дуниягъа айтылгъанын эсге салып, мындан ары да алай
болурун сюйгенин билдиргенди.
Концерт программа да бек иги, сей-

Атталаны Жамал.

Дагъыстанда - китап базар
Дагъыстанда «Тарки-Тау-2014» деген жыл сайын бардырылыучу китап базар ишин бошагъанды. Анга тёрели
халда къатышхандыла къыралны жер-жерлеринден, къуру
жазыучуладан бла басмачыладан сора да, сурат алыучула, художникле эм режиссёрла да.
Ярмаркагъа келгенле бир бёлек кюнню ичинде жазыучула бла тюбешгендиле, сёлешиулеге къатышхандыла,
мастер-класслада болгъандыла. Жазыучу эм жамауат
къуллукъчу Мариэтта Чудакова окъуучула эм студентле
бла дерсле бардыргъанды.
Фестивальны жангылыгъы – «Проект К» деген суратлау
литературады суратлары, инсталляциясы, скульптуралары
бла. Ярмарканы кюнлеринден биринде жаш адамла къолларында китаплары бла Махачкъаланы миллет библиотекасыны аллына жыйылгъан эдиле, китапны магъанасы
уллу болгъанына халкъны эсин бурур ючюн.
Базар бошалгъандан сора фестивальгъа къатышханладан кёбюсю Миллет библиотекагъа китапларын саугъа
этип бергендиле. Алай бла китап фондха бир бёлек
минг китап къошулгъанды.

Къарачай-Черкесде Сыйлы Георгийни килисасы
Кавказск элде Сыйлы Георгийни жангы килисасы
хайырлынылыргъа берилгенди. Кёп жылланы ичинде
диннге къуллукъ этиу жангы килисаны къатындагъы юйде
бардырылып тургъанды. Энди ол журт ыйыкъ кюнледе
ишлерик школгъа берилгенди.
Килисаны бир жыл мындан алда ишлеп башлагъан
эдиле. Архитекторла проектни жарашдыргъанда, христианлы тёрелени бузмазгъа кюрешгендиле. Килисагъа
бир жолгъа 400 чакълы бир адам сыйынырыкъды. Келе
тургъан жылда аны къатында межгит ишлерикдиле. Ол
жумушну келир жылны ахырына бошар мурат барды.

Черек районну келечилери.

Ингушетияда - жангы кёпюр

легенлени араларында эришиуле бардырылгъандыла. «Къарачайлы юй» деген
этнография музейде гюрбежи мюйюш
ачылгъанды. Ыразылыгъы болгъан а
дагъыда сейирлик шахмат гинжиле
бла ойнар онг тапханды. Мында дагъыда сууда жюзген патчах чабакълагъа,
кийик жаныуарланы бла хайыуанланы
бир-бирлерине къараргъа, алагъа аш
окъуна берирге да боллукъ эди. Халкъ
уста Бачиланы Хамзат да, хар замандача,
мастер-класс кёргюзтгенди.
Ол кюн, сахнагъа чыгъып, кёпле алгъыш, насийхат сёзле айтхандыла. Ала

Бачиланы Хамзат мастер-класс бергенди.
айырып айтханды. КъЧР-ни курортла эм
туризм министрини орунбасары Аппаланы
Казбек а байрам ахшы тёреге айланнганына къууаннганын, аны бек иги шартха
санагъанын белгилегенди.
«Заман» газетни баш редактору Атталаны Жамал да бу кюнледе Кисловодск
шахарда солуп тургъан жеринден юй
бийчеси Клара бла бу аламат ишге къатышыргъа келгенди. Ол бери былай кёп
адам келгенине къууаннганын букъдурмай
эди. Жыйылгъанланы аллында сёлеше,

ирлик болгъанды. Аны Къарачай-Черкес
Республикада, Къабарты-Малкъарда да
аты кенг белгили Борлакъланы Рустам
ачханды. Андан сора «Элия» ансамбль,
Борлакъланы Аида, башхала да, бир бирлерин алышындырып, жырлагъандыла,
тепсегендиле, тау адетлени бир къауумларын кёргюзтгендиле, аланы юслеринден
тынгылы хапар айтхандыла.
Ол заманда уа жюри кесини сайлау
ишин бардыра эди. Биринчи жерге ол
Гитче Къарачай районну келечилерин
тийишли кёргенди. Алагъа саугъагъа
къарачай къумалы ат берилгенди. Экинчи
жерге Къабарты-Малкъар къырал университетни Малкъар культура арасы чыкъгъанды. Къарачай шахардан келгенле уа
ючюнчюле болгъандыла.
Номинациялагъа кёре уа къарачай,
малкъар ашарыкъланы хазырлауда Черек
районну келечилери айырмалы болгъандыла эмда саугъагъа къара къарачай
къойну алгъандыла. Аланы башчылары
Байсыланы Харун хар заманда да айранны
кёп тюрлюсюн келтириучюдю. Алагъа бир
жангысын да къошмай къоймаучуду. Бу
жол аны бал айраны да болгъанды.
Энчи саугъала да болгъандыла. Османланы Налдюз, кеси къобуз согъуп, ариу
жырлагъаны ючюн, Гадийланы Азнауур а

Хар элни да къой союуу башха.
келинни юйге кийиргенде ариу алгъыш
эте билгени ючюн ахча бла саугъаланнгандыла. «Айранны байрамына»
къатышхан башха командала да къуру
къалмагъандыла - алагъа грамотала
берилгендиле. Саугъалаула бошалгъандан сора фестивальгъа къатышханла,
къонакъла да конкурсха келтирилген
азыкъла, шишликле эмда уллу чоюнда
бишген эт бла сыйланнгандыла, айран,
боза ичгендиле. Жаш адамла уа уллу
той этгендиле.
Байрам ингир къарангысына дери баргъанды. Ол жомакълы жерден кетерге
ашыкъгъан хазна жокъ эди. Анга сейир
этерча да тюйюлдю: мен билгенликден,
быйылча, тап эм тынгылы ол къуралмагъанды. Бек игиси уа - фестивальгъа
адамланы сейирлери ёсгенди. Къабарты-Малкъардан да анга къуру Черек
район барып къалмай, башха тау ауузларыбыз да тири къатышсала сюерик эдим,
алай болур деп да ышанама.
Фестивальны экинчи кюнюнде уа атла
бла тюрлю-тюрлю эришиуле болгъандыла.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.

Айнытыу

Кир-кипчик тёгюлген
энчи жерле керекдиле

Экологияны тазалыгъына
элтген жаяу жолчукъ
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Прохладный шахарда «Горец» аскерспорт клубну альпинистлери жаяу жолчукъда канат тартхандыла да, анда учаргъа
сюйгенле асыры кёпден жетишалгъан
окъуна эталмай эдиле.«Нарат агъач» деген
жерчикде уа жолоучуланы дагъыда бир сынау сакълай эди –«Агъач соруучула» деген
элбер оюн. Экскурсиягъа чыкъгъан алты
къауум, сорууланы асламысына жууапла
берип, «Айыу курканы» къатында татлы
ашарыкъладан толгъан столгъа эркинлик
алгъандыла. Адыл-Суу тарда уа сабийлеге
сейирлик «агъач жаныуарла» тюбегендиле.
Жаяу жолчукъ ачылгъан кезиуде сёлеше,
КъМР-ни Курортла эм туризм жаны бла министрни къуллугъун толтургъан, география
илмуланы доктору Сергей Шагин туризм
арт заманлада республикада кюч алгъанын
белгилегенди. «Бу жолчугъ а, районну окъуучуларына кибик, бери солургъа келгенлеге
да аламат саугъады. Мында болгъан сабийле
туризм эм экология бла байламлы ишлеге
бютюн тири къатышырыкъларына, Ата журтларыны чынтты патриотлары боллукъларына
ышанама»,-дегенди.
Проектни жашауда бардырыугъа артыкъда тири къатышханла, ол санда Элбрус элни
орта школуну окъуучулары, «Приэльбрусье»
Миллет парк» федеральный къырал бюджет учрежденияда, Къулийланы Къайсын
атлы Маданият юйде, краеведение музейде да ишлегенле Элбрус районну сыйлы
грамоталары эм саугъалары бла саугъа-

ланнгандыла.
Район Маданият юйню келечилери Ёзденланы Танзиля бла Афашокъаланы Элдар,
концерт къурап, къонакъланы эрикдирмей
тургъандыла. «Минги-Тау» школ агъач

мюлк» сабий биригиуге да жыйылгъанла
барысы да ыразы болгъандыла.
Алиса ТАРИМ.
Элбрус районну администрациясыны
пресс-секретары.

Кёп болмай КъМР-ни Табийгъат
байлыкъла эм экология министерствосунда элледе санитар болумну тинтиу
жа н ы б л а ко м и с с и я н ы ж ы й ы л ы у у
ётгенди. Анда айтылгъаннга кёре,
республикада багуш тёгюлюучю бир
полигон ишлейди.
-Багуш тёгюлген жерлени тапландырып кюрешгенлигибизге, андан уллу
хайыр жокъду. Нек дегенде санитар
-эпидемиология мардала жаны бла
ишлерге жангыз да энчи полигонла
келишедиле. Республикада уа аллай
жер жаланда Прохладна районда барды,- дегенди табийгъат байлыкъла эм
экология министрни орунбасары Олег
Коновалов.
Полигонну проекти, къурулушу, сора
ишлетгени да асыры багъа чыгъады.
Аны себепли хар районда багуш тёгюлген энчи жерле болургъа керекдиле.
Экинчи кере жарашдырыргъа жарарыкъ материа лланы сатып а лырча
жерле да къураргъа боллукъду. Бу
жумушда энчи бизнесни хайырланыргъа жарарыкъды деп келишген
эдиле. Болсада ол жаны бла алыкъа
уллу тюрлениуле болмагъандыла. Аны
себепли Къабарты-Малкъарны Правительствосуну оноуу бла Нальчикге
бла Урван районнга жорукълагъа келишген полигонла ишлерге эркинлик
берилгенди. Бусагъатда Урванда аны
къурулушу хазыр бола турады.
-Шёндю республикада кир-кипчикни
жыйыу бла байламлы иш 122 элден
жаланда 92-синде тынгылы бардырылады. Терк районда уа быллай жумуш
ара шахарда бла бир элде этиледи.
Бахсан районда да бу жанына хазна эс
бурулмайды. Аны хатасындан адамла
арбазларында кир-кипчикни не этерге
билмейдиле,- дегенди Коновалов.
КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм
экология министерствосуну
пресс-службасы.

Ингушетияны бийик тауладагъы Жейрах районуну
Ольгетта элинде Армхи черекни юсю бла автомобильле
жюрюрча ишленнген кёпюрню хайырланыргъа бергендиле. Анга жораланнган къууанчлы жыйылыугъа жер-жерли
самоуаправленияны келечилери, элни таматалары, жаш
тёлю къатышхандыла, деп билдиргенди регионну оноучусуну пресс-службасы.
Джейрахлыла бла бирге къууаныргъа эм аланы бу
огъурлу иш бла алгъышларгъа деп Ольгеттиге республиканы башчысы Юнус-Бек Евкуров да келген эди.
Ол этилген ишлеге къарагъанды, болушлукъчу советникге - Руслан Булгачевха - дамбаны эм Ольгетти элде уллу,
автомобильле жюрюрча ишленирик кёпюрню къурулушу
къалай баргъанын соргъанды. Къурулушчуланы айтханларына кёре, 2012 жылда уллу сакъ жауунла жаугъанда,
жолну бу кесеги бек тозурагъан эди. Ол кезиуде Армхи
черек къутуруп, жагъаларындан чыгъып, объектни инфраструктурасына эм энчи юйлеге уллу заран тюшюрген
эди.
Шёндю алайы уллу къурулуш майданды. Бетондан
ишленнген, былтыр хайырланылыргъа берилген кёпюрле больницагъа чурумсуз барырча этгендиле, дегендиле
пресс-службада.

Къалмукъда жыл сайын 3 миллион
тонна нефть берип турлукъ терминал
къураллыкъды
«ЕвроСибОйл» деген компания Къалмукъда нефтьни
къуюучу биринчи терминалны ишлерикди. Ол жыл сайын 3 миллион тонна чакълы бир нефть берип турлукъду. Регионну къурулуш, транспорт эм жол мюлк жаны
бла министри Кирилл Багов, ТАСС-ны корреспондентине
билдиргенине кёре, терминал чий нефтьни эм нефть
продуктланы Каспий бассейнини къыралларындан алып,
тийишли жерлеге берирге деп къураллыкъды, андан сора
да, Каспий тенгизни шельфинде нефть табылгъан жерледен да нефтьни алып хайырланырыкъды.
«Нефтепортну» къураргъа жер да сайланнганды республиканы Лаганск районунда. Кемеле ары къышда, жайда да
чурумсуз барып турлукъдула, андан Каспий тенгизни Запад
жагъаларына тюзюнлей чыгъып кетерге да боллукъду.

Ростов областьны оноучулары дунияны
чемпионатына хазырланадыла
Ростов областьны оноучулары октябрьни ахырына
дери 2018 жылда боллукъ футболну дуния чемпионатына жораланнган эки уллу объектни проектлерине
къырал экспертизаны тийишли оноуларын алыр муратлыдыла, ноябрьде уа аланы ишлеуню башларгъа айтадыла,
дегенди регионну Къурау комитетини башчысы кенгешде
Василий Голубев.
Сёз, энчи алып айтханда, 45 минг адам олтурур жери
боллукъ стадионну эм «Южный» аэропорт комплексни
юслеринден баргъанды. 2018 жылда футболдан дуния
чемпионатына хазырланыуну программасын тамамлаугъа къоратыллыкъ ырысхыны ёлчемин Ростов областьны
губернатору къабыл этгенди. Ол 85,4 миллиард сомдан
асламды. Дунияны чемпионатыны объектлери ишленирик
жер 145 гектар боллукъду.
Чемпионатха хазырланыу ишлени, тюзюн айтсакъ, къуру жерде башларгъа тюшерикди, аэропорт комплексге,
стадионнга, шахарны миллионлу кесегине жангы жолла
ишлерге керек боллукъду. Акъсайдагъы эм Ворошиловскдеги кёпюрлени жангыртыргъа, алагъа дублёр кёпюрле
ишлерге тюшерикди, дегенди Ростов областьны правительствосуну келечиси.

Чеченни Сунжа районунда суу къуйгъан цех
Чеченни Сунжа районуну Серноводск элинде гара
суула чыгъарыучу заводну базасында, жап-жангы немисли оборудование бла жалчытылгъан уллу цех хайырланыргъа берилгенди, аны бла 80 адамгъа ишчи жерле
къуралгъандыла. Энди заводда ол жерде жашагъанладан
300 адам ишлейди. Заводну жангы цехи къуралгъаныны
хайырындан продукция чыгъарыу бир ненча кереге кёбейгенди, дегенди Чеченни Экономикасын, территориясын
эм сатыу-алыуун айнытыуну министерствосуну келечиси.
Ол айтханнга кёре, жыл сайын завод гара суудан
18 миллион шеша чыгъарып тургъанды. Ала Шимал
Кавказны регионларына, Къазахстаннга, Узбекистаннга
эм Таджикистаннга сатылып тургъандыла. «Гара сууну
эм кёгет-жемиш сууланы оптовый багъалары бла сатып
алыргъа, сора аланы сатыу этген тюкенлеге ташып, хайыр
тюшюрюрге боллукъду»,-дегенди Серневодскеде жашап
тургъан Ибрагим.

Бараз кюн, 2014 жылны 22-чи октябри
Фестиваль

ТЮБЕШИУ

Бу кюнледе белгили украинлы
жазыучу Марко Вовчокну юймузейинде «Купола Кавказа» деген славян маданиятны фестивалы
къуралгъанды. Проект, мындан
ары бардырылып, жууукъ заманда
республиканы районларында да
ётерикди. Къабарты-Малкъарны
сейир курорт тийирелеринде къууанчха уа КъМР-ни культура министрини къуллугъун толтургъан Мухадин Кумахов, Къулийланы Къайсын
атлы малкъар къырал драма театрны башчысы Жангоразланы Мажит,
жамауат биригиулени таматалары,
культураны багъалагъан адамла да
келгендиле.

Танзиляны поэзиясын сюйгенлеге

Мамырлыкъгъа, ахшылыкъгъа
кёллендирген байрам
- Искусствону баш борчу, халкъланы бирикдирип, игиликге себеплик этиудеди. Бюгюн былайда
битеу культура арала жыйылгъанлары да республикабызны жамауаты мамырлыкъгъа итиннгенин
белгилейди, - дегенди министр.
Белгилисича, ариу сёзню адамны кёлюн кётюрюрча, игиликге
ийнандырырча чексиз къарыуу
барды. Да сора биз аланы бир
бирибизден нек къызгъанабыз
дегенча соруугъа жууап хазна табылмайды. Фестивальгъа жыйылгъанланы ол кюн огъурлулукъгъа,
ахшылыкъгъа кюз арты жарыкъ
тюрсюнлю табийгъат да кёллендиргенча эди. Вовчокну бахчасында тамаша тереклеге эс буруп,

халкъланы биригиулерине себеплик этгенин
белгилеп, бусагъатда Украинада бола тургъан тынгысызлыкълагъа жарсыгъанларын
айтхандыла.
Мухамед Мусабиевич а культура арагъа
Михаил Лермонтовну «Выхожу один я на дорогу» атлы китабын саугъалагъанды. «Жыйымдыкъда назмуланы алтмышдан артыкъ
автор къыркъ беш тилге кёчюргенди. Орус
поэтни ёлюмсюз тизгинлери башха - башха
тилледе къалай ариу, энчи эшитилинедиле.
Бу ишге эки малкъарлы, эки къарачайлы,
эки къабартылы да юлюш къошханлары
бизни ёхтемлендирип, мындан ары да ахшы
учунуулагъа кёллендиреди», - дегенди ол.
Фестивальны чегинде кёп жарыкъ, концерт номер да кёргюзтюлгенди. Жыйылгъанланы чыгъармачылыкълары бла «Терские казаки» жыр эм тепсеу къауум, Музыка

Сахнада Жангоразланы Камилла.
Бюгюнлюкде быллай жыйылыуланы магъаналылыкълары уллу болгъаны сёзсюздю.
Ёмюрледен бери да республикабызда тюрлю-тюрлю миллетлени, динлени келечилери
мамырлыкъда, шуёхлукъда жашайдыла. Бир
бирлерини адет-тёрелерин, кёз къарамларын
хурметлеу бла уа ала, кеслерини адамлыкъ
шартларын бийигирек эте, тин байлыкъларын
айнытадыла.
Музейни ишчилерини оюмларына кёре,
байрамны биринчи уруму мында къуралгъаны бек аламатды. Нек дегенде Марко
Вовчок жашагъан ёмюрюн орус, украин,
кавказ халкъла бла байламлы этнография
материалланы жыйыугъа, сакълаугъа жоралагъанды. Бюгюнлюкде ол бардыргъан
огъурлу ишни къыйматлылыгъыны, жазыучу
къойгъан ызны андан ары бардырыргъа
кереклилигибизни юсюнден сёлешгенди
байрамда Мухадин Кумахов да.

кёпле ёлюмсюз поэзия тизгинлени кёлден
айтхандыла. Таулу къызчыкъ Жангоразланы
Камилланы орус халкъ жырыны макъамына
уа тамата тёлю къыртышда тепсегени хычыуун
кёрюннгенди.
Аланы жарыкъ кёллюлюклерине къууана,
сахнагъа «Алан» жамауат биригиуню башчысы Беппайланы Суфиян, «Адыгэ Хасэни» таматасы Мухамед Хафицэ, «Вечени»
башчысы Анатолий Канунников чыкъгъандыла. Акъсакъалла, славян маданият битеу

«Терские казаки» ансамбль.
театрны солисткалары Зашаккуланы Роза
бла Фатима Кулова, украинлыланы маданият арасыны «Днипро» атлы казачий хору
къууандыргъандыла.
ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.
СУРАТДА: (башында) Мухадин Кумахов
сёлешеди.
Суратланы автор алгъанды.

Профессионалла

«Студентлерибиз чынтты педагогла
болургъа итиннгенлерине къууанама»
Аппайланы Къасымны къызы Фатима жыйырма жылдан артыкъны
КъМКъУ-ну педколледжинде устазлыкъ ишин тохтамай бардырады. Огъурлу, фахмулу тиширыуну битеу окъуу юйде къайсы студент да таныйды. Ол
училищеде башланнган классланы устазына, артда уа КъМКъУ-ну биология
бёлюмюнде окъугъанды. Андан сора да, билим алгъанын къоймагъанлай,
1994 жылда малкъар бла орус тиллени окъутурча эркинлик да алгъанды.
2002 жылда - филология илмуланы кандидаты. Айырма иши ючюн кёп
тюрлю сыйлы грамота бла саугъаланнганды.
Устазны къайсысы да, бийик билиминден сора да, ачыкъ жюреги бла сабийлени сюерге керекди. Ма ол шартла ючюн, энчи кёрюп, Фатима Къасымовнаны юсюнден айтыргъа излеп, интервью этерге кёлленнгенме.
- Устазны кюню бу айда белгиленеди, ол
сизге не байрамды?
- Мен устазланы юйюрюнде туугъанма.
Атам-анам да битеу жашауларын школ бла
байлагъандыла, аны себепли бу байрам хар
заманда да манга энчи кюндю. Атамы бу
ишде уллу къыйыны барды. Ол кёп жыл
школда завуч, артда уа директор болуп
да тургъанды.
- Сизни оюмугъузгъа кёре, чынтты, керти устазны къаллай ышанлары болургъа
керекди?
- Биринчиден, ол сабийлени багъаларгъа
керекди. Алайсыз аны не бийик, не терен билими болса да, ол устаз болаллыкъ тюйюлдю.
Экинчиден, кесини предметин окъуучулагъа
сюйдюралса, аны дерслерине ала жан атып
барлыкъдыла.
- Жашауугъузда эсигизде тутхан, унутмай
тургъан устазла бармыдыла эм бюгюнлюкде сизге кимни сынауу бегирек болушады?
- Биринчи устазым анам болгъаны себепли
насыбым тутхан эди. Аны хайырындан тамата
эгечим Маржан, мен да устазны ишин гитче
заманыбыздан башлап кёргенбиз, сынагъанбыз. Анабыз бир талай дефтерни жыйып
келип, алагъа къарап, тинтип, белгиле салгъанына сейирсинип, сюйюп къараучу эдик.
Аны тынч ангылашыннган, игилик излеген
дерслери уа бизге бу усталыкъны сайларгъа
болушхандыла.
Таматаракъ болгъандан сора эгечим, мен
да аны ызындан барлыгъыбызгъа ишексиз
эдик. Ахырында педучилищеге (бусагъатда
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КъМКъУ-ну педагогика колледжи) окъургъа
киреме. Анда тамаша, сейир устазларым
болгъандыла. Аны бошагъандан сора Къабарты - Малкъар къырал университетде бийик
билим алып, кесими колледжиме устаз болуп
къайтама.
Бу сайлауда уллу болушлукъ манга малкъар
тил бла литератураны кафедрасыны таматасы Ахматланы Ибрахим, профессор Гузеланы
Жамал, дагъыда башхала этгендиле. Сёзсюз, малкъар тилни окъутуугъа сюймеклик
менде аланы юсю бла туугъанды. Бюгюн да
харкюнлюк ишимде ол сюйген адамларымы
терен акъыллы, юйретиу сёзлери бла хайырланама.
- Фатима Къасымовна, сиз устаз боллукъ
жаш адамланы окъутасыз. Ол студентлени
санында керти педагогла боллукъла бармыдыла?
- Насыбыма, мен окъутханланы санында,
бизни ишибиз тынч болмагъанын билип,
жюреклери бла итиннгенле бардыла. Ала
келир заманда бизни къыралда устаз къаллай болургъа кереклисин ангылап, анга кёре
хазырлайдыла кеслерин. Мен аланы билирге
кюрешгенлерин, сайлагъан усталыкъларын
сюйгенлерин, керти педагогла болургъа итиннгенлерин кёреме эм бек жаратама.
- Сизни оюмугъузгъа кёре, бусагъатда
малкъар тилден устазла хазырлауда не
халдады?
- Саулай алгъанда, малкъар тилден устазла
хазырлауну программалары не жаны бла да
тийишли даражада, керекли халда тынгылы

Къарачай – малкъар халкъны
жаш тёлюсюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фондну
Нальчикдеги филиалында 22-чи
октябрьде 15 сагъатда Къабарты
– Малкъарны халкъ поэти, РСФСРни М. Горький атлы Къырал саугъасыны лауреаты, Сыйлылыкъны
Ордени бла саугъаланнган поэт
Зумакъулланы Танзиляны юбилей
ингири боллукъду.
Ол литература – музыкалы халда барлыкъды. Ары дагъыда Танзиляны поэзиясын сюйгенле, сабийле
да келликдиле. Ингирде шайырны
назмуларын окъурукъдула, юбиляр кеси да эшитдирликди сейир

кючлери, ариулукълары болгъан
тизгинлерин. Фондну ишине тири
къатышхан белгили жаш жырчыла да поэтни назмуларына кёре
этилген жырланы айтырыкъдыла,
видеогъа жазылгъан алгъышла да
тюбешиуге энчи къууат берликдиле.
«Эльбрусоид» бу иш бла байламлы сайтында тема ачханды.
Танзиля Мустафаевнагъа сорууу
болгъан аны бераллыкъды.
Тюбешиу бу адрес бла боллукъду: Нальчик шахар, Ахохов
атлы орам, 92. Телефону:
(8662) 77 – 59 - 12.

Тюрк миллетле

Венгриядан келген къонакъла адамларыбызны,
табийгъатыбызны ариулугъун да жаратхандыла
Чирик кёл турбазагъа Венгриядан бизни тилли эки жаш келгенлерин эшитип, ары ашыгъышлы жетеме. Жол нёгерим
Къарчаланы Мухадинди. Биз
ары келгенде, къонакъла кёл
тёгерегинде жюн базаргъа къарай тура эдиле. Биргелерине да
Къашхатаудан Таппасханланы
Мухтар нёгерлери бла.
Ала къонакълагъа, кече къалыр жер да къурап, жарыкъ тюбегендиле. Узакъдан келген жашла
бла ушакъ этебиз. Ала да ёз тиллеринде, биз да тауча хапарлашабыз. Бир да артыкъ уллу башхалыкъ барды деп ангыламадыкъ,
жаланда ала бираз жумушагъыракъ сёлешедиле. Бюгюннгю
жашауларыны, тарыхларыны,
культураларыны юслеринден кёп
сейир хапар айтдыла.
Жашладан бирини аты Дауутду. Ол профессорду. Бийик
билим берген окъуу юйде тюрк
тилли миллетлени тиллерин
тинтиу жаны бла ишлейди. Аны
анасы Къараланы къызларыды.
Къыпчакъ миллетденди. Кёп
ёмюрле мындан алда къыпчакъ
миллет, монгол аскерле бла уруш
эте, Кёней ханны башчылыгъында Венгриягъа кёчгенди. Тарыхда
жюрюген аты хан котянды.
Мындан къачып, тохтагъан
жерлеринден уллу эл къурайдыла. Кесине Кёней ауул атайдыла.
Элни бир жанында бийик дуппур барды. Анга Кёней дейдиле.
«Бизни ханыбыз Кёней анда кёмюлюпдю». Сиз ёлгеннге бастырылды дейсиз, биз а кёмюлдю,
деп айтабыз», дейди Дауут.
Бюгюнлюкде Венгрияда 300
мингден аслам къыпчакъ жашайды. Ала кеслерин къуманлагъа
санайдыла. Эллери, шахарлары
да бар. Асламысында малчылыкъ, жерчилик бла кюрешедиле.
Къой, тууар, ат тутадыла. Венгерли ёгюзле деп, уллулукълары
бла битеу дуниягъа айтылгъан
узунмюйюз тууарланы къыпчакъла ёсдюредиле. «Сютден
жау, бишлакъ, айран да этебиз.

Айраннга уа жууурт дейбиз. Сабанлада уа арпа, зынтхы ёсдюребиз. Зынтхыдан а аламат боза
биширебиз»,- дейди Дауут.
Къойланы аслам т у та дыла.
Алагъа да улакъ, токълу, къочхар деп, тюз бизнича айтадыла.
«Жаяу кёп айланып арыдыкъ»,дейдиле жашла, ышара . Да биз
да алгъаракълада жыяу деп айта
эдик. Нек эсе да арт жыллада ол
сёз жаяугъа бурулгъанды ансы.
Гыржыннга– ётмек, жюлгючге
жюлгюч, къызгъа да къыз дейдиле, жашха уа - улан. Жылы келген
акъсакъалгъа уа-эски киши.
Экинчи къонагъ а Акъкъушланы
Григорийди. Ол а орусча да ариу
сёлешеди. Кеси да половчуду:
«Биз а къыпчакъладан эсе 300
жыл алгъаракъ келгенбиз Венгриягъа. Хазарлыла бизни чачхандан
сора 895-чи жылда Кавказдан кетгенбиз. Ол жыл окъуна Венгрияда
тохтайбыз. Андан башланады бизни къыралны къуралгъан кюню.
Кавказда да къарындашларыбыз
къалгъанларын билебиз. Бизде
алагъа совартыла деп айтадыла.
Бизни биринчи ёзюрюбюз Леведи. Аны юй бийчеси Дула деген
алан патчахны къызы. Бюгюнлюкде половчула жарым миллиондан
артыкъ болабыз.
Алгъын Австро-Венгрия деген
уллу империябыз бар эди. Биринчи
дуния сермешден сора ол чачылады. Кёп мадияр жер башха къыраллагъа кюч бла ётдюрюлгенди.
Половчуланы иги кесеги Словакияда жашайды. Алай болгъанлыкъгъа, къоншу миллетле алагъа
венгерли половчула дейдиле. Башха халкълагъа къошула-къошула,
тилибизни тас эте барабыз. Жаш
тёлю ана тилин билмейди. Тукъум, жер атлада кеси сёзлерибиз
сакъланнгандыла. Аладан юлгю
келтирирге сюеме: Акъкъушлары, Сакъаллары, Адамлары эм
башхала. Жер-суу атланы да бир
къауумун айтайым: Чаллоу кёзю,
Таркъан, Гёмюр, Барш, Торнакъ,
Баш Къобан, Уллу Къарча, Къарча
Журту. Къарчаны атын жюрютген

а Словакияда 14 жер барды»,деп къошады Акъкъуш улу.
Бу адам бери алгъаракълада
да келип, кетгенди. Эски тау
адетлени, жырланы жазып алгъанды. Андан бери Кавказда
жашагъан тюрк тилли миллетледен 1500 жыр жазып алгъанды.
Кеси уа илмуланы кандидатыды.
Венгерли тёреле бла байламлыды иши. Уста къыл къобузчу,
сыбызгъычы, гыбыт къобузчуду.
Макъамларыбыз бек ариу келишеди бирге дейди. Григорий
Чирик кёлню жагъасында гыбыт
къобузун согъуп тебирегенде,
тёгерек адамдан толуп къалды. Таулу макъамлагъа да бек
устады. Тепенаны, Бийнёгерни
уа толусунлай да сокъгъан да,
жырлагъан да этди.
Андан сора жашла тохтагъан
къонакъ юйде бираз хапар айтдыкъ. Тилманч керек болмай, бир
бирни ангылайбыз. Бу эки жаш
кёп тюрк тилли миллетде къонакъда болгъандыла. Барысындан да алагъа къарачай-малкъар
тил жууукъ болгъанын чертдиле.
Дауутну юй бийчеси къыргъызлы къызды. Юйде къыргъызча,
къуманча сёлешедиле. Битеу
тюрк тилледен бизни тил барындан да ариу, таза, бай болгъанын
чертди кеси уа.
«Жеригизни ариулугъундан
тоялмайма. Бизде быллай бийик
таула жокъдула. Адамларыгъыз
чырайлыла, жарыкъ кёллюле,
таза жюреклиледиле. Онг болса, къадар буюрса, биз энтта
да бери келликбиз. Сизни юсюгюзден а анда уллу хапар айтырыкъбыз. Кавказда къалгъан
къарындашларыбызны
бизни
ата журтубузда да билирге сюедиле»,- дейдиле Венгриядан
келген жууукъларыбыз.
ОСМАНЛАНЫ Хыйса.
СУРАТДА: солдан онгнга: Чеченланы Альберт, Къарчаланы
Мухадин, Акъкъушланы Григорий,
Дауут, Таппасханланы Мухтар,
Османланы Хыйса.

Саулукъ
жарашдырылгъандыла. Айтмай кетерге жарамаз, бу ахыр беш – алты жылда кёп жангы
окъуу пособие басмаланнганды, ол а билим
бериуню кереклисича игилендиргенди.
Кемчилиг а (ол устазны ишини юсюнденди) - асыры кёп къагъыт ишди. Ол устазны
дерслеге файдалы хыйырланыргъа боллукъ
кёп заманын алады.
- Дипломларын алгъанла ишни къыйналмай табамыдыла?
- Бу соруу ючюн сау бол. Кёп жылланы
ичинде сынап къарайма да, бек иги студентлерибиз, сайлагъан усталыкъларына терен
сюймекликлери болгъанла, жарсыугъа,
колледжни окъуп бошап, иш а табалмайдыла. Ала, башха амаллары болмай, кими
- тюкенде, кими – кафеде, дагъыда башха
жерледе ишлерге кюрешедиле. Ол затха
бек жарсыйма, нек дегенде бизни жамауат
аланы бетлеринде фахмулу жаш устазланы
тас этеди.
«Устаз – миллетни скульпторуду» деген
сёз барды. Аны хар бирибиз да эсибизде
тутаргъа борчлубуз. Къыралны жанындан
фахмулу жаш устазлагъа эс бурулса, бек
ахшы иш боллукъ эди ол.
Ушакъны ЗАНКИШИЛАНЫ
Людмила бардыргъанды.

Остеопорозну заманында билир ючюн
Жыйырманчы октябрьде Нальчик шахарда Медико-консультативный диагностика арада «Остеопорозну профилактикасыны битеудуния кюню» деген акция
бардырылады.
Диагностика арагъа эки жюз чакълы бир адам
келген эди ол кюн. Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы билдиргеннге кёре, остеопороз
инвалид болууну эм ёлюмлени сылтауларыны арасында тёртюнчю жер алады. Адамны сюеклеринде
кальций жетмесе, ала ууалып башлайдыла. Остеопороз заманында билинсе, сюекледе кальцийни
мардагъа келтирирге болады: шёндюгю препаратла
аллай онг бередиле.
Кальций бек кёп сют ашда барды. Кюн сайын
эки стакан сют ичерге, бир бурху бишлакъ ашаргъа
керекди. Сары жауда, чабакъда, ёпкеде, жумуртха сарысында, шапталда, хобустада, дугъумда да
барды кальций.
Диагностика арада денситометр болгъанлыкъгъа, жарсыугъа, поликлиникалада жокъду. Болсада
сюегини халын билирге сюйген адам диагностика
арада терапевтден направлениясы бла денситометрде тинтилип, кальцийни жетгенин-жетмегенин
билаллыкъды.
БАЙСЫЛАНЫ Марзият.

4

Бараз кюн, 2014 жылны 22-чи октябри

ЗА МАН

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

КъМР-ни ПРОКУРАТУРАСЫНДА

Акция

Тишлеге гитчеликден
къайгъырыргъа юйретгендиле

Жалгъан аракъы чыгъаргъан терсленеди
Къабарты-Малкъарны прокуратурасы законсуз предпринимательствону юсюнден уголовный ишге кёре этилген оноуну
къабыл кёргенди.
КъМР-ни прокуроруну орунбасары А. Махов Прохладна
районда жашагъан адамгъа
уголовный иш ачылгъанын
тюзге санагъанды. Ол РФ-ни
Уголовный кодексини 171-чи
статьясыны 2-чи кесегини
«б» пунктуна тийишлиликде
терсленеди (законсуз предпри-

Нальчикни биринчи стоматология поликлиникасында «Бешачхыч» деген профилактика акция бардырылгъанды. Анга
шахарны 31-чи номерли орта школуну
гитче классларыны окъуучулары къатышхандыла. Стоматологла оюн халда
сабийлеге тишлери аурумазча къаллай
амалланы хайырланыргъа керек болгъанларын билдиргендиле.

нимательство, андан не къадар
аслам хайыр тюшюрюуню жолларын излеу).
КъМР-де МВД-ны Следствие
управлениясы тинтгенде ачыкъланнган шартлагъа кёре, Прохладный шахарда жашагъан
адам байыгъыр муратда законсуз спирт, бош шешала, этикеткала сатып алгъанды, «Золотой
велес» маркалыды деп кеси
юйюнде ичги чыгъаргъанды. Ичгини «Универсал» ООО-ну хайырланылмай тургъан складларыны

биринде асырагъанды. Кеси уа
ол обществону генеральный
директоруну орунбасарыды. Законсуз продукцияны КъМР-де
МВД-ны Экономика къоркъуусузлукъ управлениясыны къуллукъчулары ма ол предприятияда
тапхандыла.
Тинтиуле тохташдыргъанларына кёре, КъМР-де эм андан тышында къоншу регионлада сатаргъа деп 6 миллион сом багъасы
аракъы чыгъарылгъанды.
Прокурат ура бу уголовный

ишге кёре тийишли бегим къабыл этип, аны Прохладна район
сюдге жибергенди. Терсленнген
адам 5 жылгъа дери тутмакълыкъ сынаргъа боллукъду.
Законсуз чыгъарылгъан продукция сыйырылгъанды. Уголовный ишге сюдде къаралып
бошалса, ол заманда белгили
боллукъду бизнесменни керти
терслиги.
КъМР-ни прокуратурасыны
аппаратыны бёлюмю.

СОРУУ
Башда сагъынылгъан поликлиниканы баш врачы
Мурат Шарибов айтханнга кёре, ала бардырып бу
жолгъу акция биринчи тюйюлдю. Аллында сагъынылгъан школ бла учреждение байламлыкъ жюрютгенли эки жыл болады.
-Профилактика ишибизни бардыргъаныбызны
магъанасы сабийле саулукъларына гитчеликлеринден эс бурурча этергеди. Бюгюн былайгъа келген
школчуладан кёбюсю тишлерин тюз къалай тюрлю
ариуласала иги боллугъундан ангылаулары окъуна
жокъду. Аталары бла аналары уа ол кемчиликге эс
бурмайдыла. Сёз ючюн, орта класслада окъугъан
школчуланы бир ненча азыу тишлери кариесге хорлатыргъа боладыла. Онбеш жылларында коронка
салыргъа да кёп кере тюшеди.
Акцияны чеклеринде билдириу, юйретиу дерсле
бардырабыз. Тишлени биринчи жаулары уа бал
туз кёп болгъан затланы ашау, тютюн ичиу эмда
саулукъларын сакъларгъа уллу эс бурмагъанларынданды, -дейди Мурат.
КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну
пресс-службасы.

Ауур атлетика

Юйлени отдан сакъларгъа жарарыкъ амалланы эсгертгендиле
Нальчикде от тюшюуден сакъланыугъа надзорлукъ этген служба кюз арты, къыш айла жууукълашханлары бла байламлы ёртен
къыйынлыкъдан сакъланыуну
жалчытыр муратда «Юй жашауну отдан сакълау» темагъа
атап, акция-соруу бардыргъанды.
Анга волонтёрла, окъуу юйлени
студентлери тири къатышхандыла. Сорулгъанланы саны 3583
адамгъа жетгенди. Тинтиулеге
кёре, аланы 22 проценти от
къыйынлыкъ болгъан жерде не
этериклерин билмейдиле.
Жылны бу кезиуюнде от
къоркъууну чурумларын, сылтауларын айтхан заманда, сууукъла
келгенлерин, печьледе от тиргизгенлерин, электроприборла
кёп хайырланылгъанларын,
дачалада къалгъан-къулгъанланы, къауданны жандырыу
дегенча затлагъа айырып уллу
эс бурулады. От къыйынлыкъ асламысында уллу кёллюлюкню хатасынданды. Заманында юйлени
ожакълары тазаланмай, жарылгъан жерлери сюртюлмей, отха
жууукъ жерледе эски, чириген
агъачла кетерилмей къаладыла,
электроызланы жалгъаннган,
къарыусуз къысылгъан жерлерин жангыртып туруугъа кёпле
сансыз къарайдыла.
2014-2015 жылланы кюз арты,
къыш айлада Нальчик шахарда
бир къауум къурау эм шарт иш

ЖОЛ

эм Алим Темботов, нарткъалачы
Сергей Лысенко, Жанхотиядан
Алим Шогенов, Исламейден Алан
Балкизов эм Азрет Степанов, тырныауузчу атлет Балаланы Расул
хорлагъандыла. Аланы Анатолий
Апшев, Михаил Шекемов, Муаед
Шаов, Аскерби Хамурзов, Чингиз
Дахкильгов юйретедиле.

Бу эришиуде къытханла Россейни ноябрьде Старый Оскол
шахарда бардырыллыкъ биринчилигине къатышырыкъдыла.
ТЕМИРЛАНЫ Анатолий.
СУРАТДА: эришиуге къатышханла.
Сурат авторнуду.

Сейир этерчады

Къайсы китап игиди
Электрон китапладан эсе къагъыт китапла игидиле деп тохташдыргъандыла норвегиялы алимле.
Ала айтханнга кёре, электрон китапны иги ангыламайдыла адамла. Специалистле тинтиуле бардыргъандыла кеси ыразылыкълары бла анга къатышыргъа сюйгенле бла. Алагъа детектив романланы
окъутхандыла. Экспериментге къатышханланы юч
къауумгъа юлешгендиле: аладан бирлерине электрон тюрлюсюн бергендиле, башхаларына къагъыт
китапланы. Сора экспериментге къатышханлагъа
окъугъанларыгъызны юслеринден хапар айтыгъыз,
дегендиле. Эришиуде текстни къагъытда жазылгъанын окъугъан къауум хорлагъанды.
Биринчи къауумну бир-бирлери уа сюжетни баш
жигитлерини юслеринден абери окъуна айталмагъандыла эм сюжетни магъанасы не болгъанын
ангыламагъанларын билдиргендиле.
«Биз электрон китап неда окъуу китап адамгъа
онг бермегенин ангылагъанбыз – ол китаплада не
жазылгъанын адам тюшюнмей къалады, экранны
дайым къалтырап тургъаныны хатасындан. Аны
окъугъан адам, жазылгъандан эсин бир жанына буруп, не окъугъанын иги ангыламайды, сора окъугъанын къайтарып окъургъа кюрешеди»,-дегендиле
проектни авторлары. Ангылашынмагъан чурумдан
сора да, электрон китапны окъугъанда адамла
чыгъарманы 6,2 процентге акъырын окъугъандыла,
сынаугъа къатышханладан эсе.

Чыракъны ёчюлтюп
жукълагъыз
Чыракъ жанып тургъанда жукъласагъыз– ол
саулукъгъа заранды, дегендиле японлу алимле. Сынаула ачыкълагъанларына кёре, жарыкъ,
адамны жукъусуз этгенден сора да, гипертонияны

къозгъайды, санын мыккылландырады. Андан сора
да, адамны санында алыш-бериш процесслеге
чырмаулукъ этеди. Тинтиу ишлени бардыргъанланы
айтханларына кёре, жарыкъда жукъларгъа юйрениу
адамны кеси кесин ёлтюрюрге тюртеди.
Алимле ачыкълагъанларына кёре, жукъусузлукъ
адамны чархында бола тургъан жашау магъаналы
тюрлениулеге заран болады.

Эт ашамагъанла терк
къартаядыла
Эт ашамай тохтау адамны жашауун къысхартады эм эртте къартайтады, деген оюмлудула
британлы алимле. Артыкъда– тиширыула, нек
дегенде ала эт ашамай тохтасала, этде болгъан
белокла эм башха микроэлементле жетиширик
тюйюлдюле, аны хатасындан адамны саны терк
къартаяды.

Кофени кёп ичмегиз
Кофени чекден оздурмай хайырлансагъыз, ол
тишлени тозураудан къоруулайды, дейдиле АБШны тинтиуле бардырыучу алимлери. Ала бардыргъан тинтиуле ачыкълагъанларына кёре, сынаулагъа къатышхан адамла бир кесек эм андан да
кёп кофе ичгенлени тишлери аз тозурагъандыла,
кофе ичмегенле бла тенглешдиргенде. Тозурагъан тишле парадонтоз аурууну къозгъайдыла, ол
а тишлени кючлерин осалландырады эм тюшюреди. Экспертлени айтханларына кёре, адамны
чархында антиоксидантла бардыла, ма аладыла
тишлени тозураудан къоруулагъанла да. Алай эсе
да, кофени чекден оздуруп ичерге уа керек тюйюлдю. Нек дегенде, кофе тишлени саргъалтады
эм ауузну тылпыуун ийисли этдиреди.
«АиФ.Здоровье» газет.

лансала, шахарны эм аны адамларыны жанларын, мюлклерин,
юйлерин а ёртенден сакъларгъа
къолдан келликди.
Быйыл Нальчикде «Жашау
журт-2014» деген ат бла надзорлукъ этиу эм профилактика
магъаналы ишле бардырылгъандыла. Аланы кезиуюнде асламысында общежитлеге эс бурулгъанды. Шахар округну жеринде
уа аллай 61 журт, мекям бардыла.
Аладан 17-си студент эмда 44-сю
муниципал общежитледиле. Аланы барысын да тинтгенде, отдан
сакъланыуну жорукъларына кёп
тюрлю бузукълукъла этилгенлери
ачыкъланнганды. Аллай кемчили-

Къоркъуусузлукъгъа
жораланнган
ушакъла
КъМР-де МВД-ны Жолда
жюрюуню къоркъуусузлугъуну къырал инспекциясыны
управлениясыны бёлюмлери быйыл 15-чи октябрьде
«Къоркъуусузлукъну бел бауу.
Сабий шинтик» деген ат бла
республикалы профилактика
рейд бардыргъандыла. Аны
магъанасы водительле жолда жюрюуню жорукъларына
бузукълукъ этгенлерин ачыкълауду эм ол жаны бла профилактика мадарлагъа жолоучуланы эслерин бурууду.
Рейдни кезиуюнде жолда
жюрюуню жорукъларына 460
бузукълукъ этилгенди, ол
санда къоркъуусузлукъну бел
бауларын хайырланыуну жорукъларына-185, сабийлени
къоркъуусузлукъ шинтиклери бла байламлы -77, жаяу
а дамла жолда жюрюуню
жорукъларын бузуп 4 терслик
этилгендиле.
Профилактика ма дарланы кезиуюнде ГИБДД-ны
къуллукъчулары адамла бла
жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну юсюнден ушакъла
бардыргъандыла.
КъМР-де МВД-ны
пресс-службасы.

М. ШУГУШЕВ,
Нальчикде от тюшюуден
сакъланыугъа надзорлукъ этген
бёлюмню начальнигини
орунбасары.

Полицияны харкюнлюк ишинден

Алтын урлагъан
тутулгъанды

Жерлешлерибиз Старый Осколда
къарыуларын кёрлюкдюле
В.А. Губанов атлы «Геолог»
спорт-саулукъ кючлеу комплексде ауур атлетикадан 1996 жылда
туугъан жаш адамланы араларында КъМР-ни биринчилиги
ётгенди.
Анда кеслерини ауурлукъ категорияларында Атажукино элден
Мурат Шетов, Беслан Гордогожев

тамамланырыкъды. Аладан быллайланы энчи белгилерчады:
-жашау юйлени, мекямланы
къатларында жанаргъа къоркъуулу
мулхарладан, багушладан тазаларгъа субботникле бардырыу;
-юйлеге жууукъ жерледе киркипчик жыйылгъан эсе, алагъа от
салыуну эркин этмезге;
- электрооборудованияны бузукъсуз ишлеуюн жалчытыргъа;
-от тюшюп къалса, ары барлыкъ
автомашинала суу аллыкъ кёллени,
суу жагъаланы жолларына къараргъа, транспорт чырмаусуз жюрюрча
этерге.
Бу башда айтылгъан эм аллай
башха мадарла алжаусуз тамам-

кле ючюн жууаплы адамланы барысы да административ жууапха
тартылгъандыла.
Кемчиликле уа быллайладыла:
-от тюшгенни билдирген автоматла хар жерде да жокъдула;
-журтну не ичинде, не тышында
от ёчюлтюрге суу табылмазлыкъ
мекямла бардыла;
-мекямланы жанаргъа къоркъуулу агъачлары эм башха затлары
от тюшсе жанмазча суулу затла
бла къоркъуусуз этилмегендиле;
-мекямланы терезелерине, эшиклерине темир чалдишле урулгъанлары от тюшген кезиуде адамланы
жанларын сакъларгъа къыйын
келеди;
-электрокючню хайырланыуда
да жорукълагъа кёп бузукълукъла
этиледиле.
Россейни МЧС-сини КъМР-де
Баш управлениясы общежитлени
мекямларын энчи контрольда тутханы да кёргюзтеди бюгюнлюкде
аллай журтланы от тюшюуден
сакълауда кемчиликле кёп болгъанларын. Алайды да, 2015 жылны планында да аллай мекямланы терк-терк тинтирге, алагъа сакъ
болургъа кереклисини юсюнден
шарт борчла белгиленнгендиле.

Бу кюнледе КъМР-де МВД-ны
къуллукъчуларына Нальчикде жашагъан биреуден келген тарыгъыу
къагъытда жазылгъаннга кёре, аны
фатарындан 30 000 сом багъасы
алтын керекле урланнгандыла.
Излеу иш къолгъа терк аланып,
Ич ишлени министерствосуну уголовный розыск управлениясыны
къуллукъчулары ол аманлыкъны
этгенине ишекликде Нальчикде
жашагъан 21-жыллыкъ жашны
тутхандыла.
Урланнган затла сыйырылгъандыла, жаш тутулгъанды, анга уголовный иш ачылгъанды.

Фирманы
тонагъандыла
Чегем районну полициясы уручулукъ этгенлерине ишекликде Нартанда жашагъан экеуленни тутхан-

ды. Ала акционер обществоланы
бирини административ юйлерин
тонагъандыла. Оператив-излеу ишлени кезиуюнде ачыкъланнганына
кёре, уручула Нартан элде жашагъан тенгле –29 эм 21-жыллыкъ
жашладыла.
Полициячыла айтханнга кёре, ала
жашырын фирманы юйюне кирип,
андан 47000 сом багъасы ырысхы
урлагъандыла.
Аны бла байламлы уголовный иш
ачылгъанды.

Итле жыйыны
иги биледиле
КъМР-де МВД-ны Уголовный
розыск управлениясы эм Россейни
ФСБ-сыны Къабарты-Малкъарда
управлениясыны къуллукъчулары
республиканы жеринде героин
наркотикле келтириучю эм сатыучу
аманлыкъчыланы регионла аралы
къауумуну жолун кесгендиле.
Быйыл октябрьде Нальчикде Комаров орамда «Газель» автомашина
тохтатылгъанды. Аны иесини - бу
жерли адамны - кесин эм автомашинасын да къармагъанларында,

31 грамм героин, ууакъ-ууакъ
кесекчиклеге юлешинип, букъдурулуп тургъанлай тапхандыла.
Жашха ары дери да сюд этилгени
ачыкъланнганды.
Андан сора да, оператив-излеу

ишлени кезиуюнде аманлыкъчы
къауумну алты адамы тутулгъанды.
Аланы айтыулары бла право низамны сакълаучу органланы адамлары
шахарны тийресинде фермаланы
бирине баргъандыла. Анда уа
излеучю итлени болушлукълары
бла букъдурулуп тургъан 78 грамм
героин табылгъанды. Аманлыкъчы
къауумдан битеу да 850 грамм бек
уулу зат сыйырылгъанды.
Бу шартха кёре РФ-ни Уголовный
кодексини 228.1-чи статьясыны
4-чю кесегине тийишлиликде
(законсуз сатып алыу, сатыу неда
башха жерге жибериу, психотроп
затланы эмда алагъа ушагъан
наркотиклени асырау, сакълау,
биреуге бериу, хайырланыу) уголовный иш ачылгъанды.
Бусагъатда оператив- излеу ишле
андан ары бардырыладыла, аманлыкъчы къауумну башха адамлары
изленедиле.

Хуржунунда наркотикле
Россейни МВД-сыны «Урван»
муниципалла аралы бёлюмюню
къуллукъчулары бу кюнледе Нарткъалада Ахметов орамда эндиге
дери да бир ненча кере сюд этилген бу жерли 39-жыллыкъ жашны
тутхандыла. Аны къармагъанда,
ичинде наркотиклери болгъан хуржун тапхандыла.
Экспертле айтханнга кёре, анда
232,3 грамм марихуана букъдурулуп болгъанды, киши тутулгъанды,
анга уголовный иш ачылгъанды.

Театр

Сахнада - биягъы «Ревизор»
Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал
драма театр кесини кезиулю сезонун ачады. 28-чи
октябрьде ол закий орус драматург Н. В. Гогольну
«Ревизор» деген комедиясына кёре салыннган
оюнуна къараргъа чакъырады. Аны режиссёру
Атмырзаланы Магометди, художниги Баккуланы
Владимирди.
Спектакльге Атмырзаланы Магомет, Бегийланы

Заур, Бачиланы Александр, Бичиланы Хажи – Дауут, Тохаланы Зулкъарний, Таппасханланы Галима,
Бечелланы Людмила, Мызыланы Аубекир эм башхала къатышадыла.
Оюн 18 сагъат 30 минутда башланады. Ол орус
тилге да кёчюрюледи.
Соруулары болгъанла бу телефонла бла сёлешсинле: 47 - 50 – 40; 47 – 54 - 37.
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