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БҰРАЛАҢ
ТАҒДЫР

Бірер жыл бұрын елімізде екпе салдыру мәселесі қызу талқыланды.
Кейбір ата-аналар «вакцина бала денсаулығына кесірін тигізеді», – деп
дау көтерді. Ақхалаттылар керісінше, оның пайдасын айтып түсіндірме
жұмыстарын жүргізгендей болды. Осы аптада жабулы тұрған мәселенің
беті қайта ашылды. Ақтөбе өңірінде балаларына екпе салдырудан бас
тартқандар арасында мемлекеттік қызметкерлер мен дәрігерлер бар
екені анықталды. Бұл туралы облыс басшысы Бердібек Сапарбаевтың
медицина қызметкерлерімен болған кездесуінде белгілі болды.
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Омархан ӨКСІКБАЕВ,
Мәжіліс депутаты,
қаржы және бюджет
комитетінің мүшесі:
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«Тәжірибе көрсеткеніндей, айыппұлдан
көбінесе салық есептеуде шамалы қате
жіберген немесе уақытында салық есебін
тапсыра алмаған адал салық төлеушілер салық
зардап шегеді. Неге олар салық қызметкерінің
сауатсыздығын дәлелдеуге тиіс? Салық
төлеушілерге өздерінің ақ, адал екенін дәлелдеу үшін
қаншама тауқымет тартып,
қилы сынақтардан өтуіне тура
келеді. Ал әлгі мекеме басшылары
болса, «салық асыра орындалды»
– деп «көркем» көрсеткіштерімен
мақтанады. Оған қандай әдіспен қол
жеткізілетіні ешкімді де қызықтырмайды»

МҰНАЙ (brent)
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БАСПАСӨЗ – 2017

«Жас а
2017 жыл з а  » газетіне
а жазылу ж
Жазылу еліміздің кез
аласуда
келген «Қазпошта»

«КамАЗ»
с а т а м ы н .. .

бөлімшелері арқылы
жүргізіледі

54,42

Жазылу индексі
65032

DOLLAR

331,6
Жазылу
мерзімі

EURO

1 айға
3 айға
6 айға
12 айға

353,5
РУБЛЬ

5,6

ЖЕҢІСПЕН
БАСТАЛҒАН
ЖЫЛ

(Мәжілісте «Салық және кедендік
әкімшілендіруді жетілдіру» мәселесі
талқыланған отырыста айтылды)

ҚЫЗЫҚСТАН ҚЫЗЫҚТАРЫ

БИРЖАМЕТР
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Гүлжан ҚАРАҒҰСОВА,
Мәжіліс депутаты, қаржы және
бюджет комитетінің төрайымы:

«Қаржы министрі 150
миллиард теңге игерілмей
қалғанын айтты. Бұл қаржы
бюджеттік мекемелерде
қалған. Әр ақшаның өз орны
болуы керек. Әлеуметтік
және басқа да салалар қаражатқа мұқтаж. Соларды
уақытында қаржыландырып, нақты жоспарлап отыру
керектігін айтып, мәселе көтердік. Елімізде басталып
қойған, 70 пайызы салынған, біраз нысан құрылысын
тоқтаттық. Бюджет тапшы болған соң салынбады.
Егер де уақытында дұрыс берсек, сол нысандардың
жұмысына кедергі келтірмейтін едік. Әкімшілік жүйе
болмаған соң, бақылаусыздықтың салдарынан кеден
ісінен түсер қаржы талан-таражға түскен-ді. Мінеки,
осындай мәселелер бізді алаңдатады»

ТРАМП
ТҮЙІНІ

Қала

Ауыл

279,29
837,87
1675,74
3351,48

297,93
893,79
1787,58
3575,16

«ЖАС ҚАЗАҚТЫҢ» САЙТЫ
Ы
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Билік

Соғыстан қансыраған Сирия
ш
шиеленісін
шешу жолындағы маңызды
қ
қадам
Астанада жасалмақшы. Бұған
дейін кәрі құрлықтағы бірнеше кездесу нәтиже
бермеді. Сарапшылар Астана процесінің ерекшелігі
оппозициядағы қарулы топтардың да осы кездесуге
(Астана процесі) қатысуға ниет білдіруінде
дейді. Ресей мен Түркия президенттері былтырғы
желтоқсанда келіссөзді Қазақстанда өткізуді ұсынды.
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Eбу Даби әмірлігінің тақ мұрагері,
БАE Қарулы күштері Жоғарғы Бас
қолбасшысының орынбасары шейх
Мұхаммед бен Заид Eл Наһаянмен
кездесу барысында ширек ғасыр
уақыт ішінде елімізге БАE-нен
салынған инвестиция клемі 2 млрд
доллардан асқаны атап тілді. Елімізде
200-ден астам бірлескен кәсіпорын
жұмыс істеуде. Кездесу барысында
ірі инвестициялық жобалар да сз
болды. Бұл тұрғыда Астана қаласында
салынып жатқан, жалпы құны 1,6
млрд доллар болатын кп функциялы
«Eбу Даби плаза» ғимаратын
айта кетсе болады. Бұдан блек,
Президент шетелдік инвесторларға
жасалып отырған ыңғайлы жағдайды,
жеңілдіктерді атай келіп, 19 жылдан
бері елімізде Президент жанында шетел
инвесторлары кеңесі жұмыс істеп
келе жатқанын айтты. Инвесторлар
корпоративті табыс салығы мен жер
салығынан 10 жылға, мүлік салығынан
8 жылға босатылады. Бұған қоса,
Елбасы БАE кәсіпкерлерін елімізде
жүргізіліп жатқан жекешелендіру
ісіне қатысуға шақырды. Президент
Eбу Дабидің тақ мұрагері саудаэкономикалық, инвестициялық,
энергетикалық, мәдени-гуманитарлық
салалардағы екі елдің ынтымақтастығы
мәселесін қарастырды. Келіссздер
қорытындысы бойынша бірқатар
құжатқа қол қойылды.
Нұрсұлтан Назарбаев сапар
аясында жаңартылатын энергия кздері
жніндегі халықаралық агенттіктің бас
директоры Аднан Eминмен кездесті.
Eңгіме барысында ынтымақтастықтың
перспективалы бағыттарына қатысты

СЕНІМДІ МӘМІЛЕГЕР

ЖАҢА БЕЛЕС
кең ауқымды мәселелер талқыланды.
Мемлекет басшысы IRENA агенттігінің
кптеген елдердің жаңартылатын
энергетика саласындағы күшін
жұмылдырушы ретіндегі рлін атап
тті. Тараптар серіктестік қарымқатынастардың табысты дами беретініне
сенім білдірді.

БОЛАШАҚТЫҢ
ЭНЕРГИЯСЫ – ОРТАҚ ИГІЛІК
Мемлекет басшысы Х дүниежүзілік
«Болашақтың энергиясы» саммитіне
қатысып, жиынның саясаткерлердің,
ғалымдар мен сарапшылардың
энергетика саласында және энергияны
үнемдеу ісінде таза технологияларды
дамытуға ықпал ету бағытында жүріп
жатқан жаһандық диалогының маңызды
блігіне айналғанын айтты. 2015
жылы жаңартылатын энергия кздері
мен энергия тиімділігіне жұмсалған
инвестицияның мұнай-газ саласына
салынған инвестициямен алғаш рет
теңескеніне назар аударды.
Елбасы XXI ғасыр энергетика
саласындағы серпінді шешімдер
дәуірі болуы қажет екенін айтып,

АПТАНЫҢ АЙТАРЫ
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теңге. Астана әкімдігі
әрбір қаңғыбасқа
күніне осынша
жұмсайды

900

млн доллар.
Отандастарымыздың
өткен жылы көлік алуға
жұмсаған ақшасы

бұл тек энергетика саласының даму
векторын ғана емес, планетамыздың
алдағы мыңдаған жылдардағы
тағдырын анықтайтын кезең болуға
тиіс екенін атап тті. Елбасы саммит
жұмысы ұлттық «таза» энергетикалық
саясаттың әзірленуі мен белсенді түрде
енгізілуіне себепші боларына сенім
білдіріп, энергияның жаңа кздерінен
пайда таба білу қажет екенін жеткізді.
Энергетикалық трендтердің клік
саласына да ықпал етіп отыр. Қазіргі
таңда электромобиль кең танылып,
қолжетімділікке ие болып келеді.
Eлемнің кптеген мегаполистері
қоғамдық таза клікке кшіп жатыр.
Осыған байланысты Н.Назарбаев
саммитке қатысушыларға ткен
жылдан бастап электромобиль шығара
бастағанымызды айтып, алдағы уақытта
электрлі автобустар шығаруды қолға
алуға ниетті екенін жеткізді. Таза
энергетиканы дамыту саласындағы
бастамалар ынтымақтастық үшін берік
негіз бола алады. Елбасы талқыланған
мәселелер бойынша пайдалы пікірталас
тіп, ұтымды ұсыныстар айтылуына
тілектестік білдірді.

қстан
Қызы тары
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«Қолыңнан келсе,
қонышыңнан
бас!». Атырауда
бір аудандық
ішкі істер
бөлімінде
басшылық
қызмет
атқарған
мың. 16 жылда
азамат
Керекуден шетелге
біреудің
кеткендердің саны
«КамАЗын»
сатамын деп
қызметінен
айырылды.
Тимур СҮЛЕЙМЕНОВ,
Сондай-ақ
ұлттық экономика министрi:
қомақты
айыппұл
«Мәскеуде бес жыл
төлейтін болды.

Асанәлі
ӘШІМОВ,
Қазақстан халық әртісі:

«КАМАЗ»
САТҚАН МАЙОР

84

қызмет
еттiм,
туған
тiлiмдi
ұмытып
қалыппын.
Бiрақ алты
айдың
iшiнде
меңгерiп
аламын»

(Ө )

«Кино әр елдің
бет-бейнесі. ...Елді
елге танытатын, елдің
мәдениетін, тарихын,
әдебиетін басқа елге
жеткізетін өнердің бірден
бірі – кино. Бүгінге дейін біраз
жұмыс атқардық. Алдағы
уақытта да жасай беретін
боламыз. Американы
бүкіл әлемге танытқан –
Американың киносы.
Сондықтан кино өнерінен
ешқашан, ештеңені аяуға
болмайды»

теңге. Оралда
бір кәсіпорынның құны

АПТАНЫҢ УӘДЕСІ

Іле-шала Анкарада орыс
елшісінің лтірілуі екі елді
райынан қайтарған жоқ. Ай
соңында үкімет әскері мен
қарулы оппозиция атысты
тоқтатты. Мәскеу осы
елдегі әскерінің бір блігін
әкететінін мәлімдеді. Бұл
ішкі және сыртқы күштердің
мүддесі әбден қайшыласқан
осы аймақтағы текетіресті
саяси жолмен шешу кезек
күттірмейтін міндет екенін
крсетті. Оның үстіне ірі әрі
ықпалды мемлекеттер осы
қақтығыстың халықаралық
қарым-қатынастағы тепетеңдікті бұзып жібергенін де
жақсы біледі.
Береке-бірлік, пен
дінаралық татулықтан
айырылған Сирияда соғыстың
зардабын қарапайым халық
тартты. Құрбандар саны 600
мыңнан асты. Панасыз алты
миллион тұрғын дүниенің
түкпір-түкпірінде босып жүр.
Міне, сондықтан тұрақсыздық
тамыр жайып, діни алауыздық
ршіген елде бейбітшілік
орнатуға сеп болу - сауапты да
жауапты іс.
Содан болар, Елбасы
Н.Назарбаев бейбіт келіссз
ткізу жніндегі бастаманы
қолдады. Президент осы
мәселе бойынша Ресей, Түркия
және Иран басшыларымен
пікір алмасты. Бұл еліміздің
тек бейтарап алаң ретінде
ғана емес, келіссз процесіне
белсенді түрде атсалысқанын
крсетеді. Саяси әдебиетте
«Сенімді мәмілегер» деген

9ткен жылдың күзінде
полиция майоры Котяев
ауылының тұсында
ақауына байланысты
Тәжікстан азаматының
меншігіндегі «КамАЗ»
автоклігінің тұрғанын
біледі. Иесі де бұл
уақытта ел аумағында
болмайды. Осыдан соң
ол автоклікті жндеп,

Облыстық
жұмыспен қамту
және әлеуметтік
бағдарламалар
басқармасының
басшысы Еркін
Шпановтың
айтуынша,
жұмыссыз
жастардың бірін жалақының
млшері қанағаттандырмаса, бірі
нақты мұнай-кен орындарында
еңбек еткенді қалайды.
«ҚазАқпарат» хабарлағандай,
бүгінде олар табысы 80-90 мың
болатын жұмыстардан бас тартып
отыр. Қазір Атырау облысында екі
мыңнан астам жас – жұмыссыз.
Дегенмен ткен жылы жұмыс

е

Өскеменде
арнайы тізіммен
берілетін кейбір
препараттар
жергілікті
дәріханаларда
атымен жоқ.
Жауапты мамандар
медициналық
өнімдердің
қымбаттағанын
айтады. Оған қосымша
қаржы бөлінгенімен,
тасымалдаушы
компаниялармен
уақытында келісім
жасалмаған.

  

80-90 МЫҢ
ТЕҢГЕНІ МІСЕ
ТҰТПАЙДЫ

Атыраулық
жастар табысы
80-90 мың
болатын
жұмыстардан бас
тартып отыр.
Бұл туралы
Жастар істері
жөніндегі кеңес
отырысында
айтылды.

Мәсел

аудандық ІІБ-іне айдап
әкелуді бұйырады. Кейін
оны зінің танысына
600 мың теңгеге сатып
жібереді. Сотта оның
кінәсі толық дәлелденіп,
оған мемлекеттік
қызмет саласындағы
лауазымдарды атқару
құқығынан мір бойына
айырды.

!

еше

енд
Ал,

термин бар. Соған сүйенсек,
біздің еліміз әлемдегі қиын
түйіндерді бейбіт жолмен
шешуде зінің мұндай бағаға
лайық екенін дәлелдеді. Осы
орайда түрік саясаттанушысы,
профессор Маһир Накип
Қазақстанның жер-жиһанға
сенімді әрі ешкімге бұра
тартпайтын, біреудің
шылауында кетпейтін
мемлекет ретінде танылғанын
айтады. Ол мысал ретінде
еліміздің бастамасымен
құрылған Азиядағы зара ісқимыл және сенім шаралары
жніндегі кеңес (А9СШК)
жиынында Үндістан мен
Пәкістан басшыларының
кездескенін, Иранның ядролық
бағдарламасы бойынша
мәселенің оң шешім табуына
Қазақ елінің де атсалысқанын
атап тті. Айта кеткен жн,
бүгінде Астана келіссзі
жайында күн құрғатпай жазып
жатқан түрік басылымдары
Анкара мен Мәскеу
арасындағы тоңның жібуіне
ерекше еңбек сіңірген еліміздің
арағайындығын ілтипатпен
еске алуда.
Шиеленісті саяси
жолмен реттеуге бағытталған
Астанадағы алғашқы
келіссзге Сирия үкіметі
мен оппозициялық
күштер, сондай-ақ түрлі
мемлекеттердің кілдері
басқосуға қатысатынын
білдірді. Демек, күллі дүниенің
назары Қазақстанға ауады.

берушілерден 21 мыңнан астам
вакансия туралы мәлімет түсті.
Олардың 60 пайызы жастар үшін
қарастырылды. Сынақтан туге
шақырылған 814 адамның ішінен
263-і келмеген. Е.Шпановтың
айтуына қарағанда, жастарымыз
«қара жұмыстан» грі кеңседе
отыратын немесе мол табысты
мұнай-газ компанияларында
қызмет еткенді қалайды.

ДӘРІ-ДӘРМЕК
ТАПШЫ

Облыстық денсаулық сақтау
басқармасының кілдері бұл мәселеден
хабардар. 24kz хабарлағандай, ткен

жылы науқастарды тегін дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету үшін 3 млрд 606 миллион
теңге блінген. Алайда қымбатшылық дәрідәрмек бағасына әсер етіп, блінген қаражат
жетпей қалған.
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Түйткіл
( 1-)
з кезегінде
облыстық
денсаулық сақтау
басқармасының
басшысы сет
Қалиев бүгінде
екпе салдырудан
бас тартқан бала
саны 2,5 мыңға
жуықтағанын
айтып, дабыл
қақты. ткен
жылдың басында
бұл к"рсеткіш
2 мыңнан сәл
асатын. Ол
екпеден бас тартып
жатқандардың 90
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Тапқан табысының 10 пайызын
KASE
зейнетақы қорына аударатын
мә
мәліметіне
салымшының бүгінде көңілі алаң. Соңғы
қара
қарағанда,
құнды қағазын БЖЗҚ сатып
кезде Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
алған «Бозғұл Аурум» 2006
қорының (БЖЗҚ) басынан бұлт кетпей
жылы тау-кен және алтын-кен
қойды. Бәленің бәрі көпшілікке
"неркәсібінде жер қойнауын
пайдалану операциясын жүргізу беймәлім жеке компанияның акциясын
5 млрд теңгеге сатып алудан басталды.
үшін құрылған. Былтырғы
Қордың «өз есебінен»-міс.
жылдың қаңтар-қыркүйек
айларында компания ешқандай
табыс таппапты. 2015 жылғы табысы да мәз емес. Небәрі 93 мың теңге. Ұлттық
банк «Бозғұл Аурумның» әйтеуір тақырға отырмағанын айтып ақталды.
Компания жер қойнауын пайдалануға берілетін
рұқсат қағазын создырып жатқандықтан, жұмысы
жүрмеген к"рінеді. Биылдан бастап табысқа
2016 ЖЫЛҒЫ
кенелмекші. Қысқасы, «тумаған сиырдың
уызы» бола жаздады.
1 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ
Осы мәселеге байланысты күні кеше
ДЕРЕК БОЙЫНША
Мәжіліс
депутаты Дәния Есбаева Үкімет
ЖИНАҚТАЛҒАН ЗЕЙНЕТАҚЫ
басшысы мен Ұлттық банк т"рағасына
ҚАРЖЫСЫ – 6,6 ТРЛН
сауал жолдады. «Ақ жол» партиясы
ТЕҢГЕ. СОНЫҢ ІШІНДЕ
сапындағы халық қалаулысы БЖЗҚның ешқандай «"з есебі» болуы мүмкін
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
емес, қордағы қаржы миллиондаған
ТАБЫС – 20,5%
адамның маңдай термен тапқан ақшасы
және инвестициялық табыс екенін еске салды.
Оның үстіне, зейнетақы салымы ерікті түрде емес,
салық іспетті қорға міндетті түрде аударылады. Сондықтан дүйім жұрттың
қарттыққа сақтаған ақшасын басқару барынша ашық және мемлекеттің қатаң
қадағалауында болуы тиіс.

Қарж

ДӘРІГЕР БАЛАСЫНА
ЕКПЕ САЛДЫРТПАЙДЫ.
Аружан
САИН,
«Мейірімділік»
ерікті қоғамы» қорының
директоры:
«Біздің қор жүргізген зерттеуге сәйкес,
екпе салдырғаннан кейін бала мүгедек,
аутизм дертіне шалдығуы мүмкін. Бала
дүние есігін ашқанда денсаулығы
жақсы болса да, екпе салғаннан кейін
тырыспасы ұстап, қызуы көтеріліп
жатады»

НЕГЕ?

Онымен к"ліктерге жауапты адам
қаланың үлкендігін, шағынаудандарға
жетудің "зі мұң екенін алға тартып
ақтала бастады. Айтуынша, қоңырау
шалғандардың шамамен 80 пайызына
к"лік дер кезінде жетеді екен.

за
те
ти
Ан

пайызы мұндай
қадамға діни
негізде барып
 
,
отырғанын
ө
жеткізді. Қарсы
болып жатқандардың
басым б"лігі Ақт"бе
Facebook
қаласында. Шалқар,
парақшасынан
Алға, Темір аудандарында
да екпеден бас тартып
жатқан ата-аналар баршылық.
Ата-аналарды райынан қайтару
мақсатында арнайы топты жұмылдыру
керек деген бастама да к"терілді.
естімедік. Түн батып
Олар балаларына екпе салдырудан
барады. Ұялы
бас тартып отырған ата-аналармен
телефоннан
түсіндіру жұмысын жүргізуі керек.
103 н"міріне
он рет
ТАСБАҚАДАН
қоңырау
Алексей ЦОЙ,
шалдым.
БАЯУ
денсаулық сақтау және
де
Бармайды.
әлеуметтік даму министрінің орынбасары:
Басқа бірнеше
Жиында соңғы кездері
телефоннан
жедел жәрдем к"лігін сағаттап
«Халықаралық мәліметтерге сүйенсек,
шығып к"рдік.
тосатындардың мәселесі де к"терілді.
вакцина
салдарынан мүгедек болып қалу
Пайдасы жоқ.
кімнің айтуынша, екі жастағы
мүмкін
емес.
Қазақстанда екпенің кері әсерінен
Содан жедел
баланың қызуы к"терілгенде жедел
азаматтардың
өлуі немесе кемтар болып қалуы
жәрдем бекетіне
жәрдем қызметі т"рт сағат дегенде
"з жолымызбен
тіркелмегенін айтқым келеді. Дүниежүзілік
әрең жеткен. Ол бір емес, екі емес,
барып,
неге т"рт сағат жүретіні түсінбейтінін
денсаулық сақтау ұйымының деректерінде
дәрігерлерді
жеткізді. Бұл ретте айта кету керек,
тек қызылшаға қарсы энцефалит
Ақт"бедегі жедел жәрдем бекеті таяуда әкелдік. Онымен
вакцинасын енгізу кезінде осындай
атамыз жүріп кетті.
ғана 16 су жаңа к"лікпен толыққан
келеңсіз жағдай болуы мүмкін екендігі
болатын. Айта кетейік, қаңтар айының Үлгермей қалдық»,
көрсетілген. Және егуден өткен 1
– дейді Айбол есімді
басында «Жас қазақ» тілшісіне
миллион адамның ішінен тек
тұрғын. ңір басшысы
аталарынан айырылған отбасы
дәрігерлермен болған
1-де ғана кездесуі
хабарласты. «Қаңтар айының 3-ші
кездесуінде жедел жәрдем
жұлдызында қайын атамыз еденге
ықтимал»
бекеті басшысына шүйлікті.
құлап түсті. Алдында ауырдым дегенін

Сұхбат

E-mail: jas_qazaq@mail.ru

Нұртай СӘБИЛЯНОВ:

БӘСЕКЕ
ЖОҚ ЖЕРДЕ

«Ақ жол» партиясы
БЖЗҚ монополиясын
жойып, бұрынғыдай бірбірімен бәсекеге түсетін
ірі ойыншыларға қайта
оралғанды ж"н санайды.
Сондай-ақ депутаттар
зейнетақы жинағын
индустриландыру
бағдарламасы шеңберінде
ірі трансұлттық
корпорациялардың
қатысуымен жүзеге
асатын индустриалдық
жобаларға бағыттауды ұсынды.
Бұған дейін Ұлттық банк БЖЗҚ-ның "зіндік қаржысын басқару тізгінін
қолына алатынын айтқан, яғни қадағалауды күшейтпек. Қорда тексеру
жүргізілгеннен кейін тұрғындардың зейнетақы салымы «БЖЗҚ» АҚ
балансынан б"лек есептеледі. Ұлттық банк қордағы зейнетақы жинағын
инвестициялау Ұлттық қордың Басқару кеңесі тарапынан мақұлданған
бағыттар бойынша жүзеге асырылатынын мәлімдеді.
Соған сәйкес, 2016 жылы БЖЗҚ-ғы қаржы
мынадай бағыттар бойынша инвестицияланған:
2016
мемлекеттік құнды қағаздар сатып алынды;
ЖЫЛҒЫ 1
сырттағы қаржы нарығында инвестициялау үшін
ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ
шетел валютасы сатып алынды; шағын және
ДЕРЕК БОЙЫНША
орта кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру
9,4 МЛН АДАМ
мақсатында екінші деңгейлі банктерге
депозит салынды; квазимемлекеттік б"ліктегі
МІНДЕТТІ ЗЕЙНЕТАҚЫ
субъектілердің құнды қағаздары сатып алынды.
ЖАРНАСЫН
Айта кету керек, былтырдан бері қордағы
ТӨЛЕЙДІ
зейнетақы жинағына шетел валютасы к"бірек сатып
алынды. 2016 жылдың басында мұндай инвестиция
к"лемі 6,1 пайызды құраса, 1 желтоқсанда бұл к"рсеткіш 23,1
депутаттар ұсыныс жасайтын болса,
пайызға жетті. Бірақ қордың бұл бағытта кеш қимылдағаны
бiрқатар ұсыныстарға үкiметтен мiндеттi
қынжылтады. Егер 2015 жылғы девальвацияға дейін қордағы
түрде қорытынды алуымыз керек.
қаржының жартысынан к"бін шетел валютасында сақтағанда,
Менiң ойымша, депутаттардың
салымшылардың жинағы ойсырамас еді.
ұсынысы жалпы халықтың,
Алдыңғы жылы теңге құнсызданғаннан кейін, 1
мемлекеттiң дамуымен үйлесiп
миллион теңгеге дейінгі депозитті девальвация деңгейіне
жатса, ол әрi қарай заңдардың
индексациялау туралы шешім қабылданғаны белгілі. Неге
жақсаруына ықпал етедi. Жалпы,
екенін, зейнетақы қорындағы салымдарды индексациялау
осы мүмкiндiктi пайдалануымыз
жағы қалып қойды. Оның үстіне "ткен жылы БЖЗҚ-ға
қажет. Заңдардың сапасын
түсетін жарнаны тек мемлекеттік қағазға салу туралы шешім
арттыруда жауапкершiлiктi
қабылданды. Экономистер мұны бюджеттің жыртығын
күшейткен дұрыс болады. Ең
жамау үшін жасалған қадам деп түсіндіреді. Сондықтан
маңыздысы, сапалы заңдарды
«түсім түгелдей мемлекеттік құнды қағазға салынса, қордың
қабылдауда парламенттiң
табысқа кенелуі неғайбыл» деген болжам айтылды. Солай
жауапкершiлiгi болуы керек.
болды да. Егер 2015 жылы БЖЗҚ активтерінің табысы 15,65
Бұдан б"лек, Парламент тек заң
пайызды құраса, былтырғы қаңтар-қараша айларында табыс
шығару функцияларына ғана
8,15 пайызға дейін т"мендеді. Дегенмен мемлекеттік құнды
емес, сонымен қатар ол үкімет
қағазға инвестиция салу үлесі де кеміді. Ұлттық банк теңгелей
қызметін бақылау мүмкіндігіне
активке қаржыны азырақ сала бастады. Жыл басынан бері
ие болуы тиіс. Қазiргi кезде
оның үлесі 83 пайыздан 77,7 пайызға дейін азайды.
парламентте үкiметтiң қызметiн
Жалпы зейнетақы қорындағы қаржыны еселеуге қатысты
бақылау функциясы жоқ. Ал
ұсыныс к"п. Ең әуелі бұл салада бәсеке болуы керек. Бәсеке
Үкiметтiң заңдарды қалай жүзеге
болмаған соң, БЖЗҚ басшылығы "зіне тиімді шешім
асырып жатқанын Парламент
қабылдайды. Бес миллиард дауы ақыры бұрынғы т"раға
бақылауы керек. йткенi,
Руслан Ерденаевті абақтыға апарды.
заңды бiз шығарамыз, үкiмет
Осыдан кейін жаңа басшының
беделі кіршіксіз болғаны ж"н
оны орындайды. Бiрақ дұрыс
2017
еді. БЖЗҚ директорлар
орындалмай жатса, халық
ЖЫЛҒЫ
кеңесі (ә    
Парламент шығарған заң деп
1
ҚАҢТАРДАҒЫ
) мұны ескермеді
айтады. Сондықтан осындай
ДЕРЕК БОЙЫНША ЕКІНШІ
ме, әйтеуір, «БЖЗҚ» АҚ
жағдай болмауы үшiн Парламент
директорлар кеңесінің
ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДЕГІ
заңдардың орындалуын қамтамасыз
шешімімен қорды
ететiндей жағдай тудыру қажет. Яғни
САЛЫНҒАН ЗЕЙНЕТАҚЫ
басқару міндеті Нұрбибі
үкіметтің жұмысын бақылау функциясы
АКТИВІНІҢ КӨЛЕМІ –
Наурызбаеваға жүктелді.
Парламентке берілуі тиіс. Содан кейiн
400
МЛРД ТЕҢГЕ, БҰЛ
з ісін білетін білікті
бюджет қаражатының тиiмдi жұмсалуы
ЖАЛПЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ
маман шығар. Бірақ
мәселесі бар. Бұл мәселе бойынша да бiз
осыдан
т"рт
жыл
бұрын
ЖИНАҒЫНЫҢ 6%
үкiметтiң есебiн тыңдап, бекiтемiз. Осы
«Тұрғынүйқұрылысжинақ»
тәртіпті де қайта қарауымыз керек. Үкiмет
банкін шулатып кеткен адамға
есебiнiң Парламентке келуi, оның қандай
білдей зейнетақы қорының тізгінін
жағдайда талқылануы секілді жайттарға
ұстата салғанын жұрт түсіне алмай дал.
ерекше назар аударған ж"н.
Елдің есіне түсірейік, 2013 жылы «Ақ жол» партиясының
 : Билiктiң әр тармағы "зара
депутаты
Нұрлан Жазылбеков осы банк басшылығына
"кiлеттiктердi қайта б"лу бойынша
қатысты тексеру жүргізу керектігін мәлімдеді. Оған несиені
ұсыныстарын әзiрлеп, жұмыс тобына
т"мен м"лшерлемемен алу мүмкіндігі туралы ақпаратты
беретіні белгілі болды. Депутаттар бұл
халыққа таратпау туралы хатқа банк басшысының қол
жұмысқа кірісіп кеттіңіздер ме?
қойғаны негіз болды. Кейін Нұрбибі ханым бұл хатты
 ә!": Бұл мәселе
жалған деп, оған еш қатысы жоқ екенін жеткізді. К"п ұзамай
бойынша бізде де жұмыс тобы құрылды.
банк басшысынан бастап бірнеше қызметкердің тұрғын
Ұсыныстарымыз дайын болғаннан
үй кешенінен жеңілдетілген бағдарламамен пәтер алғаны
кейін билікті қайта б"лу мәселелері
әшкереленді.
ж"ніндегі комиссияға беремiз. Қазiргi
«Мен қор беделін қалпына келтіріп, оның қызметін
кезде әр депутат "зiнiң ұсынысын жұмыс
жақсарту, салымшының құрметті демалысқа шыққаннан
тобына беруге құқылы. Қарап, дайындап
кейін "зі күткен зейнетақысын алуға мүмкіндік ұсынатын,
жатқандарымыз да бар. Мен де мiндеттi
халықтың сенімін ақтайтын жинақтаушы зейнетақы жүйесін
түрде "з ұсыныстарымды беретін боламын.
құру жолында жұмыс істеймін» дейді қордың жаңа басшысы.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ
КҮШЕЙТУ КЕРЕК
Өткен жылы Қазақстан Тәуелсiздіктің
25 жылдығына арналған салтанатты
жиында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев Президент, Парламент
пен Үкiмет арасында өкiлеттiктердi
қайта бөлетiн уақыт жеткенiн айтып,
арнайы комиссияға осы мәселенi
зерделеудi тапсырған еді. 11 қаңтарда
мемлекеттiк билiктiң тармақтары
арасында өкiлеттiктердi қайта бөлу
жөнiндегi жұмыс тобы құрылып, ол
алғашқы отырысы өтті. Президент
Әкімшілігінің басшысы басқаратын
жұмыс тобының құрамына Парламент,
Үкімет, Жоғарғы сот, өзге де мемлекеттік
органдардың өкілдері, сондай-ақ
заңгерлер мен ғылыми-сараптамалық
қауымдастықтың өкілдері кіріп отыр.
Сонымен, өкілеттілікті қайта бөлу не үшін
қажет? Еліміздің алдағы бағыт-бағдары
қандай? Осы сұрақтар төңірегінде
Мәжіліс депутаты Нұртай Сәбиляновпен
әңгімелестік.

 : Нұртай Салихұлы, сіздің
пікіріңізше, билікті қайта б"лу қажеттілігі
неден туындап отыр? Не себепті бұл мәселе
дәл қазір к"терілді?
 ә!": Билiк тармақтары
арасында "кiлеттiктердi қайта б"лу
қазiргi кезде маңызды мәселе. йткенi
экономикамыздың дамуына, елiмiздiң,
қоғамымыздың "ркендеуiне орай әрi қарай
ілгерілеуіміз қажет. Осыған байланысты
билiктiң әрбiр тармағы "зiне жауапкершiлiк
алып, соны адал атқарып, халыққа
қызмет еткені ж"н. Билiк тармақтарының
арасында "кiлеттiктердi анықтаған кезде
Парламент пен Үкiметтiң жауапкершiлiгiн
арттыруға үлкен к"ңіл б"лген ж"н секілді.
Ал ендi Тәуелсіздіктің 25 жылы iшiнде
Қазақстан еліміздегі президенттiк басқару
жүйесінің арқасында дамудың даңғыл

жолына түсті. Осы бағытты бiз әрi қарай
жалғастыруымыз керек. Ең бастысы,
Парламент пен үкіметтің жауапкершілігін
күшейтуге күш салсақ, қай жағынан алсақ
та, ұтылмаймыз деп ойлаймын. Жалпы,
меніңше, "кiлеттiктердi б"лу, беру дегеніміз
– айналып келгенде, халыққа қызмет етіп,
мемлекеттiң "ркендеуiне атсалысу деген с"з
ғой. Осындай "згерістер арқылы бiз басты
мақсатымыз – дамыған елдердің қатарына
қосылу мұратына қол жеткізе аламыз.
 : К"п уақыттан бері
сарапшылар Парламентті күшейту қажет
деген пікір айтып жүр. Мұны іске асыру
үшін еліміздің заң шығару билігіне қандай
"кілеттіктер беру қажет деп есептейсіз?
Парламентке Үкіметтің қызметін бақылау
функциясын беру қарастырыла ма?
 ә!": Парламент - заң
шығарушы орган. Сондықтан, ең бастысы,
бiз заң шығарған кезде мемлекеттiк
бюджеттің түсiмін азайтатын немесе
мемлекеттiк шығындарды к"бейтетiн
мәселелерден "згесінің бәрiне Үкiметтен
қорытынды алудың қажетi жоқ деп
ойлаймыз. Қазiр әр нәрсеге, мысалы,
заңдарды талқылап жатқан кезде к"п
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АҚШ-тағы президент сайлауында
Дональд Трамптың жеңіске жетуі – тек
Америка ғана емес, бүкіл әлем үшін
оқыс жағдай. Тіпті белгілі бір дәрежеде
естен тандырды десе де болады. АҚШта қарабайырлау, тіпті «нәсілшіл» деп
айып тағылған саясаткер жеңеді деп кім
ойлаған. Трампқа әу бастан бүкіл дерлік
американдық истеблишменттің қарсы
шыққаны белгілі.
Қоғамдық сауалнамаға сәйкес,
Хиллари Клинтонды жақтағандар к'п еді.
Басы дау-дамайға қалса да, ол Трамптан
оқ бойы озық тұрды. Елдегі жалпы
сайлау бойынша, сондай-ақ жекелеген
штаттардағы сайлаушылардың қолдауымен
ол басым түсті. АҚШ-та бүкіл ел бойынша
қанша дауыс алғаның маңызды емес. Ең
бастысы, дауыс берушілердің (
   ) к'пшілік дауысын
иеленсең, жетіп жатыр. Мәселен, халқы
тығыз қоныстанған Калифорния 55 дауыс,
Флорида 29, ал шағын Мэн штаты бір ғана
дауыспен қамтамасыз етті.
Бұдан басқа, Клинтон тұрғындардың
жекелеген ірі топтарына арқа сүйеді.
Олар – афроамерикандықтар, Латын
Америкасының 'кілдері, феминистер,
жыныстық тұрғыдан ерекшеленетін
ат т'беліндей топтың 'кілдері, ірі
қалалардағы либералдық бағытты
ұстанатындар, сондай-ақ жоғары білімді
ақ адамдар. Тиісінше, теориялық тұрғыдан
АҚШ тұрғындарының 13 пайызын
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Біріншіден, бұл, әрине, АҚШ
мемлекеттік хатшысы қызметінде
құпия құжаттарды жекеменшік
электронды поштасы арқылы
ж'нелтуі. Оған қатысты іс жазда
жабылды. Алайда ФТБ (   
   ) аяқ астынан оны
қайтадан қазбалай бастады. Сосын,
сайлау қарсаңында істі қайта жапты.
Сондықтан ол сайлау нәтижесіне
ықпал етуге ұмтылды деген күдік
бар. Оның үстіне ФТБ басшысы –
республикандықтар жағында.
/лбетте, Клинтон үшін жағымсыз
саналатын осы істен нендей
жаңалық табуға болады? Іс ақырында
жабылды. /йтсе де, оны екінші

Бүгін күллі дүниенің назары
Америкаға ауады. Дональд
Трамп ұлықтау рәсімінен кейін
АҚШ-тың жаңа президенті
қызметіне ресми түрде кіріседі.
Өткен жылғы қарашада өткен
сайлау төңірегіндегі әңгіме әлі
басыла қойған жоқ. Американың
көсегесін көгертіп, беделін
биіктетуге уәде берген Трамптың
ендігі жердегі қадамы қандай
болмақ? Алып мемлекеттер мен
шағын елдерді, қуатты одақтар
мен экономикалық бірлестіктерді
толғандырған басты сауал осы.
Біз осыған орай, ғаламдық
саясат пен экономикадағы
құбылыстарды терең зерттеп
жүрген танымал саясаттанушы
Сұлтан Әкімбековке сөз беруді
жөн көрдік.

ТРАМП ТҮЙІНІ

құрайтын афроамерикандықтар сайлау
кезінде мықты қолдау бола алады. Оның
үстіне, Клинтон әу баста Калифорния
(55), Нью-Йорк (29) және Массачусетсте
(11) дауыс берушілер дауысының басым
к'пшілігін иеленіп, алға суырылып
шықты. Тек осы үш штат қана оған
қажетті дауыстың үштен бірін қамтамасыз
ететін еді. Трампқа қарсы оның 'з
партиясының бір б'лігі қарсы шыққанын
да ескеру керек. Осыдан он жыл бұрын
Трамптың әйелдер туралы жағымсыз
пікірі жалпақ жұртқа жария етілген
соң, кейбір республикандықтар оған 'з
кандидатурасын алып тастау ж'нінде

ұран тастады. Біреулер, тіпті оған дауыс
бермейтінін айтты.
=зі үшін осындай қолайлы жағдай
қалыптасқанда, Клинтон жеңіліс тапты.
Сондықтан неліктен Трамп жеңіске жетті
деген сауалдан г'рі, Клинтон неге жеңілді?
– деген сауалға жауап іздеген дұрыс шығар.
realclearpolitics.com сайтындағы
деректерге к'з жүгіртсек, қазан айының
соңында күрт бетбұрыстың болғанын
байқаймыз. Оған дейін Хиллари Клинтон
264 дауыс берушінің (   –
270) қолдауына ие болса, Трамп тек 100
дауысты місе тұтты. Клинтон құбылмалы
жеті штаттың біреуінде жеңсе, жетіп жатыр
еді. Ал Трампқа бес штаттың қолдауы
қажет-тұғын.
Огайо (18) және Флорида штаттарының
(29) маңызы зор болды. АҚШ-тағы басқа
штаттармен салыстырғанда, осы екеуі
таңдау жасауға келгенде үнемі құбылып
тұрады. Бұл орайда 2000 жылы кіші
Джордж Буштың Флоридада бірнеше
жүз дауысты иеленіп, қарсыласы Альберт
Гордан басым түскенін еске түсірсек те
жеткілікті. Сол кезде қатты шу шыққан.
Қазан айының соңғы он күнінде Клинтон
әлі де Флоридаға, ал Трамп Огайоға арқа
сүйеді.
Бірақ қазан айының соңы – қараша
айының басында жағдай күрт 'згерді.
Бірнеше штат әлі таңдау жасамағандар
қатарына ауысып, сауалнама нәтижесінде
Клинтонға 203 кепілді дауыс берілетіні
айқындалды. Нәтижесінде ол 228 дауыс
жинады. Себебі тек Огайо мен Флоридада
ғана емес, Пенсильвания (20) және
Висконсин (10) штаттарында жеңіліске
ұшырады. Соңғылары дәстүрге сай
демократтарға дауыс берді. Қазан айында
ғана бұлар Клинтонды қолдайтын штаттар
қатарында еді.
Соншама не боп қалды? Неліктен
Хиллари Клинтон әу бастағы
басымдығынан айырылып қалды? Оның
президент болуына кедергі келтірген екі
жағдай бар.

қайтара қозғағанда, Клинтонның кейбір
құжаттармен үйде жұмыс істегені, оған үй
қызметшісінің құжаттарды компьютерден
басып шығаруға к'мектескені жария етілді.
Филиппиндерден келген үй қызметшісінің
бейнесі қалың бұқараның зығырданын
қайнатса керек. Бұл ақпарат Хилларидің
жақын қызметтесі үнді мұсылманы
Хуму Абедин екені, оның балалық
шағы Сауд Арабиясында 'ткені және
отбасының «Мұсылман бауырлар» сияқты
әсіредіншілдерді қолдайтыны жайындағы
қаңқу с'зден де асып түсті.
Бірақ мемлекеттік хатшы қызметін
атқарып жүргенде, Клинтон қорына сый

ретінде Қатар мемлекетінен бір миллион
доллар аударылғаны ж'ніндегі деректің
жарыққа шыққаны Хиллари үшін ең ауыр
соққы болды. Клинтон қоры бұл деректің
растығын қарашаның басында мойындады.
Теориялық жағынан онда тұрған ештеңе
жоқ. Дегенмен Хиллари Клинтон бұл
жайында ашық айтуы тиіс еді.
Бәлкім, дәл осы дерек Клинтонның
беделіне шешуші соққы берді. Мәселе
'зіне тиесілі ұйымның
Қатардан қаржы алғанында
емес, мемлекеттік қызметкер
ретінде тиісті рәсімді
орындамауында. Дегенмен
Клинтонды бұл үшін жауапқа
тартпайтыны белгілі. Түйткіл
мәселенің моральдық
жағына келіп тіреледі.
Сондықтан сайлау кезінде
оны жақтаушылардың к'бі
сайлауға қатыспағанын, оған
деген жағымсыз к'зқарастың
белең алғанын бағамдауға
болады. Қараша айында
әлеуметтанушылар бұған
қатысты 'з бағасын берді. Тұтас алғанда,
Клинтонның жұрттан біраз нәрсені
жасырғаны белгілі болды. Оның беделі мен
қолдаушыларының к'птігі де ақпаратты
сыртқа шығармауға келгенде түк істей
алмады. Ақырында сайлау нәтижесі
әлгіндей болды. Мұны Трамптың жеңісі
емес, Хилларидің жеңілісі деген ж'н.
Ендігі басты сауал – әрмен қарай не
болмақ? Сайлауалды науқаны кезінде
Трамп к'п нәрсе айтты. Сондықтан АҚШ
саясаты қалай 'згереді, жалпы 'згере ме? –
деген сауал к'пшілікті мазалайды.
Қанша дегенмен, Трамп – кәсіпкер. Ол
– прагматик. Сонымен қатар оған команда
керек болғандықтан, республикалық
истеблишментпен келісімге келуі тиіс.
Оның үстіне, АҚШ-та либералдық түсінік
пен тепе-теңдік жүйесі қалыптасқан.
Трамп американдық кеменің бағытын 'з
қалауынша 'згерте алмайды. Бұл арада

республикалық истеблишмент маңызды
р'л атқарады. Соңғы сайлаудың
нәтижесі бойынша республикалықтар
Конгресті 'з бақылауында ұстайды. Бірақ
конгресмендер партиялық тізім бойынша
дауыс бермеуі де мүмкін. Егер Трамптың
қандай да бір ұсынысы тым радикалдық
деп танылса, оны қабылдамай тастауы
әбден мүмкін.
/йтсе де, Трамптың
бағдарламасындағы мигранттар туралы
және 'зге де к'пірме мәлімдемелері ең
негізгі мәселе болып санамайды. Негізі
түйткіл оның оқшаулану саясатын әрмен
қарай қолдап-қолдамауына кеп тіреледі.
Егер АҚШ осы бағытты таңдаса,
бүкіл жаһандық экономикалық және
әскери-саяси жүйенің сипаты 'згеріске
ұшырайды. Ондай жағдайда АҚШ
к'п мәселеге араласуын азайтады.
Кейбіреулер мұны хош к'реді. =йткені
осы кезге дейін бұл ел әлемдегі барлық
құбылыстарға қызу араласты. Алайда
американдық араласу азайса, қуыс
пайда болады. Оның орнын аймақтық
деңгейдегі ішкі қарама-қайшылықтар
толтыруы мүмкін.
Мәселен, бұл әскері мен үкіметін
американдықтар қаржыландыратын
Ауғанстан үшін қауіпті. Қаржыландыруды
тоқтатса, ауған елі 'з-'зімен қалып,
жергілікті қауымдар арасында қақтығыс
басталуы мүмкін. /лбетте, оған аймақтық
мемлекеттер араласуға мәжбүр болады.
/лемдік экономикадағы басты мәселе
– АҚШ Азиядағы елдермен арадағы
сауда-саттықтағы ахуалды сақтай ма? Дәл
осы тапшылық, яғни сырттан к'п алып, аз
экспорттау Азиядағы к'птеген елдердің,
оның ішінде Қытайдың да дамуына
түрткі болды. Олар экспортқа бағытталған
экономикалық саясат жүргізді. Егер 'зіне
бұра тарту теке-тіресі басталса, жаһандық
экономиканың, экономикалық саясаттың
жағдайы қандай болмақ?
Жауаптан г'рі сауал к'п. Біз қазір
тарихтағы аса қызықты сәттің куәсі
болып отырмыз. Еске түсірейік, осыдан
100 жыл бұрын, 1916 жылы АҚШ-тың
28-ші президенті екінші мәрте сайланды.
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Осы аптада елімізбен көршілес жатқан
айырқалпақты ағайындарда қайғылы оқиға орын
алды. Бішкектегі «Манас» әуежайының маңында
Boeing-744 жүк тасымалдаушы ұшағы апатқа
ұшырады. Гонконгтан ұшып шыққан әуе лайнері
әуежайға 1,5 шақырым жетпей, саяжайға құлап отқа
оранды.
Соңғы мәліметтерге сәйкес, 4 экипаж мүшесі,
отыздан астам саяжай тұрғыны қаза тауып, оннан астам
адам жарақат алған. 32 үйдің қирағаны да белгілі болды.
Қырғызстанда 17 қаңтар аза тұту күні деп жарияланды.
Қайғылы оқиға байланысты Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
Қырғыз президенті Алмазбек Атамбаевқа к'ңіл айту
жеделхатын жолдады. Мемлекет басшысы Қазақстан
халқының және жеке 'зінің атынан қаза болғандардың
туыстары мен жақындарына, сондай-ақ барша қырғыз
халқына к'ңіл айтты. Қазіргі таңда әуе апатының мәнжайы анықталуда. Қырғызстанның т'тенше жағдайлар
министрлігінің
дағдарыс
жағдайында
басқару
орталығының
басшысы
Мухаммед
Сваровтың
хабарлауынша,
Turkish Airlines
компаниясына
тиесілі ұшақ
ауа райының
қолайсыздығынан апатқа ұшыраған. Алайда Қырғызстан
вице-премьер министрі Мухамметқали /білғазиев бұл
мәліметті жоққа шығарды. Оның айтуынша, керісінше ауа
райы қолайлы болған. Ол тіпті т'тенше жағдай орын алған
уақытқа дейін 11 ұшақтың қонғанын айтады. Ал апатқа
ұшыраған ұшақтың б'лшектері бір шақырым жерге дейін
шашылыпты. Сондықтан аумақты тәртіп сақшылары
қоршауға алды. Қара жәшіктің бірі табылып, тағы екеуі
іздестірілуде. Қазіргі таңда арнайы штаб құрылып,
баспанасыз қалғандарға жылу жинау науқаны
жүріп жатыр.
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Отандасымыз
Несібелі Ибраимова
жарты жылдай уақытын
Ресей елінде құлдықта
өткізген. Өткен жылдың
май айында қаржы табу
мақсатымен Мәскеуге
аттанған бойжеткеннің
жолы болмады.

Informburo.kz
хабарлағандай, оған
жақсы айлық пен қолайлы
жұмыс тәртібі ұсынылған.
Алайда ол барғаннан
кейін жағдай мүлдем басқаша болды. Несібелінің
Мәскеуге келісімен ұялы телефоны мен құжаттарын
тартып алып, сауда дүкеніне қамап қойған. Құлдықта
болған жас қыздың айтуынша, оларды күштеп ұстаған.
Тамақтың орнына қатқан нан мен қара су ғана берген.
Үйдегілерімен с'йлесуге айына бір рет рұқсат етілгенімен,
дүкен басшылығы оларды күштеп жұмысқа салған.
Несібелінің жағдайын байқап қалған дүкен тұтынушысы
қашуына к'мектескен. Қазіргі таңда Несібелі Қазақстанға
оралды. Қызға «Азаматтық к'мек» және «Альтернатива»
қозғалысының белсенділері к'мек к'рсететінін
мәлімдеді. Олар бұл істі сотқа дейін
жеткізуді к'здеп отыр.
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клубында 39 адамды өлтірді деген
айыппен ұсталған Абдулқадыр Машариповтың
Ауғанстанда білім алып, арнайы дайындықтан өткені
мәлім болды. Бұл туралы turkiye.com.tr интернет
басылымы Ыстамбул уәлиі (губернатор) Уәсип
Шаһинге сілтеме жасай отырып хабарлады.

Шаһин күдіктінің 1983 жылы =збекстанда туғанын,
т'рт тілді меңгерген тәжірибелі лаңкес екенін атап
'тті. Биылғы бірінші қаңтардан бері іздестіру амалын
қолға алған полиция А.Машариповпен бірге т'рт

АҚШ тарихындағы жаңа кезең дәл соның
есімімен тығыз байланысты. Осы кезде
оқшаулану саясатынан әлемдегі оқиға
мен құбылыстарға белсенді араласу
саясатына ойысу басталғаны белгілі.
Вильсон басқарған кезде Федералдық
резерв жүйесі құрылды. 1917 жылы АҚШ
бірінші дүниежүзілік соғысқа кірісіп
кетті. 100 жыл 'ткен соң АҚШ-тың жаңа
президенті оқшаулану саясатын ұрандатып,
билік басына келді. Тарих шеңберінің
тұйықталғанына әзірге
к'зіміз жетпейді.
Бәлкім,Трамптың
жеңісі ортақ
тенденцияларға ықпал
ете алмайтын жеке
оқиға болып қалуы да
мүмкін.
 Ә



адам ұсталды. Олардың үшеуі әртүрлі елден келген
әйелдер. Сондай-ақ тұтқындау операциясы кезінде
197 мың доллар тәркіленген. Уәсип Шаһин қолға
түскен содырдың қылмысты мойындағанын хабарлады.
Ыстамбулдағы қанды сойқанды ДАИШ лаңкестік
ұйымы 'з мойнына алған болатын. А.Машариповтың
университетте физика
факультетінде оқығаны
хабарланды.

МАЗАСЫЗ
МҮЙІС

Алаң

Осы уақытқа дейін аралас
н
неке туралы талай мәселе
көтерілді. Себебі қазіргі таңда
к
елімізде жылына шамамен 100 мың жас отау
тіксе, оның 20% немесе 20 мыңы аралас неке.
Кейбір қоғамдық ұйымдардың зерттеуіне
қарасақ, 18-20 жастағы қазақ қыздарының
үштен бірі – шетелдік жігітке күйеуге шыққысы
келеді. Бірақ сол өзге елдің азаматымен басы
бір қазанға сыймай, қайтіп келіп жатқан
қарындастар қаншама. Ол туралы ара-тұра
баспасөз беттерінде айтылғанымен, нақты
мәлімет жоқ. Бастапқыда білім аламын деп
шетелге кеткен қыздарымыздың қаншасы елге
қайта оралмады? Бұл кеше болмаса бір жыл
бұрын туындаған мәселе емес. Түйіні бұрыннан
тарқамай келе жатқан жағдай. Жуырда бір
ақпарат агенттігі «Ақпан айында 15 қытай
азаматы қазақ қызын алу үшін Астанаға келе
жатыр», - деген сарында ақпарат таратты.
Кейін бірқатар сайт іліп әкетіп, әлеуметтік
желіде бұл тақырып қызу талқыланды.
Ал Америка, Ұлыбритания, Түркия сынды
елдердегі халықтың санын көбейтуге
атсалысып жүрген бұрымдыларымыздың саны
қанша? Алғашында бақыттан басы айналып,
кейін қазақ қыздары менің қателігімді
қайталамаса екен деп өкінішін білдіріп
жатқандар да жетерлік. Шетелдікке шыққан
қазақ қыздары не айтады?
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қидырмаса да қытайлық жігітпен бірге
жалдамалы пәтерде тұрды. Бойжеткеннің
бойына бала біткенде шетелдік күйеуінің
шырғалаңы жиілейді. Чуйдің уақытша тіркеу
мерзімі бітіп, заң бұзғаны үшін отанына

қайтады. Содан бері күйеуі хабар-ошарсыз.
Ол Айгүлді іздеп келмеді. Келіншек шарқ
ұрып іздегенімен түк шықпады. Жалғыз зі
пәтерден-пәтерге кшіп, қызын сірді. Биыл
қызы мектепке барды. Жалғызбасты ана
оқушының киім-кешегі мен оқу құралдарын
Тақырыпқа
сатып алып, қарызға да батқанына
тұздық:
шағымданады. Ол «Қызымның туу туралы
куәлігіне әкесінің атын Чуй деп
жазудың орнына оны қызымның
Сәуле: – Көке, – деді
есіміне жалғап жазған. Енді маған
әкесінің аты екенін дәлелдеу мүмкін
жасы жиырманың
емес. Алимент ндіріп алуға кедергілер
ішіндегі бойжеткен, –
жұмыс істедім. Кбіне
кп екен», – дейді. Айгүл қытайлық
қазір өмір өзгерген... Сіз
шетелдіктер тамақ ішуге
күйеуінен үмітін үзген. Оған қазақтың
түк те түсінбейсіз?
келеді. Күнде соларға
талай жігіті гүл сыйлады, бірақ
қызмет крсетеміз.
Әкесі Рамазан: – Қарашығым-ау! – деді еңгезердей азамат. –
қытайдан қайтқан қыздың намысына
Кейде артық тиынтиіп, жүрегін жаралағандар да кп
Түсінбейтін мына мен бе? Сен не деп отырсың? Бағанадан айтқан
тебен тастап кетеді.
болды.
сөзім далаға кетіпті ғой...Қарағым-ау, не деп отырсың? Білемісің?!
Оған мәз боламыз.
– Туысқандарымның тірідей бас
Сәуле: – Көке!, – деді Самал, – Мен оны сүйемін!- даусы
Осындай жиі келетін
тартқаны аздай ғашықпын деп соңымнан
салмақпен зілді шықты. Кешіріңіз! Маған басқа ешкімнің де керегі
қонақтың бірі – Чуймен
сз салған жігіттер де күйеуімнің Қытай
таныстым. Жасым
жоқ.
азаматы болғанын естігенде мені тастап
24-те, ол 44 жаста.
кетті. Бірде-бір қазақтың жігіті мені
Әкесі Рамазан: – «Көке» деме,- деді Рамазан
%зі осында
жар етіп алмайтынын түсіндім. Мені
ызғарлы үнмен. – Енді сенде «көке» де жоқ... «Әке»
компанияның
қабылдаса да, қызымды ешқашан
де жоқ. Көкектің жұмыртқасы...
қызметкері
қабылдамайды. Соған кзім жетті. Менен
екен. Орыс тілін
бір ғана адам теріс айналған жоқ. Ол менің
Сәуле: Бойына әлдебір қажыр-жігер
біледі. Басында
анам. Қателігімді кешірді. Ал қызымның
құйылғандай: – Көке! – деді. – Менің өз тағдырым
әңгімеміз
болашағын ойласам, мірден түңіліп
өзіме... Өз тағдырымды өзім шешем! Оған бола
жараспады, мен
кетемін. Қытайдан жар таңдап, жүрегім
қам жемеңіз! Елдің қыздары Африкаға да
оның құшағына
тасқа айналды. Тек Чуйдан алимент
асып жатыр ғой... Мен ешқайда кетпеймін, көз
бірден құлаған
ндіріп алсам екен. Одан басқа маған
алдарыңда Алматыда жүрем. Кешір!
жоқпын. Бірақ
ештеме керек емес.
Чуй сыйлыққа
Бұл шетелдік күйеуден аузы күйген
жомарт. Кңілкеліншектің соңғы сзі. Біз Айгүлге қалай
(Қытай жігітіне күйеуге шыққан
күйімді ктеру
кмектесу керектігін қорғаушыдан біліп
Сәуле туралы жазған Асқар Алтайдың
үшін тосын
крдік.
«Көзімнің қарасы» әңгімесінен үзінді)
амалдар жасайтын.
Дрекілік мінезі
Бойшаң, шашы ұзын, қиғаш қас, сымбатты
жоқ. Онымен
келіншекпен жиен қыздың қоныс тойында
кездескенде
Айша АЙДЫНҚЫЗЫ
Әйгерiм:
таныстым. Жанары мұңды, згелер қарқылдап
жігітіммен жиі
(есімі өзгертілген):
күлгенде ол жымиған да жоқ. Дастарқан
ХАКАНҒА ТҰРМЫСҚА
салыстырдым. Екеуінің адамгершілігі
басындағылар те кңілді. Мұңайып отырған
ШЫҚҚАНЫМА ӨКІНБЕЙМІН
«МЕНІҢ ҚАТЕЛІГІМДІ
жер мен кктей. Мен оған ғашық
жалғыз Айгүл. Онымен мен жақын танысып, тез
болдым. «Тұрмысқа шық» деп ұсыныс
ҚАЙТАЛАМАҢДАР.
«Хакан екеуміз Астанадағы клубта
тіл табыстық. Сзін шегелеп, нық сйлейді екен.
жасады. Бірақ менің туысқандарым
ӨКІНЕСІҢДЕР…»
таныстық. Екеуміз араласып жүрдік, одан
%зінің бірнеше жылдан бері күйеуінен алимент
болашақ күйеуімнің қытайлық
кейін бірге жұмыс істеп,
ндіре алмай жүргеніне шағымданды. Елімізде
«Ата-анамды
екенін естігенде естен танып қалды.
солай достасып
жалғызбасты бала тәрбиелеген
жерлеген соң, осы
кеттік. Осылайша,
келіншектердің бәрін сан соқтырған
Астана қаласына
кездесе
мәселе, сот орындаушылар да
келуіме тура келді.
бастадық,
қашқын әкеден ақша ндіріп алу үшін
Ең алғаш бастаған
дегенмен, ол
табан тоздырып жүр деп, жұбатқандай
жұмысым құрылыс болды.
маған уақытты
болдым. Алайда Айгүлдің күйеуін
Сол құрылыста сылақ секілді елдің істеп
созбай, атасот орындаушылар итпен іздесе де
жатқан тіршілігін істедім. Менімен бірге
анаңнан
таппайтын секілді. Оның сүйген
құрылыста түрік азаматтары да істеп
рұқсат сұра,
жары Қытай азаматы. *йел қытайлық
жатты. Ішінде жасы келіп қалған, егделеу
келіспесе, одан
жігітпен қалай танысқанын және
бір кісі болды. Екеуіміз көңіл
әрі кездеспейбірге мір сүрген күндері жайлы
жарастырдық десем де болады.
ақ қояйық де
деді.
айтқанда жадырап кетті. «Қытай
Түрік азаматы болғандықтан,
өзiм
қор
Мен
қорқақтап
атамейрамханасында даяшы болып
ұсынысын қабылдағым
анама көпке дейiн айта алмай жүрдiм. Мен
келмеді. Бірақ әйелі қайтыс
тұрмысқа ш
шығамын дегенде ата-анам
болып кеткен соң, қатты аядым.
ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ
қуанды
қуанды.
Қай жақтікі, руы қандай деп
Өзінің үш қызы мен бір ұлы бар
сұр
сұрастыра бастады. Ол қазақ
н
екен. Балаларының рұқсатымен маған
емес, түрік деп едiм, анам
үйленетін болды. Уақыт өтіп, менің
Болат БИҒАЗИН, қорғаушы:
маған ренжіп, сөйлеспей де
аяғым ауырлады. Екеуіміз түрік еліне
«Қытайға күйеуге
– Баланың әкесінен алимент өндіріп алу үшін Қытай
қойды. Ол бірден түрік жігітке
.
барған
соң
да
барлығы
жақсы
болды.
шықсаң, босағамды
азаматының туған жерін, мекенжайын анықтап, хат жазып,
тұр
тұрмысқа шықпайсың деді. Ал
Кейін қыздары маған қабақ шытып,
аттама» – деп әкем
Қазақстанға шақыртып, ДНК сараптамасы үшін шаш,сілекей
әкем керісінше маған сенетінін
жолдасым
да
суи
бастады.
Қыздарымен
қаһарын ткті. %зге
немесе қан тапсыруы керек. Яғни алдымен бізге қытайлық
айтты. Дегенмен, жiгiтiммен танысқаннан
ашық айқасқа түсіп кеткендіктен, мен
ұлтқа шыққаным
жігіттің Айгүлдің қызының әкесі екенін дәлелдеу керек.
кейiн келiсiмiн бердi. Осылайша, тұрмысқа
елге қайту туралы шешім қабылдадым.
үшін олар мені әлі
Себебі ерлі-зайыптылар азаматтық некеде тұрған. Өкінішке
шықтым. Ал жолдасымның ата-анасы оның
Осы
сәтте
көз
қуанышым
–
ішімдегі
күнге кргісі жоқ.
қарай, шағымданушы күйеуінің тұрғылықты мекенжайын
үйленгеніне қуанған. Өйткені, Хакан бұған
балам
еді.
Бір
жылдан
кейін
қыз
бала
Үйде іні-сіңлілерімнің
толық білмейді. Яғни 1 миллиардтан астам халық
дейiн мүлдем үйленбеймін деп жүрген екен.
босандым. Қыз бой жетті, қазір 16 жаста.
үйлену тойлары, қыз
мекендейтін ҚХР Чуй Жин Чинді табу қиямет-қайым болып
2013 жылы тұңғыш қызым, бiр жылдан кейiн
Екеуіміз
бірге
тұрып
жатырмыз.
Осы
ұзату тойлары болды,
тұр. Екіншіден, суреті де жоқ. Қолда мәлімет-ақпараттар
екінші қызым дүниеге келдi. Тұңғышымның
жағдайдан кейін тұрмысқа шықпадым.
шақырмады. Мен
өте аз болып тұр. Қытай азаматы 500 еуро төлеймін деген
есімі – Мәриям, екіншісінің есімі – Ейлүл.
Бірақ
қызыма
қараған
сайын,
өзіме
олар үшін лген адам
қолхат қалдырып кеткен екен. Оны тексергенімізде еуро
Хакан маған отбасылық өмірде әрдайым
ешқандай
бақыттың
керек
емес
екенін
сияқтымын», – деп
емес юан деп жазылған болып шықты. Іздеуге талпынып
көмектеседі. Мен өз өмірімде осындай
сеземін. Барлық қыз-келіншектерге тек
ткен күн кінішін
көруге болады.
таңдау жасап, Хаканға тұрмысқа шыққаныма
қазақ
азаматына,
өзіміздің
тәрбиемізге
білдірді қамкңіл
Қорғаушы Болат Биғазин шетел азаматын іздеуге,
өкінбеймін.
сай,
салт-дәстүрімізді
білетін
азаматқа
келіншек.
алимент өндіріп алуға қажетті құжаттарды әзірлеуде.
тұрмысқа шығуға кеңес беремін»
BNews.kz
Айгүл атаӘзірге қазақ қызы мен қытайлық күйеудің арасындағы
анасының
махаббаттан туындаған даудың қалай бітетіні белгісіз
(«Әйел бақыты» бағдарламасы,
қарсылығына
 
,
болып тұр.
«Қазақстан» ҰТА 2016 жыл)
қарамастан, некесін
   

«ЧУЙДІ
ІЗДЕЙМІН»

«Көзімнің
қарасы»

Ан
ти
те
за

Аптаның алаңы

Зағипа БӘЛИЕВА,
Мәжiлiс депутаты:

БЕС БАЛАНЫҢ
БІРЕУІ ДІМКӘС

«Анемияны таралуы 2,5 есе, тыныс алу
органдарыны аурулары 1,5 есе, эндокриндiк
аурулар 1,4 есе, жйке жйесi аурулары 1,5
есе, улану 1,2 есе скен. Е кп таралан
ауруларды бiрi – омыртаны исаюы.
Оушыларды тiрек-имыл жйесiнде
ауытулар жиi кездеседi. Омыртаны
исаюы бала кезде алыптасады. 6-7 жаста
балаларды 13,8 пайызы, 8-13 жаста 14
пайызы, 17 жаса арай 15 пайызы, 18
жастаыларды 34 пайызы сколиозбен
ауырады. Яни әрбiр шiншi бала. Мектеп
табалдырыын аттаан кезде кз аурулары

29,2 пайызды &раса,
18 жаста ол алды ы
атара шыып, 70,3
пайыза жетедi. 22
пайыз баланы денi
сау болмауы дегенiмiз
– рейлi крсеткiш.
Б&л бiздi болаша
&рпаа атысты. Бкiл мемлекеттiк
органдарды кiлдерi кiретiн ж&мыс тобын
&рып, мектепте оушылара тама беру,
мектептегi ондырылар, мектеп гигиенасы,
киiм, спорта және зге де балаларды

денсаулыы мен ауiпсiздiгiне атысты
стандарттар мен &рылыс нормалары мен
ережелерiн айта арау керек.
(Үкімет басшысына
жолдаған сауалынан)
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КӨКЕЙКЕСТІ

жүреді» деп қуанып
шығарып салғанмын.
Сол кеткеннен мүлдем
хабарсыз кетті. Шыдай
алмай, Алматыдағы оқу
орнының телефонын
алып, хабарластым.
www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz
E-mail: jas_qazaq@mail.ru
Тұтқаны алған бір жігіт:
«Алмасбай аман-есен,
бірақ оған сйлесуге
болмайды» деп трубканы
Ақжолтай
бермеді. Сол жерде ойыма
Қазақ баспасөзі тағы бір жаңа
күдік кірді. Бірер сағаттан
соң қайта телефон шалдым.
басылыммен толықты. «Дүрбі»
Амалсыз тірік айтуыма тура
аймақтық қоғамдық-танымдық
келді. «Қызы хал үстінде
тәуелсіз газеті Батыс Қазақстан,
жатыр, Алмасбай тез үйге
қайтсын» дедім. Содан
Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау
Алмасбай аман-есен үйге
облыстарында тарайды. Жаңа
келді. Исматулланың дәрісін
басылымның Бас редакторы,
алып, «зікір» салып, «уазипа»
әріптесіміз Ұлдай Сариева
(таспих) тартуды үйреніп
келді. Бірақ оның «зікір»
«Жас қазақта» жарияланған
салғаны, екі сағат таспих
дін тақырыбындағы өткір де өзекті
санап отыратыны, мешітке
зерттеу мақалаларымен оқырманның
жоламайтыны, тапқан
табысының кбін сол
есінде. Сол бағыттан ауытқымай
«зікіршілерге» беретіні
арнайы газет ашып отыр. «Дүрбі»
мүлдем ұнамай, күдігімді
дәстүрлі ислам діні мен діни жат
күшейтті.
Бір күні Тәңірберген
ағымдардың аражігін ажыратады,
деген адамның үйіне
ата-бабадан қалған салт-дәстүрді, ұлттық
жиналып, зікір салатындарын
құндылықтарымызды, қазақы мәдениетімізді,
және менің де баруым
«тал бесік-тәрбиемізді» дәріптейді. Адасқанға жол
керектігін айтты. Қарсы
болмадым. Себебі оның
көрсетеді, тарыққанға сүйеу болады деген үміттеміз.
қандай ортада жүргенін
Назарларыңызға газеттің алғашқы нөмірінде жарық көрген
білгім келді. 6-ықшамаудан
«Мен жиһадшының әйелімін» деген мақаласын ұсынып отырмыз.
жақта бір жер үйге жиналдық.
Ер адамдар тргі блмеге,
әйелдер блек, тменгі
Қылбұрау
блмеге жайғастық. Дәлізден басқа блменің
б
жарығын шіріп тастады. Ер адамдар
жа
Мен
айқайлап, азан шақырғандай мәтінмен
ай
жиһадшының
әндетіп бастады. Сол кезде бәрі кздерін
ән
әйелімін. Көзіммен көріп,
жұмып, бастарын шайқай бастады. Біреуі
жұ
басымнан өткен жағдайлар
маған «Кзіңді жұм да, біз сияқты қайтала!» –
ма
мүмкін біреулерге сабақ болар
деді. Бірақ мен кзімді ашып, бәрін бақылап
де
деген оймен өз өмірімнен бір үзік
отырдым. Құдай сақтасын! Бастарын
от
шайқап, бейнебір ішіне жын кірген адамдай
ш
сыр айтқым келді. Және Алладан
иықтарын жұлқылап, орамалдары шешіліп,
иы
жасырмағанды адамнан несіне
шаштары жайылып, тіпті оны жинауға да
ш
жасырайын, шын аты-жөнімізді
шамасы келмей беріліп кеткені соншалық,
ш
көрсеттім. Менің тұрмысқа шығып,
айқайлап, кейбірі жылап, әлем-тапырық
ай
түтін түтеткеніме биыл 20 жыл
күй кешті. Осы крініске қарап, шошып
кү
толды. Сол жылдардың ішінде
отырдым. Шыққан соң Алмасбай маған:
от
тағдырымның басыма
«Қалай, ұнады ма?» деді. «Ұнаған жоқ.
«Қ

 :
Бірінші және соңғы келуім болсын» – дедім.
Бі
салғанын көрдім де,
« 
 
Енді маған ой кірді. Күнде газеткөтердім де, көндім

   . ,
журналдан «зікір» жнінде ақпарат
жу
де...
  , ө 
іздеп, жауап таба алмай жүрдім. Бір күні
ізд

   
 
теледидардан «Антизікір» деген бағдарлама
те

  . 
болды. Сол бағдарламадан таба алмай
бо
кейін енем ауырып, қайтыс болды. Кзі
    ,      
жүрген сұрақтарыма жауап алдым. Хабарды
жү
крмейтін, екі аяғынан сал әжем мен атамды кшіріп алып, Алмасбайға крсеттім. Дұрыс
   ...   .
бағып қалдым. Одан соң әжеміз қайтыс
  ө   . ! , 
жол емес екенін, адасып жүргенін айтып, зар
болды. Ауылда екеумізге де жұмыс жоқ,
  .     

иледім. Алмасбай ойланды. Ақыр соңында
зейнетақыға қарап отырдық. 1999 жылы

 -  ...»
түсініп, зікіршілермен байланысын үзді.
Оралға кшіп келдік. Алмасбай жұмысқа
Бұл – 41 жастағы әйелдің күнделігінен
Бұл 2001-2004 жылдар еді. Керемет тыныш
орналасты. Мен атам мен балаларды бағып,
үзінді. Жарқынай бір кезде ата-енесін
мір сүріп жаттық. Намазын оқып, мешітке
үйде отырдым. Атам инсульт алып, бір аяқ,
тәрбиелеп баққан келін, бір жігіттің сүйікті
барып, жұмысын жасап, табысын толық
бір қолы жансызданып, тілі байланып,
жары болған. Исламның теріс бағытымен
үйге жұмсап жүрді. 2005 жылы жер алып,
тсекке таңылып жатты. Ер адамды бағу мен зіміз тас соғып, үй салып алдық. Достары
адасқан мірлік қосағын дәстүрлі исламға,
үшін оңай болған жоқ. Жылап-жылап алып,
бес баласына, отбасына кері қайтарамын
Алмасбайға «Сен үй салып крдің, енді бізге
үндемей жүре беретінмін. Содан қайын атам
деп жылдар бойы тер тккен күрескер
де кмектес» деп алып кетіп жүрді.
да дәм-тұзы таусылып, о дүниелік болды.
әйел. Жар, әйел ретінде шеккен қасіреті
Бір күні Алмасбай ойламаған жерден
шексіз. Бірақ осынау шынашақтай
 Ә
  
«Сары 8улие» атанған Мараттың сеансына
нәзік әйелдің бойында бір қайсар рух
қатысады. Оның үгіт-насихатын тыңдап,
 
бар. Ол зі айтқандай, ата-анасы берген

БҰРАЛАҢ
ТАҒДЫР

тәрбиеде жатыр. Ол тәрбие атадан балаға
мирас болған салт-дәстүр мен отбасы
құндылығына толы.

 



  
...

Ойлап отырсам, бар пәле осы үй салудан
басталыпты. Біржан деген ағаймен танысып,
сол кісінің үйін тұрғызуға кмектесті. Бір
күндері сақалын сіре бастады. «Неге
қырынбайсың?» десем, «Пайғамбардың
сүннеті» деді. Кешікпей балағын қысқартты.
Сйтіп, елдің аузында «уахаббист» болып
тарап кеткен, «сақалдылардың» қатарына
қосылып шыға келді. Ағайын-туыс,
крші-клеммен араласудан қалдық.
Олардың сойған малын «харам», намаз
оқымайтындарды «кәпір» деді. «Ширк»

үйге келген соң дін
жолына түсетінін айтты.
(зімнің әжем қазақы
салт-дәстүріміз бен
исламды ұштастырып,
бес мезгіл намаз
оқыған адам еді. Қарсы
болмадым.
Содан күйеуім
мешітке барып, Рәсми
деген түрік ұстаздан
сабақ алып, намаз оқуды
үйренді. Күндердіңкүнінде Алмасбай Ақсай
қаласындағы «SSS-

Ұл-кыздарым – мірімнің негізі. Құдайға
шүкір, бес қазақты мірге әкелдім. Қазір орта
жасқа келдім. Оң-солымызға баға беретіндей
крген-түйгеніміз бар. Алды-артымызға
қараймыз. (з басым кіршіксіз мір сүрдім
деп айта алмаймын. Себебі біз періште
емеспіз, қатесіз адам болмайды. Кейде
сзден, кейде ісіңнен жаңыласың. Бірақ
адамның тәрбиесі жақсы болса, мірдің
небір қиыншылығына ттеп береді
ді деп
ойлаймын. Аллаға мың шүкір, ата-анамның
-анамның
берген жақсы тәрбиесі менің мір бойғы
Бір
темірқазығыма айналды. Мойымай
й алға
күні
есімін
«Омар»
жылжуыма кмектесті.
деп
өзгертіп
келді.
«Мешіттің
Мен жиһадшының әйелімін.
имамдарының
уағызы
қате» деп
Кзіммен кріп, басымнан ткен
шықты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті
жағдайлар мүмкін біреулерге сабақ
қ
болар деген оймен з мірімнен
қас жауына айналды. Мұның бәрі
бір үзік сыр айтқым келді.
маған күдік туғызды. Неге олай? Есімін неге
Және Алладан жасырмағанды
өзгертті? Неге мешітке қарсы шығады?
адамнан несіне жасырайын,
Неге
балаларға Әнұранды айтқызбайды? Не
шын аты-жнімізді крсеттім.
үшін?
Сұрақ көп, жауап жоқ... Діни кітаптар
Менің тұрмысқа шығып,
алып
оқып, мешіттің сайттарына кіріп,
түтін түтеткеніме биыл 20 жыл
сұрағыма жауап іздеп, үнемі ізденіс үстінде
толды. Сол жылдардың ішінде
тағдырымның басыма салғанын
жүрдім. Жан жарымды отбасына,
крдім де, ктердім де, кндім
балаларына, бір кезде мектепте
де...
тұтанған алғашқы махаббатымызға
Мектептен басталған бала
қалай оралтамын? Аласұрып
махаббат тағдырыма айналып,
күрестім.
тауқыметін тартқызды. «(ткен іске
ке
кінбе» деген. Аллаға шүкір, жолдасым
асым
Алмасбаймен 20 жылдай уақыт біреуден
реуден
артық, біреуден кем мір сүрдік. Екеуміз бір
мектепте оқыдық. Сүйдім оны...
SAIPEM»
1995 жылдың 4 қыркүйегі. Алмасбай
б й
компаниясына жұмысқа орналасты. Қ
Қайсар
й
армиядан келді. Артынша мені алып
(     ө ) деген
қашты. Жастай тұрмысқа шығамын деп
жігітпен бір пәтерде жатты. Ол жігіт те
ойламағанмын. Кетіп қалайын десем
намаз оқиды екен. Сол жігіт Алмасбайға
«анама, мұғалім деген атыма кір келе ме» деп уағыз айтып, Оралдағы Сапар, Айғали
кнгенмін. Ол кезде алып қашқан адамға
деген жігіттермен таныстырады. Олар
қолданар заң жоқ. Және тәрбие де басқа,
Орал қаласында бір үйден «медресе» ашып,
зіңді емес, ұятыңды ойлайсың. Бір аптаның сабақ береді және Алматыға оқуға жібереді
ішінде, яғни 10 қыркүйек тойымызды жасап, екен. Алмасбай сол жігіттермен танысып,
заңды некеге тұрдық.
Алматыға оқуға баратын болып шешті.
Ата-енем, әжем, трт қайын апам, қайын Жанұяны тастап, 40 күнге Исматулла
аға-абысын, кайным бар екен. Ата-енем
«тақсырдың» дәрісін алуға кетті. Мен де
жайлы, түсінігі бар адамдар еді. Екі жылдан
қарсы болмай, керісінше, «түзеліп, таза

деп жұм
жұма күні шелпек пісірткізбеді. «Намаз
оқымай,
оқымай кәпір болып лді» деп ата-енемнің
артынан Құран оқытқызбады, «Кілең тірік
ақпарат» деп теледидар крсетпеді. «Үйге
ақпара
қонақ келсе, ер мен әйел блек отырып,
блмеде тамақтану қажет. Ер мен әйел
екі б
бір-біріне
крінуге болмайды, себебі
бір
бір-біріне
кзі түседі» – деді. Күнненбір
күнге
тыйымдары кбейе берді.
кү
Бір күні есімін «Омар» деп згертіп
келді. «Мешіттің имамдарының уағызы
ке
қате» деп шықты. Ұлттық қауіпсіздік
қ
комитеті қас жауына айналды. Мұның
ко
бәрі
бәр маған күдік туғызды. Неге олай?
Есімін
неге згертті? Неге мешітке қарсы
Есі
шығады?
Неге балаларға 8нұранды
шығ
айтқызбайды? Не үшін? Сұрақ кп, жауап
айтқы
жоқ... Діни кітаптар алып оқып, мешіттің
сайттарына кіріп, сұрағыма жауап іздеп,
сайттары
үстінде жүрдім. Жан жарымды
үнемі ізденіс
ізд
отбасына, балаларына, бір кезде мектепте
отбасын
тұтанған алғашқы махаббатымызға қалай
оралтамын? Аласұрып күрестім. Сұрақтарыма
оралтам
жауап іздеп,
ізд кітаптарға үңілдім, имамдарға,
дін
і мамандарына жолықтым. Бірақ менің
кз жасым мен жалбарынуым оның
жүрегіне жетпеді... Менің ендігі мақсатым –
балаларымның санасын таза сақтау болды.
Оларға «8кеңді тыңдама!» деу қиынға түсті.
Бірақ айттым... (зімнің қарсы екенімді сұрақ
қою арқылы білдірдім. «Сен былай дейсің,
ал кітапта осылай жазылған» деп қарсы
шығатынмын. Ол енді Сирия, жиһад туралы
айта бастады...

  ,  
(    ө )

«Бұлақ көрсең, көзін аш». Жаңа
жыл қарсаңында дүйім жұртқа
ж
танымал ауыр атлет Илья Ильин
қайырымдылық эстафетасын
жалғастырып, елордалық балалар үйінің
тәрбиеленушілеріне депозит ашты. Ондағы
мақсаты – ертеңгі күні ел болашағының дамуына
үлес қосатын бүлдіршіндеріміздің жоғары оқу
орнында білім алуына мүмкіндік жасау.
Таным

Қайырымдылық
эстафетасы
Жарқын болашақтың кепілі!

Бүгінде Білім және
ғылым министрлігінің
жанындағы «Қаржы
орталығы» акционерлік
қоғамы «Мемлекеттік білім
беру жинақтау жүйесі»
бағдарламасын қарқынды
түрде жүзеге асырып
келеді. Игі бастама қолға
алынғалы бері 16 мыңнан
астам отандасымыз білім
депозитін ашып үлгерді.
Илья Ильин де мемлекеттік
білім беру жинақтау жүйесі
шегіндегі қайырымдылық
жасау мүмкіндігі туралы
біле сала, бірден балалар
үйі тәрбиеленушісінің
атына білім депозитін
ашуға ниет білдірді. Оның
таңдауы, бірден тіл табыса
кеткен, қалалық балалар
үйі тәрбиеленушісі 13 жасар
Владимир Мигуновқа түсті.
Білім депозитін ашуға керекті
құжаттарды толтырып,
депозитке алғашқы жарнаны
салғаннан кейін атақты
спортшы Владимирмен
әрқашан байланыста
болатынына сз берді. Ауыр
атлет «Қолымнан келгенше
кмек крсетіп отырамын.
Енді мен сенің болашақ
біліміңе ғана емес, сонымен
қатар дұрыс жол таңдауыңа
жауаптымын», – деді. (з
кезегінде Владимир Мигунов
атақты ауыр атлетке жақсы
оқуға сз берді. Осылайша
И.Ильин тағы да бір балаға
жарқын болашақтың кепілі
болатын лайықты білім алуға
мүмкіндік берді. Осыған
дейін боксшыларымыз Серік
Сәпиев пен Василий Левит
те білім депозитін ашқан
болатын.
Білім беру депозиті
жеке тұлғадан блек,
қайырымдылық қорларына,
з қызметкерлерінің білімін
жетілдіруге мүдделі ұйымдар
мен кәсіпорындарға да тиімді.
Бұған «Ббек» қорының
акциясы жарқын дәлел
бола алады. Мемлекеттік
білім беру жинақтау жүйесін
тиімді жүзеге асыруды
қамтамасыз ету мақсатында
2015 жылы Білім және
ғылым министрлігі мен
«Ббек» қоры арасында
қайырымдылық кмек
туралы келісімшарт
жасалған. Нәтижесінде
аталған қор балалар
үйлерінде тәрбиеленіп
жатқан 7770 балаға білім
беру депозитін ашты. Ал бұл
еліміздегі жетім балалардың
шамамен 90 пайызының
мемлекеттік грантқа іліге
алмаса да, болашақта
жоғары оқу орнында немесе
колледжде білім алуына
мүмкіндігі болады деген сз.
«Ббек» қорының мұндай
қайырымдылық шарасы атаанасының сүйіспеншілігі мен
қамқорлығына ада қалған
балалардың з болашағын
табысты рістетуіне жол
ашатыны сзсіз.
Сондай-ақ 2015
жылы Білім және
ғылым министрлігінің
бастамасымен «(зіңнен

баста!» қайырымдылық
акциясы қолға алынды. Оның
мақсаты – тек қарапайым
азаматтарды ғана емес,
сонымен бірге бизнесқоғамдастық кілдерін,
Қазақстанның крнекті
қайраткерлерін мұқтаж
балаларға білім беру жинағын
ашуға тарту. Аталған шараға
кптеген танымал тұлғалар,
соның ішінде Парламент
депутаттары, мемлекеттік
орган қызметкерлері
қатысып, балаларға білім
беру депозитін ашты. Жалпы
алғанда, әрбір басшының
білім беру жинағын
қызметкеріне немесе оның
баласының атына ашып, оны
ынталандырушы шара ретінде
қолдануға мүмкіндігі бар.
2015 жылы «Нұр Отан»
партиясымен бірлескен
акция жүзеге асты. Осының
арқасында жетім және
асыраушысынан айырылған,
қамқоршылыққа алынған
2 мыңнан астам балаға
білім беру жинағы ашылды.
Мұндай игі дәстүр ткен
жылы да жалғасын тапты.
Мәселен, соның бірі
жақында әйгілі боксшы, 2016
жылғы Рио Олимпиаданың
күміс жүлдегері Василий
Левит «Цеснабанк» АҚ-да
Астанадағы балалар үйінің
тәрбиеленушісі 2-сынып
оқушысы, Алтынбек
Бағибергеновтің атына
арнайы білім беру депозитін
ашқан болатын. Білім беру
жинақтау салымының басқа
депозиттен ерекшелігі –
оның қаржылық түсімінің
жоғарылығында. Ол жыл
сайын 19-21 пайызды
құрайды. Жинақтау
салымының бірегейлігі –
мұнда жыл сайынғы банк
сыйақысы 14 пайызды құраса,
5-7 пайызға дейінгі сыйақы
мемлекет тарапынан беріледі.
Мемлекет тарапынан
белгіленген жыл сайынғы
5 пайыз сыйақы еліміздің
барлық санаттағы азаматтары
үшін, ал 7 пайыздық сыйақы
жетім балалар, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған
балалар, оның ішінде кәмелет
жасқа толған балалар (23
  ), мүмкіндігі
шектеулі жандарға, трт
немесе одан да кпбалалы
отбасыдан шыққан балалар
мен аз қамтылған отбасыдан
шыққан балаларға арналған.
Ерекше атап тер жайт, бұл
жинақтау салымы тек білім
алу мақсатына ғана ашылады.
Қайырымдылық жасау –
әрбір азамат үшін ізгіліктің
басты крінісі мен асыл
қасиеттерінің бірі. Ал атаанасының қамқорынсыз
қалған қаракздеріміздің
білім алуына жол ашу Серік,
Илья, Василий сынды
спортшыларымыздың
абыройына абырой қосса
керек. Ізгі бастаманы зге де
отандастарымыз іліп алып
кетсе, нұр үстіне нұр болар
еді.
!  "

С тобына
Словакия, Литва,
Футбол
зірбайжан
сынды
құрамалармен
бірге түскен жас рендерге жеребе
жолдас болды деп айта алмайсыз.
Оның үстіне алғашқы ойын оңай
шағылар жаңғақ деуге келмейтін
Словакия болса, кңілде күдік
болмай қайтсін?! «Сүріндік дей бер»,
дескен футболды бір кісідей білетін
жанкүйерлер. Алынбас асуға баланған
словакиялықтар есеп аша алмай дал
болатынын ешкім дп басып айта
алмас еді. Бапкер ақылына құлақ
асқан футболшыларымыз тең есепті
ұстап қала алды. Топтағы екінші ойын
Литваның зірбайжан құрамасын
2:1 есебімен жеңуімен аяқталды.
Алдымен Қазақстан – зірбайжан

нәтижесін берді де. Жанәлі Пайруз
қай кездегідей белсеніп есеп
Жыл сайын
ашқан. Соғылған голдан
кейін біраз аңдысқан
Санкт-Петерборда
қарсыластар бір-бірінің
жалауы желбірейтін
аңысын аңдып бақты.
Гранаткин мемориалы
Словениялықтар
Еуропа
биыл қазақ жанкүйері үшін
командаларына тән
қуанышпен басталды. Әр
ойын крсеткісі
келген. Алайда
жылдары жеңіліс тауып жүретін
«сұңқарлар»
жасөспірімдер командасына бұл
допқа кбірек
жолы да сенім артқандар аз болатын.
иелік етті.
Қарсылас
Жеребе тартылған кезде-ақ көңілі
шабуылын
күпті болған мамандардың
тойтарып, кезі
Словакиядан өту қиынның
келгенде зі де
тап беруді жн деп
қиыны дегендері бар еді.
шешкен. Сондай
Алайда бағымызға
бір сәттерде, дәлірек

орай бәрі керісінше
болды. Енді басынан
бастайық.

ЖЕҢІСПЕН
БАСТАЛҒАН ЖЫЛ

матчында 2:2 есебі тіркелді. Бұл
ойында Тараз ңірінің түлегі
Еркебұлан Сейдахмет ерекше кзге
түскен еді. Болашағынан үміт күттірер
бала деп баға берген жұрт. Бұдан
кейін Словакия мен Литва арасында
ткен матчта есеп ашылмады. Нағыз
шиеленіс енді басталды. Үшінші
турда қай команданың плей-офф
кезеңіне шығатынын бағамдау қиын
еді. Топтан қиналмай шығады деген
литвалықтар трт ұпаймен топ бастап
тұрған. Қазақстан жасспірімдері
екі ұпайды еншіледі. Александр
Кузнецов шәкірттерінің жігерін
қалай жанығаны беймәлім, ұлттық
құраманың ізбасарлары Балтық
жағалауынан келген құрдастарын
екі доп айырмашылығымен ұтты.
Бұл ойында Жанәлі Пайруз бен
Еркебұлан Сейдахмет кзге түсті. Қос
доп та солардың
еншісінде. Сйтіп
аталған турнирде
Қазақстанның
жасспірімдер
құрамасы з
тарихында тұңғыш
рет ширек финалға
жолдама алды,
тіпті топтан бірінші
орынмен шыққанын
ерлікке балап
жатқандар табылды.
Дегенмен,
плей-офф кезеңінде
әлсіз қарсыластың
болмайтыны ақиқат.
Былайша азулы
саналатын Словения
былтырғы жылғы
жарыс жеңімпазы
болатын. Бірнеше
ойыншысы жоғары
деңгейдегі еуропалық клубтарда
ойнайды. Бірақ біздің жігіттер
ыққан жоқ. Керісінше, қарсыластың
апшысын қуырып бақты. Ол з

ҚАНАТТЫҢ
КЕЛЕСІ
ҚАРСЫЛАСЫ
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Кп жылдар бойы балалар мен
жасспірімдер және бұқаралық
футбол департаментінде жұмыс
жасаған Утробин кптеген
қызықты мәліметтер келтірді.
Оның айтуынша, Қазақстан Футбол
федерациясының сараптама блімі
әлемдік тәжірибелерге сүйеніп,
зерттеу жасаған. Мынадай қызықты
қорытындыға келген:
Dткен маусымда премьер-лигада
1996 жылы туған, жастар құрамасында
доп тебуге мүмкіндігі бар 23 жас
нер крсеткен. Олардың алтауы бір
тайм да ойнамаған, 2 ойыншы 1-2
минут қана алаңға шыққан. Барлық
айтқанда, 62-минутта з айып
уақытты алғанда, жас футболшылар
алаңында Астановты шалып жыққан
4140 минут ойнаған. Бұл турнирдің
Словения ойыншысы жазаға лайық
жалпы уақытының 1%-н ғана құрайды.
еді. Солай болды да. Сұлтанбекті
1% – бұл орта есеппен алғанда әр
сұлатқаны үшін треші 11-метрлікті
команда жас ойыншыға 10 минут
нұсқады. Айдос Орал мүлт кеткен
ойнауға мүмкіндік береді дегенді
жоқ, тіпті ойын соңында матчтың
білдіреді. Осы уақыт ішінде жастар
үздік ойыншысы атанды. Есеп: 2:0.
турнирдегі барлық голдың 1,6%-н
Сенсация деп бағаланған ойыннан
соғады. Сонда 517 минут сайын бір
соң, ресейлік бірқатар басылымдар,
гол соғады деген сз. Сырттан келген
«Турнирдің жаңа жеңімпазы пайда
келімсек футболшылар барлық
болды, ол – Қазақстан» деп жазған-ды. голдың 47,4%-н соғады екен. Бір
Қазақстан Футбол
голды қақпаға тоғыту үшін оларға
федерациясының бас менеджері
754 минут қажет болатын крінеді.
Игорь Утробин «  
Басқаша сзбен жеткізгенде, жастар
ө
ә    ә  
кірме ойыншылардан еш қалыспайды,
   ө 
тіпті олардан артықшылықтары да
 .    
бар. Dзге де крсеткіштер бойынша,
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атап айтқанда, ойын сапасы жағынан,
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мәселен, қарсыластың добын қақшып
" " », –  . «%
алу, допты алып жүру,
алдамшы қимылдар
ж
жағынан да жергілікті
ааяқдопшылар ешкімнен
к
кем түспейтіні белгілі
б
болды. Жастарға сенім
б
білдіру крсеткіші
б
бойынша 66 ел
іш
ішінде үшінші тұр.
С
Сондай-ақ менеджер
еел клубтарының жас
ф
футболшыларға аса мән
б
бермейтініне қынжылды.
Қ
Қазақстанда талантты
б
буынның сіп келе
ж
жатқанын Гранаткин
м
мемориалынан круге
б
болатынын айтты.
Материал жазылып
 ө  
ж
жатқанда Қазақстан мен
! "#
Г
Грекия жасспірімдері
$ ө %
о
ойнаған болатын. 2:1
еесебімен гректерді ұтқан
жерлестеріміз айды аспанға
    " "  » бір-ақ шығарды. Енді финалда Санкт &  ""     
Петербор – Ресей жасспірімдер
 : «' ө "( $(
құрамасы матчының жеңімпаздарымен
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ойнайтын болады.

Кәсіби
бокс

Кәсіпқой
боксшы Қанат
Ислам ақпан айына
жоспарланған
жекпе-жекте
бразилиялық
Робсон Ассиспен
жұдырықтасады.
Бұл туралы
спортшының
ВКонтактедегі
тобында айтылған.
Бірінші орта салмақта сынға түсетін Исламның бұл
жолғы қарсыласы – бразилиялық Робсон Ассис. Ассис бұған
дейін 19 кездесу ткізіп, оның 16-сында жеңіске жетсе, үш
жекпе-жекте жеңіліс тапқан. Соның ішінде бразилиялық
қарсыластарын нокаутқа жіберіп, 9 кездесуін мерзімінен
бұрын аяқтады.
Мұның алдында Қанат Исламның кіші Рой Джонстың
қатысуымен тетін бокс кешінде жекпе-жек ткізетіні
хабарланған еді. Бокс кеші 17 ақпан күні Делавэр штатының
Уилмингтон қаласында теді.

Ауыс-түйіс

КАКАУ
КЕТТІ

Футзалдан
Ф
Қазақстан
құрамасының жаңа
бас бапкері болып бразилиялық маман Жозе Алесио
Да Силва тағайындалды.

Футзал қауымдастығының ресми сайты жазғандай,
Алесио ұлттық құрамаға бас бапкерлік етіп келген
отандасы Какауды алмастырады. Ал Какау мұның алдында
«Қайрат» клубын жаттықтыруға ден қоятынын айтқан
болатын.
Жаңа бапкердің келісімшарты қай мерзімге дейін
жасалғаны нақтыланбаған.
Айта кетсек, 48 жастағы Алесио Бразилияның Ресифи
қаласында туған. Бұған дейін ол Какаудың Қазақстан
құрамасы мен «Қайраттағы» кмекшісі болып жұмыс
істеді. Ұлттық командада 2015 жылдың қарашасынан бері,
ал алматылық клубта 2014 жылдың қыркүйегінен бері
қызмет атқарып келеді.
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Универсиада – 2017
Алматыда алауы
желбірейтін 28-ші қысқы
Универсиаданың басталуына
санаулы күн қалды. Кімнен
үміт күтеміз? Кімдер жеңістің
тәтті дәмін сезінуге дайын?
Сараптап көрсек.
Ең алдымен ауызға сзсіз,
мәнерлеп сырғанаудан Сочи
Олимпиадасының қола жүлдегері,
2013 жылғы лем чемпионатының
күміс жүлдегері Денис Тен ілігеді.

иемденді. Бұл оның ересектер
арасындағы тырнақалды табысы
деуге әбден негіз бар. 2015
жылғы Универсиадада
күміс жүлде еншілеген.
Дмитрий Рейхерд –
фристайлшы. АҚШ-та
ткен лем кубогінің
кезеңінде жеңімпаз атанды.
1989 жылы Dскеменде
дүниеге келген рен алдағы
додада атой салмақ ниеті
бар екенін жасырмайды.
2007 жылы Швейцарияда
ткен параллелді могулда
жасспірімдер арасында
алтын медалді еншілеген.
Басқа да жетістіктері
жетерлік.
Шымкенттік
Жанбота Алдабергенова

КІЛ МЫҚТЫДАН
КІМ МЫҚТЫ?
Тен – әлемдік мамандардан
з бағасын алған нағыз
марғасқаның зі. Студенттер
сайысындағы 24 жасар басты
үміткер зінің жеңіске жетеріне
еш күмәні жоқ екенін айтады.
Шорт-тректен кемінде
қос жүлде бұйыруы керек деп
топшылайды осы спорттың
басы-қасында жүргендер.
Қысқа қашықтықты жылдам
жүгіріп тудің хас шебері –
Абзал Ажғалиев. Dткен жылы
АҚШ-та ткен лем кубогінде

500 метр қашықтықта жеңімпаз
атанған жерлесіміз, 5000 метрлік
ерлер эстафетасында қола жүлдеге
де ие болды. Спортшы биыл 25
жасқа толады. 2014 жылғы Сочи
Олимпиадасының қатысушысы.
Фристайлшы Юлия Галышеваға
да бапкерлері сенім артып отыр.
Оның себебі де бар. Шаңғы
фристайлының бір түрі – могулден
2015 жылғы лем чемпионатының
қол жүлдесін жеңіп алған Юлия,
жасспірімдер арасындағы әлемдік
чемпионаттарда екі
рет топ жарды. Азия
ойындарының екі
дүркін жеңімпазы.
Галина
Вишневская –
семейлік спортшы.
Жасы – 23-те.
Галинаны биатлон
спортының
болашақ жұлдызына
балайтындар
кп. Ұтып алған
жүлделері де аз емес.
Оберхофта ткен
биатлоннан массстартта 4 орынды

Серпін

– Қазақстанның Алматы
Универсиадасындағы басты үміт
күтіп отырған спортшыларының
бірі. Қаршадай қыз шаңғы
акробатикасын жетік меңгерген.
Еуропа кубогінің иегері,
фристайлдан лем кубогі
кезеңдерінің жүлдегері Жанбота з
жерімде алтын алмасам, маған сын
деп жүргендер қатарында.
Қысқы спорт түрлерін з
деңгейінде зерттеп жүрген
журналист Руслан Меделбек
«Қазақстан жалпы жүлде қоры
бойынша алғашқы үштікке
енеді, Ресейдің басты қарсылас
болатыны анық. Қытай мен
Беларусь спортшылары да дес бере
қоймас. Dз басым шорт-тректен
3 алтын аламыз деп ойлаймын.
Денис Тенге тең келер қарсылас
болмайды. Галина Вишневская
биатлоннан бірнеше жүлде алуы
ғажап емес. Екатерина Аидова
алтыннан үміткер бола алады.
Аидованың 500 метрде конькимен
сырғанауда екі жүлде алатын
мүмкіндігі бар. Шаңғышыларымыз
бірнеше жүлдені қоржынға
салады», дейді.
Міне, біз
атап ткен
спортшылар ел
намысын қолдан
бермеуі керек.
Бұл жастардан
блек тағы да
жеңімпаздардың
шығары сзсіз.
Сенсациялардың
тіркелуі де
заңдылық.
Сондықтан ел
жастарының
соңынан үмітпен
қарауға болады.

ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ӨНІМ

Жуырда
«Филип Моррис
Интернэшнл»
инновациялық
өнімді
сатылымға
шығарды.
IQOS жаңа
технологиялық өнімі
Швейцарияның
Зерттеулер мен
әзірлеу орталығында
жасалды. Бұл
шылымның
балама түрі
болып табылады.
Артықшылығы
түтінсіз, күлсіз
және жағымсыз иіс
болмайды.

Жаңашылдық
ә
әлемнің
4
400-ден
аса
ғал
ға
ғалымдарының
о жылдаған
жы
он
зерттеулеріні нәтижесінде
зе
зерттеулерінің
жүзеге асты. Жобаны жүзеге асырып
отырған кәсіпорын басшысы Андре Калантзопулос
«Келешекте осы жаңа німді жеткілікті
дәрежеде тарататын сәт келетініне және ер
жеткен тұтынушылар осы німді білетіндеріне
сенімдімін. Сондай-ақ елдердің үкіметтерімен
бірлесіп, темекілерді нарықтардан шығару кезеңін
бастаймыз. Осы уақыт жақын арада келетініне
кәміл сенемін», – деді. Бүгінде IQOS жүйесін
Жапония, Италия, Швейцария және Ресейден блек,
оннан аса елдерде сатылады. 2014 жылы Италия
мен Жапонияда німді шығарған сәттен бастап 1
миллионнан аса азамат шылып шегуді қойған.
 

 

  

МИЛЛИАРДЕРДІҢ
БАЙЛЫҒЫ

E-mail: jas_qazaq@mail.ru
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Біреудің қалтасындағы ақшаны санау әсте дұрыс емес,
әрине. Дегенмен OXFAM халықаралық ұйымы әлемнің
жарты байлығы небәрі 8 адамның қалтасында екенін
есептеп шығыпты. РБК порталының хабарлауынша, олардың
байлығы ғаламшардағы ең кедей бөлігін құрайтын елдердегі
3,6 миллиард адамның байлығымен тең екен.

3,6 миллиард
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Ұлдай САРИЕВА – Батыс Қазақстан облысы
(8 705 150 48 30)
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Айхан БАШТАШ – Осло,
Норвегия mahmutba@online.no
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Мұхтар ШЕРІМ – Оңтүстік Қазақстан облысы
(8 701 428 21 08)
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Фарида МҰҢАЛҚЫЗЫ – Маңғыстау облысы
(8 702 799 06 22)
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компьютер орталығының жетекшісі
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Асқар АҚТІЛЕУ – Ақт=бе облысы
(8 778 523 44 96)
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БИЛЕТ ҮЙ,
КЕҢСЕ ЖӘНЕ
ЖҰМЫС ОРНЫНА
ЖЕТКІЗІЛЕДІ

ЖОЛАУШЫЛАРДЫ
АВТОБУС ЖӘНЕ
VIP КӨЛІКПЕН
ТАСЫМАЛДАУ

ТҮРКИЯ!!!

Алдын ала брондау!!!

БҮКІЛ ЕУРОПА

(шопинг, демалыс, емделу)

БАРЛЫҚ БАҒЫТТАРҒА
АРНАЛҒАН ӘУЕ БИЛЕТТЕРІ

Алматы қаласы және облысы
бойынша автобустар мен
автомобильдерді жалға алу
Алматы, Абылай хан даң. 71
Тел: 8(727) 278 02 13,
8(727) 279 37 75
Факс: 8(727) 279 37 68.
Ұялы тел: 8701 439 05 78
e-mail: info@temtour.net

қайтыс болуына байланысты «Жас қазақ» басылымының ұжымы қайғырып, к=ңіл айтады.

Шынаргүл ОҢАШБАЙ – Алматы облысы
(8 701 503 02 76)
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TRAVEL AGENCY

кезіндегі
әндер
қосылып
тұрды.
Оның себебін білу үшін сауда
үйінің директорына бардым.
Ол нақты бір жауап бере
алмады. Мен қазақтілді әннің
үлесін 80 пайызға арттыруды
ұсынып отырмын. Себебі
бүгінде мемлекеттік тілде
небір жақсы ән бар. Неге
оларды насихаттамасқа? Мен
ұсынысымды тікелей Әсет Исекешевке (Астана
қаласының әкімі – ред) қаратып айттым. Кешелі бері
қаншама сайт бөлісті. Жоғарыдағыларға жеткеніне
сенімдімін. Енді олардың әрекетін күтемін. Себебі
ұсынысымды қолдаушылар жағы өте көп.

Байқал БАЙ!ДІЛОВ – Ақмола және
Солтүстік Қазақстан облыстары (8 778 910 45 34)
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ӘЛЕМНІҢ ӘР ТҮКПІРІНЕ
ҰШАҚ БИЛЕТІМЕН
ДЕМАЛУҒА МҮМКІНДІК

Белгілі публицист, қоғам қайраткері, әріптесіміз «Айқын» газетінің Бас редакторы Нұрт=ре Жүсіпке анасы
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3,6 МЛРД
АДАМ

РГ

– Қазіргі таңда
телеарнада қазақ
тілі қанша пайыз
болу керектігі заңда
нақты көрсетілген. Ал
қоғамдық орындарда
қазақ тілінің үлесі
қанша болу керек? Ол туралы заң жоқ. Бір ғана
Астана қаласын мысал ретінде келтірейін. Қоғамдық
орында жүргендердің 80 пайызы қазақ. Олардың
тыңдайтыны орыс немесе басқа тілдегі әндер.
Астанадағы «Мечта» сауда үйінде Кеңес одағы
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Мұхтар ТАЙЖАН,
қоғам қайраткері:

40

ЛА

– Мұхтар Болатханұлы, сіздің қоғамдық орындарда қазақ
қ
әндерін қою туралы ұсынысыңыз әлеуметтік желіде қызу
у
талқылануда. Қолдаушылардың қатары көп. Бұл мәселеге
ге
байланысты қандай да бір жауап алдыңыз ба?
ЖАУАБЫ:

УОРР

ОРТЕГА

75 МЛРД $

ЛУМ

«ЖАС
ҚАЗАҚТЫҢ»
САУАЛЫ

Біздің алмастай =ткірлігіміз. Теңдессіз айбынымыз.
Vліспей, беріспейтін мінезіміз. Үлкеннің жолын кеспеген
ізгі ниетіміз. Ағаға іні құлақ түрген, үлкенге кіші арқа
сүйеген заман. Бірлігі үшін біріккен,
тыныштығы үшін жұмыла күрескен.
Уәдеге берік болған. Vзіне сенгеннің
сойылын соққан. Семсерін себепсіз
сермеген. Экрандағы тарих беттері осы
қасиеттерімізді қайта еске салды.
Фильм идеясының =ресі жеткен
к=рерменге ақырын ақтаратын
сыры бар. Басты кілт – алмас
қылышта. Алдағы мақсатымызды
еске салатын. Күшпен к=п
нәрсені ұстап тұру мүмкін емес.
Білектің күшімен. Фильмдегі
басты идея осында. Қауқарымыз
басқа да.
Алмас қылыштай =ткір
мінезімізді қолданудың басқа
да ұтымды жолы бар. Оның күші
білімде. Ендігі мақсат – алмас
таспен к=мкерілген тәж кию.
!лемдік саясаттың сахнасында.
Ақыл, білім, даналықтың бар күші
осы мақсатқа жұмылдырылса игі. Біз
к=реген ұлттың ұрпағымыз. Мәңгілік
елге айналу басты мүддеміз. «Алмас
қылыш» идеясының бар айтпағы да осында.

МАЙКЛ Б

Vткенге тартыс тудырып қажет емес. Оның куәгерлері
жоқ. Тарихи айғақ бар. Бұл біздің кең-байтақ жеріміз.
Шекарамыз. Еншіміз.
Жеңіс әр ұлтқа да
қажет. Тәуелсіздігі үшін.
Тыныштығы үшін.
Еркіндігі үшін.
Жер мен шекара үшін
мәмілеге келу қиын.
!ркім =з мүддесі
үшін күреседі. Қазақ
хандығын құрудың
түпкі мақсаты да
осы. Тәуелсіздік
үшін. Қан
т=гілген. Қанша
ғасыр. Күрес
жүрген.
Жер шарында
ел к=п. Бірақ
пейіл тар. Осы
пейілдердің соғысы
саясатпен =лшенеді.
Мінезсіз шешілмейді.
Ақыл-парасатсыз
айқындалмайды.
К=регендіксіз
келешегің к=рінбейді.
К=шбасшысыз к=шің мақсатты
жеріне жетпейді. Керей мен Жәнібектің
күресінің жалғыз мәні де осы.
Фильмде біз назар аударатын басты құндылық бар.
Vте ұтымды теңеу. Дұрыс болжам. Нақты мінездеме.
Рухымызға. Болмысымызға. Бұл жазушы Ілияс
Есенберлиннің тақырып таңдаудағы ұтымдылығы.
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Ұлт.
Мүдде..
Мүдде
Болмыс.

Шығарушы:

« 

»

Директордың
орынбасары


Бас есепшi
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Алматы, Төле би, Мира, 111
Тел: 8(727) 278 02 13,
8(727) 279 37 75
Факс: 8(727) 279 37 68.
e-mail: info@temtour.net

Интерконтиненталь
Желтоқсан, 181
Тел: 8(727) 258 28 04
Ұялы тел: 8701 782 70 70
Астана, Республика, 5
Факс: 8(7172) 439 559
Тел: 8(7172) 439 558; 439 306
Astana@ temtour.net

 % &!6 7!:
050009, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы,
93-үй (Абай даңғылының қиылысы)
Телефондар: 8(727) 394-37-22; факс: 394-39-68
Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 394-39-67
(жарнама б=лiмiнің ішкі н=мірі 108)
Газет «Дәуір» ЖШС РПИК
(Алматы қаласы, Қалдаяқов к=шесі, 17-үй)
тел: (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №2101;
Бағасы келiсiм бойынша

Айлық таралымы – 52 000 дана
Газет 2004 жылғы 14 желтоқсанда ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгiнде тiркелiп,
бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы
№5710-Г куәлiгi берiлген.
Мақала авторының пiкiрi редакция к=зқарасын бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.
Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз к=шiрiп басуға болмайды.

Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады,
сондай-ақ «AirAstana», «Etihad Air ways», «Turkish Airlines», «BMI», «QazaqAir» əуежолдарының ұшақтарында бар.

Лиц.ТО-062№013472, выд.МТиС РК

У

СА

ТҰ

Идея үлкен миссия
ссия көтереді. Көркем туындының
түпкі айтар ойы
ы маңызды. Табиғатын түсіну
үшін. «Алмас қылыш»
ыш» фильмінің мазмұнынан,
көркемдік сапасынан
бұрын
астарлы
оқу
ынан бұ
бұры
рын
н ас
ста
тарл
рлы
рл
ы ой
ойын
ойын
но
қу
қу
маңыздырақ. Өзімізді
тану
үшін.
Болмысымызды.
мізді т
ану
у үш
ү
шін
н. Бо
олм
лмыс
ысым
мы
ыз
зды
ды.
ды.
Мақсатымызды. Мүдд
Мүддемізді.
демізді
д.
ді

ФБ

ЕР

С
КЕ

ЕФ

www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz

ТАРАЗЫ

ДЖ

8

8

АЙНА

43,6 МЛРД $

№1 (625) 20 қаңтар 2017 жыл

