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Қымбатты
оқырмандарымыз!
Жаңа 2018 жылдарыңызбен! Әр күндеріңіз қуанышқа толы болсын, сәттеріңіз
бақытпен әсерленіп, өмірлеріңіз гүлдей жайнасын! Үйіңізде береке орнасын, қуанышты
сәттеріңіз көп болсын! Сүйіңіздер және сүйікті болыңыздар! Ал біз сізбен ең қызықты
сәттерімізбен бөлісіп отырамыз. Әр сүрген өміріңізге ризашыл болыңыз, даладағы қыс
мезгілі көңіліңізді түсірмесін, ең бастысы – үйдегі жылу. Өзіңізбен үйлесімде болу өте
маңызды, жүрегіңізге құлақ түріңіз, әдемі көк аспанға көз назарын жиі салып жүріңіз.
Журналдың жаңа беттері Тәуелсіздік күнін атап өтудегі қызықты сәттерден
басталады. Оқу жағымды болу үшін бұл шығарылымды жарқын бояулармен әсемдеуге
тырыстық. Тамаша әртіс Максим Ақбаровпен жылы сұхбат, өмірдің әр жағдайына
арналған аксессуарлар, балғын жемістер мен пайдалы спорт. Сізге жағымды сәттер,
керемет шабыт пен армандарыңыздың орындалғанын тілейміз!
Ең ізгі тілектермен, Анара Қасымбай.
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Новый выпуск журнала начинается с праздничных страниц, посвященных Дню
Независимости страны. Мы постарались наполнить выпуск яркими красками, чтобы
сделать время, проведенное с нами, еще более приятным. Теплая беседа с
замечательным актером Максимом Акбаровым, аксессуары на все случаи жизни,
свежие фрукты и полезный спорт — все это ждет наших читателей в новогоднем
выпуске. Приятных вам минут, вдохновения и исполнения желаний!

Ақшақар мен Аяз Атадан жаңа
жылдық құттықтаулар!
Поздравления от Деда
Мороза и Снегурочки по всему ТРЦ!

«Хан Шатыр» СОСО атриумында балаларға
арналған ойын-сауық бағдарламасы өтеді.
В атриуме ТРЦ «Хан Шатыр» пройдет
развлекательная программа для детей.
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Дорогие наши читатели!
Мы поздравляем вас с Новым 2018 годом! Пусть каждый день вашей жизни будет
наполнен радостью, невероятным счастьем и яркими впечатлениями! Пусть в доме
навсегда поселятся благополучие, любовь и мир! Любите и будьте любимы! Ну а мы
будем стараться дарить вам позитив и приятные моменты. Не забывайте, что
нужно быть благодарным за каждый прожитый день. Не сетуйте на холод и плохую
погоду, ведь важнее всего – тепло в доме и в душе. Важно быть в гармонии с собой,
слушать свое сердце и чаще любоваться красивым голубым небом.

Жаңа 2018 жылмен!
С Новым 2018 годом!

Балаларға
арналған іс-шара
Детское
мероприятие
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Астана қаласы Мемлекеттік филармониясы
үрмелі аспаптар оркестрінің концерті өтеді.
Состоится концерт духового оркестра
Государственной филармонии города Астаны.

Оркестр
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Жеңіске
жетіп ал!
Минута
до успеха!

Атриумда
конкурстық
музыкалық
іс-шара өтеді.
В атриуме
пройдет
музыкальное
состязание.

28
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мероприятие

С самыми добрыми пожеланиями, Анара Касымбай.
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Астана қаласы Мемлекеттік филармониясы
үрмелі аспаптар оркестрінің концерті өтеді.
Состоится концерт духового оркестра
Государственной филармонии города Астаны.
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«Хан Шатыр» СОСО атриумында балаларға
арналған ойын-сауық бағдарламасы өтеді.
В атриуме ТРЦ «Хан Шатыр» пройдет
развлекательная программа для детей.
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Қай жерде болмасын
саяхат жасауға ұмтылыңыз!

Кей күндері өмір біркелкіленіп, бір күніңіздің екінші күннен айырмашылығы жоқтай
көрінеді. Бір орында тұрақтап қалған адамға «Суыр күнінің» туындағанындай
көрінеді. Өз кестеңізге жаңа бояулар мен сезімдерді енгізу арқылы өмірді
түбегейлі өзгертуге болады. Үй ішіндегі ауа-райын өзіміздің жасайтынымызды
ұмытпайық. Өмірдің дәмін ардайым сезіп отыру үшін өзіңізді әрқашан дамытып
отыруды қолға алыңыз. Саяхаттар жаңа асулар мен белестерді ашады,
көзқарасыңызды кеңейтіп алып, энергия мен шабытпен қамтамасыз етеді.
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Путешествуйте всегда и повсюду!
Порой жизнь нам кажется обыденной, и каждый день становится похожим на другой.
Находясь постоянно в одном и том же месте пребывания, человеку начинает
казаться, что все происходит словно в фильме «День сурка». Но стоит внести в свой
график яркие и разнообразные краски, как мир становится куда более интересным.

Помните, что
погоду в доме
создаем мы. И для
того, чтобы жизнь
стала лучше,
важно постоянно
совершенствоваться
и развиваться.
Одно из простых
решений путешествия.
Они открывают новые горизонты, расширяют кругозор, мотивируют и дарят колоссальную массу
энергии. И это необязательно должен быть выезд за пределы Казахстана. Можно отправиться за
город, открыть для себя новые места, вдохновиться и подарить себе гармонию. Путешествие дарит
человеку массу впечатлений, от которой хочется летать. Именно в путешествии мы открываем себя
заново, меняемся, становимся сильнее и еще счастливее. Для путешественника нет ничего
невозможного! Он старается «вкусить» каждый миг жизни, бежит за своими мечтами, которым суждено
сбыться, верит в лучшее и всегда находится в позитивном настроении.

Саяхат деген тек шекара асу ғана емес, қала сыртына шығып та өзіңізге гармония сыйлай аласыз.
Саяхат жасайтын адам өзін ұшатын құстай еркін сезінеді. Саяхат жасауда өзімізді тамаша сезінеміз,
қолымыздан бәрінің келетінін түсінеміз, бақыт сезінеміз. Саяхаттаушы үшін мүмкін емес деген ұғым
жоқ! Ол өмірдің әр сәтінен «дәм татады», армандарының артына ереді, оларды жүзеге асырады,
жақсыға үміттенеді және әрдайым көңілді күйде болады.
05

06

Өмірден ләззат алыңыз,
қыс мезгілінің ертегісін сезініңіз!
Қыс мезгілінде «демалыс күндерін қалай
өткізсе болады» деген ойлар
туындайды ма? Қай жердің тағамы
тәтті, орналасуы сәтті, уақыты
берекелі, сезімі мерекелі екен?
Елорданың айналасында қысқы
демалысты тамаша өткезетін бірнеше
орындар пайда болды. Қаладан шыға
алмаған жағдайда парктерде
серуендеуге кеңес береміз. Қала әкімдігі
орталық парктерді сіздердің спортпен
айналысып, жайлы демалыс өткізуіңіз

үшін барлық жағдайды жасап қойды.
Коньки тепкіңіз келсе ЭКСПО төңірегіне
келіп, жақында ашылған жаңа мұз
айдынына шақырамыз. Тамаша музыка
мен жылы атмосфера сіздің көңіліңізден
шығатыны сөзсіз.
Есілдің оң жағалауында тұратын
тұрғындар аталмыш өзеннің үстіндегі
немесе Қазақстан спорт кешенінің
төңірегіндегі мұз айдынында тамаша
демалыс өткізе алады. Жүгіру

шаңғыларын тебу үшін орталық паркқа
аттаныңыз, ол жерде шаңғы тебуге
арналған арнайы трасса
қарастырылған. Отбасы сапарлары
үшін Пирамиданың жанындағы паркқа
баруды ұсынамыз, онда төбешіктерден
сырғанап, өзеннің тамаша көрінісінен
ләззат алсаңыз болады. Өзіңіз қала
ішіндегі мерекеге жағдай жасай біліңіз.
Қыс кезінде сіздің ағзаңыз таза ауа мен
белсенді өмір салтын талап ететінін
естен шығармаңыз.

Астана қаласының
Қазақстандық
“Спарта Номад”
командасы КВН
жоғарғы лигасының
жеңімпазы атанды

“Екі раундтан кейін басты күрес
қазақстандық КВН ойыншылары
мен ярославльдік “Радио Свобода”
арасында болды. Екі ұжым да 9,3
балл иеленген еді. Тверьден
“Плюшкиде" - 9,2 балл, “Раисы”
тоғыз балл жинады”, деп
қазақстандық КВН ойыншысы
Руслан Висингериев айтып берді.
“СТЭМнан” кейін қазақстандықтар
0,1 баллға артта еді. Шешуші
кезеңде қазақстандықтар “Радио
Свободаны” айналып өте алды.

Астаналық “Спарта Номад”
жеңіс үшін Ресейден келген төрт
командамен күресті: “Радио
Свобода” (Ярославль), "Раисы"
(Иркутск), Сборная Большого
Московского Государственного
Цирка (Мәскеу), “Плюшки” (Тверь).
Айта кетейік, “Спарта Номад”
КВН Жоғарғы лигасында жеңіске
жеткен Қазақстаннан барған
алғашқы команда.
Дереккөз: www.today.kz
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Казахстанская команда

“Спарта Номад”
Ловите зимнее настроение и наслаждайтесь жизнью!
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Наверняка вы задавались вопросами, как
провести выходные зимой и куда
поехать, чтобы было комфортно и
уютно, весело и активно, вкусно и
красиво. Что ж, недалеко от столицы
уже появилось несколько зон отдыха,
открытых в зимний период. Ну а тем,
кто не может выехать за город, мы
советуем посетить один из парков.
Городской акимат оборудовал
центральные парки для занятий
спортом и веселого

времяпрепровождения. Если вы хотите
покататься на коньках на свежем
воздухе, предлагаем вам съездить на
территорию ЭКСПО, где недавно
открылся новый каток.
Приятная музыка и теплая атмосфера
подарит вам невероятные эмоции. Если
же вы живете на правом берегу, вы
можете покататься на коньках на
набережной Есиль либо возле
спортивного комплекса «Казахстан».

Что касается беговых лыж, то вам
нужно будет отправиться в
центральный парк, где расположена
специально оборудованная трасса. Для
семейной прогулки подойдет парк возле
«Пирамиды». Здесь можно насладиться
катанием с горки и замечательным
видом на зимнюю реку. Создавайте свой
праздник, даже находясь в городе.
Помните, что и зимой ваш организм
нуждается в частых прогулках и
физической активности.

из Астаны стала чемпионом высшей лиги КВН
«После двух раундов основная
борьба развернулась между
казахстанскими КВНщиками и
ярославской «Радио Свобода». Оба
коллектива имели по 9,3 балла. У
«Плюшек» из Твери — 9,2 балла,
«Раисы» набрали девять баллов»,
—рассказал известный
казахстанский КВНщик Руслан
Висингериев.
После СТЭМа казахстанцы
уступали ярославской команде 0,1
балла. В решающем конкурсе наши

КВНщики смогли обойти «Радио
Свобода». Напомним, что
астанинская «Спарта Номад»
сражалась за победу с четырьмя
командами из России: «Радио
Свобода» (Ярославль), «Раисы»
(Иркутск), Сборная Большого
Московского Государственного
Цирка (Москва), «Плюшки» (Тверь) —
и стала первой командой из
Казахстана, победившей в высшей
лиге КВН.
Источник: www.today.kz
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Построенная на площади в 405 тысяч м2, гостиница Rixos
Premium Belek предлагает гостям берег моря протяженностью
1 км, номера с безукоризненным комфортом и роскошью,
бассейны, аквапарк, дельфинарий, рестораны, бары и многое
другое, что превратит ваш отдых в чудесную сказку.

Rixos Premium Belek қонақ
үйінің тарихи, мәдени және
табиғи көрікті жерлерге
жақын орналасуы, сонымен
қатар әуежайға жақын
болуы сіздің
демалысыңызды одан сайын
жанға жағымды етеді.

Близость гостиницы Rixos Premium Belek к
историческим, культурным и природным
достопримечательностям, а также
относительная близость к аэропорту
сделают ваш отдых еще приятнее.
Территория истинной роскоши…

tourism

PREMIUM BELEK

Rixos Premium Belek-те сіз Жерорта
теңізінің әсем табиғатына малынған,
таңғажайып армандар әлемінде демалудан
ләззат аласыз. Эстетикалық,
функционалдық және ықшамдылық
сипаттарын қамтитын соңғы үлгідегі,
толығымен жаңартылған дизайны бар,
жоғары дәрежеде қызмет көрсететін және
405 мың м2 аумақта салынған, Rixos
Premium Belek қонақ үйі – бұл бірден-бір
демалыс әлемі. Жайлылық пен
даңғазалылықты өзінің қалыпты
стандартына айналдырумен, әртүрлі
қалауларыңызды қанағаттандыра
отырып, Rixos Premium Belek әртүрлі
ерекшеліктері бар тамаша виллалар
ұсынады.

ерекше әлем асханаларымен танысасыз,
сондай-ақ біздің тәжірибелі
аспазшылардың дайындаған керемет
тағамдарынан дәм татасыз.
Талғампаздарға арналған итальяндық,
француздық, азиаттық және османдық
асханасы бар, а-ля карт қызмет көрсету
жүйесінде негізделген мейрамханалар
немесе шведтік столдағы әлемдік
асханалардың ең тартымды
тағамдарының алуан түрлі ассортименті
Rixos Premium Belek-тің дәм сапасының
көрсеткіші бола алады. Бұдан бөлек, Rixos
Premium Belek-тің әртүрлі талғамдарды
қанағаттандыратын жағымды
атмосфералы 14 түрлі барларында, сіз
достық әңгіме-дүкен құрып, ешбір нәрсемен
салыстыра алмайтын ләззат ала аласыз.

Әлемдік аспаздық тур...
Rixos Premium Belek-те ең керемет және ең
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Шексіз ойын-сауық дегеннің не екенін
көріңіз...
Rixos Premium Belek-тегі ойын-сауық әрбір
кеште өзіңіз үшін жаңадан қуаныш,
қобалжу, бақыт сынды түрлі сезімдерге
бөленуге мүмкіндік береді. Жерорта
теңізінің ғажап атмосфермасымен аралас
шаттық, ойын-сауықтан мүлдем жаңа
әсер алуға кепілдік береді. Атақты
диджейлердің "жанды" өнер көрсетуі,
концерттер, арнайы кештер мен әр түрлі

шаралар сіздің демалысыңыздың әрбір
сәтін шексіз ойын-сауыққа айналдырады.
Ең кішкентай келушілерге шынайы ертегі
мен оқиғалар әлеміне кенеле алатын Rixy
Club бар. Rixos Premium Belek-те балаларға
арналған түрлі ғажап мүмкіндіктер бар.
Rixy Club – балалар өз құрдастарымен
уақыт өткізіп, түрлі шараларға қатысып,
ойнай алатын әлем. Rixy Club Rixos
Premium Belek-те балаларға арналған
арнайы мейрамхана, сырғанағы бар бассейн,
көркемдік шеберхана, ойын ойыншықтары
бар бөлмелер, ең кішкентай бүлдіршіндерге
арналған арнайы ойын бөлмелері, жатын
бөлмелері, балаларға арналған шоу, кішіамфитеатр және арнайы кинотеатр бар.
Rixos Premium Belek сіздің ойыңызға келген
кез-келген спорт түрімен айналысуға
мүмкіндік береді. Ол судағы, жер бетіндегі
немесе ашық ауадағы спорт түрлері
болуы мүмкін. Қаласаңыз, сіз тенниспен,
футболмен, гольфпен, баскетболмен және
волейболмен айналыса аласыз немесе
денеңізді шынықтыруға арналған соңғы
үлгідегі тренажерлары бар фитнес
орталығына бара аласыз. Сонымен
қатар, Rixos Premium Belek-те
жаттықтырушылардың қатысуымен,
спорт шараларына қатысып немесе
өзіңізді қызықтыратын спорт түрінен
сабақ ала аласыз.

В Rixos Premium Belek вы испытаете
наслаждение от отдыха в
фантастическом мире мечты,
окруженном великолепной красотой
Средиземноморья. Полностью
обновленная, объединившая современный
подход к дизайну с эстетичностью,
функциональностью и компактностью,
предоставляющая услуги на самом
высоком уровне и построенная на
площади в 405 тысяч м2, гостиница Rixos
Premium Belek – это уникальный мир
отдыха. Удовлетворяя самые разные
пожелания, превращая комфорт и роскошь
в свой обычный стандарт, Rixos Premium
Belek предлагает своим гостям широкий
выбор – от стандартных номеров до
роскошных вилл, имеющих разные
особенности.
Мировой кулинарный тур...
В Rixos Premium Belek вы встретитесь с
самыми замечательными и самыми
особенными кухнями мира, а также
великолепными блюдами,
приготовленными нашими опытными
шеф-поварами. Обслуживание а-ля карт в
ресторанах для гурманов с итальянской,
французской, азиатской и османской
кухней или огромный ассортимент самых
привлекательных блюд мировых кухонь на
шведском столе станут вкусовым
отражением качества Rixos Premium
Belek. Кроме того, в 14 различных барах
Rixos Premium Belek в приятной
атмосфере, удовлетворяющей различным
вкусам, вы сможете получить ни с чем не
сравнимое удовольствие за дружеской
беседой.
Узнайте, что такое бесконечные
развлечения...
Развлечения в Rixos Premium Belek
позволяют каждый вечер заново
открывать для себя радость, волнение,
счастье – то есть бесконечный шквал

эмоций... Восторг, смешанный с
восхитительной атмосферой
Средиземноморья, гарантирует
совершенно новые впечатления от
развлечений. «Живые» выступления
знаменитых диджеев, концерты,
специальные вечеринки и различные
мероприятия превратят каждый миг
вашего отдыха в бесконечное
развлечение.
Для самых маленьких посетителей здесь
есть Rixy Club, в котором детки смогут
ощутить настоящий мир сказок и
приключений. В Rixos Premium Belek у
детей множество чудесных
возможностей. Rixy Club – это мир, в
котором дети проводят время вместе со
своими сверстниками, участвуют в
различных мероприятиях и развлекаются.
В Rixy Club Rixos Premium Belek для детей
есть специальный ресторан, детский
бассейн с горками, художественная
мастерская, комната с игровыми
приставками, специальная игровая
комната для самых маленьких, спальная
комната, детские шоу, мини-амфитеатр
и специальный кинотеатр.
Безграничные возможности для
активного отдыха…
Rixos Premium Belek предоставляет
возможность заниматься любым видом
спорта, который может только прийти
вам на ум. Это могут быть водные,
наземные виды спорта или спорт на
открытом воздухе. При желании вы
можете заняться теннисом, футболом,
гольфом, баскетболом и волейболом или
поддерживать свою физическую форму с
помощью самых современных тренажеров
в фитнес-центре.
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Тәуелсіздік Күнімен!
16 желтоқсан күні сағат 16.00-де Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздігінің 26 жылдығына орай
ғаламат мерекелік концерт болып өтті. «Хан
Шатыр» СОСО келушілеріне сүйікті хитер мен
ұмытылмас эмоциялар сыйлаған халық әртістері,
қазақстандық эстраданың жұлдызды жұбы Кыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдина кеш
қонақтары болды. Одан бөлек, қонақтарды би
ұжымдарының жалынды қойылымдары, байқаулар,
жүлделер мен сыйлықтар күтті. СОСО-ның басты
атриумын 30*40 метр көлеміндегі ең үлкен керемет
көк ту әрлендіргенін айта кеткіміз келіп отыр.
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С Днем Независимости!
16 декабря в 16.00 часов начался грандиозный
праздничный концерт в честь 26-летия
Независимости Республики Казахстан. Гостями вечера
стали народные артисты Казахстана, звездная пара
Кыдырали Болманов и Каракат Абильдина, которые
подарили посетителям ТРЦ «Хан Шатыр» любимые
хиты и незабываемые впечатления. Кроме того,
гостей ожидали яркие выступления танцевальных
коллективов, конкурсы, призы и подарки. Хочется
отметить, что главный атриум ТРЦ украшал самый
большой голубой флаг размером 30*40 метров.
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Монорельс
Хан Шатырдың бүкіл аумағы
бойынша өтетін, ұзындығы 500 м
Монорельс аттракционы 25 м
биіктіктен тамаша көріністі
көруге мүмкіндік береді, сондай-ақ
өзінің қонақтарын әлемнің ең әдемі
әрі атақты қалаларын көруге
шақырады. Ол үшін сізге «Fame city»
ойын орталығына келіп,
карточканы алып, экзотикалық
саяхаттан ләззат алу керек. Сізге
сәт сапар тілейміз!
«Хан Шатыр» СОСО, 4-қабат.
Аттракцион «Монорельс»
протяженностью 500м,
проходящий по всему периметру
ТРЦ «Хан Шатыр», предлагает
оценить панораму, которая
открывается с высоты 25 м, а
также приглашает посетить
самые красивые и знаменитые
города мира. Для этого вам нужно
всего лишь прийти в игровой центр
«Fame city», приобрести карточку и
насладиться удивительным
путешествием. Счастливого пути!
ТРЦ «Хан Шатыр», 4-й этаж.
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Fashion kids
23 желтоқсан күні «Хан Шатырда»
«Merry Christmas Mystery» атты
балалар сән көрсетілімі болып өтті.
Бұл әлемдегі үздік киім брендтері,
хореограф-қоюшылардың, атақты
отандық дизайнерлердің және
олардың ізбасарларының дайындаған
жаңа жылдық қойылымы болды. Бұл
көрсетілімге 60-тан аса бала
қатысты, олар Астанадан,
Қарағандыдан, тіпті Өскемен мен
Семей қалаларынан арнайы келді.

khan life

Тұңғыш
Президент Күні

1 желтоқсан күні еліміздің тұңғыш Президентінің
күніне орай мерекелік концерт болып өтті. Орталық
атриумда көп халық жиналды, оның арасында ең
кішкентай келушілер де болды. Арнайы солар үшін
көңілді музыка ойналып, әуезді үйлесімділіктегі әндер
орындалды. «Хан Шатыр» СОСО-ғы жарқын би
нөмірлері, дәстүрлі құшақтасу ойындары, әсем
сыйлықтар мен керемет эмоциялар!

День Первого Президента
1 декабря в ТРЦ «Хан Шатыр» прошел праздничный
концерт в честь дня первого Президента нашей страны.
В центральном атриуме собралось множество людей,
среди которых были и самые маленькие посетители.,
которые больше всех радовались веселой музыке и
зажигательным песням. Яркие танцевальные номера,
интересные конкурсы, традиционные игры в
«обнимашки», приятные подарки и лучшие эмоции - все
это ждало гостей ТРЦ «Хан Шатыр» в праздничный день!
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Жобаға түрлі әлемдік сұлулық
байқаулары мен дарын
жарыстарының Гран-при
жеңімпаздары мен иеленушілері
қатысты, сондай-ақ №30
қамқорлықтағы мектептің «ерекше»
тәрбиеленушілері де қатысты.
Аталған жоба жас, дарынды
дизайнерлерге қолдау көрсетіп,
Қазақстандағы сән мәдениетін
дамытуға бағытталған.

23 декабря в ТРЦ «Хан шатыр»
состоялся детский модный показ
« Merry Cristmas Mystery». Это
новогоднее представление,
подготовленное лучшими
мировыми брендами детской
одежды, хореографамипостановщиками, известными
казахстанскими дизайнерами, а
также их учениками. В данном
событии приняло участие около
60 детей, как из Астаны, так и с
других городов нашей страны:
Караганда, Усть-Каменогорск,
Семей.
В проекте участвовали
победители и обладатели Гранпри различных мировых конкурсов
красоты и талантов, а также
«особенные» дети из
патронируемой школы №30.
Данный проект нацелен на
поддержание талантливых,
молодых дизайнеров и а также, на
развитие модной культуры в
Казахстане.
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«Хан Шатыр» СОСО-ға белгілі
қонақтар, кино әртістері,
эстрадалық музыка
орындаушылары,
музыканттар, спортшылар,
медиалық тұлғалар мен
журналистер жиі келеді.
Жақында бізді атақты кино
актері, дарынды және
харизмалы Максим Акбаров
келіп қуантты. Бізбен бірге
болғаныңыз үшін рақмет және
сіздің күлкіңізге рақмет!
Максим, сәлем! Қалайсыз?
Бәрі керемет! Сіздерде заң
бөлімдеріңізде отырып, сіздердің
шараларыңызға шығуымды күтіп
отырмын. Сіз білесіз бе бұл қандай
қызық сәйкестік. Мен кезінде юрист
болғым келетін. Тіпті Алматыдағы
юриспруденция жоғарғы мектебіне де
түсу туралы ойланғанмын. Бірақ
дегенмен, шамамен 9 сынып кезінде
шығармашылыққа кеттім.
Қызық екен! Сонда немен айналыса
бастадыңыз? Қандай
шығармашылықпен?
Мен түрлі шығармашылықпен
айналыстым. Барлығы биден басталды,
нақтырақ айтқанда, брэйк дэнстан.
«Район» клубының президенті болып
жұмыс істедім. Мен КВН ойнадым, ел
ішінде сахнаға шығып, жүлделі
орындарға ие болдық. Сол кезде Нұрлан
Қоянбаевпен таныстым. Ол 20 жыл
бұрын болатын. Осындай өте белсенді
және жарқын мектептік жылдар.
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Керемет! Ал киноға қалай келдіңіз?
Кино – бұл шығармашылық
қызметтердің ішіндегі мен көрмеген
сала болатын. Осы кезде мені тағдыр
естіді. Ол уақытта мен HitTV арнасында
продюсер болып істегенмін. Біз реалити-

кризисный период и проект заморозили.
Но при этом мы наснимали много
клипов, я уже начал выступать в роли
режиссера. Однажды мой коллега
попросил меня сняться в эпизоде, и так
я снялся в первом фильме. А моим
вторым фильмом был «Сказ о розовом
зайце».

Максим, привет! Как дела?
Все замечательно! Сижу у вас в
юридическом отделе и жду своего
выхода. Вы знаете, какое интересное
совпадение? Я когда-то хотел стать
юристом. Даже думал поступить в
высшую школу юриспруденции в
Алматы. Но все-таки,примерно в классе
9-м я ушел в творчество.

О да! Это был успех!
На самом деле, я не особо хотел
сниматься в этом фильме. По названию
мне показалось, что это какая-то
ерунда. Так получилось, что в
режиссерской команде была моя
знакомая, которой я пообещал, что
снимусь в ее фильме. Так я и пришел на
кастинг. Через несколько дней мне
позвонили и заявили, что я прошел на
главную роль. В итоге я снялся в этом
фильме и получил невероятно теплые
эмоции, познакомился с интересными
людьми, с которыми мы дружим и по сей
день.

Как интересно! А чем именно вы
начали заниматься?
Я занимался разными видами
творчества. Началось все с танцев, а
точнее, с брэйк-дэнса, также я был
президентом клуба «Район» и играл в
КВН. Мы ездили выступать по стране и
выигрывали призовые места. Тогда я
познакомился с Нурланом Коянбаевым.
Это было лет 20 назад. Такие очень
активные и насыщенные школьные годы.
шоу түсіріп жатқан болатынбыз. Постпродакшнмен айналысып жатқан
компания маған өзімді әртіс пен
режиссер рөлінде істеп көруімді ұсынды.
Мен неге көрмеске деп ойладым да,
жұмысымды бастап кеттім. Бұл менің
алғашқы кино тәжірибем болды. Маған

«Обратная сторона-2» (ескі атауы
«Розыск») картинасын сеніп тапсырды.
Өкінішке орай, бұл фильм жарыққа
шыққан жоқ, себебі 2009 дағдарыс кезеңі
басталып, жобаны тоқтатты. Бірақ,
соның өзінде біз көптеген бейнебаяндар
түсіріп, мен режиссер рөлінде шыға
бастадым. Бір күні менің әріптесімрежиссер бір эпизодта түсіп беруімді

сұрады. Мен алғашқы фильмге түстім.
Ал менің екінші фильмім «Сказ о розовом
зайце» болды.
Иә, солай! Бұл бір табыс болды!
Шындығында мен бұл фильмге онша
түскім келмеген. Атауына қарап, бұл
қайдағы бір далбаса болып көрінді.
Режиссерлік команданың ішінде менің
танысым болып шықты, мен оған оның
фильміне түсемін деп уәде бергенмін.
Осылайша, мен кастингке келдім.
Бірнеше күннен кейін маған қоңырау
шалып, басты рөлге өткендігімді
хабарлады. Ақырында бұл фильмге түсіп,
керемет жылы эмоциялар алдым,
қызықты адамдармен таныстым, әлі
күнге дейін дос болып келе жатырмыз.

Здорово! А как вы пришли в кино?
Кино — это было то, чего я еще не
попробовал среди творческих
профессий. И тут судьба меня
услышала. Я тогда работал продюсером

khan guest

Максим
Акбаров

В ТРЦ «Хан Шатыр» часто бывают
звездные гости: актеры кино,
эстрадные исполнители, музыканты,
спортсмены, медийные личности и
журналисты. Не так давно нас
обрадовал своим визитом популярный
актер, талантливый и харизматичный
Максим Акбаров.

на телеканале HitTV. Мы снимали
реалити-шоу, и компания, которая
занималась пост-продакшном,
предложила мне попробовать себя в
роли актера и режиссера. Я подумал:
почему бы нет? И начал работать. Это
был мой первый киноопыт. Мне
доверили картину «Обратная сторона2» (старое название «Розыск»). К
сожалению, этот фильм не вышел в
свет, потому что в 2009 году настал

Классно! Максим, а чем вы
занимаетесь сейчас?
Сейчас я совсем не связан с
творчеством, занимаюсь своим
собственным делом. Конечно, иногда
творчество бывает в моей жизни, но
только в качестве хобби. Живу в Астане
уже 4 года, и мне здесь очень нравится.
Благодарю вас за столь приятную
беседу! Успехов вам и благополучия!

Күшті! Максим, ал қазір немен
айналысып жүрсіз?
Қазір мен шығармашылықпен мүлдем
байланысты емеспін, өзімнің жеке
ісіммен айналысып жүрмін. Әрине, кейде
менің өмірімде шығармашылық болады,
бірақ тек хобби ретінде. Астанада
осымен 4 жыл тұрып келе жатырмын
және маған бұл жерде ұнайды.
Осындай жақсы әңгіме үшін сізге
алғысымды білдіремін! Сәттілік пен
амандық тілейміз!
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17 декабря, по доброй
традиции, в атриуме ТРЦ
«Хан Шатыр» состоялась
ежегодная премия Best of
Khan Shatyr 2017.
Напоминаем, что с 4 ноября
по 17 декабря проходило
голосование, и каждый
посетитель имел
возможность отдать свой
голос за любимый магазин
или заведение в ТРУ «Хан
Шатыр». По итогам
голосования определились
лучшие арендаторы
торгового центра в 13
номинациях. В честь
вручения премии был
организован праздничный
концерт с живым звучанием.
Волнительным моментом
вечера стало оглашение
результатов голосования.
Представляем победителей
ТРЦ «Хан Шатыр»
уходящего года:
19
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Best of Khan Shatyr

17 желтоқсанда қалыптасқан
дәстүр бойынша «Хан
Шатыр» СОСО атриумында
«Best of Khan Shatyr 2017»
жыл сайынғы сыйлықақысы
болып өтті. Естеріңізге сала
кетейік, 4 қарашадан 17
желтоқсанға дейін дауыс
беру өтті. Ол жерде әрбір
келуші өз дауысын өзінің
сүйікті дүкеніне немесе
орнына бере алды. Дауыс
беру нәтижесіне сай 13
номинацияда сауда
орталығының үздік жалға
алушылары анықталды.
Сыйлықақы табыстау
рәсіміне орай жанды
дауысты мерекелік концерт
ұйымдастырылды. Кештің
қобалжытатын сәті дауыс
берудің нәтижесін жариялау
болып табылды. Өтіп бара
жатқан жылдағы «Хан
Шатыр» СОСО-ның
жеңімпаздарын ұсынамыз:

1. “Үздік витрина 2017”
“Лучшая витрина 2017”

SWAROVSKI
2. “Денсаулық пен сұлулық күтімі
бойынша үздік дүкен 2017”
“Лучший магазин в категории
“Здоровье и красота” 2017”

BEAUTYMANIA
3. “Үздік қызмет көрсету 2017”
“Лучшее обслуживание 2017”

ADIDAS
4. “Аксессуарлар мен әшекей
бұйымдарының үздік дүкені 2017”
“Лучший магазин аксессуаров и
ювелирных изделий 2017”

PANDORA
5. “Үздік фаст-фуд кафе 2017”
“Лучшее фаст-фуд кафе 2017”

KFC
6. “Отбасына арналған үздік дүкен 2017”
“Лучший магазин для всей семьи 2017”

LC WAIKIKI
7. “Үздік кафе 2017”
“Лучшее кафе 2017”

STARBUCKS
8. “Үздік аяқ-киім дүкені 2017”
“Лучший обувной магазин 2017”

BASCONI
9. “Үздік балалар дүкені 2017”
“Лучший магазин детской одежды 2017”

ДЕТСКИЙ МИР
10. “Үздік ерлер киімі дүкені 2017”
“Лучший магазин мужской одежды 2017”

ZARA MAN
11.“Үздік әйелдер киімі дүкені 2017”
“Лучший магазин женской одежды 2017”

ZARA
12.“Үздік жыл дүкені 2017”
“Лучший магазин года 2017”

ARMANI JEANS
13.“Үздік маркетинг концепциясы 2017”
“Лучшая концепция маркетинга 2017”

MONDIAL

Кештің тағы бір жағымды кезі - басты жүлделерді
ойнату: 100.000 теңге көлеміндегі үш сертификат.
Мерекелер қарсаңында жеңімпаздар жүлделерін алып
(Пернебекова Ақбота, Піржанова Мөлдір, Қанатова
Айнаш), өздеріне көптеген сыйлықтар алды. Кештің
ең жалынды жүргізушілері Жасын Қанбаев пен
Бахтияр Арынғазин қызықты қалжыңдары және
астарлы әзілдерімен кешті көркейтті.
Еще один приятный момент вечера - розыгрыш
главных призов: трех сертификатов на сумму 100.000
тенге. В преддверии праздников победители
(Пернебекова Акбота, Пиржанова Молдир, Канатова
Айнаш) получили призы и накупили много подарков в
лучших бутиках ТРЦ “Хан Шатыр”. Самые
зажигательные ведущие вечера Жасын Канбаев и
Бахтияр Арынгазин буквально взорвали зал
уморительными шутками и тонким юмором.
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Ұлы батыр Қажымұқанның ізімен
18 қыркүйекте Астана қаласының «Хан
Шатыр» СОСО-да «Batyrs` Battle» –
«Батырлар Айқасы» атты мәдениспорттық жобаның алғашқы турнирі
болып өтті. Бұл уникалды жоба ұлттық
стильдегі күш атлетикасы бойынша
жарыстар ұйымдастыруға бағытталған.
«Batyrs` Battle» міндеттері болып
салауатты өмір салтын насихаттау,

конструктивті ер күші ғұрыпын құру мен
қолдау, «Ұлы дала» батырлары мен
палуандары дәстүрлі ерлер кодексін
дәріптеу, «Рухани жаңғыру» мен «Мәңгілік
Ел» ұлттық бағдарламаларының
орындалуына үлес қосу мәлімделген.
Батырлар 3 метрлік бөренені көтеріп,
отырып тұрды. Сондай-ақ, 100 кг қаптар
мен 160 кг салмақты ауыр тасты

көтерді. Кеудені жерден көтеруден жас
рекордсмен – Әмір Махмет турнирдің
қонағы болды. Ол бөтелкеде 26 рет
кеудені жерден көтеріп, нағыз көрініс
көрсетті. Жобаның бас үйлестірушісі
редордсмен әрі спорт-шоумен жаңа
рекорд орнатты – ауыр тасты тісімен
көтеріп, нағыз ерлік жасап,
көрермендердің ықыласына бөленді.

По стопам великого батыра Кажымукана
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18 декабря в ТРЦ «Хан Шатыр» г. Астана
прошел первый турнир культурноспортивного проекта Batyrs` Battle –
«Битва Батыров». Этот уникальный
проект направлен на организацию
соревнований по силовой атлетике с
элементами шоу в национальном стиле.
Миссией Batyrs` Battle заявлены
пропаганда здорового образа жизни,
создание и поддержание конструктивного
культа мужской силы, популяризация
традиционного рыцарского кодекса
батыров и палуанов «Ұлы дала», вклад в
реализацию национальных программ
«Рухани жаңғыру» и «Мәңгілік Ел». Батыры
поднимали 3 метровое бревно, с которым
надо было сделать приседания. Также в
качестве снарядов выступали мешки под
100 кг и тяжелый камень весом в 160 кг.
Гостем турнира стал юный рекордсмен
по отжимания Амир Махмет, который
показал зрелищное выступаление,
отжавшись 26 раз на бутылках. Главный
координатор проекта, рекордсмен и
спорт-шоумен Сергей Цырульников
установил новый рекорд и покорил всех
зрителей, подняв тяжелый камень при
помощи зубов.

Best for kids
2 желтоқсан күні «Хан Шатырда» балаларға арналған
шынайы мереке болып өтті. Сүйікті кейіпкерлердің түрлітүсті киімдеріне киінген аниматорлар, жүлделер мен
сыйлықтар, дәмді тәттілер мен қызықты ойындар ең
кішкентай және сүйкімді келушілерге бүкіл залға дүркіреді.
«Хан Шатыр» өзінің ардақты балаларын қайта қуантуда! 19
желтоқсанда сұлу мен құбыжық, трасформерлер мен
супермен кейіпкерлердің қатысуымен балаларға арналған
шара болып өтті. Балалар мәз-майрам болып, бірге ойнады!
2 декабря в «Хан Шатыр» прошел настоящий праздник для
детишек. Аниматоры в ярких костюмах любимых героев,
призы и подарки, вкусные сладости и веселые игры — все в
этот день было создано для самых маленьких и
прелестных посетителей ТРЦ. А 19 декабря «Хан Шатыр»
снова порадовал ненаглядных детишек! 19 декабря
состоялось мероприятие для малышей с участием
сказочных персонажей — Красавици и Чудовища,
трансформеров и Супермена. Дети остались довольны
такой компанией и с удовольствием включились в игру.

khan life
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Khan News

2013 жылы MINISO-ны атақты дизайнер Мияке Джунья (Junya Miyake) мен Қытай кәсіпкері И Гоуфу (Ye Guofu) құрған болатын.
MINISO – Жапонияның ең қарқынды дамушы фаст-фэшн бренді, ол әлемдегі миллиондаған жүректерді жаулап үлгерді.
Басқару жүйесінде және баға саясатында анық әрі нақты концепцияның арқасында дүкендердің саны 1 600-ге жетті және толассыз
көбеюде. MINISO — күнделікті сұраныс тауарлары нарығындағы новатор. Брендтің басты артықшылықтары: дүкендердің ыңғайлы пішіні,
тауарлардың кең ассортименті, либералды баға саясаты. «Хан Шатыр» СОСО, 1 қабат.

Miniso
Corner
Ең маңызды мерекелер мен отбасылық кештерге арналған әр түрлі сусындардың
орасан зор таңдауы! Corner бөлімінде сіз өзіңізге қажеттің бәрін сатып ала аласыз!
Таңқаларлық ассортимент және жағымды бағалар!
«Хан Шатыр» СОСО, 0-қабат (паркинг алаңы).
Бывают особые даты и события, которые хочется отметить в кругу близких и
друзей. В Corner вас ждет огромный выбор различных напитков для самых важных
праздников и семейных вечеров — удивительный ассортимент и приятные цены!
ТРЦ «Хан Шатыр», 0-й этаж (зона паркинга).

Delfin
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MINISO — наиболее быстро развивающийся фастфэшн-бренд родом из Японии, покоривший миллионы сердец по всему миру. Он был основан в
2013 году известным дизайнером Мияке Джунья (Junya Miyake) и предпринимателем из Китая И Гоуфу (Ye Guofu). Благодаря четко выверенной
концепции, отлаженной системе управления и ценовой политике, количество магазинов компании достигло 1 600 и неуклонно растет.
MINISO — новатор в развитии рынка товаров повседневного спроса. Главные преимущества бренда: удобный формат магазинов, широкая
ассортиментная сетка товаров и либеральные цены. Посетите новый магазин бренда в ТРЦ «Хан Шатыр»! ТРЦ «Хан Шатыр», 1-й этаж.

Түркия елінен келген түрлі әсем тауарлар сатып алушыны
өзінің сапасы мен жағымды бағаларымен қуантады. Сыпайы
қызметкерлер, жайлы атмосфера әр келушіге кішігірім мейрам
сыйлайды. Бізбен бірге үздік стильді таңдаңыз!

Дүкеннің кәсібі: гүлдер және оған байланысты барлық заттар. Біз Нидерланды,
Израиль, Кения, Эквадор және басқа да мемлекеттерден келген үздік тауарларды
ұсынамыз. Клиенттерімізге әрдайым ерекше шешімдер ұсынуға дайынбыз және әркімді
жағымды сәттермен қуантуға тырысамыз. Келіңіздер! Сіздерді сүйікті сауда
орталығымызда күтеміз!

«Хан Шатыр» СОСО, 2 қабат.

«Хан Шатыр» СОСО, 0 қабат.

Магазин порадует покупателей широким ассортиментом товаров
из Турции, качеством и хорошими ценами. Любезный персонал и
уютная атмосфера для каждого превратят выбор образа в
маленький праздник. Выбирайте лучший стиль вместе с нами!

В Rose вы найдете цветы и все, что с ними связано! Магазин предлагает лучший
товар из таких стран, как Нидерланды, Израиль, Кения, Эквадор и др. В Rose всегда
рады предложить своим клиентам что-то необычное: здесь любят приятно удивлять
и дарить моменты радости.

ТРЦ «Хан Шатыр», 2-й этаж.

ТРЦ «Хан Шатыр», 0-й этаж.

Rose
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Аксессуарлар кез-келген кейіпті ең
басты толықтырушы, ал аяқ-киім
оның аяқтауы болып табылады.
Өз стиліңізді шебер таңдап, осы
қыста сәнді болыңыз! Ал бұл
айдарда біз сізге сіздің сәнді
киіміңізді әрлендіретін және
жылулық сыйлайтын аяқ-киімдер,
сөмкелер мен аксессуарлардың
бірнеше түрлерін ұсынамыз.
Келесі дүкендерге алғыс білдіреміз:
Аксессуары играют важную роль в
построении образа, а обувь его
завершает. Следуйте своему
стилю и не забывайте о модных
тенденциях этой зимы! Ну а мы
предлагаем вам несколько
актуальных вариантов обуви,
сумок и аксессуаров, которые
украсят ваш наряд и подарят
тепло.
Благодарим магазины:

Kimex
Grazie
Basconi
Sasha Fabiani
Baldi
Charles&Keith
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beauty
Әрдайым және әркезде жарқыраңыз!
Әдемі әрі сәнді кірпіктер
көзқарастың әсемдігін гүлдендіретіні
сөзсіз. Бастысы тушь қаламсағын
дұрыс таңдап, оны ұқыпты жағып
білу қажет. Кірпіктердің түбінен
ұшына дейін толық жағу керек. Түрлі
бағыттағы қылтаңдары бар
кисточканың пішіні тіпті тым қысқа
кірпіктерді бояуға мүмкіндік береді.
Бірақ сәндегіш косметикадан бөлек,
кірпіктерге май жағу арқылы күтім
жасаған абзал. Ол оларды
дәрумендермен нәрлендіріп,
байытады. Сізге табиғат туғаннан
бастап әдемдімілікті сыйлағанын
ұмытпаңыз! Сіз әрдайым сұлу әрі
әдемі болып жүре беріңіз!
• Нәзік кірпікті қыздар үшін қатты
шөткелі тушь таңдаған дұрыс. Ол
кірпіктерді бірқалыпты бояп қана
қоймай, тал-тал етіп бөліп береді.
• Қатты кірпіктер үшін сұйық
текстуралы, пигментті әрбір
кірпікке жағу үшін қатты шөткелі
нұсқасы жарайды.

Сверкайте всегда и везде! Роскошные
длинные ресницы придают взгляду
глубину и выразительность. Но
чтобы добиться такого эффекта,
нужно знать несколько секретов.
Главное — правильно подобрать
тушь и правильно ее нанести.
Красить ресницы нужно от корней
до самых кончиков, а кисточка с
щетинками разной направленности
поможет прокрасить даже самые
короткие волоски. Но кроме
декоративной косметики, нельзя
забывать и об уходе. Масло для
ресниц насытит их витаминами,
укрепит и ускорит рост. Помните:
природа подарила вам красоту с
самого рождения! Оставайтесь
всегда неотразимы!
• Обладательницам мягких и тонких
ресниц следует выбирать тушь с
жесткой щеточкой. Она не только
равномерно прокрасит волоски, но и
разделит их.
• Для жестких ресничек подойдет
тушь с жидкой текстурой,
снабженный твердой щеточкой для
распределения пигмента по
волоскам.
• Редкие ресницы можно сделать
визуально более пышными с помощью
туши густой консистенции.
Средство заполнит пробелы между
волосками, разделит их и придаст
дополнительный объем.
• У обладательниц длинных ресниц
проблем практически нет. Для
макияжа в этом случае лучше
подобрать вариант с эффектом
увеличения объема.

cooking
Қыс уақытында күн қысқарып, күн
сәулесі аз көңіліміз бен денемізді
жылыта бастайды. Сондықтан,
өзіңізді дәрумендермен нәрлендіріп,
өз денсаулығыңызға мұқият
қараңыз. Табиғи жеміс-жидектер
немесе көкөністерден жаңа
сығылған шырындарды жиі ішуге
кеңес береміз. Өз ағзаңызды тыңдап,
тек дұрыс азық-түлікпен
тамақтаныңыз. Ал дәрумендер
сыбағасын алуға бізге «Хан
Шатырға» келіңіздер және нағыз
шырындар ішіңіздер!
В зимнее время дни становится
короче и солнечные лучи греют нас
реже. Поэтому важно добавить в
рацион витамины и следить за
своим здоровьем. Советуем чаще
пить свежевыжатые соки из
натуральных фруктов и овощей.
Слушайте свой организм и
питайтесь только правильными
продуктами. А за порцией
витаминов приходите к
нам в «Хан шатыр»
и пейте только
натуральные
соки!

• Сирек кірпіктерді олар үлпілдеген
қылу үшін қою текстуралы тушьты
пайдалануға болады. Құрал кірпіктер
арасындағы бос орындарды
толтырып, оларды тал-тал етіп
бөліп, қосымша көлем береді.
• Ұзын кірпіктермен еш қиындық жоқ
деуге болады. Макияж жасаған кезде
көлем беретін эффектісі бар нұсқаны
таңдап алған дұрыс.
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Тоқты - Овен

Таразы - Весы

Тоқтыларға кезең көп қызу жұмыстарды дайындап тұр, ал оларда күшқуат пен сәттілік жеткілікті. Қаржы саласында жетістікке жету үшін
әрдайым өзінің қатынас ортасын кеңейтіп отыру керек. Басты
салбыратудың қажеті жоқ, оның үстіне туыстарыңыз бен
жақындарыңыздан қолдау көп күттіртпейді.

Таразыларға жыл қаржы саласында әлдебір тұрақтылық әкеледі, егер олар
өз шығындарын жоспарлап, қаражатты отбасына салуға бетбұрса. Үйді
қонақтар үшін ашық ұстаған маңызды. Жұмыста жетістікке жету үшін
кестеңіз анық болсын, алайда демалыс туралы ұмытпаңыз.

Овнам этот период сулит много напряженной работы, а энергии и
удачливости на это у них будет предостаточно. Чтобы преуспеть в
финансовой сфере, важно постоянно расширять круг общения. Не стоит
предаваться унынию, тем более, что поддержка от родных и близких не
заставит себя долго ждать.

Весам год может принести некоторую стабилизацию в финансовой сфере,
при условии, что они будут планировать свои расходы и стремиться к
тому, чтобы деньги вкладывались в семью. Важно держать дом открытым
для гостей. Эффективность на работе обеспечена четким графиком и
обязательным отдыхом.

Торпақ - Телец

Сарышаян - Скорпион

Торпақтарда жаңа идеяларды іске асыруға күш-қуат жинау үшін демалуға
керемет мүмкіндік туып тұр. Оларды, сонымен қатар, жылжымайтын
мүлікке байланысты маңызды шешімдер күтіп тұр. Олардың әсері үлкен
болады және алыс болашақта. Шектен асқан сақтық тиімділікті
азайтуға алып келуі әбден мүмкін.

Саршаяндар жаңа таныстарға жолығып, олардан өздері үшін жаңа
білімдерді ашулары мүмкін, саяхатқа шығудың да мүмкіндігі жоғары. Бұл
кезеңде туыстардың ойнайтын рөлі өте маңызды. Әрекеттеріңіз
интуицияларыңызға бағынсын, жағдайдың дамуы туралы терең
сараптама жасаған жөн.

У Тельцов открываются замечательные возможности отдохнуть, чтобы
набрать энергии для воплощения новых идей. Их также ожидают важные
решения, связанные с недвижимостью, и воздействие этих решений будет
ощутимо даже в отдаленном будущем. Излишняя осторожность,
вероятно, ограничит эффективность.

Скорпионов может ждать большое количество новых знакомств, шансов
научиться чему-то новому и небольших путешествий. Особое место в их
жизни на этот период могут играть близкие родственники. В действиях
лучше опираться на интуицию и глубокий анализ вероятных вариантов
развития ситуации.

Егіздер - Близнецы

Мерген - Стрелец

Егіздер жан-жақтан келіп жатқан, көбінде әріптестік жөніндегі
мүмкіндіктерді игеру үшін көп жұмыс істеуде. Бастысы мақсатқа көз
тігуге кедергі келтіретін және дауға алып келетін асығыстықты
танытпай және шектен тыс эмоцияға берілмеу қажет. Мықты
энергетиканың кепілі белсенді өмір салты болады.

Мергендер үшін отбасы мен жылжымайтын мүлік сұрақтары өте
маңызды, көшіп-қонулар мен жиһаздардың орны ауысуы мүмкін.
Жақындармен көркем қарым-қатынас жасаған жөн, бірігіп іс істеген
орынды болады. Денсаулыққа назар бөліңіз, жұмыстағы сәттілік кейбір
шыдамдылықты қажет етуі мүмкін.

Близнецы много работают, желая освоить шансы, возникающие со всех
сторон, по большей части, в виде предложений о сотрудничестве. Важно не
допускать суеты и излишних эмоций, которые мешают сосредоточиться
на цели и ведут к конфликту. Залогом сильной энергетики станет
активный образ жизни.

Стрельцов сейчас больше всего могут волновать вопросы семьи и
недвижимости, не исключены переезды или перестановки мебели. Важно
укреплять отношения с близкими, затевая совместные дела. Беречь
здоровье, ведь относительная удачливость в работе может
потребовать некоторой выносливости.

Шаян - Рак

Тауешкі - Козерог

Шаяндар болашақ туралы ойлануда және мүлде жаңа, бұрын-соңды
болмаған жобалар туралы пайымдауда. Бұл кезде ойларыңыз тек арман
болып қалмай, тиянақты жүзеге асуы маңызды. Серіктестің көмегіне
қатты сенудің қажеті жоқ, өйткені оның да уақыты шектеулі болуы
мүмкін.

Тауешкілердің назарлары отбасылары мен бала-шағаларында. Бұл
жерде жауапкершіліктін бәрін өз мойыныңызға алмай, жағдай
қатысушыларының барлығына дұрыстай бөліп берген жөн. Тауешкілер
мерекеге дайындалғандықтан көңілсіздік пен уайым-қайғы ұмытылады.

Раки задумываются о будущем и задумывают новые, возможно, довольно
рискованные, проекты. И здесь нужно, чтобы возникающие идеи не
остались просто мечтами, а были проработаны и превращены в план
действий. Не стоит также слишком полагаться на помощь партнера,
т.к. у того может не хватить времени.

Для Козерогов актуальна тема семьи и в особенности детей. Тут
важно не брать всю ответственность на себя, а правильно
распределить ее между всеми участниками возникшей ситуации.
Козероги готовятся к праздникам, поэтому уныние и скука в любых их
проявлениях должны быть полностью исключены.

Арыстан - Лев

Суқұйғыш - Водолей

Арыстандар достарының кең шеңберінде көп қарым-қатынас жасап,
кейбір үлкен шараларға және «кештерге» қатысулары мүмкін. Сондықтан,
олар кей кездері үйлерінде жалғыз өздері немесе тек отбасы мүшелерінің
арасында болғылары келеді. Істер дұрыстай жоспарланса, қаражат
міндетті түрде жетеді.

Суқұйғыштар үшін отбасы мен ақша табу, демалыс сұрақтары бірінші
орында. Күштің көп бөлігін бизнес алып қоюы мүмкін, сондықтан
маңызды құжаттарға қол қоюмен созбаған жөн. Ескі достар бірталай
көмек қолын созулары мүмкін.

Львам период сулит много общения в широком кругу друзей, участия в
«тусовках» и различных крупных мероприятиях. Поэтому, наверное,
иногда им будет хотеться побыть дома наедине с собой и самыми
близкими людьми. Если действия спланированы хорошо, денег на них,
скорее всего, хватит.

Водолеи, очень вероятно, будут разрываться между работой и
зарабатыванием денег и желанием отдохнуть. Много внимания будет
забирать бизнес. Нужно постараться не затягивать с подписанием
важных договоров. Существенную помощь при необходимости может
оказать старый друг.

Бикеш - Дева

Балықтар - Рыбы

Бикештер назардың ортасында болу мүмкіндігін қолданып қалып, өз
ойларын әлемге жария еткісі келеді. Бұл үшін оларға өздері келетін
ұсыныстарды қабылдаған жөн. Алайда, болашақ презентацияларға алдынала дайындалған жөн, әйтпесе тек үстіртін әсер қалдыруы мүмкін.

Балықтар жұмыс орнында жаңа идеялардан әрқашан шабыттанады,
сол үшін олардың қаржылай эффективтілікке жету мүмкіндігі жоғары.
Серіктестік сұрақтарына үлкен көңіл бөлгеніңіз маңызды, өйткені
уақыт өте келе ол сұрақтар қайта туындауы және маңызды жобалар
сәтті аяқталуы мүмкін.

Девы используют возможности оказаться в центре внимания и
рассказать о своих идеях всему миру. Для этого достаточно принимать
те предложения, которые приходят к ним сами. Однако, к будущим
презентациям лучше готовиться заранее, иначе они оставят о себе
весьма поверхностное впечатление.

Рыбы вдохновляются новыми идеями на работе, и это вдохновение
позволит им существенно увеличить финансовую эффективность.
Важными вопросами будут вопросы выгодного партнерства,
вероятности которого, то и дело, будут возникать. Важные проекты
могут быть успешно завершены.
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