
 Аудандық қоғамдық-саяси газет

¹43
(913)

Бейсенбі, 29 қазан 2015 жыл 

Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

27 қазанда Ақордада Мемлекет басшысы Нұрсұлтан На-
зарбаев пен Жапония Премьер-министрі Синдзо Абэның 

ресми кездесуі өткен болатын. Екіжақты кеңейтілген құрамда 
өткен отырыстан соң, БАҚ өкілдеріне арналған мәлімдемеде 
Жапон Үкіметінің басшысы екі ел атом энергетикасын бейбіт 
мақсатта пайдалануға ниетті екендігін жеткізді, - деп хабарлайды 
Baq.kz тілшісі.
- Біз өз Тәуелсіздігімізді жариялаған алғашқы жылдарда-ақ, Жапония 

мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасты бірден жақсарта түстік. 
Мұның бірден бір себебі, екі халықтың ядролық қарудың зардабын 
тарту тағдыры бір-бірін сөзсіз ұғыстырып, жақындастырған секілді. 
Бұл ретте біздің халыққа, әсіресе, ядролық қарудан зардап шеккен 
Семей өңірінің тұрғындарына көрсеткен Жапонияның көмегі үшін зор 
рахметімізді айтамыз. Осы бағытта ресми түрде Қазақстанға 1 млрд 200 
млн доллар көмек көрсетілген еді. Ендеше, біз өзара ынтымағымызды 
сақтай отырып, болашақта осындай қарым-қатынасты тереңдете 
беруге мүдделіміз, - деді Нұрсұлтан Әбішұлы.
Ал өз кезегінде сөз алған Жапония Премьер-министрі Қазақстанның 

халықаралық деңгейдегі бүгінгі беделі мен әлемдік аренадағы маңызды 
рөл ойнап отырғандығына тоқтала келе, Қазақстан мен Жапония 
сенімді старатегиялық серіктес болып табылатындығына тоқталды.

- Біз бүгінгі кездесуде өте өзекті үш мәселе бойынша терең 
талқылаулар жүргіздік. Оның бірі – екі ел арасындағы экономикалық 
реформаларды қолдай отырып, мемлекеттік-жекеменшіктік сектордың 
өзара үндесе дамуына тиімді жағдайлар жасау болса, одан кейінгісі, 
атом энергетикасын бейбіт мақсатта пайдалануға уағдаластық. 
Соңғысы, өнеркәсіп саласы мен медицинада жапондық диагности-
ка жүйесін енгізу үшін білікті кадрларды даярлау саласында жаңа 
ынтымақтастықты бастауға келістік, - деді Синдзо Абэ.
Жалпы алғанда, екіжақты келіссөздер нәтижесінде Қазақстан мен 

Жапония арасында сирек кездесетін металдарды барлау мен атом 
энергетикасы, банк секторы, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы 
саласы мен көлік саласы және оның инфрақұрылымындағы бірлеске 
жобалар жүзеге асады деп күтілуде.

Baq.kz.
*  *  *

Елде
Қазақстан мен Жапония атом Қазақстан мен Жапония атом 
энергетикасын бейбіт мақсатта энергетикасын бейбіт мақсатта 

пайдалануға ниеттіпайдалануға ниетті

 Үш жыл сайын мемлекеттік қызметшілердің кәсіби 
біліктілігін арттыру көзделіп отыр. Бұл туралы бүгін Сенатта 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 
заң жобасын таныстыру барысында ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
төрағасының орынбасары Саян Ахметжанов мәлімдеді, деп ха-
барлайды BNews.kz тілшісі. 

«Ұлттық жоспардың шеңберінде заң жобасы барлық мемлекеттік 
қызметшілерге, оның ішінде құқық қорғау органдарының қызметшілеріне 
қолданылатын болады. Тек қана конкурс арқылы меритократияға 
негізделген мансаптық модельге өту қарастырылған. Яғни, «Б» 
корпусының жоғары тұрған лауазымдарына төменгі лауазымдарда 
жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілердің қатарынан конкурс арқылы 
жоғарылату көзделген. Осыған байланысты қазіргі заң жобасында 
конкурстың екі түрі әзірленді – ішкі және жалпы байқау», - деп баяндады 
С.Ахметжанов. 
Оның сөзінше, бірінші сатыда конкурс жеңілдетілген тәртіп бойынша 

мемлекеттік органның қызметшілері арасында өтеді. Егер лайықты 
үміткерлер табылмаса, жалпы мемлекеттік қызмет ішінде конкурс жа-
рияланады.

«Ішкі конкурс арқылы үміткерлер анықталмаса, онда мемлекттік бас-
шы, мемлекеттік орган жалпы конкурс тағайындайды. Заң жобасында тек 
қана төменгі лауазымнан үш сатылы іріктеуден өту арқылы мемлекеттік 
қызметке кірудің рәсімдері жетілдірілген», - дейді ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 
орынбасары. 
Заң жобасында мемлекеттік қызметшілерді тұрақты түрде оқыту 

негіздері қарастырылған. Сөйтіп, мемлекеттік қызметшілердің үш жылда 
бір рет кәсіби біліктілігін арттыруы заңнамалық тұрғыда бекітіліп отыр. 
Сондай-ақ, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби әлеуетін неғұрлым 
тиімді пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілердің ротациясы жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызметшілер 
басқа жерге ротация кезінде жекешелендіру құқығынсыз қызметтік 
тұрғын-жаймен қамтамасыз етіледі.

BNews.kz .

Мемлекеттік қызметшілер үш жыл сайын Мемлекеттік қызметшілер үш жыл сайын 
кəсіби біліктілігін арттыруға міндеттелмеккəсіби біліктілігін арттыруға міндеттелмек

С.Киров атындағы зауыт «Отау 
ТВ» (106 канал) ұлттық сандық 
теледидардың жабдықтарының 
толық жиынтығын 17000 теңге 
бағасы бойынша жүзеге асырады.
Бұл – аймақ бойынша «Отау ТВ»  
құрылғысына ең төменгі баға. 
Жеке және ұжымдық өтінімдер 

қабылданады. 
Өтінішті Айыртау ауданының ішкі 

Құрметті айыртаулықтар!Құрметті айыртаулықтар!

саясат бөліміне 21-9-21 нөмірі бой-
ынша бере аласыздар. 

Құрметті айыртаулықтар!
Біз сіздерге ауданда республикалық, облыстық, 

аудандық газеттердің мерзімді басылымдарына жазылу 
науқаны жүріп жатқанын хабарлауға қуаныштымыз. 
Біздің – «Айыртау таңы» мен «Айыртауские зори» 
аудандық баспалары өңірде болып жатқан барлық 
жаңалықтардан әрдайым хабардар. Біздің газет 
беттері арқылы редакция ұжымы халыққа мемлекеттік 
бағдарламалар артықшылықтарын, салық және еңбек 
кодексіндегі жаңалықтар, тұлғалар туралы, ауданда 
кәсіпкерліктің, ауылшаруашылықтың және басқа да 
салалардың дамуы, қазақстандықтардың этносаралық 
келісімі мен бірлігі туралы жеткізуге тырысады. Біз, 

Жазылу науқаны – 2016
Біз сіздер үшін жұмыс жасауға қуаныштымыз!Біз сіздер үшін жұмыс жасауға қуаныштымыз!

аудандық баспаның тілшілері келер Жаңа жылда жаңа 
бағдарламалар, байқаулар, қызықты материалдар және 
өзекті тақырыптарға сұхбаттар дайындап жатырмыз. 
Оқырмандарымыз бен жазылушыларымызға қол жетімді 
болсын деген мақсатта жазылу бағасын өткен жылдың 
деңгейінде қалдырдық. 
Жазылу науқанының қорытындысы бойынша ең 

көп жазылушылары бар ең үздік ауылдық байланыс 
бөлімшесін анықтап, ақшалай сыйақы береміз. Сондай-
ақ мыңыншы жазылушы мен белсенді пошташыны 
фирмалық сыйлықтар күтіп тұр. 

Ирина БУРКОВСКАЯ,
«Айыртау-Информ» ЖШС директоры.

Елбасының  Жарлығына сәйкес қазан 
айының соңғы жексенбісі Әлеуметтік қорғау 

жүйесі қызметкерлерінің күні болып белгіленген 
болатын. Бұл әлеуметтік сипаттағы проблема-
ларды шешуге дайын, қолдауға, қамқорлыққа 
және тұрақты назарға мұқтаж жандарға көмек 
қолын созатын адамдардың кәсіптік мерекесі.
Өткен сенбіде аудандық Ақан сері атындағы 

Мәдениет үйінде Әлеуметтік қорғау жүйесі 
қызметкерлерінің күніне арналған мерекелік 
салтанатты жиын  болып өтті. 

Салтанатты жиында әлеуметтік қорғау жүйесі 
қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтаған 
аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров: «Біздің 
азаматтарымыздың әлеуметтік қорғалуы Сіздердің 
кәсібилеріңіз бен күнделікті қызметтеріңізге байланы-
сты. Сіздердің барлық күш-жігерлеріңіз ең алдымен, 
халықты мұң-мұқтажына толық жауап беретін және 
қазіргі заманғы халықаралық стандарттарға сай келетін 
әлеуметтік қорғау жүйесін дамытуға бағытталады. 
Осы салада Сіздер барынша аянбай еңбектеніп, 
әлеуметтік қорғауға мұқтаж жандардың игілігі үшін 
қызмет етіп келесіздер. Осындай қиын да қастарлі 

Мереке мезеті
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУДАН ШЕТ ҚАЛМАЙДЫӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУДАН ШЕТ ҚАЛМАЙДЫ

еңбектеріңізге алғысымды білдіремін»- дей келе, 
отбасының амандығын тіледі 
Сонымен қатар Ағзам Ахметжанұлы қажырлы 

еңбектері, жоғарғы кәсібиліктері үшін және Қазақстан 
Республикасының  әлеуметтік  қорғау  жүйесі 
қызметкерлерінің Күнін мерекелеуге  байланысты 
аудан әкімінің Құрмет грамоталарымен ауданның 
жұмыспен қамту орталығының маманы Тұрғынбек Бей-
сембаевты, ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің әлеуметтік қызметкерлері 
Гүлнұр Жүсіпова мен Әлия Сәбитоваларды мара-

паттаса, аудан әкімінің Алғыс хат-
тары ауданның жұмыспен қамту 
орталығының маманы Бауыржан 
Белгібаевқа, ауданның жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің әлеуметтік қызметкерлері 
Надежда Скородилова мен Баян 
Тастеміроваға, ауданның жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің саңыраулар тілінің аударма-
шы маманы Наталья Шевченколарға 
табысталды.
Облыста өткен сала қызметкерлерінің 

салтанатты жиынында ауданның 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы 
Ерлан Қазбеков облыс әкімі Ерік 
Сұлтановтың Құрмет грамотасымен 
марапатталса, өңір басшысының 
Алғыс хатымен ауданның жұмыспен 
қамту орталығының бас маманы 

Қуантай Жүсіпов марапатталды.
Ауданның әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерін 

еңбек ардагерлері Сәлима Баксина мен Ида Смирно-
валар да жүрекжарды алғыстарын жеткізді.
Салтанатты жиынға қатысушылар танымал өнер 

ұжымдары мен әртістердің мерекелік концертін тамаша-
лап, жүздеріңізден жылы шырай, жүректеріңізден жылу 
арылмасын, егде адамдарға жасаған жақсылықтарың 
алдарыңыздан шықсын. Мерекелі де мерейлі күндеріңіз 
көп болсын деген шынайы ықылас-ниеттерімен 
тарқасты.

Бағлан ҚОЖАҚОВ
Суреттерді түсірген автор.
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Өткенге үңілер 
болсақ ,  бүгінгі 

бейбіт өмір жолын-
да ата-бабаларымыз 

талай қанды қырғындарды ба-
сынан өткергенін көреміз. Хандық 
дәуірлердегі  дүрбелеңдерді 
айтпағанның өзінде, ашаршылық 
пен қуғын-сүргін халқымызға зор 
зардабын әкелді. Ел тарихындағы 
Ұлы Отан соғысының да беттері 
ерекше.  Неміс басқыншыларына 
қарсы жүргізілген күресте қазақ 
қаһармандары қайтпас ерліктің 
үлгісін көрсетті.
Үстіміздегі жылдың мамыр ай-

ында Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
орай газетімізде «Жастық шағын 
отты жылдар шарпыған» атты 
тақырыбымен майдангер-жауынгер 
Ғазиз  Молдахметов  жайында 
мақала жарық көрген болатын. Га-
зет оқырмандарына тағы да бір 
Жеңіс солдаты жайлы деректерді 
толықтырып  ұсынғанды  жөн 
көрдім. 

1908 жылы Қоскөл ауылында 
дүниеге келген  Ғазиз Молдах-
метов 1939 жылы  міндетті әскер 
қатарына алынып, Мәскеу түбінде 
атты әскер кавалериясында әскери 
міндетін абыроймен атқарады. 
1941 жылдың  мамыр  айының 
соңында әскери міндетін өтеген 
соң туған ауылына оралады.  Араға 
бір ай салмай ауылға Ұлы Отан 
соғысының басталғаны туралы суық 
хабар да жетеді. Сол кездегі ауыл 
азаматтарының алғашқылары бо-
лып Ғазиз Молдахметұлы 1941 
жылдың 23 маусымында қанды 
майданға аттанады. Айыртаудан 
Қызылжар қаласына жаяу жүріп 
отырып, Қызылжар әскери комисса-
риатынан Псковь қаласы маңындағы 
Батыс майданына қарасты 317 
атқыштар дивизиясына түседі. Май-
дан даласында жаумен кескілескен 
айқастарды қазақстандық жауын-
гер алты рет жараланып, әскери 
госпитальдарда емделіп шыққан 
соң, қайта ұрыстарға қатысады. 
Ұрыстағы ерліктері үшін Ғазиз 
Молдахметұлы  «Ерліг і  үшін» 
медалімен марапатталады. 
Ол Белоруссия жерін азат етуде 

талай ерліктер көрсетіп, «Қызыл 
Жұлдыз» орденімен марапатталады. 
Жеңісті Берлин қаласында қарсы 
алған ержүрек жауынгер «Берлинді 
алғаны үшін» медалімен марапат-
талды. 
Жеңістен кейін Ғазиз Молдахме-

тұлы  1946 жылға  дейін  Қиыр 
Шығыста Иркутск қаласында әскери 
қыметте болады. Сонан соң ауы-
лына оралған жеңімпаз жауынгер 
ауылдағы еңбек майданына ара-
ласады. 
Ұлы Отан соғысындағы шайқас-

тарда көрсеткен ерліктері үшін 
Ғазиз Молдахметов «Отан соғысы», 
«Қызыл Жұлдыз» ордендерімен, 
«Ерлігі үшін» және бірнеше мерекелік 
медальдармен марапатталады.
Елге жеңіспен оралған май-

дангер 1966 жылға дейін ауыл-
да ветеринарлық фельдшер бо-
лып қызмет істейді. Сонан соң 
зейнеткерлікке шыққанша соғыстағы 
жарақаттары сыр бере бастаған 
соң ,  бақташы  болып  істейді . 
Зейнеткерлікке шыққаннан соң Ғазиз 
ақсақал бақташылықтан қол үзбей 9 
жыл абыроймен мал бағады. 
Бейбіт өмірде Сақан апаймен 11 

баланы дүниеге әкеліп, тәрбиелеп 

Тағзым

ӨЗ ИЕСІН ТАПҚАН МАРАПАТ

өсіреді. 
Ғазиз Молдахметұлы 1994 жылы 

бұл дүниеден озса дағы, соңында 
қалған ұрпақтары қарт майдангер 
өмірінің өшпес жалғасы. 

 Міне, осыдан 70 жыл бұрын, 
яғни 1945 жылдың 4 мамырында 
жаумен кескілескен шайқастардағы 
ерліктері үшін Ғазиз Молдахме-
тов ІІІ дәрежелі Даңқ орденіне 
ұсынылған екен. Неге екені белгісіз, 
сол марапат белгісіз жағдайлармен 
өз иесіне табыс етілмей қалады. 
Осы  марапатын  жан -жақты 

іздестіру барысында майдангердің 
ұлы, ауданымызға танымал аза-
мат, Айыртау орталық аудандық 
ауруханасының бас дәрігері Саят 
Ғазизұлы Молдахметов Мәскеу 
қаласына Ресей Федерациясының 
қорғаныс министрлігінің орталық 
кадрлық  мұрағатына  арнайы 
сұраныс жіберіп, енді міне сол 
І І І  дәрежелі  Даңқ  орденімен 

марапатталғаны тарихи құжат-
тармен расталып, марапат өз иесін 
тауып отыр.
Өт к ен  а п т а д а  о б лы с ты қ 

С .Мұқанов  атындағы  ғылыми-
әмбебап кітапханасының мәжіліс 
залында өткен салтанытты жи-
ында  Ресей  Федерациясының 
Қазақстандағы елшілігі бөлімінің 
сектор меңгерушісі Иван Чернышов 
осы марапатты дер кезінде ала 
алмаған Ғазиз Молдахметовтің Ре-
сей Федерациясының Президенті 
Владимир Путиннің қолы қойылған 
орден куәлігін ұлы Саят Молдахме-
товке табыс етеді. 
Ұлы Отан соғысының Жеңіспен 

аяқталғанына 70 жыл өтсе де, 
майдангерлердің ерліктері әлі 
толық бағаланып үлгермегендігін 
жоғарыдағы тарихи құжаттармен 
расталған деректерді келтіруге 
болады. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы «Әскери қызмет және 
әскери қызметшілердің мәртебесі туралы»  Заңының 16-бабына, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 маусымдағы №859 «Әскери міндеттілер 
мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алуды жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» қаулысына сәйкес, азаматтарды әскери есепке қою мақсатында,  
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімі ШЕШТІ: 

1. 2016 жылғы  қаңтардан  бастап наурызға дейін тіркеу жылы он жеті жасқа 
толатын Қазақстан Республикасы ер азаматтарының «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің әскерге шақыру учаскесінде (келісім бойынша) тіркеуі және 
медициналық куәландыруы ұйымдастырылсын және қамтамасыз етілсін.

2. Осы  шешімнің  орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімінің орынбасары М.Т.Науановаға жүктелсін.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ, аудан әкімі.                                                                    
Солтүстік Қазақстан облысы нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне 2015 жылғы 21 қазандағы №3424 тіркелген.
«КЕЛІСІЛДІ»

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының
қорғаныс істері жөніндегі бөлімі» Республикалық 

мемлекеттік мекемесінің бастығы
____________________Н.Әубәкіров.

«__»   ________________2015 жыл

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
әкімінің 2015 жылғы 5 қазандағы № 34 қаулысы

    2016 жылғы қаңтардан бастап наурызға дейін 
Қазақстан Республикасы ер азаматтарының 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
аумағында тіркеуін және медициналық
куәландыруын ұйымдастыру және 

қамтамасыз ету туралы

2015 жылғы «6» қарашада  сағат 11.00–де  www.
gosreestr.kz   Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-
порталында  бөлек негіздер бойынша коммуналдық  
меншікке түсен (айналымға түскен) объектілерді 
сату бойынша  электронды аукционды өткізу туралы 
хабарлайды.
Электрондық аукционға сауданың ағылшын 

әдісі бойынша коммуналдық  меншіктің келесі 
объектілері қойылады:

1. Үш қабатты емхананың ғимараты (В корпу-
сы). Саумалкөл ауылы, ША. Бастапқы (мәредегі) 
құны-9 456 757 теңге. Кепілдік жарна-1418514 
теңге.

«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
АЙЫРТАУ АУДАНЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ 

ҚАРЖЫ БӨЛІМІ» ММ
2. «Дежурный» дүкені, Антоновка ауылы. Бастапқы 

(мәредегі) құны-209 982 теңге. Кепілдік жарна-31 498 
теңге.

3. Дүкен, Лобаново ауылы Советская көшесі, 29. 
Бастапқы (мәредегі) құны-253 774 теңге. Кепілдік 
жарна-38 067 теңге.
Мүлік жер телімдерінсіз жүзеге асырылады. ҚР 

Жер Кодексіне сәйкес, жер учаскесінің кадастрлық 
құны  бөлек төленеді.
Электронды аукционды  өткізу бойынша  Қосымша 

ақпаратты мына сайт www.gosreestr.kz  арқылы  не-
месе келесі телефондар бойынша таныса аласыз: 
8(715-33) 22-3-69.  

Тыл ардагерлеріне, әскери қимылдардың қатысушылары және 
олардың отбасылары, педагогикалық қызмет зейнеткерлері, сондай-ақ 

жалғыз тұратын қарттар аталмыш акцияның басты тұлғалары болды.
Тимуршылар командасының қызметі өте қажет, көмек көрсетуден басқа, 

бір сәт назар аударудың өзі қарттарға үлкен сыйлық. Біздің ойымызша жасы 
үлкен адамдарға көмек көрсету қажет. Бұл өзімізге де, оларға да үлкен ғанибет. 
Өмір – бұл айна демекші, басқаға жақсылық жасасаң, бұл жақсылығың міндетті 
түрде алдыңнан шығады.

«Қарттар күні» мерекесі бойынша қарттарға көмек көрсету айлығы негізінде 
«Жастар бастамаларының орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
қызметкерлерімен бірге Саумалкөл қазақ орта мектебінің «Жас Ұлан» ұйымының 
жанынан құрылған Тимуршылар жасағы мен аға тәлімгер Ибрагимова Шамшат 
Шегебайқызы қарт әжелер мен аталардың үйлеріне барып, мүмкіндіктерінше 
көмек көрсетті. Тимуршылар жұмысының барысында оқушылар өмірлік үлкен 
тәжірибелері бар, қоғамда сый-құрметке бөленген адамдармен қатынаста 
болады. Бұл өз тарапынан жас тимуршылар үшін үлкен тәрбиелік мәні зор. 
Тимуршылардың жасаған істері – азаматтыққа қол жеткізу, ересектер ісіне ара-
ласу болып табылады.

Әйгерім ОМАРОВА.

Өрендер өмірі
Тимуршылар жасағы

Түзеу жұмыстары сотталғанның негізгі жұмыс орыны бойынша мем-
лекет кірісіне жалақының (ақшалай ұстаудың) жиырма пайызының қырық 

пайызына дейінгі сомасын сот өкіміне сәйкес жаза мөлшерін толық өтегенге 
дейін ай сайын аудару арқылы орындалады. Жұмысы жоқ сотталғандарға 
Пробация қызметі жұмысқа орналасудың және «Халықты жұмыспен қамту 
туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
15- тармағына сәйкес жұмыссыздар ретінде тіркелудің қажеттігін түсіндіреді. 
Сотталған ҚР ҚАК-нің 53 бабының 1-тармағында көзделген талаптарды 
сақтамаған жағдайда түзеу жұмыстарына сотталғанға нысан бойынша Про-
бация қызметі түзеу жұмыстарын басқа жазамен ауыстыру мүмкіндігі туралы 
жазбаша ескерту жасайды. Сотталғандардың еңбекақысынан ұстап қалу сот 
үкімімен белгіленген мөлшерде жүргізіледі.
Түзеу жұмыстарына сотталғандардың еңбекақысынан ұстап қалуды 

жүргізудің басталуы жазаны өтеу мерзімінің басталған күні болып саналады. 
Ұйым әкімшілігі үш айдан аса сотталғанның жалақысынан уақытылы соманы 
ұстап қалмаған және ұсталған соманы мемлекет кірісіне аудармаған жағдайда, 
Пробация қызметі прокурорлық ықпал ету шараларын қолдану үшін прокура-
тура органдарына жүгінеді. Ұсынымда сотталғанның жазаны өтеуден жалтару 
кезіндегі нақты фактілері жұмысқа келмеген күндері, жұмыстан босатылғаннан 
кейін қанша уақыт жұмысқа орналаспағаны немесе жұмыспен қамту мәселелері 
жөніндегі өкілетті органдарға есепке тұрған-тұрмағандығы жөнінде, Пробация 
қызметінің шақыруы бойынша дәлелсіз себептермен келмеуі, белгіленген 
міндеттерді бұзғаны, жұмыс орны, тұрғылықты жері және Пробация қызметі 
тарапынан қандай ықпал ету шараларының қолданылғаны, оның оларға қалай 
деп қойғаны көрсетіледі. Ұсынымға сотталғанның жұмыс орны мен тұрғылықты 
жерінен мінездеме, сотталғанға қатысты ұсынымда оның жазасын өтеуден жал-
тару мақсатында бой тасалғаны туралы қолда бар мәліметтер және бастапқы 
іздестіру іс- шараларының нәтижелері көрсетіледі. Тұрғылықты жерінен бой 
тасалған, орналасқан жері белгісіз сотталғанға қатысты Пробация қызметі 
бастапқы іздестіру іс- шараларын жүзеге асырады және оған іздестіру жариялау 
туралы сотқа ұсыным енгізеді.

М. ШАБАНОВ,
Айыртау аудандық ПҚБ бастығы, әділет капитаны.

Қоғам және заң
ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ



Айыртау таѕы 329 қазан 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Биссимиляһ деп жырымды мен  
  бастайын,
Қалам алып, тарихыма   

  тоқтайын.
Ақындық қасиетім жоқ еді ғой,
Шығармамды өлеңмен жазып 
  тастайын.
Біз қазақпыз, ежелден –ақ  

  аталған,
Қатал болды әр күніміз, 
  атар таң.
Тоңдырса да ызғарлы жел, 
  қатты аяз,
Ел боп қалдық мүлдем қалмай  

  қатардан.
Түркі әрпімен қашалған бар 
  басында,

Жыр отауы
Еркін елдің батырлары

Бойы бар бізден гөрі биігірек,
Тіп-тік боп абыройын тұрған тіреп.

Қасым Аманжолов.
Міне, биыл ұлы да қайратты 

Кеңес Одағының батыры, әрі 
жазушысы, екінші дүниежүзілік 
соғыстың даңқты батыры, 
стратегі мен әскери қолбасшысы 
Бауыржан Момышұлының 105 
жылдығын тойлаудамыз. Ұлы 
Отан соғысының даңқты баты-
ры «Намы-
сты нанға 
сатпа» де-
ген ұранмен 
ел  үш ін, 
жер  үшін 
к еу д е с і н 

отқа тосып, қанын төгіп, жанын бер-
ген. Мәскеу үшін соғыстың өзінде 
207 рет ұрысқа қатысып, 25 жыл 
өмірін әскер қатарына арнады. 5 рет 
өлімнің құрсауында қалып, 2 рет ауыр 
жарақаттанған еді. Қол астындағы 
жаяу әскерлерін ол «Жерге тер төгіп, 
халыққа қан төгіп қызмет ет» - деп 
қолдау көрсетіп, жігерлендіретін. Білікті 
комбаттың басшылығы арқасында 3 
күн бойы фашистер шабуылын той-
тарып, батальон үлкен шығынсыз, 
ұрысқа қабілетті жағдайда қорашудан 
шығады. Бауыржан Момышұлының 
осы ерлік әрекеттерін көрген жолдастары оны «Шаң ти-
мес» деп атап кеткен. Бауыржан қатал қайрат иесі, адам, 
ел-жұртын басқалардан артықша жан-тәнімен сүйетін 
нағыз патриот еді. 
Қазанның 20 күні осы мерейтойға орай Саумалкөл 

қазақ орта мектебінің 10 «А» сынып оқушылары мен 

Бауыржан Момышұлына - 105 жыл
АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН ҒҰМЫР

Алғашқы Әскери Дайындық пәні мұғалімі Садықов 
Жұмағазы Қабылкаковичтің ұйымдастыруымен «Аңызға 
айналған ғұмыр» атты ашық сабақ өткізілді. Сабақта тек 
батырдың ерліктері мен өмірбаяны, шығармашылығы 
мен отбасысы туралы ғана емес, жалпы патриоттық 
сезімді өз бойында тәрбиелеу, Отаныңның азаматы мен 
азаматшасы бола білу мәселелері талданып, ұлы тұлға 
Бауыржан Момышұлынан үлгі алу меңзелді. Оқушылар 
Ұлы Отан соғысы, Бауыржан мен басқа батырлар жайлы 
өз пікірлерін, тіпті өздерінің шығармашылығын таныта от-
ырып, өз өлеңдерін ортаға салды. Бауыржан Момышұлын 

біз де, сіз де әрқашан «батырымыз» деп танып, құрметтеп 
өтейік. Ол мәңгі қазақ жүрегінде қалатындай ерлік 
көрсетті. Адам өткінші, адамзат мәңгілік деген осы. 

Дарина ЖҮНІСОВА,
Саумалкөл ҚОМ-нің 10 «А» сынып оқушысы,

«Жас Ұлан» ұйымының мүшесі. 

Реттік 
№

Күні Қабылдаушының Т.А.Ә. Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымы

1 04.11. 2015 ж. Тастеміров 
Ағзам Ахметжанұлы

«Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалының 
төрағасы, аудан әкімі

2 06.11. 2015 ж. Ахметжанов 
Болат Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің мүшесі, «Нұр Отан» 
партиясы АФ-ы төрағасының  бірінші орынбасары

3 11.11. 2015 ж. Есенғалиев 
Сырымбет Қайрошұлы

«Баянтай» ЖШС-нің директоры, №1  сайлау округінен 
аудандық мәслихаттың депутаты (келісім бойынша)  

4 13.11. 2015 ж. Жанахметов 
Берік Темешұлы 

 «Қазпошта» АҚҚ аудандық пошта торабы байланысының 
бастығы, «Нұр Отан» партиясынан аудандық 
мәслихаттың депутаты  (келісім бойынша)

5 18.11. 2015 ж. Махметов 
Сейілбек Ғазизұлы

«Бабық Борлық» ЖШС-нің директоры, №2  сайлау 
округінен аудандық мәслихаттың депутаты (келісім 
бойынша)  

6 20.11. 2015 ж. Досымбеков 
Құрал Досымбекұлы

Аудан әкімінің орынбасары, , «Нұр Отан» партиясының 
мүшесі (келісім бойынша)

7 25.11. 2015 ж. Өтеулина 
Гүлнар Ділдәбекқызы

Ауданның мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшы-
сы (келісім бойынша)

8 27.11. 2015 ж. Төребеков 
Нұрлан Мейрамұлы

Ауданның жер қатынастары бөлімінің басшысы, «Нұр 
Отан» партиясының мүшесі (келісім бойынша) 

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын  сәрсенбі және жұма күндері 15.00-19.00 сағатта филиалдың кеңсесінде 
мына мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат). 
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 20-242, 79-062. 

2015 жылдың ақпан айында «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аумақтық филиалының сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Қоғамдық Кеңесінің мүшелерімен азаматтарды қабылдау кестесі

Реттік 
№

Күні Қабылдаушының Т.А.Ә. Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымы

1 04. 11. 2015 ж. Молдахметов 
Саят Ғазизұлы 

Аудандық орталық аураханның бас дәрігері, «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау АФ-ның сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесі төрағасының орынбаса-
ры (келісім бойынша) 

2 11.11. 2015 ж. Ахметжанов 
Болат Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің мүшесі, «Нұр Отан» 
партиясының АФ төрағасының  бірінші орынбасары

3 18.11. 2015 ж. Тұралинов 
Мырзабай Шәріпұлы 

№1 Саумалкөл ОМ-нің директоры, партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасы, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ Саяси кеңесінің Бюро мүшесі (келісім бойынша)  

4 25.11. 2015 ж. Гладкий 
Александр Владимирович

«Гладкий» ЖК басшысы, депутаттық фракция 
басшысының орынбасары, №5 сайлау округінен 
аудандық мәслихаттың депутаты
(келісім бойынша)

 Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын сәрсенбі күндері 15.00-19.00 сағатта филиалдың кеңсесінде мына 
мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат).
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 20-242, 79-062. 

2015 жылдың қараша айында «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалының Қоғамдық қабылдау бөлмесінде 

азаматтарды қабылдау кестесі

Суық түскеннен бергі облыс аумағындағы 
Төтенше жағдайлар туралы күнделікті 
мәліметтерді қарап отырып, біздің солтүстік 
өңірдің қатал ауа-райына адамдардың 
қаншалықты осал екенін сезінесің. Қыстың 
үсік шалу мен тоңазуынсыз өтпейтіні анық. Бір 
өкініштісі зардап шеккендердің өз баспанала-
рынан таяқ тастам жерде үсіп қалуы. Десекте 
оның  себебінің 90% ащы суды шамадан тыс 
ішу салдарынан орын алуда. Әсіресе мереке 
күндері дәстүрге сәйкес дастарқан жаюсыз 
өтпейтінін де белгілі. Зардап шеккендердің 

көбінесі өздерінің кінәсінен осындай жағдайға ұшырауда, алайда 
олардың жанындағылар да жауапкершіліктен кетпеуі керек. Қайғыны 
ескерту, аталған ТЖ көмекке келу әркімнің парызы!

 Бұл ретте ағзаның суыққа шалынуы кезінде алғашқы медициналық 
көмек көрсету қажеттігі жайлы да айта кету керек. Өйткені білікті ме-
дицина қызметкерінің жанымыздан табыла қалары неғайбіл, бұндай 
жағдайда уақыттың әрбір минуты қымбат. 
Қатты суық шалған кезде дененің кейбір бөліктерін жеке жылыту 

өте қауіпті!
Дене бірқалыпты және оқтын-оқтын жылытылуы қажет. Келесі әдістер 

өте тиімді: адамды жылы су құйылған (25-28 С) ваннаға отырғызып, 
судың темпертатурасын 37-40 С бірте-бірте жеткізеді. Бұдан басқа тағы 
бір әдіс бар: адамды жылы суға малынған шүберекке орайды (ештеңе 
болмаған жағдайда бөкебайлар мен күртешелерді т.б. пайдалануға 
болады). Адамдарды өмірге қайтару үшін маталар суыған сайын олар-
ды ауыстырып отыру керек. Бір уақытта адамның аяқ-қолын абайлап 
сылауға болады. Қанды бас пен дене жаққа бағыттау үшін адамның 
аяғын көтеріңкіреп қойған да дұрыс.
Адамның бойы жылып, есі кіргеннен соң оған ыстық тәтті шай немесе 

кофе беру қажет, егер құсқысы келмесе, тамақтандырған да жөн. Содан 
соң жылы, әрі тыныш жерде тәулік бойы дем алдырған дұрыс. Зардап 
шеккенді мүлдем жалғыз қалдыруға болмайды. Денсаулығы жағдайын 
бақылап отыру үшін жанында адам болуы керек. Суық шалудың сал-
дары ауыр жағдайда жалғасуы да мүмкін. Сондай-ақ, зардап шеккенге 
алкоголь беру тәжірибесінен бас тартуды ескертемін, өйткені ол 
жақсылыққа әкелмейді!
Жоғарыда аталған әрекеттерді жасағаннан соң, зардап шеккенді 

медициналық қараудан міндетті түрде өткізу қажет. Өйткені зардап 
шеккен суықтан қаншалықты айығып кеткен күнде, кейін ауру-сырқаудың 
талай «сыйын» береріне кепіл жоқ.  

Евгений ЖУРАВЛЕВ,
СҚО ТЖ департаментінің мемлекеттік 
тілді дамыту және ақпарат тобының

бас маманы.                                                          

Маман түсініктемесі
Бўны əркім білуі ќажет!

Біздің Саумалкөл қазақ орта мектебінде 2-3-сыныптар 
арасында жол ережелері туралы ашық тәрбие сағаты 

өтті. 
Тәрбие сағатына қонаққа ата-аналар, Ішкі Істер бөлімінен 

жасөспірімдердің кәмелеттік жасқа толмаған істер тобының  
инспекторы Әбішев Еламан Әбдікәрімұлы  қонаққа келді. Ин-

спектор ағай  біздің жол ережелері туралы түсінігімізді тексеру 
ретінде викториналық сұрақтар беріп, жол ережелері, бағдаршам 
туралы түсіндірді. Біздің және басқа топтар жол белгілерінің 
түрлері: нұсқау, ескерту,ақпараттық - қызмет көрсету, тыйым 
салатын  белгілердің  суреттерін көрсету арқылы көп мағлұмат 
алып,білімімізді толықтырдық.  Және балалардың есінде қалуы 
үшін ойындар, көріністер көрсетілді. Мысалы: егер белгіде көліктің 
суреті қызыл шеңберде сызылып тұрса, бұл  көліктің қозғалысына 
тыйым салынғанын білдіреді.  Жол ережелерін білмейтін және оны  
сақтамайтын балалардың өміріне қауіп төнуі  мүмкін. Ал  біз жол 
ережелерін әрқашан  есте сақтаймыз.

Әйгерім КЕНЖЕБАЕВА,
Саумалкөл қазақ орта мектебінің 

2 сынып оқушысы.

Сақтансаң, сақтайды
ЖОЛ ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАЙЫҚ!

Жазылған сонау VІ-шы ғасырда,
Анық түскен «қазақ» деген 
  жазу тұр,
Енисей бойындағы Күлтегіннің 
  тасында 
Қазақта хандық құрған Керей,  

  Жәнібек
Халқымыз баға берген әділ 
  хан деп.
Елімнің ең алғашқы ханы болған, 
Керейдің бұл бір таста 
  орны бөлек.
Бізге жеткен тарихта көп қой  

  дерек,
Әр ханның өз тұсында орны ерек.
Төле бидің түйесін баққан  

  Мансұр,

Хан Абылай қазаққа болды керек.
Тыныштықта өмір сүрген 
  жомарт елді,
Тұтқиылдан шапты ғой 
  Жоңғар елі.
Ерлерді құл, әйелдерді күң қылып,
Балалары отбасынан қашық енді.
Қалмаққа барша қазақ 
  қарсы тұрды,
Басын қосып хан мен билер 
  кеңес құрды.
Қытай, орыс қалмақтан 
  аман шығар,
Ел қамын ойлайтұғын 
  күн де туды.
Болашағын елімнің ойлай жүріп,
Бодандыққа Ресейге барып кіріп,
Басқа елге тәуелді боп 
  жүрсек те,
Сыртқы жаудан қорғандық 
  амал қылып.
Қазақ деген ежелден 

  батыр халық,
Ерліктері соғыста болды анық.
Ұлы Отан соғысында 
  жасап ерлік,
Басқалары ұлтымызды білді 
  танып.
Мың тоғыз жүз сексен 
  алтыншы жыл,
Мәңгілік естен өшпес ауыр 
  бұл жыл.
Жастарымыз шықты алаңға  

  желтоқсанда,
Жан аямай, өлім құшқан 
  қастерлі жыл.
Аязы тоңдырса да   

  желтоқсанның,
Қайратын жеңе алмады   

  боздақтардың.
Тәуелсіздік туымыз желбіреді,
Бетін ашып жап-жаңа   

  парақтардың.
Ешкімге де тәуелсізбіз,   

  егеменбіз,
Қазақстан Республикасы деген  

  елміз.
Даңқы асқан, танылған 
  көп елдердің,
Қатарына жетіп-ақ теңелерміз.
Есім ханның болды емес пе 
  ескі жолы,
Қасым хан да салды ғой 
  қасқа жолды,
Бүгінде Нұрсұлтанның 
  бар емес пе?
Нұрлы Жол – болашаққа 
  бастар жолы
Иә, біз әлемге анық елміз,
Болашағы айқын жарқын елміз
30 елдің қатарына лайықты боп,
Атам қазақ айтқандай 
  Мәңгі елміз!

Туғанай ҚАЛҚАМАНОВА,
Мәдениет орта мектебінің 

11 сынып оқушысы.
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Қазіргі таңда 2011 жылы 
азаматтық соғыс пілтесі тұтанған 

Сириядағы майдан күллі адамзат 
баласын сарсаңға салып қойды. 
Мыңдаған бейбіт адам қаза тауып, 
көне мәдениеттер мен сан ғасырлар 
бойы ислам мәдениетінің бесігі болған 
Сирия елінен қираған үйінділер қалып, 

миллиондаған адам елін-жерін тастап, 
әр елдің есігінен сығалап, баспана 
сұрап, босқынның күйін кешті. Сан 
ғасырлық тарихында Сирияның басы-
нан талай соғыстар өтті. Алайда, соңғы 
соғыстың зардабы бұрынғылардың 
бәрінен асып кетеді. Бұқаралық 
ақпарат құралдарының мәліметі бой-
ынша,  Сириядан бас сауғалап қашқан 
босқындардың саны төрт миллионнан 
асқан, ал оның жартысына жуығын 
балалар құрайды екен. Қазіргі әлемдегі 
босқындардың саны екінші дүниежүзілік 
соғыстан бергі ең ірі көшті құрап отыр. 
Бұған қоса 8 миллионға жуық адам ба-
спанасынан айырылып, елінен кетудің 
қамында жүр.
Иә, алпауыт елдердің әрқайсысы 

осы соғысты өз мүддесі үшін қолданып 
бағуда. Түптеп келгенде, жер, қазба 
байлықтары және әр елдің өзінің сая-
си мүддесін көздеген осындай соғыс 
кезінде өкінішке қарай, мұсылман бала-
сы осы алпауыттардың соғыс құралына 
айналып, ойыншық болуда. Мәселен, 
Сирияда Башар Асад билігіне қарсы 
«Ислам халифатын орнатуды» ұран 
еткен түрлі «исламдық» топтар қолына 
қару алып шықты. Олардың арасын-
да ешқандай бірлік жоқ, кіммен кім 
соғысып жатқанын да білмейді. Қазір, 
тіпті, Орталық Азия және Қазақстаннан 
барған соғыс құрбандары бір-біріне 
қарсы шепте өзара шайқасуда.  Бұл 
соғыстың арқасында ешқандай да 
исламдық мүдде және жиһад деген 
нәрсе атымен жоқ. Бұл – мұсылмандар 
арасында тұтатылған үлкен бүлік.
Ислам тарихына көз жүгірткенде 

бүліктің мұсылмандардың бірлігі мен 
қуатына қаншалықты зиян тигізгеніне 
куә боламыз. Сондықтан, Құран 
Кәрімде: «Фитнә адам өлтіруден де 
жаман»делінген (Бақара: 191). Сонымен 
қатар, Құранда бүлік шығарушылардан 
болмауды ескертіп:«Алла тағала 
бүлікшілдерді жақсы көрмейді» деген 
(Мәида: 64).Тағы бір аятта «Бүліктен 
сақтаныңдар» деп, ескертсе (Әнфал: 
25), мына аятта «Жер бетінде бүлік 
шығарғандарға лағынет бол-
сын» (Рағыд: 26) деп ескерту арқылы 
бүлікке араласудың соңы қандай 
болатындығын баяндаған.
Бүлікшілдікке қатысты хадис 

жинақтарында арнайы «фитән» 
бөлімдері де бар. Бұл да өз кезегінде 
бүлікшілдікт ің  қоғам  өмірінде 
қаншалықты зиянды екенін көрсетеді. 
Кейбір  мұсылман  ғалымдары 
фитнаға мынадай анықтама берген 
екен: «Мұсылмандар арасына жік 
салу, оларды қиындыққа душар етіп, 
зиянға ұшырату, күнәға батыру және 
баскөтеруге итермелеу» (Хадиқа, 
Тариқаты мухаммадия, Бәриқа). Ендігі 
кезекте осы хадистердің бірқатарына 
көз жүгірте кетсек
Әбу Хурайрадан риуаят етілген ха-

дисте пайғамбарымыз: «Жақында 
үлкен бүліктер орын алады. Сол 
бүлік кездерінде отырғандар тұрып 
тұрғандардан, жүріп бара жатқандар 
жүгіріп жүргендерден артық бола-
ды. Кім сол бүлікке тап болса, одан 
алшақ тұрсын» деген. (Бухари, VIII, 
92; Тәфрирул-Қуранил Азим, II, 43; 
Ибн Мәжә, Сунән II, 3961.) Бұл хади-
стер бүлікке араласпау қолда шоқ 
ұстағанмен бірдей болса да, одан алшақ 
тұру қажеттігін ескертеді.
Пайғамбарымыз  мұсылман 

мұсылманның қанын төгетін бүлік 
шыққанда, тіпті, үйінің ішіне кіріп өлтіруге 
дейін барған кезде  не істеу керек екенін 
өсиет еткен кезде «Егер қылыштың 
жалтылдап, төніп тұруы саған үрей 
салса, киіміңмен бетіңді бүрке. Кел-
ген адам сенің күнәңды әрі өз күнәсін 
арқалап кетсін» (Әбу Дәуіт, Фитән, 2 
(4261), Ибн Мәжә, Фитән, 10 (3958). 
Пайғамбарымыз бүлік кезінде көп қан 
төгілетінін айту барысында Әбу Зәррға 
«Үйіңнің есігін кілттеп, үйіңде отыр» де-
ген екен.  Бұл фитнаға араласуға тыйым 
салған хадистердің бірі. 
Тағы бір хадисте «Қияметтің алдын-

да тас қараңғы түндердің бөліктері 
секілді бүліктер бар. Сондай бүлік 
кезеңінде кісі мұсылман ретінде 
таң атырып, кешке кәпір болады, 
мұсылман ретінде кешке жетіп, кәпір 
ретінде таң атырады. Сондай бүлік 
кезінде отырған тұрғаннан, жүріп бара 
жатқан адам жүгіріп келе жатқаннан 
артық. Олай болса садақтарыңды 
сындырыңдар, қылыштарыңды 
тасқа ұрып сындырыңдар. Сендердің 
біреулеріңнін үйлеріңе басып кірсе 

Сириядағы соғыс сарсаңы
Адам пайғамбардың екі ұлының 
қайырлысы секілді (өлтіруше емес, 
өлгені) болсын» (Әбу Дәуіт, Фитән, 2 
(4259), Термези, Фитән, 33 (2205).
Осы хадис қияметтің алдында орын 

алатын бүліктердің қорқыныштығын 
білдіру үшін тас қараңғы түннің 
бөліктеріне ұқсатқан. Сондай 
кезеңдерде адамдар кімдікі дұрыс, 
кімдікі қате кекені ажырата алмай 
қалады. Кімдікі дұрыс, кімдікі қате 
екенін ажырату мүмкін емес кезде ең 
дұрысы араласпау.
Имам Нәуәуи бұл хадистер-

де бүліктің қаншалықты зиян-
ды екеніне назар аударылғанын, 
қандай жағдайда да оған араласпау 
қажеттігін, өйткені бүліктің зияны мен 
зардабының онымен байланысқан 
сайын арта түсетіндігін айтады.
Хадисте  Адам  атаның  екі 

баласының ішіндегі жақсысы ретінде 
Абыл аталады. Неге десеңіз оны 
бауыры Қабыл өлтіргісі келген 
кезде «Сен мені өлтіру үшін қол 
көтерсең де, сені өлтіру үшін мен 
қол көтермеймін» деген (Мәида: 
28). Осы аят бүлік кезінде мұсылман 
баласы қалай әрекет етуі керек 
екенін білдірген. Фитнә кезеңінде 
адам өлтіруге қарағанда біреудің 
қолынан өаза табудың артық екендігі 
баяндалған. Ислам тарихында осы  
аятқа сай  әрекет еткен әзірет Осман 
болған. Ол бүлік ұлғайып кетпеу үшін 
өлтіруді емес, өлуді таңдаған.
Пайғамбарымыз :  «Фитна 

уақытында құлшылыққа берілу 
маған  хижрат  жасағанмен 
бірдей»деген (Муслим, Фитән 130 
(2948), Термези, Фитән 31, (2202).
Аталмыш хадистерден мұсылман 

ғалымдары қолдан келгенше қолға 
қару алудан сақтанып, сабырлық 
таныту, олардың істеріне арала-
спай, жалғыз қалдыру, тілді сақтап, 
жүрекпен жек көре отырып  фитнадан 
алшақ тұру керек екенін ескерткен.
Әнәс  (р .а . )  Хажжаждың 

залымдығынан әбден титықтаған 
халық  «Не  і с т ейм і з»  деп 
сұрағанда,«Сабырлық танытыңдар. 
Раббыларыңа қауышқанға дейін 
сабырлық танытыңдар. Өйткені 
әр туған жаңа күн кешегі күннен 
де жаман болады» деп мұны 
пайғамбарымыздан естігендігін 
айтқан екен. Миқдад ибн әл-Әсуад 
ант ете отырып Пайғамбарымыздың: 
«Бүліктерге араласпаған адам қандай 
бақытты» (Әбу Дәуіт, Фитән  2, (4263)) 
дегенін естігенін айтады. Бүл хадис 
бүлікшілердің ойыншығына айналмау 
керек екенін көрсетуде.
Дінімізде бүлік шығару – харам. 

Тарихта әрдайым адасқан ағымдар  
бүлік шығарып, мұсылмандарды 
бір-біріне айдап салып, қан төгуге 
себеп болған. Әсіресе бүліктен ең 
үлкен зиянды мұсылмандар осы 
соңғы ғасырда тартып отырғаны 
айқын. Мұсылман елдерінің көбісі 
бодан болып, «бөліп ал да, билей 
бер» саясатының құрбанына ай-
налды. Сириядағы жағдай  – осы 
ащы шындықтың айқын көрінісі. Бұл 
соғыстан зардап шегіп отырғандар 
– мұсылмандар .  Сондықтан 
мұсылмандар бүлікшілдердің 
ойыншығына айналудан сақ болып, 
арандатушыллыққа түспеуге барын 
салып, парасаттылықпен әрекет 
етуі тиіс.  
Қазіргі таңда Сирияда жүріп жатқан 

соғыста қаншама бейбіт адам қаза 
табуда. Ал ислам дінінде бекүнә 
бір адамды өлтіру күллі адамзат-
ты өлтірумен тең саналған. Ілгергі 
мақаламызда айтып өткенбіз, тіпті, 
ешқандай құқық сақталмайтын 
соғыс жағдайының өзінде аяусыз 
адам өлтіруге мүлдем болмайды. 
Ардақты пайғамбарымыз (с.а.с.) 
да хадис-шәріптерінде соғысқа 
қатысты қатаң талаптар қойған. 
Пайғамбарымыз соғысқа кетіп бара 
жатқан қолбасшыларына мына-
дай ескертулер жасаған: «Алланың 
атымен жолға шығыңдар. Алла  
жолында күресіңдер. Соғысатын 
адамдарыңмен  араларыңда 
келіс імдер  бар  болса ,  оны 
қадағалаңдар. Шектен шықпаңдар, 
соғыс кезінде өлтірген адамдарға 
«мүсле»  (өлі денелерін тілгілеп, 
көздерін  ойып ,  мұрындарын 
кеспеңдер) жасамаңдар. Бала-
ларды, әйелдерді, қарт кісілерді, 
ғибадатханалардағы адамдарды 
өлтірмеңдер».Тіпті, жараланған жау 
әскерлерінің өзіне көмек көрсетуді 
бұйырып, ағаштарды, егін алқаптарын 
өртеуге тыйым салған (Ахмед ибн 
Ханбәл, Муснәд, 1/300. Әбу Дәуід, 
Жихад, 82). Ислам дінінің бұл дәстүрін 
Пайғамбарымыздан кейін келген 
халифалар мен мұсылман елдері 

басшылары қатаң ұстанып отырды.
Шариғаттың бұл заңдылығын ешкім 
алып тастаған емес. Бұл ерекше мән 
берерлік жәйт.
Пайғамбарымыздың  (с .а .с .) 

жүргізген шайқастарына үңіліп қарар 
болсақ, көп адамның өлмегенін 
көреміз. Яғни, пайғамбарымыз 
зұлымдықты тоқтату үшін үлкен күш 
салумен қатар, бір адамның өмірін 
сақтап қалу үшін өте үлкен күш-қайрат 
жұмсағанын көреміз. Өйткені, ол соғыс 
кезінің өзінде астамшылық пен шек-
тен шығушылыққа жол бермеген. 
Ал қазіргі ИШИМ-діктердің жасап 
жатқан бейкүнә адамдарды малша, 
аяусыздықпен, өте жиіркенішті түрде 
қырып-жоюлары қай шариғаттан 
алынған? Негізінде, ол лаңкестердің 
жасап жатқанының жиһад түгілі, 
исламға мүлдем қатысы жоқ. Олар 
– өздерін мұсылман санап, ислам-
ды мүлде тани алмаған сауатсыз, 
қараңғы, бәдәуи саналы адасушылар. 
Сонымен қатар «Бақара» сүресінің 
190-аятындағы  «Өздеріңмен 
соғысқандармен  Алла  жо-
лында соғысыңдар да шектен 
шықпаңдар. Негізінен Алла (Т.) 
шектен шығушыларды жақсы 
көрмейді» деген аяттағы «Өздеріңмен 
соғысқандармен» деген тіркес тек 
қолында қаруы бар адамдармен ғана 
шайқасып, қолында қаруы жоқ бейбіт 
халыққа қарсы қару көтермеу керек 
екенін және соғыс кезінде яки біткеннен 
соң «шектен шықпау» қажет екендігі 
қатаң түрде ескертуде.
Осындай сұрапыл соғыста бейкүнә 

жас сәби мен балалардың өте 
ауыр жағдайы жан сыздатады. Иә, 
адамның ең тәтті де ұмытылмас 
шағы – балалық шақ қой. Кез келген 
елде балалардың дұрыс өсуі, білім 
алу, денсаулығын сақтау, құқықтарын 
қорғау мақсатында қолдан келгеннің 
бәрі жасалып, балаларға өмірдің 
тауқыметін тарқызбауға күш салы-
нады. Осы мақсатта балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі алғашқы 
ұйым әлемде 1919 жылы құрылды. 
1924 жылы Ұлттар лигасының Же-
нева бала құқықтары туралы де-
кларациясы, 1959 жылы БҰҰ Бас 
Ассамблеясының Бала құқықтары 
декларациясы қабылданды. 1989 
жылы бала құқықтары туралы конвен-
ция қабылданды.
Ислам діні бұл мәселеге сонау 

VII ғасырдан бастап баса назар ау-
дарып, дүниеге келген сәбиді Жа-
ратушы Алла тағаланың берген 
сыйы деп біліп, жарқын болашағы 
үшін көптеген құқықтар таныған. 
Жаратушының адам болмысына 
дарытқан мейірімділігінен туындаған 
осындай құқықтар арқасында пәк 
көңілді балалар ойнап-күліп, ата-
анасының аялы алақанына бөленіп, 
балдәурен шақтарын өткізеді. Иә, 
солай болғанын кеудесінде адамдық 
қасиет бар кез келген адамның 
қалары сөзсіз. Алайда, қазіргі соғыс 
жағдайындағы Сирияда мұның 
бірі де жоқ. Сұрапыл соғыс жас-
кәрі, бала демей шетінен жалмап 
жатыр.  Анасының құшағында, 
отбасының ортасында былдырлап, 
ата-анасының көз қуанышына айна-
латын сәбилердің өмірдің ешқандай 
қызығын көрмей, оқ құшып, аяныш-
ты халде жан тапсырып жатқан 
көріністеріне куә болып, орнына өз 
балаңды қойып көруге тырысқан 
ешбір адамның жаны шыдамайды. 
Тірі қалған күннің өзінде балалықтың 
балдәурені көзден бұлбылдай ұшып, 
ата-ана, туған-туыстарынан айы-
рылып далада зар жылап қалған 
бүлдіршіндердің көзінде қорқыныш, 
болашақтан ешбір үміттері жоқ. 
Естеріңізде болса, «Е-ISLAM» пор-
талында жарияланған фотографтың 
қолындағы аппаратынан, суретке 
түсірудің өзінен сескеніп, қолын көтеріп 
тұрған баланың суреті осы ауыр 
жағдайды бейнелейді. Ал мәселеге 
ислам діні тұрғысынан қарар болсақ, 
баланы өлтіру былай тұрсын, тіпті 
ананың құрсағындағы баланың өзіне 
түсік жасатуға тыйым салынған. Бұл 
ислам дінінің сәбилердің өмір сүру 
құқығын қорғауға қаншалықты мән 
бергенін көрсетеді.
Сондықтан да мұсылман баласы 

асығыстықпен шешім қабылдамай, 
ислам дінінің өміршең қағидалары 
шеңберінде қоғам тыныштығы мен 
бақыты үшін ұзақ ғұмырлы жоспар-
лар құрып, жақсылық жаршылары-
на айналып, адамзатқа үлгі болуға 
тырысу жиһадтың ең ұлығы әрі абы-
ройлысы болмақ.

Алау ӘДІЛБАЕВ, 
теология ғылымының 

докторы
«E-islam.kz» порталы

     Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылған 
республикалық той барлық бұқаралық ақпарат беттерінде, те-

ледидарларда өткізіліп өз мәресіне де жетуде.
     Қазан айының басында Сәбит Мұқанов атындағы облыстық 
қазақ сазды драма театрында қазақ хандығының  550 жылдығына 
орай театрланған қойылымдардың өңірлік  байқауы өтті.
     Бұл байқауда алты аудан ғана бақ сынасты.  Біздің  ауданнан 
Мәдениет орта мектебінің оқушылары қатысты.

Мектептептің өнерлі оқушылары 2010  жылдан бастап «Сахна саңлақтары» 
үйірмесінің белді мүшелері. Осы жылдар арасында өз өнерлерімен көпті 
тәнті етіп жүрген оқушыларымызды атай кетсем. Олар 10- сынып ұлдары: 
Мағжанов Қуандық,  Кәдіржанов Мейірхан,  Бақытжанов Тоқтар. 
      Үйірмеге жуырда ғана қосылған  Мұратбек Ілияс пен Дайыров Жігер 
де болашақ өнерлі балалар дер едім.
Облыс төрінде оқушылар «Еркін елдің батырлары - Керей мен 
Жәнібек»  атты қойылымда хандардың халқымыздың басын біріктірудегі 
жанқиярлық ерлігін сахналады. Керей мен Жәнібекті сомдаған Қуандық 
пен Мейірхан, сарбаз рөліндегі Тоқтар аудандық, облыстық байқауларға 
қатысып, өнерлерімен көпті тәнті етіп жүрген өнерлі оқушыларымыз 
мектебіміздің мақтанышы.
     Сөйлеу мәнері, сахнада өзін-өзі ұстауы, батырға лайық  киімдері әділ- 
қазылардың назарынан тыс қалған жоқ. Өз өнерлерімен көпті тәнті еткен 
өнерлі оқушылар жүлделі  II орынға қол жеткізіп,бағалы сыйлықпен  ма-
рапатталды.
    Қазақ халқының мәдени, әдеби және рухани қазыналарын кеңінен на-
сихаттау жас ұрпақ  қажет. 
   Ұстаз мақсаты өткенімізді саралап, келешегімізге сеніммен қарайтын жас 
ұрпақ бойынан Отансүйгіштік, мейірімділік,  инабаттылық, парасаттылық, 
адамгершілік сияқты қасиеттерді  дарыту деп ойлаймын.

Бибінұр ҚИНАЯТОВА,
Мәдениет ОМ-нің қазақ тілі мен әдебиеті 

пәндерінің мұғалімі, 
 «Сахна саңлақтары» үйірмесінің жетекшісі.

Жағымды жаңалық

Сахна саңлақтары 
облыс төрінде

      Имантау орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі Қанатова 
Бағила Елсуерқызы үнемі ізденіс үстіндегі,  жоғары білімді, 

бала жанын түсіне білетін  ұстаз. 
  Бағила Елсуерқызы байсалды, шығармашыл, өнерлі, адамгершілігі 
мол. Жас ұрпақтың саналы тәрбие, сапалы білім алуы үшін күнделікті 
сабағына жауапкершілікпен дайындалып келеді. Қазіргі заманға сай 
технологияларды әр сабағында қолданады. Әр оқушының деңгейіне 
қарай шығармашылығын, қызығушылығын білімін арттыратын тапсыр-
малар дайындап, сабағын қызықты да сапалы өткізеді. 
    
 

Бұған дәлел  математика, информатика және физика он күндігінде  
өткізілген «Масса. Ньютонның екінші заңы» атты ашық сабақтарынан 
білуге болады. Сабақта деңгейлік тапсырмалар, жұппен, топпен жұмыстар 
өте жақсы деңгейде жүргізілді. Сабаққа оқушылар белсене қатынасты.   
     Осы айлық барысында «Физика әлеміне саяхат» атты сыныптан тыс іс 
-шара өткізді. Бұл ұстазымыз сабақтан да бөлек қоғамдық іс – шараларға 
белсене қатысады. Мектепішілік, аудандық, облыстық байқауларының 
жеңімпазы. 
  Қорытындылап айтсам, Бағила Елсуерқызы өз тәжірибесін түрлі 
басылымдар мен сайттарда жариялап тұрады. Ұстазымызға тек 
шығармашылық табыс тілейміз.

Айзада ӨТЕНИЯЗОВА,
Имантау орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі.    

Ұстаз мерейі

Өнегелі ұстаз
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА Алғыс
Пейілі дархан, жүрегі таза, адам жанының арашасы,өз ісінің ма-

маны Айыртау ауруханасының дәрігері Баймағамбетова Гүлгүл 
Арғынбайқызына айтар алғысым шексіз. Мен  көпбалалы анамын, 
денсаулығым сыр беріп  қан қысымым жоғары. Ауа райының өзгеруіне 
байланысты қан қысымымда барометр сияқты, ауа райын болжайды. 
Баяғыда үлкендер айтушы еді ертең,күн бұзылады басым сынып тұр, 
сүйегім қақсап тұр деп. Сол сияқты қан қысымы ауыруы да .қазір сау от-
ырмын деуге болмайды. Дәрігерге ауырып барып,  міндетті түрде Гулгул 
Арғынбайқызының қабылдауында болсаң жанын жай тауып,қысымын 
орнына келеді. Өте бір тамаша адам. Ақ халатты абзал жанға айтарым 
еңбегі жемісті болып, бала шағасының қызығын көрсін. Осындай еліне 
елеулі,жұртына қалаулы еңбек адамының мәртебесі биік болсын. Сізге 
көп рахмет, менің сүйікті дәрігерім.

 Шакарман тегі Айсұлу.                             
Айыртау ауданының тұрғыны.

ДҮЙСЕНБІ, 2 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». (8:00; 
9:30 KAZNEWS) 9:55 «Апта.kz» 
11:00 «Серпіліс» 11:50 «Дауа» 
12:25 «Ақсауыт». 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ !».  14:10 «Келін». 
Т \х .  15:00 «ӘЙЕЛ  БАҚЫТЫ». . 
16:10 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х. 17:00 «Менің Қазақстаным!». 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Әуежай». 
М\х. 18:10 Құтқарушы күшіктер». 
М\х. 18:35 «Жүзден жүйрік» 19:05 
«ТАРИХ  ТОЛҚЫНЫНДА» 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «БІЗДІҢ АҒАЙ». Т\х. 22:00 
«КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 
«КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 0:55 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 1:50 
«SPORT.KZ» 2:20 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 2:55 «Еңбек 
түбі  -  береке» 3:00 KAZNEWS 
3 :50  «Көк  тарландары» .  4 :35 
«Тарих толқынында» 5:00 «Менің 
Қазақстаным!» 5:30 «Ақсауыт». 

 ХАБАР
 07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 11:35 
«Подари детям жизнь» 11:40 «Магия 
кухни» 12:15 М\с . «Маша и медведь» 
12:35 М\с . «Путешествия Жюля 
Верна» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\ф . «Кулагин и партнёры» 
14:10 Т\с. «Условия контракта» 
15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» Д\ф 16:30 
Т \х .  «Кеңесшілер» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:10 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 18:00 Новости 18:15 Т\х. 
«Агент Z» 19:00 «ТВ Бинго» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Ар-
найы хабар» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\х. «Қыз жолы» 22:20 Т\с. «След» 
23:05 «Көзқарас» 23:35 «Жекпе-жек» 
00:20 Қорытынды жаңалықтар 00:50 
Итоги дня 01:20 «Әр үйдің сыры 
басқа» Д\ф 01:55 «Бұйымтай» 02:40 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Детектив 
12:00 «X FACTOR». 12:10 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 13:05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 14:10 
«СВАТЫ 4» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВО-
СТИ» 15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Кино «КРА-
СИВАЯ ЖИЗНЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 
«П@УТINA» 23:50 «X FACTOR». 0:00 
«ПАЛАЧ». Заключительные серии 
2:25 «П@УТINA» 2:50 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 6» 3:35 «КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти 09.55 «О самом главном» 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Склифосовский» 
18.15 «Прямой эфир» 20.50 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 Т/с 
«Письма на стекле. Судьба» 23.50 
«Честный детектив» 00.50 «Черный 
бизнес развитого социализма. Цехо-
вики». «Следственный эксперимент. 
История отравлений» 02.20 Т/с «Сын 
за отца» 04.15 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 3 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». (8:00; 9:30 
KAZNEWS) 10:00 «Біздің ағай». 
Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
. 16:10 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-
НАТ». Т\х. 17:05 «Sport.kz» 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Әуежай». М\х. 18:10 
Құтқарушы күшіктер». М\х. 18:35 
«Жүзден жүйрік» 19:05 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «БІЗДІҢ 
АҒАЙ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 
22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0:05 KAZNEWS 0:55 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х. 1:50 «Дауа» 2:20 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:55 «Еңбек түбі - береке» 3:00 
KAZNEWS 3:50 «Көк тарландары». 
4:40 «Серпіліс» 5:30 «Қылмыс пен 
жаза» 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\с. «След» 10:50 «Эконом-
класс» 11:00 Новости 11:10 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д\ф 11:40 «Магия 
кухни» 12:10 «Подари детям жизнь» 
12:15 Т\х. «Қыз жолы» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Д\ф . «Кулагин 

и партнёры» 14:10 Т\с. «Условия 
контракта» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
Д\ф 16:30 Т\х. «Кеңесшілер» 17:00 
Кешк і  жаңалықтар  17 :10  Т \х . 
«Болашағым өз қолымда» 18:00 
Новости 18:15 Т\х. «Агент Z» 19:05 
«Бізд ің  үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследо-
ваний» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\х. 
«Қыз жолы» 22:20 Т\с. «След» 23:05 
«Көзқарас» 23:35 «Арнайы хабар» 
00:05 Қорытынды жаңалықтар 00:35 
Итоги дня 01:05 «Әр үйдің сыры 
басқа» Д\ф 01:40 «Бұйымтай» 02:25 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Детектив 
12:00 «X FACTOR». 12:10 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:10 «СВАТЫ 4» 15:20 «ПЕРВЫЕ 
НОВОСТИ» 15:30 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Кино «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 
23:50 «X FACTOR». 0:00 Кино 
«ПАУК» 2:25 «П@УТ INA» 2:50 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 3:35 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти 09.55 «О самом главном» 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Склифосовский» 
18.15 «Прямой эфир» 20.50 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 Т/с 
«Письма на стекле. Судьба» 22.55 
Вести.doc 00.35 «Чужая память. 
Дежавю». «За гранью. Искусственный 
взрыв» 02.10 Т/с «Сын за отца» 
03.10 «Небесный щит» 04.10 «Ком-
ната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 4 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». (8:00; 9:30 
KAZNEWS) 10:00 «Біздің ағай». 
Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 1551, 1552-бөлімдері 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». . 16:10 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
17:05 «Келбет» (Сұлтан Оразалы) 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Әуежай». 
М\х. 18:10 Құтқарушы күшіктер». 
М\х. 18:35 «Жүзден жүйрік» 19:05 
«ШҚО «Үміт» балалар үйі. Арнайы 
жоба 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «БІЗДІҢ АҒАЙ». Т\х. 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 
0:55 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 1:50 
«ШҚО «Үміт» балалар үйі. Арнайы 
жоба 2:10 «Агробизнес» 2:30 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
KAZNEWS 3:50 «Көк тарландары». 
4:35 «Келбет» 5:00 «Дауа» 5:35 
«ШҚО «Үміт» балалар үйі. Арнайы 
жоба 

 ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 «Подари детям жизнь» 10:15 
Т\с. «След» 11:00 Новости 11:10 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 11:45 
«Магия кухни» 12:15 Т\х. «Қыз 
жолы» 13:00 Түскі  жаңалықтар 
13:10 Д\ф . «Кулагин и партнёры» 
14:05 Т\с. «Условия контракта» 
15:00 Новости 15:15 «Біздің үй» 
16:00 «Өмір сабақтары» Д\ф 16:30 
Т \х .  «Кеңесшілер» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:10 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 18:00 Новости 18:15 
Т\х. «Агент Z» 19:05 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды  жаңалықтар 
20:30 «100 бизнес-тарихы» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т\х. «Қыз жолы» 
22:20 Т\с. «След» 23:05 «Көзқарас» 
23:35 «Бюро расследований» 00:05 
Қорытынды жаңалықтар 00:35 Итоги 
дня 01:05 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\ф 01:40 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:22 «101 КЕҢЕС» 8:15 ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ. АЛЛА ПУГА-
ЧЕВА 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». Детектив 12:00 «X FAC-
TOR». 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:10 «СВА-
ТЫ 4» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ  ИСТОРИИ» 
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 
«ЕСТЬ ТАКАЯ БУКВА!». К юбилею 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 18:55 Кино «КРА-
СИВАЯ ЖИЗНЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 

21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 
«П@УТINA» 23:50 «X FACTOR». 
0:00 Кино «ПАУК» 2:25 «П@УТINA» 
2:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 3:35 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1 
05.05 Комедия «Семь нянек» 

06.35 Х/ф «Любовь земная» 08.35 
«Дмитрий Донской. Спасти мир» 
09.35, 14.15 Х/ф «Вместо нее» 14.00, 
20.00 Вести 17.35 Х/ф «Призрак» 
20.50 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» 22.50 «Дмитрий Хворостовский 
и друзья». Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского дворца 00.25 
Х/ф «Прошлым летом в Чулимске» 
02.15 Х/ф «Сватовство гусара» 03.45 
«Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 5 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». (8:00; 9:30 
KAZNEWS) 10:00 «Біздің ағай». 
Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13 :00  «БІРГЕ  ТАҢДАЙМЫЗ ! » . 
14:10 «Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ».  .  16:10 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 17:05 «Қазақ 
даласының  құпиялары» .  Д \ф 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Әуежай». 
М\х. 18:10 Құтқарушы күшіктер». 
М\х. 18:35 «Жүзден жүйрік» 19:00 
«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС» (ОҚО «Өзгерген өңір») 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «БІЗДІҢ АҒАЙ». Т\х. 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 
0:55 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 
1:50 «Индустрияландыру: Ұлттық 
өндір іс» 2:25 «Түнг і  студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 
3:50 «Көк тарландары». 4:40 «Жан 
жылуы» 5:05 «Қазақ даласының 
құпиялары». Д\ф 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 «Подари детям жизнь» 10:15 
Т\с. «След» 11:00 Новости 11:10 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д\ф 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 Т\х. «Қыз жолы» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Д\ф . «Кула-
гин и партнёры» 14:10 Т\с. «Условия 
контракта» -2 15:00 Новости 15:15 
«Біздің үй» 16:00 «Өмір сабақтары» 
Д\ф 16:30 Т\х. «Кеңесшілер» 17:00 
Кешк і  жаңалықтар  17 :10  Т \х . 
«Болашағым өз қолымда» 18:00 
Новости 18:15 Т\х. «Агент Z» 19:05 
«Жекпе-жек» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «На бескрайних 
просторах времени». Д\ф 21:00 Итоги 
дня 21:30 Т\х. «Қыз жолы» 22:20 Т\с. 
«След» 23:05 «Көзқарас» 23:35 «100 
бизнес-тарихы» 00:05 Қорытынды 
жаңалықтар 00:35 Итоги дня 01:05 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 01:40 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Детектив 
12:00 «X FACTOR». 12:10 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:10 «СВАТЫ 4» 15:20 «ПЕРВЫЕ 
НОВОСТИ» 15:30 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Кино «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 
23:50 «X FACTOR». 0:00 Кино 
«ПАУК» 2:25 «П@УТ INA» 2:50 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 3:35 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти 09.55 «О самом главном» 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Т/с «Склифо-
совский» 18.15 «Прямой эфир» 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Т/с «Письма на стекле. Судьба» 
22.55 «Поединок» 00.35 «Бастионы 
России. Выборг». «Бастионы России. 
Старая Ладога» 02.35 Т/с «Сын за 
отца» 03.35 «На качелях власти. 
Пропавшие жены» 

ЖҰМА, 6 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». (8:00; 9:30 
KAZNEWS) 10:00 «Біздің ағай». 
Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
. 16:10 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х. 17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Әуежай». М\х. 
18:10 «ШҚО «Үміт» балалар үйі. 
Арнайы жоба 18:30 «ИМАН АЙ-

НАСЫ» («Тіл - ел айнасы») 18:55 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 19:30 
KAZNEWS 20:00 ПАРЛАМЕНТ 20:15 
«СЕРПІЛІС» 21:05 «НАМЫС ДОДА». 
22:15 «КЕЛІН». Т\х. 23:15 «СІЗ НЕ 
ДЕЙСІЗ?» 23:45 «Жайдарман». 0:10 
KAZNEWS 0:40 Парламент 0:55 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 1:50 
«Иман айнасы» 2:15 «Серпіліс» 3:00 
KAZNEWS 3:30 Парламент 3:45 «Сіз 
не дейсіз?» 4:15 «Жан жылуы» 4:35 
«Ғасырлар үні» 5:10 «Жайдарман». 
Үздік әзілдер 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 «Подари детям жизнь» 10:15 
Т\с. «След» 11:00 Новости 11:10 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д\ф 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 Т\х. «Қыз жолы» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Д\ф . «Кула-
гин и партнёры» 14:10 Т\с. «Условия 
контракта» -2 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
Д\ф 16:25 «Бармысың, бауырым?» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Тур 
де Хабар» 17:45 Отборочный тур 
конкурса «Turkvizyon 2015». 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 Под-
ведение итогов отборочного тура 
конкурса «Turkvizyon 2015». 21:00 
Итоги дня 21:30 «Жанды дауыс» 
23:30 Қорытынды жаңалықтар 00:00 
Итоги дня 00:30 Т\х. «Жаным» 02:00 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 02:30 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕР -
МЕН 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 
Детектив 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13 :00  «АШЫҒЫН  АЙТҚАНДА» 
14:00 «ЖҰМА  УАҒЫЗЫ» 14:15 
«СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» 15:20 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 Кани-
кулы! «РИО» 17:25 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН 18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ  АКБАР». 23:25 «ПАУК». 
Заключительные серии 2:00 «П@
УТINA» 2:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 4:15 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти 09.55 «О самом главном» 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Склифосовский» 
18.15 «Прямой эфир» 21.00 Т/с 
«Письма на стекле. Судьба» 23.50 
Х/ф «Жена Штирлица» 01.50 Х/ф 
«Васильки для Василисы» 03.50 
«Горячая десятка» 

СЕНБІ, 7 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Қымызхана» (2007 ж.) 7:30 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:35 «АГРОБИЗ-
НЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:05 
«Қазақстан дауысы» 11:50 «ДАУА» 
12:25 «АС БОЛСЫН!» 13:10 «СӨЗДІҢ 
ПІР І  -  СҮЙІНБАЙ» .  Сүй інбай 
Аронұлының  200 16:20 «ЖАҢА 
ҚОНЫС». Т\х. 17:30 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». 18:20 «ӘСЕРЛІ  ӘН 
САЛ, ДОМБЫРА!». Концерт 19:30 
KAZNEWS 20:05 «Үздік әндер» 
21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 22:35 
«Жайдарман».  Республикалық 
Жоғары Лига. 1/2 финал. 1-топ 0:30 
KAZNEWS 1:05 «Жаңа қоныс». Т\х. 
2:05 «Әсерлі ән сал, домбыра!». 
Концерт 3:10 KAZNEWS 3:45 «Дауа» 
4:15 «Білгірлер бәйгесі». 5:00 «Ас 
болсын!» 5:40 «Агробизнес» 

ХАБАР 
07:02 «Сырымды айтсам деп 

едім» Бибігүл Төлегенованың концерті 
08:30 «Бармысың, бауырым?» 09:10 
«Продвопрос» 09:30 «Ұлт саулығы» 
10:00 М\ф «Шапокляк» 10:20 М\ф . 
«Кино о гордой семье» 11:50 Сказка 
Братьев Гримм «Ослиная шкурка» 
13:00 «Орталық Хабар» 14:00 «Жан-
ды дауыс» 15:50 «Мен – чемпион!» 
16:25 Д\ф «Наш футбол» 16:55 
Семейное кино. «Козы» 18:35 «Ду-
думан» 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 
«Жеті күн» 22:00 Мегахит. «Остров 

проклятых» 00:30 Т\х. «Жаным» 02:00 
«Ұйқыдағы ару» балеті.

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 

7:50 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:25 «П@
УТINA» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН 9:00 «СМАК» 9:40 
Кино «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 11:45 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:10 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:20 «101 КЕҢЕС» 13:45 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 14:25 «П@
УТINA+» 15:20 Кино «ОСТАНЬТЕСЬ 
НАВСЕГДА» 20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА» 20:30 «X FACTOR». 22:00 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:30 «X FAC-
TOR». 0:00 Только для взрослых. 
«МЕТОД». 2:25 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
2:55 «101 КЕҢЕС» 3:20 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 6» 

РОССИЯ 1 
05.00 Х/ф «Люди в океане» 06.35 

«Сельское утро» 07.05 «Диалоги о 
животных» 08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести - Москва 08.20 МУЛЬТ утро 
09.30 «Правила движения» 10.15 
«Это моя мама» 11.20 «Людмила 
Гурченко. За кулисами карнавала» 
12.20, 14.30 Х/ф «Дальше любовь» 
16.45 «Знание - сила» 17.35 «Главная 
сцена» 20.00 Вести в субботу 21.00 
Т/с «Письма на стекле. Судьба» 
00.50 Х/ф «Одинокий ангел» 02.55 
Х/ф «Назначение» 04.50 «Комната 
смеха» 

ЖЕКСЕНБІ, 8 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Қымызхана» (2007 ж.) 7:30 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:05 «БА-
ЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 11:25 «Әли 
мен Айя». М/ф. 12:05 «АЙГӨЛЕК». 
13:10 «СӨЗДІҢ ПІРІ - СҮЙІНБАЙ». 
200 15:45 «ЖАРҚЫН  БЕЙНЕ» 
16:15 «Намыс дода». 17:25 «Әзіл 
әлемі» 18:15 «КҮМІС КӨМЕЙ, ЖЕЗ 
ТАҢДАЙ». Концерт

2 0 : 0 0  «АПТА .  КZ »  2 1 : 0 0 
«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» 22:50 Кино. 
Кешіккен махаббат» 0:10 «КӨКПАР». 
Ұлттық ойын 0:50 «Апта. Кz» 1:55 
«КҮМІС КӨМЕЙ, ЖЕЗ ТАҢДАЙ». 
Концерт 3:35 «Жарқын бейне» 4:05 
«Ақсауыт» 

ХАБАР 
07:02 «Қоңыр» тобының концерті 

«Үгәй, арман» 08:30 «Айбын» 09:00 
«Жеті күн» 10:00 «Ас арқау» 10:30 
«Я – чемпион!» 11:00 М\ф . «Винни 
Пух: рождественский Пух» 12:00 
Сказка Братьев Гримм «Йоринда и 
Йорингель» 13:10 «Тағдыр жолы» 
13:40 «Бенефис-шоу» 14:55 Премьер-
лига. 32-й тур. Астана – Актобе. 
17:00 КВН. Кубок столицы. «Сердце 
Евразии» 18:30 «Қызық times» 19:45 
«Ду-думан» 21:00 «Жеті күн» 22:00 
Мегахит. «Четыре пера» 00:15 Т\х. 
«Жаным» 02:15 «Үміт үзгім келмейді» 
спектаклі. 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 

8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛО-
ТО». 10:50 «Муслим Магомаев. От 
первого лица» 12:00 «ӘН ДАРИЯ» 
13:05 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:35 «X 
FACTOR». 16:30 Кино «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 21:00 «АНА-
ЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 23:05 
«ӘН ДАРИЯ» 0:10 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». Встреча выпуск-
ников – 2015. Продолжение 3:30 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 

РОССИЯ 1 
05.45 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» 07.30 «Сам себе режиссер» 
08.20 «Смехопанорама» 08.50 
«Утренняя почта» 09.30 «Сто к 
одному» 10.20 Местное  время. 
Вести - Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 11.10 Комедия 
«Служанка трех господ» 13.10, 14.20 
Евгений Петросян - «Улыбка длиною 
в жизнь». 5 ф. 16.00 «Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных  талантов  «Синяя Птица» 
18.00 Х/ф «Шепот» 20.00 Вести 
Недели 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 00.30 
Х/ф «Кактус и Елена» 02.35 Х/ф 
«Не сошлись характерами» 04.10 
«Комната смеха». 
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Елена НЕСВЕТЕЕВА

Айыртау таѕы6 29 қазан 2015 жыл

Аптадаѓы ауа райы
Ауаныњ температурасы, С°

Жауын - шашын (тєулік ішінде)  
Атмосфералыќ ќысым мм сын. баѓ.
Желдіњ баѓыты
Желдіњ шапшањдыѓы

12 с.
0 с.

+5
+2

+2
+2

-2
0

-2
-5

-1
-2

-2
-7

-1
-4

735
О-Б

4-6

730
О-Б

7-9

736
С-Б

737
С-Б
3-6

735
О-Б
7

746
О-Б
5

740
О-Б

5-7

Уақыт
(жергілікті)

29/10
БС

30/10
ЖМ

31/10
СН

1/11
ЖК

2/11
ДС

3/11
СС

4/10
СР

8

 эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Кирилловка ауылында тұратын отбасымызға жылыуын 
шашқан асыл жар,  сүйікті анамыз, мейірімді әжеміз  
Жапарова Дәләпразды 70 жасқа толу мерейтойымен  
құттықтаймыз!
Отбасымыздың шырайын келтіріп отырған қымбатты 

анамызды, әжемізді туған күнімен қүттықтап, деніне 
саулық, басына амандық, ұзақ өмір және де жер бетіндегі 
барлық жақсылықты тілейміз! Шаңырағымыздан ырыс-
береке кетпей, бойыңыздағы күш-қайратыңыз таусылмай, біздің қызық-
қуанышымызға кенеліп, берекемізді тасытып жүре беріңіз.
Ақ тілекпен: жұбайы, балалары, немерелері.

* * *

Құттықтаймыз!

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Жайықов Еркебұлан Сапарғалиұлы әр аптаның жұма күндері 
сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Лобаново ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 46-288 сенім телефоны қызмет етеді.

* * *

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ азаматтардың жеке мәселелері бойынша 

қабылдау кестесі 

«Имантау селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Сердюк Любовь Владимировна әр аптаның сейсенбі күндері 
сағат 15.00-ден 17.00 – ге азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Селолық округ әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

лауазымды тұлғалардың  тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар.

«Имантау селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 45-668 сенім телефоны қызмет етеді. 

 «Имантау селолық округі әкімінің аппараты» 
ММ-і азаматардың жеке мәселелері бойынша 

қабылдау кестесі

Қараша Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.11.2015 Жексенбі 6:23 8:24 13:06 15:53 18:04 19:30
02.11.2015    Дүйсенбі 6:24 8:26 13:05 15:52 18:02 19:29
03.11.2015 Сейсенбі 6:26 8:28 13:05 15:51 18:02 19:28
04.11.2015 Сәрсенбі 6:28 8:30 13:05 15:51 18:00 19:27
05.11.2015 Бейсенбі 6:30 8:32 13:05 15:49 17:59 19:27
06.11.2015 Жұма 6:32 8:33 13:04 15:47 17:56 19:26
07.11.2015 Сенбі 6:34 8:36 13:04 15:46 17:54 19:24
08.11.2015 Жексенбі 6:36 8:38 13:04 15:44 17:51 19:21
09.11.2015 Дүйсенбі 6:36 8:40 13:03 15:42 17:49 19:19
10.11.2015 Сейсенбі 6:38 8:42 13:03 15:40 17:46 19:16
11.1.2015 Сәрсенбі 6:40 8:43 13:03 15:39 17:44 19:14
12.11.2015 Бейсенбі 6:44 8:46 13:03 15:37 17:41 19:11
13.11.2015 Жұма 6:46 8:48 13:03 15:36 17:39 19:09
14.11.2015 Сенбі 6:48 8:50 13:02 15:34 17:36 19:06
15.11.2015 Жексенбі 6:52 8:52 13:02 15:33 17:34 19:04
16.11.2015 Дүйсенбі 6:56 8:53 13:02 15:31 17:31 19:01
17.11.2015 Сейсенбі 6:58 8:56 13:02 15:30 17:29 18:59
18.11.2015 Сәрсенбі 7:00 8:58 13:02 15:28 17:26 18:56
19.11.2015 Бейсенбі 7:02 9:00 13:01 15:27 17:24 18:54
20.11.2015 Жұма 7:04 9:02 13:01 15:26 17:20 18:52
21.11.2015 Сенбі 7:06 9:03 13:01 15:25 17:20 18:50
22.11.2015 Жексенбі 7:08 9:05 13:01 15:23 17:18 18:48
23.11.2015 Дүйсенбі 7:10 9:08 13:01 15:22 17:17 18:47
24.11.2015 Сейсенбі 7:12 9:10 13:01 15:21 17:15 18:45
25.11.2015 Сəрсенбі 7:14 9:12 13:01 15:20 17:13 18:43
26.11.2015 Бейсенбі 7:15 9:13 13:01 15:19 17:11 18:43
27.11.2015 Жұма 7:17 9:15 13:01 15:18 17:10 18:41
28.11.2015 Сенбі 7:17 9:18 13:01 15:17 17:08 18:41
29.11.2015 Жексенбі 7:19 9:20 13:02 15:17 17:06 18:40
30.11.2015 Дүйсенбі 7 19 9:22 13:03 15:16 17:06 18:40

Аудандық Қайрош ата мешіті.

ҚАРАША  АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ ҚАРАША  АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ 
УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІУАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ

(Саумалкөл уақыты бойынша) 2015 жыл – хижраша 1437 жыл

ХАБАРЛАНДЫРУ
Құрметті Айыртау жастары! Сіздерді 5 қараша күні сағат 17.00-де өтетін 

«Күзгі бал»мерекесіне шақырамыз.
Өтетін орны: ауданық Мәдениет үйі (көрме залы). Келемдеушілерге 

есігіміз ашық. Кіру тегін.

Ызғырықты жел өтіне,
Шыдап баққан тербетіле.

Ағаш біткен шашып жатыр,
Алтын теңге жер бетіне.

Осы  қазан  айының  23-ші 
жұлдызында Кирилловка орта 
мектебінде «Алтын күз» мерекесі 
өтті. Бұл мерекелік шара мектебімізде 
жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп 
тұрады.
Бірақ, биылғы мереке өте ерекше 

өтті. Әр сынып топ болып қатысты 
және топ құрамында «Күз хан-
шайымы» болды. Ханшайымдар 
төрт байқау бойынша сынға түсті: 
1-ші – «Менің сүйікті жыл мезгілім» 
тақырыбында шағын шығарма (үй 
жұмысы) байқауы, 2-ші – «Өз өнерін 
көрсету», 3-ші – «Сен білесің бе?» 
табиғат күнтізбесі, табиғат туралы халық ырымдары, 
болжамдарын айту, 4-ші – «Күзгі сән үлгісі» байқаулары. 
Осы байқауларда «Күз ханшайымы» болып атанған 9 
«А» сынып оқушысы Жеңіс Құндыз.
Ал топтар «Үздік қабырға газеті» және «Күз сыйы» 

көрмесі байқаулары бойынша І-орынға – 9 «А» сынып, 
ІІ-орынға – 6 «А» сынып, ІІІ-орынға – 5-6 «Б» сынып 
оқушылары ие болды.
Сонымен қатар аталымдар бойынша «Ең белсенді 

топ» 5 «А» сынып оқушылары марапатталса, «Ең 
өнерлі топ» аталымында 7 «Б» сынып оқушылары 

Мектеп өмірінен

Алтын күз-2015Алтын күз-2015

марапатталды.
«Алтын күз-2015» мерекесіне әр сынып топ 

ретінде қатысуы ауызбіршілікке, ұйымшылдыққа, 
сыйластыққа тәрбиелейді, әр шараның өзіндік 
тәрбиелік мәні бар. 
Осындай іс-шараларды өткізіп тұратын мектебіміздің 

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары А.К. 
Мукашева мен А. Какенге алғыс білдіреміз.
Біз өз мектебімізді мақтаныш етеміз.

Аман ЕРХАНАТ,
Кирилловка  ОМ-нің 10 «А» сынып оқушысы.

Айнадай жылтыраған 
мұз  айдында  немесе 

су айдынның тік жарынан 
шаңғымен сырғанаған қандай 
тамаша. Бірақ мұндай сырғанақ 
қауіпті болуы мүмкін, әсіресе 
сол жер белгіленбеген немесе 
зрттелмеген болса. Өйткені қар 
астындағы мұз, ашық жердегі 
мұзға қарағанда, өте жұқа бо-
лады, сонымен қатар мұзда жы-
лымдар мен ойықтар болады. 
Бұл жағдай қайғылы оқиғаларға 
әкеліп соғуы мүмкін.
Адам өлімінің басты себеп-

терінің бірі спірт өнімдерін ішу. 
Егерде Сіз біреудің апатқа 

ұшырағанын көрсеңіз, 112,101, 
телефондары арқылы құтқару 
құзметін шақырып, зардап шек-
кенге көмек көрсетіңіз. Көмек 
көрсете отырып, келесі ережелерді 
сақтаңыз. 

- мұз сынған жерге еңбектеп 
жақындаңыз, өйткені өзіңіз мұз 
астына түсіп кетуіңіз мүмкін;

-  құтқарған уақытта жақын 
жерде жатқан тақтайша, бұтақша, 
шаңғы шана немес басқа заты 
пайдалану керек. Осы заттардың 
біреуін алдыңызға салып, еңбектеп 

ТЖ бөлімі ескертеді:
Қауіпті мұзҚауіпті мұз

барып, мұз сынған жерге 3-4 мет-
рге дейін жетпей зардап шек-
кен адамға қол созыңыз. Содан 
кейін оны судан тартып, жағаға 
немесе мықты мұздың үстіне 
шығарыңыз; 

- мұз астына түсіп кетсеңіз, дереу 
көмекке шақырыңыз. Көмек кел-
генше дейін тыныштық сақтаңыз, 

абыржып, суда тырбаңдамаңыз. 
Кеудеңізбен мұз шетіне сүйеніп, 
жағаға қарай немесе қауіпсіз жер-
ге қарай жылжып көріңіз.

Жанбота Қабдөшев
Айыртау ауданының 
ТЖб-нің аға инженері, 

өртке қарсы
 қызмет майоры.

Құрметті  Кұнанбаев Ұлан мен Райхан! 
Сендердің заңды некелерің құтты болсын. Сен-

дерге Алатаудың шыңындағы ақ қардай таза 
пәк көңіл, сол шыңдардан сарқырай аққан кәусар 
бұлақтай мөлдір махаббат тілейміз. Сендерге алтын 
күздің ырысын, денсаулықтың қыстай мықтысын, 
көктемдей көл-көсір өмір, жаздай жадыраған өмір 
тілейміз. Қыздарың моншақты, ұлдарың оншақты 
болсын. Шаңырақтарыңның керегесі кең, терезесі 
тең, босағасы берік, еңсесі «Келісім сарайындай» 
биік болсын!
Т/б: Айыртау ауданының кәсіпкерлік бөлімі.


