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SMS АРҚЫЛЫ 
ЖОЛАҚЫ ТӨЛЕУ 
ТОҚТАТЫЛАДЫ

М�ндай шешім �ялы байланыс опера-
торлары 
ызметіні� жиі істен шы�уына 
байланысты тасымалдаушыларды� с�рауы 
бойынша 
абылданды, деп хабарлады елорда 
�кімдігіні� ресми сайты.

2505 
ыс
а н міріне SMS-т лем жасау – 
жол ж�руді� баламалы т лем т�рлеріні� бірі. 
Негізгі �діс – к лік картасы ж�не  
олма-
ол 
а
ша ар
ылы т леу. Б�гінде жол а
ысын 
к лік картасымен, сондай-а
 QR-код ар
ылы 
т леуге болады. Ол �шін келесі мобильді 

осымшаларды 
олдану�а болады: Transcard, 
Kaspi.kz, SMSBUS, Homebank, My Activ, My 
Beeline, Senim, Рахмет, Astra Bus, Plus24 
(Касса24), Qiwi ж�не OYBY.

Нұр-Сұлтан қаласының қоғамдық 
көліктерінде 1 мамырдан бастап 
SMS-хабарлама жолдау арқылы 
төлеу қызметі өшіріледі. 

ЕЛ ТІРЕГІ – БІРЛІК 
ПЕН ТАТУЛЫҚ
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БИЫЛ ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 30 
ЖЫЛДЫҒЫН АТАП ӨТЕТІН ЖЫЛ БОЛЫП 
ОТЫР. 1991 ЖЫЛЫ ЕЛІМІЗДІҢ ХАЛҚЫ ҮШІН 
ЖАҢА ДӘУІРДІҢ БАСЫ БОЛДЫ. БҰЛ – БОС-
ТАНДЫҚ, АТА-БАБАМЫЗДЫҢ ТАРИХИ МЕ-
КЕНІНДЕ ЕРКІН ӨМІР СҮРУ, ЖАҢА МЕМЛЕ-
КЕТ ҚҰРУ, ОНЫҢ ТАҒДЫРЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК АЛУ УАҚЫТЫ 
БОЛДЫ. СОНЫҢ БАРЛЫҒЫН ӨЗІМІЗ БАСЫМЫЗДАН КЕШІРІП, 
КӨЗІМІЗБЕН КӨРДІК. ЕНДІ, МІНЕ, БИЫЛ СОЛ 30 ЖЫЛДЫҚТЫ 
АТАП ӨТЕМІЗ. 30 ЖЫЛ БҰРЫН КӨПҰЛТТЫ, КӨПКОНФЕССИЯЛЫ 
ХАЛҚЫМЫЗ ЕЛІМІЗДЕГІ БІРЛІККЕ, БЕЙБІТШІЛІК ПЕН КЕЛІСІМГЕ 
ҚАРАЙ ЖЫЛЖУ ҮШІН ТАҒЫ БІР ІРГЕЛІ ТАҢДАУ ЖАСАДЫ.

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

жыл
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ – ЕЛБАСЫ:
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QAZVAC-тың 
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ ҚАНДАЙ?

5 | МЕРЕЙ
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Кеше Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Бірліктің, татулық пен келісімнің 30 жылы» атты XXIX сессиясы өтті.  Сессия 
жұмысына Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев және онлайн форматта 550-ден астам 
адам қатысты.  Олардың қатарында барлық өңірлерден келген Ассамблея мүшелері, рес-
публикалық және өңірлік этномәдени бірлестіктердің төрағалары, Парламент депутаттары, 
орталық атқарушы органдардың, саяси партиялардың, діни бірлестіктердің басшылары, ҮЕҰ, 
ғылыми, шығармашылық зиялы қауым және БАҚ өкілдері бар. Сессияға қатысушылар қа-
зақстандықтарға үндеу жолдап, еліміздің табысты дамуы мен өркендеуіне қол жеткізетініне 
нық сенім білдірді.

МАЙДАНГЕРГЕ –  1 МИЛЛИОН ТЕҢГЕ
Елордада Ұлы Отан соғысы майдангерлеріне Жеңіс күніне орай 1 мил-
лион теңге көлемінде қаржылай көмек беріледі.

Б�гінгі та�да Н�р-С�лтан 

аласында ´лы Отан со�ы-
сыны� 25 ардагері т�рады. 
Сонымен 
атар бас
а мемле-
кеттердi� аума�ында�ы �рыс 

имылдарына 
атысушы-
лар�а – Т�жікстан-Ау�анстан 
учаскесінде ТМД елдеріні� 
шекарасын 
ор�ау�а 
а-
тыс
ан �скери 
ызметшілер-
ге, Иракта�ы халы
аралы
 
бітімгершілік операция�а 
бітімгер ретінде 
атыс
ан 
�скери 
ызметшілеріне, 

Таулы »араба
та�ы этнос-
аралы
 
а
ты�ысты реттеуге 

атыс
ан �скери 
ызмет-
шілерге, сондай-а
 б�рын�ы 
КСР Ода�ы ішкі істер ж�не 
мемлекеттік 
ауіпсіздік ор-
гандарыны� басшы ж�не 

атарда�ы 
�рамыны�  кіл-
деріне 20 АЕК (58340 те�ге) 
к лемінде (708 адам) т лем 
жасалады.

Сонымен 
атар же�іл-
діктер бойынша ´лы Отан 
со�ысыны� ардагерлеріне 

те�естірілген т�л�алар�а 
35 АЕК (102095 те�ге) 
к лемінде (415 адам) т лем, 
«Ардагерлер туралы» »а-
за
стан Республикасыны� 
за�ына с�йкес бас
а да 
адамдар�а, 11 АЕК (32087 
те�ге) к лемінде (2695 
адам) т лем жасалады.

Н�р-С�лтан 
аласы 
бойынша барлы�ы 3843 
адам�а 195159583 те�ге 
т леу жоспарланып отыр.
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МЕКТЕПКЕ 
БЕТПЕРДЕСІЗ 
КІРГІЗБЕЙДІ

Нұр-Сұлтан қаласының мектептеріне 
масканың болуын анықтайтын әрі 
температура өлшейтін технология 
іске қосылды.

2021 жылды� 27 с�уірінде екі елорда-
лы
 мектепте бет-�лпетті тану ж�йесі іске 

осылды, ол бірден температураны  лшеп, 
масканы� болуын тексереді.

»аза
станды
 Clockster �зірлемесі ж�мыс 
уа
ытын есепке алу�а арнал�ан HR-ж�йесі 
базасында м�ліметтер болма�ан кезде 
адамны� бет биометриясын танымайды 
ж�не оны �имарат
а кіргізбейді. Сондай-а
 
о
ушыларды�, о
ытушыларды� ж�не бар-
лы
 
ызметкерлерді� келіп-кету уа
ытын 

ада�алауына м�мкіндік береді. Çзірлеме 

анат
а
ты жоба аясында елорданы� №22 
ж�не №59 мектептерінде іске 
осылып отыр.

ЕКПЕ АЛУ ЕКПІН АЛДЫ
Нұр-Сұлтан қаласында 
100 мыңнан аса адам COVID-19 
вакцинасын алды.

Елорданың егу пункттерінде қала 
тұрғындары коронавирусқа қарсы ре-
сейлік «Спутник V» және отандық QazVac 
вакцинасын ала алады. 

Қазақстандық QazVac вакцинасымен 
вакцинациялаудың алғашқы екі күнінде 
400-ден астам адам егілді. Елордалықтар 
үшін препаратты таңдауында ерікті.

Қалада вакцинациялау пункттері саны-
ның артуына байланысты МСАК ұйымда-
рының жұмыс уақыты сағат 08:00-ден 
22:00-ге дейін қысқартылды, СОО үшін 
жұмыс режимі бұрынғыдай — сағат 10:00-
ден 22:00-ге дейін.
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ДАМБАДАН
ТУҒАН ДАУ
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ЕЛ ТЫНЫСЫ

М�жілісте депутаттарды� 
бастамасымен �зірленген �леу-
меттік к�сіпкерлікті дамыту 
м�селелер туралы за� жобасы 
бірінші о�ылымда ма��лданды. 
Палата т�ра�асы Н�рлан Ны�-
матулин �леуметтік к�сіпкерлік 
м�селесі за� де�гейінде реттеліп, 
оны� м�ртебесі на�ты ай�ында-
луы тиіс екеніне назар аударды. 
��жат�а с�йкес, субъектіні �леу-
меттік к�сіпкерлер тізіліміне 
енгізу туралы шешімді ��ірлік 
комиссия �абылдайды. Оны� 
��рамына кімдер кіретінін ж�не 
оны� ж�мысыны� ашы�ты�ын 
�амтамасыз ету �алай жоспар-
ланып отыр�анын депутаттар 
назар�а алды. Н.Ны�матулин 
«�андай комиссия, �андай 
к�сіпкер болса да ол жергілік-
ті халы�тан арты� білмейді. 
Сонды�тан б�л комиссия�а 
�о�амды� �кілдерді� кіргені 
д�рыс» деп, сонда �ана ба�ылау 
ашы� болатынын ж�не б�л �те 
�ажетті норма екенін айтты. 
Палата спикеріні� айтуынша, 
за� жобасы «�леуметтік к�сіп-
керлік» ��ымын, бизнес субъек-
тілерін к�сіпкерлікті� осы т�ріне 
жат�ызу санаттарын аны�тап, 
�леуметтік к�сіпкер к�мектесетін 
немесе оны� к�сіпорныны� 
штатында болуы тиіс халы�ты� 
�леуметтік осал топтарыны� 
тізбесін на�тылайды.

ПАРЛАМЕНТ

Ас�ар Маминні� т�ра�а-
лы�ымен �ткен �кімет отыры-
сында жеке т�л�аларды жалпы�а 
орта� декларациялауды енгізу 
барысы �аралды. Премьер-ми-
нистрді� бірінші орынбасары 
�лихан Смайылов ж�не �аржы 
министрі Ер�лан Жамаубаев 
баяндама жасады. Жалпы�а ор-
та� декларациялауды енгізу 100 
на�ты �адам – �лт жоспарыны� 
42-�адамында �арастырыл�ан. Б�л 
шара жеке т�л�алар кірістеріні� 
ашы�ты�ын �амтамасыз етуге 
м�мкіндік береді. 2021 жыл�ы 
1 �а�тардан бастап мемлекет-
тік �ызметшілер ж�не олар�а 
те�естірілген адамдар �шін жал-
пы�а орта� декларациялауды 
енгізуді� бірінші кезе�і басталды. 
2023 жылдан бастап мемлекеттік 
мекемелер мен квазимемлекеттік 
секторды� �ызметкерлері мен 
оларды� ж�байлары декларация 
тапсыра бастайды. 2024 жылдан 
бастап за�ды т�л�аларды� бас-
шылары мен ��рылтайшылары, 
сондай-а� жеке к�сіпкерлер мен 
оларды� ж�байлары, ал 2025 
жылдан бастап азаматтарды� 
барлы� �ал�ан санаттары тапсыра 
бастайды.

ҮКІМЕТ

�асым-Жомарт То�аев 
Т�рікменстан Президенті Гур-
бангулы Бердім�хамедовпен те-
лефон ар�ылы с�йлесті. К�ршілес 
мемлекеттерді� Президенттері 
к�п жоспарлы �аза�-т�рікмен 
ынтыма�тасты�ын дамыту келе-
шегі, екі ел арасында�ы досты� 
�атынастар мен стратегиялы� 
серіктестікті ны�айту жайында 
жан-жа�ты пікір алмасты. �а-
сым-Жомарт То�аев бауырлас 
екі ел халы�тарыны� м�ддесі 
�шін �аза�стан Т�рікменстан-
мен к�пжа�ты байланыстар-
ды одан �рі дамыту�а дайын 
екенін м�лімдеді. Гурбангулы 
Бердім�хамедовті� пікірінше, 
�аза�стан – Т�рікменстанны� 
Орталы� Азияда�ы негізгі серік-
тесі. Президенттер �зара сауда 
к�лемін арттыру, �нерк�сіп, ауыл 
шаруашылы�ы, энергетика, к�лік 
ж�не логистика салаларында�ы 
жобаларды ж�зеге асыру ма�са-
тымен �аза�стан мен Т�рікмен-
станны� к�ш біріктіруге дайын 
екенін растады.

ПРЕЗИДЕНТ

әлем астаналары

А�Ш пен НАТО Ау�анстанда�ы базаларынан 
�скерін шы�ара бастады. Б�л жайында БА� 
�кілдеріне Ау�анстанда�ы НАТО ж�не А�Ш 
�скерлеріні� �олбасшысы Скотт Миллер 
м�лім етті, деп хабарлайды Анадолы агент-
тігі. Шетелдік державалар �здеріні� барлы� 
базасын Ау�ан к�штеріне беретін болады. 
Ау�ан к�штеріні� �ауіпсіздігіне �олдау 
к�рсету шетелдік �скерлер шы�арыл�аннан 
кейін де жал�асатын болады. Б�гінде б�кіл 
елде т�лібтер тарапынан зорлы�-зомбылы� 
о�и�алары жиілеп отыр. 

 Осы�ан дейін А�Ш президенті Джо Байден 
11 �ырк�йекке дейін Ау�анстанда�ы �скерін 
толы�тай шы�аратынды�ын м�лімдеген еді.

КАБУЛ

Иранда коронавирус пандемиясы бастал�а-
лы бері 70070 адам індеттен к�з ж�м�ан, деп 
хабарлайды ИРНА агенттігі. Б�л жайында 
Иранны� Денсаулы� са�тау, емдеу ж�не меди-
циналы� білім министрлігі м�лімет таратты. 
Со��ы т�улікте елде 496 нау�ас коронавирус-
тан к�з ж�м�ан. Б�л – эпидемия бастал�ан 
уа�ыттан бергі е� �лкен к�рсеткіш. Со��ы 
м�ліметке сенсек, Иранда індет ж��тыр�андар 
саны 2417230 жеткен. Б�гінге дейін 1892229 
сыр�ат дерттен жазыл�ан. 5244 нау�асты� 
жа�дайы �те ауыр. �азіргі та�да Иранда�ы 
301 �ала «�ызыл айма�та» орналас�ан. Ал 
95 �ала – «�ыз�ылт сары», 45 �ала – «сары» 
ж�не 7 �ала «к�к айма�та» т�р.

ТЕГЕРАН

ЕЛ ТІРЕГІ – БІРЛІК ПЕН ТАТУЛЫҚ

«Бұл бізге мемлекеттілігімізді 
құруға қолайлы жағдай жасап, 
Қазақстанның қазіргі келбетін 
қалыптастыруға қажетті мол 
ресурспен қамтамасыз етті. «Біз, 
ортақ тарихи тағдыр біріктірген 
Қазақстан халқы» деп бастала-
тын еліміздің Конституциясы 
оған негіз болды» деді Тұңғыш 
Президент.

Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің 
әлеуметтік-экономикалық дамуы 
мен халықтың тұрмысын жақсарту-
дағы жетістіктерін айтты. «Қазіргі 
нарықтық экономиканы жаңадан 
құрдық, іргелі реформалар табысты 
жүзеге асты. Соның арқасында 
Қазақстан әлемдегі дамыған 50 
мемлекеттің және табыс деңгейі 
орташадан жоғары елдердің қата-
рына қосылды. Еліміз жаһандық 
ұлттар қоғамдастығының беделді 
әрі сенімді мүшесіне айналды – көк 
туымыз Біріккен Ұлттар Ұйымы-
ның штаб-пәтерінде желбіреп 
тұр. Біз халықаралық аренада 
өзіміздің ұлттық мүдделеріміз 
бен басымдықтарымызды жүйелі 
түрде қорғап келеміз. Қазақстан-
ның мемлекеттік шекарасы заң 
жүзінде бекітіліп, оны әлемнің 
барлық елдері мойындады» деді 
Елбасы.

Елбасы Қазақстанның ядролық 
қарусыздану және оны таратпау 
саласындағы көшбасшылығы 
әлемдік қоғамдастыққа адамгер-
шіліктің жаңа стандартын әкел-
генін атап өтті. Сонымен қатар 
еліміз бастамашы болған Еуразия 
экономикалық одағы, Азиядағы 
өзара ықпалдастық және сенім 
шаралары кеңесі, Түркі кеңесі, 
Әлемдік және дәстүрлі діндер 
лидерлерінің съезі сияқты ин-
теграциялық жобаларға ерекше 
назар аударылды.

«Көпвекторлы саясаттың арқа-
сында біз ынтымақтастық пен 
татулықты қамтамасыз етуге бет 
бұрған бейбітсүйгіш ұлт ретінде 
танылдық. Тәуелсіздік Қазақстан 
үшін әділдік орнаған айтулы 
кезеңге айналды. Өз тағдырын 
өз қолына алған қазақ халқы 
ұлттық рухы мен төл тарихын 
қайта түлетті. Біз Ұлы дала мә-
дени мұрасының баға жетпес 
қазынасын жандандырып, әлем 
жұртшылығына ұсындық. Ол 
барша адамзат игілігінің ажы-
рамас бөлігіне айналды. Мұның 
бәрі тарихи мәні зор оқиға екені 
анық. Екі жылдан астам уақыт 
ішінде бой көтерген Түркістан 
қаласы еліміздің зор мүмкіндік-
терінің тағы бір айғағы болды» 
деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Тұңғыш Президент бүгінде 
Қазақстан жауапты жаңа ке-
зеңге аяқ басқанын атап өтті. 
Бұл пандемия мен жаһандық 
экономикадағы дағдарыс құ-
былыстары күшейген, сондай-ақ 
әлемдік көшбасшы елдердің 
геосаяси бәсекеcі шиеленіскен 
кезеңмен тұспа-тұс келіп отыр. 
«Осы және басқа да қолайсыз 
жағдайлар мемлекетіміздің да-
муына теріс әсерін тигізбей қой-
майды. Бұл орайда ел Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев жан-жақты 
ойластырылған сындарлы саясат 
жүргізіп жатқанына сенімдімін. 
Мұны бәріміз қолдауға тиіспіз. 
Ол барлық қазақстандықтардың 
мүддесіне және ұлтымызды одан 
әрі дамыту мақсаттарына қызмет 
етеді» деді Елбасы.

Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзін-
де алдағы уақытта мемлекеттік 
саясат пен ұлттық тұтастықтың 
берік арқауы болуға тиіс бес қағи-
датқа ерекше назар аударды. Ол: 
мемлекет пен халық арасындағы 
сенімге және өзара іс-әрекет-
ке негізделген қазақстандық 
 патриотизм қағидаты; азамат-
тардың құқықтарының теңдігі 
қағидаты; мемлекеттік тіл – қазақ 
тілінің біріктіруші рөлі қағида-
ты; мәдениеттер алуандығымен 
сабақтасатын «Алуан түрліліктің 
бірлігі» қағидаты; ұлттың үздіксіз 
жаңғыруы қағидаты.

«Ассамблея алдағы жұмыс 
стратегиясын айқындағанда 
осы қағидаттарды негізге алуы 
керек. Сондай-ақ қоғамдық да-
мудың пәрменді институты 
ретінде жаңа жағдайға орай 
ұйым қызметінің тиімділігін 
арттыру шараларын қабылдау 
қажет. Ассамблея институттары 
еліміздегі этносаралық келісімге 
нұқсан келтіруі ықтимал кез 
келген сын-қатерге тойтарыс 
беруге әрдайым әзір болуға тиіс» 
деді Тұңғыш Президент.

Елбасы сондай-ақ барлық этно-
әлеуметтік топтардың біртұтас 
Қазақстан қоғамы болып жүйелі 
бірігуін жалғастыру қажетті-
гіне тоқталды. «Осы жылдар 
ішінде мен әрдайым халықтың 
татулығын, бақуат әрі үйлесімді 
өмірін, еліміздің қауіпсіздігін, 
тұрақтылық пен тыныштықты 
басты орынға қойдым. Соғыс, діни 
және этносаралық қақтығыстар 
халқымыздың тыныш өміріне 
қауіп төндірмеуін, біздің байтақ 
Отанымыз бейбітшіліктің құтты 
мекені болғанын қаладым. Бү-
гінде сол арманым орындалды. 
Оған 1995 жылы менің баста-

маммен құрылған Қазақстан 
халқы Ассамблеясының да қосқан 
үлесі қомақты» деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Қазақстанның Тұңғыш Пре-
зиденті халқымыздың бақуат 
өмір сүріп, еңбек етіп, болашағын 
құрып жатқаны татулық пен 
келісімнің арқасы екенін атап өтті. 
«Ең бастысы – жеткен жетістік-
терімізді көздің қарашығындай 
қорғай білуіміз керек. Баршамыз 
бүкіл қоғамның мүддесі жолында 
жұмыла білсек қана еліміздегі 
тұрақтылық пен бірлікті сақтап 
қаламыз. Біз Қазақстан қоғамы-
ның сыртқы күштердің әсерінен 
шайқалуына жол бермеуіміз 
керек» деді Елбасы.

Соңында Нұрсұлтан Назарбаев 
Ассамблеяның барша мүшелеріне 
ұйымның елді дамыту бағытына 
ұдайы қолдау көрсеткені үшін 
алғыс айтты.

«Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы ту-
ралы» конституциялық заңға және 
«Қазақстан халқы Ассамблея сы 
туралы» заңға сәйкес менің Қа-
зақстан халқы Ассамблеясын 
өмір бойы басқаруға құқығым 
бар екенін білесіздер. Бұл ретте 
Ассамблеяны басқарудың бірқатар 
өкілеттіктері – ел Президентінің 
құзырында. Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Мемлекет басшы-
сының маңына топтасып, оған 
тірек болуы керек. Сондықтан мен 
Қазақстан халқы Ассамблеясын 
басқару құқығын Президент 
 Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев-
қа беруді ұйғардым. Бұл шешім 
Ассамблеяның мүддесіне сай 
келіп, Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевқа барлық жұмысты, сон-
дай-ақ халқымыздың, қоғамымыз 
бен мемлекетіміздің болашағына 
қатысты барлық жоспарларды 
жүйелі құруға көмектеседі деп 
кәміл сенемін» деді Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті.

Өз кезегінде Қазақстан 
 Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Нұрсұлтан Назарбаевқа 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның Құрметті Төрағасы» мәрте-
бесін беруді ұсынды. «Құрметті 
Нұрсұлтан Әбішұлы, Ассамблея-
ның Құрметті Төрағасы болу 
жөніндегі біздің ортақ ұсыны-
сымызды қабыл алуыңызды 
сұраймыз. Бұл мәртебе халқымыз 
бен мемлекетіміздің алдындағы 
тарихи еңбегіңіз үшін Сізге 
лайық. Ассамблеяның барлық 
мүшелері бұл ұсынысты қол-
дайтынына сенімдімін» деді 
Мемлекет басшысы.

Тұңғыш Президент – Елбасының төрағалығымен Қазақстан халқы 
 Ассамблеясының XXIX сессиясы өтті. Сессияда сөйлеген сөзінде Нұрсұлтан 
Назарбаев 30 жыл бұрын көпұлтты әрі көпконфессиялы Қазақстан халқы 
маңызды таңдау жасап, болашаққа бірлікпен, татулық және келісіммен бет 
бұрғанын атап өтті.

АССАМБЛЕЯ – 
БІРЕГЕЙ ҚҰРЫЛЫМ

са құрметті Елбасы
ұрметті алық ссам-

блеясының мүшелері
Ең алдымен, сенім-

деріңізге шын жүректен 
алғыс айтамын. Ассамблея-
ны басқару – өте жауапты 
жұмыс. Бұл – үлкен саясат. 
Сондықтан осы міндетті жа-
уапкершілікпен атқарамын 
деп айтқым келеді.

адірлі Нұрсұлтан 
бішұлы

Сіз Тәуелсіздігімізді 
нығайтып, Қазақстанды 
дамыған елдер қатарына 
қосу үшін, ең алдымен, 
ауызбіршілік, татулық аса 
қажет екенін үнемі айтып 
келесіз. Бұл – көне заман-
нан келе жатқан ақиқат, 
қазіргі ұрпаққа да қажетті 
құндылық. Табысты рефор-
маларыңыздың мызғымас 
тұғыры – халқымыздың бір-
лігі. Ал еліміздің бірегейлігі 
– әр алуан ұлт пен ұлыстың 
жарасымды татулығы.

Сіз «Қазақстан жолы» 
тұжырымдамасын бүкіл 
әлемге паш еттіңіз. Қазіргі 
таңда мемлекетіміздің дара 
жолын дүние жүзі мойындай-
ды және жоғары бағалайды. 
Жаһан жұртшылығы Сізді аса 
көрнекті реформатор және 
әлем деңгейіндегі саясаткер 
ретінде құрметтейді. Пара-
сатты басшылығыңызбен қол 
жеткізген табыстарымыз 
мәңгілік тарихи мән-маңыз ға 
ие болды. Сондықтан ел-
дік жолында сіңірген ерен 
еңбегіңіз әлемнің және Қа-
зақстанның тарихында мәңгі 
жазылатыны сөзсіз.

Халқымыздың тату-тәтті 
тіршілігі – Сіздің салиқалы 
саясатыңыздың арқасы. Осы 
дәстүрді сақтап, елімізді 
одан әрі өркендету қашанда 
маңызды. Осыған орай, мем-
лекеттік саясаттың сабақтас-
тығы айрықша маңызға ие. 
Бұл Қазақстанның болашағы 
үшін керек екені айдан анық.

ұрметті сессияға 
қатысушылар

адірлі қауым
Ассамблея – бұрын-соңды 

ешбір елде болмаған бірегей 
құрылым. Басқа мемлекеттер 
де біздің үлгіміз бойынша 
түрлі ұлт өкілдерінің басын 
қосатын осындай ұйым құру-
ды бастады. Бүкіл қоғамды 
ұйыстырып, ырыс-ынты-
мағымызды арттыру – аса 

өзекті мәселе. Біз әрқашан 
«Береке басы – бірлікте» деген 
қастерлі қағиданы ұстандық. 
Қазақстан отыз жыл ішінде 
халқы тату, жері тыныш, 
қоғамы тұрақты мемлекетке 
айналды. Бұл, шын мәнінде, 
мақтан тұтарлық жетістік.

Сан түрлі ұлыстың басын 
біріктіріп, бір мақсатқа жұ-
мылдыру оңай шаруа емес. 
Бұл – табандылықты талап 
ететін күрделі жұмыс. Біз 
сыйластық пен келісімнің, 
бауырмалдық пен өзара 
құрметтің негізінде еңселі, 
өркениетті ел болып отыр-
мыз. Бұл, әрине, Елбасының 
арқасы. Мұны әрдайым есте 
ұстауымыз қажет. Әсіресе, 
коронавирус дерті қыспаққа 
алған қазіргі күрделі кезең-
де халқымыздың алдында 
тұрған міндеттерді жүзеге 
асыру үшін біз бәріміз бір ел, 
бір ұлт болып жұмылуымыз 
керек.

Ассамблеяның да алдын-
да жаңа міндеттер тұр. Та-
тулық пен келісім саясатын 
лайықты жалғастырып, да-
мыта түсу – баршамыздың 
ортақ парызымыз. Себебі 
бүгінгідей алмағайып за-
манда кез келген сынаққа 
төтеп беру үшін бірлігіміз 
әрдайым бекем болуға тиіс.

Елбасының бастамасымен 
құрылған қаржылық мүм-
кіндіктерге сүйене отырып, 
Үкімет 4,5 млн-нан аса аза-
маттарға қайтарымсыз ма-
териалдық көмек көрсетті. 
Тұңғыш Президенттің баста-
масымен Nur Otan партиясы-
ның желісімен құрылған «Біз 
біргеміз» науқаны аясында 
мұқтаж жандарға гуманитар-
лық көмек көрсетілді. Бұл 
көмек бүгінгі күнге дейін 
жүзеге асырылуда.

Біз, Елбасының өзі 
атап айтқандай, елімізде-
гі тұрақтылықты мақтан 
етеміз. Ал тұрақсыздық – бұл 
қантөгістер, жанжалдар, 
жүз мыңдаған адамдардың 
қайғысы. Сондықтан біз 
қоғамдағы тәртіп пен ты-
ныштықты бұзуға басқа-
ларды үндейтін жауапсыз 
адамдарды заңға сәйкес және 
халықаралық міндеттемелер 
бойынша қатаң жазалаймыз. 
Қазақстанның этникалық 
және мәдени көптүрлілігі 
біздің стратегиялық ресур-
сымызға айналды.

Мемлекет басшысы  Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың  Қазақстан халқы 
Ассамблея сының ХХІХ сессиясында 
сөйлеген сөзі.
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ЕЛ РДА ТЫНЫСЫ

Тбилиси театрлары ара�а бір жыл салып, 
�ткен наурыз айында �айта ашыл�ан болатын. 
Алайда елде коронавирусты� �шінші тол�ыны 
басталуына байланысты �нер оша�тарыны� 
к�бі �айта жабылды. Соны� біреуі осы бір 
�ысылтая� кезе�де эксперимент жасап, 
к�рерменмен байланыс орнатуды� ерекше 
жолын тапты.

Атал�ан �нер оша�ы �ойылымдарын к�-
шеде, шыны шаршыны� ішінде �ойма�. Б л 
жоба «�ауіпсіз айма�» деп аталады. Ол 50 
ша�ты �ыс�а спектакльден т рады. Алда�ы 
100 к�нде шаршы Тбилисиді� �р жеріне �о-
йылады. �ойылымдарды� та�ырыбы �азіргі 
заман шынды�ына негізделген.

О�т�стік Корея астанасында �лемді жайла�ан 
індетке �арсы к�рме �тті. М нда коронавирус-
тан �ор�айтын бетперде, экспресс-тест, с�згіш 
сынды т�рлі тауарлар  сыныл�ан. Б л – індетке 
байланысты �з к�сібін �згертуге м�жб�р бол�ан 
жергілікті 137 компания жаса�ан �ор�аныш 
� ралдары.

К�рмеге �атыс�ан компанияларды� барлы�ы 
б �ан дейін сауда, логистика, к�лік сынды 
т�рлі салада ж мыс істеген. Коронавирусты� 
салдарынан бизнесін �згерткен. К�рмеге 
�ойыл�ан бетпердені� �зі �ралуан. Адамны� 
же�іл тыныс алуына �олайлы етіп жасал�ан �рі 
бауы � ла� ауыртпайтын бетперделер, елді� 
байра�ы бейнеленген маскалар.

ТБИЛИСИ СЕУЛ

ЛЕМ ЕМПИ НЫНА 
ГРАНТ Б ЛІНЕДІ

 АРТЫҚ ЫЛЫ Ы ҚАНДАЙ

ТҮРКИЯ ЕЛ ІСІМЕН КЕЗДЕСТІ

Нұр Сұлтан қаласының әкімі Алтай өлгінов I  
парақшасында бокстан жастар арасында әлем емпио
ны атанған Санжар Тәшкенбайға оқу гранты бөлінетінін 
мәлім етті.

Елорданың меди иналық мекемелерінің егу пункттерінде қала тұрғындары отандық  вак инасын бел
сенді т рде алып жатыр. Абу аби Плаза  сауда, ойын сауық орталығының вак ина егу пункті 3 бөлме және 
к ту залынан тұрады. Екпені салдыруға келген адам ең алдымен дәрігер қарауынан өтеді.

еше елорда әкімі Алтай өлгінов Т ркия еспубликасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі фук 
киджимен кездесіп, екі жақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады. ұл туралы қала басшысы I  

парақшасында жазды.

«Пол шада бокстан жастар 
арасындағы өткен әлем ем-
пионатында елордалық Санжар 
Тәшкенбай бірінші орынға ие 
болды. Санжар 11-сыныпта оқиды, 
мектептен кейін өмірін толықтай 
спортқа арнауды шешті. Санжарға 
жоғары оқу орнында оқуға грант 
бөлеміз, ақшалай сыйақы табыста-
дық. Жастар арасындағы бокстан 
әлем емпионы ай сайын 1 0 мың 
теңге көлемінде материалдық 
көмек алады. Жаттықтырушының 
еңбегін де атап өттік.

Әр жеңістің артында жылдар 
бойғы жаттығулар, үлкен еңбек, ерік 
пен мінез тұр. Ең бастысы – әр адам 
өз күшіне сенуі керек. Жарыстар 
мен емпионаттарда спортшы-
лар еліміздің туын желбіретіп, 
Қазақстанның атынан шығады. 
Мыңдаған жанкүйерлер оларды 
қолдайды. Өз тарапымыздан 
спортпен айналысу үшін бұдан 
әрі де қолдау көрсетіп, жағдай 
жасайтын боламыз

Бұған дейін жас спортшылар 
кездесу барысында алдағы уақытта 
да өз бағытын одан әрі дамытқы-
сы келетіндерін айтты. Болашақ 

емпиондарымызды қолдау үшін 
жаңа оқу жылынан бастап спорт 
саласы бойынша гранттар санын 
көбейттік.

Қазіргі спортшылар үшін ай 
сайынғы материалдық мазмұнның 
мөлшері ұлғайтылды. Ол соңғы 
10 жыл өзгеріссіз болған еді. ҚР 
құрама командаларының құрамы-
на кіретін және құрама сапында 
өнер көрсететін спортшыларға, 
сондай-ақ олардың жаттықты-
рушыларының төлемдерінің артуы 
олардың өмір сүру жағдайларын 
жақсартады, оларды кәсіби дең-
гейде спортпен шұғылдануға одан 
әрі ынталандырады. Бұрын ай 
сайынғы төлемді ұлттық құрамаға 
кірген 4 спортшы ғана алды. Қазір 
олардың саны екі еседен астам өсті» 
деп жазды елорда әкімі.

әрігер пациенттің жағда-
йын тексеріп, денсаулығына 
қатысты бірнеше сұрақ қоя-
ды. Артынша тамағын, қан 
қысымы мен дене қызуын 
өлшейді. Пациент тің халі 
барлық параметрге сай келсе, 
вакцина салатын бөлмеге 
кіреді.

a ac брендімен шыға-
рылатын a - n отандық 
вакцинасы үниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының 
тізіліміне енгізілген. Ол био-
логиялық қауіпсіздік пробле-
маларының ғылыми-зерттеу 
институтының базасында 
жасалған. акцина корона-
вирустық инфекцияға қарсы 
тұрақты иммунитетті қалып-
тастырады. Оның қауіпсізді-
гі мен басқа вакциналарға 
қарағанда артықшылығы 
дәлелденді. a ac вакцина 
ассоциацияланған ауруларды 
тудырмайды.

Екі компонентті a ac 

вакцинасының тиімділігі 
клиникалық сынақтардан 
кейін 9  пайызды көрсеткен. 

енсаулық сақтау мини-
стрінің мәліметінше, бү-
гінде әрбір жиырмасыншы 
отандасымыз коронавирусқа 
қарсы вакцина салдырған. 
Отандық вакцинаның ар-
тықшылықтарының бірі 
– сақтау шарттары. Егер 
«Спутник » вакцинасы 
тоңазытқышта -1  градус 
температурада сақталса, 

a ac вакцинасы -  градус 
температурада сақталады.

Бүгінде елордада 100-
ге жуық егу пункті жұмыс 
істейді. Елордалықтарды 
вакциналау үшін барынша 
жағдай жасалған. « a  

a », «Керуен», «Хан атыр» 
сауда, ойын-сауық орталықта-
рында егу пункттері ашылған. 
Қала тұрғындары қауіпті 
вирусқа қарсы вакцинацияны 
белсенді қабылдауда. 

«Түркия Республика-
сының Қазақстан Респу-
бликасындағы төтенше 
және өкілетті елшісі фук 

киджимен кездесуде 
бірлескен инвестициялық 
жобаларды іске асыру, 
әртүрлі салалардағы, со-
ның ішінде медицина, 
мәдениет, экология, туризм 
салаларындағы ынты-
мақтастық мәселелері 
талқыланды. Мысалы, 
түрік инвесторларының 
қатысуымен әмбебап 
көпбейінді аурухана, 
медициналық маскалар 

респираторлар  шыға-
ратын зауыт, республика 
мен Орталық Азиядағы 

ең үлкен мешіт және т.б. 
салу сияқты бірлескен 
жобаларды іске асыруда-
мыз. лектронды-опти-
калық аспаптарды, қағаз 
санитарлық-гигиеналық 
бұйымдарды және тағы 
басқаларын өндіретін ком-
паниялар табысты жұмыс 
істеп жатыр. Бірлескен 
жобалар елімізге жеке 
инвестицияларды тартып 
қана қоймай, жаңа тұрақты 
жұмыс орындарын құруға 
мүмкіндік береді» деп 
жазды А.Көлгінов.

Сонымен қатар кездесу-
де экология, көгалдандыру 
және ағаш отырғызу, т. б. 
мәселелер талқыланды.

МАРИЯНЫ  АРМАНЫ 
РЫНДАЛАДЫ

Елорда әкімі Алтай өлгінов верестке 
шыққан ария уезовамен және оның ко
мандасымен кездескенін I  парақ
шасында айта келе, жақында ал пинистің 
аяғына протез жасату арманы орындалаты
нын мәлім етті.

«Эверестті ба�ындыр�ан 
елордамызды� т р�ыны Мария 
�уезованы� о�и�асын естіген 
шы�арсыздар. Мария – ерекше 
�ажеттілігі бар �айсар т л�а. Ол 
5364 метр биіктікке к�терілді. 
Б л ма�сат�а жетуге о�ан жол-
дасы мен жатты�тырушысы 
к�мектесті.

Н�зік Мария – рухы мы�ты 

�йел, ол бізге �лгі! Мариямен 
ж�не оны� командасымен – 
ж байымен ж�не жатты�ты-
рушысымен кездестім. Ол 
шы�ды ба�ындыру с�ті, алда�ы 
жоспарлары туралы айтты.

Марияны� арманы – ая��а 
т рып, сапалы ая� протездерін 
алу. Біз оны� арманын орындай-
мыз!» деп жазды елорда �кімі.

ЛЕУМЕТ САУАЛЫ – 
КІМ АУАБЫ

АЛЛ  
АСТАНА АҚ АМЫ

«Агроқалашық» тұрғын алабының жолдары сын көтер-
мейді. Көктем мен күзде, қар еріп, жаңбыр көп жауғанда 
көлікпен де, жаяу жүруге де қиналамыз. Қала әкімінің 
есеп беру кездесуінде тұрғын алабымыз жолдарды 
жөндеу бағдарламасына кіретіні жөнінде айтылған 
еді. Биыл біздегі жолдар жөнделіп, жылы аялдамалар 
орнатыла ма?

Биыл Сарыарқа ауданында жер телімдерін басып алудың 70-тен 
астам фактісі анықталды. Мониторингтік топ жұмыс барысында 
Жер және Кәсіпкерлік кодексін бұзу туралы хабарлама таратып, 
кәсіпкерлерге сауда нысанын өз бетінше орнынан алып тастау 
үшін уақыт берді.

?

– Осы жылы қаланың 
Көлік және жол-көлік 
инфрақұрылымын дамы-
ту басқармасы «Агроқа-

лашықта» жалпы ұзындығы 
9,484 шақырымды құрайтын 33 
көшені орташа жөндеуді жоспар-
лап қойды. Осы уақытқа дейін 
Байсейітова («Агроқалашық» 
аялдамасы), Конституция («Сым-
бат» аялдамасы), Қарасай батыр 

(«Арман» аялдамасы), Ақан сері 
(«№58 орта мектеп» аялдамасы), 
Дулатов («№19 орта мектеп» 
аялдамасы) көшелерінде бес жылы 
павильон орнатылды. Қарталы, 
62 («№20 орта мектеп» аялда-
масы) және Конституция, 10 
(«Көлік колледжі» аялдамасы) 
мекенжайларында жылы аял-
дамаларды орнату жоспарға 
енгізілді.

Олар ескертуді елемеген 
жағдайда заңсыз сауда нүкте-
лері ысырылады. Қазіргі таңда 
Сарыарқа ауданында 24 сауда ны-
саны орнынан алынып тасталды. 
Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де 

жалғасып жатыр. Елордада жер 
телімдерін басып алуға жол бермеу 
мақсатында заңсыз орнатылған 
уақытша сауда нысандарын 
анықтау бойынша мониторинг 
тұрақты түрде жүргізіледі.

АСТАНА 
АУДАНЫ

Оқырман сұрағына Нұр-Сұлтан 
қаласы Білім басқармасының 
жауабын ұсынамыз:

– Оқулықтарды барлық мектеп 
жинап жатқан жоқ. 13-25 мамыр 
аралығында №72 мектеп-лицей-
де оқулықтарды жинау кестесі 

құрылып, осы аралықта оқушы-
ларға электронды оқулықтармен 
жұмыс істеу ұсынылды. Оқушы-
лар саны 5352 болғандықтан, 
санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарды орындау үшін кесте 
13 мамырдан бастап қойылды.

Арайлым БАҚТИЯРОВА, елорда тұрғыны:

– Не себепті қала мектептері оқулықтарды мамырдың 13-інен 
бастап жинап жатыр? Сабақ әлі аяқталған жоқ, 13-25 мамыр ара-
лығында сабақ болмай ма сонда?

Алтай КӨЛГІНОВ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі:

Б   Т  РА МЕТУЛЛИН

ІР МІРІ

Оның 1-қабатында көркем-
сурет, фото және бейнетүсірілім 
шеберханасы, дыбыстық жазба 
студиялары, пәндік сыныптар мен 
қысқы бақ орналасады. Екінші қа-
батта 700 адамдық көрермен залы, 
көрме бөлмелері мен кітапхана 
болмақ. Ал 3-қабатында ғылыми 

музей, робототехника бөлмелері 
мен обсерватория орналасады. 
Мұнда әртүрлі пәндер бойынша 
сынақ жұмыстарын жүргізуге, 
киберспорт және коворкинг орта-
лығын құруға, мәдени-көпшілік 
әрі спорт жарыстарын өткізуге 
мүмкіндік болады.

Ақтау қаласында Оқушылар сарайы бой көтереді. Заман талап-
тарына сай салынатын ғимарат бір мезетте 1 мың баланы қабыл-
дай алады.
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Елімізде отанды� екпемен егу 
басталатынын �лыбританияны� 
Reuters ж�не The Guardian, А�Ш-ты� 
Fortune, Францияны� Agence France 
Press ж�не Le Figaro, Испанияны� 
EFE, Италияны� ANSA, Бельгияны� 
EurActiv, Польшаны� PAP ж�не 
Gazeta Wyborcza, Венгрияны� ХВГ, 
Ресейді� ТАСС, Т©ркияны� Anadolu, 
Египетті� Mena, БА¬-ні� Emirates 
News Agency, Сауд Арабиясыны� 
UNA-OIC, О�т©стік Кореяны� Korea 
Times, Индонезияны� Republika, 
Украинаны� TSN, Беларусьты� 
«Белта», ¬зербайжанны� «Тренд», 
�ыр¼ызстанны� «Кабар» сынды 
танымал а�парат агенттіктері 
мен басылымдары, сонымен �атар 
ТМД, Азия, Еуропа, Таяу Шы¼ыс 
елдеріні� ¿�ірлік ж�не айма�ты� 
а�парат �Àралдары жарыса жазуда. 
Жалпы ал¼анда, оларды� жазба-
ларында �аза�станды� вакцина 
туралы о� пікірлер басым, шетелдік 
басылымдар �аза�станны� індет-
пен к©реске �осып жат�ан ©лесін 
жо¼ары ба¼ала¼ан. ¬сіресе, отанды� 
екпе ¿ндірісін жол¼а �ой¼ан озы� 
елдер �атарына енгенін ерекше 
атап ¿тіп отыр.

The Guardian а�парат агент-
тігі ©ш к©н бÀрын жарияла¼ан 
«�аза�стан отанды� QazVac вак-
цинасын енгізуді бастайды» атты 
ма�алада: «�аза�стан коронавирус�а 
�арсы отанды� екпесін шы¼арды, 
ортаазиялы� бÀл елді� Денсаулы� 
са�тау министрі тікелей эфирде 
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екпе салдырды. Екі инъекциялы 
QazCovid-in екпесі – �азір зерттеу-
ді� ©шінші кезе�інде» дей келе, 
«Хабар» телеарнасыны� а�паратына 
с©йенген France Press агенттігіні� 
50000 доза екпе елде таратыл¼аны 
туралы дерегін келтіреді. Одан �рі 
министр Алексей Цойды� екпе-
ден кейінгі жа¼дайын айта келе, 
�аза�стан Îкіметіні� т©ркиялы� 
�ріптестермен вакцинаны� келесі 
партияларын шы¼ару туралы келіс-
с¿здер ж©ргізіп жат�анын тілге тиек 
етеді. «�аза�стан – биыл ресейлік 
«Спутник V» вакцинасын ¿зінде 
шы¼арып, егуді баста¼ан бірінші 
ел, «Хабар¼а» берген сÀхбатында 
министр А.Цой а�панда жаппай 
вакцинациялау бастал¼алы елде 
«�рбір жиырмасыншы» адам екпе 
ал¼анын айтты. Д©йсенбі к©нгі 
дерек бойынша елде пандемия 
бастал¼алы 309116 адам вирус 
жÀ�тырып, 3570 адам к¿з жÀм¼ан» 
деп ая�тал¼ан ма�ала.

Испанияны� vivajerez а�парат 
агенттігі де осы м�тінге À�сас де-
ректер тарата отырып, �аза�станда 
отанды� екпе ¿ндірісін айына 
500000-600000 доза¼а дейін арт-
тыру к¿зделіп отыр¼анына то�та-
лады. «Билікті� м�лімдеуінше, 
�аза�станды� екпені клиника¼а 
дейінгі зерттеу былтыр мамыр 
айында басталды. Одан кейінгі 
зерттеулер, жергілікті БА�-ты� 
жазуына �ара¼анда, екпені� 96 
пайызды� тиімділігін к¿рсеткен. 
А�пан айында елде ресейлік «Спут-
ник V» екпесімен вакцинациялау 
басталып, б©гінге дейін елді� 
900000-¼а жуы� азаматы екпе 
салдырды. Жылды� со�ына де-
йін �аза�станны� алты миллион 
хал�ын вакцинациялау жоспар-

ланып отыр» делінген а�парат 
агенттігіні� ма�аласында.

�аза�станда отанды� екпемен 
вакцинация бастал¼анын жаппай 
жаз¼ан шетелдік басылымдарды� 
ішінде Францияны� «Le Figaro» 
газеті де бар. 26 с�уірде жария-
лан¼ан ма�алада: «�аза�стан – та-
би¼и ресурстары мен к¿мір сутегі 
�орына бай, Орталы� Азияда¼ы 
экономикасы ірі ж�не бÀрын¼ы 
ке�ес ¿кіметі республикаларыны� 
бірі» деп атап ¿тілген.

Ал елімізде БА� саласы былтыр 
мамыр айынан бастап �аза�станды� 
¼алымдарды� COVID-19 вирусына 
�арсы инактивтендірілген вакци-
наны клиника¼а дейінгі сына�тан 
¿ткізуді баста¼анын жаза бастады. 
QazVac (QazCovid-in) вакцинасы 
�алай �зірленгені туралы толы� 
а�парат биыл жыл басында шы�ты. 
Сол деректерге та¼ы к¿з ж©гіртер 

болса�, 2020 жыл¼ы наурызда �а-
за�станда коронавируспен ауыр¼ан 
ал¼аш�ы адам аны�талды. 23 нау-
рызда нау�астардан патологиялы� 
материалдар алынды. Материалдан 
COVID-19 вирусы б¿лініп, оны� 
биологиялы� �асиеттері зерттелді. 
Осы уа�ыттан бастап �аза�станды� 
¼алымдар бірден вакцина �зірлей 
бастады. 9 мамырда ¼алымдар 
отанды� вакцинаны �зірлеп шы¼ар-
ды. 15 мамырда денсаулы� са�тау 
Àйымы оны кандидатты� вакцина 
ретінде тіркеді ж�не ¼алымдар 
зертханалы� жануарлар¼а егу 
ар�ылы клиника¼а дейінгі зерт-
теуді бастады. Маусым айында �Р 
Денсаулы� са�тау министрлігіні� 
Д�рілік заттарды сараптау Àлтты� 
орталы¼ы зерттеуді� о� н�тижелерін 
мойындады. Шілдеде ¼алымдар 
¿здері жасап шы¼ар¼ан QazVac 
(QazCovid-in) вакцинасын ал¼аш�ы 

болып ¿здеріне сал¼ызды. 17 �ыр-
к©йекте 44 еріктіні� �атысуымен I 
кезе�ні� клиникалы� зерттеулері 
басталды. Н�тижесінде вакцина 
жо¼ары �ауіпсіздігін к¿рсетті, 
еріктілерді� жа¼дайы �алыпты. 
17 �азанда клиникалы� зерттеу-
лерді� II кезе�і басталып, о¼ан 
200 ерікті �атысты. Н�тижесінде 
вакцина жо¼ары иммуногенділік 
пен тиімділігін к¿рсетті. 19 желто�-
санда Денсаулы� са�тау министр лігі 
клиникалы� зерттеулерді� со�¼ы 
III кезе�ін ж©ргізуге рÀ�сат берді, 
оны� аясында 3 мы� еріктіге QazVac 
вакцинасы салынды. �азіргі уа�ыт-
та еріктілерді� жа¼дайы �алыпты. 
Еріктілерді� �анында �ажетті �ор¼а-
ныс антиденелері пайда болды. 
�Р Білім ж�не ¼ылым министрі 
Асхат Айма¼амбетов, Жамбыл 
облысыны� �кімі Бердібек Сапар-
баев, «�аза�станды� медициналы� 

ке�ес» медициналы� білім ж�не 
¼ылым Àйымдары �ауымдасты¼ы-
ны� президенті Тал¼ат НÀр¼ожин 
QazVac �аза�станды� вакцинасын 
клиникалы� сына�тардан тыс 
¿здеріне сал¼ызды.

Уа�ытша тіркеу ку�лігі 2020 
жылды� 31 желто�санында берілген 
�аза�станды� екпені сынауды� 
©шінші кезе�і жартылай ая�талды, 
оны толы�тай биыл 25 маусымда 
ая�тау жоспарланып отыр. Сонда 
барып оны� тиімділігіне толы� 
ба¼а беріледі. Вакциналарды� кли-
никалы�, соны� ішінде III фазада 
зерттеулері б©кіл �лемде жал¼асып 
жатыр. М�селен, Ресей «Спутник 
V» зерттеулерін 2021 жылы ма-
мыр айыны� басында ая�тауды 
жоспарласа, �лемдегі к¿птеген 
фармацевтикалы� компаниялар ¿з 
зерттеулерін 2022-2023 жылдары 
ая�тайды.

Қазақстанда отандық 
екпемен вакцинация 
басталғанын жаппай 
жазған шетелдік ба-
сылымдардың ішін-
де Францияның «Le 
Figaro» газеті де бар. 26 
сәуірде жарияланған 
мақалада: «Қазақстан 
– табиғи ресурстары 
мен көмір сутегі қоры-
на бай, Орталық Азия-
дағы экономикасы ірі 
және бұрынғы кеңес 
өкіметі республикала-
рының бірі» деп атап 
өтілген

ерттеу нәтижелері қауіпсіздігін растаған отандық  вак
инасы – былтырдан бері әлемдік АҚ назарында. етелдік 

ақпарат құралдарында шыққан материалдарға ж ргізілген мо
ниторинг Қазақстанда отандық вак ина иялаудың басталуына 
әлем елдерінің қызығушылығы жоғары екенін көрсетті.

«Жобаны �аржыландыру 
республикалы� бюджеттен 
�аржыландырылады, сонымен 
�атар �ХР Эксимбанкіні� же�іл-
дікті кредитімен �амтамасыз 
етіледі. �азіргі уа�ытта жобаны 
�аржыландыруды ашатын ж�не 
оны іске асыруды бастайтын 
несие келісіміне �ол �ою ©шін 
�ажетті р�сімдер ж©ргізілуде. 
�алпына келтіру жÀмыстары 
©ш жыл ж©ргізіледі, мердігер 
к�сіпорындар – China Xinxing 
Group Co консорциумы, Ltd ком-
паниясы ж�не «СП Сине Мидас 
Строй» ЖШС» деп хабарлады 
министрлік.

Жоба «НÀрлы жол» мемлекет-
тік ба¼дарламасыны� аясында 

ОЛ КЕҢЕЙ Е   
КЕПТЕЛІ  А А  МА
Елордадағы Қабанбай батыр даңғылын қайта 
жаңарту биыл басталуы тиіс. Аяқталуы 0 3 жылға 
жоспарланған. Ел кіметі құны қымбат жобаны 
қаржыландыру шін Қытай банкінен қарыз алмақшы. 
Қазір несиелік құжаттарға қол қо  жұмыстары ж р
гізілуде.  миллиард  миллион теңгеге жөнделіп, 
кеңейетін жол қаладағы көлік кептелісін азайта ма  

ұл туралы Қ  неркәсіп және инфрақұрылымды 
дамыту министрлігі хабарлады.

Н   Н РАЛЫҚЫ Ы

naima.kz.2012@bk.ru ж©зеге асады. Бір ша�ырымы 
760 миллион те�гені �Àрайтын 
�абанбай да�¼ылы болаша�та 
6-8 жола�ты болады деп жоспар-
лан¼ан. Жол бойы �айтадан 
инфра �Àрылымды� �Àбырлар 
мен сымдар �айта салынады. 
Есіл ¿зені к¿пірінен НÀрсÀлтан 
Назарбаев халы�аралы� �уе-
жайына дейінгі аралы�та¼ы �а-
банбай батыр да�¼ылын ж¿ндеу 
жÀмыстары биыл басталуы тиіс.

Жоба аясында Салтанат са-
райы мен халы�аралы� �уежай 
арасында¼ы жол Àзынды¼ы 17353 
ша�ырымды �Àрайды. Жоба¼а 
автомобиль жол айыры�тарын, 
жаяу ж©ргіншілер ¿ткелдерін 
салу, коммуникация желілерін 
к¿шіру (к�різ, сумен жабды�тау, 
электр энергиясы ж�не т. б.), 
жары�тандыру ж�не абаттандыру 
бойынша жÀмыстар енгізілген.

Ал ж¿ндеу жÀмыстарынан 
кейін елордада �абанбай батыр 
ж�не ТÀран да�¼ылдарыны� 
арасында к¿лік торабы пайда 
болады. Жоба к¿лік а¼ынын 
арттырып, осы жерде жиі бо-
лып тÀратын к¿лік кептелісін 
азайту¼а септігін тигізеді.

«¬зірленген ТЭН-ге с�йкес, 
�Àрылыс-монтаждау жÀмыста-
рыны� жалпы �Àны 88,9 млрд 
те�гені �Àрады. Айта кету керек, 
жобаны� �Àны алдын ала ж�не 
жоба алдында¼ы �Àжаттаманы 
�зірлеу сатысында аны�тал¼ан. 
Жобалау-сметалы� �Àжаттаманы 
�зірлеу барысында жобалы� 
шешімдер мемлекеттік сарап-
таманы� �орытындысын ала 
отырып, не¼Àрлым егжей-тег-
жейлі �аралатын болады, бÀл 
т©пкілікті жобалы� шешімдер 
мен келісімшарттарды� �Àнын 
ай�ындау¼а м©мкіндік береді» 
деп т©сіндірді Индустрия ж�не 
жа�а технологиялар министр-
лігі.

�Àрылыс жÀмыстары ¿ткен 
жыл¼а жоспарлан¼ан бола-
тын. Алайда басталмады. Ал 
урбанистер жа¼ы �алада¼ы 
�абанбай батыр да�¼ылыны� 
ке�еюі к¿лік а¼ынын азайтуды� 
орнына кептелісті одан сайын 
арттыруы м©мкін дейді.

М ГЕДЕККЕ М МКІНДІК 
ЫЙЛАЙДЫ

Нұр Сұлтанда м мкіндігі шектеулі жандарға арналған 
спорт кешені салынып, көру қабілеті бұзылған ба
лаларға арналған мамандандырылған балабақша 
ашылады. ұл туралы елорда әкімі Алтай өлгінов 
I  парақшасында жазды.

«Елордада о�алту орталы�тары 
желісін ке�ейту бойынша ж©йе лі 
жÀмыстар ж©ргізіліп жатыр. МÀн-
дай медициналы� орталы�тар �ала 
тÀр¼ындарыны� денсаулы¼ын жа�-
сартып �ана �оймай, о�алтуды� 
о� н�тижелерін к¿руге м©мкіндік 
береді. Біз ©шін м©мкіндігі шектеулі 
жандарды� ¿здерін �о¼амда жайлы 
сезінулері ©шін оларды �леуметтік 
орта¼а бейімдеу ма�ызды.

�алада ерекше �ажеттілігі бар 
адамдар¼а арнал¼ан спорт кешенін 
саламыз. Онда к¿ру �абілеті бÀзыл¼ан 
тÀр¼ындар¼а арнал¼ан футбол, арба-
да¼ы регби мен баскетбол п�ндерін 
енгізуді жоспарлап отырмыз. Жа�а 
спорт кешені паралимпиадалы� 
жатты¼у орталы¼ыны� жанында 
орналасады. Осылайша атал¼ан 
спорт кешенінде �ала тÀр¼ындары 
спортпен шÀ¼ылданып �ана �оймай, 
¿зара тілдесіп, �орша¼ан орта¼а 
бейімделе алады. БÀл, ¿з кезегінде, 
физикалы� денсаулы��а жа¼ымды 
�серін тигізбек.

Сонымен �атар осы жылды� 
бірінші жартысында к¿ру �абілеті 
бÀзыл¼ан балалар¼а арнал¼ан маман-

дандырыл¼ан балаба�ша ашамыз. 90 
орын¼а ша�тал¼ан мекеме Сарыар�а 
ауданында орналас�ан (Кенесары 
к¿шесі, 9/1).

âткен жылды� ¿зінде БЦП, ау-
тизм, Даун синдромы ж�не т. б. 
диагнозы бар балаларды о�алтумен 
айналысатын бір�атар ірі о�алту 
орталы�тары ашылды, «Асыл Мирас» 
жа�а аутизм орталы¼ы (У�лиханов 
к¿шесі) аутистік спектрді� аурулары 
бар балаларды 50 пайыз¼а к¿бірек 
�амту¼а м©мкіндік берді. БÀл жоба 
Болат âтемÀратов �орымен бірлесіп 
ж©зеге асырылды. Сол ©йде та¼ы 
бір о�алту орталы¼ы БЦП, аутизм 
диагнозы ж�не бас�а да бір�атар 
аурулары бар балаларды емдеумен 
айналысады. Сондай-а� «Erekshe 
balalar», «Орда» ж�не т. б. о�алту 
орталы�тары бар.

ТÀ�¼ыш Президент ж�не 
«СамÀры�-�азына» �орларыны� 
�олдауымен №1 �алалы� балалар 
ауруханасы базасында ¿ткен жыл-
ды� к©зінде «�ам�орлы�» о�алту 
орталы¼ы ашылды. БÀл жыл сайын 
БЦП диагнозы бар 600-ге жуы� ба-
ланы тегін медициналы� к¿мекпен 

�осымша �амту¼а м©мкіндік береді.
Мемлекет басшысы �лтты� �о¼ам-

ды� сенім ке�есіні� V отырысында 
ерекше �ажеттілігі бар балаларды� 
саны ¿сіп келе жат�анын, олар¼а жан-
жа�ты кешенді о�алту �ажет екенін, 
«ал¼аш�ы медициналы�-санитарлы� 
к¿мек к¿рсету Àйымдары жанында¼ы 
�леуметтік �ызметтерді� жÀмысын 
к©шейту �ажет» екенін атап ¿тті.

Айтматов к¿шесіндегі �леуметтік 
тÀр¼ын ©й кешенінде (31Б) НÀр-СÀлтан 
�аласы �кімдігіні� «№3 психология-
лы�-медициналы�-педагогикалы� 
консультация» КММ ашылды. Осы 
ма�сатта 4 мы� шаршы метр б¿лінді. 
Орталы� есту, тірек-�имыл аппараты, 
к¿ру, с¿йлеу, �арым-�атынас ж�не 
мінез-�Àл�ында ауыт�у бар балалар¼а 
тексеру ж�не к¿мек к¿рсетумен 
айналысады.

�аланы� �рт©рлі аудандарында 
29 «©йдегі д�рігер» нысаны ашылды, 
инватакси саны 2 есеге артты. Жа�а 
©йлерді� бірінші �абаттарында 
«�адамды� �олжетімділік» �а¼идаты 
бойынша балалар¼а арнал¼ан ша¼ын 
орталы�тар, о�алту орталы�тары, 
балаба�шалар, медициналы� орта-
лы�тар ж�не т. б. ашамыз. Ипподром 
базасында балалар иппотерапиямен 
айналыса алатын жабы� манежді� 
�Àрылысын ж©ргізіп жатырмыз.

Біз ©шін ж©йелі негізде м©мкіндігі 
шектеулі тÀр¼ындарды о�алту ©шін 
жа¼дай жасау ма�ызды» деп жазды 
елорда �кімі.

Т РМЫ ТЫҚ ОРЛЫҚ  ОМБЫЛЫҚ 
К БЕЙДІ
Елордада тұрмыстық зорлық зомбылық тыйылмай 
тұр. ткен жылы қалада 00 қылмыстық іс тіркелсе, 
биылғы жылдың  тоқсанындағы көрсеткіш 00 ді 
құрайды. ның ішінде әйелдерге қатыстысы өткен 
жылы 300 болса, б гінде 00 ге бір ақ жеткен.

�алалы� Полиция департаменті 
�йелдерді зорлы�-зомбылы�тан 
�ор¼ау тобыны� �ызметкерлері 
ж�не жергілікті полиция �ызметіні� 
жеке �Àрамы �йелдерге �атысты 
�ылмыстарды� алдын алу ж�не 
жолын кесуге басымды� беріп отыр. 
Отбасылы�-тÀрмысты� �атынастар 
саласында¼ы �йелдерге �атысты 
к©нделікті ж©ргізіліп жат�ан жÀмыс-
тар¼а �арамастан т©рлі сипатта¼ы 
�ылмыстар жасалуда.

�À�ы� бÀзушылар¼а �атысты биыл 

2239 �ор¼ау Àй¼арымы шы¼арылды, 
бÀл 7,8 пайызды �Àрайды. Жыл ба-
сынан бері сот 103 �À�ы� бÀзушы¼а 
�атысты ерекше талап бекіткен.

�ылмыстарды� негізгі себеп-
тері – арада¼ы �арым-�атынасты� 
бÀзылуы, алкоголь ішу, м©лікті б¿лу 
м�селелері, �ыз¼аныш, отбасылы� 
жанжалдар кезінде �йелді �орлау¼а 
деген Àмтылыс. ¬йел адамдар¼а 
к¿біне жа�ыны немесе танысы зиян 
тигізіп жатады. Дегенмен мамандар-
ды� айтуынша, к¿птеген фактілер 

жасырын к©йінде �алады.
Есептік кезе�де отбасы-тÀрмысты� 

�атынастар саласында �Р ¬�БтК-ні� 
73-бабы «Отбасы-тÀрмысты� �аты-
настар саласында¼ы �À�ы��а �айшы 
�рекеттер» бойынша 411 �À�ы� 
бÀзушы, �Р ¬�БтК-ні� 73-1 «денсау-
лы��а �аса�ана же�іл зиян келтіру» 
бойынша 146 �À�ы� бÀзушы, «Àру» 
�Р ¬�БтК-ні� 73-2-бабы бойынша 
56 �À�ы� бÀзушы жауап�а тартылды.

¬йелдерді зорлы�-зомбылы�тан 
�ор¼ау б¿лімшесіні� сенім теле-
фондары: Полиция департаменті 
71-60-63; Алматы ауданы Полиция 
бас�армасы 71-67-03; Есіл ауданы 
Полиция бас�армасы 71-65-45; Бай-
�о�ыр ауданы Полиция бас�армасы 
21-20-72; Сарыар�а ауданы Полиция 
бас�армасы 71-63-73; Да¼дарыс 
орталы¼ы 49-78-89.
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тал�ылап-талдау�а, д�рысты�ын 
д�лелдеуге, орындаушылар алдына 
на�ты талаптар �оя білуге ж�не 
оны� орындалуын �ата� ба�ылау-
да �стау�а �йретті. �тірік сылтау 
айтпауды, ойымызды б�кпесіз 
жеткізуді бойымыз�а сі�ірді» деп 
ол да мерейтой иесіні� мерейін 
одан сайын асырды.

МАМАНДАР 
«�СТАХАНАСЫНЫ�» 
МАЙТАЛМАНЫ 

1970 жылдарды� басында 
теміржолшыларды о�ытып т�р-
биелеу к�рделі м�селеге айнал-
ды. Мамандарды к�біне сырттан 
�келетін к�рмеуі �иын кезе� еді. 
Сол т�ста оны� �кесі Ж�ма�али 
Омар�лы теміржолшылар дайын-
дайтын жо�ары о�у орнын ашу�а 
�сыныс жасайды. Ара�а уа�ыт 
салып, бір�атар ел а�аларыны� 
�олдауымен Алматыда теміржол 
инженерлері институты ашылады. 
Соны� ал�аш�ы ректорлы�ына 
Ж�ма�али Омар�лы та�айында-
лады.  �кесі іргетасын �ала�ан о�у 
орныны� атауы 1997 жылы  �аза� 
к�лік  ж�не коммуникация акаде-
миясы болып �згерген кезде со�ан 
Амангелді Ж�ма�али�лы ректор 
болып та�айындалады. Кейін 2000 
жылы �зі де �аза�станда теміржол-
шы маманды�ына с�ранысты� 
жыл сайын артып келе жат�анын 
к�ріп �аза� �атынас жолдары 
университетін ��рады, ал 2003 
жылы сол о�у орныны� ректоры 
ретінде �ызметін бастайды. Содан 
бері 20 жылдан астам уа�ыт ішінде 
ол �ндірісте жина�ан т�жірибесін 
�ылыммен �штастырып, болаша� 
теміржолшыларды� �зі аш�ан 
«�стаханасында» білгенін кейінгі 
�рпа��а �йретумен келеді.  

«М�скеу, Санкт-Петербург, Хар-
ковь, Новосибирск �алаларыны� 
жо�ары о�у орындарымен ты�ыз 
байланыста ж�мыс ж�ргіземіз. 
Бірлескен ба�дарламалар негізін-
де заманауи білім ал�ан жолшы, 
машинист, механик, �оз�алыс 
саласыны� мамандарын дайын-
дап шы�арамыз. Бізге Ресейден 
келіп о�итын �аза� жастары да 
бар. Теміржол жа�дайына келсек, 
кезінде �иыншылы�пен салын�ан 
жолдар, жасал�ан ж�мыстар б�гінде 
елді �уантатын, табыс �келетін 
игілікке айналып отыр. ТМД ау-
ма�ында егемендік ал�аннан кейін 
2,5 мы� км теміржол сал�ан ел біз 
�ана. �аза�стан б�гінде барлы� 
облыстары мен шал�ай ауылда-
рына ж�не к�птеген шетелдерге 
пойыздар баратын аз елдерді� 
біріне айналды. Б�л – зор жетістік. 
Ма�дай термен жасал�ан �анша 
ж�мысты тек сынай беру �сетін 
елді� ісі емес. Еселі е�бек ба�а-
лануы керек. Жа�сыны жа�сы деп 
айту – парыз. Жо�арыда айтып 
кеткендей, кезінде е� ірі с�рыптау 
ж�мыстары ж�ргізілетін �здік 
стансалар �атарында Арыс �ана 
болса, �азіргі та�да Н�р-С�лтан 
стансасын да сол де�гейге �осу�а 
�бден болады. То�ыз жолды� тора-
бында жат�ан теміржол нысаны 
талап�а сай �айта ��рылды. Онда 
жолаушылар, ж�к ж�не с�рыптау 
парктері б�лек-б�лек орналас�ан» 
дейді майталман теміржолшы. 

Амангелді Ж�ма�али�лы 
елімізді� білім ж�не �ылым сала-
сына �лшеусіз �лес �осты. Оны� 
басшылы�ымен к�лік саласында�ы 
маманды�тар бойынша білім бе-
руді� мемлекеттік стандарттары, 
типтік ба�дарламалар мен о�у 
жоспарлары �зірленді. �з саласын 
�ылыми негізде толы� зерттеп, 
к�птеген �ылыми е�бектер мен 
ма�алалар жазды. Ол – 250-ден аса 
�ылыми жазбаларды�, 20 моногра-
фияны� ж�не 10 авторлы� ��жат-
ты� авторы. ¡ылыми е�бектеріні� 
ішінде – «�аза�стан теміржолыны� 
тиімділігі», «Жолда�ы досты� пен 
�арым-�атынас», «Ш�л даланы� 
жылжымалы ��мында теміржол 
салуды� жобасы», «�аза�станда�ы 
теміржол жат�ан жер �ыртысы», 
«�аза�станда�ы теміржолдарды 
жобалау, салу ж�не к�тіп �стау», 
«Машиналар паркін техникалы� 

�айта жара�тауды �йымдастыру 
ж�не жа�а машиналарды жасау» 
деген ж�мыстарын ерекше атау�а 
болады. «�аза� к�лік ж�не ком-
муникациялар академиясыны� 
хабаршысы» ж�не «�аза�станны� 
�нерк�сіптік к�лігі» журналда-
рын ��ру�а да бастамашы болды. 
Осындай е�бегі �шін «�Р ��рметті 
білім беру �ызметкері» ата�ын  
иеленді. Со�ан �оса «�ажырлы 
е�бегі �шін» медалімен, «��рметті 
теміржолшы», «�Р Е�бек сі�ірген 
к�лік �ызметкері» белгілерімен 
ж�не «��рмет» орденімен мара-
патталды. 1996-2000 жылдарда 
Халы�аралы� к�лік академиясы, 
Халы�аралы� информатика ака-
демиясы ж�не �Р Инженерлік ака-
демиясы м�шелігіне �абылданып, 
академик ата�ын алды. �ндірістік, 
�йымдастырушылы� ж�не �ылыми 
ж�мыстарды �атар алып ж�рген 
А.Омаров 1999 жылы «Теміржол-
да�ы жер �ыртысы тау-тасыны� 
физикалы�-механикалы� �сері» 
атты та�ырыпта техника �ылымда-
рыны� докторы �ылыми д�режесіне 
диссертациясын �ор�ады. ¥стазды� 
�ызметтегі жетістігі �шін 2000 
жылы «Теміржол, автомобиль жолы 
ж�не аэродром ��рылысын салу» 
маманды�ы бойынша профессор 
ата�ы берілді. 

ІРГЕЛІ О�У ОРНЫНА 
АЙНАЛДЫ

Б�гінде Амангелді Ж�ма�али�лы 
басшылы� ететін �аза� �атынас 
жолдары университеті – елімізді� 
к�лік саласына жылына ж�зде-
ген кадрлар дайындап отыр�ан 
іргелі о�у орны. Оны� ��рамына 
техникалы�-экономикалы� �аты-
нас жолдары колледжі де кіреді. 
Атал�ан университет пен колледж 
техника ж�не экономика ба�ы-
тында, к�лік ж�не коммуникация 
мекемелеріне, бас�а да елімізді� 
экономикалы� салаларына 16 
бакалавр, 9 магис тратура, 4 Р¨ 
D ж�не колледж маманды�тары 
бойынша мамандар даярлайды. 
О�у орныны� зертханасы, д�ріс 
беретін аудиториясы, кітапханасы, 
спорт кешендері, студенттерге 
арнал�ан жата�ханасы заманауи 
�ондыр�ылармен жабды�тал�ан. 

 Амангелді Омаров туралы е� 
бірінші айтылатын жылы с�з – ел 
�шін жаса�ан жа�сы істерін дабыра 
�ылмайтын сирек адамдар �ата-
рынан екендігі. Сонды�тан оны� 
е�бегін тек к�з к�рген замандастары, 
артынан ерген ізбасарлары �ана 
баяндайды. Соларды� бірі техника 
�ылымыны� докторы, ��рметті 
теміржолшы Аспан �ажы��лов та 
оны а�ылшы а�а, �стазы ретінде 
�те ��рметтеп, іскерлік �асиетін, 
�йымдастырушылы�ын, парасат-
пайы мы мен адамгершілігін, �лт-
жандылы�ын, кез келген істі бастаса, 
ая�ына дейін жеткізбей тынбайтын 
табандылы�ын ерекше ба�алайды. 
«Жа�сы жетістікке жетсек тасымау-
ды, �ысасты�, �ділетсіздік к�рсек 
жасымауды бойымыз�а сі�ірді. Адам 
�мірі – уа�ытпен �лшеніп, ісімен 
ба�аланады деген т�мсіл а�амызды� 
�негелі �мір жолына берілген ба�а. 
Теміржолшылар �улетіні� саба�тас-
ты�ын �збей, жемісті е�бек етіп келе 
жат�ан Амангелді а�амыз біз �шін 
«теміржолды� генералы», біз ол 
кісіні� шинелінен шы��анымызды 
ма�тан т�тамыз» дейді ол. 

�ызметін 25 жасында �арапайым 
жолшылы�тан баста�ан Амангелді 
Омаров �аза� теміржолыны� «ге-
нералы» атан�ан�а дейінгі �мірінде 
�ке бастап берген жолмен ж�р-
гендігінен �ана емес, �зіні� білімі 
мен ма�дай теріні� ар�асында да 
жетістіктерге жетті. Сексен жас�а 
келіп, о�у орнын бас�арып отыр�ан 
теміржолшылар �улетіні� �кілі 
�мірлік жары К�рима екеуі екі 
�ыз т�рбиелеп, солардан тара�ан 
немерелеріне с�йікті ата мен �же 
атанып отыр. Білікті басшылы�ы 
ж�не білімді кадрлар дайындау-
да�ы те�дессіз е�бегі �шін есімдері 
тарихта та�балан�ан т�л�алар 
да��ы теміржолды� то�таусыз 
�оз�алысымен бірге �асырлар�а 
жетері аны�. 

ж�зінде �олдану мен �шін на�ыз 
сын�а айналды. �ысы 40 градус 
суы� жерде апта бойы �ар жауып 
жатса да, �алы� �ар астынан жол 
тазартылып, «Транссібір магистралі» 
то�тамай ж�мыс істеуі керек екен. 
Сонда�ы мамандарды� іскерлігін, 
е�бек�орлы�ын к�ріп, �з елімні� 
жастары �шін �лкен ой�а �алдым» 
деп еске алады.  

АРЫСТАН БАСТАЛ�АН 
АЙБЫНДЫ ЖОЛ

Институтты 1966 жылы т�-
мамда�ан Амангелді Ж�ма�али�лы 
жолдамамен Арыс стансасында жол 
бригадирі, кейін а�а жол шебері 
болып е�бек жолын бастайды. 
�зіні� айтуынша, постке�естік 
республикалар арасында теміржол-
да ірі с�рыптау ж�мыстары ж�р-
гізілетін 32 станса бол�ан.  Соны� 
ішінде Арыс стансасы то�ызыншы 
орын алатын. Бірінші класты б�л 
станса б�рын да ж�к тасымалын 
�йымдастыруда мы�ты еді, �лі де 
сол к�шін са�тап �алып отыр. Себебі 
б�гінні� �зінде Ресейден келетін 
ірі ж�к пойыздарын т�сіріп, тиеу, 
��растыру ж�мыстары �аза�станда 
осы жерде ж�ргізіледі.  

Содан кейінгі бес жылда �ара�ан-
ды жол дистанциясында жол шебері, 
а�а жол шебері болып е�бек етті. 
Болаша�ынан зор �міт к�ттіретін 
маман ж�не шебер �йымдастырушы 
1968 жылы осы дистанцияны� бас 
инженері болып та�айындалды. «ш 
жылдан кейін жол б�лімше бас-
шылы�ы Амангелді Ж�ма�али�лын 
Бал�аш жол дистанциясын бас�ару�а 
жібереді. Біліктілігі мен т�жірибесіне 
сенгендіктен о�ан та�ы бір жылдан 
кейін ж�мыс ау�ымы �лде�айда к�п 
�ара�анды жол дистанциясыны� 
басты�ы �ызметі сеніп тапсырылады. 
�ара�анды – С�рыптау стансасыны� 
инфра��рылымы жа��ыртылып 
жат�ан кезе�ге т�спа-т�с келген ол 
пойыздарды, оны� ішінде транзиттік 
пойыздарды кідіріссіз �ткізу �шін 
тиімді техникалы� жетістіктерді 
�ндіріске енгізуге барын салды. К�мір 
тиелген ж�к вагондарыны� ��рамын 
тежемей, транзиттік ж�ктерді тез 
арада �ткізу м�селелерін о�тайлы 
шешті. Білгірлігіні� ар�асында 
�жымды социалистік жарысты� 
алды��ы орнына шы�арды. Сол 
кезде �ол жеткен межені �стап 
т�руды� �зі �алыпты жа�дай�а 
айналды. А.Омаровты� инженерлік 
салада�ы бастамашыл ойларын, 
�ойыл�ан міндеттерді орындауда�ы 
шы�армашылы� к�з�арастарын 
Ты� теміржолыны� басшылы�ы 
да жо�ары ба�алады. С�йтіп ол 
1977 жылы �ара�анды жол ж�не 
��рылыс б�лімі басты�ыны� орын-
басары, �ара�анды б�лімшесіні� 
бас инженері болып та�айындалды. 
Б�л Жары� – Мойынты ба�ытында 
екінші жол ��рылысы салынып, �а-
ра�анды-Жары�-Мойынты телімін 
электрлендіру ж�мыстары ж�ргізіліп 
жат�ан уа�ыт еді. Оны� �стіне 
постке�естік елдерді� к�біндегі 
стансаларда �ткізгіштік �абілетті� 
жеткіліксіздігінен халы� шаруа-
шылы�ы ж�ктеріні� тасымалы то�тап 
�ал�ан ша�. Мы�да�ан пойыздар 
межелі жеріне жете алмай, айда-
лада�ы бекеттерде �алдырылып 

жатты. Б�л ж�здеген зауыттар мен 
фабрикаларды� ж�не шахталар 
ж�мысыны� то�тауына �келді. Осы 
ты�ыры�тан шы�у �шін ол жобалау 
ж�не ��рылыс �йымдарымен ж�йелі 
ж�мыс ж�ргізіп, жол б�лімшесін 
дамыту�а к�шін салды. Анар – �а-
ра�анды – Мойынты телімдерінде 
жолды к�тіп �стау ж�не ж�ндеуде 
жол дистанцияларыны�, жол машина 
стансаларыны� �ызметін шебер 
�йымдастыра білді. 

К�лік ж�не коммуникация 
экс-министрі, профессор �біл�азы 
��сайынов А.Омаровты� к�сіби 
теміржолшы, іскер басшы, �ла�атты 
�стаз-�алым ретінде �аза� еліні� 
�ркендеуіне �ома�ты �лес �ос�а-
нын айта келіп, �лгі-�негеге толы 
�ибратты е�бек жолына былай деп 
ба�а береді: «Амангелді Омаров – 
�аза�ты� на�ыз арда азаматтарыны� 
бірі. Ол – т�л�а, текті т��ымны� 
т�я�ы, асылды� сыны�ы. �кесі 
Ж�ма�али Омаров Т�рксіб теміржо-
лы ��рылысын бас�арып, Т�рар 
Рыс��лов, М�хамеджан Тынышпаев-
тармен бірге �ызметтес бол�ан. 
Со�ыс кезінде Т�рксіб теміржолына 
басшылы� етіп, �аза�станнан 
майдан�а �ару-жара�, азы�-т�лік 
тасымалдауды �йымдастыр�ан. 
Сталинні� �зі Ж�ма�али Омаровты 
екі рет �абылдап, іскерлігіне т�нті 
бол�ан. Сондай �негені к�ріп �скен 
Амангелді де оны� ізгі �асиеттерін 
бойына сі�ірді». 

Теміржол саласында мол т�жіри-
бе жина�та�ан ол 1983 жылы Алматы 
жол магистралі бас�армасыны� 
орынбасары �ызметіне к�терілді. 
Б�л кезде локомотив ж�не вагон де-
поларын толы�ымен �айта �алпына 
келтіруге �лес �осты. Арыс, Жам-
был, Шу, Алматы-1 ж�не 2, Семей, 
Защита та�ы бас�а теміржол стан-
салары к�рделі ж�ндеуден �ткізіліп, 
байланыс ж�не орталы� ба�ылау 
орындары жа�артылды. Алматы 
теміржолында �уелі Ше�гелді-Арыс 
ба�ыты электрлендірілді. Одан 
кейін Арыс-Луговой-Шу-Отар-Ал-
маты, Шу-Мойынты ба�ыттары 
да толы�ымен электрлік ж�йеге 
к�шті. Луговой – Шу теміржолыны� 
электрленген ба�ытыны� ашылу 
салтанатына Елбасы Н�рс�лтан 
Назарбаевты� �зі �атысып, жасал�ан 
ж�мыстар�а о� ба�асын берген. 

�КЕСІ БАСТА�АН ІСТІ 
БАЛАСЫ БІТІРДІ

�ткен �асырды� сексенінші 
жылдарыны� со�ында КСРО мен 
�ытай арасында�ы �арым-�атынас 
жа�сарып, то�тап �ал�ан А�то�ай 
мен �ытай мемлекеттік шекара-
сы арасында�ы 300 км теміржол 
желісіні� ��рылысы �айта жан-
данды. Б�рын салына баста�ан 
жол �бден тозып, Жо��ар �а�па-
сы т�сында�ы азына�ан желді� 
к�шімен б�лініп, дымы �алма�ан 
еді. Ол 1988-90 жылдары атал�ан 
аралы�та�ы теміржолды� бойында 
к�н-т�н демей ж�ріп, а�ыры жол 
шаруашылы�ын �алпына келтірді. 
С�йтіп А�то�ай – Алашанькоу 
ба�ыты толы� к�рделі ж�ндеуден 
�тіп, �ытай�а жол ашылды. Досты� 
бекетінде �ыс�а мерзімде вокзал 
іске �осылды. Мектеп, аурухана, 
�она��йлер салынып, теміржолшы-
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Амангелді маровтай ел азаматына қарата айтылса керек. Теміржолшылар әулетінен шығып, әке жолын 
абыроймен жалғаған ғалым академик, профессор, өзі негізін қалаған Қазақ қатынас жолдары универ
ситетінің президенті, құрметті теміржолшы  Амангелді ұмағалиұлының есімі тек теміржолдың ғана 
емес, білім беру саласының да тарихында алтын әріптермен жазылып қалары сөзсіз. Ерен еңбегімен елге 
мәлім әкесіне жете немесе өте туса да, ең бастысы, саналы ғұмырын елдің игілігіне арнаған жан сексен
нің сеңгіріне аяқ басқалы отыр. 

ТЕМІРЖОЛДЫҢ  ТАРЛАНЫ 

арма�тал�ан теміржол 
адамны� �н бойына 
тарал�ан тамырлар�а 
��сайды. Бірі а�заны� 
�ан айналымына �ыз-
мет етсе, екіншісі ел 

мен елді�, ��ірлерді� арасын бай-
ланыстырып, �айна�ан тіршілік-
ті�, �здіксіз алмас�ан ж�ктер мен 
жолаушылар тасымалы ар�ылы 
�мір жал�асып жат�анын білдіреді. 
Теміржолмен бірге келген жа�а 
�мірді� �аза� даласында жан бітуі-
не �келі-балалы Омаровтарды� 
тікелей ы�палы зор болды. Бар 
��мыры теміржолмен жай �ана 
байланысып �оймай, та�дырына 
жол т�семіндей берік те, сенімді 
негіз болып �алан�ан жандарды� 
бірі – Амангелді Омаров.

Т�РКСІБТІ 
Т�ЛЕТКЕНДЕР �РПА�Ы

Болаша� теміржолшы 1941 
жылды� к�ктемінде �ара�анды 
облысыны� Бал�аш �аласында 
теміржолшылар отбасында д�ниеге 
келді. Ар�ы атасы �алма�ты� бетін 
�айтар�ан батыр - �йгілі Байжігіт 
Би�аш�лы болса, �кесі Ж�ма�а-
ли Омар�лы Т�рксібті� ал�аш�ы 
��рылысшысы, Т�ркістан-Сібір 
теміржолы бас�армасыны� басшысы, 
ал�аш�ы �аза� теміржол �алымы 
бол�ан. Адам ая�ы баспа�ан ке� 
даланы� т�сіне ал�аш рет мы�да�ан 
ша�ырым�а созыл�ан рельстер 
т�селіп, Т�рксіб теміржолыны� 
салынуы �аза� еліні� �міріндегі 
айтулы о�и�а болды. ¡асыр жа�а-
лы�ына айнал�ан алып ��рылысты 
ж�ргізуге жасты� �айрат к�шін 
ж�мса�ан �кесі �атарда�ы �ара 
ж�мысшыдан бастап, жер �азушы, 
бригадир, механикке дейін к�теріле 
отырып, ма�ызды жобаны бас�а-
ру�а дейін жеткен. К�з алдында 
осындай �кесін �лгі етіп �скен бала 
Амангелді кезі келгенде �мірлік 
�ызмет жолында�ы ба�ытын болат 
жолдан табарына ш�б�сіз сенді. 
Оны� �стіне �кесі де теміржол-
шы маманды�ыны� �ыр-сырын 
�лыны� санасына жастайынан 
сі�іре берді. Теміржолшы болу-
ды жан-т�німен �ала�ан бозбала 
жігіт мектептен кейін Ресейді� 
Новосибирск �аласында�ы �скери 
т�ртіпке негізделген теміржол 
к�лік инженері институтыны� 
«Теміржол ��рылысы, жол ж�не жол 
шаруашылы�ы» факультетіне о�у�а 
т�седі. М�нда Владимир Альбрехт, 
Николай Кондаков т�різді мы�ты 
жас �алым �стаздардан д�ріс ала-
ды. �зі сол ша�тарды: «Студенттік 
кезімді еске алсам, мені� инже-
нер-маман болып �алыптасуыма 
�стаздарымны� септігі к�п тиген 
екен. Ол кездегі студенттер диплом 
ж�мысын �ндірістік т�жірибені� 
негізінде жазатын. Міне, сол алты 
ай�а созыл�ан т�жірибені сонау 
Иркутск облысында�ы Зима деген 
стансада �ткіздім. Жетекші �ста-
зым бірге еріп ж�рмегендіктен, 
институтта о�ы�ан теорияны іс 
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Амангелді Омаров – 
қазақтың нағыз арда 
азаматтарының бірі.  
Ол – тұлға, текті тұқым-
ның тұяғы, асылдың сы-
нығы. Әкесі  Жұмағали 
Омаров Түрксіб 
теміржолы құрылы-
сын басқарып,  Тұрар 
Рысқұлов,  Мұхамеджан 
Тынышпаевтармен 
бірге қызметтес 
болған. Соғыс кезінде 
Түрксіб теміржолына 
басшылық етіп, Қа-
зақстаннан майданға 
қару-жарақ, азық-
түлік тасымалдауды 
ұйымдас тырған

лар отбасына арнал�ан �йлер бой 
к�терді. Негізі, А�то�ай – Досты� 
ба�ыты 1958 жылы �кесі Ж�ма�али 
Омаровты� басшылы�ымен  са-
лына баста�ан  болатын. Ол кезде 
�кесі �аза� теміржолыны� бас 
инженері еді. Осылайша 
�ке баста�ан шаруаны 
30 жылдан со� баласы 
толы� ж�зеге асырып, 
ая�тады. Осы орайда �зі: «Екі ел 
арасында�ы ал�аш�ы ж�к пойызы 
1991 жылы 20 шілдеде жол�а шы�ты. 
Ал 1992 жылды� 20 маусымында 
іске �осыл�ан Алматы – «рімші жо-
лаушылар пойызы екі елде �ал�ан 
туыс-бауырды �айта �ауыштыр�ан 
тарихи с�тке себеп болды. Содан 
бері Жапония, Корея, Вьетнам, 
Сингапур елдерінен сан алуан ж�к 
тасымалданып, миллионда�ан адам 
осы игілікті істі� жемісін к�руде. 
�аза�станны� халы� шаруашылы�ын 
к�теруде шойын жолды� ат�ар�ан 
р�лі �лкен» дейді. 

Басшы болуды� �ыр-сырын тере� 
ме�герген ол т�уелсіздік ал�ан жылы  
Алматы теміржолыны� басты�ы 
болып та�айындалды ж�не «�ТЖ» 
РМК бас директорыны� орынбасары 
�ызметін ат�арды. Т�уелсіздігімізді� 
бастап�ы кезе�інде нары�ты� 
экономика�а к�шу кезінде оны� 
теміржолды ая�тан т�р�ызу�а 
�ос�ан �лесі �лшеусіз болды. Осы 
жылдары �ндірістік ж�мыстармен 
�аар �леуметтік сала назардан тыс 
�алмай, ж�здеген мы� шаршы 
метр т�р�ын �й ала� ы, мектептер, 
балаба�шалар салынды. А�адыр - 
Жары� - Бал�аш - Сая� - А�то�ай 
учаскесін, сондай-а� Ше�гелді 
стансасын ауызсумен �амтамасыз 
ету �шін су ��быры тартылды. 
Т�жірибесі мол теміржолшы ж�не 
�алым А.Омаров рельс жол табаны-
ны� ��рылысы мен жобалауыны� 
жа�а т�сілдерін, жол ж�мыстары 
�ндірісіні� автоматтандырылуы мен 
технологиясын енгізуге атсалысты. 

��рмет т�татын ш�кірті, «�ала 
ма�ы жолаушылар тасымалы» 
А� директоры С�лтан Табынбаев 
кезінде Амангелді Омаровты� 
б�йры�ымен Досты� стансасыны� 
басты�ы болып та�айындал�ан 
екен. Б�гінде ол т�лімгері туралы: 
«Амангелді Ж�ма�али�лынан �ай 
істі де ойланып-тол�анып шешуді, 
талапшылды�ты, барлы� н�рсені 
ой елегінен м��ият �ткізуді, м�лт 
кетіп �ате шешім �абылдамауды 
ж�не жа�ашылды�пен ж�мыс 
істеуді �йрендік. Талапшыл �а-
тал мінезі, теміржол ж�мысын 
б�ге-шігесіне дейін білетіндігі, 
�йымдастырушылы� �асиеті біз 
�шін �ашан да ба�даршам болды» 
деп пікір білдіреді. 

�асында ж�ріп, алдын к�рген 
�ріптес інілеріні� бірі «�ТЖ» ¥К» 
А� «Магистральді желілер дирек-
циясы» филиалыны� бас инженері 
�айырбай Орынбаев та к�ні б�гінге 
дейін онымен ой-пікір б�лісу �шін 
кездесіп, ш�йіркелесіп �алатын 
кез келген м�мкіндікті жібермеуге 
тырысатынын жеткізді. «�беке�-
нен м�селені т�пкілікті тексеріп 
т�йсінуде, м�нісін, тиімділігін 
�зі� �ана т�сініп �оймай оны �а-
рама�ы�да�ылар�а жеткізе білуде 
�йренеріміз к�п болды. Бізді ой-пікір, 
�сыныстарымызды жас�анбай ашы� 
айту�а, сол �сыныстарымызды 
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лар отбасына арнал�ан �йлер бой 
к�терді. Негізі, А�то�ай – Досты� 
ба�ыты 1958 жылы �кесі Ж�ма�али 
Омаровты� басшылы�ымен  са-
лына баста�ан  болатын. Ол кезде 
�кесі �аза� теміржолыны� бас 
инженері еді. Осылайша 

МЕРЕЙ
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ТАЛАЙ Ы ТАРИ

АЛА  АРДАҚТЫЛАРЫНЫ  
АЗАТТЫҚ А САРЫ

АТ  КІМГЕ АТ ЕДІ

Тәуелсіздік туын тіккен осы бір өзгерістер заманында төл тарихымыз қайта жазылып, 
қасиетті Қазақ жерінің тарихы өз халқына қызмет ете бастады. арты ғасырдан астам 
уақытта қазақ зиялыларының тарихына терең із қалдырған ақтаңдақтар  ақиқаты 
ашылып, санамызға сіңе бастады. Тарих беттерін парақтай келе, халқы шін өмірлерін 
қиып, рухтың биік лгісін көрсеткен ата бабаларымыз лайықты бағасын алды ма деген 
сұрақ туындайды. 

      алық жауларын  әшкерелеу науқаны 3  жылдан тура  
жыл бұрын басталғанын қазіргі жастар т гілі, ересектердің өзі біле 
қоймайды. ағжан ұмабайдың өмірдеректеріне қатысты зерт
теулерімізде ағжан Қызылжардан неге кетті  деген сұраққа 
жауапты сол саяси қуғынның алғашқы лебінен тапқанбыз. 

XX �асырды� ал�аш�ы ши-
регін «саяси к
рестер мен 
рухани жа��ыру кезе�і» деп 
атайды. «�асыр басында мем-
лекет м
ддесін ойла�ан �лы 
�аза�тарды� жеке басыны� 
та�дыры да �асіретті болды. 
Алайда �лтты� жігер мен 
толыс�ан зерде саба�ы �мыт 
бол�ан жо�» деген болатын 
Елбасы Н.�.Назарбаев. 

Міне, сонды�тан да, �азіргі 
та�да �алымдарды� алдында 
тарих о�улы�тарына на�ты 
деректер негізінде енгізілмей 
�ал�ан хал�ымызды� арда�ты 
азаматтарыны� е�бегін зерт-
теу міндеті т�р.

Біз �андай маманды�ты� 
иесі болса� та, �з �лтымызды�, 
елімізді�, мемлекетімізді� та-
рихын білуге ж�не ��рметтеуге 
тиіспіз. Сонда �ана ту�ан жері 
мен елін с
йетін патриоттар 
т�рбиеленіп, �з кезегінде 
хал�ына адал �ызмет етеді. 
Б�дан тарихи білім беру ісіні� 
�о�ам 
шін �те ма�ыздылы�ы 
ж�не �лт та�дырына тарихшы 
мамандарды� жауапты екендігі 
ай�ындала т
седі.

�лтты� �лылы�ы тарихи 
т�л�аларымен ба�аланады. 
Саналы �мірін хал�ына ар-
на�ан Алаш арда�тыларыны� 
алдында�ы тарихшы �алымдар-
ды� жауапкершілігі – ма�тан 
т�тар �лы перзенттерін �а-
сырдан �асыр�а, �рпа�тан 
�рпа��а жеткізіп, есімдерін 
жа��ырта беру.

Д
рбеле�ге толы XX �асы-
рды� басында халы� �амын 
ойла�ан �лт жанашырларыны� 
бірі де бірегейі - �лихан Н�р-
м�хамед�лы Б�кейхан болды. 

Алашты� �шпес рухындай 
бол�ан абзал ер т�л�асыны� 
�айраткерлік болмысы т�у-
елсіздік ал�аннан кейінгі 
жылдары ай�ындалып, тарих 
беттерінен лайы�ты ба�асын 

Сабыр Ш�ріповті� 1922 
жылды� жазында �ызылжарда 
шы�атын «Мир труда» газетін-
дегі «Алашордашылар�а ке�есте 
орын жо�» деген та�ырыппен 
басыл�ан ма�аласында жа-
был�ан жала �лы а�ынны� 
�мірін жалмап бітті... Ая�ы 
1928-29 жылдар�а дейін со-
зыл�ан �сек-ая�, 1929 жылы �ы-
ры� ша�ты Алаш �айраткеріні� 
т�т�ындалып, �амау�а алы-
нуымен бір то�та�ан болатын. 
Сол �у�ынны�  ал�аш�ы легінде 
�ара тізімге іліккендерді� бірі 
Ж�ма�али Тілеулин еді. Осы 
к
нге дейін Солт
стік �аза�стан 
облысты� �лтты� �ауіпсіздік 
мекемесінде са�тал�ан іс бар. 

«1930 жылды� 7-20 наурыз 
к
ндерінде ОГПУ Петропавл 
округтік б�ліміне Октябрь 
ауданды� ат�ару комитетінен 
жазбаша хабарлар келіп т
сті. 
Б�л хабарлар�а �ара�анда 
№11 ж�не 18-ауылдарда «Жат» 
деп аталатын контрреволю-
циялы� �йым �рекет етуде. 
�йымны� ма�саты – �ытай 
�скерлері басып кірген с�тте 
жергілікті �кімет орындарын 
басып алма�шы. Оларды �й-
ымдастырушы жазды к
ні 
демалыс�а келіп �айт�ан 
студент Бай�ас�ин �бдуш 

(Бай�ас�ин Байт�рсынов пен 
Дулатовты� ісі бойынша 5 
жыл�а соттал�ан.-З.Т.)». Б�л 
��жаттар�а �оса тігілген ай-
ыптау �орытындысында «Жат» 
деген �йымны� толы� аты 
«Жа�а т��керісшілер» (Новые 
революционеры) «Ж.Т.» екені 
т
сіндірілген. 

«Жат» м
шелері саяси-ша-
руашылы� нау�андарды ж
р-
гізуде, атап айт�анда: асты� 
дайындауда, кулактарды жоюда, 
коллективтендіруде жіберілген 
�ателер мен асыра сілтеулерді 
пайдалан�ан. Т�т�ындал�ан�а 
дейін округтік денсаулы� са�тау 
б�ліміні� ме�герушісі болып 
�ызмет ат�ар�ан Ж.Тілеулин �зі-
не та�ыл�ан айыпты мойнына 
алмады». Ж.Тілеулиннен жауап 
ал�ан тергеуші – Валиев. Тер-
геу �а�аздарын �арап отырып 
�алай жауап ал�анын к�руге 
болады. Мысалы, 1930 жыл�ы 
15 шілдедегі жауабын хатта-
ма�а Ж�ма�али �з �олымен 
жазыпты. Орысша сауатында 
мін жо�. Ескі интеллигенттерге 
т�н да�дымен маржандай, 
с�лу жазады. «...ªкіметке �ар-
сы еш�андай �рекет жаса�ан 
жо�пын. Ертеректе Алашорда�а 
м
ше бол�аным рас. Ке�ес 
�кіметіне 12 жыл адал �ыз-

е�бектерінде Алаш �айрат-
керлеріні� саяси �ызметтері 
мен �о�амды� істері ж�нінде 
�ылыми �орытынды жасал�ан.

Б�дан �зге, «�аза�» га-
зетіні� 1913-1918 жылдар 
аралы�ында�ы ма�алалары 
мен материалдары жеке кітап 
болып жарияланды.

Алаштанушы �алым Ербол 
Тілешов «Алашорда 
кіметі-
не ба�а бергенде біз мына 
м�селеге к��іл аударуымыз 
керек. ...Батысы – Б�кей Ор-
дасынан, шы�ысы – Зайсан�а 
дейінгі, солт
стігі – Омбыдан, 
о�т
стігі Ташкентке дейінгі 
аралы�та�ы �лтын ерекше 
с
йетін, о�ан шын жаны аши-
тын �аза�тар алаш �раныны� 
астынан табылды. М�ндай 
саяси-�о�амды� м�ндегі �лы 
істе �йысу ілгерідегі �асырлар-
ды �оспа�анда, тіпті берідегі 
Шо�ан мен Абай заманында 
да бол�ан емес» деп айры�ша 
к�рсетеді. 

Алашорда 
кіметіні� Батыс 
б�ліміні� орталы�ы Жымпиты 
ауылында (�азіргі Батыс �а-
за�стан облысы, Сырым ауда-
ны) орналасып, оны Жа¬анша 
Досм�хамедов бас�арды. Ал 
�лихан Б�кейхан жетекшілік 
еткен Шы�ыс б�лімі Семей-
де орналасты. 1918 жылы 
�а�тарда Батыс Алашорданы� 
�арат�беде �ткен съезінде 
М�скеуге Жа¬анша Досм�ха-
медов баста�ан делегацияны 

жіберуге шешім �абылданды. 
Тарихшы �алым Бейбіт �ой-
шыбаев тарихи деректерді 
саралай келе, «осы кездесу 
барысында Ке�ес �кіметіні� 
басшылы�ы �аза�ты� �лтты� 
автономиясын мойындады 
ж�не б�л �аза� 
кіметіні� 
н�тижелі ж
ргізген тарихи 
келісс�зі» деген ба�а береді. 

Алаштанушы �алымдарды� 
пікірінше, Ресейді� Азиялы� 
б�лігінде ��рыл�ан 
кіметтер 
де Алашорданы саяси к
ш 
ретінде танып, �з жа�ына тар-
ту�а �рекет жаса�ан. 1917-1919 
жылдары Алашорда 
кіметі 
Ресей империясы аума�ында�ы 
5-6 
кіметтермен келісс�здер 
ж
ргізіп, на�ты іске асыру�а 
ба�ыттал�ан �аулы-�арарлар 
�абылдайды. Міне, осы та-
рихи деректер Алаш 
кіметі 
м
шелеріні� саяси сауатты 
ж�не сырт�ы байланыстар 
�алыптастыру�а �абілетті 
бол�анды�ын д�лелдейді.

Алаш �айраткерлеріні� 
сая си �ызметіне Елбасы 
 Н.�.Назарбаев «Олар �з �ыз-
метіні� басты м�раты �аза� 
хал�ыны� �лтты� т�лтума-
лы�ын са�тау, сонымен бірге 
оны� тарихи �ткенін �алпы-
на келтіріп, �лтты� санасын 
шы�дау деп сана�ан» деген 
ба�а берген болатын. 

XX �асыр басында�ы Алаш 
зиялылары �лтты� идеяны 
аны�тауды� тамаша 
лгісін 

к�рсете алды. Бастап�ыда 
оны� м�нін, ма�сат-міндет-
терін «Оян, �аза�!» формула-
сымен д�йектесе, империя 
к
йрей баста�анда «�аза� 
автономиясы» �лтты� идея-
сын д
ниеге �келді. Т
птеп 
келгенде, 1991 жыл�ы 16 
желто�санда �аза�стан Ре-
спубликасы т�уелсіздігіні� 
жариялануы - «�аза� авто-
номиясы» �лтты� идеясыны� 
салтанаты деп пайымдаймыз. 

Б
гінде т�уелсіздікпен �атар 
д
ниеге келген жастарымыз�а 
жа�а �лемдегі жа�а �аза�стан 
�айыптан пайда болма�анын, 
ежелден �аза�ты� Елі екенін 
��ындыра білуіміз �ажет. Осы 
�лы Даламызда Алаш �айрат-
керлері �асиетті Отанын, ту�ан 
жері мен елін са�тап �алуды� 
�мірлік саба�ын паш етті. Ал 
бізді� міндетіміз – жас �рпа�ты 
Алаш арыстары сия�ты �з 
хал�ыны� жар�ын келешегі 

шін жауапты болатындай 
т�рбиелеу. 

«Тірі болсам, �аза��а �ыз-
мет �ылмай �оймаймын» 
деген алашты� жасампаз идея 
«М��гілік ел» болу�а �мтыл�ан 
�рбір азаматты� ой-санасында 
жа��ыруы тиіс.

Жабай �АЛИЕВ, 
Хадиша ЕРМХАНОВА, 

Мемлекет тарихы 
институтыны� 
�ызметкерлері

«Контрреволюциялы� «Жат» 
�йымыны� м
шелеріне �ылмыс 
за�ыны� 58-2-бабы бойынша: 

1. Темірбеков �бжан, 61 
жаста, �аза�, ауылды� старшын 
бол�ан, Алашорда м
шесі, 
партияда жо�, кулак ретінде 
мал-м
лкі хаттал�ан, 1928 
жылдан бері Ке�еске �арсы 
�рекет жасап келе жат�анды�ы 

шін 5 жыл�ы бас еркінен ай-
ырылсын.

2. Темірбеков Уахит �б-
жан�лы – 25 жаста, ВЛКСМ 
�атарынан шы�арыл�ан, 5 
жыл берілсін.

3. С�кенов М�ртаза Би�а-
ли�лы – 22 жаста, ВЛКСМ �а-
тарынан шы�арыл�ан, байды� 
т��ымы, 5 жыл берілсін.

4. Бексалтанов Шарний 
Давлеткиреевич – 28 жаста, 
ВЛКСМ �атарынан шы�арыл�ан, 
байды� т��ымы, 5 жыл берілсін.

5. �біл�азин Паттах �біл�а-
зы�лы – 58 жаста, �аза�, 
медфельдшер, 1921 жылы 
к�теріліске �атыс�аны 
шін 
тергеуде бол�ан, Белоруссия-
да�ы к�теріліс туралы айтып, 
Ке�ес 
кіметі таяуда ��лайды 
деп �ауесет тарат�ан, 3 жыл 
берілсін.

6. Бижігітов �буб�кір – 29 
жаста, босатылсын.

7. Сайымжаваров Кошмул-
ла – 66 жаста, баш��рт, бай, 
Петропавл округінде к�теріліс 
бола �алса, сырттан к�мек 
к
ткен, босатылсын.

8. Тілеулин Ж�ма�али – 39 
жаста, �аза�, маманды�ы мед-
фельдшер, б�рын�ы алашор-
дашы, партияда жо�, 1922 жылы 
сотты бол�ан. А�айындарын 

гіттеп, �з ауылында Ке�еске 
�арсы 
гіт ж
ргізген. �ССР 
ОГПУ-де оны� 
стінен та�ы бір 
�ылмысты� іс ашыл�анды�тан, 
�рі �арай тергеу 
шін оны� ісі 

бас�алардан б�лініп, Алматы�а 
жіберілсін».

Осылайша, Ж.Тілеулинні� 
ісі республикалы� ОГПУ-ді� 
айры�ша б�ліміне жіберіліп, 
тергелетін болды. ¶зі Петропавл 
т
рмесінен босатылды. 

Т�рт ай�а таяу уа�ыттан 
кейін жо�арыдан хабар келеді. 
1931 жыл�ы с�уірді� 15-інде 
Ж�ма�али �айта т�т�ындалып, 
Алматы�а айдалды. Осы�ан бай-
ланысты �а�аздарда  Ж.Тілеу лин 
туралы мынадай ма�л�маттар 
бар:

«Б�рын�ы Октябрь, �азіргі 
Айыртау ауылында малшы 
семьясында ту�ан. Петропавл 
�аласында, Караванная к�шесі, 
3-
йде т�р�ан. Жасы – 40-та. 
ªйленген. ªш баласы бар. Ме-
дицина фельдшері. 1922-23 
жылдары сот�а тартылып, 
а�тал�ан. 1930 жылы �ыл-
мысты� кодексті� 58-2-бабы 
бойынша жауап�а тартыл�ан. 
15.04.1931 жылы т�т�ындал�ан-
ша Петропавл �алалы� емха-
насында медфельдшер болып 
істеген».

Ж�ма�али Тілеулин сол кет-
кеннен �ызылжар�а �айтпады. 
Воронеж облысы, Белогор деген 
жерде айдауда болып, 1935 
жылы боса�ан со� Новотро-
ицк (�азір Жамбыл облысы 
�ордай ауданыны� орталы�ы, 
оны� алдында Георгиевка деп 
атал�ан. – З.Т.) ауданды� ауру-
ханасына ж�мыс�а жіберілді. 

1937 жылы «Халы� жаула-
рын» жаппай �амау нау�аны 
бастал�анда ескі тізім бойынша 
Ж�ма�али�а да ��ры� т
сті. 
Архив ��жаттары бойынша, 
бас�а да �аза� зиялылары 
сия�ты Ж�ма�али�а та�ыл�ан 
айып, т�жырымдап айт�анда 
мынадай: «�лтшыл «Алаш» 
партиясыны� ��рамына кір-

ала бастады. Сол алма�айып 
заманда Алаш азатты�ы, ел 
мен жер т�тасты�ы, саяси 
те�дік пен рухани кемелдікті 
ту етіп к�терген кемел т�л�а-
ны� е�бегі ерекше болатын. 

�лихан Н�рм�хамед�лыны� 
т�л�алы� бейнесіне то�талар 
болса�, �о�ам �айраткері, 
«Алаш» саяси партиясыны� 
�йымдастырушысы, Алашорда 

кіметіні� т�ра�асы, ��лама 
�алым – ормантанушы, эко-
номист, тарихшы, саясаткер, 
этнограф, �дебиеттанушы, 
т���ыш абайтанушы, аудар-
машы, к�семс�з шебері. К�ріп 
отыр�анымыздай, б�л �лы 
т�л�а жан-жа�ты бол�ан. Абай 
�ле�дері мен �ара с�здеріні� 
т���ыш жина�ыны� басылып 
шы�уына �ам�орлы� жаса�ан. 

�.Б�кейхан Алашорда 
ªкіметіні� Ресейден дербес 
мемлекет болатынын м�лімде-
генде, адмирал Колчак: «Ма�ан 
салса, �аза�тарды ба�ындыру 
�иын�а со�пас еді: халы��а 
с�зі �тетін, халы� сенетін 500 
интеллигентті� к�зін жойса, 
жетіп жатыр – �аза�тар та�зым 
етті деп есепте» деп жауап 
�айырыпты. 

Алаш к�семі 1919-1920 
жылдары «Жалпы Сібір сиезі» 
ма�аласында жа�а 
кіметті 
«найзаны� �шымен, айбалта-
ны� ж
зімен ��рыл�ан 
кімет» 
деп ба�а беріп, большевиктерге 
�ызмет етуден де бас тартады. 

Алаш зиялылары �аза� 
�о�амын отарлы� езгіден 
алып шы�ып, дамы�ан елдер 
�атарына �осатын жолдарды 
іздеген т�ста �р алуан пікірлер 
айтылды. Пікірталастар н�ти-
жесінде Алаш м
шелері 1912 
жылы Ахмет Байт�рсын�лы-
ны� «Ай�ап» журналында�ы 
«Таластан �аза� баласы пайда 
тауып ж
рген жо�. Сабыр-
менен отырып, ойласып іс 

істелік...» деген �станымына 
то�тайды. 

Алаш арыстары �аза� 
�о�амын ��т�аруды� жолы 
білім алып, �ркениетті елдер 
�атарына �осылу деп к�рсетті. 
Міржа�ып Дулат�лы: «Жал�ыз 
с
йеніш, жал�ыз 
міт – о�уда. 
Те�дікке жетсек те, ж�ртты�ы-
мызды са�таса� та, д
ниедегі 
сыба�алы орнымызды алса� 
та, бір �ана о�уды� ар�асында 
аламыз. Жа�сылы��а бастай-
тын жар�ын ж�лдыз – о�у. 
Надан ж�ртты� к
ні �ара�, 
келешегі т�ман» деп хал�ын 
білімге ша�ырды.

Сол тарихи кезе�де �о�ам-
ны� тере� да�дарыстан �р-
кендеген елге айналуы 
шін 
большевиктер �сын�ан жолдан 
Алаш �айраткерлері �сын�ан 
ба�ыт ана��рлым тиімді бо-
латын. Б�л жол �иынды��а 
толы азапты болатынына 
�арамастан, �аза� еліне �зін-
�зі билеуге, ішкі �о�амды� 
м�селелерін �зі шешуге, �з 
жеріне �зі ие болуына м
м-
кіндік беретін жол еді. Алаш 
�кілдері �ркениетті �о�амды� 
даму ба�дарламасын �сына 
отырып, оны� тарихи м�нін 
жа�сы т
сіне білді. 1917 жылы 
�.Б�кейхан: «кейінгі 
рім-
б�та� не ал�ыс, не �ар�ыс 
айта ж
ретін алдымызда зор 
шарттар бар» деп жаз�ан бо-
латын. Тарихты� �зі �аза�ты� 
�лтты� мемлекетін ��ру жо-
лында�ы ал�аш�ы, �мірді� 
с�ранысынан туында�ан на�ты 
�адам - Алашорда �кіметі 
екенін д�лелдеді.

�.Б�кейхан ту�ан хал�ы-
ны� саяси-рухани кемел-
денуіне баратын ба�ытты 
н�с�ай отырып, Алашты� 
мемлекетшіл реформаторлар 
�рпа�ын �алыптастыруды 
к�здеген тарихи т�л�а еді. 
Алайда тоталитарлы� ж
йе 

«Алаш» идеясын жаншып, 
жою ма�сатында �ысым�а 
алып, �удалауды бастайды. 
Ол 1922 жылы М�скеуге жер 
аударылып, ал 1923 жылы 
М�скеуде Ахмет, Ма�жан, Мір-
жа�ыптармен бірігіп, «Ал�а» 
�йымын ��рады. Алаш басшы-
сы 1927 жылдан 1937 жыл�а 
дейін 
й�ама�та болады. 1937 
жылы тамызда т�т�ындалып, 
Бутырка т
рмесіне жабылып, 
сол жылды� 27 �ырк
йегінде 
ату жазасына кесілді.

Саяси репрессия�а �шы-
ра�ан �.Б�кейханны� шы�ар-
машылы� м�расына 1988 
жыл�а дейін тыйым салынды. 

Елімізді� т�уелсіздік ал�ан 
жылдарынан бастап Алаш 
м�расын зерттеу басталды. 
Н.Назарбаевты� «Тарих тол�ы-
нында» е�бегіні� толы� бір 
б�лігі алашты�тар�а арналып, 
«Алаш м�расы ж�не �азіргі 
заман» деп аталды. Б�л тарау-
да: «XX �асыр басында �лтты� 
бірлікті ны�айту идеясын ал�а 
тарт�ан рухани-зерделі игі 
жа�сылар �аза�ты� �лтты� 
идеясын жасау міндетін �з мой-
нына алды» деп к�рсетілген. 

Белгілі �алым Ке�ес Н�рпей-
ісов ХХ �асырды� басында�ы 
�аза� тарихыны� «а�та�да�» 
беттерін ашып, тоталитар-
лы� ж
йеге �арсы к
рескен 
тарихи т�л�аларды а�тап, 
ке�естік д�уірдегі �у�ын-с
ргін 
саясатын м�ра�атты� на�ты 
деректер ар�ылы �шкереледі.

Алаштанушы М�мбет �ой-
гелдиев тарих �ылымында 
Алаш �оз�алысы тарихына 
жа�а к�з�арас �алыптастырды. 
�алымны� «Алаш �оз�алысы» 
атты бірінші ж�не екінші 
кітаптарында�ы зерттеу ма-
териалдары XX �асырды� 
ал�аш�ы екі ширегін толы� 
�амтиды. 

�алым ¶мірза� Оз�анбаев 

мет істеп келемін. Округтік 
ат�ару комитеті мен округтік 
денсаулы� са�тау б�ліміні� 
жолдамасымен Омбы медицина 
институтына �абылдандым».

Содан кейін та�ы да �осым-
ша жаз�ызыпты. Жазуы жан 
шошырлы�, �олы �алтыра�ан, 
тіпті м
гедек адамны�, есі 
ауыс�ан адамны� шимайындай. 
�атты �ина�аны к�рініп т�р. 
Жетпіс жылдан кейін о�ып оты-
рып, мені� д�тім шыдамады... 
Жазуы осылай �а�аз�а т
скен 
адамны� жа�дайы �андай бол-
ды екен... Тіл жетпейді. Тергеу 
ж�мысында Ж�ма�али туралы 
бас�аларды� берген жауапта-
рын, айт�ан с�здерін �ыс�а 
�айыратын болса�, мынадай: 

 1. Жанталин (осыны� 
алдында біз айт�ан Ахмет. – 
З.Т.): «Тілеулин – адал адам. 
1921 жылы Ново-Покровкада 
фельдшер болып істеді».

2. Байтасов Абдолла (�ы-
зылжарда м��алім, Орынборда 
М.�уезовпен бірге 1922 жылы 
�аза� ат�ару комитетіні� хат-
шысы бол�ан): «Тілеулинмен 
к�рші ауылда ту�анмын, т�р�ан-
мын. Екеуміз бажамыз. Мен 
оны тек жа�сы адам деп �ана 
білемін». 

 3. Темірбеков Абдолла: «Мен 
САГУ-де (Орта Азия мемлекет-
тік университеті) о�ы�анмын. 
Тілеулин – мені� балдызым. 
Интеллигент семьясынан 
шы��ан. Он бес жыл фельдшер, 
он алты жыл м��алім болып 
істеген. Еш�андай �ылмысын 
білмеймін. Адал адам».

Сол 1930 жыл�ы желто�сан-
ны� 17-де (енді бір к�шірмесін-
де 12-сі деп жазыпты. М�нда да 
бір шикілік бар. �лде сыртынан 
толтырды ма екен? – З.Т.) тол-
тырыл�ан ОГПУ «ªштігіні�» 
протоколын о�иы�:

ген, «Алашорда» 
кіметіні� 
м
шесі бол�ан... �аза�ты� 
�лтшыл-буржуазияшыл ин-
теллигенциясыны� �кілдері 
Ке�еске �арсы �ылмысты �ре-
кеттерін жал�астырып келген... 
Оларды� т
пкі ма�саты – Ке�ес 
�кіметін ��лату, ��рылтай 
жиналысын �ткізу ар�ылы �а-
за�ты� �лтшыл-демократиялы� 
республикасын ��ру. Б�л ма�-
саттарына жеткенше �лтшылдар 
жайлап ал�ан Ке�ес 
кіметіні� 
мекемелерін пайдаланып, 
м�дениет майданын �олына 
алып, жастарды к�теріліске 
дайындап, Ке�естік саясатты 
«Алашты�» ба�ыт-ба�дарына 
сай б�рмалап отыруды к�здейді.

Семей ж�не Петропавл 
�алаларында осы �йымны� 
б�лімшелері ��рыл�ан, жа-
уап�а тартылып отыр�ан 
 Ермеков �лімхан мен Тілеулин 
 Ж�ма�али олар�а жетекшілік 
еткен». «Фрунзе �аласында�ы 
Каганович ауданды� ауруха-
насыны� фельдшері Тілеулин 
Ж�ма�али 1938 жыл�ы �а�тар-
ды� 17 к
ні т�т�ын�а алынды». 
Б�рын�ы «�ылмыстар» �айта 
�опарылды, а�панны� 15 к
ні 
ату жазасына кесілді, екі к
н-
нен кейін �аза�ты� арда�ты 
�лдарыны� бірі Ж�ма�али 
Тілеулин атылды... Та�ыл�ан 
айып – «фашистік �лтшыл-
шпион ды� �йым�а �атыс�аны 

шін». Бас�а мы�да�ан ��р-
бандар�а жазы�сыз басыл�ан 
�ара та�ба осындай болатын...

Т
ркістан �скери округіні� 
�скери трибуналы 1958 жылы 
20 наурызда Ж.Тілеулинні� 
«�ылмысты� ісін» �айта �а-
рап, оны а�тады. Б�л �а�аз  
– мар��мны� �лы Серік а�са�ал-
ды� �олында. Бас�а еш�андай 
белгі жо�.

Міне, б
кіл саналы �мірі 
ту�ан еліні�, �ызылжарыны� 
м�дени-а�арту, денсаулы� 
са�тау орындарында �ткен, 
Алаш �айраткерлеріні� ішінде 
бірегейі, жерлесіміз Ж�ма�али 
Тілеулин туралы б
гінгі �р-
па��а жеткізер а�парларымыз  
осындай. 

Т�уелсіздігімізді� баянды 
болуы сол а�аларды� аруа�ын 
арда�тап �туімізге де байланыс-
ты десем, �ызылжар �аласында 

лкен �айраткерді� есіміне 

�мытпастай белгі �оюды� 
ж�ні бар �ой. Оны бізді� �рпа� 
істемесе, кейін кеш болуы да 
м
мкін.

К�рнекті �аза� публицисі 
Сарбас А�таев Ж�ма�али Тілеу-
линні� �мірі мен �ызметі ту-
ралы «А�и�ат» журналына 
к�лемді ма�ала жазып, оны� 
та�ырыбын «Алаш арда�ы» деп 
�ой�анына к
рескер а�амыз-
ды� аруа�ы разы болды деп 
ойлаймын. Ма�ала авторы 
Ж�ма�алиды� тегін таратып, 
оны� ар�ы атасы Абылай хан-
ны� ата�ты батыры б�сентиін 
Айтбай екенін к�рсеткен. �аз 
дауысты �азыбек биді� бір 
�ызына 
йленген Айтбайдан 
алты �л туып, Борлы� бойы 
мен Сырымбет саласында 
алты ауыл болып отыр�ан. 
Соны� біреуінен тарайтын 
Тілеуліден Ш�ймерден, Есім, 
М��аш, С�пи ж�не Ж�ма�али 
сынды бес �л туады деп тарата-
ды. Сондай-а� Ж�ма�алиды� 
д�рігерлік маманды� алуына 
ауылдасы, «...осы ��ірде ал�аш 
шы��ан о�ы�ан д�рігер ��сай-
ын Темірбековті� к�п пайдасы 
тигенін» к�рсетеді. Ж�ма�али 
Тілеулин осы ��сайынны� �ызы 
Райхан�а 
йленген.  

Ж�ма�алиды� есімі �айта 
жа��ыр�анына да жиырма 
ша�ты жыл болды. Солт
стік 
�аза�станны� м�дениеті мен 
біліміне ба�а жетпес 
лес �осып 
кеткен �айраткер туралы осы 
жолды� авторы зерттеу ма�ала 
жазды. Облысты� архив дирек-
торы С�уле М�лікова Ж.Тілеу-
линні� �ылыми о�улы�ын �айта 
бастырып шы�арды. �адірлі 
�лкетанушы �айролла М��а-
нов мар��м ��нды деректерді 
жария етіп, алаш �айраткеріне 
��рмет к�рсетті.

 Ж.Тілеулинні� туып-�скен 
жері К�кшетауда �ткен жазда 
Республикалы� �ылыми кон-
ференция �ткізіліп, �ызыл-
жарлы� зерттеушілер сонда 
ша�ырылды�...

Зар�ын ТАЙШЫБАЙ, 
М.�озыбаев 

атында�ы Солт�стік 
 �аза�стан мемлекет-

тік университетіні� 
профессоры, �Р е�бек 

сі�ірген �айраткері
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АРҚЫН НДІ НЕЛ
з жылдық тарихы бар Қазақ радиосының ж ріп өткен жолына ңілсек, қай

таланбас талай майталман радиожурналистер мен режиссер, операторлардың, 
редактор тілшілердің небір жау ар хабарлары еске т седі. 

ызы�ы, Н�рт�ре 
а�а мені экономика 
б�ліміне ба�ыттап 
жіберді. Б�рын м�-
дениет, руханият, 
�леумет та�ырыпта-
рын �ана т��іректеп 

келген мен �аржы м�селесін �оз�ау�а 
келгенде �ипа�тадым да �алдым. 
Н�ра�аны� шешімі солай болса, 
�айдан �арсылы� болсын?! Амалсыз 
экономика б�ліміні� �оз�айтын 
та�ырыптарын тере�ірек таразылау-
�а, білмейтін д�ниелерді ме�геруге 
тура келді. Н�рт�ре а�амны� не 
�шін �аржыны� �азанына салып 
жібергенін кейін т�сіндім. Сол 
кездегі т�жірибе, сол уа�ытта�ы 
шеккен �иынды�ты� �азір пайдасын 
к�ріп келемін.

Н�ра�а редакцияда б�рімізді 
�бден пісірді. �сіресе жазамын де-
ген жастар�а мол м�мкіндік берді. 
Н�рт�ре Ж�сіпті� талапшылды�ы 
мені де тарихи, танымды� ты� 
та�ырыптарды �оз�ау�а, к�не к�м-
бені а�тару�а, к�міліп �ал�ан талай 
�азынаны аршу�а, былай�ы ж�рт 
біле бермейтін бозда�тар мен тау 
т�л�аларды тірілтуге итермеледі. 
Соны� ар�асында «Ай�ында» екі 
кітап�а ж�к болар зерттеу ма�алалар 
жазыппын. �р ма�аланы жазарда 
«м�ны бас редактор �алай �абылдар 
екен» деген жауапкершілік ж�гі 
т�рды. Н�рт�ре а�амыз журналис-
терді� ешбіріне ма�аласы �шін 
ма�тау айт�ан емес. Жиындар-
да «д�рыс болыпты», «ж�н екен» 
деп �ана �ыс�а �айырды. Алайда 
ма�ала�ны� ол кісіге �на�анын 
білуді� бір жолы бар: жаз�аны�а 
риза болса, амандас�анда �олы�ды 
с�л �ысы��ырайды. Ма�алам к�деге 
жара�ан екен �ой деп мар�айып 
�аласы�.

И�, ма�ан да Н�ра�а�ны� ша-
рапаты молынан тиді. «Ай�ында» 
алдымен шолушы, кейін жауапты 
хатшы, одан �рі бас редакторды� 
бірінші орынбасары �ызметіне 
дейін жо�арылатты. Шынымды 
айтайын, �зіні� орынбасары етіп 
бекіткен кезде б�л �ызметті� ас�ан 
жауапкершілігін сезінгенім сонша, 
ал�аш�ы �ш к�нде ас батпай, �ш 
т�нім �й�ысыз �тті. Себебі белгілі, 
еліміздегі мы�ты медиаменеджер, 
т�уелсіз бас редакторды� сенімін 
а�тай аламын ба деген �ор�ыныш 
сананы т�мшалап алды. Оны� �стіне 
ол кезде «Ай�ында» м�йізі �ара�ай-
дай �аза� журналистикасыны� 
мар�ас�алары �ызмет істейді, ал 
мені� отыз�а ая�ым енді ілінген 
кез. Алайда Н�ра�а� боса�су�а 
м�мкіндік бермеді. 

Редакция бол�асын т�рлі м�се-
лелер туындайтыны белгілі, ��рыл-
тайшыны� т�рлі талабы, ескертуі 
болады. Оны� б�рі де газет ж�мысын 
ауырлатып жібереді. Сондай с�ттерде 
Н�рт�ре а�аны� алдына бар�анда 
«�зі� �алай істер еді�?» деп барып, 
барынша м�селені �зі� шешуге 
баулитын. Уа�ытында соны� б�рі 
салма� сал�анымен, �азір а�аны� 
сол кездегі талапшылды�ы бізді 
шы�дау, �айрау �шін істелгенін 
шын т�сіндік.

Н�рт�ре а�а �ай кезде де ке�есін 
айтып отырады. Б�рыннан айтып 
келе жат�ан мынадай т�мсілі бар. 
�ш н�рсеге тере�демеу керек дейді: 
су�а, тарих�а, дінге. Оны� себебін 
былай т�сіндіреді: Дін мен тарих 
м�селесіне не��рлым тере�деген 
сайын т�йткілді т�стар к�бейеді. Со�ы 
дау-дамай�а �кеп со�тырады. Б�лар-
ды� т�біне жету �иын. Сонды�тан 
�нбейтін даулы та�ырыптар�а басты 

�атыр�анша �нетін іспен айналысу 
керек. Ал су�а тере�деген адам су�а 
кетіп �алуы м�мкін. Осыны жиі 
�аперге салады.

�з басым �аза� журналистика-
сыны� �ара нарлары �атарында 
Н�рт�ре Ж�сіпті� есімі ерекше 
деп білемін. �аза� баспас�зіндегі 
�аламы ж�йрік журналист, мы�ты 
медиаменеджер де – осы Н�ра�а�. 
Е�бек жолын баста�ан Павлодар 
облысты� «�ызыл ту» («Сарыар�а 
самалы»), республикалы� «Егемен 
�аза�стан» басылымдары ар�ылы 
журналистикада�ы кірпішін �алап, 
о�ырмандар�а Н�рт�ре Ж�сіп деген 
есімді таныстырды. «Егемен �а-
за�станда» �ызмет еткен жылдары 
к�птеген к�рмеулі м�селелерді 
к�теріп, шешімін табуына �сер 
етті. Оны айтамыз, �азіргі та�да 
б�кіл халы�ты� �олданысында 
ж�рген к�птеген термин с�здерді 
айналым�а енгізді. Атап айт�анда, 
б�гінде баршамыз �олданып келе 
жат�ан «нары�» терминін «Егемен 
�аза�станны�» экономика б�лімінде 
�ызмет етіп ж�рген кезінде Н�ра�а� 
енгізгенін біреу білсе, біреу білмейді. 
Осылайша б��ан дейін �олданылып 
келген «рынок» терминін тыс�а 
ысырып, �аза� тіліні� �олданыс 
аясын арттыр�ан болатын. «Таза-
лы� – тілден! Тілді журналистер 
таза �олданбаса, былай�ы жалпа� 
ж�рттан не с�райсыз? �азір �аза� 
тілін таза са�тап т�р�ан – тас�а 
басылатын газет-журналдар мен 
кітаптар �ана» деп пікірі оны� �а-
за� тіліні� шын жанашыры екенін 
ай�а�тай т�седі. 

�лтты� журналистиканы� туын 
жы�пау – Н�рт�ре а�аны� �лы м�ра-
ты. «�аза�тілді журналистика – жа-
уы��ан, �шіккен, �атыгез журналис-
тика емес, ол с�р�ия с�з айтпайды. 
�лтты� журналистика – �стамды 
журналистика» деп, �аза�тілді жур-
налистика �аза� тілін �олданатындар 
�атарын �л�айтып келе жат�анын, 
сонды�тан �аза� басылымдарыны� 
�ал�ып-м�лгуге �а�ысы жо� екенін, 
�лтты� басылымдар �лт д�румені, 
�лтты� иммунитеті екенін �немі 
еске салып отырады. 

Н�ра�а�ны� ж�йрік журналисті-
гі бір т�бе болса, редакторлы�ы, 
б�гінгіні� тілімен айт�анда, ме-
диаменеджерлігі – бір т�бе. Себебі 
�ай газетті� тізгінін �стаса да сол 
басылымны� ба�ын жандырды. Ол 
бас�ар�ан «Жас Алаш», «А� жол �а-

за�стан», «Астана а�шамы», «Ай�ын» 
газеттері а�парат айдынында еркін 
ж�зген, �о�ам�а ы�пал еткен, �лтты� 
�стаханасына айнал�ан �арымды 
басылымдар�а айналды. «Жас Алаш» 
газетін бас�ар�ан жылдары к�н са-
йын та�да А�ордадан бастап, б�кіл 
ауыл�а дейін «Б�гін «Жас Алаш» не 
жазды екен?» деп еле�деп отыратын 
жа�дай�а жеткізді. Н�рт�ре а�а �аза� 
журналистикасына осындай сілкініс 
�келіп, с�з бостанды�ыны� тынысын 
ке�ітті. Соны� ар�асында �о�амда 
сілкініс болып, т�рлі т�йткілдерді� 
шешілуіне т�рткі болды. Билікті �аза� 
журналистикасымен санасатын, 
газет ма�алаларын басшылы��а 
алатын д�режеге жеткізді. Содан 
болар, заманны� за��ар жазушысы 
М�хтар Ма�ауин «�аза� журналистері 
�аза� жазушыларыны� алдын орап 
кетті» деген пікір айтты. Ма�ауин-
ні� б�л с�зі Н�рт�ре Ж�сіп секілді 
�аза� журналистикасыны� туын 
биік к�терген жігерді де ж�ректі 
тілшілерге берілген о� ба�а болатын.

Н�ра�а� �зі басшылы� еткен 
басылымдарды� б�рінде шы�ар-
машылы� ж�мысты �йлестірумен 
�атар, менеджмент пен маркетингті 
арттыру�а к�ш салды. Редакцияда 
алдымен журналистерді� шы�ар-
машылы� жа�дайын жасау ма�ызды. 
Содан кейін тілшіге керегі – мате-
риалды� жа�дайыны� д�рысты�ы. 
Н�ра�а� екеуіні� де ебін тапты, 
тілшілерді� жан сарайына ��іліп, 
олар�а шы�армашылы� еркіндік 
беріп, бойында жасырын�ан б�ла 
к�шін бай�атуына т�рткі болды. 
Шынында, ол басшылы� еткен 
басылымдарды� тілшілері б�гінде 
�аза� журналистикасыны� на�ыз 
нар т�л�аларына айналды. 

Сенат депутаты бол�ан�а дейін «Ай-
�ын» газетін он жылдан астам уа�ыт 
бас�арып, газетті белді басылым�а 
айналдырды. Бізге, �ріптестеріне 
�ай кезде де бірінші болуды �лгі етті. 
М�селені бірінші болып жазу ма�ызды 
екенін, межеге бірінші болып жету 
�ажеттігін �немі еске салып келеді. 
Бірінші дегеннен шы�ады, «Ай�ын» 
газеті жыл сайын беріліп келе жат�ан 
«�ркер» �лтты� сыйлы�ын «Жылды� 
�здік басылымы» аталымы бойынша 
бірінші болып алды. Б�л да болса 
Н�рт�ре Ж�сіпті� �ажырлы е�бегіні� 
�арымтасы деп білеміз.

Н�ра�аны� былай�ы ж�рт біле 
бермейтін бір �асиеті бар. Ол – 
�а�аз�а деген ��нттылы�ы. А�аны� 

сонау 90-жылдары «Егемен �а-
за�станда» �атарда�ы тілші болып 
ж�рген кездегі «летучкаларда» 
т�ртіп отыр�ан �ойын д�птерлерін 
�лі к�нге са�тап, сол жиындарда 
айтыл�ан �біш, Шерхан а�аларды� 
ескертпе, тапсырмаларын �ажетіне 
жаратып келе жат�анын к�ргенде 
тамсанбас�а амалы� �алмайды. 
Ескі к�ндерді� естелігіне айнал�ан 
сар�ай�ан пара�тар�а дейін са�тап 
ж�ргенін к�ргенде ��нттылы� деген 
кез келген адамны� бойынан табыла 
бермейтін асыл �асиет екен �ой деп 
ба�амдайсы�. 

Н�ра�а�ны� біз �ызы�атын та�ы 
бір �асиеті – та�ырыпты ойнатып 
жіберетін �абілеті. Басу�а кеткелі 
т�р�ан газет беттерін т�гел �арап, 
ма�алаларды� сол�ын тартып т�р�ан 
та�ырыбын к�шейтіп жібереді. 
Сондай бір та�ырыпты «Д�ние ди-
дарында�ы Димаш» деп дамытты, 
б�л осы та�ырыпты кейін к�птеген 
басылымдар мен сайттар �олданды.

Н�ра�а� ма�аланы тез жазады. 
Компьютерді� клавиатурасына 
сауса�ы тисе бол�аны, ой�а ал�ан 
та�ырыбын дереу жазып тастай-
ды. Та�да�ан та�ырыбын миында 
�орытып ж�реді де бір отыр�анда 
сартылдатып жаза �ояды. Сосын 
ма�аласын н�мірге бірінші болып 
�сынатыны та�ы бар. Осы �асиет-
терімен редакцияда�ы журналис-
терді� б�ріне �лгі болды. «�лтты� 
м�селелерді� �са�-т�йегі жо�» деген 
�станым�а ны� бекіп, �ай ма�ала-
сын жазса да елді�, мемлекетті� 
м�селесін алды��ы орын�а �ойды.

«Ай�ында» ж�ргенде к�н сайын 
�р н�мірге бас редактор ба�анын 
дайындады. К�н сайын ба�ан�а 
арнап ма�ала жазу о�ай д�ние емес. 
О�ан та�ырып табу керек, табыл�ан 
та�ырыпты талдап-таразылап, тиісті 
�сыныс-пікір айту �ажет. Н�ра�а� 
м�ны� ешбірін �иынды� к�рмеді. 
К�нделікті к�з к�ріп ж�рген, �о�амда 
болып жат�ан т�рлі тол�аныстар 
мен ��былыстарды �аламына ар�ау 
етті. Не жазса да к�з�арасын ашы� 
білдірді. Азаматты� к�з�арасын ашы� 
айтып, о�ырмандар�а ой салды, 
осылайша �лт �пайын т�гендеді.

Бас редактор ба�анында к�терген 
к�рделі м�селелерді� тиісті шешімін 
тауып, ел игілігіне ж�мсалуы жо-
лында да �айрат-жігерін аямайды. 
М�селен, б�гінгі та�да �аншама 
отбасыны� �йлі болуына, бас�а да 
м��тажды�тарынан ��тылуына 

сеп бол�ан зейнета�ы �орында�ы 
жина� а�шасыны� белгілі бір б�лі-
гін т�рмыс-тіршілігінде �олдану 
туралы �сынысты Н�ра�а� осы бас 
редактор ба�анында к�терген еді. 
Та�ы бір ба�анында Н�ра�а� «Бас 
�аланы� коды бас�аша болады» 
деген та�ырыпты �аузады. Бас 
�аланы� коды бая�ы Целиноград 
�аласыны� �ыс�артыл�ан атауы TSE 
болып белгіленіп келе жат�анын, 
елордамызды� бой к�тергеніне 
�алшама жыл �тсе де, халы�аралы� 
код еш �згеріссіз �ал�анын к�терді. 
Бертінде б�л м�селе де шешімін 
тауып, елорданы� �олданыста�ы 
�ш �ріптік коды NQZ болып �згерді.

Латын �арпіне к�шу жайлы ��-
гіме �лі �оз�ала �ойма�ан уа�ытта 
Н�рт�ре а�а �леуметтік желілердегі 
жазбаларын латын �арпімен жазды. 
М�ны� себебін с�ра�анымызда 
«болаша�та б�ріміз осы жазу�а 
к�шеміз» деп т�сіндірді. Шынында, 
�азіргі уа�ытта латын �арпіне к�шу 
м�селесі к�н т�ртібінде т�р. Міне, 
а�амызды� алысты болжайтын 
осындай �асиеті де �айран �алдыр-
май �оймайды.

Н�рт�ре а�аны� ма�аланы 
о�ылымды етіп �сынатыны, онды��а 
д�л тигізіп жазатыны, �арапайым 
деректерді� �зін шебер ширататыны 
сондай, к�птеген ма�алалары б�кiл 
ж�рт�а �о�амды� пiкiр �алыптасты-
рып, билікті� ��ла�ына жетіп, ол 
кісіні� к�терген м�селе �ада�алау�а 
алынып, к�пшілігі о� шешімін тапты. 
А�аны� осы �асиеті �лі де �алмай 
келеді. Сенат �абыр�асында к�терген 
депутатты� сауалдары �о�амда жылы 
�абылданып, билікті� назарына ілігіп 
жат�аны – соны� ай�а�ы.

Журналистика – алды��ы буын 
а�алар айт�андай, мылты�сыз май-
дан. М�ндай майданда�ы тілшіні� 
сенімді �аруы – �уатты �аламы. 
Н�ра�а�ны� �алам�а серт бер-

гені, м�ртебелі маманды��а деген 
��штарлы�ы сонша, �азір де �а-
ламын ��р�ат�ан емес. Арагідік 
басылымдар�а ойлы ма�алалар 
жазып, о�ырман�а �оз�ау салып, 
�лтына �алт�ысыз �ызмет етіп 
келеді. «�лт�а �ызмет етуді� екінші 
�ыры – �лтты с�ю. Осы к�ні �лтын 
с�йген адам�а �лтшыл деп айып 
та�а салады. �лтшыл деген с�зден 
�ашып, �лтжанды деген ��ым енгіздік. 
Адам итжанды болуы да м�мкін 
�ой. �лтжанды мен итжанды деген 
с�зді �атар �ойса�, �лтжанды деген 
с�зді� �адірі кетіп �алады. Кез келген 
�лт�а тиесілі азамат �лтын с�ймей 
т�ра алмайды деп ойлаймын. О�ан 
�ызмет ету деген не? Е� бірінші – �лт 
алдында�ы адалды�. Елге адал болу, 
жерге адал болу, тілге адал болу, 
мемлекетке адал болу, ісі�е адал 
болу – сені� �лт�а �ызметі�» деп 
�зі айт�андай, �лт�а �ызмет етуді� 
жар�ын �лгісін к�рсетіп келеді.

Баспас�зде б�рыннан �алыпта-
с�ан мектеп деген жа�сы �рдіс бар. 
Жас журналистерді� кейбірін т�тас 
редакция т�рбиеледі, жетілдірді, 
с�йтіп оны� мектебіне айналды. 
Ал енді бір журналистер �шін бір 
редакторды� �зі бір мектеп болды. Ел 
білетін Шерхан М�ртаза, Сейдахмет 
Берді��лов, Жарыл�ап Бейсенбай. 
Осы �атар�а Н�рт�ре Ж�сіпті де 
�осар едім. Себебі Н�ра�а�ны� бір 
�зі – бір мектеп. Н�рт�ре Ж�сіпті� 
мектебінен �ту ба�ытын б�йырт�ан 
та�дырыма ризамын. Б�гін мерейлі 
алпыс жас�а келген �аза�стан 
Республикасы Президенті сый-
лы�ыны� лауреаты, �аза�станны� 
е�бек сі�ірген �айраткері, сенатор 
Н�рт�ре Ж�сіпке Алла Та�ала екі 
д�ниені� ба�-д�улетін н�сіп еткей!

Серікбол ХАСАН,
«М�нара» газетіні	 

бас редакторы

БІР ӨЗІ – БІР МЕКТЕП

0  жыл басталғанда лан , ружные ребята  газеттері мен алдырған , Ақ 
желкен  журналдарының басын біріктірген .  сайтының веб редакторы 
едім. леуметтік желіден Айқын  газетінің сайтына журналист іздеп жатқаны жайлы 
хабарландыруды байқап қалдым. Сайт жұмысы таңсық емес, неде болса лкен газет
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сімізге алса� , 
«Алматыдан с�й-
леп т�рмыз» деп 
са��ылдай ж�не-
летін �нуарбек 
Байжанбаевты� 
даусын естіген 

адам жанына мазда�ан жылу 
тара�андай болып рухтанып 
кететін еді. Ол кезде теледидар 
жо�, барлы� жа�алы�, ��гіме, 
�сем �н, к�ркем шы�армалар 
�аза� радиосы ар�ылы б�кіл 
�лан-байта� елге тарайтын. Ал сол 
радио �ызметкерлеріні� ішінде 
�а�аз бетіндегі жазу�а жан бітіріп 
на�ышымен, сазымен, ыр�а�ымен 
�сем �німен халы��а жеткізетін 
дикторларды� да орны ерекше 
болды десем, арты� айт�аным 
болмас.

Бізді� �улет �шін, тіпті Егін-
діб�ла� ��ірі �шін радионы� 
т�улік бой�ы хабарларын ты�дау 
ерекше �ызы�ты �рі ма�таныш 
еді. �йткені �аза� радиосыны� 
санду�аш �нді, жар�ын дауыс-
ты дикторы Ж�нел Ас�арова 
Бал�антауды� белбаласы, бізді� 
Ас�ар �кемізді� �кілеп �сірген, 
басынан ��с �шырма�ан т���ыш 
�ызы болатын.

Қ

жан болатын. Ж�нелді� арманына 
�анат байлап, Алматыда�ы �ыздар 
педагогикалы� институтына жібереді. 

«Талапты�а н�р жауар» демекші, 
институтты� филология факультетін 
1955 жылы бітіріп е�бек жолын 
м��алімдіктен бастайды. Абдолла 
Лекеров деген азаматпен д�м-т�зы 
жарасып, т�рмыс ��рады. Ел-�атарлы 
ала�сыз к�н кешіп жат�ан Ж�нел 
бірде радио�а дикторлы��а конкурс 
жариялан�анын естіп бірден ба�ын 
сынау�а бел буады. Арманы орын-
далып, конкурста же�іске жетіп 
�аза� радиосына дикторлы��а 
�абылданады. Б�л 1961 жыл бола-
тын. Содан табан аудармай 30 жыл 
е�бек етеді. Жо�ар�ы категориялы 
диктор ретінде «Алтын �ор�а» талай 
тамаша туындыларды сазды да �сем 
даусымен таспа�а жаздырды. К�ні 
б�гін анда-санда соларды эфирден 
бергенде апамыз �шін ма�танып, 
мар�айып �аламыз.

Ж�нел апа �зі �андай �демі бол-
са, мінезі де к�ркем еді. Бауырмал, 
ке�пейілді, �олы ашы�, �она�жай 
еді. Елге келгенде �уанып, алыс-
жа�ын туыстарды с�растырып, 
балалы� ша�ы �ткен Бал�антауын 
аралап аунап-�унап ты�айып �ай-
тушы еді. Ол �зі істеген �жымына 
да аса сыйлы болды. Дикторлар-
ды� серкесі, хал�ымызды� еркесі 
�нуар бек Байжанбаевпен эфирге 
бірге шы�ып, �атира �зімбаева, 
Мина Сейітова, М�мбет Сержа-
нов, Сара Омарходжаева, Сауы� 
Жа�анова, Мырзабек �уатбеков, 
Жа�ыл Аяпбергенова секілді май-
талман, к�міс к�мей, санду�аш �нді 

дикторлармен сыйласты�, досты� 
�арым-�атынаста болды. Бірнеше 
д�ркін б�кілода�ты� радиотелеко-
митетті� марапаттарына ие болып, 
социалистік жарысты� же�імпазы 
атанды. Ол білімге, білуге �те ��штар 
еді. К�п о�итын, ж�мыс та�ы, к�сіби 
�деті шы�ар дауыстап, м�нерлеп, 
�демі о�итын. Сыны мен сымбаты 
келіскен �те кірпияз, тал�амы зор 
болатын.

Ж�нел апамыз �аза�ты� Левитаны 
атан�ан �нуарбек Байжанбаевпен 
�ызметтес бол�анын ма�тан т�татын. 
Ол кезде суретке т�су де �иын бол�ан, 
біра� �здеріні� араларында диктор 
Сержан Мамбетов мерекелерде, тіпті 
�йлеріне келіп те фото�а т�сіретін.

Асыл с�йекті, к�ркем келбетті 
Ж�нел апамыз �демі �алпында, 
ойда жо�та ауырмай-сыр�амай 
жетпістен енді �ана ас�анда �мірден 
�тіп кетті. �рине, та�дыр�а билік те 
�кпе де ж�рмейді. К�зі тірі болса, 
80 жас�а тол�анын д�кіретіп �зіні� 
с�йікті �аза� радиосы ар�ылы 
тойлап жатар едік. 

70-жылдары Семей облысты� 
радио-телевидениесінде диктор 
редактор бол�ан �аза�стан журна-
листер ода�ыны� м�шесі, жо�ар�ы 
категориялы диктор �арлы�аш 
Б�кен�ызы ��спанова Ж�нелді� 
мені� апайым екенін естігенде, ол 
мені� �стазым бол�ан адам еді деп 
с�йсіне ��гімелейді.

«Б�л 1972 жылды� тамыз айы 
еді. Ол кезде �аза� радиосы дик-
торларыны� е�бек демалысы 56 
к�н болатын. Мамандар жетіспей 
�алатынды�тан, облысты� радиолар-

дан дикторларды �аза� радиосына 
�рі ж�мыс істеуге �рі стажировка�а 
жіберетін. Мен Семейден келдім. 
Бірден эфирге шы�арды. �рі �уа-
нышты �рі �ор�ынышты. Атынан 
ат �ркетін дикторлармен бірге 
эфирге шы�у о�ай емес. Концерт 
ж�ргізу бірден эфирге шы�арды. 
Оны алдын ала жазып �оймайды 
екен. �олымда текст, �обалжып 
отыр едім. Жаныма �демі киін-
ген, шашын т�йген, сыр-сымбаты 
келіскен а���ба �йел келді. Бірден 
іш тартып «сі�лім» деп жылы с�йлеп 
мені сабырлы, сал�ын�анды болу�а 
ша�ырып, микрофон алдында  еш-
те�еге ала� болмай сеніммен отыру 
керек деп а�ыл-ке�естерін айтты. 
Ол ма�ан �лкен к�ш бергендей 
болды. Концерт ж�ргізіп студиядан 
шы��анымда дауысы�ны� тембрі 
жа�сы, с�зі� аны� екен, дауысты 
ойната біледі екенсі� деп ма�тау 
айтып, т�бемді к�кке жеткізгендей 
болды. Содан мен екі ай стажиров-
ка біткенше Ж�нел Ас�аровадан 
а�ыл-ке�ес с�рап, �оян- �олты� 
араласып кеттім. Жайса� жанды 
жа�сы �стазды �мытпаймын» деп 
естелігін айтады радио майталманы 
�арлы�аш ��спанова.

И�, «жа�сыны� аты, �алымны� 
хаты �лмейді» демекші, �аза� ра-
диосы барда Ж�ке� �лмейді, �мы-
тылмайды. Болмысы б�лек аяулы 
�пкемізді� зиялы келбеті, �шпес 
рухы �р�ашан бізбен бірге.

М�гілсім АС�АРОВА,
�аза�стан білім беру 

саласыны	 �здігі, зейнеткер

Ата-анамыз зары�ып к�рген �ыз-
дарын бетінен �а�пай б�ла �сірді. �зі 
де жаратылысынан с�йкімді, зейінді, 
талантты болып, ел назарына ерте 
іліксе керек. Домбыра тартып �н 
салып, на�ышына келтіре �ле�-жыр 
о�ып, �з �атарластарынан озы� 
к�рінетін �пкемізді� арманы да 
ас�а� болыпты. �аза� радиосынан 
берілетін �рбір а�парат, ��гіме, 
новеллалар, �сем �уендерді �алт 

жібермей ты�дап, солар�а ��сап 
с�йлеу м�неріне жатты�ып, диктор 
болсам деп армандайды екен. �кеміз 
к�зі ашы�, к�кірегі ояу о�у-а�арту 
саласында �за� жыл е�бек еткен, 
мектеп директоры болып мы�да�ан 
ш�кірт т�рбиелеген білікті �стаз еді, 
халы� а�арту саласында�ы 45 жыл-
ды� е�бегі жанып «��рмет белгісі», 
«Е�бек �ызыл Ту» орденімен мара-
паттал�ан, жа�алы��а жаны ��штар 

Е
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ӘЛЕМ-ЖӘЛЕМ ӘЛЕМ

Таулы �араба�та ресейлік бітімгер 
сарбаздар отыр
ан к�лік мина
а т�сіп 
жарылды. Екі адам жараланды. Жа-
ралан
ан бітімгер сарбаздар ауруха-
на
а жат�ызыл
ан. Оларды� �міріне 
�ауіп жо� деп айтылады. К�лікті� 
жарылуына байланысты жа�ында 
со
ыста �аза тап�андарды� м�йітін 
іздеу ж мыстары то�татыл
ан. Таулы 
�араба�та шамамен екі мы� ресейлік 
бітімгер сарбаз бар. Оларды� негізгі 
б�лігі орталы� �скери округты� 
15-мотоат�ыштар бригадасы б�лімі-
нен � рал
ан.

ҚАРАБАҚТА 
АРЫЛЫ  БОЛДЫ

AstraZeneca вакцинасы Еуропа
а уа�ытылы 
жеткізілмеуіне байланысты Еуропалы� комиссия 
британ-швед компаниясыны� �стінен сот�а 
ша
ым т�сірді.

Осы жылды� ал
аш�ы то�санында AstraZeneca 
Еуроода� елдеріне тапсыруы тиіс бол
ан 120 
миллион вакцина дозасыны� тек 40 миллионын 

ана жеткізген. Соны� салдарынан бірнеше ел 
 лтты� вакциналау нау�анына �згеріс енгізуге 
м�жб�р болыпты. Ша
ым атал
ан  йым мен 
ода��а м�ше 27 елді� атынан т�скен. Айта кетейік, 
к�рі � рлы� елдері былтыр тамызда AstraZeneca 
препаратыны� 400 миллион данасына алдын 
ала тапсырыс берген болатын.

АК ИНА ІН 
ОТҚА БЕРДІ

жаһан жаңалықтары

Осыдан кейін Т�ркия 
Сырт�ы істер министрлігі 
«А�Ш-ты� б л шешіміні� 
еш�андай за�ды негізі жо� �рі 
б л екі ел �арым-�атынасына 
жазылмас жара салды» деп 
наразылы� танытты.

Байден �кімшілігі б л м�лім-
демені аса м �ият жоспар-
ла
аны білінеді. «Армян ге-
ноцидін» Т�ркияны атамаса 
да, Осман империясын атай 
отырып, м�жб�рлі миграция 
ж�не �у
ын-с�ргін туралы 
айтады. А� �й м�лімдемесінде 

де Т�ркия билігіне �арата 
айыптаулар айтылмайды. 
Соны� �зінде Анкара билігі А� 
�й шешімін айыптап шы�ты. 
Байденні� «армян геноциді» 
туралы м�лімдемесінен с�л 

ана б рын Т�ркия президенті 
Режеп Тайып Ердо
ан елдегі 
армян �ауымы мен армян шір-
кеуіне �арата жолдау жаса
ан 
болатын. Онда ол «м сылман 
т�ріктер мен христиан ар-
мяндарды� бейбіт �атар �мір 
с�ру тарихи м�дениетін естен 
шы
армау
а» ша�ыр
ан еді.

АҚ  ПЕН Т РКИ  АРА Ы 
АЛҚЫНДАП БАРАДЫ

�ндістанда
ы індет жа
да-
йыны� ауырлы
ы соншалы�, 
дерттен к�з ж м
андарды 
к�ше ортасында �ртеп жат�ан 
видеолар �леуметтік желіде де 
тарап �лгерді.

Ел бойынша індет ж �тыр-

андарды� жалпы саны 20 млн 
адам
а жетті. Премьер-ми-
нистр Нарендра Моди елге 
жалпы жолдау жасап, �азіргі 
�ауіпті жа
дайда елді� ж мыла 
к�ресуін �міт етті. «Індетті� 
бірінші тол�ынын табысты 

ж�нге сал
аннан кейін біз 
�зімізге сенімді болып �ал
ан 
едік. Біра� мына жа�а жа
дай 
�рейді  шыруда» деді Моди 
жалпыхалы�ты� жолдауында. 
Британия бастап кейбір Ба-
тыс елдері �ндістан
а �олдау 
к�рсету �шін к�мектерін ж�-
нелтіп жатыр. Еуропа Ода
ы 
мен Америка � рама Штатта-
ры да коронавирус�а �арсы 
к�ресуге �ндістан
а �олдан 
келгенше к�мек беретіндерін 
м�лімдеді.

ткен сенбіде  президенті айден 191  жыл-
дары Осман империясының армяндарды күштеп 
қоныс аудару әрекетін жүйелі жасалған геноцид  
деп атады әрі бұл геноцидтен кемінде 1  млн ша-
масындағы армян көз жұмды  деп мәлімдеді. 

НДІ ТАН ЕЛІНІҢ 
А ДАЙЫ М КІЛ
ндістанда коронавирус қорқынышты сандармен 

өсуде. ір күнде 0 мың адамнан індет анықталып  
елдің орталық қаласында әр төрт минут сайын бір 
адам көз жұмып жатыр. Ел билігі ндістан індеттің 
жаңа толқыны ошағына айналғанын мәлімдеп  ха-
барлама таратты. 

Қ
ЕМ АН ЛЫ

qaliakbarkz@gmail.com

Мысыр, Эфиопия ж�не Судан 
елдері �лемдегі е�  зын �зен – Ніл-
ді� суын б�лісе алмай келеді. 2012 
жылдан бастап бетпе-бет ж�ргізілген 
келісс�здер пандемия бастал
алы 
онлайн формат�а ауысып, бейнекон-
ференция т�рінде �тіп жатыр. Біра� 
келісс�зде еш�андай ілгерілеу жо�. 
�ш ел арасында
ы �айшылы� б лай 
ас�ына берсе, керісті� со�ы со
ыс�а 
 ласып кетуі м�мкін деп ала�да
ан 
халы�аралы� �ауымдасты� тараптар-
ды �айта-�айта диалог�а ша�ырып 
�лек. Сарапшыларды� пікірінше, 
��ірдегі жа
дай шиеленіссе, Еуро-
па
а а
ылатын бос�ындарды� жа�а 
тол�ыны �дей т�седі. «Дауды� басы 
– Дайрабайды� к�к сиыры» демекші, 
несібін Нілден айырып отыр
ан �ш 
елді� ая� астынан алак�здесіп шы
а 
келуіне Эфиопияны� Ніл �зеніні� 
ма�ызды тарма
ы саналатын К�к 
Ніл �зенінен «Эфиопия  лы жа�
ыру 
б�гетін» салуы себеп болды.

Шы
ыс Африканы� таулы �стірті-
нен басталатын Кагера �зені Нілді� 
бастауы болып саналады. ªзен Викто-
рия к�лі ар�ылы а
ып �теді де, Хартум 
�аласы ма�ында К�к Ніл �зенімен 
�осылып, Ніл �зені деп аталады. Б л 
�зен д�ние ж�зіндегі е� �лкен ш�л – 
Сахараны кесіп �теді.

Мысыр – та
дыры Нілге байлан
ан 
ел. Тіпті мемлекет болып �алуы да 
осы Нілге байланысты. Сонды�тан 
да Мысыр Ніл бойында
ы елдермен 
�атысты келісімдер жасап, �зен суыны� 
азаймауына халы�аралы� � �ы�ты� 
де�гейде кепілдік етуге тырысты. 
Е� �уелі Мысыр ®лыбританияны� 
отарынан � тыл
аннан кейін 1929 
жылы Британияны� бас�аруында
ы 
Суданмен Ніл суы туралы келісімге 
�ол �ойды. Б л келісім Мысырды� Ніл 
�зенінен пайдалануда
ы басымды
ын 
растады. Келісім бойынша Нілді� 
жо
ар
ы ж�не т�менгі салаларында 
Мысырды� келісімінсіз су � рылыста-
рын салу
а болмайды деп белгіленді. 
1959 жылы Мысыр мен Судан Нілді� 
су ресурстарын пайдалану туралы 
жа�а келісім жасап, Мысыр – жылына 

55,5 миллиард текше метр, Судан 
жылына 18,5 миллиард текше метр 
Ніл суын пайдалануына болады деген 
шешім шы
арды. Сонымен �атар 
Мысыр пен Эфиопия арасында 1993 
жылы Ніл суына �атысты декларация 
�абылданды. Алайда м ны� б�ріні� 
пайдасы шамалы болды. Я
ни Мысыр 
�з еліндегі аумалы-т�кпелі жа
даймен 
�лек болып жат�анда, Эфиопия 2011 
жылы К�к Нілде су электр стансасын 
сала бастады. 4,6 млрд доллар
а ба
а-
лан
ан дамбаны� ал
аш�ы мерзімдік 
� рылысы 2017 жылы ая�талса, екінші 
кезе�дік � рылыс ж мысы �ткен жылы 
со�ына жетті. Африкада
ы е� �лкен су 
электр стансасы саналатын � рылыс 
жылына 6000 мегаватт электр �уатын 
�ндіреді деп к�тілуде. Б л хал�ыны� 65 
пайызы электр энергиясымен �амта-
масыз етілмеген Эфиопия елін электр 
энергиясына �ары� �ып �ана �оймай, 
Судан, Джибути, Кения, О�т�стік Судан 
ж�не Йемен сынды к�ршілес елдерге 
электр экспорттау
а м�мкіндік ту
ы-
зады. Былайша айт�анда, Эфиопия 
электр энергиясын экспорттаудан 
жылына неше миллион еуро табыс 
табады. Б л �ара � рлы�та
ы кедей 
елдерді� бірі саналатын Эфиопия �шін 
�лкен кіріс к�зі болма�. Демек, Эфио-
пия станса �келетін миллиардта
ан 
доллар табысты к�здесе, Каир ашты� 
пен ж мыссызды�ты� жайылуынан 
�ор�ады. Мысырда �азірді� �зінде 
�р т р
ын
а ша��анда жылына 570 
текше метр су келеді, ал норма бо-
йынша 1000 текше метр болуы тиіс. 
2025 жыл
а �арай б л к�лем тіпті 
�ыс�арып, жылына 500 текше метрге 
азаяды. Суды� жетіспеушілігінен 
Мысырда миллионда
ан ж мыс орны 
�ыс�арып, мы�да
ан гектар егістік жер 
т�к шы�пайтын та�ыр жерге айналып, 
жерасты суы 3 метрге дейін т�мендеп 
кетеді екен. Сонымен �атар суды� 
азаюына байланысты елдегі балы� 
шаруашылы
ымен айналысатын 
фермаларды� 75 пайызы жабылып 
тынады.

2013 жылы Мысыр мен Судан 
елдеріні� басшыларына Эфиопияны� 
су �оймасын салуына келісім берді. 
Есесіне Эфиопия Ніл �зені а
ысыны� 
азаймайтынына кепілдік беретін болды. 
Бастап�ыда Эфиопия б 
ан келісетін 
сы�ай таныт�анмен, � рылыс ж мысы 
ая�талу
а жа�ында
анда, ол у�десінен 

ДАМБАДАН ТУ АН ДАУ 
О Ы ҚА ЛА А МА

ысыр, фиопия және Судан елдерінің келіссөзі тағы да нәтижесіз аяқталды. сы 
айдың басында онго емократиялық еспубликасының астанасы иншасада 
өткен келіссөзде де фиопия елінің ұлы жаңғыру бөгетіне  биыл екінші мәрте су 
толтыру жөніндегі талабына ысыр жағы зілді кесілді қарсы шыққан болатын. 

 сәуір к ні фиопия Сыртқы істер министрлігі  жылғы Нілдің су ресурстарын 
пайдалану туралы келісім әділетсіз деп жариялады. сылайша Ніл өзеніне қатысты 
даудың қоламтасы қайта қозданды.

Онда
ан ядролы� зымыран 
жасырулы ша
ын арал іспетті 
тасымал кемесі �зіні� шабуыл 
тобыны� �ор
ауымен Азия
а 
аттанба�. Б л сапарында ол 
Жапония, Корея, �ндістан 
ж�не Сингапур елдеріне 
барады ж�не сол елдерді� 
�скери те�із к�штерімен 
бірлескен жатты
уларды да 
орындама�.

Атал
ан кеме тобыны� те�із 
сапары 28 апта
а созылады, 
26000 те�із милін ж�зіп, 40-тан 
астам елдерден �теді. Британ 
�ор
аныс министрлігіні� 
м�ліметінше, б л «жа·анды� 
орналасу» сапары �нді-Тыны� 
м хитында
ы �ор
аныс серік-

тестігін к�шейтіп, айма�ты� 
�ауіпсіздігін бекемдей т�седі. 
Британия б л айма�та �ор
а-
ныс пен �ауіпсіздікті  за� 
мерзімге �амтамасыз етуге 
ниетті. М хиттар арасында 
�азір �нді ж�не Тыны� м хи-
ты державалар арасында
ы 
шиеленісті� т�йіні болып т р. 
¸сіресе, �ытайды� О�т�стік 
�ытай те�ізі мен Тайвань б 
а-
зында жасап жат�ан �рекеттері 
А�Ш пен оны� ода�тастарын 
ала�датып отыр. Олар бола-
ша�та экономикалы� дамуды� 
жа�а моторына айналатын 
О�т�стік-Шы
ыс Азия айма
ын 
�ытайды� ы�пал-�атерінен 
�ор
ап �алуды к�здеуде.

ТЕҢІ ДЕГІ ТЕКЕТІРЕ
ритан корол дік теңіз лотының MS  

 атты авиа-тасымал кемесі шабуылшы 
тобымен алғашқы жа андық орналасу  сапарын 
мамыр айында бастағалы отыр.

Сонымен �атар бас�а елдерден �олдау 
іздеуге к�шті. Ал Судан �кіметі болса 
Эфиопияны� дамбаны асы
ыс-�сігіс 
су
а толтыру �адамыны� Африка
а 
апат �келетінін айтып, Африка ода
ын-
да
ы елдерді б л м�селеге баса назар 
аудару
а ша�ырды. Судан Сырт�ы 
істер министрлігі де Эфиопияны� 
«асы
ыс �адамына» �арсы �рекетке 
к�шетінін ескертті.

Дамбадан ту
ан даудан А�Ш, �ы-
тай ж�не Еуроода� секілді �лемдік ірі 
ойыншылар да тыс �ал
ан жо�, �йткені 
оларды� Африкада �з м�ддесі бар. 
Контрагент ретінде А�Ш Мысыр
а 
�олдау білдірсе, �ытай мен Еуроода� 
Эфиопияны� сойылын со
ып отыр. 
Африкада �алыптас�ан осынау к�рделі 
ахуалды �азір атал
ан � рлы�та
ы со-
дырлар шиеленістіріп жіберу �аупі де 
бар. Сомалидегі �ара�шылар да �арап 
жатпай, 3 ел арасына от жа
умен �лек.

Мысыр бастан-ая� м�селені келісс�з 
ар�ылы шешуге � лшыныс жасап ке-
леді. Алайда �азірге дейінгі келісс�здер 
еш�андай н�тиже бермегендіктен, 
Каир судан ту
ан дауды �арулы к�ш 
ар�ылы шешуді� де жолын �арастыра 
бастады. Мысырды� �скери маманда-
ры билікке салынып жат�ан б�гетті 
бомбылап, жермен-жексен ету идеясын 
 сынды. О
ан Мысырды� БА�-тары 
да �н �осып, а�паратты� шабуылды 
�детіп барады. Эфиопия еліні� �з 
ішіндегі �ыр�ыс та басылмай т р. 
Оны� �стіне, со�
ы кездері Судан мен 
Эфиопияны� жанжалы да жа�а арна
а 
б рылды. Б дан б рын Эфиопияны� 
су тоспасын салуына �атты �арсылы� 
танытпай, дамбаны� ��ірге �келетін 
экономикалы� пайдасына баса назар 
аударып келген б л елді� де былтырдан 
бері �ні �ата� шы
а бастады. Я
ни 
Эфиопиямен со
ысудан тайынбай-
тынын бірнеше рет ескертті. Осы
ан 
�ара
анда, Эфиопия
а ба�ыт �келеді 
деген су тоспасы Нілді� жа
алауында
ы 
елдерге апат �келуі де м�мкін.

тай�ып шы�ты. � рылысты� негізгі 
�а��асы �алан
аннан кейін Эфиопия 
� рылысы ая�талма
ан �ойманы су
а 
толтыратынын м�лімдеді. М ндай 
асы
ыс шешімге Судан мен Мысыр 
�арсылы� білдірді.

Жоспар бойынша станса
а бірінші 
кезе�де-а� 74 миллиард текше метр су 
� ю �ажет. Каир суды асы�пай алда
ы 
10 жылда жинау �ажет десе, Эфиопия 
суды� б л к�лемін алда
ы �ш жылда-а� 
толтырып тастауды жоспарлап отыр. Б л 
жоспар орындалса, Мысыр мен Судан 
25 млрд текше метр судан �а
ылып, 
� р
а�шылы��а  шырайды. Халы�-
аралы� �зендер  йымыны� м�ліметі 
бойынша 5 миллиард текше метр су 
жиналатын су �оймасын толтыру 
�шін 7 жылдан 70 жыл
а дейін уа�ыт 
кетеді. Ал Эфиопия болса �з м�ддесі 
�шін б дан 15 есе �лкен су �ойманы 
�ш-а� жылда толтырам деуі, шынымен 
де, Мысыр
а �лкен апат бол
алы т р.

Африка елдері �ауымдасты
ыны�, 
сондай-а� Мысыр мен Суданны� 
�арсылы
ына �арамастан, Эфиопия 
�ткен жылы шілде айында б�генге 
бірінші рет су толтырса, биыл шілде 
ж�не тамыз айларында дамба
а екінші 
рет су толтыруды жоспарлап отыр. 
Каир б 
ан �атты �арсылы� танытуда. 
Алайда бас�а мемлекетті� аума
ында 
салынып жат�ан су электр стансасыны� 
� рылысына араласу
а халы�аралы� 
нормалар м�мкіндік бермегендіктен, 
Б®® �ауіпсіздік ке�есіне ша
ымданды. 

Б -ның м лім тін  б ін і таң а л м   м лл ар  
а ам таза суға з ру б лса   жылға қара  л м алқының 

 а ызы ін бір ұрттам таза су л н м с л  а нала ы н  ін  
сы тұрғы ан алған а  транс аралық з н р м с л сі  қазір і і  

тұрған тақыры тың бірі  С б бі з н суына талас р а а ғана б лы  
жатқан ж қ  ранс аралық з н р м с л сі алықаралық ң  -
л сім і ілм с  ысыр   Су ан л рі арасын ағы ау л мнің 
барлық ж рін  р і  Орталық з ның б ла ақтағы басты м с л сі 

 сы транс аралық з н рм н қатысты  с л н  ліміз і тұ ы 
су ың қ ры  млр  т  м тр і құра ы  ұның  млр  т  м трі 

з н р  т сілі  л л з н р ің  а ызы ыта ан лс  қалғаны 
с  зб стан  ырғызстан  жі стан л рін  т сілі  Была а 

а тқан а  азақстан ағы тұ ы су ың  а ызын басқа л р н л тін 
з н р құра ы  Бұл  б іл суымыз ың т ң жартысына жуығы т л н 

л і н с з  р су ың ж ғарғы ағысын а тырған л р сы су ы 
қалағанын а бұры  алса  біз ің л ің тағ ыры н  б лмақ  азір ің зін  

ыта  ртіс н л  ауыз салса  зб стан Сыр ың  ырғызстан алас-
тың  с  а ықтың суын жырым а  тырған ж қ а  м  рт ң 

ысыр с қты мысымыз құрымасын с  транс аралық з н р ің 
қауі сіз і ін  қазір н баста  баса назар ау арған ұрыс

P.S:
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9ТЕЛЕБА ДАРЛАМА

ДҮЙСЕНБІ
3 МАМЫР

СЕЙСЕНБІ
4 МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Қазыналы Қазақстан». Деректі фильм.                                                                                    
6:30 «Másele». 
7:00 «Робинзон Крузо». Мультфильм 
8:20 «Әндер мен жылдар»
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Ән мен әнші»
14:10 «ЖАРҚЫН ЖҮЗДЕСУ». Ток-шоу. 
15:10 «Apta». Сараптамалық бағдарлама.
16:00 «Әзіл әлемі»                                                   
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 «Түркістан - достық мекені» Мерекелік 

жоба
21:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая.  

(с субтитрами) 
0:10 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая. 
1:00 «Жүзден жүйрік». Интеллектуалды 

ойын-сауықтық жоба.
2:30 «Meniń Qazaqstanym»                                            
2:55 «Másele». 

6:00 Әнұран
6:05 «Ұлы дала дүбірі». Деректі фильм.                                                                                   
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN».                                                                                   
10:00 «Асау толқын». Телехикая.  
12:00 «Қызық екен...»                                                                                                
13:00 AQPARAT
13:10 «Ахмет Ясауи». Телехикая. 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир. 
15:00 «Жүзден жүйрік». 
16:00 «Ауылдастар»
16:35 «ЖАН ЖЫЛУЫ»                             
17:00 AQPARAT
17:20 «ОРАЗА ҚАБЫЛ БОЛСЫН!». Сұхбат. 

Тікелей эфир 
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси ток-

шоу. Тікелей эфир. 
21:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая.  

(с субтитрами) 
23:20 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая. 
0:15 AQPARAT
0:50 ФУТБОЛ. УЕФА Чемпиондар Лигасы. 1/2 

финал. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Тікелей эфир 

6:00 “ХабарLine”
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде “Таңғы 

хабар” 
10:00 “Әсем әуен”
11:00 Телехикая. “Күләш”
13:15 Телехикая. “Егіз жүрек” 
15:00 “Dimash Show. Dears әлемі”
16:00 “Dimash Show. Жаңғыру”
17:00 Телесериал. “Отчий берег”          
18:00 Мегахит. “Загнанный” 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 “Баспанаға бағыт”. Прямой эфир.
21:00 Итоги дня
21:30 Қазақстан халқы Ассамблеясының 25 

жылдығына арналған “Шаңырақ” 
жобасы

23:30 Телесериал. “Офицерские жены”      
0:30 Телесериал. “Остаться в живых”     
1:30 “Әсем әуен”

6:00 “ХабарLine”
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде “Таңғы хабар” 
10:00 “Әсем әуен”
10:15 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
12:15 Телехикая. “Дала қырандары”
13:15 Телехикая. “Егіз жүрек” 
15:00 “Бүгін”. Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! “Асыл қазына”
17:00 Телесериал. “Отчий берег”
18:00 Мегахит. “Ценный груз” 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 “Баспанаға бағыт”. Прямой эфир.
20:50 “Как боролись с эпидемиями в 

Казахстане”
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
23:30 Телесериал. “Офицерские жены”      
0:30 Телесериал. “Остаться в живых”     
1:30 “Әсем әуен”

6:00 “ХабарLine”
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде “Таңғы 

хабар” 
10:00 “Әсем әуен”
10:15 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
12:15 Телехикая. “Дала қырандары”
13:15 Телехикая. “Егіз жүрек” 
15:00 “Бүгін”. Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! “Асыл қазына”
17:00 Телесериал. “Отчий берег”
18:00 Мегахит. “Игра смерти” 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 “Индустрия”
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
23:30 Телесериал. “Офицерские жены”      
0:30 Телесериал. “Остаться в живых”     
1:30 “Әсем әуен”

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік бағдарламасы 
6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 “Үздік әзілдер”
7:30 Союзмультфильм
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:00 “Үздік әзілдер”
15:30 М/ф “Маша и медведь”
16:00 Х/ф “Такси 2” (Франция, 2000 г.)
18:00 “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
20:00 Үздік әндер
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “Қош келдіңіз” 
1:10 Үздік әндер
2:00 “Біреудің есебінен” деректі драма
2:45 “KazNet” ғаламторға шолу
3:05 “Үздік әзілдер”
3:50 “Алмасай” т/сериал
4:35 “Біздің ауыл”
5:05 “Отбасы” 

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік 
бағдарламасы 

6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 “Үздік әзілдер”
7:30 Союзмультфильм
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Айдаһарлар шайқасы” корей 

телехикаясы
14:00 “Эпоха достижений” 

документальный фильм
14:15 М/ф “Маша и медведь”
14:50 “Интерны” т/сериал

6:00 «АҒА» телехикаясы  
6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
8:00 «ТАМАША CITY» бағдарламасы  
8:50 «ЕДИНСТВО – ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

НЕЗАВИСИМОСТИ»
9:00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  
10:15 Наше любимое кино. 

«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»  
12:10 ФИЛИПП КИРКОРОВ. ПОСЛЕДНИЙ 

КОНЦЕРТ В «ОЛИМПИЙСКОМ»
14:30 Александр Робак, Татьяна Черкасова, 

Фёдор Лавров, Александра 
Урсуляк в многосерийном фильме 
«ОДНОЛЮБЫ»

18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Многосерийный фильм
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 Алина Ланина, Евгений Пронин, 

Екатерина Волкова, Константин 
Стрельников в многосерийном 
фильме «ВЕТЕР В ЛИЦО»

0:20 Ночной кинотеатр. Премьера «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА»

2:00 «П@УТИНA» бағдарламасы 
2:45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:15 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
4:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  

6:00 «АҒА» ТЕЛЕХИКАЯСЫ 
6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» БАҒДАРЛАМАСЫ  
7:10 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ  
8:00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО» (КАЗ/РУС)   
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  
12:00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»  
13:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15 «112». ТІКЕЛЕЙ ЭФИР  
14:30 «QOSLIKE» БАҒДАРЛАМАСЫ. 
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 КИРИЛЛ ЖАНДАРОВ, СВЕТЛАНА 

СМИРНОВА-МАРЦИНКЕВИЧ В 
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ 
«ДОРОГА В ПУСТОТУ»         

0:20 НОЧНОЙ КИНОТЕАТР. ПРЕМЬЕРА 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА»

2:00 «П@УТИНA» БАҒДАРЛАМАСЫ 
2:45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:15 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ  
4:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» БАҒДАРЛАМАСЫ  

6:00 «АҒА» телехикаясы  
6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
8:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (каз/рус)   
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  
12:00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»   
13:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15 «112». Тікелей эфир  
14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей эфир  
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Многосерийный фильм
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30  Многосерийный фильм «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ»         
0:20 Ночной кинотеатр. Премьера «ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА»

2:00 «П@УТИНA» бағдарламасы
2:45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:15 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
4:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  

07.05 “КТК” ҚОРЖЫНЫНАН”, ойын-сауық 
бағдарламасы

07.40 “МӘССАҒАН”
08.30 “ҚАСИЕТТІ МАҢҒЫСТАУ”, деректі 

фильм
09.20 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
10.10 “ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ”, (повтор)  
10.45 “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ”, 

мелодрама (повтор)
14.20 “ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ”, 

мелодрама (повтор)

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)  
07.35 “ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН”, деректі 

фильм 
07.45 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
08.40 “УЛЫ ТАМШЫЛАР”, телехикая. 
09.50 “МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ” 
10.10 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.50 “БЫЛО ДЕЛО”
12.30 “ЧУМА”, криминальная драма 

(повтор)
14.10 “ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ”, мелодрама 

(повтор)
16.10 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив
18.00 “АМАНАТ”. Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 “ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ”, мелодрама. 
23.35 “ЧУМА”, криминальная драма. 
01.15 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив (повтор)
02.05 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу 

(қайталау)
02.50  “ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ”
03.50 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая 
04.30-05.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)  
07.35 “ТАЛИСМАН”, деректі фильм 
07.45 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
08.40 “УЛЫ ТАМШЫЛАР”, телехикая. 
09.50 “МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ” 
10.10 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.50 “БЫЛО ДЕЛО”
12.30 “ЧУМА”, криминальная драма (повтор)
14.10 “ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ”, мелодрама 

(повтор)
16.10 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный детектив
18.00 “АМАНАТ”. Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 “ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ”, 

мелодрама. 
23.35 “ЧУМА”, криминальная драма. 
01.15 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный детектив 

(повтор)
02.05 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу 

(қайталау)
02.50  “ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ”
03.50 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая 

(қайталау)  
04.30-05.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)  

06:00 Ризамын (каз)
07:30 «Армагеддон» (каз)
08:40 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (каз)
09:50 «Экстрасенсы детективы» 
11:00 Индийский сериал «Ананди» (каз)
12:10 КИНО.  «Двухсотлетний человек» 
15:20 «Экстрасенсы детективы»  
16:30 «Такси»
17:00 «What’s Up?» (каз)
17:30 КИНО.  «Тайна печати дракона» 
20:00 Информбюро
21:00 Корейский сериал «Повелитель 

солнца»  
22:20 Премьера! Сериал «Чужой» 
23:30 Индийский сериал «Ананди» 

(повтор) (каз)  

06:00 Ризамын (каз) 
07:40 «Армагеддон» (каз)
08:50 Информбюро (повтор)
09:50 «Экстрасенсы детективы» (повтор)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (каз) 
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» 

(каз) (повтор)
14:10 Сериал «Восьмидесятые»
15:20 «Экстрасенсы детективы»  
16:30 «Такси»
17:00 «What’s Up?» (каз) 
18:10 КИНО. Адам Сэндлер в фильме 

«Большой папа» 
20:00 Информбюро (каз/рус)
21:00 Корейский сериал «Повелитель 

солнца»  
22:20 Сериал «Чужой»
23:30 Индийский сериал «Ананди» (повтор) 

(каз)  
01:00 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (каз)
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
09.00 Т/п «Удивительные люди»
10.45 Х/ф «Красавица и чудовище»
13.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
16.15 Х/ф «Конан Варвар»
18.20 Т/с «Вдова»
19.20 Т/с «Куба»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Вдова»
01.00 Х/ф «Последний легион»
03.00 Скетчком Q-елі
03.30 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Удивительные люди»
11.00 Х/с «Куба»
13.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Психологини»
18.20 Т/с «Вдова»
19.20 Т/с «Куба»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Вдова»
01.00 Т/с «Крепостная»
02.00 Т/с «Психологини»
03.00 Скетчком Q-елі
03.30 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

07.00 «Разминка» (каз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі  бағдарламасы «Екі езу» 

(каз.)
07.35 «РЕВЮ» (каз.)
08.00 «Күлкі базар» (каз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
09.50 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.00 «СМОЛФУТ» (анимационный фильм)                 
11.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(фантастический боевик, Генри Ка
вилл)                                                                                                                                         

14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 Телехикая «Ауылдастар» (каз.)
19.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (фантастический 
боевик, Марк Уолберг, Стэнли Туччи)                                                                                                                                         

22.40 «ЗА БОРТОМ» комедия  
00.40 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
01.40 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.50 -  05.00 Әзіл-күлкі  бағдарламасы «Екі 

езу» (каз.)

6:00 Әнұран
6:05 «Ұлы дала дүбірі». Деректі фильм.                                                                                  
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN».                                                                                      
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
13:00 «Қызық екен...»                                                                                     
12:50 AQPARAT
12:00 «Ахмет Ясауи». Телехикая. 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир.
15:00 «Жарқын жүздесу». Ток-шоу.
16:00 «Ауылдастар»            
16:30 «АЛТАЙ ТАБИҒАТЫ». Деректі фильм. 
17:00 AQPARAT
17:20 «ОРАЗА ҚАБЫЛ БОЛСЫН!». Сұхбат. 

Тікелей эфир 
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси ток-

шоу. Тікелей эфир. 
21:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая.  
23:20 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая.  
0:15 AQPARAT
0:50 ФУТБОЛ. УЕФА Чемпиондар Лигасы. 

1/2 финал. «ЧЕЛСИ» (Англия) - 
«РЕАЛ МАДРИД» (Испания). Тікелей 
эфир 

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік бағдарламасы 
6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 “Үздік әзілдер”
7:30 Союзмультфильм
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:00 Х/ф “Такси 2” (Франция, 2000 г.)
16:00 “Үздік әзілдер”
16:30 “Ханзада Жумонг” корей телехикаясы
18:00 “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
20:55 Loto 5/36. Прямой эфир
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “Қош келдіңіз” 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 “Біреудің есебінен” деректі драма
2:45 “KazNet” ғаламторға шолу
3:05 “Үздік әзілдер”
3:50 “Алмасай” т/сериал
4:35 “Біздің ауыл”
5:05 “Отбасы” 
5:30 “Бірегей”

СӘРСЕНБІ
5 МАМЫР

06:00 Ризамын (каз)
07:00 «Армагеддон» (каз)
08:00 «What’s Up?» (каз)
08:40 КИНО.  «Колдунья» (повтор)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (каз)  
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» 
14:10 Анимационный фильм «Иван 

Царевич и Серый Волк 3» (повтор)
16:00 КИНО.  «Геракл: Начало легенды» 
18:00 КИНО.  «Боги Египта» (повтор)
20:30 КИНО. Джеки Чан в фантастическом 

фильме «Тайна печати дракона» 
23:00 Премьера! КИНО.  «Двухсотлетний 

человек» 
01:30 “Кел татуласайық”(каз) (повтор)
03:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (каз)
04:00 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз) БЕЙСЕНБІ

6 МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Ұлы дала дүбірі». Деректі фильм.                                                                                   
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN».                                                                                   
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Қызық екен...»                                                                                      
13:00 AQPARAT
13:10 «Ахмет Ясауи». Телехикая. 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир. 
15:00 «Қымбат жандар». 
16:00 «Ауылдастар» 
16:30 «ТҰЛҒА» («Qazaqstan» Ұлттық 

телеарнасы, 2021 ж.) 
17:00 AQPARAT
17:20 «ОРАЗА ҚАБЫЛ БОЛСЫН!». Сұхбат. 

Тікелей эфир 
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси 

ток-шоу. Тікелей эфир. 
21:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». 

Телехикая. (с субтитрами) 
23:20 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая.  
0:15 AQPARAT 
0:50 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа Лигасы. 

1/2 финал. «РОМА» (Италия) –  
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия). 
Тікелей эфир  

6:00 “ХабарLine”
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде “Таңғы 

хабар” 
10:00 “Әсем әуен”
10:15 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
12:15 Телехикая. “Дала қырандары”
13:15 Телехикая. “Егіз жүрек” 
15:00 “Бүгін”. Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! “Асыл қазына”
17:00 Телесериал. “Отчий берег”
18:00 Мегахит. “Мерзлая земля” 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 “Біздің назарда”
20:50 “Індетпен күрескен Қазақстан”
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
23:30 Телесериал. “Офицерские жены”      
0:30 Телесериал. “Остаться в живых”     
1:30 “Әсем әуен”

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік 
бағдарламасы 

6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ 
бағдарламасы 

7:00 “Үздік әзілдер”
7:30 Союзмультфильм
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:00 “30 лет Независимости” 

Тележурнал
14:05 М/ф “Маша и медведь”
14:50 “Интерны” т/сериал
15:30 “Үздік әзілдер”
16:30 “Ханзада Жумонг” корей 

телехикаясы
18:00 “Ұрланған тағдыр” түрік 

телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “Қош келдіңіз” 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 “Біреудің есебінен” деректі драма
2:45 “KazNet” ғаламторға шолу
3:05 “Үздік әзілдер”
3:50 “Алмасай” т/сериал
4:35 “Біздің ауыл”
5:05 “Отбасы” 
5:30 “Бірегей”

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Удивительные люди»
11.00 Х/с «Куба»
13.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Психологини»
18.20 Премьера! Т/с «Хорошие руки»
19.20 Т/с «Куба.Личное дело»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.00 Т/с «Крепостная»
02.00 Т/с «Психологини»
03.00 Скетчком Q-елі

07.00 «Разминка» (каз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі  бағдарламасы «Екі езу» 
07.35 «РЕВЮ» (каз.)
08.00 «Күлкі базар» (каз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» 
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» 

(мультсериал)
10.15 «БЕН 10» (мультсериал)
10.25 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.40 «COMEDY WOMAN»
11.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
12.10 «5-Я ВОЛНА»
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (каз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (каз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(приключенческий триллер, 
Джйсон Стэйтем, Марк Уолберг) 

22.10 «КАДАВР» (фильм ужасов, Шей 
Митчелл) 

00.00 Телехикая «Бақытсыздар бағы» 
(каз.)

01.00 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.10 -  05.00 Әзіл-күлкі  бағдарламасы 

«Екі езу» (каз.)

16.10 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 
детектив

18.00 “АМАНАТ”. Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 “ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ”, мелодрама. 
23.35 “ЧУМА”, криминальная драма. 
01.15 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив (повтор)
02.05 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу
02.50  “ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ”
03.50 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая 
04.30-05.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

01:00 Алдараспан, Нысана, Шаншар 
әзілдері (каз)

03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

15:30 “Үздік әзілдер”
16:30 “Ханзада Жумонг” корей 

телехикаясы
18:00 “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
20:55 Loto 6/49. Прямой эфир
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “Қош келдіңіз” 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 “Біреудің есебінен” деректі драма
2:45 “KazNet” ғаламторға шолу
3:05 “Үздік әзілдер”
3:50 “Алмасай” т/сериал
4:35 “Біздің ауыл”
5:05 “Отбасы” 
5:30 “Бірегей”

КЕ Е – БЕ ЫЛДЫҚ  Б ГІН – Б ГЕНБАЙ БАТЫР  ЕЖ ЕС

сыдан тура отыз жыл бұрын,  жылы елиноград облысында жоңғарларға 
қарсы соғыста қол бастаған өгенбай батырдың 300 жылдығы кеңінен атап өтіл
ді. ылыми теориялық конферен ия, ақындар айтысы, белгілі режиссер ақып 

маров сахналаған театрландырылған қойылым ұйымдастырылды. Сол жылдың 
жазында елиноград қазіргі Нұр Сұлтан  қаласындағы есжылдық Пятилетка  
көшесі өгенбай батыр көшесі болып қайта аталды. Қазір бұл – ұзындығы  мың 
метрге жуықтайтын лкен даңғыл.

07.00 «Разминка» (каз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 
08.00 «Күлкі базар» (каз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» (мультсериал)
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.30 «COMEDY WOMAN»
11.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (каз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (каз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «5-Я ВОЛНА» 
22.10 «ИСКУССТВО ОБМАНА» 
00.10 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
01.10 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.20 -  05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (каз.)

03.30 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

Осы да��ыл мен Бейбітшілік к�шесіні� �иылы-
сында «Astana Polytechnic» жо�ары колледжіні� жа-
та�ханасы мен аталмыш о�у орны орналас�ан. Б�л 
білім беру оша�ы 1994 жылды� 29 с�уірінде к�лік 
��рылысы ж�не машина ��рылысы техникумыны� 
базасында А�мола политехникалы� техникум бо-
лып ��рылды. Колледж м�ртебесін 1995 жылды� 

11 желто�санында алды. Ал о�у орны жата�ханасы 
�ткен �асырды� жетпісінші жылдары салын�ан. 
Оны� �абыр�асына сол заман ауанында�ы «Ком-
мунизм, б�л – Совет �кіметі, б��ан �оса, бірт�тас 
мемлекетті электрлендіру» деген с�здер �ашалып 
жазыл�ан. Б�гіндері б�л �имарат апатты жа�дай�а 
жетіп, оны с�ру туралы шешім шы�арыл�ан. 
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10 ТЕЛЕБА ДАРЛАМА

Е СЕНБІ
 МАМЫР

СЕНБІ
 МАМЫР

ЖЕҢІС КҮНІ
6:00 Әнұран
6:05 «Ұлы жеңіске Қазақстанның қосқан 

үлесі». Арнайы жоба 
6:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
7:10 «Ұлы жеңіс - ұрпаққа аманат». 

Мерекелік концерт. 
8:00 «AQSAUYT»                                                                                                   
8:25 «Мәншүк туралы дастан». Көркем 

фильм. («Қазақфильм», 1969 ж.)
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Егіз лебіз». Музыкалық талант-шоу.
14:15 «Әзіл әлемі» 
15:40 «Анаға апарар жол». Көркем фильм. 

(«Қазақ фильм», 2016 ж.)
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 «ҚА АРЛЫ КҮНДЕР». Арнайы жоба. 
20:35 «ТАУСЫЛМАС ТАҒЗЫМ». Жеңіс 

күніне арналған концерт
22:00 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая.  

(с субтитрами) 
0:00 «Ақиқат пен аңыз». Концерт-

спектакль
1:15 «Қаһарлы күндер». Арнайы жоба. 
1:45 «Ұлы жеңіс - ұрпаққа аманат». 

Мерекелік концерт.
2:10 «Aqsa yt»                                                                                     
2:30 «Ауылдастар»                  

6:00 Әнұран
6:05 «Ұлы дала дүбірі». Деректі фильм.                                                                           
6:30 «Ғасырлар үні» 
7:00 «Анамды іздеймін». Көркем фильм. 

(Қырғызстан, 2017 ж.)
9:00 «Aйбынды армияға арнау». Мерекелік 

концерт
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «АҚИҚАТ ПЕН АҢЫЗ». Концерт-

спектакль
13:20 Қуандық Рахымның концерті

Отан қорғаушылар күні
6:00 “ХабарLine”
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде “Таңғы 

хабар” 
10:00 “Әсем әуен”. Патриоттық әндер 

топтамасы.
10:45 Концерт. “Тәуелсіз елдің қалқаны”               
12:15 Телехикая. “Дала қырандары”
13:30 Телесериал. “Спасите наши души”      
15:45 Қазақстан Республикасы Қарулы 

күштерінің мерекелік концерті 
17:00 Телесериал. “Отчий берег”
20:00  Димаш Құдайбергеннің мемлекеттік 

Кремль сарайында өткен жеке 
концерті

22:00 Военная драма. “Композитор”     
23:45 Международный турнир по ММА. 

AMC i ht Ni ht-101. Трансляция из 
России  

Жеңіс күні
6:00 “Олжалы отбасы”
6:30 Мультфильм. “Күш атасы - 

Қажымұқан”, “Отырарды қорғау”
7:30 “Самопознание”
7:40 Бір туынды тарихы. “Әлия”
8:15 Телехикая. “Шестой пост”
10:30 “Сенат аксакалов” 
11:00 “Тайны. Судьбы. Имена”. Бауыржан 

Момышұлы
12:00 Кино. “В бой идут одни «старики»”
13:30 Телесериал. “Спасите наши души”      
15:30 Телехикая. “Бауыржан Момышулы”
16:15 “Ер есімі - ел есінде” атты мерекелік 

концерт
17:45 Военная драма. “Сестренка”              
19:15 Тұсаукесер! “Маска” 
21:00 Информационный канал - 

аналитическая программа “7 күн”
22:00 Военная драма. “Т-34”       
1:00 “Әзіл кеші”

6:00 “Олжалы отбасы”
6:30 Мультфильм. “Ордабасы - бірлік туы”, 

“Көне құмыраның сыры”, “Бәйдібек би”
7:30 “Өзін-өзі тану”
7:40 Бір туынды тарихы. “Ана туралы баллада”
8:15 Телехикая. “Шестой пост”
10:00 “Tan y resh”
11:00 “Тарих. Тағдыр. Тұлға”. Нұркен Әбдіров
12:00 Кино. “Песнь о Маншук”
13:30 Телесериал. “Спасите наши души”      
15:30 Телехикая. “Бауыржан Момышулы”      
16:15 Тұсаукесер! “Маска” 
18:00 Тұсаукесер! “Алтыбақан” 
19:15 Военная драма. “Композитор”     
21:00 Ақпарат арнасы “7 күн” сараптамалық 

бағдарламасы
22:00 Военная драма. “Сестренка”        
0:00 “Әсем әуен”. Патриоттық әндер 

топтамасы.
1:00 “Әзіл кеші”

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік бағдарламасы 
6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 “Үздік әзілдер”
7:30 Союзмультфильм
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00  “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30  “Қызым” түрік телехикаясы
12:30  “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:00  “30 лет Независимости” Тележурнал
14:05  “Өмір – дастан” бағдарламасы
14:25  М/ф “Маша и медведь”
14:50  “В поисках приключений”  
17:00  “Үздік әзілдер”
18:00  “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
20:00  Үздік әндер
20:55  Loto 5/36. Прямой эфир
21:00  “Қызым” түрік телехикаясы
22:00  “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10  “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “Қош келдіңіз” 
1:10 Үздік әндер
2:00 “Біреудің есебінен” деректі драма
2:45 “KazNet” ғаламторға шолу
3:05 “Үздік әзілдер”
3:50 “Алмасай” т/сериал
4:35 “Біздің ауыл”
5:05 “Отбасы” 
5:30 “Бірегей”

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік 
бағдарламасы 

6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 “Үздік әзілдер”
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:00 “Қазақстандықтар - Кеңес Одағының 

батырлары” деректі фильм
14:20 Х/ф “Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика” 
16:20 “Казахстанцы - Герои Советского 

Союза” документальный фильм
16:40 “Алдараспан”
18:00 “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
20:00 Үздік әндер
20:25 “100 сұхбат” бағдарламасы
20:55 Loto 6/49. Прямой эфир
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 Х/ф “Такси 3” (Франция, 2003 г.)
2:20 “Azil eshі” бағдарламасы 
3:20 Той жыры
3:50 “KazNet” ғаламторға шолу
4:10 “Үздік әзілдер”
5:00 “Ән мен әзіл” концерттік 

бағдарламасы

6:00 «АҒА» телехикаясы  
6:40 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
7:40 «ТАМАША CITY» бағдарламасы  
8:30 Ирина Рахманова, Игорь Хрипунов, 

Алексей Шевченков, Евгений Князев в 
фильме «БЛИНДАЖ» 

12:10 Юлия Пересильд, Евгений Цыганов в 
фильме «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей эфир 
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00 «НАРКОТИКИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна 

Чурина, Сергей Горобченко в фильме 
«ПРО АТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 

0:05 Ночной кинотеатр. Премьера. 
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 

1:25 «П@УТINA » бағдарламасы 
2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
2:45 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
3:30 «АҒА» телехикаясы  
4:10 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  

6:00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» ТЕЛЕХИКАЯСЫ    
6:50 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ  
7:40 «ТАМАША CITY» БАҒДАРЛАМАСЫ 
8:30 СЕРГЕЙ МАХОВИКОВ 

МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

12:10 «ФАБРИКА ГРЕЗ» С ОЛЬГОЙ 
АРТАМОНОВОЙ  

12:30 ВАЛЕРИЯ ЛАНСКАЯ В 
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ 
«ЖДИ МЕНЯ»

16:30 «ПОЛЕ ЧУДЕС». ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ВЫПУСК 

18:00 « ASTY A DARLAMA»
18:35 «ЕҢ АЛҒАШҚЫ...» БАҒДАРЛАМАСЫ 
20:00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА»  
20:30 «ПАРЛАМЕНТ ONLINE»  
20:55 СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ, ЕЛИЗАВЕТА 

БОЯРСКАЯ, ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА 
В ФИЛЬМЕ «МАТЧ» 

1:25 «ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
3:00 «П@УТINA » БАҒДАРЛАМАСЫ 
3:45 « ASTY A DARLAMA» 
4:15 «ТОЙ ЗАКАЗ» БАҒДАРЛАМАСЫ  

07.05 “МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ” 
07.50 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
08.50 “УЛЫ ТАМШЫЛАР”, телехикая. 
10.30 “ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ”, 

мелодрама
12.30 “ЧУМА”, криминальная драма (повтор)
14.10 “ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ”, 

мелодрама (повтор)
16.10 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный детектив
18.00 “АМАНАТ”. Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 “KTKwe ”. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 “ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ”, 

криминальная драма (1-4 серия). 
01.15 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив (повтор)
02.05  “KTKwe ” (қайталау)
02.50 “ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ”
03.50 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая 

(қайталау)
04.30-05.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)  

 07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)  
07.35 “НАШЕ ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ”, 

документальный фильм
07.45 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
08.40 “УЛЫ ТАМШЫЛАР”, телехикая. 
09.50 “МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ” 
10.10 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.50 “БЫЛО ДЕЛО”
12.30 “ЧУМА”, криминальная драма (повтор)
14.10 “ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ”, 

мелодрама (повтор)
16.10 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив
18.00 “АМАНАТ”. Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 “ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ”, 

мелодрама. 
23.35 “ЧУМА”, криминальная драма. 
01.15 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив (повтор)
02.05 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу
02.50  “ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ”
03.50 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая 

(қайталау)  
04.30-05.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)  

06:00 Ризамын (каз)
06:40 «Армагеддон» (каз)
07:50 Информбюро (повтор)
09:00 КИНО. Адам Сэндлер в фильме 

«Большой папа» (повтор)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (каз) 
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» 

(каз) (повтор)
14:10 Сериал «Восьмидесятые»
15:20 «Экстрасенсы детективы»  
16:30 «Такси»
17:00 «What’s Up?» (каз)
18:00 Премьера! КИНО. Сара Мишель 

Геллар в фильме «Робинзоны из 
Беверли Хиллз» 

19:50 «Сөздің шыны керек» (каз)
20:00 Информбюро (каз/рус)
21:00 Корейский сериал «Повелитель солнца»  
22:20 Сериал «Чужой»
23:30 Индийский сериал «Ананди» 
01:00 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (каз)
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

06:00 Ризамын (каз)
07:30 «Армагеддон» (каз)
08:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 

(каз)
09:30 «Готовим с Адель» 
10:00 « ala a  le» (каз/рус) 
10:40 «Тәтті шоу» (каз) 

06:00 Ризамын (каз)
06:40 «Армагеддон» (каз)
07:40 «Сөздің шыны керек» (повтор) (каз)
07:50 Информбюро (повтор)
09:00 Концерт «Ерекше шоу. Еркек үйдің 

еркесі» (1 часть) (каз) 
11:00 Индийский сериал «Ананди» (каз) 
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» (каз) 

(повтор)
14:10 КИНО. Сара Мишель Геллар в фильме 

«Робинзоны из Беверли Хиллз» 
(повтор) 

16:20 Анимационный фильм «От винта» 
18:20 Анимационный фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 
19:50 КИНО. Морган Фриман в 

приключенческом боевике 
«Последние рыцари» 

22:10 Премьера! КИНО. Сэм Уортингтон в 
фантастическом фильме «Титан» 

00:10 Индийский сериал «Ананди» (повтор) 
(каз)  

01:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 
(каз)

03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Удивительные люди»
11.00 Х/с «Куба.Личное дело»
13.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Психологини»
18.20 Премьера! Т/с «Хорошие руки»
19.20 Т/с «Куба.Личное дело»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.00 Т/с «Крепостная»
02.00 Т/с «Психологини»
03.00 Скетчком Q-елі
03.30 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

06.00 Т/п «Гу-гулет»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Япырай»
09.00 Х/ф «Шпион»
11.15 Х/с «А зори здесь тихие»
15.00 Концерт
16.30 Т/х «НяняMan»
18.45 Премьера! « AIDARMAN CUP» 
20.00 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
20.45 Премьера! Шоу «Маска»Второй сезон
23.50 Х/ф «Песня имен»
02.00 Скетчком Q-елі
03.30 Т/п «Япырай»
04.00 Т/п «Гу-гулет»
05.00 Т/п «Айна-online»
05.30 Т/п «Қуырдақ»

07.00 «Разминка» (каз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі  бағдарламасы «Екі езу» (каз.)
07.35 «РЕВЮ» (каз.)
08.00 «Күлкі базар» (каз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» (мультсериал)
10.15 «БЕН 10» (мультсериал)
10.25 «МАША И МЕДВЕДЬ»  (мультсериал)
10.40 «COMEDY WOMAN»
11.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
12.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(приключенческий триллер, Джйсон 
Стэйтем, Марк Уолберг)

14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 

07.00 «Бүлдір-күлдір» (каз.)
07.45 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» (каз.)
08.25 Әзіл-күлкі бағдарламасы «INSTAT .K » 
08.45 Мультхикая «Үлы Өрмекші адам» (каз.)
09.30 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» (мультсериал)
10.15 « БЕН 10» (мультсериал)
10.30 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.55 «ШРЕК ТРЕТИЙ» (анимационный фильм)              
12.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 
14.45 «PRO - КИНО»
15.00 «БІР БОЛАЙЫҚ ҚЫЗЫҚТАРЫ» (каз.)
15.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «ЭВАН ВСЕМОГУ ИЙ» (фантастическая 

комедия.
20.20 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(семейное фэнтэзи, Дуэйн Джонсон, 
Джек Блэк)   

22.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» боевик
00.50 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор)
04.00 - 05.00 Әзіл-күлкі  бағдарламасы «Екі 

езу» (каз.)

07.00 «Разминка» (каз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі  бағдарламасы «Екі езу» 

(каз.)
07.35 «РЕВЮ» (каз.)
08.00 «Күлкі базар» (каз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ » 

(мультсериал)
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ»  (мультсериал)
10.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 

(семейное фэнтэзи, Крис Хемсворт, 
Шарлиз Терон, Эмили Блант ) 

13.00 «ШРЕК ТРЕТИЙ» (анимационный 
фильм)              

14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «САН САУАЛ» (каз.)
19.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (семейное 

фэнтэзи, Эмма Томпсон, Мэгги 
Джилленхол)

21.30 «ЭВАН ВСЕМОГУ ИЙ» 
(фантастическая комедия, Стив 
Карелл, Морган Фриман)

23.20 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (комедия/
Казахстан) 

01.00 «БІР  БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.10 - 05.00 Әзіл-күлкі  бағдарламасы «Екі 

езу» (каз.)

 МАМЫР

ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ
 6:00 Әнұран
6:05 «Ұлы дала дүбірі». Деректі фильм.                                                                            
6:25 AQPARAT
7:00 «Ұлттық шоу». Әскери әндер 
7:50 «Жақсылық». Көркем фильм. 

(«Қазақфильм», 2019 ж.)
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Қазақтың жігіттері». Концерт
14:00 «ҚАЗАҚ ӘСКЕРІ». Арнайы жоба
14:30 «Әзіл әлемі» 
15:50 «Анамды іздеймін». Көркем фильм. 

(Қырғызстан, 2017 ж.)
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 «AЙБЫНДЫ АРМИЯҒА АРНАУ». 

Мерекелік концерт
21:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая.  (с 

субтитрами) 
23:20 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая.  
0:20 «PARASAT MAIDANY» 
0:50 «Aйбынды армияға арнау». Мерекелік 

концерт
1:55 «Қазақ әскері». Арнайы жоба
2:25 «Ұлттық шоу». Әскери әндер 

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Удивительные люди»
11.00 Т/с «Куба.Личное дело»
13.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Премьера! Т/п «Орёл и решка»
17.00 Премьера! Т/с «Психологини»
17.25 Шоу «Маска»
20.45  AIDARMAN CUP
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Х/ф «Шпион»
02.00 Т/с «Психологини»
03.00 Скетчком Q-елі
03.30 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

6:00 «АҒА» телехикаясы  
6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
8:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (каз/рус)   
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  
12:00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»   
13:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15 «112». Тікелей эфир  
14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей эфир 
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Многосерийный фильм
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30  «ДОРОГА В ПУСТОТУ»         
0:20 Ночной кинотеатр. Премьера «ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА»

2:00 «П@УТИНA» бағдарламасы 
2:45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:15 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
4:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы

07.05 “КТК” ҚОРЖЫНЫНАН”, ойын-сауық 
бағдарламасы

07.20 “ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ”
08.10 “ҚЫЗ ҚЫЛЫҒЫ”
08.35 “БАСТЫ РӨЛДЕ”
09.00 “KTKwe ” (қайталау)
09.30 “ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - ШАНС НА 

ЖИЗНЬ”, документальный фильм 
10.00 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ”
11.50 “ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ”, 

криминальная драма (повтор)
15.30 “КӨКЕКТІҢ ҰЯСЫ”, телехикая. 
18.00 “ӨМІР-ӨЗЕН”, Ұлықпан Жолдасовтың 

ән-шашуы
21.00 “НАРУШАЯ ПРАВИЛА”, мелодрама (1-4 

серия). 
01.00 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный детектив 

(повтор)
02.30 “ТАҒДЫР ТӘЛКЕГІ”, көркем фильм
04.10-05.30 “КӨКЕКТІҢ ҰЯСЫ”, телехикая 

(қайталау)

6:00 Қаламгер
6:30 “Үздік әзілдер”
7:30 Х/ф “Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика” 
9:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 Tele in o. Прямой эфир
10:25 “Тұмарым” үнді телехикаясы
12:00 “Қызым” түрік телехикаясы
13:00 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:30 “Қазақстандықтар - Кеңес Одағының 

батырлары” деректі фильм

6:00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» телехикаясы    
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
8:00 «ТАМАША CITY» бағдарламасы 
8:55 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»   
9:10  «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
13:00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО АДЬ. ПАРАД, 

ПОСВЯ ЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
14:00 Легендарное кино. «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 
16:00 Легендарное кино. «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ СТАРИКИ»  
17:55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ  

18:00 «БІЗДІҢ ЕЛ» бағдарламасының 
тұсаукесері  

18:35 «КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» бағдарламасы 
20:00 «АНАЛИТИКА» 
20:55 Премьера. «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ» 
23:50  «КРИК ТИШИНЫ» 
1:25 «П@УТINA » бағдарламасы 
2:10 «БІЗДІҢ ЕЛ»  
2:40 «ТАМАША CITY» бағдарламасы
3:25 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
4:10 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы 

07.05 “ӨМІР-ӨЗЕН”, ән-шашу (қайталау)
09.30 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ”
11.40 “НАРУШАЯ ПРАВИЛА”, мелодрама 

(повтор) 
15.30 “КӨКЕКТІҢ ҰЯСЫ”, телехикая. 
18.50 “ӘН МЕН ӘНШІ”
21.00 “ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ”, мелодрама 
00.30 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив (повтор)
02.00 “ЖОЛЫ БОЛҒЫШ ЖІГІТТЕР”, көркем 

фильм
03.20-05.30 “КӨКЕКТІҢ ҰЯСЫ”, телехикая

06:00 Ризамын (каз)
06:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (каз) 
07:20 «Армагеддон» (каз)
08:20 «What’s Up?» (каз)
08:50 « ala a  le» (каз/рус) (повтор)
09:30 «Готовим с Адель» 
10:00 Мультсериал «Тимон и Пумба» 
12:10 Премьера!  «Питер Пэн: В поисках 

магической книги» 
14:10  «Три богатыря: На дальних берегах» 
15:50  «Три богатыря: Ход конем» 
17:30 КИНО.  «Последние рыцари» (повтор)
19:50 КИНО.  «Титан» (повтор)
21:50 КИНО. Гари Олдман в фильме 

«Паранойя» 
00:00 «Полный Блэкаут» (повтор)
01:00 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (каз) 
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

06.00 Т/п «Гу-гулет»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Япырай»
08.45 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
15.00 К/ф «От пен су»
17.30 Т/х «S i im i stories»
19.00 Т/х «ИзолӘция»
21.00 Х/ф «Мы из будущего»
23.30 Х/ф «Сталинград»
02.00 Т/х «S i im i stories»
03.30 Т/п «Япырай»
04.00 Т/п «Гу-гулет»
05.00 Т/п «Айна-online»
05.30 Т/п «Қуырдақ»

07.00 «Бүлдір-күлдір» (каз.)
07.45 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» (каз.)
08.25 Әзіл-күлкі бағдарламасы «INSTAT .

K » (каз.)  
08.45 Мультхикая «Ұлы Өрмекші адам» (каз.)
09.30 «БЕН 10» (мультсериал)
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ГАМБОЛА» 

(мультсериал)
10.10 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.30 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
13.10 «ШРЕК НАВСЕГДА» (анимационный 

фильм)              
14.45 «PRO - КИНО»
15.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
17.10 «САН САУАЛ» (каз.)
18.10 Телехикая «Қағаз кеме» (каз.)
19.50 «TIK TOQ» (каз.)
20.10 «ОПМАЙ, ОПМАЙ» (каз.Жаңа  маусым)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»                                                                                                                                        
23.50 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (музыкальная 

драма, Леди Гага, Бредли Купер)
02.00 «Талантым тағдырым» (каз.фильм – 

концерт. )
03.10 Әзіл-күлкі  бағдарламасы «Екі езу» 
04.10 – 05.00 «Бүлдір-күлдір» (каз.)

18.30 «РЕВЮ» (каз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (каз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (семейное 

фэнтэзи, Крис Хемсворт, Шарлиз Терон, 
Эмили Блант ) 

22.20 «ПРЕВРА ЕНИЕ» (фантастический 
триллер, Тоби Кеббелл, Пенелопа 
Митчелл) 

00.10 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
01.10 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.20 -  05.00 Әзіл-күлкі  бағдарламасы «Екі 

езу» (каз.)

15:30 Дисней ұсынады: «Көліктер - 3». 
Мультфильм 

17:00 «ЖАРҚЫН ЖҮЗДЕСУ». Ток-шоу.
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая.  
20:00 «ЕГІЗ ЛЕБІЗ». Музыкалық талант-шоу. 

Тікелей эфир. 
22:00 «Айтыс» 
22:30 «ЕГІЗ ЛЕБІЗ». Музыкалық талант-шоу. 

Тікелей эфир. (жалғасы)
22:45 «МЫҢ АЙДАН ДА ҚАЙЫРЛЫ ҚАДІР 

ТҮНІ». Тікелей эфир
4:05 «Мұнаралы елорда». Арнайы жоба

12:10 Анимационный фильм «От винта» 
14:20 Премьера! Анимационный фильм «Два 

хвоста»  
16:20 Анимационный фильм «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (повтор)
18:10 Анимационный фильм «Три богатыря: На 

дальних берегах» 
19:30 КИНО. Рутгер Хауэр в боевике «Слепая 

ярость» 
21:10 «Полный Блэкаут»
22:00 Новый сезон «Неге?» (каз) 
23:20 «Музықалық сағат» (каз)
00:50 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

14:50 Х/ф “Такси 3” (Франция, 2003 г.)
16:50 “Казахстанцы - Герои Советского 

Союза” документальный фильм
17:10 “Алдараспан”
18:00 “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
20:00 Үздік әндер
20:45 Аялы алақан
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “ as  mes” бағдарламасы 
1:30 “Астана кеші көнілді”
3:30 “KazNet” ғаламторға шолу
3:50 “Әзілстан” жасырын камера
4:10 “Ән мен әзіл” концерттік бағдарламасы 
5:10 “Үздік әзілдер”

Астана ақшамы  газетінің редак иясы бір жылдары ейбітшілік және                           
. ангелдин көшелері қиылысындағы ғимаратта орналасқан. Қазір мұнда 

Нұр Сұлтан қаласы Төтенше жағдайлар департаменті отырады. 

 ЕЖ ЕС А И А АРТУ ЙІ – МИНИ ТРЛІКТЕР ҚОНЫ Ы

Б�л �имарат 1965 жылы бой к�терді. Бастап�ы-
да осы нысан Саяси-а�арту �йі аталды. Осында 
 марксизм-ленинизм университеті ж�мыс істеп, т�рлі 
саяси жиындар, коммунистік партия идеологиясына 
сай о�улар �тіп т�ратын. �имаратта жас�спірімдер 

кітапханасы да болды. �ткен �асырды� то�саныншы 
жылдары, ке�ес заманы келмеске кеткен со�, нысан 
бос �алды. Кейіннен �ала астана�а айнал�анда  м�нда 
А�парат ж�не �о�амды� келісім, сосын  Т�тенше 
жа�дайлар министрлігі орналасты. 
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(Жал�асы бар)

(Жал�асы. Басы газетті� №48 (4172) санында)

Азаматтарды� кезектілігі 2021 жыл�ы 28 а�панда�ы жа�дай                                  
бойынша берілді.

ЖЕТIМ БАЛАЛАР, АТА-АНАСЫНЫ� �АМ�ОРЛЫЫНСЫЗ �АЛАН БАЛАЛАРДЫ� ТІЗІМІ

Ке- 
зек 
н�- 
мірі

Тегі Аты �кесіні� аты Кезекке 
ойыл�ан 

к�ні

Санат

2135 АЛКЕЕВА АМАЛИЯ ЖАНБО-
ТА�ЫЗЫ

15.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2136 ИСАБАЕВА ЕРКЕ 17.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2137 ЖА�ЫПБЕ-
КОВ

�АНАТ �АЛЫМ�ЛЫ 21.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2138 НОВИК АРТЕМ ВИТАЛЬЕ-
ВИЧ

23.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2139 АБСАЛИЕВ ЕРАСЫЛ АДЫЛХАНО-
ВИЧ

24.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2140 МАРЧЕНКО ЭРИКА МИХАЙЛОВ-
НА

05.12.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2141 ЖАКСЫЛЫ-
КОВА

АДИЯ ЕРЛАНОВНА 05.12.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2142 ГОЛЬБИК ЕЛЕНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

09.12.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2143 ОРАЗЕКОВА ЖАНЕЛЬ НУРИСЛА-
МОВНА

15.12.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2144 КУНБОЛА-
ТОВ

АЙБЕК АЙКЕНОВИЧ 22.12.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2145 АТБАГАРОВ ЖАНДОС ЖАНАТОВИЧ 22.12.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2146 ФОМИН АРТУР ИГОРЬЕВИЧ 28.12.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2147 МЫНДРА ГЛЕБ НИКОЛАЕ-
ВИЧ

05.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2148 С¤РСЕН-
БЕК

БЕКЗАТ АЛМАС�ЛЫ 05.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2149 САРСЕНБЕК АЙЖ�Л-
ДЫЗ

АЛМАС�Ы-
ЗЫ

05.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2150 ТЛЕУБЕРГЕ-
НОВ

РУСТЕМ КУНБОЛАТО-
ВИЧ

05.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2151 ЕЛУБАЕВ РУСТЕМ КАИРЖАНО-
ВИЧ

09.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2152 ЖАКСЫЛЫ-
КОВ

АЛИХАН РУСЛАНО-
ВИЧ

09.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2153 М��ЫМ-
ЖАН

ЖІГЕР 10.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2154 ФРАНК ПОЛИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

10.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2155 ЕЛЕУСЫ-
ЗОВ

ДИАС ЕРКИНОВИЧ 11.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2156 ЕЛЕУСЫ-
ЗОВА

ГУЛЬНАЗ СЫРЫМОВ-
НА

11.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2157 МИЩЕНКО АЛИСА ЮРЬЕВНА 21.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2158 КИРИЧЕН-
КО

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 24.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2159 НЕМЫТОВА ОЛЕСЯ ПЕТРОВНА 30.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2160 КУБАЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 30.01.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2161 СА�ИШ¤РІП З¤УРЕ 01.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2162 Олейник Надежда Алексан-
дровна

02.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2163 БОТАШОВА ТОМИ-
РИС

ЖАНАТ�Ы-
ЗЫ

02.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2164 ОЛЕЙНИК ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВ-
НА

02.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2165 РЕЗИНЬ-
КОВ

ВЛАДИ-
МИР

АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ

02.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2166 КАЙДАУ-
ЛОВ

ХАМИТ АМАНОВИЧ 03.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2167 НУРПЕИ-
СОВА

АЛЕК-
САНДРА

ВЛАДИМИ-
РОВНА

06.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2168 ¤білбек Бекс«лтан Еркалы«лы 08.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2169 Голованова Алексан-
дра

Сергеевна 08.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2170 БЫКОВА АЛЕК-
САНДРА

ВАЛЕРЬЕВНА 08.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2171 ¤білбек Г¬лден Еркалы�ызы 08.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2172 ШАБАЛИН ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕ-
ВИЧ

16.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2173 ШАБАЛИ-
НА

ВАЛЕРИЯ 16.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2174 БЕКЕН БА�ТИЯР МАРАТ�ЛЫ 17.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2175 ЖАНТАСОВ АЛЬТАИР 17.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2176 ИСМАЙ-
ЛОВА

САНИЯ 17.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2177 СМАГУЛО-
ВА

ДАНА-
ГУЛЬ

МЕЙРАМБЕ-
КОВНА

22.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2178 СМАГУЛОВ ИСЛАМ-
БЕК

МЕЙРАМБЕ-
КОВИЧ

22.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2179 ЯНЗОН ВЛАДИ-
МИР

АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ

27.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2180 ШОТАБА-
ЕВА

МОЛДИР КАРАТАЛОВ-
НА

28.02.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2181 ДЕГТЯРЬ КИРИЛЛ АРТЁМОВИЧ 01.03.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2182 КОЖАБАЕВ ДАНИЯР МУСАЕВИЧ 09.03.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2183 ПОССЕН МАРИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

14.03.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2184 ДУАНБАЕВА САМИРА КАБИРОВНА 15.03.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2185 ЮРКОВ ЮРИЙ НИКИФОРО-
ВИЧ

27.03.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2186 ЕФИМОВА СВЕТЛА-
НА

ДМИТРИ-
ЕВНА

27.03.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2187 ЗАУРБЕ-
КОВА

ДАМИРА БЕРГАЕВНА 27.03.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2188 ТАСМАГАН-
БЕТОВА

МАХАБ-
БАТ

29.03.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2189 НАСАМБА-
ЕВА

АЙСУЛУ САГЫНДЫ-
КОВНА

29.03.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2190 НИЯЗБЕ-
КОВА

АЙГЕРИМ НУРБЕККЫ-
ЗЫ

30.03.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2191 КИРИК-
БАЕВ

ЖАН ШПЕКБАЕ-
ВИЧ

03.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2192 САЛЫКОВ ОРАЗ ЖУМАБАЕ-
ВИЧ

07.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2193 ЖУМАБЕ-
КОВ

РУХАН БЕКБОЛО-
ВИЧ

08.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2194 ГЕЛАСИ-
МОВ

СТАНИС-
ЛАВ

АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

10.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2195 ВАЛИЕВ АНВАР РИНАТОВИЧ 11.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2196 ВАЛИЕВА РЕЗИДА РИНАТОВНА 11.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2197 ШМАКОВ ВЛАДИС-
ЛАВ

СЕРГЕЕВИЧ 11.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2198 ШМАКОВ ЯН СЕРГЕЕВИЧ 11.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2199 ПТАШНЮК НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 11.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2200 ШМАКОВА АЛЕК-
САНДРА

СЕРГЕЕВНА 11.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2201 МЕЙІРЖА-
НОВ

ЖАНН�Р БОРАНБАЙ-
�ЛЫ

12.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2202 УТЕГЕНОВА МАРЖАН БУЛАТОВНА 12.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2203 РЕПИНА АЛИНА ВАДИМОВНА 13.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2204 БАРАБОШ-
КИН

НИКО-
ЛАЙ

АРКАДЬЕ-
ВИЧ

14.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2205 ШКУРИНА АЛЕНА 24.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2206 АРИЛИН ЖАНАТ КАЗЫБАЕ-
ВИЧ

25.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2207 АРИЛИН КАНАТ КАЗЫБАЕ-
ВИЧ

25.04.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2208 Т�Р�ЫНБА-
ЕВА

Н¤СІП-
ЖАН

ОРАЗБАЙ-
�ЫЗЫ

04.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2209 АБЕЛЬДИ-
НОВ

СЕРИК ТИМУР-БУ-
ЛАТОВИЧ

05.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2210 ТЕРЕНТЬЕ-
ВА

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 11.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2211 БАЙДОСО-
ВА

ЖАМИЛЯ БАРАТБА-
ЕВНА

12.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2212 Шаяхметов М«хамбет Ба�ыт-
жан«лы

18.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2213 НУРТАЗИН БАХЫТ 18.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2214 ЖАНУЛИНА АЙГИРИ-
НА

ОРЫНБА-
ЕВНА

20.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2215 ТОИТОВА МУНИРА 22.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2216 УЧОНОВА КСЕНИЯ НИКОЛА-
ЕВНА

22.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2217 АБИЛЬХАЙ-
РОВ

НУРЛЫ-
БЕК

АМИРЗАДА-
ЕВИЧ

23.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2218 СЕНГИРБА-
ЕВА

НАЗИМА АРМАН�Ы-
ЗЫ

23.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2219 СЕНГИРБА-
ЕВА

ГАУ±АР АРМАН�Ы-
ЗЫ

23.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2220 САБЫРЖА-
НОВ

АЗАМАТ КАЛЫМО-
ВИЧ

25.05.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2221 АЙТ�ОЖА ДІНИС-
ЛАМ

АЙДОС�ЛЫ 07.06.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2222 АЙТКОЖИ-
НА

ДИЛЬНАЗ АЙДОСОВНА 07.06.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2223 ГАНЕЕВ МАРАТ РАВИЛЬЕ-
ВИЧ

19.06.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2224 ДЖУНУСБЕ-
КОВА

МЕЙ-
РАМГУЛЬ

САТБАЕВНА 20.06.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2225 ДОРЕН-
СКАЯ

ЮЛИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

23.06.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2226 ДАРИБАЕВ МУРАТ АСЫЛБАЕ-
ВИЧ

07.07.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2227 МЕТЛУШКО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ

10.07.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2228 ШО�АНБА-
ЕВА

¤ЙГЕРІМ СЕРИ�А-
ЛИ�ЫЗЫ

11.07.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2229 МАДИЯРОВ ТЕМИР-
ЛАН

САРСЕНБЕ-
КОВИЧ

20.07.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2230 СКАКОВА РАМИЛЯ АСКАР�ЫЗЫ 20.07.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2231 ТАЙШИБЕ-
КОВ

ТЕМИР-
ЛАН

ЕРЖАНОВИЧ 03.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2232 ТАСБУЛА-
ТОВ

ДАУЛЕТ 08.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2233 МЕТЛИЦ-
КИЙ

ВАЛИ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ

08.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2234 ЖУНУСОВА АЛЬМИРА АЯПБЕРГЕ-
НОВНА

09.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2235 БОЛАТОВА ШЫНАР ЕРБОЛКЫЗЫ 11.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2236 БЕКЕНОВ БАУЫР-
ЖАН

�АЖИТ��-
МАР�ЛЫ

16.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2237 БАКИРОВ ИЗАТ КАБДУЛМУ-
ХАМЕДОВИЧ

17.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2238 ТКАЧЕВ ДМИ-
ТРИЙ

ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

19.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2239 САУЛЕМБЕ-
КОВ

АБЫ-
ЛАЙХАН

АЛТАЕВИЧ 21.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2240 МЕШИТ-
БАЙ

АЙДАР АЗАМАТ�ЛЫ 21.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2241 ЖАМАН-
ШАЕВ

БОЛАТ МУХТОРУЛЫ 22.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2242 АБИЛЬДИН АЙБЕК ОРЫНБАСА-
РОВИЧ

22.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2243 ШИШКИНА КАРИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

24.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2244 РУНДЕ ДАВИД ДМИТРИЕ-
ВИЧ

28.08.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2245 МУКИЛА-
НОВ

НУРСУЛ-
ТАН

АШУБАСА-
РОВИЧ

04.09.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2246 БАТАМБА-
ЕВА

НУРИЛЯ БЕКЕЖА-
НОВНА

06.09.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2247 БАЙМУХА-
МЕДОВ

РУСЛАН ТЕМИРХА-
НОВИЧ

08.09.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2248 КАРАГОЙ-
ЛЫЕВ

НУРСУЛ-
ТАН

МАХСЕТУЛЫ 08.09.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2249 ТУРГАНБА-
ЕВА

ЖАННА АБДУЛЛА-
ЕВНА

11.09.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2250 М�РАТБЕ-
КОВА

АЯУЛЫМ АЙДАР-
БЕК�ЫЗЫ

16.10.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2251 АЗЕЛЬБАЕВ МАКСАТ МЕДЕТУЛЫ 17.10.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2252 БЕКЕНОВА БАЛЖАН �АЖИТ��-
МАР�ЫЗЫ

18.10.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2253 ТЕМИРТА-
СОВ

ДАМИР ЖАНАТОВИЧ 23.10.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2254 БОРЩЕВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВ-
НА

23.10.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2255 ЕРМЕКОВ АСЕТ НУРКЕНО-
ВИЧ

23.10.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2256 КУАНДЫ-
КОВА

МАЛИКА ИГЛИКОВНА 23.10.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2257 КУАНДЫ-
КОВА

КАУСАР ИГЛИКОВНА 23.10.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2258 ЕСКЕНОВ РАХАТ МАРАТОВИЧ 23.10.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2259 АБИТАЕВА АЯЖАН ДАНИЯРКЫ-
ЗЫ

25.10.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2260 СЕРОВА СОФИЯ 02.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2261 ¤БЕНОВА АНЕЛЬ 02.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2262 МАНТАЕВА ЖИБЕК-
ЖАН

АЗАМАТОВ-
НА

02.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2263 СЫРТАН-
БАЕВ

СУЛТА-
НАЛИ

02.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2264 СУЛЕЙМЕ-
НОВ

АРМАН АХАТОВИЧ 02.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2265 АСАНОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА 03.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2266 МУКАЖА-
НОВА

АМИНА 14.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2267 КИІКБАЙ ІНЖУ ЕРЖАНКЫ-
ЗЫ

15.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2268 ИВАНОВА КАРОЛИ-
НА

РУСЛАНОВ-
НА

20.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2269 ТУЛЕУБА-
ЕВА

ДИЛЬНАЗ АСХАТОВНА 27.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2270 ТУЛЕУБАЕВ ДИАС АСХАТОВИЧ 27.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2271 БЕЛЬСКАЯ КРИСТИ-
НА

ВАСИЛЬЕВ-
НА

27.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2272 ЖА-
НЫСБАЙ

¤СЕЛ ЕРАЛЫ�ЫЗЫ 28.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2273 КАРАТАЕВ ЕРБОЛАТ КАЙРАТО-
ВИЧ

29.11.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2274 МИЛЕНИН МАКСИМ НИКОЛАЕ-
ВИЧ

07.12.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2275 ЖУРГУМ-
БЕКОВА

МАЛИКА КАМБАРБЕ-
КОВНА

11.12.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2276 ЖУМАТА-
ЕВА

ДИЛЬНАЗ ЖУМАТА-
ЕВНА

11.12.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2277 КОЧЕНОВА ОЛЬГА ДМИТРИ-
ЕВНА

13.12.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2278 САБЫР АЗАМАТ АБАЙ�ЛЫ 15.12.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2279 АСЕТ ТАХИР ДИДАР�ЛЫ 22.12.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2280 АВДИЛ КУМИС-
ХАН

25.12.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2281 ЖИВЕНЬ МАРИЯ ВСЕВОЛО-
ДОВНА

25.12.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2282 КРЫЖА-
НОВСКИЙ

АРТУР ВАДИМО-
ВИЧ

26.12.2017 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2283 �АЙРАТ ІНЖУ АЗАМАТ�Ы-
ЗЫ

05.01.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2284 АХМЕТОВА АЙЫМ КУАНЫШОВ-
НА

05.01.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2285 АЛИМБЕ-
КОВ

ЕРАСЫЛ БАУЫР-
ЖАН�ЛЫ

10.01.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2286 Ж³ЗЕН Н�РЖАН ЕРКЕН�ЛЫ 16.01.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2287 АКИНФЕЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

23.01.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2288 ЖУЗЕНОВА ДАМИРА ЕРКЕНОВНА 31.01.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2289 СИЛИНИ-
ЧЕНКО

ВАЛЕН-
ТИНА

ВАСИЛЬЕВ-
НА

31.01.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2290 БАЛГАБЕ-
КОВА

АСЕЛ ЕРЛАНКЫЗЫ 02.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2291 СУЛЕЙМЕ-
НОВ

АСКАР АМАНГАЗЫ-
ЕВИЧ

05.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2292 ¤БІЛБЕК ЕРС�Л-
ТАН

ЕРКАЛЫ�ЛЫ 08.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2293 СМОРЖ-
КОВ

КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 08.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2294 СУТТИМБЕ-
ТОВА

К´РКЕМ АРМАН�Ы-
ЗЫ

09.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2295 СУПРУН АЛЕНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

09.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2296 СМИРНОВА РЕГИНА ИВАНОВНА 12.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2297 К¤РІМ НАЗИРА АРМАН�А-
ЗЫ�ЫЗЫ

13.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2298 БЕЛОЛИ-
ПЕЦКИЙ

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ

16.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2299 НИКОНЕН-
КО

НАТАЛЬЯ НИКОЛА-
ЕВНА

16.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2300 ЛИПАНИНА АЛЕК-
САНДРА

МАКСИМОВ-
НА

19.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2301 ЕМИЛОВ АБЛАЙХАН АБАЕВИЧ 23.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2302 БЕЙСЕКЕЕВ АЛМАЗ АЙДЫНО-
ВИЧ

26.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2303 ЛИ АЛИХАН 28.02.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2304 КАЗЫМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 03.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2305 ПАКСЕВАТ-
КИН

ОЛЕГ 05.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2306 Ш¤РІПБЕК ДАУЛЕТ САМАТ�ЛЫ 05.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2307 ЖУНУСБЕК АСХАТ �АЙРАТ�ЛЫ 05.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2308 БА�ДАУЛЕ-
ТОВ

АЙДАР ��ЛЖА-
БЕК�ЛЫ

05.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2309 ЩЕПЁТКИ-
НА

ЯНА МИХАЙЛОВ-
НА

05.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2310 РАДОСТИН БОГДАН АРТЁМОВИЧ 05.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2311 ЖУЙРИК-
БАЕВ

ЭМИР 05.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2312 АНДРИЕН-
КО

ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА 05.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2313 ТУКАЕВ НУРБОЛ ТУГЕЛОВИЧ 26.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2314 КОЖАН-
ТАЕВ

АЗАТ АЙТМИРЗА-
ЕВИЧ

26.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2315 АТЫ�АЙ ЖАМИЛЯ ЕЛАМАН�Ы-
ЗЫ

27.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2316 КУСАИНОВ МАДАТ КОСТИЕВИЧ 27.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2317 КУСАИНО-
ВА

СЫМБАТ КОСТИЕВНА 27.03.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2318 НИКОЛАЕЦ БОРИС ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

09.04.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2319 КЫДЫРБА-
ЕВА

АЙГЕРИМ НУРЛАНОВ-
НА

11.04.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2320 ПАНЧЕНКО АИДА СУЛТАНОВ-
НА

13.04.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2321 БОНДАРЕН-
КО

АЛЕК-
САНДР

ПАВЛОВИЧ 13.04.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2322 УЖКЕЕВА АСЕМ БАЛТАШЕВ-
НА

13.04.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2323 РАХМАНКУ-
ЛОВА

АРУЖАН АЛЛАБЕРГЕ-
НОВНА

28.04.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2324 АБДЫХА-
НОВА

ЖАНАР М�РАТ�ЫЗЫ 02.05.2018 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

Жа�алы�тар арнасында «бала терезеден �«лап кетті» деген та�ырыппен 
жиынты�тар жиі пайда болады. Тек 2020 жылды� ·ткен кезе�інде Н«р-С«лтан 
�аласы бойынша балаларды� терезеден �«лауыны� 28 жа�дайы тіркелді, оны� 
5-еуі ·ліммен ая�талды. Мысалы, 16.05.2020 жылы Б.Момыш«лы да��ылында 
орналас�ан т«р�ын ¬йді� бесінші �абатынан т·рт жасар бала �«лап, нºтижесінде 
жедел жºрдем �ызметкерлері ·мірмен ¬йлеспейтін жара�аттар салдарынан 
�айтыс бол�анын аны�тады. Зиянды статистика ·суде, б«л биік �имараттарды 
салу кезінде �азіргі заман�ы пластикалы� терезелер �олданылатынды�ына 
байланысты, балалар оларды терезелер ар�ылы ба�ылау ºдісімен �орша�ан 
ºлемді білуге деген «мтылысыны� ар�асында тез ашу�а ¬йренеді. Міне, тіпті 
ата-аналар к·п жа�дайда ¬міттенетін москит торы оларды то�тата алмайды. 
Керісінше!!! Дºл сол тор баланы� терезеден �«лау факторларыны� бірі ретінде 
�ызмет етеді. Бала алдында торды к·ріп, оны ая��а т«ру кезінде денесіне тірек 
ретінде �абылдайды, тор�а ж¬ктеме т¬скен кезде оны� бекітпелері т«рмайды 
жºне ол �«лап кетеді. К·птеген адамдар ºлі к¬нге дейін торды� деректерінде 
бірде-бір ГОСТ жо� екенін білмейді, оны бекітуге де, метал�а да жасамайды.

Балаларды� терезеден �«лауын болдырмау жолдары:
1. Желдету ¬шін терезелерді ашып, баланы� ба�ылауында екеніне к·з 

жеткізі�із.
2. Бала�а терезелер �алай ашылатынын к·рсетпе�із, не�«рлым саналы 

жаста ол м«ны ¬йренеді, со�«рлым ол ¬шін �ауіпсіз болады.
3.  Барлы� жи¾азды терезелерден алыстаты�ыз, б«л баланы� терезе 

т·сенішіне т¬суіне жол бермейді.
4. Терезе т«т�аларын терезе жа�тауынан ажырату�а тырысы�ыз, оны бала 

ала алмайтын жерге алып таста�ыз жºне �ажет бол�ан жа�дайда �олданы�ыз.
А.САБИРОВ,

Алматы ауданы ТЖБ бас маманы 
азаматты ор�ау подполковнигі

АТА-АНАЛАР, СЕНІМДІ �ТІНІШ, 
БАЛАЛАРЫ�ЫЗДЫ БА�ЫЛА�ЫЗ!

«Н«р-С«лтан �аласыны� �о�амды� денсаулы� са�тау бас�армасы» мем-
лекеттік мекемесі Н«р-С«лтан �аласыны� ºкімдігіні� «№ 15 �алалы� емхана» 
шаруашылы� ж¬ргізу �«�ы�ында�ы мемлекеттік коммуналды� кºсіпорныны� 
Бай�ау ке�есіні� м¬шелерін іріктеу бойынша конкурсты� бастал�аны туралы 
хабарлайды.

Денсаулы� са�тау саласында�ы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіні� 
бай�ау ке�есіне сайланатын адамдар�а �ойылатын талаптар жо�ары білімні�, 
сондай-а� мынадай талаптарды� біріні�:

1) денсаулы� са�тау немесе «йым бейіні бойынша жºне (немесе) эконо-
мика/�аржы жºне (немесе) бизнес жºне (немесе) �«�ы� саласында кемінде 5 
жыл ж«мыс тºжірибесіні�;

2) денсаулы� са�тау немесе «йым бейіні бойынша жºне (немесе) экономи-
ка/�аржы жºне (немесе) бизнес жºне (немесе) �«�ы� саласында�ы басшылы� 
�ызметте кемінде 3 жыл ж«мыс тºжірибесіні�;

3) денсаулы� са�тау жºне (немесе) экономика жºне (немесе) бизнес жºне 
(немесе) �«�ы� саласында�ы �о�амды� бірлестіктерді� м¬шесі.

Мынадай:
1) соттылы�ы ·телмеген немесе алынба�ан;
2) за�ды т«л�аны банкрот деп тану туралы шешім �абылдан�ан�а дейін бір 

жылдан астам осы за�ды т«л�аны� басшысы бол�ан;
3) б«рын сыбайлас жем�орлы� �«�ы� б«зушылы� жаса�ан;
4) бай�ау ке�есіні� бас�а м¬шесімен немесе мемлекеттік кºсіпорын бас-

шысымен жа�ын туысты� жºне туысты� �атынаста�ы адамды бай�ау ке�есіні� 
м¬шесі ретінде сайлау�а болмайды.

Конкурс�а �атысу�а �ажетті �«жаттар:

1) конкурс�а �атысу туралы ·тініш (еркін нысанда жазыл�ан);
2) мемлекеттік жºне орыс тіліндеріндегі т¬йіндеме;
3) ·мірбаян (еркін нысанда жазыл�ан);
4) ¬міткерді� жеке басын куºландыратын �«жатты� к·шірмесі;
5) жо�ары білімі туралы �«жатты� к·шірмесі;
6) 2015 жыл�ы 23 �арашада�ы �аза�стан Республикасы Е�бек кодексіні� 

35-бабына сºйкес ж«мыскерді� е�бек �ызметін растайтын �«жатты� к·шірмесі;
7) �аза�стан Республикасы Бас прокуратурасыны� �«�ы�ты� статистика 

жºне арнайы есепке алу комитетіні� аума�ты� б·лімшелері берген соттылы�ы 
жºне сыбайлас жем�орлы� �«�ы� б«зушылы�тары жо� екендігін растайтын 
�«жаттар.

Конкурс�а �атысушы ·зіні� біліміне, ж«мыс тºжірибесіне, кºсіби де�гейіне 
�атысты �осымша а�паратты (біліктілігін арттыру, �ылыми дºрежелер мен ата�тар 
беру, �ылыми жарияланымдар, алдында�ы ж«мыс орныны� басшылы�ынан 
«сыным) беруіне болады.

�атысушы конкурсты� ·тінімні� т¬пн«с�асын «Т¬пн«с�а» деп белгіленген 
конвертке салып м·рлейді. Б«л конвертте �атысушыны� тегі, аты, ºкесіні� аты 
(ол бол�ан кезде) жºне мекенжайы к·рсетілуі тиіс. Содан кейін конверт сырт�ы 
конвертке салынып м·рленеді.

Конкурсты �ткізу орны – Н«р-С«лтан �аласы, Бейбітшілік к·шесі, 11, 
421-кабинет, 556835.

Конкурсты� басталу к�ні (�«жаттарды �абылдау) – 2021 жыл�ы 1 мамырда.
Конкурсты� аяталу к�ні (�«жаттарды �абылдауды ая�тау) – 2021 жыл�ы 

5 мамырда.
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ТОҚАЙ – Т РКІГЕ 
ОРТАҚ Т Л А

еше алықаралық Т ркі академиясы татар халқының клас
сик ақыны абдолла Тоқайдың 3  жылдық мерей тойына ар
налған абдолла Тоқай және Т ркі әлемі  атты халықаралық 
конферен ия өткізді. 

азет ҚР Ақпарат және 
коммуникациялар 
министрлігінің
Ақпарат комитетінде 

.05. 01  ж. тіркеліп, 
1 1 0-  куәлігі берілген. 
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�лтты� классика жау�ары 
– А.Жбанов пен Л.Хамидиді� 
«Абай» операсы дирижер Алан 
Б�рібаев пен режиссер Джан-
карло дель Монаконы� жа�а 
�ойылымында к�рерменге жол 
тартпа�. �ойылымны� музыка-

лы� жетекшісі – театрды� бас 
дирижері, �аза�станны� е�бек 
сі�ірген �айраткері Алан Б�рі-
баевты� партитураны жеткізе 
білуі ерекше: музыкалы� мате-
риал аны�-�аны� т�сіндіріліп, 
ой шы�ыны� ас�а� биігінде 
о�ыл�ан. Оны� бас�аруында�ы 
оркестрді� �ні де есте �аларлы�. 

�азіргі заманны� ата�ты 
сценографы Эцио Фриджерио 
мен костюмдер бойынша суретші 
– «Оскар» сыйлы�ыны� лауреа ты 

Франка Скуарчапиноны� кере-
мет �йлескен шы�армашылы� 
жбы сахна т�рін т�рлендіріп, 
бірегейлігімен тамсандырады. 
Осылайша, а�ынны� ішкі жан- 
д�ниесіні� байлы�ы Абайды� 
жмыс орныны� к�рінісінде 
ай�ын бай�алады: алтын т�сті 
�лкен кітапхана, глобус, армил-
ляр (астрономиялы� �рал), 
лы данышпандарды� м�сін-
дері...  Ал б�лмені� есігі ттас 
�лемге ай�ара ашыл�андай �сер 

ЖЕЛ Е  Ж Л  Ж

МА�АН МАЗА 
БЕРМЕЙДІ

АБАЙ  АҢА А АҢ ЫРАДЫ
иыл кемеңгер композиторлар Ахмет ұбанов пен атиф амидидің 

 жылдығына орай Астана пера  театры репертуарындағы Абай  
операсы жаңаша жаңғырады.

Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық 
қазақ музыкалық драма театры жанынан еркін шығар
машылыққа арналған I  лабораториясы жұмыс 
істей бастады. алынды жастардан құралған ұжымның 
алғашқы шымылдығы ралхан өкейдің йқым келмей
ді  драмасымен ашылады.

Лабораторияны� ма�саты – шы�ар-
машыл жандар �шін байланыс ортасын 
�ру ж�не �нерге �згеше к�з�арас 
жасап, ты� д�ниелерді сахналау. Лабо-
ратория ала�ында эксперименталды 
спектакльдерді сахналау, шетелдік 
мамандармен шеберлік са�аттарын 
йымдастыру, жазушы-драматург-
термен кездесу, пьеса тал�ылау, жа�а 
режиссерлермен байланыс орнату ж�не  
та�ы бас�а к�птеген ты� д�ниелерді 
ж�зеге асыру жоспарлануда.

Жа�адан �рыл�ан жымны� 
ал�аш�ы �ойылымы театрды� жас 
актері Б�зіл Слтан�азыны� режис-
серлігімен сахналанды. �ойылымны� 
шы�армашылы� �рамы толы�тай 
театрды� жас артистерінен �рал�ан. 
Оралхан Б�кейді� «�й�ым келмейді» 
туындысы негізінде �ойыл�ан спек-
такльді �нерс�йер �ауым 30 с�уір к�ні 
са�ат 21.00-де тамашалай алады. Qalleki 
лабораториясы – елордалы�тар�а 
арнал�ан ал�аш�ы кешкі театр. 

ОРАЛ АН Ы АРМА Ы 
ЫМЫЛДЫҚТЫ А АДЫ

Онлайн форматта �ткен ал�алы 
жиын�а Халы�аралы� Т�ркі академия-
сыны� президенті  Дархан  �ыдыр�лі, 
М.¨уезов атында�ы �дебиет ж�не �нер 
институтыны� директоры Кенжехан 
Матыжанов, Татарстан Республикасы 
«ылымдар академиясыны� вице-пре-
зиденті Дания Загидуллина, Назарбаев 
университеті �аза� тілі ж�не т�рколо-
гия кафедрасыны� ме�герушісі Юлай 
Шамило�лы, Татарстан Республикасы 
«ылым академиясы «.Ибраимов атында�ы 
Тіл, �дебиет ж�не �нер институтыны� 
м�тінтану б�ліміні� ме�герушісі Марсель 
Ибрагимов, Татарстан Республикасыны� 
�аза�стан Республикасында�ы ресми �кілі 
Денис Валеев, Нр-Слтан �аласыны� 

«Та�» татар-баш�рт м�дени орталы�ыны� 
жетекшісі Яннат Низамутдинова, Р«А 
Уфа �ылыми орталы�ы Тарих, тіл ж�не 
�дебиет институтыны� �олжазбалар 
б�ліміні� жетекшісі Ахат Салихов, Эгей 
университетіні� профессоры Мстафа 
µнер, Л.Н.Гумилев атында�ы Е�У т�р-
кология кафедрасыны� профессоры 
Амантай Ш�ріп, сонымен �атар т�ркі 
елдеріні� танымал  �алымдары мен 
зиялы �ауым �кілдері �атысты.

Конференция барысында �алымдар 
татар классигіні� е�бек жолы мен ру-
хани мрасына то�талып, сондай-а� 
шы�армашылы�ында�ы жалпы адамзат-
ты� �ндылы�тар жайлы баяндамалар 
жасады.

Мирас АСАН

Ма�ан маза бермейді
Жас бта�ты� абайсыз шабыл�аны,
Кін�сізге кісенні� та�ыл�аны,
¨лдекімні� ла�тыр�ан кесегінен,
¨лдекімні� �йнегі ша�ыл�аны.

Ма�ан маза бермейді
Сейілмейтін уайымны� �ара т�ні,
Есігімді бейуа�ты� �а�атыны,
Мен жа�сы етік алу�а бар�ан сайын,
Бір кедейді� ая�ы то�атыны.

Ма�ан маза бермейді
Абайсызда �лайтын жардан �лын,
�асіреттер, к�з жастар там�ан брын,
Жетім лды� алдында бай�аусызда, 
Еркелетіп баламды �ал�анды�ым.

Ма�ан маза бермейді
Ма�ан ренжіп ж�ргені жа�ындарым,
Адам жанын �а алмау – а�ын�а мін.
Бір жа�сыны� к�термей �о�ырауын,
К�п жаманмен к�піріп отыр�аным.

Ма�ан маза бермейді
µмір с�ріп жат�аным �р �тірік,
Биді� �ызмет �ыл�аны �л отырып,
Жо�шылы�тан �ртенген с�билерді,
Жо�тай алма�анды�ым тл �кіріп!

Ма�ан маза бермейді
Суы� м��а ысты� жас тиетіні,
Суы� с�зге жанымны� к�йетіні,
Мен �лдекім жайлы ойлап бас�а ендікте,
Мені �лдекім бас�а ендік с�йетіні.

Ма�ан маза бермейді
Ойды� г�лдей к�тімсіз солатыны,
Шерді� ішке шелектеп толатыны,
«Таланттарды� келетін-кететіні,
Халтураны� м��гілік болатыны».

Ма�ан маза бермейді
К�зді� жазды б�рібір татыны,
�алатыным бір сай, бір бта т�бі,
Уысынан шы�армай ры уа�ыт,
Барлы�ын да білдіртпей жтатыны.
Ма�ан маза бермейді!
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�аза�стан �рамасы Belgrade Winner 
халы�аралы� б�секесін екі алтын, екі к�міс 
ж�не �ш �ола ж�лдемен ая�тады.

52 келіге дейінгі салма� д�режесін-
де ждыры�тас�ан С�кен Бибосынов ел 
�оржынына ал�аш�ы алтынды салды. Ал 
Ерту�ан Зейнуллинов жарыста �арсылас 
ша� келтірмей, 63 келіге дейінгі салма� 
д�режесінде топ жарды.

81 келіде Нрбек Оралбай мен 91 келі-
де сын�а т�скен Василий Левит к�міспен 
к�птелді.

Та�ы �ш боксшымыз, атап айт�анда, 
Абылайхан Ж�сіпов (69 кг), Райыс Нр�анат 
(75 кг) ж�не Нрлан Сапарбай (+91 кг) 
�оржынды �ш �ола ж�лдемен толы�тырды.

Нұр Сұлтан қалалық ас сарбаз  жасөспірімдер әскери
патриоттық қозғалысы ас сарбаз Тәуелсіздік тірегі  жобасы 
аясында Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай, онлайн скери 
патриоттық әндер байқауын  өткізеді. 

Н АЛ Ы  А  АРБА

Сайыс�а «Жас сарбаз» т�рбиеле-
нушілерімен �атар, о�ушылар ж�не 
колледж студенттері �атыса алады.

«Åміткерлер 30 с�уірге дейін 
jassarbaz.astana@mail.ru электронды 
поштасына видеоролигін жолдауы 
керек. �атысушылар жіберген видео-
роликтерді� �здіктері та�далып, 
@jas_sarbaz_nursultan инстаграм 
пара�шасына шы�арылады. Шы�а-
рыл�ан видеороликтерді� авторлары 
30 с�уірден-5мамыр�а дейін л�піл, 

пікір жинайды. Видео жазбамен �а-
тар, �атысушыны� аты-ж�ні, мектеп 
(колледж) н�мірі, орында�ан �нні� 
аты ж�не авторы белгіленуі керек» 
деп к�рсетті йымдастырушылар.

Орындаушы �нді жанды дауыста 
орындау керек ж�не фонда  арты� заттар 
болмауы тиіс.

Бай�ау же�імпазы, бай�ау �тіп жат�ан 
пара�шада�ы видеожазба астына жи-
нал�ан пікірлер ар�ылы ж�не т�решілер 
�рамыны� шешімімен аны�талады.

Б   
К  ҚАРҚЫН

karkynkktem@gmail.com

�алдырады. Со��ы к�ріністе 
пайдаланылатын 3D-техно-
логиясы �те орынды �осылып, 
шатты��а толы �серге б�лей-
ді, ж�ректерді отанс�йгіштік 
сезіміне толтырады.

Абай партиясын �а-
за�станны� е�бек сі�ірген 
�айраткерлері Тал�ат Мсабаев, 
 Азамат Жылтырк�зов (дебют) 
сынатынын атап �ткен ж�н. 
Ажарды� бейнесін «�рмет» 
орденіні� иегері Айзада �а-
понова мен �аза�станны� е�-
бек сі�ірген �айраткері Айг�л 
Ниязова сомдайды. Абайды� 
ш�кірті Айдарды� р�лін �а-
за�станны� е�бек сі�ірген 

�айраткерлері Мейір Байнеш пен 
Жан Тапин орындама�. ¨зімні� 
партиясын Бейімбет Та�ары�ов 
�зірлеуде. Жиреншені� партия-
сында �аза�станны� е�бек 
сі�ірген �айраткері Жанат Шы-
бы�баев дебют жасайды, екінші 
к�ні бл бейнені Тал�ат «алеев 
сынады. �арлы�аш – Татьяна 
Вицинская, Малика Минизини. 
К�кбай – Ержан Саипов. Сырт-
тан – Болат Есімханов, Шы��ыс 
Расылхан (дебют). Нарымбет 
– Рамзат Балакишиев, Мес – 
Хайдар Мстапин. Карантин 
кезінде театр�а келу «Ashyq» 
�осымшасы ар�ылы ж�зеге 
асырылады.

БЕЛГРАДТАН –
ҚО  АЛТЫН
Сербияның елград қаласында 
бокстан халықаралық турнир 
мәресіне жетті.




