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8–15-декабрь күн-
лери аралығында 
пайтахтымыз Нөкис 
қаласында спорттың 
волейбол түри бойын-
ша қызлар арасын-
да XXIII Өзбекстан 
кубогы, сондай-ақ, 
еркеклер арасында 
XXVIII Өзбекстан 
кубогы жарыслары 
болып өтти.

Қызлар арасында 
өткерилген жарысқа 
Қ а р а қ а л п а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы 
атынан Әжинияз атындағы 
Нөкис мәмлекетлик педа-
гогикалық институтының 
қызлар сайланды команда-
сы қатнасты. Жарыс жуў-
мағында Жиззақ ўәлаяты 
қызлары 1-орынды ийеле-
ген болса, майдан ийелери 
есапланған НМПИ сай-
ланды командасы қызлары 
сыйлы 2-орынды бәнтледи. 
3-орын Үргениш мәмлекет-
лик университети қызла-
рына несип етти.

Әҳмийетлиси, Әжинияз 
атындағы Нөкис мәмлекет-
лик педагогикалық инсти-
тутының қызлар сайланды 
командасы ағзаларынан: 
А.Жолдасбаева, Н.Рейим-
баева, У.Турғанбаева, сон-
дай-ақ, команда бас трене-
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Усы жылдың 15-декабрь күни Бердақ 
атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик ака-
демиялық музыкалы театрында «Хоша-
мет–2021» жылдың ең белсендилерин сый-
лықлаў салтанаты болып өтти.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы 
Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов 
қатнасты. 

«Хошамет – 2021» сыйлығы менен сый-
лықланғанлар арасында Өзбекстан мәмле-
кетлик дене тәрбиясы ҳәм спорт универси-

тети Нөкис филиалы Психология (спорт) 
бағдарыныӊ 2-курс студенти, қылышпаз-
лық спорт түри бойынша Өзбекстан Республи-
касы сайланды командасының тийкарғы 
қурамы ағзасы, 2020-жылдан Халықара-
лық дәрежедеги спорт шебери, “Шуҳрат”, 
“Жасорат” медалы ҳәм “Қарақалпақстан 
Республикасында хызмет көрсеткен 

спортшы” мәмлекет-
лик атағыныӊ ийеси. 
Япония мәмлекетиниӊ 
Токио қаласында өтке-
рилген ХХХII Жазғы 
Олимпиада ойынла-
рында қатнасып күшли 
сегизликтен орын алған 
Зайнаб Дайыбекова 
«Жылдыӊ еӊ белсенди 
жас спортшысы» но-
минациясы менен сый-
лықланды.  

Номинация ийелери 
шөлкемлестириўшилер 
тәрепинен таярланған 

диплом ҳәм баҳалы саўғалар менен сый-
лықланды.

Филиал баспасөз хызмети.

(Да³амы. Басы 1-бетте)
 *1зирги к6нде ели-

мизде н1тийжели жумыс 
алып барып атыр2ан wt0 
ден арты3 тара7 71килле-
ри арасында wt ге шама-
ласы «%збекстан халы3 
ба3сысы» 81м «№ара3ал-
па3стан халы3 ба3сысы» 
ата3лары, q е7и «Дослы3» 
ордени, qq и «Шу8рат» 
медалы, u е7и «Ни8ол» 
сыйлы2ы, w е7и «Келажак 
бунёдкори» медалы менен 
сыйлы3лан2анын атап 
5ти7 з1р6р.

Елимизде бул 1ййемги 
к5ркем 5нер т6рин 
31стерлеп са3ла7, ра7аж-
ландыры7 81м 2алаба ен 
жайдыры7 ма3сетинде 
кейинги 7а3ытта 3абыл 
етилген Президент П1р-
манлары 81м *6кимет 
3арарлары тара7ды4 ра-
7ажланы7ына жа4а 5мир 
ба2ышлан2анын атап 
5ти7 орынлы. Соны4 
ишинде, елимизде ЮНЕ-
СКО 317ендерлигинде 
81р еки жылда Халы3ара-
лы3 ба3сышылы3 к5ркем 
5нер фестивалын 5ткери7 
жа3сы д1ст6рге айлан-
ды. w0qo-жыл апрель ай-
ында Термиз 3аласында 
5ткерилген биринши 81м 
быйыл сентябрь айында 
Н5кис 3аласында ш5л-
кемлестирилген екин-
ши фестиваль регионал-
лы3 81м халы3аралы3 
ж1мийетшилик м1дений 
ше4берлеринде 6лкен 
3ызы2ы7шылы3 пайда 
етти.

*1зирги к6нде ели-
мизде ба3сы-шайыр 81м 
а3ынлар арасында ха-
лы3аралы3 та4ла7лар 
тура3лы 5ткерип ке-
линбекте, билимлен-
дири7 м1кемелеринде 
ба3сышылы3 к5ркем 5не-
рини4 сырларын о3ыты7, 
келешек 17ладлар2а жет-
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ри Азат Казаков Өзбекстан 
сайланды командасы қура-
мында усы жылдың 20-де-
кабрь күни Бангладеште 
болып өтетуғын Азия чем-
пионатына қатнасатуғын 
болды.

Жарыс жуўмағында 
сайланды командамыз бас 
тренери, спорт нураныйы 
А.Казаков “Өзбекстан ку-
богының ең жақсы трене-
ри” номинациясы менен 
сыйлықланды.

Еслетип өтемиз, Әжи-
нияз атындағы Нөкис 
мәмлекетлик педагогика-
лық институтының қыз-
лар сайланды командасы 
волейбол бойынша усы 
жылғы Өзбекстан супер-
кубогының жеңимпазы 
есапланады.

Ислам Матеков,
Қарақалпақстан хабар 

агентлиги.

кери7 бойынша да 6лкен 
жумыслар исленбекте. Е4 
18мийетлиси, бундай ке4 
к5лемли илажлар 5зини4 
н1тийжесин бермекте. 
Соны4 ишинде, 81зирги 
7а3ытта республикамыз 
бойынша ба3сылар класы 
qqt ге жетип, оларда о3ып 
атыр2ан о3ы7шыларды4 
улы7ма саны qt00 ден, 
о3ыты7шылар саны бол-
са wrt ден арты3ты 3урап 
атыр2аны бул ба2дарда2ы 
жумысларымыз к5леми-
нен д1рек береди.

Œ¯рметли ³атанласлар!
Ба3сышылы3 к5ркем 

5нерин ра7ажландыры7 
жолында ерискен н1тий-
желеримиз 81м оларды4 
халы3 аралы3 т1н алы-
ны7ы бизди ру7хлан-
дырып, 6лкен шеклерге 
ийтермелейди. Биз бул 
бийба8а м1дений мийрасты 
са3ла7, ра7ажландыры7 
81м 2алаба ен жайдыры7, 
соны4 ишинде, ба3сыла-
рымызды 81р т1реплеме 
3оллап-3у7атла7 ушын 
жа4а имк1ниятларды 
жумсаймыз. Бул бойынша 
енди бизге ЮНЕСКО бас-
шылы2ында халы3аралы3 
ж1мийетшилик те ж1р-
демши болады.

Пурсаттан пайдала-
нып, ж1не бир м1рте 
барлы2ы4ызды, п6т-
кил хал3ымызды усы та-
рийхый 7а3ыя м6н1сибе-
ти менен шын ке7илден 
3утлы3лайман.

Елимизде ба3сышылы3 
к5ркем 5нери ж1не де ра-
7ажлансын, ба3сы, а3ын 
81м жыра7ларамыз2а бол-
са жанажан %збекстаны-
мызды д6нья2а таныты7да 
жа4а табыслар 81м же-
тискенликлер яр болсын!

Шавкат МИРЗИЁев,
Өзбекстан Республикасы 

Президенти.

12–15-декабрь күнлери 
Наўайы қаласында самбо 
гүреси бойынша  Өзбек-
стан кубогы болып өтти. 
Жарысқа табыслы қат-
насқан жерлесимиз, 71 кг 
салмақтағы Қурманғазы 
Қуўандықов жеңимпаз бо-
лып, Өзбекстан спорт ше-
бери нормативин орынлады 
ҳәм жәҳән кубогына жолла-
маны қолға киргизди. Соның 
менен бирге, Өзбекстан сайланды командасы ағзалығына қабыл етилди. Сангин Ата-
ханов гүмис, Патпа  Жолдасбаева 59 кг қола медальларын жеңип алды. Спортшылары-
мызды жарысқа таярлаған тренерлер: Сансызбай Юсупов, Руслан Хожаметов, Анвар 
Атаханов, Султанбек Рейимбаевлар.

Ислам МӘМБетов
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