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АТАМ ҚАЗАҚТЫҢ АСА БІР 
ЖАҒЫМСЫЗ, ЖАЙСЫЗ 
ХАБАРДЫ ЕСТІГЕНДЕ: «ОЙ, 
АЛЛА-АЙ, ЖЕР АСТЫНАН 
ЖІК ШЫҚТЫ, ЕКІ ҚҰЛАҒЫ ТІК 
ШЫҚТЫ», – ДЕГЕН ЫҚЫЛЫМ 
ЗАМАННАН БЕРІ АЙТЫЛЫП 
КЕЛЕТІН  ҚАҒИДАҒА 
БЕРГІСІЗ ҚАНАТТЫ СӨЗ 
БАР. АЛАЙДА АЙ МЕН 
КҮННІҢ АМАНЫНДА БҰЛ 
ҚАНАТТЫ СӨЗДІ ЖАРИЯҒА 
ЖАР САЛЫП ТАҒЫ ДА БІР 
ҚАЙТАЛАУЫМЫЗҒА ТУРА 
КЕЛІП ОТЫР.

ИПОТЕКА ДІҢГЕК ҚАҢТАР ҚАСІРЕТІ

ЖОМАРТ ЖҮРЕКТІ  ЖАН  
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А 3-стр. ЖАНЫҢДА ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМ7-бет 13-бет

В КАЗАХСТАНЕ ВЫРОС 
СРЕДНИЙ РАЗМЕР

МІНДЕТТЕРІН МІНСІЗ 
АТҚАРҒАН ДӘРІГЕРЛЕР

ПОЛИЦИЯ ҚОРЛАЙДЫ, 
АДВОКАТ ҚОРҒАЙДЫ

 Оған не себеп болды десеңіз, 
әлеуметтік желідегі желдей есіп, елді 
дүрліктіріп жүрген Талғар қаласының 
жоғары тау жақ беткейіндегі (Инку-
батор) шағын ауданында салынған 
жаңа мектепті аралас мектеп 
етіп ашамыз деген айғай-шуы 
қарапайым халықтың ашу-ызасын 
туғызды. Жалпы осы аралас мектеп 
деген кімге керек? Соның астары-
на тереңірек үңіліп көріңіздерші. Ел 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Егемен Қазақстан» газетіне берген 
сұхбатында мектептерде мемлекеттік 
тілдің мәртебесін көтеруді ба-
сты назарда ұстау қажеттігіне 
баса назар аудара келіп: «Біз 
мемлекеттік  тілдің  мәртебесін 
көтеру бағытындағы жұмыстарды 
үздіксіз жалғастыра береміз», – деп 

соқырға таяқ ұстатқандай нақты ай-
тып, тапсырма да берген еді. Со-
нымен бірге Мемлекет басшысы 
өзінің дәстүрлі Жолдауында: «Ата 
заң бойынша Қазақстанда бір ғана 
мемлекеттік тіл бар. Бұл – қазақ 
тілі. Болашағын Отанымызбен 
байланыстыратын әрбір азамат 
қазақ тілін үйренуге ден қоюға 
тиіс. Бұл отаншылдықтың басты 
белгісі болып табылады», – деп 
тағы да қазақ тілін білу баршамызға 
ортақ міндет екенін ескертті. Ел 
Президенті осындай қолдау көрсетіп 
отырғанда, мемлекеттік тіліміздің 
өркендеуіне балта шабатын шешімге 
жол беріп отырғандардың өрескел 
қылығына қалай ғана күйінбейсің? 
Сонда жергілікті билік пен білім 
басқармасы Мемлекет басшысының   

сөзін аяқасты еткені ме? Қолдамақ 
түгілі құлаққа да ілмегені ме? Қасым-
Жомарт Кемелұлы айтқан «Жаңа 
Қазақстанды» құрудың асыл діңгегі 
қазақ тілінің мәртебесін көтеруден 
басталатынын ұмытпайық.  Ара-
лас мектептен арылмайынша, 
ұрпағымызға ана тілінде толық-
қанды тәрбие бере алмаймыз, 
Тәуелсіздіктің тұғырын биіктету де 
мүмкін  емес. Аралас мектеп деген 
бұл – дерт. Ұлтымыздың жазылмас 
жарасы. Тілімізді шұбарлап, бізді 
шүршіт жасаудың ең тиімді әрі төте 
жолы. Қаншалықты ақымақ болсақ 
та бұл үрдістің кешегі кеңес үкіметінің 
кезінен келетін кесел екеніне көз 
жеткізетін уақыт жетті ғой.     

Ал еліміз тәуелсіздік алғаннан 
кейінгі отыз жылда осы олқылықтың 

орнын толтырып, аралас мектеп-
тердің санын азайтамыз ба десек, 
керісінше тағы да бір мектепті ара-
лас етіп ашамыз деу ел намысын 
аяққа таптап, ұлттың болашағынан 
үмітін үзу деген сөз. Ұлттың үнін, 
ұлттың мұңын түсінетін адамға 
бұдан асқан қорлық, бұдан асқан 
сорлылық жоқ. Талғардағы жаңадан 
салынған мектептің аралас бо-
луын жан тәнімен қалаған билік 
басындағы құзыретті тұлғалар  әлі 
де болса ойланыңдар.  Мектеп 
–  ұлттың келешегі, келбеті, бет-
бейнесі мен беделі. Білімнің бас-
тау бұлағы, ұлтымыздың жанар 
шырағы, негізгі қайнар көзі. 

АРАЛАС МЕКТЕПТЕН 
РЫЛАТЫН УАҚЫТ ЖЕТТІ
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АРАЛАС МЕКТЕПТЕН 

АРЫЛАТЫН УАЌЫТ  ЖЕТТІ

АУЫС-ТҮЙІС

Бұлақ пен бастау таза болмаса, 
одан сусындап өскен ұрпақтың рухы 
да тазармайды.  Олар да қанаттары 
қатып, бұғанасы бекімей жатып  өзінің 
туған ана тілінде сөйлей алмайтын 
рухани дертпен ауыратын болады. 
Ал өзіміз қолдан жасап беріп отырған 
дертті өмір бақи емдеп жаза алмайсың. 
Қазақ тілінде сөйлемейтін, тіпті сөйлей 
алмайтын, сөйлесе де немқұрайлы, 
«басын жарып», «көзін шығарып» тілді 
бұзып  шұбарлайтын шүршіттердің санын 
ғана көбейтеміз. Бұны бізге осы күнге 
дейінгі өмір тәжірибесінің өзі көрсетіп 
отырған жоқ па? Мұндай кері кеткен 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын 
іске асыру аясында Жоғарғы   Сот  тарапы-
нан бүгіндері жүзеге асырылып жатқан 
мұндай бастамалар, соттардың халықпен 
өзара іс-қимылындағы барлық мәселені 
кеңінен қамти отырып, республикамызда 
«электронды сот төрелігін» мейлінше 
дамытуға, төрешілдік кедергілерді 
болдырмауға, азаматтардың уақыты мен 
қаржысын үнемдеуге, ел тұрғындары 
игілігі үшін сот жүйесінің қолжетімді әрі 
барынша ашық болуына жағдай туғызып 
отыр. Мәселен, электрондық цифрлық 
қолтаңбасы бар республиканың кез 
келген азаматына үйден шықпай-ақ 
«Сот кабинеті» электронды ақпараттық 
сервисі арқылы елдің кез келген сотына 
талап арыз беріп, кейіннен оның қаралу 
динамикасын бақылап отыруға мүмкіндік 

керенаулық пен келеңсіздік кімге керек 
сонда?  Тәуелсіздік алдық дегенімізге 
30 жыл болды десек те, әлі есімізді 
жиып, етегімізді жауып үлгермедік қой. 
Үш ғасырға жуық жүргізілген орыстың 
отарлау саясаты мен ұлттың қамын 
ойлаған Алаш арыстарын «халық жауы» 
деп жаппай қырғынға ұшыратқан кеңестік 
жүйенің кесапатын көрген қазағым қашан 
оянасың? Әлі күнге дейін орысқұлдық 
саясаттың шырмауынан шыға алмай  
шыр-пыр болып жүрген мемлекетті 
құрушы негізгі ұлт болып саналатын қазақ 
халқының жанын жегідей жейтін аралас 
мектеп сияқты сыртын сылап тұрсаң 
да, ішің жылап, сылағы құлап тұратын 
санамызға еркімізден тыс зорлап таңған 
кеңестік интернационализмнің жалған 

сарқыншағы осы аралас мектеп емес 
пе? Біз алдыңғы аға буын өкілдері 
келешек жастар алдында   жауаптымыз. 
Бүгінге дейінгі ұлтымыз шеккен зардапты 
болашақ жастар қайталамасын десек, 
аралас мектептерді ашуға емес, оның 
түбегейлі жойылуына барынша күш-
жігерімізді салуымыз керек. Ұзақ жыл 
білім беріп, ұрпақ тәрбиелеген ұстаз 
ретіндегі ұсынысым – Тұрар Рысқұловтай 
ірі тұлғаның атындағы, бүгінде аядай 
ғана балабақшаның ескі ғимаратында 
қысылып-қымтырылып отырған № 
9 қазақ мектебін жаңадан салынған 
мектепке көшіру керек те, аралас 
мектеп ашамыз деген айқай шуды басу 
керек. Оған екі мектептің де орналасқан 
жері, аумағы, аралары өте жақын. Ескі 

мектептен жаңа мектепке баратын 
оқушылардың ыңғайына да өте қолайлы. 
Бойында қазақтың қаны тулаған, халқы 
шеккен қасіреттен хабары бар ұлтының 
намысы мен ұрпағының болашағын 
ойлайтын ұлтын сүйген ұлықтар болса, 
осы ескертпелер мен жанайқайымызды 
түсініп, ұсынысымызды қабылдайды 
деген сенімдеміз.  

Камнұр ТӘЛІМҰЛЫ,  
ҚР білім беру ісінің үздік 

қызметкері,
 Талғар ауданының 

Құрметті азаматы.

Сурет  ғаламтордан алынды. 

ЖАЊА БАСШЫ БАЌ ¤КІЛДЕРІМЕН 

КЕЗДЕСТІ

«Құстың сүтінен басқаның бәрін 
ішіп-жеген, ақ дегені алғыс, қара дегені 
қарғыс» болған алтын тақта отырған 
патшадан бастап, оның нөкерлеріне 
дейін бастарына қонған бақыт құстарын 
үркітіп алды. Қалың бұқараның 
толқуы олардың  арасына кіріп кеткен 
арандатушылар мен террористер, 
бүлікшілер бейбіт елдің берекесін 
алды. Қанды қырғын салды. Қауіп-
қатер төнгенде кеудесін оққа төсеп, 
халыққа басу айтып, қылмыскерлерге 

Аңыз-әпсанаға  құлақ түрсек,  
бақ адамның бірінші аяғына, сонан 
соң кеудесіне, онан кейін басына 
қонақтайды деседі. Сол бақытты   
үркітпей-шошытпай ұстап қалу  
кез келген адамның қолынан 
келе бермейтінін қанды қырғынға 
айналған қаңтар оқиғасы көрсетті. 

тойтарыс береді деген әкімқаралар мен 
құқық қорғау органдарының басшылары 
олардың орынбасаларына дейін ізім-
қайым жоқ болып кетті. Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев табандылық танытып,  
мемлекетті сақтап қалды. Болары 
болды, бояу сіңді. Кімнің-кім екенін уақыт 
көрсетті. Айтпағымыз бұл емес.

Алматы облысы Ішкі істер 
департаментіне жаңа басшы таға-
йындалды. Ол 2-ші ақпан күні  
журналистер қауымымен жүздесті. 

Өзінің өмірбаяны туралы қысқаша 
айтты. Арыстанғали  Расылханұлы 
Заппаров 1969 жылы Жамбыл облысы 
Жуалы ауданы, хас батыр Бауыржан 
Момышұлы туған өлкеде дүниеге 
келгенін,  Қазақ ұлттық университетінің 
тарих пәні бойынша, Қазақстан 
Республикасы ІІМ академиясының заң 
институын бітіргеніне тоқталды.  Еңбек 
жолындағы дерекке көз жіберсек,  
Алматы, Степногорск қалаларының,  
Ақмола және Ақтөбе облыстарының 
полициясында жұмыс ітеген.  Ішкі  істер 
министрлігінде  есірткі қылмысына қарсы 
іс-қимыл департаментінің бастығы,  
2019 жылы Қызылорда облысының 
Полиция департаментінің басшысы, 

Президенттің өкімімен Ішкі істер 
министрінің орынбасары қызметін 
атқарған. Генарал майор Арыстанғали 
Расылханұлы күрделі кезеңде ақпарат 
құралдарына арқа сүйейтінін, өзі де 
фейсбук желісінен өзіне парақша 
ашқанын, бұқарамен тығыз қарым-
қатынас жасайтынын айтты. Сондай-
ақ, облыстағы криминалдық ахуалға 
тоқталып, соңғы екі жылда Алматы 
облысында қылмыстық көрсеткіштің 
төмендегенін, тек мал және ұрлық 
қарлықтың  бәсеңдемей тұрғанын  
айтты. Сондай-ақ, қызметтік салада, 
полицияның беделін көтеруде 
бірқатар жоспарлары барын тілге тиек 
еткен бас полицей, генарал мойорға 
жураналистер қауымы да қаңтар 
оқиғасына байланысты көкейкесті 
мәселерін көлденең тартты.

Айтақын МҰХАМАДИ
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ІЛ СОТ  ЖҮЙЕСІНДЕГІ  ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР
 Бүгінгі таңда елімізде сот жүйесін жетілдіру мен жаңғырту 

жолында көптеген жұмыс  атқарылуда. Қазір күнделікті 
сот тәжірибесінде соттар IТ-технологиялар мен ғаламтор 
ресурстарының мүмкіндіктерін көбірек пайдалануда.

береді. Осыған орай, жедел ақпарат 
алмасудың технологиясы дамыған шақта 
сотқа жүгінудің инновациялық тәсілдері 
іске қосылып, ақпараттық технологияларды 
белсенді түрде қолданудың нәтижесінде 
бұқараның басым бөлігі сот төрелігіне 
қол жеткізуге мүмкіндік беретін заманауи 
жобалардың толықтай игілігін көріп 
отыр. Нәтижесінде халықтың ақпаратқа 
қолжетімділігі артып, салаға сенім де 
қалыптасуда. 

Атап айтсақ, қазіргі таңда сот 
отырыстарында бейнеконференциялық 
байланыс арқылы азаматтар қай қала-
да болсын уақытын үнемдеп, тікелей 
байланысқа шығу мүмкіндігіне ие. 
Осыған орай істер жедел қаралып, 
қауіпсіздік тетіктері қамтамасыз етіліп, бас 

бостандығынан айыру орындарында және 
тергеу абақтысында отырған адамдарды 
тасымалдамай-ақ жауап алу жеңілдегенін 
мысал ретінде айта кетуге болады. 

Азаматтық іс жүргізудің алға қойған 
мақсаттары мен міндеттерінің бірі сотта 
істі қараудың тиімділігін арттыру, уақытты 
үнемдеу болып табылады. 2016 жылы 
қабылданған Азаматтық процестік 
кодекстегі өзгерістің бірі – оңайлатылған 
іс жүргізудің енгізілуі.Оңайлатылған іс 
жүргізу – азаматтық процестегі іс жүргізудің 
жаңа бір түрі, азаматтық процестің жаңа 
институты.

Сот жүйесіне енгізіліп жатқан жағымды 
жаңалықтардың бірі ретінде бұрын соттарда 
қаралатын кейбір істерді нотариустың 
құзырына беріп, соттың жүктемесін 
жеңілдету болып табфылады. Осылайша 
атқарушы жазба жобасының дамуына жол 
ашып, бұрын сотта қаралған талаптардың 
20 пайыздан астамы нотариустарға 
берілуде. Енді, Азаматтық процестік 

кодексте көзделген 18 бұйрық арқылы 
іс жүргізу өндірісінің 9-ы нотариатқа 
тапсырылатын болды.

Ақпараттық технологиялардың 
қарыштап дамуы және осыған 
байланысты қоғам сұранысының 
артуы оны сот жүйесінің қызметінде 
пайдалануды ұдайы жетілдіруді қажет 
етеді. Сот процесінің дыбыс-бейне 
жазбаға тіркелуі соттың ашықтығы 
мен жариялылығын қамтамасыз етіп 
қана қоймайды, сонымен қатар, іске 
қатысушылардың да мәжілісте өздерін 
барынша заңға сай ұстап, сотты 
сыйлауына ықпал етіп отыратынын 
тәжірибе көрсетіп отыр.

Айгүл КӘЛПЕБАЕВА,                                                                                
Талдықорған әкімшілік 
құқық бұзышылықтар 

жөніндегі мамандандырылған                                                             
ауданаралық сотының судьясы.
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Указом президента страны от 19 
января 2022 года № 779 создано ко-
мандование сил специальных опера-
ций, которое вошло в структуру воору-
женных сил Казахстана, передает ИА 
«NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-
службу министерства обороны РК. 

Специальное командование создано 
в Казахстане для борьбы с террористами. 
Силы специальных операций предназна-
чены для решения специальных задач в 
рамках обеспечения обороноспособности и 
военной безопасности страны, в том числе с 
участием в антитеррористических операциях и противодействию незаконным вооруженным фор-
мированиям.

Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования. 
Необходимый потенциал для его создания имеется.

В реализацию поручения главы государства, в целях кардинального повышения боеспособ-
ности армии, работа по перестроению работы вооруженных сил продолжается.

 «В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Респу-
блики Казахстан постановляется: создать командование Сил специальных операций Воору-
женных сил Республики Казахстан», — говорится в тексте документа.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.
Указ вводится в действие со дня подписания. Документ был подписан 19 января.
Напоминаем, создать командование Сил специальных операций президент поручил 

11 января 2022 года на заседании мажилиса. 15 января Касым-Жомарт Токаев поручил 
секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил Специальных опе-
раций и представить конкретные предложения по реформированию системы нацио-
нальной безопасности. 19 января глава государства назначил нового министра 
обороны — Руслана Жаксылыкова. Представляя главу военного ведомства, 
президент подчеркнул, что важная миссия возлагается на создаваемое 
командование Сил специальных операций: в кратчайшие сроки предс-
тоит принять все организационные меры и обеспечить готовность 
к выполнению специальных операций совместно с другими 

силовыми структурами.

Создано командование 

Сил Спецопераций

ВС КАзАхСтАнА

ПРАВИтельСтВо

ОЧЕРЕДНИКАМ АКИМАТОВ
помогут оплачивать аренду жилья

Правительство Казахстана приняло постановление в от-
ношении выплат за аренду жилья. Об этом сообщается на 
официальном сайте премьер-министра.

позволяет МИИР утвердить правила 
назначения и осуществления выплат 
остро нуждающимся в жилье гражда-
нам за аренду вторичного жилья», - 
подчеркнули в пресс-службе премьера.

Механизм выплат за аренду част-
ного жилья разработали в Министер-
стве индустрии и инфраструктурного 
развития. Отмечается, что адресная 
жилищная помощь работает по прин-

ципу: 50 процентов выплачивает госу-
дарство, 50 процентов — получатель. 
Выплаты за аренду жилья из частного 
жилищного фонда предлагается рас-
пространить на очередников акиматов 
с доходом ниже одного прожиточного 
минимума,- передает Tengrinews.kz.

«Таких граждан на сегодняшний 
день 70 тысяч. Это многодетные се-
мьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети с 
инвалидностью и оставшиеся без попе-
чения родителей. Именно этим катего-
риям предлагается назначать половину 
стоимости арендного жилья. Операто-

ром предлагается определить “Отбасы 
банк”, - говорится в сообщении.

Для заявителей, как сообщается, 
будут действовать следующие основ-
ные требования: гражданство Казах-
стана; наличие совокупного дохода 
семьи (гражданина) за последние 6 
месяцев на каждого члена семьи не 
более 1-кратной величины прожиточ-
ного минимума, утвержденного зако-
ном о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год, 
включительно; подтверждение поста-
новки на учет в качестве нуждающего-
ся в жилье и статуса нуждающегося в 
жилище в соответствии с Законом «О 
жилищных отношениях», наличие до-
говора, заключенного между собствен-
ником жилья и арендополучателем, а 
также зарегистрированного в правовом 
кадастре.

В ведомстве подчеркнули, что из 

бюджетных средств на эту программу 
потребуется 50 миллиардов тенге.

«В целях снижения нагрузки на 
республиканский бюджет и с учетом 
дефицита бюджетов отдельных регио-
нов планируется софинансирование 
из местных бюджетов в размере всего 
10 процентов»,- добавили в Министер-
стве индустрии и инфраструктурного 
развития.

Разработанный министерством 
механизм вступит в силу после утверж-
дения всеми заинтересованными 
государственными органами правил 
назначения и осуществления выплат 
отдельным категориям граждан за жи-
лище, арендуемое в частном жилищ-
ном фонде.

По вопросам назначения и осу-
ществления выплат граждане смогут 
обращаться в АО «Отбасы банк». 

В РК РазРаботают

 ноВую пРогРамму 

льготное АВтоКРедИтоВАнИе

Смаилов раСкритиковал акиматы и минСельхоз

ПРемьеР-мИнИСтР                      

Глава кабмина Алихан Смаилов раскритиковал акиматы 
и Министерство сельского хозяйства из-за цен на со-
циально значимые продукты, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

25 января, в рамках поручения пре-
зидента, правительство приняло поста-
новление, наделяющее Министерство 
индустрии и инфраструктурного разви-
тия (МИИР) полномочиями по опреде-
лению порядка назначения и осущест-
вления выплат за аренду жилья из 
частного жилищного фонда социально 
уязвимым категориям граждан.

«Принятие данного постановления 

в казахСтане выроС 

Средний размер

ИПотеКА

Рассматривается несколько вариантов ее перезапуска.

министерство индустрии и инфраструктурного развития рассматрива-

ет несколько вариантов перезапуска программы льготного автокредито-

вания, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со 

ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для обеспечения доступности насе-

ления автомобилями отечественного про-

изводства министерством прорабатывает-

ся вопрос по выделению дополнительных 

бюджетных средств на программу льгот-

ного кредитования автомобилей. Кроме 

того, по поручению Президента будет 

разработана новая программа льготного 

автокредитования населения. В данный 

момент рассматривается несколько вари-

антов перезапуска программы», — указы-

вается в сообщении.
Один из вариантов отличается тем, 

что в него предлагается дополнительно 

включить подпрограмму по поддержке 

многодетных семей, работников сило-

вых структур, медиков и учителей. Также 

рассматривается вариант с включением 

подпрограммы «Первый семейный авто-

мобиль».
В ведомстве напомнили, что програм-

ма льготного автокредитования заработа-

ла в 2015 году. Она рассчитана на 20 лет 

и основана на «револьверном» кредито-

вании. Общий лимит финансирования со-

ставляет 82 млрд тенге. С момента реали-

зации программы выдано 30 525 займов 

на 159 млрд тенге с учетом револьверно-

возвратных средств. Порядка 80 тысяч че-

ловек уже приобрели автомобили отече-

ственного производства.

Условия программы льготного авто-

кредитования:
— стоимость 1 единицы легкового ав-

тотранспорта составляет не более 15 млн 

тенге;
— срок кредитования — не более 7 

лет;
— номинальная ставка вознагражде-

ния для конечного заемщика не должна 

превышать 4% годовых;
— при погашении конечным заемщи-

ком займа перед БВУ допускается повтор-

ное кредитование покупателей легкового 

автотранспорта отечественного производ-

ства за счет возвращенных средств.

На сегодняшний день для приобре-

тения по программе доступны следую-

щие автомобили отечественной сборки: 

Hyundai, KIA, JAC, Chevrolet, и LADA.

Суммы ипотечных займов 
в Казахстане ежемесячно об-
новляют исторические мак-
симумы. Так, средний раз-
мер оформленной в декабре 
ипотеки составил более 13,8 
млн тенге (в среднем по РК). 
За год средний чек по ипотеке 
вырос на 2,8 млн тенге. Такие 
данные представило Первое 
кредитное бюро, передает 
«Крыша».

За год средний ипотечный кредит в РК увеличился на 26%. Темпы 
роста опередили рост цен на жильё (по данным Бюро национальной 
статистики — новостройки: +16.6%, вторичка: +24.3%).

Самые высокий рост отмечен:
в Атырауской области — на 3.8 млн тг, или 37%; ВКО — на 3.6 млн, 

или 39.5%.
Минимальный прирост — в Акмолинской области, где размер ипо-

теки за год почти не изменился — 6.1%, или чуть более 693 тыс. тг.
По итогам декабря самую дорогую ипотеку оформляют алматинцы 

— в среднем почти 18 млн тенге (в декабре 2020-го этот показатель 
был на 2.7 млн ниже). Далее следуют:

Нур-Султан — чуть менее 16 млн тг; Атырауская область — 14.4 
млн тг.

Самый низкий показатель у Актюбинской области — менее 10 млн 
тенге.

Сообщается, что боль-
ше всего цены на соци-
ально значимые продукты 
питания выросли в столице 
(на 1,5 процента), Акмолин-
ской области (1,4 процента), 
Актюбинской области (1,1 
процента) и Жамбылской 
области (1 процент). Гла-
ва правительства подверг 
критике работу акиматов 
указанных регионов, а так-
же Министерства сельского 
хозяйства по обеспечению 
населения социально значимыми 
продовольственными товарами по 
доступным ценам.

«Акимы и Министерство сель-
ского хозяйства не сформировали 
минимальный объем стабфон-
дов, не выделили достаточных 
средств по “оборотной схеме”, 
слабо проводите контроль над 
торговыми надбавками. Факти-
чески, работа по сдерживанию 
роста цен на социально значи-

мые продовольственные товары 
пущена на самотек. Ваша задача 
— обеспечить наше население то-
варами первой необходимости по 
доступным ценам», — подчеркнул 
Смаилов.

Премьер-министр поручил цен-
тральным государственным орга-
нам и акиматам усилить контроль 
за ценами по каждому наименова-
нию продуктов питания, обеспечить 
необходимые объёмы в стабфон-
дах и выделение дополнительного 

финансирования на «оборотную 
схему».

«Усиляйте работу региональ-
ных комиссий по расследованию 
цепочек ценообразования и отсле-
живайте соблюдение объектами 
розничной торговли допустимого 
размера торговой надбавки», — 
сказал Смаилов.

В целях снижения уровня мо-
лодежной безработицы глава пра-
вительства поручил Министерству 
труда совместно с министерствами 
национальной экономики и финан-
сов увеличить продолжительность 
участия и размера оплаты труда по 
проектам «Молодежная практика» 
и «Первое рабочее место».

Так, размер оплаты труда по 
указанным проектам планируется 
повысить с 20−25 МРП до 30 МРП. 
Сроки «Молодежной практики» бу-
дут увеличены с 6 до 12 месяцев, 
«Первого рабочего места» — с 12 
до 18 месяцев.

«Вопросы обучения, профо-
риентации и трудоустройства 
молодежи требуют повышенно-
го внимания. Соответствующие 
пункты будут включены в про-
грамму действий правительства 
на 2022 год», — подчеркнул Али-
хан Смаилов.
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ҚАҢТАРДАҒЫ ҚАНДЫ ҚЫРҒЫННЫҢ ТРАГЕДИЯСЫ ЕНДІ 
ТЕРГЕУ ОРЫНДАРЫНДА ЖАЛҒАСУДА. ЕРЕУІЛ КЕЗІНДЕ 
АРАНДАТУШЫЛАРДЫҢ АЗҒЫРУЫНА ІЛЕСІП КЕТКЕН ЖАСТАР,  
АСЫРА СІЛТЕП ЖІБЕРГЕНДЕР МЕН ЖАЗЫҚСЫЗ ЖАПА ШЕКТІК 
ДЕГЕНДЕРДІҢ АРЫЗ-ШАҒЫМЫ ТОЛАСТАР ЕМЕС.  

ДІҢГЕК

ПОЛИЦИЯ ЌОРЛАЙДЫ,

Полицейлер мен әскери 
сарбаздарға тап бергендер дәл 
сол кезде мұның ертең сұрауы 
боларын сезбей де қалған 
сияқты. Себебі билік құлады деп  
ғимараттарға өрт қойып,  қару-
жарақты талапайға салғандар,  
сауда үйлерін тонағандарға  бұл 
әрекетке  не үшін барғандарын 
айтуға әрі заң алдында жауап бе-
руге тура келіп тұр. Отыз жылдың 
ішінде күштік құрылымдарда 
халыққа жеккөрінішті болып 
кеткенін де жасырып, жабуға 
болмас. Себебі,  бейбіт ереуілге 
шықандардың  жасын да, жаса-
мысын да,  анасын да,  баласын 
да  сүйреп ала жөнеліп таяқтап, 
қорқытып, үркітіп, қамап,  соттап 
жібергендері де халықтың ішіне 
шемен болып қатты. 

Күштік құрылым өкілдерін 
көргенде жыландай жиыры-
лып, тіс қайрап, кек алу тура 
қаңтардағы ереуілде көрініс 
берді. Әу баста бейбіт бастал-
ған ереуілге сырттан келген 
азғырушылар отқа май құйды. 
Қару қолданбаған полицейлер 
мен  сарбаздарға тас бора-
тып, таяқ сілтеп,  құдды бір ата 
жауын көргендей лап берген 
ереуілшілер, арандатушылар  
қолға түскендерін бас, көз де-
мей тепкілеп, дүрелеп жатқан 
желідегі бейнетүсірілімдерді 
көргенде төбе шашың тік тұрып, 
жаның түршігеді. Адам баласы 
да осыншалық қатыгез болады 
екен-ау деп қынжыласың. Бірақ 
қынжылыстан пайда бар ма? 
Қалың тобырдың ішінде поли-
цейлерге, әскерилерге жаны 
ашып, «әй теппеңдер, ол да 
өзіміздің бауырымыз қазақ қой, 
қойсаңдаршы» деп шырыл-
дап, арашалап жүргендерді де 
көрдік. Көздері қанталап, алды-
нан шыққандарды арландай та-
лап келе жатқандардан қашып 
шыққан бір сарбазға  жігіттер 

көмектесіп, қазақтың  қызы 
үстіндегі курткасын шешіп беріп, 
солдаттың әскери формасын 
ауыстырып жатқанын елдің бәрі 
әлеуметтік желіден көрді. 

Қаңтардың 2-і мен 8-і 
аралығында болған бұл оқиғаға 
кім кінәлі? Әрине, билік кінәлі. 
Отыз жыл елдің мұң-мұқтажына 
құлақ аспады. Кедей-кепшікті 
елемеді. Байлардың дәуірі жүрді. 
Елді жаулаған жемқорлық дерті 
асқынды. Жанар-жағармай,  газ,  
коммуналдық төлемдер, азық-
түлік бағасы шарықтады. Елдің 
күн көрісі қиындады. Әлеуметтік 
мәселе ширықты. Жиналып кеп 
сыздауықтай сыздаған жара 2022 
жылы қаңтарда  қансоқта болып 
жарылды. Енді келіп, ереуіл-
ге шыққандарды  террорлық,  
бандитизм, бұзақылық тағы 
басқа да баптармен айыптап 
жатыр. Қазақ мұндайды «ай-
ран ішкен құтылды, шелек 
жалаған тұтылды» дейді. Негізі,  
халықты осындай күйге түсірген,  
жемқорлықпен шырмалған  билік 
өкілдері жауапқа тартылу керек-
ті. Отанға сатқындық жасады 
деген айыппен ұсталған бірлі-
жарымы болмаса тасада қалған,  
халықты қанаған, жердің асты-
үсті байлығын талан-таражға 
салған, жең ұшынан жалғасқан  
қаңтардағы ереуілді қан-төгіске 
айналдырған үшінші топ бары 
айтылуда. Олар заң алдында 
жауап бере ме, жоқ сытылып 
шығама, бір  Құдайға ғана аян.  
Бұдан бөлек, тыныш күнде 
бейбіт ереуілге шыққандардың 
арасына арандатушыларды, 
террористерді кіргізіп жіберіп  
қан төктірген Мемлекетке, 
Отанға опасыздық жасаған 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы 
Кәрім Мәсімов пен оның орын-
басарлары тікелей кінәлі. Оққа 
ұшқан, жарымжан болған, қара 
жамылған отбасылар мен тер-

геуде жатқан жазықты-жазықсыз 
жандардың бәрінің обал-сауабы 
осылардың  мойнында.  Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаев бір 
сөзінде Қазақстанда орташа 
айлық жалақы 500 000 дегені 
бар еді. Елді басқарып отырған 
Елбасының өзі  елдің ішкі 
жағдайын нақты білмейтінін көзі 
қарақты жандардың бәрі білді. 
Айналасындағы жалпақ шешей 
жәдігөйлер көзін байлап, өтірік 
статистика беріп,  халықтың әл- 
ауқатын жоғары көрсеткішпен 

көрсетті. Өтірікшінің шын сөзі 
зая дегендей, бұл өтірікті 
қаңтардағы қақтығыстан кей-
ін Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев: «Халықтың жартысының 
табысы 50 мың теңгеден аспай-
ды, бұлай өмір сүру мүмкін 
емес», -  деп ақиқатын айтқан бо-
латын.  Әсілі,   шындықты айту-
ға мәжбүр болды. Бұл бөлек 
әңгіме. Қазақ халқы қатерлі де, 
қауіпті сынақтан  Құдай сақтап 
аман қалды. Бүлінген дүние 
бүтінделер, сыздаған жара жа-

зылар. Алайда, оққа ұшқандар 
мен ажал құшқандардың орнын 
кім толтырады. Мың жерден 
өтемақы төлесе де, өлгендер 
қайтып келмейді. Қаншама 
шаңырақ шайқалып ортасы-
на түсті. Бозінгендей боздаған 
ана, анасынан айырылған 
бала,  әкесіз қалған отбасылар 
қасіретін сөзбен айтып та,  жа-
зып та жеткізе алмайсың.

Құдай бір айналдырса шыр 
айналдырады дегендей, ереуіл 
басылып, қантөгіс тоқтап, тірілер 
тіршілігін жасай бастағанда  
құзырлы органдар мен тәртіп 
сақшылары қылмыскерлердің 
ізіне түсті. Топ-тобымен қамап,  
жазықты-жазықсызына қарамай 
тоқпақтап жатыр. Өлімізді 
көрден қазып әкетіп жатыр, 
бұған кім тоқтау айтады деген қа-
лың бұқара тағы да   Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтан ара-
ша сұрады. Қоғам белсенділерін  
қорғаушы Абзал Құспан  мен 
А. Омарова бастаған өзгеле-
рі қоштап,  мемлекеттік хатшы 
Ерлан Кариннің қабылдауында 
болды.  Абақтылардың алдында 
ұзын-сонар кезек қалыптасты. 
Қамауға түскен балаларын,  
жолдастарын,  әкелерін көре 
алмай, тіпті ауруханада  жатқан 
жерінен толық емдетпей алып 
кетті деген айғайдан ақпарат 
кеңістігі жарылып тұр.  Ұрды, 
соқты,  жалаңаштап жатқызып 
екі табанымыздан ұрды  деп 
қорғаушыларынан көмек 
сұраған тұтқындардың қаншасы 
жазықты,  қаншасы жазықсыз.  
Қаңтардағы қырғыннан кейін 

іске кіріскен полиция органдары 
асыра сілтеп жатыр деп халық 
қалаулысы,  мәжіліс депутаты, 
қоғам қайраткері, ақын Қазбек 
Иса да мәжіліс мінберінен үн 
қатты. «Жел  соқпаса шөптің ба-
сы қимылдамайды» дегендей бұл  
қауесет емес, шынайы шындық 
екені заңды қадағалаушы ор-
ган прокуратураның келтірген 
айғақтарынан көруге бола-
ды. Жалпы, тәуелсіздік алған 
отыз жылдың ішінде  поли-
ция құрылымдарында бе-

дел қалмады. 2011 жылғы 
Жаңаөзендегі бейбіт елге оқ 
атқан,  сол кездегі ішкі істер 
министрі болған генерал 
Қасымовты және билікті ел әлі 
күнге дейін жауапқа тарту керек 
дейді. «Полиция қорғаным емес, 
қорлаушым болды», – дегенді 
де қалың бұқара айтып жүр. 
Жалпы,  ішкі істер саласына  
түбегейлі реформа керек дегенді 
мәжілісмендер де, сенаторлар 
да және бұқара  халық та ұдайы 
айтып келеді. Әзірге өзгерген 
ештеңе жоқ. «Жаңа Қазақстан 
құрамыз», – деп жатқан Прези-
дент Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі 
істер және жалпы құқық қорғау  
және әскери құрылымдарға бір 
өзгеріс алып келеді деген елде 
үміт бар.  Енді көтеріліс аяқталып  
қылмыстық іске кіріскен құзырлы 
органдардың мәліметіне жүгін-
сек, бас прокуратураның 25-ші  
қаңтардағы мәліметіне сәйкес, 
2044 қылмыстық іс бойынша 
802 күдікті қамауға алынған. 
Әкімшілік іс бойынша 63 адам 
қамалған. 2044 қылмыстық іс 
қозғалып,  898 күдікті ұсталған. 
Соның ішінде 802 адам 
қамауда. Қалғаны үйқамақта,  
кейбірі кепілмен босатылған.  
Қылмыстық істердің дені  "адам 
өлтіру",  "терроризм", "жаппай 
тәртіпсіздік", "ұрлық", "қаруды 
заңсыз сақтау", "бұзақылық", 
"тонау" баптарымен қозғалған. 
«Сондай-ақ, 9257 әкімшілік 
іс қозғалғанын,  бұл істер-дің 
көбінде айыпталғандарға жаза 
қолданбағанын, 4500 адамның 
қамаудан босатылғанын,  63 

адам ғана абақтыда отырғанын, 
4584 адамға ескерту жасалып,  
577 адамның айыппұлы ескер-
ту шарасына ауыстырылды», 
–  деген мәлімет таратты.  Про-
куратура өкілдері 25 қаңтардағы 
брифингте Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың  жағдайды 
ауырлататын мән-жай болма-
са, жазаны жеңілдетіңдер  де-
ген тапсырмасының қалай 
орындалып жатқаны жайлы да 
есеп берді. Дұрыс-ақ,  шынайы 
қылмыс жасағандар тиісті жаза-
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ДІҢГЕК

ПОЛИЦИЯ ЌОРЛАЙДЫ, АДВОКАТ ЌОРFАЙДЫ
сын алуы шарт. Мұндайды  қазақ:  
қолыңмен істегенді мойныңмен 
көтер деп тәмсілдеген. Тіпті, 
қаңтар айының соңында Ал-
маты облысы мен Алма-
ты қаласында лаңкестерге 
қарсы операция жалғасуда. 
Мәселен, Еңбекшіқазақ жә-
не Талғар аудандарының 
аумағында 26-27 қаңтарда 
антитеррорлық операцияның 
режимі жұмыс істеді. Бұл 
шешім Алматы қаласы мен Ал-
маты облысында мемлекеттік 
органдарға шабуылдар мен 
коммерциялық нысандарды 
тонауға қатысы бар ұйымдасқан 
қылмыстық топ әрекетінің жо-
лын кесу қажеттілігіне байла-
нысты қабылданғаны айтыл-
ды. Сондай-ақ, ҰҚК жүргізген 
лаңкестікке қарсы іс-шаралар 
барысында Алматыда ҰҚК  "А" 
арнайы жасағымен бірлесіп, 
ұйымдасқан қылмыстық топтың 
5 мүшесі ұсталғаны хабарлан-
ды. Нәтижесінде, Еңбекшіқазақ 
және Талғар  аудандарында 
қару-жарақ арқаланған шолақ 
мылтық, оқ-дәрілер, граната-
лар полиция қызметкерлеріне 
арналған оқ-дәрі элементтері, 
123 ұялы телефон қаптары,  
жасыл түсті ерекше иісі бар зат 
тәркіленген.

Біз ешкімді ақтап алу-
ға құқымыз жоқ. Қылмысты 
жазасын алсын. Алайда, 
жазықсыздан жазықсыз жапа 
шеккендерді ұрып-соғып, қинап,  
жасамаған қылмысты жасады 
деп жауапқа тартуға қарсымыз. 
Бұл дерек бойынша  адам 
құқықтары жөніндегі ұлттық 
орталық мамандарының бірі, 
Қазақстанның адам құқықта-
ры жөніндегі уәкілі Эльвира 
Әзімова: 16 өңірдегі 81 тергеу 
изоляторын аралап,  Еуроодақ 
елшілерімен онлайн кездесу 
өткізгенін мәлім етті. Оның ай-
туынша орталыққа  39 шағым 
келіп түскен. Бұл құжаттарда 
жұрт қаңтар оқиғасын тергеу 
кезінде құқық қорғау органдары-
ның заңсыз әрекеттеріне 
наразылықтарын білдірген. Эль-
мира Әзімованың хабарлауын-
ша  мемлекеттік қорғаушылар 
көрсеткен қызметтер сапа-
сы азаматтардың көңілінен 
шықпаған. Тергеу изолятор-
ларында азаматтарға қарсы 
жасалған заңсыз әрекеттердің 
куәсі болдық дейді. Бұл 
деректерді дереу күдіктілердің 
туған-туыстарына хабарлап,  
тергеліп жатқан адамдардың 
ресми тізімі жариялануы 
керектігін айтты. Азаматтық 
қоғам өкілдері де осы процесс-
ке белсенді қатысқаны абзал. 
Халықаралық сарапшылардың 
келіп жәрдем беруі де артық бол-
майды  дейді. Біздің редакция-
ға  да  мектеп қабырғасында 
оқып жүрген баласының  өр-
тенген әкімдіктің ішін аралап 
бейнетүсірілімге түсіріп, жер-

де жатқан компьютердің қатты 
дискісін алғаны үшін жауапқа 
тартылып жатқанын айтып,  
шағымданып келген ата-ана 
болды.  Әзірге оның аты-жөнін 
айтпауды ұйғардық. Себебі 
ана баласының болашағына 
алаңдайды. Тергеу изолято-
рынан қорғаушы жалдап,  ба-
ласын үйқамағына алынғанын 
айтып, оны ұрып соққанын,  
денесіндегі  көгерген дақтарды 
суретке түсіріп алғанын көрсетті.  
Құзырлы орган прокуратураға 
арыз жазғандарын әлі күнге 
дейін балаларын медициналық 
экспертизаға  апара алмай 
отырғандарын дәйек етті. 
Тағы бір мектеп оқушысының 

кеудесіне қыздырып үтік 
басылғаны жайлы  мәліметті 
құлағымыз шалды. «Қорқыт де-
генге осылай қорқытасыңба» 
дегендей,  шаш ал десе, бас 
алатын полицейлер  тергеу-
ге түскендерді ұрып-соғып, 
неге қинайды? Мәселен, 
Қапал ауылының тұрғыны 
Б. Қилыбаевтың ұлы Аза-
мат  Талдықорған қаласының 
орталық алаңыңда тұрған 
Тұңғыш Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ескерткішін 
құлатқан кезде жүк көлігін 
жүргізіпті. «Күдіктіге айналған 
Азаматты полиция зорлық-
зомбылық көрсетіп, қат-ты соққы 
жұмсағаннан оның бір бүйрегі 
істемей қалған. Ауыр халде 
ауруханада жатқан күдіктінің 
жағдайы өте ауыр», – дейді 
әкесі Батырбай Қилыбаев. 
Полицейлердің қызметтік өкілет-
тіктерін асыра пайдаланып жі-
бергенін прокуратура органдары 
да жоққа шығармайды. 15-ші 
қаңтардағы бас прокуратураның 
берген  мәліметінде  қаңтар 
оқиғасы бойынша  4578 адам 
зардап шеккен. Оның ішінде 
4353 адам жараланған. Билік 
органы статистикасында зар-

дап шеккендердің 3393-і по-
лиция мен күштік құрылым 
қызметкерлері екені айтылады. 
Денсаулық сақтау министрлігі 
зардап шеккендер арасында 
оқ тигендер, таяқ жегендер ба-
рын мәлімдеген. Үстілерінен 
қылмыстық іс қозғалып,  изоля-
торға қамалғандар мен олардың 
туған-туыстары,  құқық  қорғаушы 
полиция, тергеушілер күдікті 
ретінде ұстаған азаматтарға 
қысым жасап,  азаптап, айыпты 
мойнына алуы үшін қинап жа-
тыр деген  шағым жоғары билік 
өкілдеріне  қарша борады.  Тіпті,  
оқиға кезінде жараланғандарды 
ауруханада ауырып жатқанына 
және ауыр жарақаттарына  

қарамастан тергеуге әкеткені 
жайлы шағымдар айтылуда. Бұл 
жайға қатысты 25 қаңтардағы 
брифингте бас прокуратура 
өкілі Елдос Қилымжанов орган 
өкілдерінің қызметіне байла-
нысты 109 шағым түскенін,  21 
қылмыстық іс қозғалғанын,  43 
арыз тексеріліп жатқанын мәлім 
етті. Қоғамдық комиссияның мү-
шесі, белгілі қорғаушы (адвокат) 
Абзал Құспанға хабарласып, 
мән-жайды сұрап білдік.  Шаруа-
дан қолдары босамай,  ертеден 
кешке дейін түрмелерді жағалап  
жүрген Абзал Құспанның ай-
туынша қамалғандардың ара-
сында іздеушісі, жоқтаушысы 
жоқ жетім балалар да бар 
екенін әрі қамалғандардың 
аты-жөндері қате жазылып 
кеткендерін айтты. Алғашқы 
жұмыс күні 11 адамды осы 
қоғамдық комиссия  мүшелері 
шығарып алыпты.  Бүгінге дейін 
16 адамды,  2 ақпан күні тағы 9 
адамды  шығардық. Бұл заңсыз 
қудалауға ұшырап,  қамауға 
алынғандардың  құқығын қорғау 
мақсатында құрылған «Ама-
нат» қоғамдық комиссиясының 
жұмысы. Абзал Құспанның ай-
туынша бірінші ақпан күні тағы 

да біраз адамды шығарулары 
керек екен. «2-ші ақпанда 
пресс-конференция өткізіп,  
кешкісін Талдықорғанға бара-
мыз. Себебі, Талдықорғанда 
арыз-шағым көп. Комиссияның 
негізгі мақсаты  қосақ ара-
сында кеткендерді араша-
лап қалу. Негізі 272-баппен,  
яғни,  жаппай тәртіпсіздікке 
қатысты  көтеріліске шығу, 
қирату, өртеу, тонау, адам 
өлтіру, терроризим, жаппай 
тәртіпсіздік, ұрлық қаруды 
заңсыз сақтау,  бұзақылық  бап-
тары бойынша,  қару қолданды 
деген айыптарды  272-баптың 
2-ші бөлігімен қарастырып жа-
тыр. Көп жағдайда  біршама  

адам нақақтан барып қамал-
ған. Жай қызықтап бейнеге 
түсіргендер,  өзін-өзі сурет-
ке түсіргендер қазір қамауда 
отыр. 272-бап,  жалпы,  үш 
бөліктен тұрады. Біріншісі 
«жалпы ұйымдастыру», «қару-
лы қақтығыстар»,  «шетелден 
қаржыландырылған», «қирату»,  
«бүлдіру», «өртеу», «билік өкіл-
деріне» күш көрсетушілерге 
қатысты. Біз екінші бөлігіне 
көбірек мән берудеміз. Шын 
мәнінде арандатуға еріп қалған, 
абайсызда барып қалған,  оқиға 
жанынан өтіп бара жатып жа-
раланып қалғандарға қолұшын 
созудамыз. Негізі көпшілікті 
осылар құрайды  және олардың 
ішінде абайсызда тап болған 
адамдардың саны өте көп 
болып тұр. 31 қаңтар кеш-
ке қарай тағы біраз адамды 
шығарамыз. Біз бір апта бойы  
қалай жұмыс істеу керектігін 
білдік. Көп адам әлеумет-
тік желіде заңгерсымақтар 
сұрақтар қойып жатыр.  Мен 
соларға төтенше жағдай-
да, төтенше әрекет ету 
керектігін айтқанмын. Біздің 
комиссия төтенше жағдайда 
ондайды алдын-ала қарастыру 

мүмкін емес. Бірақ  іс жүзін-
де адвокаттардың жұмысы 
комиссия құрамының өзі 
қорғаушылардан  тұрады. Бұл 
өзімнің идеям. Осы төтенше 
жағдайда  қарапайым бір мы-
сал. Тергеуші бір айда ең жыл-
дам дегенде екі істі бітіретін 
болса, қазір сол тергеушінің 
мойына 200 іс жүктелген. Ол 
физикалық тұрғыда үлгере ал-
майды. Сондықтан да біз қарап,  
ұсталған адамға сот санция 
берді. Екі айға қамау үшін негізі 
екі дәлел керек.  Жұмысымыз 
екі сатыдан тұрады. Біріншісі, 
прокуратура органдарындағы 
материалдарды қарау,  сосын 
тергеу изоляторындағы адам-
дармен жүздесу. Қанша деген-
мен де бұл жерде қазақылық 
нәрсе де керек. Өйткені, про-
куратура саласындағы көп 
қызметкер орыс тілді, анау-
мынау нәрсені түсіне бермейді. 
Абақтыда жатқандармен сөй-
лесіп, түр-түсіне қараймыз. 
Қарапайым бір мысал. Өткен 
аптада Сейіт Сауатай  деген 
дәстүрлі әншіні шығардық. Ко-
миссия алқасында мен Серік 
Сауатай дәстүрлі әнші, бұл 
азаматты шығару керек, 
ол орындап жүрген әндердің 
бәрі патриоттық әндер, бұл 
табиғатында қылмыскер бо-
луы мүмкін емес десем, про-
курорлар «и что», – дейді. 
Оларға  басқаша түсіндіруге 
тырыстым. Бұл өнер адамы, 
мұны Рамазан Стамғазиев,  
Еркін Шүкімановтар қолдауда. 
Олардың аудиториясы  үлкен,  
өнер адамдары бірігіп кет-
се, бізге қиын болады», – деп, 
шығарып алдық. Біздікі былай-
ша айтқанда таза көмекші жол. 
Қолымызда ешқандай өкілеттік 
жоқ. Бірақ  прокуратураға ай-
тып, кейбіреулердің бас араша-
сын өзгертуге күш салудамыз. 
Ата-аналарының жағдайларын 
айтудамыз», – деді. Жазықсыз 
жапа шеккендерге көмектесіп 
жатқан «Аманат» комиссия 
жұмыс құрамында 8 адам бар. 
Оның ішінде төртеуі кәсіби 
қорғаушы,  біреуі  Парламент 
Мәжілісінің депутаты мен 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
бір мүшесі, бас прокуратура 
және ІІМ басшысы құрамынан 
бір-бір адам қосылған. Мақала 
дайындалып жатқанда 2-ші 
ақпан күні Алматы облыстық 
Ішкі істер департаментіне жа-
ңа тағайындалған басшы  ге-
нерал майор Арыстанғани 
Расылханұлы Заппаров ақпарат 
өкілдерімен кездесуінде  по-
лицейлерге  тергеуде жатқан 
азаматтарға жасалып жатқан 
қысымның, яғни, асыра сілтеуге 
жол бермесеңіз деген өтінішімді 
айттым.

Айтақын  МҰХАМАДИ



06.00, 03.00 Әнұран
06.05, 02.40 Д/ф «Қазба 
қазыналары»
06.25 «Masele» 
07.10 «BEIJING-2022»
10.45, 18.00 Т/х  «Дениз»
12.00 Т/х «Үміт»
13.00, 17.00, 20.00, 00.20 
AQPARAT
13.10 «Qyzyq eken»
14.00 «Біздің полиция»
14.25 «BEIJING-2022» 
16.10, 23.30 Т/х «Ақжауын»
17.15 «Qyzyq eken»
20.35 «Ashyq Alan»
21.30 Т/х «Сарай сыры»
22.30 Т/х «Өмір ызғары»
00.55 «BEIJING-2022»

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00, 16.55 Сериал «Барыс 
Generation» 
07.00 «Таңғы хабар»
10.00  Зимние Олимпийские 
игры 2022
11.35 «За что я люблю Казах-
стан и казахстанцев»
13.00 Т/х «Шайқалған 
шаңырақ»
14.55 Зимние Олимпийские 
игры 2022
18.00 Мегахит «ГНЕВ»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Отдел журналистских 
расследований»
21.00 Итоги дня
21.30 Т/х  «Келінжан»
22.10 «Олимпиада күнделігі»
22.30 Тұсаукесер «Түңгі 
хабар»
00.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен»

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.20,  22.00 Т/х 
«Қарындасым қарлығашым»
11.10 Т/х «Қызым»
12.10, 00.00 «Жауынгер»
13.10 Худ/ф «Брат или брак»
15.00, 03.30 «ҚОШ 
КЕЛДІҢІЗ!»
15.50 Сериал «Вопреки 
всему»
16.45 Т/х «Хон Гиль Дон»
18.10 «Фазилет  ханым»
19.00 Т/х «Ене»
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Әйел тағдыры-2»
01.10 Т/х «Сулеймен Султан»
02.00 Т/х «1001 түн»
02.40 ASTANA TIMES повтор

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово!» 
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО, КА-
ЗАХСТАН!»
05.00, 08.05 «Доброе утро»
09.00 «Поле чудес»
10.20 «Все к лучшему» 
14.00 Новости
14.15 ЖАҢАЛЫҚТАР
14.30 QOSLIKE 
бағдарламасы
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.35 «Северная Звезда»
00.20 «Ищейка»
01.20 «Северное сияние. 
Следы смерти»
02.10 Новости
02.25 Жаңалықтар 
02.40 «Паутина»
03.25 «Басты жаңалықтар»
03.50 «Әйел сыры»

КТК

07.00 ҚР  Әнұраны
07.05 «Дау-дамайсыз»
07.30 Т/х «Кектен туған 
махаббат»
10.30 «Дом культуры и 
смеха»
11.50 «Пес-5»
16.00 «ОВРАГ»
18.00 «Жала мен жауыздық»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.40 «На твоей стороне-2»
23.20 «Лесник. Своя Земля»
01.10 «Пес-5»
02.50 Т/х «Кектен туған 
махаббат»
04.00-04.30 «Кешкі 
жаңалықтар»

Дүйсенбі - Понедельник, 7 ақпан Сейсенбі - Вторник,  8 ақпан

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир   
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Олжа» 
11.30 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.15 «Әсем әуен» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/
14.15 Инфо-блок
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
17.45 Инфо-блок
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир  
20.00 «Қазақ тілі» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Ай мен күн» телехи-
каясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
23.00 Новости  
23.30 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
07.00, 04.30 What’s up? 
07.30 «Базарбаевтар»
08.30, 01.30  31 әзіл
09.30 «Городские легенды»
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.10, 21.55 «Ханшайым»
12.40, 21.00 «Ұшқан Ұя»
13.40 «Келіндер бәйгесі»
14.40 Ералаш
15.00  Худ/ф «ХЭНКОК»
17.00, 18.00 Сериал  «Кухня»
19.00 «Кім кінәлі?» 
20.00 ИНФОРМБЮРО
23.10 Худ/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
23.35 «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом»
02.30 Кел татуласайық!
05.00 Ризамын

7 канал

06.00,05.00 «Қуырдақ»
07.00, 14.20 Т/х «Серт пен 
сезім» 
08.00 «Оян, QAZAQSTAN»
10.00, 16.30 Сериал «Гадалка»
11.00, 19.30 Сериал «СПЕЦЫ»
13.00, 02.00  «Q-Елі»
13.20, 22.30 «Бастық боламын» 
15.20, 00.25 Сериал «Домик на 
счастье»
17.30, 23.25 Т/х «Көзайым»
18.30 «Aibat»
19.00 «Студия-7»
21.21 Сериал «Сержан братан» 
01.30 «Побег из аула»
02.30 «Тамаша 7 км»
03.20 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна-online»

06.00, 03.05 Әнұран
06.05 Д/ф «Қазба 
қазыналары»
06.35, 13.00, 17.00, 20.00, 
00.20 AQPARAT 
07.10 «BEIJING-2022»
10.35, 18.00 Т/х  «Дениз»
13.10 «Qyzyq eken»
14.10 «BEIJING-2022» 
14.20 «BEIJING-2022» БИАТ-
ЛОН 
16.30 Д/ф «ҚАЗАҚТАР»
17.15, 21.30 Т/х «Сарай 
сыры»
20.35 «Ashyq Alan»
21.30 Т/х «Сарай сыры»
22.30 Т/х «Өмір ызғары»
23.30 Т/х  «Ақжауын»
00.55 «BEIJING-2022» БИАТ-
ЛОН

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00 Сериал «Барыс 
Generation» 
07.00 «Таңғы хабар»
10.00  Олимпиада күнделігі
10.10 Зимние Олимпийские 
игры 2022
12.30 «За что я люблю Казах-
стан и казахстанцев»
13.00 Т/х «Шайқалған 
шаңырақ»
13.55, 16.30 Зимние Олим-
пийские игры 2022 
16.20 Дневник Олимпиады
18.00 Мегахит «Кровь Ис-
скупления»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
22.10 Олимпиада күнделігі
22.30 Тұсаукесер «Түңгі 
хабар»
00.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен»

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и медведь»
09.20,  22.00 Т/х 
«Қарындасым қарлығашым»
11.10 Т/х «Қызым»
12.10, 00.00 «Жауынгер»
13.20, 05.00 «Сырты бүтін»
14.00 «Айтарым бар»
15.00, 04.15 «Қош Келдіңіз!»
15.50 Сериал «Вопреки 
всему»
16.45 Т/х «Хон Гиль Дон»
18.10 «Фазилет  ханым»
19.00 Т/х «Ене»
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Әйел тағдыры-2»
01.10 Т/х «Сулеймен Султан»
02.00 Т/х «1001 түн»
02.40 ASTANA TIMES повтор
03.30 «Айтарым бар» ток-шоу
05.30 «KazNet»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово!» 
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО, КА-
ЗАХСТАН!»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят» 
11.10 «Ищейка-6»
12.10 «Весна моего сердца»
14.00 Новости
14.15 ЖАҢАЛЫҚТАР
14.30 QOSLIKE бағдарламасы
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.35 «Северная Звезда»
00.20 «Ищейка»
01.20 «Северное сияние. 
Следы смерти»
02.10 Новости
02.25 Жаңалықтар 
02.40 «Паутина»
03.25 «Басты жаңалықтар»
03.50 «Әйел сыры»

КТК

07.00 ҚР  Әнұраны
07.05 «Кешкі жаңалықтар»
07.30 Т/х «Кектен туған ма-
хаббат»
11.10 Новости
11.50 «Пес-5»
14.00 «Лесник. Своя земля»
18.00 «Жала мен жауыздық»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ

06.00, 03.10  Әнұран
06.05 Д/ф «Қазба 
қазыналары»
06.25, 15.00, 17.00, 20.00, 
00.20 AQPARAT 
07.00 «Теледәрігер»
08.05 «BEIJING-2022» 
09.55, 18.00  Т/х «Дениз»
11.35 «BEIJING-2022» Тау 
шаңғысы.
13.50 «BEIJING-2022» 
14.00 «Теледәрігер»
15.15 «Дәуір даналары»
16.00, 23.30 Т/х «Ақжауын» 
17.15, 21.30 Т/х «Сарай 
сыры»
20.35 «Ashyq Alan»
22.30 Т/х «Өмір ызғары»
00.55 «BEIJING-2022» Тау 
шаңғысы

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00, 16.00, 17.35 Сериал 
«Барыс Generation» 
07.00 «Таңғы хабар»
10.00  Мегахит «Кровь Ис-
скупления»
11.30 Д/ф «Ол таудан 
жаратылған»
12.00 «За что я люблю Ка-
захстан и казахстанцев»
13.00, 14.00, 17.00 Зимние 
Олимпийские игры 2022 г
13.35 Нарезка. 
«Пәленшеевтер»
14.50 Дневник Олимпиады
15.00 «Бүгін» 
18.00 Мегахит «Ночная про-
гулка»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 Тх «Келінжан»
22.10 Олимпиада күнделігі
22.30 Тұсаукесер «Түңгі 
хабар»
00.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен»

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.20,  22.00 Т/х 
«Қарындасым қарлығашым»
11.10 Т/х «Қызым»
12.10, 00.00 «Жауынгер»
13.20, 05.00 «Сырты бүтін»
14.00 «Айтарым бар»
15.00, 04.15 «Қош Келдіңіз!»
15.50 Сериал «Вопреки 
всему»
16.45 Т/х «Хон Гиль Дон»
18.10 «Фазилет  ханым»
19.00 Т/х «Ене»
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Әйел тағдыры-2»
01.10 Т/х «Сулеймен Сул-
тан»
02.00 Т/х «1001 түн»
02.40 ASTANA TIMES повтор
03.30 «Айтарым бар» ток-
шоу
05.30 «KazNet»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово!» 
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят» 
11.10 «Ищейка-6»
12.10 «Весна моего сердца»
14.00 Новости
14.15 ЖАҢАЛЫҚТАР
14.30 QOSLIKE 
бағдарламасы
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.35 «Анонимный Детек-
тив»
00.20 «Ищейка»
01.20 «Северное сияние. О 
чем молчат русалки»
02.10 Новости
02.25 Жаңалықтар 
02.40 «Паутина»
03.25 «Басты жаңалықтар»
03.50 «Әйел сыры»

КТК

07.00 ҚР  Әнұраны
07.05 «Кешкі жаңалықтар»
07.30 Т/х «Кектен туған 
махаббат»
11.10 Новости
11.50 «Пес-5»
14.00 «Лесник. Своя земля»
16.00 «На твоей стороне-2»
18.00 «Жала мен жауыздық»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.40 «На твоей стороне-2»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ

АСТАНА АСТАНА

   ХАБАР

21.00 Вечерние новости
21.40 «На твоей стороне-2»
23.20 «Лесник. Своя Земля»
01.10 «Пес-5»
02.50 Т/х «Кектен туған ма-
хаббат»
04.00-04.30 «Кешкі 
жаңалықтар»

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир   
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Ай мен күн» телехи-
каясы  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.40 Инфо-блок 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
10.50 Инфо-блок
11.00 «Бүгін» 
11.30 «Қазақ тілі» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости/тікелей эфир/
13.15 «Әсем әуен» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
17.45 Инфо-блок
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир  
20.00 Д/ф «Бүгінгі дін»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Ай мен күн» телехи-
каясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
23.00 «Талқы»  

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00 Әзіл студио
07.00, 04.30 What’s up? 
07.30 «Базарбаевтар»
08.30, 01.30  31 әзіл
09.30 «Городские легенды»
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.10, 21.55 «Ханшайым»
12.40, 21.00 «Ұшқан Ұя»
13.40 «Келіндер бәйгесі»
14.40 Ералаш
15.00  Худ/ф «ХЭНКОК»
17.00, 18.00 Сериал  «Кухня»
19.00 «Кім кінәлі?» 
20.00 ИНФОРМБЮРО
23.10 Худ/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
23.35 «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом»
02.30 Кел татуласайық!
05.00 Ризамын

7 канал

06.00,05.00 «Қуырдақ»
07.00, 14.20 Т/х «Серт пен 
сезім» 
08.00 «Оян, QAZAQSTAN»
10.00, 16.30 Сериал «Гадалка»
11.00, 19.30 Сериал «СПЕЦЫ»
13.00, 02.00  «Q-Елі»
13.20, 22.30 «Бастық бола-
мын» 
15.20, 00.25 Сериал «Домик на 
счастье»
17.30, 23.25 Т/х «Көзайым»
18.30 «Aibat»
19.00 «Студия-7»
21.21 Сериал «Сержан бра-
тан» 
01.30 Сериал «Побег из аула»
02.30 «Тамаша 7 км»
03.20 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна-online»

   7 КАНАЛКТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 9 ақпан

ЕВРАЗИЯ
   31 КАНАЛ

23.20 «Лесник. Своя Земля»
01.10 «Пес-5»
02.50 Т/х «Кектен туған махаб-
бат»
04.00-04.30 «Кешкі 
жаңалықтар»

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир   
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Ай мен күн» телехи-
каясы  
10.35 Экономика 
жаңалықтары 
10.40 Инфо-блок 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
10.50 Инфо-блок
11.00 «Сегодня» 
11.30 «Бүгінгі дін» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.15 «Әсем әуен» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика 
жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
17.45 Инфо-блок
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир  
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика 
жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Ай мен күн» телехи-
каясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
23.00 «Талқы»   

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00 Әзіл студио
06.30 Информбюро
07.30 «Кім кінәлі» ток-шоу
08.30, 01.30  31 әзіл
09.30 «Городские легенды»
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.10, 21.55 «Ханшайым»
12.40, 21.00 «Ұшқан Ұя»
13.40 «Келіндер бәйгесі»
14.40 «Отчаянный-2»
17.00, 18.00 Сериал  «Кухня»
19.00 «Кім кінәлі?» ток-шоу
20.00 ИНФОРМБЮРО
23.10 Худ/ф «АРЕНА»
02.40 «БАЗАРБАЕВТАР»
04.10 Whats upp?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00,05.00 «Қуырдақ»
07.00, 14.20 Т/х «Серт пен 
сезім» 
08.00 «Оян, QAZAQSTAN»
10.00, 16.30 Сериал «Гадал-
ка»
11.00, 19.30 Сериал «СПЕ-
ЦЫ»
13.00, 02.00  «Q-Елі»
13.20, 22.30 «Бастық бола-
мын» 
15.20, 00.25 Сериал «Домик 
на счастье»
17.30, 23.25 Т/х «Көзайым»
18.30 «Aibat»
19.00 «Студия-7»
21.21 Т/х «Пиzнecмен Қанат» 
22.00 Т/х «Алғашқы махаб-
бат»
01.30 Сериал «Побег из аула»
02.30 «Тамаша 7 км»
03.20 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна-online»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

КТК

КТК

Открылось наследство после смерти Кадыро-
ва  Сабыра Кадыровича,  умершего 18 декабря  
2021 года.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекішбаеву А.С., город Талдыкорган,  улица Шев-
ченко,  дом 146/4,  телефон: 41-37-73,  в срок до 18 
июня 2022 года.  
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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

К¤ЗЌАРАС№4 (1059) 04.02.2022

ҚАҢТАР ҚАСІРЕТІ

МІНДЕТТЕРІН МІНСІЗ 
АТҚАРҒАН ДӘРІГЕРЛЕР

ҚАҢТАР АЙЫНЫҢ ЕҢ ҚИЫН КҮНДЕРІ МЕДИЦИНА САЛАСЫНЫҢ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН ДЕ  ОҢАЙ БОЛҒАН ЖОҚ. ТАЛДЫҚОРҒАН 
ҚАЛАСЫНДАҒЫ ОБЛЫСТЫҚ АУРУХАНА ДӘРІГЕРЛЕРІ  
АЯҚТАРЫНАН ТІК ТҰРЫП, ӨЗ  МІНДЕТТЕРІН  МІНСІЗ АТҚАРДЫ. 

Төтенше жағдай кезінде 
ауруханаға жедел жәрдем көлігі 
үздіксіз ағылып келіп жатты.  
Хирургтер, травматологтар, 
нейрохирургтер мен  басқа 

да ер дәрігерлер шұғыл түрде  
медициналық көмек көрсету 
мен ауруханада жатқан өзге де 
пациенттерді қорғау үшін күні-
түні жұмыста болып, көмектерін 
көрсетті. 

Облыстық аурухананың  
бас дәрігері А.Монголдың ай-
туынша, сол кездегі жағдайдың 
ушыққандығын   байқап, ауру-
ханада  орындар алдын ала 
әзірленген. Кім  шығарылуы,  
кімнің  басқа бөлімдерге 
ауыстырылуы да тез арада 
шешімін тауып отырған. 

Барлығы бес хирургиялық 
бөлімшеде алдын ала төсек 
орындары дайындалып,   күніне 
екі хирургтан кезекшілікте 
болған. Мәселен, 5-ші  қаң-

тардан  бастап  түрлі жарақат 
алған адамдар жүгініп, сол 
кездерде бірден 11 адам келген. 
Олардың бәріне  қажетті көмек 
көрсетілген.

– Кеуде, өкпе, жамбас 
және тізе буындарынан оқ 
тиген төрт адамға шұғыл 
ота жасалды. Үш күнде 
барлығы отызға жуық адам 
өтініш білдірді. Олардың 13-і 
емханада ем қабылдап, біреуі 
жансақтау бөлімінде, 4-уі аман-
есен үйлеріне шығарылды. 
9-ы емделуді жалғастыруда.
Облыстық аурухана база-
сында денсаулық сақтау 
басқармасының басшылығымен 
экспромттық штаб жұмыс 
істеді. Талдықорған қалалық 

ауруханаларының, «Жедел жәр-
дем» мекемесінің барлық бас 
дәрігері жағдайды талқылап, 
бірігіп, нақты әрекет етті, 
– дейді  аурухана директоры 
Анарбек Монголханұлы. 

Сол шақта оқ жарақатын 
алып, ем қабылдауын жалғас-
тырып жатқан науқастың бірі тізе 
буынына дер кезінде ота жасап, 
өмірін сақтап қалған облыстық 
аурухана дәрігерлеріне, хирург-
тарына алғысы шексіз екенін 
атап өтті. «Жетінші қаңтарда 
күндіз көлікке жанармай құю 
үшін шыққанмын.  Кенет қала  
көшелерінің бірінде оқтың 
дыбысын естідім. Содан 
соң аяғым ауырсынғанын 
сездім. Сөйтіп, сол аяғымнан  
жараландым. Бақытыма орай,  
дер кезінде көмек көрсетіліп, 
жара  таңылып, ауруханаға 
жеткізілдім. Дей тұрғанмен көп 
қан жоғалттым. Дәрігерлер 
дер кезінде ота жасап, соның 
арқасында мүгедектіктен, тіп-
ті өлімнен де аман қалдым»,  – 

дейді  кейіпкеріміз. 
Қаңтарда  орын  алған  

қайғылы оқиғалармен қатар, 
облыстық аурухана дәрігерлері  
ковид инфекциясына  қатысты 
жағдайды  да ұмытқан жоқ. 
Соңғы күндерде  дертке 
шалдыққан   науқастар  саны 
айтарлықтай өскен. Қазір 
жұқпалы аурулар бөлімінде 
38 науқас жатса,  оның 11-і 
жүкті әйел. Бүгінде екеуі аман-
есен босанды,  балаларының 
жағдайы қалыпты.

Бүгінде індетке шалдық-
қан науқастарға 80 төсек 
дайындалса, оның 10-ы жан-
сақтау бөлімшесіне тиесілі. 
Дәрігерлердің айтуынша, кел-
гендердің барлығында КВИ  
сынамасы оң нәтиже берген. 
Бұл вирустың қандай штаммы 
екеніне вирусологтар ғана   
жауап береді.

С. ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ. 
 Суреттерді түсірген 

Д.  ЕРОФЕЕВ.

ДЕНСАУЛЫҚ

В және С вирустық гепатиті  
Бағалаулар бойынша мұндай 

созылмалы инфекциялар бауыр 
циррозы жағдайлары 57 пайызға  
және бауырдың алғашқы обыры 
78 пайызға  әкеп соқтырады.  Бұл 
аурудың тырнағына кез келген 
адам ілігуі мүмкін. Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының 
мәліметінше, тұрмысы бақуатты, 
дамыған елдерде тұратын 
азаматтар ағзасы керісінше, 
вирусты тез қабылдауы мүмкін. 
Сондықтан «сақтықта қорлық 
жоғын»  естен шығармаған жөн. 
Ол үшін қауіпсіздіктің қарапайым 
ғана ережелерін есте сақтаңыз.

Әйелдер маникюр жасағанда 
өз жиынтығын пайдаланғаны 
дұрыс немесе құралдарын мұқият 
зарарсыздандыратын сенімді 
маман тауып алыңыз. Жалпы, 

өткір, кесетін құралдармен 
қызмет көрсететін кез келген 
жерде (стоматологиялық кли-

Гепатит 
жұқпалары бүкіл 
әлемде таралған. 

Көптеген елде 
инфекцияның 

таралуы туралы 
деректер жоқ. 

Дегенмен, 
бағалау бойынша 
жарты миллиард 

адам В немесе 
С гепатиті 

вирусымен 
созылмалы 

жұқтырылған.
ника, барбер-шоп, тату салоны) 
абай болған дұрыс.

Бірақ кейде гепатит адами 

факторға қатысы жоқ беймәлім 
жағдайларда да таралуы 
әбден мүмкін. Оған 1988 жылы 
азық-түлік пен ауыз судың 
ластануы салдарынан 300 
мың адам сары ауру жұқтырған 
Шанхай оқиғасын мысалға 
келтіруге болады. Дегенмен 
сақтықты көпшілік жиналатын 
орындардан, науқастардан ір-
гені аулақ салу деп түсінбеген 
жөн. Шын мәнінде, В гепатиті 
бассейн арқылы, сүйіскенде 
немесе құшақтасқанда, сон-
дай-ақ, ортақ ыдыс-аяқ арқылы 
жұқпайды. 

 Еңлік МАРАТҚЫЗЫ, 
ШЖҚ «Талдыкорған  жоғары 

медициналық колледжі» 
МКҚ  «Мейіргер ісі» 502 

тобының түлегі.
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үшін «лаң» шығарып, дәл қазіргідей 
таза киініп, үйден біршама жердегі 
автостанцияға қашып кеткенмін. 
Алматының автобусына мініп, әке-
шешеме кетемін деп қорқытқанмын. 
(Бір жағынан, оларды да сағынғаным 
рас еді). Тағы да қыңыр мінезіне басып 
қиғылық салғалы тұр ма деп ойлап 
қалған әжемде ес жоқ. Біраз кергіген 
болдым.

– Жарайды, ашуланба. Балам-
ау, сенің ұйқыңды ойлаймын ғой мен. 
Әйтпесе, оята салу қиын дейсің бе?!.

намның айтатыны дұрыс 
екенін де білем. Алты жасқа 
да толмаған баланың бостан-

бос құлқын сәріден тұрып алмай күн 
көтерілгенше кішкене жата тұрғаны 
да жөн ғой. Және сиырды өріске 
шығаруға аса құмартқан да емеспін. 
Тек шешем қысқа уақыт жанымнан 
кетіп қалған мезгілде үлкен үйде жалғыз 
қалудан қорқатын да сияқтымын. Бұл 
кезде осы шаңырақта бірге өсіп келе 
жатқан әлгі ағам да болмайды үйде. 
Жазғы демалыстары басталған бойда 
көрші ауылда тұратын ата-анасына 
аттанады…
Біраздан соң «ашуым» басылған мен 
жаңа пісіріген сүттің қаймағын нанға 
жағып жеп, әжемнің жанында шай 
ішіп отырамын. Меруерттің келгенін 
айтқан. Көліктен түсіп жатқанын көріп, 
бетінен сүйіпті. Оны әжем де сонша 
жақсы көреді.

– Айналып кетейін, аман жүрсе 
көркіне ақылы сай керемет ару қыз 
болады күні ертең-ақ. Тіл-аузым тасқа! 
– деп тамсанады.

Расында да, нәркес көздері мөлдіреген 
сұлу қыз. Әдеттегі қала балаларындай 
бірбеткей емес, инабаттылығы ба-
сым. Өте сезімтал. Сәл нәрсеге 
ыңғайсызданса-ақ ұзын кірпіктері төгіле 
именіп, аққұба жүзі лезде алаулай қалады. 
Және аса жасқаншақтардың қатарына 
да жатқыза алмайсың. Қарсы алдындағы 
адамның жүзіне тура қарай отырып, 
айтар сөзін анық, дәл айтатын мінезі де 
бар. Мысық немесе күшік көрсе есі шыға 
мейірленіп, үйіріле қалатын әдеті де 
қызық. Аппақ сүйріктей саусақтарымен 
аялай ұстап, еңкейіп отыра қалған 
сәтінде мойылдай қалың қара шашы 
төгіліп, тіптен сұлуланып кеткендей 
көрінеді. Әнтек күлімсірегенінде екі 
бетінде пайда бола қалатын шұңқыры 
да әсем. Киген киімі де әрдайым тал 
бойына қона кетіп, ерекше жарасып 
тұрады.

Менен екі жастай үлкен екен. 
Былтыр бірінші сыныпты аяқтап келген 
кезінде жаздай ата-әжесінің қолында 
болып қайтқан. Тез табысқанбыз. Үш ай 
бойы жұбымыз жазылған жоқ. Әсіресе, 
өзге көршілердің балаларына тосырқай 
қарап, бірден маған үйірсектегенін 
көрген Ғайша апа қатты таңырқады.

– Алла-ай, «Балықтың тілін бақа 
түсінеді» деген осы екен-ау! Бір 
қаланың баласы екенін қайдан сезе 
қояды?! Шүйіркелесе қалуларын қарашы 
шіркіндердің! – деп таңдай қағады.

Сол Меруерт. Бұ жолы да ала 
жаздай бірге ойнайтын шығармыз. 
Тура былтырғыдай қырға шығып, гүл 
тереміз. Үйдегілер рұқсат етсе, елді 
мекеннен сәл шалғайырақта тұрған 
тау-тас арасын да кезіп қайту да ойда 
жоқ емес. Кеніш іргесіндегі үлкен тоған 
шетінде балық аулап отыратын ересек 
балалардың қимылдарын қызықтаймыз. 
Олардың қайсыбірі жағада от жағып, 
ұстаған балығын түтінді будақтатып 
қолма-қол пісіріп те жатады. Соның 

Осындайдан соң-ақ Меруерт келгенше 
көбінесе бет-бетімізбен жүретін 
бәріміздің ұйымшыл думанды күндеріміз 
басталып кеткен еді. Күнде, көбінесе, 
ұлдар жағы қаладан келген сүйкімді 
қыздың маңайынан шықпаймыз. Гүл 
терсе де, суға барса да – жанында… 
Желе жортып, біресе о жағынан, біресе 
бұ жағынан шығып, ереміз де жүреміз.

Немерелерінің кезекті каникулы 
Ғайша апа мен сол үйдегі ақсақал үшін де 
кәдімгі мерекеге айналғандай. Жүздері 
гүл-гүл жайнап, айрықша мейірленіп, 
шырайлары кіріп қалды. Апасы 
мені кей күндері кешкісін «Меруерт 
жалғызсырайды, кішкене қасында 
отыра тұрсын» деп, жатар мезгілге 
дейін әжемнен сұрап та әкетеді. Сонда 
аңғардым, кіп-кішкентай зерек қыз, 
қайдан оқып, қайдан естіп-біле бергені 
белгісіз, небір таңғажайып ертегілер 
айтуға да өте шебер екен. Аң-таң 
боп тыңдап, әлдебір сиқырлы әлемге 
еніп кеткеніңді байқамай да қаласың. 
Әңгімешінің даусы да жан баурайды. 
Анадай жерде ертегіні маған қосылып 
рахаттана тыңдап жататын атасы:

– Балам өзіме тартқан ғой. Мен де 
жасымда керемет ертегіші едім! – деп 
масаттанады…

Немересінің демалысы әсерлі өтуіне 
тырысқан о кісі ертеңіне-ақ екеумізді 
әлдекімннің ат-күймесін сұрап алып, тау 
ішінде отырған жылқышылар ауылына 
да апарды. Қойнауында сыр тұнған 
құз-жартастар арасын да аралатты. 
Нешеме жұмбақ таңбалар бедерленген 
жақпар тастарды көре жүріп, осынау 
мүйістің таса-таса, қуыс-қуысында 
бітік біткен итмұрын мен қарақатқа да 
қарық болдық. Биік шоқылардың басына 
шығып, со-на-ау көкжиекте ойнаған 
сағыммен бірге бұлдырап, маңып 
бара жататын киіктерді көру немесе 
көкорай шалғында мидай араласып, 
жайылып жатқан табын мен қой-ешкіні 
тамашалау да бір ғанибет екен. Әсіресе, 
мен үшін сусамыры мен итсигегі, 
сарышатыры мен сұлыбасы сыңсыған 
осы көрікті алқапта жан-жағына маңғаз 
қарап, маң-маң басқан біздің үйдің ала 
сиырын кездестіру керемет көрініс 
болды! Ал Меруертті тау ішінде 
қоңырауларын сыңғырлатып күймемен 
жүрген бізді көріп, «Бұлар неткен 
адамдар?!» дегендей қайран қалып, аузы 
аңқиған күйі алақанымен шақырайған 
күннен көзін көлегейлеп, уақытша 
қазып алған жеркепесінен белуардан 
ғана қылтия қараған бақташы баланың 
кескіні ойран-асыр қылған секілді.

– Немене, ана бала осы жерде 
тұра ма?! – деп таңырқайды. Осындай 
қызықтармен жүріп, жаздың өткенін де 
аңдамаппыз. Бір күні Меруерттің қалаға 
қайта аттанатын кезі де жеткен. 
Ұзамай әке-шешем мектепке береміз 
деп, мені де Алматыға алып кетті. Бірақ 
мен сол жаз Меруертті соңғы сәттер 
көргенімді білмеген екем…

ірінші сыныпты бітіргенше, неге 
екенін қайдам, қысқа маусым 
ғана қатар жүрген бүлдіршін 

құрбымды сонша сағынғанымды білсеңіз! 
Тіпті, сабақ аяқталып, елге оралатын 
сәт жеткенше дегбірім қалмады.

Әкеммен бірге жүрдек автобуспен 
ауылға салып ұрып жетіп, үйге кіре сала 
әжемнен Меруерт келді ме екен деп 
сұраппын ғой. Маңдайымнан сүйіп, ұзақ 
аймалап, жүзіме ойлана қараған ұлы анам 
ауыр күрсінді. Бірақ сұрағымды жауапсыз 

Әңгіме

йқыдан оянсам, жанымда әжем 
жоқ екен. Таң алакеуімнен 
тұрып, үйдегі ала сиырды сауып 

болған соң табынға қосуға әкететін 
үлкен шешеммен бірге оянбақ болып, 
білезігінен мықтап ұстап жатамын. Әр 
түн сайын ұйықтар алдында:

– Таңертең тастап кетпе, малды 
жайылымға жіберуге менде бірге 
шығамын! – деп ескертіп қоямын. Бірақ 
оятпай, ылғи өзі кетеді. Тұрғызып бірге 
ала кетпегені үшін қыңқылдап, талай 
ренжідім.

– Қой, онысы несі! Таң атпай 
әбігерленіп не көрінді. Бала деген 
ұйқысы қанғанша жатпаушы ма еді! – 
деп тыйып тастайды.

Атып тұрып, іштей кезекті мәрте 
нали отыра, апыл-ғұпыл шалбарым мен 
жейдемді кидім. Одан аяғыма албарда 
жатқан шарбақ шәркейімді іле салып, екі 
көзімді алақаныммен кезек уқалаған күйі 
далаға шықсам, ауладан тағы да ешкім 
көрінбеді. Анадайда мені байқай қалып, 
құйрығын бұлғаңдатып, кішкентай 
иесіне еркелегісі келген итім ғана тұр. 
Тайыншадай овчарка. Қос табанымен  
жер  тырналап,  бұғауын үзердей боп 
маған қарай құлшына ұмтылады. 
Бір орында шыр айнала қыңсылап, 
қасына барып басынан сипағаныңша 
тыншымақ емес. Былайша, 
қаппайтындай көрінгенімен, күшік 
кезінен-ақ шынжырдан босап көрмеген 
хайуан жанына әжем мен осы үйдегі 
өзімнен едәуір ересек немере ағамды 
және мені ғана жолатады. Жетіп барып, 
тікірейген екі құлақтан шап бергенімде, 
ол да жұлқына ырғып бетімнен бір-екі 
жалап үлгерді.

Қора жақ та тым-тырыс. Әжем мал 
қосуға кетіп қалған болды. Көйлегімнің 
түймелерін олпы-солпы тағып, дуал 
сыртына шықтым. Күн желкем. Бұл 
жақта маусым туса да, теріскей 
тұстан жиі-жиі үйіріп соғып, суық жел 
ұйтқып қоятын дағдысы бар.

Көршіміздің үйінің алдында бір 
сары «Жигули» тұр екен. Кеше Ғайша 
апаның үйіне қаладан немересі келеді 
деп еді. Теміржол стансасынан соны 
алып келген көлік шығар. Меруерт 
қой. Тура мен секілді Алматыда туған. 
Дәл мендей біреудің тұңғыш перзенті. 
Нақ мен сияқты әке-шешесімен сонда 
тұрады. Жаз шығысымен Қарағандының 
түбіндегі ата-әжесіне келіп аунап-қунап, 
каникулын өткізіп қайтады. (Менің 
жалғыз айырмашылығым – мектеп 
жасына жетпегендіктен көптен бері 
әжемнің қолындамын).

Жүрегім аттай тулап, қатты 
алабұрттым. Сағындырған Меруертті 
тезірек көруге асыққан болуым керек. 
Кездескенде қандай күйге түсетінімді 
елестете алмай абдыраған болуым 
керек. Зып беріп аулаға қайта еніп 
кеттім. Зыр жүгіріп жүріп, есік 
алдындағы қол жуғыштан беті-қолымды 
шайып, ілулі тұрған орамалды жұла-
мұла сүртіндім. Одан төргі бөлмеге 
кіріп, үстімдегі күнделікті ойынға киіп 
жүрген сарыала жейдемді сонадай 
жерге лақтыра салдым да, шифоньер 
ішінен үтіктеліп, қаттаулы тұрған 
футболкалардың бірін алдым. Сосын 
далаға қайта шыққанмын. Дәл сол 
сәт көрші үйде мені ешкімнің күтіп 
отырмағаны есіме түсті. Бірақ Ғайша 
апаның шалы: «Ертеңдері қаладан 
Меруерт келгенде іші пыспасын, 
көбінесе саған ғана бауыр басып қалып 
еді, ылғи бірге ойнаңдар! Көзімнің ағы 
мен қарасындай жалғыз немерем ғой, 
жақсы бой жазып, армансыз тынығып 
қайтқанын қалаймын ғой» деп еді. Соны 
ойлап, таң атпай барғаным ұят та ма 
деп, әрі-сәрі күйде тұрғанымда әжем де 
жеткен. Мені көріп шошып та қалды

– Ойбай-ау, тұрып алғансың ба, 
балам?! Сен тұрғанша келем ғой деп 
едім, оянып алыпсың ғой, құлыным-оу!– 
деп айналып-толғанып жатыр. Мен 
бұртия қалдым. Өткен жолы оятпағаны 

бәрін Меруерт екеуміз қолұстаса 
жүріп ұзақ тамашалаймыз. Ал көңілі 
түскен кейбір үлкендер шақырып алып, 
қайықтарына мінгізуі мүмкін. Ақырын 
ғана жүзіп отырып, тұп-тұнық айдын 
түбіндегі тірлікті бақылаудың да 
рахаты аз болмайды…

Недәуірден соң әжеме айтып, 
барсам, Меруерт есік алдында апасы 
мен атасының ортасында күншуақтап, 
әңгімелесіп отыр екен. Мені көргенде 
қатты қуанған сияқты. Әйтсе де 
бекзаттық қасиетімен шаттанғанын 
аса байқатқысы келмейтіндей. Бәрі-
бір биік орындықтың ернеуінен қос 
қолдай ұстаған күйі аппақ маңдайы 
жарқырап, әсем жымиып, көзінің үстінен 
нұрлана қарайды. Мен де қуандым, 
әрине. Бірақ бірталай тосырқап та 
қалған сияқтымын. Ә дегенде аздап 
тосылыңқырап, кібіртіктей бердім.

– Кел, кел! Келе ғой, жарығым! – деп 
жатыр Ғайша апа.

– Иә, иә, төрлет, батыр!  Міне, менің 
Меруерт ботам да келді! Қысылма. 
Апасы қазір шай береді екеуіңе, – дейді 
елпелектеген отағасы да. Рахмет, шай 
ішпеймін дегеніме де қарамастан Ғайша 
апа қақпайлап, жазғы ас үйдің төріне 
озғызған. Үсті нешеқилы тәттіге 
сірескен үстел жасаулы тұр екен.

еруерт бір-бір шыныаяқ шайды 
ішер-ішпестен үлкен үйлеріне 
бастады. Маған деп арнайы 

алған ойыншығы мен түрлі-түсті сурет 
кітапшалары бар көрінеді. Соны беруге 
асығыпты. Ғайша апа да Меруерттің 
қаладан әкелген базарлығы ғой деп қояр 
да қоймай шалбарымның екі қалтасын 
шоколадқа сықап берді.

Мұнда біраз алданған соң екеу-
міз біздің үйге жеттік. Менің де 
Меруертке сыйлағым келген сан 
алуан ойыншықтарым бар еді. Одан 
соң қаладан мамам жіберген су жаңа 
«Әліппе» кітабымды көрсетіп, әзірше 
мектепке бармасам да, барлық әріптерді 
жақсы танып қана қоймай, әлдеқашан 
ежелемей оқитын деңгейге жеткенімді 
байқатып мақтанайын дегем. Соларды 
алу үшін жүгіріп төргі бөлмеге кірдім 
де, дереу қайта оралғанымда… екі көзім 
тас төбеме шығып, жүрегім аузыма 
тығылды. Меруерт біздің үйдің қабаған 
итін басынан сипап тұр. Аптығып жүріп, 
о жаққа барма деп ескертуді ұмытып 
кетіппін.

Қайран қалдырғаны – әшейінде 
аулаға бөгде біреудің кіргенін көрсе 
ызалана ырылдап, өршелене үретін 
адуын ит қаршадай бейтаныс қыздың 
ырқына көніп, жуаси қалыпты. Бұл не 
құдірет сонда?! Меруерттің бетпе-
бет келген жыртқыштың өзін тырп 
еткізбейтіндей ерекше сиқыры болғаны 
ма? Әлде сұлулық пен мейірімнің, 
кіршіксіз тазалықтың алдында ессіз 
дүлей күштің де бас игені ме екен?!. 
Бәрібір санасыз мақұлық абайсызда 
қауып алмасын деген қауіппен ақырындап 
барып, итімді шынжырынан ұстап, екі 
аралықты кес-кестей бере:

– Мика, сен үйге кіре берші, мен қазір 
келем, – деп оның да артық қимыл жасап 
қоюынан сақтанып жүрмін жанұшырып. 
Сол күні екі үйдің арасына кезек жүгіріп, 
қас қарайғанша ойнадық. Ал ертеңіне 
Меруерт әкелген бір шамадан кітапша 
басқа да бүкіл көршілердің біз қатарлы 
ұл-қызына ермек болған. У-шу боп, 
кезек-кезек дауыстап оқып, айналаны 
нағыз бала базарына айналдырғанбыз. 

Меруерт¦

А
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М
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қалдырған. Сөйтсем, Меруерт әлгі 
күзде сабағына кіріскеннен кейін арада 
екі-үш күн өткенде ұшты-күйлі жоғалып 
кетіпті. Біреу алдап алып кеткен дейді.

Мән-жайды түсінген соң Ғайша 
апаның үйі жағына жоламауға 
тырысқанмын. Мұндайда барлық сәт-
сіздікке өзің кінәлідей сезінеді екенсің. 
Әйткенмен, ертеңіне Ғайша апаның 
шалымен ұшырасып қалдым. Еңселі-ақ 
кісі еді. Бір жапырақ болып шөгіп, мүлде 
әбіржіп кетіпті. Мені көрсе де қарамай 
өтіп кете ме деп ем, жоқ, бұрылып 
келіп, қолымды алып, кекілімнен 
сипады. Алайда тіл қатқан жоқ, біраз 
үнсіз тұрған соң кемсеңдеп, теріс 
айналып кетті. Ал апай далаға мүлде 
шықпайтын болыпты. Бүк түсіп жатып 
қалған көрінеді.

Әжемнің айтуынша, әке-шешесінің 
Меруертті іздемеген жері қалмаған. 
Ұрлаған адам жас қызды көптен 
бақылап, қызығып жүрген секілді. 
Әлдекімдердің болжауынша, оны асырап 
алу мақсатында әкеткен. Ғұмыр бойы 
бір перзентке ғана зар өте дәулетті 
неме баланы алып, шетел асып кетуі 
де ғажап емес деп сәуегейлік жасайды 
әлдекімдер. Бейшара қайтсін, өзі аса 
жаман да адам емес сияқты дегендер 
де табылды. Бәрібір оның әрекетін 
толықтай құптаған да ешкімді 
байқамадым. Көпшілігі бірауыздан: 
«Бүкіл бір әулеттің шаттығына… 
Бүкіл өмірінің мәніне қол сұққан не деген 
қаныпезер! Не деген қарақшы ит!» деп 
қатты күйінді.

еруерт жоғалғаннан бастап-
ақ біздің ата-мекеннен де 
береке қашқан. Бағалы кен 

өндіретін шахта-фабрика жабылған соң 
тұрғындар көршілес қалаларға жаппай 
көше бастады. Сөйтіп айналасы төрт-
бес жылдың ішінде атағы дүрілдеген 
үлкен кеніштің оннан тоғызы жермен-
жексен болды. Қазір әлгі екі араға кезек 
жүгіріп, біз ойнап жүретін үйлердің 
іргетасы да жоқ.

Елге үш-төрт жыл аралатып 
оралған сайын алдымен баяғыда 
Меруерт екеуміз гүл теретін қырға 
шығамын. Сенсеңіз, сол алқапта гүл де 
өспейді бүгінде. Жел азынап, құлазиды 
да жатады.

Үлкен шешем де о дүниеде. Әжем 
кеткелі ауылға тым сирек соғатын 
болғамын. Ал мүлдем дерлік хабарсыз 
кеткен баланы ол жақтағы ағайын-туыс 
та қашанғы жақын тартсын.

Сәтсіздік атаулыны жек көрем. 
Тіпті, жейдемнің түймесі түсіп қалса 
да, біразға дейін мазам кетіп, тұнжырап 
жүретін мінезім бар. Ұсақтықтан емес, 
әрине. Көңілге қымбат асылдарымнан 
жастай ажырап, жан күйзелткен 
нәзіктігімнен, бәлкім.

Дүниедегі ең қауіпті айуан – адам 
деуші еді. Меруертті әкеткен қатігез… 
тасжүрек біреулер менің де қуанышымды 
ұрлаған екен…

Кейінде әжемнің қолында 
өзіммен бірге өскен ағама да сирек 
хабарласамын. Ол өзінің ауылында 
тұрады. Той-томалақтан… немесе 
әлдебір отырыстардан қызыңқырап 
шықса, дереу маған звондайды. Келмей 
кеттің, әбден ұмыттың деп ренжиді. 
Түрлі сылтау айтып, сәті түскен 
бойда құстай ұшып жетем деп, әрең 
келтіремін сабырға…

 Ата-баба қонысына бармағаныммен, 
жұмыс барысымен жан-жаққа жиі 
шығамын. Қай қалаға, қай аймаққа 
барсам да, көп ішінен көзімнен бұл-бұл 
ұшқан бір бейнені іздеймін де жүремін. 
Жымиғанда бетінде сәл ғана шұңқыр 
пайда бола қалатын нәркес көзді 
қыздарды кезіктірсем, Меруерт емес пе 
екен деп елеңдеймін.

 Шіркін, Меруерт! Қайда жүр 
екенсің сен?! Жанымның бір бөлшегі… 
Жүрегімнің жақұты…

Мирас МҰҚАШ 
 qalamger.kz сайтынан алынды.

Әңгіме
Күн жауатын сияқты болып тұр. 

Аспан сұстанып алған. Былтыр сынған 
қолым қақсай бастады. Жағымсыз 
күй. Жағымсыздығы соншама құсқың 
келеді. Таза ауа жұтқым келген. Үстіме 
жемпірімді жамылып аулаға шықтым. 
Кішкентай әлдилерін бесікке са-
лып, Нәзира мен Мәрияш отыр екен. 
Қастарына жақындадым.

– Темекі тартсам ренжімейсіңдер 
ме?

– Тарта бер, –  деді Мәрияш,  – 
бәрібір машинаның түтінін жұтып жа-
тырмыз ғой!

Мен қалтамнан темекі алып тұтатып, 
түтінін әрі қарай үрледім. Біздің аула-
да бала көп. У-шу. Азан-қазан. Егер 
ұзақ отырып, сырттарынан бақсаң, езу 
тартқызар, тіпті ішек-сілеңді 
қатырар жайттарға 
к у ә 

боласың. Ал 
кейде көзіңмен көріп, 

санаңа жеткен нәрселерден төбе 
шашың тік тұрады.

– Бүгін Жанна келді ме?

– Жоқ, көрінбеді, – деді Мәрияш, – 
Кейінгі кездері сол қыздан кәдімгідей 
қорқатын болдым. Келе жатса, дірілдеп, 
қол-аяғым суий бастайды.  

– Қойшы, бес жасар бала емес пе.
– Жарайды, біз үйге кірейік, – деп 

Нәзира орнына тұрды.
– Иә, жақсы, – дедім оған жауы-

рынынан тесіліп. Ол менен күйеуін 
қызғанатын. Алпамысадай жігіттің 
сұлтаны бұл секілді көтеремнің 
тұзағына қалай іліккен? Құпия.

– Титімтайы титімдай ғой. Кеше 
Асқат екеуі бұталардың арасына кіріп 
кеткен. Тіпті жоқ болып кеткеннен 
кейін акырын арттарынан барсам, 
құшақтасып жатыр. Не істерімді білмей 
қалдым.

– Жатқаны қалай?
– Кәдімгідей жерде жатыр. 

Құшақтасып. Біздің бала – сәби ғой. 
Жанна тура жерге басып алыпты. 
Иіскеп қояды.

– Содан кейін не істедің?  
– Астарыңнан суық өтеді деп 

тұрғызып алдым.
Мәрияштың жүзі боп-боз. Менің де 

есім шығып кетті.
– Енді не істемексің?
– Жаннаның ата-әжесімен сөйлесу 

керек болды.
– Әке-шешесі жоқ па ол қыздың?
– Шешесі бар. Бірақ өзін ата-әжесі 

бағып отыр ғой.
– Қызық, – дедім мен, – қызық. Ары-

бері жүріп қайтпаймыз ба?
– Жоқ, Асқатты қарап отырмын.
Ол әудем жердегі құмның ортасына 

жайғасып, үй тұрғызып отырған ұлын 
меңзеді. Топ-томпақ, еріндерін шүйіріп, 

КYЗГІ  БІР  КЕШТЕ

өз-өзімен сөйлесіп қояды. Алаңсыз. 
Орнымнан тұрдым. Жаңбыр жауатын 
сияқты. Үйдің алдындағы саябақты ай-
налып көшеге шықтым. Аттап басқан 
сайын жазғы кафе. Толған адам. Мен 
бір бөлмелі үйде жалғыз тұрамын. 
Үлкен қалада, миллионнан астам 
халық тұратын қалада жалғыз болған 
қандай үрейлі, адамға адам пана бола 
алмайтын болып тұр ғой сонда.

 Аулаға қайта оралғанымда 
ешкім калмапты. Жаңбыр себелей 
бастаған. Тезірек үйге жетуге асықтым. 
Мысықтың жүрек айнытар нәжісі қолқа 
қабатын подъезге кіргенімде, 
көлеңке боп карайған 
с ұ л б а н ы 

байқап, селк 
ете түстім.

– Жанна, сен бе?  
Өзім де білмеймін қалай 

айтқанымды. «Қайдағы Жанна, мисыз» 
деп ойлап та үлгермедім:

– Мен, – деген жіңішке нәзік дауыс 
шықты. Қасынан өтіп бара жатып:

– Жайша тұрсың ба? Әжең іздеп 

жатқан шығар, – дедім түк болмағандай. 
Өзім әлденеден жанұшыра үрейленіп 
барамын.

Оны бір-екі рет сыртынан көргенім 
болмаса, тілдескен емеспіз. Бес жасар 
баламен не жайында сөйлесесің? Бес 
жасар балаға қалайша мән бересің? 
Мәрияштың жаңағы әңгімесі болмаса…

– Іздемейді. Олар қонаққа кеткен.
– Енді үйіңе бара бермейсің бе?
– Кілтімді жоғалтып алдым. Сіздікіне 

отыра тұрсам  бола ма?
– Мейлің. Жүр.
Тағы да қалай ауызымнан шығып 

кеткенін білмеймін. Ерік-жігерсіз, жіпке 
тартылған қуыршақ секілдімін.

Ол елес сияқты жеңіл, дыбыссыз 
артымнан ерді.

– Су болған жоқсың ба? Далада 
жаңбыр жауып жатыр ғой.

– Жоқ. 
– Ал мен малмандаймын. Қазір шай 

ішеміз.
Шай қойып, сүлгімен шашымды 

сүрте бастадым. Бұрыштағы креслоға 
жайғасқан Жанна үнсіз.

Алдына барып тізерлеп отырдым 
да, қолдарын қолыма алдым. Жәудіреп 
сұраулы кейіппен қадала қалған жа-
нарын тез тайдырып әкетті. Бір өрім 
қылып жинап қойған шашынан сипап, 
бұрымынан ұстадым. Жуан бұрым. 
Ал өзі тым арық. Арықтығы сонша 
жанының қалай үзіліп кетпей тұрғанына 
таң қаласың. Денесінің жанында 
бұрымы шымыр, мығым көрінеді.

– Шыныңды айтшы, не істеп жүрсің?
Басы тіпті төмен түсіп кетті. Құп-қу 

жүзіне қан жүгірген. Аздан кейін жылай 
бастайтынын түсіндім. Мейлі, жыла-

сын. 
– Мен Асқатты сүйемін, –деді ол ке-

нет. Содан кейін көзінен жас аға баста-
ды.

– Балапан-ау, ол бес жасар әлди 
емес пе. Ал сенің жасың неше-
де?

– Алты-

да.
Дауысы әрең 

шықты.
– Кішкентайсыңдар ғой.
– Мен оны өзіммен алып кеткім 

келеді…
– Қайда? Оның мамасы, папасы бар 

емес пе. Сен алып кетсең, ол жылайды 
ғой…

– Иә, бірақ…
Шайдың қайнағанын естіп орным-

нан тұрдым.
– Жүр, шай ішеміз. Қазір мен киімімді 

ауыстырып алайын.
Шкафтан құрғақ 

киімдерімді алып, 
тез киіне бастадым. 
Әрбір қимылымды 
бағып отырған оның 
көзқарасын сезсем де, 
мән бермегенсідім.

– Сені ата-әжең 
іздейді ғой.

– Іздемейді. Олар 
қонақта.

Екеуіміз ас үйде шам 
жақпай отырғанбыз. 
Беті ғана ағараңдайды. 
Шарап ішесің бе дегім 
келіп, өз-өзімді әрең 
тежедім.

– Конфет неге 
жемейсің?

– Маған болмайды.
– Онда нан мен май 

же.
Ол басын шайқады.
– Мен Асхатқа хат 

жаздым.
– Иә, білемін. Мама-

сы айтқан…
– Сіз оның мамасымен доссыз ба?
– Дос емеспін, бірақ сөйлесіп 

тұрамыз.
– Ол кісі мен туралы не айтады?
– Білмеймін. Екеуі әлі кішкентай ғой, 

өскеннен кейін жүргендері жақсы болар 
еді дейді.

Ол күрсінді.
– Үйлеріңде телефон бар ма? Сағат 

он болып қалды. Ата-әжең іздейді.
– Иә, – деді ол. – Мен қайтайын.
– Жүр, сені шығарып салайын.
Ол басын шайқады.
– Өзім…
Мен бой берген жоқпын. Екеуіміз 

сыртқа шықтық. Оның үйі көшенің 
арғы бетінде екен. Ап-арық, сүйріктей 
саусақтары менің қолымды сәл 
қысыңқырап ұстайды. Титімтай тіршілік 
иесі. Қолын қыстым. Бірақ ол жауап 
берген жоқ. Сұлық келе жатыр.

– Қай подъезд?
Ол ортаңғысын нұсқады.
– Өзім барамын.
– Жүр, кіргізіп жіберейін.
– Керек емес, тәте.
Дауысының жалынышты шыққаны 

сонша қолын шалт босатып жібердім. 
Ол қараңғы үйге сып беріп кіріп кеткен. 
Оны қайтып кездестірген емеспін.

 Бұл үйде ешқандай Жанна есімді 
қыздың тұрмайтынын кейін білдім. 
Жанна есімді кішкентай қыздың өмірде 
мүлде жоқ екенін білдім содан кейін.

Үлкен қаланың қай жерін мекен ету-
де ол қазір? Әлі Асқатты жақсы көре ме? 
Неге келді, қайда кетті? Жалғыздықты 
серік еткен кіп-кішкентай елес қыз.

Мәдина ОМАРОВА
qalamger.kz сайтынан алынды.

М
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МеРоПРиЯтие

Туберкулез – в ценТре внимания!

ОБНОВЛЕН СОСТАВ НАЦСОВЕТА

Возраст Выхода на 

пенсию женщин

 ПеНсиЯ                              

В Казахстане с 1 января 2022 года увеличился возраст выхода на пенсию жен-

щин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, начато 

поэтапное повышение пенсионного возраста женщин.

В связи с этим с января текущего года возраст выхода на пенсию женщин 

определен в 60 лет и 6 месяцев. В соответствии со статьей 11 Закона «О пенсион-

ном обеспечении в РК» пенсионный возраст женщин ежегодно увеличивается на 

6 месяцев до 2027 года.
Для реализации этого изменения планируется довести пенсионный возраст 

женщин до 63 лет в течение 10 лет с 2018 по 2027 годы. То есть, если в 2021 году 

женщины выходили на пенсию в 60 лет, то с 1 января этого года они смогут выйти 

на пенсию только тогда, когда им будет 60 лет и 6 месяцев.

Сколько  СредСтв  можно  Снят ь на  лечение  зубов

Общественным Объединением  
«ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ», в течение 
двух месяцев в 6 районах Алматин-
ской области   был организован  и 
проведен  комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику ту-
беркулеза среди подростков и моло-
дежи с использованием творческих 
средств информирования. 

Творческие тематические тре-
нинги были проведены  с учащимися 
8-11 классов «Туберкулез – в центре 
внимания!». Ребята узнали о том,  
что в последние годы отмечается 
рост заболеваемости туберкулёзом, 
который уносит гораздо больше 
человеческих жизней, чем любое 
другое инфекционное заболевание. 
С помощью видеороликов школь-
ники  узнали  об открытии палочки 
Коха, основных источниках инфек-
ции и факторах, способствующих 
развитию заболевания, о методах 
и профилактике туберкулёза. Орга-

димости обращения к медработнику за помощью 
при первых признаках туберкулеза.

2. Основным методом профилактики, по мне-
нию учащихся, является вакцинация, ЗОЖ. 

3. Учащиеся правильно ориентируются в пер-
вых признаках туберкулеза, придают определен-
ное значение санитарно-гигиеническому режиму. 
Благодаря скоординированной работы  проектной 
команды  853 получили  информационную и про-
филактическую поддержку.

Успех в профилактической  работе заклю-
чается в поддержке и участии на мероприятиях 
сотрудников противотуберкулезной службы, ка-
бинетов ЗОЖ и МЦЗ каждого региона Алматин-
ской области. Медицинские работники оказывают 
большую поддержку и желание активно участво-
вать в реализации мероприятий. В партнерстве, 
где один сектор дополняет другой, рождается 
много полезных идей и «профилактических на-
ходок», которые вносят разнообразие, и с успе-
хом применяются в работе с подростками. Проект 
осуществляется при методической, организа-
ционной и финансовой поддержке ГУ «Управле-
ния здравоохранения Алматинской области» в 
рамках реализации государственного социально-
го заказа.

Сегодня наша задача – продолжить деятель-
ность по выбранному направлению.  Такие подхо-
ды как привлечение неправительственных орга-
низаций, показали свою эффективность именно в 
условиях пандемии и карантина.  В основу  борь-
бы с туберкулезом положены принципы профи-
лактической направленности.

  оо «Қос ҚаНат ЖетІсУ»

НовиНка

Произведена ротация состава национального совета общественного до-
верия, сообщается на официальной странице Пресс-службы Президента Казах-
стана в Facebook.

В  АлмАты  пояВятся 
ВелосВетофоры

тУбеРкУлез – хРоНическое иНфекциоННое заболеваНие, вызываеМое МикРобактеРиЯМи тУбеРкУлеза человече-
ского или, РеЖе, бычьего вида (ПоследНие ПеРедаютсЯ чеРез Молоко и МолочНые ПРодУкты), ПоРаЖающиМи в боль-
шей МеРе оРгаНы дыхаНиЯ, а такЖе все оРгаНы и систеМы оРгаНизМа. источНикоМ иНфекции ЯвлЯютсЯ больНые тУ-
беРкУлезоМ люди. Наиболее РасПРостРаНеННыМ ЯвлЯетсЯ воздУшНый ПУть заРаЖеНиЯ. фактоРаМи ПеРедачи слУЖат 
НосоглоточНаЯ слизь, МокРота и Пыль, содеРЖащие бактеРии. 

ПеНсиоННые НакоПлеНиЯ 

ПРоисшествие

женЩина  броСила  ребенка

28 января около 12 часов 
дня молодая женщина по неиз-
вестной причине на глазах у по-
сетителей зоопарка намеренно 
сбросила маленькую трехлет-
нюю дочь в вольер  к бурому мед-
ведю. Это произошло на глазах у 
посетителей зоопарка. Сотруд-
ники и посетители пытались от-
говорить женщину, но им не уда-
лось этого сделать. Кавказский 
бурый медведь Зузу, который 
находился в вольере в тот мо-
мент, следил за ее действиями. 
Ребенок упал в клетку хищника с 
пятиметровой высоты, передает 
ИА «NewTimes.kz».

Девочка упала с высоты 
около 5 метров. Как отметили 
сотрудники зоопарка, хищник 
очень спокойно отреагировал на 
ребенка. Он подошел к девочке, 
обнюхал ее и отошел, не причи-
нив никакого вреда. Сообщается, 
что работники отдела «Хищные» 
быстро среагировали и стали за-
манивать его во внутреннее по-
мещение, куда он безотказно во-
шел. Девочку быстро достали из 
вольера. Ее обследовала медсе-
стра зоопарка, никаких видимых 

администрация ташкентского зоопарка рас-
сказала о шокирующем происшествии.«Чем 
бы закончилась эта история, если бы медведь 
среагировал на упавшего ребенка, как хищник на 
добычу, страшно даже подумать…  Кавказский 
бурый медведь зузу, лежа в своем вольере, сле-
дил за действиями женщины, которая перекину-
ла девочку через металлическую ограду.

в вольер К медведю в зооПарКе ташКента

травм, кроме ушибов, не обнаруже-
но. Сейчас ребенок находится под 
наблюдением врачей.

«При первичном осмотре, кро-
ме ушибов, видимых серьезных 
травм у нее не было обнаружено. 
Ташкентский зоопарк берет на себя 
все расходы на оказание медицин-
ской помощи девочке и желает ей 
скорейшего выздоровления», — со-
общили в администрации зверинца.

Сотрудники зоопарка расска-
зывают, что Зузу поступил к ним из 
Бакинского зоопарка в 2017 году. 
С самого начала зверь полюбился 
всему коллективу своей общитель-
ностью, игривостью и открытостью к 
публике. В настоящее время право-
охранительные органы расследуют 
причины этого случая, а ребенок 
находится под наблюдением вра-
чей. Пресс-служба Генпрокуратуры 
Узбекистана сообщила, что возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
женщины, перекинувшей свою трех-
летнюю дочь в вольер к медведю в 
зоопарке Ташкента. Дело открыто 
по статье «Покушение на умышлен-
ное убийство», предусматриваю-
щей минимум 15 лет тюрьмы.

низаторы информировали учащихся 
о том, что Всемирный день борьбы 
с туберкулёзом приходится на 24 
марта по решению Всемирной орга-
низации здравоохранения в память 
того дня, когда в 1882 году немецкий 
микробиолог Роберт Кох объявил о 
сделанном им открытии возбудителя 
туберкулёза.  Тренера   заострили 
внимание учащихся на том, что не-
обходимо ежегодно проводить пробы 
Манту, ведь этот метод позволяет вы-
явить факт инфицирования ребенка 
туберкулезом и вовремя предпринять 
необходимые действия по  лечению 
болезни, напомнили ребятам о лич-
ной гигиене. В заключение беседы 
учащиеся получили ответы на инте-
ресующие их вопросы.

В результате проведенных меро-
приятии можно сделать вывод: 

1. Учащиеся информированы об 
инфекционной природе туберкулеза, 
основных путях передачи и необхо-

Также планируется установить и восстановить около 
4 тыс. дорожных знаков.

В управлении административной полиции Алматы 
поделились планами на текущий год по улучшению до-
рожной безопасности и созданию безопасной дорожной 
инфраструктуры, сообщает Polisia.kz. Планируется:

— завершение строительства 30 светофорных об-
ъектов, с включением в состав АСУДД в режиме адап-
тивного управления;.

— завершение строительства 70 регулируемых пе-
шеходных переходов, с включением в состав АСУДД в 
режиме адаптивного управления;.

— завершение строительства 70 нерегулируемых 

пешеходных переходов с дополнительными средствами 
регулирования;.

— на 70 улицах планируется нанести 200 тысяч квад-
ратных метров линий дорожной разметки;.

— установка и восстановление дорожных знаков в 
количестве 3 843 штук;.

— установка дорожного ограждения (колесоотбой), 
более 5 тысяч погонных метров на аварийно-опасных 
участках;.

— установка специальных столбиков — 2 тысячи 
штук;.

— доукомплектация 65 светофорных объектов с ве-
лополосами (велодорожками), велосветофорами.

Произведена ротация состава 
Национального совета обществен-
ного доверия, сообщается на офи-
циальной странице пресс-службы 
президента Казахстана в Facebook.

В состав Национального со-
вета вошли новые представители 
общественности — президент граж-
данского альянса Казахстана Бану 
Нургазиева, директор Института 
развития местного самоуправле-
ния, член общественного совета 
Петропавловска Сергей Худяков, 
первый заместитель председателя 
Союза писателей Казахстана Акбе-
рен Елгезек, член президентского 

молодежного кадрового резерва, 
руководитель отдела социально-
политических исследований Казах-
станского института стратегических 
исследований Индира Рыстина, 

известный финансист Расул 
Рысмамбетов.

«В рамках ротации из 
состава НСОД выведены А. 
Данилов, Л. Демесинова, А. 
Мырзахметов, А. Умаров», — 
говорится в сообщении.

С момента создания со-
став Национального совета 
обновился наполовину, к его 
работе были привлечены бо-

лее 20 новых экспертов и граждан-
ских активистов. В настоящее время 
ведется подготовка к седьмому засе-
данию Национального совета обще-
ственного доверия.

 Досрочное снятие пенсионных 
накоплений в целях лечения зубов 
прокомментировала председатель 
правления АО «Отбасы банк» Ляззат 
Ибрагимова, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».

Как объяснила Ляззат Ибрагимова, 
в пакет документов на лечение зубов 
входит договор с клиникой и счет на 
оплату.

«Внутри самые дорогие процеду-
ры — это имплантация. В принципе, 
чек на 17 млн тенге с учетом того, что протезирование, 
наличие швейцарского или израильского импланта, допу-
стим, если это 17−18 имплантов он является достаточно 
реалистичным», — сказала Ляззат Ибрагимова на пресс-
конференции в СЦК.

«Само наличие зубов и количество 
новых имплантов мы проверить не мо-
жем. Поэтому мы доверяем вкладчику, 
который посчитал, что лечение зубов 
для него важно. Я поддерживаю это. 
Зубы — это очень важный фактор, 
влияющий на ЖКТ, на будущее со-
стояние, в том числе внешнюю форму. 
Поэтому люди приносят счета, благо-
дарят нас и мы видим, что все проис-
ходит достаточно законным путем», — 
заявила Ляззат Ибрагимова.

Напомним, председатель правления АО «Отбасы 
банк» ранее Ляззат Ибрагимова рассказала об измене-
ниях в правилах использования единовременных пенси-
онных выплат для улучшения жилищных условий.



 

06.05 «Қазба қазыналары» 
деректі фильм
06.30 «Дәуір даналары»
07.15 «Теледәрігер»
08.10 «Талпын»
08.45 «Кездейсоқ әке»
10.00, 18.00 «Дениз»
12.00 «Көңіл толқыны»
12.50, 14.50, 17.40, 00.20 
«Бейжің-2022»  
20.00, 23.30 Апта
20.50 «Жүзден жүйрік»
22.30 Т/х «Өмір ызғары»

ХАБАР

05.00, 16.00 Т/с «Барыс. 
Generation»
06.00 Т/сл «Женатики»
07.20 Самопознание
07.30, 10.00, 17.00, 19.00, 
19.50 Зимние Олимпийские 
игры-2022

Бейсенбі - Четверг,  10 ақпан Сенбі - Суббота,  12 ақпан

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,   13  ақпан

06.00, 02.50  Әнұран
06.05 Д/ф «Қазба қазыналары»
06.30, 15.00, 17.00, 20.00, 00.20 
AQPARAT 
07.05 «Көңіл толқыны»
07.25 «BEIJING-2022» СНОУБОРД
09.05 «Сағындырған әндер-ай!»
10.00, 18.00  Т/х «Дениз»
12.00 «Сағындырған әндер-ай!» 
12.50 «BEIJING-2022» Шаңғы 
жарысы
14.45 «BEIJING-2022» 
15.15 Д/ф «Ұлы дала ұлағаты»
15.40 «TALPYN»
16.10, 23.30 Т/х «Ақжауын» 
17.15, 21.30 Т/х «Сарай сыры»
20.35 «Ashyq Alan»
22.30 Т/х «Өмір ызғары»
00.55 «BEIJING-2022» Шаңғы 
жарысы

ХАБАР

05.00, 17.00, 19.35 Сериал «Барыс 
Generation» 
07.00 «Таңғы хабар»
10.00  Мегахит «Ночная прогулка»
12.00 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
13.00 «Шайқалған шаңырақ»
14.00 Зимние Олимпийские игры 
2022
18.00 Зимние Олимпийские игры 
2022 
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Тх «Келінжан-2»
22.10 Олимпиада күнделігі
22.30 Тұсаукесер «Түңгі хабар»
00.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен»

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и медведь»
09.00,  22.00 Т/х «Қарындасым 
қарлығашым»
11.10 Т/х «Қызым»
12.10, 00.00 «Жауынгер»
13.20, 05.00 «Сырты бүтін»
14.00 «Айтарым бар»
15.00, 04.15 «Қош келдіңіз!»
15.50 Сериал «Вопреки всему»
16.45 Т/х «Хон Гиль Дон»
18.10 «Фазилет  ханым»
19.00 Т/х «Ене»
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Әйел тағдыры-2»
01.10 Т/х «Сүлеймен сұлтан»
02.00 Т/х «1001 түн»
02.40 ASTANA TIMES повтор
03.30 «Айтарым бар» ток-шоу
05.30 «KazNet»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово!» 
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО, КАЗАХ-
СТАН!»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят» 
11.10 «Ищейка-6»
12.15 Многосерийный фильм 
«Розыгрыш»
14.00 Новости
14.15 ЖАҢАЛЫҚТАР
14.30 QOSLIKE бағдарламасы
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.35 «Анонимный детектив»
00.20 «Ищейка»
01.20 «Северное сияние. О чем 
молчат русалки»
02.10 Новости
02.25 Жаңалықтар 
02.40 «Паутина»
03.25 «Басты жаңалықтар»
03.50 «Әйел сыры»

КТК

07.05 «Кешкі жаңалықтар»
07.30 Т/х «Кектен туған махаббат»
11.10 Новости
11.50 «Пес-5»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05. «Қазба қазыналары»
06.30 Ақпарат 
07.05 «Әйел әлемі»
07.40. «Теледәрігер» 
08.35 «Тұмау»
09.25 «Талпын»
10.00, 18.00 «Дениз»
12.00 «Ән мен әнші» 
13.55 «Бейжің-2022»  
14.50, 01.25 «Бейжің-2022»  
15.55 Концерт
20.00, 02.30 Мәселе
20.40 «Қазақстан дауысы»
22.30 Өмір ызғары
23.30 «Кездейсоқ әке» 

ХАБАР

05.00, 16.15, 20.40 Т/с  «Барыс. 
Generation»
05.45 Мегахит «Твои, мои и 
наши»
07.00 «Женатики»
09.00 «Өзін-өзі тану»
10.00 Мегахит «21 ғасыр 
көшбасшысы»
12.00 «Тарих.Тағдыр.Тұлға»
11.15 «Станция судьбы»
13.00 Т/х «Келінжан-2»
15.00,17.05 Зимние Олимпий-
ские игры 2022 г. Прыжки с 
трамплина. Прямой эфир
20.15 Қорытынды жаналықтар
21.00 «7 күн»
 22.00 «Национальный инте-
рес» 
23.30 Олимпиада күнделігі. 
Дневник Олимпиады
23.50  «Discovery...»
00.35 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 Т/х Белгісіз жан 
07.00 Маша и медведь 
09.00, 22.00 Т/х Қарындасым, 
қарлығвшым
11.10 Т/х Қызым
12.10, 00.00 «Жауынгер»
13.10,03.10 «Келіндер»
18.10 Т/х Фазилет ханым 
19.00 Т/х» Ене»
20.00, 02.40 Астана кеші көңілді 
21.00 «Әйел тағдыры-2»
01.10 Сүлеймен сұлтан 
02.00 «1001 түн»

ЕВРАЗИЯ

06.00, 02.40 «Әйел сыры»
07.30 «Той заказ»
08.05, 01.50 «Паутина» 
08.55 «Все, что в жизни есть у 
меня»
10.00 «Фабрика грез»
10.25 Т/с  «Светка»
14.20 Т/с «Бойся желаний 
своих»
18.00 «Айна»
19.00 «Две звезды. Отцыи 
дети»
20.45 Х/ф «Серебряые коньки»
23.30 «Хрустальный»

КТК

07.05 Мерекелік концерт
08.00 Т/х Қасым
09.00,  03.30 КТК-да Қабатов
10.00 Новости
10.40 Смеяться разрешается
12.30 Нераскрытый талант-2
16.10 «Мәжнүн»
18.10 «Мафия мен Тақия»
21.00 Большие новости
22.00 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3»
01.20 Т/х «Кектен туған махаб-
бат»

 ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық»  
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Ай мен күн» телехи-
каясы  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.40 Инфо-блок 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Бүгін» 
11.30 «Арнайы репортаж» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Д/ф «Мәдени байлықтар»
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Мәдениет жаңалықтары
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 «Әсем әуен» 
13.25 Инфо-блок
13.30 К/ф «WELCOME TO 
ZHETYSU» 
14.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
14.55 Инфо-блок
15.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Мәдениет жаңалықтары
15.45 Инфо-блок
16.00 «Әсем әуен» 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Сыралғы» 
19.15 Новости 
19.30 «Безбен»  
20.15 Инфо-блок
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Д/ф «Мәдени байлықтар»
21.00 «Единый народ» 
21.30 Итоговые новости
22.00 К/ф «I love Taldykorgan» 
23.00 Новости  
23.30 Жаңалықтар

31 канал

06.00, 02.30 Әзіл студия
07.00 Тәтті шоу
08.00 «31 әзіл»
09.00, 01.20 Тамаша лайв
09.30 Готовим с Адель 
10.00 Ералаш 
10.30 Лило и Стич
11.00 Кино. Родной ребенок
14.30 Мультфильм
16.30 Кино «Легенда №17»
19.25 Остерикс нас олимпий-
ских играх
22.00 «Патриот»
02.00 Уатцап
03.30 Әзілдер күнделігі
05.00 Ризамын

Седьмой канал

06.00, 05.10 Қуырдақ
06.30 Гу-гулет
07.00 Япыр-ай
08.00 Құтты қонақ
09.00 Т/х Тақиясыз періште
10.00 Орал и Решка 
11.00 Т/с  «Любовь без памяти»
15.00 К/ф «Қайта оралу»
17.30, 02.00 Т/х Зың-зың 
Күлпаш 
19.20 19.20 Т/с  «Пиzнесмен 
Қанат»
20.00 Т/с  Сержан братан
21.00 «Двойник дьявола»
00.00 Х/ф «В ожидании Вар-
варов»
04.30 Скетчком «Q-елі»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

09.50, 18.45, 23.30 Олимпиада 
күнделігі 10.00 Мегахит «21 
ғасыр көшбасшысы»
12.30 Т/х Келінжан-2
19.25 Мәжіліс.кз
21.00 7 күн
22.00 Большая неделя
23.50  «Discovery...»
00.35 «Әсем әуен»

АСТАНА  

06.00 «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.00, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.10 «Қызым»
12.10, 00.00 «Жауынгер» 
13.10 «Алдараспан»
18.10 Т/х «Фазилет ханым»
19.00 Т/х «Ене»
20.00, 02.40 «Астана кеші 
көңілді»
20.45 «Аялы алақан»
21.00 Т/х «Әйел тағдыры-2»
01.10 «Сүлеймен сұлтан»
02.00 «1001 түн»

03.10«Келіндер»

ЕВРАЗИЯ

06.00, 04.00 Әйел сыры
07.25 Той заказ
08.00, 03.15 Паутина
08.50 Воскресные беседы
09.05 «Чужая милая»
12.30 Қазақша туризм
13.00 Две звезды. Отцы и 
дети
14.50 Х/ф «Серебряные 
коньки»
17.25 «Добрый вечер, Казах-
стан!»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Грани
21.00 Все к лучшему-2
00.50 Концерт

КТК

07.05, 03.20 Мерекелік кон-
церт
08.00 Соғады жүрек
10.00, 23.40 «Дом культуры и 

смеха»
11.30 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3»
15.30«Махаббат – жұмақ 
төріндей»
18.30 Ән мен әнші
21.00 «Портрет недели» 
22.00  «Олюшка» 
01.10 «Кектен туған махаб-
бат»

Жетісу

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Қазақстанда жасалған»  
10.30 «Единый народ» 
11.00 «Безбен» 
11.50 Инфо-блок
12.00 М/ф «Джеки Чан»  
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 «Сыралғы» 
13.45 Инфо-блок
14.00 «Зерде» 
14.40 «Әсем әуен» 

15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.45 Д/ф «Мәдени 
байлықтар»
16.00 «Әсем әуен» 
18.00 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»  
18.30 «Олжа»   
19.00 «Қазақ тілі» 
19.20 Инфо-блок
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Әндер мен жылдар» 

31 канал

06.00, 03.00 Әзіл студио
06.30 «31 әзіл»
08.00, 02.10 «Тамаша live»
08.30 «Тәтті шоу»
09.00 «ТелеБинго»
09.25 Готовим сАдель
09.55 Ералаш
10.30 М/с «Аладдин»
11.00М/с «Волки и овцы»
13.00 Кино «Патриот»

16.50 «Астерикс на олимпий-
ских играх»
19.25 «Астерикс о Обеликс в 
Британии»
21.35 Х/ф «Каратель»
00.10 Концерт Ә.Кәрімов
04.00What`s up?
 05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
06.30 Гу-гулет
07.00 «Япырай»
08.00 Құтты қонақ
09.00, 16.10, 03.00 «Тақиясыз 
періште»
10.00 «Орел и решка»
11.00Х/ф «Двойник дьявола»
13.00 К/ф «Үйім сенсің»
15.00 Концерт Ж.Айжанова
18.10 Т/сл «Пиzнесмен Қанат»
19.30 «Алғашқы махаббат»
21.00 Т/сл «От любви до не-
нависти»
 01.00 «В ожидании Варва-
ров»
04.10 «Qелі»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

14.00 «Лесник. Своя земля»
16.00 «На твоей стороне-2»
18.00 «Жала мен жауыздық»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.40 «На твоей стороне-2»
23.20 «Лесник. Своя Земля»
01.10 «Пес-5»
02.50 Т/х «Кектен туған махаббат»
04.00-04.30 «Кешкі жаңалықтар»

ЖЕТІСУ

07.05, 10.40, 10.50, 11.50 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир  
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Ай мен күн» телехикаясы  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Бүгін» 
11.30 Д/ф «Әлем ғажайыптары»
12.00 Жаңалықтар /тікелей эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20, 13.25, 14.45, 14.55 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.15 «Әсем әуен» 
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25, 15.45, 16.20, 16.50 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
16.00, 16.30 Новости
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.25, 17.45, 21.10 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир  
20.00 Д/ф «Әдептен озбайық»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Ай мен күн» телехикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд жұлдыздары»
23.00 «Талқы» 

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.30 Информбюро
07.30, 19.00 «Кім кінәлі» ток-шоу
08.30, 01.10  31 әзіл
09.30 Т/с «Городские легенды»
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.10, 21.55 «Ханшайым»
12.40, 21.00 «Ұшқан Ұя»
13.40 «Келіндер бәйгесі»
14.40 Ералаш
14.50 Худ/ф «Арена»
17.00, 18.00 Сериал  «Кухня»
19.00 «Кім кінәлі?» ток-шоу
20.00 ИНФОРМБЮРО
23.10 Кино. «Лэйк Плэсид : озеро 
страха»
02.40 «БАЗАРБАЕВТАР»
04.10 Whats upp?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
07.00, 14.20 Т/х «Серт пен сезім» 
08.00 «Оян, QAZAQSTAN»
10.00, 16.30 Т/с «Гадалка»
11.00, 19.30 Сериал «СПЕЦЫ»
13.00, 02.00  «Q-Елі»
13.20, 22.30 «Бастық боламын» 
15.20, 00.25 Т/с «Домик на счастье»
17.30, 23.25 Т/х «Көзайым»
18.30 «Aibat»
19.00 «Студия-7»
21.21 Т/х «Пиzнecмен Қанат» 
22.00 Т/х «Алғашқы махаббат»
01.30 Сериал «Побег из аула»
02.30 «Тамаша 7 км»
03.20 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна-online»

КТК

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «Қазба қазыналары»
06.25, 13.00, 15.00, 17.00, 20.15, 
02.50Aqparat
07.00 «Теледәрігер» 
08.00 «Көңіл толқыны»
08.50 «BEIJING -2022. Тау шаңғысы. 
Супер-Гигант (финал әйелдер). 
Тікелей трансляция
11.30, 18.00 Т/х «Дениз»
13.10 «Қызық екен»
14.00 «Теледәрігер» тікелей эфир
14.50 «BEIJING -2022. Биатлон. 
Спринт (Финал. Әйелдер 7,5 км). 
Тікелей трансляция
16.25 «Талпын»
17.15, 21.25 Т/х «Сарай сыры»
20.30, 02.25 «Ашық алаң» 
22.25 Т/х «Өмір ызғары»
23.25 Т/х «Ақжауын»
00.50 «BEIJING -2022. Биатлон. 
Спринт (Финал. Әйелдер 7,5 км)

ХАБАР

05.00, 16.30 Т/с  «Барыс. 
Generation»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит «Твои, мои и наши»
12.00 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
13.00 Зимние Олимпийские игры 
2022 г. Лыжные гонки. Прямой эфир
14.35 Т/х «Пәленшевтер»
15.00 «Бүгін»
15.45, 17.00 Зимние Олимпийские 
игры 2022 г. Прыжки с трамплина. 
Прямой эфир
18.05  Мегахит. «Приказано: Уни-
чтожить»
20.15 Қорытынды жаналықтар
20.40 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая  «Келінжан-2»
22.10 Олимпиада күнделігі. Дневник 
Олимпиады
22.30  «Түнгі хабар»
00.00 «Әсем әуен»
00.30 «Біреудің есебінен»

АСТАНА  

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.20, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.10 Т/х «Қызым»
12.10, 23.40 «Жауынгер»
13.20, 05.00 «Сырты бүтін»
14.00, 03.30 «Айтарым бар»
15.40, 04.15 «Қош келдіңіз!»
15.50 «Вопреки всему»
16.45 «Хон Гиль Дон» телехикая
18.10 «Фазилет ханым» телехи-
каясы
19.00 «Ене» телехикаясы
20.00, 02.40 «Астана таймс»
21.00 Т/х «Әйел тағдыры-2»
01.10 Т/х «Сүлеймен Сұлтан»
02.00 Т/х «1001 түн» 
05.30 «KazNet»

ЕВРАЗИЯ

06.00 «Жить здорово!»
07.00 «Қайрлы таң!»
08.00 «Доброе утро»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят»
11.10 Т/с  «Ищейка-6» 
12.15 Т/с  «Розыгрыш»
14.00 Новости
14.15 Жаңалықтар
14.30 «Қос лайк!»
18.30, 03.30 Басты жаңалықтар
19.00 Көреміз
20.00 «Главные новости»
20.35 «Поле чудес»
21.50 Т/с «Анонимный детектив»
01.30 Мужское/женское
02.15 Новости
02.30 Жаңалықтар
02.45 «Паутина»
03.30 «Басты жаңалықтар»
04.00 «Әйел сыры»

КТК

07.05, 04.00 Кешкі жаңалықтар
07.30, 02.50 Т/х «Кектен туған 

махаббат»
11.10 Новости
11.50, 01.10 «Пес-5»
14.00 «Лесник.Своя земля» 
16.00 «На твоей стороне»
18.00 «Жала мен жауыздық»
19.30, 04.00-04.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-дамайсыз»
20.35 «КТК web» 
21.00 Вечерние новости
21.40 «Нераскрытый талант-2» 

Жетісу

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир  
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Ай мен күн» телехикаясы  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
10.50 Инфо-блок
11.00 «Сегодня» 
11.30 Д/ф «Әлем ғажайыптары»
11.50 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.15 «Әсем әуен» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир  
20.00 «Арнайы репортаж» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Ай мен күн» телехикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд жұлдыздары»
23.00 «Талқы» 

31 канал

06.00«Әзіл студио»
06.30, 20.00 Информбюро
07.30, 02.40 Т/сл «Базарбаевтар»
08.30, 01.40 «31 әзіл»
09.30 «Городские легенды
10.00«Маша и медведь» 
11.30, 21.55 Т/сл «Ханшайым»
12.40, 21.00 «Ұшқан ұя»
13.40 «Келіндер бәйгесі»
14.40 Ералаш
15.00 Х/ф «Лэйк плэсид: озеро страха»
17.00, 18.00 Т/с  «Кухня» 
23.10 «Легенды №17»
04.10 What`s up?
05.00 «Ризамын»

7 канал 

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
07.00, 14.30 Т/х «Серт пен сезім»
08.00 «Оян, Қазақстан!»
10.00, 16.30 «Гадалка» 
11.00, 19.30 «Спецы»
13.00, 02.00 «Q-елі»
13.20, 22.30 «Бастық боламын»
15.20 Т/сл «Домик на счастье»
17.30, 23.25 Т/с «Көзайым»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия-7»
21.20 Телехикая «Пиzhесмен Қанат»
22.00 «Алғашқы махаббат»
00.25 Т/с  «Побег из аула»
02.30 «Тамаша 7км»
03.20 Т/х «Япыр-ай»
04.00 «Айна-онлайн»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 11 ақпан

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
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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

К¤КЕЙКЕСТІ№4 (1059) 04.02.2022

 Жыл санап елімізде, соның ішінде 
ауылдарда   медициналық  ұйымдардың  
бой көтеруі денсаулық сақтау 
саласының көз ілеспес жылдамдықпен 
дамып жатқандығының куәсі дерсің.  
Десе де көпшілік   ауылдардағы   жағ-
дайға  алаңдаулы-ақ. Осы тұста 
біз  ауыл медицинасының ахуалын  
саралауда  газетімізден арнайы    
айдар  ашып отырмыз. Ондағы мақсат 
– елді мекендердегі  медициналық 
мекемелердің тыныс-тіршілігінен  
және онда еңбек етіп келетін ақ 
желеңді абзал жандар туралы жазу. 
Ал, «айдардың»  алғашқы мақаласы   
Ақсу ауданына қарасты   Сағабүйен  
ауылының  дәрігерлік амбулаториясы 
мен ондағы ел денсаулығын  сақтауда  
аянбай  тер төгіп  жүрген  дәрігерлерге 
арналады. 

Денсаулықты сақтайтын – дәрігер 
болса, олардың халыққа қызмет 
жасауына мүмкіндік жасайтын – емхана 
емес пе.  Екі мыңға жуық  адамға 
медициналық қызмет көрсетіп келетін 
Сағабүйен ауылының  дәрігерлік  
амбулаториясы  1983 жылдан бері  
жұмыс  жасап  келеді.  Осыдан біраз 
жыл бұрын дәрігерлік амбулатория  
орналасқан   ғимаратттың тозығы жетіп,  
ауылдағы жеке  тұрғын үйдің біріне 
көшіріліпті.  Бүгінде  Алматы-Өскемен  
автожолы бойында орналасқан 
ауылдық   дәрігерлік  амбулаторияда    
2 дәрігер, 13  медбике, 2 тазалықшы, 
көлік  жүргізушісі   ел игілігі жолында 
қызмет етуде.  Сонымен қатар 6 
орынды  күндізгі  емдеу стационары  
жұмыс істейді. Емхана жұмысымен  
медициналық  мекемеде  отыз бес 
жылдан астам уақыт  еңбек етіп  
келетін  терапевт-дәрігер Бақытгүл  
САҒЫМБЕКОВА   таныстырды. Әңгіме 
барысында  ауылдық  амбулаторияның 
күндізгі емдеу стационарында ауыл 

АХУАЛЫҢ ҚАЛАЙ,  АУЫЛ  МЕДИЦИНАСЫ?

ДЄРІГЕРЛЕР ЌАНДАЙ 

Ќ¦РМЕТКЕ ДЕ ЛАЙЫЌ
 ҰЛТ САУЛЫҒЫ – ЕЛІМІЗДІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ 

КЕПІЛІ. АЛ, САУЛЫҒЫМЫЗДЫ САҚТАУҒА СЕПТІГІН 
ТИГІЗЕТІН САЛАНЫҢ БІРІ  – МЕДИЦИНА. СОҢҒЫ 
ЖЫЛДАРДА ОСЫ САЛАҒА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕ 
МІНБЕРДЕГІЛЕРДІҢ  НАЗАРЫНАН   ТЫС ҚАЛҒАН ЕМЕС.

тұрғындары күнделікті ем қабылдап 
жатқанын байқадық. Олар ақ халатты 
абзал жандарға дән ризашылықтарын 
да білдіріп жатты.  

Терапевт-дәрігер Бақытгүл  
Бимолдақызының сөзінше, Сағабүйен  
ауылдық    дәрігерлік  амбулаториясынан  
бөлек, Сағакүрес пен Қарашілік елді 
мекенінде  фельдшерлік пункт бар.

 Кез   келген   дертті ауыздықтауда   
дәрігер біліктілігі аса қажет. Тарас 
ауылының тумасы орта мектеп-
ті тәмамдаған соң Талдықорған 
қаласындағы зооветеринариялық 
техникумын үздік аяқтап, сол кездегі  
Целиноград мемлекеттік медициналық 
университетінің емдеу ісі бойынша оқуға 
қабылданып, 1985 жылы терапевт-
дәрігер мамандығын меңгерді. 

Еңбек жолын Талдықорған  қалалық  
ауруханасында  Бауыржан Искаковтың  
қарамағында  жұмыс істеуден бастады. 
1986 жылдан бастап  Сағабүйен  ауыл-
дық дәрігерлік амбулаториясында 
терапевт-дәрігер қызметін атқарады.   

Ауылдың тынысы қандай кең 
болса адамдарының пейілі де сондай. 
Әрбір отбасының  бір жақын адамына 
айналып кете баратын ауыл дәрігері күн 
мен түннің  қай бір мезгілінде болмасын 
жәрдеміне мұқтаждың жанынан 
табылып, талай бақытсыздықтың 
алдын бөгеп, алғашқы берген тиянақты 
ем, нақты нұсқамасымен нешеме 
дерттінің аяғынан нық тұрып кетуіне 
себепкер болды.

«Дәрігерлік мамандыққа ба-
ла кезімнен қызығушы едім. 
Қызығушылығым мақсатыма айналып, 
осы мамандықтың  иесі атандым. 
Өмірде екі нәрседен қателеспеу 
қажет дейді. Бірі – өмірлік жар таңдау 
болса, екіншісі – мамандық. Мен 
екеуінен де жаңылмаған, бақыт-ты 
жанмын. Жұмысым – менің сүйікті ісім. 

Ал науқастың алғысын алу мен үшін 
үлкен мәртебе. Ризашылық білдірген 
науқастың шынайы ілтипатын 
естігенде бұл мамандықты 
таңдағаныма қуанамын», – дейді  
Бақытгүл Бимолдақызы.

Тынымсыз  еңбек жолында ел 
көңілінен шығып үлгірген ауыл 
дәрігері    бұл дәрежеге  ең алдымен 
бала кезінен өзі қалаған  дәрігерлік 
мамандыққа деген құштарлығының 
арқасында қол жеткізді.  Кәсібін шын 
сүйген оның мехнатын маңдайының 
терімен жеңілдетіп, 
жүрек жалынымен өзін 
де, өзгені де жылыта 
біледі. Денсаулық 
күзетіндегі отыз бес 
жылда Бақытгүл  
апайды  сағабүйендік 
қауымға бауырдай етіп 
жіберген де осы мінезі, 
осы қасиеті болар.

Ол 2008-2010  
жылдарда  Көшкен-
талда,  2010-2011  
жылдары  Қызылағаш 
ауылдық  дәргерлік 
а м б у л а т о р и я с ы 
ж ұ м ы с ы н 
жауапкершлігіне алып, 
меңгерушілік қызметті  
атқарды.  «2010 жылдың көктемінде  
Қызылағаш ауылын су шайып кеткенін 
білесіздер.  Сол шақта  ауылда жұқпалы 
аурудың тарап кетпеуі  жолында  
аудандық аурухананың  бас дәрігері 
А. Жұмагелдин мен  қазіргі орын-
басар  Б. Құрымбайдың  атсалысумен 
үлкен жұмыс атқарылды. Бұл  ең-
бегіміз еленіп, Денсаулық сақтау 
министрлігінің Алғыс хатымен  
марапатталдық», – деп өткен 
күндерден сыр шерткен Бақытгүл 
Бимолдақызы  ауыл тұрғындарының 
сұрауымен 2010 жылдың күзінде 
қайта  Сағабүйен  ауылдық  дәрігерлік 
амбулаториясына терапевт-дәрігер 
болып еңбек жолын жалғастырған. 

«Өздеріңізге мәлім, 6 орынды  
күндізгі  емдеу стационары  жұмыс 
істейді деп айттым. Мұнда айына 
35-40 адам  тиісті емін алып шығады. 
Атап айтқанда, жедел, созылмалы 
бронхитпен,  бүйректің созылмалы 
ауруларымен, қан қысымының көте-

рілуі сынды сырқаты  барлар. Жалпы, 
медицина – жауапкершілігі мол әрі 
өте күрделі сала  ғой.  Сондықтан, 
айрандай  ұйыған  ұжымымыз  ауыл  
тұрғындары денсаулығын  нығай-
туда  күн мен түн, мереке  демей  
өз жұмысына жауапкершілікпен 
қарауды үйренген. Аудандық ауру-
хана басшыларынан  бастап,  бөлім 
дәрігерлерімен тікелей байланыста 
жұмыс істейміз.  Жүкті әйелдердің,  
ана мен баланың денсаулығына 
көңіл бөлуде де  қалыпты жұмыстар 

атқарылуда.  
Әңгіме басында  1995 жылдан 

бері  жеке тұрғын үйді ықшамдап,   
ауылдық  дәрігерлік амбулатория етіп  
алғанымызды тілге тиек еткенмін. 
Алдағы  уақытта  жаңа дәрігерлік 
амбулаторияның  құрылысын  бастау  
туралы жоспарға еніпті деп естідік. 
Мұны енді,  уақыт көрсетер»,  – 
деген   ауыл дәрігері  қазіргі таңда 
атқарылып жатқан жұмыстарға да 
тоқталып өтті. Айтуынша, соңғы жылда   
5 түрлі ауруға байланысты скринингтік 
тексерулер жүргізілуде.  Нақты айтсақ, 
артериялық қан қысымы, жүрек қан 
тамырлары,  жатыр-мойын,  емшек 
бездерінің қатерлі ісіктері   бойынша 
алдын ала тексерулерден өту.  Бұл 
–  ауруды асқындырмай,  дер кезінде 
анықтау жолындағы мемлекет 
тарапынан белгіленген жұмыстардың 
бірі болып табылады. Ал,  тексеруден   
жылына  220-230 адам өтеді екен.  
Мұнымен қатар ауруларды басқару 
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Қайрат Оразғалиұлы 1965 жылы 28 қыркүйекте Алматы облысы Алакөл 
ауданына қарасты  Қызылқайың ауылында дүниеге келген. 18 жасында  
ауылдық орта мектепті  бітіріп, әскерге аттанған. 1983-1986 жылдарда  Кеңес 
әскерінің «Әскери -теңіз флотының» бөлімінде әскери борышын абыроймен 
өтеп келген соң  Мәскеудегі атақты М.Ломоносов атындағы жоғары оқу орны-
на түседі. 1988 жылы жоғарғы оқуын аяқтап, туған ауылына оралады. Білімді 
жас жігіт Мәскеуден жинап келген тәжірибесі мен  бойындағы білім қазынасын 
туған жерінің гүлденуіне жұмсайды. Атақ пен даңқ қумай,  туған ауылына келіп 
еңбек етуі көпке үлгі боларлық өнегелі іс. 1988 жылдан  1995 жылға дейін 
комсорг,  совхоз директорының орынбасары болып түрлі қызмет  атқарды. 
1995 жылы Алматы қаласына қоныс аударып, ТОО «РАИЗ и К-ның» директо-
ры болып тағайындалды.  Еңбек ете жүріп  1999-2003 жылдары «Қазақ эко-
номика және Консалтинг» университетінде «қаржы және несие»  мамандығы 
бойынша білім алды. Осылайша ол алғырлығымен қатар мол тәжірибесінің 
арқасында жаңа белестерді бағындырды. Қайрат Оразғалиұлының бұл ісі әр 
уақытта білімнің пайдасын терең сезініп, оқудан, үйренуден жалықпағанын 
көрсетеді. Қазіргі таңда Алматы қаласындағы «Саңыраулардың қазақ қоғамы» 
қоғамдық бірлестігінің «№3 Алматы оқу-өндірістік кәсіпорыны» мекемесінің 
директоры қызметін атқарады.

Қайрекеңнің еңбекке жақын болуы әкесі мен анасынан дарыған қасиет. 
Әкесі Оразғали ақсақал да өз заманындағы ауқаттылардың санатынан 
көрінген кісі. Ол қатарынан бірнеше жыл жүз қойдан екі жүз жиырма  қозы 
алғандықтан елдің мақтанышына айналып, республика көлемінде еңбек 
етудің зор үлгісін көрсеткен қария. Сондай-ақ еңбекқорлығымен бірге өзіне 
тән даналығымен де абырой жинап«Қазақстан чемпионы»атанған адам.

 Анасы Пархинур апай да ұлының бойына  адамгершілік, адалдық, 
батылдық қасиеттерін сіңіріп, азамат болып қалыптасуына зор үлесін қосқан 
батыр ана. Қайрат Оразғалиұлы өсіп жетілген соң, перзенттік парызын 
өтеу жолында анасын бірнеше рет Меккеге қажылыққа апарып, ақ бата-
сын алған азамат. Жүрегіне иман ұялаған азаматтың ел-жұрты үшін істеген 
қайырымдылық істері өте көп. Қазақтың «бай болсаң  халқыңа пайдаң тисін»  
деген сөзін терең сезініп, жомарттығымен жұршылыққа аты танылды.

 Қайрат Оразғалиұлы қазіргі таңның өзінде көптеген адамды жұмыспен 
қамтып, мәселелерінің шешілуіне көмегін тигізіп отыр. Бұдан өзге жыл сайын 
ауылына, өзі білім алған мектебіне түрлі көмек көрсетіп, білім шаңырағына 
қолдау білдіріп тұрады. Өзі оқыған мектебіне түрлі сыйлықтар мен қоса  тіпті 
үлкен қазақ үй де тарту еткенін білеміз.Сондай-ақ еліміздің өзге аймақтарына 
да ағаш отырғызып, көгалдандыру жұмыстарына  атсалысып келеді. Қайрат 
ағаның ел сүйсінетін тағы бір зор ісі – қайырымдылықты өз атынан ғана емес, 
өзгенің атынан да жасауы. Бұл екінің бірінде кездесе бермейтін асыл қасиет. 
Қазіргі таңда кейбір кәсіпкерлер секілді арзан «хайп» қуаламай, ел жағдайының 
жақсаруына сәл де болса үлес қосуға шамасы келіп жүргеніне іштей бол-
са да қуанады. Сонымен қатар әдебиет пен мәдениет саласында жүрген 
шығармашыл жандарға да  қолдауын тигізген мәрт. Сөзімнің  дәлелі  бол-
сын,  былтыр ғана,  2021 жылы жетісулық белгілі ақын Жангелді Немеребайға 
(шығармашылығымен танысқан соң) өзі хабарласып, қабылдауына шақырды. 
Осы таныстықтан кейін ақынның «Ай туған сәт» атты жыр жинағын жарыққа 
шығарып бергеніне де куәміз. Ақынын іздеп, кітабын шығарып беруі қазақы 
мәрттіктің ерен үлгісі емес пе?!.

Қайрат Оразғалиұлы  құдай қосқан жары  жары Назгүл Жеңісқызымен 
бірге Азияна, Әлішер,  Әмір, Ақбота есімді төрт бала тәрбиелеп отырған 
үлгілі отбасылардың бірі. Өзінің тынымсыз еңбегінің арқасында мемлекеттік 
«Құрмет» орденімен қатар «Ерен еңбегі үшін», сондай-ақ, Тәуелсіздіктің 20 
жылдығы мен  25 жылдығына арналған мерекелік медальдармен марапат-
талды.

 Жомарт адам берген сайын Алла Тағала ол адамның жолын ашып, тағы 
да бере түсуіне жағдай жасайтыны анық. Сондықтан кәсібін дөңгелеткен жас-
тар Қайрат Нұрғалиевтың өнегелі ісіненен үлгі алса, туған еліміз бен  дархан 
жеріміздің одан әрі  гүлдене берері сөзсіз. 

Е. НҰРАХМЕТ. 

бағдарламасы шеңберінде де ауқымды 
жұмыстар қолға алынған. Жоба-
ның мәні пациенттің медициналық 
қызметкерлердің мультитәртіптік ко-
мандасымен ынтымақтастықта өз 
денсаулығының жағдайын өзі бақылап 
отыруы болып табылады. 

«Аурудың алдын алуда ел 
арасында жүргізілетін ақпаратты 
жұмыстардың  маңызы өте зор. 
Әсіресе, қазіргі таңда орын алған 
коронавирус инфекциясының таралуы 
кезіндегі дерттің қалай жұғатыны, 
оның алғашқы  белгілері туралы, ана 
мен бала денсаулығына қатысты 
ақпараттарды мобильді  телефон,  
аудио және видео жазбалар арқылы 
таратып отырамыз. Осы орайда 
вакцина алуға қатысты  жұмыстар 
да күн тәртібіндегі басты  мәселенің 
біріне айналды. Екпенің бірінші  
және екінші компонентін алғандар 
ревакцинациядан өтуде. Аудандық 
аурухананың арнайы мамандары ел 
ішінде түсіндірме жұмыстарын да 
тиянақты   жүргізіп  келеді.  

Сағабүйен ауылдық дәрігерлік 
амбулаториясы  орын тепкен жер   жол 
үсті  болғандықтан біз  көлікте келе 
жатып  қан қысымы көтерілгендерге, 
жол апатына ұшырағандарға алғашқы 
дәрігерлік көмек беруге  даяр тұрамыз.  
Қысқасы,  өзімізге жүктелген барлық 
шаруаны жедел әрі мінсіз атқаруға 
үйренгенбіз»,  – дейді Б. Бимолдақызы.      

Мамандығын сүйетін білікті   
маман отбасында аяулы жар, екі 
баланың  анасы. Бүгінде немере сүйіп 
отырған ардақты әже. Тындырым-
ды тірлігінің арқасында Денсаулық 
сақтау министрлігінің  Алғыс хаты 
және  Құрмет грамотасымен  мара-
патталды.  Еңбектің еленіп, алғыс 
болып қайтқанына қуанатын маманның 
мамандығына деген құрметі үлгі алуға 
тұрарлық.

Ақ желеңді абзал жанның қай-
қайсысы да құрметке лайық. Десе де, 
өмірге ұрпағының аман-сау келуіне 
үлес қосатын акушерлік  қызметін 
әрбір ана ұмытпаса керек. Өмірге 
перзенттің келуі – жауапты әрі 

таңғажайып құбылыс. Осы сәтте анаға 
дем беріп, дені сау ұрпағын бауырына 
басуға себепкер болатын да осы 
сала мамандары. Адамзат өмірі үшін 
жауапкершілік арқалайтын маман 
иесі – Сағабүйен ауылдық   дәрігерлік 
амбулаториясының  акушері  Нәзгүл  
ЖҰМАБЕКОВА.

Медицина саласындағы жиырма 
жылдық еңбек өтілі акушерлік 
қызметпен астасқан ол Есеболатов  
ауылындағы он жылдық мектепті 
бітірген соң анасының ізімен медицина 

жолын таңдаған.  Талдықорғандағы  
медициналық   училищенің  фельдшер 
мамандығы бойынша білім алды.   
Оқу орнын  тәмамдаған жылы Ақсу 
аудандық орталық ауруханасына 
медбике болып  орнығып, он жыл 
тапжылмай еңбек етті.  2002 жылдан 
бері  Сағабүйен ауылдық  дәрігерлік 
амбулаториясында акушерлік қызметті 
атқарып келеді.   

«Өмірге ұрпақтың келуі – маңызды 
үрдіс. Болашақ мемлекет иелерінің 
саулығы – бүгінгі ананың саулығымен 
тікелей байланысты. Біз сол  ана мен 
баланың амандығы үшін еңбек етеміз.  
Мен үшін нағыз бақыт – бөпесін 
бауырына басып, қуанған ананың 
жымиған жүзін көру», – деген Нәзгүл 
Барлыққызы   өткен жылда   жүктілік 
кезеңіндегі  50 әйелдің  аман-есен 
босанғанын,  қазіргі таңда тіркеуде 21 
жүкті әйел тұрғанын  айтты. Олардың 
арасында дәрігердің күнделікті 
қадағалауына алынғандары да бар.  

Отыз жылдан астам бір салада 
еңбек етіп келетін Н. Жұмабекова    
дәрігер болу үлкен мәртебе екенін, 
ал мамандық таңдау үшін адам ең 
алдымен өзін, өз бейімділігін тануы 
қажеттігін де баса  айтты. 

Қалай десек те, өзге адамның 
денсаулығы үшін еңбек етіп, ыстық 
ықыласы мен аялы алақанын ұсына 

білетін ақ халаттылардың еңбегі ерен-
ақ. Қазіргі пандемия бұрынға қарағанда 
дәрігердің қадірін арттырып, адам 
өміріндегі орнын айқындай түскендей. 
Үзілгелі тұрған үмітті қайта жалғайтын, 
тіпті кейде ажалдан арашалап, екінші 
өмір сыйлайтын ақ халаттылар қандай 
құрметке де лайық дерсің.

Сарби ӘЙТЕНОВА

АҚСУ АУДАНЫ

АХУАЛЫҢ ҚАЛАЙ,  АУЫЛ  МЕДИЦИНАСЫ?
ЖАНЫҢДА  ЖҮР  ЖАҚСЫ АДАМ

ЖОМАРТ ЖҮРЕКТІ 
ЖАН
Бүгінгі уақытта 
мәрт, жомарт адам-
дарды меценат, 
демеуші деп те 
айтып жатады. 
Сондай жандардың 
қатарына кәсіпкер, 
меценат , ҚР 
«Құрмет» орденінің 
иегері Қайрат 
Нұрғалиевті қосар 
едік.
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Задержан подоЗреваемый 
погрома на кладбище

Убили сибирскУю косУлю в нацпарке 

Медиация

Браконьерство

Электронное правосудие

Для Достижения 
прозрачности и 

Доступности                 
последнее время в судебной системе нашей республики активно идут об-

ширные процессы модернизации. казахстанская судебная система внедрила в 
свою работу более современные и открытые форматы взаимодействия с обще-
ством. речь идет о 100-процентном электронном суде. во всех судах республики 
казахстан заработала новая автоматизированная информационно-аналитическая 
система «төрелік», которая интегрировала в себе весь электронный архив судеб-
ных документов, интернет-ресурсы судов и один из главных инструментов для 
диалога с судами – сервис «судебный кабинет». 

Так, с июня 2014 года функционирует 
электронный сервис «Судебный кабинет» - 
это единое окно доступа, где имеется возмож-
ность подачи в режиме онлайн, с помощью 
электронной цифровой подписи, искового 
заявления, апелляционной жалобы, кассаци-
онного ходатайство и электронного обраще-
ния. При этом в сервисе «Судебный кабинет» 
пользователь одновременно может оплатить 
государственную пошлину также в онлайн 
режиме, либо приложить банковскую квитан-
цию, чек с терминала оплаты.

Также в интернет-ресурсе Верховного  
Суда  открыт  новый  сервис «Внешняя оценка 
судов». Проект «Внешняя оценка судов» реа-
лизован с одной стороны для дальнейшего 
обеспечения открытости, с другой – как объ-
ективный инструмент оценки работы судов и 
судей с целью определения уровня доверия 
населения, защищенности прав и законных 
интересов граждан в суде. В отличие от дру-
гих инструментов общественного контроля во-
первых, в анкетирование во внешней оценке 
судов могут принять участие только участники 
судебных процессов. 

Важнейший аспект проекта, несомненно, 
то, что мы получим объективный срез обще-

ственного мнения в отличие от сомнительных 
высказываний в тех же, к примеру, социаль-
ных сетях и комментариях.

Еще одна отличительная особенность ан-
кетирования – проведение его посредством 
сервиса «Судебный кабинет», завоевавший 
популярность в последнее время среди ка-
захстанцев. Результаты анкетирования и 
предложения напрямую поступают в главный 
орган судебной власти – Верховный Суд, что 
исключает местное влияние на его результаты 
и итоги.

Внедрение и применение современных 
технологий, в том числе вышеуказанных 
проектов в судебной системе упрощает су-
допроизводство, снимает бюрократические 
барьеры, минимизирует контакт сотрудников 
судебной системы с гражданами, что способ-
ствует снижению подверженности коррупции, 
экономит время и средства граждан, позволит 
достичь максимальной прозрачности и до-
ступности судебной системы для населения 
страны.

айнур сеильХанова,
главный специалист 

талдыкорганского городского суда.

происшествие

Гибкая и 
неформальная процедура

дтп

ЖЕНЩИНУ  СПАСЛИ, зАЖАтУю 

в ИСкорЕЖЕННой мАшИНЕ, 

в СЕвЕрНом кАзАхСтАНЕ

Днем 15 января на сельский пункт связи пожарной части поступило сообщение о 

том, что на трассе Кокшетау-Рузаевка, между селами Комаровка и Антоновка, произо-

шло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в автомобиле зажало 

человека.
«На место ДТП немедленно выехал дежурный караул части, возглавляемый капита-

ном гражданской защиты Олжасом Кабдушевым. По прибытии выяснилось, что произо-

шло лобовое столкновение двух легковых машин — Lexus и Volkswagen Passat. Из ав-

томобиля Volkswagen была спасена женщина 1977 года рождения, направлявшаяся из 

Есильского района в Имантау», — рассказали в ДЧС.

Женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, получила множе-

ственные травмы ног и была в шоковом состоянии.

«Счет шел буквально на минуты — ребята вскрыли дверцу и освободили зажатые 

искореженным металлом ноги пострадавшей. Осторожно перенесли ее на носилки и 

вместе с сотрудниками полиции и медицинскими работниками погрузили в машину ско-

рой помощи. Она была экстренно доставлена бригадой скорой помощи в Айыртаускую 

районную больницу. Ее жизнь вне опасности», — прокомментировал спасательную опе-

рацию инженер районного отдела по ЧС лейтенант гражданской защиты Мурат Жамбы-

лов.
Водителям обеих машин, находившимся в шоковом состоянии, также была оказана 

помощь медицинскими работниками.

Накануне синоптики распространили штормовое предупреждение об усилении ве-

тра в Северо-Казахстанской области. На севере, юге, западе области ожидается метель. 

Ветер юго-западный 15−20 м/с, ночью на юго-западе области порывы 23−28 м/с.

Пассажирка иномарки во время аварии получила множественные травмы 

ног и была в шоковом состоянии. В Северо-Казахстанской области по-

жарные спасли женщину, зажатую в искореженной в ДТП машине, сообщи-

ли Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента по ЧС.

институт приМирения в оБновленноМ гражданскоМ судопроизводстве 
Можно рассМатривать как единство двуХ ЭлеМентов – права, регулирующе-
го процессуальные действия суда по приМирению. наряду с разъяснениеМ 
преиМуществ приМирительныХ процедур, к которыМ Можно отнести соХра-
нение Между сторонаМи взаиМоотношений, отсутствие дальнейшиХ спо-
ров и конфликтов, а также связанныХ с ЭтиМ нервныХ и МатериальныХ за-
трат, потерь личного вреМени, проБлеМ с исполнениеМ судеБного решения 
и т. д. 
   Напомним, что у нас в этом направлении  
с  01 января 2016 года на законодательном 
уровне путем включения в новый Гражданский 
процессуальный кодекс, действует судебная 
медиация. Судебная медиация – примири-
тельная процедура урегулирования спора 
(конфликта) между сторонами судебного про-
цесса при содействии судьи, осуществляюще-
го примирительные процедуры. 

Во время процедуры медиации стороны, 
участвующие в конфликте, самостоятельно 
приходят к взаимовыгодному решению, опи-
раясь на опыт, знания и умения медиатора.  
Разрешение споров полностью зависит от 
воли самих спорящих. Особенностями медиа-
ции является то, что процедура гибкая, нео-
фициальная и неформальная. В медиации не 
выясняется кто прав, а кто виновен. Основная 
цель медиации – конструктивный поиск реше-
ний возникших противоречий. Внедрение ме-
диативных форм разрешения споров окажет 
позитивное воздействие на судебную систему.

Соглашение об урегулировании спора 
(конфликта), достигнутое сторонами медиа-
ции при проведении примирительных про-
цедур, заключается в письменной форме и 

Полицейские Алматинской области 
сообщили о задержании 34-летнего муж-
чины, обоснованно подозреваемого в 
погромах на кладбище. В полицию был 
доставлен житель Уштобе, страдающий 
с детства умственной отсталостью. В 
правоохранительном ведомстве отмети-
ли, что причастность задержанного к пре-
ступлению подтверждается показаниями 
свидетелей и результатами экспертиз.

«Установлено, что осквернение за-
хоронений произошло 16 января. По-
вреждены 14 могилок, у которых вырва-
ны и разломаны оградки, деревянные и 
железные кресты, надгробные надписи 
и памятные венки. Фактов краж не выяв-
лено. Родственники усопших поставлены 
в известность», — сообщили в пресс-
службе департамента полиции Алматин-
ской области.

Подозреваемого уже поместили на 
лечение в психоневрологический дис-
пансер. 60-летняя мать подозреваемого 

уштоБинскиМ вандалоМ оказался 34-летний душевно-
Больной Мужчина. его причастность к уголовноМу право-
нарушению подтверждается свидетельскиМи показани-
яМи и результатаМи Экспертиз, передает корреспондент 
NUR.KZ со ссылкой на департаМент полиции алМатинской 
оБласти.

записала видеобращение к обществен-
ности, в котором просит прощение за по-
ступок своего сына, страдающего с дет-
ства умственной отсталостью тяжелой 
степени. Как выяснилось, 34-летний по-
дозреваемый проживает в Уштобе, он с 
детства страдает психическим расстрой-
ством. Мужчина не может внятно разго-
варивать и изъясняется с родными при 
помощи жестов и звуков.

Как сообщалось, неизвестный устро-
ил погром на православном кладбище в 
городе Уштобе. Видео разломанных кре-
стов и кладбищенских оградок распро-
странили в соцсетях.

Ранее местные жители обнаружили 
на кладбище разбитые и разбросанные 
всюду надгробные таблички, разломан-
ные железные кресты и оградки. Горожа-
не обратились с заявлением в местную 
полицию, потребовав установить и нака-
зать виновных.

подписывается сторонами. При достижении 
сторонами соглашения об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке судебной медиа-
ции судья, в производстве которого находится 
дело, выносит определение, постановление о 
его утверждении и прекращении производства 
по делу. Судья, осуществляющий примири-
тельные процедуры, при проведении судебной 
медиации руководствуется нормами, установ-
ленными Законом «О медиации» и ГПК.

Заключенное в ходе медиации соглашение 
об урегулировании спора (конфликта) вступа-
ет в силу в день его подписания сторонами, 
подлежит исполнению сторонами медиации 
добровольно в порядке и в сроки, указанные 
в соглашении. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения такого соглашения 
сторона медиации, нарушившая соглашение, 
несет ответственность в порядке, предусмо-
тренном законами Республики Казахстан.

серик нурБай,
главный специалист специализированного 

межрайонного суда по делам 
несовершеннолетних 

алматинской области №1.

Трое казахстанцев задержаны 
за незаконную охоту в государ-
ственном национальном парке. 
Инспекторы Тургенского филиала 
Иле-Алатауского государственного 
национального природного парка 
задержали трех браконьеров, стре-
лявших в сибирскую косулю, - пере-

дает Sputnik.
В процессе обхода террито-

рии квартала № 9 Есикского лес-
ничества инспекторы Жылсбаев, 
Кумарбеков, Серикжан, Байтасов 
вышли на браконьеров, которые в 
тот момент разделывали сибирскую 
косулю. По словам инспекторов, на 

месте происшествия лежали мясо, 
голова, кожа и внутренности сибир-
ской косули.

Мужчины, занимающиеся неза-
конной охотой, были задержаны на 
месте. Все они являются гражда-
нами Казахстана, сообщила пресс-
служба комитета лесного хозяйства 

и животного мира Минэкологии.
При задержании у правона-

рушителей изъято ружье марки 
«Вепрь-308» калибра 7,62, и два 
безымянных переделанных ружья. 
Правонарушители доставлены в 
отдел полиции Енбекшиказахского 
района Алматинской области. Сей-

час ведется досудебное расследо-
вание.

Напомним, в Казахстане за неза-
конную охоту предусмотрена уголов-
ная ответственность. В соответствии 
с законом «Об особо охраняемых 
природных территориях» охота на 
них запрещена.
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ШАҢҒЫ ҚОССАЙЫСЫ

Egemen.kz сайтынынан алынды.

СПОРТТЫЊ 8 ТYРІНЕН БАЌ СЫНАЙДЫ
Бірер күннен соң Қытай астанасы Бейжіңде 2022 жылғы Қысқы Олимпия 

ойындарының алауы жағылады. Биылғы ақ қар, көк мұз үстіндегі бәсекеде 
Қазақстан құрамасы сапынан 34 спортшы спорттың 8 түрінен бақ сынайды.

Әсіресе шаңғы қоссайысында өнер 
көрсететін спортшымыздың жолына ерекше 
үңілеміз. Өйткені Қазақстан құрамасы 1994 
жылдан бергі Қысқы Олимпиада тарихында 
биыл тұңғыш рет дәл осы спорт түрінен бақ 
сынауға мүмкіндік алды. Тарихи жолдаманың 
иегері – 26 жастағы алматылық Ш. Ракпаров. 
Жерлесіміз үш мәрте әлем біріншілігінде бақ 
сынаған.

«Халықаралық жарыстарда жиған ұпа-
йымыз бойынша Олимпиадаға жолдама 
берілді. Шыңғыс үшін бұл Олимпиада үлкен 
тәжірибе болары анық. Екінші жолдама ала-
тын мүмкіндігіміз де болған. Алайда ұпай 
санының аздығына байланысты ол жолдама-
дан қағылдық»,  – деді команданың бас бапкері 
Ділшат Мираев.

Шыңғыс Ракпаров Алматы қаласында 
дүниеге келген. Бозбала  шағында елішілік 
жарыстарда тәуір нәтижеге ие болған ол 2013 
жылдан бастап халықаралық ареналарда бой 
көрсете бастады. Ол сол жылы Польшаның 
Щирк қаласында ұйымдастырылған FIS ку-
богында бақ сынап, мәре сызығын небәрі 
91-ші болып кескен еді. Бұл оның шетелдегі 
алғашқы ең ірі жарысы болатын. Кейіннен 
ол түрлі байрақты бәсекелерде ел намысын 
қорғады. 2017 жылы Алматы мен Астанада 
ұйымдастырылған қысқы Азиадада Қазақстан 
құрамасының ең үздік нәтижесін көрсетті.

«Олимпия ойындарына дайындық жоғары 
деңгейде өтіп жатыр. Карантин кезінде 
жаттығу жасауға әбден үйрендім. Ал іріктеу 
кезеңдеріне тоқталар болсам, жарыстар 
өте қиын болды. Пандемияға байланысты 
көптеген жарыстан қалып қойдық. Әрине, 
бұл өз кезегінде спорттық бабымызды 

сақтап тұруға кері әсерін тигізді. Деген-
мен алға қойған мақсатымызды орындадық. 
Олимпиадада шаңғы қоссайысынан ел намы-
сын алғаш болып қорғаймын. Бұл – мен үшін 
үлкен абырой», – дейді Ш.Ракпаров.

Аталған спорт түрінің тарихына үңілетін 
болсақ,  елімізде шаңғымен трамплиннен 
секіру және шаңғы қоссайысы спортының 
дамуы Қадыр Нүкин, Александр Степанов, 
Сергей  Гиржен және Павел Чулок секілді 
спортшылардың есімдерімен тығыз бай-
ланысты. Олар Алматы маңайында К-20,  
K-25 санаттағы трамплин салып, жергілікті 
тұрғындардың осы спорт түрімен жаттығуына 
зор мүмкіндік жасады. Екінші дүниежүзілік 
соғыс аяқталғаннан кейін А.Степанов ше-
кара училищесінің курсанттарымен бірге 
Алматының іргесіндегі «Таулы қырат» мекені 
аумағында  50 метрлік трамплин салды.

Ал 1956 жылдың жазында  дене шынық-
тыру институтының оқытушысы Эдуард 
Чупровтың  бастамасымен 55 метрлік трам-
плин бой көтерді. Арада бір жыл өткенде 
бұл жерде шаңғымен трамплиннен секіру 
және шаңғы қоссайысы бойынша бірінші 
республикалық жарыс ұйымдастырылды.

1959 жылы Қазақстанда осы спорт түрінен 
тағы ауқымды жарыстың жалауы желбіреді. 
Яғни, КСРО құрамындағы 9 республиканың 
ең үздік спортшылары бас қосып, өзара кім 
мықтыны анықтады. Арада үш жыл өткеннен 
кейін, яғни 1962 жылы шаңғымен трамплиннен 
секіру және шаңғы қоссайысынан Қазақстан 
құрамасының спортшылары Бакурианиде 
(Грузия) өткен КСРО Спартакиадасында жал-
пы  командалық есепте бесінші орынға табан 
тіреді. Сондай-ақ  дәл сол жылы Қазақ КСР-

нің 14 дүркін чемпионы Александр Чивжель 
қазақстандық спортшылар арасында ең бірінші 
болып  «Спорт шебері» деген атаққа ие болды.

1964 жылы елімізде жасанды жабы-
ны бар трамплин пайдалануға беріліп, 
спортшыларымызға жыл бойы жаттығу 
жасауға мүмкіндік пайда болды. Бұл өз 
кезегінде қазақстандық спортшылардың 
КСРО біріншіліктеріндегі жаңа табыстарға 
қол жеткізуіне септігін тигізді. 1966 жылы 
Қазақстанда шаңғымен трамплиннен се-
кіру және шаңғы қоссайысы бойынша 
мамандандырылған алғашқы мектеп ашылды. 
Оны 1970-1990 жылдар аралығында Қазақ 
КСР-нің бірнеше дүркін чемпионы Қадыр 

Нүкин басқарды. Аталған мектеп сол жылда-
ры көптеген жоғары дәрежелі спорт шеберін 
тәрбиелеп шығарды.

Міне, аталған спорт түрінің Қазақстанда 
кең етек жаюының қысқаша тарихы осын-
дай. Алдағы уақытта бұл спорт түрі бұдан да 
жақсырақ танылып, алдағы Олимпия ойында-
рында жолдама саны бірнеше есеге артады 
деп үміттенеміз.

Айта кетейік, Бейжің Олимпиадасында 
шаңғы қоссайысынан үш жүлде жиынтығы 
сарапқа салынады. Бір қызығы, шаңғы 
қоссайысы – биылғы Олимпиадада тек қана 
ерлер бақ сынайтын жалғыз спорт түрі.

1929 жылы тұсауы кесілген халықаралық жарыс биыл 73-ші мәрте 
өткелі отыр. Алғашында бұл жарыс Vuelta al  Levante деген атаумен 
өткізілсе, 1984 жылдан бастап қазіргі атымен ұйымдастырылып келеді. 
Бұл додада қазақстандық спортшылар бір мәрте жеңіс тұғырына көтерілді. 
Атап айтсақ, 1999 жылы франциялық Ag2r Prévoyance командасында өнер 
көрсеткен, қазіргі таңда Astana Qazaqstan Team клубының бас менеджері 
Александр Винокуров топ жарды. Ал 2019 жылы қазақстандық «Астана» 
клубының испаниялық өкілі Ион Исагирре жеңіске жеткен болатын. 2018 
жылы «Ас тананың» екі өкілі Луис Леон Санчес пен Якоб Фульсанг бірінші 
және екінші орынды бөліссе, «Астана» ең үздік команда атанған-ды.

Astana Qazaqstan Team сапынан биылғы жарыста Мануэле Боаро (Ита-
лия), Давид Де Ла Крус (Испания), Фабио Феллине (Италия), Антонио Ни-
бали (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Александр Рябушенко (Бела-
русь) және Андрей Зейц (Қазақстан) үздіктер қатарынан көрінуді көздейді.

Атап айтқанда,  52,2  килоға дейінгі салмақта жұдырықтасқан Бағдат Жұбаныш финалда ресейлік Фархад 
Рахмоналиевті жеңіп, аралас жекпе-жектен үш дүркін әлем чемпионы атанса, Бекзат  Жасия (65,8 кг) әлемдік 
додада ел қоржынына екінші алтынды салды. Жерлесіміз финалда испаниялық Хуан Изкуэрдоны төрешілердің 
шешімімен жеңді.

56,7 килода жұдырықтасқан Дастан Жақыпбеков күміс жүлдеге қол жеткізсе, Қазақстан әйелдер команда-
сынан Айжан Әбдіқадыр (70,3 кг) да күміспен күптелді. Аса ауыр салмақтағы Расул Хатаев (120,2 кг) финалда 
ресейлік спортшыдан жеңіліп, екінші орынға табан тіреді.

Қазақстан жеңіл атлетика федерациясының мәліметі бойынша, 
қазіргі таңда екі жерлесіміз, атап айтқанда,  Надежда Дубовицкая 
мен Давид Ефремов әлем чемпионатына қатысу мүмкіндігіне ие бол-
ды. Чемпионат ережесі бойынша, жеңіл атлеттер байрақты бәсекеге 
қатысу үшін тиісті нормативті орындауы тиіс. Қазақстандық спортшы-
лар дүниежүзілік біріншіліктің жолдамаларын Олимпия ойындарының 
жеңімпазы Ольга Рыбакованың жүлдесіне арналған халықаралық жа-
рыста  Қазақстан кубогы мен XXXI ел чемпионатында сарапқа салады.

Айта кетерлігі, іріктеу кезеңі 2022 жылдың 7 наурызына дейін 
жалғасады. Ал биылғы әлем чемпионаты 18-20 наурызға жоспарланған.

ЖЕҢІЛ  АТЛЕТИКА

ЖОЛДАМА  ЖОЛЫНДАFЫ 
ЖАРЫСТАР

Қазақстандық спорт-
шылар биыл Сербия 

астанасы – Белградта 
жалауы желбірейтін 

жеңіл атлетикадан 
жабық кешендегі 

әлем чемпионатының 
іріктеу жарыстарына 

қатысып жатыр.

АЛҒАШҚЫ ЖАРЫС

«ВАЛЕНСИЯ  
ВУЭЛЬТАСЫНА» ЌАТЫСАДЫ

Биылдан бастап 
атауы Astana Qazaqstan 

Team болып өзгерген 
қазақстандық велоклуб  

2022 жылғы алғашқы 
жарысын Испания тас 

жолдарындағы дәстүрлі 
«Валенсия вуэльтасынан» 

бастайтын болды.

АРАЛАС ЖЕКПЕ-ЖЕК

YШ ДYРКІН ЄЛЕМ ЧЕМПИОНЫ

АРАЛАС ЖЕКПЕ-
ЖЕКТЕН БІРІККЕН 

АРАБ ӘМІРЛІКТЕРІНІҢ 
БАС ШАҺАРЫ  – АБУ-
ДАБИДЕ ӨТКЕН ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНАТЫН-
ДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
СПОРТШЫЛАР ЖА-

СЫНДАЙ ЖАРҚЫЛДАП,  
НӘТИЖЕЛІ ӨНЕР 

КӨРСЕТТІ.

Өзінің алғашқы табыстарына Наум Болгарияның 
туы астында өнер көрсеткен кездері қол жеткізді. 
Бірақ тегі түрік болғандықтан, ол үнемі өзінің тарихи 
отанына оралуды аңсайтын. Содан 1986 жылы Мель-
бурнде өткен жарыста қонақүйден қашып шығып, 
бірден Түркияға тартты. Екі дүркін әлем чемпионы-
нан айырылған болгариялықтар Халықаралық ауыр 
атлетика федерациясына шағымданып, өтемақы 

ретінде 1 250 000 АҚШ долларын талап етті. Ол кез-
де бұл өте көп ақша еді. Десек те олардың бұл өтініші 
қанағаттандырылып, асқан дарын иесі халықаралық аре-
нада Түркияның намысын қорғау мүмкіндігіне ие болды.

Анадолы еліне келген бетте ол бірден өз есімін Наим 
Сүлейманоғлы деп өзгертті. Одан кейін-ақ көптеген 
толағай табысқа қол жеткізді. Өзінің спорттық карьера-
сында Наим үш дүркін Олимпиада чемпионы атанды. 
Атап айтсақ, 1988 жылы Сеул, 1992 жылы Барселона 
және 1996 жылы Атлантада өткен ғаламдық ойындарда 
алдына жан салмады. Сөйтіп, оның есімі үш дүркін Олим-
пия ойындарының жеңімпазы атанған тұңғыш зілтемірші 
ретінде тарихта қалды. 1985-1995 жылдар аралығында 
өткен әлем чемпионаттарында жеті мәрте топ жарды. 
Бес рет Еуропа біріншілігінде қарсылас шақ келтірмеді. 
Әлем кубогын үш мәрте ұтып, социалистік бағыттағы 
мемлекеттердің басын қосқан «Достық» додасында да  
дара шықты.

Сүлейманоғлы 2000 жылы Сиднейде алауы тұтанған 
Олимпия ойындарында да бой көрсетті. Бірақ 33 жастағы 
ардагер ауыр атлеттің жасыл құрлықта бағы жанбады. Со-
дан кейін ол үлкен спорттан қол үзіп, Түркия парламентінің 

«КІШКЕНТАЙ  ГЕРКУЛЕС»
Осыдан 55 жыл бұрын, яғни 1967 жылдың 

қаңтарында Болгарияның Кырджали өңірінде 
Наум Шаламанов есімді нәресте дүниеге 
келді. Уақыт оза ол өз дәуірінің теңдессіз 
спортшыларының бірі әрі бірегейіне айналды.

депутаты болды. Басқа да қоғамдық жұмыстарға бел-
сене араласты. Өкінішке қарай, «Кішкентай Геркулес» 
атанған атақты спортшының өмірі қысқа болды. 2017 
жылдың 18 қарашасында Наим бауыр циррозы дертіне 
ұшырап, фәниден бақиға аттанды. Даңқты ауыр атлет 
небәрі 50 жыл ғұмыр кешті.

Ауыр атлетика тарихында Сүлейманоғлыдан кейін 
тағы үш апайтөс Олимпия ойындарында үш рет бас 
жүлдені олжалады. Олар – түркиялық Халил Мутлу мен 
қос грекиялық Димас Пиррос және Кахи Кахиашвили. 
Бірақ әлем чемпионаттарындағы жетістіктері бойынша 
олардың ешқайсысы біздің кейіпкерімізбен теңесе ал-
майды. Аталған жарыста Наим жеті мәрте алтын тұғырға 
көтерілсе, Халил бес және Димас пен Кахи үш реттен 
сол белесті бағындырды. Сондықтан да осы спорт түрі 
тарихындағы ең атақты спортшы деп Сүлейманоғлыны 
атасақ еш қателеспейміз. Сонымен қатар Түркия 
тарланбозының 46 рет әлем рекордын жаңартқанын да 
айта кеткен жөн.
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ӨНЕРГЕ  ҚАНАТ  ҚАҚҚАНДАР

НЕРЛІ БАЛА 
РГЕ ЖҮЗЕДІ

Динара БУТАЕВА: –  
Ұлым – Санжар Айдынұлы, 
он жаста.  Қаладағы №19 
мектеп-гимназиясында 
о қ и д ы . О т б а с ы м ы зд а 
екі баламыз бар. Сан-
жар екінші бала. Үйдің 
кішісі болғандықтан аға-
сына еркелеп жүреді, 
екеуінің қарым-қатынасы 
жақсы. Ұлым көп нәрсеге 
қызығады. Соның бірі - 
бокс. Спортты жақсы 
көреді, өзі шымыр. Сол се-
бептен де өз қалауымен 
боксқа бердік. Қазіргі 
таңда біраз жүлденің 
иегері болды. Тек бұл ғана 
емес, мектепте де үздік 
оқушы. Ал, «Мейірім» 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
орталығына 2021 жылдың 
қазан айынан бастап 
барады. «Вокал» және 
«Актерлік шеберлік» үйір-
месіне қатысады. Бұл 
орталыққа келгелі бері  
балам жан-жақты ашылды: ән айтады, актерлік деңгейін шыңдады, өзімен жұмыс 
жасауды үйренді. 

Қазір байқасаңыздар көп бала гаджет, ұялы телефоннан шыға алмай қалған. 
Ал оның зияны болмаса, пайдасы аса көп емес. Біз бос уақытымызды қалай 
ұтымды жұмсасақ болады деп ойланып жүргенімізде  осы орталыққа тап болған 
едік. Бұл орталықты естіген соң Санжардың да қызығушылығы оянды. «Мейірім» 
шығармашылық орталығынның ұжымына  алғыстан басқа айтарым жоқ.  Ұстаздары 
– шебердің шебері-ақ.   Ұлым әр  үйірмеге қуана барады. Орталықтың ұстаздарына 
тек сәттілік тілеймін. Жұмыстары  алға басып,  балаларды қуантып жүре бергей.

***
Тамаша ЕГЕУБАЕВА:  –  Қызым – Әмина, отбасындағы төрт баланың үшіншісі.  

Жасы алтыда.  Алдында екі ағасы,  інісі бар.  Бауырларын өте қатты жақсы көреді. 
Ағаларының тілін алса, інісіне қамқор болып, мейіріммен қарап жүреді.   Қаладағы 
№ 14 орта-мектеп гимназиясында оқиды. Бос уақытында сурет салғанды, кітап 
оқығанды ұнатады. Сонымен қатар,  қолы босай қалса маған көмектесіп, қолқабыс 
етеді. 

«Мейірім» шығармашылық орталығына қазан айынан бері барып жүр. «Домбы-
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Алғашқы трэвел-журналист
Журналистика саласына ерек-

ше үлес қосқан жандардың бірі – 
америкалық Нелли Блай. Ол алды-
мен есінен алжасқан адам болып, 
жындыханаға жатады. Сол жердегі 
адамдардың өмірін бақылап, көрген-
білгенін басылымға жариялайды. Соның 

арқасында денсаулық сақтау саласында ре-
формалар жүзеге асады. 

Кейін 1889 жылы Нелли 72 күндік әлем 
бойынша саяхатқа шығады. Ол Нью-Йорк – 
Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цей-
лон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-
Франциско – Нью-Йорк бағыты бойынша 
әлемді шарлайды.

Саяхаттың демеушісі баспагер Джозеф 
Пулитцер болады. Ол жас әрі талантты 
журналист бойынан тілшіге тән қасиеттерді 
байқап, оған қолдау көрсетеді.

Нелли тұрақтаған аймақтан арнайы ре-
портаж жасап, телеграф арқылы баспаға 
жібереді. Нью-Йоркке оралған соң, басы-

нан кешкен шытырман оқиғаларды жинақтап, 
«72 күндік саяхат»  атты кітап жазады. Нелли 
Блайды бүгінгі трэвел-журналистикасының 
негізін қалаушысы деуге болады.

Адам өмірін улаған дәрі
1954  жылы Chemie Grünenthal атты 

неміс фармацевтикалық компаниясы «та-
лидомид» дәрісін өндіреді. Дәрі алғашында 
эпилептикалық ұстамалары бар адамдарға ар-
налып шығарылды. Кейін оның тыныштанды-
ратын қасиеті бары анықталып, ұйқысыздыққа 
қарсы қолдана басталды.  

Препарат әлемнің 46 елінде сатыла бас-
тады. Дәрі қолданысқа енген 1 жыл ішінде 
ауруханаларда туабітті ауытқушылықтармен 
дүниеге келген балалар саны күрт артты. 
Соның ішінде көп баланың аяқ-қолы дамымай 
қалған болатын.

Босанған әйелдердің ауру тарихын 
зерттей келе, олардың барлығы жүктіліктің 
алғашқы айларында талидомид препаратын 
пайдаланғаны белгілі болады. Ол уақытта 

 Журналистика саласының бағыты көп. Бірі саясат жайын қозғаса, енді 
бірі әлеуметтік тақырыптарға үңіледі. Ақпараттық, аналитикалық, зерт-
теу, спорт журналистикасының да адам баласына берері мол. Журналистер 
арасында жаңалық ашқандар, ерлікке барғандар, тіпті алаяқтық жасағандар 
да бар. Бүгін әлем санасын сілкінткен журналистер хикаясымен  бөлісеміз.

Сананы сілкіген журналистер хикаялары

халық эмбрионның дамуына дәрінің кері әсері 
болатынынан бейхабар болатын. 

1961 жылы Welt am Sonntag басылымын-
да неміс профессоры Ленц пен аустралиялық 
дәрігер Макбрайдтың зерттеу жұмыстары жа-
рияланып, дәрі туралы ащы шындық айтыла-
ды.

Бұл зерттеу жұмысы әлемдік дәрі-дәрмек 
лицензиялау жүйесін толықтай өзгертеді. Кез 
келген препаратты шығармас бұрын оның 
ұрықтың дамуына әсері тексерілуі міндеттелді.

ра» және «Сурет» үйірмелеріне қатысады. 
Қызым сабақ беріп жүрген ұстаздарының 
барлығын жақсы көреді. Әсіресе, сурет 
үйірмесіне барғанды ерекше ұнатады. 
Орталықтың жетекшісіне, үйірме ұстаз-
дарына көп рахмет. Оқушылардың 
ешқайсысын бөліп жармай, бәріне бірдей 
білгенін үйретеді. Орталықтың  ұжымына   шығармашылық табыс тілеймін. 
Еңбектері жанып, төккен маңдай терлерінің жемісін оқушылары жақсы нәтижелермен 
көрсетіп, ақтай берсін. 

***
Гүлшат АЯХМЕТОВА:  – Қызым - Махаббат  Бауыржанқызы.  Жеті жаста. Үйдің 

екіншісі. Аалдында ағасы,одан кейін  сіңлісі және інісі бар. Балаларымның бір-бірімен 
қарым-қатынасы жақсы, тату жүреді. Үлкендері 
кішкентайларға көмектеседі, қамқорлық 
көрсетеді.  Қызым - атына заты сай, барлығын 
жақсы көріп тұрады. Айналасындағы жандармен 
тез тіл табысады, жатырқауды білмейді.

Ол  қаладағы № 12 орта-мектеп гимназия-
сында оқиды. Сабаққа ынтасы жақсы, үй тап-
сырмасын өзі орындап, маған тексертіп отыра-
ды. Өлеңді  мәнерлеп оқу байқауына қатысады. 
Соның бірі  Абай Құнанбаев  оқулары. Бұл 
байқауға қатысып, марапатқа ие болған.  Бұдан 
да бөлек біршама  жүлде алды.  Қызымның мінезі 
– нәзік, ой-қиялы озық. Кішкентайынан сурет 
салғанды жақсы көреді.  Бір кіріссе, сағаттап от-
ырады. Би билегенді  ұнатады. Қазіргі заманның 
талабына сай, тик-ток қосымшасы арқылы би 
билеп, түрлі бейнетүсірілімдер түсіреді. 

«Мейірім» шығармашылық орталығын құр-
бымнан ести салысымен, дереу құжаттарын 
тапсырдық. Орталыққа барып жүргенімізге 
үш ай уақыт болды. «Сурет салу», «Батик» 
үйірмесіне қатысады. Үйірме өзіне қатты 

ұнайды. Сурет салудың қыр-сырын үйренді,  қазір өте әдемі суреттерді салып жүр. Ал  
«Батик» үйірмесінде киім, матаға сурет салып үйреніп жүр. Қызым күнде сабақтың 
қызықты өткенін, апайларының сондай жақсы кісілер екенін айтып отырады.  Расын-
да, ұстаздардың  қайсысы бірін алып қарасаңыз да, балаларға қарым-қатынастары 
өте жақсы. Сабақты үйрету методикалары әртүрлі әрі қызықты.

«Мейірімнің» ұстаздарына үлкен табыс тілеймін.  Еңбектері жана берсін.  От-
басылары аман болсын. Осындай мықты ұстаздардың сабақ беріп отырғаны  біз үшін  
мақтаныш. Орталық  одан әрі   көркейе берсін деймін.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

«Мен жиһад болдым»
2014 жылы француз журналисі Анна 

Эрель (лақап аты) террористерге өз еркімен 
тұрмысқа шығып, елінен безген әйелдер 
туралы зерттеу жұмысын жүргізеді. Оның 
мақсаты олар қалай жастарды арбайды және 
неге бойжеткендер жиһадтарға өз еркімен 
баруға дайын екенін анықтау болатын.

Өзін мұсылманмын деп таныстырып, 
журналист әлеуметтік желі арқылы Ислам 
мемлекетінің әскерімен танысады. Оған 
әйелі болуға келісім береді.  Әскер күн сайын 
оған қанша адамды өлтіргенін, қандай жаза-
лау үрдістеріне қатысқанын айтып отырған. 
"Сенің менен алыс, күнәға толы әлемде, 
күнәһарлар арасында жүргеніңді елесте-
ту маған қиын. Маған келген кезде нағыз 
жұмақтың не екенін түсінесің",– деп жазған 
жігіт.  

Толыққанды ақпарат жинағаннан кейін 
Эрель "ойынды" тоқтатып, алдымен мақала, 
кейін кітап жазады. Онда ол террористік 
ұйымдардың "қалыңдық" іздеуде қолданатын 
әдістері ашық көрсетеді. 

Кітап жарыққа шығысымен журналистке 
бопсалау хаттары жиі келе бастаған. Ол әлі 
күнге дейін өзі атын жария қылмай, тәртіп 
сақшыларының қорғауында өмір сүреді.

massaget.kz сайтынан алынды.
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