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НЕГЕ?

ТЫFЫЛЫП ТОЙ
ЖАСАFАНДАР АЙЫПП¦Л
АР¬АЛАДЫ

ЖЫЛДЫҢ
БАСЫ
НАУРЫЗДАН
БАСТАЛҒАН
COVID-19
ПАНДЕМИЯСЫ ӘЛЕМ ЖҰРТЫН ӘБІГЕРГЕ
САЛДЫ. АУЫЗДЫҚТАУҒА КӨНБЕГЕН ТӘЖТАЖАЛДАН
ЖЕР ЖҮЗІНДЕ АДАМДАР ҚЫНАДАЙ ҚЫРЫЛДЫ. БҰЛ
КЕСЕЛДЕН ҚАЗАҚ ТА АЗ ЗАРДАП ШЕККЕН ЖОҚ. ӘУ
БАСТА «БҰЛ ҚЫП-ҚЫЗЫЛ ӨТІРІК, САЯСИ ОЙЫН» ДЕП,
ЖАЙБАРАҚАТ ЖҮРГЕНДЕ АЛҚЫМНАН АЛҒАН ІНДЕТ
ӨРШІГЕНДЕ, САСҚАН ҮЙРЕК АРТЫМЕН СҮҢГИДІНІҢ
КЕРІН ЖАСАДЫҚ.
Қалпақпен ұрып алатын жеңілжелпі тұмау емес екенін, сақтық
шарасының
ережелерін бұзбай,
бетперде
киіп
арақашықтықты
сақтап, алыс-беріс, барыс-келісті
тоқтатып,
карантиндік
режимге
көштік. Сауда үйлері мен базарлар
жабылып,
білім
ошақтары,
мемлекеттік
органдар
интернет
желісіне тәуелді болды. Ала жаздай
әбігерге салған індеттен қабырғамыз
қайысып, көз жасымыз құрғамай,
басына баданадай бұршақ жауса
тоғайды
паналаған
торғайдай
үйқамаққа алынған қалың бұқара
той-томалақтан сап тыйылды. Той
тұрмақ, ағайын-туыстар бір-біріне
өлім жітімге бара алмай, марқұм
болғандарға бір уыс топырақ салуға
зар болып қалды. Тек, тамыз айынан
бастап індеттің беті
қайтқанда,

халық
тұтынатын
азық-түлік
дүкендері мен базарлар біртіндеп
қалыпты жұмыс істей бастады. Бірақ,
біржола жойылып кеткен індет жоқ.
Сондықтан, той-томалақ жасауға
және ас жиындар өткізуге шектеулер
қойылды. Алайда, адам баласынан
айла артылған ба? Мейрамхана
қожайындары түрлі айла-шарғыға
баруда. Келін алып, қыз ұзатқандар
топырлатып кісі шақырып, той
жасағандарын қояр емес. «Індеттің
екінші кезеңі келеді. Абай болыңдар»
дегенге пысқырып қараған қазақ жоқ.
Той тойлап жүр. Әсіресе, тойхана мен
мейрамхана қожайындары табыс
табуды басты орынға шығарып,
карантиндік
режимді
бұзуда.
Мейрамханалардың
алдыңғы
есігін тарс жауып, артқы есіктерін
айқара ашып, той жасаушыларды

жарылқап жүр. Қысқасын айтқанда,
той жасау тыйылмай тұр. Тіпті, тапатал түсте той жасаушылар көбейді.
Осы келеңсіздікті тоқтату үшін
Алматы облысының әкімдігі арнайы
рейд жүргізуде. Қауіпті елемей
қауымды жинаған
мейрамхана
қожайындары айыппұл арқалауда.
Облыс
әкімінің
орынбасары
Батыржан Байжұманов бастаған топ
Талдықорған қаласындағы 10-нан
астам мейрамхана мен кафелерді
аралап, бір күнде төрт бірдей той
жасаған қауымды тарқатып жіберді.
Құдалық жасаған тойдың иесі:
«Бізге 40 адамға болады деген соң
жасадық» деп ақталды. Алайда, әкім
орынбасары мүлде болмайтынын,
құдалық тұрмақ, үйге үйіп, қонақ
шақыруға болмайтынын
айтты.
Ережеге бағынбаған Талдықорған
қаласындағы «Айя» тойханасының
қожайыны төрт миллион теңге
айыппұл арқалады. Тағы бір нысан
«Ауыл» кафесінде
15 шақты
адам жиналған. Сенбілік кешті
көңілді өткізгендер арақашықтық
пен санитарлық талапты бұзған.
Мониторинг
тобы,
көліктерін
жасырып, мейрамхананың артқы
есігінен кіріп, той тойлап жүрген бір
қауым елді таратып, тойды тоқтатып
тастады. Мұнда, тойханадағы қызмет
көрсететін
даяшылар
бетперде
кимеген. Өзгенің
де, өздерінің
де қауіпсіздігін ойламаған
той
жасаушылар мен кафе, мейрамхана
иелері және заңды тұлғалар жаз
айында болған пандемияның бірінші
толқынынан сабақ алмапты. «Той
дегенде қу баста домалайдының»
керін жасап, іргеде ажал уытын
сеуіп тұрған індетті мүлде ұмытып
кеткендей. Жұқпалы індеттің өршіп
кетуіне осы жауапсыздықтар жол
беруде. Екінші толқын болады,
сақтанып жүріңдер деген дабылға
құлақ аспағандар
айыппұлмен
құтылар-ау! Құдай бетін ары қылсын,
арасында біреуі жаман аурумен
ауырған болса, қанша адамның
өмірін
күл-талқан
етерін
неге
түсінбейді.
ӨЗ ТІЛШІМІЗ
Сурет ғаламтордан алынды

ЕКІНШІ ТОЛЌЫНДЫ
ЕЛЕМЕЙ ЖYР
Індет
жайлап,
еліміз
алғаш
рет
карантинге
жабылғанда халық: «барлығы
өтірік, ешқандай індет жоқ,
бұл
жоғарыдағылардың ойлап тапқан саясаты »
деп
айтты. Карантин режиміне
бағынбай,
себепсіз
сыртқа
шығып,
бетперде
тақпай,
бұл аурудың қауіпті екеніне,
тіпті, құлақ аспады. Енгізілген
шектеулерді
шенділер
де,
шекпенділер
де
елемей,
жауапқа
тартылған
жайттар жетерлік. Халық алдына
шығып кешірім сұрайды, сонымен іс жабылады. Шілде, тамыз
айларында індет өршіп, халық
тіпті ауруханаға сыймай, үйде
емделіп жатты. Бұл кезде де,
қараша қауым дәрігерлердің
кеңестерін құлаққа ілмей, өз
бетінше дәрілер қабылдап,
үй жағдайында ем жасады.
Ол да өз кезегінде ауруды
ауыздықтауға кедергі келтірді.
Той-жиындар тоқтамай, жасырын өткі-зіліп, сол жерден ауырып қайтқандар қаншама.
Тамыз
айынан
бері
коронавирустың екінші толқыны
болады
деп
дабыл
қағылып жатса да, елімізде
сақтық шаралары бәсеңдеген
күйі қалып қойды. Көшедегі
халық бетпердесіз, антисептик деген мүлде ұмытылды.
ДДСҰ қатаң ескертулеріне
қарамастан
елімізде
кинотеатрлар ашылып, жұмысын
жалғастыруда.
Санитарлық

талаптардың қатаң сақталуымен
дейді-мыс.
Бірақ
қайдам...
Әлеуметтік
желіде
Талдықорған
қаласындағы
№28
мектептің
3-сынып
оқушысынан
COVID-19
инфекциясы анықталды деген
ақпарат тарап кетті. Соған
қарамастан Премьер-Министр
Асқар Маминнің төрағалығымен
коронавирустың
таралуына
жол
бермеу
жөніндегі
Ведомствоаралық
комиссияның
отырысында
атааналардың
өтінішімен
оқушылар саны 300-ге дейінгі
мектептер дәстүрлі оқу форматына көшеді деген шешім
қабылданды. Сонымен қатар
мешіттерде
жұма
намазынан бөлек, бес уақыт намазды
мешітке барып оқуға да рұқсат
етілді.
Адам көп шоғырланған жерде індеттің тез тарлатыны
барлығымызға мәлім. Үш адамнан артық жиналуға тыйым салып жүрген үкімет 300 адамға
қалай рұқсат берді деген сұрақ
санада сайрап тұр. 28 қазан күні
Алматы облысының бас санитары екінші толқынның алдын
алу мақсатында карантиндік
шаралардың күшейтілуі туралы қаулы жариялады. Екінші
толқын қатты болады дегенді
ести тұра, сақтық шаралары
сақталмай жатыр. Неге?
М.АКМАТОВА.
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ТАРАЗЫ

КӘСІПОДАҚ

БАСПАСӨЗ –2020

ӨЗІНДІК ҮНІ
БАР БАСЫЛЫМ
Бейбіт АЙТАХМЕТОВ, Алакөл
аудандық ішкі саясат бөлімінің
басшысы:
– Қай кезде болмасын қоғамдағы
басылымдардың алар орны ерекше. Бұл – халықаралық ақпарат
үдерісінде
кең
қолданылатын
тәжірибе. Сол ауқымды үрдістерге
қазақ тілінде жарық көретін
газет-журналдардың көш ілестіре
бастағаны
қуантарлық
іс.
Қоғамдағы ауқымды мәселелерді
қозғайтын, өзіндік үні бар, маңызды
басылымдардың бірі – облыстық
«Алатау» қоғамдық-саяси газеті.
Басылым республика, облыс
көлемінде болған оқиғаларды дер
кезінде
оқырмандарға
жеткізе
білуде өзіндік стилі бар. Тек бір
бағытты ғана емес, түрлі тақырыпты қамтып жазатын «Алатау» газетінің ұжымына шығармашылық табыс тілей отырып,
оқырмандарыңыз көп, ойларыңыз ұшқыр болсын дегім келеді.

«YNTYMAQ» САЛАЛЫҚ КӘСІПОДАҒЫНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫ МЕН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ АУМАҚТЫҚ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ
ОБЛЫСТЫҚ ШАХМАТ ЖӘНЕ ҮСТЕЛ ОЙЫНДАРЫ БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР СПОРТ
МЕКТЕБІНІҢ ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАРЫ, БЕЛСЕНДІ КӘСІПОДАҚ МҮШЕЛЕРІНЕ ҚҰРМЕТ ГРАМОТАЛАРЫ МЕН КӘСІПОДАҚ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ 30-ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНЫҢ АРНАЙЫ АЛҒЫС
ХАТТАРЫН ТАБЫСТАДЫ, ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ «YNTYMAQ» САЛАЛЫҚ КӘСІПОДАҒЫНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ БАСПАСӨЗ БӨЛІМІ.

БЕЛСЕНДІЛЕР МАРАПАТТАЛДЫ
Марапаттау рәсімінде облыстық
ұйым жетекшілері облыстың
аудан,
қалаларынан
келген
жаттықтырушыларға кәсіподақ
жұмысында белсенділік танытып, бүгінгі күні еліміздегі жалғыз
заманауи кәсіподақ «Yntymaq»
салалық
кәсіподағының
қызметімен таныстырды.
«Кәсіподақ белсенді жастармен,
өз идеясын өміршең ететін іскер
азаматтармен толығуы тиіс. Біз
еңбек құқықтарының қорғалуын,
азаматтардың
цифрлық
қызметтерге
қолжетімділігін
арттыру
мәселесін,
Smart
Kasipodaq
қосымшасының
қызмет аясын кеңейту арқылы,
кәсіподақ мүшелерінің заманауи жаңа жобаларды, қаржылық бақылау жүргізу тетіктерін тиімді қолдану жағын
қарастырудамыз», - деді өз сөзінде Самал Бағдатқызы.
Ш.ХАМИТОВ.

БҮГІНГІ КҮН ТАҚЫРЫБЫ

ҚЫС ҚЫР АСТЫНДА: АВТОЖОЛДАРДЫҢ ДАЙЫНДЫҒЫ ҚАЛАЙ?
Санаулы күндерден соң, қара жолға қар түсіп,
жолаушылардың әбігерге түсе бастайтыны анық. Осы
орайда республикалық маңызы бар күре жолға жауапты
кәсіпорындардың қысқа дайындығын тексеру мақсатында
арнайы комиссия құрылған болатын.

Олардың құрамына: Төтенше
жағдай
департаментінің
бас
маманы
Рустем
Ахметжанов,
«Жол активтерінің ұлттық сапа
Орталығы» РМК Алматы облыстық
филиалы
зертханасының
меңгерушісі Ғалия Асанова, Жол
полициясының аға лейтененты
Талғат Қасым, «Алматы-Қорғас»
участогінің бас маманы Нұрбол
Сапаров, «ДЭУ-90» кәсіпорынның
басшысы Жанатбек Байсейітов,
«Алматы-Қапшағай»
участогінің
бас маманы Н. Алипова, «ДЭУ-15»
мекемесінің басшысы Бауыржан
Абировтар қазан айының алғашқы
аптасында
«Алматы-Қапшағай»
мен
«Алматы-Шелек-Қорғас»
автожолына қызмет көрсететін
кәсіпорындардың
алдағы
қыс
дайындықтары қандай деңгейде
екенін көздерімен көріп қайтты.

Оның
нәтижесі
туралы
«Жол
активтерінің ұлттық сапа орталығы»
РМК Алматы облыстық филиалы
зертханасының меңгерушісі Ғалия
Темірханқызы айтып берді.
– Ашығын айтқанда көңіл
толарлықтай емес. Мекеме басшылары «Әлі де уақыт бар ғой» деген сыңаймен арқаны кеңге салып
отырғандай көрінді. Алдымен комиссия мүшелері Заречный поселкесінде
орналасқан «ДЭУ-15» кәсіпорынына
барды.
Олар
67
шақырымды
қамтитын
«Алматы-Қапшағай»
участогіне жауапты. Мұнда жылыту
қазандығы, автотұрақ, қойма мен
жол тазалауға арналған екі техникасы бар екен. Жылыту қазандығына
140 тоннадай көмір мен екі электр
насостың қажеттілігі белгілі болды.
Сондай-ақ, қыс мезгілінде ауадай
қажетті 4000 шаршы метр құмның

140 шаршы метрі ғана дайындалыпты. Орындалғаны 6 пайыз десекте
болды. Ал техникалық тұзды жоспардан артық 453 тоннаға жеткізіпті.
Қалай десекте, кәсіпорынның қысқа
дайындығына көңіліміз толмады.
Кемшіліктердің орнын жуық арада
ретке келтіріп, қосымша техникаларды жалға алуын тапсырдық. Дәл
осындай көріністі «Алматы-ШелекҚорғас» участогіне жауапты «ДЭУ16» кәсіпорыннан да көрдік. Мекеме Еңбекшіқазақ ауданының Шелек
ауылында орналасқан. Олар таспа
жолдың 175 шақырымына жауапты. Кәсіпорында үш техника болса,
оның біреуі ғана жарамды. Қысқа
қажетті 9000 текше метр құмның 150
текше метрі ғана жинақталған. Жоспар бойынша 800 тонна техникалық
тұз жиналуы тиіс болған, алайды, мұндағының бары 150 тоннаға
әзер жетеді. Комиссия мүшелері
Панфилов
ауданының
Көктал
ауылындағы «ДЭУ-90» кәсіпорында
да аталған олқылықтардың орын
алғанын өз көздерімен көрді. Атап
айтқанда қажетті 3000 текше метр

БАСПАНА

ТҰРҒЫН ҮЙ
САЛУШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ

Тұрғын үй құрылысы ел экономикасының маңызды саласы
болып табылады, өйткені халықтың әлеуметтік әл-ауқаты тұрғын
үй мәселесімен тікелей байланысты. Пандемия жағдайында
мемлекеттің қолдауы жеке кәсіпкерлік субъектілері – құрылыс
салушылар үшін ерекше маңызды. Мұндай қолдау 2020-2025
жылдарға арналған «Нұрлы жер» тұрғын үй-коммуналдық даму
мемлекеттік бағдарламасын (бұдан әрі - Бағдарлама) іске асыру
шеңберінде көрсетіледі.
Бағдарлама шеңберінде
тұрғын үй құрылысының
шығындарын
азайтуға
«Даму»
Қоры
Екінші
деңгейдегі банктерде (бұдан
әрі - ЕДБ) құрылыс салушылар алған кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін
субсидиялау
арқылы
көмектеседі.
ЕДБ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесінің деңгейінен 5% - дан
аспайтын сыйақы мөлшерлемесі бойынша қарыздар береді. Қарыз
алушының кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің жылдық 7%
мөлшеріндегі субсидияны «Даму» Қоры өтейді, ал кредит бойынша
сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін қарыз алушы
төлейді, қазір – 7%. Несиелер инвестицияларға, айналым қаражатын
толықтыруға, қайта қаржыландыруға берілуі мүмкін. Бұл ретте кредит
сомасы шектелмейді, ал субсидиялау мерзімі 36 айды құрайды.
Алматы облысында тұрғын үй ғимараттарын салуды жоспарлап
отырған және несие бойынша пайыздық мөлшерлемені азайтуды
қалайтын жеке құрылыс салушылар барлық қызықтыратын сұрақтар
бойынша Талдықорған қаласы, Төлебаев көшесі, 86 үй мекенжайы бойынша орналасқан Алматы облысы бойынша «Даму» Қорының өңірлік
филиалына және 8-7282-55-87-10 телефонына хабарласа алады.
Ш. БАТЫРБАЕВ.

қиыршық құмның 280 текше метрі
ғана дайындалған. Сол сияқты
техникалық тұздың қажеттілігі 400
тонна болса, жиналғаны 150 тонна.
Қысқа дайындығы 19 пайыз деген
сөз.
Комиссия тарапынан аталған
кемшіліктерді шұғыл арада жөнге

келтіріліп,
қысқа
дайындық
жұмыстарын жедел ширату керек
екендігі әр кәсіпорын басшыларына қатаң ескертілді. Техникаларды
жалға алу жұмыстары да тапсырылды.
Ақбөпе ЖИЕНҚҰЛОВА,
журналист.

МАМАН МІНБЕРІ
Қазақстан тəуелсіздік
алғаннан бері дүниежүзілік
қауымдастықтың толыққанды
мүшесі болып, халықаралық
қатынастарда өзіне сəйкес
құқықтар мен міндеттерді
қабылдап отыр. Соған сəйкес
Қазақстан заңнамалары
қатарына зияткерлік
меншік құқығына қол сұғуға
жол бермейтін заңдар
қабылданды.
Қазақстан Республикасындағы
зияткерлік меншік құқығы ҚР
«Азаматтық кодексі», «Авторлық
құқық жəне сабақтас құқықтар
туралы»,
«ҚР
Патенттік
Заңымен», «Тауар таңбалары,
қызмет көрсету белгілері жəне
тауарлардың шығу жері атаулары
туралы» «ҚР Кәсіпкерлік кодексі»
Заңдарымен қорғалады. Сонымен, контрафактілі өнімге қарсы
күрестің өзектілігі, азаматтардың
құқықтары мен заңды мүдделерін
сақтау,
мемлекетіміздің
әлем
елдерінің
дамыған
елдер
қатарына кіру ниетіне тікелей
байланысты. Зияткерлік меншік
құқықтарын бұзудың барлық түрі
мен нысандарын анықтау және
алдын алу, соның ішінде қоғамда
контрафактілі өнімді тарату, заңсыз
өнімді сатуға қарсы күрес бойынша
өзекті мәселе күн тәртібінен түскен
емес.

ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК
ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ

Әділет органдарының басты
міндеттерінің бірі – зияткерлік меншік
саласында мемлекеттік саясатты
жүзеге асыру. Бұл бағытта Алматы
облысы Әділет департаменті барлық
мүдделі мемлекеттік органдармен
зияткерлік меншік құқықтарын қорғау
бойынша бірлескен шаралар аясында көптеген жұмыс атқаруда.
Кез келген азаматтың зияткерлік
меншік
обьектісі
Конституцияға
сай заңмен қорғалады. Елімізде
Қазақстан азаматтарымен қатар шетел азаматтарының да зияткерлік
меншік құқығы заң алдында тепетең дәрежеде қорғалады. Сонымен
қатар, Қазақстан азаматтарының
зияткерлік саладағы жетістіктері
ұйымға
мүше
мемлекеттердің
барлығында бірдей қорғалады.
Азаматтардың зияткерлік меншік
құқығын қорғау арқылы мемлекет
олардың шығармашылық өрісінің
дамуына және сол арқылы ел
экономикасының дамуына қолайлы
жағдай жасайды. Зияткерлік меншік
құқығын қорғау мəселесі бойынша
тауар таңбасының құқықтық иелері,
авторлар жəне өнертапқыштар өз
құқығы бұзылған жағдайда сотқа
немесе
Əділет
министірлігінің
зияткерлік меншік департаментіне,

аумақтық органдарына немесе
арнайы құрылған мүліктік құқықты
реттейтін жəне қорғайтын қоғамдық
ұйымдарға арыздануына болады.
Алматы облысы Әділет
департаменті
бүгінгі
таңда
зияткерлік
меншік
құқығын
қорғауды қамтамасыз ету үшін
тиімді шараларды қабылдап отырады. Үгіт насихат жүргізу, құқықтық
түсіндірулер, жадынамалар тарату Қазақстан Республикасының
әлемдік аренада зияткерлік меншік
құқығын қорғауды қамтамасыз
ететін мемлекет ретінде танылуына өзіндік әсерін беретіні сөзсіз.
Әділет департаменті тарапынан зияткерлік меншік саласындағы
Қазақстан заңын өз деңгейінде
қолдану
аталған
құқықтық
саланың қорғалуын қамтамасыз
етілуіне мүмкіндік беретіні айқын.
Зияткерлік меншікті қорғау әлемде
ел дамуының деңгейін анықтайтын
маңызды факторларының бірі болып табылады.
Е. АУБАКИРОВ,
Алматы облысы Әділет
департаменті Зияткерлік меншік
құқықтарын қорғау бөлімінің
басшысы.
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Қабанбай батыр көшесі, 32
Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

ОБЩЕСТВО

ИСКУССТВО

РАЗРЕШИЛИ ОТКРЫТЬ КИНОТЕАТРЫ

ШЕДЕВР

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ АЛМАТЫ ЖАНДАРБЕКБЕКШИН НАЗВАЛ УСЛОВИЯ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ КИНОТЕАТРЫ СМОГУТ
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ. ОН ПЕРЕЧИСЛИЛ ИХ НА БРИФИНГЕ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ АКИМАТА ГОРОДА.

Хаят Назер – автор
статуи, которая появилась недавно в ливанской
столице. Она собрала ее из
обломков, которые остались после взрыва в порту
Бейрута. Он произошел 4
августа, в порту взорвался
огромный запас нитрита
аммония, в результате чего
погибли 190 человек, более
6000 получили ранения
и более 300000 покинули
свои дома.

В течение нескольких недель
Назер гуляла по улицам Бейрута, собирая искореженный металл, битое
стекло и выброшенные вещи.
«Я ездила в дома людей после
того, как они были разрушены взрывом и говорила о том что просто хочу
забрать какие-либо вещи, которые я
могла бы использовать, чтобы сделать их частью моей скульптуры »,
- сказала Назер.
К удивлению девушки, люди с
удовольствием отдавли ей все,что
хотели сохранить.
«Я была шокирована. Они дарили мне такие ценные вещи - вещи
из своего детства, своих бабушек и
дедушек, погибших в гражданской
войне, вещи, которые они хотели
оставить для своих детей».
Когда у Назер наконец было
достаточно предметов,она приступила к созданию скульптуры. Назер
создала женщину, поднимающую
флаг Ливана, ее волосы и платье
развевались на ветру. На скульптуре,
у которой до сих пор нет названия,
изображены даже поврежденные
часы, застывшие в 6:08, в момент
взрыва.
Это был не первый раз, когда она
создавала произведение искусства,
вдохновленное социальными и политическими проблемами Ливана.
Перед взрывом,когда страна погрузилась в месяцы протестов против правящей элиты страны, Назер
оставила свою работу в сфере коммуникаций, чтобы посвятить себя
искусству в надежде на вдохновляющие изменения.
«Я внезапно почувствовала не-

обходимость рисовать.Это был порыв души преодолеть который я
была не в силах.
Мне пришлось бросить работу,
потому что я чувствовала, что просто
не смогу внести изменения, которые
я хочу видеть в мире, не сосредоточившись на своем искусстве»,- сказала девушка.
Среди ее работ - скульптуры из
других найденных объектов, а также
граффити и картины на холсте.
В 2019 году она создала скульптуру под названием «Феникс», которая была сделана из палаток, сломанных контрпротестами во время
политических потрясений в стране.
На произведении изображена мифологическая птица, восставшая из
пепла.Также девушка создала гигантское сердце из камней и баллончиков со слезоточивым газом, оставшихся после беспорядков.
Назер,которая ведет хронику
своих проектов в Instagram, сказала,
что большая часть ее работ были
уничтожены властями, которые не
одобряют критику правительства.
«После взрыва вы можете отстроить дома и здания, но то, что вы
не можете вернуть - это воспоминания. И на протяжении всей истории
Ливана наше правительство удаляет
все, что напоминает нам о том, что с
нами сделали», - сказала Назер.
Говоря о своем проекте девушка
подчеркивает его значимость.
«Это то, что делает этот проект
таким особенным. Это борьба. Мы
рассказываем свои собственные
истории»-отмечает автор работы .
Карина ПФАЙФЕР
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«С сегодняшнего дня кинотеатры в Алматы
могут работать. Первое: можно заполнять только
30% имеющихся мест. Второе: в каждом кинозале не должно быть больше 50 человек. В наличии нужно иметь тепловизоры, санитайзеры,
наладить хорошую вентиляцию, очистку воздуха, разместить зрителей в шахматном порядке и
обеспечить сохранение социальной дистанции»,
- отметил Бекшин.
Он не стал комментировать решение своих
коллег из Актау и Атырау, где с сегодняшнего дня
кинотеатры функционируют.
«Мы обстоятельно изучили вопрос (открытия кинотеатров и ТРЦ – прим. ред.), поскольку
это здоровье населения. И постарались найти
баланс между необходимостью существования
бизнеса и необходимостью обеспечить безопасность людей», - добавил главный государственный санитарный врач Алматы.
Напомним, кинотеатры в Казахстане были закрыты еще в марте и до сих пор не работают.
В марте владельцы и генеральные директоры
сетей и кинотеатров, а также отрасли кинопроката и кинодистрибуции из нескольких городов Ка-

захстана написали письмо премьер-министру
страны Аскару Мамину в связи с его заявлением о закрытии кинотеатров с 13 марта. В письме перечислены последствия такого решения:
в частности, угроза потери рабочих мест и зарплаты сотрудников кинотеатров.
В конце сентября владельцы кинотеатров
в Казахстане заявили об уничтожении своего
бизнеса: после ослабления карантинных мер
им до сих пор не разрешают работать. Ассоциация владельцев кинотеатров Казахстана
сообщает, что ущерб составляет от 10 до 15
миллиардов тенге.
Ранее сообщалось, что несмотря на решение Межведомственной комиссии открыть с 26
октября кинотеатры, они стали доступны для
посещения только в двух городах Казахстана –
Актау и Атырау. Об этом «Курсиву» сообщила
президент ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана Мунира Ягудина. На вопрос,
почему кинотеатры все еще закрыты в других
городах и регионах республики, она ответила:
«Потому что нет разрешений».
«ALATAU-AQPARAT»

В РАБОТЕ KASPI.KZ ПРОИЗОШЕЛ СБОЙ
УТРОМ 28 ОКТЯБРЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ KASPI.KZ НЕ СМОГЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ. PR-СЛУЖБА KASPI.KZ ОБЪЯСНЯЕТ СЛУЧИВШЕЕСЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ СБОЕМ.
Пользователи сообщают, что со счетов исчезают деньги, а колл-центр оказался недоступен.
Также высказываются предположения, что на серверы Kaspi.kz была совершена хакерская атака.
«28 октября в приложении Kaspi.kz произошел технический сбой. В результате сбоя в приложении некорректно отображаются средства на
счетах клиентов. К сожалению, оплата картами,
снятия и пополнения в банкоматах, платежи и
переводы также временно недоступны. Компания
работает над тем, чтобы исправить все как можно быстрее», - говорится в сообщении PR-службы
kaspi.kz.
Также kaspi.kz прокомментировал рассылки в

социальных сетях и мессенджерах о том, что на
сервисы компании была совершена хакерская
атака. «Сообщаем, что никаких кибератак не
было, деньги клиентов в сохранности и после
устранения сбоя будут корректно отображаться
в приложении», - говорят в Kaspi.kz.
Ранее 14 декабря 2018 года казахстанцы
жаловались на исчезновение денег с карточек
Kaspi Gold. В банке тогда рассказали, что произошел технический сбой в программном обеспечении и пообещали исправить все как можно
быстрее. Сбой был устранен к 17:00 того дня.
«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

ЭКОЛОГИЯ

ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА
Депутаты мажилиса парламента одобрили проект
Экологического кодекса в первом чтении
"Принцип "загрязнитель платит" подразумевает меры по предотвращению загрязнения и контролю. А также ответственность
за восстановление причиненного
ущерба окружающей среде. Государство должно создать такие
условия, при которых природопользователи должны принять
все меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить экологические штрафы.
В случае возникновения экологического ущерба природопользователь обязан восстановить
окружающую среду до первоначального состояния. Предусмотрен переход на комплексные
экологические разрешения для
объектов первой категории с
условием внедрения наилучших
доступных технологий. Также
предлагается обязательность получения КЭР (комплексное экологическое разрешение, прим.
ред.) для вновь вводимых предприятий", - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум МИРЗАГАЛИЕВ на

пленарном заседании мажилиса.
Министр также высказал мнение, что с внедрением наилучших
доступных технологий изменится
текущая экологическая ситуация в
стране.
"На первом этапе запланирован
перевод на наилучшие доступные
технологии 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горнометаллургической, химической и
электроэнергетической отраслей,
на которые приходится 80% загрязнения. В проекте кодекса предусмотрено требование о прохождении
ОВОС (оценка воздействия на
окружающую среду) в отношении
крупных предприятий "Первой категории". Перечень которых будет
пересмотрен и внимание будет
сконцентрировано на действительно экологически опасных объектах.
Общественность участвует во всех
стадиях ОВОСа (4 стадии - заявление о намерениях, сфера охвата
ОВОС, отчет ОВОС, заключение о
результатах ОВОС). Обязательной
ОВОС будут подлежать объекты
1-ой категории, объекты 2-ой категории проходят через скрининг (про-

цедура необходимости или отсутствия необходимости проведения
ОВОС)", - отметил министр.
В целях учета объектов 3 категорий принимаются декларации
(склады, мебельные цеха, бетонорастворные узлы и прочие объекты,
деятельность которых носит локальный, незначительный характер
загрязнения окружающей среды).
Объекты 4 категории полностью

освобождены от регулирования (автомойки, СТО, объекты общественного питания, объекты микробизнеса с котельными установками малой
мощности для собственных нужд).
По платежам за эмиссии в окружающую среду и целевое расходование
средств бюджета на природоохранные мероприятия следует отметить
следующее.
В настоящее время в действую-

щем законодательстве отсутствует
обязательность целевого расходования поступивших платежей за
эмиссии на природоохранные мероприятия. Это привело к тому, что
лишь порядка 45% поступающих
средств местные исполнительные
органы распределяют на охрану
окружающей среды.
В проекте закона предусмотрено, что местные исполнительные
органы обязаны финансировать
природоохранные
мероприятия
за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%. В
целях решения вопросов отходов
производства и потребления терминология и положения в области
обращения с отходами приведены
в соответствии с международными
требованиями.
Проектом предусматривается
иерархия отходов, направленная
на поэтапное обращение с отходами. Это значит, что в первую
очередь, необходимо минимизировать образование отходов. Образованные отходы нужно повторно
использовать,
перерабатывать,
утилизировать. И лишь в последнюю очередь, захоронить на полигонах. Также будет осуществляться информирование населения
о рациональной системе сбора,
утилизации и переработки ТБО и
раздельного сбора отходов.

СОБ.КОРР
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АУДАН ТЫНЫСЫ

Алакµлдегі
АУЌЫМДЫ ІСТЕР

өнеркәсіп саласы бойынша 81 70,1 миллион
теңгенің өнімі өндіріліп, заттай көлем индексі
100,6 пайызға орындалғанын айтқан аудан
басшысы дәнді-дақылдардың егістік алқабы
84867 гектарға игерілгенін, оның ішінде 1063
гектарға қант қызылшасы, 36678 га дәнді
дақылдар, 32058 га майлы дақылдар, картоп,
көкөніс, 2600 га бақша дақылдары және 12471
гектарға азықтық дақылдар егілгенін айтты.
Инвестиция
Елдің тізгінін ұстап отырған әкімдердің
іскерлігін көрсететін тағы бір көрсеткіш ол
ауданға тартылған инвестиция көлемімен
бағаланады. Бұл жағынан Әлібек Жақанбаев
мырзаның аудан халқын жұмылдырса
жұдырыққа, жайса алақанға айналдыра

ЖОҢҒАР ҚАҚПАСЫНЫҢ БЕРІК ҚОРҒАНЫ БОЛҒАН, ЖЕЛДІҢ
ӨТІНДЕ, ШЕКАРАНЫҢ ШЕТІНДЕ ТҰРҒАН АЛАКӨЛ ТУРАЛЫ
АЙТСАҢ АҢЫЗ, ЖЫРЛАСАҢ ДАСТАН ТАУСЫЛМАЙДЫ. ҚОЙНАУЫ
ҚҰТ-БЕРЕКЕ, ЫРЫС ПЕН ЫНТЫМАҚҚА ТОЛЫ АЙМАҚТЫҢ
БҮГІНГІ КЕСКІН-КЕЛБЕТІ, ОБЛЫСТАҒЫ ӨЗГЕ АУДАНДАРМЕН
САЛЫСТЫРСАҢ ОҚ БОЙЫ ОЗЫҚ ТҰР. СӘУЛЕТІ МЕН КЕЛБЕТІ
ЖАРАСҚАН АУДАН, АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС
БӨЛІГІНДЕ ОРНАЛАСҚАН.
Тарихына үңілсең 1928 жылы құрылған.
Аудан орталығы – Үшарал қаласы. Ауданда
80 мыңнан астам халық тұрса, оның ішінде
16 ұлт өкілі бар. Ауыл шаруашылығына тән
барлық саламен айналысатын елдімекенде
суармалы егін шаруашылығы
қарқынды
дамыған. Аудандағы пайдала-нылатын жер
көлемінің аумағы 165,5 мың га, оның ішінде
жыртылған жері 76,7 мың га, шабындығы
87,3 мың га, жайылымы 1,46 мың га. Бұдан
бөлек, құрылыс, кәсіпкерлік және инвестиция
саласында өзгелерге үлгі-өнеге болып жүрген
аудан экономикасы жайлы ауыз толтырып
айтуға болады.
Төрінен қонақ, белдеуінен ат кетпеген
Алакөл ауданының бір шеті Шығыс Қазақстан
облысымен, екінші шеті аспанасты елі
Қытай мемлекетімен шектесіп жатқан аудан
тоғыз жолдың торабында орналасқан.
Ары-бері өткен жолаушы да, іс сапармен
жүрген адамдардың барлығы Алакөлдің
айдынына жүзін жумай өтпейді. Басқаны
айтпағанның өзінде, кеңестік кезеңнен бір
түйір сыр тарқатар болсақ, ғарышқа жол
салған ғарышкерлердің бәрі Алакөлдің
маңындағы
Жалаңашкөлде
емделетін.
Табиғаты тамсантқан, суы да, құмы да
ем болған өңірдің «Ойжайлауын» көрген
Абайдың әкесі Құнанбай қажы «Осындай
жер жұмағын көрмей жүрген, Құнанбай
шын соқыр екенсің ғой» деп айтыптымыс деген аңыз әфсәнә бар. «Елден елді,
жерден жерді» бөлейік деп тұрған жоқпыз,
бар мәселе айрандай ұйып отырған ауыл
еңбеккерлерінің еселі еңбектерін мадақтап,
жігерлеріне жігер қосу – қалам тарқан әрбір
журналистің парызы. Өзге өңірлердің де өзіне
тән ерекшеліктері бар. Алайда, Алакөлдің
экономикалық көрсеткіштерінің қай бағытын
алсаңда оң динамиканы аңғарасың. Аудан
еңбеккерлерінің
тоғыз
айда
атқарған
жұмыстарын саралап көрелік.

Аграрлық сала
Таңның атысы күннің батысы демей, бел
шешпеген диқаншы мен малшы қауымның
көрген бейнеттерін тілмен әсерлеп жеткізу
мүмкін емес-ті. Ол үшін бір мезгіл кетпен мен

алатынын айқын көруге болады. Әсіресе,
іскер азаматтардың басын ұйыстырып, аудан
экономикасын қарқынды дамытуда өңірлерге
тартылып жатқан инвестиция көлеміне қарап,
оның өткен жылдың
сәйкес мерзімімен
салыстырғанда анағұрлым жоғары екенін
көрсеткіштер айқындап тұр. Мәселен биылғы
жылы аудан экономикасына 28953 миллион
теңгенің инвестициясы тартылған. Ал, 2019
жылы бұл көрсеткіш 6888 миллион теңге
болған. Демек, 131,2 пайызға өсіп, заттай
индексі 129,2 пайызды құрап тұр. Тартылған
инвестициялардың 16457 миллион теңгесі
немесе 57 пайызы бюджеттен
тыс қаражаттар екенін айқындап
айтып берді.
қамшы ұстап, бірде егістік, бірде мал
соңынан жүріп көру керек. Сонда ғана
тынымсыз шаруалардың шынайы
еңбегіне
қанығасың.
Олардың
жанкешті
еңбектеріне
баға
да
бересің. Қазақ «көз қорқақ, қол батыр»
дегенді тура осы шаруақорларға
қаратып айтқан-ды. Енді, қысыр
сөзді қымыздай сапырмай нақты
атқарылған
шаруаларға
зер

Салық
Аудан
бюджетінің
бүйірін
шығаратын салық түсірілімдері.
Міндетті төлемдерді жинау үшін
әуелі шаруалар мен кәсіпкерлерге
кеңінен қолдау жасап, олардың
алаңсыз жұмыс жасауы үшін
барлық жағдай жасалуы керекақ. Шаруасы
дөңгелегендер
тапқан табысының бір бөлігін
мемлекет
қоржынына салады.
Мұның ішінде аудан бюджеті де
бар. Ұйымдастыра білген ұтады.
Бюджет қоржыны толық болса,
ауданның
тыныс-тіршілігі
де
артады. Әрине, республикалық
және
облыстық
бюджетке
бөлініп жатқан қаражаттар да
бар. Солардың бәрін шашау
шығармай, тиісті жеріне жұмсап,
атқарылған
шаруаларға
қатысты салық және бюджетке
төленетін басқа да міндетті
төлемдер
жоспары
108,2
процентке орындалып 4349,4
миллион теңге болса,
оның
ішінде республикалық бюджеттің
көлемі 1 216,9 миллион теңге
ал, жергілікті бюджеттің көлемі
3132,4 миллион теңгені құраған.
салып көрелік. «Аудан еңбеккерлері ауыл
шаруашылық өнімдерінен 33875 млн. теңгені
құрады. «Бұл өткен жылдың осы мерзімінен
110,4 пайызға өсіп, мал басының барлық
түрі көбейді» – дейді аудан әкімі Әлібек
Жақанбаев. Мал шаруашылығында 11560
тонна ет, 332 50 тонна сүт өндірілген. Жалпы

Шағын және орта бизнес
Мемлекет
басшысы
Қасым-Жомарт
Тоқаев облыс әкімдерімен жергілікті орган
өкілдеріне, әсіресе, ауыл-аймақтар мен
елді мекендерде шағын және орта бизнесті
ұлғайтуды ұдайы тапсырып келеді. Кәсіп
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бастаймын дегендерге кең қолдау жасалуда.
Шынын айту керек ірі кәсіпорындардан гөрі
шағын және орта кәсіпорындардың өндірген
өнімдері анағұрлым сұранысқа ие екенін
кәсіпкерлердің өздері де айтып жүр. Демек,
сұраныс бар. Тек оларға қолдау көрсетіп,
қанаттарын кеңге жаюға бар мүмкіндік
жасалса, оларды несиелендіріп отырса,
ел экономикасы да қарқынды дамиды. Бұл
бағытта Алакөл ауданында шағын және орта
бизнестегі белсенді 3071 бірлігі
48729,0
миллион теңгенің өнімін өндіріп, жергілікті
бюджетке 1952,6
миллион теңге түскен.
Сондай-ақ, «Бизнестің жол картасы-2025»
бағдарламасы аясында 454,1 миллион
теңгеге 13 жоба қаржыландырылып, туризм
саласының дамуына бағытталған.
«Қарапайым
заттар
экономикасы»
шеңберінде басым жобаларды жеңілдікпен
несиелеу бағдарламасына орай 132 миллион
теңгеге 3 жоба қаржыландырылып, 1 жоба
2 миллиард 300 миллион теңгеге (ЖШС
«Алакөл Агро») республикалық деңгейде
қарастырылуда деген аудан басшысы
ағымдағы жылдың 9 айында 7388 шаршы
метр тұрғын үй кіріске алынғандығын айтып,
аудан көлеміндегі құрылыс саласын да тілге
тиек етті.
Құрылыс қарқынды
Аудан орталығы Үшаралда ғана емес,
елді мекендерде имандылыққа шақыратын
сәулетті мешіттер мен мәдениет ошақтары,
тұрғын үйлер мен балабақшалар, спорттық
нышандар бой көтеруде. Мұның бәрі аудан
экономикасының
қарқынды дамуының
арқасы екендігін айтады аудан әкімі.
Шынында да, құрылыс технологиясы таңдай
қақтырады. Бұл бір жағынан мақтаныш,
екінші
жағынан
халықтың
әлеуметтік
саласын ұлғайтады. Аудандағы құрылысқа
қатысты жұмыстардың көлемі 23 млрд. 496
миллион теңгеге жетіп, жылдық жоспар 124
пайызға орындалды. Ал, заттай индексі
180,4 пайызды құрады. «Ауыл ел бесігі»
арнайы жобасы аясында 1117 миллион
теңгеге Қабанбай ауылының ауруханасы
(710,9 млн.теңге) мен мәдениет үйін күрделі
жөндеу (171 млн.теңге) және ішкі 8 көшесін
орта жөндеу жұмыстары жоспарға сәйкес
атқарылуда. Оған 235,2 млн.теңге бөлінді.
Бүгінгі күнге мәдениет үйі мен 8 көшенің орта
жөндеу жұмыстары аяқталып, қолданысқа
берілді. Сондай-ақ, «Жұмыспен қамтудың
жол картасы» бағдарламасымен барлығы
4 млрд. 492 млн. теңгеге 57 жоба қамтылып,
жұмыстар жоспарға сәйкес атқарылуда.
Бағдарлама аясында барлығы 1207 жұмыс
орны ашылып, оның 611-і жұмыспен қамту
орталығы
арқылы
орналастырылды,
жоспар 99,6 пайызға
орындалды. Жыл
басынан 1-ші қазанға дейін бағдарлама
аясында 3548,9 млн.теңге қаржы игеріліп,
79 пайызды құрапты. Бұдан бөлек, аудан
тұрғындарын таза ауыз су, жылу, жарықпен
үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында бірқатар
жұмыс атқарылуда екен. Елімізде ерекше
назарға алынған мемлекеттік саясаттың бірі
– қазақстандықтарды сапалы әрі таза ауыз
сумен қамтамасыз ету міндеті жүктелген
болатын. Осы орайда, «Жұмыспен қамтудың
жол картасы» бағдарламасы аясында
Балапанов ауылының ауыз су жүйесінің
құрылысы (553,5 млн.теңге) мен Қабанбай
ауылының су жүйесіне ағымды жөндеу
жұмыстары
(53,6 млн.теңге) жүргізілуде.
Сонымен қатар, Ақши демалыс аймағының
ауыз су және кәріз жүйесінің құрылыстары
жоспарға сәйкес атқарылуда екен. Ал екі
бірдей нысанның құрылысын жүргізуге 2
млрд.теңге бөлініпті.
Жол мұраты – жету
Ауданымызға темір жол және автожолдар
қатынайды. Соның басты көзірі автожолдар.
«Жол мұраты жету» демекші, бұған дейін
Талдықорғаннан Алакөлге жүретін күре
жолдардың сапасы сын көтермей келді.
Ол туралы сан сыни мақалалар жазылды.
Бұл түйін де біртіндеп тарқатылып келеді.
Аудан аумағында барлық авто жол 1448,3
шақырымды
құрайды.
Олардың
333
шақырымы республикалық, 534 шақырымы
облыстық және 581,3 шақырымы аудандық
маңызды жолдар. Биылғы жылы облыстық
жолдарға 2 миллиард 217 миллион теңге
және аудандық маңыздағы 5 елді мекеннің
(Жыланды – 25,9, Үшарал – 50,9, Архарлы

– 39 , Қабанбай – 24,2, Үшқайың – 12,7)
жолдарын орта жөндеуге 152,7, Ақши
ауылы көл жағалауына 247 миллион теңгеге
күрделі жөндеу жұмыстары кестеге сәйкес
атқарылуда.
«Жұмыспен қамтудың жол картасы
бағдарламасы» шеңберінде 13 ауылдың
жолдарына орта жөндеу жұмыстары жүргізіліп
(444,5 миллион.теңге), 2 елді мекеннің
жолдарын күрделі жөндеу жұмыстары
күнтізбеге сай жүргізілуде (1 088,9 млн.
теңге). Сонымен қатар, республикалық
маңызы бар «Үшарал-Достық» бағытындағы
184 шақырым және «Талдықорған-ҚалбатауӨскемен» бағытындағы 765 шақырым жол
құрылысы іске асырылуда.
Халықты жұмыспен қамту
Басты міндеттердің бірі жұмыссыздықты
жою. Бүгінгі қоғамда жұмыс істеймін деген
адамға барлық салада жұмыс бар. Өйткені,
жекеменшік дәуір, яғни, капитализм. Әркім
өзін-өзі жұмыспен қамту керек. Алайда, біздің
қоғамда соны жете түсіне бермейтіндер де
бар. Бізге екі қолға бір күрек тауып бер дейтін
халықпен тығыз қарым-қатынаста болған
соң оны да жүзеге асырып жатырмыз деген
аудан әкімі жұмыссыздардың санын азайту
мақсатында әрі халықтың әл-ауқатын көтеруге
қатысты
атқарған жұмыстарын ортаға
салды. Бұл бағытта аудан экономикасының
барлық саласында 2020 жылдың 9 айында
5150 жұмыс орны ашылғанын, оның ішінде
тұрақты жұмыс орны 1660, жұмыссыздық
деңгейі 4,4 пайыз болып тұр. Ауданда
жұмыспен қамтудың пәрменді шараларының
бірі Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған «Еңбек» бағдарламасының үш
бағыты бойынша жоспарлы жұмыстар
атқарылуда. 70 адам кәсіптік оқуға жіберіліп,
14 адамға 59,5 миллион теңге көлемінде
несие берілді. Жастар практикасына 72 адам,
әлеуметтік жұмыс орындарына 77 адам,
қоғамдық жұмысқа 831 адам жіберілгенін
айтты.
Білім, денсаулық. және туризм
Білімсіз күнің қараң. Экономика да, ішкі
саясат та, идеология да біліммен жүзеге
асады. Білімді адам қоғамды алға жетелейді.
Бүгінгі кезең
білімділермен бәсекеге
түсу дәуірі. Құдайға шүкір білім жағынан
жасөспірімдерге кең жол ашылған. Кешегі
кеңестік кезеңде совет баласының шетелде
білім алуы мұң болған. Тәуелсіздік алғалы
кез келген қазақстандық жас әлемнің кез
келген жоғары оқу орындарында білімдерін
шыңдап жүр. Аудандағы 44 мектепте 14605
оқушы дәріс алуда, 3 ауысымды және апатты
жағдайда тұрған мектептер жоқ. Мектеп
жасына дейінгі балалардың мектепке дейінгі
мекемелермен қамтылуы 100 пайызды
құрайды. Үстіміздегі жылы Қайнар орта
мектебі (514,5 ) мен Үшбұлақ ауылындағы
«Безродных» атындағы орта мектебі (601,9
млн.теңге) ғимараттары күрделі жөндеуден
өткізілді.
Ал денсаулық мәселесі бүгінде әлемді
алаңдатып тұр. Елді жайлаған індеттен
мектептердегі білім интернет жүйесіне көшті.
Басты себеп халықтың денсаулығы. «Қандай
ауру болмасын оның алдын алу және
денсаулық саласын заманауи технологиямен
қамтылуы қажет. Оған толық мүмкіндігіміз
бар. Аудандық ауруханада оттегі станциясы
іске қосылып, 87 нүктеге оттегі тәулік бойы
қамтамасыз етіледі. Осы күнге дейін бір
балонды 3500 теңгеден сатып алсақ, қазір
сағатына 6 баллон өздігімен толтырылып,
оттегі ауруханаға жіберілуде. Құны — 76
млн.теңге. ATASAM/ OXL-600 маркалы бұл
станция Түркия елінде жасалған.
Ал туризмді дамытуда нақты жобалар
қолға алынып, тоғыз айда демалушылардың
саны 798 мыңға жетіп, 4 млрд. 790 млн.
теңгенің қызметі көрсетілді. 2,6 млрд.
теңгеге 15 туристік нысан кіріске алынды»,
–деген аудан әкімі «Алатау» қоғамдықсаяси газетін үнемі оқып отыратынын,
ауданда бұл басылымның оқырмандары
көп екенін айрықша атап өтті. Арнайы іс
сапармен барған біз де аудандағы тоғыз айда
атқарылған істердің көрсеткішін көріп, аудан
еңбеккерлерінің жетістіктеріне риза болып
қайттық.
Айтақын МҰХАМАДИ

COVID-19

ЕКІНШІ ТОЛ¬ЫНFА
ДАЙЫНДЫЌ ПЫСЫЌТАЛДЫ
Жыл басынан бері жұрт көңіліне қорқыныш ұялатып, талай жанның
тағдырын жалмаған алапат індет жаздың соңғы айларында сәл саябырлап, халық көңілі қалпына келгендей болған. Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымы да алдағы бірнеше айдағы жағдай қиындауы мүмкін
екенін айтып, пандемияның екінші толқынынан қашып құтыла алмайтынымызды мәлімдеген-ді. Бұған еліміз де алдын-ала дәрі-дәрмек қорын
жасақтап, дайындық жұмыстарын жүйелі түрде жүргізуде. Жұқпалы
дерттің алдын алу шаралары Алматы облысы көлемінде де басты
назарға алынып, жағдай қатаң бақылауда.
Пандемияның
болжалды
екінші
толқынына байланысты өңірдегі дайындық
шаралары жөнінде «Jetisy media» ақпарат
алаңында өткен брифингте сөз болды.
Баспасөз
мәслихатында
сөз
алған
Алматы
облыстық
Денсаулық
сақтау
басқармасы басшысы Өмірзақ Ниязбековтің
мәліметінше,
коронавирус
індетімен
күреске жергілікті бюджеттен 12,1 млрд.
теңге бөлініп, оның 2 млрд.
теңгесі төтенше жағдай кезінде
жұмсалған. Ал алдағы уақытқа
болжанған
пандемияның
екінші толқынына 7,3 млрд.
теңге
қарастырылыпты.
Қараша
айының
біріне
дейін облысқа 180 жедел
жәрдем
көлігі
жеткізілмек.
Бұдан бөлек, өңірде дәрідәрмек
тапшылығын
болдырмау мақсатында емдік
препараттардың екі айлық
қоры әзірленген.
– Науқастар үшін модульді
инфекциялық
аурухана
ашылып, пандемияның ықтимал екінші
толқынына арнап
бес мыңнан астам
төсек-орын дайындалды. Коронавируспен
күреске бөлінген қаражатқа 2 компьютерлік
томограф, 150 бірлік ӨЖЖ аппараттары
және медициналық ұйымдарға арналған
дәрілік заттар, жылжымалы рентгенаппарат, 3 цифрлық рентгенологиялық
жүйе, 100 бірлік оттегі концентраторы,
2000 дана өкпені емдеуге арналған
пульсоксиметрлер мен виброакустикалық
массажерлер және т. б. құрал-жабдықтар
сатып
алынды.
Коронавирустық
инфекциямен күресу мақсатында модульдік
инфекциялық аурухана пайдалануға беріліп,
ондағы аурухананың штаттық саны 452
адамды құрады. Оның ішінде дәрігерлер
- 66, орта медициналық персонал – 180,
кіші медициналық персонал – 159 болса,
басқалары – 47,– деді Ө. Әбілсейтұлы.
Сондай-ақ,
дәрігерлік
кадрлармен
қамтамасыз ету мақсатында ҚазақстанРесей
медициналық
университетімен

денсаулық сақтау мамандарын, интерндерді,
резиденттерді көп деңгейлі даярлау бойынша
оқу орталығын құру туралы Меморандум
жасалды. Талдықорған және Алматы
қалаларындағы көпсалалы ауруханалардың
базасында ауыр науқастарға шұғыл көмек
көрсету үшін заманауи жабдықтармен
жабдықталған
орталықтар
құрылып,
балалар жұқпалы аурулар ауруханаларының
базасында балаларға арналған екі COVIDорталығы қосымша жарақтандырылуда.
– Екінші Толқынға дайындық аясында
СOVID-орталығына
сандық
рентгенаппарат, 20 өкпені жасанды желдету
аппараты,
12
концентратор,
30
монитор, 8 виброакустикалық аппарат
және 130 пульсоксиметр қойылады.

Бүгінгі күні ауруханаларда 404 өкпені
жасанды желдету аппараты бар болса,
республикалық бюджет есебінен тағы
129 өпені жасанды желдету аппараты
жеткізіледі деп күтілуде. Жергілікті
бюджеттен 1,2 млрд. теңге сомасына
100 бірлік ӨЖЖ аппараты сатып алынса,
олардың жалпы саны 533 бірлікті құрайды.
Өңірдің инфекциялық және провизорлық

стационарларында 125,3 мыңнан астам
қызуды түсіретін таблеткалар, 22,7 мың
вирусқа қарсы препараттар, сондай-ақ 178
мың антибиотиктер бар. Тұрақтандыру
қоры арқылы дәрілік заттар резервін
қалыптастыру үшін жергілікті бюджеттен
500 млн.теңге бөлінді,– деген Ө. Ниязбеков
коронавирус инфекциясы бойынша өңірдің
эпидемиологиялық жағдайы тұрақты екенін
жеткізді.
Ал Талдықорған қалалық көпсалалы
ауруханасының
директоры
Жұмахан
Молдақұловтың айтуынша, бүкіләлемдік
пандемия жағдайында ауруханада 100
орынды төсек қойылып, емделушілерге
көмек көрсетілген. Қазір мұнда болжанған
коронавирус инфекциясының екінші кезеңіне
арнап 200 төсек дайындалыпты.
– Бұның ішінде 20 реанимациялық төсек,
20 жасанды тыныс алдыру аппаратымен
жабдықталған төсек қойылған. Сондай-ақ,
аурухана бойынша 220 оттегі нүктесі мен
оттегі станциясы бар. Барлық цифрлық
рентген
аппараттары
қабылдау бөлімінде тәулік
бойы жұмыс істеуде. Мұның
барлығы шұғыл жағдайларда
ауруды жылдам анықтап,
халыққа тез арада көмек
көрсетуге,
ем-шараларды
қолдануға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта Алматы
облысы
әкімшілігі
мен
облыстық денсаулық сақтау
басқармасының қолдауымен
коронавирус инфекциясына
қарсы
күресте
қажет
аппараттар берілді,– деді ол.
Пандемияның бірінші
толқын кезеңінде еліміздің
екі өңірінде кеңес беру
орталықтары ашылған болатын. Оның
бірі оңтүстік өңірде, енді бірі Талдықорған
көпсалалы ауруханасында жұмыс атқарды.
Ол кабинет қазірге дейін өз қызметін
жалғастырып,
видеобайланыс
арқылы
көмек көрсетуде. Бұған қоса, аталған екі
орталықта да мобильды топтар құрылған.
Егерде
орталықпен
байланыстағы
бейнеконференция
кезінде
науқастың
жағдайы нашарлап, сондағы дәрігерлерге
орталық тарапынан көмек керек болса, осы
құрылған топ қызметкерлері шұғыл түрде
көмек көрсетуге барады. Яғни, науқастың
өмірін
құтқаруға
барынша
жұмыстар
жасалып, керек деп танылса көпсалалы
ауруханаға емдеуге жатқызуға мүмкіндік бар.
Лина АЙДЫНҚЫЗЫ

Дүйсенбі - Понедельник, 2 қараша

ҚАЗАҚСТАН
Прорамма Qazaqstan
отсутствует в связи с ее
несвоевременным предоставлением в газету
ХАБАР

ХАБАР

06.00, 02.00 ҚР Әнұраны
06.00 Тамаша
07.00 «Буба»
07.15, 18.00 «Удачная
сделка»
09.15, 17.00 Тұсаукесер
«Qalamaimyn»
10.20 Телехикая «Ана
жүрегі».
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30 «COVID-19.
Халықаралық сарапшылар
Алмаз Шарманмен»
13.10 Т/с «Чужое гнездо»
14.00 Т/с «Дети сестер»
15.00 Тұсаукесер «Бүгін»
Тікелей эфир
16.00Т/х «Алпыстан асып
барамын»
20.00 Қорытынды
жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт».
Тікелей эфир
21.00 Итоги дня
21.40 Ток-шоу «Хабарлас»
22.40 Профессиональный
бокс
23.00 «Әсем әуен».

КТК

Сейсенбі - Вторник, 3 қараша

ҚАЗАҚСТАН

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «Мәссаған»KZ
07.50 «Дау-дамайсыз»
қайталау
08.20 Т/х «Сағыныш»
10.00 «Хороший день»
12.00 «Чистая вода у истока»
14.00 «Жанған үміт
18.00 Т/х «Кектен туған
махаббат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Астарлы ақиқат
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40Х/ф «Игра»
02.10 Т/х «Кектен туған
махаббат»
03.20, 04.20 Т/х «Қара теңіз»

Программа QAZAQSTAN
отсутствует в связи с ее
несовревенным предоставлением в газету
ХАБАР

ХАБАР

06.00 «Тамаша»
07.00 М/с «Буба»
07.15, 18.00 Премьера
«Удачная сделка»
09.15, 17.00 Тұсаукесер
«Qalamaimyn»
10.20, 23.20 Т/х «Ана
жүрегі»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30 «COVID-19.
Халықаралық сарапшылар
ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ
Алмаз Шарманмен»
13.10 Т/с «Чужое гнездо»
07.00 Әнұран
14.00 Т/с «Дети сестер»
07.05 «Әсем әуен»
15.00 «Бүгін» Тікелей
07.30 «Таңжарық» /тікелей
эфир
эфир/
16.10, 21.40 Т/х «АЛПЫ09.00 TV-сабақ
СТАН АСЫП БАРАМЫН»
18.00 Жаңалық
20.00 Қорытынды
18.15 Новости
жаңалықтар
18.30 «Сыралғы» /тікелей
20.30 «Народный конэфир/
троль» Тікелей эфир
19.30 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/
21.00 Итоги дня
20.00 Д/ф «Әлемнің мәдени 22.30 Т/с «КӨКЖАЛ-2»
қазынасы»
01.15 «Әсем әуен»
20.25 «Абай-175»
20.30 Қорытынды
жаңалықтар
АСТАНА
21.00 «Әдебиет пен адамАСТАНА
зат»
06.00 «Ән мен әзіл»
21.30 Итоговые новости
06.00 «Ән мен әзіл»
22.00 Телесериал «Бәрі де 06.30 «Күлдірген»
07.00 «Үздік әзілдер»
анам жайлы»
06.30 «Күлдірген»
08.00 М/ф «Маша и мед22.35
«Әсем
әуен»
07.00 «Үздік әзілдер»
ведь»
08.00, 14.10 М/ф «Маша и 23.00 Жаңалықтар
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш
23.30
Новости
медведь»
23.55 Әнұран
келін»
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш
11.20, 21.00 Т/с
келін»
«Сүлеймен сұлтан»
11.20, 21.00 Т/с «Сүлеймен
31 КАНАЛ 12.30, 23.10 Т/х «ҰЛЫ
сұлтан»
31 КАНАЛ
ХАНША»
12.30 Т/х «Ұлы ханша»
14.00 Шыны керек
14.00 «Шыны керек»
05.58 ҚР Әнұраны
14.45 Сериал «Ментов14.45 Т/с «Ментовские
06.00 «Неге?»
ские войны»
войны»
07.10«Тамаша live»
16.00 «Шімән апаның
16.00 «Шімән апаның хи08.00 «Шанхайский перехикаялары»
каялары»
возчик»
17.00, 00.40 «Қорықшы»
17.00,00.40 «Қорықшы»
10.20»Последний охотник
отандық телехикая
18.00 Т/Х «Білгісіз жан»
на ведьм»
20.00,02.00 ASTANA TIMES 13.00 шоу «Экстарсенсы
18.00 Т/х «Белгісіз жан»
02.50 «Біреудің есебінен»
20.00,01.50 ASTANA
против детективов»
деректі драма
15.00 «Кел, татуласайық»
TIMES
18.00 шоу«Экстарсенсы
03.35 «KazNet»
20.55 Loto 5/36. Прямой
против детективов »
03.55 Т/с «Не ври мне»
эфир
20.00 Информбюро
05.30 «Отбасы»
02.50 «Біреудің есебінен»
21.00 «Поселенцы»
деректі драма
22.10 «Ганга»
«KazNet»
ЕВРАЗИЯ 02.30 «Алдараспан, Ныса- 03.35
ЕВРАЗИЯ
03.55 Т/с «Не ври мне»
на, Шаншар әзілдері»
04.00 «Ризамын»
06.00 Т/х «Когда зовет
05.00 Әзіл студио
сердце »
ЕВРАЗИЯ
ЕВРАЗИЯ
07.00 «Той заказ»
07.30 «BastyBagdarlama»
06.00, 02.55 Т/х «Когда
7 канал 7 КАНАЛ
08.00 «Доброе утро»
зовет сердце»
11.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН06.45, 03.40 «Той заказ»
06.00 «Қуырдақ»
СКОЕ»
06.20 «Дүрдараз ғашықтар» 07.15, 18.00 «Басты
12.00 «Qoslike»
07.20«Айна-online»
жаңалықтар»
15.45«Гражданская обо07.30, 22.20, 04.00 Т/х
08.00 «Доброе утро»
рона»
«Элиф»
11.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН16.45 «Катран »
08.40 Т/с «Дом надежды»
СКОЕ»
18.00 «Басты Жаңалықтар» 13.00,20.20Т/х «Жалдамалы 12.00 «Qoslike»
қалындық»
18.45 «Пусть говорят»
15.45 «Гражданская обо14.00, 02.50 Т/х «Азулы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОрона»
әулет»
СТИ»
16.45 Т/с «КАТРАН»
15.10,21.10Т/х
«
Сен
жалғыз
20.50 «Чужой район-3»
18.45 «Пусть говорят»
емессің»
22.00 «П@УТІNА»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО15.50,
02.35
«Q-елі»
22.50 «Чужой район-3»
СТИ»
16.00,23.20
«Осколки»
продожние
20.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ17.10
Т/с
«Тайны
госпожы
00.45«Тобол»
Кирсановой»
ОН-3»
01.45«П@УТІNА»
18.15 Т/с «Горячая точка»
22.00, 02.10 «П@УТІNА»
02.25Т/х «Когда зовет
21.50 Т/х«Ата-ана бала
22.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
сердце »
шаға»
продолжение
03.15 «Той заказ»
00.20 Х/ф «Невероятные
00.45 Ночной кинотеатр.
03.40 «П@УТІNА
приключения факира »
«Тобол»
04.25 «Ұшқалақ»
04.50 «Өз ойым»
02.50 «Ұшқалақ»

АСТАНА

Открылось наследство после смерти гр. Чагатаева
Каната Уметаевича, умершего 12 мая 2020 года.Прошу
наследников и заинтересованных лиц,обращаться к нотариусу Бекішбаеву А.С., по адресу: Алматинская область,
г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 146/4. Тел.: 41-37-73, в срок
до 12 ноября 2020 года.

АСТАНА

КТК

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Сағыныш»
09.00 Мерекелік концерт
09.30 НОВОСТИ
10.10, 01.20 «КТО ТЫ?»
12.00, 21.40 О/д «ИГРА»
16.00 «ЖАНҒАН ҮМІТ»
17.00 Т/х «Өмір сабағы»
18.00, 02.00 Т/х «Кектен
туған махаббат»
19.30 КЕШКІ
ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00, 01.25 «Астарлы
ақиқат»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
03.05-04.10 «ҚАРА ТЕҢІЗ»

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен»
07.30 «Таңжарық» /тікелей
эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Сыралғы» /тікелей
эфир/
19.30 «Сегодня» /прямой
эфир/
20.00 Д/ф «Әлемнің
мәдени қазынасы»
20.15 «Абай-175»
20.30 Қорытынды
жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де
анам жайлы»
22.35 «Әсем әуен»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

31 КАНАЛ

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын
06.20, 02.30 Алдараспан,
Нысана, Шаншар әзілдері
06.50 Информбюро (повтор)
07.50, 22.10 Т/с «Ганга»
10.00 «Whats up?»
11.15, 21.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
12.25 «ЗНАХАРЬ»
15.00 «Кел, татуласайық»
18.00 «Экстрасенсыдетективы»
20.00 Информбюро
00.10 «Кел, татуласайық»
04.00 Ризамын
05.00 Әзіл студио
7 канал

7 КАНАЛ

06.00 «Қуырдақ»
06.20 «ДҮРДАРАЗ
ҒАШЫҚТАР»
07.30, 15.10 «Айна-online»
07.50, 22.25 Т/х «Элиф»
09.00,17.00 Т/с «Тайны
госпожи Кирсановой»
10.15, 18.15 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
12.30 «первые среди
равных»
13.00, 20.20, 02.10 Т/х
«Жалдамалы қалындық»
14.00, 03.10 Т/х «Азулы
әулет»
15.10, 21.10 «Сен жалғыз
емессің»
15.50, 02.20 Скетчом
«Q-елі»
16.00, 23.20 Т/с «ОСКОЛКИ»
21.20 Т/х «12 күн»
21.50 «Ата-ана балашаға»
00.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
КАНИКУЛЫ»
04.45 «Өз ойым»

Открылось наследство после смерти гр. Шалова Жасулана Даулетбековича, умершего 12 июля 2009 года.
Прошу наследников и заинтересованных лиц,обращаться
к нотариусу Бекішбаеву А.С., по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Шевченко, 146/4. Тел.: 4137-73, со дня выхода объявления в течении месяца.

Сәрсенбі - Среда, 4 қараша

ҚАЗАҚСТАН
Программа Qazaqstan
отсутствует в связи с
ее несвоевременным
предоставлением в газету
«Алатау»

ХАБАР

ХАБАР

06.00 «Тамаша»
07.00 М/с «Буба»
07.15, 18.00 «Удачная
сделка»
09.15, 17.00 Тұсаукесер!
«Qalamaimyn»
10.20, 23.20 Т/с «Ана
жүрегі»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30 «COVID-19.
Халықаралық сарапшылар
Алмаз Шарманмен»
13.10 Т/с «Чужое гнездо»
14.10 Т/с «Дети сестер»
15.00 Тұсаукесер! «Бүгін».
Тікелей эфир
16.00, 21.40 Т/с «Алпыстан
асып барамын»
20.00 Қорытынды
жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт»
21.00 Итоги дня
22.20 Т/х «Көкжал-2»
01.00 «Әсем әуен»
АСТАНА

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00, 16.55 «Үздік
әзілдер»
08.00, 14.40 М/ф «Маша и
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш
келін»
11.20, 21.00 Т/с
«Сүлеймен сұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы
ханша»
14.00 Шыны керек
14.45 Т/с «Ментовские
войны»
16.00 «Шімән апаның
хикаялары»
17.00 «Қорықшы» отандық
телехикая
18.00 Т/х «Белгісіз жан»
20.00,01.10 ASTANA TIMES
20.55 LOTO 6/49
00.40 «Жақсы адам»
02.50 «Біреудің есебінен»
03.35 «KazNet» ғаламторға
шолу
03.55 Сериал «Не ври
мне»
05.30 «Отбасы»

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Когда зовет
сердце»
06.45 «Той заказ»
07.15 «Басты
Жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
12.00 «Qoslike»
15.40 «Гражданская оборона»
16.45 Х/ф «Катран»
18.00, 02.25 «Басты
жаңалықтар»
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.50 Т/с «Чужой район-2»
22.00 «П@УТІNА»
22.50 «Чужой район-2»
Продолжение
00.20 Ночной кинотеатр
«Белые волки»
01.40 «П@УТІNА»
02.25 «Когда зовет сердце»
03.10 «Той заказ»
03.35 «П@УТІNА»
04.20 «Ұшқалақ»

КТК

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
(қайталау)
07.30 «Сағыныш» Т/х
09.00 «Мерекелік концерт»
09.30 НОВОСТИ (повтор
вечернего выпуска)
10.10, 01.20 «Кто ты»
12.00 «Игра» детектив
16.00 «Жанған үміт» Т/х
18.00 «Кектен туған махаббат»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «Игра» детектив
02.00 «Кектен туған махаббат»
03.05,04.10 «Қара теңіз»

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен»
07.30 «Таңжарық» /тікелей
эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Сыралғы» /тікелей
эфир/
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/
20.00 Д/ф «Әлемнің мәдени
қазынасы»
20.15 «Жұмыспен қамту жол
картасы»
20.30 Қорытынды
жаңалықтар
21.00 «Экорейд»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де
анам жайлы»
22.35 «Әсем әуен»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

31 КАНАЛ

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00 Ризамын (каз)
06.20, 02.35 Алдараспан,
Нысана, Шаншар әзілдері
(қаз)
06.50 Информбюро
07.50, 22.15 Т/с «Ганга»
10.00 «Whats up»
11.15, 21.05 Т/с «Поселенцы»
12.30 «Знахарь»
15.00 «Кел, татуласайық»
18.00 «Экстрасенсы детективы»
20.00 Информбюро
23.25 «Кел, татуласайық»
03.00 «Ризамын»
04.00 Әзіл студио
7 канал

7 КАНАЛ

06.00 «Қуырдақ»
06.10 «Дүрдараз ғашықтар»
Т/х
07.20 «Айна-online»
07.50, 22.20, 04.00 Т/х
«Элиф»
09.00, 17.00 Т/с «Тайны
госпажи Кирсановой»
10.10, 18.10 Т/с «Горячая
точка»
12.30 «Жүзден жүйрік»
13.00, 20.20 Сериал «Жалдамалы Қалыңдық»
14.00, 02.50 Т/х «Азулы
әулет»
15.10, 21.10 Т/х «Сен жалғыз
емессің»
15.50, 02.30 Скетчком
«Q-елі»
16.10 Сериал «Осколки»
18.15 Сериал «Цена жизни»
21.50 Т/х «Ата-ана. Балашаға»
00.20 Х/ф «Агент Коди
Бэнкс-2»
04.50 «Өз ойым»
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ОНЛАЙН СЕМИНАР

«ЖУРНАЛИСТ ДАУЛЫ МЄСЕЛЕДЕ
ЭМОЦИЯFА БЕРІЛМЕУІ КЕРЕК»
ТҮРКІТІЛДЕС ЖУРНАЛИСТЕР ҚОРЫНЫҢ
ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН ӨТКІЗІЛІП КЕЛЕТІН ВЕБИНАРЛАР
ТҮРЛІ ТАҚЫРЫПТЫ АРҚАУ ЕТІП ҚАНА ҚОЙМАЙ, ОНЫҢ
МАЗМҰНДЫ ӘРІ МӘНДІ ӨТУІМЕН ДЕ ЕРЕКШЕЛЕНУДЕ.
ОСЫҒАН ДЕЙІНГІ ӨТКІЗІЛІП КЕЛГЕН ӘР САБАҚТЫҢ
КӨТЕРГЕН ЖҮГІ ДЕ САЛМАҚТЫ. ӘР АЙМАҚТАН
ҚАТЫСЫП ЖҮРГЕН БАҚ ӨКІЛДЕРІНЕ
ВЕБИНАРДЫҢ БЕРЕРІ МОЛ ДЕСЕК ТЕ
БОЛАДЫ. ӨТКЕН АПТАНЫҢ ЖҰМА КҮНГІ
САБАҚТА «ДАУЛЫ
МӘСЕЛЕЛЕР:
ӘЛЕУМЕТТІК-ЗАҢДЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІК» АТТЫ
ТАҚЫРЫПТЫ ҚАМТЫҒАН
ӘРІПТЕСІМІЗ,
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
«ЗАҢ» ГАЗЕТІНІҢ
РЕДАКТОРЫ
АЙНҰР СЕМБАЕВА ЗАҢ
САЛАСЫНА ҚАТЫСТЫ
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАРМЕН
БӨЛІСТІ.
Вебинарды ашып, жүргізген Түркітілдес
журналистер қорының президенті Нәзия
ханымның сөзінше, қазіргі таңда БАҚ
өкілдеріне,
журналистерге өшігетіндер
аз емес. «Қит етсе журналистерді
сотқа сүйреуге, психологиялық тұрғыда
қысым жасауға бейім, яғни,
ақпарат
дұрыс болған күннің өзінде қорқытып,
қысым жасап,
абыройларына нұқсан
келтіретіндер көп. Осындай жағдайда
бізді құтқаратын тек
заң ғана. Ал,
бұл – біздің кәсіби деңгейімізді көтеруге
сеп болар сабақтың бірі» – деді Нәзия
Жоямергенқызы.
Расында, дау-дамайдың ортасына
түсіп,
осы
жайында
журналистік
зерттеу жасағанда, сот отырыстарына
қатысуда көп жайтқа баса назар аудара
бермейтініміз анық. Жалпы, журналист
жұмыс барысында жеке бас қауіпсіздігін
қалай қамтамасыз етуі керек, жалған
ақпарат журналисті адастырмас үшін
не істеу қажет? Бұл жайында танымал
журналист, «Заң» газетінің бас редакторы
Айнұр
ханым
өзінің
көпжылдық
тәжірибесіне сүйене отырып баяндады.
Қазір қоғам іші даулы мәселелерге
бейім болып кетті. Журналистер ғана
емес, кез келген адам даулы дүниелерді
айтуға, көрсетуге, соның ортасында
жүруге ынталы, әуес болып алды. Біз
осы даулы мәселелерді жазуға, жалған
ақпараттардың тарап кетпеуіне көмек
көрсетуіміз қажет. Ал даулы мәселелер,
заңдық жауапкершілік дегенде
нені
ескеру керек? Осы тұрғыда әріптесіміз
тәжірибесін алға тартып,
жіберген
қателіктермен бөлісе отырып, ойын ортаға
салды.
Сонымен, даулы мәселелерді жазғанда
журналист нені ескеру керек?
Кез
келген журналист даулы дүние жазғанда
міндетті түрде ақпараттың анықтығына,
мәліметтердің
шынайылығына
көз
жеткізіп барып, әлеуметке ұсынуы тиіс.
Оның
сөзінше,
даулы мәселелерді
жазғанда болжам айту көп. Даулы істерде
болжаммен, долбармен қандай да бір
қорытынды жасауға болмайды. Өйткені,
болжам деген алдағы уақытта болатын
дүниелерге жасалуы тиіс,
долбарды
болашақта болатын нәрселерге қатысты
айтуға болады. Ал нақты болып жатқан
даулы мәселелер бойынша журналистер

өзіндік уәжін біреулерге таңуға қақысы
жоқ. Бұл белгілі бір тараптардың құқығын
шектеу болып табылады.
«Кез келген даулы мәселеде міндетті
түрде екі тарап болады. Бір тараптың
сөзін мақұлдап, бір тарапқа басымдық
беру арқылы сотта, болмаса, белгілі
бір деңгейде
осы бір тараптардың
біріне артықшылық беріп, істің дұрыс,
өз деңгейінде, сапалы
қаралуына
теріс
ықпал етіп жатады. Бұл
жайлы судьялар съезінде де ең негізгі
мәселе етіп
көтерген еді. Яғни,
әлеуметтік
желілер,
журналистер
сот ісіне, судьялар қызметіне жөнсіз
араласады. Өздерінің ойын, тұжырымын
тықпалайды. Сол арқылы істің дұрыс
шешілуіне кей жағдайларда кері әсерін
тигізеді дейді. Рас, мұндай жағдайдың
бар екендігін мойындауымыз керек.
Сонымен бірге, бізде қандай қателіктер
бар? Өздеріңіз білесіздер,
әрбір
редакцияға арыз-шағыммен келетіндер
көп. Қазіргі жағдайда тіптен көбейді.
Себебі адамдардың құқықтық сауаты
артты, дауды бұрынғыдай жұдырықпен,
болмаса араға адам салып емес, сот
арқылы, құзырлы органдар көмегімен,
тіпті болмағанда
журналистердің
қатысуымен шешкісі келеді. Ал мұндай
жағдайда біз не істейміз? Бізде көбінше
редакцияға кім арыз айтып келді, сол арыз
дұрыс деген қате түсінік қалыптасқан.
Ал арыз айтып
келген адам өз
мәселесін айту арқылы сіздің оған деген
жанашырлық сезіміңізді оятуы мүмкін.
Қысқасы, оған деген аянышты сезіміңізді
тудыру арқылы ол өзінің сотта яки
тергеуде жатқан ісіне журналистердің
ықпалын қалайтындығын
көрсетеді.
Осы тұста ескерер жайт, арыз айтып
келген адамның барлығы бірдей дұрыс
бола бермейді. Міндетті түрде екі
тараптың да өз ойын айтуына, өз уәжін
келтіруіне мүмкіндік беруіміз керек», –
деген әріптесіміз даулы дү-ниелердің қоғамда резонанс тудыратыны сирек екенін

де айтты.
О н ы ң
с ө з і н ш е ,
саяси, әлеуметтік,
қаржылық, тұлғалық
тақырыптардан
гөрі,
құқықтық
тақырыптар
көбірек резонанс тудырады.
Осы ретте
сөз ауанын
құқықтық
даулы
істердің
резонанс тудыруына не әсер
етеді дегенге ойыстырды.
«Даулы істердің көбеюі: біріншіден,
әлеуметтік желінің күшеюі, екіншіден
халықтың құқықтық сауатының өсуі,
үшіншіден,
азаматтық
қоғамның
белсенділігі
әсер етуде. Бұрын
да даулы істер болды, құқықтық
қайшылықтар
кездесті.
Алайда
бұлардың барлығы бірден-бірге жетпеді,
көпшілік талқыламаған соң
біразы
жабулы қазан күйінде қалып келді. Ал
енді әлеуметтік желінің күшеюі бізді
осындай даулы істерді
талқылауға,
шарасыз адамдардың мәселесіне көп
болып араласуға, содан
белгілі бір
деңгейде жақсы нәтижелер шығаруға
жұмылдырды.
Әлеуметтік
желінің
мықтылығы да осында. Бірақ, бұл
жердегі әлеуметтік желінің кемшілігі,
мұнда сүзгі жоқ. Әлеуметтік желіге
шыққан, талқыланған
даулардың
барлығына бірдей көз жұмып сенуге
болмайды. Олардың басым көпшілігі
біржақты берілуі мүмкін. Бұл өз ретінде
екінші тараптың сотта, құзырлы
органда жеңіліс табуына, белгілі бір
деңгейде
кедергіге ұшырауына әсер
етуі мүмкін. Сондықтан, әлеуметтік
желінің күшеюінің оң жағы да, теріс
жағы да бар. Және ондағы жазылған
ақпараттың бәріне бірдей сене бермей,
журналист ретінде екі тарапты бірдей
сөйлетіп,екшеп алған жөн. Екіншіден,
халықтың құқықтық сауатының өсуі.
Мұның да оң жағы бар. Жоғарыда
тілге тиек еткенімдей, бұрындары
жұдырықпен яки болмаса төте жолдар
арқылы өз мәселесін шешетін болса,
қазіргі таңда халықтың құқықтық
санасы әлдеқайда көтерілген. Яғни,
барлық мәселені заңды жолмен шешуге
ұмтылады. Ал енді бұның минусы не?
Минусы сол, қазіргі кезде болмайтын,
тіпті айтуға келмейтін ұсақ дауларды
көпшілік аудиторияға шығарып жіберді.
Сот, құзырлы орган ірі, үлкен істермен
айналысудың орнына көршімен-көршінің,
туыспен-туыстың
арасындағы

болмашы ренішке қатысты дауларды
шешуге, араласуға мәжбүр болып отыр.
Бұның да плюсі мен минусы бар. Келесі,
азаматтық қоғамның белсенділігі. Бұрын
қандай да бір дау туындай қалса біздің
азаматтық қоғам жабулы қазан жабулы,
мелшиген қалпы, аса көп араласпай,
кей жағдайда болмаса, үлкен істердің
барлығы сол қалпы, дауға қатысты
адамдардың төңірегінде ғана, шеңберінен
шыға алмай қалатын. Ал қазір белгілі
бір істерге азаматтық қоғамның пікір
білдіріп, ой қосып, осы іс оң шешілсе екен
деп бірігуінің арқасында көптеген мәселе
құзырлы органдарға жетіп, биліктің
құлағына тиіп, мемлекеттің естуіне
мүмкіндік туғызып отыр. Азаматтық
қоғамның белсенділігінің минусы бар ма?
Бұл да – бір мәселе. Бүгінде топ болып
біреуді мансұқтау, қаралау секілді
кемшіліктер бой көтеруде. Айтпағым,
қандай жағдайда болмасын журналист
ретінде екі тарапты сөйлетуді назарда
ұстасаңыз, ешқашан ұтылмайсыз» –
деген Айнұр ханым өз сөзінде даулы
істен резонанс жасау үшін қоғамдық
пікір туғызып, сол арқылы билікке әсер
етуде құзырлы органдарды қимылдату
үшін не істеу керек және оларды кім
туғызады деген сауалдар бойынша да
кең ауқымда түсіндіріп берді. Мұнымен
қоса түрлі дау-дамайлардың ортасында
жүргенде болмаса зерттеу жасағанда,
сот отырыстарына қатысқанда қандай
жайттарға ерекше мән беруі қажеттігін
де айтты.
Шынында да даулы мәселелердің
дұрысы мен бұрысын анықтау журналист
үшін оңай емес, бұл тұрғыда заңды да
білу қажет. Гүлнәр (М) апай жазбасында
айтқандай-ақ,
заң саласына қатысты
мақала жазғанда көп дүниені ескермей,
білмей, сүрініп жататын кездеріміз көп.
Вебинарда Айнұр әріптесіміз бүгінгідей
журналистер қолымен от көсеуге бейім
адамдар көп заманда осыны мықтап
ескеруді, қандай даулы мәселе болмасын
журналистің эмоцияға берілмей, әр істің
астарына терең үңіліп, ақылмен аққараны ажырата білу керектігін де қадап
айтты.
«Шеврон»
компаниясының
қолдауымен,
Түркітілдес
журналистер
қорының ұйымдастыруымен өткізілген
бұл вебинар да журналистер үшін өте
құнды, есте қаларлық практикалық сабақ
болды.
С. ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ.
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Әңгіме
– Уһ, жаным-ай! Қиналғаным-ай!...
Бұл індеттің беті өте жаман... Талай
жанды баудай түсіріп, күнде жаманат хабар
естіп, есіміз шықты. Жақсы көретін досым
күтпеген жерден қайтыс болып, жаназасына
қатысып келген соң үш күннен кейін мұрттай
ұштым.
Алаурап ыстығым көтеріліп, тамағым
ауырып, қайтпай қойған соң, медбике шақырып дәрілер салдырта бастадым. Ертелі-кеш әртүрлі ем-дом жасатып
көргеніммен, ауруымның беті қайтпай, төсек
тартып, қайта-қайта бұршақ-бұршақ терлеп,
берекем кетті. Кешке қарай дертім асқынып,
жанымды қоярға жер таппай ышқынып,
түні бойы ұйқы көрмей, әуелі тамаққа
мүлде тәбетім тартпай, тағамдардың иісін
сезінуден қалдым.
Жанымды қоярға жер таппай ақыры
төртінші күні жедел жәрдем шақырдым.
Көздеріне үлкен көзілдірік тағып, аузымұрнын бетпердемен, ал үстін түгел ақ
шүберекпен тұмшалап киініп алған жедел
жәрдемнің төрт қызметкері тәлтіректеген
мені жетектеп ала жөнелгенде үй-іші түгел
үрпиіп, көздеріне жас алып, шошына жылап
қалды.
«Енді қайтып аман-сау ораламын
ба, сендерді көре аламын ба?» деп
ойлағаныммен, бір ауыз сөз айтуға да

ПАНДЕМИЯ
мұрша бермей көлік ішіне көтеріп кіргізе
сала, төсегіне жатқызды. Жедел жәрдем
дүр етіп жүріп кеткенде, ақ халат киген
медбикелер ыстығымды, қан қысымымды
өлшеп:
– Ыстығы отыз тоғызға жетіпті. Бұл өте
қауіпті, – десті бастарын шайқап. Сөйтті де,
бір түйір дәріні таңдайыма салды.
Ауруханаға алып кірісімен алғаш
қабылдаған ірі денелі дәрігер гүжілдеп
сұрақ қоя бастады. Жаным қиналып, бүкіл
денем лапылдап күйіп-жанып, ентігіп әзер
жауап беремін.
– Бұрын қандай аурумен ауырған едіңіз?
– Былтыр көктемде инфаркт алғанмын.
–
Қане,
реанимация
бөліміне
апарыңдар. Мұндай науқасқа отыз сегіз
градустың өзі қауіпті. Жүрек көтере алмай
жарылып кетеді, – деп, дәрігер бастыра киген дәу көзілдірігімен сүзіле қарады. Неге
ерте келмейсіздер осы? – деп ренішін де
білдірді.
Екі адамдық палатада демігіп, демалуым қиындап, аласұрып жатқанымда, көк
тамырыма қайта-қайта ине салып, түрлі
түйіршік дәрі жұтқызды.
Ыстығым
отыз
сегізге
түскенде
тәлтіректеген мені қоларбаға отырғызып,
астыңғы қабаттағы рентгенге түсірді.
Ауруханада асыққан, сапырылысқан
жандар: ақ киімге оранған медиктер,
ыңқылдап,
күркілдеген,
түрі
қашқан
науқастар. Жедел жәрдем көліктері азынап,
бірінен кейін бірі індетке шалдыққандарды
әкеліп жатыр, әкеліп жатыр. Орын жетіспей,
әр қабаттағы ұзын дәліздің екі қапталына
қатар-қатар төсек қойып, кейін келгендерді
сонда жатқызыпты.
Палатамызға алғаш мені алып кіргізгенде
екінші төсектегі қарыны шеңберек атқан дәу
қара кісі дереу бетпердесін киіп, ары аунап түскен. Рентгеннен қайтып келгенімше
оны жай палатаға ауыстырыпты. Ол жерде
ұзын, қайыстай созылған қарасіңір, шашын
кірпікшешенше қысқа ғана алдырған, күнге
тотыққан жігіт күрк-күрк жөтеліп жатты.
– Аға, ассалаумағ... – деп, сәлемін
де толық бере алмай булығып, кеудесі
көтеріліп-басылып, екі аяғын төмен салбыратып төсегіне түрегеп отырды. Ентігіп,
қарс-қарс ұзақ ауыз жаппай жөтелді де,
тұншығып, бет аузы көгеріп кетті.
Асай-мүсейлерін көтерген медбике үш
құтыдан дәріні оған да, маған да білегіміздегі
тамырымызға салып, дәрі ішкізді.
Көршім демігіп, тұншыға жөтеледі.
– Уһ, жанымның қиналғаны-ай, температурам қырыққа жетіпті, үйде емделіп, тұрып
кетем деп қазақшылыққа салынып босқа
уақыт өткізіп алыппын. Қап! Қап-ай!.. Өмірі

бұлай құламаған едім. Тіпті денемді тестіріп
укол салдырған емеспін, ауруханаға ешуақ
жатқан жоқпын. Көтеріліп, жүріп кетемін деп
ойладым емес пе? – дейді демігіп.
Шілденің өрттей күні батысты түгел
қанқызылға бояп батып бара жатты. Палата іші қапырық, басымызды көтеруге
әл-дәрменім жоқ. Үш шөлмек дәріні түгел
салып біткенше қара терге түсіп, бүкіл денем шылқылдаған су болды. Киімдерімді
ауыстырып, сүртініп, терезені аштым.
Алакөлеңке далада
аптап басылмаған,
ыстық ұрып тұр.
– Аға, сәл-пәл тәуір болдым-ау деймін,
– деп, көршім қиқылдай жөтеліп бір жатып,
бір тұрды. – Ауырмайтын жерім жоқ. Бүкіл
іші-бауырым қызынып, басым солқылдап,
көзімнің түбі суырып, қу жаным қуырдақ
болды, аға! Ғұмыры қыңқ демеген жан
едім. Қалай ауырасың, титтейімнен жылқы
бақтым. Ішкенім – балдай қымыз, жегенім –
сүр майлы қазы-қарта, жұтқаным – даланың
жұпар ауасы, астымнан арғымақ тұлпар
үзілмеді. Көкпаршы Мақсат атым дүрілдеп
ерте шықты. Жылқышымын, аға. Сіз ше?
– Жазушымын.
– Қырық беске келдім, аға. Бірақ жазушыны бірінші рет көріп, тілдесіп отырмын.
Әкем жарықтық қисса-дастан айтатын, қара
тілге дес бермеген шешен кісі еді, сексенге
шығарда ауырмай-сырқамай ұйықтап жатып жүріп кетті. Өзім қолыма түскен кітап,
журналды түгел оқып шығамын. Бірақ балаларым, неге екенін қайдам, кітап бетіне
қарамайды. Аға, аты-жөніңізді айтыңызшы?
А-а, Сіз сол жазушы боласыз ба? Бүкіл
біздің аудан Сізді айтып, мақтаныш етеді.
Үлкендерімізден кейін мына кейінгі ұрпақ
неге кітап оқымайтын болды? Түсінбеймін.
– Оған заман кінәлі. Аумалы-төкпелі
кезеңде туған ұрпақ оқу-тоқудан, соноу
баяғыдан жалғасып келе жатқан тамырлы
тәлім-тәрбиеден ажырап қалды.
Қақылдап,
қақалып-шашалып,
екі
иығы селкілдеп жөтеліп, дем ала алмай
тұншығып, рәсуасы шықты.
Медбике кіріп, ыстығымызды өлшеді.
– Сіздікі әлі неге түспей тұр? – деп еді,
жылқышы:
– Қанша болыпты? – деп қарсы сұрады.
– Отыз тоғыз. Ал жазушы аға, сіздікі
төмендепті, отыз жеті де жарым. Бұл – ем
қонды деген сөз. Әлі-ақ сауығып, жүгіріп
кетесіздер, – деген медбикенің дауысы
қабат-қабат
бетпердесінен
құмығыңқы
естіледі.
Кешкі тамақты әкеліп еді, екеуміз де
қолымызды шайқап, алдымызға қойғызбай,
алып кеткін дедік. Түк тәбет жоқ, судан басқа
ештеңе татып алмағаныма төрт күн болды.

Жылқышы жігіттің күркілдеген жөтелі
түнге қарай үдей түсті. Ары-бері дөңбекшіп,
ұйқым шайдай ашылды. Дегбірім кетіп,
түрегеп, кішкентай бөлмеде ары-бері
жүргіштеп кеттім.
– Аға, сіз қайта-қайта терлейді екенсіз.
Бұл өте жақсы. Дерттің бәрі
термен
шығып кетеді ғой. Қанша тырыссам да менен бір тамшы шықпай қойды. Үйде қазақи
ем-домның бәрін істедім. Аға, сенесіз бе,
ауру-сырқаудың не екенін білмей арқардай
тау мен тасты кезіп жүрген басым бүк түсіп,
омалып қалдым емес пе? Бүкіл сүйексүйегім қақсап, буын-буыным сөгіліп кетердей сырқырап, тіземе бір-бір пұт тұз
байлап қойғандай жүре алмай, тұра алмай
қалтылдап қалдым ғой. Кейде тісім-тісіме
тимей дірдектеп жаурап, үстіме қабат-қабат
көрпе, тон жаптырамын, ал түн баласы
алаулап, өлердей ыстықтап, үстімдегінің
бәрін лақтырамын. Оның үстіне осы бір
көкжөтел пайда болып, ауыз жаптырмай
сорлап қалдым. Мұнда ертерек келуім керек
еді. Әттең!.. Әттең-ай десеңші! Коронавирус
шыққалы интернет, уатцап: «Мұндай кесел
жоқ, бәрі ойдан шығарылған өтірік нәрсе»
десіп, бүкіл жұрт шулап кетті! Мен де бұл
індет бар дегенге түк сенбедім. Бәзбіреулер
«бұл жаман жұқпалы індет» десе де, құлақ
асқан жан болмады. Аға, тұңғышым жиырма екіде, соны ертерек аяқтандырайын деп,
құдалыққа бардым. Құдам қызын той жасап ұзатты. Карантин дегенге қарамай аудан орталығындағы үлкен мейрамхананың
терезесін қымтап жауып үш жүз адамды шақырып, думандатқан той өткізді.
Шалқып ішіп-жеп, би билеп, өкіртіп құдақұдағилармен жүз грамдаттық. Сонда менің
қасымдағы құданың ағасы «Тұмау тиіп
қалыпты» деп қойып, тық-тық жөтеліп, терлеп мазасы болмай отырған-ды. Үйге келген
соң екі күннен кейін беташар тойын жасап
бердім. Жайлауда отырмын ғой, екі жүздей
ел жиналды, қазысы табан шыққан бір
биені сойып, түгел астырдым, кеу-кеулеген
жігіттерге көкпар бердім. Үлкен тойды Алматыда төрт жүз адам шақырып, карантин
біткен соң жасап бермек болдым. Дәл сол
беташар тойын өткізер күні ертеңгісін делсал болып, басым солқылдап ауырып, берекем қашып тұрдым. Түске салым қызуым
көтерілсе де думандатқан жұртқа сыр бермей жүгіріп жүрдім. Кешке қарай аспанды
тұтасқан қарабауыр бұлт басып, нөсер
сел-сел құйды да, соңы ақ жауынға ауысты.
Кешке қарай шыдай алмай бүркеніп жатып
қалдым.
Екі өкпесі қысылып, жаны қиналып отырса да, тұншыға көгеріп-сазарып жөтеліп
алып, демігіп әңгімесін жалғастырды.

–
Шаршап-шалдығып,
бәріміз
той-тойлап, қатып ұйықтап жатқанда
жылқыларыма ұрылар баспалап келіп,
бөле айдап, саймен сатырлата қуып, алып
жоғалыпты. Түнгі күзетке баратын жылқышы
араққа тойып алып, қатып ұйықтап қалған
ғой. Таңға жуық оянып, шауып барса, өңкей
асыл тұқым екі жүздей ауыл маңынан алыстатпай жаятын арғымақтардан айырылыппыз. Ары-бері далақтап, дүрбі салып,
қолды болғанын біліп, мені оятты. Ыстығым
көтеріліп, мәнісім болмай, діңкем құрып тұрса
да, жылқышыларды түгел атқа қондырып,
жан-жаққа шаптырдым. Өзім жаңа үйленген
тұңғышымды ертіп, із кестім. Өзен жағалап
түу төменге құлдилап түсіп, жылқымыздың
ізін қуалап, құм суырған даладан өтіп, Іле
жағалауындағы тоғайға кіргенше ат белінен
түспедік. Қара аспан түйіліп, қарс-қарс айрылып кетердей күркіреп қойып, суық ақ
жауын себеледі де тұрды. Үсті-басым теріме
жабысқан малмандай шылқыған су, балам
да бұратылған аш, шөлмектей бозарыпты.
Мал ашуы – жан ашуы. «Балам, – дедім. –
Балам, мына жылқыларды жеті қарақшының
біреуі қуып барады. Іледен өткізсе, ары
қарай ізім-қайым жоғалады, жер сипап
қаламыз. Қуып жетіп қалдық, шыдашы,
балам», – дегенімде намысқой тұңғышым
Мансұр көзі отша жайнап: «Әке, қашанғы
қарақшыларға жем боламыз. Қайтсек те
қайтарайық», – деп тістене кіжінді. Айналайын, атасынан айнымай қалған асыл текті
тұяғым-ай!.. Суға салған қайыстай созылып,
қалың тоғай ішіндегі машинаның қос табан
ізімен қуа бердік! Қараңғы үйіріле бастаған
тұста жылқы, құлындардың кісінегендерін
естіп, болдыруға айналған аттарымызға
қамшы бастық. Тасырлатып айдап бара
жатқан
жылқыларға
жақындағанда
қосауыз мылтығымды қолыма алдым.
Қуғыншыларды байқап қалған олар бірінші
болып тарс еткізгенде тоғай ішіне бұрыла
салып, тікенекті тоғайдың бет-аузымды
жыртқанына да қарамай өкпе тұстан шыға
келсем, дәл алдымда шіренген Кетік Кәтіш
шолақ мылтығын оқтап және атты.
– Әй, оңбаған Кәтіш! – деп ақырдым
да, мылтық ұстап тұрған оң қолын көздеп,
дәлдеп атып кеп жібердім. Қолынан
мылтығы сусып түскен ол, ат жалына етбеттей жабысып, тебініп құйынперін шаба
жөнелді. Екінші оқты да соңынан жіберіп,
қосауызды қайта-қайта оқтап, жауын
бүріккен қара аспанды қақ жара қақыратып,
от-жалын
шашыратып
дүркін-дүркін
дүрсілдеткенімде басқа ұрылар да Кетік
Кәтіштің соңынан безіп жоғалды.
Жылқыларымызды түгел қайырып алып,
қосауызымды олардың кеткен жағына қарай
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патырлата аттым.
Таң сібірлеп атқан кезде балам екеуміз
шұрқыраған малымызды жайлауына дін
аман айдап әкелдік.
Үйге кіре құладым. Бүкіл денем алыпұшып күйіп жанып барады. Бұратылған аш
болсам да, түк тәбетім жоқ, тамағымнан
түйір ас өтпейді, иіс сезінуден мүлде
қалдым. Арақ та іштім, құйрық маймен
үсті-басымды сылады, түрлі дәрі-дәрмек
жұтқызды. Үш күн жайлауда нәр татпай
жаттым. Сорпа, тамақ әкелсе түк батпай,
әуелі лоқсып құсқым келеді. Одан осы
ентігу пайда болды, ауыз жаптырмай түн
баласы жөтел қысады. Ақыры болмаған соң
ауылдағы үйіме әкеліп, дәрігер шақырып,
антибиотик салдыра бастады. Күндіз – сәлпәл саябырсиды да, түнге қарай ыстығым
да, жөтелім де өршіп кетеді. Аурухана дегеннен азар да безер боламын, өмірі бармаған,
жатпаған жерім. Алты күн система, уколды
аямай салса да түк әсері болмай, әлсіреп,
жүріп-тұра алмайтын халге жеттім.
Ақыры бала-шағам менің ыстығым қатты
көтерілгенде сандырақтай бастағанымды
көріп, жедел жәрдем шақыртты. Өзім де
ұзын, жіңішке қара едім, міне ішім қабысып,
қылдырықтай болып, азып-тозып, саудырап
құр сүйегім қалды.
– Ана ұрылар қанша жылқыны айдап
кетіпті?
– Ой, жұмыртқадан жүн қырыққан
алаяқ, қу, жертесер, баукеспе Кетік Кәтіштің
қорлығы әбден өтті. Бұл жолы өзім ерекше күтіп-баптап, көзімнен таса қылмай
жүретін екі жүзден астам асыл тұқымды
жылқыларымды құлын-тайларымен қосып
айдаған ғой. Оңбаған әккі ұрының көптен
көздеп жүрген көз құрты болды менің бұл
тұлпарларым. Жаманатпен аты шыққан
біздің өлкеде жеті қарақшы бар, аға. Осы
жетеуі бүкіл елді қан қақсатып, жылқы
ұрлауды ұйымдастырады. Біреуі аңдып
жүріп, келесісіне шығарып, алдына салып
береді. Бірімен-бірі хабарласып өткізіп алысып кейде Қытай шекарасына дейін, кейде
Шу, Мойынқұмдағы көздеген мекендеріне
апарып, тіпті қырғыз, өзбек асырып жібереді,
ізін жасырып, жоқ қылады. «Құланды да жыландай адам алады» демекші екі рет оларға
оңбай ұрлаттым.
– Қанша алдырдың?
– Алғашында үш үйірді айдап кетті.
Өткен көктемде жүзге жуық бойдақ
семіз жылқымды базарға апарамын деп
жүргенімде тып-типыл қылды. Бұл иттердің
қорлығы әбден өтті.
Екі
санитар
келіп,
жылқышыны
мүгедектерге
арналған
қоларбаға
отырғызып, рентгенге түсіруге алды да кетті.
Көзім ілініп бара жатқанда:
– Құлдарың болып өтейін. Аман-сау
емдеп, тірі қалдыра көріңіздерші, – деген
жылқышының жалбарынған даусынан оянып алдым.
Екі санитар оны көтеріп, төсегіне
жатқызып:
– Қазір дәрігер шақырып келеміз, – деп
шығып кетті.
– Не болды, қарағым? – дедім.
– Атым Мақсат, аға. Құрыдым ғой, аға,
біттім ғой. Мүлде сенбей жүруші едім, вирус
менің екі өкпемді жеп қойыпты. Рентгенге
олай-бұлай түсіріп, бүкіл қолқа-өкпеме қара
су толып кеткенін айтқанда мына жарық
дүние шіркіннің соншама ыстық, соншама
тәтті екенін ұқтым. Жасым небары қырық
бесте. Мына таңғажайып тіршілік думанын
қалай қиып кетемін, аға? Бес ұлымның
бәрі жас, үлкенінің тойын да ел құсап осы
Алматының төрінде дүркіретіп жасап берсем бе деп едім... Балаларымды жеті
қарақшы басынып, алқара көк жылқымды
тым-тырақай қуып кетеді-ау. Кек ала алмай
кеткенім бе сонда?
Қасында екі адамы бар еңгезердей
дәрігер келіп, жылқышының қан қысымын
өлшеді, кеудесін тыңдады, саусағынан қан
алды.
– Қазір мына аппаратты қосып кигіземіз.
Өкпе өз күшімен дем ала алмай жатыр.
Мақсат үзік-үзік ышқына сөйледі:
– Доктор, мені аман алып қалыңызшы.
Бес балам бар, мыңнан асқан жылқым бар.
Өмірлік жекжат, бауырым болып өтесіз,
төбеме көтеріп, барлық жағдайыңызды жасаймын. Тек, мына пәледен емдеп, аман
сақтап қалыңызшы.
– Ауру белгісі білінісімен осында келуіңіз
керек еді, әбден асқынып кеткен.
– Доктор, қу жанымды аман алып
қалыңызшы. Бес баламды ел қатарына
қосайын... Олар жетім қалмасыншы... –
деп жылқышының жалынып-жалбарынып
қыстыға жылағаны-ай...
– Қолдан келгеннің бәрін жасаймыз.
Сіз екеуміз түйдей құрдас екенбіз. Қазір
аппаратқа қосамыз. Осында тоқсан бір
жастағы бір апамызды көтеріп кіргізіп еді, дін
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аман жазып, өз аяғымен жүргізіп, шығарып
салдық. Жасымаңыз, күшіңіз кеміп, ауруға
ауру қосасыз. Әлі-ақ шауып кетесіз, – деп
төсегінің басындағы аппаратты қосып,
аузы-мұрнына тұмылдырық кигізіп, шығып
кетті. Аппаратқа түтікпен жалғанған қойдың
қарнындай бозғылт шар бір үлкейіп, бір
кішірейіп ысылдай бастады.
Маған кигізгенде алғашында жұтқан ауа
мұздай салқын көрініп, кеудемді кернеп,
жөтел қысты.
– Жөтелгілеріңіз келсе, міне, былай жөтеліп алғандарыңызша өшіріп
қойыңыздар, – деп қасымызға отырып медбике түсіндіріп, көрсетті.
Түшкіріп,
пысқырып
жатып
әзер
көндіктім-ау.
– Жазушы аға, сіз оттегі аппаратымен
бес сағат ауа жұтасыз. Жылқышы жігіт енді
сіз бір-екі тәулік тек осымен ғана демалатын боласыз. Күш-қуат береді бұл, – деп
түсіндірді.
Жылқышы демалатын тұмылдырығын
алып тастап жөтелді-ай кеп. Екеуміздің
ыстығымызды өлшеп еді, оныкі отыз тоғыз,
менікі отыз жеті болыпты.
– Бірдеңе керек болса, мына түймені
бассаңыздар болды мен келемін, – деп
түр әлпеті қандай екені белгісіз ақмұнарға
оранған медбике бізді жатқызып, үстімізге
көрпешені жапты.
Ол кетісімен, Мақсат қайта тұрып, аппаратын ажыратты.
– Аға, күйіп-жанып барамын. Мына
оттегімен демалайын десем тұншығып
кетемін. Қиналған жаным-ай!.. – дегенде
өзімнің ауруымды ұмытып, оған басу айта
бастадым.
– Аға десе, осыдан көресіз ана Кетік
Кәтіштен бәрібір кек аламын. Ол ұрлаған бар
малымызды қайтарып алып келе жатқанда
Мансұр балама айттым. Мына бүкіл малшыларды қан қақсатқан алаяқ ұры, Жетісудың
жеті қарақшысының атаманы Кетік Кәтіштен
қайтсек те кек алайық дедім. Ол тынышталса, мал ұрлығы сап тиылады. Өзі қалың құм
ішінде Сарытауқұмда тұрады, осы өңірдің
жықпыл-жықпылын бес саусағындай жақсы
біледі, әбден сырттан көз салып, зерттеп алады да, жылқыларды жүздеп айдап
жоғалады. Бірді-екі, аз-мазға былғанбайды.
Үйір-үйірімен
қуып алып шығып жеті
қарақшы бірінен соң біріне өткізеді. Ұялы
әккі бұл ұрылар ізін суытып, алған малды сойып, сатып жоқ қылады. Аға, жерде
жатқан жұмыртқа ертең аспанда ұшқан
қыран болады. Құдай қаласа, енді бес-алты
жылдан кейін ешкімге есе жібермейтін боламын. Бес ұлым аман болса, біздің ғана емес,
бүкіл Алатаудың күнгей-теріскейіндегі малға
ұры-қары жолай алмай қалар еді. Олар әлі
жастау болып тұр. Көресіз, аға, кейін бүкіл
қазақ-қырғызда біздің жүйріктер ғана бәйгені
алады. Ұлдарым шетінен атбегі, көкпаршы.
Арбаның кемеге мінетін, кеменің арбаға
мінетін кездері болады. «Егер кек ала алмасам, Мақсат атым өшсін» деп өзіме-өзім ант
бердім. Көрсетемін мен әлі оларға. «Аққа
Құдай жақ» деген! Не деген тойымсыздық?
Барлық салада ұрлық, жемқорлық асқынып
тұр. Бұл өте жаман індет қой.
Ара-арасында аузын орамалмен жауып
гүрсілдеп жөтеліп алып, әңгімесін айтып
бітіп «Уһ, жаным-ай!» – деп, жастығына
жантайды.
– Бұлардың қорлығы мен зорлығы намысыма тиіп, жанымды жеп, ішіме сыймай
барады. Сізге айтып, жеңілдеп қалдым, Сапар аға.
Түрегеп аппаратын қосып бердім. Ол
сыр-сыр етіп сәл тыншығандай болды.
Сағатым түнгі үшті көрсетіп тұр. Ары-бері
дөңбекшимін, ыстығым көтеріліп, терлеп,
киімдерімді ауыстырдым.
Мақсат демалған сайын бас жағындағы
ілініп тұрған шар бір толып, бір солып пыспыс етеді.
Жатып-жатып әбден қалжырап барып
көзім ілініп, шым-шытырық қорқынышты түс
көріп, шошып ояндым.
Терезеден бозғылт, ақшылтым сәуле
төгіліп, таңның атып қалғанын білдіріп,
ал сағат тілі беске бес минут қалғанын
көрсетіп тұр.
Кенет есіме түсіп қарасам, көршімнің
аппаратындағы шар солған қарын секілді
салбырап, тоқтап қалыпты.
Апақ-сапақ атып тұрдым.
– Мақсат, а Мақсат! – деп иығынан
түрткілеп едім, сол қолы төсегінен сылқ етіп
салбырап төмен түсіп кетті.
Есім шыға тапырақтай жүгіріп залдағы
медбикені шақырдым.
Қысымым да, қызуым да күрт көтеріліп,
басым зырқырап өң мен түстің арасында мең-зең төсегімде есім шығып отырып
қалдым.
Палатаға өңкей бет-аузы, үсті-бастарын
түгел тұмшалап алғандардың бірі кіріп, бірі

шығып аласапыран жүгіріс басталды.
Мақсаттың жансыз денесін зембілге
көтеріп салып, алып кетті.
– Қос өкпесін вирус жеп қойған, әттең,
бізге әбден асқындырып, тіпті кеш келгенін
қарашы, – деп жуан дауысты дәрігер маған
жағдайды түсіндірді.
Бозарып бос қалған Мақсаттың төсегіне
қарап ішім қанжылады.
Жүрегім атқақтай соқты. Қызуым
қайта отыз сегізден асып, көк тамырымды
пістелеп инелерін сұққылап қанша дәрісін
жіберсе де, төмен түспей аласұрдым.
Түске салым ғана сәл-пәл саябырлап,
ыстығым төмендеп, ес жиып, терезеден
сыртқа көз салдым.
Қақпа алдында жедел жәрдем көлігіне
оралған денені көтеріп шыққан қайыстай
қара Мақсаттан айнымаған екі ұзын жігітті
көріп, жүрегім езіліп, көзімнен жас бұршақтап
төгіліп кетті. Ана екі ұлы жеңдерімен көзін
сүрткілеп, әкелерін машинаға салды. Кішісі
бүгіліп отыра қалып, бетін басып жыладыау. Ал тұңғышының төртінші қабаттағы біз
жатқан терезеге қарағаны-ай!.. Әп-сәтте
жетім қалған екі бозым боздаққа іштей көңіл
айттым.
«Қош! Қош бол, аңқылдаған есіл ер
Мақсат бауырым! Жатқан жерің енді жаннат
болсын!» – дедім сорғалаған көз жасымды
тия алмай еңкілдей күбірлеп.
Кешке басқа жай палатаға өзім бойбермей сұранып, ауысып алдым.
***
Бұл дерт мені оңдырмады. Тентек
болған танадай мәңгіріп, жаңа туған ботадай тәлтіректеп әл-дәрменім құрып, жата
бергім кеп тұратын жағдайға душар болдым.
Көтерем болған малдай бас көтере алмай, дірдектеп жаурап, қыркүйек айында
түнге қарай пешке от жаққыздым. Тамақ
ішсем болды ағыл-тегіл терлеймін.
Пеш жанында көрпені қалыңдатып,
соның үстінде қыздырынып жатсам, тау
қопарғандай екпіндеп Бектас жиенім кіріп
келді:
– Оу, нағашы, не болған, шөпиіп азып
кетіпсің ғой, – дейді ерке мінезімен.
– Тоғыз келі салмақ тастадым. Өзім де
жетісіп тұрмаған едім.
– Нағашы, мен бұл коронавирус дегенге сенбеймін. Біздің үйден бір жан ехе деп
жөтелген жоқ. Қалам ұстап қақиып сіресіп
отырасың. Мен сияқты шапқылап жүрсең,
ауру-сырқау өзі қашады.
Бұл жиен бүгінде дәурені жүріп тұрған
фермер. Қашан көрсең де екі беті күзді
күнгі алмадай қызарып, дөңгеленіп толып
тұрады.
– Түһ! Үй ысып, қайнап кетіпті ғой, – деп
костюмін де шешіп тастады. – Нағашеке,
келін түсіріп алдық.
– Құтты болсын!
– Құдалыққа апарайын десем, «ауырдым» деп сылтауратып бармай қойдың.
– Ол рахаттана бар тісін көрсете
күліп алды. – Құдам – атақты Кәтіш деген
бүгінгінің нағыз бай-мырзасы.
– Қай Кәтіш? Кетік Кәтіш пе?– деп елең
ете қалдым.
– Иә, дәл сол бүкіл ел-жұрт білетін,
байлығымен, барлығымен аты шыққан
Кетік Кәтіш. Әшейін кетік деп атап кеткен
ғой, әйтпесе аузы тола жарқыраған алтын тіс. Аттан жығылып, бір қолын таңып
алыпты. Қалың құмның арасында өзеннің
жағасындағы фазендасында төрт жүз адам
шақырып дүркіретіп той жасады. Әйгілі
әншілердің бәрі ән шырқады. Құданың
алты жан досы бар екен. Шетінен өнерлі:
көкпаршы, сайыскер, құсбегі, аңшы, балуан нағыз сар даланың бүгінгі батырлары
дейсің. Солар сөйлеп мына сіздің жиенге
алтауы алты арғымақ мінгізді, алты бұлғын,
құндыз шапан кигізді. Кәтіш құдам қызына
Алматыдан екі бөлмелі үй, маған, әне, анау
джипті сыйлады. Ойхой, мұндай аста-төк
мырзалық, шалқыған тойды бұрын-соңды
көрмедім. Ал, нағашеке, енді мен де келін,
баламның тойын жасаймын. Мынандай
карантин кезінде қайда, қалай өткізесің
дейсің ғой. Алатаудың баурайында ана
көзден жырақ жердегі Талғардың жоғарғы
жағындағы люкс лагерінде төрт жүз адамға
арналған асхананы дайындатып қойдым.
Енді екі жұмадан соң, міне шақыру билеті,
сол тойыма кел. Қасында сарқырап аққан
өзен, көкмайсалы сазды жайлау. Күндіз
құда күтеміз, кешке думанды той. Садақ
ату, көкпар, балуандар күресінен жарыс
өткіземіз. Қаладан, мейрамханалардан
аспаз, даяшылар шақырдым. Ол жерде кәуап, балық, тұтас қой етін түтіндетіп
пісіреді. Өзбектен «Ялла», Мәскеуден Вера
Брежневаны, шетелден «Бонемді» алдыратын болдым. Біз қырық адам болып барып,
бәрімізге сый-сияпат жасады. Олар елу
адам болып келмекші. Оған дейін жазылып
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кет, бой сергітіп, жиеніңнің беделін көрсетші,
кел тойымызға. Әйтпесе өкпелеймін.
Бектас лепіріп сөйлеп, шақыру билетін
берді. Жақындағанда байқадым, ішіп алыпты.
– Әлі талай жерге баруым керек, шаруа шаш етектен. Тойда күтемін, арнайы
көлік жіберемін, келіп алып кетеді. Түһ, үйді
сонша ысытқандарың не, жер қара, күн жылыда, – деп желпініп терін сүрткілеп алып,
асығып-аптығып кетіп қалды.
Пеш түбінде жартас болып, омалып
отырып қалдым. Әнеукүнгі ауруханадағы
өрімдей өркенді Мақсаттың тұншығып,
демігіп айтқан әңгімесі есіме түсіп,
жиенімнің Кетік Кәтішпен құда болғанын
есітіп сансыратқан өмір бейбақтың соншама
безбүйректігіне налыдым.
Ойсоқты болып, үн-түнсіз ұзақ, өте ұзақ
отырып, бүк түсіп жатып қалдым.
***
Күздің кемпіршуағына қыздырынып, есік
алдындағы бақта жүргенмін. Қып-қызыл
иісі бұрқырап піскен апорт алмалар тарстарс етіп үзіліп түседі. Өзім өсірген әппақ
және қанқызыл роза гүлдері жайқалып,
күнге және маған тағзым еткендей бастарын иіп, шайқалады. Ғажап көркем жұпарын
шашқан гүлзарыма, көкжасыл шапанын
қымтанып, басына ақ сәлдесін оранған
абыз Алатауымның келбетіне сүйсіне қарап
рахат күй кешіп тұрғанымда қалта телефоным шырылдады.
– Аға! Бектас ауруханаға түсті. Жағдайы
өте нашар.
– Ой, бұл кім?
– Бектастың үйіндегі келініңіз ғой. Ол бір
жұма тұмауратып үйде жатты, болмай бара
жатқан соң аудандағы ауруханаға апарсақ,
олар шошып, бірден жедел жәрдеммен
Алматыға алып кетті. Міне, мен де артынан
жеттім. Жиеніңіз ес-түссіз, аппаратпен ғана
демалып жатыр дейді. Дәрі-дәрмек ауруханада жоқ екен, сырттан қолдан екі-үш есе
бағасына сатып алып, апарып бердік. Бір
жанды ішке кіргізбейді, осы аурухананы айналып, төңіректеп жүрмін, сапар аға! Профессор дос-жараныңыз көп қой, жағдайын
біліп табыстаңызшы, ағатай. Ана министр
жекжатымызға күні-түні телефон шалсам да, көтермейді. Бектастан айрылып
қалам ба деп қорқамын, аға, – деп келінім
қыстығып жылап қалды.
– Қарағым, сабыр сақта.
Адресін айтшы жатқан ауруханасының.
– «Жығылғанға жұдырық» демекші аяқ
астынан Кәтіш құдамыз қайтыс болыпты,деген жаман хабар келді түнде.
– Қай Кәтіш? Қалай ауырып па?
– Анық білмейміз, аға. Жол апатынан
қайтыс болыпты. Әлгі жаңа үйленген келінбаламыз да ауырып жүрсе де малға қарап
үйде қалды. Тойды кейінге қалдырдық.
Аға, ағатай, Бектасымды аман қалдыра
көріңіздерші! Ауылда екі құрдасы өткен
аптада осы індеттен қайтыс болып кетті.
Қорқамын, аға, ағатай...
Жайқалған гүлдей жадыраған көңілім су
сепкендей басылды. Бұл жиенім ірі сөйлеп,
кесек турайтын, жомарттығы да бар, малсақ
болып өсті. Ауданның әкімімен жекжат болып соның бар малын бағып, тез әлденіп
алды. Жекжаты жоғары өсіп-өніп, бүгін
үлкен министр. Әлі күнге соның бар малжанын көбейтіп, сатып, араласып тұрады.
Оны арқа тұтып талай шаруасын шешіп,
тіпті күпініп, мақтанып, есіп сөйлейтін әдет
тапты. Қой, профессор медик ініме қоңырау
шалып, Бектасты табыстайын.
Кетік Кәтіш неден опат болды екен,
ә? Зар қақсатқан елдің қарғысы атты ма,
әлде?..
Анау Мақсаттың тұңғышы Мансұрды
іздестіріп, телефонын тауып, сөйлесіп,
әкесіне көңіл айтайын.
Мына әлемді жайпап, атпал азаматтарды жұлып әкетіп жатқан зұлмат індет
тоқтаса, үйлеріне барып құран оқып
қайтармын.
Түн қанша ұзақ болғанымен жарқырап
таң атады, мейірімін төгіп Күн шығып, мамыражай тіршілік қайта оралар-ау.
Әй, жендеттей ысқырынған пандемия
деген әзірейілбәлекет! Қылдай жіңішке
адамзат өмірін
қыршынынан қия бермей, жоғал әрмен! Мүлде жоқ болып кет!
Пенделеріңнің қиянат, қорқау ниеті, арам
пиғылы, асылық мінез-құлқы бәрі-бәрі сап
тиылып, осы індетпен бірге ұшып-құрып жоқ
болсыншы!
Бұл
бәлекет
қауіпті
кеселден
құтылармыз-ау... Ал, астыққа түскен қара
күйедей ел-жұртты жегідей жеп жатқан
сан түрлі ұрлық-қарлық, жемқорлық деген
індеттің ізім-қайым жоқ болатын кезі болар
ма екен?!
Нағашыбек ҚАПАЛБЕКҰЛЫ
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МЕДИЦИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лекарство от

РАКА
Известный биолог, профессор Дос Сарбасов
после 27 лет работы в США вернулся в Казахстан, чтобы в Назарбаев Университете завершить разработку своего лекарства от KRASмутантного рака. Оно основано на окисленной
форме витамина С и идет в комбинации с препаратом на основе мышьяка в малых дозах.Передает газета "Алатау" со ссылкой на Tengrinews.kz.
Сарбасов рассказал, что еще работая
в США, изучал роль сигнальной системы
ТОR, которая контролирует рост и размножение клеток. После возвращения в Казахстан он продолжил свои исследования.
"Основное питание клетки - аминокислоты и глюкоза. Когда питательные
вещества не поступают, происходит самопоедание клетки - процесс аутофагии. Она
уменьшается в размере, начинает экономить расход энергии. Без еды максимально человек может прожить около месяца,
без воды меньше – 2-3 дня. Мы поставили такой вопрос: при каком голодании
умирают раковые клетки? Выяснили, что
при голодании по аминокислотам, клетки
выживают, активируя аутофагию. А когда
мы создали голодание по глюкозе, многие
раковые клетки погибли уже в течение 48
часов", - рассказал ученый Назарбаев Университета.
Профессор Сарбасов с коллегами начал сканировать разные типы клеток, чтобы понять, какие более подвержены гибели от нехватки глюкозы
Выяснили,что именно KRAS-мутантные
клетки очень чувствительны к глюкозе.
Исследование показало, что при голодании по глюкозе происходит самоубийство
клеток. У них очень быстрый метаболизм,
как только глюкоза не поступает, клетка
стрессирует и продуцирует оксидантные
радикалы. Этими радикалами клетки убивают сами себя. Обычные клетки не чувствительны так сильно, есть даже раковые
клетки, которые не так чувствительны,
а вот именно у KRAS-мутантов быстрая

реакция", - пояснил
ученый из Назарбаев
Университета.
Как
действует
разработанный препарат
"Для испытаний
мы готовили клеткам
среду без глюкозы,
но оставить целый
организм без глюкозы
мы не можем. Поэтому решили использовать сами радикалы,
которые появляются
в клетках после такого голодания", - пояснил ученый.
В основе новой терапии - применение двух оксидантных препаратов. Они
дополняют и усиливают действие друг
друга. Первое - уже применяемый в США
препарат на основе мышьяка в малых дозах. Сейчас его используют для лечения
лимфомы. Ученые доказали, что мышьяк
действует на KRAS-мутантные клетки как
оксидант, симулируя эффект голодания
глюкозы.
"Чтобы усилить эффект мышьяка и
употреблять его в минимальной дозе, мы
искали другие оксиданты. Мы узнали,
что витамин С в больших концентрациях,
только путем внутривенного введения,
подавляют КRAS-мутантные клетки. Они
воспринимают окисленную форму витамина С как глюкозу, активно поглощают ee,
но из-за этого и стрессируют. В основе нашего препарата стероизомер витамина С -

D-VC. Оказалось, что он работает намного
лучше, мы даже не ожидали", - объяснил
ученый НУ.
Клинические испытания
В США препараты прошли все испытания и получили разрешение FDA (Food
and Drug Administration) для лечения людей. По словам Сарбасова, клинические
испытания с витамином С на подавление
KRAS-мутантного рака уже начались в
Нью-Йорке, однако, ученый считает, что
применение витамина С с мышьяком будет намного эффективней.
"Мы проверили на мышах, увидели, что
у комбинации витамина С с мышьяком при
большой эффективности, токсичность совсем небольшая. Мыши даже не теряют в
весе. Есть надежда, что этот метод сможет
помочь людям, но, чтобы это проверить,
нужны клинические испытания.
Больные, желающие принять участие в
испытаниях, могут войти в программу. Сна-

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ
средства индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных
лиц, больных, мониторингу соблюдения
субъектами санитарных требований с
использованием цифровых технологий.
Акимам регионов дано поручение в
течение двух дней провести специальные совещания с руководством организованных коллективов по соблюдению
карантинного режима, взять на личный
контроль организацию работы по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях.
Глава
правительства
поручил
акиматам регионов до конца недели
совместно с НПП «Атамекен» провести мониторинг деятельности ТРЦ
на предмет соблюдения санитарных
требований. При этом к нарушителям
будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления
их работы. На заседании отмечено, что
местные исполнительные органы в своей работе руководствуются постановлениями главного санитарного врача.
При этом в зависимости от санитарноэпидемиологической ситуации главные

К. ПФАЙФЕР

COVID-19

САНИТАРНЫЙ РЕЖИМ

Под председательством премьерминистра Аскара Мамина проведено
селекторное заседание Межведомственной комиссии по недопущению
распространения
коронавирусной
инфекции, передает Tengrinews.kz
со ссылкой на сайт главы правительства.
Мамин отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля
за соблюдением ограничительных
мер, слабую работу по обеспечению
соблюдения карантина гражданами и
санитарных требований субъектами
бизнеса,отслеживанию
контактных
лиц и больных.
Премьер поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без
справок о результатах ПЦР-тестов
и
ускорить
поставку
рентгенаппаратов,передвижных
медицинских комплексов.
Министерству здравоохранения
поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарноэпидемиологических требований в
пунктах пропуска, в недельный срок
принять меры по снижению цен на

чала на пяти-шести пациентах проверяем
токсичность, применяя очень малые дозы.
Постепенно увеличиваем дозу. Если замечена начальная толерантная токсичность,
доза перестает расти. Такой подход в лечении намного лучше, чем химиотерапия,
при которой используются очень сильные
токсические препараты", - объяснил принцип клинических испытаний профессор.
Он отметил, что для производства собственных препаратов Казахстану рано или
поздно придется начать тестировать лекарства, но законодательство страны относится к этому максимально настороженно.
"В науке можно всю жизнь сидеть и
изучать одну проблему. Даже если мы еще
много лет потратим на улучшение лекарства и улучшим его, никто не будет вводить
его сразу в практику, все равно нужны клинические испытания на токсичность, и на
это уходят годы.
В Казахстане легче предотвратить эти
испытания и закупать препараты за рубежом. Но тогда мы всегда будем отставать,
эти испытания будут проводить в другой
стране, открытия будут совершать в другом месте, а мы всегда будет только закупать то, что нам дают, что сейчас и делается", - поделился Дос Сарбасов.
Ученый НУ заверил, что вернулся в Казахстан с твердым намерением развивать
науку, изучить все бюрократические препятствия и поставить процесс клинических
испытаний на качественный уровень, которому будут доверять и наши пациенты, и
мировое научное сообщество.
Дос Сарбасов родился в Алматы. В 24
года он уехал из Казахстана в США по обменной программе КазНУ. Эта программа
помогла ему поступить в аспирантуру Медицинского университета Арканзаса, где он
защитил докторскую диссертацию по биохимии и молекулярной биологии. C 1999 по
2006 годы работал в Институте биомедицинских исследований Уайтхеда при MIT Massachusetts Institute of Technology. Затем
его пригласили заведовать научной лабораторией в ведущем онкоцентре США - MD
Anderson Cancer Center.
Активно сотрудничал с учеными из Казахстана и подготовил 5 PhD студентов из
КазНУ и ЕНУ. В 2019 году он принял решение вернуться в Казахстан, чтобы развивать отечественную науку в стенах Назарбаев Университета. В начале октября Дос
Сарабасов возглавил National Laboratory
Astana при НУ, где работают ведущие казахстанские исследователи в области биомедицины, энергетики и возобновляемых
ресурсов.

санитарные врачи регионов могут
принимать решения о введении дополнительных ограничительных мер.
МВК приняла ряд решений:
I. По школьному обучению: со
второй четверти перевести на традиционный формат работу городских
и сельских школ до 300 учащихся;
по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах
с 1 по 5 классов, в международных
школах — до 7 класса. При этом
обязательно соблюдение санитарнодезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и
социальной дистанции.
II. По работе театров и мечетей: со 2 ноября разрешить работу
театров до 30 процентов заполняемости, но не более 100 человек
в зале (соблюдение социальной
дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарнодезинфекционный режим); проведение коллективного намаза в мечетях
(бес намаз) за исключением жума
намаза, но не более 100 человек в
зале (соблюдение социальной дистанции 2 метра при молитве, масочного режима, термометрии усиленный
санитарно-дезинфекционный
режим).

УЧЕНЫЕ ГОНКОНГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НАШЛИ НОВУЮ ПРОТИВОВИРУСНУЮ СТРАТЕГИЮ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
COVID-19. КРАТКО ОБ ИССЛЕДОВАНИИ, ОПУБЛИКОВАННОМ
В ЖУРНАЛЕ NATUREMICROBIOLOGY, РАССКАЗЫВАЕТСЯ В
ПРЕСС-РЕЛИЗЕ НА MEDICALXPRESS.

НАЙДЕНО НОВОЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ КОРОНАВИРУСА
Исследователи обнаружили, что препарат ранитидина висмута цитрат (RBC), который применяется против язвы, также является эффективным средством против коронавируса SARS-CoV-2. RBC нацелен на
коронавирусный белок геликазу Nsp13, который необходим для репликации вируса. Он вытесняет ионы цинка, подавляя активность геликазы.
Показано, что препарат значительно снижает вирусную нагрузку
более чем в 1000 раз в культуре клеток, инфицированных SARS-CoV-2.
Опыты на сирийских хомяках показали, что RBC снижает вирусную нагрузку примерно в сто раз как в верхних, так и в нижних дыхательных
путях и смягчает вирус-ассоциированную пневмонию. Он значительно
уменьшает уровень основных провоспалительных цитокинов и хемокинов в тяжелых случаях COVID-19 у зараженных животных.
RBC проявляет низкуюцитотоксичность с высоким индексом селективности 975 (чем больше число, тем безопаснее лекарство), по сравнению с ремдесивиром, другим потенциальным препаратом против коронавируса, который имеет низкий индекс селективности 129.

Подборку подготовил Ш. БАТЫРОВ.

Жұма - Пятница, 6 қараша

Бейсенбі - Четверг, 5 қараша

ҚАЗАҚСТАН
Программа Qazaqstan отсутствует в связи с её несвоевременным предоставлением
в газету
Хабар

ХАБАР

06.00 «Тамаша»
07.00 М/с «Буба»
07.15, 18.00 «Удачная сделка»
09.15, 17.00 «Qalamaimyn»
10.20, 23.20 Т/х «Анажүрегі»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30 «COVID-19»
13.10 Сериал «Чужое гнездо»
14.00 «Дети сестёр»
15.00 «Бүгін»
16.00, 21.40 Т/х «Алпыстан
асып барамын»
20.00 Қорытындыжаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
22.20 Т/х «Көкжал-2»
01.00 Т/х «Әсем әуен»
Астана

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00 «Үздікәзілдер»
08.00, 14.20 М/ф «Маша и
Медведь»
09.50, 22.00 Т/х «Кекешкелін»
11.20, 21.00
Т/х«СүлейменСұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы ханша»
14.00 М/ф «Буба»
14.45 «Ментовские войны»
16.00
«Шімәнапаныңхикаялары»
17.00, 00.40Т/х «Қорықшы»
18.00 Т/х «Белгісізжан»
20.00, 02.00 «Астана таймс»
02.50 «Біреудіңесебінен»
03.35 «KazNet»
ғаламторғашолу
03.55Д/ф «Не ври мне»
05.30 «Отбасы»
Евразия

ЕВРАЗИЯ

06.00Т/х «Когда зовёт сердце»
06.45 «Той заказ»
07.15 «Бастыжаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/женское»
12.00 «Қослайк»
15.45 «Гражданская оборона»
16.45 Х/ф «Катран»
18.00 «Бастыжаңалықтар»
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «Главные новости»
20.50 «Чужой район-3»
00.45 «Тобол»
01.45 «П@ytina»
02.30 «Когда зовёт сердце»
03.15 «Той заказ»
03.40 «П@ytina»
04.25 «Ұшқалақ»

КТК

КТК

07.05 Кешкіжаңалықтар»
07.30 Т/х «Сағыныш»
09.00 «Мерекелік концерт»
09.30 «Новости»
10.10, 01.20 Х/ф «Кто ты?»
12.00 Д/ф «Игра»

16.00 Т/х «Жанған үміт»
18.00 Т/х
«Кектентуғанмахаббат»
19.30 Кешкіжаңалықтар
20.00 «АстарлыАқиқат» токшоу
21.00 Вечерние новости
21.40 Д/ф «Игра»
02.00 Т/х «Кеткең тұған махаббат»
03.05, 04.10 «Қаратеңіз»
Жетісу

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен»
07.30 «Таңжарық» /тікелей
эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Сыралғы» /тікелей
эфир/
19.30 «Сегодня» /прямой
эфир/
20.00 Д/ф «Әлемнің мәдени
қазынасы»
20.15 «Абай-175»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Жетісу адалдық
алаңы»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де
анам жайлы»
22.35 «Әсем әуен»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
31 канал

31 КАНАЛ

06.00 «Ризамын»
06.20, 02.40 Алдараспан,
Шаншар, нысана әзілдері
06.50 «Информбюро»
07.50, 22.20 Сериал «Ганга»
10.00 «What’sup?»
11.15, 21.10 Сериал «Поселенцы»
12.25 «Знахарь»
15.00 «Кел, татуласайық!»
18.00 «Экстрасенсыдетективы»
19.55 «Информбюро»
00.25 «Кел, татуласайық!»
04.00 Ризмын
05.00 «Әзілстудио»
7 канал

7 КАНАЛ

06.00 «Қуырдак»
06.20 Т/х «Дүрдаразғашықтар»
07.20 «Айнаонлайн»
07.50, 22.15, 04.00 Т/х
«Элиф»
09.00, 17.10 Сериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
10.15, 18.15 Сериа «Цена
жизни»
12.30 «KZландия»
13.00, 20.20 Сериал
«Жалдамалықалыңдық»
14.00, 02.50 Т/х «АзулыӘулет»
15.10Т/х «Сен жалғыз
емессің»
15.50Скетчком «Q-Eli»
16.00, 23.20 «Осколки»
21.10 Т/х «Доктор Мырза»
21.50 Т/х «Ата-Ана. БалаШаға»
00.30 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть»
04.50 «Өз ойым»

Жексенбі - Воскресенье, 8 қараша

ҚАЗАҚСТАН
Программа Qazaqstan
отсутствует в связи
с её несвоевременным
предоставлением в газету
ХАБАР

ХАБАР

06.00 «Ду-думан»
07.10 «Жарай ма?»
09.00 «Самопознание»
09.10 «Кім мықты?»
10.20 «Про спорт»
10.50 «Операция «Ы» и другие приключения шурика»
12.30 «Если только»
14.10 Концерт «Сағындырған
әндер-ай»
16.00 Т/х «Көкжал-2»
18.30 «Мәжіліс.kz»
19.00 «Aitystar»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.10 Т/х «Анажүрегі»

Астана

АСТАНА

06.00, 03.20 «Ән мен әзіл»
07.00 «Үздік әзілдер»
07.30 «Q-travel»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «ТeleBingo»
10.25, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.55, 21.00 Т/х«Сүлеймен
Сұлтан»
13.25, 23.10 Т/х «Ұлы ханша»
15.00 К/ф «Аға»
17.00 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Белгісіз жан»
20.00 «Үздік әндер»
20.45 «Аялы алақан»
00.40 Х/ф «Бір қап ақша»
02.40 «Әзілстан» жасарын
камера
03.00 «KazNet»
04.20 Д/ф «Не ври мне»
Евразия

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Когда зовёт
сердце»

ҚАЗАҚСТАН
Программа Qazaqstan отсутствует в связи с её несвоевременным предоставлением в
газету
ХАБАР

ХАБАР

06.00 Тамаша
07.00 М/с «Буба»
07.15, 18.00 «Удачная сделка»
09.15, 17.00 «Qalamaimyn»
10.20, 23.20 Т/х «Ана жүрегі»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30, 20.40 «COVID-19»
13.10 Сериал «Чужое гнездо»
14.00 «Дети сестёр»
15.00 Тұсаукесер «Бүгін»
16.00, 21.40 «Алпыстан асып
барамын»
20.00 Қорытынды жаңалықтар»
21.00 Итоги дня
22.20 Т/х «Көкжал-2»
01.00 «Әсем әуен»
Астана

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00, 16.30 «Үздік әзілдер»
08.00, 14.20 М/ф «Маша и
Медведь»
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00 Т/х«Сүлеймен
Сұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы ханша»
14.00 М/ф «Буба»
14.45 сериал «Ментовские
войны»
16.00 «Шімән апаның хикаялары»
17.00, 00.40 Т/х «Қорықшы»
18.00 Т/х «Белгісіз жан»
20.00, 02.00 «Астана таймс»
20.55 Loto 5/36
02.50 «Біреудің есебінен»
03.35 «KazNet» ғаламторға
шолу
03.55 Д/ф «Не ври мне»
05.30 «Отбасы»
Евразия

ЕВРАЗИЯ

06.00 «Той збазар»
07.00 «Басты жаңалықтар»
07.45 «Жұма уағызы»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/женское»
12.00 «Қос лайк»
15.35 «Иммунитет. Шансы на
выживание»
16.30 Д/ф «В ожидании чуда»
16.45 «Жди меня» Казахстан
18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45 «Заң сөлесін»
20.00 «Главные новости»
20.50 «Поле чудес»
22.10 «Батальон»
01.45 «П@ytina»
02.30 «Заң сөйлесін»
03.30 Т/х «Когда зовёт сердце»
04.15 «П@ytina»
КТК

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Сағыныш»
09.00 «Мерекелік концерт»
07.00 «Тамаша city»
08.00 «Сенбілік жаңалықтар»
08.30 «Воскресные беседы»
08.45 «Клянусь любить тебя
вечно»
13.00 «Три аккорда»
14.40 «X Factor»
15.45 Х/ф «Колдовское озеро»
18.00 «Basty bagdarlama»
18.35 «Ол кім? Бұл не?»
20.00 «Аналитика»
21.00 «Письмо по ошибке»
22.00 «П@ytina»
23.00 «Письмо по ошибке»
01.00 «П@ytina+»
01.45 «Ол кім? Бұл не?»
03.30 Т/х «Когда зовёт сердце»
04.15«П@ytina+»
КТК

КТК

07.05 « Көңілді отбасы»
07.50 «Қазақ қызға үйленем»
09.30 «Сеяться разрешается»
11.20Х/ф «Разоблачение
единорога»

09.30 «Новости»
10.10, 01.30 «Кто ты?»
12.00 «Игра»
16.00 «Жанған үміт»
17.00 Т/х «Өмір Сабағы»
18.00 Т/х «Кектен туған махаббат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-Дамайсыз»
20.35 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40 Х/ф «Человек без сердца»
02.15 «Дау-дамайсыз»
02.35 «Кткweb»
03.00, 04.00 Т/х «Қара теңіз»
Жетісу

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен»
07.30 «Таңжарық» /тікелей
эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Сыралғы» /тікелей эфир/
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/
20.00 Д/ф «Әлемнің мәдени
қазынасы»
20.15 «Дорожная карта занятости»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Болмыс» ток-шоуы
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
31 канал

31 КАНАЛ

06.00 «Ризамын»
06.20, 02.30 Алдараспан, Шанашар, нысана әзілдері
06.45 «Информбюро»
07.50, 22.10 Сериал «Ганга»
10.00 «What’s Up?»
11.15, 21.00 Сериал «Поселенцы»
12.25 «Знахарь»
15.00 «Кел, татуласайық!»
18.00 «Экстрасенсыдетективы»
20.00 «Информбюро»
00.15 «Кел, татуласайық!»
04.00 Ризмын
05.00 Әзіл студио
7 канал

7 КАНАЛ

06.00 «Қуырдак»
06.20 «Айнаонлайн»
07.50, 22.20, 04.00 Т/х «Элиф»
09.00 Сериал «Тайны госпожи
Кирсановой»
10.15 Сериал «Цена жизни»
12.30 «KZландия»
13.00, 20.20 Т/х«Жалдамалы
қалыңдық»
14.00, 02.50 Т/х «Азулы Әулет»
15.10, 02.35 Скетчком «Q-елі»
16.00 Шоу «Удивительные
люди»
19.10 «Дизель-шоу»
21.10 Т/х «Доктор Мырза»
21.50 Т/х «Ата-Ана. Бала-Шаға»
01.10 Сериал «Слуга народа»
01.30 «Вокруг света за монетой»
04.50 «Өз ойым»

15.30 «Аталар сөзі»
17.00 Х/ф «Срок давности»
21.00 «Портрет недели»
22.00 Х/ф «Развода не будет»
00.00 «Иная реальность»
00.45 «Министерство правды»
01.15 К/ф «Нәресте назасы»
02.30 «Аталар сөзі»
03.25, 04.20 «Көріпкел-2»
Жетісу

ЖЕТІСУ

07.05 «Раджкумар» үнді
фильмі
09.30 «Әсем әуен»
10.00 М/ф «Тобот»
10.30 «Әдебиет пен адамзат»
11.00 «Жетісу адалдық
алаңы»
11.30 Д/ф «Образование зарубежом небезопасно»
12.00 «Жүрек сөзі»
12.30 «Ауылдағы ағайын»
13.00 «Қателік»
13.35«Единый народ»
14.00 «Тарих парақтары»

Сенбі - Суббота, 7 қараша

ҚАЗАҚСТАН
Программа Qazaqstan отсутствует в связи с её несвоевременным предоставлением
в газету
ХАБАР

ХАБАР

06.00 «Ду-думан»
06.50 «Арқада салған ән
қандай...»
09.00 «Өзін-өзі тану»
09.10«Кім мықты?»
10.20 «Q-бренд»
10.30 «Олли и сокровища
пиратов»
11.50 «Пәленшеевтер-3»
11.10 «Бойжеткен. Всё из-за
неё»
12.50 «Aitystar»
14.30 «операция «Ы» и другие
приключения шурика»
16.10 Т/х «Алпыстан асып
барамын»
19.10 «Қазақконцерт әлемі:
Бізге 60 жыл»
20.10 «Отдел журналистских
расследований»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Национальный интерес
с Ерланом Бекхожиным»
23.10 Т/х «Ана жүрегі»
Астана

АСТАНА

06.00, 02.55 «Ән мен әзіл»
06.30, 02.35 «Әзілстан» жасырын камера
07.00 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00 Т/х «Сүлеймен
Сұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы ханша»
14.00 К/ф «Қарт бойдақ»
16.00 «Алдараспан»
15.00 «Q-travel»
18.00 Т/х «Белгісіз жан»
20.00 «Үздік әндер»
20.55 «Loto 6/49»
00.40 «Жайдарман лайф»
01.50 «Той жыры»
02.15 «KazNet» ғаламторға
шолу
04.00Д/ф «Не ври мне»
05.35 «Отбасы»
Евразия

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Когда зовёт сердце»
07.00 «Тамаша city»
07.55 «Ұшқалақ»
08.10 «Басты жаңалықтар»
09.00 «Батальон»
13.10 «Фабрика грез»
13.35 «Клуб весёлых и находчивых»
15.10 Х/ф «Обними меня»
17.35 «Парламент онлайн»
18.00 «Сенбілік жаңалықтар»
18.35 Шоу «Қызық лайв»
20.00 «X Factor»
21.05 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно»
22.00 «П@ytina»
23.00 «Клянусь любить тебя
вечно»
01.10 «Паника в Альпах»
02.35 «П@ytina+»
04.20 «Тамаша city»
КТК

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
07.50 Т/х «Кеш келген махаббат»
08.40 «Базар жоқ алаңы»
09.35 «КТКweb»

14.30 «Ұлт пен рух»
15.00 «Белоснежка» ертегісі
16.00 «Дорожная карта занятости»
16.10«Әсем әуен»
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Полицейская служба»
17.15«Қазақ үні»
18.00 «Спорт-тайм»
18.30 «Олжа»
19.05 «Ұлт құндылығы»
19.30 «Әкелердің әңгімесі»
20.15 «Абай-175»
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.10 К/ф «Любовь под звездами»
31 канал

31 КАНАЛ

06.00, 04.00 «Әзіл студио»
07.10 «Мы дома»
08.50М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Готовим с Адель»
10.35 Х/ф «Команда мечты»
12.40 «Тамаша live»

10.00 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Человек без сердца»
16.30 «Аталар сөзі»
18.10 «Мерекелік концерт»
18.50 «Қазақ қызға үйленем»
21.00 «Большие новости»
22.00 Х/ф «Разоблачение
единорога»
01.30 К/ф «Баға жетпес асылым»
02.50 «Базар жоқ алаңы»
03.10 «Мерекелі концерт»
03.35, 04.20 «КТК қоржынынан»
Жетісу

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен»
07.30 «Таңжарық»
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 М/ф «Тобот»
10.30 «Спорт тайм»
11.00 «Болмыс»
12.00 «Әкелердің әңгімесі»
12.40 «Әсем әуен»
13.00 «Арнайы репортаж»
13.30 «Экорейд»
14.00 «Олжа»
14.30 «Ұлт ұлағаты»
15.00 Телесериал «Бәрі де
анам жайлы»
17.00 «Полиция қызметі»
17.20 «Жұмыспен қамту жол
картасы»
17.30 «Единый народ»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Қателік»
19.05 «Спасая жизни»
19.30 «Жүрек сөзі»
20.00 «Ауылдағы ағайын»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Тарих парақтары»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Раджкумар» үнді фильмі
31 канал

31 КАНАЛ

06.00, 04.00 «Әзіл студио»
06.20 «Информбюро»
07.20 «Біз үйдеміз»
09.00 «Готовим с Адель»
09.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 М/с «Маша и Медведь»
13.30 «Мы дома»
15.25 Х/ф «Команда мечты»
17.30 Х/ф «Легенда №17»
20.40 Х/ф «Экипаж»
22.10 Х/ф «Невозможное»
23.40 Концерт «Ойна да кул»
00.50 Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын
7 канал

7 КАНАЛ

06.00 «КТА лигасы»
08.15 «Айнаонлайн»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 «О здоровье: понарошку
и всерьёз»
09.50 «Посольство красоты»
10.20 «Схватка»
11.10 «Дизель шоу»
12.40 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2:
Пункт назначения – Лондон»
15.00Скетчком «Q-елі»
16.00 Т/х «Ата-Ана. Бала-Шаға»
17.30 Т/х «Доктор Мырза»
18.40 Т/х «Аждаһаның жүрегі»
20.45 Шоу «Маска»
23.45 Х/ф «Halo-4: Идущий к
рассвету»
01.40 М/ф «Halo: Падение
предела»
03.00 Т/х «Жалдамалы
қалыңдық»
04.30 «Қуырдақ»
04.50 «Өз ойым»

13.30 «Біз үйдеміз»
15.30 Х/ф «Экипаж»
18.40 Х/ф «Профессионал»
21.00 «Экстрасенсы против
детективов»
23.00 «Неге?»
00.40 Х/ф «Крёстный отец»
02.50 «Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын
7 канал

7 КАНАЛ

06.00 «КТА лигасы»
08.20 «Айнаонлайн»
09.00 «Юмор!Юмор!Юмор!»
10.40 «Ни слова о любви»
15.00 Скетчком «Q-елі»
16.20 «Ата-Ана. Бала-Шаға»
17.20 «Бастық боламын»
21.00 Х/ф «Красотки в бегах»
23.00 Х/ф «Терминатор»
01.15 Х/ф «Сердце дракона»
03.15 Т/х «Жалдамалы
қалыңдық»
05.30 «Қуырдақ»
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Əйелдер мəселесі – бұл қоғамдағы нәзік
жандылардың жағдайына көңіл қою, қоғам
өмірінің барлық саласында əйел мен еркектің
теңдігіне қол жеткізу, ұлттық жəне ұлтаралық
мəселелерді
шешу,
саяси,
əлеуметтік
қайшылықтар мен конфликтерді жеңу.

МАМАН МІНБЕРІ

ГЕНДЕРЛІК
ТЕҢДІК ТУРАЛЫ
НЕ БІЛЕМІЗ?

XIX ғ. аяғы мен XX ғ.
басындағы ойшылдар əйелдер
қозғалысын ер адамдармен
бірдей азаматтық жəне саяси құқыққа тең дəрежеде қол
жеткізу
мəселелерін
шешу
ретінде қарастырды. Əйелдер
қозғалысы моральдық құндылықтар мен нормалары, саяси міндеттері, мақсаты бар түрлі
əлеуметтік топтардың біріккен іс
- əрекеттері болып табылады.
«Гендер» ұғымы алғашқыда
филология ғылымына тиесілі
болған. Ол ХVІ ғасырдан бастап
өмір сүріп келеді. Ағылшын
тілінде ер, əйел деген ұғымды
білдіреді.
Әлеуметтануда
алғашқы кезде гендер тек
жынысқа қатысты нақты түсінік
қалыптасқан, кейіннен
ол
ұғым саяси, мəдени, қоғамдық
түсінікке ие болды.
Қазақ
отбасыларында,
негізінен, отбасы басшысы
ер кісі болып келеді. Əйел

басқаратын
отбасылары
аз
кездеседі. Кейбірінде əйел отбасы бюджетін басқарып, бос
уақытты ұйымдастыру мен бала
тəрбиелеуші болып табылады.
Мұндай жағдайды қалыпты
талапқа сай деп айтуға болмайды. Əйелдің мойнына мөлшерсіз
ауырлық
жүктеледі,
тəрбие
саласында
ол
қаншалықты
тырысқанымен əкенің орнын
баса алмайды, ондай кезде
отбасындағы
психологиялық
теңдік бұзылады. Көптеген отбасында үй іші жұмыстарын ерлізайыптылар бірдей атқарады.
Мұндай теңдікке жету үшін
əйелдің түсінігі мен көзқарасы,
қабілеті жағынан ерімен тең түсуі
қажет.
Л. ЖЕТЕНОВА,
Кербұлақ ауданының
№ 2 аудандық сотының
бас маманы.

Сыбайлас жемқорлық – заманмен бірге өсіп
өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп
беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол
жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай
отырған қауіпті кеселдің бірі.

ЖЕМҚОРЛЫҚ –
ЖЕГІ ҚҰРТ

Елбасымыз
Н.Назарбаев
өзінің «Қазақстанның әлемдегі
бәсекеге
барынша қабілетті
50 елдің
қатарына қосылу
стратегиясы
Қазақстан
өз
дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты халыққа
жолдауында ұлттық қауіпсіздік
пен қоғамдық тұрақтылыққа
төнген қатер ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
жөніндегі жалпы ұлттық кешенді
бағдарламаны дәйекті түрде
жүзеге асырудың қажеттігін
айтып,
жемқорлықпен күрес
жалпы барша халықтың борышы екенін атап көрсетті.
Расында
да,
сыбайлас
жемқорлық – қоғамға қауіпті
дерт. Оның алдын алып,
ұлғаюына жол бермеу керек. Ол үшін бәріміз атсалысып, қарсы жұмылуымыз
қажет.
Яғни,
Қазақстан
Республикасының «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас
жемқорлықпен күресті барлық
мемлекеттік
органдар
мен
лауазымды тұлғалар жүргізуі
тиіс. Мемлекеттік органдардың,
ұжымдардың, жергілікті өзін-

ОҚУШЫ ОЙЫ
Бүгінгі жалынды жас намыс
найзағайын жарқылдатып,
жігерін қылыштай жанып,
туған елі мен жерінің
гүлденіп көркеюіне барынша
күш-қайратын жұмылдыру
арқылы өркениетті озық
елдермен иық тірестірер
дәрежеге жеткізуге үлес
қосуға тиісті.
Осы
тұрғыдан
алғанда
мен
барша
жаңалықтардың
жаршысы
журналист
болсам
деген
арман-мұратым
бар.
Мұндай ұйғарым жасауыма туған
жерден қанаттанған журналист
ағаларымның үлкен әсері тигендігі

Қабанбай батыр көшесі, 32
Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

ЗАЊ жєне ЌОFАМ

өзін басқару органдарының басшылары өз өкілеттігінің шегінде
өздерінің кадр,бақылау,заңгерлік
және өзге де қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының
орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
«Жоңғар орман
шаруашылығы»
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесінің қызметкерлері арасында да сыбайлас жемқорлыққа жол бергізбеу
мақсатында аптасына жедел
кеңес өткізіліп отырады.
Жалпы, еліміздің
әрбір
отансүйгіш
азаматы
мен
азаматшасы
жемқорлық
құбылыстарына іштен шыққан жаудай күрескені абзал деп ойлаймын. Әрбір адам қанша қиналып
тұрса да пара бермеуі не пара
алмауы, сыбайлас жемқорлық
көріністерін
білген
уақытта
тоқтатуға жасаған әрекеттері
еліміз үшін, оның болашағы үшін
жасалған күресі болып табылатыны ақиқат.
Айжан СЫДЫҚОВА,
«Жоңғар орман
шаруашылығы» коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің
шебері.

АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК КОДЕКС

ЖАҢА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ

Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне енгізілген жаңа түзетулер сот
процесінің сапасын арттыруға бағытталған. 2020 Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 4
маусымдағы Заңымен Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне (бұдан әрі - АПК)
қазіргі заманғы сот форматтарын енгізуге, қажетсіз сот процедуралары мен шығындарын азайтуға
бағытталған өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Заңның басты мақсаты – сот
процесін оңтайландыру, оны заманауи, ыңғайлы, тиімді және
адамдарға түсінікті ету. АПК-нің
15-бабына енгізілген түзетулерге
сәйкес, сот өз бастамасы бойынша істің мән-жайларын тараптармен (тараппен) талқылауға,
тараптардың заңды ұстанымдары
мен
дәлелдерін
нақтылауға,
іс
бойынша
дәлелдемелерді
уақтылы және толық жинауға
жәрдемдесуге, оларды тергеуге, және азаматтық іс жүргізудің
мақсаттарына
қол
жеткізуге
бағытталған басқа да әрекеттерді
жүзеге асыруға құқылы.
АПК-нің
56-3-бабына
сәйкес, сот приставы өзіне
заңмен жүктелген міндеттерді
орындайтын лауазымды адам,
яғни сот отырысы кезінде залда қоғамдық тәртіпті сақтайды,
сотқа
процестік
әрекеттерді
орындауда жәрдемдеседі, соттарда судьялар мен процеске
өзге де қатысушыларды күзетуді
жүзеге
асырады,
төрағалық
етушінің өкімдерін орындайды,
өзіне заңмен жүктелген басқа да
өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Азаматтық процестік кодексінің
14-бабына сәйкес, азаматтық
істер бойынша сот ісін жүргізу тілі
– қазақ тілі, cонымен қоса қазақ
тілімен қатар ресми түрде орыс тілі
де қолданылады. Ал этникалық
топтарға
жататын
Қазақстан
азаматтарының, сондай-ақ мигранттар
мен
шетелдіктердің
қатысуымен сот ісі қаралу кезінде
қатысушы сот ісін жүргізу тілін
жетік білмесе, іс жүргізуге аудармашыны қатыстыру қарастырылған.

Осыған орай, аудармашының кәсіби
шеберлігі мен іс-әрекеті маңызды
рольге ие болды, себебі аудармашы сот ісін жүргізу тілі принципін
жүзеге асырудың кепілі болып табылады. Ендігі таңда, аудармашыны тағайындау үшін судьяға
тек хаттамалық ұйғарым шығару
жеткілікті.
Аудармашы
процестің
толыққанды
қатысушысы
болады, оның АПК-нің 56-4-бабының
3-тармағына сәйкес:
аударманы
жүзеге асыру кезінде қатысатын
адамдарға аударманы нақтылау
үшін сұрақтар қоюға; өзі қатысқан
сот
отырысының
хаттамасымен танысуға, аударманың толық
және дұрыс көрсетілуі бөлігінде
хаттамаға ескертулер жасауға; егер
оның аудару үшін қажетті жеткілікті
білімі болмаса, іс бойынша іс
жүргізуге қатысудан бас тартуға;
егер іс бойынша іс жүргізуге қатысу
оның лауазымдық міндеттерінің
шеңберіне кірмейтін болса, өзінің
іске қатысуына байланысты шеккен
шығыстарына өтем және орындаған
жұмысы үшін сыйақы алуға құқығы
бар.
Сондай-ақ, заң – электронды
хаттамаға, процеске қашықтықтан
қатысуға қосылуға, процесстерге
қатысушылардың электрондық гаджеттер мен басқа да техникалық
құралдарды пайдалануға қатысты
жаңалықтарды қарастырылды. Осылайша, оңайлатылған іс жүргізу және
бұйрықтық өндіріс түрінде істерді
электронды форматта қарау тараптарды сотқа шақырмай-ақ жүзеге
асыру мүмкін болады. Оңайлатылған
іс жүргізу шегі көтерілді: жеке
тұлғалар үшін - 200 АЕК-тен 1000

АЕК-ке дейін, ал заңды тұлғалар
үшін - 700 АЕК-тен 2000 АЕК-ке
дейін.
Соттың «кеңесу бөлмесіне
кету» процедурасына түзетулер
енгізілді. «Кеңесу бөлмесіне кету»
орнына «кеңесу құпиялылығы»
енгізілді.
Осылайша,
бұрын
Азаматтық процестік кодексінде
бірінші сатыдағы соттарда судья
кеңесу бөлмесіне кетуге міндетті
болатын. Өз кезегінде, процеске
қатысушылар да судья кеңесу
бөлмесінде кіммен кеңеседі, ол
неге кетеді деген сұрақтар пайда болатын? Нәтижесінде, бұл
сотқа деген сенімсіздікті арттырады. Көптеген судьяның «кеңесу
бөлмесі кету» өткеннің жәдігері
деп сену де кездейсоқтық емес.
Енді сот жарыссөздерiнен кейiн,
не прокурордың іс бойынша
қорытындысынан кейін сот – сот
отырысы залындағы адамдарға
сот актісінің жария етілетін
уақыты туралы хабарлай отырып,
оны шығару үшін шығып кетеді.
Маңыздысы төрағалық етуші сот
шешімінің қарар бөлігін жария еткеннен кейін оны қабылдаудың
құқықтық негіздері мен салдарларын, жарияланған шешімге
келу негіздерін, шешімге шағым
жасаудың тәртібі мен мерзімдерін
түсіндіреді, шешімнің түпкілікті
нысаны дайын болатын және
іске қатысатын адамдар оның
көшірмесін алуға болатын күнін
жариялайды.
Мадияр БЕКБОЛАТҰЛЫ,
Алматы облыстық сотының
баспасөз қызметінің бас
маманы.

¦ЛЫ БАБАСЫН
¦ЛЫЌТАFАН
2020 ЖЫЛЫ ШЫҒЫСТЫҢ ҒҰЛАМА ОЙШЫЛЫ, МАТЕМАТИК,
АСТРОЛОГ, МУЗЫКА ТЕОРЕТИГІ, АРИСТОТЕЛЬДЕН КЕЙІНГІ
«ӘЛЕМНІҢ ЕКІНШІ ҰСТАЗЫ» АТАНҒАН ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ
ТУҒАНЫНА 1150 ЖЫЛ ТОЛЫП ОТЫР.
Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірі
мен
энциклопедиялық
ғылыми
мұрасы, рухани әлемі оның көзі
тірісінде-ақ сол заман ғалымдарының
назарын
аудара бастады. Орта
ғасырлық
Еуропа
классикалық
ежелгі грек философиясымен көп
жағдайда
әл-Фараби
еңбектері
арқылы танысты. Орта ғасыр
кезеңінде, әсіресе, әл-Фараби өзінің
философиялық жүйелі ойларымен,
ғылым тарихында, логика, музыка
теориясы, астрология, теоретикалық
медицина, математика, мемлекет
іліміне қатысты өзінің жарқын
ойларын таныта отырып, әлемдік
ғылымға өзіндік ізін қалдырды.
Демек, әл-Фараби философиясы
тек Орта және Таяу Шығыстағы
әлеуметтік-философиялық
идеялардың дамуына әсер етіп
қана қоймай, Батыс Еуропаға да өз
ықпалын тигізді деп айтуға болады.
Туған жұртынан шалғайға кетіп,
даңқы шыққан бабасын жусан
иісі бұрқыраған даласына «алып
келген» Әнуар Әлімжанов еді.
Ол 1973 жылы Алматыда өткен

Азия-Африка
жазушыларының
конференциясында ұлы ғұламаның
есімін ұлықтап, үлкен жиын да
жасады.
Баба бейнесін қағазға
түсірткен де Әнуар Әлімжанов
болатын.
«1967
жылы
болар,
шет
елдерге кезекті бір сапарында
Қараши қаласына ат басын тіреген
Әнуарді Пәкістанның көрнекті
суретшісі Салых Айын Орталық
банк ғимаратындағы Суреттер
галереясына
алып
барыпты.
Ішкі қабырғаға майлы бояумен
салынған көне суреттер арасында
қазақы реңді бір кісінің домбыра
ұстап тұрған суретін көре қалған
Әнекеңнің: «Бұл кім?» дегеніне
Салых: «Бұл - Әбу Насыр Мұхаммед
әл-Фараби. Әбу Синадан бастап
барлық ғұламаларымыздың екінші
ұстазы. Біздің осында орналасқан
кітапханамызда
Аристотельдің,
Эвклидтің, Птоломейдің еңбектеріне жазған түсініктері, өзінің
көптеген жазбалары бар», деп
жауап қайырыпты. Әнуардің сол
сәтте қандай сезімге бөленгенін

ойлап
байқаңызшы!..
Ол
сол
суретті Айынға көшіртіп алып, елге
оралысымен қылқалам шеберіміз
Ыбыраев Бекке толықтыра айтып
отырып салдырып, бабамыздың
бүгінде бізге қымбат бейнесін
алғаш жасатты! Фарабитануды
негіздеген ғалым Машанов Ақжан
ағамызбен қанаттасып, әл-Фараби
еңбектерінің
насихатталуына
көп күш жұмсады» – деп жазады
жазбасында Ғаббас Қабышұлы.
Кейіннен Ә.Әлімжановтың керемет идеясы бар «Ұстаздың оралуы»
атты романы жарық көрді, дәл осы
еңбектің қолжазбасы қазіргі таңда
М.Тынышпаев
атындағы
Алматы облыстық
тарихи-өлкетану
музейінде
сақтаулы
тұр.
Ұлы
бабасын ұлықтап өткен Әнуар
Әлімжановтың есімі ел есінде
мәңгіге сақталары сөзсіз.
Бауыржан ҚҰРБАН,
М.Тынышпаев атындағы
Алматы облыстық тарихиөлкетану музейінің аға ғылыми
қызметкері.

ЖУРНАЛИСТ БОЛFЫМ КЕЛЕДІ
анық. Қазіргі кезде мен оқып жүрген
Жиделі орта мектебін
бітіріп,
елге
танылған
Әли Ысқабай,
Сейділда Бәкенеев, Тәкен Әліпбаев,
Сайлаубек Байдүйсенов, Жанымкүл
Далыбайқызы
Ташкенбаева,
Күмісбек Ербаев, Мұхтар Күмісбек
сынды
жерлес
ағаларымның
жолын қуып, журналист болсам деп
армандаймын. Халқымызға адал
қызмет етіп, қоғамдағы көкейтесті
мәселелерді
бүгінгі талап тұрғысынан шешуге,
қаламгерге
жүктелетін
мәртебелі
міндетті
абыройлы атқаруға үлес қоссам
деймін. Мұның өзі жоғары шеберлікті
талап ететіндігін де жақсы түсінемін.
Бұл бағытта ұзақ жыл бойы мектепте
мұғалім болған, бүгінде құрметті
еңбек демалысына шыққан ұстаздық

тәжірибесі толысқан аяулы әжем
Күлмария Кәрімжанқызы кез келген
кезеңде және бүгінгі өркендеп өскен
дәуірде сапалы білім,
саналы
тәрбие ұрпақтардың әрқайсысының
жеке қабілеттері мен мүмкіндіктерін
толықтай ашатындығын ұғындырып,
бәсекелестік кеңінен
дамыған
қазіргі кезеңге лайықты білікті
маман
болуыма
тілектестігін
білдіріп, ақылын айтып, білмегенімді
түсіндіріп, тиянақты білім алуыма
үнемі көңіл бөліп, жақсылық жолын
нұсқап отырады.
Күлмария әжем елге сыйлы,
ауыл-аймақтың құрметіне бөленген
жайдары жан. Жастарға үлгі болуды
үндеп, өзін олардың тәлімі мен
тәрбиесіне жауаптылардың бірі
санайды. Ұлттық үрдістерді, салт-

дәстүрді, әдеп-ғұрыпты сақтауды
берік ұстанады. Ұлттық тағылымы
мен тәрбие тәлімін сіңіруге келгенде
ештеңеден аянбайды. Әдебиет пен
мәдениеттен білері де, айтары да
жеткілікті. Көрші-қолаңмен бастары
қосылса
жасөспірімдер тәрбиесі
жөнінде ой-пікірін ортаға салып,
әдемі әңгіме өрбітетіндігін қызыға
тыңдаймын. Бізді
адал еңбекке
баулып, білімге құмар болуға
үндейтін де, үй ішілік шаруаларды
істеуге үйрететін де әжеміз.
Қазір ақпараттық технологияның
жедел жетілген кезі. Алдағы уақытта
да үлкен жаңашылдық өзгерістердің
өмірлік қолданысқа енетіні, ене
беретіні
және белгілі. Оларды
игеру қазіргі жастардың біліміне,
біліктілігіне, іскерлік қабілеттілігіне

тікелей байланысты болатындығы
айдай ақиқат.
Осындай үрдіс
үдесінен шығу үшін жас мамандар
білімді де білікті
болуы керек.
Білімнен асқан қуатты күш жоқ.
Білім нәрімен қаруланған маман
бар қиындықты жеңе білген жөн.
Оқу – бұл тек бастапқы жолы
ғана, нені оқуымыз керек және
оқыған уақытта оны көңілге қалай
тоқуымыз керек – ең маңыздысы
осы. Сондықтан әрқашан
білім
алуға ұмтылу керек. Сонда ғана
асқақ арманыңа
да қол жеткізе
аласың .
Назерке
НҰРЛЫБАЙХАНҚЫЗЫ,
Жиделі орта мектебінің
11-ші сынып оқушысы.
БАЛҚАШ АУДАНЫ
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РУХАНИЯТ

КЕЗДЕСУ

Ақынмен өткен әсерлі кеш
Талдықорған қаласына қарасты Еңбек ауылдық
мәдениет үйінде белгілі айтыскер ақын, «Алатау»
қоғамдық-саяси газетінің бас редакторы Айтақын
Бұлғақовпен кездесу өтті. «Жыр – жүректің
бұлағы» атты кешке ауыл тұрғындары мен
мәдениет үйінің әжелер ансамблі қатысты.
Кездесуге жиналғандар ақынның өмірі,
адами болмысымен жақыннан танысып,
рухани
әлемі,
шығармашылығымен
сусындады. Сонымен қатар, әр тақырыпта сөз
қозғалған келелі жиында ақын жастар тәрбиесі
мен ұрпақтар сабақтастығы, қазіргі айтыс
өнері жөнінде кеңінен ой толғап, әсерлі әңгіме
өрбітті.
– Әр ақынның айрықша мақамы мен
өзіне тән ерекшелігі, өзіндік салған сара
жолы болуы керек. Жастардың ой-санасын
ұлттық деңгейге көтеріп, мемлекеттік
сананы қалыптастыру тұрғысында айтыс
өнерінің де тигізер пайдасы орасан зор.

«Халықтан асқан сыншы жоқ» демекші,
ақынды өсіретін де, өшіретін де сөз мәйегін
түсінген тыңдарман. Ал бұрынғы мен
қазіргі айтыстың арасында да біршама
айырмашылықтар бар екені осы күнде
айтылып жүр. Бүгінгінің айтысында шоу
жасау мәселесі басым. Сондықтан сауатты
да тапқыр айтыскер ұл-қыздарды бүгіннен
бастап тәрбиелеп, қара сөздің қадірін
білетін қалың көрерменге сапалы айтыс
көрсетуіміз керек,– деген ақын қазіргі таңда
өнер мектебіндегі айтыс сыныбында он шақты
шәкіртін ұлттық өнерге баулып жүргенін тілге
тиек етті.

Кеш барысында Айтақын Мұхамадиұлы
өнер жолындағы қызықты әңгімелерімен бірге,
жақында ғана оқырманға жол тартқан «Кәусар»
атты кітабынан бірнеше өлеңін оқып, артынша
жиналғандарға жырдан шашу шашты. Өлең
десе ішкен асын жерге қойып, делебесі
қозатын айтыссүйер қауым да ақынға жылы
лебіздерін білдіріп, ізгі тілектерін жеткізді.
– Ең алдымен осындай керемет
кездесудің өтуіне мұрындық болған ауылдық
мәдениет үйіне айтар алғысым шексіз. Ал
Жетісу өңірінің бетке ұстар ақындарының
бірі Айтақын Бұлғақовты жерлесіміз ретінде
айрықша құрметтеп, оның айтыс өнеріндегі
өзіндік ерекшелігін өте жоғары бағалаймыз.
Киелі өнердің қасиеті қанына дарып, әке
жолын қуған Жандарбектей балаға бір
жағынан әкелік, бір жағынан ұстаздығымен
тәрбиесін берген оның осы күнгі айтыс
өнерінде алар орны бөлек деп есептеймін.
Бүгінгі
кездесу
барысында
ақтангер
ақынның тек өмірі мен шығармашылығы
жөнінде біліп қана қоймай, үлкенге құрмет,
кішіге ізет білдіретін кішіпейілділігі
мен
қарапайымдылығына тәнті болдық,– дейді
ауыл тұрғыны Нағима Рахымжанқызы.

К¤КТАЛ АУЫЛЫНДА
қатымхана ашылды
КЕҢЕСТІК КЕЗДЕГІ ДІНГЕ ҚЫРЫН ҚАРАУ САЯСАТЫНАН ЕЛІМІЗДЕ МЕШІТТЕР САНЫ
АЗАЙЫП, ХАЛЫҚ ДІННЕН АЛЫСТАП КЕТКЕН ЕДІ. АЛАЙДА, ТӘУЕЛСІЗДІК АЛҒАННАН
КЕЙІН САУАТТЫЛЫҚ, ИМАНДЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ АРТЫП, АДАМГЕРШІЛІК, ЖАНАШЫРЛЫҚ,
БАУЫРМАЛДЫҚ СИЯҚТЫ АСЫЛ ҚАСИЕТТЕРДІ НАСИХАТТАЙТЫН ТҮРЛІ ШАРАЛАР
АТҚАРЫЛЫП КЕЛЕДІ. СОНЫҢ БІР КӨРІНІСІ – ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ МАҢЫНДАҒЫ КӨКТАЛ
АУЫЛДЫҚ МЕШІТІНІҢ ЖАНЫНАН ҚАТЫМХАНА БОЙ КӨТЕРУІ. МЕШІТТІҢ САЛЫНҒАНЫНА
10 ЖЫЛДАН АСҚАНЫМЕН, ҚАТЫМХАНАНЫҢ АШЫЛУЫ ОСЫ ЖЫЛҒА БҰЙЫРЫПТЫ.
Берекесі мен бірлігі жарасқан
Еркін ауылы, Көктал елді мекені
жылдан жылға дамып, көркею
үстінде. Оған дәлел ауылда
мешіт, жастар саябағы, аурухана,
Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне
арналған ескерткіш бой көтерген.
Осының барлығына мұрындық
болған ауыл ақсақалдар кеңесі.
– Ауыл ақсақалдар кеңесінің
ұсынысымен көп мәселе шешімін
тапты, қазір ауылда жолдар
жөнделіп, су құбыры тартылып,
газдандыру жүйесі жүргізілуде.
Алдағы
уақытта
жағдайы
төмен, көпбалалы отбасыларға
әлеуметтік
көмек
көрсету
үшін арнайы шот ашып, сол
бойынша
жұмыс
жүргіземіз.
Халықтың
жағдайы
жақсы
болу үшін қолымыздан келгенін

жасап жатырмыз. Ендігі мақсат
Көктал ауылының атына Есберлі
атамыздың есімін беру – дейді
Еркін ауылдық ақсақалдар кеңесінің
төрағасы Тортай Ізбасқанов.
Қатымханының
ашылуына
дәнекер болған ауыл ақсақалдары
да ішкі қуаныштарын жасырмады.

Солардың бірі – Мамай Нұрышев.
– Қазіргі кезде қай ауылда
болмасын
мешіті,
жанында
қатымханасы бар. Заман дамыған
сайын
неше
түрлі
кафелер,
мейрамханалар салынып, қайтыс
болған адамның жетісін, қырқын,
асын беру сияқты қалыптасқан

Өз кезегінде сөз алған мәдениет үйінің
әдіскері Гүлбақ Әлибекова мұндай кездесу
шаралары сөз қадірін түсінетін қазыналы
қарттарымызға қуаныш сыйласа, өскелең
ұрпаққа
ұлттық
құндылықтарымызды
дәріптеудің басты құралы екенін жеткізді.
– Ауылдық мәдениет үйінің ұйытқы
болуымен жылына 50-ге тарта іс-шара
өткізіліп тұрады. Мұнан сырт «Рухани
жаңғыру»
бағдарламасы
аясындағы
атқарылатын жұмыстар тағы бар. Алайда
карантиндік
талаптарға
байланысты
биыл көптеген шара кейінге шегерілген
еді.
«Рухани
жаңғыру»
бағдарламасы
бойынша өткізілген бүгінгі кездесудің
басты мақсаты – айтыс өнерін бағалап,
ұлттық құндылықтарымызды жастардың
бойына сіңіру, осы арқылы мемлекеттік
тілді дәріптеу. Бұған қоса, күнделікті күйбең
тірліктен шаршаған ауыл тұрғындарының
рухани демалуына жағдай жасайық деген
ниетпен ұйымдастырылған кеш өте әсерлі
өтті,– деген ол алдағы уақытта да осындай
іс-шараларды көптеп өткізу жоспарда бар
екенін айтады.
Лина АЙДЫНҚЫЗЫ

дәстүрлерді сондай мекемелерде
өткізу дағдыға айналған. Алайда,
той-думан, ойын-сауық болып,
шайтанның
суы
құйылатын
жерлерде,
ондай
шараларды
өткізу дұрыс емес. Сондықтан
ауыл халқына қатымхана қажет
болды. Демеуші іздеп біраз жүрдік.
Дегенмен, «Жанашыры болса – ел
тозбайды, азаматы болса – ел
азбайды» дегендей, ауылымыздағы
жомарт жандардың бірі Сүндетбай
ұсынысымызды қабылдап, осы бір
сауапты істі өз мойнына алып,
абыроймен
атқарып
шықты.
Алғысымыз шексіз,бұл ісі көпке
өнеге болады, – дейді ауыл
ақсақалы.
Өз кезегінде сауапты іске
бастама болып, жұрттың алғысына
ие
болған
«Айгерім»
шаруа
қожалығының басшысы Сүндетбай
Қибанұлының
айтуынша,
320
адамға арналған қатымханаға басаяғы 30 миллион теңге жұмсалған.
Қаражатты кәсіпкер өз қалтасынан
шығарған.
– Еркін ауылдық ақсақалдар
кеңесі келіп өтініш жасағанда
бас тарту тіпті ойымда да
болмады. Жарты жыл ішінде
құрылыс толығымен аяқталып,
қатымхананы
халық
игілігіне
бердік. Тек осы ауыл тұрғындары
ғана емес, барлық мұсылман
қауымы келіп пайдаланамын десе
есігіміз ашық. Ас, қырқы, жетісі
сияқты діни шаралар өткізсе кісі
басына 100 теңгеден төлейді.
Одан жиналған қаражат осындағы
қызметкерлердің айлығына және
газ, су сияқты қатымхананың
шығынына жұмсалады. Қатымхананы
ақсақалдар
мүшесіне
өткіздім,
ары
қарай
өздері

ДІН-ДІҢГЕК
басшылық етеді.
Өзім 20
жылдан бері шаруа қожалығын
басқарамын. Қожалықта 10-15
түйе, 100-ден аса жылқы, 1500-ге
жуық қой ұстаймын, екі қабатты
асханам
бар.
Әкем
Қибан
Есжанов малшы болған, мен
есепші мамандығын тәмәмдасам
да, «Әке көрген оқ жонар»
дегендей, мал шаруашылығымен
айналысып кеттім. Бірақ бақыт
байлықта емес. Еліме, халқыма
титтей де болса көмегім тисе
маған одан асқан бақыт жоқ –
дейді жаны жомарт жан.
Қатымхананың
ашылу
құрметіне
аруақтарға
құран
оқылып, алғаш рет ас берілді.
Шара
барысында
журналист
Ырым
Кененбай
ағамыздың
«Батыр бабалар ізімен» атты
тарихи-танымдық
жинағының
тұсауы кесілді. Мұқалы, Орақ
батыр, Сыпатай батыр, Ескелді
батыр, Қабан батыр, Балпық би,
Тәттәбай мерген, Есберлі би,
Жолбарыс батыр, тағы да басқа
ел қорғаны болған батырлардың
ел
тыныштығы
жолындағы
жасаған ерліктері жайындағы кітап
көпшілікке таратылды.
Қатымхананың
ашылуына
жиналған қараша қауым, кітаптың
тұсаукесеріне куә болып, көңілдері
марқайып тарқасты.
Ал, «Батыр бабалар ізімен»
кітабы
жайындағы
жазбаны
газетіміздің келесі санынан оқи
аласыздар.
Мадина АКМАТОВА
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - ЭТО СОГЛАШЕНИЕ, ЗАКЛЮЧАЕМОЕ МЕЖДУ ПРОКУРОРОМ И ПОДОЗРЕВАЕМЫМ, ОБВИНЯЕМЫМ ИЛИ ПОДСУДИМЫМ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ИЛИ ОСУЖДЕННЫМ В ПОРЯДКЕ И ПО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ УПК.
Порядок
заключения
процессуального соглашения регламентирован в разделе 13 УПК
РК. Законом предусмотрена возможность заключения двух видов
процессуальных соглашений: в
форме сделки о признании вины
- по преступлениям небольшой,
средней тяжести либо тяжким преступлениям - в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением; в форме
соглашения о сотрудничестве - по
всем категориям преступлений при
способствовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной группой, особо
тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также экстремистских и террористических
преступлений (ст. 612 УПК).
Как мы уже выше напомнили,
действующий
уголовнопроцессуальный кодекс предусматривает два вида соглашений:в
форме сделки о признании вины
– по преступлениям небольшой,
средней тяжести, либо тяжким преступлениям – в случае согласия
подозреваемого, обвиняемого с
подозрением, обвинением;в форме соглашения о сотрудничестве

– по всем категориям преступлений
при способствовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной группой, особо тяжких
преступлений, совершенных иными
лицами, а также экстремистских и террористических преступлений.
В судебном заседании при согласительном производстве участвуют
только прокурор, подсудимый и его
защитник. Рассмотрение дела начинается с разрешения отводов и ходатайств, процессуального соглашения о
признании вины. Выслушав прокурора,
председательствующий выясняет у
подсудимого, понятна ли ему сущность
процессуального соглашения и согласен ли он с ним. Судья также вправе
разъяснить подсудимому сущность
процессуального соглашения и задать
вопросы подсудимому и его защитнику
по обстоятельствам заключения процессуального соглашения о признании
вины. После окончания рассмотрения
процессуального соглашения председательствующий выясняет у подсудимого, какой срок ему потребуется для
добровольного исполнения судебного
акта в части имущественных взысканий, предусмотренных в соглашении,
при этом выясняет его семейное и материальное положение. Подсудимому

должно быть также предоставлено
право что-либо дополнительно сообщить суду. После выслушивания
подсудимого
председательствующий удаляется в совещательную
комнату.
Для рассмотрения дела законом
отведено 10 суток, с возможностью
продления ещё на аналогичный
срок. Также законодательно закреплено право государственного
обвинителя, подсудимого и его защитника заявить в суде ходатайство
о заключении процессуального соглашения о признании вины. В этом
случае судебный процесс прерывается с предоставлением сторонам
разумного срока для его заключения. После его заключения процессуальное соглашение о признании
вины предоставляется судье, который постановляет о продолжении
рассмотрения дела в согласительном производстве. Если согласие
не достигнуто, рассмотрение уголовного дела судом продолжается в
общем порядке.
Ертис ОМАРОВ,
судья Талдыкорганского
городского суда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВФ
В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
Целью оснащенности залов судебных заседаний системами аудиовидеофиксации во всех регионах страны,
а также ведения аудиовидеозаписей судебных процессов
является повышение общественного контроля гражданского общества за законностью отправления правосудия,
беспристрастностью судей. Это в свою очередь позволит
повысить степень доверия общества к национальной судебной системе.
В рамках проекта внедрения АВФ была развита система проведение дистанционных судебных заседаний
посредством видеоконференц-связи со следственными
изоляторами, исправительными, медицинскими учреждениями, с районными и областными центрами страны.
Это позволило рассматривать уголовные дела без этапирования подсудимых, находящихся в следственных изоляторах и местах лишения свободы. Новации позволили
экономить бюджетные средства и исключать непредвиденные риски. Следует отметить, что активное использование видеоконференц-связи зависит напрямую от согласованных действий со структурными подразделениями
Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
АВФ позволяет создать краткий протокол судебного
заседания, в котором отображаются в хронологической
последовательности: время начала события, его название, действующие лица и короткие комментарии, сведения о составе суда, номер дела, и т.п.Записи АВФ может
использоваться в качестве доказательства неправомерного поведения участников судебного заседания, в случае наличия таких обстоятельств.

В ходе каждого судебного заседания суда первой
инстанции ведется аудио, видеозапись судебного заседания, за исключением случаев:
1) когда гражданское дело рассматривается без вызова сторон (приказное, упрощенное (письменное) производство);
2) неявки в судебное заседание по гражданскому
делу всех лиц, участвующих в деле, о чем указывается
в протоколе судебного заседания;
3) если лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
при рассмотрении дела об административном правонарушении полностью признает свою вину, не заявляет о
необходимости исследовать доказательства;
4) технически неисправного оборудования, его отсутствия или невозможности применения по техническим причинам.
Применение средств аудио- или видеозаписи в
ходе судебного заседания осуществляется непрерывно. Не является перерывом остановка средств аудио,
видеозаписи с момента объявления присутствующим в
зале судебного заседания об отложении судебного разбирательства, перерыве или удалении суда в совещательную комнату для принятия судебного решения и до
момента его объявления либо возобновления судебного
разбирательства.
Ернар КУРМАНГАЛИ,
ведущий специалист
Талдыкорганского городского суда.

НАДО БОРОТЬСЯ СООБЩА
Борьба с коррупцией всегда являлась актуальной и злободневной
проблемой для любого государства.
Поскольку проявления коррупционных деяний являются препятствием на пути развития государства
в условиях рыночной экономики и
порождают в обществе недоверие
к органам власти. Наше государство, как и многие другие страны
мира, ведет целенаправленную работу по предупреждению и предотвращению коррупции. Казахстан
– одно из первых государств СНГ,
принявших антикоррупционное законодательство и присоединившихся к международным конвенциям
по данному вопросу.Республика
Казахстан основываясь на нормах
международного права, выразила
намерение вырабатывать и применять эффективные правовые меры,
направленные на предупреждение
коррупции и борьбу с ней. Нормы
предопределены проблемами и
угрозами, порождаемыми корррупцией, негативным влиянием коррупции на функционирование всех общественных и правовых институтов
и отношений. Они направлены на
обеспечение устойчивого развития
государства, его политической, экономической и социальной систем,
интересов национальной безопасности. 		
В нашем государстве с момента обретения независимости приняты нормативные правовые акты
и государственные программы по
противодействию проявлениям и
борьбе с коррупцией. Казахстан
первым среди стран СНГ разрабо-

тал и принял Закон "О борьбе с
коррупцией", который направлен
на защиту прав и свобод граждан,
обеспечение национальной безопасности РК от угроз, вытекающих
из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности
государственных органов, должностных и других лиц, выполняющих государственные функции, а
также лиц, приравненных к ним, путем предупреждения, выявления,
пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий
и привлечения виновных к ответственности, определяет основные
принципы борьбы с коррупцией,
устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а
также условия наступления ответственности
Одной из мерпротиводействия
коррупции предусматривается стимулирование антикоррупционного
поведения граждан, включающее
механизмы поощрения со стороны
государства за оказание содействия в пресечении и раскрытии
коррупционных правонарушений,
что позволит гражданам активно
включиться в процесс борьбы с
коррупцией.Только совместными
усилиями можно добиться положительных результатов в борьбе с
коррупцией.
Жанар МУХАТАЕВА,
главный специалистсекретарь судебного
заседания Текелийского
городского суда.

МЕДИАЦИЯ
Термин «медиация» происходит от латинского слова «mediare», что
означает «посредничать».
Медиация — это новая форма альтернативного урегулирования споров
с участием третьей, нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной
в конфликте стороны. В качестве этой стороны выступает медиатор, который помогает участникам спора или судебного разбирательства выработать определенное соглашение, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его
разрешения.
Медиация может применяться в спорах по гражданским, трудовым,
семейным и иным правоотношениям, а также по уголовным делам небольшой и средней тяжести. При активном обращении к медиации, как граждан,
так и юридических лиц можно существенно снизить нагрузку на судебную
систему, тем самым предоставляя больше времени для изучения других
дел. Согласно международной статистике 37% всех споров в мире проходят через процедуру медиации, в 85% из них достигнуты положительные
результаты.
В Казахстане Закон «О медиации» принят в 2011 года. Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере организации медиации
в РК, определяет ее принципы и процедуру проведения, а также статус медиатора.
Меруерт ЕСЕЛЬБАЕВА,
специалист канцелярии Текелийского городского суда.

НОВОСТИ

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗА
ПОЛУЧИЛИ ГРАМОТЫ
Как сообщает пресс служба Алматинского областного филиала
отраслевого профсоюза «Yntymaq» в Алматинской областной спортивной школе шахмата и настольных игр для детей и подростков
г.Талдыкорган была праздничная обстановка. Алматинский областной
филиал отраслевого профсоюза «Yntymaq» территориальное обьединение профсоюзов «Профсоюзный центр Алматинской области»
вручили тренерам и активистам отраслевого профсоюза почетные
грамоты и благодарственные письма от руководства профсоюза приуроченные к 30-летию Федерации Профсоюзов.
В ходе церемонии награждения руководители отраслевого профсоюза призвали тренеров быть активными членами профсоюза. Они
также рассказали о деятельности единственного пока в республике
цифрового профсоюза «Yntymaq».
«В прошлом году была презентована цифровая платформа
«Smart-Профсоюз», целью которой является координация и поддержка деятельности профорганизаций в электронном формате.
Это позволит повысить эффективность работы профсоюзов, обеспечит открытость деятельности, упростит процедуру вступления в
профсоюзные ряды и повысит лояльность к профорганизациям», - отметила в своем поздравлении Самал Багдатовна.

КЛИМАТ КАЗАХСТАНА МЕНЯЕТСЯ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ ГЛОБАЛЬНОГО.
2019 ГОД СТАЛ ВТОРЫМ САМЫМ ТЕПЛЫМ ГОДОМ В САМОМ ТЕПЛОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ НА ПЛАНЕТЕ.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В КАЗАХСТАНЕ
Парниковые газы, и прежде всего углекислый газ, формируют умеренный климат на нашей планете: без них
средняя температура была бы -18 градусов Цельсия, передает EnergyProm.kz. Но значительный рост количества углекислого газа за счет сжигания ископаемого топлива (угля, нефти и газа) приводит к негативным последствиям — в частности, таким, как потепление климата. Даже с учетом развития возобновляемых источников на
долю угля и углеводородного топлива до сих пор приходится до 81% совокупного потребления энергии.
Несмотря на характерные в целом для истории Земли изменения климата и разные климатические периоды, наблюдаемая скорость роста средней температуры не имеет аналогов в ближайшие 2 млн лет. Потепления
климата, имевшие место в истории планеты, происходили в длительные периоды, тогда как наблюдаемый в
настоящее время тренд роста температур произошел в течение последнего полувека. По мнению большинства
климатологов, источником наблюдаемых глобальных изменений климата является промышленная и сельскохозяйственная деятельность человека.
Лидируют по выбросам углекислого и других парниковых газов Китай, США и Индия. Наша страна занимает
23-е место с долей выбросов менее 1% от общемировых. В результате, несмотря на сравнительно малый вклад
Казахстана в общий объем выбросов парниковых газов, изменения климата скажутся на нашей стране.
Согласно прогнозам климатологов, ожидается снижение урожайности пастбищ и ряда сельскохозяйственных культур, наблюдается угроза сокращения доли лесов и потери части биоразнообразия. Меняющийся глобальный климат приводит к увеличению повторяемости экстремальной погоды и неблагоприятных климатических событий в Казахстане, вызывающих чрезвычайные ситуации.

Полосу подготовил Ш. ХАМИТОВ
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ВОЛЕЙБОЛ

UFC

ДЕНСАУЛЫЌ КЕПІЛІ

ЖЕЊІСКЕ ЖЕТТІ

Абу-Дабидегі Яс аралында UFC 254 турнирі өтіп жатыр.
Аталған кеш аясында қазақстандық файтер Шавкат Рахмонов көптен күткен UFC-дегі дебюттік кездесуін өткізді.
Отандасымыздың қарсыласы бразилиялық Алекс Оливейра болды.

Спорт – денсаулық
кепілі екені баршаға аян.
Сондықтан жас ұрпақтың
шыныққан шымыр болып өсуі үшін жастайынан спортты серік етіп
өсуі қажет. Міне, сондай
қолжетімді әрі қарапайым
спорт түрінің бірі волейбол болып табылады.
Волейбол елімізде кең тараған
ойындардың бірі. Оның көпшілік
сипат алуы волейбол ойынының
ережелері мен қажетті құралжабдықтарының қарапайым және
бұл ойын қызықты да әсерлі
болуына байланысты. Волейболда
допты тек қолмен ғана соғып
ойнайды.
Алайда
волейбол
ойнаған кезде адамның барлық
мүшесі шапшаң қимылда болады.
Бұл ойын соққы жасау үшін биік
секіруді, қолдың күшін талап етеді.
Сондықтан допты тордан асыру үшін
үнемі секіру арқылы адамның өсу
бездері созылып, волейболшылар
негізінен бойшаң болады. Аяқтары
мен қолдарының бұлшық еттері
жақсы жетіледі. Демек, волейболды
кез келген жастағы адамдар ойнай

Қабанбай батыр көшесі, 32
Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

ТОПЖАРЃАН

алатын бұқаралық спорт түрі
деуге болады. Тіпті, су бойында,
жағажайда да жарыстар өткізіледі.
Волейбол ойынының қозғалысы
адам баласына аса пайдалы табиғи
қозғалыс пен дене мүшелерінің
қимылынан жүгіру, жүру, секіру,
лақтыру, т. б. жаттығулардан
тұрады. Сондықтан да, волейбол
дене тәрбиесі пәні жаттығуларының
бірі ретінде ең тиімді де ағзаға
пайдалысы болып табылады.
Әр
түрлі
қимылдарды
түрлі қарқында, бағытта, түрлі
жылдамдықпен орындай отырып,
адам ағза жүйесінде және ішкі
құрылыстарына жақсы әсер алады.

Адам ойын үрдісі кезінде жоғары
эмоциялды жүктеме және үлкен
қуанышқа бөленіп, қанағат алады.
Дене тәрбиесі жүйесінде волейбол
ойынының маңызы зор. Балалар
және үлкендер қажетті дағдыларды
игере отырып, өз бетінше үнемі
дене шынықтыруды жетілдіруге,
денсаулықты сақтауға, көңіл күйін
көтеруге және ұзақ өмір сүруге
мүмкіндік алады.
Ерлан КҮСЕБАЕВ,
Сарқан қаласы Н. Островский
атындағы мектеп лицейдің дене
шынықтыру пәнінің мұғалімі

32 жастағы Оливейра өте тәжірибелі және қауіпті спортшы болатын. UFC-де 5 жыл бойы өнер көрсетіп жүрген ол бүгін 19-шы жекпежегіне шықты.
«Сарбаздар аралында» өткен жекпе-жек қазақстандық файтердің
жеңісімен аяқталды. Үш раундқа жоспарланған кездесу алғашқы раундта аяқталды. Шавкат қарсыласын қылқындыру әдісімен жеңді.
Осылайша, Шавкат Рахмонов өзінің мансабындағы 13-ші жекпежегінде жеңіске жетіп, американдық промоушен туы астындағы
дебютін сәтті өткізді.
Prosports.kz

ҚАЗАҚСТАН ФУТБОЛЫ
ФУТЗАЛ

ЄЛЕМДІК ДОДАДАFЫ
АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ

Осыдан дәл 20 жыл
бұрын, яғни 2000 жылдың
қоңыр күзінде футзалдан
Қазақстанның ұлттық
құрамасы өз тарихында
тұңғыш рет әлем чемпионатында бақ сынады. Жержаһанның әр қиырынан
жиналған 16 команда
төрт-төрттен төрт
топқа бөлініп, екі аптадан
аса уақыт бойы Гватемала төрінде жарыс көрігін
қыздырды. Жерлестеріміз
Бразилия, Португалия
және алаң иелерімен
бірге «А» тобында өнер
көрсетті.
ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ
ғасырдың
басында
Қазақстан
құрамасы сары құрлықтағы ең белді
командалардың бірі болғаны белгілі.
Сол кездері біздің жігіттер қатарынан
екі мәрте Азия чемпионатында жеңіс
тұғырына көтеріліп, өз жанкүйерлерін
қуантты. Атап айтсақ, 1999 жылы Малайзияда қола медальді қоржынға
салдық. Топтық турнирде табысты
өнер көрсеткен жерлестеріміз жартылай финалда Оңтүстік Кореядан (3:8)

ұтылғанымен, үшінші орын үшін кездесуде Жапонияны (2:2, пенальтиден –
4:3) жеңді. 2000 жылы Таиландта күміс
медальді иелендік. Бұл жолы Оңтүстік
Кореямен (3:3) тең түсіп, жарыс
қожайындары (4:3) және Сингапурге
(19:0) сан соқтырдық. Жартылай финалда тағы да жапондардан (9:6) басым түстік. Финалда Иранға (1:4) есе
жібердік. Осы табысының арқасында
қазақстандық футзалшылар әлем чемпионатында күш сынасу мүмкіндігіне
ие болды.
Арада бірнеше ай өткеннен соң
отандастарымыз
сонау
Америка
құрлығында орналасқан Гватемалаға
аттанды. Тұсаукесер кездесуін даңқты
Бразилияға қарсы өткізген футзалшыларымыз 1:12 есебімен ойсырай
ұтылды. Келесі кездесуде Гватемаладан (5:6) жеңілдік. Үшінші матчта
Португалияға (2:6) жол бердік. Осылайша үш кездесуде де жеңілістің
кермек дәмін татқан жерлестеріміз
үшін бұл жарыс аяқталды. Біздің топтан Бразилия мен Португалия екінші
кезеңге жолдама алды. Өзге топтарда мына командалар озды: «В» тобы
– Нидерланд пен Мысыр, «С» тобы –
Ресей мен Хорватия және «D» тобы –
Испания мен Аргентина.
Алғашқы сынақтан сүрінбей өткен
сегіз команда тағы да төрт-төрттен екі
топқа бөлініп, жарысты жалғастырды.
Солардың арасынан Бразилия мен
Ресей және Испания мен Португалия
жартылай финалға шықты. Бұл меже-

де испандықтар ресейліктерді (3:2)
қапы қалдырса, бразилиялықтар
португалиялықтардың (8:0) тасталқанын
шығарды.
Финалдық
сайыста Оңтүстік Американың оғы
ландары мен Пиреней түбегінің
түлектері кездесті. Бұл бәсекеде
Бразилия құрамасы басым түсетініне
көпшіліктің еш күмәні болған жоқ.
Өйткені осыған дейін өткен үш әлем
чемпионатының үшеуінде де айтулы
мемлекеттің өрендері қарсылас шақ
келтірмей, бас жүлдені олжалаған
еді. Бірақ бұл жолы Испанияның
бағы жанды. Ұзақ уақыт бойы таразы басы теңселіп тұрған тартыста
олар 4:3 есебімен жеңіс тойын тойлады. Үшінші орын үшін кездесуде
Португалия Ресейдің осал тұсын
тапты. Есеп – 4:2.
Жарыстың қорытындысы бойынша Бразилиялық Мануэль Тобиас ең үздік ойыншы деп танылды.
Дәл осы аяқ доп шебері мергендер
көшін де бастады. 29 жастағы Пернамбуку штатының тумасы Гватемалада қарсыластар қақпасын
29 мәрте дәл көздеді. Осылайша ол қатарынан екінші мәрте
футзал өнеріндегі ең мәртебелі
сыйлықтарды иеленді. 1996 жылы
Испанияда
ұйымдастырылған
дүниежүзілік
доп
додасында
да Тобиасқа тең келер ешкім
табылмаған еді.
Иә,
Гватемаладада
біздің
жігіттердің
ойсырай
ұтылғаны
рас. Бірақ ол кезде әлем чемпионатына қатысудың өзі зор
мәртебе
еді.
Сондықтан
да
«осыған да шүкір» дедік. Одан
кейін УЕФА-ның қанатының астына өттік. Содан Қазақстан футзалы өсіп-өркендеп, жаңа деңгейге
көтерілді. 2016 жылы Сербияда
өткен Еуропа біріншілігінде қола
медальді иеленсек, Колумбиядағы
әлем чемпионатының плей-офф
бәсекелерінде өнер көрсетуіміз
жоғарыда айтылған сөзіміздің айқын
делелі. Ал 2018 жылы Словениядағы
қарт құрлықтың басты додасында
төртінші орынға табан тіредік. Міне,
осы деректер-ақ футзалды серік еткен сайыпқырандарымыздың осал
еместігін аңғартса керек.
Ғалым СҮЛЕЙМЕН,
egemen.kz

РЕСЕЙЛІК
«СОЧИ»
КЛУБЫНДА
ОЙНАЙТЫН
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФУТБОЛШЫ АКМАЛ БАХТИЯРОВ INSTAT
СТАТИСТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ИНДЕКСІ БОЙЫНША ЕКІНШІ ОРЫН АЛДЫ.

yЗДІКТЕРДІЊ
БІРІ БОЛДЫ

Ресей
кубогы
үшін
«Оренбургқа»
қарсы
матчта
қазақстандық жартылай қорғаушы
268 ұпай жинап, «Сочидің» үздік
ойыншылары
тізімінде
екінші
орынға ие болды. Сербиялық
қорғаушы Иван Миладиновичтен

(292)24 ұпай ғана озып кетті. Бахтияров үшін бұл ресейлік клуб
сапындағы Қазақстан жастар
құрамасынан оралғаннан кейінгі
алғашқы ойын болды.
Естеріңізге
сала
кетейік,
Бахтияровтың командасы Ресей кубогының топтық кезеңінде
«Оренбурқа» қарсы кездесуде пенальти сериясында 4:2 есебімен
жеңіске жеткен болатын. Негізгі
уақыт 1: 1 есебімен тең аяқталды.
Ал
Ресей
чемпионатында
12 турдан кейін 19 ұпай жинаған
«Сочи» турнир кестесінің жетінші
орынын иемденіп тұр.
Prosports.kz

ОЛИМПИЯ ОЙЫНДАРЫ

ПАРИЖ ОЛИМПИАДАСЫНА
120 ЖЫЛ
Бүгін
Парижде
өткен
екінші
жазғы
Олимпия
ойындарының аяқталғанына тура 120 жыл толып отыр.
1900
жылы
өткен
айтулы доданың алауы 14 мамырда
тұтанып, 28 қазанда сөнді. Бұл
жарыста 24 мемлекеттен келген
997 спортшы бақ сынады. Олар
спорттың 20 түрі бойынша 95 жүлде
жиынтығын сарапқа салды. Жалпы командалық есепте Франция
құрамасына тең келер ешкім табылмады. Жарыс қожайындары 101
(26 алтын+41 күміс+34 қола) жүлде
алды. Екінші және үшінші орындарды
АҚШ (19+14+14) пен Ұлыбритания
(15+6+9) иеленді. Сондай-ақ Швеция
(6+2+1) мен Бельгия (5+5+5) үздік
бестіктің қатарынан көрінді.
Жекелеген спортшылар арасында АҚШ-тың екі жеңіл атлеті Ирвинг
Бакстер мен Джон Тьюксеридің әрқайсысы бес жүлдеден олжалады.
egemen.kz
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Қабанбай батыр көшесі, 32
Тел. : 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail. ru, www. alatau. kz@mail. ru

ЖАНСАРАЙ
ДЕ НСАУЛ ЫҚ

ЗЕРДЕҢІЗДЕ
КІНАРАТ БАЙҚАСАҢЫЗ...
Ұмытшақтық зердеңіздің әлсірегенінің
белгісі бола қоймас, бірақ ол күнделікті
өмірді қиындатып, көңіл күйіңізді бұзады.
Ондайға жол бермеудің амалдары да бар.

ОТЫЗ БЕСІНШІ СӨЗ

Махшарға барғанда құдай
тағала қажы, молда, сопы,
жомарт, шейіт - соларды қатар
қойып, сұрар дейді. Дүниеде
ғиззат үшін, сый-құрмет алмақ
үшін қажы болғанды, молда
болғанды,
сопы
болғанды,
жомарт
болғанды,
шейіт
болғандарды бір бөлек қояр
дейді. Ахиретке бола, бір ғана
құдай тағаланың разылығын
таппақ үшін болғандарды бір
бөлек қояр дейді.
Дүние үшін болғандарға
айтар дейді: «Сендер дүниеде
қажеке,
молдеке,
сопеке,
мырзеке, батыреке аталмақ
үшін өнер қылып едіңдер, ол
дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол
қызықты дүниең харап болған,
сонымен қылған өнерлерің де
бітті. Енді мұнда құрмет алмақ

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН

түгіл, сұрау беріңдер! Мал
бердім, өмір бердім, не үшін
сол малдарыңды, өмірлеріңді,
бетіңе
ахиретті
ұстап,
дін ниетің дүниеде тұрып,
жұртты алдамақ үшін сарып
қылдыңдар?» деп.
Ана шын ниетіменен орнын
тауып, бір құдайдың разылығы
үшін өнер қылғандарға айтар
дейді:
«Сендер
бір
ғана
менің
разылығымды
іздеп
малдарыңды, өмірлеріңді сарып
қылып едіңдер, мен разы болдым.
Сіздерге лайықты құрметті
орным бар, дайын, кіріңдер! Һәм
ол разылықтарыңнан басқа осы
махшар ішінде, сендердің осы
қылғаныңа өзі қылмаса да, іші
еріп, ынтық болған достарың
табылса, шафағат қылыңдар!»
- деп айтар дейді.

– Дәріханадан розмариннің немесе базиликтің
эфир майын сатып алыңыз. Солардың иісін
жұтқаныңызда бетатолқындар ағымы күшейеді,
бұл ми белсенділігінің артқанының белгісі. Әлгі
эфир майының бір тамшысын шашыңызға, қол басына, не киіміңізге тамызып қойсаңыз, иісін ұдайы
сезініп отырасыз. Бөлмеге титімдей шашуға да болады.
– Кофеин бар сусын адамның зейінін бір
нәрсеге шоғырландыру қабілетін аз уақытқа болса да арттырады. Кейде кофе ішу ұзағырақ жақсы
нәтиже береді. Португалия зерттеушілері күніне
үш-төрт шыныаяқ кофе ішетін қарт адамдардың
зердесі ішпейтіндерден жақсырақ жұмыс істейтінін
анықтады.
– Күн сайын екі қалақты гинкго шөбінен
жасалған дәрмектің 120 мг-ын ішіп алыңыз. Бұл
шөп мидағы қан айналымын күшейтеді, мұның өзі
мидың жасушаларының қаннан оттегіні барынша
көп жұтуына көмектесіп, олардың жұмысқа ынтасын арттырады. Германияда гинкгоның кәдімгі
сықпасын зерденің (инсульттың да) әлсіреуінің
алдын алу үшін көбіне қарт адамдарға ұсынады.
Егер миыңыздағы қан ағысының деңгейі төмен
болса, гинкго дәрі-дәрмегі (мысалы, танакан) өте
жақсы көмектеседі.
– Мидың қанмен қамтылуын жақсарту үшін

Бес түрлі кеңес
Күз-қыс мерзімінің келуімен иммунды жүйеге ауыр күш түседі.
Иммунитеттің аурулардан қорғану мүмкіндігі қандай тамақ
жегеніңізге тікелей қатысты. Дәрігерлер күніне кез келген бір жеміс
жеуді ұсынады: ол аурудың алдын алуға көмектеседі.

Жалбыз салынған шай ішу
Жалбыз
тыныштандыратын құрал ретінде танымал: ол
күйзеліспен күреседі және ұйқы
сапасына жағымды әсер етеді.
Оны қолданудың жиі тараған әдісі
– жалбыз қосылған шай дәмдеу.
Жалбыз қосылған шай жүйке жүйені
тыныштандырады және жылдам
көңіл күйді көтереді, күш береді,
шаршағанды басады және қатты
уайымдасаңыз, тыныштандырады.
Рационға лимонды қосу
Лимон – С дәруменінің көзі. Сонымен қатар, лимон метаболизмді
жылдамдатып, артық салмақтан
арылуға
көмектеседі.
Әдетте,
лимон суын таңертең және кешке аш қарынға ішеді, коктейл-

дер мен шайларға қосады. Оған
қоса, цитрус антиоксидант болып
табылатындықтан, ол денсаулықты
қатайтады.
Рационыңызға
айтарлықтай өзгеріс енгізудің қажеті
жоқ. Ең оңай әдіс – таңертең аш
қарынға лимон мен бал қосылған
жылы су ішу. Қалауыңызға қарай,
зімбір қосуға болады. Мұндай су
жылдам оянуға және метаболизм
процесін іске қосуға көмектеседі.
Кешке айран ішу
Сүт немесе айран – бағалы
дәрумендер мен микроэлементтерге толы қоректі сүтті өнімдер.
Олар ағзаға жағымды әсер береді.
Рационыңызға бір стақан айран қосу
арқылы ағзаны Д дәруменінің 25 пайызымен және кальцийдің тәуліктік
нормасының 30 пайызымен толтырасыз. Соның арқасында сүйектер
қатая түседі. Бұл, әсіресе, балаларға
пайдалы: олар белсенді өсетіндіктен

сүйек тіні жылдам жаңарады,
сондықтан көбірек кальций керек.
Сондай-ақ, сүтті өнімдерді егде
жастағы адамдар күнде ішу керек.
Себебі сүтті өнімдер сүйек өзгерісі
дамуын тоқтатады.
2 литр су ішу
Су – адамзаттың өмір сүруіне
қажетті маңызды құраушы. Бұл
сұйықтықтың құндылығы шексіз.
Ағзаға судың жетіспеуі нашар көңіл
күй, бас ауруы, тез шаршау, әлсіздік,
депрессия және ұйқы бұзылуына
әкеледі. Сонымен қоса, барлық ішкі
органдардың жұмысы бұзылады
және қан тамырлар қиналады.
Күнде қажетті мөлшердегі су ішу
инфаркт болу қаупін азайтуға ықпал
етеді. Су артық салмақпен күресуге
де көкмектеседі. Ересек адамға
күніне 2 литр су ұсынылады. Ал
бала күніне 1 литрден аз емес су
ішуі керек.

СА Я Х

көбірек жүріп-тұру керек. Дене шынықтыру
жаттығулары мидағы жүйке жасушаларының санын
ұлғайтады дейтін деректер бар. Әсіресе пайдалысы жаяу жүру, жүзу (малту). Дене тәрбиесімен айналысу сусамырдың, инсульттың, гипертониялық
сырқаттың алдын алуға да көмектеседі.
– Глюкозаның аз да болса жақпауы мен жасқа
қарай зерденің әлсіреуі арасында байланыс
бары анықталған. Глюкоза (қант) тамақтың ыдырауы нәтижесінде қорыту жүйесінде пайда болатын энергияның негізгі қайнары. Бірақ көптеген
адамдар (әсіресе орта жастағы және қартая
бастаған адамдар) глюкозаны нашар сіңіреді: қан
ағысындағы жасушалардың глюкоза жұту үдерісі
бұзылған. Не істеу керек? Жүйелі түрде, белгілі
уақтында, өз шамаңызша тамақтану керек.
– Өсімдік майын, жаңғақ, тұқым, авакадо, балық
секілді дәмдерді көбірек пайдаланыңыз. Олардағы
май қандағы қант деңгейінің тұрақтануына
көмектеседі, артерияның ішіне жабыспайды.
– Мидың 85 пайызы су. Сондықтан күніне сегіз
стақаннан кем су ішпеңіз.
– Тамағыңызда В тобына жататын В6, В12
витаминдері жеткілікті болсын. Олар ми қабығының
қалпына келуіне жәрдемдеседі. В6 витаминіне банан, нұт, түйетауық еті бай.
–
Майы күрделі азық-түлік пайдалануды азайтыңыз. Олар артерияны тарылтады.
Маргаринде, ұннан жасалған пішінанда, жеңіл
тіскебасарларда көп болады.
– Аптасына екі-үш рет балық жеңіз. Ақсеркеде,
майшабақта, скумбрияда омега-3 майлы қышқылы
көп. Олар қанды сұйылтады.

АТ

СЕМЕЙДЕГІ
ғажап ғимараттар
Қ а з а қ с тандағы
әсем
қалалардың
қатарында ойып
тұрып орын алған
Шығыс Қазақстан
облысындағы ірі
қала – Семей.
1718 жылы негізі
қаланған.
Жол
түсіп, Семей қаласына бара қалған жағдайда, қандай жерлерді аралауға болатынын біле жүріңіз.
Аспалы көпір
Ертіс өзені арқылы өтетін аспалы көпір 2000 жылы жапондық Исакавадзима Харима Хеви Индастриз компаниясының жобасымен салынған. Екі ел
арасындағы келісім бойынша Жапония мемлекеті көпір құрылысына 165 миллион
доллар бөлген. Бұл қаржыны 2.7 пайызбен 30 жыл ішінде қайтару жоспарланған.
Қазір бұл аспалы көпір Семей қаласының мақтанышына айналды. Көпірдің көрінісі
әсіресе күн батқанда ерекше әдемілене түседі.
Достоевскийдің әдеби-мемориалдық мұражай-үйі
Музей кешені (бұрынғы почтальон Липухиннің үйі, 1857-1859 жылдары жазушы Ф.М.Достоевский тұрған) 1,5 қабаттық ағаш үйден тұрады. Мещан үлгісінде
салынған, көне үйлердің бірі. Жартылай жертөледе 3 бөлме, жоғарғы қабатта 4
бөлме, асхана, қонақ бөлме, кабинет және жатын бөлмелерден тұрады. Бөлмелері
аласа – 2,45м. Көргенде көздің жауын алатын ерекше тарихи ескерткіштің бірі.
Абай тұрған Анияр Молдабаевтің үйі (Алаш арыстар)
XIX ғасырдың соңына жататын, ағаштан салынған сәулет ескерткіші. Екі
қабатты ғимараттың терезелері қазақи оюмен өрнектелген, төменгі қабат
жоғарғыдан кішілеу. Үйдің қабырғасына орыс және қазақ тілдерінде «Бұл үйде
1878-1904 жылдары ұлы ағартушы ақын Абай Құнанбаев тұрған» деген жазумен 2
мемориалдық тақта ілінген.

Материал интернет желісінен алынды

Суретті түсірген: М. АКМАТОВА

СӨЗ ЖОҚ

Қарағаш сауда үйіндегі дүкен

Қарағаш сауда үйіндегі жарнама

Редакция алқасының төрағасы - ЫРЫМ КЕНЕНБАЙ
Баспахана директоры
Бақберген ТҮКІБАЕВ

Құрылтайшы
"АЛМАТЫ-БОЛАШАҚ" АҚ

Бас редактор
Айтақын БҰЛҒАҚОВ

Редакция алқасы:

– редактордың орынбасары
Карина ПФАЙФЕР – тілші
Лина АЙДЫНҚЫЗЫ – тілші
Мадина АКМАТОВА – тілші
Сарби ӘЙТЕНОВА

Кезекші редактор: К. ПФАЙФЕР

Редакция мекенжайы: 040000, Талдықорған қаласы,
Қабанбай батыр көшесі, 32-үй, екінші қабат.
Газет Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат
министрлігінде
2007 жылғы 27 тамызда тіркеліп,
№ 8639-Г куәлігі берілген.

Газет аптасына бір рет, жұма күні шығады.
Жарияланған мақала авторларының пікірлері
редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны
мен мәтініне жарнама беруші жауапты.

Газет Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 32 үйде
"Алматы-Болашақ" АҚ филиалы
"Офсет" баспаханасында басылады.

Телефондары: 8(7282) 41-11-70, 41-11-42;
E-mail: alatau_offset@mail. ru, www.alatau.kz@mail. ru
Сайты: alatau_gazeti
Газет 07.08.2000 жылдан бастап шығады.
Таралымы 5025
Тапсырыс № 1051

Индекс 15534

