
Tabys-пен 
табысты болыңыз!
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Армандар

орындалады
Мәшік Футбол әлеміндегі 

қарғыс

АҚМЕШІТ
6+

4

3

Биылдан бастап кәсіпкерлердің банк шотынан қолма-қол ақша алудың шекті мөлшері бекітілді. Негізінде 
бұл шектеу 2020 жылғы 1 маусымнан бастап тек заңды тұлғалар үшін қолданыста болған. Ал биыл шектеу жеке 
кәсіпкерге де қолданылады. 

Жыл сайын Әз-Наурыз жақында ғанда 
көпшілік ұлттық киімдердің наси хаты аз 
екенін немесе бағасына қол жетпейтінін 
айтып мәселе көтереді. Расымен баға 
біз ойлағандай қымбат па, әлде ұлттық 
киім қымбат болу керек деген қағида 
бар ма? Биылғы мереке қарсаңында 
осы тақырыпты жазып көрдік.   
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Көктемнің шуаққа толы алғашқы аптасында ақын, журналист 
Ғазиза Әбілданың «Сезім – серуен» атты жыр жинағы қалың 
оқырманға жол тартты. Осы кезге дейін жыр сүйер қауымға 
«Таңсәрі» кітабын ұсынған ақынның кезекті туындысына бұрын-
соңды жарияланбаған жаңа өлеңдері енген. Осы орайда 
өмірін өлеңмен өрнектеген сыршыл ақынмен тілдестік. 

ДАРИЯ ДЕҢГЕЙІ БАҚЫЛАУДА
Қызылорда облысы 
Төтенше жағдайлар 

департаменті мамандарының  
ұйымдастыруымен департамент 

бастығының орынбасары 
полковник Саид Молдақараев, 
Төтенше жағдайлардың алдын 

алу бөлімінің бастығы азаматтық 
қорғау майоры Ғалымжан Әшімов  

жергілікті атқарушы органның  
өкілдерімен бірлесе Қызылорда 

қаласы мен Шиелі ауданы 
аралығында Сырдария өзеніне 

мониторинг жүргізді. 

ӘКЕ – ӨМІР ТІРЕГІ
Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына 

орай Қызылорда 
облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясы 

жанындағы 
Аналар кеңесінің 

ұйымдастыруымен 
«Әке – өмір тірегі» 

фотожобасы 
қорытындыланды.

Елімізде орта 
мектептерде қазақ 

күресі, тоғызқұмалақ, 
асық ату бойынша 

міндетті сабақ 
өткізу әдістемесі 
әзірленуде. Бұл 

жайында Мәжіліс 
депутаттарының 

сауалына ҚР 
Премьер-Министрі 

Асқар Маминнің 
жауабында айтылған. 

Ана – ынтымағы келіскен, 
түтіні түзу ұшқан әрбір 

шаңырақ пен мемлекеттің 
құт берекесі. Осы 
мақсатта қалалық 

орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесіне 

қарасты №6 кітапхананың 
ұйымдастыруыменен 

«Ана – ұлт тәрбиешісі» атты 
мерекелік кеш өтті. 

Бүгiнгi таңда 
қоғамды шешiм 

қабылдауға тартудың 
маңызы арта 

түстi. Осы бағытта 
студенттердің 
белсендiлiгiн 

арттыруға мүмкiндiк 
беретiн әдiстемелiк 
тәсiл – интерактивтi 

деп аталады. Бұл 
әдiстi қолдану жеңiл 
көрiнгенімен, өзіндік 

ерекшелігі мен 
қиындығы бар. –

Қызылорда көпсалалы «Ұлағат 
Қызылорда» колледжі және облыстық 

«Жастар ресурстық орталығы» бірлесіп, 
«Маркетинг – мәртебелі мамандық» атты 
интеллектуалды сайыс ұйымдастырды.
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ИПОТЕКА 
ОҢАЙ

Бүгінде тұрғындардың қаржылай сауаты артып, қор нарығынан пайда 
табуға, артық қаржысын инвестициялауға қызығушылығы артқан. Тіпті 
халықтың басым көпшілігі үйде отырып-ақ шетелдік компания акциясынан 
табыс табуда. Жетілген технология мен түрлі мобильді қосымшалардың 
артуы да қор нарығының дамуына сеп болуда. Бірақ әлі де жабық тақырып 
ретінде қозғала бермейтін сенімді акциялар мен брокерлік компаниялар 
жайлы ақпарат жоқтың қасы. Мұның әсерінен халық қаржысын қай 
компанияға саларын білмей, шығынға ұшырауда. Қор нарығынан қаржы 
тапқысы келетіндерге жадынама ретінде бірнеше ережелерді ұсынамыз.
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НЕГЕ ОЛАЙ?!

ҚАЙМАНА
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Ф У Т Б О Л 
Ә Л Е М І Н Д Е Г І

Қ А Р Ғ Ы С

Кассиус Маркеллус Клей 1942 жылы 17 қаңтарда АҚШ-тың Кентукки штаты, 
Луисвилл қаласында қарапайым тігінші отбасында өмірге келді. Бұл  әулетте бұрын-
соңды боксшылар болмағандықтан, Кассиус те бала кезінде былғары қолғапты 
өміріне серік етіп, шаршы алаңда өнер көрсетемін деп ойламаған.

«БАРСЕЛОНАҒА» 
ЖАҢА ПРЕЗИДЕНТ 

САЙЛАНДЫД
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Психологиялық 
тесттің шарты 

бойынша төмендегі 
суреттегі 4 есіктің 

бірін таңдап, 
шынайы мінезіңіздің 

қандай екенін 
біліңіз.

Көп ойланудың 
қажеті жоқ, көзіңізге 

бірден түскен 
есікті таңдаңыз. 
Сіз қаққан есік 

мінезіңіздің қандай 
екенінен хабар 
береді. Ендеше, 

іске сәт!


