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Налогар кIватIунин гьакъиндай
нубатдин совещанидал
Кьурагь район муниципальный тешкилатдин Кьилин
кабинетда налогар кIватIуниз

нетижайрикай "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин заместитель Ма-

талукьарнавай совещание хьана.
Совещанида хуьрерин поселенийрин секретарри, налоговый къуллугъдин
пешекарди, райадминистрациядин работникри иштиракна.
Совещание "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил Замир Азизова кьиле тухвана.
З.Азизова секретарриз 24-октябрдиз
хьайи совещанидилай гуьгъуьниз
хъсан кIвалах кьиле
тухунай чухсагъул
лагьана. Совещанидал рахай секретарри лагьайвал, налогар гун тийизвайбурун тIварар общественный
чкайрал элягъна, и карди
кIвалахни вилик финиз куьмек
гана. Алай вахтунда транспортдин налог алама, амай налограй вилик фенва.
Объектрин кадастровый
жигьетдай Ахцегьа кьиле
фейи зональный совещанидин

хач Хариева информация
гана. Ада къейд авурвал,
объектрин кадастровый эменнидин налог акъудунин

кIвалах яшайишдин рекьяй
тIимил таъмин тир агьалийрин
гьал пис жедач, и налог гьахълуди, дуьзди районэгьлийрив
гуз жедайди жеда.
"РФ-дин налоговый Кодексдин 407-статьядал асаслу яз
физический ксарал налог гузвайбурун 15 категориядиз

льготар ава, гьа гьисабдай яз
пенсионерриз, набутриз, чернобылвийриз ва масабуруз
льготар ава,-лагьана
ада.
Налогар кIватIунин
кар вилик фин патал
чпин фикирар Россиядин
ОМВД-дин
ОГИБДД-дин начальник Рамалдан Мусаева,
экономикадинни эменнидин алакъайрин отделдин пешекар Нариман Гьадисова, РД-дин
"Дагтехнадзор" ГБУдин филиалдин директор Сиражидин Бабаева, райондин ветеранринни агъсакъалрин
Советдин председатель
Фахрудин Мирзоева,
хуьрерин поселенийрихъ галаз
кIвалах тухунин рекьяй уполномоченный Эльмира Исаевади лагьана.

Совещанидин нетижаяр
Замир Азизова кьуна. Объектрин кадастровый къимет гудай закон инсанар патал
гьахълуди я, чна агьалияр
чпин позициядин гъавурда
туна кIанда, умудлу я абуру
чи тереф хуьда.

Рабочий совещание хьана
25 -октябрдиз "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин
Кьилин обществодин
хатасузвал хуьнин рекь-

3. Сад лагьай месэладай, 2019-йисан 1-январдилай ЕДДС-да
къуллугъзавай вири
къурулушди этаприз

яй заместитель Альберт
Исаеван рабочий кабинетда райондин Сад тир
диспетчервилин дежурный
къуллугъдин
(ЕДДС) руководитель ва
гьа и къуллугъдин работникрихъ галаз совещание хьана.
Совещание райадминистрациядин Кьилин
заместитель Альберт
Исаева кьиле тухвана.
Совещанидал ихьтин
месэлайриз килигна:
1. "ЕДДС-да къуллугъзавайбурун къурулушдин пешекарвилин
дережа хкажунин гьакъиндай".
2. Атанвай информациядикай райондин агьалийриз, учрежденийриз, организацийриз
вахтунда агакьарунин
гьакъиндай".

килигна пешекарвилин
дережа хкажунин курсариз фин кьетIна.
Кьвед лагьай месэладай информация гайивал, алай вахтунда агьалияр хабардар авунин
рекьяй мумкинвал 75
процентдин ава. 2019йисуз райондин агьалияр 90 процентдин хабардар авунин мумкинвал хьун патал герек тир
вири серенжемар кьабулда.
Совещанидин
кIвалахда ЕДДС-да
къуллугъзавайбурун
къурулушдилай гъейри
ГО ЧС-дин отделдин начальник Альберт Мамедовани иштиракна.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди М.Агьмедова я.
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Мярекатар

Халкьдин Садвилин югъ
шад гьалара къейдна
2-ноябрдиз райондин центрдал
сятдин 11 тамам хьайила, Вирироссиядин сувариз Халкьдин Сад-

вилин йикъаз талукьарнавай концерт кьиле фена.
Мярекат Культурадин работник
Айдунбекова Маринади вири районэгьлийриз сувар мубарак авуналди мярекат ачухна ва кьиле тухвана.
Анал районэгьлийриз Халкьдин
садвилин суварин югъ "Кьурагь
район" муниципальный тешкилатдин Кьил З.Азизован ва вичин патай "Кьурагь район" муниципаль-

Алим ва муаллим руш
И мукьвара Надир Фатягьовичан
хизандив ва адан мукьва-кьилийрив

ный тешкилатдин кьилин общественный хатасузвал хуьнин рекьяй заместитель Альберт Исаева

мубаракна.
Садулагь ТIайибова «Кьурагь
дагълар» манидилай концертдин
программа башламишна.
Райондин Культурадин работникар тир Мадина Муртузалиевади, Фарида Жалиловади, Хиби
Алиева чпи гьазурай концертдин
программа инал кIватI хьайи райондин идарайрин работникриз,
хуьруьн жемятдиз манийралди
сувар мубаракна.
А.Мамедова.
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шад хабар агакьна. Надир Фетягьовичанни адан уьмуьрдин юлдаш Полина Евгениевнадин руш Русана Надировнади Москвадин гьукуматдин
лингвистикадин университетда (виликан Мориса Терезадин тIварунихъ галай Халкьдин институт) филологиядин
илимрин доктор, доцент, француз
чIалан факультетдин заведующий
Кудрявцева Надежда Борисовнадин
регьбервилик кваз кхьей илимдин
кIвалахдай кандидатвилин диссертация агалкьунралди хвена. Русана Надировнадин илимдин кIвалахдиз официальный оппонентар тир филологиядин илимрин доктор, доцент Скуратов
Игорь Владимировича, филологиядин
илимрин кандидат, доцент, роман
чIаларин кафедрадин профессор Николаева Ирина Викторовнади ва маса
алимри еке къимет гана. Русана Надировнадин буба Надиран ери- бине
Кьурагь райондин Штулрин хуьряй я.

Дербент райондин Карл Марксан совхозда лап хъсан къиметар аваз юкьван школа куьтягьай жегьил Москвадиз рекье гьатна. РикIе кIелунин
къаст авай дагъви ина Москвадин химиядин хаммалдикай чпихъ лап
гъвечIивал, назиквал авай техникадиз
талукь затIар расунин къайдаяр чирдай институтдик экечIна ва анаг агалкьунралди куьтягьна, кьве йисуз вичин хиве авай Ватандин буржи кьилиз
акъудун патал ада Советрин Союздин
армиядин жергейра къуллугъна.
1980 - йисуз ам вичихъ галаз са
курсуна кIел авур урус руш Чакина
Полина Евгениевнадал эвленмиш хьана.
Надир Фетягьовича гзаф йисара
Тамбов шегьердин НИИ-да сифтедай
инженервилин, гуьгъуьнай кар алай
инженервилин везифаяр тамамарна.
Алай вахтунда Надир Фетягьовича
Тамбов областдин рекьерин гьерекат
кардик кутадай центрдин начальникдин заместителвиле, адан уьмуьрдин
юлдаш Полина Евгениевнадини гьа и
шегьердин "Яру Октябрь" тIвар алай
военный заводда химиядин лабороториядин начальниквиле кIвалахзава.
Вичикай чи суьгьбет физвай абурун руш Русана Надировнади гимишдин медалдалди школа, яру диплом
къачуналди Москвадин гьукуматдин
университет ва агалкьунралди аспирантура куьтягьна. Алай вахтунда
Русана Надировнади Москвадин экономикадин кьилин школада француз
чIалан тарсар гузва. Адаз гьакI лап
хъсандиз немс ва инглис чIаларни
чида. Гьа са вахтунда алим руш илимдин кIвалахдални машгъул я.
Русанадихъ Москвада вичин хсуси кIвал-югъ ава, амма гьелелиг хизан авач.
Чна Русанадиз, Надиран хизандиз
ва абурун мукьва-кьилийриз алимвилин тIвар мубарак ийизва.
Къуй Русана Надировнадихъ гележегда мадни еке агалкьунар хьурай.
Мегьамедсалигьан Сабир.

"Хиялрин муг" (Хкягъай эсерар)
И мукьвара Дагъустандин
ктабрин издательствода машгьур шаир Камалдин Агьмедован хкягъай эсеррикай
ибарат тир "Хиялрин муг"
ктаб чапдай акъатнава. Им
адан 12-ктаб я. Чаз чизвайвал,
К.Агьмедова лезги, агъул,
урус чIаларал шиирар кхьизва. Адан чIалар Дагъустандин
маса чIаларизни таржума
авунва. Ам Россиядин писателрин Союздин член я. И
ктабдин кьетIенвал ам я хьи,
ана хкягъай эсерар, агъул
халкьдин фольклор: манияр,
мисалар, дуьньядин ва тIварван авай лезгийрин шаиррин
шиирар агъул чIалаз переводнава. ГьакI хьайила, ктаб
кьетIенди хьанва, и жегьетдай авторди еке кIвалах авун-

ва. Агъулрин литературада
сифте яз РагъэкъечIдай патан

жанрийрин формаяр: месэла, тамгас, фаших ва мсб.
Ктабдикай сифте гаф профес-

сор, ДГУ филологиядин факультетдин декан Шабан Абдулкъадырович Мазанаева
кхьенва: Мисалар авач: гьар
жуьре жанраяр, тематикаяр
ишлемиш авур Э.Капиеван
"Шаир", Р.Гьамзатован "Зи
Дагъустан", Ахгьмедхан АбуБакаран, М.Расулан ктабар.
Амма Камалдин Агьмедова
тематикадин жанрайрин,
чIаларин, стилрин жуьребажуьре эсерар са ктабда
кIватIна. Чун "Барзадал булах" ктабдин шагьидар тир:
гьа са эсерар агъул ва лезги
чIаларал акъатнавай мукьувал
ва кьетIенвал къалурнай. Шаирдиз Дагъустандин фольклор хъсандиз чида, ада вичин
яратмишунра халкьарин дерин фикирар, мотивар ишле-

мишна. И ктабди мад сеферда Камалдин Агьмедован
яратмишунрин гзаф терефрин патахъай, ам са вичиз хас
тир, са вичин хатI авай бажарагълу шаир тирди субутарзава. Шаир вичин жигъирдай
шегьре рекьел акъатнава.
"Хиялрин муг" ктабда и кар
мад сеферда тестикьарзава.
Эхирдай алава хъувуна
кIанда: ктаб гзаф гуьрчег
оформление авуна акъатнава,
кIелдайбуруз ам хъсан савкьват жеда.
Туьквезбан Агьмедова,
филолог.
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Ислам Дуьньядин чемпион хьана
И йикъара чав чи районэгьли
Ислам Дуьньядин чемпион хьана
лагьай шад хабар агакьна.

ракна. Чемпионатда Ислам Рамазанов 82,5 киллограммдин заланвиляй майдандиз экъечIна ва 1-чка

Рамазанов Ислам Къурбанбегович 1991-йисуз Кьурагь райондин
Усарин хуьре дидедиз хьана. Ам
аял чIавалай спортдал рикI алаз
чIехи хьана.
И кар чаз ада къазанмишнавай
хейлин агалкьунрай аквазва. Ада
Дагъустандин шумудни са сефердин чемпионатда 1-чкаяр кьуна, ам
международный классдин спортдин мастервилин тIварцIиз лайихлу хьана.
ИкI, 4-далай 7-октябрдалди
Москва шегьерда WRPF версиядай
пауэрлифтингдай дуьньядин чемпионат кьиле фена. Ана дуьньядин
31 уьлкведай 1752 атлетди ишти-

кьуна. Ада 727,5 килограммдин
кьадар кIватIна. Ислам дуьньядин
пудакай ибарат гзаф къуватлу атлетрик акатнава.
10-октябрдиз Дербент шегьердин туризмдин ва жегьилрин
спортдин политикадин , культурадин управленидин начальник Арсен Арухова ва спортдин отделдин
начальник Навои Рзаева гъалибчидиз агалкьун мубаракна, медалар
гана.
Чазни Исламахъ чан сагъ яз, рикI
шад яз, генани еке агалкьунар хьана кIанзава.

Гирядин спортдай чемпионат
кьиле фена

27, 28-октябрдиз Кьасумхуьрел гирядин спортдай Дагъустан Республикадин сад лагьай чемпионат кьиле фена. Мярекатдин кьилин тешкилатчи
ва РД-дин спортдинни физкультурадин министерство
"Сулейман-Стальский район"

М.Агьмедова.

муниципальный райондин
физкультурадин отдел тир .
Акъажунрин кьилин судья
Россиядин спортдин мастер
гьа и спортдин энтузиаст Саидов Магеллан тир.
Чемпионат кьиле тухунин
кьилин макьсад: сагълам
уьмуьр пропаганда авун, ва-

Зулун гирведа
Ракъинин нурар куьз жез пешерай,
Пине кар къугъваз ц1ару жергеда,
Назик шагьвардин хъваз таза нефес,
Ч1аганва верхьер зулун гирведа.
Пешерин вишришра къачузвай камар,
Ак1 хьана заз и зулун аламда
Вири гьазур я! Пачагьдал вил алаз,
Верхьер, аскерар, къвазнава низамда!
Верхьер- верхьи тарар (берёзы)
Сабир Эфендиев.
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танпересар яз тербияламишун,
гирядин спорт машгьур авун
ва вилик тухун, РД-дин хкянавай са команда комплектламишун, спортсменрин мастерство хкажун я.
Акъажунар хсуси командадин зачетда кьиле фена. Общекомандадин зачетда Кьурагь райондин командади
3-чка кьуна. Сад ва
кьвед лагьай чкаяр Сулейм а н Стальский
ва
Къаякентский районриз хьана.
Хсуси
зачетда чи
командадик квай
Ульянцев
Ильяди
вичин заланвилин
категориядай 1-чка кьуна.
Эстафетадай Исмаил Абдулаева пуд лагьай чка кьуна.
Мярекат тешкилай тешкилатчийри вири гъалибчийриз
медалар, грамотаяр ва пулдин
пишкешар гана.
Райондин официальный сайтдай
гьазурайди А.Мамедова я.
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