
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық аналитикалық және цифрлық трансформация 
орталықтарын, ұлттық жобалау офисін қамтитын Цифрлық үкімет офисінің жұмысын 
бастауға рұқсат берді, деп хабарлады Президенттің баспас&з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Күні кеше халыққа үшінші Жолдауын жариялаған ел 
Президенті Үкіметке қысқа мерзімде «Жеке қосалқы 
шаруашылықтар туралы» заң жобасын дайындауды тап-
сырды. Жаңа заң қарапайым ауыл халқының қордаланған 
мәселелерін шешіп бере ала ма? Бүгінде &те &зекті болып 
отырған жайылымдық жерге қатысты қандай нормалар 
енгізілуі керек? Жайылым иелерінің құқықтық мәртебесін 
реттеу кезінде нені ескеруіміз қажет? Осыдан 5 жыл бұрын 
қабылданған «Жайылымдар туралы» заң неге жұмыс 
істемейді? Халықтың арасында қызу талқыға түскен осы 
сұрақтарды ауыл шаруашылығы саласының жағдайын жақсы 
білетін сарапшы, мамандарға да қойған едік. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жаңа заң жайылым 
мәселесін шеше ала ма?

ЖОЛДАУ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Бану @ДІЛЖАН,
«Egemen Qazaqstan»

Жер көп, бірақ 
жайылым жоқ

Қазақстан жер көлемі бо-
йынша əлемдегі ең ірі мем-
лекеттердің қатарында, 9-орын-
да. Еліміз жайылым жерлердің 
көлемі бойынша 5-орында. 
Алайда ауылда мал жаятын 
жер жоқ. Шаруалар төрт түлігін 
қай да жаярын білмей зар қақсап 
жүр. 90-жылдары ұстағанның 
қолында, тістегеннің аузын-
да кеткен жайылымдық жер-
лерге қол жеткізе алмаған 
ауыл халқы малын қорасында 
қамап ұстауға мəжбүр. Ауыл-
дағы ағайынға жетпей жатқан 

жайылым мəселесі күні кеше 
туындап отырған проблема 
емес. Тек соңғы 2-3 жылда өзек-
тілігі арта түскен бұл мəселе 
шарықтау шегіне жетіп, елдің 
сабыры сарқылып, төзімі тау-
сыла бастады. Мəселен, биыл 
жазда Түркістан облысының 
төрт бірдей ауылы жергілікті 
билікке Төле би ауданындағы 
жайылымдық жерлер ауыл 
тұрғындарына қайтарылсын 
деген талап қойды. Шыдамдары 
түгесілген Шығыс Қазақстан 
облысы Глубокое ауданының 
тұрғындары да мал жаятын 
жер қалмады деп жоғары жаққа 
шағымдарын жеткізді. 

(Соңы 3-бетте)

13-бет

«Ақтастағы 
Ахико» фильмінің 
түсірілімі басталды

Ойыл, Жемнің 
бойындағы 
қазына

9-бет

Асқар 
Алтай 
аясында

14-бет

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2000 жылдан астам тарихы бар к&не Тараз шаһарының соңғы жылдары 
сәулеттік келбеті артып, к&ркемдік кеңістігі кеңейіп келеді. Тараз де-
генде, к&пшіліктің к&з алдына шығыстық үлгіде салынған ғимараттар, 
ықылым замандардан келе жатқан киелі орындар елестейтіні шын.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Көркем кешендегі келеңсіздік  

Хамит ЕСАМАН, 
«Egemen Qazaqstan»

Мəселен, тарихи қаланың өзінде 
орналасқан əйгілі Қарахан кесенесі, 
ерте ислам дəуіріндегі жерасты 
мешіті сияқты қасиетті орындар да 
– тарихтың тылсым тереңіне алып 
баратын ғажайып дүниелер. Ал осы 
уақытқа дейін Тараз шаһарының 
негізгі келбетін сақтай отырып, 
көне дəуірлер мен бүгінгі замандағы 
сəу леттік өнерді шендестіретін 
бір туын ды керек-ақ еді. Оның да 
орайы келіп, облыс орталығынан 
«Көне Тараз» кешені бой көтерген 
болатын. Сол кездегі облыс əкімі 
Асқар Мырзахметовтің бастамасы-
мен са лынған бұл кешен жергілікті 

жұрт шылық үшін де жақсы жаңалық 
болды. Көпшіліктің көзайымына 
айналған сəні мен салтанаты келіскен 
ғимараттар шаһардың да шырай-
ын ашып, сəулетін арттырды. Бұдан 
бөлек, кешен ішіндегі арбат, амфи-
театр, алып «Сағат» стелласы сияқты 
нысандар да Əулиеата өңіріндегі игі 
бастамалардың бірі еді.

Тараз қаласының орталығындағы 
«Көне Тараз» этномəдени кешені 
2019 жылы облыстың 80 жылдығына 
орай ашылды. Кешеннің жалпы жер 
көлемі 2,4 гектарды құрайды. Бас 
жоспар бойын ша аталған орталықта 
9 нысанның құрылысы жүргізілген. 
Құрылыс жұмыстарына 3 мил-
лиард 629 миллион 574 мың теңге 
бөлініп, бөлінген қаражат толықтай 

игерілген. Бұл күнде аталған кешендегі 
ғимараттар облыстық тарихи-өлкетану 
музейі, облыстық мəдениет, архивтер 
жəне құжаттама басқармасына қарасты 
«Тарихи ескерткіштерді қорғау жəне 
қалпына келтіру» дирекциясы, Шерхан 

Мұртаза атындағы «Руханият жəне 
тарихтану» орталығы, облыстық ту-
ризм басқармасы сияқты мекемелерге 
пайдалануға берілген.

(Соңы 13-бетте)

ЖАНАЙҚАЙ

Улы көлге бөлінген қаржы игерілмей ме?

Гүлайым Д@УІТБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Маңғыстау облысы əкімдігі берген 
ақпаратқа сүйенсек, рес публикалық 
бюджеттің доноры ретінде «Рес пуб-
ликалық жəне облыстық бюджеттер, 
ре с пуб ликалық маңызы бар қала-
лар, Астана бюджеттері арасын дағы 
2017-2019 жылдарға арнал ған жалпы 
сипаттағы трансферт тер дің көлемі 
туралы» Қазақстан Рес пуб ликасының 
2016 жылғы 29 қа ра шадағы №24-
VІ Заңына сəй кес Маңғыстау 

облысына 2017-2019 жылдарға 
келесідей көлем де бюджеттік алып 
қоюлар белгі лен ген, мысалы 2017 
жылға – 28 977 170 мың теңге; 2018 
жылға – 31 316 423 мың теңге; 
2019 жылға – 35 365 489 мың теңге.

Сонымен қатар 2020-2022 жыл-
дарға Маңғыстау облысына рес пуб-
ликалық бюджетке «Республикалық 
жəне облыстық бюджеттер, респуб-
ли калық маңызы бар қалалар, астана 
бюджеттері арасындағы 2020-2022 
жылдарға арналған жалпы сипат-
тағы трансферттердің көлемі туралы» 

Қазақстан Респуб ликасының 2019 
жылғы 4 желтоқ сандағы №275-VІ 
Заңына сəйкес төмендегідей көлем-
дерде бюджеттік алып қоюлар белгі-
лен ген 2020 жылға – 8 213 586 мың 
тең ге; 2021 жылға – 13 416 746 мың 
тең ге; 2022 жылға – 19 493 443 мың 
теңге.

Көріп отырғанымыздай, «алып 
қоюлар» жағынан Маң ғыс тауды 
ұмыт қалдырмаған рес публикалық 
бюджет Маң ғыстаудың қажетіне кел-
генде неге шөміштен қағып келеді? 
«Алаған қолым – береген» деген 
бар, алайда Маңғыстау көп жағдайда 
«тоқалдан туғанның» кебін киіп 
жүр. Zertteu.kz сай тының мəліметіне 
сүйенсек, республикалық бюджет-
тен ең көп қаржы алатын облыстар 

– Түркістан (838 млрд теңге), Ал-
маты (623 млрд теңге), Қос танай 
(314,7 млрд теңге), ал ең аз алатын-
дар – Алматы қаласы (142,7 млрд 
теңге), Нұр-Сұлтан қаласы (130,8 
млрд теңге) жəне Маңғыстау облысы 
(109 млрд тең ге). Бергенінен алғаны 
көп бо  лып көрінгенмен, жеме-жем-
ге кел генде жоғарыдан қаржылан-
дырылатын жобалардан бас тар-
ту, қаржы бөлінбей қалу, бөлінген 
қаржының кері қайтарылуы сынды 
əрекеттер жиі кездеседі. 

Бір ғана мысал жəне маң ғыс тау-
лықтар үшін ең ма ңыз   ды, жанды жəне 
жылдар бойы жыр болған сүр тақы рып 
– Қошқар ата улы көлі мə  се  лесі.

(Соңы 14-бетте)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қашаннан Маңғыстау – донор облыс. «Jле жегенше, б&ле же»дегендей, 
қой науынан шыққан қара алтыннан түскен табысты күллі елмен б&лісіп, 
ортақ қазанға қомақты үлесін қосып келеді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Цифрлық даму, инновациялар жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрі Бағдат 
Мусин Қазақстан Президентіне Цифрлық 
үкімет офисінің негізгі міндеттері мен жо-
балары туралы баяндады. Министрдің ай-
туынша, офис жұмысының аясында бастапқы 
талдауды автоматтандыру, болжамдар мен 
даму сценарийлерін əзірлеу, қол жеткізілетін 
мақсатты көрсеткіштерге төнетін қауіптерге 

мониторинг жасау жəне анықтау қызметтері, 
сондай-ақ басқа да жұмыстар жүзеге асыры-
лады. Цифрлық трансформация орталығы 
мемлекеттік органдардың жұмыс үдерісін 
өзгертіп, оларды цифрлық форматқа ауысты-
румен айналысады.

Сауда жəне интеграция министрлігі 
Мемлекет басшысына Ішкі жəне сыртқы 
сауда жөніндегі талдау платформасын 

таныстырды. Аталған платформа азық-түлік 
бағасын онлайн режімде бақылауға жəне 
болжауға мүмкіндік береді.

Цифрлық даму, инновациялар жəне 
аэроғарыш министрлігі ел халқының екпе 
алу қарқынын бақылауға арналған жобаны 
таныстырды.

Жиын барысында Стратегиялық жоспар-
лау жəне реформалар агенттігінің төрағасы, 
Астана халықаралық қаржы орталығының 
басқарушысы Қайрат Келімбетов, Қаржы 
министрі Ерұлан Жамаубаев, Денсаулық 
сақтау министрі Алексей Цой жəне басқа да 
жауапты тұлғалар сөз сөйледі.

Цифрлық үкімет офисі іске қосылды

Мемлекет басшысының Өкімімен Марат 
Рақымұлы Құсайынов Қазақстан Республи-
касы Қорғаныс министрінің бірінші орын-
басары – Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштері Бас штабының бастығы лауазымына 
тағайындалды.

ТАҒАЙЫНДАУ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік наградаларымен 

наградтау туралы

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Токио-2020 ХVI Жазғы Паралимпиада 

ойындарындағы аса үздік спорттық жетістіктері 
үшін наградталсын:

ІІІ дəрежелі «Барыс» орденімен
Дегтярев Давид – «Қазақстан Республикасының
Мамиевич  Ұлттық Паралимпиадалық
  комитеті» ҚБ
  нұсқаушы-спортшыcы;

«Парасат» орденімен
Байбатина Зарина –  «Қазақстан Республикасының
Боранбайқызы  Ұлттық Паралимпиадалық 
  комитеті» ҚБ
  нұсқаушы-спортшыcы

Дəулет Теміржан – «Қазақстан Республикасының
Серікұлы  Ұлттық Паралимпиадалық 
  комитеті» ҚБ 
  нұсқаушы-спортшыcы

Сариев Ануар – «Қазақстан Республикасының
Берікұлы  Ұлттық Паралимпиадалық 
  комитеті» ҚБ
  нұсқаушы-спортшыcы;

«Құрмет» орденімен
Жұмағали – «Қазақстан Республикасының
Нұрдəулет  Ұлттық Паралимпиадалық
Мақсұтұлы  комитеті» ҚБ
  нұсқаушы-спортшыcы.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті   
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 6 қыркүйек
№ 652
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«Вуэльта» көпкүндігі 
аяқталды

–––––––––––––––––––––––––––––
Үш аптаға созылған «Вуэльта» к�п -
күндігі �з мәресіне жетіп, бұл бәсе-
кеде Примож Рогличтің бақ жұлдызы 
жанды.
–––––––––––––––––––––––––––––

Нидерландта іргетасы қаланған Team 
Jumbo-Visma клубы сапында өнер көрсетіп 
жүрген 31 жастағы словениялық велоша-
бандоз ең соңғы 21-кезеңде топ жарып 
қана қоймай, айтулы жарыстың жеңімпазы 
атанды. Примож Рогличтің көрсеткіші 
– 83 сағат 55 минут 29 секунд. Дəл осы 
спортшы биыл Токиода өткен Олимпия 
ойындарының жекелген сайысында да 
бас жүлдені олжалаған болатын. Екінші 
орынды иеленген испаниялық Мас Энрич 
(Movistar Team) басты қарсыласынан 4 
минут 42 секунд қалып қойды. Үшінші 
сатыға аустралиялық Джек Хэйг (Bahrain – 
Victorious) табан тіреді. 

«Астана» клубы мүшелері арасынан ең 
үздік көрсеткішке Ион Исагирре қол жет-
кізді. Жарыс жеңімпазынан 1 сағат 17 минут 
47 секунд қалып қойған 32 жастағы испа-
ниялық легионер 26-орынды қанағат тұтты.

Бас бапкер 
тағайындалды

–––––––––––––––––––––––––––––
Бокстан ерлер арасында Қазақстан-
ның ұлттық құрама командасының 
бас бап кері болып Қайрат Сәтжанов 
таға йындалды.
–––––––––––––––––––––––––––––

Қайраттың есімі де жанкүйерлерге жақсы 
таныс. Еңбек жолын қатардағы бапкерліктен 
бастаған. 2011 жылы еліміздің жасөспірім-
дер құрамасының аға жаттықтырушысы 
болып тағайындалып, осы қызметті ол тап-
жылмай сегіз жыл бойы атқарды. Сол ара-
лықта балғын былғары қолғап шеберлері 
əлем біріншіліктерінің жалпы есебінде екі 
мəрте (2013, 2015 жылдары) үздік үштіктің 
қатарынан көрініп, тағы екі рет (2013, 2017 
жылдары) Азияның теңдессіз командасы 
атанды. 

2019 жылы Қайрат Сəтжанов Қазастанның 
жастар құрамасының тізгінін ұстады. Бұл 
ретте де ол елеулі табыстарға қол жеткізді. 
Айтулы маманның жетекшілігімен біздің 
жігіттер 2019 жəне 2021 жылдары сары 
құрлықта алдына жан салмаса, биылғы 
əлемдік додада екінші орынды жеңіп алды.

«Барыс» тағы да 
ұтылды

–––––––––––––––––––––––––––––
Құрлықтық хоккей лигасында (ҚХЛ) 
күш сынасып жүрген Нұр-Сұлтанның 
«Барысы» биылғы біріншіліктің екінші 
кездесуінде де жеңілістің кермек дәмін 
татты.  
–––––––––––––––––––––––––––––

Бұл жолы жерлестеріміз Магнитогорскі-
нің «Металлургін» қабылдады. Бұл бəсекенің 
шиеленісті өткені соншалық, екі команда екі 
кезең бойы бір-бірінің осал тұсын таба ал-
мады. 42-минутта Якоб Лилья есеп ашқанда 
жергілікті жанкүйерлер кəдімгідей қуанып 
қалған еді. Бірақ бұл қуанышымыз ұзаққа 
созылмады. Арада төрт минут өтпей жатып 
Максим Карпов таразы басын теңестірсе, 
58-минутта Андрей Чибисов жеңіс шайбасын 
салды. Есеп – 1:2. Осылайша, қатарынан екі 
кездесуде ұтылған «Барыстың» қоржынына 
əлі бірде-бір ұпай түскен жоқ. 

Өзінің келесі кездесуін елордалық хок-
кей шілер 8 қыркүйекте Нұр-Сұлтанда Хаба-
ровскінің «Амурымен» өткізеді.

Дайындаған
Ғалым СҮЛЕЙМЕН,
«Egemen Qazaqstan»
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Мазмұнды іс-шараның  
ашы  луында  Ұлттық музей 
ди  рек торының орынбасары 
Абай Сатыбалдин аталған жо-
ба ның маңызына тоқтала ке-
ліп: «Əрбір қазақ баласы ата-
баба тарихына құрметпен қа-
рап, өз ұлтының əдеп-ғұрып, 
салт-дəстүрін, əдебиеті мен 
мə де ниетін жетік білуі керек. 
Ұлт тық құндылықтар ар қы лы 
тəрбие алған ұрпақ – ең бе к-
қор, өнерлі, білімді, ақыл ды, 
болып өседі.  Біздің «Ме нің 
Қазақстаным» атты жоба ны 
ашудағы  мақсатымыз – өске-
лең ұрпақтың тəрбиесі мен 
дамуына ерекше көңіл бөлу» 
деді ол. 

Жобадағы экспозиция құры-
лымы 10 бөлімнен тұрады, 
бар лық  бөлім еліміздің терең 

тарихы мен табиғатын балаларға 
қолжетімді құралдармен толық 
таныстырады. Ақпарат аймағы 
− Қазақстанның интерактивті 
географиялық картасымен, 
Ұлы Жібек жолының кар тасы-
мен жəне электронды дүң гір-
шекпен жабдықталған. Экс-
позиция «Қазақстан география-
сы», «Қазақстан табиғаты», 
«Қазақстанның археология лық 
ескерткіштері» жəне «Ұлы Жі-
бек жолы», «Қазақстанның мə-
де ниеті мен этнографиясы» се-
кілді тақырыптарды қамтиды.

Іс-шара барысында бала-
лар ойын арқылы ел тарихы, 
мəдениеті, табиғаты тура лы 
мол мағлұмат алып, өз дері 
археологиялық қазба жұмыс та-
рын жүргізді, киіз үйде болып, 
халқымыздың салт-дəстүріне 
қатысты бейнематериалдарды 
тамашалап, ұлттық киіммен 
суретке түсті. 

Маржан ;БІШ, 
«Egemen Qazaqstan»

Енді қазан айында «Хəрри Поттер мен 
Феникс алқасы» атты бесінші кітабы жария-
ланбақ. Бұл – Хəрри Поттер сериясындағы 
көлемі ең үлкен бөлім. Қазір корректорлық 
жұмыстар жасалып жатыр. «Бесінші кітап-
тың түпнұсқасы да, аудармасы да 700 бет-
тен асады. Оған қоса, мəтін күрделеніп 
ке леді. Кейіпкерлер көбейді, балалар өсті, 
оқи ға шиеленісті. Сол себепті жұмыс 

күр делі жүріп жатыр. Тиражы 5 000 дана», 
дейді жобаның жауапты редакторы Назгүл 
Қожабек. 

Жалпы, Хəрри Поттер сериясын түгел 
аударғандар – Динара Мəзен мен Саят Мұ-
хамедияр. Жоан Роулиң осы роман желі-
лері арқылы əлемдегі ең бай жазушылардың 
қатарына қосылды. 1997 жылдың 26 маусы-
мында жарыққа шыққан алғашқы «Хəрри 
Поттер мен пəлсапа тас» романы балалар 
əдебиеті жанрын бұзып-жара кіріп, бүкіл 
əлемде зор коммерциялық табысқа кенелді. 
Бүгінге дейін жеті сериялы роман 500 мил-
лион данамен шығып, 80 тілге аудары-
лып, əлемдік əдеби бестселлерге айналды. 
Мəселен, 2007 жылы жарыққа шыққан бір 
ғана «Хəрри Поттер мен ажал сыйы» кітабы 
бірден 11 миллион данамен шығарылып, ре-
корд орнатқанын да білеміз. 

Warner Bros. Pictures компаниясының 
жетекшілігімен романдар сериясы киноға 
айналып, кинематография саласында да 
табысқа жетті. Кітап көтерген абырой-атақ 
əлемде Harry Potter брендін қалып тастырып, 
ол брендтің құны, шамамен 12.78 миллиард 
долларға бағаланады.

Баспа басшысы Райса Қадыр бір сұх-
батында: «Романдар желісінің ең соңғысы 
2007 жылы жарыққа шыққан. Кейде неліктен 
сол тұста бірден қазақ тіліне аударылып 
отырмаған деп таңғаламын. Бірақ қазір де 
кеш емес. Өйткені классиканың аты қай кезде 
де классика», дейді. Арада көп жыл өтсе де 
əлемдік бестселлердің қазақ тілінде сөйлеуі 
– үлкен нəтиже. Қазақ оқырманы Хəрри 
Поттердің бесінші кітабын асыға күтеді.

КІТАП КӨКЖИЕГІ

Сиқырлы
әлемнің бесінші кітабы

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Былтыр әлемдік балалар әдебиетінің жауһарына айналған «Хәрри Поттер» 
топтамасының бірінші кітабы «Хәрри Поттер мен пәлсапа тас» романы тұңғыш рет 
қазақ тілінде жарық к�рген еді. Одан кейін «Хәрри Поттер мен жасырын б�лме», 
«Хәрри Поттер мен Азкабан тұтқыны», «Хәрри Поттер мен от-сауыт» атты б�лімдері 
де аударылып, барлығы т�рт кітап басылып шықты. Айта кетейік, британ жазушы-
сы Жоан Роулиң ойлап тапқан сиқыршы бала Хәрри Поттер мен оның сиқыр әлемі 
туралы еңбектерді қазақ тілінде басып шығару құқығы Steppe & WORLD Publishing 
баспасына тиесілі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БӘРЕКЕЛДІ!

Отанды тану жобасы
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елордадағы Ұлттық музейде  «Менің Қазақстаным»  атты 
мә дени-білім беру және экспозициялық жобаның ашылуы 
�тті.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Маржан ;БІШ, 
«Egemen Qazaqstan»

«Қызыл анар» – зорлық-зомбы лық-
тан аман қалып, əділдік іздеген əйелдің 
оқиғасына құрылған фильм. Шарипа 
Оразбаеваның сөзімен айтсақ, «бұл 
кезекті əлеуметтік драма емес, шынайы 
оқиғалармен өрілген поэтикалық кино».

Фильм рекордтық уақытта, яғни 
12 күнде таспаланып біткен. Түсірілім 
жұмыстары негізінен Алматы облы-
сында өтті. 

Кинофестивальде «Қызыл анар-
дан» бөлек Иран, Жапония, Оңтүстік 
Корея, Қытай, Үндістан, Вьетнам ел-
де рінен 10 фильм осы аталымда бақ 
сы насады. Байқау ережесі бойынша 

қазы лар алқасы екі жеңімпазды таңдап, 
əрқайсысы 30,000 доллар көлемінде 
жүлдеге ие болады.

Пусан халықаралық кинофестивалі 
– 1996 жылдан бері Оңтүстік Кореяның 
Пусан қаласында жыл сайын өткізілетін 
Азиядағы ең ірі байқау. Кино додасы 
биыл 6-15 қазан аралығында өтеді. 

Айта кетейік, «Қызыл анар» Ша-
рипа Оразбаеваның толықметражды 
екін ші туындысы. Режиссер алғашқы 
«Мə риям» атты толықметражды филь мі 
үшін Лондонда өткен 22-халық ара  лық 
Rainbow Film Festival кинофес тива лін де 
«Үздік режиссер əйел» атанған.

БАЙҚАУ

«Қызыл анар» – поэтикалық фильм 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Режиссер Шарипа Оразбаеваның «Қызыл анар» («Красный гранат»/Red 
Pomegranate) атты жаңа фильмі 26-шы Пусан кинофестивалінің басты 
байқау бағдарламасына енді. Кинотуынды «Жаңа ағымдар» (New Currents) 
номинациясында бақ сынамақ.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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