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70+/80+!
Башкортстанлылар мїћим кампаниядє гражданлык активлыгы ћєм
зирєк сєяси акыл кўрсєтте

Башкортстан Башлыгы вазыйфасын вакытлыча башкаручы
Радий Хєбиров Уфа буйлап эш
сєфєре барышында Орджоникидзе
районыныњ социаль ћєм спорт
объектларында булды,
территорияне ўстерў перспективалары турында фикер алышты.
Тїбєк ђитєкчесе менталь ћєм
ўсешендє башка ђитешсезлеклєр булган яшь кешелєр їчен ачылган укуукыту фатирында булды. Биш кїнлек
курс кысаларында анда дўрт яшь егет
яисє кыз яшєячєк. Алар белгечлєр
ярдємендє ризык єзерлєў, ўз-ўзењне
хезмєтлєндерў, ђыештыру,
транспортта йїрў ћєм башка
кўнекмєлєрне ўзлєштерєчєк.

Радий Хєбиров “СоДействие” ўзєге
белгечлєре ћєм єлеге фатирдагы беренче балалар белєн аралашты,
аларныњ яшєў шартлары белєн
танышты ћєм бу тєђрибє буенча
балаларныњ ата-аналары белєн
килєсе очрашуларныњ берсендє фикер алышырга, шєћєрнењ кїньяк
їлешендє тагын бер шундый фатир
ачу мїмкинлеген карарга тєкъдим
итте.
Радий Хєбиров “Тїзўче” стадионында Г. Кадыйров исемендєге
Спортныњ техник тїрлєре ўзєге
эшчєнлеге белєн танышты,
спортчылар белєн аралашты, техниканы карады.
(Ахыры 2нче биттє).

АВЫРУНЫ ИРТЄ АЧЫКЛАУЧЫЛАРГА –
5 МЕЊ СУМ!
Башкортстан Башлыгы вазыйфасын вакытлыча башкаручы
Радий Хєбиров Уфада 13нче шєћєр
клиник дєваханєсе нигезендє кўчмє
“Сєламєтлек сєгате” уздырды.
Сєламєтлек саклау министры вазыйфасын башкаручы Максим
Забелин ћєм дєваханєнењ баш табибы
Эльза Сыртланова учреждениедє сакчыл медицина технологиясе гамєлгє
ашырылуы турында сїйлєде.
Биредє пациентларны индивидуаль штрих-код ћєм авыру турында
їстємє мєгълўмат тупланган махсус
электрон браслет буенча
идентификациялєў кертелгєн. Бу
дєвалау процессында хаталарны
булдырмау мїмкинлеге бирє ћєм
шєхси мєгълўматларны саклый.
Медицина оешмасында онкология
авырулары белєн актив кїрєшєлєр. 1
июльдєн биредє 13нче шєћєр
дєваханєсе ћєм 2нче, 38нче поликлиникаларга караган пациентларга
хезмєт кўрсєтўче Амбулатор
онкология ярдєме ўзєге эшли башлады.

каручы Радий Хєбиров їчен 1 миллион 794 мењ
113 сайлаучы тавыш биргєн, ул — 82,02 процент
тавыш ђыйган.
Икенче урында — КПРФтан тїбєк Башлыгы
вазыйфасына кандидат Юнир Котлыгуђин,
аныњ їчен 150679 сайлаучы тавыш биргєн (6,89
процент). ЛДПРдан кандидат Иван Сухаревка
99158 кеше тавыш биргєн (4,53 процент).
“Яблоко”дан Зїлфия Гайсина їчен — 33371 сайлаучы (1,53 процент), “Гадел Русия”дєн Юрий Игнатьевка — 26935 сайлаучы (1,23
кортстан
Башлыгын
процент), “Русия патриотласайлауларныњ йомгакры”ннан Рєфис Кадыйровка
1 июльгє булган мєгълары белєн таныштыр— 24032 сайлаучы (1,10 пролўматларга караганда, ресды.
цент), “Гражданлык кїче”ннєн
Тавыш бирўдє республикада 3 миллион 49 мењ
Владимир Барабашка —
публика буенча — 71,80
21175 сайлаучы (0,97 процент)
571 сайлаучы теркєлгєн.
процент, Уфа шєћєрендє
ћєм “Русия пенсионерлар
— 66,15 процент, башка
партиясе”ннєн Владимир Кобшєћєрлєр буенча — 63,30
зевка 17678 сайлаучы (0,81 процент) тавыш
процент, районнарда 77,78 процент сайлаучы
биргєн.
катнашкан. Районнар арасында ињ зур кўрсєткеч
Сайлауда республика Ўзєк сайлау комиссиясе
Тєтешле районында — 97,01 процент, Салават
24 мїрєђєгать кабул иткєн, шикаятьлєр юк.
районында — 94,26 процент, Бакалы районында 92,78 процент сайлаучы тавыш бирўдє кат***
нашкан. Минималь кўрсєткеч Благовещен райБердєм тавыш бирў кїне нєтиђєлєре
онында — 61,14 процент.
буенча “Бердєм Русия” партиясе лидерлык
“Бердєм Русия” партиясеннєн кандидат, Башпозициялєрен саклый ћєм илебезнењ єйдєп
кортстан Башлыгы вазыйфасын вакытлыча башбаручы сєяси кїче булып кала. Бу хакта
партия рєисе, Русия Хїкўмєте Премьер-министры Дмитрий Медведев 8 сентябрьдє
Мєскєўдє тїбєклєр вєкиллєре белєн кињєшмє
барышында белдерде.
— Мин хєзер ахыргы нєтиђєлєрне чыгармыйм, чїнки алар формалаша гына. Барлык сайлау участоклары да ябылган, тавышларны санау
башланды. Тик безгє Ерак Кїнчыгыш ћєм
Себердєн килгєн мєгълўматны, шулай ук экзитполлар буенча ачык мєгълўматларны кўздє
тотып, “Бердєм Русия” партиясе ўзенењ лидерлык сыйфатларын саклый ћєм илебезнењ
єйдєўче сєяси кїче булып кала, дип єйтергє була.
“Бердєм Русия” вєкиллєре їчен тавыш
бирўчелєрнењ барысына да чын кўњелдєн
рєхмєтемне ђиткерєм. Без моны бик югары
бєялибез. Єлбєттє, бу безгє килєчєктє дє дїрес
карарлар кабул итў їчен нигез булып тора, — дип
белдерде Дмитрий Медведев.
Радий Хєбиров Башкортстанда тавыш бирў
нєтиђєлєре турында сїйлєде. Ул шулай ук
Дмитрий Медведевны сентябрь азагында Уфада узачак ШОС ћєм БРИКС иллєре кече
бизнесыныњ V форумында катнашырга чакырды.

8 сентябрьдє, Башкортстанда иртєнге сєгать 7дє 3434 сайлау участогы
ачылды. Бердєм тавыш бирў кїнендє республика халкы Башкортстан Башлыгын
сайлады. Республика ђитєкчесе вазыйфасына 8 кандидат дєгъва итте. Бу кїнне,
шулай ук, 9нчы Солнечный сайлау округы (Уфа шєћєренењ Октябрь районы) ћєм
16нчы Комсомол сайлау округы (Нефтекама шєћєре) буенча VI чакырылыш
Дєўлєт ђыелышы-Корылтай депутатларын їстємє сайлаулар, урындагы ўзидарє
органнарына депутатлар сайлау буенча 818 сайлау кампаниясе ўтте. Аларда
урындагы ўзидарє вєкиллекле органнарына 7329 депутат сайланды. Бу
сайлауларда 11 сєяси партиядєн 14978 кандидат теркєлгєн иде.
Башкортстан Башлыгы вазыйфасын вакытлыча башкаручы Радий Хєбиров Уфа
шєћєренењ 109нчы сайлау участогында тавыш бирде.
— Бўген Башкортстан їчен ђаваплы кїн, без
сайлау кампаниясен оештыру буенча зур эш башкардык. Республика Башлыгын сайлаудан тыш,
бўген халык 7 мењнєн артык урындагы совет депутатын сайлый. Безнењ бурыч — сайлау
кампаниясенењ ўтєкўренмєле, гамєлдєге законнар нигезендє ўтўен тєэмин итў. Минемчє, без
моња ирешє алдык. Тавыш бирў нєтиђєлєрен
бўген тїнлє белєчєкбез, — диде Радий Хєбиров.

Элена САЯПОВА инфографикасы.

***
9 сентябрьдє республика Ўзєк сайлау комиссиясе рєисе Илона Макаренко жур налистлар їчен оештырылган матбугат
конференциясендє республикада ўткєн Баш-

Фєнўз ХЄБИБУЛЛИН.

Арытаба тїбєк ђитєкчесе табибларга онкология авыруларын иртє
ачыклаган їчен бер тапкыр бирелўче
акчалата тўлєў алуга сертификатлар
тапшыру тантанасында катнашты.
– Без башлангыч стадиялєрдє онкоавыруларны ачыклаганда игътибар
ћєм профессионализм кўрсєткєн
табиблар ћєм фельдшерларга 5 мењ
сум кўлємендє премия тўлєў турында
карар кабул иттек, – диде Радий
Хєбиров. – Бўген сертификат алган
табибларга рєхмєт белдерєсем килє.
Монда мєсьєлє акчада тўгел, є безнењ
рєхмєтебездє, чїнки сез кешелєр гомерен саклап каласыз.
Республика бюджетында бу максатларга 30 миллион сум каралган.
Шуларныњ 12 миллион сумы инде
тўлєнгєн, ягъни агымдагы елныњ ђиде
аенда онкоавыруларныњ 1 650дєн артык очрагы ачыкланган.
Радий Хєбиров, кирєк булган очракта, профилактик чаралар ўткєрўгє
бюджет чыгымнарын арттырырга кушты.

“БАШКОРТСТАН ЛИДЕРЛАРЫ”
НИНДИ ТЄКЪДИМНЄР КЕРТЄ?
“Торатау” Конгресс-холлында
Башкортстан Башлыгы вазыйфасын вакытлыча башкаручы Радий
Хєбиров “Башкортстан лидерлары”
конкурсы финалчылары белєн очрашты.
– Безнењ бурыч республикага яња
энергия бирў. Єгєр без зур командага
саф ћава кертмєсєк, тїбєкнењ
арытаба ўсешен гамєлгє ашыру авыр.
Шуња кўрє дє шундый бєйге ўткєрергє
булдык, – диде Радий Хєбиров. – Моннан тыш, без яшьлєрдєн, энергияле
кешелєрдєн ниндидер ышаныч кредиты алырга телєдек.
Очрашуда катнашучылар тїбєк
ђитєкчесе белєн Башкортстанныњ социаль-икътисади ўсеше мєсьєлєлєре
турында фикер алышты. Алар арасында – инвестициялєр ђєлеп итў,
бизнеска ярдєм итўнењ тїрле
инструментларын нєтиђєле

файдалану, сєламєтлек саклау системасын камиллєштерў, авылга ярдєм
итў, яшьлєрне ђєлеп итў, тїрле тармакларны санлаштыру, тирє-як мохитне саклау, шєћєр тїзелеше сєясєте
ћєм территориялєрне тїзеклєндерў дє
бар.
Радий Хєбиров белдерўенчє, єлеге
вакытта 2024 елга кадєр республика
ўсеше стратегиясен билгелєячєк программа документын єзерлєў бара.
Анда гомум трендлар гына тўгел, ћєр
мїћим юнєлеш буенча тєгаен,
ўлчємле кўрсєткечлєр дє
билгелєнєчєк.
– Бу программа Русия
Президентыныњ май указларында
куелган бурычларга, гомумдєўлєт проектларына нигезлєнєчєк, ємма безнењ
республика, муниципалитетлар
эшчєнлегенє яраклаштырылачак, – диде ул.

ЮРИДИК БАТТЛДА –
ОСТАЗЛАР ЋЄМ ЯШЬЛЄР
Уфада Башкортстан Башлыгы
вазыйфасын вакытлыча
башкаручы Радий Хєбиров яшь
юристлар белєн беренче LEGAL
BATTLE конкурсында катнашты. Ул
Русия Юристлар ассоциациясенењ
тїбєк бўлеге тарафыннан оештырылды.
Эшлекле уенда Русия Юристлар
ассоциациясенењ Башкортстан
бўлекчєсе советын, республиканыњ
Яшь юристлар советын,
ассоциациянењ Тамбов бўлеген, Башкортстан прокуратурасын ћєм Башкортстан буенча Федераль салым
хезмєте идарєсен тєкъдим итўче биш
команда катнашты. Модераторлар –
билгеле адвокат, Русиянењ атказанган
юристы Анатолий Кучерена ћєм
Башкорт дєўлєт университетыныњ
дєўлєт ћєм хокук теориясе кафедрасы
мїдире, юридик фєннєр докторы
Гўзєл Азнагулова.
Юридик баттл законнарны белў,
видеосораулар, ўз позицияњне
дєлиллєў ћєм ораторлык
кўнекмєлєрен кўрсєтергє тиешле капитаннар конкурсын ўз эченє алды.

Тїбєк ђитєкчесе Совет рєисе Андрей Назаров, Дєўлєт думасы депутатлары Павел Крашенинников, Зариф
Байгускаров, Рафаэль Мєрданшин,
ђир ћєм милек мїнєсєбєтлєре министры вазыйфасын башкаручы Олег Полстовалов белєн бергє Русия Юристлар
ассоциациясенењ Башкортстан
бўлекчєсе советы командасына керде.
Нєкъ алар командасы баттлда ђињўче
булды.
– Єлеге формат миња кызыклы
тоела. Юридик берлєшмє хупласа, без
бу чараны ел саен ўткєрєчєкбез, –
диде Радий Хєбиров. – Бу бєйге
безнењ їчен тўгел, є яшь укытучылар,
аспирантлар, студентлар їчен. Миња
калса, аларга юриспруденция
мэтрлары белєн аралашу, ярышларда
катнашу кызыклы булды.
Тїбєк ђитєкчесе Олег Полстоваловка юридик фєннєр ўсешенє керткєн
їлеше їчен “Башкортстанныњ атказанган юристы” исемен тапшыру турындагы указга кул куюын хєбєр итте.
Ўз хєбєрчебез.

Гєзитнењ килєсе саны 13 сентябрьдє чыга.
График буенча кул кую вакыты — 15.00
Гамєлдє кул куелды — 14.50

