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жацгырту и

жасзлып,
бупнде
жогары
ногижелерге жетсе, биылгы
Жолдауында Елбасы кала мен
ауыл мектептер 1 арасындагы
б ш м беру сапасынын алшактыгын азайту кажеттш пн ай-

Бэсекеге цабыеттшк басты рж еттш к

Елбасы биылгы Жолдауын кындап отыр. К эапкерлш т
да «Бупн мен Казакстанды дамыту, шагын жене орга бизУшшчн жангырту жошнде
нестщ улес! 2050 жылга камшдет койып отырмын. Ел- ■рай кем дегенде 50% болуын
камтамасыз егу. Казакстан азадщ жаЬандык бэсекеге кабь
леттЫпн камтамасыз ететш
маттары ез бизнеан журпзу
экономикалык еам ш ц ж ана у ш н ауылда да, калада да 16
моделш куру кажет» деген бо- миллион тецгеге дейш шагын
латын. ©те дурыс айтылган. нееие алуга Ук 1мет пен акгмбупнде жэй гана ем1р суру дерге биылгы 1 цнлдеге дешн
емес, заман талабына сэйкес бизнест! кайта ретпу ж енщ аеп
болуымыз
ушш
кабшетп жуйел1 шаралар оз1рлеу м1вдет1
болуымыз шарт. 031М13Д1Н 61- жуктелдь Елбасы Жолдауы
Л1ктшпм1збеы когамнын да- эркашан ел1мЬ ушш мацызды
муына «3 0Сер1М13Д1 типзум1з маселелерд! камтып келед1.
кажет. 1997 жылы «Казакстан «Казакстанныц ушниш жац— 2030» Стратегиясы кабыл- гыруы: жаЬандык бвсекеге каданган болатын. Од кезде стра- бшеттЬпк» атгы Ж олдаудыц
тегияныц даму жолдары кол елдщ гикуметт1к турмыстык
ж агд а й ы н ж ан а б ш к те р ге басжетпсстсй к о Ы н ген е д |. Ж ы л д а р

Ж олаа» мазшдын> тус1нд1рд1
Наурыз
мерекеа
карсаяында Елбасы Жолдауындагы
эд!лет органдарына жуктелген
пакты тапсырмаларды кеншен
тус1НД1ру максатындаоблыстык
Э д 1лет департаментшн бас-

шысы Асхат Оразхан бастап,
республикалык
«Казакстан
зангерлер о д а г ы »
когамдык
б ф л е с т т Жамбыл облыстык
<1шпияттыннтн

хятш иги

!Ч-п-

танбеков, кэсшорын басшысы
Кайрат Терлкбаев. аудандык
Йэсшкерлер палатасынын ди
ректоры Рысбек 1\абылбеков.
сондай-ак. аудандык леер катынастары ошпмшш. кегш-кон
полицияс ыныц ек шдер1мен коса
жеке сот орындаушылар. коргаушылар катысты. Кездесу

асыру
саласындагы
функциялары
ягни. кукыктык
кызмет корсетуд) уйымдастыру, зияткерл1к мсиипк кукыктарын коргауды уйымдастырудагы
мемлекстпк
саясатты калыптастыру, зацды тулгаларды т1рксу, аткарушылык 1С журпзуд! КЯМ-

К^азУУ - жетктжтер мекеш
«У лтты к бзсек ел есп к кабшет! б^ршил кезекте онын бЫ м д!к децгёШмен
айкы ндалады » Елбасы Н.О.Назарбаевтьщ Жолдауынан.
«Гылым сапаеындагы кернект! болып аталуынын оз себепжет 1ст 1Г! ушш» дипломын ал^- тер! бар. Калашыктын шшдс;
Ел болашагы - жастар. Бо- ган ел1М13дег1 б1рден-б1р уни оку гимараттары, жатакханаверситет!. КазУУ АКШ. Улы- лар, Орта Азиядагы универсилашагымыз сешмд! оолу ушш
жастардын бЫ м децгеж оэсе- британия, Кытай. Германия, теттердш 1инндеп ен улкен юкеге кабшегп болу шарт. Елн Франция, Финландиямен, Жа- тапхана, студентгерге кызмет
пониямен жэне де баска шет корсету орталыгы «Керемет».
М1зде кадрлардыц отанына айналган, гасырлык тарихы бар, елд1к сер!ктестермен б1р1пп,
Мунда кореялык алдынгы каЮНЕСКО-мен, САКУ, элемдж тарлы технологиялармен жаббш м ш н кара шанырагы болып
атанган эл-Фарабн атындагы банкпен каржыландырылатын дыкгалган КазУУ студеттерше
Казак Улттык Универитет! ез1- 56 1р1 халыкаралык гылыми арналган медициналык орталык. юш!пр 1М супермаркет жэ
нщ бЫмгерлерше бэсекеге ка- жобалар жасап отыр.
КазУУ тулектерше келетш не де студентке’ кажет барлык
бш етп б ш м усынуда.
кызмет корсету турлср! бар.
«Сгса1 УаГие ОоИецех» ха- болсак, Казакстан халык жалыкаралык уйымнын''зерттеу зушылары Олжас Сулейменов, Сонымен катар”, капашык ш ш нэти же с шдс
университет с5б1ш КекЬтоайулы, Эзшхан де спорт комплекс. Олимпиада
элемдеп ен технологиялык Нуршайыков, Мухтар Магауин, чемпионы Баланднн атындагы
КР-нын, Жапониядагы елин- бассейн де салыиган.
дамы га н 50 университетгердщ
Л1Г1Н1Н кецесипа Курмансейт
1Ш1ндс 31 орын алып отыр.
Ел ертеш - бш м д| жастар.
ТМД елдери Шыгыс жэне Батырхан, КР Тетенше жэне «Булак керсен кезш аш» дее к т е т п елила Арын Бер1к, гендей, казак жастарын бйнмге
Орта Еурола елдер! ш ш де
жолыНда
Елбасы
100 патент пен 400 гылыми багыттау
КазУУ рейтингте жалгыз т!Н.Назарбаев
«Казакстаннын
31мге енген. сондай-ак Син жумыстардыц авторы, техника
гапур мен Япониямен катар гылымдапыныц докторы Жар- болашагы бупнп жастар. С1зАзия континенпнщ бетке ус- !- менов Аодурасул, 450 гылыми дер оларга калай бЫм берсетары болып огыр. КазУУ га- I ецбектердщ авторы, экономи- Н'здер, Казакстан сол-денгейде
болады» деп атап керсеткен.
лымдарынын жет 1ст!ктер 1 ен- I ка гылымдарыныц докторы
Д1р1стсрге енпзЫ п, гылыми I Сатыбалднн Сагындык. ^Ьул
жумыстары жогары рейтингт! Т131МД! жаш-астыра беретш бол
К.Акнмбаева, «Есеп жэне
аудит» кафедрасынын ага
басылымдарда. «Ьсори$» жэне сак улкен аукымды тш м болар
окытушысы.
«ТИотзоп КсШегз» мэл'шеггер ед!, сондыктан кыска кайырып,
А .О тебан, «Есеп жэне аудит»
базасында енген басылымдар у н и в ер си т ет а келеЫ керемеггерше кешейпк.
кафедрасынын 4 курс
да • жарияланады.
КазУУ
ст у д ен т у
КазУУ кала ишпдеп кала
У<Т1ютзоп Кеигегв» агентп п нен

МЕМЛЕКЕТТЖ КУЗЕТ КЫЗМЕТШЕ КЕЛ1Д1 3 !
ЕГЕР ДЕ С О ЕРЖУРЕК М1НБЗД1, БОЛАТТАЙ КАЙРАТТЫ ЯСОНЕ
ТУ ЫСТАРЫЦЫЗ УШ1Н МАКТАНЫШ БОДГЬЩЫЗ КЕЛСЕ, ОНДА КА
ЗАКСТАН Р ЕС ПУБЛ И К АС Ы Н Ы Н, ЭЛИТАЛЫ АРНАУЛЫ БОЛ1МШЕС1НДЕГ1 0СКЕРИ КЫЗМЕТ С13Д1 КУТ1П ТУР.
Казакстан
Республикасы
Мем лекеп’!к кузет кьвме'п
республнканын улттык кау1ПС13Д1Г1Н камтамасыз ететш
куштергс жататын, КР Пречидент1н(н Кузет кызмет; мен
Республикалык уланнын функ-

т1, бул:
- Астана мен Алматы калаларында элпталы арнаулы бел1мшеде эскери кызмет вткеру;
- мерз!мд! кызмет аякталганнан кейгн КР МКК-де кел!с1м-шарт бойынша эскери кыз1ЧЛГ11ЛП

бойынша орналаскан КР
Кадрлар департамент!не хабарласуга болады. Телефон: 8 ( 7 172)
748-551. 748-550. 748-619.
Мерз'мд! эсксри кьгзметке
тусу кез!нде эскерге шакырылатындарга
копылагын
Т‘1И'.ШТ'ЛП*

Наурыз айынын 28 куш Кулан ауы« *
* «
лынын тургыны, отбасынын уйыт*
*
кысы болып отырган асыл жар, улда- *
рынын тзрт!пт 1 де тэрбиел! болып * И г >■
жетшуше себспкср болган ардакты *
*ана, немерелерше эркашан есиет се-'*
з'ш айтудан танбайтын енегел! эже *
лИг* \
*
Бакыткул М ыктыбанкы зы НУР- *
Ж
ТАЕВА снссл1 58 жаска толып. мэр- " ^щ Вш > 'ш В . ШШ
тебел 1 зейнетке шыгыи отыр. Ол 20
жылдан астам уакыт медицина саласында узд 1кс 1з енбек е т т , кешннен
я | Ш Ш ЯН И г
кэс 1пксрл1кт1н де кец ер ю н е тсрсн
бойлап, ылги кызу ецбектщ бел
ортасында журген жан. Енбеккорлык - онын ем1рдеп басты
устанымдарынын Сирь Сондыктан да болар, осы касиет оны
отбасына сыйлы, ужымга кад|рл| егп .
Н устовтар эулет! осынау мерейл! де мерекел! куннщ пес!
Бакыткул Мыктыбайкызына зор денсаулык. баянды бакыт,
берекел! ем1р плеймЬ. Алла Тагила зейнепш здш бейнетш коруге жазсын. Кылаудай конш ш зге ешкашан сызат туспесш.
Немерелер1Н13Д1Н кызыгы мен шыжыгына кенелт, ортамызда
аман-есен журщ ’13.
-МЯШШЯШШЖ

Тшеймп цуаныищи болетепЬи Ж
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Жузге ка/т марцайып отырыцьгЩа'Л
1\ылыгына куаиыч июберешп.
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Куттыктауш ылар: жубайы Калмахан, улдары: Арман,
А лмаз, А слан, келим Анар. немерелерк Э ды ет ждне Эз«рет.
Кулан ауылы, Ж1бек жолы кош еа №55 а уйде орналас( кан “ Нурхат Н урзат” Ж Ш С -нщ “М елд 1р” балабакшасынын
ашылуына байлапысты. 2017 ж ы лды ц 24 науры зьш ан бастап “Азаматтарга арналган уйм ет” мемлекетпк корпорациясы”
КЕАК Жамбыл оолысы бойынша “Халыкка кызмет корсету
ортаяыгы” департаментшщ Т.Рыскулов аудандык бш тп н е барып, “М елдф ” балабакшасына кезекке пркелулервдзге болатындыгыц хабарлаймыз. Сонымен катар, балабакшадаи балабакшага ауысу тэр йбш ен аудандык о ш м бол1Мше етйнш
жазып, кезекке туруга болатындыгын ескертеит.
Ескерту: “Нурхат Нурзат”ЖШС-н 1н“Мвлд|р” балабакшасына
3-5 жас аралыгындагы балалар кабылданады.
Аудан эк 1мд1г11пц б ш м болЬп.
Кулан ауылы. Сыпатай кешесшде (пожарныйдыц сой Жйгьшда) 10 соттык ею жер гел1М1 сатылады. Багасы кел1С1Мбойынша.
Тел: 8-778-113-46-28.

