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   КIвалахрилай рази яз
               амукьна
И йикъара райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов,

райадминистрациядин жавабдар работникарни галаз,
Кьасумхуьруьн 2-нумрадин юкьван школадин дараматдин
эцигунрин кIвалахар кьиле тухузвай чкадал фена.

150 аялдин чкаяр аваз Алидхуьрел эцигзавай
школадин цIийи дараматдал кIвалахар «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ
на 2009-2018 годы» Республикадин макьсаддин
программадин бинедаллаз кьиле тухузвайди я.

И объектдин эцигунрин заказчик ДР-дин эцигунрин
ва ЖКХ-дин министерстводин «Республиканский центр
сейсмической безопасности» ГАУ, подрядчикни
«Дагстройсервис» ООО я.

Алай вахтунда и объектдал къенепатан вири кIвалахар
акьалтIарнава, школадихъ галай территорияр,
баскетболдин ва футболдин майданар аваданламишзава,
чукурдай рекьер туькIуьрзава. Подрядчикдин векилдин
гафаралди школа алай йисан октябрдин вацра
ишлемишиз вахкуда.

Школадин дараматдиз ва адахъ галай территориядиз
килигайдалай гуьгъуьниз Нариман Абдулмуталибов
эцигунрин кIвалахрин еришрилай ва еридилай рази яз
амукьна: «Мукьвара чна районда гуьрчегбурукай сад
тир ва алай аямдин истемишунриз жаваб гузвай цIийи
школа шад гьалара ачухда. Школа хьун – им гьеле вири
хьанва лагьай чIал туш. Школа неинки са къенепатай
гуьрчег ва къулайди, гьакI адахъ галай вири
территорияни чешнелуди хьана кIанда. Вири куьлуь
кIвалахризни фикир гун герек я.

ЦIийи школа ишлемишиз вахкун мадни а кардалди
лишанлу жезва хьи, алай йисуз райондин 90 йисан
юбилейни къейдзава. Гьавиляй ина школадихъ галай
территорияр аваданламишун и лишанлу йикъан вилик
акьалтIарна кIанзава», - къейдна райондин Кьили.

   Важиблу метлеб авай
             объектдал
Сулейман-Стальский райондин Кьил Нариман

Абдулмуталибова тухвай мярекатдал «Сардаркент-
Даркуш Казмаляр» групповой водопроводдин михьи
ийидай тадаракар (очистные сооружения) ахъаюнин,
гьакIни технологический тадаракрин ва электроникадин
кIвалах ахтармишунин месэладиз килигна. Веревирд
авунин карда райондин депутатрин Собранидин
председатель Штибег Мегьамедханова, проектный
организациядин векил Тажир Абакарова, 5 йисан вилик
михьи ийидай тадаракар эцигай Россиядинни
Эстониядин саналди тир «Чистая вода» организациядин
векил Мегьамед Абубакарова, райадминистрациядин
жавабдар работникри иштиракна. Чкадал и месэла
веревирд авурдалай гуьгъуьниз жавабдар ксар михьи
ийидай тадаракрин объектдал фена. Тежриба раиж

Райадминистрациядин пресс-къуллугъди хабар гузва

авунин мураддалди важиблу месэла веревирд авунин
карда «Город Каспийск» шегьердин округдин
депутатрин Собранидин председатель Абдулвагьид
Жаватовани иштиракна. Пешекарар шагьид хьайивал,
групповой водопроводдал ва яд михьи ийидай
тадаракрин объектдал хейлин кIвалахар кьилиз акъуднава,
дуьзмуьшунин кIвалахар давамни ийизва. Гъиле авай
йисуз водопроводдин линия ЦIийи Мамрачрин хуьруьв
кьван агакьда, ида 25 агъзур кас агьалияр хъсан еридин
хъвадай целди таъминарда.

Нариман Абдулмуталибова къейд авурвал, агьалияр
хъсан еридин хъвадай целди таъминарун – им
республикадин руководстводи вилик эцигнавай
эвелимжи везифайрикай сад я, гьавиляй и рекьяй
тухузвай кIвалахар ДР-дин Кьил Владимир Васильеван
гуьзчивиликни ква.

Оргкомитетдин заседанидал
23-сентябрдиз райондин Кьил Нариман

Абдулмуталибован председателвилик кваз райондин 90
йисан суварин мярекатар кьиле тухунин оргкомитетдин

нубатдин заседание кьиле фена.
Алатай совещанидал юбилей лайихлудаказ къейд

авунин жигьетдай гайи тапшуругъар кьилиз акъудунин
патахъай тухвай кIвалахрикай гьахъ-гьисабар гваз
заседанидал райадминистрациядин Кьилин 1-
заместитель Лацис Оруджев, администрациядин крар
идара ийизвайди тир Рамазан Абдулазизов, культурадин
отделдин начальник Майрудин Бабаханов,
Информагентстводин руководитель Жабраил Асланов,
РУО-дин начальникдин везифаяр тамамарзавайди
Гьуьсейн Шихбабаев, АС-дин ва ЖКХ-дин отделдин
начальник Виталий Алисенов, физический культурадин,
спортдин, туризмдин ва жегьилрин крарай Комитетдин
директордин заместитель Муслим Селимов рахана.

Заседанидин нетижаяр Нариман Абдулмуталибова
кьуна.

- Райондин 90 йисан юбилей къейд авун - им чун
патал кьетIен метлеб авай вакъиа я, - лагьана Н. Ш.
Абдулмуталибова. - Сувар тухунив чун вири патарихъай
гьазур яз эгечIун лазим я.

   Совещанидал - важиблу
                месэлаяр

Алай йисан 23-сентябрдиз Сулейман-Стальский
райондин администрацияда муниципальный райондин
Кьил Нариман Абдулмуталибован регьбервилик кваз
нубатдин совещание кьиле фена. Адан кIвалахда
муниципальный райондин депутатрин Собранидин
председатель Штибег Мегьамедханова, райад-
министрациядин Кьилин заместителри, къуллугърин ва
организацийрин руководителри, хуьрерин посе-
ленийрин кьилери, общественностдин ва массовый
информациядин такьатрин векилри иштиракна.

Совещанидал ихьтин месэлайриз килигна: райондин
хуьруьн майишатдин карханайра ципицIар кIватI
хъувунин кIвалахар кьиле физвай гьалдикай ва зулун

тумар цуниз аквазвай гьазурвилерикай; 2019-йисуз
муниципальный райондин кIватIна сад авунвай
(консолидированный) бюджетдиз налогринбур тушир
къазанжияр атун авай гьалдин гьакъиндай.

Совещанидал алай сад лагьай месэладай райондин
хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин управленидин
начальник Мегьамедзагьид Бабаев рахана. Ада къейд
авурвал, 2019-йисан гатфариз кутур уьзуьмлухарни кваз,
райондин хуьруьн майишатдин карханайрихъ 1685,7
гектар уьзуьмлухар ава, абурукай 1283, 6 гектар
бегьердал атанвайбур я. Икьван чIавалди районда 6500
тонн ципицIар кIватI хъувунва, гектардин бегьерлувили
97 центнер тешкилзава.

ЦипицIар кIватI хъувунин ва абур хам-мал гьялдай
карханайриз вахкунин кIвалахар «Дербент-Агро»,
«Гюльгери-вацI», «ЧIереяр», «Зардиян» ООО-йра
хъсандиз тешкилнава, анра ципицIар кIватIунал гзаф
бригадаяр желбнава.

«Зардиян» ООО-да 19-сентябрдалди 600 тонн
ципицIар кIватI хъувунва, юкьван гьисабдалди, гьар са
гектардай - 100 центнер.

- ЦипицIар кIватI хъувунин кIвалахар давамарунихъ
галаз сад хьиз, районда зулун магьсулар цунизни
гьазурвилер аквазва, - давамарна М. Бабаева. - Икьван
чIавалди 1950 гектардин майданра цанар цана
акьалтIарнава, са бязи карханайра и кIвалах давамзава.

Совещанидал алай кьвед лагьай месэладай райондин
администрациядин финансовый отделдин начальник
Магелан Рагьимов рахана.

Совещанидин нетижаяр кьун яз, райондин Кьил
Нариман Абдулмуталибова межведомственный
комиссиядин членрал райондин кIватIна сад авунвай
бюджетдиз къвезвай къазанжийрин кьадар артухарун
патал кIвалах гужлу авун, налогрин, къайдаяр хуьдай
органрин, электросетрин абонентрин къуллугъдин,
газовый къуллугъдин, приставрин ва
райадминистрациядин пешекарарни желб авуналди,
районда карчивилин кIвалахда къайда тун тапшурмишна.

                                                              Хазран Кьасумов
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      Райондин 90 йис

           1-октябрь агьил инсанрин Виридуьньядин югъ я
«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин депутатрин Собранидин,

администрациядин ва кьилди жуван патай вири ветеранриз – яшлу районэгьлийриз
агьил инсанрин Виридуьньядин югъ рикIин сидкьидай мубаракзава.

Чун яшариз чIехибурув гьамиша кьетIен гьуьрметдивди эгечIиз хьайиди я. Чна
гьамиша агьил инсанрал дамахзава, вучиз лагьайтIа, уьмуьр акунвай яшлу инсандин
гьар са гаф къизилдихъ барабар я.

Куьне акьалтзавай несил дуствилин, садвилин, ватанпересвилин, диде-бубадиз
вафалувилин руьгьдаллаз тербияламишзава.

Заз квехъ чандин сагъвал, рикIин шадвал, хушбахтвал, яргъалди тир уьмуьрар хьана
кIанзава.

           «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил
                                                                                             Н. Абдулмуталибов

       ТЕБРИК

Уьмуьр – бегьерлуди, яшайиш - берекатлуди
Секин къилихрин, кьил рехи хьанвай,

сабурлу, камаллу инсан тир Велимет халу
гьар сеферда Кьасумхуьруьн майдандал
ва я рекье-куьчеда гьалтайла, зи рикIел
Майрудин Бабаханован шиирдин цIapap
къведа:

Регъуь жемир кIусни рехи кьилихъай
Ам акьулдин лишан я.
Эгер вунни рехи ятIа Шалбуз хьиз
Вунни, гьам кьван, кьакьан я.
Вичин уьмуьрдин пеше хьайи

шофервиликай, чилив къадирлувилелди
эгечIуникай, уьмуьрдин игьтияж тир
зегьметдикай, хийирлу крарикай В.
Керимов ашкъидивди рахада. Вич заз
мукьувай хъсандиз таниш тир 20-25-йисан
къене и кас заз садрани наразивилин,
масадан намусдик хкIадай, шел-хвалдин
гафар рахана ван хьайиди туш.

В. Керимоваз зегьметдин дад, чилин
къадир фад чир хьана, гьеле жаван яз.

- Нисиналди школада жедай, нисинлай
данайрив, калерив фидай, диде-бубадиз
колхоздин чуьлдин кIвалахра куьмекар
гудай, - лугьузва къе вичин уьмуьрдин
жаван йисар рикIел хкиз зегьметдин
ветеранди.

Гьа йисара хуьрера механизаторвилин
кеспи лап герекбуруз элкъвенвай.
Трактордин, автомашиндин, комбайндин
рулдихъ ацукьна зегьмет чIугвазвай,
хуьруьн майишат вилик тухузвай, рехъ-
хвал туькIуьрзавай ксариз хуьрера еке
гьуьрметни авай.

- Райондин военкоматдай направление
гана, за 1955-йисуз шофервилин курсар
куьтягьна, - давамарзава ихтилат В.
Керимова. - Адалай гуьгьуьниз за зи рикI
алай шофервилин пешедиз саки 40 йис
бахш авуна.

Витебск шегьерда армиядин жергейра
къуллугъдайла В. Керимова 3 йисуз
частунин командирдин машиндал
шофервал авуна. Армиядай хтай жегьилди
и кеспи райондин заготскотда давамна.

1964-йисуз Кьасумхуьруьн «Рычал-
су» заводдин директор М. Ш. Шабанова
техникадал ва зегьметдал рикI алай
Велиметаз и карханадиз кIвалахал атун
теклифна. Имни дуьшуьшдин кар тушир:
гьа йисара карханада акъудзавай
продукциядин чIехи пай Советрин
Союздин яргъал шегьерриз рекье твазвай.
Гьавиляй парар дашмишун патал хъсан
пешекарар-шоферар герекзавай.

В. Керимова и заводдихъ галаз 27 йисуз
вичин кьисмет алакъалу авуна. И йисара
ада «ЗИС», «ЗИЛ», «Прага» машинрал
кIвалахна. Заводдиз цIийиз хкай «КАМАЗ»
машинни Велиметал ихтибарна. «Рычал-
су» заводдин продукция дашмишиз ада
Москва, Тула, Казань, Тольятти,
Краснодар, Баку, Ростов ва яргъал маса
шегьеррин рекьер-мензилар са шумудра
атIана, гьанрай заводдиз ва райондин маса
организацийризни карханайриз герек
шейэр хкана.

Гьакъисагъвилелди кIвалах авунихъ
галаз санал, В. Керимова заводдин ва
райондин общественный уьмуьрдани
активвилелди иштиракна. ИкI, 16 йисуз
адакай заводдин партийный органи-
зациядин секретарь, кьве сеферда
райсоветдин ва са шумудра Кьасумхуьруьн
Советдин депутат, райондин парткон-
ференцийрин делегат хьана.

Производстводин кIвенкIвечи хьайи В.
Керимоваз 1972-йисуз райондин
исполкомдин ва 1981-йисуз РСФСР-дин
недай ва хъвадай шейэрин минис-
терстводин патай «Жигули» маркадин
машинар гана.

Саки 40 йисуз производствода
шофервиле кIвалах авур, 30 йисуз вичин
шикил райондин Гьуьрметдин доскада
хьайи Велимет Керимован гьакъисагъ
зегьмет гьакIни Зегьметдин Баркалладин
3-дережадин орден, Октябрдин Рево-
люциядин 90 йисан, «Зегьметдин ветеран»
медалар, 20-дав агакьна грамотаяр,
«Коммунистический зегьметдин
зарбачи», «Соцсоревнованида гъалиб
хьайиди» знакар, гзаф кьадар къиметлу
пишкешар гуналди къейдна.

Лугьуз жеда хьи, В. Керимов
уьмуьрдин баркаллу рехъ фена, и рехъ
ада давамни ийизва. Са рахунни алачиз,
Велимет халу хьтин инсанри чпин
гьакъисагъ зегьметдалди, инсанвилин
ерийралди, ацукьунин-къарагъунин
дуьзгуьн къанажагъдалди амайбуруз
чешне къалурзава, уьмуьр бегьерлуди,
яшайиш берекатлуди ийизва.

- Къе, яшар са кьадар хьайила, за жуван
фейи уьмуьрдиз хьиз, жуван хайиди тир
хуьруьн, райондин алатай вахтаризни вил
вегьезва, - лугьузва . Керимова. - Гьам
Кьасумхуьруьхъ, гьамни санлай
райондихъ чIехи ва баркаллу тарих ава, и
кардал за шадвал, дамахни ийизва. Кьилди
къачуртIа, район патал алайди кьетIен йис
я, ам арадал атана 90 йис тамам хьанва.

                                   Хазран Кьасумов.
                         Шикилда: В. Керимов.
                           Шикил автординди я.

              Лезги чIалан диктант
Гьуьрметлу ватанэгьлияр! Лезги чIал чирзавай ва адал рикI алай вирибур!
10-октябрдин йикъан сятдин 3-даз тарихда сифте яз лезги чIалал международный тотальный

(вирибуру сад хьиз кхьизвай) диктант кхьин тешкилда. Ихьтин серенжем кьиле тухунин къарарар
Махачкъалада, Москвада, Дербентда, Ярославлда, Бакуда, Харьковда, Киевда ва масанрани
кьабулнава. Ам, гьакъикъатдани, вири халкьарин сад тирди жеда, ада Россиядин, Азербайжандин,
Белоруссиядин, Украинадин, Къазахстандин ва маса уьлквейрин майданар агудда.

Диктант кьиле тухун патал майданар тешкилунин арзаяр РФ-дин регионрай,СНГ-дин
уьлквейрай, гьакIни яргъал тир къецепатайни атанва ва атун давам жезва. Дагъустанда тотальный
диктант Махачкъалада, «Россия - зи тарих» тIвар алай тарихдин паркда ачухнавай майдандал
кьиле фида.

Диктант кьиле тухунин къарар Дербент шегьерда 2019-йисан 20-апрелдиз кьиле фейи
тешкиллувилин комитетдин заседанидал кьабулнай. И комитетдик ква: Нариман Абдулмуталибов
- Сулейман-Стальский райондин Кьил; Седакъет Керимова - общественный деятель, писатель,
публицист, «Самур» газетдин кьилин редактор; Мегьамед Ибрагьимов – «Лезги газетдин»
кьилин редактор; Васиф Гьасанов - ФЛНКА-дин вице-президент, Ярославлдин лезгийрин РНКА-
дин руководитель; Амил Саркаров – «Дербент» РИА-дин кьилин редактордин заместитель,
ФЛНКА-дин вице-президент; Фарман Шайдабегов – «Леки» фондунин исполнительный
директор; Равидин Абдурагьимов – «Кьиблепатан Дагъустандин жегьилрин Союз» ДРОО-дин
руководитель, Гуьлера Камилова - режиссер, тележурналист; Пакизат Рагьимханова ва Низами
Фетулаев - Махачкъаладин ва Дербентдин лезгийрин МНКА-дин руководителар; лезгийрин
общественностдин ва илимдин идарайрин хейлин маса векилар.

Лезгийрин сад лагьай тотальный диктант сифте яз Сулейман-Стальский районда 2019-йисан
майдиз кьиле фена. Ам Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманан 150 йисаз талукьарнавай.

Лезгийрин международный тотальный диктантда хайи чIалал рикI алай ва чпихъ а мумкинвал
авай вирибурувай, тайин тир майданрал фена, иштирак ийиз жеда. Буюр, иштирака, азизбур!

                ЧIал хуьниз талукь яз
10-сентябрдиз Кьасумхуьруьн 1-нумрадин юкьван школада дидедин чIал хуьниз

талукьарнавай диде-бубайрин собрание кьиле фена.
Школада чIал хуьнин ва ам мягькемарунин гьакъиндай лезги чIаланни литературадин

муаллим Х. Юркъулиева рахана.
- ТIебиатди инсандиз ганвай виридалайни чIехи девлет акьул ва чIал я, - лагьана ада. – Гьар

са халкьдиз милли меденият, чIал ава. Алай аямда дидедин чIал мягькемаруниз кьилин фикир
гузва. Хайи лезги чIал чи баркаллу несилри асиррилай асирралди гележегдин несилрив
агакьарнавай къадим гуьзел чIаларикай сад я. Гьикьван четинвилер гьалтнатIани, чи миллетди
хайи чIал, адан кьетIенвал, гуьзелвал вири девирра хвена, чал агакьарна.

- Гьуьрметлу диде-бубаяр, - давамарна Х. Юркъулиевади, - чи чIал квахь тавун паталди,
аялриз хизанда дидед чIал чирун герек я. Чун, лезги чIалан муаллимарни, тарсарив
жавабдарвилелди эгечIна кIанда ва аялриз лезги эдебиятдикай, чIалакай, тарихдин
месэлайрикай, адан культурадикай, адетрикай дерин чирвилер гуз, аялар дидед чIалал
ашукьариз алахъна кIанда.

ЧIал хуьнин месэлайрикай собранидал чIехи классрин аялар ва абурун диде-бубаярни
рахана.

                                                                                                                                  (Чи корр.)

           ЦIийи ктабар райиж авуна
19-сентябрдиз Расул Гьамзатован тIварунихъ галай ДР-дин Милли библиотекада чи юбиляррин

цIийи ктабар райиж авуниз талукьарнавай мярекат (презентация) кьиле фена. Анал кIелзавайбурун
фикирдиз Сажидин Саидгьасанован «Вун накь вучиз атаначир?», Сарат Алиевадин «Хкягъай

эсерар» («Избранное»), Пирмегьамед Сулиманован «Огни» ва Азиз Мирзабегован «Великий
поэт и просветитель» ктабар гъана.. И мярекатда Дагъустандин писателрин Союздин председатель
Мегьамед Агьмедова, журналист Алик Абдулгьамидова, Дагъустандин халкьдин шаирар тир
Арбен Къардаша ва Аминат Абдулманаповади, писателар тир Аким Къурбана, Максуд
Зайнулабидова, Дагъустандин халкьдин писатель Кьасумбег Мигьрабова ва масабуру иштиракна
ва абур анал рахана.

Анал рахай ДР-дин писателрин Союздин председатель Мегьамед Агьмедова цIийи ктабри
Дагъустандин библиотечный фондунин хазинада лайихлу чка кьадайди къейдна.

Мугьманрин вилик анал куьруь гаф гваз шаир Сажидин Саидгьасановни рахана. Ада вичин
яргъал тир ва гзаф терефрин яратмишунрин уьмуьрдикай ва вичин цIийиз акъуднавай ктабдикай
суьгьбет авуна, вичин са шумуд шиирни кIелна.

ЦIийи ктабар райиж авунин мярекатда Сулейман-Стальский райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибовани иштиракна. Ада вичин рахунра лезги милли чIалан искусство вилик тухунин
кардик Сажидин Саидгьасанова кутазвай кьетIен пай къейдна.

«Сажидин Саидгьасанов яратмишунрин гзаф терефрин бажарагъ авай, активный ватандашвилин
тереф гвай, вич райондин, республикадин общественный ва культурадин гзаф хилера къалуриз
алакьнавай шаир я.

Вичин халкьдин арада адаз еке гьуьрмет ава. Къадирлу кIелзавайда Сажидин Саидгьасанов
фадлай гьакъикъи халкьдин шаир яз гьисабзава», - къейдна ада.

                                                                                                                 Гьазурайди – Куьре Абид

Райондин исполкомдикай ва хуьрерин
                  советрикай делилар
Сулейман-Стальский райондин советдин исполком.
1921-йисуз Куьредин окружной исполком арадал атана, адак Куьре округдин Кьасумхуьруьн,

Мегьарамдхуьруьн, Хив, Кьурагь, Агъул ва Табасаран районар акатзавай. (И кар тестикьарзавай
юридический документ райондин архивда авач).

Кьасумхуьруьн райондин рабочийринни лежбервилин ва Красноармейский депутатрин совет
Куьре округдин тIвар дегишарунихъ галаз алакъалу яз 1929-йисан 3-июндиз акъудай ВЦИК-дин
къарардин бинедаллаз тешкилна.

1969-йисан 12-майдиз РСФСР-дин Верховный Советдин Президиумди акъудай Указдин
бинедаллаз Кьасумхуьруьн райондин халкьдин депутатрин Сулейман-Стальский райондин
Советдин исполком лагьана тIвар гана. 1993-йисан 1-ноябрдиз чкадин самоуправленидин органар
цIийикIа туькIуьр хъувунихъ галаз алакъалу яз халкьдин депутатрин Сулейман-Стальский
райсоветдин бинедаллаз Сулейман-Стальский райондин администрация арадал атана.

Алай вахтунда (2002-йисан 1-январдин делилралди) райадминистрациядик 16 хуьрерин
администрацияр акатзава, анра 54418 кас яшамиш жезва.

Райондин территорияда 39 хуьр ава, хуьруьн майишатдин 28 кархана (совхозар, колхозар,
акционервилин обществояр, унитарный карханаяр), умуми образованидин 42 школа, музыкальный,
художественный ва спортдин школаяр, РФ-дин ва РД-дин вузринни техникумрин филиалар, «Рычал-
су», консервиярдай заводар… кардик ква.

Райадминстрация Кьасумхуьрел Ленинан куьчеда ава, ракьун рекьивай – 35 километрдин
мензилда.

Райондин государственный архивда Сулейман-Стальский райондин исполкомдин 1921-1987-
йисарин документар хуьзва.

Цмуррин хуьруьн совет. Халкьдин депутатрин Цмуррин хуьруьн совет, Цмур центр яз,
1921-йисан 20-январдиз тешкилна. Адак Цмурар ва Качалхуьр акатзавай. 1968-йисуз Ичинрин
ва Мехкергърин хуьрер акат хъувуналди, совет мадни чIехи хьана.

1975-йисуз Мехкергърин хуьруьн чIехи пай агьалияр ЦIийи Макьарин хуьруьз куьч хьана.
Алай вахтунда (1995-йисан делилралди) Цмуррин советдик Цмурар, Качалхуьр ва Ичинар,

гьакIни Мехкергърин хуьруьн амай пай акатзава. Хуьруьн советдин территорияда 200 кIвал ава,
850-далай виниз агьалияр яшамиш жезва.

Хуьрерин агьалияр малдарвилел машгъул жезва, гзафбуру минеральный ятар акъуддай «Рычал-
су» заводда кIвалахзава.

Цмуррин хуьруьн советдин мулкунал Каспийскдин «Дагдизель» заводдин хуьруьн майишатдин
куьмекчи майишат, Махачкъаладин депо, Кьасумхуьруьн мехлесхоз, медицинадин пунктар,
туьквенар, школаяр… ала.

Хуьруьн совет райцентрадивай 9 километрдин, мукьвал алай ракьун рекьивай 52 километрдин
мензилда ава.

1993-йисан 1-ноябрдилай чкадин самоуправленидин органар цIийи хъувунихъ галаз алакъалу
яз халкьдин депутатрин Цмуррин хуьруьн советдин бинедаллаз Цмуррин хуьруьн администрация
арадал атана.

Герейханован хуьруьн совет. И хуьруьн совет 1955-йисуз Герейханован хуьруьн 1 ва 2-
отделенийрин бинедаллаз арадал атана. ДР-дин Верховный Советди 1993-йисан 22-октябрдиз ва
халкьдин депутатрин Сулейман-Стальский райсоветдин исполкомди 1993-йисан 1-ноябрдиз акъудай
«О реформировании органов местного самоуправления» къараррихъ галаз кьадайвал Герейханован
хуьруьн советдин бинедаллаз Герейханован хуьруьн администрация арадал атана.

Хуьруьн советда 4 касди кIвалахзава: хуьруьн советдин председателди, хуьруьн советдин
секретарди, бухгалтер-кассирди ва михьивилер ийидайда.

1955-йисуз хуьруьн советда 1300 кас яшамиш жезвай, 350 майишат авай. 1991-1993-йисара
хуьруьн советда авай 1412 майишатда 4500 кас яшамиш жезвай.

Хуьруьн мулкунал «Герейхановский»» совхоз, юкьван 2 школа, аялрин 2 бахча, участковый
больница, сбербанкдин отделение, алакъадин отделение… ала.

1993-йисан 1-ноябрдиз Герейханован хуьруьн советдикай Герейханован хуьруьн администрация
хьана.

(Чи къейд: алай вахтунда Герейханован хуьруьн администрациядик Герейханован хуьруьн 1ва
2-отделенияр, гьакIни райондин картадал цIийиз арадал атанвай ЦIийи Мамрачни акатзава).

Агъа Къартасрин хуьруьн совет. Рабочийринни лежберрин депутатрин Агъа Къартасрин
хуьруьн совет ва Куьре округдин Гуьнейский участокдин адан исполком 1929-йисуз тешкилна,
адак Агъа Къартасрин, Вини Къартасрин хуьрер ва ЦIарах хуьр акатзавай. (И кар къалурзавай
юридический документар амач).

1939-йисуз районар цIийи къайдада туькIуьрунихъ галаз алакъалу яз хуьруьн совет
Кьасумхуьруьн райондик акатна.

1969-йисуз хуьруьн советдиз ДАССР-дин зегьметчийрин депутатрин Агъа Къартасрин хуьруьн
совет лугьузвай.

ДР-дин Гьукуматдин къарардалди 1973-йисуз Агъа Къартасрин хуьруьн советдик квай хуьрер
дуьзендиз – Мегьарамдхуьруьн райондин Къартас Къазмайрал, Агъа СтIал Къазмайрал,
Кьасумхуьрел куьчарна. Куьгьне хуьрера яшамиш жез амукьай хизанарни ама.

1973-йисуз Агъа Къартасрин хуьруьн совет терг авуна, Агъа Къартасрин ва Вини Къартасрин
хуьрера амукьайбур Уллу-Гъетягърин хуьруьн советдик кутуна.

Хуьруьн советдин мулкунал Дзержинскидин, Куйбышеван ва Чапаеван тIварарихъ галай
колхозар кардик квай. Агьалияр малдарвилел ва хпехъанвилел машгъул тир.

Испикрин хуьруьн совет. Халкьдин депутатрин Испикрин хуьруьн совет Испикрин,
Асалдхуьруьн, Гьезерхуьруьн ва Салиянрин хуьрерин бинедаллаз 1921-йисуз тешкилна. 1952-
йисуз и советдик Зугьрабхуьр ва Хтунрин хуьрерни кухтуна. 1954-йисуз Бутхуьруьн советни
тергна, и хуьрни Испикрин хуьруьн советдик кухтуна. Гьа и йисуз терг авур Бутхуьруьн советдин
бинедаллаз Шихидхуьруьн совет тешкилна. Испикрин хуьруьн советдик Испикар, Асалдхуьр,
Салиян кумукьна.

Алай вахтунда (1995-йисан делилралди) хуьруьн советда 115 кIвал ава, 1289 кас яшамиш
жезва.

1993-йисан 22-октябрдилай Испикрин хуьруьн советдин чкадал Испикрин хуьруьн
администрация арадал атана.

ДаркIуш-Къазмайрин хуьруьн совет. Халкьдин депутатрин ДаркIуш-Къазмайрин хуьруьн
совет 1969-йисуз арадал атана, адан сад лагьай председатель Узденов Узден тир.

1969-йисуз хуьруьн советдин мулкунал Кьурагь райондин Шимихуьруьн ва Рутул райондин
Вруш хуьрерин агьалияр (51 кIвал) куьчарна. Алай вахтунда (1995-йисан делилралди) хуьруьн
советдда 1823 кас яшамиш жезва, 530 майишат ава.

Хуьруьн мулкунал «Даркушский» колхоз, юкьван школа, медпункт, алакъадин отделение,
туьквенар ала. Агьалияр ципицIар, салан майваяр, емишар гьасилунал, малдарвилел машгъул я.

1993-йисан 1-ноябрдилай хуьре ДаркIуш-Къазмайрин хуьруьн администрация кардик ква.
Вини СтIалрин хуьруьн совет.  Халкьдин депутатрин Вини СтIалрин хуьруьн совет, центр

Вини СтIал яз, 1991-йисан 20-январдиз арадал атана. (Виликдай Вини СтIалрин хуьр Кьулан
СтIалрин хуьруьн советдик акатзавай). 1991-йисуз хуьруьн советда 1302 кас яшамиш жезвай,
407 майишат авай. 2001-йисан 1-январдиз советда авай 547 кIвале 1624 кас яшамиш жезвай.

Хуьруьн советдин мулкунал «Юхаристальский» совхоз, юкьван школа, краеведческий музей,
маса объектар ала.

1993-йисан 1-ноябрдиз Вини СтIалрин хуьруьн администрация тешкилна.
Курхуьруьн совет. Хуьруьн совет ДАССР-дин ВЦИК-дин дикретдалди 1921-йисан 21-

январдиз Куьре округдин Южнотабасаранский участокдин составда аваз арадал атана. 1966-
йисуз Курхуьруьн советдик Хпуькь ва ЧIилихъ хуьрерни кухтуна. (Виликдай абур ЦицIигърин
хуьруьн советдик квай).

1999-йисуз Курхуьруьн совет чукIурна, адан бинедаллаз кьилди-кьилди кьве – Курхуьруьн
ва Хпуькьрин хуьрерин советар тешкилна.

Хуьруьн советда 2684 кас яшамиш жезва, 815 майишат ава.
Курхуьруьн совет райцентрадивай 7 километрдин ва ракьун рекьивай 39 километрдин

мензилда ава.
1993-йисан 1-ноябрдилай Курхуьрел хуьруьн администрация кардик ква.
Кьулан СтIалрин хуьруьн совет. И совет 1926-йисуз тешкилна, адак Кьулан СтIалрин ва

Вини СтIалрин хуьрер квай.
Алай вахтунда (1994-йисан 23-майдин делилралди) хуьруьн советда 700 майишат ава, 2754 кас

яшамиш жезва.
Хуьруьн советдин мулкунал «Кьулан СтIал» кархана, юкьван школа, гамарин фабрика,

медпункт, сберкасса, аялрин бахча, туьквенар… ала.
Кьулан СтIалрин хуьруьн советдин бинедаллаз 1993-йисан 1-ноябрдиз Кьулан СтIалрин

хуьруьн администрация арадал атана.
КIварчагърин хуьруьн Совет. Зизикрин хуьруьн Советдин бинедаллаз 1928-йисан 20-

январдиз КIварчагърин хуьруьн халкьдин депутатрин Совет тешкилна, адак Зизикрин,
КIварчагърин ва Экендиль хуьрер акатзавай. Гьа са вахтунда хуьруьн Советдиз «Зизикский»
Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов и его исполком Южнотабасаранского
участка Кюринского округа) лугьузвай.  (Ам тешкилай вахт къалурзавай документар амач).

1949-йисуз и Советдик НуьцIуьгърин хуьрни кутуна, НуьцIуьгъа авай  Совет тергна.
1984-йисуз «Коммуна» совхоздин  центральный усадьба КIварчагърин хуьре авайди фикирда

кьуна, хуьруьн Советни КIварчагърин хуьруьз хутахна. Зизикрин хуьруьн Советдиз
КIварчагърин хуьруьн Совет лагьана тIвар гана.

Хуьруьн Советдин мулкунал «Коммуна» совхоз, Кьулан СтIалрин гамарин фабрикадин цех,
юкьван 3 школа, врачебный амбулатория, 3 медпункт, алакъадин отделение, туьквенар… ала.
Агьалияр уьзуьмчивилел, майвачивилел, багъманчивилел, магьсулдарвилел, малдарвилел ва гам-
халича хрунал машгъул я.

КIварчагърин хуьруьн Совет райцентрадивай 22 километрдин, ракьун рекьивай 35 километрдин
мензилда ава, хуьрера 3577 кас яшамиш жезва, 1120 майишат ава.

1993-йисан 1-ноябрдиз чкадин самоуправленидин органра дегишвилер кьиле финихъ галаз
алакъалу яз халкьдин депутатрин КIварчагърин хуьруьн Советдин бинедаллаз КIварчагърин
хуьруьн администрация тешкилна.

Чи къейд. Макъалайра гъанвай делилар ва рекъемар 1994-1995 ва 2000-2001-йисара райондин
архивдин отделдин зеведиш Роза Исламовади гьазурай справкайрай къачурбур я.

                                                                                              Гьазурайди Хазран Кьасумов я.

     Юбилейдикай хабардар ийизва
Социальный, экономикадин, культурадин ва маса рекьерай вилик фенвай Сулейман-

Стальский район вичин 90 йисан юбилейдиз вири патарихъай гьазур жезва. Эхиримжи
вахтара райондин территориядай физвай федеральный ва республикадин метлеб авай
шегьре рекьерин къерехар, Кьасумхуьрел куьчеярни общественный дараматар
пайдахралди, транспарантралди, баннерралди, лозунгралди безетмишнавайди виридаз
аквазва. Абуру районэгьлияр, гьакIни шегьре рекьяй физ-хуьквезвай маса районринни
шегьеррин агьалияр СтIал Сулейманан тIварунихъ галай район вичин юбилейдиз гьазур
жезвайдакай хабардар ийизва.

Лозунгар, баннерар, транспорантар ва аквадай агитациядин маса такьатар неинки
Кьасумхуьруьн, гьакIни ЦIийи Макьарин, Агъа СтIалрин, Герейханован ва маса хуьрерин
территорийрани рекьерин къерехра, общественный дараматрал эцигнава.

ИкI, Кьасумхуьрел алай 17 вилин муькъуьн агъа кьиле, кьуд патахъ рекьер чара жезвай
чкадал – «кольцодал» эцигнавай баннердилай  Алкьвадар Гьасан эфендидин, Етим Эминан,
СтIал Сулейманан, 17 вилин муькъуьн, Алкьвадрин музейдин шикилар, райондин карта,
«СтIал Сулейманан райондин 90 йис» гафар аквазва, абуру гьар са касдин рикIел райондин
тарих, райондай акъатай машгьур ксарни, пак чкаяр ва цIининди райондин юбилейдин
йис тирди рикIел хкизва.

Баннеррихъ, лозунгрихъ, транспарантрихъ авай метлеб гьакъикъатдани, екеди я.
Рекьер, куьчеяр, общественный дараматар плакатралди, баннералди,

транспарантралди, гъвечIи пайдахралди безетмишунин кIвалахар давамзава.
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Амри Рзаевич Шихсаидов
2019-йисан 21-сентябрдиз 92 йисан

яшда аваз чи арадай машгьур алим –
востоковед, тарихдин илимрин
доктор, профессор Амри Рзаевич
Шихсаидов гьамишалугъ яз акъатна.

Чи баркаллу районэгьли Амри
Рзаевич Шихсаидов РАН-дин
Дагъустандин илимдин центрадин
тарихдин,  археологиядин ва
этнографиядин Инс титутдин
илимдин кьилин с отрудник,
тарихдин  илимрин доктор,
профессор, Россиядин востоко-
ведрин ассоциациядин, арабистрин
ва ис ламоведрин Европейский
Союздин «Британиядин  Central
As ian Survey журналдин редакционный коллегиядин,  ДГУ-дин
диссертационный советдин член, Россиядин Федерациядин илимрин лайихлу
деятель, РФ-дин Гьукуматдин премиядин лауреат, Махачкъала шегьердин,
Сулейман-Стальский, Шамильский ва Чародинский районрин Гьуьрметлу
ватанэгьли тир.

Амри Шихсаидов 1928-йисан 20-мартдиз Дербент шегьерда хана. Ам тарихда
машгьур ксар, алимар, общественный деятелар тир Ярагъ Мегьамедан ва
Алкьвадар Гьасан-эфендидин талукь тир невейрикай я. Амри Рзаевичан буба,
Рза Шихсаидов, Дагъустандин здравоохраненидин сад лагьай нарком тир.

1945-йисуз Кьасумхуьруьн юкьван школа акьалтIарна. Ругуд йисалай
ам Ленинграддин Гьукуматдин университетдин Восточный факультетдик
экечIна. Ада машгьур востоковедрин, кьилди къачуртIа академикар тир И.
Ю. Крачковскийдин, И. А.  Орбелидин, В.  М Алексееван,  В. М.
Жирмунскийдин, В. В. Струеван, профессорар тир В. И. Беляеван, А. А.
Фрейманан, А. Ю. Якубовскийдин ва масабурун гъилик чирвилер къачуна.

1963-йисуз «Дагестан в X-XIV вв. Опыт социально-экономической
характеристики» темадай тарихдин илимрин докторвилин диссертация хвена.

Профессор Амри Шихсаидов 400-далай виниз илимдин кIвалахрин, гьа
гьисабдай яз чIехи 35 монографийрин автор я. Ам Россиядин шегьерра,
мукьвал тир къецепата, гьакIни Амманда, Будапештда, Лондонда, Монреалда,
Парижда, Тель-Авивда, Стокгольмда кьиле фейи международный
конференцийрин ва симпозиумрин гьамишалугъ иштиракчи тир.

Шихсаидов Амри Рзаевич Шихсаидов чи арадай акъатунин хажалатдин
пар паюналди, чна регьметлудан багърийриз ва  мукьва-кьилийриз
башсагълугъвал гузва.

Адан экуь къамат чи рикIера эбеди яз амукьда.
Н. Ш. Абдулмуталибов, Ш. Гь. Мегьамедханов,  Л.  А. Оруджев, С.

М. Темирханов, А. Д. Джаватов, А. Б. Фатулаев, Р. А. Абдулазизов, А. А.
Мейланов, А. А. Гьажимурадов, Ф. Ш. Османов, Х. Э. Гьуьсенбегов

Картофельная моль не проблема, а беда!

СПОРТ

Картофельная м оль – это
карантинный вредитель, родина его
конечно Ам ерика, в Россию
(Краснодарский край) пришёл из
Грузии. Его основная корм овая
культура – картофель, но не брезгует
томатами, перцами, баклажанами,
табаком и всем и другим и
паслёновым и, в том  числе и
дикорастущим и. Прекрасно
развивается в хранилищах, где
температура более +5 градусов.

Бабочка серого цвета, размером
как платяная моль (до 16 мм), яйца
очень мелкие (0,4-0,8 мм ),
плодовитость сам ки 200 яиц.
Гусеница голая длиной 10-13 мм,
внешне похожа на личинку яблонной
плодожорки. В зависимости от
питания личинка может быть от
белого до серого цвета. Гусеницы
летом  питаются листьями
паслёновых, вызывая их минирование
(остаётся только  плёночка). При
высыхании ботвы картофеля
гусеницы спускаются в клубни, чаще
всего проникая в них через глазки,
затем прокладывают многочислен-
ные тонкие нитевидные ходы под
кожицей.  Повреждает весь клубень,
который очень скоро превращается
в трухлявую губку. Обычно в одном
клубне бывает около  10 личинок
разных возрастов. Отличительными
признакам и повреждений
картофельной моли является наличие

экскрементов в м инах листьев и
черешков, а также на поверхности  и
внутри ходов, пронизывающих
клубни. Почти всегда экскременты
оплетены паутиной. Товарный вид
продукции теряется, а экскременты
могут вызывать аллергические
реакции у человека.

В полевых условиях под
растительными остатками вредитель
зимует в стадии взрослой гусеницы
и куколки, жизнеспособность его
очень высокая. Гусеницы выживают
даже, если клубни полностью
промёрзли.

Вылет картофельной моли после
перезимовки начинается рано, при
температуре +8-10 градусов, когда
колорадский жук в это время ещё
спит. За сезон в нашей зоне вредитель
может произвести 3-4 поколения,
максимальная численность достигает
в августе-сентябре. Особенно сильно
повреждаются клубни, находящиеся
у поверхности почвы, они то обычно
и являются рассадниками вредителя.
Вот такие клубни из зоны заражения
скорее всего и попали к герою нашей
истории. Когда температура была
меньше +5, личинки были в диапаузе,
а при повышении сразу начали
активно развиваться. Бабочки
картофельной м оли им еют
поразительное обоняние и картофель
найдут в любом укрытии.

Эффективных мер борьбы в

хранилищах личных подсобных
хозяйств с картофельной молью
практически нет. Рекомендовать
фумигацию помещений не имею
права, так как все промышленные
препараты для фумигации летучи и
сильно токсичны, а разрешённые
препараты на основе сернистых
шашек малоэффективны. Хорошо бы
поддерживать тем пературу  в
хранилище +2-3 градуса, но  для
многих   это практически невозможно.
Есть множество биопрепаратов, но
срок действия их короткий и нужно
клубни снова обрабатывать путём
погружения в водный раствор  и
затем просушивать.

Ещё раз обращаюсь к вам,
уважаемые читатели, отнестись со
всей серьёзностью к возможному
появлению на наших территориях
этого крайне опасного вредителя –
картофельной моли. Всё в ваших
руках и ваших действиях.
Попробовать генном одифици-
рованный заморский картофель,
который не повреждается никакими
вредителями, ещё успеете. А вот
неповторимый вкус Дагестанской
картошки м ожете очень скоро
забыть.

Марина Мурсалова, начальник
отдела Управления Россельхоз-
надзора по РД, заслуженный
работник сельского хозяйства РД

Роберт Къазиагьмедован турнир
Алай йис ан 21-с ентябрдиз

Герейханован хуьруьн ВикIегьвилин
ордендин сагьиб Роберт Къази-
агьмедован тIварунихъ галай
стадиондал, райондин 90 йисан
юбилейдиз бахшна, вичин ватан-
дашвилин ва къуллугъдин буржи
тамамардайла игитвилелди телеф
хьайи Р. А. Къазиагьмедов эбеди
рикIера хуьнин лишан яз футболдай
турнир башламиш хьана.

Турнир ачухунин с ифте гаф
райондин администрациядин Кьилин
1-замес титель Лацис Оруджев
рахана. Ада хейлин йисара райондин
къенепатан крарин отделда
намус лудаказ  кIвалах авур,
ВикIегьвилин ордендиз лайихлу
хьайи Роберт Абидинович Къази-
агьмедован экуь къамат рикIел хкана,
турнир ачухун райондин Кьил
Нариман Шамсудинович Абдул-
муталибован, райондин депутатрин
Собранидин, райадминистрациядин
ва кьилди вичин патай мубаракна,
районда спортдиз фикир гузвай-
дакай, эцигиз гъиле авай спортдин
объектрикай гегьенш рахунар авуна,

эхирдай турнир ачухнавайди яз
малумарна.

- ЦIинин йисуз чна кьегьал хва
Роберт Къазиагьмедован тIварунихъ
галай турнир 9-сеферда тухузва, -
лагьана райондин физкультурадин,
спортдин, туризмдин ва жегьилрин
крарай Комитетдин председатель
Надыр Эфендиева. – Турнир
тешкилунин ва тухунин карда
райадминистрациядиз, чи Коми-
тетдиз  рагьметлудан хизанди,
багърийри, РОВД-ди, райондин 1 ва
2-нумрайрин ДЮСШ-ри, Герей-
ханован хуьруьн поселенидин
администрацияди,  1-нумрадин
юкьван школади гьар йисуз
пулуналди ва мас а рекьерай
куьмекар гузва, идай чна абуруз
чухсагъул лугьузва.

Турнир ачухунин мярекатдал
гьакIни райондин образованидин
управленидин начальникдин
везифаяр тамамарзавай Гьуьсейн
Шихбабаев, Герейханован хуьруьн
поселенидин кьил Руслан Альдыров,
МВД-дин райондин отделдин

ветеранрин Советдин председатель
Фазил Жамалдинов, Герейханован 1-
нумрадин юкьван школадин
директордин заместитель Альбина
Ханова рахана, кьегьал хва Роберт
Къазиагьмедован экуь къамат рикIел
хкана, турнирдин иштиракчийриз
хуш келимаяр лагьана.

Рахунрилай гуьгъуьниз
футболдай турнир башламиш хьана.
Са шумуд юкъуз давам жедай
турнирда райондин хуьрерин 12
командади иштиракзава. Сифте
майдандиз Герейханован хуьруьн ва
ДаркIуш Къазмайрин командаяр
экъечIна. Къугъуна 0:2 гьисабдалди
даркIушвияр гъалиб хьана.

Надыр Эфендиева чаз лагьайвал,
турнирда гъалиб хьайи командадиз
гъиляй-гъилиз къведай Кубок,
пулдин 1-приз, грамота, 2, 3 ва 4-
чкаяр кьур командайриз ва
тафаватлу хьайи кьилдин фут-
болистриз пулдин призар, грамотаяр
гуда.

Текст кхьейди ва шикил
ягъайди Хазран Кьасумов я.

    Пожарникар мугьман хьана
Сардархуьруьн сергьятда авай МЧС-дин 25-нумрадин пожарный

частунинни Курхуьруьн 2-нумрадин юкьван мектебдин коллективрин арада
дуствилин алакъаяр аваз гзаф йисар я.

И  мукьвара, пландин бинедаллаз,  пожарный частунай чпин махсус машинни
гваз пожарный са
дес те мектебдиз
мугьман хьана.

Мектебдин ди-
ректор Абдула-
зизов Эмирулагь
кьиле аваз муал-
лимри мугьманар
хушвилелди къар-
шиламишна. Абу-
ру сифте мектеб-
дин дараматдихъ,
адан с ергьятда
авай чкайрихъ, цIаяр кьунин вилик пад кьадай гьихьтин тадаракар,
огнетушителар, яд, къум, лапаткаяр, кIир ва маса затIар аватIа,  сигнализация,
махс ус  лишанар эцигнаватIа килигна. Абуру и жигьетдай авай
гьазурвилерилай разивал авуна, и кар кьилдин журналдани къейдна.

Ахпа отделенидин командир, вичихъ 25 йисан пожарниквилин стаж авай
Нагъдалиев Лачина,  пожарник Абасов Алберта, пожарный машиндин шофер
Гьуьсейнханов Нурдина аялариз  чпи кIвалахда герек макъамда ишлемишзавай
тадаракрикай, алатрикай суьгьбетар авуна, практикадин бязи кIвалахарни
къалурна.
Мектебдин ОБЖ-дин муаллим Рустамов Ажималиди огнетушителар
ишлемишдай къайда чирна. И мярекатда аялризни, муаллимриз цIаяр
кьунин вилик пад кьунин, цIай хкадарунин жигьетдайни гзаф затIар
чир хьана ва вилералди акуна.
Эхирдай школадин директор Э. Абдулазизова пожарникриз чухсагъул лагьана.

                                                                                 Р. Набиев, муаллим.

     ВАКАНСИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
                   СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА

Управление образования
админис трации Сулейман-
Стальского района объявляет об
открытых вакансиях на должности
учителей: английского языка в
Зизикской СОШ (27 часов),
Асаликентской ООШ (14 часов),
Сайтаркентской ООШ ( 21 час), 
Ичинс кой ООШ ( 21 час ),

Пиперкентской НОШ ( 2 часа),
русского языка Цмурской СОШ (17
часов),  Зухрабкентской ООШ ( 24
часа), Юхарикартасской ООШ химии
(2 часа), Уллугатагской СОШ (8
часов), Нютюгской СОШ истории
(12 часов), Сардакентской СОШ
физики (9 часов) и Ичинской ООШ
информатики (3 час а),  Касум-

кентской СОШ географии (8
часов), а также  в Цмурской СОШ
на должнос ть замес тителя
директора по воспитательной
работе (1 ставка).

Обращатьс я в районное
Управление образования по
адрес у: с .  Кас умкент,  ул.
Ленина, 34.


