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ЗАМАНАУИ 
АУРУХАНА

8 ЖЫЛДАН 
КЕЙІН...

«ТАҢДАП 
ҚОЙҒАН 
АРУЫМ 
БАР»
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БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР

РУБЛЬ

5,28

EURO 

384

DOLLAR 

340

МҰНАЙ (brent)

48,85          

Студент кезіміз. Қалаға енді келіп, жаңа таныстар тауып, 
өмірдің бір қызық кезеңін жайбарақат бастан өткеріп 
жатқан уақыт. Қалаға жан-жақтан жиналған жастар. 
Арасында Байғанин ауданынан келген Әлібекпен де 
таныстық. Толқын шашты, бойы аласа, тәрбиелі, мұғалімнің 
баласы.

Қазақы жерден шыққан соң, орысы аралас Хромтау, Алға секілді 
қалалардан келген балаларға қарағанда, Әлібектің кішіпейілділігі 
көзге ұрып тұратын. Араластық, қыдырдық, бір нанды бөліп жеген 
кездер болды. Жылдар өте, әркім әр жаққа кетеді. Әлібек те, өз 
жолын тауып, кәсіпкерлік жағында жүрді.
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«Жаңа оқу жылы қарсаңында Солтүстік Қазақстан 
облысында 12 бастауыш мектебі жабылды. Білім 
ордалары оқушының аздығынан жұмысын тоқтатты. 
Аймақта мұнан бөлек, тағы 170 білім ошағы 
белгіленген талапқа сай емес. Оқушы көбеймесе, 
алдағы уақытта жабылуы да мүмкін»

12 МЕКТЕП 12 МЕКТЕП 
ЖАБЫЛДЫЖАБЫЛДЫ
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ҚАЗАҚТАЙ ҚАРСЫЛЫҚ ҚАЗАҚТАЙ ҚАРСЫЛЫҚ 
КӨРСЕТКЕН ХАЛЫҚ ЖОҚКӨРСЕТКЕН ХАЛЫҚ ЖОҚ

МӘСЕЛЕ

«ЖАС ҚАЗАҚ» КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

БЕЙБІТ 
АТОМ

77

33

22
АШЫҚ КҮНДЕ
АШЫҚ КҮНДЕ

ҚЫЗЫҚСТАН ҚЫЗЫҚТАРЫ

Есірткі – Есірткі – 
«сәлемдеме»«сәлемдеме»

DDopingoping
ауыауы

АДАСҚАНАДАСҚАН
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Ашық күнде 
адасқан

(���� 1-�����)

Бір к�ргенде сақалын 
қауғадай етіп жіберген екен. 
Балағына мән бермеппіз. 
Тұшпара саудасымен 
айналысатынын айтты. 
«Халал �нім сатамын» деген. 
«Түріңе не болған, расымен, 
осы жолға түсіп кеттің бе» деп 
айтқанымыз сол еді, әрі қарай 
с�йлесуге құлық танытпады. 
Қоштасты да, асығыс жүріп 
кетті. К�з к�рген адам, 
үйінен дәм таттық студенттік 
жылдары. 

�кесі жоқ. Анасы мен ағасы 
бар. Қаладан жатақханадан 
б�лме алғанда, жігіттер болып, 
жүгін жоғары қабатқа к�терісіп, 
анасының қолынан шай 
ішкенбіз.

Жылдар �те, ортақ 
таныстармен кезігіп қалғанда, 
�лібектің жайы с�з болды. 
Осыдан екі-үш жыл бұрын 
«Сирияда 300-ге тарта адамды 
жоқ қылып жіберді» деген 
ақпарат естеріңізде болар. 
Таныстарының айтуынша, 
сол жамағаттың ішінде біздің 
�лібек те болуы мүмкін.

Орыстілді таныстары 
«Его уже давно нет в живых. 
Забрал маму. И старший брат 
с четырьмя детьми поехал в 
Сирию. И сам свою семью тоже 
потащил» деп қалмасы бар ма?!

К�з к�рген адам, іштей 
тындық. Кезінде араласып едік, 
уайымдадық. «Ашық күнде 
неге адастың, ағайын?» – деген 
сауал к�мейде қалды. «Обал 
болған екен, байғұс бала» 
дегеннен басқа не істейсің.

Санаулы күн бұрын 
қалалық сотта кезекті отырыс 
басталды. Құжаттарына к�з 
жүгіртіп отырып, тағы бір 

таныс есімді к�зіміз шалды. 
Тегі, аты, әкесінің аты сәйкес 
келеді. Сұрастыра келе, сол, 
бір мектепте, жоғары сыныпта 
оқыған жігітті таныдық. 

Анасын да, әкесін де, 
туған қарындасын да танушы 
едік. Жағдайы болмады 
ма, бір рет істі болғанын 
білеміз. Сыныптастары оның 
есірткімен ұсталғанын с�з етіп 
жүрді. Кейін әкесі қайтты, 
анасы о дүниелік болды. 
Немерелеріне қарайласатын 
әжесі ғана еді. 

Ембідегі түрмеден былтыр 
босап шыққан екен. Радикалды 
ағымға кіріп кеткен ол сот 
залына тағы келіп отыр. 
Сирияға кетпек болып, біреуді 
бопсаласа керек. Түрі таныс, 
жүзі к�з алдымызда. Үй арасы 
да алыс емес-ті. 

Бүгінде мұның бәріне кім 
кінәлі, не кінәлі? – деп те 
ойланбайтын болдық. Қазбалай 
берсе, �зіңнен бастап, бәрін 
кінәлайсың. Одан не пайда? 
Бұл бағытта жасалып жатқан 
жүйелі жұмыс та байқалмайды. 

Бүгін-ертең, болмаса 
санаулы күнде бұл жігітке 
қатысты да үкім шығып қалуы 
мүмкін. Қайта айналып, темір 
тордың арғы жағына барады. 
Ортасына қайта түседі. Кім 
біліпті, бәлкім, тілеулестеріне 
қосылып, жаңа жоспар құруға 
мүмкіндік 
туатын 
шығар. 

Қос елдің 
мемлекет 
басшылары 
Нұрсұлтан 
Назарбаев 
пен Анджей 
Дуда Польша 
Президентінің 
резиденциясында 
шағын және 
кеңейтілген 
құрамда 
келісс�здер 
�ткізді. Онда 
сауда-экономика, 
инвестиция, ауыл 
шаруашылығы, 
транзит-к�лік 
және мәдени-
гуманитарлық 
салаладағы �зара 
іс-қимылды 
нығайту мәселесі 
талқыланды.

Нұрсұлтан Назарбаев «Біздің 
елдерімізді ортақ тарих байланыстырады. 
Польша – Қазақстанның Еуропадағы 
ең жақын әрі маңызды серіктесінің 
бірі. Елдеріміздің арасында әсіресе 
экономикалық сала бойынша �зара тиімді 
к�птеген перспективалы бағыттар бар», 
– деді.

Мемлекет басшысы екі елдің к�лік-
транзит әлеуетін тиімді пайдаланудың 
маңыздылығын атап �тті. Осыған 

байланысты, Нұрсұлтан Назарбаев 
Қазақстан, Польша және Ресей 
арасында к�лік саласындағы үшжақты 
келісімді пысықтау және Кавказ 
транзиттік дәлізін пайдалану ж�нінде 
бастама к�терді.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның 
индустриялық әлеуеті артып 
отырғанына назар аударды. Мысалы, 
соңғы 5 жыл ішінде елімізде мыңға 
жуық жаңа �ндіріс кәсіпорны іске 
қосылған. 

Елбасы «Польша бизнесмендерін 
осы жұмысқа атсалысуға шақырамын. 
Бұл үшін барлық жағдай жасалған. 
Мәселен, келесі жылдан бастап екі елдің 
азаматтары үшін визасыз режім енгізу 
жоспарлануда. Тікелей әуе байланысын 
жолға қою мүмкіндігі қарастырылып 
отыр. Бүгінде �зара тауар айналымы 1 
млрд 100 млн долларға жетті. �рине, 
бұл қазіргі әлеуетімізді толық к�рсете 
алмайды», – деді.

Елбасы, сондай-ақ Польша 
Президентін «ЭКСПО-2017» халықаралық 
к�рмесіне шақырып, поляк іскер топтары 
�кілдеріне Астанадағы халықаралық 
қаржы орталығының қызметіне атсалысу 
ж�нінде ұсыныс жасады. Анджей Дуда �з 
кезегінде поляк іскер топтарымен бірге 
«ЭКСПО-2017» халықаралық к�рмесіне 
баратынын мәлімдеді.
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Бұл туралы Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер 
департаментінің баспас�з қызметі хабарлап отыр. 
Күдіктінің Уәлиханов к�шесінде орналасқан пәтерінен 
16 келі кептірілген марихуана мен 500 грамм гашиш 
табылған. Сондай-ақ қылмыстық әрекетті айғақтайтын 
басқа да заттар тәркіленген. ІІД хабарлауынша, есірткі 
�німдерін 43 жастағы азаматша Жамбыл облысы Шу 
ауданынан пошта қызметі арқылы алдырған. Аталған 
дерек бойынша сотқа дейінгі тексеру жұмыстары 
басталды. Кінәсі дәлелденген жағдайда ол 15 жылға дейін 
бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 

АПТАНЫҢ АЙТАРЫАПТАНЫҢ АЙТАРЫ

Есірткі – «сәлемдеме»Есірткі – «сәлемдеме»

Ауыр 
атлеттеріміз тағы допинг 

дауына ілікті. Төрт зілтеміршінің қанында допинг 
бары анықталып отыр. 

Олар – Ирина Некрасова, Мария Грабовецкая, Мая Манеза 
және Владимир Седов. Соңғы екі спортшының есімі «қара тізімнен» 

екінші рет табылды. 
Халықаралық ауыр 

атлетика федерациясы 
сегіз жыл бұрынғы 
сынамадан тапқан мінін 
сайтына жариялады. Істің 
ақ-қарасы екі айдан соң 
анықталады. 

�������� 	
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�����������+ �ә��� ��!����� �������»

Петропавл полицейлері 43 жастағы есірткі тасымалдаушыны 
ұстады. Ол есірткіні Шудан пошта арқылы алдыртыпты.

ТРАНЗИТТІК ТРАНЗИТТІК 
ДӘЛІЗ ТИІМДІДӘЛІЗ ТИІМДІ

Василий ЛЕВИТ, 
Рио Олимпиадасының 
күміс жүлдегері:

8 жылдан 
кейін...кейін...

Құрмет

Құрық

Одан басқа, «Газель» маркалы 
авток�ліктің ішінен 60 қорап табылды. 
Бұл қораптардың ішінде 30 мың бума 
«Winston» маркалы темекі �німі болған. 
Осылайша, барлығы – 75 мың бума 
«Winston» маркалы контрафактілік 
темекі �німі тәркіленді. Оларда тек 
Қырғызстан Республикасының 
акциздік маркасы болған. Бұл туралы 
Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаментінің баспас�з 
қызметі хабарлады. Қазіргі таңда тергеу 
жүргізіліп жатыр.

���� ����
�, 
���ө�е100100

мың теңге.
Қарағандыда өңірдің бас 

экологы осынша пара алғаны 
үшін ұсталды

150150
мың теңгеден Шымкентте 

дәрігерлер нәрестені 
саудалаған

780780
мың теңге. 

Теміртауда мәслихат 
депутатының әкімдіктегі 

кабинетінен осынша ақша 
қолды болды

Жамбыл ескерткіші 
Жамбыл ескерткіші Балқан төріндеБалқан төрінде

Дау-шар

Сербия – 2016Сербия – 2016

Алматы-Шымкент 
бағытында жүретін 
автобустың жүк 
салғышынан 
«Winston» маркалы 
45 мың бума темекі 
өнімдері бар 90 
қорап табылып, 
тәркіленді. 

75 мың бума тәркіленді

Dopingoping
ауыауы

«Маса сіздің 
қызметіңізге, жасыңызға 

болмаса жынысыңыға қарап 
қаныңды сормайды. Оларға 

әкім, министр, қала тұрғыны бол 
бәрібір. Шыбын-шіркейдің қаптап 

кетуінің бірнеше себебі бар. Ол жауын-
шашын мен судың екі рет өз арнасынан 

асуы. Жылда Шығыс Қазақстан 
облысындағы әріптестерімізбен бірлесіп, 

су қоймасының деңгейін қадағалап 
отыратынбыз. Биыл жағдай ушығып 

кетті. Біз масаның көзін жоятын 
улы химикатты керек 
мөлшерден аз алып 

қойыппыз»

Рио Ол
күміс ж«Қанша адам 

болса, сонша пікір 
болады. Мен Тищенконы 

адам ретінде түсінемін. Кім 
өз медалін бергісі келсін. Қалай 

ұтқаны маңызды емес, Олимпиадаға 
барғанның барлығы жеңгісі келеді. 

Қол жеткізгеніне қуанады. Сондықтан 
ол не үшін маған медалін беруі керек? 

Ол оның медалі. Мен тіпті алмайтын 
да едім. Не қажеті бар? Маған күміс 

медаль берді. Екінші медальды 
қайтемін? Ал Тищенкомен 

қайтадан жекпе-жекке 
шығу мен үшін қызық 

болар еді»

«Қанш
болса сон

Айтарым бар

Сөз-жебе
Мейрам БЕГЕНТАЕВ, 
Павлодар облысы әкімінің 
орынбасары: 
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– Мектебіміз жабылып қалды. К�шеде 
жатыр екен, бос жатқанша кәдеге ассын 
деп күлсалғыш ретінде пайдаланып 
жүрмін, – дейді Шолақ�зек ауылының 
тұрғыны Маманбай "мірзақов, – �зің 
білесің бізде бар болғаны бастауыш 
мектеп қана болды ғой. Қоңырауымыздың 
�зі кеңес заманынан қалған еді. Елдің 
балалары компьютер пайдаланып 
жатқанда, біздің балалар оның атын ғана естіген. 

Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Айыртау 
ауданында биылғы жылы Орловка, Шолақ�зек, 
Шаңғал мектептері жабылып қалды. Негізгі себеп 
баланың жоқтығы. Айыртау аудандық білім б�лімі 
басшысының міндетін атқарушы Зура Қалдарбаева 
осы мектептерге қоса Заря орта мектебінің негізгі 
мектеп ретінде қысқартылғандығын айтады. 

Үкіметтің бекіткен қаулысына сәйкес 11 жылдық 
мектепте – 80, негізгі мектепте – 41, бастауыш 
мектепте – 5 оқушы болуға тиіс. Қызылжар �ңірінде 
532 білім ошағы болса, соның 431 шағын комплектілі 
санатқа жатады немесе жалпы к�лемнің 81 пайызы 
деп қойыңыз. Бұл мәселенің ар 
жағында қылтиып 
демографиялық 
ахуал тұр. Оған 
қоса, ауыл 
жұртының 
қалаға қарай 
үдере к�шуі, яки 

урбанизацияның екпіні мен тепкінін байқауға болады. 
Биылғы жылы облыс бойынша 8 бірдей бастауыш 
мектеп жабылған. Бес бірдей 11 жылдық мектеп 
негізгі және бастауыш мектеп болып қайтадан 
құрылған. Ендігі жылы немесе арғы жылы 
жағдай күрт жақсарады деп үміттенуге де 
болмайды. "йткені, т�менгі сыныптарда 
оқушылар аз. Мектептерді оңтайландыру 
бұдан әрі жалғаса бермек. Атап айтатұғын 
болсақ, алдағы жылы 24 мектептің 
мәртебесі �згертіліп қайта құрылады 
деп болжанып отыр. Осылардың басым 
к�пшілігі ұлттық білім ошақтары. 

Таяуда Есіл ауданына қарасты шоқ 
жұлдыздай шағын ғана Қарағай ауылында 
болдық. Құйрық-бауыр жескен Қаратай 
құдамыз амандық-саулықтан соң «неше 
немерең бар?» деп сұрады.

– Қазақ бала санамайды ғой, – дедім 
мен. 

– Егер мектепке баратындай болып қалса, біздің 
үйде оқытсаң қайтер еді, – дейді құдам. 

– Оған келін мен бала келісе қойса. Олар 
ауылдағы мектеп түгіл одыраңдаған орысшаны 

қойып, ағылшын тілінде оқытамыз деп кіжініп 
отырған жоқ па, – дедім мен, – ал енді кісіден бала 
сұрайтындай басыңа не күн туды?

– Биыл мектебіміз жабылып қалды. Кеңес 
Одағының Батыры Жәлел Қизатов атындағы 
тоғыз жылдық мектеп. Аудан әкімдігіне сан рет 
шабылғанымызбен шарасын таба алмады. Енді 
мектептегі 30 оқушының жайы не болмақ. Қанаттас 
қонған іргедегі қазақ ауылдарында интернат та жоқ. 
Біз �зі шалғайда жатқан ауылмыз ғой. Қысты күні 
жол тазаланбайды. Сол кезде бұл отыз оқушының 
күні не болар екен. Белгілі ғалым Бүркіт Аяған 2009 
жылы туған ауылына спорт залын ат шаптырым 

етіп, 90 орындық екі 
қабатты зәулім білім 
ошағын салдыртқан 
еді. Ол кезде осында 
алпысқа жақын 
оқушылар болған. 
Кейін елдің іргесі 
с�гілген соң күш-
қуаты бар ауыл 

тұрғындары 
бірі – 

К�кшетауға, 
бірі – 

Қызылжарға к�ше 
бастады. Қазірдің 

�зінде осында он шақты 
отбасы жүгін жиып алаңдап 

отыр. Енді бірер жылдан соң ауылымыздың орнында 
жұрты қалады ма? – деп қорқамыз. 

– Негізінде мектептердегі оқушылардың санын 
белгілеу жергілікті жерді жақсы білетін облыстық, 

аудандық биліктің құзырына берілгені дұрыс 
шығар, – дейді Қапен мұғалім, – олар жер 

жайын, ел жайын жақсы біледі ғой. Bрі 
жергілікті мәслихаттар арқылы азын-
аулақ қаржы б�ліп, ел тірегі болып 
отырған шағын комплектілі мектептердің 
мұқтажын шешіп берер еді. Турасын 

айтсақ, Үкіметтің қаулысы күшін жоймай 
шағын ауылдардың бағы жанбайды. Ал егер 

мектеп жабылса, алдымен, күнк�ріс қамымен 
мұғалімдер к�шіп кетеді. Одан соң басқалары. 
Жасыратыны жоқ, ауылда жалақы алып жұмыс 
істейтін жер жалғыз ғана – мектеп. 

Құдамның қарызға бала сұрап отырған қолқасын 
енді түсіндім. Жастары әлдеқашан Бақыт іздеп 
бес белден асып кеткен шағын ауылдарда қалған 
шал-шауқан ел іргесін бекітеміз деп есі кетіп жүр. 
Қарақтарым-ай, қарызға беретін балаларың бар ма?
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ҚОҒАМҚОҒАМ

Мәселе

Толығымен ядролық 
қарусыздандыру идеясы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың биыл БҰҰ-да 
ұсынған «Бейбітшілік. XXI ғасыр» 
манифесінің �зегінде де к�рсетілген. 
Манифест тағы да Қазақстанның 
тек бейбіт атомды қолдайтынын 
дәлелдеді. Курчатовтағы Ұлттық 
ядролық орталығының (ҰЯО) 
жұмысы бұған айқын мысал бола 
алады. "йткені, аталған орталық 

барлық ғылыми-техникалық және адами 
ресурстарды бейбіт атомның дамуына 
жұмсап, �зін Қазақстан ғылымына да, 
экономикасына да елеулі үлес қосып 
жүрген жоғары технологиялық орталық 
ретінде к�рсетті. 

ҰЯО осыдан ширек ғасыр бұрын 
бұрынғы әскери �неркәсіптік Семей 
ядролық сынақ полигонының 
конверсиясы бойынша мәселені шешіп, 
оның ғылыми-техникалық әлеуетін 
еліміздің мүддесіне пайдалану үшін 
құрылды. 

Аталған орталық Семей полигонында 
�ткізілген ядролық қарудың 
инфрақұрылымын жою ж�ніндегі барлық 
бағдарламалардың бас атқарушысы 
болып белгіленді. Сол бағдарламалардың 
ішінде Дегелең тауы мен «Балапан» 
сынақ алаңындағы ұңғымаларды жабуды 
к�здейтін бағдарлама болды. 1996 және 
2000 жылдар арасында Дегелеңде 181, 
«Балапан» алаңындағы қолданылмаған 
13 ұңғыма жабылды. Орталық мамандары 
радиоэкологиялық сараптама жүргізіп, 
радиоэкологиялық мониторингті ретке 
келтірілді. Бүгінде аумақтың жартысынан 
астамы зерттеліп, оның 90 пайызын ауыл 
шаруашылығына пайдалану ж�нінде 
тұжырым жасалды. 

– Біздің міндетіміз – мемлекетіміздің 
және Елбасымыздың атом энергиясын 
бейбітшілік жолмен қолдану ж�ніндегі 
бейбіт бастамаларын ғылыми-техникалық 
тұрғыдан қолдау. Соңғы жылдары 
осы міндетімізді ойдағыдай орындап 
келеміз», – дейді ҚР ҰЯО директоры 
Ерлан Батырбеков. – Семей ядролық 
сынақ полигонының жабылғанына 
25 жыл толуының қарсаңында ҰЯО-
ның қосқан үлесі зор екенін к�реміз. 
Бірінші кезекте, ядролық сынақ 
полигонының инфрақұрылымына 
қатысты проблемаларды шештік. 2013 
жылы Нұрсұлтан Назарбаев, Дмитрий 
Медведев және Барак Обама үш елдің 
күшімен ядролық сынақ полигонының 
инфрақұрылымы толықтай жойылғанын 
ресми түрде мәлімдеді. Е.Батырбековтің 
айтуынша, ядролық сынақ полигоны 
зардабын жою қолға алынды. Полигон 

аумағында радиоэкологиялық тұрғыдан 
зерттеп жатырмыз. Бұл 17,5 мың шаршы 
шақырым, яғни Словения сияқты 
мемлекеттің жеріне тең. Қауіп туғызатын 
ошақтардың к�зін жоюда да нақты 
жетістік те жоқ емес. Ал ғылымға келсек, 
тәжірибелік базаны сақтап қана қоймай, 
оны жетілдіре түсті. С�йтіп, бүгінде 
ядролық энергетика қауіпсіздігіне қатысты 
к�п мәселеде еліміздің үздік екенін осы 
саладағы жетекші мемлекеттер – АҚШ, 
Ресей, Франция және Жапония да 
мойындады. 

Орталық ел экономикасы 
мен ғылымына қосқан 
үлесіміздің нақты бір 
мысалы ретінде, атом 
энергетикасының 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша, соның 
ішінде жылдам нейтронды 
энергетика бойынша 
эксперимент жүргізгенімізді 
айта аламыз. ҰЯО реакторға 
жылу б�летін құрастыруды 
сынақтан �ткізеді. Осындай 
реактор шығаратын Жапония 
және Франциямен серіктестік 
жасалған. Сондай-ақ ресейлік 
«Росатом» мемлекеттік 

корпорациясының кәсіпорындарымен 
– «Н.А.Доллежаль атындағы НИКИЭТ» 
АҚ-мен серіктестік құру жоспарда бар. 
Аталған кәсіпорын Ресейдің алдыңғы 
қатарлы «Прорыв» жобасын ғылыми 
жағынан алып жүреді. 

Бейбітшілікті ту еткен Қазақстан 
�зінің барлық зерттеу реакторларын 
т�мен байытылған отынға ауыстыру 
ж�ніндегі міндеттемесін орындауды 
бастады. Бұл іспен орталық мамандары 
айналысады. 

– Бұл �те дұрыс шешім. "йткені, 
терроризм тұрғысынан қарасақ, т�мен 
байытылған отынды лаңкестік мақсатта 
пайдалана алмайды, – дейді Ерлан 
Батырбеков. – Алайда біздің алдымызда 
тұрған міндет – реакторларды отынның 
жаңа түріне ауыстырып қана қоймай, 
олардағы бірегей қасиетін сақтап қалу. 
Айта кету керек, Қазақстан алғаш рет 
осы тәжірибені іске асырды. Ядролық 
физика институтындағы ВВР-К реакторы 
т�мен байытылған отынға ауыстырылды. 
Ешқандай кері әсері болған жоқ. 
Керісінше, реактор сипаттамасын біршама 
жақсарттық. 

Ұлттық ядролық орталық Семей 
полигонының жабылуының 25 жылдығы 
қарсаңында к�п іс тындырды. Атомды 
жаппай қарулануға емес, ғылым, 
медицина, �неркәсіпке пайдалану үшін 
үлес қосты. Бұл – еліміздің бейбіт �мір 
және әлемде ядролық қаруды таратпау 
үшін, нақты бағыт ұстанғанының айқын 
дәлелі. 
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Семей полигонының 

жабылғанына – 25 жыл
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БЕЙБІТБЕЙБІТ  
АТОМАТОМ

ленің ар 

12 МЕКТЕП 12 МЕКТЕП 

ЖАБЫЛДЫЖАБЫЛДЫ

Сүт қатқан қою шайды ішіп болып, есік 
алдында ес жиып отырғанбыз. Маманбай 
құда темекі тартып отырған маған 
күлсалғышын ұсына берді. Қолыма алып, 
айналдырып қарасам, кәдімгі қоңырау екен. 
Жез қоңырау. Жарықтықтың сыңғырлаған 
үні өне бойыңды шымырлататын, баяғы 
оқушы күніңді есіңе түсіретіндей еді. Газеттер 
де сөйтіп жазды ғой. «Жез қоңыраудың үні 
білімге шақырып тұрады» деп.
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Семей ядролық сынақ полигонының 
жабылғанына 25 жыл толуына орай Астана 
қаласында өтетін халықаралық «Ядролық қарусыз 
бейбіт өмір қалыптастыру» конференциясының 
күні жақындап қалды. Аталған конференция 29 
тамызға белгіленген. Өйткені, ширек ғасыр бұрын 
дәл осы күні Қазақстанға жаһандық антиядролық 
қозғалыстың көшбасшысы атануға көмектескен, 
бүкіл әлем үшін маңызды шешім қабылданды. 
Ал бес жыл өткен соң басқа мемлекеттер 
де ядролық қаруды сынауға тыйым салды. 
Осылайша, Қазақстан сынаққа қарсы шыққан 
мемлекеттердің бейбіт бастамаларын 
біріктірген ел болды. 

ФОТОАЙҒАҚФОТОАЙҒАҚ

Бәрекелді

20 жасқа дейінгі 
қыздар арасындағы 
әлем біріншілігінде 
57 спортшы бас 
жүлдені сарапқа салды. 
Чемпионат барысында 
Динара Сәдуақасова к�ш 
бастап, 13-тің ішінен 9,5 
балл жинады. Екінші 
орынға ресейлік, үшінші 
орынға үндістандық 
шахматшы ие болды.

Отандасымыз 
Динара 
Сәдуақасова 
Үндістанның 
Бхубанешвар 
қаласында өткен 
шахматтан жастар 
арасындағы әлем 
чемпионатында 
жеңіске жетті. 

Шахматтан әлем чемпионыШахматтан әлем чемпионы

1+2



Талас 
ОМАРБЕКОВ:

«Б�л – рулы� �оз�алыс 
бол�анын айтуымыз керек. 

Халы�ты азат етуді� орнына 
олар хан сайлады. Ру-ру�а 

б�лінгендіктен, орталы�тан 
бас�аратын адам болмады. 

Я�ни бірлік болмады. �лт-
азатты� к�теріліс болса, 

оны неге Алаш 
азаматтары 

бас�ар -
мады»

Болатбек Н�СЕНОВ:
«Мен Омбыда 4 ай болдым. 
Кетуге 4-5 к&н �ал�анда 

м�ражай �ызметкері: «Ешкімге 
айтпа�ыз, мен сізге ��пия бір 

��жатты к�рсетемін», – деді. Ол 
Кенесары туралы дерек екен. 

Уа�ытымны� ты�ызды�ынан 
/р жерін �ана �арап 

ал�анмын. Кейіннен 
т&гелімен т&сіріп 

алма�аныма �кіндім. 
Себебі орыстар 
�аза� тарихын /р 

жерге ты�ып 
таста�ан»

Еркін 
ЕРМ��АНОВ:

«К�терілісті� Ресей 
империясыны� 

отаршылды�ына �арсы 
ба�ыттал�анды�ын 1926 

жылдары Т�рар Рыс��лов та 
айт�ан. Оны� батыл пікірін 
�айталап айту�а б&гінде 
д/рменсізбіз. К�теріліс 

барысында�ы орыс пен 
�аза�ты� арасында�ы 

�а�ты�ысты� себебі де 
айтылмайды»

«1916 ұлттық көтерілісті 
1917 жылғы ақпан 
төңкерісінің орын алуын 
тездетті дейді. Расында 
солай ма? Біз әлі тарихи 
шындыққа жеткен жоқпыз. 
Бұл – ешқандайда ұлт-
азаттық емес, рулық 
қозғалыс. Қозғалыс күші 
– қазақ рулары». Тарих 
ғылымының докторы, 
профессор, Әл Фараби 
атындағы ҚазҰУ Қазақстан 
тарихы кафедрасының 
меңгерушісі Талас 
Омарбеков, «Адырна» 
ұлттық-этнографиялық 
бірлестігі мен «Жас қазақ» 
республикалық газетінің 
бірлесіп ұйымдастыруымен 
1916 жылғы ұлт-
азаттық көтерілістің 100 
жылдығына арналған 
конференциясында 
осындай мәселе көтерді. 
Жиынға тарих ғылымының 
докторы, профессор 
Болатбек Нәсенов, тарих 
ғылымының кандидаты, 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
доценті Еркін Ермұқанов 
қатысты.

����� Ә�	ә���: Ақ патшаның 
әскерге адам алмаймыз деген ең 
алғашқы жарлығы болған екен. Ал 
1916 жылғы к�терілістің негізінде, 
патша �з с�зінен айнып кетті деп 
халық наразылық білдіргенге ұқсайды. 
Болатбек аға, Сіз осы туралы дерек 
таптым деп едіңіз. Сол дерекпен 
б�ліссеңіз? 

����	�� �ә�����: К�кшетаудың 
Қоңырқұлжа атты аға сұлтаны мен 
Қарқараның Шыңғыс, Тұрсын деген 
сұлтандары патша қабылдауында 
болады. Бұл 1834 жылы болған. 
Ең бірінші аймақтық жарлық 1824 
жылы К�кшетау мен Қарқаралыда 
қабылданған. Басқа да аймақтарды 
тарту үшін ең алдымен осы екі 
аймақтан бастаған. (ртүрлі сыйлық 
беріп, ананы жасаймын, мынаны 
жасаймын деп үміттендірген. Сол кезде 
Қоңырқұлжа айтады: «Біздің қазақ 
халқын қобалжытып тұрған бір мәселе 
бар. Ол сіздер біздің жастарымызды 
солдатқа алсаңыздар, бірде-бір болыс 
сіздің қарауыңызда болмайды. Бәрі 
кетіп қалады. Қазақтан жауынгер 
алмаймын деген мәселені шешсеңіз» 
– дейді. 

Сол кезде император келісімін 
беріпті. Осы туралы Ленинградтағы 
музейде материал бар, бірақ ол менің 
қолыма түспеді. Омбы қаласының 
мұражайында «Омбы тарихы» деген 
кітап бар. Сол кітапта 330 жыл 
бұрынғы Орыс патшалығының 
қоластындағылардың тарихы 
жазылған. «Абылай хан» деген 
кітабымның бірінші томында алдымен 
қазақшасы, кейіннен аударып 
орысшасын бердім. Соның ішінде 
әр жыл жеке-жеке сипатталған. Қай 
жылы қандай сұлтан қоластына 
�ткендігі. Мына жерде Қалдан Серен 
туылды, мына жерде �лді деген мәлімет 
бар. Соның ішінде былай жазылыпты: 
«1834 жылы император Қоңырқұлжаға 
«Қазақтан солдат алмаймын» 
деген жарлыққа қол қойыпты». 
Бұл туралы «Омбы тарихында» 
жазылған. Ал енді бұл туралы 
мұражайдың архивінде болуға 
тиіс. Мен Омбыда 4 ай болдым. 
Кетуге 4-5 күн қалғанда мұражай 
қызметкері «Ешкімге айтпаңыз, мен 
сізге құпия бір құжатты к�рсетемін», 
– деді. Ол Кенесары туралы дерек 
екен. Уақытымның тығыздығынан әр 
жерін ғана қарап алғанмын. Кейіннен 
түгелімен түсіріп алмағаныма �кіндім. 
Себебі орыстар қазақ тарихын әр жерге 
тығып тастаған.

1916 жылғы к�теріліске келетін 
болсақ, патша Қоңырқұлжаға берген 
уәдесін орындап қазақтан жауынгер 
алынбады. Тек 1916 жылы жаңа патша 
келіп, талап �згерді. Сол кездері 

тек қазақтан емес, барлық ұлттан 
жауынгер алуға жарлық берілді. Ал 
бірақ осыған қазақтан басқа ұлт 
қазақтай тегеурінді қарсылық жасаған 
жоқ.

����� ���������: Болатбек аға 
мұрағаттар туралы мәселені дұрыс 
бастады. Мәскеуде, Ленинградта 1916 
жылғы к�теріліске қатысты дерек 
�те к�п. Біз енді шамамыз келгенше, 
�зіміздің мүмкіндігімізше соны 
жинастыруға тырыстық. (сіресе, 
Мәскеуде РФ-ның әскери-тарихи 
мұрағатына барған кезде, «бізге уақыты 
келген жоқ», – деп кейбір деректі 
берген жоқ. Ал енді мұндай деректер 
шыны керек, мұрағаттарда ғана 
сақталатын. (лі де болса деректерді 
іздестіріп, 1960,1996 жылдары шыққан 
құжаттар жинағы сияқты шығаруға 
болады. Сондықтан да алдағы уақытта 
осы бағытта жұмыс жасауымыз 
керек. Бұл мәселе бүгінгі таңда шама-
шарқы жеткенше зерттеліп жатыр. 
Шыны керек, бүкіл Қазақстанды 
шарпығаннан кейін, біздің 
аймақтардың барлығы бірдей әлі толық 
к�лемде зерттелген жоқ. Торғай мен 
Жетісу жағына к�бірек екпін салынады 
да, басқа аймақтар тыс қалуда.

����� Ә�	ә���: 1916 жылғы 
к�терілісті с�з етсек. Шын мәнінде, 
к�терілістің революциялық 
сипаты болды ма? Кеңес 
үкіметі дәлелдегендей, 
к�теріліс таптық 
күрес болды ма? 
Осыған қатысты не 
айтасыздар?

����	�� 
�ә�����: Енді 
ол ж�нінде 
Ақтоба уезінің 
Бұлғақты деген 
болысының 
бір ақсақалының 
атынан императорға 
хат жазыпты. Сонда 
былай делінген: «Біз 
патша қоластыңызға 
кіргелі к�п жыл болды. Сізден 
ешқандай жақсылық к�рмедік. 
Бізді үнемі қанаудасыз, ессіз қалған 
халық сияқтымыз. Біздің шұрайлы 
жеріміздің бәрін тартып алдыңдар. 
Енді, міне, соғысты сылтауратып 
салықты к�бейтіп жатырсыңдар. 
Онымен қоймай енді адамдарымызды 
аламыз деп отырсыңдар. Мұны 
тоқтатыңыз!». Осыған ұқсас хат к�п 
жазылған. Абайдың ұлы Тұрағұл да 
императорға хат жолдаған. Онда 
былай делінген: «Жарайды, адам алма 
демейміз, алыңдар. Халық қарсы 
шығады. Халық к�терілсе, үлкен 

бүлік шығады. Сондықтан, сендер 
біздің айтқанымызға к�ніңіздер. 
Біз алты ауылдан жиналыс ашып, 
белгілі м�лшерде адам жіберейік. 
Қалған адамдарды солдаттыққа емес, 
казактарға алыңдар дейді. Яғни ішкі 
тәртіпті реттеуге пайдалануға алыңдар. 
Осы сияқты ұсыныс �те к�п болған. 
Ал Қарқаралыда 632 адам қол қойып 

императорға хат жазыпты. Сонда 
айтыпты: «Бізден қалай болғанда да 
адам алатын түрлеріңіз бар. Сондықтан 
2-3 болыс бірігіп, белгілі м�лшерде 
адам берейік. Егін егу үшін, мал бағуға 
адам қалдырайық. Сол сияқты мына 
шаруа халқымызды ұмытпайық. 
Болыстардың �зі де қарсы шыққан. 
Біз мысалы, Торғай облысынан 
Амангелдіні ғана білеміз. Ал бір ғана 
Қостанай �ңірінің �зінен сегіз болыста 
к�теріліс болған. К�птеген би мен 
старшиналар да халықтың жағында 
болған.

����� ���������: Шын мәнінде, 
к�терілістің басы-қасында жүрген 
болыс, билер �те к�п болған. Бір ғана 

дерек. Зайсан 
маңындағы 

к�терілісті Мүрсәлім Бектенов 
деген болыс басқарған. Ол �зінің 
қоластындағы халықты аман сақтап 
қалуы үшін, тіпті казак отрядтарымен 
белсене күрескен. Сондықтан да 
мұндай дерек �те к�п. Бұл к�терілістің 
қозғаушы күшін кең ауқымда 
қарастыратын уақыт жетті. Сондықтан 
да бұл жерден таптық сарын іздеудің 
керегі жоқ. Бұл сан ғасырлардан 
жалғасып келе жатқан ұлт-азаттық 
к�терілістердің заңды жалғасы. 
Сондықтан да к�терілістің ұлттық 

бағытта болғандығын әрқашанда есте 
ұстауымыз керек. 

����� Ө���������: Талас аға, 
Сіз 1916 жылғы к�терілісті 

«ұлт-азаттық» деп атауға 
қарсы екенсіз. Не себепті?

����� ����	����: 
Мұстафа Шоқай 
к�теріліс туралы 
мақала жазған. 

Оның мақаласы 
«1916 жылғы к�теріліс 

туралы большевиктердің 
�тірігі» деп аталады. Қазір 

біз сол �тіріктен к�терілістің 
шындығын ашып алған жоқпыз. 

Мұстафа Шоқай «ұлт-азаттық» 
с�зін қолданбайды. «Ұлт-азаттық» 

с�зін қолданып жүрген мына біздер. 
Меніңше, «ұлт-азаттық» дегеннен 
арылуымыз керек. Бұл – патша 
үкіметіне, оның отаршылдығына 
қарсы бағытталған ұлттық қозғалыс 
еді. Ешқандай ұлт-азаттық күрес 
емес. Мұстафаның мақаласын 
талдауды жалғастыратын болсам, ол 
«1916 жылғы к�терілістің баса назар 

аударатын ең маңызды тұсы қайсы?» 
деп сұрақ қояды. Бұл сұраққа 1916 
жылғы қозғалыс жалпы алғанда, 
ұлттық қозғалыс еді, онда таптық 
күрестің елесі де жоқ еді деп жауап 
береді �зі. Ал енді бізде осы тәуелсіздік 
кезінде бұл к�терілісті аңызға 
айналдырдық. Манаш Қозыбаев 
1916 жылғы к�теріліс туралы: «Бұл 
қозғалыс к�теріліс деңгейінен шығып, 
революция дәрежесіне 
к�терілген тарихи оқиға» деп 
баға берді. 

Мәмбет 
Қойгелдиевтің пікірі 
бойынша «1916 
жылғы ұлт-
азаттық к�теріліс 
революция 
деңгейіне к�терілуі 
үшін қоғамдағы 
негізгі саяси 
күштердің, ең алдымен, 
оның мақсат-мүддесін 
анықтап, бағыт-бағдар бере 

алатын интеллигенцияның 
қолдауын алу керек еді» дейді. 
Хандардың, батырлардың емес, яғни 
ұлттық интеллигенцияның қолдауы 
керек екен. Кез келген ұлт-азаттық 
революцияның түпкі мақсаты 
болады. Сондықтан, бұл к�теріліс 
революция бола алмайды дейді. 

1916 ұлттық к�терлісті 1917 
жылғы ақпан т�ңкерісінің орын 
алуын тездетті дейді. Расында солай 

ма? Біз әлі тарихи шындыққа жеткен 
жоқпыз. 

Бұл – ешқандайда ұлт-азаттық 
емес, рулық қозғалыс. Қозғалыс күші 
– қазақ рулары. Неге бытыраңқы 
болғанының себебі Қарқара к�терілісі 
– Албан к�терілісі. Торғайдағы 
к�терілісте екі хан сайланды. 
Мысалы, қыпшақтар (бдіғапарды 
хан сайлады. Бұл – рулық қозғалыс 
болғанын айтуымыз керек. Халықты 
азат етудің орнына олар хан сайлады. 
Ру-руға б�лінгендіктен, орталықтан 
басқаратын адам болмады. Яғни 
бірлік болмады. Ұлт-азаттық к�теріліс 
болса, оны неге Алаш азаматтары 
басқармады. Ал Алаш қайраткерлері 
бұл к�терілістің ұлт-азаттық сарынға 
ұласа алмайтынын білді. Қазақтың 
жеңіске жете алмайтынын түсінді. 
Бұл жай ғана жергілікті жерлердегі 
к�теріліс болып қана қалады. 
«Азаттық» деген с�зді Кеңес үкіметінің 
тарихшылары шығарған. Ру-ру болып 
Ресей отаршылдығына қарсы күресті. 
Бірақ біріге алмады. 

����� Ә�	ә���: Ақ патшаға солдат 
беру немесе бермеу туралы Алаш 
зиялылырының �зіндік к�зқарасы, 
ұстанымы бар еді. 19-43 жас 
аралығындағы азаматтарды әскерге 
жіберу мәселесі туралы қоғамда 
үлкен талқы болды. Сол кездегі Алаш 
зиялыларының к�зқарасы, ұстанымы 
туралы айтып берсеңіздер?

����	�� �ә�����: Ол кезде Алаш 
партиясының іске кірісе бастаған кезі 
ғой. Партияның алдында үлкен мақсат 
болды. Олар алғашқы кезде Кеңес 
үкіметін қолдаған жоқ. Қарсы соғысты, 
полк болды, дивизия болды. Алашқа 

әскер керек еді. Сол болашақ әскерді 
осы соғыста шынықтырып, дайындау, 
әскери технологияларды жетік білетін 
жастарды тәрбиелеу мәселесіне к�ңіл 
аударды. Бір мәселенің екінші жағы 
бар еді. Жастарды әскерге әкеткеннен 
кейін, жұмыс күші кеміп, халықтың 
жағдайы нашарлайтын болды. 

����� ���������: Ұлт 
зиялыларының бас қосуымен 1916 
жылдың 7 тамызында Орынборда 
�ткен кеңестің хаттамасы орталық 
мемлекеттік мұрағатта сақталған. 
Олардың да мақсаты – қайткен 

күнде де жарлықтың орындалуын 
соза түсу еді. Қалай болғанда да – 
қанның т�гілмеуі болатын. Кейін 
1926 жылы Б�кейхановтың еңбегін 
қарап отырсаңыз, «Алыспаған, 
жұлыспаған адамға теңдік беріле 
ме» дейді. Яғни қалай болғанда да, 
алысып жұлыспасақ, бізге теңдікті 

ешкім бермейді. О баста олардың 
қалағаны қанның т�гілмеуі болатын. 
Шыны керек, олар жастар майданның 
қара жұмысына алынғаннан кейін 
сырт елге барып, халықтың қысым 
к�рмеу мәселесіне баса назар аударды. 

����� Ә�	ә���: Кейбір майданға 
алынған әскер қатарына жағдай 
жасалмай, қажетті азық-түлікпен, 
баспанамен қамтылмағаны туралы да 
дерек кездеседі ғой. 

����� ���������: Расында, 
қайсыбір құжат деректерінде 
қабылдау пункттерінде топ-
топ болып, әскерге алынғандар 
екі айлап, ас-сусыз жатырмыз, 
арамызда ауруға шалдыққандар бар, 
«не бізді алыңыздар, не бізді кері 
қайтарыңыздар» деген мәнде жазылған 
шағымдарын Мемлекеттік Дума 
депутаттарына жолдады. Майданға 
жеткенге дейінгі олардың к�рген 
бейнеттері �з алдына зерттеуді талап 
етеді.

����� Ә�	ә���: К�теріліс 
Қазақстанның барлық аймағын 
қамтыды. Бірақ әрбір аймақтың 
�з ерекшелігі, қарсыласу деңгейі, 
хронологиялық созылуы әрқилы 
болғанға ұқсайды... 

����	�� �ә�����: Расында, 
к�теріліс әр жерде әртүрлі болды. 
Мысалы, Ақтауда, Мақатта болыстар 
қарсы шықты. Халық болыстарымен 
бірге болған соң к�теріліс те қуатты 
болады. Зайсан, Күршім �ңірлерінде 
казактарда армия к�п болған. 
Сондықтан, аяусыз басып-жаңшылды. 
Тараз, Шымкент к�терілістері туралы 
да деректер аз. Негізінен, к�теріліс ол 
�ңірлерде де болған. Ал Қорғалжыңда 
к�теріліске 12 мың адамға дейін 
қатысқан. К�теріліс бірінде ұзаққа 
созылса, бірінде тез басылған. 

����� Ә�	ә���: Жазалаушы 
отрядының еш жазығы жоқ, 
қарапайым халықты да аяусыз 
жазалағаны айтылады... 

����	�� �ә�����: Алматы 
орталығының архивінде Қапал уезінің 
к�терілісі туралы дерек бар. Сонда 
Осипов деген полковник жүздіктерді 
алып шыққан. Олар бірнеше топқа 
б�лініп ауылдарды аралайды. Ал 
осы полковник, алдынан кездескен 
бірнеше отбасының мүшелерін 
жазықсыз қылышпен шауып тастаған.

����� ����	����: 1916 жылғы 
к�теріліс тақырыбы аса терең зерттеле 
қоймаған. Жоңғар шапқыншылығына 
қарсы соғысқан батырлардың дені 
к�бейді де, Амангелді сияқты ұлт-
азаттық к�терілістің батырлары тасада 
қалып қойды. Ұзақ Жәмеңке, Бекболат 
– барлығы да тасада қалды. Жалпы, 
бүгінде бұл тақырып зерттеліп жатқан 
жоқ. Зерттейтін ғалым да жоқтың 
қасы. 

��������!"#�� 
$%�&��&�� 

����� Ә'Ә�(),
����� Ө*()+�-
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Олардың да мақсаты – қайтке
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қанның т�гілмеуі болатын. 
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облысы әкімінің 
орынбасары Шолпан 

Илмұханбетованың айтуынша, 
�ңірде шағын және орта бизнесті 
дамыту – маңызды мәселе. Ол 
«Маңғыстау облысының 
әкімдігі шағын және орта 
бизнесті қаржылай қолдауды 
қамтамасыз ету үшін барлық 
мүмкіндікті пайдаланып 
отыр. Бұл бағытта �ңірімізде 
кәсіпкерлікті қолдайтын 
және қаржыландыратын 
бағдарламалар белсенді іске 
асырылуда. 'ткен жылы 
«Бизнестің жол картасы 
– 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 
1306, ағымдағы жылдың 6 
айында 82 жаңа жұмыс орны 
құрылды. 2015 жылы арнайы 
комиссия отырысында 
ауылдағы кәсіпкерліктің 
к�кжиегін кеңейту мәселесі 
талқыланып, несие 
алудың қиындықтары 
айтылды. Сондықтан 

«Атамекен» �ңірлік кәсіпкерлік 
палатасының бастамасымен, 
облыс әкімдігінің қолдауымен 
шағын қаржы ұйымын аштық», 
– деді. +кімнің орынбасары 
аймақта кәсіпкерлікті қолдайтын 
5 негізгі бағдарлама жұмыс 
жасап тұрғанына да тоқталды. 
Мәселен, «Жұмыспен қамту 
жол картасы – 2020» бағдарлама 
аясында шағын несиелеуге 
республикалық бюджеттен 690 
млн теңге б�лініпті. Сондай-ақ 
бағдарламаның жаңа бағыты 
шеңберінде шағын несиелеуге 
120 млн теңге қаралған. Ауылдағы 
кәсіпкерлікті қолдауға және 
дамыту бағытында шағын 
несиелеуге жарты миллиард 

теңге қарастырылып отыр. 
Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын «Жұмыспен 
қамту жол картасы – 2020» 
бағдарламасына жұмыссыздар, 
�зін-�зі жұмыспен қамтушылар, 
кәсіпкерлер де қатысып, несие 
алуына болатынын да айтты. 

Шолпан Лазарқызының 
хабарлауынша, 2015 жылдың 
қорытындысы бойынша облыста 
500 млн теңге несие берілген. 
Оның басым к�пшілігін 
Бейнеу, Мұнайлы, Маңғыстау 
аудандарының кәсіпкерлері 
алыпты. Облыс әкімінің 
орынбасары �з с�зінде ауыл 
кәсіпкерлеріне жергілікті 
жерде мәселелерін шешуге 

барлық жағдай жасалғанын атап 
�тті. Сонымен қатар бүгінде 
Мұнайлы және Түпқараған 
ауданында бизнес инкубатор 
салу жоспарланған. Жаңа�зендегі 
технопаркте жобаларды жүзеге 
асыру жағы кемшін түсіп 
отырғанын жеткізді. 

«'ңірлік палатада шағын 
және орта кәсіп иелеріне 70-
тен аса қызмет түрі к�рсетіледі. 
Бүгінде қызмет түрлеріне деген 
сұраныс артып отырғандықтан, 
қызметкерлер қатарын 
к�бейтуді қолға алдық. Соңғы 
2 жылда 2 мыңнан аса кәсіпкер 
білімін шыңдады. Облыс 
әкімдігімен бірлесе жылыжай, 
түйе шаруашылығын және 

аквамәдениетті дамытуға 
ден қойдық. Кәсіпкерлер 
кезігетін жер мәселесін 
де хал-қадірімізше шешіп 
беруге жұмыстанамыз» 
деген «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының 
облыстық филиалы 
директоры Олжас 
Қаржауов сервистік 
қызмет к�рсететін шағын 
индустриалды аймақ құру 
ж�нінде ұсыныс білдіріп, 
Мұнайлы ауданында 
салынатын бизнес-
инкубатордың жобасын 
таныстырды. 

Жиын барысында 
кеңес мүшелері 
кәсіпкерліктегі 
к�кейтесті мәселелерді 
талқылап, ұсыныс-
пікірін білдірді. 

ӨЛКЕӨЛКЕ
Бастама

ҚОЛДАУҚОЛДАУ

�ш күнге жалғасқан семинарда 
қатысушылар халықаралық және 
мемлекетаралық стандарттау, 

техникалық реттеуді нормативтік және 
ақпараттық қамту, менеджмент жүйесі 
және аккредиттеу, заңнамалық және 
қолданбалы метрология, еліміз бен 
Еуразия экономикалық одақ аясындағы 
техникалық реттеу тақырыбы т�ңірегінде 
мағлұмат алды. Минералды ресурстар 
академиясының корреспондент-мүшесі, 
Энергетика министрлігінің сарапшы-

кеңесшісі Қазкен Оразалинаның бензин 
қоспасы, биоэталон, үлкен қысымда 
жұмыс жасайтын жабдықтау, газ құю 
бекеті және басқа да қондырғылар 
кезінде қауіпсіздік шараларын сақтауда 
қойылатын негізгі талаптарға тоқталды. 
Техникалық ғылым кандидаты, 
сарапшы-аудитор Қайрат Садыханов 
түрлі ғимарат, құрылыс материалы, 
әсіресе темірбетон және басқа да 
бетон бұйымдары, металл мен ағаш 
конструкциясы кезінде сақталуы 
тиіс қауіпсіздік шарасы ж�ніндегі 
тәжірибесімен б�лісті. 

«Қазақстан стандарттау және 
сертификаттау институты» Маңғыстау 
облыстық филиалының директоры 
Марина Гаттитулинаның айтуынша, 
�ндірушілерді �здерінің тауарын 
экспортқа шығару мәселесі алаңдатады. 
Отандық �німді шет мемлекеттердің 
нарығына шығару үшін Еуразия 
экономикалық одақпен бекітілген 
барлық тәртіп сақталуы тиіс. Растама 
үлгісі және декларацияның сәйкестігі, 
�зге нарыққа шығу жолының 
енгізілген 

тәртібі болуы керек. Ең бастысы, �німде 
сатылымға шығарылған �німнің қауіпсіз 
екендігіне кепілдік беретін Еуразия 
экономикалық одақтың таңбаланған 
тауар белгісі болуы шарт. Бұл – бірінші 
кезекте тұтынушыға қажет. 

М.Гаттитулина «Облысымызда 
к�птеген кәсіпорындарды аралауға 
шығып жүрміз. Сонда байқағанымыз, 
кәсіпкерлер дайын шикізат �німдері 
мен қажетті қондырғыларды сатып 
алады да, �німді шығарады. Ал 
тұтынушылар болса қоспасыз, таза 
�нім алғысы келеді. Кез келген 
кәсіпорын �німі �тімді болуы үшін 
бекітілген талапқа сәйкес жұмыс істеуі 
керек. К�птеген кәсіпорында сапа, 
техникалық реттеу және менеджмент 
жүйесіне жауапты білікті маман 

тапшы. Кейбір мекемелерде бекітілген 
рецептура, техникалық нұсқаулар мен 
нормативтік құжат жоқ. Сол себепті 
компаниялар осы мәселеге аса мән 
бергені дұрыс», – деді.

Семинарға қатысушылар �зін 
толғандырған мәселе бойынша 
мамандарға сауал қойып, тұшымды жауап 
алды. Семинар соңында «Қазақстан 
стандарттау және сертификаттау 
институты» облыстық филиалының 
директоры 60-тан аса қатысушыға 
сертификат табыстады. Оның айтуынша, 
биыл еліміз бойынша �неркәсіптің 14 
секторында 1300 қызметкер техникалық 
реттеу, стандарттау, сәйкестікті бағалау, 
аккредиттеу, метрология сипаттамалары 
және негіздері бойынша біліктілігін 
жетілдірді. 

Осымен екінші жыл ұйымдастырылған 
семинар келесі жылы да жалғасын тауып, 
тамақ �неркәсібі және авток�лік 
жолына арналмақ.

Бизнестің Бизнестің 
буынын бекіту буынын бекіту 
үшін...үшін...

Өндірістің �рісі кеңейген 
сайын тауарлық 
мұнайдың сапасын 

есепке алу және бақылау 
дәлдігін қамтамасыз етіп, 
қабылдап алу-тапсыру кезінде 
ауытқуды болдырмайтын 
жаңа қондырғыны орнату 
қажеттілігі туындады. 
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
басшылығының тапсырмасы 
бойынша Жетібай кен орнында мұнай 
сапасының к�лемі мен к�рсеткіштерін �лшейтін 
жүйенің құрылысы басталған-ды. Қондырғы 
«Жетібаймұнайгаз» 
�ндірістік 
басқармасының мұнайды 
дайындау және айдау 
цехының аумағында 
орналасқан. Тауарлық 
мұнай сапасының к�лемі 
мен к�рсеткіштерін �лшейтін 
жүйе сүзгіштер, �лшегіш желілер, 
мұнай сапасының к�рсеткішін 
�лшеп қадағалау, қондырғыны 
тексеру және ақпараттарды �ңдеу 
блогы сияқты бірнеше тораптан 
тұрады.

Мәселен, к�рсеткіштерді 
�лшеп қадағалайтын блок мұнайдың 
коммерциялық есебін шығару желісінің 
құрамдас б�лігі болып табылады. Құбырмен 
айдалатын тауарлық мұнайдың к�лемінің есебі 
де осы жерде жасалады. Мұнай к�рсеткішінің 
сапасын �лшейтін блок жиілік реттейтін 
орталықтан, тепкіш сорғылардан, «Solartron 
7835» автоматтандырылған сынамасынан және 
мұнай тығыздығын түрлендіргіштен тұрады. 
Ақпаратты �ңдеу блогының құрамына мұнайды 

есептеу дәлдігін арттыру үшін ерекше маңызды 
болып табылатын, ауқымды есепті шешуді 
қамтамасыз ететін екі «FloBоssS600» шығын 

бақылаушысы енгізілген. Бұл құралдар �лшеумен 
қатар ақпарат �ңдейтіндіктен «интеллектуалды» 
санатқа жатқызылады. 

Мұнай дайындау және айдау цехының 
басшысы Алтай +лсиховтың айтуынша, 
операторлар бұрын қол еңбегімен атқарған 
жұмысты есеп торабының автоматтандырылған 
жүйесі арқасында автоматты түрде басқарып 
отыр. Олар компьютер мониторындағы барлық 
параметрлерді бақылап, технологиялық процесті 

басқарады. Сондай-ақ мұнай айдауды қосып, 
тоқтатады, айдау режимін реттейді және басқа 
да жұмысты атқарады. Қандай да бір сәтсіздік 
туындаса, шұғыл іске кірісіп, жағдайды қалыпқа 
келтіре алады. 

Мұнай дайындау және айдау цехының 
басшысы Алтай +лсихов – операторлар 
жұмыс барысында тасымалданатын «қара 
алтынның» параметрлері ГОСТ-қа сәйкес 
болуын қадағалайды. Есеп жүйесі мамандар 
үшін �те тиімді. Есеп торабы дәстүрлі 

әдіспен салыстырғанда к�пфункционалдық, 
автоматтандырылған есеп, �лшеудегі 
кемшіліктердің азаюы, �ндірістік және 
экологиялық қауіпсіздіктің артуы, жаппай 
шығынның тікелей �лшенуі сынды 
артықшылыққа ие. Жаппай шығын �лшегіштерді 
қолдану тексеру жұмысын жеңілдетіп, шығынды 
азайтады, – дейді. 
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Ақтау қаласында 
техникалық мұнай өңдеу 
және құрылыс саласының 
мамандарына арналған 
семинар өтті. Біліктілікті арттыру 
семинарына «Стандарттау және 
сертификаттау институты» 
мен «Қазақстан метрология 
институты» республикалық 
мемлекеттік кәсіпорындары, 
«Ұлттық аккредиттеу орталығы» 
ЖШС, Стандарттау бойынша 
техникалық комитеті және 
Энергетика министрлігінің 
мамандары дәріс оқыды.

Жаңа 

технология

автоматтандырылдыавтоматтандырылды
Барлығы

Өндірістік өрлеуді бетке алған 
«Жетібаймұнайгаз» өндірістік басқармасы отандық 
өнеркәсіптің өзегін талдырмай, экономиканың 
негізін құрайтын мұнай-газ саласының өрісін 
кеңейтуге басымдық берді. Инновациялардың 
ағынына ілескен басқарма озық технологияларды 
кезең-кезеңімен қолданысқа енгізіп, өндірістегі 
өркенді жолды жалғастырып келеді. Жуырда 
мұнайшылардың техникалық қауіпсіздігін қорғай 
отырып, еңбек өнімділігін еселеуді межеге алған 
өндіріс ошағында болып, тәжірибелік сынақтан 
сәтті өткен жаңа қондырғының қызметімен танысып 
келдік.

Маман тапшылығын

Маман тапшылығын

Жуырда «Достық үйінде» өткен облыстық 
қоғамдық кеңестің кезекті отырысында 

шағын және орта бизнестің буынын бекіту, 
кәсіпкерліктің көсегесін көгерту 

мәселеcі ортаға салынып, 
шешу жолдары 
қарастырылды.

шешу жолышешу жолы



Жыл басынан 
бері 2 мәрте 
ұйымдастырылған 
сайысқа 
«Маңғыстаумұнайгаз» 
акционерлік қоғамының 
орталық аппараты, 
«Жетібаймұнайгаз», 
«Қаламқасмұнайгаз» 
�ндірістік 
басқармаларының 
командалары қатысты. 

«Маңғыстау-
мұнайгаз» АҚ 
жұртшылықпен байланыс 
ж�ніндегі департамент 
маманы Ғани %бдісадық «Жыл 
басында �ткізілген «Брейн-
ринг» зияткерлік сайысы ел 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған болатын. Бүгінгі ойын 

Қазақстан Республикасының 
Кәсіподақтары күніне орай 

�ткізіліп отыр. Ағымдағы 
жылдың аяғына дейін мұнай-газ 
кешені қызметкерлерінің күнінде 

және Тәуелсіздік мерекесінде 
ұйымдастырамыз. Ақтық сайыста 
жыл бойғы �ткен сайыстар 
қорытындыланып, жүлде беріледі. 
Сайысқа «Маңғыстаумұнайгаз» 
АҚ қызметкерлерінің жергілікті 
кәсіптік одағы» қоғамдық бірлестігі 
демеушілік к�рсетті», – деді. 

Қатысушылардың ойлау, с�йлеу 
дағдысын дамыту, �з ойын жеткізе 
білуге, ізденуге қалыптастыратын 
сайыс қызықты да тартысты �тті. 
Зияткерлік ойынның нәтижесінде 
«Қаламқасмұнайгаз» �ндірістік 
басқармасы жеңіске жетті. 
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АЙМАҚАЙМАҚ

Комиссия 
отырысында 
облыстық мәдениет 
басқармасының басшысы 
Бекбол Базарбаевтың «2015-
2016 жылдары облыс к�леміндегі 
тарих және мәдениет ескерткіштеріне 
жүргізілген қорғау-сақтау шаралары 
туралы» баяндамасы тыңдалды.

Облыстық мәдениет 
басқармасының басшысы Бекбол 
Таңатарұлы «9ткен жылы жүргізілген 
зерттеу жұмысының нәтижесінде 
18 тарихи-мәдени мұра нысаны 
анықталып, есепке алынды. Сондай-
ақ Тобықтыдағы «Бекет ата» жерасты 
мешіті, «Ешкіқырған», «Үшшоңқал», 
«Қостам», «Қостам-1», «Қосбайыр» 
қорымдарына ғылыми қайта қалпына 
келтіру жұмысы жүргізілді. «Маңғыстау 
мен Үстірттің ескерткіштері», «Сисем 
ата қорымының араб жазуындағы 
эпиграфикасы», М.Тұрсынованың «19 
ғасырдың 2-жартысындағы Маңғышлақ 
қазақтары» кітабы мемлекеттік және орыс 
тілінде жарық к�рді. Маңғыстау ауданындағы 
«Орта ғасырлық Қызылқала қалашығы», «Алтын 
қазған діни-қабірлеу кешені», Түпқараған 
ауданындағы «Кетік қалашығы» және «Түпқараған 
ғибадатханалары» ескерткіштерінде археологиялық 
зерттеу жұмыстары жасалды», – деді.

Қамқоршы мекемелердің жұмысына 
тоқталған басқарма басшысы «Теңге» біріккен 
кәсіпорнының» «Есалы» қорымына орнатқан 
қорғау тақтасы мен жол сілтегіші талапқа сай 
еместігін айтып �тті. «Ақтау электр желілері б�лімі» 
МКК қорғау тақтасы мен жол сілтегішті бір айдың 
ішінде орнататынын, «Каспий Меруерт Оперейтинг 
Компани Б.В» «Ишан-қожа» қорымы мен жерасты 
мешітіне қоршауды, қорау тақтасын, жол сілтегішін 
салуға мүмкіндігі жоқ екенін жеткізді. «Бейнеу 

астық терминалы», 
«АЛЗ», «Каспий-Ак» 
ЖШС, «Дельта банк», 
«Қазкоммерцбанк», «Сбербанк России» АҚ 
�здеріне жүктелген жауапкершіліктен жалтарып 
отырғанын қаперге салды.

Оның айтуынша, «Арман» бірлескен 
кәсіпорны», «Тасболат ойл корпорэйшн», 
«ТұлпарМұнайСервис», «Теңге» біріккен 
кәсіпорны», «Теңіз сервис», «Ойл 
Сервис Компани» ЖШС, «Маңғыстау 
электротораптық б�лу компаниясы» 

АҚ, «Каскор- 
Машзавод» АҚ, «Ақтау 
халықаралық теңіз сауда 
порты» ҰК» АҚ, «Каспий жылу, 
су арнасы» МКК және тағы да басқа 
компаниялар тарих және мәдениет 
ескерткіштерінің аумақтарында сенбілік 
жүргізіп, қоршаулары мен жол сілтегіштерін 

ж�ндеу, сырлау жұмысын жасаған. 
Жиында аудан әкімінің 

орынбасарлары, мәдениет, спорт және 
дене шынықтыру б�лімінің басшылары 
тарих және мәдениет ескерткіштерін 
қорғау бағытында жасалған жұмыстан 
хабардар етті. Мәдени мұраларды 
қорғауға бекітілген мекемелердің 
�кілдері ұсыныс-пікірін айтып, ойын 
ортаға салды.

Жиынды қорытындылаған 
облыстық мәдениет басқармасының 
басшысы Бекбол Базарбаев аудан 
әкімдіктеріне �з аумағындағы тарих 
және мәдениет ескерткіштеріне 
қамқоршылық жұмыстарын жоғары 
дәрежеде ұйымдастыруды тапсырып, 
«Тарих және мәдениет ескерткіштеріне 
қоғамдық қамқоршылықты бекіту 
туралы» қаулыға �згеріс енгізілетінін 
хабарлады. Сондай-ақ облыстық 
және қалалық мәслихат депутаттары 
мен мекеме атаулары �згергендіктен, 
кезекте тұрған тарихи-мәдени 
мұраларымызды қорғау-сақтау 
мақсатында оларды қамқоршылыққа 
бекіту міндеті тұрғанын жеткізді.

Қойнауы толы «қара алтынын» ел 
игілігіне жаратқан «Жетібаймұнайгаз» 

өндірістік басқармасының 50 
жылдығы мерейлі мерекесіне орай 
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік 

қоғамында «Брейн-ринг» зияткерлік 
ойыны ұйымдастырылды.

Сайыс

Таушықтағы Шахта орта 
мектебінен сауат ашқан Нұрмұхан 
аға әкесінің жұмысына байланысты 
10-сыныпты Форт-Шевченкодан 
оқып бітіріпті. Оқып жүргенде жан-
жақтағы жоғары оқу орындарынан 
�кілдер келіп, әртүрлі мамандыққа 
бағыт-бағдар береді. 

– 1958 жылы 
«Маңғыстаумұнайгазбарлау» 
тресінен келген мамандардың: 
«Жерді игеруге жергілікті кадр 
тартылуы тиіс. Сондықтан 
сендер оқып-тоқып, елге қызмет 
етіңдер» деген с�зі әлі есімде. 
Сол с�з бізге қамшы болып, 
мектеп бітірген екі сыныптағы 
ұл балалардың барлығы емтихан 
тапсырғаннан кейін комсомолдың 
жолдамасымен Қызан учаскесіне 
барды. Ол кезде Қызан мен Түбіжік жерінде барлау жұмыстары жүргізіліп 
жатқан-ды. Қызанға жақын Имағамбет дейтін жерде екі айлық курста 
бұрғышының к�мекшісі мамандығын оқып, қолымызға куәлік алдық. 
Сол уақытта әкем Жетібайға нан пісіруге жұмысқа жүретін болып, мені 
сонда шақырды. 1958 жылдың желтоқсанының аяғында №1 мұнай 
барлау алаңы, кейін №2, 4 ұңғы іске қосылды. 1960 жылы қыркүйекте 
№6 ұңғыдан барлау жұмысын жүргізуді бастадық. Менімен бірге 
оқыған жігіттер Имағамбетте, Түбіжікте, Қызанда қалды. Барлау-іздеу 
жұмыстарына жан-жақтан жұмыс күші тартылды, – деді бұрынғыны еске 
түсірген кейіпкеріміз. 

Қиындығы мол, жауапкершілігі жоғары бұрғылау жұмысы жалғасын 
тауып, алаңдар қазылып, жаңа қабаттар сыналған сәтте №6 ұңғыдағы 
еңбек бригадасы 3 ауысымда 8 сағаттан жұмыс жасады. Терең бұрғылау-
барлау жұмысына Хасан Тәжиев, инженер Қуан Қазиев, геолог Вадим 
Тевяшев басшылық етті. 1961 жылдың 5 шілдесінде Николай Петровтың 
бригадасы бұрғылап жатқан №6 ұңғының 2383-2389 метр тереңдігінен 
қуатты мұнай бұрқағы атқылады. Маңғыстау мұнайының тарихындағы 
сәтті Нұрмұхан аға к�з алдымызға келтірді: 

– Алғаш мұнай бұрқағы атқылаған түні бұрғышы Кемелхан 
Берікбосынов екеуімізді басқа ұңғыда жұмыс күші жетіспей сонда 
жіберген еді. Түн мезгілінде шапшыған қуатты мұнай бұрқағын бригадада 
Найзабек Толтырбаев, Сайлаубай Смағұлов, Ермұхан Таужанов, 
Бисенғали Бәжіков, Сабыр Бисенов, Жолдас Тоқжанов, Санатбай 
Масатов, Кенебай Тұрмағанбетов, Қайып Азанбаев және тағы да басқа 
азаматтар ауыздықтады. Ұңғының ішіндегі ең қою әрі салмағы ауыр 
ерітіндіні шығарып, орнына су айдау керек болатын. Судың меншікті 
салмағы аз болғандықтан, мұнай бұрқағы атқылады. Мұнара мұнайға 
шомылған, айналада қара май шылқып жатыр. Қуанышымызда 
шек жоқ. Майды маңдайымызға тигізіп, бетімізді жуып, мәре-сәре 
болдық. Найзабекті басшылыққа, жан-жаққа жергілікті халыққа жақсы 
жаңалықты жеткізуге жұмсады. Мұнай барлау алаңынан 600-700 метр 
жерде қоныстанған халыққа абай отыруды ескерттік. Халық атпен, 
түйемен келіп к�ріп, қуанып жатты. Бұрын естісек те, к�зіміз к�рмеген 
ырыс елдің еңсесін к�теріп, халықтың тұрмысын түзеді, – деп 55 жыл 
бұрынғы ел �міріндегі елеулі оқиғаны әңгімеледі. 

%зірбайжан мен Ресейден апат бригадалары келіп жеткенше үш 
күн, үш түн бойы арпалысқан жергілікті бұрғышылар (�����-����� ө
�� 
���� �������, ����� �ө������� ��
����) аса қуатты бұрқақты бітеді. 
Мұнай бұрқағынан 3 күн бойы атқылаған «қара алтынның» к�лемі 3 мың 
тоннаға жетіпті. Кейін басқа жақтан келген мамандар маңғыстаулық 
бұрғышылардың біліктілігі мен тәжірибесіне қайран қалыпты. Мұнай 
кенішін іздестіруде із қалдырған бұрғышылардың толағай табысы 
Жетібайдың атын к�пке танымал етті. Ел қазынасын еселеп, биіктен 
к�ріне білген барлаушылардың есімі Маңғыстау мұнайының тарихында 
жазылды. 

Қазыналы �лкенің қойнауынан «қара алтынның» тынысын ашқан 
Нұрмұхан Қанатбаев �ңірде мұнай-газ саласының дамуына қосқан 
елеулі үлесі үшін облыс әкімінің Құрмет грамотасымен, бірнеше 
мәрте Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күніне орай Алғыс хатпен, 
«Маңғыстаумұнай мұнайына-50 жыл», «ҚР Тәуелсіздігіне -10 жыл», 
«Маңғыстау облысына – 40 жыл», «Геологиядағы зор еңбегі үшін» 
медальдарымен марапатталған. Жетібайда еңбек жолын бастап, түбек 
мұнайын түлеткен Нұрмұхан аға 2004 жылы «Қаламқасмұнайгаз» 
�ндірістік басқармасынан зейнеткерлікке шықты. 

����� ���	
����
 
����� ��∂������

Түбек 
мұнайын 
түлеткен...

Зияткерлік ойында Зияткерлік ойында 
зеректік керекзеректік керек
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ғалайық
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ғалайық

Ескерткіштерімізді 
ескеріп, мұрамызды 

сақтайық! Маңғыстау 
облысы әкімдігінің 

мәжіліс залында 
тарих және мәдениет 

ескерткіштерін 
қорғау жөніндегі 

комиссияның 
отырысы болды. 

Өңір басшысының 
орынбасары Бану 

Нұрғазиеваның 
төрағалығымен 

өткен жиынға 
комиссия мүшелері, 

аудан әкімінің 
орынбасарлары, 

мәдениет, спорт және 
дене шынықтыру 

бөлімінің басшылары 
мен ескерткіштерді 
қорғауға бекітілген 

мекемелердің өкілдері 
қатысты.

Түйткіл

Өндірісті өлкемізде өркениетті 
өзгертіп, тұрмысымызды түзеген 
шикізаттың шежіресі сонау 1961 

жылдың 5 шілдесінен бастау 
алғаны белгілі. Жетібай жерінде 
Маңғыстау мұнайының алғашқы 

тамшысы тамған сәттен бері 
«қара алтынның» тасқыны 

әсте толастаған емес. Елу бес 
жылдан бері бір өңірдің ғана 

емес, бүтін бір елдің ырысына 
айналған байлықтың көзін 

ашып, өндірістің өрісін 
кеңейткен майталман 

мұнайшылар еңбек дәстүрі 
мен ұрпақ сабақтастығын 

қалыптастырды. Майлы 
қиян Маңғыстауда 

алғашқы №6 ұңғыдан 
мұнай бұрқағын 

ашқандардың 
бірі – Нұрмұхан 
Қанатбаевтың 
шаңырағында 

болып, 
әңгімелескен 

едік.

Майтал
ман
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ТІРШІЛІКТІРШІЛІК

Ауыл шаруашылығы – Алматы 
облысының негізгі табыс к�зі. 
Сонымен бірге бүгінгі күні �ңірде ауыл 
шаруашылығы �німін тереңдетіп �ңдеуге 
баса назар аударылуда. Миллиардтаған 
теңге салынған К�ксу қант зауытын 
жаңғыртудың қарқыны – осының 
жарқын мысалы.

Тартылған инвестициялардың 
арқасында кәсіпорын �ндіріс к�лемін 
ұлғайтып, жылына 25 мың тоннаға 
дейін қант шығаруға қол жеткізе алады. 
Осылайша қант �ндірісін толыққанды 
жаңартуға қарымды қадамдар жасалып 

отыр. Бұл – мемлекет басшысының �ңір 
экономикасын дамытуға байланысты 
қойған басты талабының бірі.

Алматы облысы Елбасының «Нұрлы 
жол» бағдарламасын жүзеге асыруда 
маңызды р�л атқарады. Аталған 
инфрақұрылымдық жоба шеңберінде 2016 
жылы Жетісуға 36 миллиард теңге б�лінді. 
Қаржының негізгі б�лігі к�лік дәлізін 
дамытуға бағытталды.

Мұхтар Құл-Мұхаммед «Алматы – 
:скемен» автомагистралін жаңғыртудың 
барысымен танысты. Алматы 
облысынан �тетін жол аумағының 
ұзындығы 141 шақырымды құрайды. 
Табиғаттың қолайсыз жағдайынан 
биылғы жылы жұмыс барысы 
созылып кетті. «Нұр Отан» партиясы 
т�рағасының бірінші орынбасары 
«Нұрлы Жол» бағдарламасының 
Президенттің ерекше бақылауында 
екенін құрылысшылардың есіне 
салып, орындалу мерзімін кешіктіруге 

болмайтынын айтты. Сондай-ақ ол 
партияның облыстық филиалына 
мемлекеттік бағдарламалардың 
орындалуына бақылауды күшейтуді 
тапсырды.

Облыс орталығында жаңадан 
салынған «Жастар» саябағы мен Қаратал 
�зенінің жағалауындағы демалыс 
аллеясын да аралады.

Қаладағы «Талдықорған» 
индустриалдық аймағында болған 
М.Құл-Мұхаммедке облыстағы «Gate 
City», «Қазбек бек», «Қайрат», «Арна», 
«Боралдай» сияқты индустриалды 

аймақтар мен бірқатар аудандардағы 
�неркәсіп алаңдарын дамыту барысы 
баяндалды. Соның ішінде «Талдықорған» 
индустриалды аймағы туралы кеңінен 
хабарланды. Оның аумағы 590 
гектардан асады. Кәсіпорын иелері 
үшін ерекше жағдай жасалған арнайы 
инфрақұрылымның алаңына т�рт 
миллиардтан астам теңге салынды. 11 
кәсіпорын жұмыс істеуде. Таяу уақыттары 
тағы алтауы іске қосылады – қазір 
олардың құрылысы жүріп жатыр.

Мұхтар Құл-Мұхаммед Алматы 
облысының Президент тапсырмасын 
орындап, аграрлық қана емес, сондай-
ақ еліміздің �ндіріс орталығына айнала 
алатынына сенім білдірді.

Сонымен қатар ол биылғы жылы 
Индустриалды-инновациялық даму 
бағдарламасының екінші кезеңі 
басталатынын, бұл орайда индустриалды 
аймақ құрып, жаңа кәсіпорындар салудың 
аса маңызды екенін айтты. 

Байқау «Жол қозғалысы ережелерінің 
білгірлері», «Жас реттеуші», «Білімдар», «Жас 
санитар», «Қауіпсіз д�ңгелек», «Саптық 
қарау», «Үгіт бригадалары» сияқты аталымдар 
бойынша �теді. Жас инспекторлар Талғар 
қаласындағы «Тау Тұран» балаларды 
сауықтыру лагерінде бір апта бойы жарысатын 
болады. Шараның негізгі мақсаты – балалар 
мен жас�спірімдер арасында жол-к�лік 
апатының алдын алу, жолда жүру ережесінің 
сақталуын қадағалау, жас инспекторлар 
жұмысын жетілдіру болып табылады. Шараның 
ашылу салтанатында с�з алған Алматы облысы 
әкімінің орынбасары Ғалымжан Bбдірайымов, 
қатысушыларға ақ жол тілеп, жас инспекторлар 
слетінің маңыздылығын атап �тті. Республика 
к�лемінде жұмыс істеп келе жатқан жас 
инспекторлар жобасы биылғы бәсекеде 190 
оқушының басын қосты. Олардың ішінде 
іргелес Ресей Федерациясы мен Қырғызстан 
елінен келген қатысушылар бар. 

������ ��	
��
�


Мемлекеттік Мемлекеттік 
бағдарламабағдарлама  
БАҚЫЛАУДАБАҚЫЛАУДА

Ұлт саулығы

Еліміздің Ішкі істер 
министрлігі әкімшілік 
полиция комитетінің 

бастамасымен 
Талғар қаласында 16- 

республикалық жас 
инспекторлар слетінің 
ашылу салтанаты өтті. 

Халық қаһарманы – 
Ғазиз Байтасовтың 

құрметіне арналған 
жас жол сақшылары 

жарысына әр облыстан 
ең мықты деп танылған 

команда қатысты.

Жарыс

Еліміздің Ішкі іст
министрлігі әкімшіл
полиция комитетін

бастамасым
Талғар қаласында 1

республикалық ж
инспекторлар слетін

Жарыс

Ж

ас инспекторлар слеті

Ж

ас инспекторлар слеті

�������� ��������, 
��������:

«Бүгінгі шараға қатысуға 
Атырау қаласынан келдік. 
Біздің команда бұл жарысқа 
ұзақ дайындалды. Біз 
аудандық, облыстық к�лемде 

ұйымдастырылған слеттің 
жеңімпазымыз. Қандай кедергілер 

болса да бәрін жеңеміз»

���� ��, ��������: 
«Атырау қаласының №15 

мектебінің оқушысымын. Жас 
инспекторлар слетіне жиі 
қатысамын. Мен үшін ең 
айтулы сайыстың бірі. 
Себебі әрбір бала жол 
жүру ережесін жетік білуі 
тиіс. Сондықтан, біздің 
команданың жеңіс т�рінен 
к�рінуі үшін бар күшімді 
аямаймын»

«Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші 
орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед жұмыс 
сапарымен Алматы облысына келді. Өңір 

әкімі Амандық Баталовпен бірге шаруалармен 
кездесіп, қант зауытының жаңғыртылуы барысымен 
танысып, басымдыққа ие мемлекеттік бағдарламалардың 
жүзеге асуының сапасын бағалады.

Сапар
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Талдықорған қаласында 
тағы да бір нысан ел 
игілігі үшін пайдалануға 
берілді. Халықты сапалы 
медициналық қызметпен 
қамтамасыз ету – 
мемлекеттің басты міндетінің 
бірі. Сол мақсатты орындау 
үшін Алматы облысы да 
талпынып жатыр. Оның бір 
дәлелі ретінде жақында 
ашылған көпсалалы 
аурухананың заманауи үлгіде 
жабдықталып, науқастың 
ем қабылдауына барлық 
жағдай жасалғанын айтуға 
болады. «100 мектеп, 100 
аурухана» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында бой 
көтерген бұл нысанға жалпы 
алғанда, 9,3 миллиард 
теңге қаржы жұмсалған. 
Оның 7484 миллионы 
республикалық бюджет 
есебінен болса, 1887 миллион 
теңгесі жергілікті бюджеттен 
бөлінген. Аурухананың 
салтанатты ашылуына облыс 
әкімі Амандық Баталов 
қатысып, елімізде денсаулық 
саласының дамуына көп көңіл 
бөлініп отырғанын айтты.


������ �
�
���, 
	
��� ә���:
– �� �ә������������� 25 

������� ���������� 
	� 
ө������ ө������� �������� 

ә�������� 	���� ���������� ���� 
������ ������ ����. !��� 
������� �� ���������� ���� 
���� ����, 	
��� ����� ���� 
��� �������. "������ ����� 
������� ������ ���� 
������ 
��� ����, �#����� �#������� 
����� ����� �������� ө��� 
�������. $����, ����, ������� 
��������� �	���� ������������� 
�ә��������� �	����������� 
	������������ 
��������� 
����� 
�ә 
	��� �#����. !�������� 
������� ����%�����, ��
������ 

������� ����� ���� �������� 
���������� ��������� 
	����. 
Ә�
�� ��������� ����������� 
���������, �	������ 
������ 
������ ������� 	���. '#������ 
����(��� ������������, 
�#����� �� 	��� ����(������ 
�#���-��
����� ���� #����, 
�������� ��������� �������� 
������� ������ ��� ������������. 
)�� ө�
��������� 
���� ������ 
������� �����, ����� ���� 
��
� �����. !��� ����� ����� 
����������� ������� 
	���� 
��� ��������. *�������� ��������� 
������� ��� ����� ө���� ө��� 

ө������. +�� ������ 
ө������� ������� 
������-����� �����, 	
����� 
#� 
ө������ 
��� 80,1 �������� ������� 
�����. 2015 ���� 67,8 �������� ����� 

ө������.

300 т�сектік Талдықорған 
к�псалалы ауруханасы жалпы 
құны 4 094 миллион теңге болатын 
заманауи медициналық құралмен, 
техникамен жабдықталған. Халыққа 
қызмет к�рсететін 676 кадрлық 
бірлік болса, оның 143 білікті дәрігер. 
Ғимараттың жалпы алаңы 33885,6 
шаршы метрді құрайды. Ауруханада 

станционарлық жоғары 
кәсіби медициналық 
к�мек к�рсетіледі. Оның 
құрылымында терапия, 
хирургия, политравма 
және қалпына келтіру 
ортохирургиясы, 
нейрохирургия, 

миниинвазивті хирургия, 
оториноларингология 
және жақ-бет сүйек 
хирургиясы, урология 
және офтальмология 
б�лімі жұмыс істейді. 
Құрал-жабдықтың ішінде 
магнитно-резонанстық 
томография, эксимерлік 
лазер, барокамера, 
эндобейнехирургиялық 
құрылғы бар. Аты аталған 
кейбір медициналық 
құрылғылар еліміздегі 
санаулы мекемеде ғана 
қолданылады. 

Аурухананың ресми 
ашылу салтанатына 
жиылған аурухананың 
медицина қызметкерлері 
арасында �зіне 
жүктелген міндетті 
адал атқарып жүрген 
бірнеше қызметкерге 

облыс әкімі пәтер кілтін табыс 
етті. Денсаулық сақтау саласының 
ардагері Шәймерден Садықов 
жетісулықтарға ақ жарма тілегін 
білдіріп, жас мамандарға ақыл-
кеңесін айтты. Жиында «Астана 
Құрылыс» компаниясының бірінші 

вице-президенті Қайрат Тандықбаев 
аурухананың бас дәрігері Сәуле 
Құсмолдановаға ғимараттың кілтін 
тапсырды. Жақсылыққа жиылған 
ел ағалары к�псалалы аурухананың 
лентасын салтанатты түрде қиды. 

�ә!�"��"� #
$%&��, 
��������� ������ 
��������� ��������:

– "� ����� – ��������� 
��������� ���/	��. 
!������������� ���� 
�������� ��������� �
��� 
��������� ������ ����� 
���� ��� ө����� ������� 
�� ������� ��� ��� 
��������. �� 
������ 
����������� ����� ����� 
���� �ө��� ��������������� 

	�����. Ө�����, 
������ ���� ������� 
��������������. "� ������� 
����� �������� #������� 

�������� �������, 	�����, ��������� 
�������������. 4	��� ���� ������ 
����, ������� ���� ә�� ������ ������ 
ө����� ���������.

9�� ә�� ����� �������� ������ 
�������� ���������� ���
���������� 
�������� 
ө���� �	������� 
	��;<������ ��
���������. 
=����	��� ���� ������ �#��� 
�������. $#� – ���������� ����� 
�������� ����� ������� ����, ����� 
������ ө����� ���� ����������. 
'	������ 
������ ��
������ ������% 

ө����� ������, 	��� 	��������� 
�#���-��
������ ������ ��� ����� 

ө��������� ����������� ө��� 
ө���. 

4	����� ����� �ә���������� 
����� ����, ����� 
���	�� 
ө���� ���� ������ 
�������� �ә����� ���� �� 
�������� ��� �������. 
>������% ��� 	����(�%��� 

ө�������� �	��� ө��� 
	
��� 
������ ����(������ 
������������� ������� 
�����. 4	����-�� 
�������������� ��������, 
	����� ������ ������.


���� �
'
�(�%, 
��	�	��% 
ө������� 
�����������: 

– +
��� 	���������� 
������� ������� 
���������� ������ 
������������ �	� 
����������� �������. 
Ә�
�� ������� ө����� 

���������� 
��. 4	� ������ 
����� 
������� �� ө����� ���������� ���� 
��� ���� ө�-��. *�������, ���� 
ө�� �������� ����������� 
�� 

����� 
��������� ����. +�� �	��� 

�� �%��� ������ �	����. ��
��� 
?#��#���� ?����
��/, 	
��� ә��� 
"������ $����	/ ������� 
����, 

����� �������� �����, �	� ����� 
������. 4	��� �ә��������� �ә��� 
������ �� 
	����. $#� – ��� ���� ���� 
������. ������ 
����� ������ – ����� 
����������� ��������. $#� – 
����� 
��������� ���������. 

'�!)�� ��&*
'��
, 
��������: 
– "��� ������� ����, ���������� 

������. !���, �������� ���������� 
	�� �������. @���, 
������ 

�� �ә��� ө���. ����, ����, 
�� 
������� ����, �� ���� ��������. 
*ә�������� ��� ���
����� �����-���� 
��������������� ���-��� �������, 
�ә��-�ә���������� ����������� 
�����. 
Ө� 
���� ө�� �������. '������ 
������ �������, ������� 	�
����� 
	����� �����. >������� �������� 
	������ 
��������� ������ ��������� 
�������.

�����+-� �∂
��
�,
"����� 	
����
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Шығарушы: 

«������ ��	
�» ��

Директордың 

орынбасары 

 ��������� 

������������

Бас есепшi 

 ���
�� 

Ә�I�������

�
������ – ��� ��	����� 
���!" ��#$�

��	��%
& �"'��!:

�"	�� Ө�)�*����$ Бас редактордың бірінші 
орынбасары

��+	�""� ������,�� Бас редактордың орынбасары – 

Астана қаласы �кілдігінің жетекшісі

-�"
& ���.��� 
компьютер орталығының жетекшісі

�ө"i� ��	�����"��!:

����� ����0��# – ����� �ә	
 ә�
��


��'1�" 0�-�#����� – ө	
� �ә	
 ����	��

�2�"�� ��,��� – ��	���� ����

�ә�4�� ,Ө������ – 
�i��i

��5��� �����. – �������

����'��6! ���4i��i �i"4i"��:

Байқал БАЙ#ДІЛОВ – Ақмола және 
 Солтүстік Қазақстан облыстары (8 778 910 45 34)

Шынаргүл ОҢАШБАЙ – Алматы облысы 
 (8 701 503 02 76)

Асқар АҚТІЛЕУ – Ақт�бе облысы 
 (8 778 523 44 96)

Фарида МҰҢАЛҚЫЗЫ – Маңғыстау облысы 
 (8 702 799 06 22)

Мұхтар ШЕРІМ – Оңтүстік Қазақстан облысы
 (8 701 428 21 08)

Айхан БАШТАШ – Осло, 
 Норвегия mahmutba@online.no

Ұлдай САРИЕВА – Батыс Қазақстан облысы 
 (8 705 150 48 30)

Кезекшi редактор 
�2�"�� ��,���

��	��%
&�!+ �����7��!:
050009, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 

93-үй (Абай даңғылының қиылысы) 

Телефондар: 8(727) 394-37-22; факс: 394-39-68 

Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 394-39-67 
(жарнама б�лiмiнің ішкі н�мірі 108)

Газет 2004 жылғы 14 желтоқсанда ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгiнде тiркелiп, 
бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы 

№5710-Г куәлiгi берiлген.

Мақала авторының пiкiрi редакция к�зқарасын бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.
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Бағасы келiсiм бойынша

Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады, 
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Әділбек 
НИЯЗЫМБЕТОВ:

Олимпиаданың екі дүркін күміс 
жүлдегері! Ұлттық құрама сапында өнер 

көрсеткен маңғыстаулық боксшы Әділбек 
Ниязымбетов Рио Олимпиадасында да өз 

шеберлігін көрсете білді. Финалға дейін шығып, 
кубалық боксшыға есе жіберді. Бұл кездесуді 

ақтаулық жанкүйерлері теңіз жағалауына 
қойылған үлкен экраннан тамашалап, 

қолдау көрсетті. Олимпиада 
аяқталғаннан 
кейін «Күміс 
жұдырықты» 
боксшымызбен  
сұхбаттасудың 
сәті түскен еді.  

– Ә	8"��� 7�+8�8+ '9��! 
��"�!�! ��<����� 84��� ө�8�84 
��"6�� 4!6��. ��>8� ��" ө�8�84 
���!"	! ��?

Ә	8"��� 0
&>!�����@: Иә, 
басылды. Бірақ әлі де бокс есіме 
түссе, �зекті �кініш �ртейді. Бокс 
әңгіме болған жердің бәрінде, 

есіңе қайта-қайта түсе береді екен. Уақыт �те 
келе бәрі де ұмытылады деп ойлаймын. 

– �9�	�� 7��8��8��� 7�����	� ���, 
7��1�<��	� ���. �"
�1
�	��!+ ��8 	B��8� �B�8� 
7B"	��8� ��! 2�'!�'� 	��8� ��"�� �9��	8"�@ 
�6��!> 6��� �"6�� ��"��!�. ���!��26� �
8��8+ 
	�1 ��"���!�.

Ә	8"��� 0
&>!�����@: Финалға шыққанға 
дейін алтын медальды алсам екен деп сан рет 
тіледім. Барынша тырыстым. 

– �9" 7�+8�8+	8 �8�<� ������!+?
Ә	8"��� 0
&>!�����@: Күміс болса да, 

еліме арнаймын. Биыл Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдығы. Алтын алсам, осы айтулы 
мерекеге арнаймын деп жоспарлаған едім. 
Бірақ ол биікті бағындыра алмадым. Мен 
�зге елде тусам 
да қаным қазақ, 
жаным қазақ. 
Мені қазақ елі 
есейтті, �сірді, 
жетілдірді. Екі 
күміс емес, екі 
алтын сыйласам 
да аздық етеді.

– ��8 
«�B�8����» 	�1 
���1 ������	�� 
���. �" ��! 
7�"! «�"�!� 
�"�� ����», – 	�1 
���"!6! �8"�	8?!

Ә	8"��� 0
&>!�����@: Иә, барлығы 
солай үміт артты. Алтын алсақ деген 
мақсатпен келдік. Бұл бұйырғаны деп 
ойлаймын. Vздеріңіз к�ргендей, алтын 
тұрмақ ештеңеге де ілінбегендер де болды. 
Қаншама спортшыларымыз ілініп тұрған 
медальдан айырылып жатты. Жәнібек 
#лімханұлы, Олжас Сәттібаев, Қайрат 
Ерәлиев сынды спортшыларымыз үлкен 
дайындықпен келген еді. Олар да �кініш 
білдіреді. Тек бұл спортшылар ғана емес, бүкіл 
құрама командамыз жақсы дайындықпен 
келді. Еліміздің атынан келген барша 
спортшыларымыз барынша күш сала 
білді. Ал біздің спортшыларды �згелер 
мойындап жатқанын байқадым. «Қазақстан 
құрамасының �кілдері жігерлі-қайсарлы» деп 
таңданысын білдіруде. 

– ��8��� �� ��2��!+ C
��"	� ��>	����8�8� 
7���B���"�� ��14!"�6�� ��"��!�. Ө>8 	� ��"�� 
��"	!. �9" ��>	��2<� '��	�� 	��!�	!'1�� 
4!'�!+?

Ә	8"��� 0
&>!�����@: Бұл кездесуге 
есемді қайтарамын деген мақсатпен шықтым. 
Қолымнан келген барлық күш-жігерімді 
салдым. Алайда есемді қайтара алмадым.

– �8�8�48 ��2�	'� 4!''��	� �	ә28� �B41�� 
7B�	8+. ,8><8�	8 �8�	�� '�"6� �"26� �!�!��!+. 
��<����� �8��> ��''!"�� 78���81 �"6�� 
�
&'�!�!+?

Ә	8"��� 0
&>!�����@: Иә, бірінші 
раундтан бастап, ұпай алу керек 
болды. Сондай қарқынмен бастадым. 
Қарсыласымның әдісі екінші н�мірде жұмыс 
жасау екен. Болмаса, контратакада жұмыс 
жасау. Мен екінші раундта оның соққыларын 
қысып, қайтарып жіберіп жаттым. Басқаша 
әдісте қолдандық. Үшінші раунд кезінде де 
қолымнан келгеннің бәрін жасадым. 

– 0�<8>8, ��8�48 
��2�	�� 7���B���"�� 
«7�+8��8 ��6�� ���2 
�����» 	�1 7���!. 
Ө>8+ '�"�� ��"�	!+?

Ә	8"��� 
0
&>!�����@: 
Бапкерлер маған 
екінші раунд 
біткен уақытта 
«осы үшінші 
раундта 
шешіледі», – деп 
айтты. Мені 
жігермен шықсын 
деген болу керек. 
Барымды салдым. 
Бірақ бұйырмады. 

– ����	�����!�!> 
���8+ 7�+8�8+� 
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Ә	8"��� 0
&>!�����@: Иә, олай болғаны 

рас. Біздің елдің байрағының шетте тұрғанын 
к�ргенде �з-�зімді ұстай алмадым. «Мен 
алтынға лайық емеспін бе, неге қол жеткізе 
алмадым», – деп қатты �кіндім. 
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Ә	8"��� 0
&>!�����@: Т�ртеуі де оңай 
емес. Негізінен, кездесудің біріншісі 
ол алғашқы болғандықтан, қиындау 
болады. Іріктеу кезеңі кезінде алғашқы 
қарсыласыммен жаттығу жасадық. Мен де 
қарсыласым да жеңіс үшін барын салды. 
Екінші қарсыластың бойы ұзын болды. Ол 
менен сескеніп шыққан сияқты. Бұрын 
91 келіде шығып, қазір 81-ге ауысқан 
екен. Бұл жекпе-жекте аса қатты қиналған 
жоқпын. Үшінші жекпе-жек британдық 
боксшысымен болды. Олимпиаданың 

алдында оқу-жаттығу жиыны болды. Сол 
кезде осы қарсыласыммен спаррингке 
шыққан едік. Онымен қалай бокстасу 
керектігін ұққандай болдым. Яғни пайдасы 
тиді деп ойлаймын. Шыны керек, бұл 
қарсыласымнан барлығы қорықты. 
Бапкерлерім де Жошуа Буатсидің үш 
кездесуінде барлығын накаундпен жеңгенін 
есіме салды. 

– ��"��8 �"
�1
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Ә	8"��� 0
&>!�����@: Мен қазір демалуға 
шығамын. Жалпы, Олимпиадаға қатысу-
қатыспауымды жеке бапкерлерім шешетін 
болады. 

– Ә	8"��� ��1��� ��"2 7ә�� �����!� '9�2 
��	� ��� ��?

Ә	8"��� 0
&>!�����@: Бапкер болғым 
келмейді. Неге десеңіз, бапкерлеріме 
қарап, жұмысының оңай емес екенін 
байқаймын. Күн демей, түн демей тер т�геді. 
Боксшыларымен бірге отбасынан алыстап, 
жұмыс бабымен әр жақта жүреді. Бапкер 
– ол біздің екінші әкеміз сияқты. Отбасын 
құруға келетін болсақ, мен осы Олимпиаданы 
күттім. Мақсатым – алтын алу болатын. Бірақ 
бұйырмады. Құдай қаласа, к�п ұзамай, жақсы 
жаңалық естисіздер. Таңдап қойған аруым 
бар. 
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дарының текетіресі

Үш кезеңде сайыскерлер деңгейі 
қойылған талапқа сай бағаланды. Атап 
айтсақ, «Каспий дербиі» кезеңінде 
қатысушы елдердің теңіз жаяу әскерлері 
б�лімдері �зара бәсекеге түсті. Ал «Каспий 
кубогін» су үсті кемелері сарапқа салды. 

Сонымен қоса, теңіз жаяу әскерлері 
б�лімдері мен су үсті кемелері экипаждары 
спорттық сайыстар бойынша сынға түсті. 

Биыл дүбірлі дода 24 тәулікке 
созылып, Азия, Еуропа, Африка және 
Латын Америкасы елдерінен 120-ға 
жуық армиялық құрама мен 3000-нан аса 
әскери қызметші бәсекеге түсті. К�пшілік 
жеңімпаз жауынгерлік кеме экипажын аса 
құрметпен қарсы алды. Маңғыстау облысы 
әкімінің орынбасары #нуар Ш�жеғұлов 
бүгінгі күн батырларын мерейлі жеңіспен 
құттықтап, сәттілік тіледі.

Жауынгерлер Каспий �ңірі 
мемлекеттерінің әскери ынтымақтастығын 
нығайтқаны және әскери қызмет 
абырой-беделін арттырғаны үшін облыс 
әкімі тарапынан арнайы алғыс хат және 
қаржылай сыйлықпен марапатталды. 

F�"��5 ����0�#, ����

Еліміздің әскери 
теңізшілері тамыз 

айында өткен «Армия 
халықаралық ойындары 

– 2016» сайысында 
күміс жүлдені иеленді. 
Халықаралық байқау 

ең алдымен Каспий 
өңірі мемлекеттері 
қарулы күштерінің 
ынтымақтастығын 

нығайту, әскери қызметтің 
беделін арттыру, кеме 

командирінің ұтқырлығы 
мен кәсіби дайындық 

деңгейін тексеру, су үсті 
кемелерінің экипаждары 

арасында бәсекеге 
қабілеттікті дамыту 
мақсатын көздеді. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

