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Низамсыз къуллукъчула 
жаяу жюрюрюкдюле

Ингушетияны Башчысы Юнюс-Бек Евкуров жолда 
жорукълагъа бузукълукъ этген эмда тазирлерин тё-

лемеген къуллукъчуладан ишчи автомобильлени сыйырыр 
умутлуду. Аны ючюн деп энчи комиссия да къуралгъанды.

Эсигизге салайыкъ, республикалы УГИБДД-ны билди-
риулерине кёре, быйыл Ингушетияда 191 жол-транспорт 
авария эсепге алыннганды. Алада 70 адам ёлгенди эмда 
307-си жаралы болгъанды. Былтырны бу кезиую бла тен-
глешдиргенде, жоллада аварияланы саны 26,5 процентге 
ёсгенди.

Директорланы совети 
алышыннганды

«Курорты Северного Кавказа» АО-ну директор-
ларыны советини 11 адамдан къуралгъан жангы къа-

ууму  акционер компанияны болжалындан алгъа барды-
рылгъан жыйылыуунда айырылгъанды, деп билдиргендиле 
акционер обществону пресс-службасындан ИНТЕРФАКС-
ЮГ агентствогъа. Компанияда ангылатханларына кёре, 11 
адамдан жаланда ючюсю алышынмай къалгъанды. Алайды 
да, директорланы советини ючден экиси жангыртылгъанды.

Рекордла китабына 
тюшерге тийишли кюйюз

Дагъыстанны Огни  элинде къол бла бек уллу кюй-
юз согъулгъанды. Ол Россейни рекордла китабына 

тюшерге боллукъду.  Аны узунлугъу 6,3, кенглиги уа 4 
метрди, ауурлугъу 70 килограммды. Анда Дербент шахар 
суратланыпды.

Кюйюзню  устала бир жыл бла тёрт айны ичинде согъуп 
кюрешгендиле.  2015 жылда аны Нарын-Къалада жама-
уат кёрсюн деп такъгъандыла, артда уа Москвагъа бла 
Бакугъа элтгендиле. Кюйюзню 10 миллион сомгъа алыр-
гъа сюйгенле чыкъгъандыла, алай художник аны сатаргъа 
унамагъанды.

Ахшы тёрелеге юйрете
Шимал Осетияны школларында «Юйюр насыпны 

дерслерин» кийиредиле. Республика  аллай проект 
бардырылып башланнган биринчи россейли регионду

-Бу шарт юйюрню ахшы тёрелерин къоруулауну Кавказ 
къолгъа къаты алгъанына шагъатлыкъ этеди. Юйюр насып-
ны дерслерин кийириуню  юсюнден сёз эрттеден келеди, 
энди сизни борчугъуз – программаны бегитиргеди эмда  
сынауугъуз бла байыкъландырыргъады,- дегенди сабий 
омбудсмен Анна Кузнецова Шимал Осетияда болгъанда.

Сталинни Грузиягъа 
къайтарыуну дурус кёреди

Чеченни башчысы  Рамзан Кадыров  Иосиф Сталинни 
сюеклерин туугъан жерине элтип басдырыргъа керек-

ди деп, алай оюмлайды. «Грузия Сталин оноу этген Совет 
Союзну бир кесеги эди, аны себепли республика  аны 
кесинде асыраса тюз боллукъ эди. Россейни миллионла 
бла адамлары  анга ыразы болуп къаллыкъдыла»,-дегенди 
ол  «Интерфаксха» берген интервьюсунда. 

Рамзан Кадыров Россейде Никита Хрущевну атын а 
ёмюрлюк этерге кереклисин чертгенди.  «Анга ким къалай 
къараса да, ол чеченлилеге бла ингушлулагъа тюзлюкню 
къайтарыугъа уллу къыйын салгъанды»,-дегенди.

Юч регионнга – 
жангы реанимобильле

Быйылны ахырына дери Ставропольени, Дагъыстанны 
бла Къарачай-Черкесни саулукъ сакълау учреждени-

ялары жангы реанимобильле къоллу боллукъдула. Аланы 
алыргъа деп РФ-ни Промышленность эмда транспорт мини-
стерствосуна бюджетден къошакъ ахча бёлюуню юсюнден 
буйрукъгъа Россейни премьер-министри  Дмитрий Медве-
дев къол салгъанды.

Автомобильле тюзюнлей уллу россейли производитель-
леден алынырыкъдыла. Ала терк  медицина болушлукъ 
берирча, реанимация да этерча битеу керекле бла жалчы-
тыллыкъдыла.

Информагентстволаны билдириулерине кёре 
ТЕКУЛАНЫ Хауа хазырлагъанды.

Ыйыкъны Интернетде, тюрлю-тюрлю мес-
сенджерледе республикада сабийлени урлау 
бла кюрешген аманлыкъчы къауум барды 
деген жарсыулу хапарла кенг жайылгъанды-
ла.  Бир ненча кюнню ичинде адамла аланы 
бир-бирлерине жиберип, къайгъы къозгъап 
тургъандыла. 

Халны ангылатырларын, къоркъурча затла 
болгъанларын бла къалгъанларын билир му-
рат бла КъМР-де Ич ишле министерствогъа 
сёлешгенбиз. Бизге берилген жууапха кёре, 
республикада акъылбалыкъ болмагъанланы 
праволарына бузукълукъла этилгенлери бла  
байламлы шартла ачыкъланмагъандыла, ич 
ишле органлагъа аллай  тарыгъыула этилме-
гендиле. «КъМР-де Ич  ишле министерство  
аманлыкъла этилгенлерини неда хазырланнган-

ларыны юслеринден право низамны сакълаучу 
органлагъа билдирирге чакъырады, ол санда 
акъылбалыкъ болмагъанла бла байламлы»,-деп 
айтылады жууапда. 

 РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де След-
ствие управлениясыны къуллукъчулары да бар-
дыргъандыла тинтиуле.  Ведомстводан бизге  
айтханларыча, акъылбалыкъ болмагъанланы 
жашауларына, саулукъларына  къажау аман-
лыкъла этилгенлерини юслеринден шартла жокъ-
дула. «Интернетде, социал  сетьледе жайылгъан 
фотороботланы, суратланы, билдириулени право 
низамны сакълаучу органла салмагъандыла. 
Следствие управление жалгъан билдириулени 
жайгъанланы тохташдырыу жаны бла мадарла 
этерикди»,-деп айтылады билдириуде.

ТИКАЛАНЫ Фатима. 

Ким жаяды жалгъан хапарланы?

21 ноябрьде Россейни Ара 
айырыу комиссиясы эмда 
Эркин айырыуланы россей-
ли фонду Москвада «Россей 
Федерацияда айырыулагъа 
къарау» деген битеуроссей 
конференция бардыргъан-
дыла. Аны ишине КъМР-
ни Жамауат палатасыны 
председатели Хазратали 
Бердов да къатышханды.

-Хазратали Александрович, 
РФ-ни Президентин айырыу-
ну юсюнден федерал законо-
дательствода не тюрлениуле 
этилгенлерин айтсагъыз эди.

-15 ноябрьде РФ-ни Къырал 
Думасында «Россей Федера-
цияны Президентин айырыуну 
юсюнден» Федерал законнга 
тюзетиуле кийириуню юсюн-
ден» законопроект биринчи 
окъулууунда къабыл кёрюлген-
ди. Анга кёре, РФ-ни Жамауат 
палатасына, регион жамауат 
палаталагъа да  избирком-
лагъа къараучуланы жибе-
рирге эркинлик бериледи. Ала 
къол кётюрюуле баргъанда 
бузукълукъ этилмезин жалчы-
тыугъа кеслерини юлюшлерин 
къошарыкъдыла. Аны бла бай-
ламлы бизге уллу да, жууаплы 
да борч салынады.

РФ-ни Жамауат палатасыны 
секретары Валерий Фадеев 
аны юсюнден шарт айтханды: 
«Бизге ол уллу сынауду, нек 
дегенде къыралда 95 минг 
айырыу участка барды, жууукъ 
заманда 100 минг къараучуну 
хазырларгъа тюшерикди. Алай  
къыралда жамауат ишге тири 
къатышхан бир ненча мил-
лион адам болгъанын да биз 
билебиз, ма аланы айырыу 
комиссияла бла бирге ишлерге 
чакъырабыз»,-деп.

  Жамауат палаталагъа  пре-
зидент айырыулагъа къараучу-
ланы сайлап жиберирге эркин 
этиу, бир жанындан, граждан 
обществону бу институтуна 
ышаныулукъ этилгенин кёр-
гюзтеди, башха жанындан а –  
уллу жууаплылыкъ салынады.

-Анга жораланып Россейни 
Ара айырыу комиссиясында 
битеуроссей конференция 
бардырылгъанмыды?

-Хау, ЦИК федерал законнга 
тюзетиуле кийирилгени бла  
байламлы олсагъат тийишли 
атламла этгенин белгилемей 
жарамаз.  Конференцияда 
къырал башчы ючюн къол 
кётюрюулеге жамауатдан къа-
раучуланы хазырлауну тюрлю-
тюрлю вопрослары сюзюлген-
диле.

Аны ача, ЦИК-ни предсе-
датели Элла Памфилова бла 
РФ-ни Жамауат палатасыны 
секретары Валерий Фадеев 
Бирге ишлеуню юсюнден ке-
лишимге къол салгъандыла. 
Анда уа жамауат контрольну 
къурау эмда къараучуланы юй-
ретиу  бла байламлы жумушла 
да белгиленедиле. Аны амал-
ларын табарыкъ, къараучу-
ланы сайлауну жорукъларын, 
аланы хазырлауну системасын 
жарашдырлыкъ ишчи къауум 
къурар план да барды.

Конференцияда сёлеше, 
Элла Памфилова быйыл март-
да Россейни президентин 
айырыу къыралгъа айтып айт-
мазча уллу магъананы тутхан 
иш болгъанын эсгертгенди. Ол 
оюм этгенден, РФ-ни Жамауат 
палатасы, регион палатала да 
жамауатны бу ишге тири къа-
тышыргъа кёллендирген кюч 
боллукъду.

Федерация Советни Кон-
ституциялы законодательство 
эмда къырал къурулуш жаны 
бла комитетини председатели 
Андрей Клишас ( башында 
сагъынылгъан законопро-
ектни авторларындан бири), 
айырыулада къараучула бла 
байламлы конференциягъа 
багъа биче, ол айырыулагъа 
ышаныу кючлене баргъанына,  
арт жыллада бу сферада бол-
гъан битеу тюрлюлени магъа-
наларын ангылаугъа себеплик 
этеригин чертгенди.

-Айырыу кампанияны кези-

уюнде Къабарты-Малкъар-
ны Жамауат палатасына уа 
къаллай борчла толтурургъа 
тюшерикди?

-Алгъаракълада айтылгъа-
ныча, бизни уллу эмда къыстау 
иш сакълайды. Биз бусагъатда 
КъМР-ни Жамауат палата-
сында гражданланы айырыу 
эркинликлерин тинтиу жаны 
бла ишчи къауумну къурау бла 
кюрешебиз. Анга палатаны, 
муниципал къуралыуланы жа-
мауат советлерини членлери, 
жамауат организацияланы 
башчылары кирликдиле. Аны 
баш борчлары да белгиленн-
гендиле: айырыу кампанияны 
кезиуюнде айырыу эркинли-
кледе не тюрлениуле болгъа-
нын тинтип, билип турлукъ 
«исси ызны» къураргъа, келе-
чилери ишчи къауумгъа кирген 
жамауат биригиулени, жама-
уат советлени членлеринден 
бузукълукъла этилгенлерини 
эмда аланы сылтаулары бла  
къаугъа къозгъагъанлары-
ны юсюнден билдириулерин 
алыргъа, тинтирге, эсепле 
чыгъарыргъа, къаугъаланы 
тохтатыргъа себеплик этерге.

Битеу бу ишле КъМР-ни Ай-
ырыу комиссиясы бла къаты 
байламлыкъда бардырыл-
лыкъдыла. Аны бла биз Къы-
рал Думагъа депутатла айыры-
уну аллында окъуна келишимге 
къол салгъанбыз. Энди бирге 
тамамланыллыкъ ишлени, ол 
санда жамауат къараучуланы 
хазырлауну да, планын жараш-
дырыргъа керекбиз. Ол жаны 
бла бизге бир тюрлю чырмау 
чыкъмазлыгъына ийнаныпма.

Ахырында айтырыгъым, Жа-
мауат палата политика бла 
арталлыда байламлы тюйюл-
дю, аллай вопрослагъа къа-
рамайды, кандидатладан эмда 
политика партияладан бирине 
да жакъ басарча неда сёгерча 
атламла этерик тюйюлдю.

КъМР-ни Жамауат палата-
сыны пресс-службасы.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Ышаныулукъну шагъаты эмда аны 
бла бирге уа уллу жууаплылыкъ 
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АТТАЛАНЫ Жамал

КЪОЧХАР. 
Б у  ы й ы к ъ д а  а х ч а 

къоллу боллукъсуз. Жа-
шауугъузда тюрлениуле 
артыкъ къууандырмаз-
ла, алай сиз кесигиз да 
юйреннген жорукъла-

рыгъыздан чыгъаргъа излерик тюйюл-
сюз. Солуу кюнледе саулугъугъузгъа 
сакъ болугъуз.

ТАНА. Бу кюнледе  
сюймеклик жаны бла, 
ишигизде да жетишим-
ли боллукъсуз.  Бек 
башы-хар затны же-

тишип тамамлап турууду сизге бусагъ-
атда.  Хар тындыргъан жумушугъузну 
ашыгъышлы этерге тюшгени ючюн сакъ 
кёзден къарагъыз.

ЭГИЗЛЕ. Кесигизге 
ушамагъан ишлени эт-
мегиз. Къатыгъыздагъы 
адамланы айтханлары-
на къулакъ салып тынгы-

ларгъа керексиз бусагъатда. Ыйыкъны 
ортасында къошакъ халда файда тюше-
рикди, ёнкючлеригизни къайтарыгъыз.

АЙЫРЫЧАБАКЪ. Тё-
герегигизде бола тургъан 
ишлеге артыкъ эс бурмай 
турасыз.  Бираз мудах-
лыкъ сынап тура эсегиз, 
сакъ болугъуз, ол депрес-

сиягъа кёчюп къалыргъа боллукъду. Жарыкъ 
кёллю адамла бла тюбеширге кюрешигиз.

АСЛАН.  Ишигиз акъ-
ырын  теберикди. Алай 
гузаба этип тебиремегиз, 
хар зат кесини заманында 
жерине келликди.  Сюй-
меклик бла байламлы  жу-

мушларыгъыз а тап жанына буруллукъдула, 
жаратхан адамыгъыз бла тюбеширге ахшы 
заманды.

КЪЫЗ. Бу ыйыкъда 
башлагъан къайсы ишигиз 
да сизни бойсунууугъузда  
боллукъ тюйюлдю. Аны 
ючюн, жумушну башлар-

дан алгъа тынгылы сагъыш этерге тийишли-
ди, артда жарсып турмазча.

БАЗМАН. Кесигизге 
бир борчланы салгъан 
эсегиз, алагъа жетер ючюн 
къыйналыргъа  тюшерикди. 
Жолугъузда чырмаула 

чыгъарыкъдыла, абындырыргъа кюрешген 
адамла да. Алай тутхан муратыгъыздан 
таймагъанлай барыргъа кюрешигиз.

АКЪЫРАП. Жюреги-
гизге тынгылагъыз. Ич се-
зимигиз не дейди? Ол сиз-
ге билмей тургъанлай бир 
сейир оюмланы ачыкъ этип 

къояргъа боллукъду. Юйюр жашауугъуз 
тап жанына буруллукъду, сизден жаланда 
тёзюмлюлюк изленеди.

МАРАУЧУ.Баям, жа-
шауда бир затны тюр-
лендирирге керекме деп 
сагъыш этгенлей турасыз. 

Бусагъатда анга тап заманды. Алай эрт-
теден бери тамамларгъа деп тургъан жу-
мушларыгъызны болжалгъа салмагъыз, ала 
сизге тыйгъычлыкъ этип турадыла.

ТЕКЕМЮЙЮЗ.  Къур-
шоугъа тюшюп тургъан-
ча сезесиз кесигизни.  
Тёгерегигизге къарагъыз 

– терс сиз жаланда кесигизсиз.  Кюзгюге 
къарагъыз, аны сылтауун туура кёрюп къо-
ярыкъсыз. Башлагъан ишигизни ахырына 
жетдирирге кюрешигиз бусагъатда. 

СУУКЪУЙ. Харкюн-
люк жумушладан эригип-
сиз. Хар затха чамланып, 
ачыуланыргъа хазыр бо-
луп турлукъсуз. Алай 

кесигизни тыяргъа кюрешигиз, ансы бек жууукъ 
адамыгъыз бла сёз болургъа боллукъсуз.

ЧАБАКЪЛА. Бу ый-
ыкъда ишигизден къууа-
нырыкъсыз. Ахча къоллу 
болуп, аны тийишли жу-
мушлагъа жоярыкъсыз. 

Тюрлю-тюрлю къагъытланы жарашдырыр-
гъа керек болса уа, сакълыкъ изленирикди.

Ыйыкъгъа гороскоп
25 ноябрьден 2 декабрьге дери

«Заман» газетни редакциясы  бийик филология билимли, малкъар тилни, аны орфография 
эм пунктуация жорукъларын иги билгенлени корректорну  къуллугъуна чакъырады. Сорлукъ-
лары болгъанла бу телефон номерге сёлешсинле: 40-04-82.

Билдириу

К ё п  б о л м а й  С а н к т -
П ете р б у р гд а  И м п е р ато р 
АлександрI атлы  гимназияда 
«Биз россейлилебиз» деген 
проектни презентациясы ёт-
генди. Ол кеси да Къабарты-
Малкъарны студентлерини, 
магистрлерини эмда аспи-
рантларыны  кёп жылланы 
ичинде орус тилни айнытыу 
бла байламлы илму-тинтиу 
ишле бардыргъанлары бла 
байламлы болгъанды.  

Проектге мектеплени устаз-

лары, студентле эм вузланы 
бла колледжлени препода-
вательлери къатышадыла. 
Аны чеклеринде орус тилни 
магъанасын ачыкъларча, 
даражасын кётюрюрча  «Мен 
орус тилни бла культураны нек 
сюеме?», «Бийик поэзияны 
сагъаты», «Халкъларыбызны 
шуёхлугъу – бизни тарыхыбыз-
да» деген ачыкъ олимпиада, 
конкурс,   акция эмда халкъла 
аралы жай школ бардырыла-
ды. Была  бары да бу тилни иги 

билирге, анга тартылыргъа  
кёллендиредиле.

Жыйылгъан сынау эмда 
практика кёргюзтгенича, фе-
стиваль кесини атына, магъ-
анасына да толу келишеди. 
Бир жылны ичинде  юч мин-
гнге жууукъ адам кеслерин 
чыгъармачылыкъ жаны бла 
сынаргъа, билимлерин ёс-
дюрюрге эмда орус тилни  
теренирек  билирге  онг тап-
хандыла.

МАГОМЕТЛАНЫ С.

Бирликни эм шуёхлукъну тилине жоралап 
Топалайчыкъ

Приём

ПРОЕКТ 

Быйыл 12 декабрьде Кадастр палатаны 
КъМР-де бёлюмюнде гражданлагъа приём 
бардырыллыкъды. Аны кезиуюнде жерин-
ден тепдирилмеген ырысхыны регистрация  
этиуню юсюнден соруулагъа жууапла  бе-
рилликдиле. 

Приёмну бёлюмню башчысы Анна Тонко-
ног, аны орунбасарлары Бёзюланы Таймураз 
бла Юлия Лигидова, орунбасары – тамата 

технолог Бэлла Емузова эмда специалистле 
кюндюз сагъат онекиден ингирде сегизге 
дери бардырлыкъдыла. Соруулары болгъан-
ла Кадастр палатагъа  8-(8662)40-96-67 
телефон номер бла сёлешип, специалистле-
ге приёмгъа жазылыргъа боллукъдула, деп 
билдиргендиле КъМР-ни Жер эмда ырысхы 
бла байламлы халланы  министерствосуну 
пресс-службасындан.  

Токълуланы Джафар Нальчикде  жашайды, 
анга 3 жыл бла 11 ай болады. 


