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төзелешобъектларында

БыелСабантуерайонүзәкләрендәһәм
авылларда67июньдә,ЯрЧаллыһәмТү
бәнКамашәһәрләрендә13июньдә,Казан
шәһәрендәисә1августтаузачак.

“КазанАрена”стадионыныңспортныңсу
төрләречемпионатынуздыругаәзерлекдә
рәҗәсе70%–ТРяшьләрэшләреһәмспорт
министрыВладимирЛеоновтөзелешэшлә
ребарышыншулайбәяләде,дипхәбәритә
“Татаринформ”агентлыгы.Биредәэшиюнь
аеазагынатөгәлләнергәтиеш.

“КАМАЗ”ААҖВьетнамдаавтомобиль
ләрҗыюбуенча куәтен арттырумөмкин
леген карый, дип яза “Коммерсантъ”.РФ
Хөкүмәте делегациясенеңВьетнамга эш
сәфәрекысаларында,РоссияПремьерми
нистрыДмитрийМедведевХөкүмәтбаш
лыгыНгуен Тан Зунг белән сөйләшүләр
алыпбарды.Яклар17инвестиционпроект
турындакилеште,шулисәптәВьетнамда
Россияавтомобильләренҗыюпроектыда
бар.“КАМАЗ”компаниясебумөмкинлектән
файдаланыргатели.

24апрель көннеЧаллыдаБөекҖиңү
нең70еллыгынаһәмҗәйгеспортсезонын
ачугабагышланганҗиңелатлетикаэстафе
тасыуза.Аңастартбирүтантанасы12.30
сәгатьтә6/01йортыкаршындагы(Тынычлык
проспекты)мәйдандабула.

Быел Татарстаннан хаҗга 1500 кеше
бара алачак. Хаҗга баручылар өчен яңа
үрнәктәге,электрончиплычитилпаспорт
лыбулуһәмИзраильвизасыбулмаушарт
итепкуела.

Быел1июльдәнТатарстандаРФСоци
альиминиятфондының“Турыдантурытү
ләүләр”(“Прямыевыплаты”)пилотпроекты
тормышка ашырыла башлый.Нәкъменә
шушыкөннәнпособиеләрнеэшбирүчеләр
түгел,әДәүләтучреждениесефилиалла
ры—РФСоциальиминиятфондыныңТР
төбәкбүлекчәсеисәплиһәмакчанытуры
дантурыхезмәткәрнеңбанктагы счетына
якипочтаашакүчерә.

Чаллы шәһәрендә авыл хуҗалыгы
продукциясен тәкъдимитүче ярминкәләр
дәвамитәчәк.Алар18, 25 апрельдәһәм
бәйрәмалдыннанөстәмә30апрель,һәм8
майкөннәрендәуздырыла.

25 апрель –ТатарстандаАгач утырту
көне. Республикада ул инде 2011 елдан
бирлеһәр сезонда үткәрелеп килә.Быел
әлегеакциягәБөекВатансугышындакат
нашканветераннарныдаҗәлепитеп,алар
хәтеренмәңгеләштерүкүздәтотыла.Акция
кысаларындашулай ук паркларны төзек
ләндерүниятләнә.

Составындаалкогольбулган эчемлек
ләргадәтиазыктөлеккибетләрекиштәсен
нәнюккачыгаргамөмкин.РФСәламәтлек
саклауминистрлыгыныңбашпсихиатрнар
кологыЕвгенийБрюнминистрлыкдәрәҗә
сендәхәмерлеэчемлекләрсатуөлкәсендә
законнарга үзгәрешләр кертүмәсьәләсен
күтәрергәҗыена.Аныңсүзләренчә,алко
гольмахсусаерымкибетләрдәсатылырга
тиеш. Ул билгеләп узганча, үзгәрешләр
кабул ителгән очракта, алкоголь базары
кимиячәк,дипяза«Известия».

Татарстанда2–8апрельдә25татарстан
лыныңВИЧинфекцияйоктыруыачыклан
ган,дипхәбәритәРоссияКулланучылархо
кукларыняклаукүзәтчелегехезмәтенеңТР
идарәсе.Аерымалганда,Казандашундый
7очрактеркәлгән,Чаллыда–4,Азнакай,
Баулы,Алабуга,ЗәйһәмЛениногорскида–
2шәрочрак,Биектау,Чүпрәле,ЯшелҮзән
һәмСарманрайонында–берәрочрак.

Йөзү бассейннары урнаштырган
чы, “Казан Арена” бинасының ачык
түбәсенәметаллконструкцияләрко
рылырга,махсустенттарттырылырга
тиеш. Бу җаваплы эшне “Камгэсэ
нергострой”ААҖтөзүчеләребашка
ра.Хәзергевакыттастадионга “Гра
достроитель”ҖЧҖенең (генераль
директорыЭ.З.Идрисов)тулыбер
участогыһәммахсустехникаҗәлеп
ителгән.Монтажчылар тимербетон
корылмаларнымайаебашынаҗыеп
бетерергәтиешләр.Стадионнычем
пионаткаәзерләүэшемоннаникеай
элек башланып, бүген тулы куәтенә
барадияргәбула.

Түбәгәкорылаторганконструкци
яләр махсус терәкләргә беркетелә.
Аренадаюлплитәләре, терәкасла
ры–фундаментплитәләремонтаж
ланган инде. Түбәгә корыла торган
конструкциянеңгомумиавырлыгы700
тонна.Бүгенгекөнгә(15апрельгә)шу
ның688тоннасытөзелешмәйданына
китерелгән,590тоннасымонтажланган
инде.“АкБарсМеталл”фирмасыннан
көнсаеникеөчмашинаметаллконст
рукциякитерелә,–диде“Градострои
тель”ҖЧҖпрорабыРөстәмНиязулы
Заһидуллин.–“Градостроитель”шушы
кыска гына вакыт эчендә үз алдына
куелган бурычны үтәргә тиеш. Пред
приятиенеңйөзенәкызыллыккитермәс
өчен,безгәэшнетапшыруграфигына
сыешыргакирәк.Объектҗитди,шуңа
күрә куркынычсызлык таләпләре үтә
лешенә бик игътибар бирәбез. Төзе
лешмәйданында20монтажчыэшли.
Монтажчыларгынатүгел,стропачыла
рыбыздамахсусәзерлекузган,квали
фикацияле,–дипышандырдыпрораб
егет.–Вакыташыктыра,шуңакүрә,ял
көннәрсез,уникешәр,ундүртәрсәгать

тә эшләргә туры килә.Май башында
безтимеркаркаснытенттарттыручы
ларгатапшырыргатиешбезбит”.

Монтажчылар бригадасы биш зве
ногабүленеп эшли.Объекткаберничә
төрлекранҗәлепителгән.Проблемалар
урындахәлителә,диләрмастербелән
прорабикесеберавыздан.

“Камгэсэнергострой”ның сыйфат
өченҗаваплыбелгечләре,заказчывә
килләре монтажлау барышын даими
тикшереп торалар.Стадиондагы төзү
челәрүзләредәбурычныңҗитдилеген,
таләпләрнең катгыйлыгын аңлыйлар
һәмтәртипбелән,сыйфатлыитеп,көйле
эшләүнекулайкүрәләр.

Безбулганкөннетөзелешмәйданын
даэшгадәттәгечәбараиде.Стропачы,
кранчы,монтажчы, бригадир, мастер,
прораб – һәркайсы үз бурычын яхшы
аңлый.

Эшкәоста,сүзгәкыскабуегетләр
нең һөнәрләренә генә түгел, үз пред

приятиеләренә
дәтугрыбулула
ры сокландыра.
Прораб Рөстәм
Заһидуллин,мә
сәлән,“Градост
роитель”оешма
сының шундый
җаваплы эшкә
алынуы белән
г о р у р л а н у ы н
яшерми.“Безнең
коллектив,гене
ральдиректоры
бызЭдуард Зө
фәрулыИдрисов
җитәкчелегендә,
кыйбласыннан тайпылмыйча, билге
ләнгән планнарны тормышка ашыра
килә”,–диул.

БыелКазандаспортныңсутөрләребуенчаXVIдөньячемпионаты
уза.Спортчыларйөзү,ачыксудайөзү,сугасикерүһәмхайдай
винг,синхронйөзүһәмсутубыбуенчакөчсынашачак.Чемпионат
ярышлары2013елгыУниверсиадаобъектларындаүткәреләчәк,
һәм“КазанАрена”стадионыбуисемлектәберенче.Улиюньаена
әзербулыргатиеш.

Зөлфәт наил
улы Галиев  тө
зелештә өзлексез
2010елдан, улбү
генмастер.Зөлфәт
– югары белемле
төзүче, 2008 елда
КИСИны тәмамла
ган. Ул инде “Гра
достроитель” оеш
масында берничә
объектта – 15 нче
шәһәр хастаханә
сен реконструкци
яләүдә, балалар
бакчасысалудакат

нашыргаөлгергән.Мастербуларак,стадион
аренасындаэшнеоештыруһәмалыпбару–
аныңтөпвазифасы.ҺәмЗөлфәтГалиевүз
эшензурҗаваплылыктоепбашкара.

ЭдуардРавил улыАшимов –монтажчы һәм
бригадир.“Градостроитель”гәтәҗрибәбеләнкилгән:
Казандатрансформаторларэшләпчыгараторганза
вод,ангар,складлартөзегән.Белемебуенчапедагог
булсада,төзелешаныүзенәтарткан.“Эшебезҗиңел

түгел, ләкин кызыклы, – ди
ЭдуардРавилевич.–Стадион
–эксклюзивобъектбит,шуңа
күрә,төзелешмәйданынате
ләпкиләбез.Проектшактый
катлаулыбулсада,көнсаен
20–25тоннаконструкциямон
тажлана”.

Аның кулдашы, хезмәттәшеРөстәмХарис
улыЗакиров та тәҗрибәле, “Северсталь”фир
масында,“Газпром”даэретепябыштыручыбулып
эшләгән.“БезЭдуардРавилевичбеләнкүптәннән
берберебезнебеләбез,иңгәиңторыпэшлибез,
әммамондыйүзенчәлеклеобъектбеләночраш
каныбызюкидеәле”,–диРөстәм.

Рөстәм Нияз улы 
Заһидуллин

“Казан Арена” стадионында эшләүчеләр
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Республикабызда
Бүлендекпредприятиеләрдә

“Спецстрой”ҖЧҖ–ма
гистральһәмурындагы
торбаларүткәрү,бетон,
тимербетон,туфракса
лу,искекорылмаларны
сүтү,төзелешмәйданын
әзерләүһәмбашкатөрле
төзелешэшләренәалы
ныргасәләтлеоешма.
Агымдагыелныңберен
чекварталынәтиҗәлә
ребуенча,предприятие
коллективыузганелның
шулчорыкүрсәткечлә
реняхшыртугаиреште.

Оешманың генеральдирек
торыДамирСәйфетдинов сүз
ләренчә, “Спецстрой”ның2015
елга 1 млрд  400мең сумлык
эшбашкаругакилешүләребар.
Бу суммаларны үзләштерүдә
иңкүләмлемәйдан– “Салават
Күпере” микрорайонында то
рак йортлар төзелеше.Биредә
спецстройлылар төп подрядчы

буларак978млнсумлыкэшбаш
карыргатиешләр.

Эреобъектларданикенчесе
– Горбунов исемендәге Казан
авиация берләшмәсе. “Спец
строй”ҖЧҖтөзүчеләреәлеге
предприятиедә “Очышсынау
станциясен реконструкцияләү
һәмтехникҗиһазлау”беләншө
гыльләнәләр–тышкычелтәрләр
үткәрү аларҗаваплылыгында.
Тагын Казан вертолет заводы
һәмКраснокамскидагыГОЗНАК
фабрикасы объектларында да
күләмлеэшләрбашкаралар.Со
циальәһәмияткәияобъектларга
–Казандагы1нчеашыгычярдәм
күрсәтү хастаханәсен капиталь
төзекләндерүгә,балаларбакча
лары,торакйортлартөзелешенә
шулайукҗаваплыкарыйлар.

Спецстройлыларның Кама
аръягызонасындагыобъектлары
төрле:ТүбәнКамада“ТАИФНК”
ААҖнефтьэшкәртүзаводының
9нчыцехындасуагызукорылма
ларынреконструкцияләү,Чаллы
дагы“Развитие”индустриальпар
кының коммунальинфраструк
турасыобъектларынсалубелән
шөгыльләнәләр,майаендаХәсән
Туфанпроспектында(13нчеком
плекста)төзеләторганбалалар
бакчасыныңтышкычелтәрләрен
монтажлаугакерешәчәкләр.

“ТАИФНК” ААҖ төзелеш
мәйданында спецстройлылар
54млнсумлыкэшбашкарырга
тиешләр, хәзерге вакытка 11
млнсумыүзләштерелгән.“Раз
витие” индустриаль паркының
беренче чираты төзелешендә
фундаментсалуэшентөгәлләп,
икенчечиратындасуторбалары
үткәрүдә50млнсумлыкэшбаш
кару планлаштырылган. Торба
салуга төзүчеләрҗәй көне ке
решәчәкләр.

“Спецстрой”ҖЧҖҗитәкче
ләре алга таба эшле булу ту
рында һәрдаим кайгырталар.
Әйтик,хәзергевакытта“Алабуга”
икътисади зонасында эшләүгә
заказчыбеләнсөйләшүләралып
барыла.Биредәҗылылыктрас
сасыһәм техник субелән тәэ
минитүторбаларынмонтажлау
бурычытора.

Коллективта барлыгы 160
кеше эшли. “Узган ел октябрь
аенда,миндиректорлыккаалын
ганда, 109 кешеиде, заказлар
артубелән,үзебездәишәйдек”,
– дип аңлатма бирә генераль
директорДамирСәйфетдинов
бухакта.Торбасалучы,эретеп
ябыштыручы,монтажчы кебек
турыдантуры төзелештә эш
ләүчеләрнеңгенәтүгел,смета
чылар,инженертехникхезмәт
кәрләрнең санын да арттыру
ихтыяҗытуган.

Әлбәттә, предприятиенең
матдитехникбазасынныгытуны
һәрчаккүзуңындатоталар.Әй
тик,соңгывакыттализингкаике
берәмлекчылбырлыэкскаватор,
берберәмлектәгәрмәчлеэкска
ваторалганнар.Автопаркларын
төзекләндерү, яңарту юнәле
шендәпланлыэшлиләр.

“Авырбулсада,ышанычлы
адымнарбеләналгаатлыйбыз,
–дипйомгаклыйДамирМинсур
улыСәйфетдинов. –Быелның
узган өч аендаКамгэсэнергос
трой җиткергән планны тулы
сынча үзләштердек. Гомуми
төзелешэшләрендәүзкөчебез
белән башкарырга алынабыз,
читкәбирәсебезкилми.Алгата
бадапланнарныарттырыпүти
барсак, предприятиенеңикъти
садихәлеуңайланачак,зыяннар
капланачак”.

Танышбулыгыз
ДамирМинсурулыСәйфетДи

нов–“Спецстрой”ҖЧҖгенеральди
ректоры.Ул1985елның3сентябрендә
Казаншәһәрендәтуган.2007елдаКа
зандәүләттехнологикуниверситетын
тәмамлаган.Армияхезмәтеннәнсоң
башкаладагытөзелешоешмаларының
берсендәмонтажчы, аннарыпрораб
булыпэшләгән.Соңгыелларда“ГСС
инжиниринг” компаниясендә прораб
һәмпроектҗитәкчесе,“КИТ”компани
ясендәбашинженербулыпэшләгән,
тышкыторбаларныһәминженерлык

корылмаларын үткәрүнеңалдынгыысулларын үзләштергән.
Казандәүләтархитектуратөзелешуниверситетында“гомуми
төзелешэшләренбашкаруда,шулисәптән,техникяктанкат
лаулыһәмаеручакуркынычобъектларда,куркынычсызлыкһәм
сыйфат”курсынүтеп,белгечлекалган.

2011елданДамирСәйфетдиновСочишәһәрендәяшәгән
һәмэшләгән.УлОлимпиадаобъектларын–40меңтамашачы
гаисәпләнгән“Фишт”үзәкстадионын,12меңурынлы“Шайба”
бозаренасын,“АдлерАрена”, “Шорттрек”тимераяктаузышу
һәмфигуралышууүзәкләрентөзүдәкатнашкан.Олимпиаданы
ачуһәмябутантаналарыузган“Фишт”стадионытөзелешендә
барлыкинженерлыккорылмаларын,яктыртутехнологияләрен
монтажлауныңҗитәкчесеһәмтехникзаказчысыбулган.

2014елныңоктябреннәнД.М.Сәйфетдинов“Камгэсэнер
гострой”ААҖенеңбүлендекпредприятиесе–“Спецстрой”ҖЧҖ
генеральдиректоры.

тапшыругаәзерлиләр
“Алабуга” аерым икътисади

зонасындагыинженерлык,тран
спортһәмсоциальинфраструк
тура объектлары төзелеше ТР
төзелеш, архитектура һәм ТКХ
министры урынбасарыЮрий
Аляшевүткәргәнкиңәшмәдәтик
шерелде.

Төп подрядчы “Камгэсэнер
гострой”ААҖһәманыңбүлен
дек субподрядоешмалары “Си
нергия” индустриаль паркын,
“Три медведя” поселогындагы
коттеджларны,торакйортларны
тапшыруга әзерлиләр. Барлык
төрэшләрнебашкарыпчыгуөчен
“Камгэсэнергострой”ААҖтара
фыннан11субподрядоешмасы
ның102төзүчесеҗәлепителгән.
Агымдагы ел башыннан 293,06
миллионсумлыктөзүмонтажэш
ләребашкарылган.

тәүлекәйләнәсе
эшлиләр

Краснокамскидагы“банкнотлар
һәммахсускәгазьҗитештерү”объ
ектындатөзүчеләртәүлекәйләнә
сеэшлиләр.Бирегә“ПМУ1Кам
ГЭС”,“СтройКран”,“ПЭС”,“КИТ”,
“Уралстройпрогресс”, “Стройаль
янс”,“Химстальконструкция”,“ТСК”
җаваплылыгычикләнгәнҗәмгы
ятьләреннәнһәм“БУМТехно”ЯА
Җеннән208төзүче,20берәмлек
техникаҗәлепителгән.Объектта
җиһазларөченфундаментәзер
ләү, стенапанельләренһәмме
таллконструкцияләрнемонтажлау,
түбәябу,кирпечсалуэшләребаш
карыла.Газобетонблокларҗыюда
дәвамитә.“БУМТехно”ЯАҖбел
гечләре“ноль”билгесендәтехно
логикҗиһазларныҗыялар.Шушы
көннәрдә корпусэчендә күперле
краннарөченюлмонтажлаугаке
решәчәкләр.

татарстан–алда
Татарстан “Россия гаиләлә

ренә торак” программасыбуен
чайортлар төзүдәлидербулып
тора.

Әйтик, Россия төзелеш һәм
ТКХминистрлыгына 19млн кв.
метрторактөзүгәзаявкабирел
гән,шуның1,5млнкв.метрыТа
тарстанга,аерымалганда,“Сала
ватКүпере”торакрайонынтөзүгә
турыкилә.Биредәйортларкөзгә
тапшырылабашлый

Монтажчылар В. Н. Потапов (сулдан), Р. Р. Маликов һәм  
прораб А. Б. Иваненко “Развитие” паркы төзелешендә

28апрель–Хезмәтнесаклаукөне

Кызганычка каршы, 2014 елны без
бәлаказасызуздырыпҗибәрәалмадык.
“Камгэсэнергострой”ААҖбуенчабарлы
гы7 бәхетсезлек очрагыбулды: “Спец
строй”, “ПМУ1”, “ОтделстройК”, “Кам
гэсЗЯБ”,“ЗЖБИ210”оешмаларындабиш
җиңел, “КамгэсЗЯБ”та бер авыр очрак,
“Железнодорожник”ҖЧҖендәберүлем
очрагы.Соңгысыйөкташувагоннарынкү
черепйөрткәндәэшнеңканәгатьләнерлек
итепоештырылмавыннанкилепчыкты.4
нчеразрядлыйөкпоездларынтуплаучы
Р.М.Мөкътәсимовныңхезмәтурынында
гомереөзелде.Әлбәттә,урындагыкеше
ләрбу бәхетсезлек очрагынҗентекләп
тикшерде,нәтиҗәләрчыгарылды.Ләкин
үлгән кешене кайтарып булмый инде,
аяныч.Дөньядаиңкадерлесе–кешего
мере,анысакларгакирәк.

“КамгэсЗЯБ”ҖЧҖендә булган оч
рактабикаянычлы.Эшнеоештыруның
йомшаклыгынәтиҗәсендә,кагыйдәһәм
таләпләрнебозып, ташваклаучыФ.Ф.
Камалов, конвейер эшләп торган көйгә
ломбеләнтранспортерлентасынрәтләп
җибәрмәкчебула.Абыныпкитеп,кулын

барабанбеләнкыргычарасынакыстыра.
Нәтиҗәдәиңбашһәмтерсәксөякләресы
на,җилкәнервыимгәнә.

Шулайитеп,узганел“Железнодорож
ник”һәм“КамгэсЗЯБ”оешмалары“алдын
гылар”булды.Индеагымдагыелбашында
даберимгәнүочрагынтеркәргәөлгердек:
“СтройКран”ҖЧҖенең“КАМАЗ”автомо
биленйөртүчесебозлыюлданҗәяүләп
атлагандааягынтайдырды.

Бәлагә тару очракларын тикшерү
шуны күрсәтә: күп казаҗитәкчеләрнең
хезмәттә хәвефсезлекне тәэмин итүдә
таләпчәнлекненыклап куймауларыннан
килә.Җаваплы кешеләр эшчеләрнең
хәвефсезшартларда эшләве, хезмәтне
саклавы буенча нәтиҗәле эш оештыр
мыйлар,улканәгатьләнерлектүгел.

Билгеле,тигезҗирдәабынучыларда
очрый.Әммаэшчеякихезмәткәрүзедә

буөлкәдәюгарыаңлылыккүрсәтергәти
еш.Закондахезмәтнесаклауөлкәсендә
ниндигарантияләрһәмхокукларкаралга
ныналаргаҗиткерергәкирәк.Таләпләр
неүтәмәүчеләргәкарататөрлечаралар
–аңлатуданбашлапэшеннәналугакадәр
–күрергәкирәк.Чөнкикүпчелекочракта
куркынычсызлыккагыйдәләрен,инструк
цияләрнеүтәүгәбармакашакарауимгә
нүләргәкитерә.

Хезмәткәрләрнең,шулисәптәнлини
ядәэшләчеинженерларныңда,вазифаи
инструкцияләрендәхезмәтнесаклауның
төп положениеләрен үтәү таләпләре
язылган.Нәкъменәинженертехникхез
мәткәрләрнеңталәпчәнлеге,бумәсьәлә
дәпринципиальбулабелүемөһим.Йом
шаклыккүрсәтелсә,салкынкарашбулса,
афәткилепчыгасынкөттәтор.

  2015 елның 1 январеннанРФ ад
министратив хокук бозулар турындагы
кодексларныңкайберположениеләреүз

гәрдеһәмгамәлгәкертелде.Белгәнегезчә,
эшбирүчехезмәтурынынбәяләргәтиеш.
Шартларныңначарлыгыннанһөнәриавы
руларкилепчыга.Авырһәмзыянлыхез
мәтшартларындаэшләүчедаимирәвештә
медицина тикшерүе үтәргә тиеш  аның
әлегеэшнебашкаругаяраклыгыачыкла
наһәмһөнәриавыруы кисәтелә.Инди
видуальсакланучараларыбеләнтәэмин

итүталәбедәүтәлергәтиеш.Шушындый
һәмбашкакүпкенәшартларүтәлмәгәндә,
узганелгыларданартык,шактыйкүләмле
штрафларбилгеләнгән.Аерымочраклар
дапредприятиеэшчәнлеген90тәүлеккә
туктатып торыргадамөмкиннәр.Безбу
хактапредприятиеләрдәгеҗаваплыкеше
ләргәҗиткерәкиләбез.Минемуйлавымча,
таләпләрнеңкатгыйлануыдисциплинаны
яхшыртыргатиеш.

Махсусэшһәмаяккиемнәребелән
тәэмин итүгә аерым тукталасым килә.
Коммерциябүлегемәгълүматларынака
раганда,“Камгэсэнергострой”ААҖендә
узганел эш киемнәреалуга3млн400
меңсумакчатотылган.Быелныңянварь
аендатагын700меңсумлыкалдык.Шу
нысынәйтергәкирәк:ТРПрезидентыһәм
МинистрларКабинетыкарарынигезендә,
эшкиемнәретегүгәзаказКазандагы19
нчы хезмәт колониясендә үтәлде. Без
коммерциябүлегевәкилебеләнбергәко
лониягәбарып,килешүтөзедек.Бәяләр
һәмсыйфатканәгатьләнерлекбулганга,
киләчәктәдәаларбеләнэшләячәкбез.

Хезмәтнесаклаудатехниканыңтө
зек һәм заманча булуы да әһәмиятле
урыналыптора.20132014елларда103
берәмлекискергәнтехникасатыпҗибә
релде.Узганелшактыйгынаавтотранс
портһәмтөзелештехникасыяңартылды:
70берәмлек(395,5млнсумлык)яңата
ләпләргәҗавапбирердәйтехникасатып
алынды.

Хезмәтне саклау буенча республи
ка бәйгесенә килгәндә, быел конкурска
Электрчелтәрләрепредприятиесечыгар
габулды.Бүгенгәнәкъменә“ПЭС”ҖЧҖ
конкурсположениеләренәҗавапбирер
дәймөмкинлеккә һәм “Камгэсэнергост
рой”ААҖданыняклардайсәләткәия.

Дәүләт хезмәт инспекциясенең
оперативкүрсәткечләренәкараганда,
быелның беренче кварталында рес
публикада40авыр(узганелныңшушы
чорында–54),11төркембеләнбулган
(былтыр3), 13 үлемгә китергән (18)
бәхетсезлекочрагытеркәлгән.

Русиядә ел саен производствода
300меңнән артык кешетөрлеҗә
рәхәтала,шуларның6мең чамасы
үлемгәдучарбула.

28апрель–Халыкарахезмәтнесаклаукөне.2003елдан
башлапдөньяныңкүпкенәилләрендәбудатаныҗитеш
терүдәказакүрүчеләрнеякиһәлакбулучыларныис
кәалукөнебуларакбилгеләпүтәләр.Быелул“Һөнәри
авыруларныкисәтү”шигареастындауза.Шулуңайдан
без“Камгэсэнергострой”ААҖенеңхезмәтнесаклауһәм

куркынычсызлыктехникасыбүлегебашлыгыРөстәмРавилулыБА
ҺАветДиновтантөзелешмәйданнарындагыһәмбүлендекпредприя
тиеләрдәгевазгыятьбеләнтаныштыруынүтендек.
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* * *
Тө зе леш тә мон таж чы бу лып эш лә гән 

Ну рия апа Гыйль мет ди но ва 1941 ел да, 
әти се фронт ка кит кән дә, ана ка ры нын да 
кал ган. Аның әни се Мә ли кә дәһ шәт ле 1941 
ел ның 14 ав гус тын да биш яшь лек кы зы 
Ру зи я не һәм яшь тә дүрт ай лык ма лае Ай
рат ны җи тәк ләп, та гын биш ай лык авы ры 
бе лән, Са ба ра йо ны ның Са тыш авы лы тау 
ба шын да ире Ти мер Га ли мов ны су гыш ка 
озат кан. Ә 1942 ел ның ок тяб рен дә: “Ире гез 
хә бәр сез югал ды” ди гән  хә бәр ал ган. Әти
сен бер мәр тә бә дә кү рә ал ма ган Ну рия апа 
ки че реш лә рен ши гырь юл ла ры на сал ган. 

Ну рия Гыйль мет ди но ва
 Кы рык бе рен че ел пас пор тым да,
Ка ра мө һер, ка ра ка ра сы.
Пас пор тым ны кул га ал ган са ен
 Сык рый йө рә гем нең яра сы.

Фа шист лар дан ил не сак лау өчен 
Ә ти ем кит кән су гыш кы ры на,
Аның исе ме дан га ла ек бу лып,
Кайт ты без гә Җи ңү җы рын да.

Ул һа ман  да сак та то ра ке бек,
Ты ныч лы гын сак лап илем нең.
Мәр хүм ди еп әй теп бу ла мы соң,
Як лап үл гән өчен җи рем не?..

“Әти” сү зен әйт ми, йө зен күр ми,
Без дә үс тек, бул дык ана лар.
Әти ләр гә бү ген һәй кәл са ла
 А лар кит кәч ту ган ба ла лар.

Җи ңү кө не һәр ел ка бат ла на,
Һәй кәл ләр гә чә чәк ку я мын,
Ми не ис кә алу чы да юк,
Әй тер сең, мин җил дән ту ган мын.

Җи ңү кө не – иң зур, Бө ек бәй рәм,
Шат лык бал кый без нең кү ңел дә.
Күп ме мин дәй су гыш ятим нә ре
 Ә ти лә рен кө тә бү ген дә...

* * *
Ба ла ча гы су гыш чо ры на ту ры кил гән 

Мөс ли ха апа За ки ро ва ның ши гы ре су гыш
та һә лак бу лып кал ган бар лык сол дат лар га 
ба гыш ла на. 

Мөс ли ха За ки ро ва
            Сол дат һәй кә ле

 Ил ты ныч та – ир дә ты ныч, ди еп,
Бо рын гы лар юк ка әйт мә гән.
Шә һит бу лып күп ме җан нар кит те,
Алар юк ка ка нын түк мә гән.

Соң гы там чы ка нын кой са кой ды,
Ул ты ры шып илен сак ла ды.
Хә ле бет кәч, ку ра лар га ябы шып,
Җан тыр ма шып, ал га ат ла ды.

Яра лан ды, ур ман ур та сын да
 Бәй лә де ул авыр яра сын.
Ак ка ен га ка ны бе лән яз ды:
Кы рык ике... гыйн вар... ка ла сың...

Ур ман ша вын ба сып, бербер арт лы
С на ряд лар сы зып уз ды лар.
Иле өчен сол дат җа нын бир де,
Ак ка ен нар ша һит бул ды лар.

Ак ка ен нар ки сәк ты нып кал ды:
Сол дат җа ны кит те ба кый га.
...Зур сук мак ка ха лык эз су ыт мый:
Ул ур ман да һәй кәл – ва кый га.

* * *
Уль ян ага Ге ра си мов ны 1942 ел ның 

де каб рен дә эш чекресть ян нар ның Кы зыл 
Ар ми я се саф ла ры на ала лар. Әм ма СССР 
ха лык ко мис сар ла ры со ве ты ның мах сус 
ка ра ры ни ге зен дә, мәк тәп ләр дә во ен рук 
итеп фай да ла ныр өчен, хәр би ко мис са ри ат 
ка ра ма гы на кай та ра лар. 1943 ел ның май 
аен да Уль ян ка бат мо би ли за ци я лә нә. Ул 
хез мәт ит кән 7 нче ук чы лар пол кы Көн
ба тыш фронт ны су гыш ки рәкярак ла ры 
бе лән тә э мин итеп то ра. Уль ян яра ла нып 
эва ку а ция гос пи та лен дә дә ва ла на. 1944 
ел ның сен тяб рен дә, сә ла мәт ле ге как ша ган 
бу лу сә бәп ле, за пас ка оза ты ла.

Кызганыч, Ульян агай күптән түгел, 
Җиңү көненә ай ярым гына кала, гүр иясе 
булды. 

Юли ан Ге ра си мов
                  Кө тәм си не
                (фронт ка хат)
Ва тан су гы шы на кит кән чак та,
Син җыр ла дың са гыш җыр ла рын.
Ис кә ал дың үзең җыр ла рың да
 Ту ган җир нең ур манкыр ла рын.
Син кит кән дә, без не шом лан ды рып,
Җилда выл лар ис те кыйб ла дан.
Кап ла ды ко яш ны ка ра бо лыт,
Очып ки леп шул да выл бе лән.
Оза тып кайт тым арт ка ка рыйка рый,
Кү рер гә те ләп си нең йө зең не.
Оныт мам мин, һич оныт мам
 Си нең әйт кән соң гы сү зең не.
Әле дә бул са ко ла гым да чың лый
 Син җыр ла ган җыр ның та вы шы.
Җан ка ем ны тел гә ли дер ми нем
 Си не юк сы ну ым са гы шы. 
Исән йө реп кайт син ми нем ян га,
Чак рым нар ны тиң ләп ар шын га.
Кы рык эшем кы рык як ка таш лап,
Йө ге реп чы гар мын мин кар шы ңа.

           Рек рут лар җы ры
 Без ки тә без ил не сак лау өчен 
Ар ми я дә хез мәт итәр гә.
Без нең сөй гән чи бәр кыз ла ры быз, 
Ту ры ки лер сез гә кө тәр гә.
Са гы нып сез не хат лар язар быз,
Үтеп бар ган көн не са нар быз;
Хез мәт итү өчен кал ган көн не
 Без за ры гып кө теп са нар быз.

Без дән хат лар ал гач, сез дә шу лай,
Без не са гы нып хат лар язар сыз;
Сез дән кил гән һәр бер хат ка җа вап – 
Сә лам ха ты без дә язар быз.
Һәр бар ча гыз ыша нып те лә гез 
И сән йө реп без нең кай ту ны!
Әзер лә неп то ры гыз үт кә рер гә
 Сез нең бе лән без нең туй лар ны!

Апрель–шигъриятае.БуайдататархалкыныңбөекшагыйреГабдул
латукайныңтуганкөненбилгеләпүтәбез.БыелгыапрельБөекватан
сугышындаҖиңүнең70еллыгынкаршылауаебуларактаүзенчәлек
ле.Мөгаен,бувакыйгашигъриятбәйрәмнәренең,бәйгеләрнеңүзәген
дәбулыр.
Бүгенбезсезгәтөзелештәэшләплаеклыялгачыкканкаләмтибрәтү
чеветераннарыбызныңберничәшигырентәкъдимитәбез.Билгеле
инде,Бөекватансугышытурындагыларын.Чөнкисугышдигәнафәт
аларныңязмышындачитләтмәгән.

МинемдәбабаемНурияздан
НизамиулыНизамиевБөекВа
тансугышындакатнашкангакү
рә, сугыш турындаберникадәр
мәгълүматым бар. Бабаемның
сугышистәлекләребеләнминем
дәбүлешәсемкилә.

Бабаем сугышның беренче
көннәреннәнүкфронткакитә.

“Волховшәһәренә кайтып
төштек.Автоматларалдык.Ан
нанбезнеЛенинградфронтына
озаттылар.Немецларныңһөҗү
ментуктатыргакирәкиде.Унбиш
көнләп оборонада тордык, тук
таттыкфашистларны”,–дипискә
алаидеул.

Илебез өчен кайгылы һәм
авыр көннәрбашлана.Авылда
иратлар көннәнкөн кими.Тор
мыш авырлыгы әниләр, бала
чагаҗилкәсенә төшә.Атларны
сугышка алалар. Колхоздагы
бар эшне үгезләр, сыерларбе
ләнбашкару:җирсөрү,сукалау,
тырмалау.Авылдаирләрюк,ба
рысыдафронтта.Сугышчоры
әниләре,әбиләрениндигенәэш
эшләмәгәннәр.Хәттаагачкисеп,
аларданшакмак ясап, сугышка
җибәрәторганбулалар.Бушак
макларнымашинагаягулыкитеп
кулланалар.Шундыйавырлык
ларныкичеп,ачлык,ялангачлык
ашабусугышныңбетүентүзем
сезлекбеләнкөткәннәр...

Әфронттахәлләртагында
авыррак,куркынычракбула.“Бу

газыңа үлем килеп ябышканда
да синеңҗиңелергә хакыңюк.
Тирәюньдә – атыш, ә күңелдә
барыбер теләк–Җиңү”, –дип
искәалаидебабаем.

Фронт дигән төшенчәнең
мәгънәсенЛенинградфронтын
да ныклап аңлый яшь солдат.
Сулянбашыныңбилтурындагы
өлешен ярчык ярып үтә аның.
Билгеле инде, яраланган сол
датгоспитальгәозатыла.Икеай
дәваланганнан соң гына сафка
басаул.

Ә госпитальдән соң баба
емны18нче танкбригадасына
билгелиләр.Шул бригада сос
тавында Великие Луки, Псков
шәһәрләреназатитүдәкатнаша
ул.Америкаданкайтарылганйөк
машинасындаалгыпозицияөчен
коралларташыша.

Болайдипәйтүегенәҗиңел.
Көнсаен,сәгатьсаенүлембелән
очрашаул.Бувакыттанемецлар
хәйлә белән эш итәләр. Алга,
алгы позициягә безнекеләрне
җибәрәләрдә,коралгадипкире
чыкканда  бик көчле утка тота
лар.Әкоралташуныһичкенәдә
туктатыргаярамый,чөнкиартил
леристлар,минометчылар,пуле
метчылар,автоматчылар–бары
сыдакоралкөтә.Танкистларисә
аеруча.Алар40чакрымгакадәр
алгаүтәләр.

Икенчетапкыряраланганчы
шушысираткүперенкичепйөри

бабаем.Һәмтагынгоспиталь,та
гындәвалану,тагынзапасполк.
Анысындаиндеавтоматчы.Ав
томатчыларротасындаберел
лапхезмәтитәбабаем.Шуның
иң күпчелек өлешен разведчик
буларакүткәрәул.

“Разведкагаунбишкешебер
гәйөриидек.Дошман турында
ниндимәгълүматалыпкайтыр
га кушсалар,шуныалып кайта
идек. Мин разведкага бер ел
йөрдем.Өч тапкыр “тел” алып
кайттык. Разведка заданиелә
реняхшыүтәгәнөченикетапкыр
“Батырлыкөчен”медалебелән
бүләкләндем”, – дип искә ала
иде бабаем үзенең разведкага
йөргәнчакларын.

Тәвәккәллек,кыюлык,физик
көчталәпитәторган,сугышва
кытындаһәр ике як та куллан
ган разведкада хезмәт итүен

улдәвамиткәнбулыридеәле.
Ләкиннемецразведкасыбелән
күзгәкүз очрашу вакытындагы
атышуанытагынсафтанчыгара.
Буюлынемецпулясыаның уң
аягынатия.Берайгоспитальдә
дәваланганнансоңбабаем1263
нчеукчыполксоставындаРига
ныазатитешүдәкатнаша.Шушы
бәрелештәбабаем4нчемәртә
бә,монысындаиндебикавыр,
яралана.Снарядярчыкларысул
аягының яртысын диярлек өзә
аның.1948елның28сентябренә
кадәр,бишайдәвамында,баш
таВолховшәһәрендәге, аннан
соң Канаштан ерак булмаган
госпитальдәдәваланганнансоң,
туган якларына, Арча районы
Өтнәавылына, кайту бәхетенә
ирешә.

Сугышелларытурындасөй
ләгәндә бабаем гел күзләрен
миннәняшереп,читкәрәккарап
сөйли иде, чөнки сугыш афә
те аныңйөрәге аша үткән, күп
дусларын, танышларын сугыш
кырында югалткан, күп авыр
лыклар күргән һәмәлеге хати
рәләр ничәмәничә еллар үтсә
дә,бабаемныңгелисендәбулып,
йөрәк ярасын кузгатып, сыкра
тыпторган...Кызганычкакаршы,
2010елныңиюльаендабабаем
фанидөньяныкалдырыпбакый
лыккакүчте.Никызганыч,Бөек
Җиңүнең70еллыгынаңакүрергә
язмаган.

Шулай булса да, аның әй
теп калдырган сүзләре хәзер
ге буын өчен васыять буларак
яңгырыйдыр:“Бүгенгематур,ты
нычтормышныңкадеренбелеп
яшәгез!Илебезкүгетыныч,аяз
булсын,сугышафәтекиләчәкбу
ыннаргакагылмасыниде!”

Алия Фәр гать кы зы 
Хәй рет ди но ва

НуриязданНизамиулыНизамиевкабагышлана

Сугыш–һәркемөчендәзурфаҗи
га.Сугышелларындагыачлык,ялан
гачлык,яукырларындаятыпкалган
корбаннар,фашистлартоткынлыгын
дахурлыклыһәммәсхәрәлеүлемен
көткәнәсирләрязмышытурындабез
китапларданукып,әбибабайларыбыз
сөйләгәннәрдәнишетепкенәбеләбез.

Фатих Кәримгә 
һәй Кәл Куй маК чы лар
ТатарстанязучыларыКа

зандаФатихКәримгәһәйкәл
яки бюст кую турында рес
публика җитәкчелегенәмө
рәҗәгать белән чыккан. Ф.
Кәримнең кабере урнашкан
КалининградөлкәсенеңБаг
ратионшәһәрендә аңа һәй
кәлкуелган,әммаКазандада,
Татарстанныңбашкашәһәр
һәмрайоннарындадабубөек
шәхескәһәйкәлюк.

Һәйкәлнең кайда урнаш
тырылачагын,ТРДСкарары
хупланганочракта, башкала
җитәкчелегебилгеләячәк.

Каләмле Каһарман
М.Җәлилисемендәгеүзәк

китапханәнеңТатарәдәбияты
һәмтуганякныөйрәнүбүлеге,
Әдәбият елы кысаларында
һәмБөекҖиңүнең70еллыгы
уңаеннан,фронтовикязучы
НәбиДәүлииҗатынабагыш
ланганкичәоештырды.

ОчрашугаНәбиДәүлинең
кызы Гөлфия Дәүләтшина
килгән иде. Гөлфия ханым
сөйләвенчә,әсирлектәбулган
солдатларнытуганилләрен
дә кочакҗәеп каршыалма
ганнар.НәбиДәүлидәшун
дыйязмышкадучарбулган:
каябарсашундаишекябык,
аныкүрмәскәишетмәскәты
рышканнар...

Хәзерге көндә республи
кабызда язучыНәбиДәүли
исемемәңгеләштерелә: Ка
зан Кремлендә интерактив
күргәзмәдәаныңисемебар,
Казан урамнарының берсе
Нәби Дәүли исемен йөртә.
ӘтуганягыӘлкирайонында
БазарлыМатакгимназиясенә
аның исеме бирелгән. Гөл
фия ханым язучының әсәр
ләрен туплап китап чыгару,
ул яшәгән йортка истәлек
тактасы кую теләге барын
җиткерде.

Рәй сә СА ЛИ ХО ВА,
Та тар әдә би я ты  

һәм ту ган як ны өй рә нү 
бү ле ге җи тәк че се

Ре дак ци я дән:Алиянеңредакциябезөндәвенәбитарафкалмавы
һәмүзбабасытурындашундыймәгълүматлыбулуыбезнебик
сөендерде. КаләменеңшомабулуыАлиягә әнисеннән күчкән
булсакирәк,чөнкианыңәнисеФәнияханым–мөгаллимә,ши
гырьләрдәяза.Сүзуңаеннан:әтисеФәргатьАрчарайонында
абруйлыкеше,авылҗирлегендәҗитәкчебулыпэшли.

“Камгэсэнергострой”ААҖколлективындашундыйсәләтле
яшьләрэшләвекуанычлы.ҺәмбезАлияХәйретдиновакебек
каләмтибрәтүчеегеткызларыбызданязмалартагындакилер
дигәнөметтәторабыз.

Хәтер



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
Кул куелды – 13 сәгатьтә.

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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Оештыручы–ачыктиптагы

акционерлыкҗәмгыяте

“Кам гэ сэ нер гос т рой” АА Җе нең 
икъ ти са ди һәм ми лек кур кы ныч сыз
лы гы ди рек то ры Эду ард Рəф кать улы 
Сол та нов ны 30 яше тул ган көн бе лән 
кот лый быз!

Тор мыш киң лек лə рен иң лə гəн дə
 Хы ял ка на ты гыз тал ма сын.
Сок ла ныр лык күр кəм эш лəр бе лəн
 Би зə гез сез го мер ага чын.

 “ЗЖБИ-210” ҖЧҖ кол лек ти вы 
кот лый:

Фə ния Габ дел хə мит кы зы Шəй-
дул ли на – әй дәп ба ру чы бух гал тер 

Уң ган-бул ган, күр кəм хо лык лы Сез, 
На мус бе лəн хез мəт ку я сыз.
Ма тур эш лəр бе лəн би зи-би зи
 Го мер юлы гыз ны уза сыз.

Тəл гать Га ли əс кəр улы Мө дə-
ри сов – бе тон туг лау җай лан ма ла ры 
мо то рис ты
 Ту ган кө не гез бе лəн тəб рик итеп,
Сау лык-сə ла мəт лек те ли без.
Бə хет, шат лык, кү ңел ты ныч лы гы
 А лып кил сен ту ган кө не гез.

“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол-
лек ти вы кот лый:

Тəл гать Рə ис улы Мө хəм мəт ди-
нов – теп ло воз ма ши нис ты

 Бə хет, сө е неч лəр мул дан бул сын
 Го мер йом гак ла рын сүт кəн дə.
Өмет дə шеп тор сын ал га та ба,
Сок ла ныр лык бул сын үт кəн гə.

“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 
кот лый:

 Ил наз Фə нүз улы Ка ма лов – кү
зә нәк ле бе тон це хы ның ти мербе тон 
эш лән мә ләр не фор ма га са лу чы сы

 Я шə кай нап тор мыш дул кы нын да,
Чын га аш сын хы ял-өме тең.
Ал да си не кө теп тор сын ба ры
 Ак чə чəк тəй ап-ак бə хе тең.

Мәгънәлеочрашу

“Энергетик”чакыра
“ОБЪ еК тиВ та – Шә һәр та ри хы”
21апрелькөнне17.30сәгатьтә“Энер

гетик”мәдәниятсараендашулисемдәге
атналыкбашлана.УлЧаллыкаласының
85 еллыгына багышлана. Атналык кы
саларындашәһәр тарихынфото, кино,
видеоязмалардаһәмсурәтләрдәчагыл
дырганосталарныхөрмәтләүкүздәтоты
ла.Керүирекле.Белешмәләрөчентел.:
701650,703477.

* * *
19апрелькөнне16.00сәгатьтәЧаллы

шәһәренеңмактаулыгражданины,“Ватан
алдындагы казанышлары өчен” орде
ны кавалеры, “КавказЧаллы”ансамбле
җитәкчесеДениАбрамашвилиныңБөек
Җиңүнең70еллыгынабагышланганиҗат
кичәсебула.Керүирекле.Тел.:701650,
701624.

“Камгэсэнергострой”ААҖВетераннарСове
ты,БөекВатансугышыһәмхезмәтветераны
МөсләховГыйльметдинМөсләхулының

вафатбулуысәбәпле,мәрхүмнеңтуганнарының
һәмякыннарыныңтирәнкайгысынуртаклаша.

рәх мәт СҮ Зе
Чаллының1нчетешполиклиникасынаАллаһыТәгаләнеңрәхмәтетөш

сен.БиредәбашврачРанияРаифовнаТеркуловаҗитәкчелегендәюгары
дәрәҗәле табиблар авыруларга ярдәм күрсәтәләр.Өлкәннәргә карата
игътибарлыбулганполиклиникахезмәткәрләренеңбарчасынасәламәтлек,
эшләрендәуңышлартелим.

Риф нир Шаһ га ли улы Га ли ев, карт лар йор ты ның имам-ха тый бы

 мӨх тә Си Бәт Бе лән
ха Ки ми Ят

мә чет тӨ ЗҮ ту рын Да
Фи Кер ләШ те

КамилхәзрәтСәмигуллин,мөсел
маннарбеләночрашу,динивәзгыять
белән танышумаксатыннан,Чаллы
мөхтәсибәтенәсәфәркылды.

ТатарстанмөфтиеКамилхәзрәтСә
мигуллин,мөселманнарбеләночрашу,
динивәзгыятьбеләнтанышумаксатын
нан,узгандүшәмбедәЧаллымөхтәсибә
тенәсәфәркылды.Мөфтинеңэшлекле
сәфәреЧаллыкаласыБашкармакоми
тетыҗитәкчесеНаилМәһдиев белән
очрашудан башланды. Әлеге чарада
мөфтиурынбасарыРөстәмхәзрәтХәй
руллинһәмЧаллыимаммөхтәсибеӘл
фәсхәзрәтГайнуллиндакатнашты,дип
хәбәритәТРМДНматбугатхезмәте.

КамилхәзрәтнеңНаилМәһдиевбе
лән тәүге тапкырочрашуы,шуңа күрә
хәзрәтләршәһәрҗитәкчесен нәзарәт,
мөхтәсибәт эшләребелән якыннанрак
таныштырдылар.Мөфтияталыпбарган
эшләр,проектлархакындасөйләделәр.
Хакимият беләнмөхтәсибәт арасында
хезмәттәшлек коруюлларынбарлады
лар.АерымалгандасүзЧаллыныңҗә
мигъмәчетентөзүгәдәкагылды.Бүгенгә
Чаллыда 9мәчет эшләп килә.Шәһәр
үзәгендә барлыкмөселманнарныбер
ләштерерлек, бәйрәмнамазларын зур
җәмәгатьбулыпукумөмкинлегебирер

лекүзәкмәчетсалумөһим.ЯңаШәһәр
башлыгыәлегеиманйортынтөзүдәяр
дәмкүрсәтәчәгенәәзербулуыхакында
әйткән.

мӨ Сел ман ЯШЬ лә ре
Бил алы Ша

18апрельдәЧаллының“витязь”
спорткомплексындамөселманяшь
ләренеңтатарстанмөселманнарыДи
ниянәзарәтекубогынататарчакөрәш
һәмкулкөрәшебуенчаберләштерел
гәнчираттагытурнирыуза.

Улинденыклаптормышкакерде.Мә
сәлән,татарчакөрәштурнирыЧаллыда
инде7нчеел,кулкөрәшетурниры4нче
елоештырыла.Һәм физик көч, яхшы
спорттехникасыталәпитүчеошбубәйге
ләрдәТатарстаншәһәррайоннарыннан
гынатүгел,әБашкортостанреспублика
сынандаспортчыларбиктеләпкатнаша
лар.Бәйгеләрдәкөчсынашуөчентөп
таләп–спортчыныңнамазәһелебулуы.
Шуңа күрә алар, үлчәнү тәлинкәсенә
басканчы,намазгыйбадәтенбелүбел
мәүләре турында тест үтәләр.Шулай
уккөрәшчеләрспортформасыннанһәм
түбәтәйдәнбулыргатиеш.

Татарчакөрәшбәйгесебыел5үлчәү
категориясендәузачак.Кулкөрәшебәй
гесеикеяшьтөркемендәалыпбарыла.
Һәр яшь категориясендәҗиңүчеләргә
өчәр  призлы урын каралган. Аларны
төрледәрәҗәдәгедипломнарһәмак
чалатапризларкөтә.Турнирахырында
кул көрәшендә һәм татарча көрәштә

батыркалучылар (үзүлчәмтөркемнә
рендә)арасындажирәбәуйнатылаһәм
андаотучыберләштерелгәнтурнирның
иңзурбүләге–олугхаҗгаюлламагаия
була.Әҗиңүче командага кубок тап
шырыла.

Турнирны тамаша итәргә барлык
спортсөючеләрчакырыла.Башланаир
тәнге9сәгатьтә.Рәхимитегез!

ми Сыр мӨ гал ли ме –
тҮ Бән Ка ма Да

түбәнКамаҗәмигъмәчетендәМи
сырмөгаллимелекция үткәрде. Ул
“Хәнәфитләр хокукмәктәбе: үткәне
һәмбүгенгесе”дигәнтеманыачты.

ТүбәнКамаҗәмигъмәчетендәислам
гыйлемеөлкәсендәюгары квалифика
циялебелгеч,МисырныңӘлӘзһәруни
верситетымөгаллиме,Мөхәммәдпәй
гамбәр(с.г.в.)нәселеннәнбулгандоктор
ХәмдаллаһХафизМөхәммәдәсСафти
лекцияүткәрде.

Ул “Хәнәфитләр хокукмәктәбе: үт
кәне һәмбүгенгесе” дигән темага чы
гышясады.Аерымалганда,лекторАбу
Хәниф, аның хокук белеме, хәнәфит
ләрмәктәбенең үзенчәлекләре, хокук
мәктәпләренең барлыкка килү тарихы
турындасөйләде.

ХәмдаллаһәсСафтилекциясентың
ларгарайонимамнарыһәммөгаллим
нәреҗыелды.Очрашу ахырында изге
Коръән һәмнамаз укылды, дип хәбәр
итәТРмөселманнарыДиниянәзарәте
матбугатхезмәте.

Студентларбеләночрашу
даСоциалистикХезмәтГерое
Р.И.Җәләев,БөекВатансугы
шыһәмтөзелешветераннары
С.И.Уразаев,С.В.Хафизов,
А.В.Зотов,Р.Г.Арифҗанова,
А.И.Запускалов,В.А.Рукина
катнаштылар.Ветераннарны
һәм студентларны тәбрик
ләргәурындагыкешеләр–ТР
ДәүләтСоветы депутатыА.
В. Комиссаров, “Камгэсжил

строй”ҖЧҖгенеральдирек
торыР.М.Әбубакиров,“Кам
гэсэнергострой”ААҖдирек
циясенеңэшләрбеләнидарә
итүчесеК.Г.Латыфский,аның
урынбасарыА.А.Мерзляков
килгәннәриде.

Төзүчеләрколлективыисе
меннән залдагы ветераннар
ныһәм студентларныКамил
Гакыйл улы Латыфский сә
ламләде.“Камгэсэнергострой”
ААҖгенеральдиректорыРа
милФоатулыШәйдуллинһәм
барлыкҗитәкчелекисеменнән
барыгызныдаякынлашыпки
лүчеБөекВатан сугышында
Җиңүнең 70 еллыгы белән
тәбрик итәм. Барыгызга да

сәламәтлек,уңышлартелим”,
–дидеул.

Төзелешветераннарыисе
меннән чыгышясаганРазия
апа Арифҗанова әлеге уку
йортын төзелешне кадрлар
белән тәэмин итү чыганагы

дип атады.
Студентлар
ны камгэсэ
нергострой
лылар нигез
салган тра
дицияләргә
тугрыбулыр
гаөндәде.

Та т а р с т а н
Республикасы
Дәүләт советы депутаты А.
В.Комиссаровбүген,тарих
ны үзгәртеп язарга маташу
чыларбулганда,шушындый
мәгънәлеочрашулароешты
руның аеруча вакытлы һәм
урынлы булуын билгеләп
үтте. “Безнең киләчәгебез
яшьләребезнең нинди булу
ына бәйле”, – диде  Алек
сандр Владимирович, һәм
аларгапатриотиктәрбияби
рүдәҗанатыпйөрүчеөлкән
буын вәкилләренә рәхмәт
белдерде.

Ә“Камгэсжилстрой”ҖЧҖ
генеральдиректорыР.М.Әбу
бакиров тарихны үзгәртергә
тырышуныңбарыпчыкмаяча
гынабасымясады.“Тарихул
шундыйәйбер,иртәме,соңмы
барыбер дөреслек өскә чы
гаргатиеш.Колледжҗитәкче
легенең буыннар чылбырын
тоташтырып, чын тарихны
саклаугаөлешкертүекуаныч
лы”,–дидеРинатМидхәтулы.
Өлкәннәрне хөрмәтләүләре

өченколледжҗитәкчелегенә
рәхмәтенҗиткерде.“Җиңүкө
не–барыбызөчендәиңизге
бәйрәм”,–дипветераннарга
хөрмәтенбелдерде.

Уку йортының директоры
Р. Л. Биктимиров, студент
ларга мөрәҗәгать итеп, яу
кырларындадошмангакаршы
батырларчасугышкан,хезмәт
фронтындаүзүзләренаяма
ган каһарманнарныңфида
карьлеге турында  сөйләде.
“Сезнеңкаршыгыздаутырган
хезмәт батырлары илне хә
рабәләрдәнкүтәргән,аларга
лаеклы булырга тырышы
гыз”,–дипРадикЛенарулы
бүгенге тыныч тормышның,
мөмкинлекләрнең кадерен
белергәчакырды.

Теләкләр һәм тәбрикләр
студентлар әзерләгән җыр
бию, нәфис сүз, театраль
күренешләр белән үрелеп
барды. Аннары ветераннар
чәйөстәлеартындаиркенләп
гәпләшепутырдылар.

е.н.БатенчукисемендәгеикътисадтөзелешколледжындаБө
екҖиңүнең70еллыгынабагышланганочрашубулды.

Р. Л. Биктимиров «Этапы большого пути» 
китабына ветераннардан автограф ала

Кунаклар – сәхнәдә

Динвәмәгыйшәт

Буатнаныңшимбәсендә, 18 апрель
көнне,шәһәр күләмендә өмә үткәрелә.
Язгыөмәгә барлык оешмапредприяти
еләр,социальучреждениеләр,гомумән,
бархалыкчакырыла,дипхәбәритәхаки
миятнеңматбугатхезмәте.


