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»ÆÀÑÒÀÐ 
ÆÛÐËÀÉÄÛ«ÆÛÐËÀÉÄÛ«

  ЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫ

Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылып жатқан  «Жастар жырлайды» жазба ақындар 
айтысының финалына шыққандар белгілі болды. Қазылар алқасының шешімімен 4 ақын финалдық кезеңге 
жолдама алды. Олар Бексұлтан Орынбасаров, Динар Рахман, Шыңғыс Құдайберген және Айбану Қалиева. Ақтық 
сынға шыққан 4 ақын қазылардың нұсқауымен жұпталды. Сонымен жеребе рәсіміне сәйкес алғашқы жұп яғни 
Динар Рахман мен Шыңғыс Құдайбергеннің айтысын назарларыңызға ұсынамыз.
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БІЗДІҢ АНЫҚТАМА 

Баймаханов Қожахмет Мәдібайұлы 1953 жылы 21 қыркүйекте Қызылорда 
облысы Жалағаш ауданында дүниеге келген. Томск инженерлі-құрылыс 
институтын бітірген. Мамандығы: инженер-құрылысшы. Әр жылдары ПТО басшысы, 
бас инженер, ПМК басшысы, трестердегі ПМК бастығы қызметін атқарған. 
«Кызылордасель-строй-16», «Риссовхозстрой», ПСО «Кызылордамелиорация» 
серіктестіктерінде еңбек еткен. 1989 жылы бес жыл М.Калинин атындағы 
совхоз директоры, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі қаржы және 
бюджет комитетінің халық шаруашылығы бюджетінің шығыстары жөніндегі кіші 
комитетінің төрағасы, “Арна” АҚ ПМК бастығы, Қызылорда облыстық құрылыс, 
тұрғын үй, сәулет және аумақтарда құрылыс салу басқармасының бастығы 
болған. 1997-1999 жылдары Жалағаш ауданының әкімі. Мұнан соң бес жыл 
Қызылорда қаласының әкімі қызметін атқарған. «Асар-Холдинг» серіктестігінің 
директоры. ҚР Жоғарғы Кеңесінің XIII-інші шақырылымының депутаты, ҚР 
Парламент Сенатының экс-депутаты. «Нұр Отан» партиясының мүшесі, «Құрмет» 
орденінің иегері, ҚР «Құрметті құрылысшысы». Жары Әзиза Құстабаевамен бірге 
ұлағатты ғұмыр кешіп, Тұмар, Раушан, Шолпан, Дархан есімді ұл-қыздарын 
тәрбиелеп жеткізді. Отыздан астам немеренің ардақты атасы.

**

**

**
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СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫ:СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫ:
БИЫЛ  РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ  БИЫЛ  РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ  

ТЕКСЕРУ   АЯҚТАЛАДЫ ТЕКСЕРУ   АЯҚТАЛАДЫ 
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БОЛАШАҚҚА БАТЫЛ ҚАДАМ 
БАСҚАН БІЛІМ ОШАҒЫ

«Ақмешіт колледжі» − техникалық және кәсіптік білім беру 
саласындағы бәсекеге қабілетті оқу орнының бірі. Білім 
ошағы 2004 жылдың сәуір айында Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің №353 бұйрығымен Қызыл-
орда инженерлік-экономикалық институтының жанынан 
ашылды. Оқу орны еңбек нарығының талаптарына сәй-
кес аймақтың экономикасы мен әлеуметтік саласын 
дамытуға қатысады. Колледж өңірдің кәсіпорындарымен 
тығыз байланысып, колледждермен және мектептермен 
бірлесіп жұмыс істейді. Ақмешіт колледжі 2019 жылы 
Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінен (НААР) 
халықаралық институционалдық және мамандандырылған 
аккредиттеуден өтті. Колледж әкімшілігі табандылығы мен 
нәтижелі жұмыстарды ұйымдастыруының арқасында 
аккре дитациялау сараптау комиссия мүшелері колледжге  
оң  баға  берген.  Білім  ордасының бүгінгі тыныс тіршілігі 
туралы колледжі директорының міндетін атқарушы Көктем 
Ақарысұлы тарқатты.
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Қазақстандық БАҚ беттерінде спорт саласындағы бірнеше былықтың беті ашылуда. 
Алғашында қыздар боксы сынның астында қалса, одан кейін дзюдо мен ауыр атлетикадағы 
жағымсыз ақпаратқа қанық болдық.  Енді бұл қатарға байдарка мен каноэ спорты қосылды. 

2018 жылы Аргентинада өткен жастар Олимпиадасында қазақ спортының қоржынына 
тарихи медаль түсті. 16 жастағы Диас Бахраддин байдарка және каноэдан Олимп шыңын 
бағындырып, кенже қалған спортқа жан бітірді. Олжалы оралған оғланға Қызылорда облысының 
сол кездегі әкімі, бүгінгі Мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев үш бөлмелі пәтердің кілтін 
сыйға тартады. Сонымен қатар облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы Диастың 
ерен еңбегін бағалап, 140 мың теңге көлемінде жалақы тағайындайды. Алайда бірнеше ай 
өткен соң Диастың спорттағы жағдайы құбыла бастады. Бапкердің қателігінен кейін жаттығудан 
шеттетілді, жарыстарға жіберілмеді. Арада бірер жыл өте салысымен Диас берілген пәтерден, 
артынша тағайындалған жалақыдан айрылды. Спорттағы сүреңсіз саясаттың құрбаны болған 
Диас Бахраддин редакцияға келіп, мән-жайды егжей-тегжейлі жеткізді.

ЖӘНІБЕК 	АРАШАДА 
Ж�ДЫРЫ	ТАСАДЫ
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АҚМЕШІТ

JULDYZ – JORAMALJULDYZ – JORAMAL

ТӘУЕЛСІЗДІК – ТӘУЕЛСІЗДІК – 
ТӘҢІРДІҢ ТАРТУЫТӘҢІРДІҢ ТАРТУЫ

Азат Бисенбекұлы ӘБДІРАЗАҚОВ, 
Қызылорда облысының 

мамандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының бас маман-сот 
отырысының хатшысы:


