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Гьафтедин
нетижаяр кьуна
12-ноябрдиз райадминистрациядин
актовый залда райондин идарайрин
руководителри гьафтеда авунвай
кIвалахдиз анализ гудай совещание
хьана.
Совещание "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил Замир
Азизова кьиле тухвана.
Анал З.Азизова Дагъустандин Дишегьлийрин Союздин юбилейный медаль хуьрерин поселенийрихъ галаз
кIвалах тухунин рекьяй уполномоченный, райондин дишегьлийрин Союздин председатель Эльмира Исаевадив
вахкана.
Гуьгъуьнлай З.Азизова налогар
кIватIунин нетижаяр кьуна, райадминистрациядин экономикадинни эменидин алакъайрин отделдин начальник
Идрис Муслимоваз вири идарайрин
руководителри налогар кIватIунин рекьяй информация гун тагькимарна.
Совещанидал рахай ЦРБ-дин кьилин духтурдин заместитель Омар Гьададова къейд авурвал, больницада 30
азарлу ава, кIевиз азарлубур авач, рабдарман, чимивал ава, гриппдиз акси
рапар язава.
Райондин образованидин отделдин
начальник, Рамазан Катибова информация гайивал Кумухърин школадихъай ва спортзалдихъай газовый
идаради газ галуднавай, гила школадихъ газ кутун хъувунва, спортшколадихъ гьеле кутун хъувунвач,
КIирийрин спортзалдани цIай хъувунвачирди чизвачир и патахъайни серенжемар кьабулна кIанзава, амай школайра температурный режим хуьзва.
Райондин Досуговый центрдин начальник Абдулкъадир Будаева лагьайвал, Россиядин Халкьарин Садвилин
йикъаз талукь концерт гана, киш юкъуз идарадин работникар Гелхена Полициядин йикъаз талукь тир мярекатра иштиракиз фена, культурадин идарадин работникар декабрдиз кьиле тухузвай Набутрин, Яшлубурун, Дидейрин Йикъар санал кьиле тухуз гьазур
жезва.
Совещанидал мадни гьакI ветуправленидин начальник Надир Асланов,
райондин казенный ва бюджетный
централизованный бухгалтериядин
кьилин бухгалтер Роберт Асланов ва
масабур рахана.
З.Азизова Кумухърин ва КIирийрин
спортивный школайра, КIирийрин
ФАП-да цIай хъувунин серенжемар
кьабулун, газетар, журналар подписка авун руководителриз тагькимарна.

Дагъустандин дишегьлийрин Союздин
25 йисан юбилей къейдна
Дагъустандин дишегьлий- алимар, поэтессаяр, писате- рай атанвай.
рин Союздин 25 йис тамам лар, культурадин деятелар
Къейд ийин хьи, чи районхьунин юбилей Махачкъала- ава. Абуру мергьаматлувилин дай делегациядик кваз хуьрерин поселенийрихъ галаз
кIвалах тухунин рекьяй уполномоченный, райондин дишегьлийрин Союздин председатель Эльмира Исаева,
райадминистрациядин къаюмвилин органдин пешекар,
Союздин член Замира Шабанова, Кьурагьрин 1-нумрадин юкьван школадин муаллим, Союздин член Шафига
Къазиева, Араблярдин юкьван школадин директор, Союздин член Саядка Юсупова, Россиядин Халкьарин
адетрин Центрдин директор,
Союздин член Кевсер Фейзуллаева фенвай.
да Русский театрда къейдна. ва просветительный проектЧи райондин дишегьлийТоржественный къайдада ра иштиракзава, куьмек герек рин Союздин Председатель
инал и общественный тешки- дишегьлийрин ихтиярар хуь- Эльмира Исаевадизни Дагълатдин векилриз юбилейный
медалар гана. Мярекат суварин
концерт
гуналди
акьалтIарна.
25 йисан вахтунда, республикадиз четин вахтунда, дишегьлийри
авунвай
кIвалахдикай лагьана. Республикадал международный
бандитрин дестейри вегьейла, вири къуватар желб авуна, дишегьлийри командироватнавай солдатриз куьмекна,
садбур гьеле гъиле яракь
кьазни гьазур тир.
Абурун
кьегьалвал
рикIелай ракъурна кIандач.
Къе абуруз, Россиядин Игит
Мегьамед Нурбагандован дидедиз наградаяр гана.
зва. Къе абуруз вирибуруз устандин дишегьлийрин СоРеспубликадин дишегь- Гьуьрметдин Грамотаяр гана. юздин "25 йисан" юбилейлийрин Союз 55 муниципалиМубаракдин открыткаяр ный медаль гана.
тетда ава. И общественный къе
Россиядин
вири
тешкилатда тIвар- ван авай пипIерай, къунши гьукуматА.Рамазанова.
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Шаирдин шииратдал чан хкана
Лезги литературадин диб яратмишай шаир Етим Эмин (Мегьамедэмин)
хайи йикъалай инихъ 180 йис тамам
хьунихъ галаз алакъалу яз Кьурагьрин
сад лагьай нумрадин юкьван школада и йикъара литературадин вечер
кьиле тухвана. Вечер гьазурайди школадин дидед чIалан муаллимар тир
Гьамият ва Абдул Семедовар тир.
Сифте нубатда къейд ийин хьи, и
вакъиадиз талукь яз школадин библиотекада махсус пIипI тешкилнавай.

дова,-заз жуван рахунра сифте нубатда вичи чи лезги литературадин диб
яратмишунин карда лайихлу пай кутур Е.Эмин гьина хьанатIа, гьанал куь
фикир, чи акьалтзавай несилдин фикир кьетIендаказ желб ийиз кIанзава.
Кар анал ала хьи, эвелдай чIехи шаирдин биография школайра кIелдайла,
ам хайи чка, яни адан диде-ватан, Цилингар яз гьисабзавай. 1980-йисуз
алим-арабист Гъалиб Садикьиди
Эминаз "цIийи шагьадатнама"кхьин

Алатай асирдин пудкъад лагьай йисарин эвел кьилерай сифте яз Абид Азизова гуьзуьрдай ва Эмин чидай ксарин рикIел хкунриз килигна чIугур еке
суьретди шикилрин выставкада
кьетIен чка кьунва. Жуьреба-жуьре
йисара чIехи алимри кIватI хъувуна
кьилди ктабар яз акъудай шаирдин
яратмишунрини мярекатдин иштиракчийрин фикир чпел желб ийизвай.
Шад жедай кар ам хьана хьи, мярекатда неинки школьникри, гьакI хейлин муаллимри, райцентрдин Культурадин кIвалин, райондин централизованный библиотекадин работникрини
иштиракна ва хейлинбуру инал чпин
фикирар лагьана.
КIватI хьанвайбур лишанлу мярекат кьиле тухунин метлебдихъ галаз
танишарайдалай гуьгъуьниз, муаллим
Гь.Семедовади шаирдин уьмуьрдин
рекьикай ва адан яратмишунрикай
суьгьбет авун патал гаф муаллим
А.Семедоваз гана.
-Гьуьрметлу аялар, муаллимар ва
атанвай мугьманар,-лагьана А.Семе-

хъувуналди, гуя Эмин Цилинга ваъ,
Ялцугърал хайиди яз къалурна. И
кIвалахдал чун рази хьана акъвазна
виже къведач. Себебни ам я хьи, лугьун чна, СтIал Сулейманан Кьурагьай я. Рази жедани къунши райондин
агьалияр и кIвалахдал? Ваъ, гьелбетда. Гьаниз килигна, чна акьалтзавай
несилдин фикир и важиблу кIвалахдал
желб авун лазим я.
Мадни са кардал заз кIватI хьанвайбурун фикир желб ийиз кIанзава.
1928-йисуз лезги чIалал "ЦIийи дуьнья" газет акъатайдалай гуьгъуьниз,
газетдин сифте редактор хьайи Гьажибег Гьажибегова са шумуд йисуз
чIехи шаирдин ирс кIватI хъувуна.
1937-йисуз "халкьдин душман я" лагьай бинесуз буьгьтендик акатай
Гь.Гьажибекован алахъунри и жигьетдай са нетижани ганач. Гуьгъуьнлай
и кIвалах Исмаил Вагьабова, Алибег
Фетягьова, Назир Агьмедова гъиле
кьуна. Жуьреба-жуьре себебралди
абуру кхьей яратмишунарни чав
агакьнач.

1950-йисалай башламишна филологиядин илимрин кандидат, философиядин илимрин доктор, профессор
Агьед Агъаева, гьеле гьа чIавуз Эмин
гьакъикъатда акур ва чидай ксаривай
тайин делилар чирна, вичин 1957-йисуз акъатай "Етим Эмин" ктабда
"Уьмуьрдин рехъ" кьиле икI кхьенай:
«Эмин виликан Куьре округдин (гила
Кьурагь райондин) Цилингар лугьудай
хуьре хана. Гуьгъуьнлай вичин дидебубадихъ галаз Ялцугърал куьч хьана. Амай уьмуьр шаирди ина акъудна
ва ам ина кечмиш хьана. ГьакI хьайила, Гъалиб Садикьиди саки 40 йиса-

лай Эминаз "цIийи шагьадатнама"
кхьин хъувунихъ вуч метлеб авайтIа
яраб?
Вичин рахунра муаллимди шаирдин
хизандикай, шаирдин тIварцIихъ Аламише хуьр ягъуникай, гьа и хуьре са
шумуд йисан идалай вилик шаирдиз
гуьрчег памятник ачухуникай, гьар
йисуз къунши Сулейман-Стальский
районда шаирдин хайи йикъаз талукь
яз шадвилин мярекатар кьиле тухуникай ва эхиримжи йисара кIевиз азарлу
хьайила Дербентдин больницада авайла адан дидарда хьайиди анжах адан
са уьмуьрдин юлдаш Туьквезбан
хьайиди гегьеншдаказ лагьана.
-Амма гьайиф къведай кар ам хьана хьи,- давамарна вичин пашман
суьгьбет муаллимди,-1967-йисуз сифте яз "Етим Эмин" пьеса сегьнеламишайдалай кьулухъ мад чаз сегьнеди-

лай и театр акун хъувунач. И
кIвалахни, гьелбетда, гьайиф жедай
кар я. Белки, гила кьванни чи Лезгийрин СтIал Сулейманан тIварунихъ
галай лезги драмтеатрди и кIвалахдиз
лазим тир фикир гун.
Гуьгъуьнлай анал рахай муаллимри ва атанвай мярекатдин иштиракчийри шаирдин уьмуьрдин ва яратмишунрин рекьикай чпин фикирарни лагьана.
Муаллим Гь.Семедовадин кьетIен
алахъунар себеб яз, 4,7-классрин аялри шаирдин са шумуд шиир устаддаказ ва везиндалди хуралай кIелна.
7 "а"-классдин ученицаяр тир Мамедова
Гуьлпериди "Мубарак", Гьажимуслимова
Муъмината «Эмин я»
Велибекова Аминади
"Заз сабур гуз", 7 "б"
классдин ученик Мусаев Кемрана "Билбил" шиир кIелуналди,
чIехи шаирди лезги
шииратда дерин гел
турди тестикьарна.
Ингье сегьнедиз
Гьамидов Давид ва
Велибекова Амина
экъечIна. Абуру начагъ яз месел алай
Эминан патав адан
чIехи руш Къизханум
це лугьуз Ахнигай илчияр атайла, абуруз
Эмина шиирдал гайи
жаваб сегьнеламишна. ГъвечIи артистар
Эминан, Туьквезбанан ролра акьван
устадвилелди къугъвана хьи, и
кIвалахди мярекатдин иштиракчийриз
гзаф таъсир авуна. Иллаки артистрал
алай куьгьне девирдин парталрини
иштиракчийрин фикир чпел желб авуна. 4 "а"-классдин аялри чпи гьазурнавай Алуван Шагьэмировади Эминан чIалариз кхьенвай "Хьанай вун,
Эмин", шиирни устадвилелди
кIелуналди, шаирдин яратмишунриз
мярекатдин иштиракчийри чIехи къимет гана.
Школада тешкилай и мярекатдикай хуш майилар аялриз ва гьакI мярекатдин вири иштиракчийриз яргъалди амукьда.
Шафига Эмирбекова,
райондин централизованный
библиотекадин директор.

Санатория-профилакториядиз фена
7-ноябрдиз "Социальный туризм"
инновационный технология кьилиз
акъудунин сергьятра аваз туристический поездкайрин План -графикдал
асаслу яз Сулейман- Стальский райондин Юкьван-СтIал хуьруьн "КпулЯтар" санаторий -профилакториядиз
фена.
Санаторияда санаторно-курортный
къайдада жуьреба-жуьре азаррикай
сагъар хъийизва.
Аниз фейибур духтурди вири ахтармишна. Ада абурун артериальный
давление ахтармишна, процедурайрикай авай хийирдикай лагьана, гьакIни
ахтармишдайла винел акъатай азарар
сагъарун патал профилактикадин процедураяр тайинарна. Духтурди рекомендацияр гайидалай кьулухъ фейибуруз жуьреба-жуьре процедураяр
авуна: радоновый ваннаяр, кьарадин
ваннаяр, массаж.
Фейибуруз иллаки радоновый ваннаяр бегенмиш хьана. Кьилинди и ван-

наяр ишлемишдайла, противопоказанияр тахьун я. Родоновый ваннайри

куьгьне хирер сагъар хъийизва, нервияр секинарзава.

давление къайдадик кутазва , обменный процессар активизироватзава,

Медицинский процедураяр куьтягьайдалай кьулухъ КЦСОН-дин дирек-

тор Руслан Гьасанова абуруз "ТамТам" ресторандиз ял ягъиз теклифна.
Абур вири рази яз амукьна, Центрдин
руководстводиз чпиз гьамиша фикир
гунай чухсагъул лагьана, гьакIни сагъар хъийидай процедураяр тухудайла
куьмек гайи Центрдин пешекарриз
чухсагъул лагьана. И серенжемда
вири 11 касди иштиракна.
Герек вири месэлайрай квевай
"Кьурагь район" МО-да авай РДдин ГБУ-дин КЦСОН-диз атана,
хабар кьаз жеда: Кьурагь район,
Кьурагьрин хуьр, Набережная куьче, 17 "а"; Центрдин "Горячая линия"
телефондин 8-967-407-57-91 нумрадиз
зенг ийиз жеда; Интернетдин сетда @kcson-Kurah страницадиз,
"Инстаграм" социальный сетдин
"Директдиз" кхьиз жеда.
Р.Гьасанов, "Кьурагь район"
муниципальный тешкилатда авай
РД-дин ГБУ-дин КЦСОН-дин директор.
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