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Нубатдин совещанидал
10-декабрдиз райадминистрациядин актовый залда идарайрин руководителрихъ галаз кьиле тухузвай совещание хьана.
Ам "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьилин заместитель
Махач Хариева кьиле тухвана.
М.Хариева "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил Замир Азизова 163-нумрадихъ кьабулнавай къарардал асаслу яз районда ЦIийи йисан мярекатар кьиле тухуниз вири руководителри фикир гун тIалабна.
Райондин образованидин отделдин
начальник Рамазан Катибова лагьайвал, 11-класс акьалтIарзавай 87 аялди сочинение кхьенва, олимпиадайрин муниципальный этапдин са информатикадай амаз, амайбур куьтягь
хьанва, алава чирвилер гудай идарайриз 77 процент аялар желб авунва,
Ашарин ва Хуьрехуьруьн школайри
"100 школа" проектдай ремонтрин
кIвалахар кьиле тухузва.
Райондин Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин начальник Абдулкъадир Будаева лагь-

айвал, культурадин мярекатар планда
авайвал кьиле тухузва, 12- декабрдиз
райондиз
СтIал
Сулейманан
тIварунихъ галай Лезги театр къвезва. РЭС-дин мастер Нурали Мегьамедова къейд авурвал, киш юкъуз эквер хкатна, абур работникри дуьзар
хъувуна, экверин линияр, трансформаторар алатай асирдин 70-йисаринбур
я, абур мукьвал-мукьвал къайдадикай
хкатзава, Москвадай пешекарар атана, райондин электроэнергиядин вири
линия дегишарун патал ахтармишна,
смета гьазурнава, гила абуру линия
михьиз дегишарайла ихьтин татугайвилер амукьдач.
Совещание винидихъ рахайбурулай
гъейри райондин Информационный
технологийрин ва печатдин центрдин
руководитель Жаврудин Халикьов,
коррупциядихъ галаз женг чIугунин рекьяй райондин Кьилин куьмечи Роберт
Гьажиев ва масабур рахана.
М.Хариева вири руководителри
налогрин аламай буржар вахкун ва
газетар журналар подписка авун тагькимарна

Райадминистрацияда

"Элкъвей стол" кьиле фена
5-декабрдиз "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьилин кабинетда "2017-2018-йисара Дагъустан Республикада коррупциядихъ галаз женг
чIугунин рекьяй ва гьакIни жегьилар
коррупциядиз акси яз экъечIунин, ихтияррин культура ва чирвилерин дережа хкажунин гьакъиндай тешкилнавай
Программа кечирмишун патал физкультурадинни спортдин ва жегьилрин

отделдин начальник Рамиз Рамазанова кьиле тухвана.
"Райондин агьалияр ихтибарвилин
телефондин нумрадикай хабардар авуна, райцентрдин мягьлейра коррупциядиз хас тир месэладин патахъай хабар гун патал чарар вегьедай ящикар
эцигнава, анриз гьич са чарни вегьенвач, агьалийри и рекьяй са арзани ганвач,-лагьана Роберт Гьажиева.

крарин рекьяй отделди "элкъвей стол"
кьиле тухвана.
И мярекатда "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьилин коррупциядихъ галаз женг чIугунин рекьяй
куьмекчи Роберт Гьажиева, райондин
прокурор Фируза Лагъметовади, "Кьурагь район" муниципальный райондин
Кьилин заместителар тир Махач Хариева ва Альберт Исаева, райондин
общественный палатадин председатель Фахрудин Мирзоева, СулейманСтальский межрайонный суддин судьядин куьмекчи Насими Назаралиева,
Кьурагьрин 1-нумрадин юкьван школадин директор Гьамид Мисриева, образованидин отделдин ИМЦ-дин методист Малла Маллаева, ЖКХ-динни
архитектурадин ва эцигунрин рекьяй
уполномоченный Фарид Мисриева,
МФЦ-дин Кьурагьрин филиалдин пешекар Эдгар Назаралиева, яш тамам
тахьанвайбурухъ галаз кIвалах тухунин рекьяй тешкилнавай комиссиядин
секретарь Рафик Сефералиева, финансовый отделдин пешекар Ибадуллагь
Гьамидова, УУП-дин участковый
Агъахан Абдулгьалимова ва СМИдин работникри иштиракна.
Заседание физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй

"Коррупция-яшайишдин четин гьал
я, жуьреба-жуьре формайра арадал
къвезва, гьамиша чирни жезвач.
Кьилди учрежденийра, организацийра интересрин рекьяй къал-макъал арадал къвезва . Гилани "сельсовет Курахский" муниципальный тешкилатдин сотрудница Аминат Рагьимхановади, образованидин къалп документ гваз кар атIанвай, прокурордин
представление авурла къулухъни
кIвалах давамар хъийизва, "сельсовет
Курахский" муниципальный тешкилатдин Кьил Сейфудин Къурбанова, гьич
са серенжемни кьабулзавач. Инсанри
власть авайди ва ада кIвалахзавайди
гьисс авуна кIанда",-лагьана Фируза
Лагъметовади.
Коррупциядихъ галаз женг чIугунин
кардикай чпин фикирар Ф.Мирзоева,
Ш.Мусаева, М.Хариева, А.Абдулгьалимова, И.Гьамидова лагьана. Анал
"элкъвей столдин" нетижаяр Р.Рамазанова кьуна, и мярекатдин иштиракчийри, жегьилри районда коррупциядиз
рехъ гун тавун патал чпин пай кутун
тIалабна.

АТК-дин кIвалахдиз килигна
Дагъустан Республикадин АТКдин аппаратдин кIвалахрин 2018-йисан
талукь пландин бинедаллаз 7-декабрдиз районда АТК -ди кьиле тухуз-

вай кIвалах ахтармишна.
Комиссиядин къурулушдик РД-дин
Кьилин куьмекчи, ЮТО-да РД-дин
АТК-дин аппаратдин векил Замир
Шайдабегов ва РД-дин Кьилин куьмекчи, ЦТО-да РД-дин АТК-дин аппаратдин векил Агьмед Рустамов
квай.
Ахтармишунин кIвалах тухвай вахтунда асул фикир райондин АТК-ди
тешкилзавай кIвалахриз ва арадал
къвезвай нетижайриз гана. Идалайни
гъейри, комиссиядин векилри 20132018-йисара РФ-да терроризмдин идеологиядиз акси яз тухвана кIанзавай
серенжемрин Комплексдин план гьикI

кьилиз акъудзаватIа, идалай вилик
рехъ гайи нукьсанар арадай акъудунин месэлаярни ахтармишна.
Нетижаяр кьунин совещанидал ахтармишунин комиссиядин членрилай гъейри
"Кьурагь район"
муниципальный
райондин Кьил
Замир Азизов,
"Кьурагь район"
муниципальный
райондин Кьилин
общественный
хатасузвал хуьнин рекьяй заместитель Альберт
Исаев, Кьурагь
райондин прокурор, юстициядин старший советник
Фируза Лагъметова ва Россиядин
МВД-дин Кьурагь районда авай ОВДдин ОУУП-дин ва ПДН-дин начальник Селим Селимов алай.
Совещанидин иштиракчийр ", Кьурагь район" муниципальный райондин
Кьил ва АТК-дин председатель Замир
Азизова райондин сергьятра терроризмдиз акси яз тухванвай кIвалахрикай,
план тамамарунин гьаларикай доклад
авуна.
АТК-дин пешекрриз атай векилри
методический ва практический куьмек гана
М.Агьмедова.

Райондин официальный сайтдай гьазурайди А.Рамазанова я.
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Рабочий совещанидал
12-декабрдиз "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьилин председателвилик кваз хуьрерин поселенийрин секретаррин иштираквал аваз
совещание хьана.
Совещанидал сифте нубатда инал

атанвай секретарри чилерин,
кIвалерин 5 декларация авунвайди, им
лап тIимил тирди къейдна экономикадинни эменнидин алакъайрин отделдин начальник Идрис Муслимова .
-И кIвалах вири хуьрерин поселенийриз чилеринни кIвалерин кадастровый къимет вахтунда акъудун ва гьадаз килигна налог эцигзава,-лагьана.
ГьакIни "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил "Замир Азизова 1-декабрдин делилралди гьи поселенийри гьикьван процент налог
кIватIнаватIа анал лагьана. Анал рахай налоговый службадин сотрудница Секинат Къарахановади налог
хъсан кIватI хъувунвайди, амма
кIватIай налог гъалатI хьана 2018 лагьай йисанди яз фенвайди, гила абур
вири гъилелай хъувуна, дуьзар хъувуна кIанзавайди лагьана. Транспортный налогдин патахъай хуьрерин по-

селенийрихъ галаз кIвалах тухунин
рекьяй уполномоченный Эльмира
Исаевади алай вахтунда тIимил ксар
квачиз вирида ганвайди лагьана.
Совещанидин нетижаяр Замир
Азизова кьуна. -Акъудзавай кадас-

тровый къимет гудай закон инсанар
патал гьахълуди я, чна агьалияр гъавурда туна кIанда. Чна ийизвай
кIвалахдиз килигна, райондиз къимет
гузва.
КIвалах гзаф тухванватIани, налог
бес кьадар кIватIнавач, 2 йикъан вахтунда кумай налог кватIунин кIвалах
хъувун тавуртIа, лазим тир серенжемар кьабулда. Тафаватлу хьайи хуьрерин кьилеризни, секретарриз премияр гуда,-лагьана З.Азизова. Совещанидин эхирдай "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьилин заместитель Махач Хариева инал алай секретарриз чпин услугаяр электронный
къайдада ракъурун ва схемаярни регламентар цIийи хъувуна кIанзавайди
рикIел хкана.
КIватI хьанвай секретарри чпиз
герек хьайи суалриз жавабар къачуна.
А.Мамедова.

Рабочий заседание
И йикъара "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьилин общественный хатасузвал хуьнин рекьяй
заместитель Альберт Исаеван ка-

3. «2018-йисан 24 ва 25-мартдиз
райондин сергьятдал хьайи бедбахтвилера зиянар гайибурун арзайриз килигунин ва анализ гунин гьакъиндай».

бинетда рабочий совещание хьана.
Анал экономикадин объектрин руководителар, райондин КЧС-дин ва ПБдин членра иштиракна. Инал 3 месэладиз килигна.
1. "Кьурагь райондин сергьятда
цIуз акси целди таъминарунин гьалдин гьакъиндай.
2. «Райондин сергьятдал "ЦIийи
йис" надзординни профилактикадин
операция кьиле тухунин гьакъиндай».

Сад лагьай месэладай инал 18-пожарный частунин начальник Мегьамедов Ибрагьим рахана.
Кьвед лагьай месэладай ОНД ва
11- нумрадин ПР-дин инспектор Анзор Эмирбекова информация гана.
Пуд лагьай месэладай граждан
оборонадин ва кьетIен гьаларин мобильный кIвалахдин уполномоченный
Альберт Мамедова информация гана.
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НОК-ди Э.Салигьован тIварунихъ
галай КIирийрин юкьван
школадин кIвалахдиз къимет гана
И йикъара НОК-дин общественный Советдин комиссияди КIирийрин
юкьван школадин кIвалахдиз къимет
гана.
Эсед Салигьован тIварунихъ галай
КIирийрин юкьван школадин директор

йис тамам хьуниз мярекат кьиле тухвайди фикирдиз гъана.
Къейд тавуна жедач, гьа и школада Советрин Союздин Игит Эсед Салигьова, Россиядин Федерациядин
Игит Зейнудин Батманова, генерал

Фарман Шихкеримоваз кьве заместитель ава.
КIелунинни тербиядин рекьяй Абдурагьим Исмаилов ва тербиядин рекьяй Нариман Керимханов я.
НОК-дин комиссиядин членри
къимет сифте руководстводиз, гуьгъуьнлай ийизвай кIвалахдиз гана.
Школадин дарамат 1966-йисуз
эцигнавайди я, алай вахтуналди са
сефердани капитальный ремонт авунвач.
Школада чимивал ава, школадин
гьаятда яд ава. Школада къуйни ава,
ада цIуз акси мукъаятвал хуьзва.
Алай вахтунда къуйдизни капитальный ремонт герекзава. Школадин гьаят агалнава. Школада вири предметрай муаллимр ава. Алай йисуз школада кIелзавай 128 аялдиз 32 муаллимди тарс гузва. Алатай кIелунин йисуз
141 аялди кIелзавай. Сад лагьай классдиз алай йисуз 12 аял, алатай кIелунин
йисуз 22 аял фенвай.
1-4-классда кIелзавай аялриз
йикъа са сеферда чими хуьрек гузва.
Пищеблок школадин къене авайвиляй,
ада кIелуниз чIуру патахъай таъсир
гузва.
НОК-дин комиссияди 5-октябрдиз
муаллимрин йикъаз ва школадин 100

Муьгьуьдин Къагьриманова, профессор Ражидин Гьайдарова, РД-динобразованидин алатай Министр Мегьамед-Фазил Азизова, КПСС-дин Кьурагь райкомдин 1-секретарь, алай вахтунда КПРФ-дин чкадин отделенидинсекретарь, райондин общественный палатадин председатель Фахрудин Мирзоева, "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил Замир Азизова чирвилер къачурди рикIел гъана.
2018-йисуз районда къизилдин медалар къачур 11 аялдикай 5 аял гьа и
школада чирвилер къачур аялар я.
Алай вахтунда гьа и аялри чпин чирвилер ВУЗ-ра тестикьар хъувуна.
2018-йисуз республикада кьиле
фейи "Йисан муаллим" конкурсда
ФатIимат МутIагьировади 3-чка кьуна. Школадин кIвалах ахтармишна ва
кIвалахдиз хъсан къимет гана. НОКдин комиссиядик Общественный Советдин председатель Нажмудин Эмиралиев, Советдин членар Сергей Бабаев ва Зейдулагь Рамазанов квай.
Абуру акьалтзавай несилдиз чирвал ва тербия гузвай педколлективдиз
чухсагъул, генани еке агалкьунар хьурай лагьана.
А.Мамедова.

Мектебдин гьалар ахтармишна
РФ-дин Президентди 2012-йисан 7майдиз акъуднавай "Гьукуматдиндин
социальный политика уьмуьрдиз кечирмишунин рекьяй серенжемрин
гьакъиндай" Къарардин "К" пункт

уьмуьрдиз кечирмишунин, 2017-йисан
5-декабрдин "Образованидин хиле
къуллугъ авунин еридиз аслу тушир
къимет гунин месэлайриз талукь яз
РФ-дин кьилдин законодательстводин
актара дегишвилер хтунин гьакъиндай" Ф3-дин сергьятра аваз НОК-дин
общественный советди Кьурагь райондин М.С.Омарован тIварунихъ га-

лай КьепIиррин мектебда кIвалах кьиле тухвана.
Мектебдин директор Ариф Жабраилова къейд авурвал, дарамат 1970йисуз эцигнава.
Икьван вахтунда ина капитальный ремонтдин
кIвалахар тухванвач.
Классра
чими авунин системади
пис
к I ва л а хз авач .
Мектебдин гьаят
элкъуь р на
кIевнава, амма
гуьзчивал тухудай камераяр ина
гьеле
кардик
квач. Алай вахтунда и мектебда
145 аялди чирвилер къачузва, муаллимар 41 ава,
абур бес тахьунин
месэла авач. 1далай 4-классда
кIелзавай аялриз са сеферда чими хуьрек гузва. Школадин директордин кьилин тIалабун 1-мертебада пол дегишарунин карда куьмек гун тIалабна.
КьепIиррин мектебдин кIвалахдиз
НОК-дин комиссиядин нубатдин заседанидал къимет гудайвал я.
М.Агьмедова.
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НОК-ди КIирийрин школа-интернатдин
образованидин хиле къуллугъ
авунин кIвалахдиз къимет гана
И йикъара аслу тушир къимет гун
патал шартIар тешкилунин рекьяй
эцигнавай истемишунрин сергьятра
аваз райондин образованидин, культурадин, спортдин учрежденийрин

кIвалахдиз аслу тушир къимет гунин
рекьяй общественный Советдин къурулушди КIирийрин спортивный школа-интернатдин кIвалахдиз къимет
гана.
Школадин дарамат 2012-йисуз
эцигна, кардик 2013-йисалай кутунва.
Ана 320 аялдиз кIелдай чка ава. Школадин директор Надир Тагьирова
НОК-дин общественный Советдин
комиссия хушвилелди кьабулна ва образовательный
учрежденидин
кIвалахдихъ галаз танишарна. Сифте
къимет НОК-дин комиссияди "Женгинин баркаллувилин" пипIелай башламишна. И пипIе районда хьайи
"Хъсан мертеба, женгинин баркаллувилин пIипI" конкурсда 1-чка кьуна.
ГьакIни, школада 70-дав агакьна экспонатар авай тарихдинни край чирдай
музей кардик ква.
Школадин директордини педколлективдин куьмекдалди тренажерный
зал ва Ватан патал телеф хьайи игитар гьамишалугъда рикIел хкидай
баркаллувилин обелиск ачухна.
Директордиз 3 заместитель ава.
Школада алай вахтунда 23 муаллим

ава, 117 аялди кIелзава, 1-классдиз
алатай йисузни алай йисуз 7 аял кIелиз
атанва.
Ана 3 чIавал чими хуьрек гузва.
Школа- интернатдин стационарда 64

тербия къачузвай аял ава, ибурукай 33
чкадин, 31 Дагъустандин Кьиблепатан маса районрай я.
Школада гьамиша аялрал штатный медсестради гуьзчивал тухузва.
ГьакIни медсестради гъизвай продуктар кьабулзавай комиссиядихъ галаз
санал продуктрин вахт ва ери ахтармишзава.
Столовойда ва вири школадин дараматда цин система, чимивал, канализацияда хъсан гьалда ава.
Пищеблокдин михьивилел комиссиядин членар рази яз амукьна. Директорди кьилин тIалабун транспорт
ахъаюн тирди школадиз маса хуьрерай къвезвай аялар транспортдаваз
гъидайвал лагьана.
Алай вахтунда школада кIелзавай
7 аял КьепIиррин ва 48 аял КIирийрин
хуьрерай я.
Вири санлай къачурла КIирийрин
школа-интернатдин кIвалахдиз НОКдин комиссиядин членри еке тир къимет гана.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди А.Мамедова я.
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Пуд сувар санал къейдна
3-декабрдиз райондин Культурадин
идарадин фойеда Яшлубурун, Дидейрин ва Набутрин йикъариз талукь яз
санал тир мярекат кьиле фена.
Аниз райондин яшлу ксариз, набутриз гзаф аялрин дидейриз теклифнавай.
Мярекат сятдин 11 тамам хьайилакультурадин работник Марина Ай-

дунбековади ачухна ва кьиле тухвана.
Ада тухузвай и пуд суварин манадикай, дидейрин вилик балайрал
вахкуз тежедай бурж алайди лагьана
ва Владик Батманован "Диде" шиир
кIелна. Ада сифте гаф "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил Замир Азизоваз гана.
З.Азизова кIватI хьанвай дидейриз,
набутриз, гзаф аялар авай дидейриз,
яшлубуруз вичин ва администрациядин работникрин патай сувар мубаракна.
-Гьар са хизанда берекат, гьуьрмет
хьурай. Алай вахтунда гьар са касдиз
яшайишвал регьят хьун патал гьукуматди куьмек гузва.
Къуй чи акьалтзавай жегьилрикай
районда, Дагъустанда, Россияда лайихлу инсанар хкатрай. Гьар са дидеди вичин веледдал дамахрай,-лагьана З.Азизова.
Гуьгъуьнлай гаф КЦСОН-дин директор Руслан Аслановаз гана. Ада
вичин ва чпин коллективдин патай
вири районэгьлийриз сувар мубаракна. Виридаз чандин сагъвал, кIвалера
берекат хьурай, тIал-квал гьич са хизандани тахьурай лагьана.
Гуьгъуьнлай гаф мярекатдал атанвай райондин прокурор Фируза Лагъметовадиз гана.

Ада инал иштиракзавай мугьманриз, набутриз, дидейриз, яшлубуруз сувар мубаракна. И пуд суварин тарих
ачухайдалай гуьгъуьниз, ада гьар са
касдиз, набутдиз вири патарихъай куьмек гудайди, гьар касдин ихтиярар
хуьн гьукуматдин везифа тирди, набут
инсанриз гьукуматдин патай авай куьмекдикай, кьезилвилерикай мумкинвилерикай
лагьана.
ГьакIни
мярекатдал
тебрикдин
гафар гваз
пенсионный
фондун ин
от делд ин
начальник
Агьмед Назаралиев,
агьалияр
яшайишдин
рекьяй хуьдай управленидин начальник
С ейфуд ин
Жама лдинов, райондин агъсакъалринни ветеранрин Советдин председатель, райондин общественный палатадин председатель Фахрудин Мирзоев, Кумухърин хуьруьн администрациядин кьил
Руслан Улубеков, райондин дидейрин
патай райондин дишегьлийрин Советдин председатель Эльмира Исаева
рахана.
Гьар йисуз адет хьанвайвал мярекатдал "Михьи рикI" фондунай ганвай
пишкешар вахкана ва сувар мубаракна. ГьакIни мярекатдал и йикъара
"Россиядин дидеяр" форумдал Э.Исаевадиз "Россиядин дидеяр" региональный отделенидин Председатель Таиса Мегьамедовади гайи Гьуьрметдин
грамота, дидевал ва аялрин ихтиярар
хуьнин рекьяй Дагъустандин Кьилин
патав гвай уполномоченный Мария
Ежовадин патай гайи Чухсагъулдин
Чар вахкана.
Гьар садан тебрикдин гафар райондин Культурадин работникар тир,
Садулагь ТIайибова, Ражидин Исмаилова, Мадина Муртузалиевади, Фарида Желиловади, Сальбина Тагъиевади, Равидин Тагъиева, Хиби Алиева, Масан Асланова чпин манийралди мярекатда иштиракзавайбуруз,
вири районэгьлийриз чпин патай сувар
мубаракна.
А.Мамедова.

Конкурс

Йисан виридалайни хъсан муаллим
И йикъараКIирийрин юкьван
школада "2018-йисан виридалайни
хъсан муаллим" конкурс кьиле фена.
Иниз Кьурагьрин 1 ва 2-нумрадин,
КIирийрин, КIирийрин школа-интернатдин, Ашарин, Шимихуьруьн
юкьван школайрай са шумуд предметдай муаллимри иштиракна.
Абуру урус, лезги, тарихдин, обществознанидин, информатикадин
тарсарай ва гъвечIи классрин са
шумуд классда ачух тарсар тухвана.
ИкI, атанвай кьетIен тежриба
авай муаллимри чпин тарс лап маракьлудаказ тухвана.
Абуруз къимет гун патал инал
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Махач Хариев, райондин образованидин отделдин начальник Рамазан Катибов, райондин образованидин ИМЦ-дин начальник Кьасум
Абдулхаликьов, райондин образованидин ИМЦ-дин методист Раиса Гьажиханова, Кьурагьрин 1-

нумрадин юкьван школадин директор Гьамид Мисриев, Кьурагьрин

КIирийрин юкьван школадин директор Фарман Шихкеримов алай.

2-нумрадин юкьван школадин муаллим Гуьлуьзар Ибрагьимова,

Конкурсда жюридин членри 1чка Кьурагьрин 1-нумрадин юкь-

ван школадин урус чIаланни литературадин муаллим Эльвира Исакьовадиз, 2-чкаяр Кьурагьрин 2нумрадин юкьван школадин
гъвечIи классрин муаллим Эльмира Ахматовадиз, КIирийрин юкьван школадин тарихдин муаллим
ФатIима МутIагьировадиз, 3-чкаяр Шимихуьруьн юкьван школадин обществознанидин муаллим
Рейгьан
Гьажимурадовадиз,
КIирийрин школа-интернатдин
информатикадин муаллим Абузар
Къазиеваз, Ашарин юкьван школадин лезги чIаланни литературадин
муаллим Агьмед Мегьамедоваз
гана. Къейд ийин хьи, "Йисан виридалайни хъсан муаллим" лагьай
тIварцIиз лайихлу хьайи Эльвира
Исакьовади республикада кьиле
фидай конкурсдани иштиракда.
Къуй квехъ куь четин кIвалахда генани еке агалкьунар хьурай.
М.Агьмедова.

