Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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РӨСТӘМ МИҢНЕХАНОВ FINA ҖИТӘКЧЕЛӘРЕНӘ ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ БҮЛӘКЛӘРЕН ТАПШЫРДЫ
25.01.2016, 17:08
РӘСМИ ХРОНИКА

23-25 нче гыйнвар көннәрендә Казанда эш визиты белән FINA халыкара йөзү
федерациясе җитәкчеләре – FINA президенты Хулио Маглионе һәм FINA
башкаручы директоры Корнель Маркулеску булдылар. Якшәмбе көнне аларны
Казан Кремлендә кабул иттеләр. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы
Президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты.
Т Р Президент ы мат бугат хезмәт е Рөст әм Миңнехановның: “Бүген сезнең Т ат арст анда да, шулай ук
илебез масшт абларында да спорт үсеше өчен керт кән зур хезмәт егезне бәяләү мөмкинлегенә иябез.
2015 елдагы Су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат ына нисбәт т ә сезнең исемнәрне безнең спорт
т арихына гомерлеккә т еркәп куя алабыз”, – дигән сүзләрен кит ерә.
Т ат арст ан Президент ы су мундиаленең Халыкара йөзү федерациясе белән берлект ә уздырылган
соңгы проект булмаячагына ныклы ышанычын белдерде, ә Т ат арст анның әлеге ярышларны уздыру
барышында т уплаган т әҗрибәсе исә башка илләрдә дә кулланылачак. Инде бүген үк белгечләр һәм
заманча инфраст рукт уралар булу Казанга иң югары дәрәҗәдәге спорт ярышларын кабул ит ү
мөмкинлеген бирә дип белдерде ул.
Рөст әм Миңнеханов нәт иҗәле хезмәт т әшлек һәм 2015 елдагы Су спорт т өрләре буенча дөнья
чемпионат ына әзерлеккә һәм аны уздыруга зур өлеш керт кәнлеге өчен Хулио Маглионега “Д услык”
ордены, шулай ук Д Ч-2015нең ист әлекле медален т апшырды. Шундый ук медальне Корнель
Маркулеску да Т Р Президент ы кулыннан кабул ит еп алды. Ул шулай ук “Т ат арст ан Республикасы
алдындагы хезмәт ләре өчен” ордены белән дә бүләкләнде.
Шул ук көнне бераз соңрак Рөст әм Миңнеханов һәм FINA җит әкчеләре Лаеш районында урнашкан
“Волга” яшьләр үзәгендәге уен залы һәм “Волга” йөзү бассейны да булган үзенчәлекле спорт
комплексында булдылар. Спорт комплексын карарга шулай ук Т Р Президент ы аппарат ы җит әкчесе
Әсгат ь Сәфәров, Т Р спорт һәм яшьләр эшләре минист ры Владимир Леонов, “Спорт һәм социаль
проект лар башкарма дирекциясе” КБАО генераль директ оры Азат Кадыйров һәм башка рәсми зат лар
да килгән иде.
Т Р Президент ы Мат бугат хезмәт е, kzn.ru
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