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Гьафтедин нетижаяр кьуна
11-декабрдиз райондин администрациядин
актовый залда райондин идарайрин руководителри гьафтеда авунвай кIвалахдиз анализ
гудай ва вилик акъвазнавай кимивилер арадай акъуддай совещание хьана.
Ам "Кьурагь район"
муниципальный тешкилатдин кьилин заместитель Махач Хариева
кьиле тухвана.
Анал хейлин идарайрин руководителар рахана.
Райондин образованидин отделдин начальник Рамазан Катибова
къейд авурвал, алатай
гьафтеда олимпиадайрин муниципальный
этап тухвана куьтягьна,
школайра газетар ва
журналар подписка ийизва, цIийи йисан мярекатар тухуниз гьазурвал
аквазва.
Райондин финансовый отделдил начальник Бахтияр Ибрагьимова лагьайвал, декабрдин вацран мажиб гуз
гьавалат жеда, са пай
школайриз ноябрдин
вацран мажиб ганвачир,
алатай гьафтеда абурузни ахъайна, финансовый отдел 2018-йисан
бюджет тешкил авунал
машгъул я.
Культурадин ва информацияцидинни печатдин центрдин начальник Абдулкъадир
Будаева къейд авурвал,
райондин информациядинни печатдин центрдин работникар газетда ва сайтда районда

хьайи информация гунал гьавалат жезва,
культурадин работникри ЦIийи йисан мярекатдиз гьазурвал аквазва. "Курахское ЖКУ"МУП-дин директор Мурад Османова лагьайвал, агьалийри кIвалера
яд ахъаюн себеб яз булахриз яд къвезвач, зирзибил вахт-вахтунда гадарзава.
Агьалияр яшайишдин рекьяй хуьдай управленидин начальник
Сейфудин Жамалдинова къейд авурвал, 2017йисан ва 2016-йисан
пуд вацран коммунальный игьтияжрин бурж
алама, цIийи закондалди коммунальный игьтияжар пулдалди эвез
хъувун патал газ ишлемишнавай бурж аламач
лагьай справка гъун герек къвезва, и справка
Хивдай гузвайди я,
2500-далай виниз абонемент Хивдиз фена
справка гъана кIанзава,
и кIвалахди инсанар
кIеве гьатзава, и
кIвалах меслят хьана,
чкадал лазим справка
ганайтIа хъсан тир. Совещанидал мадни гьакI
пенсионный фондунин
отделдин начальник
Агьмед Назаралиев, рекьерин участокдин начальник Лазир Агъабалаев рахана. М.Хариева
вири руководителри
йисан къене авунвай
кIвалахдин гьакъиндай
райондин пресс-службадиз гъун, газетар ва
журналар подписка
авун тагькимарна.

"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин
депутатрин Собранидин сессиядал
12-декабрдиз райадминистрациядин актовый залда
"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин депутатрин
Собранидин сессия хьана.

он" муниципальный тешкилатдин администрациядин аппаратдин работникри, райондин
депутатрин Собранидин депу-

Сессиядин кIвалах райондин
депутатрин Собранидин
Председатель Заур Абдулкеримова Россиядин Конституциядин югъ мубарак авуналди ачухна.
Сессиядин кIвалахда райондин Кьил Замир Азизова ва
райондин прокурор Фируза
Лагъметовади, "Кьурагь рай-

татри, райондин агъсакъалринни ветеранрин Советдин
председателди иштиракна.
З.Абдулкеримова анал
алай "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин 2017йисан бюджетда дегишвилер
хтунин гьакъиндай" месэла
депутатри сес гунал эцигна.

Райондин финансовый отделдин начальник Бахтияр Ибрагьимова "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин
2017- йисан бюджетда дегишвилер хтунин гьакъиндай информация гана. Депутатри
сесер гуналди бюджетда тунвай дегишвилер кьабулна.
Райадминистрациядин аппаратдин руководитель Фикрет Медетова Кутульский
муниципальный тешкилатдин
депутат Рифет Мурадалиеван
чкадал райондин Собранидиз
депутат яз Асланов Эмин Мегьамедагъаевич къалурнавайди лагьана.
Райондин
прокурор
Ф.Лагъметовади РД-дин прокуратурадай атанвай информациядай малум хьайивал,
райондин идарайрал эменнидин налогрин бурж аламайди,
и бурж агал хъувун тавуртIа,
идарайрин счетар агалдайди
лагьана.
"Село Хпюк" муниципальный тешкилатдин кьил Гьажикъурбан
Харгушева
Хпуькьрин хуьруьн спортивный зал ремонт авун патал
пулдин такьатар кутун
тIалабна.

Гуьруьшмиш хьун

Райондин Кьили чемпион тебрикна
13-декабрдиз "Кьурагь
район" муниципальный
тешкилатдин Кьил Замир
Азизова какахьай единоборстводай (ММА) Белоруссияда кьиле фейи акъажунра дуьньядин чемпионвилин тIвар къазанмишай,
кьурагьви Къурбанов Гьажидиз вичин кабинетдиз
теклифна.
З.Азизова Гь.Къурбановаз къазанмишай Чемпионвилин тIвар мубаракна,
ихьтин спортдин тIвар къачун им регьят кар туширди,
и агалкьун вири хизандин
зегьметдилайни аслу тирди
лагьана ва вичин патай гьамиша куьмекдин гъил яргъи
ийидайди, гележегдани ам
еке тир тIварарин сагьиб
жедайди умудлу тирди
къейдна.
Спортсмендиз инал тебрикдин гафар "Кьурагь рай-

он" муниципальный тешкилатдин кьилин замести-

начальник Рамиз Рамазановани лагьана.

тель Жаврудин Халикьова,
райондин физкультурадинни спортдин ва жегьилрин
крарин рекьяй отделдин

З.Азизова адаз вичин
патай пулдин пишкеш гана
ва адахъ галаз рикIел аламукьдай шикилар яна.
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Чемпион- Кьурагьрин 2-нумрадин школада

Райондин Кьил образованидин учрежденийра

Кьурагьрин 2-нумрадин юкьван школада Кьурагьрин хуьряй
тир дуьньядин чемпион Гьажи
Къурбановахъ галаз гуьруьшмиш

ди интерактивный доскадай килигна. Тренерри гъвечIи чIавалай адан
зегьмет чIугунал рикI алайди къейдна. Аялрин суалриз Гьажиди жава-

хьун кьиле фена
Гуьруьшмиш хьуна Гьажидихъ
галаз Кьурагьрин ДСЮШ-дин
тренерар тир, ада сифте яз вердишвилер къачур Мисриев

бар гана, адахъ галаз рикIел аламукьдай шикилар яна. Чемпиондиз гъил
ягъун аялрин рикIера гьамиша чIехи
вакъиа яз амукьда. Абуру Гьажидилай чешне къачуна, чпин хайи рай-

Юсуф, Бабаев Амир ва чемпиондин дуст Вагьид Вагьидов ва масабур атанвай.
Мярекатдин иштиракчияр
спортсмендин спортдин рекье
хьайи агалкьунриз дикъетдив-

ондин, республикадин, Россиядин
тIвар дуьньяда машгьурда.

И йикъара Кумухърин, Маллакендин, Араблярдин ва Аладашдин общеобразовательный учрежденийра абурун коллективрихъ галаз "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил Замир
Азизов, райондин образованидин

отделдин начальник Рамазан Катибов гуьруьшмиш хьана.
Гуьруьшмиш хьуна анал коммунальный игьтияжар эвез хъийизвай пулдин такьатар геж хьанвайди,
Аладашдин ФАП-дин
кIвалахдикай, Аладашдин СОШдин дарамат эцигунрин кIвалах
акъваз хьуникай, Маллакентдин
ясли-бахчадин дарамат ремонт

авуникай, мукьвал-мукьвал электроэнергия хкудуникай, педагогический работникриз квалификациядин
категорияр гун патал арзайриз килигунин положения дегиш хьунин
патахъай лагьана.
Маллакентдин ва Араблярдин

школайрин коллективри "село Моллакент" муниципальный тешкилатдин кьил Минетуллагь Алиеван райондикай хкечIна Дербент райондик
экечI хъувунин теклифрал рази туширди лагьана.
Гуьруьшмиш хьун сад-садан гъавурда акьунин къайдада кьиле фена.
Райондин официальный сайтдай
гьазурайди А.Рамазанова я.

Экологиядин йисаз талукь мярекат
8-декабрдиз Кьурагь райондин
КIирийрин школа - интернатда экологиядин йисаз талукьарнавай мярекатар кьиле фена.

ководстводи къалурай классрин кабинетар къацу авунин кIвалахдин терефни аялри хвейиди къалурна.
З.Азизова зирзибил кIватIунин, ту-

Г.Оружева, Кьурагьрин 2-нумрадин
юкьван школадин тешкилатчи.

Кумухърин хуьре мярекат

Мярекатда школадин 5-11- классрин аялрилай, диде-бубайрилай
гъейри, "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил Замир Азизова, "Кьурагь район" муниципальный
тешкилатдин Кьилин общественный
хатасузвал хуьнин рекьяй заместитель Альберт Исаева иштиракна.
Биологиядинни химиядин муаллимар тир М. Нурметовадини А.Азизовади школада йиса авур экологиядин кIвалахдин гьакъиндай гьахъ гьисаб авуна. Авур докладдай чир
хьайивал, алай йисуз школада авай
аялри михьивилизни тIебиатдиз еке
фикир гайиди, тIимил авай гьайванрин жуьрейрин стендар авурди,
гьакIни дуьньядал алай экологиядин
цIуд важиблу проблема къалурдай
мярекатар тухвайди ва школадин ру-

хунин ва абур обработка авунин рекьяй цIийи Федеральный Закон кьилиз
акъудунин гьакъиндай муниципалитетдин руководстводин кIвалахдин гьакъиндай лагьана. ИкI, регионда тестикьарнавай цIийи схемадалди районда,
хуьрера 2018-йисалай зирзибил терг
авуна, амай зирзибил Дербент райондин территориядин технопаркунал тухвана кIанзавайди, гьар са агьалиди
михьивал вичи хуьн лазим тирди
къейдна.
Школадин руководстводин ва образованидин отделдин патай тафаватлу хьайи аялриз школадин директор
Надир ТIагьирова чухсагъул малумарна.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди А.Мамедова я.

5-декабрдиз Кьурагь райондин Кумухърин школада набутриз
талукьарнавай мярекат кьиле

методист Ибрагьим Меликов, директордин заместитель Самир Назаралиев, школадин социальный педагог

фена.
Мярекатдиз набут аялриз,
кIвалера кIелзавай набут аялриз,
диде-бубайриз эвернавай.
Атанвай аялриз диде-бубайриз мубаракдин гафар гваз инал
Кумухърин школадин директор
Заур Абдулкеримов, ИМЦ-дин

Даниял Магьамдалиев, диде-бубайрин патай Саният Акимова рахана.
Мярекатдин эхирдай набут аялриз
школадин руководстводин патай
пишкешар гана.
Райондин официальный сайтдай
гьазурайди А.Мамедова я.
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Дуьньядин чемпионвилин
тIвар къазанмишна
И мукьвара чи районэгьлийрив шад
хабар агакьна. Чи районэгьли, Кьу-

Къейд авун лазим я, Гьажи Къурбанова сентябрдин эхиррай Россиядин

рагьрин хуьряй тир Къурбанов Гьажи
Нибиюллагьовича Беларусь Республикадин Минск шегьерда какахьай
единоборстводай (ММА) 18-20 йис
хьанвайбурун арада кьиле фейи акъажунра кIвенкIвечи чка кьуналди, Дуьньядин чемпионвилин тIвар къазанмишна.
Гьажи и акъажунриз Псков шегьердин векил яз экъечIна. Ада 61,2 кгдин заланвал авайбурун арада бягьс
чIугуна.
Гьажиди Махачкъалада «Чемпион» клубда вердишвилер къачузва.

кIвенкIвечивал патал Великие Луки
шегьерда 18-20 йис хьайи юниоррин
арада какахьай единоборстводай кьиле фейи акъажунра кIвенкIвечи чка
кьуна ва РФ-дин спортдин мастервилин норматив кьилиз акъудна.
Чна Гьажидиз ва адан багърийризни мукьва- кьилийриз хьанвай чIехи
агалкьун мубаракзава ва гележегдани вири акъажунрай гъалиб яз
экъечIна, мадни агалкьунар жедайдак умуд кутазва.
Ф.Мегьамедова.

Кьурагь Гьажи
(дуьньядин чемпион Къурбанов Гьажидиз бахшнава)
Хайи муг я Кьурагь дагълар,
Машгьур хьана дуьньядиз тIвар.
Мубаракрай агалкьунар,
Кьурагь Гьажи, Кьурагь Гьажи.

Вун дагъларин хва я уьткем,
Вал емишар, таза къелем,
Битмиш хьуй чун шад жедайвал,
Къуччагъ Гьажи, къуччагъ Гьажи.

Чи дагъларинди я ви къамат,
Хкай къе чаз чIехи савкьат.
Ви чан хьурай сагъ-саламат,
Кьурагь Гьажи, Кьурагь Гьажи.

Гьасан буба туштIани шаир,
Кхьена ваз къе за и шиир.
Вал гьейран я ви хайи хуьр,
Кьурагь Гьажи, чи дамах Гьажи.

Кьурагь дагъдин ширин емиш,
Вун эллери авуна дадмиш.
Лекь я дагъдин, цава вердиш,
Кьурагь Гьажи, Кьурагь Гьажи.

Чи рикI алай "Дагъдин булах",
Чаз виридаз вун я уртах.
И зи чIалар яргъариз твах,
Лезгистандиз ван жедайвал.

Кьаз эцигна са-сад чилел,
Гьамиша вун хьурай винел.
Таж алукIун хас я кьилел,
Къуччагъ Гьажи, къуччагъ Гьажи.

Гьасан Исаев, Кьурагьрин хуьр.

На шадарна лезги халкьар,
МуьтIуьгъарна пагьливанар.
Гьа югъ хьана чаз чIехи сувар,
Кьурагь Гьажи, Кьурагь Гьажи.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация Курахского района
КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

redaktork1@mail.ru
ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

10-декабрдиз Мегьарамдхуьре
Абрек Гьажиев рикIел хкуниз талукь яз волейболдай дишегьлийрин командайрин арада 8-международный турнир кьиле фена.
Мегьарамдхуьруьн райондин
Кьилин Положенидал асаслу яз
турнирда Кьиблепатан Дагъустандин хуьрерай ва шегьеррай командайриз иштиракиз ихтияр авай.
И спортдин мярекат тухунин
мурад Кьиблепатан Дагъустанда ва
районда волейбол вилик тухун,
Кьиблепатан Дагъустандин спортсменрин арада дуствилин алакъаяр хуьн тир.
Райондин кьил Фарид Агьмедован патай атай мугьманриз хуш келимаяр гваз инал райондин Собранидин Председатель Абубакар Ханмегьамедов, агьалияр яшайишдин
рекьяй хуьдай Центрдин директор
Мовзидин Гьажиев, образованидин управленидин векилар, мярекатдин спортсменар ва болельщикар рахана.
Акъажунра 7 командади: Мегьарамдхуьруьн, Кьурагьрин, Ахцегь-

рин ва Сулейман-Стальский районрин командайри иштиракна.
Мегьарамдхуьруьн райондай пуд
команда: Къуйсунрин, Советское,
Гилияр хуьрерай атанвай. И командаяр Кьиблепатан Дагъустанда сад
авунвай хъсан команда тIвар къачуз гьавалат хьана.
Нетижада сад лагьай чка Кьурагь
райондиз, кьвед лагьай чка Мегьарамдхуьруьн Къуйсунрин хуьруьн
командадиз, пуд лагьай чка Ахцегьрин командадиз хьана.
Гъалиб хьайи командайриз кубокар, грамотаяр ва медалар гана.
Кьурагь райондин командадик
кваз Амина Рамазанова, Зуьрейжат
Бабахваева, Мариян Гьамидова,
Жамиля Бабаева, Селем Жафаркъулиева, Зубейдат Рамазанова, Заира Гьуьсейнова, Диана Султанова, Эмиля ТIаибова къугъвана. И
командадик кваз къугъвай рушариз
ва абурун тренер Эдгар Алибековаз и хьанвай агалкьун мубаракрай.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди А.Рамазанова я.

"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин администрациядин работникри
НАВРУЗОВ МИНАЖУДИН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз мукьва-кьилийриз, багърийриз башсагълугъвал гузва.
"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин администрациядин работникри
ГЬАСАНБЕКОВ ТАЖИДИН
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