
Кьурагь райондин общественно-политический  газет
Горный  родник                                          1931-йисалай акъатзава

(ХЕМИС)   «17-АВГУСТ»  «2017-йис» «№34» (7486) «маса гудай къимет 2 манат»
Райадминистрацияда

14-августдиз райадминистра-
циядин актовый залда, гьар ислен
юкъуз тухун адет хьанвай, район-
дин идарайрин руководителри
гьафтеда авунвай кIвалахдин  гьакъ-
индай нетижаяр кьадай совещание
"Кьурагь район" муниципальный
тешкилатдин кьилин заместитель
Жаврудин Халикьова кьиле тухва-
на. Ж.Халикьова алай вахтунда
районда чарасуз  тадиз  гьялна
кIанзавай месэлайрикай сад тир
Ашарин хуьруьз хъфизвай рехъ авай
чIуру гьал веревирд авуна ва и рехъ
мукьвал вахтунда тади гьалда
туькIуьр хъувун чарасуз тирди къей-
дна.
Гьа и месэладин патахъай рахай

рекьерин участокдин начальник
Лазир Агъабалаева и рекьел буль-
дозер фенвайди ва са бязи кIвалах
кьиле фидайди лагьана.
Гуьгъуьнлай анал рахай Культу-

радин ва информациядинни печат-
дин центрдин начальник Абдулкъ-
адир Будаева газетдин нубатдин
нумра акъуднавайди, материалар
сайтдиз гузвайди, "Кьурагь дагъла-
рин авазар" тIвар алай республи-
канский фестивалдиз  гьазурвал
аквазвайди лагьана ва Кьуьчхуьр
Саидан 250 йисан юбилейдиз гьа-
зурвал акун патал оргкомитет теш-
килна кIанзавайди къейдна.
Совещанидал гьакI бейкар агьа-

лияр кIвалахдал таъминардай цен-
трдин директор Гьажихан Гьажи-
ханов, "Курахское ЖКХ"-МУП-дин
начальник Мурад Османов,  пен-
сионный отделдин начальник Агь-
мед Назаралиев, райадминистра-
циядин хуьруьн майишатдин ва
чилерин алакъайрин отделдин на-
чальник Абдул Фаталиев, "сельсо-
вет Курахский" муниципальный
тешкилатдин кьил Сейфудин Къур-
банов чпи авунвай кIвалахдин
гьакъиндай рахана ва кIвалахар
кьилиз акъудун патал чпин текли-
фар гъана.
Ж.Халикьова гьар са месэла ве-

ревирд ийиз, кимивилер арадай
акъуддай рекьер къалурна.

 Гьафтедин
нетижаяр кьуна

10-августдиз райадминистра-
циядин актовый залда "Кьурагь
район" муниципальный тешкилат-

дин кьил З.Азизова оперативный
совещание кьиле  тухвана.
Совещанидин кIвалахда райад-

министрациядин аппаратдин ра-
ботникри, хуьрерин поселенийрин
кьилери ва секретарри иштиракна.
Анал кьуд месэла эцигнавай:
1. "Хуьрерин поселенийра сайт

тешкилнавай гьалдин гьакъиндай"
(З.Наврузов-системадин админи-
стратор).

2. "Гьукуматдин игьтияжрин
Сад тир порталда агьалияр регис-
трация авунин кIвалах авай   гьал-
дин гьакъиндай" (З.Наврузов си-
стемадин администратор).

3. "ССТУ порталдани доку-
ментар электронный къайдадиз
элкъуьрунин гьакъиндай" (Ф.Ме-
детов-райадминистрациядин ап-
паратдин руководитель).

4. "Руководителри дисциплина
хуьнин гьакъиндай" (М.Хариев-
райадминистрациядин кьилин за-
меститель).
Сад  ва кьвед лагьай месэладай

З.Наврузова доклад авуна. Ада ви-
чин рахунра къейд авурвал, вири
хуьрерин поселенийра  сайт
ачухнаватIани,  ана чкадин муни-
ципалитетрин кIвалахдикай мате-
риалар авачирди, гьа и кIвалахдин
тайин тир жавабдар ксар хкянава-
чирди лагьана. ГьакIни гьукумат-
дин игьтияжрин  Сад тир портал-
да агьалияр регистрация авунин

месэладай вири муниципалитетриз
гьеле майдин вацра чарар ракъур-
навайди, икьван вахтунда и хиле

кIвалах  къалур тавунвайди лагьа-
на.
Пуд лагьай месэладай Фикрет

Медетова доклад авуна. Вири гьу-
куматда хьиз Кьурагь райондани

документар электронный къайда-
диз элкъуьрун лазим тирди ва хуь-
рерин поселенийривай куьгьне
компьютерар цIийи компьютер-
ралди дегишарун, ва и мукьвара
райондай учетда 2561 кас регис-
трация авун чарасуз тирди лагьа-
на.
Кьуд лагьай месэладай М.Ха-

риева кьилди Аладаш, Ашар, Гел-
хен, КIутIул, КIирийрин хуьрерин

поселенийрин кьилериз
кIвалахдин гьакъиндай дисципли-
на хуьн ва районда, райондин къе-
це пата кьиле физвай культурадин-
ни спортдин мярекатра иштирак
тавунвайди  лагьана.
ГьакIни райадминистрацияда

ракъурай чарар хуьрерин  поселе-
нийрин кьилери эхирдалди кIел
тийизвайди лагьана.
И месэлаяр веревирд авунин

кIвалахда "сельсовет Курахский"
муниципальный тешкилатдин кьил
Сейфудин Къурбанова, "сельсо-
вет Шимихуьрский" муниципаль-
ный тешкилатдин кьил Хийирбег
Гьасретова, "село Кумук" муници-
пальный тешкилатдин кьил Рус-
лан Улубекова, "сельсовет Коч-
хюрский" муниципальный тешки-
латдин кьил Аскер Жабраилова

иштиракна.
З.Азизова вири хуьрерин  посе-

ленийрин кьилериз йикъан повес-
ткадал алай суалра авай кимиви-
лер акъудун патал кьве гьафтедин
вахт гана ва вири жуьрейрин нало-
гар кIватIунин кIвалахда  хуьрерин
поселенийрин кьилериз ва замес-
тителриз и кIвалахдал гуьзчивал
тухун тагькимарна.

                          М.Агьмедова.

Оперативный совещание кьиле фена
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Ремонтар башламишнава
Гатун вахтунда гьам школайра,

гьам ясли-бахчайра ремонтар кьи-
ле физва. Амай вири бахчайра хьиз,
КIирийрин "Мечта" тIвар алай
ясли-бахчадани  косметический

ремонтар кьиле физва.
Авунвай кIвалахрикай чаз ви-

чин суьгьбет и бахчадин юкьван
группадин тербиячи Альбина Жа-
маловади авуна. Ремонтрин
кIвалахар ина 7-августдиз башла-
мишнава.

Ремонт 2 гьафтеда давам жезва.
Вири и кIвалах ясли-бахчадин ра-
ботникрин куьмекдалди ийизва.
Алай вахтунда анжах са коридор

квачиз лазим тир вири чкайриз

ширер яна, асунар авуна, чилерик
квай паласар чуьхвена, мес-яргъ-
андиз рагъ гана ва дараматдин цлар
гьар жуьредин махарик квай гьай-
ванрин  шикилралди чIагурна куь-
тягьнава.

Алай вахтунда  КьепIиррин
"Улыбка" тIвар алай ясли-бахчади

аялар кьабул хъувуна, кIвалахзава.
Ина ремонтар гьикI кьиле

фенватIа чна
инин заведу-
ющий Сол-
маз Римиева-
дивай чаз
суьгьбет авун
тIалабна.
Абуру кос-

метический
ремонт са
гьафтеда 7-
августдилай
14-августдал-
ди авуна куь-
т я г ь н а в а .
Г ь и к I
л а г ь а й т I а ,
абуру алатай
2016-йисуз
ясли-бахча-
дин куьгьне са пай помещенияр лап
дуьзгуьн къайдада ремонт авунвай,
гьавиляй амай чкаяр асунна, лап

дибдилай михьивилер авуна.
Ясли-бахчадихъ вичин кимиви-

лерни авачиз
туш. Ина 3 груп-
падин месер
иски хьанва,
гьалда авач, гьа-
виляй месер,
месин агъар
кIанзава.
Чухсагъул лу-

гьуз кIанзава заз,
чпивай жедай
куьмек ийиз
алахънавай рай-
ондин руковод-
стводиз. Алай
йисуз ясли-бах-
чадин 1группа-
диз месер ва ме-
син агъар ахъай-

навай.
ГьакIни ремонт гьикI кьиле

фенватIа ахтармишиз "Кьурагь рай-
он" муниципальный тешкилатдин
кьил З.Азизов атанвай.

ЦIийи кIелунин йисаз гьазурвилер акунва
Чун  ЦIийи кIелунин йисаз

райондин образованидин учреж-
денияр гьикI гьазур хьанватIа

чирун патал райондик квай са
шумуд хуьруьз фена ахтармишна.
ЦIийи кIелунин йис аялри ва

муаллимри хъсан нетижаяр ва
менфят къачудайди хьун патал
райондин хуьрерин школайра са
кьадар ремонтар кьиле фенва.
Ихьтин школайрикай сад
КьепIиррин юкьван школа я.
Ина чун школадин директор

чкадал тахьуниз килигна,  инин

завхоз Виталик Керимовахъ галаз гуь-
руьшмиш хьана.
Ада чаз вичин рахунра къейд авур-

вал, и школада кьиле инин директор
Ариф Жабраилов аваз муаллимрини
техперсоналди косметический ре-
монтар авунва.
Ина цлар асуннава, ширер янава

ва куьлуь-шуьлуь кIвалахар квачиз,
школадин дарамат дибдилай михьна-
ва.
Школа аялар кьабулиз гьазур я.

Ишлемишиз къулай хьанва
Инсанди   уьмуьрда  хъсан

краралди, мергьеметлу
кIвалахралди вичин гел тада. Ин-
сан физвай рехъ, ада ишлемиш-

завай булах, ам ацукьзавай ким
туькIуьрзавай касдиз еке суваб
ава лугьуда.
Хъикъер мягьледа авай булах-

дал  яд ацIурдайла, пек чуьхуьдай-
ла  ятар хъчез,  кIвачер кьежиз,
иллаки хъуьтIуьз, хъчезвай яд ягъ-
ай чка муркIади кьуна, кIвач эциг
тежез,  къулайсуз гьалда  авайди
тир.

И къулайсузвилиз   фикир гана и
мягьледин агьали Асваров Къадира
вичин харжидихъни  вичин  зегьмет-
далди булахдин чиле, яд фидай хвал

авуна, цемент цана туькIуьрна.
Ихьтин къулайвал  арадал гъайи

Къадираз и мягьледин агьалийри ва
хуьруьн жемятди чухсагъул лугьузва.
Къуй Къадирахъ  чандин сагъвал,

рикIин шадвал, хизанда хушбахтлу-
вал хьана, мадни  мергьеметлу
кIвалахар  кьилиз акъуддай   къува-
тар гурай!

                         Ф.Мегьамедова.

Мергьеметлувал

                                М.Агьмедова.
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Спорт

Июлдин эхирра КIирийрин хуь-
руьн жемятдиз гъам-хажалатдин
вакъиа хьана. Начагъвиликди хуь-
руьн мискIиндин имам Бабахваев
Буба Мегьамедович кечмиш хьана.
А касди, Аллагьди вичиз жен-

нетдин варар ахъайрай, 22 йисуз
хуьре ва  патарив гвай хуьрера адет-
дин диндин рекьяй кIвалахна,  ви-
ридаз акьулдин, насигьатар   гана,
са  кьадар хизанар чукIуниз рехъ
ганач, гьамиша  халкьдин
кIвалахдин кIвенкIве хьана.
МискIин  ремонтар авуниз гьа-

миша фикир гуз хьана.
Вичин харжидалди вини хуь-

руьн халкьдиз лап хъсан булах эциг-
на, идалди а касди Аллагьдин ре-
кье суваб, вичиз виш йисаралди

халкьдин гьуьрмет къазанмишна ва
хуьруьнвийриз дуьз рехъ къалурна.
Хуьруьнвийри бубадин къамат

гьамишалугъда фикирда хуьдайдал
са шакни алач.
А кас хуьруьн ветеранрин Со-

ветдин член тир, и карда еке месэ-
лаяр гьялуниз еке куьмек ганай.
Хуьруьн ветеранрин Советди

Бабахваев Буба Мегьамедовичан
хизандиз, мукьва кьилийриз де-
риндай яс чIугунивди, башсагъ-
лугъвал гузва. Ихьтин ксариз гьа-
миша халкьдин патай рикIел хуьн
ва гьуьрмет  жеда.

КIирийрин хуьруьн ветеран-
рин Совет.

Кьурагь райондин офици-
альный сайтди хабар гузвай-
вал 10-августдиз Даг.Огни
шегьердин "Мир" площадка-

дал Дагъустан Республика-
дин  Кьиблепатан территори-
альный округдин спортдин
милли жуьрейрай фестиваль
кьиле фена.
И фестиваль Даг.Огнидин

молодежный центрди тешкил-
навайди тир.
Ина Кьиблепатан террито-

риальный округдин 10 муни-
ципалитетди иштиракна.
Фестиваль ачухунин цере-

монияда РД-дин Кьиблепатан
территориальный округда
РД-дин Кьилин тамам ихтия-
рар гвай векил Гюлагъа Баба-
евади ва Огни шегьердин ад-
министрациядин кьилин за-
меститель Набигула Мегьаме-

дова  иштиракна. Абуру иш-
тиракчийриз международный
жегьилрин югъ мубаракна ва
гьакъисагъ акъажунар хьун

тIалабна.
Фестивалдин иштиракчий-

ри 5 жуьредин акъажунра иш-
тиракна: челночный бегдай,
Гиря хкажунай, къван гадару-
най, чкадилай хкадарунай,
цIил ялунай.
И мярекатда иштирак авун

патал чи райондин сборный
команда кIватIна.
Акъажунрин нетижада чи

райондин командади общеко-
мандный  1- чка кьуна, 2-чка
Даг.Огнидин командадиз, 3-
чка Хив райондин команда-
диз хьана.
Победителризни   призер-

риз дипломар, кубокар, меда-
лар ва къиметлу пишкешар
гана.

Кьурагь райондин
командадин нубатдин агалкьун

Райондин  ОВД-да  агъадихъ галай вакантный къуллугъар
ава:
Инженер - электроник;  гражданский  къуллугъчи, лазим тир

образование -  информационный технологийрин рекьяй кьи-
лин образование ва я юкьван пешекарвилин образование;
Миграционный къуллугъдин  начальник - кьилин образова-

ние;
 ППСП-дин полицейский-  юкьван образование  ва армия-

дин жергейра  къуллугънава лагьай  военный билет.
И къуллугърал конкурсрин бинедаллаз хкяда. КIандай  кса-

ривай алава информация райондин ОВД-да  хабар кьаз жеда.

Малумат

Пашман хабар

                       Информация
Для граждан, получающих ежемесячные денежные выплаты по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг

УСЗН в МО "Курахский район" информирует получателей ЕДВ по
ЖКУ что по состоянию на 16 августа 2017 года направлены денежные
средства в почтовые отделения, для выплаты ЕДВ по ЖКУ следующим
категориям граждан:

-инвалидам за август месяц 2017 года полностью.
-участникам боевых операций за август месяц 2017 года полностью.
-участникам ЧАЭС за май месяц 2017 года полностью.
Задолженность ЕДВ по ЖКУ другим категориям граждан будут вып-

лачиваться в установленном порядке по мере поступления денежных
средств из Министерства труда и социального развития Дагестан.

Начальник УСЗН
В МО "Курахский район"            Джамалдинов С.М.

Бес я ялар ягъай кьван,
Гила гъиле къелем кьан.
Къазанмишна на гьуьрмет,
АвунатIа жемир кIан.

На акьулар гуз маса,
Фагьум ая вуна са:
Жуваз кьванбур жуваз тур,
И дуьнья я вич кваса.

Авазвайла Гьуьруь ваз,
КIанзавани суьруь ваз?
КIан хьаналди гудай туш
Сад Аллагьди вири ваз.

Хъеле акьул куьруьди
Ийида ман, дилиди.
Яргъи затIар жедай туш
Авачирла куьруьди.

Тадивили вил буьркьуь,
Ийида рехъ яз гьяркьуь.
Явашара жуван кам:
Бегьер гъида дуьз рекьи.

Шитвилин кар чиркин я
Кар туькIуьнни мумкин я.
Мукьвал-мукьвал кам яваш
Ийизвайди эркин я.

Муьгъ эцигна Алиди,
ТIвар хкажна Велиди.
Алидин тIвар хкахьна
Кеф чIугвазва Къулиди.

Авунвай кар-крарик,
Тавунвайди-рухварик.
Бахт кIандатIа акъвазмир,
Ахъа тежер варарихъ.

Рубаияр

Дерин мана атана
Къачу тар хьиз атIана.
Кимел ала фукъиран.
Фурсар ийиз датIана.

Вад гьиллебаз алахъна,
Хуьр тахта хьиз патахъна.
«Къайда хъжез мад ина»,-
Бахтсуз ксар чIалахъна.

ЭчIел-мечIел гур хьана,
Иланар галчIур хьана.
Пуд «оратор» рахар кьван.
Кимни, хьар хьиз, чIур хьана.

        Гьуьсейн Рамазан
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