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ЕЛМЕН БІРГЕ ЕСЕЙГЕН АЗАМАТ 

Мерекелік 
тілек

 Мереке қарсаңында мерекелік 
көңіл-күй болғаны қандай жақсы! 

Бірақ үнемі олай бола бермейді ғой.

Аймақ 
басшысы 
Гүлшара 

Әбдіқалықова 
Тәуелсіздік 

мерекесінде 
ҚР Тұңғыш 

Пре зиденті 
қорының 

ұйымда с-
тыруымен 

өткен 
«Ел үміті» және 

«Мың бала» 
жобасының 
же ңімпаз-

дарын 
қабыл дады. 

Жиында аймақ 
басшысы 

терең білім алу 
қай кезеңде 

де өзекті 
екенін 

айтып, зияткер, 
көшбасшы 
бала ларға 

сәттілік 
тілеп, айрықша 

сенім 
білдірді.

 – 

Жыл жабар тұста шекарамызды шегелеп, аңсаған азаттығы-
мызды алып, егемен елге айналдық. Биыл Алаш елінің азаттық 
алғанына – 29 жыл. Ел өмірі үшін елеулі күнде дүние есігін ашып, 
әулетке қос қуаныш болған жандар елімізде көп емес. Соның бірі 
– Азамат Қабақов. 

Ол Өңірлік коммукациялар қызметінде жұмыс істейді. Тәуелсіздік 
мерекесін құрдасым деп білетін Азамат өмірдің мұндай сәйкестігін 
жақсылыққа балап, үнемі мақтан етіп жүреді.



22

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ 
БЕРУ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

NEWS

ЖАСТАР 
ФОРУМЫ

БІРЛІК ПЕН ЫНТЫМАҚ – 
ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰТҚАСЫ

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  БИЗНЕС-ЖОСПАРЫ
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ЖУРНАЛИСТИКА – 
ӨНЕР

Ел жастарын ынталандыру мақсатында 1992 жылдан бастап «Дарын» мемлекеттік 
жастар сыйлығын беру дәстүрге айналды. Бүгінде 264-тен астам талантты жас 

сыйлықтың лауреаты атанды. Биыл да игі бастама жалғасын тауып, журналистика 
саласы бойынша “Hi-Tech” және “Сенат сөзі” бағдарламасының жүргізушісі Рауан 

Мыңбаев марапат биігінен көрінді. 
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ТЕСЛА
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА 

ҚАУІП ТӨНДІРУДЕ

ҚУАТТАНДЫРҒЫШЫ 
ЖОҚ СМАРТФОН

ЖАҢАРҒАН WHATSAPP

ӘУЕ ГАУҺАРТАСТАРЫ

ЦИФРЛЫҚ 
ШЕШІМДЕРДІҢ 

ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ

Біздің ел әлем елдері сияқты, жаһандық 
пандемияға тап болды. Осы жағдайға бейімделуге, 
ерекше және бұрын пайдаланылмаған шешімдерді 

іздеуге мәжбүр. Биыл әлемнің едәуір бөлігі 
карантинде болғанда, цифрлық қызметтер ерекше 
маңызға ие екенін түсінді. Нәтижесінде қашықтан 

білім беруді қамтамасыз ету және қашықтан 
жұмыс істеу, онлайн қызметтер мен сервистер 
көрсету, интернет сапасын арттыру бойынша 

жобалар іске асырылды. Бүгінде цифрландыру 
экономика дамуының негізгі трендіне айналды. 

Цифрлық технологияларды дамыту бүкіл 
еуразиялық экономикалық кеңістіктің басымдығы 

ретінде аталған.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ 
БИІК ТҰҒЫРДА

ТОЛҒАУ...

ТӘУЕЛСІЗДІК – ТЕҢДІГІМ
ШЫНДЫҚ 
ШЫРАҒЫ

МЕН 
ҚАЗАҚТЫҢ 

ҰЛЫМЫН!

ЗАҢДЫЛЫҚ
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Тәуелсіздік 
дегенде...

ЖЫРАУЛАР 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
ЖОҒАРЫ 
КЕЗЕҢДЕ ТҰР

СЫР 
ТЕАТРЫНДАҒЫ
ТҰҢҒЫШ 
«АБАЙ»
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ЖАҢА 4 СПОРТ ТҮРІ

КӘСІПҚОЙ БОКС – 
ОЛИМПИДАНЫ БАҒЫНДЫРУ ҮШІН 

МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ

18 желтоқсанда 
жерлесіміз 
Қамшыбек 
Қоңқабаев 

кәсіпқой бокстағы 
екінші жекпе-жегін 

өткізеді. Токио 
Олимпиадасына 

дайындығы 
ерекше оғлан 

шеберлігін 
кәсіпқой 

бокста шыңдай 
түсуде. Жекпе-

жек алдында 
Қамшыбекпен 
байланысып, 

оқырман 
көкейіндегі 

сауалдарға жауап 
алған едік.

ІРІКТЕУ ОЙЫНЫНДА
ІРІ ЕСЕП

Футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасы Еуропа чемпио-
натының іріктеу турниріндегі алғашқы ойынын Мажарстан 
футзалшыларына қарсы өткізіп, 5:0 есебімен жеңіске жетті.
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ГАЗЕТ ОҚУ – МӘДЕНИЕТТІҢ ТӨРЕСІ

ГАЗЕТКЕ ЖІБІ ТҮЗУ 
КӨЗҚАРАСЫ ЖОҚ АДАМ 
ҚАНШАЛЫҚТЫ БІЛІМДІ?

Газет – 
ең мықты 

идеологиялық 
құрал


