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ҚҰРБАН АЙТ МЕРЕКЕСІМЕН 
ҚҰТТЫҚТАДЫ

ШАҒАНДЫҚТАР
ҚЫЗУ ЕҢБЕК ҮСТІНДЕ

�ткен сенбіде облыс әкімі �ырымбек К�шербаев Сырдария ауданына �арасты Ша�ан 
ауылында�ы «Ша�ан жер» ЖШС-ны! к"ріштік ал�абында болып, егістік басында�ы ж%мыс 
барысымен танысты.

МЕЙІРІМ МЕН 
БІРЛІК МЕРЕКЕСІ

К"ллі м%сылман �ауымына орта� �асиетті �%рбан айт 
мерекесі облысымызда да ке! к�лемде аталып �тті. 
Айтулы мерекені! ал�аш�ы к"ні «А�мешіт-Сырдария» 
мешітіне жинал�ан жама�ат айт намазына �атысып, бір-
бірлерін �%тты�тап, �уаныш�а кенелді. Облысымызды! 
бас имамы Тал�ат Омаров ж%ртшылы�ты орта� мере-
кемен �%тты�тап, уа�ыз айтты. Имандылы� "йіне ар-
найы келген облыс әкімі �ырымбек К�шербаев барша 
м%сылмандарды %лы� мерекемен �%тты�тады.  

АҚЫНДЫ ЖЕҢІСІМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫ
 Қ ДҚАБЫЛДАУ

КАДРЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР
ОРЫН АЛДЫ
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ОТБАСЫ КҮНІ

Еркін мемлекет ретінде б"кіл әлемге 
таныл�анымыз�а да, міне, 25 жыл толып 

отыр. Жас мемлекетіміз аз �ана уа�ыт ішін-
де экономикалы�, саяси және әлеуметтік 

жетістіктерге �ол жеткізді. Елімізді! ая�ынан 
ны� т%руы, %лтты� �ауіпсіздікті �амтамасыз 

етуі және экономикамызды! жедел �ар�ынмен 
дамуы – �азіргі та!да негізгі стратегиялы� 

ба�ыттар. Б"гінгі �аза�стан – тек �зі 
орналас�ан айма�та �ана емес, б"кіләлемдік 

проблемаларды тал �ылауда және шешуде 
ы�палды роль ат�аратын ел. 

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ТІЛЕКТЕСТІК

ӘРІПТЕСІМІЗ «ҚАЗАЛЫ» ГАЗЕТІНІҢ 
БАС РЕДАКТОРЫ 

�ор�ыт ата атында�ы �МУ-
ды! Студенттер сарайында 

Отбасы к"ні мерекесіне орай 
«Жас отбасылар жарасымы» атты 

кездесу �тті. 7лгілі отбасылар�а 
�%рмет к�рсеткен шара�а Батыр 

аналар, жас жан%я иелері, дін 
саласыны! �кілдері мен психолог 

мамандар �атысты.

ОТАН ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ

�Р Білім және �ылым министріні! б%йры�ына 
сәйкес �Р Президентіні! «Болаша�» халы�аралы� 

стипендиясын та�айындау конкурсына  �атысу "шін 
�%жаттарды �абылдауды! "шінші �орытынды кезе!і 

30 �ырк"йекте ая�талады. 

«БОЛАШАҚҚА» ТҮСУДІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ АРТТЫ

Осыдан "ш жыл б%рын 
Елбасы �ырк"йекті! екінші 

жексенбісін «Отбасы к"ні» деп 
бекітіп жарлы��а �ол �ой�ан 
еді. Міне, сол к"ннен бастап 

елімізде мән-ма!ызы ерекше 
мерекеге арнал�ан шаралар 

жер-жерде %йымдастырылып 
келеді. �йткені «Отбасы– 
ша�ын мемлекет». =рбір 

ша!ыра�та�ы береке т"птеп 
келгенде т%тас елді! берекесі 

екені рас. Берік отбасылы� 
�%ндылы�тар ар�ылы �ана 

мемлекетті! іргетасы мы�ым, 
�%мыры %за� болады.

Облыс орталы�ында�ы 
�аза�стан к�шесіні! 

т%р�ындары м%сылманны! 
>лы� мерекесі �%рбан айт 

мейрамын ке! к�лемде атап 
�тті. Бірігіп �%рбан шал�ан 

т%р�ындар бір�атар мерекелік 
шаралар %йымдастырды. 

Белгілі кәсіпкер Сейіт�али 
Алшынбаев бас�аратын 

«Н%рай» ЖШС-ны! 
атшаптырым ке! ауласында 

�ткізілген б%л  іс-шара  
мазм%ндылы�ымен есте 

�алды. 

ОЛИМПИАДА

РОБОТТЫ ТЕХНИКАНЫҢ 
МҮМКІНДІГІ ЗОР

Еліміз "шін 
роботты техника 

ты! сала екені 
мәлім. Ал А�Ш, 

Германия, Жапония 
сия�ты алпауыт 

елдерде б%л 
сала әлде�ашан 
дамы�ан. Б"гінгі 

техниканы! небір 
т"рі осы елдерден 

шы�ады. Сонды�тан 
жас %рпа�ты! 

�ылым�а деген 
ізденісін арттырып, 

�%штарлы�ын 
оятуда атал�ан 

саланы! ма!ызы 
зор. 
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3НАЗАР

МЕРЕЙТОЙ
«Қызылорда 

облысының жұмыспен 
қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік 
бағдарламалар 

басқармасы» 
мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін 
бекіту туралы                 

«Қызылорда 
облысының 

мемлекеттік сатып 
алу басқармасы» 

мемлекеттік 
мекемесінің ережесін 

бекіту туралы 

Біз КазГУ-ге о�у�а т"скен 
то�саныншы жылдары б%рын�ы 

мен б"гінгі �ыс�а к"нде �ыры� 
�идаласып, ке!естік саясатты! 

ауыр пердесі сыпырыла баста�ан 
�ліара кезе! еді. К"н сайын 

алды!нан шы�ып т%ратын 
батысты! бір кереметінен-а� 

әлемдік саясатта бар салма�ынан 
айырылып біткен КСРО-ны! 

�%мыры %за��а бармайтынын 
іштей сезетінбіз. Алда не к"тіп 
т%р, болаша� �андай болма�?  

Бәрі ж%мба�. =йтеуір, Алматыны! 
әр б%рышынан Ке!ес "кіметін 

�%рыс�ан кемпір-шалды! к"!кілі 
жиі естіліп жататын еді.  К�шеде 

кездесе �ал�андар к"н сайын 
�%нсызданып бара жат�ан а�ша, 

арзандап бара жат�ан �о�ам 
жайлы са�аттап ә!гіме айтып 

зор�а ажырайтын. К"!кілі ішіне 
сыйма�андар ара-т%ра ереуілдетіп 

те �ояды, біра� к"ні бітіп бара 
жат�ан ж"йеден «Е-е, бәрекелді, 

мыналары! ж�н болды» деп 
басынан сипар ешкім таппай та�ы 

п%шайман болады. 

ҚҰРМЕТТІ КӨГІЛДІР ОТЫН ТҰТЫНУШЫЛАРЫ! 



ДӘСТҮРЛІ ТУРНИР ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ
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СПОРТ

ЖАЛЫНДЫ ЖАСТАРДЫҢ 
БАСҚОСУЫ

«БОЛАШАҚ» УНИВЕРСИТЕТІ
-

-

Жер қатынастары саласы туралы 
ХАБАРЛАНДЫРУ!

ҰЛЫҚ МЕРЕКЕДЕГІ 
ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

ТЕҢГЕНІҢ


