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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жеке �зінің және бар-
ша қазақстандықтардың атынан %збекстан Президенті 
Шавкат Мирзиёевті және �збек халқын ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдығымен құттықтады, деп хабарлады Мемлекет 
басшысының баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қазақстан Президентінің 
атына келген хатта Джозеф 
Байден Се мей ядролық поли-
гонының жа был ғанына отыз 
жыл толуына орай құттықтауын 
жеткізген.

– 29 тамыз күні Семей ядро-
лық полигонының жабыл ғанына 
30 жыл толуына орай Америка 
Құ рама Штаттары ның атынан 
Қазақ стан Респуб ли касының 
халқына ең ізгі құттық тауымды 
білдіргім келеді. Америка Құрама 
Штатта ры бұрынғы сынақ 

полиго ны аймағын қалпына 
келтіру мен оның қауіпсіздігін 
қамтама сыз ету бойынша Сіздің 
Үкіметіңізбен ара дағы жалғасып 
жатқан ынты мақтастықты қоса 
алғанда, Қазақ станмен берік 
серіктестігін нығай та бермек. 
Америка Құрама Штаттары 
Қазақстанның тəуелсіз дік ал-
ған алғашқы күнінен бас тап 
Семей аймағында əріп тес тік 
қарым-қатынаста жұ мыс тар 
атқарып келеді, – деп жазды 
АҚШ Президенті.

Джозеф Байден қауіп-қатер-
лерді бірлесіп төмендетуге 
бағыт талған Нанн-Лугар бағ-
дарламасы аясында кеңес тік 
ядролық сынақ инфра құ ры-
лымынан қалған мұ раны жою 
жолында Қазақстан мен АҚШ-
тың бірігіп жұмыс атқар ғанын 
еске алып, екі елдің дос тығын 
атап өтті.

– Америка Құрама Штат-
тары Сіздің еліңізді дос деп 
мақ тана айтады жəне мен серік-
тестігіміздің əлеуетін толық əрі 
жемісті іске асыру үшін Сізбен 
жұмыс істеуге дайынмын, – 
делінген Джозеф Бай деннің 
хатында.

– Бауырлас Өзбекстан бұл 
айтулы күнге ұлттық бір тұ-
тастығымен, экономикалық 
дамуының жоғары қарқынымен 
жəне əлемдік қоғамдастықта 
лайықты беделімен қуатты əрі 
өркендеген мемлекет ретінде 
жетіп отыр. Өзбек халқы Сіздің 
жасампаздық саясатыңыз бен 

табысты жүзеге асып жатқан 
ауқымды реформаларыңызды 
қолдай отырып, тұрақты даму 
жолын жалғастыра беретініне 
сенімдімін, – деп жазылған 
Мемлекет басшысының жедел-
хатында.

Қасым-Жомарт Тоқаев екі 
ел арасындағы тарихы терең 

стратегиялық ынтымақтастыққа 
жоғары баға берді.

– Сізбен бірлесіп атқарып 
жатқан жұмысымыз екіжақты 
деңгейде де, аймақтық жəне 
халықаралық ынтымақтастық 
ая сында да Қазақстан мен 
Өзбек станның өзара іс-қимы-
лын дағы зор əлеуетті толық іске 
асыру үшін қызмет ететініне се-
німдімін, – делінген жеделхатта.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
Шав кат Мирзиёевке жауапты 
мемлекеттік қызметте табыс, 
бауырлас Өзбекстан халқына 
өркендеу мен өрлеу тіледі.

Қымбатты отандастар!
Құрметті Парламент депутаттары 

мен Үкімет мүшелері!

Биыл егемен ел болғанымызға 
30 жыл толып отыр. Тəуелсіздік – біздің 
ең қастерлі құндылығымыз.

Қазақстан Тұңғыш Президентіміз – 
Елбасының дара саясатының арқасында 
табысты ел ретінде бүкіл əлемге таны-
мал болды. 

Ең басты жетістігіміз – біртұтас ел 
болып, жаңа мемлекет құрдық. Ірге-
мізді бекітіп, еңсемізді тіктедік. Халық-
аралық қауымдастықтың белді мүше-
сіне айналдық. Тұрақты қоғам қалып-
тас тырып, орнықты даму жолына түстік.

Мемлекеттілігімізді нығайту үшін бір 
ел болып еңбек етіп жатырмыз.

Егемендік дегеніміз – жалаң ұран мен 
жалынды сөз емес.

Біз үшін ең маңыздысы – əр азаматтың 
Тəуелсіздік игілігін сезіне алуы. Оның 
басты көрінісі – елдегі бейбіт өмір, 
қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық. 
Сондай-ақ халықтың тұрмыс сапасының 
жақсаруы жəне жастардың болашаққа 
нық сеніммен қарауы. Барлық бастама-
мыз осыған бағыт талуда.

Біз тұғыры мығым ел болу жолын-
да кедергілерді еңсеріп, қиындықтарды 
жеңіп келеміз. Мұның бəріне берекелі 
бірлік пен еселі еңбек арқылы жеттік.

Еліміз Тəуелсіздік жылнамасының 
төртінші онжылдығына қадам басқалы 
тұр. Бұл кезеңнің оңай болмайтыны 
қа зірдің өзінде айқын байқалуда. Сон-
дықтан, кез келген сын-қатерге дайын 
болуға тиіспіз. Тынымсыз ізденіп, ұдайы 
алға ұмтылуымыз қажет.

Менің Қазақстан халқына биылғы 

Жол дауым мынадай мəселелерге арна-
лады.

І. Пандемиядан кейінгі 
кезеңдегі экономикалық 

даму
Орталық Азиядағы экономикасы 

ең ау қымды ел саналатын Қазақстан 
қазір пандемияның зардабын тартуда. 
Деген мен қиындықтарға қарамастан, 
бағдарымызды берік ұстанып келеміз.

Біз орта мерзімді экономикалық 
саяса тымызды айқындап, мемлекеттік 
баста маларды реттеу үшін 2025 жылға 
дейін гі дамудың Ұлттық жоспарын 
жəне Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа 
жүйесін қабылдадық. Ұлттық жобалар 
бекітілетін болады.

Стратегиялық мақсатымыз – Орталық 
Азиядағы көшбасшылық рөлімізді 
күшейту жəне əлемдік экономикадағы 
орнымызды нығайту.

Экономикамызға тікелей инвестиция 
тарту ісін жалғастырудың жаңа тəсілі 
ретінде Стратегиялық инвестициялық 
келісім ұғымы енгізілді. Квазимемлекеттік 
секторды оңтайландыру үшін нақты ша-
раларды қолға алдық. «Бəйтерек» жəне 
«ҚазАгро» холдингтерін біріктірдік. 
Еншілес компаниялар екі есе азайды, 
олардың штат санын бір жарым есе 
қысқарттық. Жаңа, қуатты даму инсти-
тутын құрдық.

Пандемия кезінде мемлекет азамат-
тарға жəне кəсіпкерлерге ауқымды əрі 
жедел қолдау көрсетті.

«Қарапайым заттар экономикасы» 
бағдарламасы өзінің тиімділігін дəлел-
деді. Оны жүзеге асыру барысында 3,5 
мыңнан астам жоба іске қосылды. Сон-
дай-ақ 70 мың жұмыс орны ашылды. Өн-
дірілген өнім мен көрсетілген қызметтің 
жалпы құны 3,5 триллион теңге болды.

«Бизнестің жол картасы» бағдар-
ламасының арқасында 66 мың жоба мем-
лекет тарапынан қолдау тапты. Бұл 150 
мыңнан астам жұмыс орнын ашуға жəне 
сақтап қалуға септігін тигізді.

Зейнетақы жинақтарын мерзімінен 
бұрын пайдалану туралы бастама эконо-
микаға айтарлықтай əсер етті. Ең басты-
сы, оның əлеуметтік ықпалы айрықша 
болды. Осы шараның арқасында мил-
лионнан астам азаматымыз тұрғын-үй 
жағдайын жақсартты. Кейбірі ипотекалық 
қарызын азайтты.

Жалпы, экономикалық дамуымызда 
оң үрдіс бар екені сөзсіз. Алайда бүгін-
гі ахуалдың əлі де күрделі екенін ашық 
айтуымыз керек. Сондықтан мен «Қа-
рапайым заттар экономикасы» жəне 
«Бизнестің жол картасы» бағдарла ма-
ларының мерзімін 2022 жылға ұлас тыру 
туралы шешім қабылдадым. Бұл мақсатқа 
бөлінетін қаржының жалпы көлемі 
кемінде бір триллион теңге болады.

Қазақстан мемлекеттік қарызы азды-
ғының жəне едəуір қоры болғанының 
арқасында індет салдарын біршама тиімді 
еңсеруде. Бұл – біздің елеулі бəсекелік 
артықшылығымыз. Одан айырылып 
қалмауымыз керек.

(Жалғасы 2-3-беттерде)

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауы

Халық бірлігі және жүйелі реформалар – 
ел өркендеуінің берік негізі

Парламенттің 
II сессиясы 
ашылды

––––––––––––––––––––––––––––––
Кеше палаталардың бірлескен отыры-
сында Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
VII шақырылымдағы Парламенттің 
екінші сессиясының ашылуын жарияла-
ды, деп хабарлады Мәжілістің баспас�з 
қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––

Жаңа сессия ресми ашылғаннан кейін 
еліміздің Əнұраны орындалды. Парламенттік 
сессияны ашқан Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына  «Халық 
бірлігі жəне жүйелі реформалар – ел 
өркендеуінің берік негізі» атты Жолдауын жа-
риялап, Қазақстанның алдағы даму стратегия-
сын айқындап берді.

Қасым-Жомарт Тоқаев пандемиядан кейінгі 
кезеңдегі елді одан əрі дамытуға, денсаулық 
сақ тау жүйесінің тиімділігін арттыруға, сапалы 
біліммен қамтуға, өңірлік саясатты жетілдіруге, 
еңбек нарығында тиімді экожүйе құруға, саяси 
жаң ғыруға, адам құқығын қорғау мен ұлтты 
ұйыс тыруға бағытталған бастамаларын жа-
риялады.

Президент Қазақстан халқына Жолдауын 
ел Тəуелсіздігінің 30 жылдығына арналған сөз-
дерімен бастады.

– Биыл егемен ел болғанымызға 30 жыл 
толып отыр. Тəуелсіздік – біздің ең қастерлі 
құндылығымыз. Қазақстанның Тұңғыш Пре зи-
денті – Елбасының дара саясатының арқасында 
табысты ел ретінде бүкіл əлемге танымал 
болдық. Ең басты жетістігіміз – біртұтас ел бо-
лып, жаңа мемлекет құрдық, – деді Президент. 

(Соңы 9-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Е.Ш.Қараш�кеевті тағайындау туралы

Ербол Шырақпайұлы Қарашөкеев Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі лауа-
зымына тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 қыркүйек
№ 650

Өзбек елін құттықтады

Ербол Шырақпайұлы ҚАРАШӨКЕЕВ
1976 жылы туған. Əл-Фараби атын-

дағы Қазақ мемлекеттік ұлттық уни -
верситетін, Қазіргі заманғы гумани-
тарлық институтын бітірген. Менед ж-
мент саласындағы маман, заңтану бака-
лавры, экономика магистрі.

1998 жылы Статистика агенттігінің 
бас маманы ретінде еңбек жолын бас-
тады.

1999-2001 жылдары Президент 
Əкімшілігінде қызмет атқарған.

2001-2013 жылдары «Экспорттық кредиттер мен инвестиция-
ларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпора-
циясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитетінің «Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу орталығы» 
РМК, «ҚБТУ мұнай-газ инжинирингі жəне ақпараттық техноло-
гиялар институты» ЖШС басшылық жасаған.

2013-2016 жылдары «Қазақстанның тұрғын үй-құрылыс 
жинақ банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары. 

2016-2019 жылдары Президент Əкімшілігінің Əлеуметтік-
экономикалық мониторинг бөлімі меңгерушісінің орынбасары. 
2019 жылдың қаңтарынан 2021 жылғы наурызға дейін Қаржы 
министрлігі Қазынашылық комитетінің төрағасы, «ҚазАгро» 
холдингі» АҚ Басқарма төрағасы.

2021 жылғы сəуір-шілде аралығында – Қазақстан Респуб ли-
касының Қаржы вице-министрі.

2021 жылғы шілдеден бастап Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы вице-министрі – министрдің міндетін 
атқарушы.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына 
АҚШ Президенті Джозеф Байденнен хат келіп түсті, деп 
хабарлады Қазақстан Президентінің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Сүйегім – 
қазақ, етім – 
қырғыз»

10-бет

Тарихты тану,
атамекенді 
ардақтау

11-бет

Қазақстан – 
Украина – 
2:2

14-бет



16 2 ҚЫРКҮЙЕК 2021 ЖЫЛ

Жалпыұлттық республикалық газет. 1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады 

Дархан ҚЫДЫРƏЛІ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасы

Владимир КУРЯТОВ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасының бірінші орынбасары

Айбын ШАҒАЛАҚ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасының орынбасары

Ерболат ҚАМЕН – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасының орынбасары

Индекс 65392. Аптасына 5 рет шығады.
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ 
компьютер орталығында теріліп, беттелді. 
Көлемі 8 баспа табақ. Нөмірдегі суреттердің 
сапасына редакция жауап береді. 
«Egemen Qazaqstan» газетінде жарияланған 
материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды. 

Газетті есепке қою туралы 
№01-Г куəлікті 2018 жылғы 23 сəуірде
Қазақстан Республи касының 
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Ақпарат комитеті берген. 
«Egemen Qazaqstan» жалпыұлттық 
республикалық газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 
Сапа менеджменті жүйесі. 
Талаптар талаптарына сəйкес сертификатталған.

Жарнама, хабарландырудың мазмұны мен мəтініне 
тапсырыс беруші жауапты.
Газеттің жеткізілуіне қатысты сұрақтар үшін 
байланыс телефоны: 1499 («Қазпошта» АҚ)
ТАРАЛЫМЫ 152 303 дана

Нөмірдің кезекші редакторлары
Рауан ҚАЙДАР, Дүйсенəлі ƏЛІМАҚЫН

MЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 
010008 Нұр-Сұлтан, «Егемен Қазақстан» газеті» көшесі, 
5/13 050010 АЛМАТЫ, Абылай хан даңғылы, 58а
АНЫҚТАМА ҮШІН:
Нұр-Сұлтан: АТС 37-65-27, факс 8 (7172) 37-19-87; 
Электронды пошта: info@egemen.kz 
Интернет-редакция: portal@egemen.kz 
Алматыда: 8 (727) 273-07-87, 
факс 8 (727) 273-07-87; 
Электронды пошта: almaty@egemen.kz 
МАРКЕТИНГ БӨЛІМІ:
Нұр-Сұлтанда – 8 (7172) 37-60-49, 37-64-48, 
advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru
Алматыда – 8 (727) 273-74-39, факс – 273-07-26, 
adv@egemen.kz

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:
Нұр-Сұлтан – astana@egemen.kz 
Ақтау – mangystau@egemen.kz
Ақтөбе  – aqtobe@egemen.kz
Талдықорған – 7su@egemen.kz
Атырау – atyrau@egemen.kz
Көкшетау – kokshe@egemen.kz
Қарағанды  – qaragandy@egemen.kz
Қызылорда – qyzylorda@egemen.kz
Қостанай  – qostanai@egemen.kz
Орал  – bqo@egemen.kz
Өскемен  – shygys@egemen.kz
Павлодар  – pavlodar@egemen.kz
Тараз  – taraz@egemen.kz
Шымкент  – oqo@egemen.kz
Петропавл – sqo@egemen.kz

Бас редактор
Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ

Бас редактордың орынбасарлары
Кəрібай МҰСЫРМАН
Думан АНАШ
Талғат БАТЫРХАН

Жауапты хатшы 
Самат МҰСА

МЕНШІК ИЕСІ:
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы

Саясат жəне құқық бөлімі
Жолдыбай БАЗАР

Экономика бөлімі
Қымбат ТОҚТАМҰРАТ

Əлеумет жəне білім бөлімі
Орынбек ӨТЕМҰРАТ

Мəдениет жəне руханият 
бөлімі 
Мирас АСАН

Əдебиет жəне өнер бөлімі
Ерлан ЖҮНІС

Интернет-редакция бөлімі
Динар КЕРІМ

ДИДАР

Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ, 
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Нысан елорда іргесіндегі Бозоқ көлі нің 
жағасына жақын орналасыпты. Бол жам 
бойынша мұнда дəулетті адам өмір сүр-
ген. Оған қазба кезінде табылған жəді-
герлер мен қираған үй аумағының үлкен-
дігі айғақ. Мамандардың айтуы бойын-
ша, бұл қыстақ осыдан екі ғасыр бұрын 
са лын ған. Оған қазба кезінде табылған 
мəлі меттер куə. Өйткені үй орнынан қа-
быр    ғаны жы лытатын пеш табылып отыр. 
Ол бес құдыққа бөлініп қаланған. Бұ ған 
жиек т ес үлкен қораның сорабы са қталған. 
Бұ дан басқа, қылыш, тоқыма зат тар, дəрі 
құю   ға арналған шыны ыдыс, көп теген ке -
ра   микалық бұйым қазылып алынып ты. 

Осында қазба жұмысын жүргізген 
археолог Серғазы Сəкеновтің пайымда-
уынша, жоғарыда табылған тұрмыстық 
заттар ХVIII ғасырға тəн екені анық 
жəне мұндай қымбат дүниелерді сол 

кезде дəулетті адамдар қолданатын болған. 
Сондай-ақ қазба кезінде табылған жа-

нуарлар сүйегіне қарағанда, мұнда негі-
зінен жылқы мен ірі қара мал ұсталған. 
Тұ рақ тың батысы жайлау, ал шығыс бөлігі 
қыс тау ретінде қолданылған. Сонымен 
қа тар бұл жерден ертедегі сүттартқыш 
құ рал дың бөлшегі табылуына қарағанда, 
ХVIII ғасырдың өзінде қазақтар сүт пен 
қай  мақты айырып пайдаланғаны бай-
қалады. 

«Бүгінде ХVIII-ХІХ ғасырдағы тари-
хымызды түгендеуге ерекше көңіл бөлі-
нуде. Біз осы қыстауды зерттей оты рып, 
сол кез дегі халықтың кəсібін білгіміз кел-
ді. Қазірдің өзінде олардың сыртпен ба-
рыс-келіс жасағаны, осы жерде сауда ісі 
да мығанын анықтадық. Олар мал шаруа-
шы лығымен айналыса отырып, алын ған 
өнімді өңдеумен де айналысқан» дейді 
«Бозоқ» Мемлекеттік тарихи-мəдени 
му зей-қорығының ғылыми хатшысы 
Айнагүл Ғаниева.

ЖӘДІГЕР

Көне қыстау орны табылды
––––––––––––––––––––––––
Мәдениет және спорт министр-
лігінің қолдауымен қолға алын -
ған «Нұра-Есіл &зен дері ара-
лығының мәдени гене зисін қа-
лыптастырудағы палео гео г ра-
фиялық фактор: үй құры лы-
сының ерекшеліктері және оның 
эволюциясы» атты археоло гия-
лық барлау жұмысы аясында 
қызмет атқарған археологтер 
жақында елорда іргесінен ХVIII 
ғасырға тән қазақ қыстауының 
орнын тапты.
––––––––––––––––––––––––

«Домалақ ана» 
операсы 
сахналанады

––––––––––––––––––––––––––––––––
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында Шым-
кент қалалық опера және балет театры-
ның ұжымы 2-3 қыркүйек күндері «Астана 
Опера» мемлекеттік опера және балет 
 театры сах насында Тасқын Жармұхаметтің 
«Дома лақ ана» операсын к&рермен назары-
на ұсынады. 

––––––––––––––––––––––––––––––––

Маржан ?БІШ, 
«Egemen Qazaqstan»

Опера жəне балет театрының директоры 
Майра Мұхамедқызының айтуынша, пандемияға 
байланысты екі жылдан бергі алғашқы сапарға 
ұжым тыңғылықты дайындалған. Нұр-Сұлтан 
қаласына театрдың 170-ке жуық қызметкері кел-
се, елордадан 50-ге жуық маман мен арнайы 
аспаптармен қосылып, «Домалақ ана» операсы 
сахналанбақ. Идея авторы – Қазақстанның еңбек 
сіңірген əртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Майра Мұхамедқызы, қойылымның композиторы 
Мəдениет саласының үздігі Тасқын Жармұхамет. 
Либреттосын жазған Қазақ станның еңбек сіңірген 
қайраткері Асхат Мае миров, қоюшы-режиссері – 
Михаил Панд жавидзе, қоюшы-дирижер – Мəди 
Өмір зақов, қоюшы-суретші – Бақыт Күзембаев. 

«Домалақ ана» операсы тек аналық қайсар жү-
рек пен қалың елге тараған кең пейілділікті айшық-
тап қана қоймай, қазақ халқының тарихындағы 
маңызды оқиғалардың қозғаушысы болған Бəйдібек 
батырдың өз халқына деген сүйіспеншілігімен бір 
арнаға тоғысып, қазақ елінің тарихи тереңдігін, 
мəдени көркемдігін кеңінен қамтиды.
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Азамат ЕСЕНЖОЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Рухани шараның ашылуына 
еліміздің Мəдениет жəне спорт 
вице-министрі Нұрғиса Дəуешов, 
Қазақстанның Қырғызстан да-
ғы елшісі Рəпіл Жошыбаев жəне 
Қырғыз Республикасы Прези-
денті əкімшілігі  нің басшысы Сү-
йінбек Қасмамбетов пен сол ел дің 
Мəдениет, ақпа рат, спорт жəне 
жастар саясаты ми нистрі Қай рат 
Иманалиев қа ты сып, өнер паз-
дарға сəттілік тіледі.

Нұрғиса Дəуешов өз сөзінде 
екі ел арасындағы татулықты, 

бірлікті жəне ортақ құндылықты 
ежелден өнер арқылы насихат-
тап келе жатқан майталмандар-
ға тоқталып, аталған игі дəстүр 
жоғары деңгейде жалғаса бере-
тініне сенім білдірді.

«Қыз-жігіт. Сармерден» – 
қыр   ғыз телекөрермендері қызы-
ғып көретін бағдарламаның бірі. 
Жо  баның негізінде қыздар мен 
жі гіт  тер халық ауыз əдебиетінен 
ма  қал-мəтел, жаңылтпаш, əзіл ай-
тып жарысады.

Концерттің түсіріліміне елі-
міздің атынан дəстүрлі əншілер 
– Клара Төленбаева, Ардақ Бала-
жанова, Айгүл Елшібаева, Қазбек 

Əдікей, Марат Сүгірбай, Бейбіт 
Мұсаев, күйші Нұркен Əшіров 
жə не «Салтанат» би ансамблі 
қатысты. Ал қазылар құрамында 
Қазақ стан мен Қырғызстанның 
халық əртісі Алтынбек Қораз баев, 

Қазақстанның еңбек сіңір ген 
қайраткері Елмұра Жаңа бер-
генова болды.

Бағдарламаның алғашқы күні 
«Сармерденді» қазақ жігіттері 
мен қырғыз қыздары ойнады.

Телевизиялық бағдарламаға түсті
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Таяуда Қырғыз елінің  астанасы Бішкекте қазақстандық 
&нерпаздардың қатысуымен «Қыз-жігіт. Сармерден» атты 
телевизия форматындағы бағдарламаның түсірілімі &тті.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БӘРЕКЕЛДІ!

Екі теннисшіміз – 
екінші айналымда

–––––––––––––––––––––––––––
Нью-Йоркте &тіп жатқан теннис-
тен АҚШ-тың ашық біріншілігіне 
Қазақстаннан алты теннисші қатыс-
қанымен, тек екі спортшымыз ғана 
екінші айналымға жолдама алды.
–––––––––––––––––––––––––––

Жарыстың бірінші күнінде Елена Рыба-
кина келесі кезеңге шыққан болса, кеше 
Александр Бублик дүниежүзілік рейтинг-
те 134-орында тұрған германиялық Янник 
Ханфманнан басым түсіп, екінші айналымға 
өтті. US Open турнирінің 31-ракеткасы 
болып тіркелген А.Бублик бірінші пар-
тияда қарсыласына бірде-бір гейм берген 
жоқ – 6:0. Екінші сетте допты ойынға қосу 
сəтінде жиі қателесіп, соның салдарынан 
германиялық спортшы 4:6 есебімен бұл 
сетті өз пайдасына жазды. Бірақ кейінгі 
екі сетте отандасымыз 6:2, 6:2 нəтижесі-
мен басым түсті. Енді жерлесіміз үшінші 
айналымға шығу үшін америкалық Джек 
Сокпен кездеседі. 

Өкінішке қарай, Зарина Диас бірінші 
матчында əлемнің 75-ракеткасы америкалық 
Аманда Анисимоваға 5:7, 2:6 есебімен есе 
жіберді. Осылайша, US Open додасында 
жекелей сында Қазақстаннан А.Бублик 
пен Елена Рыбакина ғана қалды. Елена 
екінші айналымда франциялық Каролин 
Гарсиямен кортқа шығады.

Бес кезеңде 
бестікке ене ала ма?

–––––––––––––––––––––––––––
Испания тас жолдарында &тіп жат-
қан велоспорттан «Испания Вуэль-
тасы» гранд-турының 16-кезеңінде 
Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick 
Step) топ жарды.
–––––––––––––––––––––––––––

Кезекті сайыс Испанияның солтүс-
тігінде орналасқан Ларедо мен Санта-Крус-
де-Бесана аралығында өтті. Екі қаланың 
арасын жалғаған 180 шақырым жолды 
нидерландтық Фабио Якобсен (Deceuninck-
Quick Step) бірінші болып бағындырды. 
Екінші орынды бельгиялық Йорди Мёйс 
(Bora-Hansgrohe) еншілесе, италиялық 
Маттео Трентин (UAE Team Emirates) 
үшінші сатыға табан тіреді. «Астананың» 
велошабандоздары арасынан ең үздік 
нəтижеге испаниялық Горка Исагирре мен 
ресейлік Александр Власов қол жеткізді. 
Олар мəреге 37 жəне 38-ші болып келді. 

Жалпы есепте қатарынан жеті күн 
бойы норвегиялық Одд Кристиан Эйкинг 
(Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 
көш бастап тұр. Оның уақыт көрсеткіші 
– 64 сағат 6 минут 47 секунд. Кристиан 
Эйкингтен 6 минут 4 секунд қалып тұрған 
«Астана» өкілі Александр Власов – 11-орын-
да. Қалған бес кезеңде А.Власов қарқынын 
күшейтпесе, үздік бестіктің қатарына іліге 
алмайтын түрі бар. 

Балуандар
Ослода белдеседі

–––––––––––––––––––––––––––
Еркін күрестен Қазақстан ұлт  тық 
құрамасының бас бапкері ?сет 
Серік баев қазан айында Норве гия-
ның бас шаһары – Осло қала сында 
&тетін әлем чемпионатына қаты-
сатын балуандардың есімін атады. 
–––––––––––––––––––––––––––

Əлем чемпионаты 2-10 қазан күндері 
Ослода өтеді. Оған Қазақстан сапынан 10 
ба луан қатысады. Атап айтқанда, Норвегия 
боз кілемінде ел намысын Мейрамбек Қарт-
бай (57 кг), Адлан Асқаров (61 кг), Əділ 
Оспанов (65 кг), Сырбаз Талғат (70 кг), 
Нұрқожа Қайпанов (74 кг), Болат Сақаев 
(79 кг), Азамат Дəулетбеков (86 кг), Əділет 
Дауланбаев (92 кг), Əлішер Ерғали (97 кг) 
жəне Олег Болтин (125 кг) қорғайды.

Дайындаған
?ли БИТOРЕ,

«Egemen Qazaqstan»

ТЕННИС ВЕЛОСПОРТ ЕРКІН КҮРЕС


