
БЕЙЖІҢ 
ПАРАЛИМПИАДАСЫ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ 

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ 
МИНИСТРЛІГІ МЕН 
ҰЛТТЫҚ ПАРАЛИМПИАДА 
КОМИТЕТІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
СПОРТШЫЛАРДЫҢ 
БЕЙЖІҢДЕГІ ОЙЫНДАРҒА 
ҚАТЫСУЫНЫҢ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРДЫ. 
ЕЛОРДАДА ӨТКЕН ҚОРЫ
ТЫНДЫ БАСПАСӨЗ 
МӘСЛИХАТЫНА СПОРТ 

ЖӘНЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ 
ТӨРАҒАСЫ САМАТ ЕРҒАЛИЕВ ЖӘНЕ XIII ҚЫСҚЫ 
ПАРАЛИМПИАДАНЫҢ ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРІ 
АЛЕКСАНДР ГЕРЛИЦ ҚАТЫСТЫ.

«4-13 наурыз аралығында Қы тайда өткен XIII Қысқы 
Пар алимпия ойындарында Қазақ стан құрамасы бір қола 
медаль ға ие болып, 53 мемлекеттің ішін де жалпыкоман-
далық есеп те 17-орынға тұрақтады. Пар алимпиадада 700-
ден астам спортшы спорттың 6 түрінен 78 медаль жиын-
тығын сарапқа салды. Оның ішінде біздің спортшылар 
12 медаль жиынтығы бойын ша жарыс жолына шықты. 
Паралимпиадада ел намысын 5 спортшымыз қор ғады», деп 
еске салды Самат Ер ғалиев.

Оның айтуынша, министрлік паралимпиадалық қозға-
лысты қолдау бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде. Атап ай-
тқанда, спорт түрлерін саралау ережелеріне сәйкес барлық 
паралимпиадалық спорт түрлері «А» тобына және «басым» 
спорт түрлерінің қата рына жатқызылып, бірінші кезекте 
қаржыландырылатын болды. Бұдан басқа, спорттық нә-
тижелерді ескере отырып, жа қын арада ұлттық құраманың 
жаттықтырушылары мен спорт шыларының жалақысын арт-
тыру мәселесі қаралады.

«2016 жылғы Рио Паралимиа дасынан бастап Пара-
лимпиада және Сурдолимпиада ойында рының жеңімпазда-
ры мен жүл дегерлерінің қаржылай сый ақылары өсіп, олим-
пиадалық спорт түрлерімен теңесті. Сонымен қа тар алдағы 
таңда спорттық нә тижелерді ескере отырып ұлттық құрама 
жаттықтырушылары мен спортшыларының жалақыларын 
көтеру мәселесі қарастырылады», деді комитет басшысы.
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ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАН!
Қадірлі спорт жанкүйер-

лері, спорт мамандары, жат-
тықтырушылар мен спорт-
шылар, «Қазақ спорты»  
газетіне 2022 жылға жазылу 
науқаны жалғасып жатыр. 

Сүйікті газеттеріңіздің 
жыл бойы үйге келіп тұрға-
нын қаласаңыз, бір жылға 
толық жазылыңыздар!

«Қазақ спорты» газе-
тінің индексі жеке жазу-
шы лар үшін – 64190, кәсіп-
орындар мен ұйымдар үшін 
– 14190.

БАСПАСӨЗ2022
ГАЗЕТТІҢ БАҒАСЫ ЖӘНЕ ҚАЙДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ?

«Қазпошта» 
Индексі Жазылымды қабылдау шарттары:

- жеке жазылушылар үшін
- кәсіпорындар мен ұйымдар үшін
- жеңілдікпен жазылу

1 ай
(2 ай) 

3 ай
(4 ай)

6 ай 12 ай

64190 Жеке жазылушылар үшін 446,25 1338,75 2677,50 5355,00 Қала
464,87 1394,61 2789,22 5578,44 Аудан/ауыл

14190 Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін 686,25 2058,75 4117,50 8235,00 Қала
704,87 2114,61 4229,22 8458,44 Аудан/ауыл

«Эврика пресс»
64190 Жеке жазылушылар үшін 487,00 1461,00 2922,00 5844,00
14190 Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін 756,00 2268,00 4536,00 9072,00

«Еуразия пресс»
64190 Жеке жазылушылар үшін 492,00 1476,00 2952,00 5904,00
14190 Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін 761,00 2283,00 4566,00 9132,00

«Бектұрғанов»
64190 Жеке жазылушылар үшін 507,00 1521,00 3042,00 6084,00
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Қымбатты отандастар!
Қадірлі қауым!

Бүгінгі Жолдаудың мән-маңызы айрық-
ша. Оның арқалайтын жүгі бір жылмен шек-
телмейді, ауқымы кең, мазмұны да бөлек. 
Біз алдымызға биік мақсаттар қойып отыр-
мыз. Өздеріңізбен бірге Жаңа Қазақстанды 
құруға кірістік.

Баршаңызға мәлім, былтыр егемендіктің 
маңызды белесіне жеттік. Тарихи өлшем-
мен қарағанда 30 жыл тым көп уақыт емес. 
Халқымыз Тұңғыш Президент Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен осы 
кезеңде ауқымды жұмыс атқарды, көптеген 
табысқа қол жеткізді. 

Алайда береке-бірлігімізді сақта масақ, 
жетістіктеріміздің бәрінен айырылып қа-
луымыз мүмкін. Қаңтардағы дүр белең 
кезінде бұған көзіміз анық жетті. Бұл 
оқиғалар бүкіл қоғамды дүр сілкін дірді. 
Халқымыз бұрын-соңды болмаған қауіп-қа-
термен бетпе-бет келді. Мем лекетіміздің 
тұтастығына және егемен дігімізге зор 
қауіп төнді. Осы күн дерде жұртымыз 
Тәуелсіздіктің қадір-қасиетін жан-жүре-
гімен сезінді. Татулық пен тұрақтылық, 
тыныштық пен бейбітшілік қаншалықты 
маңызды екенін жете түсінді.

Біз мызғымас бірліктің арқасында мем-
лекетімізді қорғап қалдық. Уақтылы және 
батыл шешім қабылдап, лаңкестерге той-
тарыс бердік. 

Мен қашанда бәрін ашық айтып жүрмін. 
Індет кезінде қалыптасқан ахуал жөнінде 
жұртшылыққа үнемі ақпарат беріп отырдым. 
Кешегі қатерлі күндерде Мемлекет басшы-
сы ретінде халыққа арнап бірнеше үндеу 
жасадым. Барлық жағдайды азаматтарымы-
зға жан-жақты түсіндіріп, жеткіздім. Әрбір 
шешімді еліміздің мүддесіне сай қа был-
дадым. Бұл – мен үшін бұлжымас ұс таным. 

Өкінішке қарай, бүлікшілердің, қа-
рақшылардың, лаңкестердің кесірінен қан-
шама азаматымыз қаза болды. Мен қара 
жамылған отбасылардың қайғысына ор-
тақтасып, тағы да көңіл айтамын. Біз мұндай 
жағдай енді ешқашан қайталанбауы үшін 
бәрін жасаймыз.

Қазақта «Өткен күннен алыс жоқ, келер 
күннен жақын жоқ» деген сөз бар. Біздің 
парызымыз – қанды қылмыс жасалғанын 
ұмытпай, барлық содырлар мен лаңкестерді 
жазаға тарту. Халқымыз осы оқиғадан сабақ 
ала білуі керек. Елдің тыныштығын бұзып, 
қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін әрекетке 
ешқашан жол бермеуге тиіспіз.

Ашығын айтсақ, қазір қоғамда түрлі қа-
уесет тарауда. Бұл ахуал жалған түсінік қа-
лыптастырып, елді адастырады. Сондықтан 
өткен оқиғалар туралы нақты мәліметті жа-
риялап, оған баға беру өте маңызды. Тіпті қа-
сиетті парызымыз деу ге болады. Жұрт оның 
астарына үңіліп, себебін терең түсінуі қажет.

Күні кеше ғана Парламент қабыр ғасында 
арнайы тыңдау өтті. Онда құқық қорғау ор-
гандары тергеу қорытындылары туралы то-
лық есеп берді. Турасын айтқанда, мұндай 
кең ауқымды талқылау ешқашан болмаған. 
Депутаттарға және бұқаралық ақпарат 
құралдарына бәрі ашық айтылды. Қоғамды 
мазалаған сұрақтарға жауап берілді. Бұл 
қаңтар оқиғасына әділ баға беруге, ең ал-
дымен, биліктің мүдделі екенін көрсетеді. 
Мен мұны толық қолдаймын, біз ақиқатты 
айтуымыз керек. Бұл – менің жеке қағида-
тым.

Қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жа-
тыр. Осы мәселемен арнайы меке меаралық 
шұғыл тергеу тобы айналысуда. Құқық 
қорғау органдарына жасалып жатқан жұ-
мыс нәтижесін үнемі жариялап отыруды 
тапсырамын.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: 
ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ»
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ЖАРЫС КӨРІГІ – НАМЫС

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ 
АНДРЕЙ КАРПОВИЧ ВЫСКАЗАЛСЯ О СВОЕМ НАЗНАЧЕНИИ, ПРОЯСНИЛ 
СИТУАЦИЮ ВОКРУГ АЛЕКСАНДРА МЕРКЕЛЯ И НАТУРАЛИЗАЦИИ 
ЖОАО ПАУЛО, А ТАКЖЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЕ.
КАРПОВИЧ БУДЕТ ГОТОВИТЬ СБОРНУЮ К СТЫКОВЫМ МАТЧАМ ЛИГИ 
НАЦИЙ ПРОТИВ МОЛДОВЫ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 24 (В КИШИНЕВЕ) 
И 29 МАРТА (В НУРСУЛТАНЕ). НА ПОСТУ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ОН 
СМЕНИЛ ТАЛГАТА БАЙСУФИНОВА, КОТОРЫЙ УШЕЛ В НАЧАЛЕ МАРТА.

ШОТЛАНДИЯҒА ҚАРСЫ ШЫҒАТЫН ОЙЫНШЫЛАР БЕЛГІЛІ БОЛДЫ

Жаттықтырушылар штабы алдағы 
ойында жастар құрамасының бірқатар 
негізгі ойыншының көмегіне жүгіне 
алмайды. Ескертулер санының шама-
дан тыс болуына байланысты қақпашы 

Данил Устименко мен қорғаушы Әділ-
бек Жұмаханов кездесуге қатыспайды. 
«Ақтөбеде» ойнайтын Максим Само-
родов жарақатынан толық айыққан жоқ. 
Жартылай қорғаушылар Арман Кеңесов 

пен Абылайхан Назымханов ұлттық 
құраманың қатарына шақырту алды.

Қазақстан мен Шотландия жастар 
құрамалары арасындағы ойын 29 
нау рыз күні Алматының «Орталық» 

стадионында өтеді. Матч Нұр-Сұлтан 
уақытымен 17:00-де басталады.

Айта кетейік, 21 жасқа дейінгі Қа зақ-
стан жастар құрамасы Шотландиямен 
бо латын ойынға дайындықты 18 наурыз 

күні бастайды. Талғарда өте тін оқу-жат-
тығу жиыны аясында Қ.Нұрдәулетов 
командасы Қырғыз станның олимпиада-
лық құрамасымен U-23 жолдастық матч 
өткізуді жоспарлап отыр.

ТІЗІМГЕ ЕНГЕН ОЙЫНШЫЛАРДЫҢ САНЫ – 24.

Қақпашылар: Темірлан Анарбеков («Қайрат»), Вадим Петров («Қызыл-Жар»), Қажымұқан 
Төлепберген («Ордабасы»);

Қорғаушылар: Арсен Буранчиев, Дамир Қасаболат, Егор Ткаченко (барлығы – «Қайрат»), Сағи 
Совет («Астана»), Лев Скворцов («Тұран»), Жалғас Жақсылықов («Тараз»), Дінмұхаммед Қашкен 
(«Жальгирис», Литва), Александр Широбоков («Қайрат-Мәскеу», Ресей);

Жартылай қорғаушылар: Сұлтан Сағынаев, Станислав Басманов (екеуі де – «Астана»), 
Еркебұлан Сейдахмет, Данияр Үсенов (екеуі де – «Қайрат»), Эльхан Астанов («Ордабасы»), 
Дінмұхамед Қараман, Ерсұлтан Қалдыбеков (екеуі де – «Тараз»), Дамир Марат, Жасұлан Қайыркенов 
(екеуі де – «Ақсу»), Жасұлан Жұмашев («Тобыл»);

Шабуылшылар: Абылайхан Жұмабек («Тараз»), Вячеслав Швырев («Қайрат»), Мирас Тұрлыбек 
(«Ақсу»);

Жаттықтырушылар штабы: Қайрат Нұрдәулетов – аға бапкер, Асқар Ыдырысов – аға бап-
кердің көмекшісі, Нұрбол Жұмасқалиев – аға бапкердің көмекшісі, Юрий Новиков – қақпашылар-
дың жаттықтырушысы.

ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАР ҚҰРАМАСЫ 2023 ЖЫЛҒЫ ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ІРІКТЕУ 
КЕЗЕҢІНДЕ ШОТЛАНДИЯМЕН ОЙНАЙДЫ. ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ ЖАСТАР ҚҰРАМАСЫНЫҢ 
АҒА ЖАТТЫҚТЫРУШЫСЫ ҚАЙРАТ НҰРДӘУЛЕТОВ ОСЫ МАТЧҚА ҚАТЫСАТЫН 
ФУТБОЛШЫЛАРДЫҢ ЕСІМДЕРІН АТАДЫ.

– Андрей Владимирович, вы до-
статочно молодой тренер и согласи-
лись пойти в сборную. Почему вас 
привлекает эта работа?

– Не важно, сколько тебе лет и какой 
опыт за плечами, работу в сборной нуж-
но всегда рассматривать как большую 
честь, а не каторгу. Это возможность 
испытать себя на другом уровне, полу-
чить другие эмоции. В сборной работа 
поставлена по-другому. Планирование, 
тренировочный процесс, стратегия 
– все отличается от клубной работы. 
Мне кажется, что любой казахстанский 
специалист хотел бы оказаться на моем 
месте сегодня, несмотря на всю слож-
ность ситуации и  отсутствие времени 
на  подготовку.

– Сейчас вы исполняющий обя-
занности. Если будет итоговый по-
зитивный результат с Молдовой, вы 
полностью сосредоточитесь на рабо-
те со сборной или будет возможность 
объединения постов?

– Если честно, детально об этом во-
просе я не задумывался. Мы, конечно же, 
с президентом федерации обговорили по-
тенциальные перспективы. Но я предпо-
читаю сосредоточиться на предстоящем 
противостоянии с Молдовой. Сейчас это 
задача номер один, другой нет.

Что касается совмещения постов, то 
глобально я против такого. Считаю, что 
тренер должен быть сосредоточен толь-
ко на одной команде и два поста могут 
навредить не только самому специали-
сту, но и командам.

Но пока я для себя такой выбор не де-
лал. Кратко объясню почему: мне сказали, 
что надо помочь сборной в предстоящих 
матчах с Молдовой. Когда зовет сборная, 
я не могу оставаться безучастным. Так 
было и в моей игровой карьере. А что бу-
дет потом – узнаем после.

– Был ли у вас разговор с Байсуфи-
новым по сборной?

– Был обмен мнениями на недав-
нем матче в Турции между сборной 
Казахстана и сборной легионеров КПЛ. 
Кстати говоря, это вот как раз тот слу-
чай, о котором я говорил выше: меня 
попросили помочь сборной Казахстана, 
возглавив ее соперника и максимально 
смоделировав игру Молдовы. Сами по-
нимаете, это было параллельно работе 
на сборах с «Кызыл-Жаром». Тем не ме-
нее время мы нашли и постарались сде-
лать все, чтобы помочь нашей команде.

А после назначения, по сути, мы не 
беседовали в широком понимании это-
го слова. Пересеклись в офисе КФФ, 
Талгат Маруанович искренне пожелал 
удачи, я поблагодарил его. Я знаю, что 
при необходимости всегда могу обра-
титься к нему по любому вопросу, и он 
не откажет мне, ведь Талгат Маруанович 
искренне любит сборную Казахстана.

– Понятно, что схема зависит от 
набора игроков, но «Кызыл-Жар» под 
вашим руководством и сборная в по-
следние годы играют исключительно 
с тремя центральными защитниками. 
Эта тенденция продолжится?

– Любая схема – это условность, 
изначальное расположение игроков. 
Как она может трансформироваться и 
что в себе нести – это уже другой во-
прос. Если вы следите за Бундеслигой, 
то наверняка заметили, что последние 
свои матчи в такой же схеме играет 
«Бавария». Но разве стала ее игра от 
этого менее атакующей? Они в плей-о-
фф Лиги чемпионов забивают 7 мячей 
с тремя центральными защитниками. 
Если обратили внимание, то и в на-
шем чемпионате большинство клубов 
используют модель игры с тремя цен-
тральными защитниками.

Полагаю, что с моей стороны будет 
опрометчивым шагом вводить что-то 
новое или переделывать уже нарабо-
танное. У нас будет лишь два дня на 

восстановление после тура, две полно-
ценные тренировки и одна предыгро-
вая. Сами понимаете, что в столь сжа-
тые сроки экспериментировать никто 
не станет.

– По информации из некоторых 
источников, нападающий «Кайрата» 
Жоао Пауло получил казахстанский 
паспорт. Рассматриваете ли его кан-
дидатуру для вызова в сборную?

– Эти источники ввели вас в заблу-
ждение, у Жоао Пауло пока нет казах-
станского паспорта. Хотя такой мастер 
помог бы нашей команде.

– В целом беспокоит ли вас ситу-
ация с нападающими, ведь за сбор-
ную среди форвардов последний раз 
забивал Аймбетов и было это почти 
два года назад?   

– Все прекрасно знают, что у нашей 
сборной в последние годы были большие 
сложности именно в этой линии. Но се-
годня в нашем списке есть 5 нападающих, 
причем разного плана. Не все из них по-
падут в окончательную заявку. Выбирать 
есть из кого. Но если смотреть персональ-
но каждого, то в этом месяце голом отме-
тился пока только Айбар Жаксылыков. 
Это тоже не может не беспокоить. Но 
впереди есть еще один тур, посмотрим на 
ребят, будем определяться после.

– Обсуждали ли вы с федерацией 
вопрос с документами Александра 
Меркеля? Есть ли на данный момент 
возможность его вызвать?

– Да, я говорил на эту тему с Алексом. 
Пока проблемы с документами все еще 

существуют, и мы не можем на него рас-
считывать в ближайших матчах.

– Как оцениваете старт карьеры 
Алипа в РПЛ? Пока он сыграл не так 
много, и не факт, что получит боль-
ше практики до перерыва на матчи 
сборных. Может ли это повлиять на 
решение по вызову или, находясь в 
столь конкурентной среде, он так или 
иначе заслуживает вызова?

– Я и сам был в ситуации Алипа, когда 
играл в московском «Динамо». Поэтому 
знаю, что если ты мало играешь, то это 
не значит, что ты не готов. Главное для 
нас – он находится в хорошей форме и в 
хорошей конкурентной среде. Получить 
игровое время в таком клубе, как «Зенит», 
– сложная задача. Но Нуралы еще обяза-
тельно поможет питерцам.

– Изучали ли вы игру сборной 
Молдовы? Что вам прежде всего бро-
силось в глаза?

– Да, определенной информацией 
мы уже обладаем, детально же будем 
изучать ее еще раз уже непосредствен-
но в дни подготовки. Мой штаб ведет 
работу по всем направлениям, анализ 
идет постоянный. Могу сказать лишь, 
что этот соперник нам по зубам. Но и 
недооценки с нашей стороны быть не 
должно. Просто посмотрите их состав, 
почти все игроки сборной Молдовы 
выступают в зарубежных чемпионатах, 
даже из Серии А есть представитель. 
Нас ждут два сложных матча.

– Учитывая короткий срок подго-
товки к играм сборной, очевидно, что 

значительно изменить рисунок игры 
у вас не будет возможности. В связи с 
этим можно сказать, что в такой си-
туации вам необходимо проявить себя 
как тренер-мотиватор?

– Если очень сузить и упростить 
работу тренера, то да, необходимо по-
добрать правильную стратегию игры, 
определить наиболее оптимальный 
состав для этой стратегии и найти пра-
вильные слова для ребят. На деле все, 
конечно же, сложнее.

– Сам факт того, что мы играем 
стыки дабы не вылететь в дивизион 
Д, - это реальное состояние нашей ко-
манды или стечение обстоятельств?

– Имеем дело с тем, что имеем. 
Будем работать, чтобы извлечь макси-
мально положительный результат.

– Можно сказать, что вы рискуе-
те, ведь два матча с Молдовой могут 
как укрепить вашу тренерскую репу-
тацию, так и сильно ее испортить, в 
зависимости от результата?

– Это футбол. Здесь возможны по-
беды и поражения. Важно уметь извле-
кать уроки. Но мы сконцентрированы на 
предстоящих играх, сделаем все, чтобы 
план на игру сработал.

– С чем, по вашему мнению, свя-
зано такое решение – о смене тре-
нера – перед важными матчами. 
Почему именно сейчас, а не после игр 
с Молдовой?

– Это решение руководства федера-
ции. Из своего игрового опыта знаю, 
что такое смена тренера. Этот шаг 
всегда имеет эффект некоего стресса. 
Возможно, это такая попытка психо-
логически встряхнуть команду перед 
важными матчами. Но это лишь мои 
предположения.

– Что, на ваш взгляд, отличает вас 
от других кандидатов на пост главно-
го тренера сборной?

– Считаю, что говорить о каких-то 
своих преимуществах не совсем коррек-
тно. Во-вторых, я не знаю, кто был еще 
в числе кандидатов.

– Какой вы видите сборную?
– Я хочу ее видеть сражающейся, не-

равнодушной, смелой, умеющей побеж-
дать. И постараюсь сделать все, чтобы 
именно такой она и была.

Vesti.kz

«ПО ТАКОЙ ЖЕ СХЕМЕ ИГРАЕТ «БАВАРИЯ» 
КАРПОВИЧ – О РАБОТЕ В СБОРНОЙ, СИТУАЦИИ С НАПАДАЮЩИМИ 

И МАТЧАХ КАЗАХСТАНА В ЛИГЕ НАЦИЙ

БЕЙЖІҢ ПАРАЛИМПИАДАСЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ

Сондай-ақ ол Бейжіңдегі 
паралимпиада ойындарын-
да 10 шақырымдық жарыста 
қола жүлде алған биатлоншы 
Александр Герлицке пәтер 
берілетінін айтты. «Бейжіңдегі 
Паралимпиаданың қорытын-
дысы бойынша спортшылар 
мен жаттықтырушылар мем-
лекеттен 131 млн теңге алады 
және «Дене шынықтыру және 
спорт саласы туралы» Заңға 
сәйкес Солтүстік Қазақстан 
облысының әкімдігі тарапынан 
Александр Герлицке бір бөл-
мелі пәтер беріледі», деді Самат 
Ерғалиев.

Өз кезегінде Александр Гер-
лиц қазақстандықтарға қол дау 
көрсеткені үшін алғыс айтып, 
құраманың барлық жаттықтыру-
шылар штабының үйлесімді 
және кәсіби жұмысын атап өтті.

Бүгінде паралимпиялық 
спорт түрлері бойынша еліміз-
де 15 спорт түрі кеңінен дамы-
тылуда. Бүгінде ұлттық құрама 
қатарында 484 спортшы бар. 
Олар мен 34 бас және аға жат тық-
тырушы жұмыс істейді. Ал штат-
тағы спортшылардың саны – 112. 
Елімізде мүмкіндігі шек теулі 
тұлғалар арасында 15 пар алим-
пиадалық, 21 сурдолим пиа далық 
және Паралимпиада бағдар-
ламасына енбеген сегіз спорт 

түрі дамытылған. 2021 жыл  дың 
қорытындысы бойынша елі-
мізде мүмкіндігі шектеулі адам-
дардың саны – 696 825. Оның 
48 565 мыңы спортпен ұдайы 
шұ ғылданады. Республика бо-
йынша, әр өңірде мүмкіндігі 
шек теулі тұл ғаларға арналған 
арнайы 17 спорттық мекеме жұ-
мыс істейді. 

Айта кету керек, Александр 
Герлиц пара биатлонда 10 шақы-
рым қашықтықта қола жүлде 
жеңіп алған болатын. 2022 жылғы 
Паралимпиада қорытындысы 
бо йынша Александр Герлицке 
«Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген спорт шебері» 
атағы берілді.
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Бетті дайындаған – Мәдина АСЫЛБЕК

ЖАҚЫНДА МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ 
АЛҚА ОТЫРЫСЫ ӨТТІ. СОЛ ЖИЫНДА ПАРЛАМЕНТ 
СЕНАТЫНЫҢ ДЕПУТАТЫ НҰРТӨРЕ ЖҮСІП ЖАСТАРДЫҢ 
СПОРТТАН АЛЫСТАП КЕТУІНЕ ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ 
КӨТЕРДІ.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ АЛҚА 
ОТЫРЫСЫНДА БҚО ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ ҚАЙМЕН ЕСЕНДИЯРОВ 
ӨҢІРДЕГІ СПОРТТЫҢ АХУАЛЫ, БАПКЕРЛЕР САНЫН 
АРТТЫРУ ЖӘНЕ ЛЕГИОНЕРЛЕРДІ АЗАЙТУ СЕКІЛДІ 
БІРҚАТАР МӘСЕЛЕНІ КӨТЕРДІ.

ЖАҚЫНДА МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ АЛҚА 
МӘЖІЛІСІ ӨТТІ. ҮКІМЕТТЕ ОСЫ САЛАҒА КУРАТОРЛЫҚ ЕТЕТІН ВИЦЕ
ПРЕМЬЕР ЕРАЛЫ ТОҒЖАНОВ ЖИЫНДА БІРАЗ МӘСЕЛЕНІ КӨТЕРДІ.

Ералы ТОҒЖАНОВ:

ҚЫСҚЫ ОЛИМПИАДА СПОРТ САЛАСЫНДАҒЫ 
БІРАЗ ПРОБЛЕМАНЫҢ БЕТІН АШТЫ

МӘСЕЛЕ

СӨЗДЕН ІСКЕ КӨШЕТІН 
КЕЗ КЕЛДІ

Ұлттық статистика бюросының 
деректеріне сүйене отырып, 2025 
жылға дейін халықтың жартысын 
дене шынықтырумен қамту көзделіп 
отыр. Осыған байланысты олардың 
қалай және қандай критерийлерге 
сәйкес есептелетіні мен үшін әлі бей-
мәлім. Мен бұл сұрақтарды министр-
ліктің алдына бір емес, бірнеше рет 
қойдым. Соны нақтылауымыз керек. 
Жалпылама әңгіме айналасында жұ-
мыс істейтін заман емес. Ондай за-
ман жоқ. Сондықтан осы мәселені 
бірге қарастыруымыз керек. Осы 
орайда министрлікке Ұлттық стати-
стика бюросымен бірлесіп спортпен, 
оның ішінде дене шынықтырумен 
шұғылданатын адамдардың санын 
есептеудің нақты әдістемесін бекітуді 
тапсырамын.

ФЕДЕРАЦИЯЛАРДЫҢ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІН  

КҮШЕЙТУ ҚАЖЕТ

Аккредиттелген спорт федера-
цияларының жауапкершілігін кү-
шейту қажет. Мемлекеттік тапсы-
рыс аясында 2018 жылдан 2021 
жылға дейін Ұлттық олимпиада ко-
митеті мен федерацияларға 65 мил-
лиард теңге бөлінді. Бірақ спорт-
тың көптеген түрінен оң динамика 
байқалмайды. Федерациялар қыз-
метін бағалаудың нақты критерий-
лері болмауы салдарынан қаражат 
тиімсіз жаратылып жатқан сияқты. 
Бұл бүгінгі күні жұмыс істеуіміз 

қажетті ең маңызды мәселелердің 
бірі.

Осыған орай әрбір олимпиадалық 
циклге арналған меморандумдарды 
федерациялармен рәсімдеу тәжіри-
бесін енгізуді тапсырамын. Осы жыл-
дан бастап федерацияларды мемле-
кеттік қаржыландыру көлемі олардың 
нәтижелелері мен қызметтеріне бай-
ланысты айқындалуы тиіс.

ЖАҒДАЙ ЖАСАЛҒАНЫМЕН, 
НӘТИЖЕ ЖОҚ

Былтыр елімізде 99 спорттық ке-
шен салынды. Бұл мемлекет басшы-
ның тікелей тапсырмасы. 20 млрд тең-
ге кәсіби спорттан бұқаралық спортқа 
бағытталды. 2632 балаларға арналған 
спорт секциясы ашылды. Спорт мек-
тептерінің жаттықтырушыларының 
жалақысы 25 пайызға өсті. Мұның 
бәрі 2021 жылы енгізілген нақты өз-
герістер. Оның ішінде дене шынықты-
ру пәнінен беретін мұғалімдерге қо-
сымша сағат беріліп, көбейтілді. Бірақ 
нәтиже жоқ...

СПОРТШЫЛАРДЫ 
ЫНТАЛАНДЫРУ КЕРЕК

Қабілетті спортшылар тиісті нор-
мативті орындағаннан кейін даяр-
лықтың жоғары деңгейіне өтуі тиіс. 
Жаттықтырушыларды өз шәкірт-
терін келесі деңгейге өткізгені үшін 
марапаттау маңызды. Бұл мәселемен 
біраз шұғылдандым. Жоғары дең-
гейге жеткен шәкірттерін көпшілі-
гі өз қарамағында ұстауға ынталы. 
Сондықтан осындай ынталандыру 

жүйесінсіз нақты нәтиже де болмауы 
мүмкін. Осы мақсатта арнайы сый-
ақы енгізу мәселесін пысықтауды да 
тапсырамын.

БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТ  
БӘРІНЕН МАҢЫЗДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев отандық спортты 
дамытуға байланысты, әсіресе бұқа-
ралық спортты қолдау үшін арнайы 
талаптар қойды. Сол талаптарды 
жүзеге асыруымыз керек. Неғұрлым 
көп бүлдіршіндер жаттықса, соғұр-
лым бәсекелестік артатыны белгілі. 
Сондықтан бұл мәселелердің бәрін 
бірге қарастырамыз.

ЧЕМПИОНДАРҒА 
ТӨЛЕНЕТІН ҚАРЖЫ КӨБЕЙЕДІ

Олимпиада чемпиондарына өмір 
бойы төленетін қаражат көлемі кө-
бейеді. Бұған дейін ай сайын 70 мың 
төленіп келсе, енді бұл сома 4 есе 
өсті. Десе де спорттағы проблема-
лар қаржыландыруға ғана тіреліп 

тұрған жоқ. Олимпиада резервін 
дайындаудың біртұтас жүйесін 
құру керек.

Қысқы Олимпиада спорт саласын-
дағы біраз проблеманың бетін ашты. 
Десе де өткен істі сынаудан гөрі сабақ 
алу маңызды. Олимпиада резервін 
дайындаудың біртұтас жүйесін құру 
керек.

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ  
СЫЛТАУ ҒАНА

Олимпиадалық спорт түрлерінен 
алдыңғы қатарлы елдердің тәжіри-
бесін зерттеп, спорт резервін дайын-
даудың ұлттық моделін қарастыруды 
тапсырамын. База жоқ, анау аз, мынау 
аз деген әңгімені де көтеріп жатыр. 
2008-де Олимпиада Бейжіңде болған. 
2012-де Лондонда, 2016 жылы Рио-де-
Жанейрода керемет нәтижелерге жет-
тік емес пе?! Ол кезде материалдық 
база болды ма? Неге үлкен нәтижеге 
жеттік, себебі ол жерде бәрі ұйымда-
стырумен байланысты екенін жақсы 
білесіздер.

Ұйымдастыру жұмыстарынан 
бөлек тәжірибелі бапкерлер жоқ. 

Спорт шеберлерінің пікірінше, ин-
фрақұрылым сылтау ғана екен.

БАС БАПКЕРДІҢ
БАЯНДАМАСЫ ҰНАМАЙ ҚАЛДЫ

Ералы Тоғжановқа жиында ауыр 
атлетикадан Қазақстан ерлер ұлттық 
құрама командасының бас жаттықты-
рушысы Нұржан Смахановтың баян-
дамасы ұнамай қалды.

Кеңейтілген алқа отырысында 
Нұржан Смаханов ауыр атлеттер 
халықаралық жарыстарға қалай дай-
ындалып жатқанын айтты. Алайда 
Үкімет басшысының орынбасары бас 
жаттықтырушыдан саладағы нақты 
мәселелерді айтуды сұрады. 

«Ананы, мынаны, үздіксіз дайын-
дықты айттыңыз, «тамақпен қамта-
масыз ету керек» дедіңіз. Сіз айтқан 
мәселелер шешіліп жатыр ма?» – деді 
Ералы Тоғжанов. 

Нұржан Смаханов саладағы про-
блемалар шешімін тауып жатқанын 
жеткізді. 

«Солардың барлығын нақтылау 
керек. Жалпылама әңгімені қайтеміз? 
Ауыр атлетикадағы өткен жетістікті 
барлығы біледі. Нақты мәселелерді 
айту керек. Бүгін алқа отырысына ар-
найы сол үшін келіп отырмыз. Қазір 
біраз азаматты тыңдадым. Барлығы 
жақсы. Анаған, мынаған «рақмет» 
дейді. Қазір рақмет айтатын уақыт 
емес. Ашығын айтқанда, бұл біздің 
жұмысымыз. Сондықтан нақты мәсе-
лелерді көтерейік. Допингке байланы-
сты мәселе болды. Оны барлығыңыз 
жақсы білесіздер. Бұл мәселені шешу 
жолдары қалай? Күн тәртібінде дай-
ындыққа байланысты қандай мәсе-
лелер тұр? Оларды шешейік. Барлық 
сала бойынша нақты жұмыспен ай-
налысу керек», – деді премьер-мини-
стрдің орынбасары.

– Ұлттық құрама команда 
мүшелері толықтай мемле-
кет тарапынан қаржыланды-
рылуы керек деп есептей-
міз. Ұлттық құрама мүшесі 
болғандықтан, ол спортшы 
Олимпиада ойындары, әлем 
чемпионаттары мен өзге де 
халықаралық турнирлерге ба-
рады. Кей саңлақтарымыз ұлт-
тық құрамада бірінші нөмір-
лі спортшы бола тұра біз-
ден, облыстық басқармадан, 
құрал-жабдық, дәрумендер 
мен оқу-жаттығу жиындары-
на ақша сұрайды. Біз оларға 
мүмкіндігінше көмектесеміз, 
бірақ қаржы жетіңкірей бер-
мейді. Сондықтан олар әкімге 
облыстық спорт басқармасы-
ның үстінен шағым түсіреді. 
Осы орайда біз кез келген ұлт-
тық құрама мүшесі толықтай 
Ұлттық олимпиада комитеті 
тарапынан қамтамасыз етілуі 
керек деген ұсынысымызды 
жеткізгіміз келеді. 

Сонымен қатар спортшы 
мен оның бапкері Олимпиада 
ойындарына баратын кезде 
ғана емес, әлем чемпионат-
тарына баратын киіммен де 
қамтамасыз етілуі керек. Кей 
спорт түрлерін көріп отыр-
мыз, әлем біріншіліктерінде 
түрлі-түрлі формамен жүреді. 
Арасында облыстық құра-
маның киімімен жүретіндері 
де бар. 

Тағы бір мәселе, спорттың 
кей түрлерінде ұлттық құра-
ма жасақталмайды. Олардың 
қатарында қол күресі, греп-
плинг, пауэрлифтинг бар. 
Яғни ұлттық құрама дұрыс 
жасақталмай, олар әлем чем-
пионатына тікелей кетіп жата-
ды. Тіпті аудандық спортшы-
лардың облыстық турнирді 
ұтып-ақ әлем біріншіліктері-
не аттанғанын көрдік. Себебі 
тиісті қағаздар беріледі – бол-
ды. Соларды жүйеге келтірсе 
дейміз. 

Федерациялар мәселесі де 
өзекті. 2015 жылы БҚО-да 46 
спорт түрі болса, қазір олар-
дың саны 77-ге жеткен. Ал қа-
ражат өзгеріссіз – өңірімізге 5 
млрд теңге бөлінеді. Сонда 46 
спорт түріне бөлінген қаржы-
ны біз 77 спорт түріне қалай 
жеткізбекпіз? 

Қазір каратенің түр-түрі 
бар. Таеквондо мен греп-
плингтің де бірнеше түрі бар. 
Оларды бөле-жарып оты-
рған жоқпын, тек соның 
бәрін жүйе лендірсек дейміз. 
Әйтпесе, олардың әрқайсы-
сына қаржы бөлу керек, ал 
оған біздің шамамыз жет-
пейді. Қаражат бөлінбесе, 

жан-жақтан шағым түседі. 
Джиу-джитсуда да солай.

«Қазақстан Республи-
касының спорт шебері» деген 
төсбелгісі мен Халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері де-
ген төсбелгілердің дизай-
нын өзгертсек: жазуы да 
көрінбейді, өзі де кішкентай, 
Әкімшілік персонал деген 
бар ғой, соны комитет не ми-
нистрлік тарапынан қолдау 
арқылы өзгертсек. Бізде ау-
дан-қалада 28 спорт мектебі 
бар. Соларда 35 есепші, дәл 
сонша мемлекеттік сатып 
алушы отыр. Одан бөлек 
заңгерлер мен аудармашы 
секілді мамандар көп. Ал 
бапкерлердің саны – небәрі 
15. Ауылдарда осыған бай-
ланысты оңтайландыру жұ-
мыстарын жүргізуді бастап 
едік, сол қызметкерлер менің 
үстімнен Президентке хат жа-
зып шағымданды. 

Кәсіби клубтар жайлы 
да ұсынысымды жеткізсем. 
«Ақжайық» футбол клубын 
өздеріңіз білесіздер, сол клуб-
тағы легионерлер санын азай-
тып немесе тоқтатуды қа-
растырсақ. Себебі сырттан 
келген ойыншыларға өте көп 
қаражат жұмсалады. Бапкер 
шақыртуға болады, ал леги-
онерлердің санын көбейте 
берудің қажеті жоқ деп ой-
лаймыз.

– Бұқаралық спортты дамы-
туға байланысты Президен-
тіміздің қойған тапсырмасы 
– жан басына шаққандағы 
қаржыландыру. Бұл қайратты, 
мықты, жас ұрпақты тәрби-
елеу мақсатынан туып отыр. 

Енді осы ретте өз ұсыны-
сымды айта кетейін.

Кеңес одағы тұсында ұзын-
дыққа секіру, 100 метрге жү-
гіру деген талаптар болатын. 
Чемпион болмаса да, осындай 
шарттарды орындайтын. Қазір 
де соны енгізу керек секілді.

Екінші мәселе – баланың 
тамағы. Бүгінгі таңда кири-
ешкимен қоректеніп отырған 
баладан чемпион шығады деу 
қиын. Сондықтан балалардың 
тамақтануына мән беру керек.

Үшіншісі – мектептердің 
спорт залдары. Тірек ауылдар 
деген бар. Мәдениет ошағын 
ауылдың бір бұрышына сала-
ды, ал мектепті екінші жағына 
тұрғызады. Бұл дұрыс емес. 
Американың киноларын көр-
сеңіздер, көпфункционал-
ды мектептер бар. Меніңше, 
мәдениет сарайлары, спорт 

кешені – бәрі бір жерде болға-
ны жөн. Қаржыны үнемдеуге, 
балалардың бір-бірімен тығыз 
байланыста болуына жақсы.  

Сосын спортқа тікелей қа-
тысы жоқ мәселе бар. Біздің 
тепсе темір үзетін жастары-
мыздың көбісі құмар ойынға 
беріліп кеткен. Қарызға батып, 
тентіреп кететіндей жағдай-
ға жетіп отыр. Енді сол ба-
лаларды алып шығуымыз 
керек. Біз көп айтамыз, енді 
нақты әрекет керек. Шаралар 
қолдану қажет. Іске кірісетін 
уақыт келді. Телефонға бай-
ланған баланы спорт алаңына 
алып келетін жолды табу қа-
жет. Құмар ойынға байланған 
жастарды құтқарайық. 

Уинстон Черчилль соғыс 
басталғанда Ұлыбритания 
Парламенті алдында сөз сөй-
лепті. Сонда ол «Мақсатымыз 
– жеңіс» деп бір ауыз айтып, 
трибунадан түсіп кеткен. Сон-
дықтан біздің әрбір спортшы-
ның көкейінде ауылдық жары-
стан бастап, Олимпиада дода-
сына дейін қатысқан кезде тек 
жеңіс туралы ой тұруы керек.

КИРИЕШКИМЕН 
ҚОРЕКТЕНІП ОТЫРҒАН 
БАЛАДАН ЧЕМПИОН 
ШЫҒАДЫ ДЕУ ҚИЫН

Нұртөре ЖҮСІП: Қаймен ЕСЕНДИЯРОВ, 
БҚО ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ:

ФУТБОЛДА ЛЕГИОНЕРЛЕРДІҢ 
САНЫН АЗАЙТУ КЕРЕК 
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ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМЖОМАРТ 
ТОҚАЕВТЫҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 16 НАУРЫЗДАҒЫ КАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА 
АРНАҒАН ЖОЛДАУЫНАН ХАЛЫҚ, ӨЗІ КҮТКЕНДЕЙ, ОҢ ӨЗГЕРІСТЕР, 
ЖАҢА ЛЕПТІ СЕЗІНДІ. 

– Біздің ауданның балуандары бұл 
жарысқа мұқият әзірленді, – дейді 
Ришад Файзуллаұлы. – Аудан әкімі 
Григорий Иосифович Акулов келген 
қонақтарға жататын орын, жаттыға-
тын жерді дайындатты. Жарыс тарты-
сты өтті. Біздің ауданның тоғыз бір-
дей балуаны жүлделі орын иеленді.

Атап айтқанда, 30 келі салмақта 
Айсұлу Жасұланқызы қарсыласта-
рын айқын басымдықпен жеңіп, 
осымен жетінші рет облыс чем-
пионы атанды. Айсұлу мұның ал-
дында да республикалық жарыста 
топ жарған. Айсұлудың бапкері – 
әкесі Жасұлан Тлеубердин. 33 келі 

салмақта ауданның тағы бір үміт күт-
тіретін қызы Мелена Белькова екінші 
орынды иеленді. Ал жүлделі үшінші 
орыннан жеті бірдей шемонаихалық 
қыздар көрінді. Олар: А.Махина, 
О.Егорова, А.Данилова, У.Бакулина, 
Д.Коханова, Д.Скосарева, В.Орлова.

Реті келгенде айта кету керек, 
ауданда соңғы жылдары бұқаралық 
спорт та дамып келеді. Аудан орта-
лығы мен барлық ауылдарда шайба-
лы хоккей, футбол алаңдары, Усть-
Таловка кентінде спорт кешені пай-
далануға берілді. 72 дене шынықтыру 
ұжымында 13586 адам жаттығады. 
Сәуір айында аудан орталығында за-
манауи спорт кешені іске қосылмақ. 
Аудан әкімі Г.Акуловтың өзі бұқа-
ралық спорттың дамуын күнделікті 
бақылауда ұстайды, тұрғындардың 
бос уақыттарын мәнді де қызықты 
өткізуіне жағдай жасайды. Бұл күн-
дері аудан тұрғындарының 33 пайызы 
бұқаралық спортпен шұғылданады. 
Бұл өңірдегі үздік көрсеткіш. Қорыта 
айтқанда, аудан тұрғындары спортты 
өздеріне серік еткен.

Оңдасын ЕЛУБАЙ,
«Қазақ спорты» газетінің  

Шығыс Қазақстан облысындағы  
өз тілшісі

Шемонаиха ауданы.

Суреттерде: жарысқа қатысушылар.

ШЕМОНАИХАЛЫҚТАР ЕРЛЕДІ

ЖАҚЫНДА ШЕМОНАИХА АУДАНЫНДА ЕРКІН КҮРЕСТЕН 20052008 
ЖЫЛДАРЫ ТУҒАН ҚЫЗДАР АРАСЫНДА ОБЛЫСТЫҚ ЧЕМПИОНАТ ӨТТІ. 
БҰЛ ДҮБІРЛІ САЙЫСТА ЖЕҢІС ТҰҒЫРЫНАН КӨРІНГЕНДЕР РЕСПУБЛИКА 
БІРІНШІЛІГІНЕ ЖОЛДАМА АЛАДЫ. ОҒАН ӨСКЕМЕН, СЕМЕЙ, АЛТАЙ 
ҚАЛАЛАРЫ, ЖАРМА, КӨКПЕКТІ, ҰЛАН, ГЛУБОКОЕ, БЕСҚАРАҒАЙ, КӨКПЕКТІ, 
ҮРЖАР АУДАНДАРЫНАН 60ТАН АСТАМ БҰРЫМДЫ ҚАТЫСТЫ. АУДАНДЫҚ 
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІНІҢ БАСШЫСЫ РИШАД 
ФАЙЗУЛЛАҰЛЫ АХМЕТОВТІҢ АЙТУЫНША, ЖАРЫСҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА 
БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛДЫ, ПАНДЕМИЯ ТАЛАПТАРЫ ҚАТАҢ САҚТАЛДЫ. 

БҮГІН БІЗ СПОРТТЫҢ ЕРЕКШЕ 
ТҮРІН ЖАНЫНА СЕРІК ЕТКЕН 
ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС 
ҚАЗАҚСТАН АГРАРЛЫҚТЕХНИКАЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СТУДЕНТІ ЕРЖАН 
ЕРБОЛАТТЫ ӘҢГІМЕГЕ ТАРТТЫҚ. 
ЕРЖАН – ҚОЛ КҮРЕСІНЕН ҮШ 
ДҮРКІН ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ АТАНҒАН 
ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС 
ҚАЗАҚСТАН АГРАРЛЫҚТЕХНИКАЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 3КУРС СТУДЕНТІ. 
СОНЫМЕН ҚАТАР ЖАС СПОРТШЫ 
– ОБЛЫСЫМЫЗДАҒЫ ҚАРАТӨБЕ 
АУДАНЫНЫҢ «ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ». 

– Ержан, аталмыш спорт түрін 
таңдауыңызға не себеп болды және 
қанша жасыңыздан бері айналысасыз?

– Мен спортпен айналысуды 13 жа-
сымда бастадым. Армрестлингті таңда-
уыма әлеуметтік желілер әсер етті де-
сем болады. Желіде тараған түрлі қол 
күрестірген бейнежазбаларды көріп, қы-
зығушылығым оянып, осы спорт түрімен 
айналысуға бел будым. 

– Жаттықтырушыңыз бар ма және 
күніне қанша уақытыңызды жат-
тығуға арнайсыз?

– Екі жыл бойы жаттықтырушымен 
жұмыс істедім. Ал қазір осал тұстарымды 
өзім қадағалап, соны шыңдау үшін жат-
тығулар жасаймын. Негізінен сабақтан 
бос кезде аптасына үш күн залға барып, 
екі немесе үш сағат жаттығамын. Сайыс 
болардың алдында аптасына тек бір күн 
демалып, қалған күндерімді жаттығуға 
арнаймын. Ол кезде қолға көбірек күш 
түсіріп, дайындықты үдетуге тура ке-
леді. Сонымен қатар күш тек қолға ғана 
емес, бүкіл денеге, соның ішінде аяққа да 
түсетіндіктен, төрт немесе бес сағаттап 
жаттығу жасап, күш жинақтаймын. 

– Есте  қаларлық жеңіс  пен 
жеңілісіңіз?

– Есте қаларлық жеңілісім 2017 жылғы 
наурыз айында бірінші рет қатысқан рес-
публикалық жарыс еді. Ол жерде, өкініш-
ке қарай, 9-орынды иеленіп қалдым. Сол 

жеңілістен кейін өзімді қамшылай түсіп, 
әртүрлі тәсілдермен жаттыға бастадым. 
Соның нәтижесі шығар, 2021 жылы 
Ақтөбе қаласында ересектер арасында 
өткен турнирде 55 келі салмақ дәрежесі 
бойынша 2-орынды иеленіп, «ҚР спорт 
шебері» дәрежесіне қол жеткіздім.

– Қол күресінде қандай жарақат алу 
қаупі басым? 

– Тартыс кезінде жарақаттардың ал-
дын алу мақсатында арнайы төреші тағай-
ындалады. Ол күш сынасушылардың 
«қауіпті жағдайларға» түсіп қалмауын 
қадағалап, бағыт беріп тұрады. Жалпы 
қол күресімен айналысатын адам ең ал-
дымен мықты техникалық дайындықтан 
өтуі керек. Өйткені армрестлинг – қауіпті 
спорт түрі. 

Қол күресі кезінде буындарға, сіңір-
лерге және бұлшықетке үлкен күш түседі. 
Кез келген қате қимыл олардың жырты-
луына немесе созылуына әкелуі мүмкін.

Өз басым қауіпсіздік шараларына 
баса мән беремін. Алайда ірі жарыстарға 

дайындық кезінде қол сіңірінің созылу 
жағдайы болды.

– Жалпы елімізде қол күресі қан-
шалықты дамыған? Деңгейі қандай? 

– Қазіргі таңда отандық спорт қол 
күресі бойынша өте жақсы нәтижелер 
көрсетуде. Жалпы Қазақстан әлем бой-
ынша армрестлингтен, яғни қол күресінен 
командалық есепте 3-орында тұр. 

– Алдағы жоспарыңыз қандай? 
Спорт саласына түбегейлі бет бұрасыз 
ба, әлде...?

– Мақсатым – «Қазақстан Респуб ли-
касының халықаралық дәрежедегі спорт 
шебері» атағын алу. Содан кейін де өзімді 
осы спорт саласында дамытып, биік 
шыңдарды бағындырғым келеді. 

– Сәттілік тілейміз. Еліміздің көк 
байрағын көкте қалықтатар күндеріңіз 
көп болсын!

Әңгімелескен – 
Анар НҰРЛАНҚЫЗЫ,

БҚАТУ медиа орталығының маманы

БАТЫСҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ӘЛЕМ БІРІНШІЛІГІНЕ 
ЖОЛДАМА АЛДЫ
ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН АГРАРЛЫҚ
ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СТУДЕНТІ АДЭЛЯ ДОСКУЛ 
СПОРТТЫҢ ЖАТЫП СЫҒЫМДАУ ЖӘНЕ КЛАССИКАЛЫҚ 
ЖАТЫП СЫҒЫМДАУ ТҮРІНЕН ЕЛ ЧЕМПИОНАТЫНДА ЖЕҢІСКЕ 
ЖЕТТІ.  

Адэля Шымкент қаласында өтіп жатқан ерлер мен әйелдер, 
жасөспірімдер, ұлдар мен қыздар және ардагерлер арасында 
жатып сығымдаудан және классикалық жатып сығымдаудан ҚР 
чемпионатына қатысқан болатын. Жастар арасындағы кезеңде 
52 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен студент спортшы 80 
келі нәтижесімен І орынға қол жеткізді. Енді батысқазақстандық 
спортшы елімізде өтетін әлем чемпионатында өнер көрсететін 
болады.    

Адэля Доскул – университетіміздегі Политехникалық ин-
ституттың «Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру 
және қозғалысты басқару» бағдарламасының 1-курс студенті.

Ләззат ҚАЖЫМОВА,
БҚАТУ медиа орталығының директоры   

ҮШ ДҮРКІН ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ 
АТАНҒАН ЕРЖАН

«Жаңа Қазақстанның» жарқын 
болашағына жол ашатын тоғыз өзек-
ті мәселе осы жолдауда қамтылды. 

Мемлекет басшысы барлық 
Қазақстанның азаматтар үшін тең 
мүмкіндіктердің мызғымас кепілі 
болу керектігін, парламент рөлін 
арттырып, мемлекетіміздің инсти-
туционалдық тұғырын нығайтуды, 
партиялардың тіркеу рәсімдерін 
жеңілдету, сайлау жүйесін жетілдіру 
және үрдісін жаңарту, құқық қорғау 

конституциясын күшейту сонымен 
қатар жаңа облыстар құру оның ішін-
де Абай, Жетісу, Ұлытау облыстары 
бой көтеретіні, Конституцияның 30 
дан астам бабына өзгерістер енгізу 
туралы ауқымды мәселелер айтыл-
ды. Қазақстанның бірлігін ойлаған 
Президентіміздің ел болашағы үшін 
алға қойған мақсаттарын орындай-
тынына сенімдіміз. 

Халқымыздың тұтастығы мен бір-
лігін сақтау және еліміздің көркейіп, 

өркендеуі үшін қоғамның барлық са-
ласында жүргізілетін реформалары 
айқын айтылған.

«Жаңа Қазақстан» елге келген 
жаңа леп деп біздер қазақстандықтар 
түсінеміз. 

Ел бірлігіне сызат түсірмей, Ел 
халқының амандығы үшін қандай да 
бір батыл шешім қабылдай білетін 
Мемлекет басшысын – Президентіміз 
Қасым-Жомарт Тоқаевты біз әркез 
қолдаймыз. Оның жасампаз баста-
малары мен елдің көңілінен шығатын 
шешімдері баршамызға рух беріп, қа-
нағаттандырады.

Дәулет ТҰРЛЫХАНОВ

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БІР ҚАДАМ...
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Бетті дайындаған – Едіге ОРАЗ

АЛА ДОП АЙШЫҚТАРЫ

ӨТКЕН АПТАДА ЕЛІМІЗДІҢ АЛТЫ 
ҚАЛАСЫНДА ФУТБОЛДАН ПРЕМЬЕР
ЛИГАНЫҢ 2ТУР ОЙЫНДАРЫ ӨТТІ. 
БЫЛТЫРҒЫ ЖЫЛҒЫ ЖЕҢІМПАЗ 
ҚОСТАНАЙДЫҢ «ТОБЫЛЫ» АҚТАУҒА 
ҚОНАҚҚА БАРСА, АЛМАТЫНЫҢ 
«ҚАЙРАТЫ» МАҚТААРАЛДА ОЙНАДЫ. 
«АСТАНА» ФУТБОЛШЫЛАРЫ «АҚСУДЫҢ» 
ЖАСЫЛ АЛАҢЫНДА ДОП ТЕПТІ. 
АУАРАЙЫНЫҢ ҚОЛАЙСЫЗДЫҒЫНА 
БАЙЛАНЫСТЫ ОРАЛДА ӨТУІ 
ТИІС «АҚЖАЙЫҚ» ПЕН «ТҰРАН» 
АРАСЫНДАҒЫ МАТЧ КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛДІ. 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӘСІПҚОЙ ФУТБОЛ 
ЛИГАСЫ ӘЗІРГЕ БҰЛ ОЙЫННЫҢ ҚАШАН 
ӨТЕТІНІН НАҚТЫ БЕЛГІЛЕМЕДІ. 

«ҚАЙРАТТЫ» КАНТЕ ҚҰТҚАРАДЫ

Қарағандының «Шахтері» мен Алматының 
«Қайраты» 2 турдың қорытындысы бойынша әзірге 
ұпай жоғалтпады. Алматылық ұжым алғашқы 
турда «Ақтөбені» 2:0 есебімен жеңсе, бұл жолы 
«Мақтааралдан» үш ұпай олжалады. Құрбан 
Бердыев баптайтын команданың қорғанысы әзірге 
сыр берген жоқ. Дегенмен, екі ойын да «Қайрат» 
үшін оңайға тимеді. Әсіресе, «Мақтааралмен» 
болған матчта алматылықтар Хосе Кантенің 
соққан он бір метрлік айып добының арқасында 
жеңіске жетті. Канте мұның алдында «Ақтөбе» 
командасының қақпасына екі гол соққан. 

Матчтан кейін «Қайраттың» бас бапкері 
Құрбан Бердыев бұқаралық ақпарат құралдары 
өкілдеріне арнап сұхбат беріп, маусым басында 
жеңіске жетудің маңызды екенін айтты. - Матч өте 
тартысты өтті. Жақсы ойын көрсеткендері үшін 
жігіттерге ризамын. Маусымның басында жеңіске 
жету өте маңызды және үш ұпай алғанымызға 
қуаныштымыз. Сондай-ақ бүгінгі ойында белсенді 
қолдау көрсеткен жанкүйерлерге алғыс айтқым 
келеді. Бізге осы жолдан таймау керек. Әсіресе 
қорғаныста қателік жібермегеніміз абзал, – деді 
«Қайраттың» бас бапкері Қ.Бердыев. 

Айтпақшы, «Қайрат» ел біріншілігінің тарихында 
900 ойын өткізген еліміздегі екінші команда атанып 
отыр. Олар Премьер-лиганың 1-турында 900-шы 
ойынын өткізген. «Мақтааралмен» болған ойын 
901-ші ойын болып, тарих бетіне тіркелді. 

Ал ел біріншілігінің тарихында ең көп ойын 
өткізген (928 ойын) Қарағандының «Шахтері» 
2-турда «Қызылжарды» жеңді. Жеңіс голын 
ойынның 81-минутында Абылайхан Назымханов 
соқты. 

«ТОБЫЛДЫҢ» «АҒЫСЫН» 
«КАСПИЙ» ТЕЖЕДІ

1-турда «Ақжайықты» ұтқан Қостанайдың 
«Тобылы» күтпеген жерден «Каспиймен» ұпай 
бөлісті. Ақтауда өткен ойында  Қазақстанның қазір-
гі чемпиондары қанша шабуылдаса да «Каспийдің» 
қорғанысынан саңлау таба алмады. 

Ойыннан кейін сұхбат берген «Тобыл» бас 
бапкері Александр Москаленко «тең ойынның 
өзіне тәубе» деп отыр. Тіпті осы тең ойын үшін 
командасына алғыс айтты. 

Бүгінгі ойында екі команда бірін-бірі аямады. 
Сондықтан әр ойыншыма жанкештілік танытқаны 
үшін алғысымды айтамын. «Каспий» осал ұжым 
деп айта алмаймын. Бір жағынан бүгінгідей алаңда 
ойнау өте қиын. «Тең ойнадық» деп ешкімді 
сөкпеймін, – деді А.Москаленко.  

Ал «Каспий» үшін бұл тең ойын жеңіске пара-
пар десек артық айтқанымыз емес.

«АСТАНА» ҮШІН БИЫЛҒЫ МАУСЫМ 
ЖАҚСЫ БАСТАЛМАДЫ

«Астана» футболшылары үшін биылғы маусым 
жақсы басталмады. Бірінші ойында «Шахтермен» 
тең түскен елордалықтар енді міне, Премьер-
лиганың «дебютанты» «Ақсудан» айласын асыру 
былай тұрсын, тең нәтижеге де қол жеткізе 
алмады. 3-турда «Астана» «Ақтөбемен» ойнай-
ды. Егер бұл ойында жеңілетін болса, команданың 
бас бапкерлігіне жаңадан тағайындалған Срджан 
Благоевичтің «ғұмыры» ұзаққа созылмайды. Оның 
үстіне «Шахтермен» болған ойында «Астана» 
жеті легионермен ойнап, жарыс регламентін 
өрескел бұзды. Соның кесірінен Қазақстанның 
Кәсіпқой футбол лигасы «Астанаға» жеңіліс 
жазды. Яғни, қазір екі ойынның қорытындысы 
бойынша елордалықтар турнир кестесінің ең соңғы 
сатысында тұр. Ұпай да, соғылған гол да жоқ. 

Премьер-лигаға алғаш қосылып жатқан 
«Ақсудың» әзірге төрт құбыласы түгел. Бірінші 
ойында «Атыраумен» сырт алаңда тең түсті. Бұл 
жолы Елорда клубының еңсесін жаншып, нағыз 
сенсация жасады десек болады. Ал, ойында 
соғылған жалғыз гол Мирас Тұрлыбектің еншісіне 
жазылды. Кезінде «Ертістің» жастар құрамасында 
ойнаған павлодарлық футболшы Қазақстан 
премьер-лигасында алғаш рет алаңға шықты. 

ЖАҚЫП ЖҮЗГЕ ЖЕТТІ

Алғашқы екі ойында жеңілмегендердің қатарында 
«Тараздың» да тас-түлектері бар. Олар осы турда 
Шым кенттің «Ордабасы» клубын қабылдап, 1:0 

есебімен жеңді. Бұл ойында «Тараздың» жартылай 
қор ғаушысы Жақып Қожамберді клубтағы 100-ші 
ойы нын өткізді. Жақып «Тараздың» сапына 2013 
жы лы қосылды. Бір қызығы, сол алғашқы ойынында 
«Ор дабасыға» қарсы ойнапты. Содан бері 8 гол 
соққан.

 

АҚСУЛЫҚТАР СТАДИОНҒА АСЫҒАДЫ

2-турдың қорытындысы бойынша стадионға 
келген жанкүйерлердің саны он үш мыңды көрсетті. 
Ең көп жанкүйер «Ақсу» мен «Астана» арасындағы 
ойынға жиналған – 4000. Одан кейінгі көрсеткіш 
«Тараз» – «Ордабасы» арасындағы ойынға тиесілі 
– 3000. 

Қазір Қазақстан премьер-лигасының ойын 
кестесіне қарсылық көбейді. Ол туралы әлеуметтік 
желілерде айтылып та, жазылып та жатыр. Расымен 
де жанкүйерлердің ренжитін жөні бар. Өйткені, 
Қазақстанның Кәсіпқой футбол лигасы ойындарды 
сенбі-жексенбі емес, апта ортасына қарай ойыстырған. 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӘСІПҚОЙ ФУТБОЛ 
ЛИГАСЫНЫҢ МӘЛІМДЕМЕСІ

 «Қазақстанның кәсіпқой футбол лигасы 2022 
жылғы OLIMPBET-Қазақстан Чемпионатының 
(Қазақстан Премьер-лигасының ресми атауы – ред.) 
күнтізбесі бірінші кезекте ұлттық құрамалардың 
ойындарына байланысты барынша қысқартылғаны 
туралы хабарлайды. Бұл шешім отандық футболдың 
визит карточкасы болып табылатын Қазақстан ұлттық 
құрамасының мүддесі үшін жасалуда. OLIMPBET-
Қазақстан Чемпионатының наурыз айындағы ойындар 

күнтізбесі ойыншылардың барынша ойын тәжірибесін 
жинауға, сонымен қатар Молдова құрамасымен 
өтетін жауапты кездесулердің алдында қалпына 
келіп үлгеру үшін жасалған. Дәл осындай жағдай 
FIFA келесі екі терезесінде – мамыр айының соңында 
және қыркүйекте орын алады. Нақты айтатын болсақ, 
мамыр айының 30-шы жұлдызынан 14 маусымға дейін 
Қазақстан құрамасы 4 ресми ойын өткізеді, олардың 
екеуі – сырт алаңда. Аталған екі айда ғана кейбір 
ойындар жұмыс күндері өтеді. Маусымның қалған 
бөлігінде OLIMPBET-Чемпионат пен OLIMPBET-
Кубоктың үлкен бөлігі демалыс күндері, апталық 
циклде өтеді. Тек қана кейбір ойындар дүйсенбіге 
келіп түседі. Осылайша, 26 турдың тек 7 ғана аптаның 
ортасында өткізу жоспарланған.

 
ОЙЫНДАРДЫҢ БАСТАЛУ УАҚЫТЫНА 

ҚАТЫСТЫ ХАБАРЛАМА

Өкінішке орай, қазіргі уақытта OLIMPBET-
Қазақстан Чемпионатының ойындарын қабылдайтын 
кейбір отандық стадиондар кездесулерді кешкі 
уақытта өткізуге мүмкіндік беретін жарықтандыру 
жүйесімен жабдықталмаған. Сондай-ақ наурыз айында 
еліміздің солтүстік қалаларында суық ауа райы орын 
алады, аталмыш факторда ойындарды тек күндізгі 
уақытта өткізуге мәжбүрлейді. Айтылған факторларға 
байланысты, сонымен қатар жанкүйерлерге турдағы 
ойындардың бірқатарын live режимінде көруге 
мүмкіндік беретін хабар тарату кестесін ескере 
отырып, кездесулердің басталу уақытына қатысты 
шешім қабылданады. Ел аумағында ойыншылар мен 
жанкүйерлер үшін қолайлы ауа-райы орныққаннан 
кейін, ойындардың басталу уақыты міндетті түрде 
қайта қаралатын болады.

«КАСПИЙ» – «ТОБЫЛ» – 0:0 

«Каспий»: Нұрлыбек Аязбаев, Мақсат Тәйкенов, Тарас 
Бондаренко, Артём Барановский, Никола Цуцкич, Думан 
Нәрзілдаев, Шафик Тигруджа, Павел Киреенко (Алмас Арменов 
90+4), Аслан Әділ (Руан Телеш 58), Рати Ардазишвили, Еркебұлан 
Нұрғалиев (Арман Нүсіп 83).

«Тобыл»: Александр Мокин, Владислав Васильев, Жарко 
Томашевич, Сергей Малый, Александр Марочкин, Бағдат 
Қайыров, Душан Йованчич, Асхат Тағыберген, Рубен Бриджидо, 
Зоран Тошич (Жақсылықов Айбар, 73), Игорь Сергеев.

«ТАРАЗ» – «ОРДАБАСЫ» – 1:0 

Гол соққан: Абылайхан Жұмабек, 20.
«Тараз»: Мұхаммеджан Сейсен, Алекс Джуниор, Лука 

Гадрани, Елдос Ахметов, Нұрлан Дайыров, Мақсат Әмірханов, 
Марат Шахметов (Бектас Нұрдәулет 80), Абзал Таубай, Бауыржан 
Байтана (Ермек Қуантаев 86), Жақып Қожамберді (Дінмұхамед 
Қараман 67), Абылайхан Жұмабек (Жорже Элиас 67).

«Ордабасы»: Бекхан Шайзада, Сағадат Тұрсынбай, Одилбек 
Абдумажидов, Карам Сұлтанов, Самат Шәмші (Әділхан Добай 
78), Александр Батищев, Виктор Брага, Эльхан Астанов, Максим 
Ваганов, Серж Ньюадзи (Муроджон Халматов 87), Луис Гедеш 
(Батырхан Тәжібай 71).

«АҚСУ» – «АСТАНА» – 1:0 

Гол соққан: Мирас Тұрлыбек, 81.
«Ақсу»: Евгений Кучеренко, Гафуржан Сүйімбаев (к), Али 

Гаджибеков, Ұлар Жақсыбаев, Қайрат Жырғалбекұлы, Айбол 
Әбікен, Михаил Бақаев, Асланбек Кәкімов (Рафаиль Оспанов 
90+7), Еркебұлан Тұңғышбаев, Изат Кұлжанов (Павел Красотин 
79), Сергей Хижниченко (Мирас Тұрлыбек 68).

«Астана»: Марко Милошевич, Брайан Сильва, Талғат Кусяпов, 
Артём Рахманов (Даниил Бескоровайный 75), Абзал Бейсебеков 
(Камо Оганесян 60), Аслан Дарабаев (Исламбек Қуат 90+3), Макс 
Эбонг, Жереми Манзорро (Станислав Басманов 90+3), Педро 
Эуженио (Абат Айымбетов 60), Марин Томасов, Мохаммед 
Камара.

«ҚЫЗЫЛ-ЖАР» – «ШАХТЁР» – 0:1

Гол соққан: Абылайхан Назымханов, 81.
«Қызыл-Жар»: Мирослав Лобанцев, Юрий Бушман, 

Стефан Живкович (Лукас Кардосо 86), Олег Мурачёв, Валерий 
Каршакевич, Дмитрий Шмидт, Жиан Мартинс, Пабло Подио, 
Мишель Нкололо (Тимур Мульдинов 66), Дарко Зорич (Павел 
Яковлев 78), Андрей Панюков (Евгений Козлов 78).

«Шахтёр»: Игорь Шацкий, Павел Назаренко (Тоқтар 
Жаңғылышбай 70), Джордже Чосич, Иван Граф, Михаил 
Габышев, Кирилл Маляров, Роджер Каньяс, Амир Адуев, Тимур 
Досмағамбетов, Абылайхан Назымханов, Роман Мұртазаев (Айдос 
Тәттібаев 76).

«АҚТӨБЕ» – «АТЫРАУ» – 2:1 

Гол соққандар: Филипович Андрия 20 (0:1), Видемонт Уго 
45+2 (1:1), Жулпа Артурас 83 (2:1).

«Ақтөбе»: Стас Покатилов, Арман Кеңесов, Темірлан Ерланов, 
Юрий Логвиненко (к), Артурас Жулпа, Ескендір Қыбырай 
(Әділхан Таңжарықов 90+4) – Рамазан Оразов (Әлібек Қасым 
90+4), Никита Маляров – Уго Видемон, Рожерио Шина (Руслан 
Камболов 90+4), Жерар Гоу (Виталий Балашов 46).

«Атырау»: Арам Айрапетян, Қуаныш Қалмұратов, Николай 
Тарасов, Павел Барановский, Матеус Бисси, Амандық Нәбиханов, 
Тодор Петрович (Домантас Антанавичиус 46), Сослан Такулов, 
Анатолий Катрич (Дмитрий Плетнёв 81), Андрия Филипович, 
Петр Гжельчак.

«МАҚТААРАЛ» (МАҚТААРАЛ) –
«ҚАЙРАТ» (АЛМАТЫ) – 0:1 

Гол соққан: Канте, 26, пенальтиден.
«Мақтаарал»: Сергей Литовченко, Ерболат Рүстемов (Артем 

Разгонюк 66), Артур Западня, Руслан Юденков, Егор Потапов, 
Диёржон Арипов, Ринат Джуматов, Расамбек Ахматов, Алекс 
Бруно, Биллал Себаихи, Шериддин Бобоев.

 «Қайрат»: Данил Устименко, Сергей Кейлер, Арсен 
Буранчиев, Маки Баньяк, Дамир Қасаболат, Еркебұлан Сейдахмет, 
Яцек Гуральский, Рикарду Алвеш, Гүлжігіт Алықұлов (Антон 
Крачковский 66), Жоао Пауло (Данияр Үсенов 73), Хосе Канте.

2-ТУРДАН КЕЙІНГІ ТУРНИР КЕСТЕСІ
№ Команда Ойын Жеңіс Тең Ұтылыс Д-А Ұпай 
1 Шахтер 2 2 0 0 4-0 6
2 Кайрат 2 2 0 0 3-0 6
3 Ақсу 2 1 1 0 1-0 4
4 Каспий 2 1 1 0 1-0 4
5 Тараз 2 1 1 0 1-0 4
6 Тобыл 2 1 1 0 1-0 4
7 Ақтөбе 2 1 0 1 2-3 3
8 Тұран 1 0 1 0 0-0 1
9 Атырау 2 0 1 1 1-2 1
10 Мақтаарал 2 0 1 1 1-2 1
11 Ордабасы 2 0 1 1 1-2 1
12 Ақжайық 1 0 0 1 0-1 0
13 Қызылжар 2 0 0 2 0-2 0
14 Астана 2 0 0 2 0-4 0

ЕЛОРДАЛЫҚТАРДЫҢ 
ЕҢСЕСІ ТҮСІП ТҰР

ҚАЗАҚСТАН ПРЕМЬЕРЛИГАСЫ. 2ТУРДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
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«Қасіретті қаңтар» оқиғалары мен 
одан кейінгі төтенше жағдай кезінде түр-
лі құқық бұзушылықтар жасағаны үшін 
екі мыңға жуық адам ұсталды. Мен сол 
кезде Бас прокуратураға олар дың қан-
дай кінәсі барын анықтауды және ауыр 
қылмысы болмаса, жазасын жеңіл детуді 
тапсырдым. Соның нәтижесінде көпте-
ген азамат қамаудан босатылды.

Ал нағыз қылмыс жасаған адамдар 
заң алдында толығымен жауап береді. 
Басқаша әрекет ету, яғни бедел жинау 
үшін байбалам салып, қосақ арасында 
жүргендер мен арандатушыларға жеңіл-
дік жасау – жазықсыз құрбан болған 
жандардың аруағын сыйламау деген сөз. 

Бірнеше жүз адамның үстінен 
қылмыс тық іс қозғалды. Біз құқық 
қорғау орган дарының қызметкерлері 
ұсталған адамдарды тергеу барысында 
тыйым салынған тәсілдерді қолданға-
ны, тіпті оларды азап тағаны туралы 
фактілер болғанын ашық айттық. Орта 
ғасырлардан қалған осындай жабай-
ылық кез келген өркениетті қоғам ның 
қағидаттарына қайшы келеді. Бұл – біз 
үшін де мүлде жат қылық. Мұндай со-
рақы оқиғалар болғаны жайлы айтыла 
бастаған сәтте-ақ, мен оны мұқият тек-
серуді тапсырдым.

Сонымен бірге Адам құқықтары 
жөнін дегі уәкіл алғашқы күндерден 
жұ мысқа белсене араласты. Құқық 
қор ғаумен айналысатын азаматтар 
мен Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
мүше лері оқшаулау орындарына кедер-
гісіз кіріп, қаңтар оқиғасына қатысу шы-
лардың қамаудағы жай-күйімен таныс-
ты, олардың шағымдарын қарады. 

Омбудсмен және беделді заңгерлер 
жетекшілік ететін тәуелсіз қоғамдық 
комиссиялар прокуратура органдарымен 
тығыз жұмыс істеді, пікірлерін ашық ай-
тып, өз ұстанымдарын қорғады. Мұндай 
жұ мыс тәсілі тергеу үдерісінің ашық 
және демо кратиялы екенін көрсетті, әр-
бір өтініш пен арыз-шағымды жеке-жеке 
қарауға мүм кін дік берді. Соның нәтиже-
сінде заңға қай шы үкім шығару ықтимал-
дылығы едәуір азайды. 

Азаматтық қоғам мен құзырлы ор-
гандар осылай ашық ынтымақтастық 
орнататын тәжірибе біздің елімізде берік 
орнығуға тиіс. Осы мүмкіндікті пайдала-
нып, қоғам белсенділері мен заңгерлер-
ге азаматтық ұстанымы және біліктілігі 
үшін ризашылығымды білдіремін. 

Қазір алдын ала қорытындылар дай-
ын. Біз теріс пиғылды адамдардың мем-
лекеттік төңкеріс жасамақ болғанын 
нақты білеміз. Осы ретте бүлікшілер не 
үшін мұндай қадамға барды деген сұрақ 
туындайды. Жауабы – айдан анық.

Соңғы жылдары біз Қазақ станды 
түбегейлі жаңғыртуға, трансфор мация-
лауға көштік. Түрлі салада ауқымды өз-
герістер басталды. Бұл кейбір ықпалды 
адамдарға ұнамады. Олар жылдар бойғы 
заңсыз әрекеттерін одан әрі жалғастыра 
беруді көздеді. Неғұрлым жоғары билік-
ке ие болуды көкседі. Сол үшін кәнігі 
қылмыскерлер, қарулы бандылар мен 
опасыз шенеуніктер бірігіп, астыртын 
топ құрды.

Ішкі және сыртқы жауларымыз өза-
ра ымыраласып, билікті басып алғысы 
келді. Олар халықтың наразылық шеруін 
басқа арнаға бұрып, жұртты қасақана 
арандатты. Лаңкестер мемлекеттік ор-
гандарға, стратегиялық нысандар мен 
бизнеске тиесілі ғимараттарға шабуыл 
жасады. Билікке күйе жағу үшін бейбіт 
тұрғындарға оқ атты. Осының бәрін ше-
телдегі радикалды күштер өз мақсатына 
пайдаланғысы келді. Олар Қазақстанды 
қақтығыс алаңына айналдырып, елге 
ойран салмақ болды. Бейбіт өміріміздің 
тас-талқанын шығаруды жос парлады. 
Президентті биліктен кетіргісі келді.

Шын мәнінде, бұл мемлекеттілігіміз-
ге төнген аса қауіпті сын-қатер болды. 
Бірақ қастандық жасаушылардың арам 
пиғылы іске аспады. Мен ең қиын сәтте, 
қандай жағдай болса да, ақырына дейін 
халқыммен бірге боламын деп ашық 
айттым.

Бабаларымыз «Іштен шыққан жау 
жаман» деп бекер айтпаған. Төңкеріс 
жасауға ұмтылғандардың арасында бел-
гілі адамдар болды. Жоғары лауазым 
иелері мемлекетке сатқындық жасады. 
Опасыздардың ішінде әскери және ар-
наулы органдардың басшылары да бар. 
Олар Күштік құрылымдардың заңға 
сәйкес қимылдауына кедергі келтірді. 
Мемлекет басшылығына қалалардағы 
ахуал туралы жалған ақпарат берді. Тіпті 
арнайы үкіметтік және басқа да байланыс 
арналарын өз бақылауына алды. Бір сөз-
бен айтсақ, олар елді ыдырату үшін ой-
ларына келген барлық тәсілді қолданды. 

Соның салдарынан Ұжымдық қауіп-
сіз дік туралы шарт ұйымынан көмек 
сұрауға мәжбүр болдық. Бұл қадам 
ішкі және халық аралық нормаларға 
сай жүзеге асырылды. Бітімгершілік 

күштері елімізде бірде-бір оқ атқан жоқ. 
Стратегиялық маңы зы бар нысандардың 
қауіпсіздігін ғана қамтамасыз етті. Бұған 
алдын ала жасал ған келісімнің нәтиже-
сінде қол жеткіздік. Жағдай тұрақтанған 
соң, екі аптадан кейін олар Қазақстаннан 
толық шығарылды.

Бұл – көптарапты қарулы контин-
гент, оның құрамында Қазақстан да 
бар. Бітімгершілік миссиясының маңы-
зды рөлін жоққа шығаруға болмайды. 
Бірақ түптеп келгенде, біз содырларды 
өз күшімізбен жеңдік.

Осы орайда бір мәселеге жеке тоқ тал-
ғым келеді. Сатқындардың опасыздығы 
құқық қорғау органдарының беделіне 
нұқсан келтірмеуге тиіс. Онда қызмет 
ететін азаматтар да өз бауырларымыз. 
Олар елмен бірге екенін, туған халқы 
үшін қасық қаны қалғанша күресетінін 
дәлелдеді. Отан алдындағы антына адал 
болып, мемлекетімізді жанқиярлықпен 
қорғады. Мен сын сағатта қатерге қай-
мықпай қарсы тұрған тәртіп сақшы-
ларына ризашылық білдіремін.

Сондай-ақ азаматтарымыз ерікті 
түрде өз ішінен жасақ құрып, қоғамдық 
тәртіпті сақтауға атсалысты. Жауапты 
сәтте бірлік пен жанашырлықтың біре-
гей үлгісін көрсеткен барша азаматтарға 
алғыс айтамын.

Осы күндерде халқымыз кез келген 
қауіп-қатерді жеңе алатын біртұтас ел 
екенін танытты. Отаншылдық рухының 
арқасында қасиетті тәуелсіздігімізді 
сақтап қалды.

Шын мәнінде, қаңтар оқиғалары мем-
лекеттілігіміз үшін зор сынақ болды. Біз 
жардың шетінде тұрдық. Бір қадамды 
қате жасасақ немесе батыл әрекет етпе-
сек, мемлекетіміз құрдымға кететін еді.

Күштік құрылымдар мен олардың 
сыбайластарының өзара ымыраласуы-
на қатысты іс бойынша тергеу құпия 
жағдайда қарқынды жүргізіліп жатыр. 
Алдымызда куәгерлерден жауап алу, са-
раптама жасау және түрлі мәліметтерді 
зерделеу сияқты қыруар жұмыс бар. 

Бір нәрсені нақты айта аламын: қас-
көйлер мұқият ойластырылған ауқым ды 
операция ұйымдастырды. Олар хал қы-
мыздың және шетел қоғамдас тығының 
алдында мемлекеттің жоғары бас шы-
лығының абыройын төгіп, биліктен тай-
дыруды көкседі. Кәсіби дайындықтан өт-
кен содырларды өз мақсатына жету үшін 
еш тартынбастан пайдаланды. Оларға 
еліміздің ең ірі шаһары – Ал ма тыны 
күл талқан етуді, жұртты әбден үрей-
лендіріп, дүниеден біржола түңіл діруді, 
елдегі ахуалдың быт-шытын шы ға рып, 
бейберекет қылуды тапсырды. 

Сондықтан кімнің қандай лауазым 
ие леніп отырғанына, қоғамдағы орны 
қан дай екеніне қарамастан осы қайғылы 
оқиғаларға кінәлі адамдар түгелдей лай-
ықты жазасын алады деп уәде беремін. 

Сол күндері қатаң әрі шұғыл шара қа-
былдаудан басқа амал қалған жоқ. Мен 
ең шешуші сәттерде елім үшін қолымнан 
келгеннің бәрін жасадым. Бұл – менің 
президенттік әрі перзенттік борышым.

Құрметті депутаттар!
Халыққа қажетті реформаларды жү-

зеге асыру – менің Мемлекет басшысы 
ретіндегі басты міндетім. Саяси жаңғы-
ру болмаса, елімізді орнықты дамыту, 
ауқымды әлеуметтік-экономикалық 
өзгеріс жасау мүмкін емес. Бұл – анық 
нәрсе. Біз екі жарым жылдың ішінде осы 
бағытта нақты нәтижеге қол жеткіздік.

Мен осыған дейін саяси реформа-
лардың төрт топтамасын ұсындым. 
Соның аясында қоғамды одан әрі 
демокра  тияландыруға бағытталған 
бірқа тар ма ңызды бастама жүзеге 
асты. Тек саясат саласының өзінде он-
нан астам заң қабылданғанына қарап, 
қоғам да болып жатқан оң өзгерістердің 

ауқымы қан дай екенін бағамдауға бола-
ды. Мысалы, бейбіт жиналыстар туралы 
жаңа, демократиялық заңды алайық. Бұл 
құжат белсенді азаматтарға, оның ішінде 
оппозициялық көзқарастағы қо ғам бел-
сенділеріне еш кедергісіз шеру өткі зуіне, 
сол жерде ой-пікірлерін емін-еркін ай-
туына мүмкіндік берді. Бұл жа ңашылдық 
елімізде жаңа саяси мәде ниеттің тамыр 
жаюына, қоғамдағы өзара жауапкер-
шілік пен сенімнің артуына жол ашты. 
Дегенмен, жұртты арандатқысы келетін 
кейбір белсенділер демократиялық си-
паттағы осы заңның өзіне бағынбау, тіпті 
оны бұзу керек деп санайды. 

Мен бұдан былай ешқандай жұмсақ-
тық көрсетпейтінімізді мәлімдеймін. 
Басқа да заңдар сияқты бұл заңның та-
лаптары да мүлтіксіз орындалуға тиіс.

Баз біреулердің жауапсыздығы мен 
бейбастық әрекеттері заңды сыйлай-
тын азаматтарымыз үшін тым қымбатқа 
түсті. Заң бәріне ортақ, оған биліктегі 
азаматтар да, қоғам белсенділері де бір-
дей бағынуға тиіс.

Саяси өзгерістер азаматтардың жер-
гілікті өзін-өзі басқару ісінен бастап, 
жалпыұлттық сипаттағы мәселелерге 
дейін, яғни барлық деңгейде шешім қа-
былдауға дайын екенін көрсетті. 

Саяси трансформация бүкіл сала-
да тамыр-таныстық пен монополияны 
түбірімен жойып, адал әрі әділ «ойын 
ережесін» қалыптастыруды көздейді. 
Бірақ осы ниет пен жұмыс қарқыны 
жұрттың бәріне бірдей ұнай бермейтіні 
анық. 

Бәрін де бармақ басты, көз қы-
стымен шешіп үйренген адамдар бұған 
дейінгі артықшылықтары мен табыс 
көздерін жоғалтып алудан зәре-құты 
қалмай қорқуда. Олар біздің мемлекет-
тілігіміздің тұғырын шайқалту үшін де-
реу іске кірісті. Тіпті өз халқына қарсы 
шықты деуге болады. 

«Қасіретті қаңтар» күндерінен кейін 
көптеген адам «бәрі кері кетеді, билік 
жаңғыру қарқынын бәсеңдетеді» деп 
ойлады. Бірақ біз алған бетімізден қайт-
паймыз. Керісінше, қоғамның барлық 
саласында жасалып жатқан жүйелі өз-
герістердің қарқынын үдете түсеміз. 

Мен бүгін ұсынып отырған баста-
малар қаңтар оқиғаларынан әлдеқайда 
бұрын мұқият ойластырылып, пысық-
талған. Ашығын айтайын, маған «асық-
пайық, заман жақсарғанға дейін бұл 
жос парды қоя тұрайық» деп ақыл қос қан 
сарапшылар мен мемлекеттік қызмет-
шілер де болды. Олар қазіргі ахуалды 
өз мүддемізге пайдалануға мүмкіндік 
туып тұрса, жүйені өзгертудің не қажеті 
бар деді.  

Енді біреулер геосаяси ахуал қат-
ты шиеленісіп тұрған кезде елді «гор-
бачевтік қайта құрудағы» сияқты бе-
рекесіздік жайлап, көше демократия сы 
белең алып кете ме деген орынды қа-
уіптерін айтты. Бірақ мен елімізге тү-
бегейлі реформалар қажет екеніне бек 
сенімдімін. Әйтпесе, тоқырауға тап бола-
мыз. Біз оның салдары мемлекетті қалай 
күйрететінін тарих қойнауына кеткеніне 
көп бола қоймаған кеңес тарихынан жақ-
сы білеміз.

Кешегі қаңтар оқиғаларына да елі-
міздегі тоқыраудың салдары белгілі бір 
деңгейде әсер етті. Мен соңғы екі айдың 
ішінде әлеуметтік-экономикалық сала-
да, ұлттық және қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету ісінде, ең алдымен, жү-
зеге асыру қажет болатын міндеттерді 
айқындап бердім.

Мен бүгін еліміздің саяси жүйесін ке-
шенді жаңғырту бағдарламасын ұсынға-
лы отырмын. Бұл құжат, ең алдымен, 
қоғамның қажеттілігіне және сұранысы-
на негізделген. 

Парламент депутаттары, Консти-
ту циялық кеңес, Орталық сайлау 

комис сиясы, Жоғарғы сот және беделді 
сарап шылардың ұсынымдары назарға 
алынды. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін-
де осы тақырып бойынша пікірталас өтті. 
Құжатты әзірлеу кезінде зерттеушілер 
мен қоғам қайраткерлерінің, саяси пар-
тиялар мен үкіметтік емес ұйымдардың 
ұсыныстары да мұқият зерделенді.

Жалпы, ұсынылып отырған рефор-
маларды біздің қоғамдағы алуан түрлі 
көзқарастардың жиынтық көрінісі деу-
ге болады. Осыған дейін қолға алынған 
өзгерістердің заңды жалғасы іспетті бұл 
бастамалар екі өзекті міндетті шешеді. 

Біріншіден, қоғамды дәйекті түрде 
демократияландыруға септігін тигізеді.

Екіншіден, мемлекеттің орнықты әрі 
басқаруға икемді болуын қамтамасыз 
етеді. Бұл – ел ішінде болып жатқан ір-
гелі қоғамдық өзгерістер мен шиеленісе 
түскен геосаяси тартыс кезінде айрықша 
маңызды.

Қазіргі халықаралық ахуал қырғи-қа-
бақ соғыстың ең қиын кезеңін еске 
түсіреді. Бірақ шегіне жете буырқанған, 
мемлекеттер қатаң санкциялармен тірес-
кен, жер жүзіне қандай кесірі тиетіні 
беймәлім болып тұрған бүгінгі жағдайды 
адам зат бұрын-соңды көрмеген теңдес-
сіз қиындық деуге әбден болады. Сон-
дық тан біз үшін көздеген мақсаттан 
ауытқымаудың, еліміздің тұтастығын, 
жалпыұлттық бірлігі мен тілектестігін 
сақтаудың өмірлік маңызы бар. 

Реформа жасап жатырмыз деген атақ 
үшін ғана реформа жасаудың ешкімге қа-
жеті жоқ. Мен мұны бірнеше рет айттым. 
Біз бұл өзгерістерді жұртқа жақсы көрі-
ну үшін жасамаймыз. Құлаққа жағым-
ды, бірақ орындалуы екіталай, күмән ді 
көрсеткіштерге алданбаймыз.

Қағаз бетінде ғана жүзеге асырылған, 
бірақ шындыққа еш жанаспайтын жалған 
табыстарға масаттанып отыратын заман 
келмеске кетті. Халыққа көпірме сөз, бос 
уәде емес, көзбен көріп, қолмен ұстауға 
болатын оң өзгерістер керек.

Біз кез келген мәселені ашық ай-
тып, оны шешудің оңтайлы жолдарын 
бірге іздеуіміз қажет. Экономикадағы, 
саясаттағы жасанды монополияларды 
түбірімен жоюға тиіспіз. Оның орнына 
ашық әрі әділ бәсеке орнату өте маңыз-
ды. Себебі нағыз бәсеке болғанда ғана 
халықтың әл-ауқаты артып, жағдайы 
жақсарады.

Бүкіл құзырет бір қолда болуына 
негізделген басқару жүйесі қазір өзінің 
тиімділігін жоғалтты. Бұл жүйе көз-
қарасы мен ұстанымы әрқилы азаматтық 
қоғамды ұйыстыра алмайды. Сондықтан 
біз Қазақстанды дамытудың саяси мо-
делін өзгерту үшін әр қадамды мұқият 
ойластыра отырып жасауымыз керек. 

Мен бұл жерде, ең алдымен, басқа-
рудың суперпрезиденттік үлгісінен мық-
ты Парламенті бар президенттік респуб-
ликаға біржола көшу туралы айтып 
отырмын. Мұндай жүйе билік инсти тут-
тарының тепе-теңдігі оңтайлы болуын 
қамтамасыз етіп, елімізді орнықты да-
мытуға септігін тигізеді. 

Алдымызда Парламенттің рөлін 
күшейту міндеті тұр. Бұл «Халық үні-
не құлақ асатын мемлекет» тұжырым-
дамасын табысты жүзеге асыруға жол 
ашады. Біз болашақта қандай ел бола-
тынымызды нақты білеміз. Жаңа Қазақ-
станды азаматтық қоғамы қалыпта-
сқан тиімді мемлекетке айналдырамыз. 
Осыған орай «Күшті Президент – ықпал-
ды Парламент – есеп беретін Үкімет» 
қағидатын басшылыққа аламыз. Бүгін 
мен осы стратегиялық мақсатымызға 
жетуге мүмкіндік беретін бірқатар бас-
таманы ұсынамын. 

БІРІНШІ. Президенттің өкілеттігі 
туралы

Мен бұған дейін айтқанымдай, Қа-
зақ  станда суперпрезиденттік басқару 

үл гісі қа лыптасты. Дамудың баста-
пқы кезе ң ін де мемлекетімізге мұндай 
үлгі қа жет болды. Бірақ біз бір орында 
тұрған жоқ  пыз. Қоғам да, еліміз де өзге-
руде. Сая си жүйеміз жаңа жағдайларға 
бейім де луге тиіс.

Қазір бізде барлығы Президентке 
келіп тіреледі. Бұл – дұрыс емес. 
Біртіндеп бұдан бас тартуымыз қажет. 
Мен үшін мемлекеттің ұзақ мерзімді 
мүддесі биліктің қосымша мүмкіндік-
теріне және уақытша ықпалына қараған-
да әлдеқайда маңыздырақ. Сол себепті 
мен Amanat партиясының қаңтар айын-
дағы съезінде ұйымның төрағалығынан 
биыл бас тартатынымды мәлімдедім. 

Партияның мемлекеттік аппаратқа 
кірігуіне мүлдем жол бермеген жөн. 
Саясаттағы монополия түрлі әлеуметтік 
кеселді туындататыны және мемлекетті 
дағдарысқа ұшырататыны анық. Саяси 
үстемдікке барынша шектеу қою қажет. 

Президент өзінің өкілеттігін атқару 
кезеңінде партияға мүшелігін тоқта-
та тұруға міндетті екенін заң жүзінде 
ресімдеуді ұсынамын. Бұл норма сая-
си бәсекені арттырып, барлық партия-
ның дамуына бірдей жағдай жасайды. 
Осылайша, біз еліміздің болашақтағы 
көшбасшыларын негізгі саяси инсти-
туттарды өзіне бағындырып алуға құ-
мар болудан сақтаймыз. Дәл сол сияқты, 
Орталық сайлау комиссиясының, Есеп 
комитеті мен Конституциялық кеңестің 
төрағалары және мүшелері міндетті түр-
де партиядан шығуы керек деген норма-
ны да заңнамаға енгізген жөн.

Барлық өкілеттікті бір қолға шоғыр-
ландырған орталықтағы жағдай аймақ-
тарда да қайталанатынын көріп отыр мыз. 
Сол себепті әкімдер мен олардың орын-
басарларына партия филиалдарында да 
лауазым иеленуге заң жүзінде тыйым 
салу керек. Мұндай шешімдер көппо-
люсті партиялық жүйе қалыптастыруға 
мүмкіндік береді.

Саяси және экономикалық қызметтің 
монополиялануы қаңтар оқиғаларының 
туындауына басты себеп болғаны бүгін-
де бүкіл қоғамға мәлім. 

Біз «Қасіретті қаңтардан» мынадай 
маңызды сабақ алдық: мемлекеттегі ең 
жоғары лауазымды тұлғаның қолында 
барлық өкілеттіктің шоғырлануы оған 
жақын тұлғалар мен қаржылық-олигар-
хиялық топтардың ықпалын орынсыз 
күшейтеді. Сосын олар мемлекетті же-
кеменшігі сияқты көре бастайды. 

Қай елде болса да, тамыр-таныстық 
кадр іріктеу ісін бұрмалап, сыбайлас 
жемқорлықтың тамыр жаюына әке-
ліп соқтырады. Тамыр-таныстық пен 
рушылдық құрдымға бастайтынын нақ-
ты ұғыну қажет. Мұндай қарым-қатынас 
шағын ғана топтың шалқып өмір сүруіне 
жол ашады. Ал өзгелерді өмірінің еш-
қандай болашағы жоқ екеніне біржола 
мойынсұнып, тек өлместің күнін көру 
үшін арпалысуға мәжбүрлейді. 

Барлық азаматтарға бірдей мүмкін-
дік берілетініне Мемлекет басшысы 
мызғымас кепіл болуға тиіс. Сондықтан 
Президенттің жақын туыстарына сая-
си мемлекеттік қызметші болуға және 
квазимемлекеттік секторда басшылық 
лауазымдарды иеленуге заң жүзінде 
тыйым салынады. Мұндай норманы 
Конституцияға енгізсек те артық бол-
майды деп санаймын.

Президенттің өкілеттігі неғұрлым 
көп болса, ол соғұрлым шексіз билік-
тің иесіне айналады. Мемлекет бас-
шысы облыс, республикалық маңы-
зы бар қала әкімдері шығарған ак-
тілерді жоюға немесе ондай құжат-
тардың қолданылуын тоқтата тұруға 
құқылы. Бұл норма «қолдан басқару-
дың» орынсыз тәжірибесінің орнығуы-
на әкеліп соқтырады және жергілікті 
атқарушы органдардың дербестігін әл-
сіретеді. Оның үстіне қазір Президенттің  
аудан, тіпті ауыл әкімдерін лауазымынан 
босатуға құқығы бар. Мұндай заң норма-
ларын жою керек.

Президентті тым көп өкілеттігінен  
айыру еліміздегі саяси жаңғыру 
үдерісінің тек ілгері басуын қамтама-
сыз етеді. Ұсынылып отырған бастама-
лар «ойын ережесін» түбегейлі өзгертіп, 
қоғамды одан әрі демократияландыру 
үшін берік негіз қалыптастырады. 

ЕКІНШІ. Өкілді билік тармағын 
қайта құру

Біз Президенттің өкілеттігін біртін-
деп қысқарта отырып, Парламенттің 
рөлін айтарлықтай арттыруымыз керек. 
Сол арқылы мемлекетіміздің инсти-
туцио налдық тұғырын нығайтамыз. 
Шын мәнінде, елімізде өкілді билік тар-
мағы мықты болуы қажет.

Халықтың сенім мандатына ие 
болған депутаттарға жоғары жауапкер-
шілік жүктеледі. Олар мемлекетімізді 
өркен де ту ісіне белсене атсалысуға тиіс. 
Ең алды мен, Сенатты жасақтау тәртібін 
және оның бірқатар функциясын қайта 
қараған жөн. 

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
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Қазіргі таңда Жоғарғы палата 49 депу-
таттан тұрады. Яғни әр өңірден екі сенатор 
сайланады және 15 сенаторды Президент 
тағайындайды. Мұндай құрылым ай-
мақтардың ерекшелігін ескеруге және заң 
шығару үдерісіне Мем лекет басшысының 
тікелей ықпал етуіне мүмкіндік беріп кел-
ді. Өз уақытында бұл барынша озық әрі 
тиімді тәжірибе болды. Бірақ біз алға қарай 
қадам басуы мыз керек.

Президенттің Сенаттағы квотасын 
бақы лаудың құралы емес, Парламентте 
өкіл дері аз әлеуметтік топтардың үні мен 
ой-пікірін ескеру тетігі ретінде қарас-
тырған жөн. Осы орайда мен Прези-
денттің Сенаттағы квотасын 15-тен 10 
депутатқа дейін азайту туралы шешім 
қабылдадым. Оның бесеуін Қазақстан 
халқы Ассамблеясы қазіргідей сайла-
майды, тек ұсынатын болады.

Парламенттің Төменгі палатасын-
да еліміздегі түрлі саяси көзқарастар 
көрініс табуға тиіс. Ешкімге жасан ды ар-
тықшылық берілмеуі керек. Осы лайша, 
біз Қазақстан халқы Ассам блеясының 
Мәжілістегі квотасын жоя мыз. Менің 
ойымша, бұл – саяси жағы нан да, заң-
дық тұрғыдан да дұрыс қадам. Бұл кво-
та Сенатқа ауысады және 9-дан 5 депу-
татқа дейін кемиді. Соның нәтижесінде 
Мәжілістегі депутаттардың жалпы саны 
азаяды. «Аз болса да, саз болғаны» жақ-
сы. Мұндай өзгеріс түрлі этностық топ-
тарға мандат беріп, олардың үні Жоғарғы 
палатада естілуіне мүмкіндік жасайды. 
Жалпы, Сенаттың Жоғарғы палата ретін-
де жұмыс істеуін дұрыс әрі орынды деп 
санаймын.

Әлемде құрылымы унитарлы және 
Қазақстанға қарағанда халқы аз мемле-
кеттер жеткілікті. Соған қарамастан, бұл 
елдер қос палаталы парламент жасақ-
таған. Мысалды алыстан іздеудің қажеті 
жоқ, Еуропада да осындай тәжірибе бар.

Ал біздің Сенат әр өңіріміздің мүдде-
сін қорғайтын палатаға айналуға тиіс. 
Соған сәйкес оның өкілеттігін рефор -
малау қажет. Конституцияға сәйкес, 
Сенат тың Мәжіліс мақұлдаған заң жоба-
ларын қабылдауға немесе қабыл дамауға 
құқығы бар. Яғни Мәжіліс іс жүзінде Жо-
ғарғы палатаның қарсылығын еңсе ре ал-
майды. Неғұрлым тепе-тең парла мент тік 
жүйе қалыптастыру үшін бұл тәжірибені 
қайта қараған жөн. 

Осы орайда Сенатқа Мәжіліс қабыл-
даған заңдарды тек мақұлдау немесе ма-
құлдамау құқығын беретін норма енгіз-
ген дұрыс деп санаймын. Соған сәйкес, 
заң қабылдау құқығы Мәжіліске ғана 
тиесілі болады.

Ал Сенаттың өкілеттігін Консти ту-
циялық кеңес пен Жоғары сот Кеңесінің 
төрағасы лауазымына ұсынылатын кан-
дидаттарға келісім беру құқығымен то-
лықтырған жөн. Бұл өзгеріс саяси жү йе-
дегі тепе-теңдік және тежемелік меха -
низмдерін елеулі түрде нығайта түсе ді, 
заң шығару үдерісін едәуір жеңіл детеді. 
Сонымен қатар Төменгі пала таның құ-
зыретін кеңейту қажет.

Елімізде көптеген ауқымды жоба, 
бағдарлама бар. Бірақ түрлі себептерге 
байланысты оларды жүзеге асыру ба-
рысы көңіл көншітпейді. Сондықтан 
Парламент республикалық бюджеттің 
сапалы орындалуына бақылауды кү-
шейтуі қажет.  

Осы орайда Есеп комитетінің орны-
на Жоғары аудиторлық палата құруды 
ұсынамын. Оның төрағасы Мәжіліс де-
путаттары алдында жылына екі рет есеп 
беруге тиіс. Осылайша, Мәжілістің мәр-
тебесі арта түседі.

Азаматтардың өкілді билікке деген 
сенімін нығайту үшін мәслихаттарға 
баса мән берген жөн. Мықты мәслихат-
тар өзекті мәселелердің шешімін табуға 
және аймақтардағы тұрмыс сапасын жақ-
сар туға әсер ете алады. Олардың рөлін 
арттырып, дербестігін қамтамасыз ету 
үшін Мәслихат төрағасы лауазымын 
енгізген жөн. 

Сондай-ақ мәслихаттардың ықпалын 
барынша күшейту үшін облыс әкімдерін 
тағайындау тәртібін өзгерту қажет деп 
санаймын. Қазір мәслихат депутатта-
ры Мемлекет басшысы ұсынатын бір 
ғана кандидатураға келісім береді не-
месе келісім бермейді. Осы ретте заңна-
маға Президенттің облыс және респуб-
ликалық маңызы бар қала әкімі лауазы-
мына кем дегенде екі кандидатураны 
баламалы негізде ұсыну құқығын реттей-
тін түзетулер енгізу қажет. Осылайша, 
Президент облыс және республикалық 
маңызы бар қала әкімдерін мәслихаттар-
да қарау нәтижесін ескеріп тағайындай-
ды. Бұл – өңір басшылары жанама сайлау 
арқылы қызметке келеді деген сөз. Бірақ 
Мемлекет басшысының аймақ басшы-
ларын мәслихаттардың келісімінсіз ор-
нынан босату құқығы сақталады. Өкілді 
билік тармағын өзгерту жөніндегі бұл 
жаңашылдықтардың бәрі парламенттік 
мәдениеті жоғары және ықпалды халық 
қалаулылары бар Жаңа Қазақстанды 
құруға бағытталған.

ҮШІНШІ. Сайлау жүйесін жетіл-
діру

Саяси жаңғырудың басты мақсаты 
– азаматтардың мемлекетті басқару ісін-
дегі рөлін арттыру. Бұл жұмысты сайлау 
үдерісі арқылы да жүзеге асырамыз. Біз 
осыдан 15 жыл бұрын конституциялық ре-
форма аясында Мәжіліс депутаттарын про-
порционалды тәсілмен сайлауға көштік. 
Ал 2018 жылдан бастап мәслихат депутат-
тарын да осы үлгімен сайлайтын болдық. 
Бұл қадамдар еліміздегі партиялық жүйені 
дамытуға тың серпін берді. Алайда оның 
жағымсыз тұстары да байқалды.

Партияда жоқ азаматтар Мәжіліске 
ғана емес, жергілікті өкілді органдарға 
да сайлана алмайтын болды. Мұны 
ашық мойындауымыз керек. Соның сал-
дарынан халықтың сайлау науқанына 
қызығушылығы күрт төмендеді. Сай-
лауды керек қылмайтын адамдардың 
қатары көбейді. Олар өздерінің дауысы 
маңызды екеніне, ел өмірін жақсартуға 
ықпал ете алатынына сенбейтін болды. 
Ашығын айтсақ, қазір жұрт депутаттар-
ды аса тани бермейді. Осындай жағым-
сыз жайттарды ескере отырып, мен ара-
лас сайлау жүйесіне көшуді ұсынамын. 
Сол кезде барлық азаматтардың құқығы 
толық ескеріледі.  

Пропорционалды-мажоритарлы үлгі-
де сайлаушылардың мүддесі ұлттық 
және өңір лік деңгейде толық көрініс 
табады. Мәжілістің депутаттық корпу-
сының 70 пайызы пропорционалдық, 
30 пайызы мажоритарлық тәсілмен жа-
сақталатын болады.

Сонымен бірге аралас сайлау үлгісі 
облыстар мен республикалық маңызы 
бар қалалардағы мәслихаттар сайлауы-
на да енгізіледі. Сайлаудың осы тәсіліне 
оралу біз үшін өте маңызды. Бұл қадам 
– партиялардың Мәжіліс пен мәслихатқа 
өту шегін төмендету үшін осыған дейін 
қабылданған шешімнің заңды жалғасы. 

Бұдан былай мажоритарлық жүйе 
бойынша әрбір аймақ Парламенттің 
Төмен гі палатасына өзінің кемінде бір 
де путатын сайлай алады. Жаңа үлгі көз-
қарасы әртүрлі азаматтардың Мәжіліске 
келуіне мүмкіндік береді.

Сондай-ақ аудандар мен қалалардағы 
сайлауды толығымен мажоритарлық 
жүйеге көшіруді ұсынамын. Бұл жүйе 
жергілікті жерде бәсекелі саяси орта қа-
лыптастырады. Оған қоса елдің алдында 
беделі бар жаңа тұлғалардың саясатқа 
келуіне жол ашады. 

Императивті мандатқа көшу де де-
путаттардың сайлаушылармен өзара 
байланысын нығайта түседі. Бір сөзбен 
айтқанда, енді сайлау алдында берген 
уәдесін орындамаған депутатты кері 
қайтаруға болады. Бұл – халық қалау-
лыларына ықпал етудің тағы бір жолы. 
Осы ұстаным демократия дәстүрлерін 
едәуір нығайтады. Өзара жауапкершілік 
пен сенімге негізделген жаңа саяси мә-
дениетті қалыптастырады.

Пропорционалды және мажоритар-
лы жүйе қатар қолданылса, саяси пар-
тиялардың рөлі сақталады. Олар еліміз-
дегі азаматтық қоғамның басты инсти-
тут тарының бірі ретінде қала береді. 
Сонымен бірге бұл жүйе сайлау ды әділ 
өткізуге және мемлекетті тиімді бас-
қаруға мүмкіндік береді. Аралас сай лау 
үлгісі азаматтардың саяси бел сен ділігін 
арттырып, елімізді жаңғырту үдерісіне 
жұмылдыра түседі деп сенемін. 

ТӨРТІНШІ. Партиялық жүйені 
дамыту мүмкіндіктерін кеңейту

Жаңа Қазақстанды құру ісі адал әрі 
еркін саяси бәсеке болуын қамтамасыз 
ету ден бастау алады. Осыған байланыс-
ты, біз пар тияларды институционалдық 
және ұйым дастырушылық жағынан да-
мытуға ба рынша қолайлы жағдай жаса-
уымыз керек. 

Партияларды тіркеу ресімі едәуір 
жеңілдейді. Тіркеу шегін 4 есеге – 20 
мыңнан 5 мың адамға азайтқан жөн. 
Өңірлердегі өкілдер саны 600-ден 200 
адамға төмендетіледі. Партия құру үшін 
азаматтардың бастамашыл тобының ең 
төменгі саны үштен бірге, яғни 1000-нан 
700 адамға азаяды. Сондай-ақ құрыл-
тай съезін өткізуге және филиалдарды 
құру ға берілетін уақыт көбейеді. Бұл 
мәсе лелерді либералдандыру еліміздегі 
сая си кеңістікті дамыту үдерісін едәуір 
жан дандырады. Өз сайлаушыларының 
қордаланған проблемаларын сауатты 
жеткізіп, тиімді шешуге қабілетті жаңа 
партиялар пайда болады.

БЕСІНШІ. Сайлау үдерісін жаңғы-
рту

Халықаралық тәжірибеде сайлау-
ды ұйымдастыру жүйесі ұдайы өзгеріп 
отыратыны белгілі, яғни әділ және 
ашық сайлау өткізу үшін тиімді шешім 
іздеу дің маңызы зор. Соңғы жылдарда 
бұл үдеріске ақпараттық және техно-
логиялық факторлармен бірге, корона-
вирус індеті де әсер етуде. 

Көптеген ел дауыс берудің бала ма лы 
түрлерін пайдаланып жатыр. Яғни элек-
тронды, мерзімінен бұрын, қашық тан, 
көпкүндік дауыс беру тәсіл дері кеңінен 
қолданыла бастады. Сон дық тан әлемдегі 
үздік тәжірибелерді зерт теп, қажет бол-
са, оны біртіндеп енгіз ген жөн. 

Байланыс технологиялары қарқын-
ды дамып жатқан қазіргі заманда кан-
дидаттар мен партиялардың әлеуметтік 
желідегі белсенділігінің маңызы зор. 
Бірақ әлеуметтік желідегі үгіт-насихат 
қолданыстағы заңнама арқылы реттелме-
ген. Соған қарамастан, сайлау нау қаны 
кезінде онда үгіт-насихат жұмыс тары 
бәрібір жүргізіледі. Осы олқы лықтың 
орнын толтыру үшін тиісті регламент 
пен ережені бекіте отырып, әлеуметтік 
желіде үгіт-насихат жүргізуге заң бой-
ынша рұқсат беруді ұсынамын.

Сондай-ақ байқаушылардың қыз-
метін заңмен реттеу керек. Бұл инсти-
тут та ашық сайлау жүйесінің ажырамас 
бөлігі саналады. 

Демократия тарихы дегеніміз, ең 
алдымен, сайлау рәсімдерін жетілдіру 
тарихы. Сондай-ақ сайлау заңнамалары-
ның сақталуын бақылау тарихы деуге бо-
лады. Осы орайда мен байқаушылардың 
құқықтары мен жауапкершілігі нақты 
белгіленуге тиіс деп санаймын. 

Сайлауды ұйымдастыру және өткізу 
кезінде аумақтық сайлау комиссиялары 
да маңызды рөл атқарады. Былтыр ауыл 
әкімдерін тікелей сайлау жүйесі енгізіл-
гені белгілі. Осыған байланысты сайлау 
науқаны бүкіл еліміз бойынша үздіксіз 
үдеріске айналды.

Енді аумақтық сайлау комиссия-
ларының жұмыс тәсілін қайта қараған 
жөн. Олар бұл іспен кәсіби түрде айналы-
суы қажет. Біз бір азаматтың екі рет да-
уыс беруін болдырмауға тиіспіз. Сондай-
ақ азаматтарымыз кез келген учаскеде 
дауыс бере алуы керек. Сол үшін сай-
лаушылардың бірыңғай электронды ба-
засын құру мүмкіндігін қарастыру қажет. 
Жекелеген тұлғалардың сайлау барысы-
на ықпал етуіне жол бермеу үшін сайлау 
қорына салынатын қаржының жоғарғы 
шегін нақтылау керек. Конституция 
және халықаралық құқық бойынша 
Қазақстандағы кез келген сайлау – біздің 
ешкім араласуға қақы жоқ ішкі ісіміз. 
Бірақ бұл норма сайлау нәтижесіне ше-
телден ықпал етуге әрекет жасау ықти-
малдығын жоққа шығармайды.

Қазір әлемде түрлі гибридті қауіптер, 
оның ішінде сайлау технологияларын 
қолдану арқылы жасалатын қатерлер 
көбейіп келеді. Осы және басқа да жайт-
тарды ескере отырып, елімізде өтетін 
сайлауларға шетелдердің араласуына 

қандай да бір мүмкіндік бермеу үшін 
заңнамалық деңгейде нақты шаралар қа-
былдауға тиіспіз. Сол үшін, ең алдымен, 
кандидаттардан бастап байқаушылар 
мен БАҚ-қа дейін сайлау науқанына қа-
тысушылардың бәрінің қаржылық қыз-
меті барынша ашық болуын қамтамасыз 
етуіміз керек.

АЛТЫНШЫ. Құқық қорғау ин-
ституттарын күшейту

Конституцияның ең жоғары заңдық 
күші бар. Ата Заңымыз – еліміздің бүкіл 
құқықтық жүйесінің тірегі. Алайда бел-
гілі бір заң актісі немесе шешім оған сай 
келе ме деген сұраққа нақты жауап беру 
қиындық тудыратын кездер болады.

Қазақстандағы түрлі құқық нормала-
рын Конституциялық кеңес түсіндіреді. 
Бірақ азаматтар осындай түсініктеме 
алу үшін бұл органға тікелей жүгіне 
алмайды. 

Көптеген мемлекетте Консти ту-
ция лық сот институты бар. Оған кез 
келген адам өзінің сауалын жолдай 
алады. Тәуелсіздіктің алғашқы жыл-
дарында мұндай орган Қазақстанда 
болған. Сарап шылар Ата Заң ереже-
лерінің мүлтік сіз сақталуын осы меке-
ме тиімді қам тамасыз етеді деп санай-
ды. Соны ескере отырып, мен елімізде 
Конституциялық сот құруды ұсынамын.

Бас прокурор мен Адам құқығы 
жөніндегі уәкілге де Конституциялық 
сотқа жүгіну мүмкіндігін берген жөн. 
Бұл бастамалар әділ әрі құқықтық мем-
лекет құру жолындағы маңызды қадам 
болады деп сенемін. Сондай-ақ инсти-
туционалдық тұрғыдан тепе-тең дікті сақ-
тауға ықпал етеді. Оған қоса аза маттары-
мыздың конституциялық құқы ғының 
қорғалуын жақсарта түседі.

Азаматтардың іргелі құқықтарын 
қор ғау мәселесіне менің айрықша мән 
беретінімді баршаңыз білесіздер. Еліміз 
2020 жылы өлім жазасына тыйым са-
луды көздейтін Азаматтық және саяси 
құқықтар туралы екінші факультативтік 
хаттамаға қосылды. Ал былтыр мен бұл 
саланы ұзақ мерзімде және кешенді түр-
де дамытуға бағытталған Адам құқықта-
ры саласындағы одан арғы шаралары 
туралы Жарлыққа қол қойдым. Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесінің қатысуымен 
бұдан басқа да бірқатар заманауи баста-
малар жүзеге асырылды.

Дегенмен құқық қорғау мәселелері 
үнемі жетілдіріп отыруды қажет етеді. 
Сондықтан өлім жазасына тыйым салу 
туралы шешімді біржола бекіту үшін 
Конституцияға тиісті өзгеріс енгізу қа-
жет деп санаймын.

Азаптауға байланысты қылмыстар-
ды тергеу ісінде жүйелі ұстаным болуы 
маңызды. Қазіргі таңда осы мәселеге 
жауапты нақты бір орган жоқ. Мұндай 
жағдай белгілі бір тәуекелдер туында-
туы мүмкін. Сондықтан бұл құзыретті 
Бас прокуратураға беруді ұсынамын. 
Осындай ұстаным тергеудің объективті 
және бейтарап жүргізілуін қамтамасыз 
етіп, құқық қорғау саласындағы бассыз-
дық ты жазасыз қалдырмау қағидатын 
бекіте түседі. 

Сонымен бірге қоғамдағы зор-
лық-зомбылық деңгейін төмендету үшін 
жүйелі шаралар қабылдау керек. Бұл рет-
те, отбасылық-тұрмыстық қатынастар 
саласындағы құқық бұзушылықтармен 
тиімді күресу маңызды рөл атқарады.

Бүгінде азаматтар мен қоғам бел-
сен ділері әйелдерге және балаларға зор-
лық-зомбылық көрсеткендердің жаза сын 
қатайту қажеттігін жиі айтып жүр. Мен 
бұған дейін мұндай құқық бұзушы-
лықтарды қылмыс санатына жатқызу-
дың орынды, я орынсыздығын анықтау 
туралы нұсқау бергенмін. Бас проку ра-
тураға бұл мәселені жан-жақты зерде леп, 
біржола шешуді тапсырамын. 

Мен Прокуратура және Адам құқығы 
жөніндегі уәкіл туралы конституциялық 
заңдар қабылдау қажет деп санаймын. 
Бұл құжаттар заң тәртібін күшейту және 
құқық қорғау қызметін ұдайы жетілдіру 
үшін қажет. 

Барлық деңгейдегі соттар, шын 
мәнін де, тәуелсіз, ашық және кәсіби 
бол маса, заң үстемдігін қамтамасыз ету 
мүмкін емес. Мемлекет осыған орай 
ауқымды жұмыс жүргізуде.

Кадр іріктеудің жаңа жүйесі енгізіліп, 
сот үдерісі мен рәсімдерінің ашықтығы 
біртін деп арта түсуде. Бұл ретте, Жоғары 
Сот Кеңесі маңызды рөл атқарады. 
Осы құ рылым Президенттің соттарды 
жа сақ  тау жөніндегі конституциялық 
өкілет  тігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ 
судья  лардың тәуелсіздігіне және оларға 
ешкімнің қол сұқпауына кепілдік береді. 

Кеңестің қызметі қоғам үшін толық 
ашық болуы өте маңызды. Бұған Жоғары 
сот кеңесінің конкурстық рәсімдерінен 
онлайн трансляция жасау арқылы қол 
жет кізуге болады. Сонымен қатар мұн-
дай конкурстардың қорытындыларын 
нақты дәлелмен түсіндіріп, жариялап 
отырған жөн.

Алқабилер сот төрелігін жүзеге асы-
руға қоғам өкілдерінің кеңінен қаты-
суына жол ашады. Қазақстанда алқа-
билер тек аса ауыр қылмыстар бойынша 
үкім шығара алады. Біз бұл саланы одан 
әрі дамытып, алқабилердің қарауы на 
берілетін істердің санатын кеңей теміз. 
Бұл жаңашылдық сот жүйесін демо-
кра тияландыруға және оған қоғамның 
сенімін арттыруға мүмкіндік береді. 

ЖЕТІНШІ. Бұқаралық ақпарат 
құралдарының бәсекеге қабілетін арт-
тыру және азаматтық қоғам институт-
тарының рөлін нығайту

Бұқаралық ақпарат құралдары бәсе-
кеге қабілетті және еркін болуы керек. 
Бұл қағидат қазір кез келген өркениет-
ті ел үшін айрықша маңызды. Отандық 
ақпа рат құралдарының Қазақстанда, 
өңір де және әлемде болып жатқан үде-
ріс тер туралы өз көзқарасы болуға тиіс. 

Еліміздің ақпараттық қауіпсіздігі, 
тіпті идеологиялық дербестігі осыған 
тікелей байланысты. Мемлекет ашық 
ақпараттық кеңістік пен сұранысқа ие 
әрі пәрменді ақпарат құралдарын құруға 
айрықша назар аударады. Бұқаралық 
ақпарат құралдары билік пен халықтың 
арасындағы тиімді байланыс арнасы 
бола отырып, елдегі қордаланған мәсе-
лелерді көтере алады және көтеруге 
міндетті. Бірақ мұны жоғары азаматтық 
жауапкершілікпен жасау керек. 

Біздің қоғамымызды ыдырату үшін 
сырт тан берілетін тапсырыстармен жұ-
мыс істеуге немесе көлеңкелі қала мақы 
үшін саяси кландардың астыртын тарты-
сына қатысуға болмайды.

Журналистер өз еліне және азамат-
тарына шынайы жанашыр болуға тиіс. 
Бұқа ралық ақпарат құралдары бекер-
ден бе кер «төртінші билік» атанбаса 
керек. Сол себепті сіздер жұрттың са-
насы мен сезі міне ықпал ету мәселесіне 
мұқият қара ған дарыңыз жөн. Мен мұны 
журналис тер қауымына арнайы айтып 
отырмын.

Тәуелсіз әрі жауапкершілігі жоғары 
бұқаралық ақпарат құралдары болма-
са, қоғамды одан әрі демократиялан-
дыру мүмкін емес екеніне сенімдімін. 
Сондықтан мемлекеттің мүддесін, қо-
ғамның сұранысын және медиасаланың 
даму үрдісін ескере отырып, БАҚ туралы 
заңды қайта қарау керек.

Қоғамдық ұйымдардың қызметі елі-
мізді орнықты және жан-жақты дамы-
тудың тағы бір маңызды факторы сана-
лады. Үкіметтік емес ұйымдар маңызды 
әлеуметтік мәселелерді ұдайы көтеріп, 
оларды кешенді түрде шешуге септігін 
тигізіп келеді.

Қазір Қазақстанның алдында тұрған 
міндеттер мемлекет пен үкіметтік емес 
ұйымдардың тығыз ынтымақтастықта 
жұмыс жүргізуін, азаматтық қоғам ин-
ституттарын жүйелі түрде жаңғыртуды 
талап етеді.

Реформаларды әзірлеу және оны жү-
зеге асыру ісіне қоғамдық ұйымдар мен 
белсенді азаматтарды барынша тарту 
қажет. Сол үшін, ең алдымен, ұлттық 
жобалар мен стратегиялық құжаттардың 
бәрі ашық талқылануын қамтамасыз ету 
керек. Бұл мәселе бойынша жасанды 
пікірталас өткізіп, көзбояушылық жаса-
уға болмайды. 

Біз елімізде азаматтық белсенділік-
ті жандандыруымыз керек. Мемлекет 
пен қоғамның саналы әрі сындарлы 
серік тестігіне жол ашуымыз қажет. 
Сол себепті орталық және жергілікті 
органдардың, квазимемлекеттік сектор-
дың жанындағы қоғамдық кеңес терді 
дамы тып жатырмыз. Мен бір неше рет 
олардың қыз метіне қатысты сын айт қан 
болатынмын. 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ»
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Дегенмен бұл кеңес тердің орасан зор 
институцио налдық әлеуеті бар. Соны то-
лығымен жүзеге асыру керек.  

Биыл менің бастамам бойынша осы 
кеңестердің құрамы және жұмыс жос-
пары түбегейлі жаңаратын болады. 
«Кеңе сіп пішкен тон келте болмас» де-
ген нақыл сөз бар. Бабаларымыз ел тағ-
дырын айқындайтын тарихи шешімдерді 
бүкіл халық болып ақылдасып, бірге 
қабылдаған. 

Ұлытауда, Ордабасы мен Күлтөбеде 
өткен ұлы басқосулар – соның айқын 
дәлелі. Келелі жиында айтылған кесімді 
сөзге алты Алаштың баласы түгел тоқта-
ған. Біз бірліктің бастауы болған осы 
дала демократиясының дәстүрін жаңғыр-
туымыз керек.

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі өз 
міндетін табысты атқарды. Енді оның ор-
нына құрамы жағынан ауқымды Ұлттық 
құрылтай құруды ұсынамын. Жаңа 
құрылым Ұлттық кеңестің қыз метін жал-
пыхалықтық деңгейде жалғас тырады.

Құрылтай қоғамдық диалогтың 
бір тұтас институционалдық моделін 
қалып тастыруға тиіс. Сөйтіп, билік пен 
ха лықтың арасындағы дәнекерге айна-
латын болады. Қазіргі қоғамдық кеңес-
тердің бәрін өз айналасына топтасты-
рады.

Ұлттық құрылтайдың құрамында 
еліміздегі барлық аймақтың өкілдері 
болады. Сондай-ақ оған Парламенттің 
бірқатар депутаты, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мен Азаматтық альянстың, 
қоғамдық кеңестер мен ұйымдардың 
мүшелері, беделді қоғам қайраткерлері, 
өндіріс және ауыл шаруашылығы еңбек-
керлері, бизнес өкілдері және тағы басқа 
азаматтар кіреді. Осылайша, сан түрлі 
қоғамдық пікір иелерін түгел қамти тын 
өкілді құрылым қалыптасады. Ұлт тық 
құрылтай мүшелері маңызды мәсе-
лелерді талқылау үшін тұрақты түрде 
бас қосып отырады.

СЕГІЗІНШІ. Еліміздің әкімшілік- 
аумақтық құрылымын жетілдіру

Сайлау жүйесіне, Парламентті жасақ-
тау тәртібіне өзгеріс енгізген кезде елдің 
әкімшілік-аумақтық құрылымын ескеру 
керек. Тәуелсіздіктің алғашқы жылда-
рында бірнеше облыс біріктірілді. Оның 
сол кездегі саяси және экономикалық 
ахуалдан туындаған өзіндік себептері 
болды.

Қазір Қазақстан дамудың келе-
сі кезеңіне қадам басты. Әлеуметтік-
экономикалық және демографиялық  
ахуал мүлде басқа. Бүгінгі сын-қатерлер 
де, міндеттер де бөлек. 

Мемлекетіміздің өркендеуі аймақ-
тар дың қуатты болуына тікелей байла-
нысты. Мен бұл мәселеге 2019 жылғы 
Жолдауымда кеңірек тоқталдым. «Қуат-
ты өңірлер – қуатты ел» деген ұстаным 
әрдайым өзекті. Осы орайда, еліміздегі 
әкімшілік-аумақтық құрылымның оң-
тайлы болуы өте маңызды. Бұған дей-
ін Шымкент республикалық маңызы 
бар қалаға айналды. Облыс орталығы 
Түркістан қаласына көшірілді. Сонымен 
бірге Оңтүстік Қазақстан облысы Түр кіс-
тан облысы деп аталды. Бұл қай жағынан 
алсақ та, дұрыс қадам болды. Оны халық 
өте жылы қабылдады. Мен «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты мақаламда осы 
үрдіс жалғасатынын айтқан едім.

Содан бері азаматтарымыздан көп те-
ген ұсыныс келіп түсті. Менің тап сыр-
мам бойынша оның бәрі мұқият зер де-
ленді. Халықтың қалауын ескеріп,  бүгін 
бірқатар бастама көтергелі отырмын. 

Ең алдымен, Семей аймағында Абай 
облысын құруды ұсынамын. Семей қа-
ласы жаңа облыстың орталығы болады. 
Осы мәселені аймақ тұрғындары көптен 
бері айтып жүргенін білемін. Қазір ол 
жақта шешімін таппаған түйт кіл дер аз 
емес. Мысалы, аймақтың ішкі инфра-
құрылымы әбден тозған. Кезінде Алаш 
арыстарының басын қосқан Семей қала-
сының жағдайы да мәз емес. Біз тарихи 
әділдікті орнатып, ұлыларымыз дү ниеге 
келген киелі өлкені қайта жаң ғыртуға 
тиіспіз. 

Тағы бір мәселе. Бұрынғы Жезқазған 
облысының аумағында Ұлытау облысын 
құру қажет. Жезқазған қаласы қайтадан 
облыс орталығы болады. Бұл аймақта 
дер бес облыс құру – экономикалық 
қана емес, рухани жағынан да маңызды 
ше шім.

Кең-байтақ қазақ жерінің дәл жүре-
гінде орналасқан Ұлытаудың төл тари-
хымыздағы орны ерекше. Ел тағдыры 

шешілген ұлы жиындар осында өткен. 
Сарыарқаның төрінде орналасқан бұл 
аймақтың туристік әлеуеті өте зор. Оның 
өндірістік қуатын, логистикалық мүм-
кіндігін ұтымды пайдалану керек. Бір 
сөзбен айтқанда, біз Ұлытау аймағының 
дамуына жол ашамыз.

Үшінші мәселе. Алматы агломера-
циясына қатысты түйткілдер көп. Облыс 
тұрғындары негізінен қала төңіре гіне 
шоғырланған. Ұзынағаштағы немесе 
Талғардағы мәселені сонау Талды қор-
ғанда отырып шешу оңай емес. Облыс 
орталығына бару үшін халықтың алысқа 
сабылуына тура келеді. Осы және басқа 
да жайттарды ескере отырып, Алматы 
облысын екіге бөлуді ұсынамын.

Бұл өңірде Жетісу және Алматы об-
лыстары құрылады. Алматы облы сының 
орта лығы Қапшағайда болуы керек. 
Ал Жетісу облысының орталығы Тал-
дықорғанда орналасады. Бұл қадамдар 
аймақтарды дамыту ісіне тың серпін бе-
реді деп санаймын.

Жалпы, жаңа облыстардың құрылуы 
– көпшіліктің көкейінде жүрген мәселе. 
Кезінде облыс мәртебесінен айырылған 
өңірлерде тұрғындар саны азайып, тұр-
мыс сапасы төмендеп кеткені жасырын 
емес. Осы олқылықтың орнын толтыра-
тын кез келді.

Әкімшілік-аумақтық өзгерістер 
мемлекеттік басқару үдерісін жеңіл де-
теді. Жұрттың облыс орталығына ба-
рыс-келісін оңайлатады. Ішкі көші-қон 
мәселесін реттеуге септігін тигізеді. 

Жаңадан құрылатын облыстардың 
Абай, Ұлытау, Жетісу деп аталуының 
ерекше мәні бар. Біз ұлан-ғайыр жері-
міздің байырғы атауларын, ұлы тұлға-
ларымыздың есімін ұрпақ санасында 
жаңғырта береміз. Мәселен, Қапшағай 
қаласы халқымыздың біртуар перзенті – 
Дін мұхамед Қонаевтың есімімен тығыз 
байланысты. Егер жұртшылық Қапша-
ғайға Қонаевтың есімін беру керек деп 
ұсыныс айтса, мен бұл пікірге қосы-
ламын. Мен мұның бәрін азамат тардың 
ұсыныс, пікірлеріне сүйеніп айтып оты-
рмын. Жергілікті тұрғындар жап пай 
қолдаса, осы бастамаларды таяу арада 
жүзеге асыруға болады деп санай мын.

Үкіметке әкімшілік-аумақтық құ ры-
лымға қатысты мәселелерді мұқият сара-
лап, оны іске асыру жолдарын ұсы нуды 
тапсырамын. Бұл – оңай шаруа емес. 
Оның бәрін жан-жақты ойлас тырып, 
байыппен жасауымыз керек. Бұл ұсыны-
стар облыс және респуб ликалық маңызы 
бар қалалардың әкімдері аппаратындағы 
мемлекеттік қызмет шілер санын оңтай-
ландыру жөнінде шаралар қабылдауға да 
мүмкіндік береді. Оларды қысқарту өңір 
тұрғындарының санына қарай жүзеге 
асырылады. Қалай болғанда да, әкімнің 
орынбасарлары үшеуден аспауы керек. 
Ерекше жағдайда ғана төртіншісіне рұқ-
сат беріледі. Пре зидент Әкімшілігі бұл 
мәселені бақы лауына алуға тиіс.

ТОҒЫЗЫНШЫ. Жергілікті өзін-
өзі басқаруды орталықсыздандыру

Билікті орталықсыздандыру үдерісін 
тереңдете түспесек, саяси жаңғыруды та-
бысты жүргізу және азаматтық қоғам ды 
дамыту мүмкін емес. Біз нақты өкілет-
тіктерді орталықтан өңірлерге беру ісін 
жалғастырамыз. Ең алдымен, мемлекет 
пен жергілікті өзін-өзі басқару инсти-
тут тарының міндеттерін тиімді ажыра-
ту қажет. 

Жергілікті өзін-өзі басқарудың мық-
ты жүйесі азаматтардың өзі тұратын жер-
дегі тұрмыс сапасын жақсартуға тікелей 
қатысуына негіз болатынын түсінуіміз 
керек. Өз қаласы, ауданы мен ауылына 
деген жауапкершілікті мойнына алуға 
қазақстандықтардың қашанда дайын 
екені анық. Адамдарды жете бағаламауға 
болмайды. Оларға қолдарынан келетін 
өкілеттіктерді беруден қорықпаған жөн.

Саяси жаңғыру аясында мәслихат-
тар жергілікті өзін-өзі басқарудың не-
гізгі буы нына айналуға тиіс. Бүгінде 
олар жергі лікті мемлекеттік басқару әрі 
жер гі лікті өзін-өзі басқару институты 
ретінде гиб ридті сипатқа ие болып отыр. 
Сон дық тан мәслихаттардың өкілеттігін 
нақ ты белгілеу қажет.

Өңірлерді қаржыландыру жүйесін тү-
бегейлі қайта қараған жөн. Қазіргі кезде 
ауылдық округтер жоғары тұр ған әкім-
дерге толығымен тәуелді. Сон дық тан 
мардымсыз қолдауға ие болуда. Әкім-
дер сайланатынын ескеріп, халық аралық 
озық тәжірибеге сәйкес, жергі лікті өзін-
өзі басқару органдарын тікелей қаржы-
ландыру тәсілін енгізген дұрыс болар еді.

Сондай-ақ олардың меншік базасын 

едәуір кеңейту қажет. Олар елеулі ресур-
стар иеленген соң ахуалға ықпал етеді, 
сонымен қатар жауапкершілік алады. 
Олай болмаған жағдайда, бұл өзін-өзі 
басқару емес, жай ғана алдамшы нәр-
се болып шығады. Осыған байланыс-
ты қажетті дайындық жұмыстарының 
бәрін биылғы жылдың ортасына дейін 
аяқтау керек.

Жергілікті өзін-өзі басқару органда-
ры үшін мемлекеттік сатып алу тәртібін 
жеңілдету, бюрократия мен формализмді 
жою маңызды қадам болмақ. Үкіметке 
Президент Әкімшілігімен бірлесіп, бе-
ріл ген тапсырмаларды жүзеге асыру 
тәсілдерін пысықтауды және соның бәрін 
«Өзін-өзі басқару туралы» заңды әзірлеу 
кезінде ескеруді тапсырамын. Сонымен 
қатар бұл саладағы халықаралық базалық 
құжат болып саналатын Жергілікті өзін-
өзі басқарудың Еуропалық хартиясын 
Қазақстанның ратификациялауы мәсе-
лесін пысықтау қажет. Бұл шаралардың 
барлығы өз айналасындағыларды жұрт-
шылықты толғандырған проблемаларды 
тиімді шешу ісіне жұмылдыра алатын, 
нағыз беделді, жауапкершілігі мол жер-
гілікті көшбасшылардың шығуына септі-
гін тигізетін болады.

Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің 
нығая түсуі өңірлерді дамыту, масылдық 
көңіл күйді төмендету және еліміздегі 
демократиялық өзгерістерді орнықтыру 
үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады.

ОНЫНШЫ. Дағдарысқа қарсы 
кезек күттірмейтін шаралар туралы

Геосаяси ахуалдың қатты ушығып 
кетуіне байланысты Қазақстан қазір-
гі тарихымызда болып көрмеген 
қаржылық-экономикалық қиындықтарға 
тап келіп отыр. Қатаң санкциялық тай-
талас қазірдің өзінде жекелеген елдерді 
ғана емес, тұтас жаһандық экономиканы 
елеу лі шығынға ұшыратуда. Ахуал же-
дел, тіпті сағат сайын өзгеруде. Әлемдік 
нарықта белгісіздік пен тұрақсыздық 
өршуде. Өндірістік және сауда жүйелері 
күйреп жатыр. Бірақ соған бола байбалам 
салуға негіз жоқ. Біздің елімізде ауқым-
ды дағдарысты еңсеруге қажетті резерв-
тер мен амал-тәсілдердің бәрі бар.

Үкімет дағдарысқа қарсы кезек 
күттір мейтін кешенді шаралар топтама-
сын тез арада жүзеге асыруға міндетті. 
Ең алдымен, ұлттық валютаның тұрақ-
ты лығын қамтамасыз ету керек. Бұл – 
біздің экономикалық қауіпсіздігіміздің 
негізгі факторы.

Соңғы кездегі оқиғалар теңге баға-
мына орасан зор қысым жасалғанын 
көр сетті. Мұны өздеріңіз де көріп отыр-
сыздар. Валюта нарығындағы тұрақсы-
здық жұрттың үрейленуіне, капиталдың 
елден шығарылуына, трансшекаралық 
«жасырын» ақша аударылымдарына 
байланысты болып отыр. Сондықтан, 
қаржы саласында өршіп тұрған жасан-
ды сұранысты, соның ішінде сырттан 
келген сатып алушылардың белсенділігі-
нен туындаған сұранысты азайту қажет.

Алдыңғы күні мен валютаны шетел-
ге шығаруға шектеу енгізетін Жарлыққа 
қол қойдым. Ірі институционалдық 
құрылымдар шетел валюталарын тек өз-
дерінің шарттық міндеттемелерін орын-
дау аясында ғана сатып алып, сұранысты 
қамтамасыз етуі керек. Мемлекеттің 
қатысуымен экспорттық валюта түсім-
дерін сату көлемін арттыру мәселесін 
пысықтаған жөн. Жер қойнауын пайда-
ланушы жеке сектордың да өз валюта 
түсімдерін сатуын күтемін.

Екінші деңгейдегі банктер өздерінің 
шарттық міндеттемелерін орындау ба-
рысында клиенттерінің валюта алуына 
бақылау және мониторинг жүргізуге 
тиіс. Банктердің осы талаптарды сақ-
тауына қатаң бақылау жасаған жөн. На-
рықтағы алаяқтық әрекеттер ешқашан да 
қорымыздағы қаржыны орынсыз «жара-
туға» түрткі болмауға тиіс. 

Үкімет, Ұлттық банк, Қаржы нары-
ғын реттеу және дамыту агенттігі бұл 
бағытта шешуші шаралар қабылдауы 
керек. Жалпы, ұтымды шешімдер қажет. 

Аса тұрақсыз халықаралық жағдай 
қалыптасқан қазіргі кезде еліміздің 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету-
дің маңызы зор. Украинадағы оқиғалар 
азық-түлік бағасының күрт өсуіне әкеп 
соқтырды. Таяу уақытта бұл бағалар ша-
рықтап кетуі де әбден мүмкін.

Осыған орай егін егу науқанын сапа-
лы өткізуге баса назар аударылады. Бірақ 
көптеген шаруа егіске әлі дайын емес. 
Үкімет пен әкімдіктер бұл жұмысты ерек-
ше бақылауға алуға тиіс. Шаруалардың 
қажетті жанар-жағармайды қолайлы 

бағамен алуын қамтамасыз ету керек. 
Ауыл шаруашылығы техни ка ларының 
дайындығын, тұқым мен тыңайт қыш 
қорларын қайта тексерген жөн. Бірқатар 
өңірдегі жауын-шашынның аздығы егін-
нің шығымын мандытпай, жемшөптің 
жетіспеуіне әкеп соқтыруы мүмкін 
екенін ұмытпайық.

Жалпы, фермерлер қауымда-
стығымен бірлесіп, агроөнеркәсіп ке-
шенін мемлекеттік қолдау тәсілдерін 
қайта қарау керек. Тапшылықтың және 
азық-түлік бағасының жөнсіз қым-
баттауының алдын алу үшін ауыл ша-
руашылығы өнімдерін мемлекеттік 
тұрақты қорларға форвардтық баға-
лармен сатып алу мәселесін пысықтау 
қажет.

Алмағайып өзгерістер жағдайында 
мемлекеттік аппарат ахуалға тез бейім-
деліп, барынша үйлесімді әрекет етуге 
тиіс. Шешімді жайбасарлықпен қабыл-
дауға, шенеуніктік формализмге жол 
берілмейді. Қазір толықтай жұ мылуы-
мыз қажет. Бизнес өкілдерінің және аза-
маттардың нақты сұранысы негізінде 
ше шімдер әрі кеткенде үш күн ішінде, 
тіпті қажет болса бір тәулікте қабылда-
нуға тиіс.

Үкімет жанынан құрылған Жедел 
штаб ақпаратқа сол сәтте талдау жасай-
тын, сондай-ақ нақты шұғыл шаралар 
әзірлейтін Ахуалдық орталық сияқты 
жұмыс істеуі керек. Еліміздің дамуын 
мейлінше тежейтін шектен тыс бюрокра-
тиялануды жүйелі түрде жойып отыру 
қажет. Оның ауқымы ұлғайғаны сон-
шалық, көптеген мемлекеттік құры лым 
өзін тек сонымен ғана байланыс тырады.

Жақын уақытта мен Мемлекеттік 
аппарат қызметін бюрократиядан арыл-
ту туралы Жарлыққа қол қоямын. 
Бұл құжат мемлекеттік органдардағы 
ішкі рәсімдерді түбегейлі қайта қарап, 
заң шығару және бюджет үдерістерін 
оңтайландырудың бастауына айнала-
ды. Сонымен қатар саяси жаңғыру стра-
тегиясын ескере отырып, экономика 
мен мемлекеттік басқару ісіндегі жаңа 
құрылымдық реформалар топтамасын 
әзірлеуге жедел кіріскен жөн.

Жаңа Қазақстанның іргетасы саяси 
және экономикалық реформалардың 
үйле сімді байланысы негізінде қалануға 
тиіс. Бұл біздің елімізді дәйекті түрде 
ілге рі дамытуды және азаматтардың 
тұр  мыс деңгейін арттыруды қамтама-
сыз етеді.

Құрметті отандастар!
Менің бүгінгі бастамаларым өте 

ауқымды. Бұл бастамалар еліміздің саяси 
жүйесі мен әкімшілік-аумақтық құрылы-
мын едәуір өзгертеді. Оны жүзеге асы-
ру үшін Конституцияның 30-дан астам 
бабына өзгеріс енгізу қажет. Сондай-ақ 
жылдың соңына дейін тағы 20-дан астам 
заң қабылдау керек.

Заң жобасын әзірлеп, оны қабылдау 
– едәуір уақыт алатын күрделі жұмыс. 
Сондықтан оған аса жауапкершілікпен 
қараған жөн. Сондай-ақ ішкі-сыртқы 
сын-қатерлерді мұқият ескеруіміз керек.

Біз тәуелсіздік жылдарында небір 
қиындықтан аман өттік. Сын-қатердің 
бәрін еңсеріп, осы күнге жеттік. Енді 
елімізді түбегейлі жаңғыртуға кірістік. 

Бұл кезең алмағайып уақытқа тұспа-
тұс келіп отыр. Қазіргі халықаралық аху-
ал Қазақстанға да әсер ететіні анық. Бірақ 
заман қаншалықты күрделі болса да, біз 
бағдарымыздан айнымаймыз. Өткеннен 
тағылым алып, келешекке сеніммен қа-
дам басамыз. Осы жолда жұртымызға, ең 
алдымен, ауызбіршілік керек. Ақыл мен 
сабыр, парасат пен ұстамдылық қажет.

Біз әр шешімді мұқият саралап, әр істі 
байыппен жасауға тиіспіз. Отаншылдық 
рухы жоғары ел көздеген мақсатына қа-
лайда жетеді.

Біздің мұратымыз – Жаңа Қазақ-
станды құру. Бұл нені білдіреді?

Жаңа Қазақстан дегеніміз – егемен 
еліміздің болашақтағы бейнесі. Өз елінің 
ертеңіне сенбеген халық мықты мемле-
кет құра алмайды. Бұған тарихтан талай 
мысал келтіруге болады.

Біз келешегіміз кемел боларына және 
жарқын болашақты өз қолымызбен жа-
сай алатынымызға сенеміз. Әрбір азамат-
тың конституциялық құқығы мүлтіксіз 
сақталуын қамтамасыз етеміз. Мемлекет 
пен қоғамның өзара сеніміне және құр-
метіне негізделген жаңа саяси мәдениет-
ті қалыптастырамыз. 

Маңызды шешімдер жұртшылықтың 
қатысуымен ашық қабылданады. Өйткені 
мемлекет әр азаматтың үніне құлақ аса-
ды. Адал еңбек, озық білім және үздік 

тәжірибе әрдайым жоғары бағаланады.
Мен жаңа Қазақстанның осындай ел 

болғанын қалаймын. Мақсатқа жету үшін 
мемлекеттік аппаратты жаңарту немесе 
кадрлық ауыс-түйіс жасау жеткіліксіз. 
Өзгерісті әрқайсымыз өзімізден бастауы-
мыз керек. Әрбір адам және бүкіл қоғам 
жаңғыруы қажет. Құндылықтарымыз 
түбегейлі жаңаруға тиіс.

Мұның бәрі – оңай жұмыс емес, 
біртіндеп қалыптасып, жылдар бойы 
жалғасатын үдеріс. Бұл жұмыс бізден 
жоғары жауапкершілікті, елімізге және 
бір-бірімізге деген жанашырлықты та-
лап етеді. 

Бізге ешкім сырттан келіп, ештеңе 
жасап бермейтіні анық, бәрі өз қолы-
мызда. Сондықтан баршаңызды жаңа 
Қазақстанды құруға бір кісідей жұмы -
луға шақырамын. Халықтың қолдауы-
мен мақсатымызға жетеміз деп сенемін.

* * *
Бүгінде жер жүзінде геосаясаттың 

дүлей дауылы соғып тұр. Сондықтан 
мемлекетіміздің егемендігі мен ау-
мақтық тұтастығын және ұлттық мүд-
демізді қор ғауды көздейтін стратегиялық 
бағдардан айнымауымыз керек. Негізгі 
міндет – осы!

Біз ең басты құндылығымыз – тәуел-
сіздігімізді сақтап, ұлттық бірегей-
лігіміздің негізін нығайтып, елімізді 
жаңғырту жолында ұйысуға тиіспіз. Бұл 
– болашақ ұрпақ алдындағы қасиетті бо-
рышымыз.

Қазір саяси баррикадалар орнатып, әр 
мәселеге бола митинг өткізетін, күмәнді 
шешімдерге итермелеп, жөнсіз талап қо-
ятын, міндетін орындап жүрген полиция 
қызметкерлерінің жағасына жармасатын 
уақыт емес. Осының бәрі халқымыздың 
әлемдік қоғамдастық алдындағы абы-
ройын төмендетеді. «Қасіретті қаңтар» 
оқиғалары еліміздің беделіне елеулі нұқ-
сан келтіргенін мо йындауымыз керек.

Бейберекет саяси реформалар мем-
лекетті әлсіретіп, оның егемендігі мен 
тұтастығына зор залалын тигізуі мүм-
кін. Әлемнің арғы-бергі тарихында өз 
аумағының ауқымды бөлігінен айы-
рыл ған, астан-кестеңі шығып, береке-
сіз дікке ұшыраған елдер туралы мысал 
жетіп-артылады. 

Жаңа Қазақстанды құру елді дамыту 
парадигмаларын өзгертуге бағытталған. 
Біз әр қадамымызды саралап, таңдаған 
жо лымызбен алға сенімді қадам басамыз. 

Біз жаңа Қазақстанда «түрлі көз қарас, 
бірақ біртұтас ұлт» қағидатын берік 
ұстануға тиіспіз. Диалог пен мәмі ленің 
жоғары мәдениеті еліміздегі азамат тық 
ынтымақты арттыратын бас ты фактор-
дың біріне айналады.

Біз надандық пен ескілікке, радика-
лизм мен масылдыққа, тоғышарлыққа 
және сыбайлас жемқорлыққа табанды 
түрде қарсы тұрамыз. Бір-бірімізді жат 
көрмей, жақын тартып, қоғамда нақ-
ты өзгерістерге деген сенімді орнық-
тырамыз. Жұртымыздың күш-жігеріне, 
дарыны мен еңбекқорлығына сүйенеміз. 
Әр азаматтың өз қабілетін іске асыруы-
на барынша қолайлы жағдай жасаймыз.

Біз осылайша ғана халқымыздың 
жасампаздық әлеуетін арттыра аламыз. 
Осылайша ғана өмірдің барлық саласын 
өзгертіп, реформалар дәуірін өз қолымы-
збен жасаймыз. Біз кез кел ген сын-қа-
терді бірге еңсеріп, Қазақ станымыздың 
қуатын бірге арттырамыз деп сенемін.

Сөзімнің соңында бір мәселеге 
ерекше тоқталғым келеді. Мен азамат-
тарымыздың ертең емес, бүгін бақытты 
өмір сүргенін қалаймын.

Ең бастысы – еліміздің егемендігі! 
Шын мәнінде, біз үшін Қазақстанның 
тәуел сіздігі бәрінен қымбат. Осы тұрақ-
сыз, құбылмалы әлемде Қазақстанымыз 
бізден басқа ешкімге керек емес. Сон-
дықтан маған елімнің амандығы мен 
жерімнің тұтастығынан асқан ешбір 
құндылық жоқ.

Мені ең алдымен, халқымның бола-
шағы қандай болатыны толғандырады. 
Қызметіме түрлі адамдардың беретін 
бағасынан гөрі, мемлекетімізді қорғап 
қалу – мен үшін аса маңызды міндет. 
Осы жолда жауапкершіліктің бәрін мой-
ныма алуға дайынмын!

Бабалар аманатына адал болып, оны 
ұрпаққа табыстау – мен үшін киелі па-
рыз.

Жаңа Қазақстан – жаңару мен жаң-
ғыру жолы, бүгінгі буынның бола шақ 
ұрпаққа аманаты. Ендеше, Жаңа Қазақ-
станды бірге өркендетейік, ағайын!

Қастерлі Отанымыздың тұғыры 
мығым, абыройы биік болсын!

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: 
ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ»
1, 6-7
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- В соревнованиях среди участников 
«кому за сорок» Мангистауские команды 
заняли весь пьедестал почета. Так, актау-
ская команда Zelmar выиграла «золото», 
ветераны другой Актауской команды 
«Мангистаумунайгаз» стали серебряными 
призерами, а тройку сильнейших закрыла 
команда из Жанаозена - «Озенмунайгаз». 
Всего в этой группе за призовые места 
боролись 9 команд, в том числе три из 
Мангистау, - сообщили в пресс-службе 
управления физической культуры и спор-
та региона.

В соревнованиях среди участников «за 
50» также отличились Мангистауские ве-
тераны футзала. Единственная команда 
из региона – «Ақтау BS Строй» сумела 
обойти соперников из 11 областей страны 
и стала победителем.

- Результаты, когда абсолютно все ко-
манды возвращаются с наградами, говорят 
о том, что футзал в Мангистау развивается 
успешно. Мы предложили организаторам 

провести очередной чемпионат в Актау, 
ведь такие соревнования могут оказать 
большое влияние на развитие туризма 
в городе, популяризацию нашего края, 
- сказал член команды Zelmar Айдос 
Амангельдыулы.

КОМАНДЫ ВЕТЕРАНОВ ПО ФУТЗАЛУ ИЗ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В IIIМ ЧЕМПИОНАТЕ КАЗАХСТАНА ПО ФУТЗАЛУ. ОБ 
ЭТОМ СООБЩИЛИ В ПРЕСССЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА РЕГИОНА.

Владимир НЕСТЕРОВ, спортсмен столичной школы для спортсменов 
с инвалидностью, прошел отбор на Сурдлимпийские игры в Костанае, ко-
торый состоялся с 3 по 10 марта.

По итогам отбора наш спортсмен будет защищать честь страны в со-
ставе сборной команды Казахстана по настольному теннису.

Ожидается, что в летних Играх примут участие 6500 человек из более 
90 стран.

СТОЛИЧНЫЙ 
СПОРТСМЕН 
ПРЕДСТАВИТ НАШУ 
СТРАНУ НА XXIV 
СУРДЛИМПИЙСКИХ 
ЛЕТНИХ ИГРАХ, 
КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 
В БРАЗИЛИИ С 1 
ПО 15 МАЯ. ЭТО 
СОРЕВНОВАНИЯ, 
КОТОРЫЕ 
ПРОХОДЯТ 
РАЗ В ЧЕТЫРЕ 
ГОДА СРЕДИ 
СПОРТСМЕНОВ 
С НАРУШЕНИЕМ 
СЛУХА.

МАНГИСТАУСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ 
ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
ТУРНИРЕ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА.

ВЗЯЛИ ЗОЛОТО 

ПУТЬ В БРАЗИЛИЮ ЛУК И СТРЕЛЫ 

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «БАРЫС» 
ПРОИГРАЛ РЕШАЮЩУЮ 
ИГРУ МАГНИТОГОРСКОМУ 
«МЕТАЛЛУРГУ» И ЗАВЕРШИЛ 
БОРЬБУ ЗА КУБОК ГАГАРИНА.

Прошлогодняя история пов-то-
рилась. В противостоянии «Барыса» 
и магнитогорского «Металлурга» 
сильнее вновь оказалась «Магнитка», 
причем на этот раз подопечные Ильи 
Воробьева решили свою турнирную 
задачу не за шесть, а за пять матчей.

После неудачных домашних игр 
«Барысу» для продолжения борьбы в 
плей-офф нужно было любой ценой 
побеждать в Магнитогорске. Однако 
уральцы явно не хотели затягивать 
серию. На 17-й минуте «металлург» 
Семен Кошелев удачно добил в сет-
ку шайбу, отраженную Никитой 
Бояркиным, и хозяева повели в счете. 
«Барсы» отыгрались только в нача-
ле третьего периода: после дальнего 
удара Валерия Орехова шайба, задев 
Кирилла Савицкого, юркнула в сетку 
ворот «Магнитки». Однако развить 
успех гости так и не смогли. Вратарь 

хозяев Василий Кошечкин был безу-
пречен. А вот «металлурги» свой шанс 
не упустили. На 48-й минуте Анатолий 
Никонцев вновь вывел хозяев вперед, 
а три минуты спустя свой дежурный 
гол (четвертый в этой серии!) забил 
«злой гений» астанчан Денис Зернов. 
Эта шайба и поставила точку в серии.

1:3 – «Магнитка» в полуфинале 
Восточной конференции. Подопечные 
Юрия Михайлиса завершают высту-
пления в КХЛ, но не кампанию: казах-
станским хоккеистам еще предстоит 
учас-тие в чемпионате мира-2022.

Результаты серии «Металлург» (Мг) 
– «Барыс» – 4:1 (2:3, 6:2, 5:3, 5:2, 3:1).

АКМОЛИНЕЦ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ 
КАЗАХСТАНА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

«БАРЫС» ВНЕ ИГРЫ 

НА ЮНОШЕСКОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ 
АКМОЛИНЦЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ 
НАГРАДЫ РАЗЛИЧНОГО 
ДОСТОИНСТВА, 
СООБЩАЕТ ПРЕСС
СЕКРЕТАРЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АКМОЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ МАХАББАТ 
БОЛЬШИНА.

В г.Усть-Каменогорск завер-
шился чемпионат Республики 
Казахстан по лёгкой атлетике 
среди старших юношей и деву-
шек 2005-2006 годов рождения. 
383 спортсмена со всех регио-
нов на протяжении трех дней 
соревновались за звание лучших 
в стране.

Акмолинскую область пред-
ставили воспитанники об-
ластной специализированной 

детско-юношеской школы олим-
пийского резерва №1.

Чемпионом в прыжках в дли-
ну с результатом 6 м 69 см стал 
Вадим Карнаухов. Серебряные 
медали завоевали в беге на 60 
м с результатом 7.16 Карим 
Кабдуллов и в прыжках в длину с 

результатом 5 м 46 см Анастасия 
Кононович. Так же у нее «брон-
за» в тройном прыжке с резуль-
татом 11 м 62 см. Проиграла 
второму месту всего лишь один 
сантиметр.

Все спортсмены показали 
свои личные рекорды.

Шесть медалей различного достоинства завоевали 
мангистауские спортсмены на открытом республикан-
ском турнире по традиционной стрельбе из лука среди 
детей, прошедшем 6 марта в Караганде. За право назы-
ваться лучшими боролись 150 стрелков, сообщает Центр 
общественных коммуникаций.

В командном зачёте соревнований, организованных 
Карагандинским национальным спортивным центром, 
мангистауские стрелки стали лучшими среди 14 регио-
нов-участников. Они привезли домой три золотые, две 
серебряные и одну бронзовую медали. В их копилке 
также гран-при.

Так, медали высшей пробы завоевали Нурлан 
Жолдасбаев, Молдир Саурбай и Айдар Адильгерей. 
Серебряными призёрами стали Айбек Ораз и Айгерим 
Суйеубай, а бронзовую медаль домой привёз Бейбарыс 
Бакитбай.

- Ребята достигли таких высоких показателей, отличи-
лись среди 14 регионов несмотря на то, что традиционная 
стрельба из лука в регионе начала развиваться всего около 
двух лет назад. Каждый из наших спортсменов получил 

призовое место, чему мы очень рады. А теперь наша цель 
- выступить на мировом уровне, - говорит старший тре-
нер Мангистауской области по стрельбе из лука Саним 
Избасаркызы.

Она выразила благодарность спортивному руковод-
ству области и руководителю КГУ «Национальные виды 
спорта Мангистауской области» Кайрату Кожагулулы, 
которые оказывают поддержку в выезде на соревнова-
ния, совершенствовании мастерства юных спортсменов.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
ШЫМКЕНТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИНЕСЛИ В 
КОПИЛКУ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА 2 ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛЕЙ И 1 БРОНЗОВУЮ. 

В столице Иордании подходит к концу Чемпионат 
Азии по боксу среди молодежи и юниоров.

По результатам финальных боев, казахстанские спор-
тсмены смогли завоевать 6 золотых медалей, из которых 
2 выиграли боксеры южного мегаполиса.

Как сообщили в Управлении физической культуры и 
спорта г. Шымкента, Кадырхан Айдар стал победителем в 
весе до 52 кг. Бегалиев Санжар получил золото в весовой 
категории до 66 кг. Жолдасбек Бек стал бронзовым призе-
ром в весе до 50 кг. Молодым боксерам всего по 14-15 лет.

Всего на счету молодых казахстанских боксеров 10 зо-
лотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. С данным 
показателем казахстанцы заняли третье общекомандное 
место в итоговом протоколе.

Экс-лидер "паунда", экс-объединенный чемпион мира, боец года, ре-
кордсмен дивизиона по количеству успешных защит, рекордсмен дивизи-
она по количеству досрочных побед в титульных поединках и по проценту 
досрочных побед, действующий чемпион IBF и лидер дивизиона, один из 
самых популярных боксеров эпохи.

Знаковые победы: Дэниел Гил, Давид Лемье, Келл Брук, Дэниел 
Джейкобс.

Да, послужной список уступает даже большинству бойцов из двух 
предыдущих категорий, но популярность Головкина гарантирует ему по-
падание в IBHOF. Причем с первой попытки", - пишет сайт.

Отметим, что, помимо Головкина, в этот список в числе прочих попа-
ли украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик, россиянин Сергей 
Ковалев, мексиканец Сауль Альварес и британец Тайсон Фьюри.

Напомним, что 9 апреля Головкин в ранге чемпиона мира по версиям 
IBF и IBO в среднем весе встретится с обладателем пояса WBA Super в 
этом же дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Бой пройдет 
в Сайтаме (Япония).

Изначально бой Головкин - Мурата должен был пройти 29 декабря, но 
был перенесен из-за коронавирусных ограничений в Японии. Официально 
о новой дате было объявлено 3 марта.

КАЗАХСТАНСКИЙ БОКСЕР ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН (4111, 36 
КО) ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОПАДАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАЛ 
БОКСЕРСКОЙ СЛАВЫ (IBHOF). 

ГОЛОВКИНУ 
ДОСТАЛОСЬ МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЗАЛЕ БОКСЕРСКОЙ СЛАВЫ

Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 
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НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ ВАЛЕРИЯ ПОПЕНЧЕНКО
БОКС В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ БЫЛ ПОПУЛЯРЕН ЕЩЕ В ТЕ 
ГОДЫ, КОГДА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ НЕ ВЫШЛИ 
НА МИРОВУЮ АРЕНУ. СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ НА ЭКРАНЫ 
ВЫШЛА КОМЕДИЯ РЕЖИССЕРА АНДРЕЯ ФРОЛОВА С ИВАНОМ 
ПЕРЕВЕРЗЕВЫМ В ГЛАВНОЙ РОЛИ.

«ВО ВСЕМ НУЖНА 
СНОРОВКА, ЗАКАЛКА, 

ТРЕНИРОВКА…»

Авторы подошли к делу очень 
серьезно. Музыка из кинофильма, 
созданная Василием Соловьевым-
Седым, была популярна и десяти-
летия спустя. Что касается спор-
тивной составляющей, то консуль-
тантом ленты стал чемпион СССР 
1926 года, заслуженный мастер 
спорта Константин Градополов, а 
одну из главных ролей сыграл чем-
пион СССР 1946 года Анатолий 
Степанов.

«Первая перчатка» имела беше-
ный успех: в первый год проката 
фильм посмотрели больше 18 мил-
лионов человек, что для послево-
енного СССР было очень высоким 
показателем.

Среди зрителей картины был и 
воспитанник Ташкентского суворов-
ского училища Валера Попенчен -
ко.

Он родился в 1937 году в Кунцеве, 
которое тогда было ближним 
Подмосковьем. Отец мальчика был 
летчиком и погиб на фронте. Мама 
Валеры решила отдать сына в одно 
из открывшихся суворовских учи-
лищ, куда в ту пору в первую очередь 
принимали сыновей погибших воен-
нослужащих.

Суворовец Попенченко, посмо-
трев «Первую перчатку», заболел 
боксом. Он хотел стать таким же 
сильным, целеустремленным, прео-
долевающим трудности, как и глав-
ный герой картины Никита Крутиков. 

УДАРОМ НА УДАР

Первым тренером Валерия стал 
начальник физической подготовки 
училища капитан Юрий Матулевич. 
Педагогом он окажется неординар-
ным: многие его воспитанники пой-
дут далеко, а сам он впоследствии 
будет готовить не только советских, 
но и финских боксеров, за что даже 
получит орден страны Суоми.

Но вернемся в 1940-е. Матулевич 
обратил внимание на то, что у 
Попенченко неправильная, «корявая» 
с точки зрения боксерских канонов, 
техника. Но ломать и переучивать 
Валерия он не стал, посчитав, что эта 
особенность может стать преимуще-
ством Попенченко.

Валерий отличался тем, что не 
упирал на защиту, а стремился от-
вечать ударом на удар, перебивая 
оппонента. Скептики качали голо-
вой: рано или поздно Попенченко 

достанется сильный противник, ко-
торый поставит его на место.

В 1955 году в Грозном состоял-
ся чемпионат СССР среди юношей. 
Валерий дошел до финала, где встре-
тился с Владимиром Ковригиным, 
считавшимся номером один в своей 
возрастной группе.

Во втором раунде Попенченко 
попал в нокдаун и еле выстоял до 
гонга на перерыв. На третий раунд 
Ковригин вышел с намерением бы-
стро добить оппонента, в чем не со-
мневались и зрители. Однако фаворит 
рано расслабился, раскрылся, и одно-
го молниеносного удара Попенченко 
хватило, чтобы Ковригин улетел в 
глубокий нокаут. Чистая победа и 
звание чемпиона СССР! 

НАЧАТЬ СНАЧАЛА

После этого Валерий переехал в 
Ленинград, где заявился для участия 
в первенстве общества «Динамо». Но 
внезапно он потерпел сокрушитель-
ное поражение, и оно его так потряс-
ло, что парень решил заканчивать с 
боксом.

Для себя Попенченко продолжал 
заниматься спортом, выбрав барьер-
ный бег. К новым достижениям он не 
стремился, но однажды на стадионе 
о нем весьма иронично отозвался не-
знакомый мужчина. Валерий было 
вспылил, но незнакомец букваль-
но в двух репликах объяснил, что в 
Попенченко за версту виден боксер, 
а вот барьерист он комичный.

Дерзкий незнакомец заинтересовал 
Валерия. Мужчину звали Григорий 
Кусикьянц, за плечами у него была 
карьера боксера, война, контузия и 
переход на тренерскую работу. В 
Попенченко, к тому времени став-
шем курсантом Ленинградского воен-
но-морского пограничного училища, 
Кусикьянц разглядел небывалый та-
лант, который можно было развить до 
мирового уровня. Тренер легко ожи-
вил прежние амбиции Попенченко, и 
началась тяжелая работа.

НАЗЛО МАЛОВЕРАМ: 
ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Через три года Попенченко стал 
чемпионом СССР во втором среднем 
весе, однако в сборную его не брали. 
Специалисты продолжали утвер-
ждать: воспитанник Кусикьянца не 
обладает техникой, а уповает только 
на силу удара, на мировой арене он 
опозорится.

Но Попенченко раз за разом от-
стаивал титул чемпиона СССР, и 
игнорировать его бесконечно было 

невозможно. В 1963 году чемпи-
онат Европы проходил в Москве, 
и Валерию решили дать шанс, по-
считав, что громкая неудача дома 
раз и навсегда закроет «вопрос 
Попенченко».

Но Валерия недооценили: в ка-
тегории до 75 кг боксер не оставил 
шансов соперникам, нокаутиро-
вав в финале бронзового призера 
Олимпиады-1960 Йона Моню.

Это открыло Попенченко путь на 
Олимпийские игры в Токио. А вот 
его наставника Кусикьянца в офици-
альную делегацию не включили. Но 
Григорий сумел добраться до Японии 
туристом, проник без аккредитации в 
Олимпийскую деревню и все время 
турнира жил в прихожей гостинич-
ного номера своего воспитанника.

НОКАУТ В ФИНАЛЕ И 
КУБОК В ПРИДАЧУ

Валерий понимал, что после таких 
ухищрений тренера просто не имеет 
права на неудачу. И Попенченко не 
подкачал. Первый соперник, пакиста-
нец Султан Махмуд, прекратил бой 
после двух нокдаунов. Джо Дарти из 
Ганы сумел отстоять все время пое-
динка, но вчистую проиграл по оч-
кам. Тадеушу Валасеку из Польши 
повезло меньше: бой был прекращен 
за явным преимуществом советского 
боксера.

В финале Олимпиады Попенченко 
вышел на ринг против 5-кратно-
го чемпиона ФРГ Эмиля Шульца. 
Опытный немец был повержен уже 
через минуту: Валерий отправил его 
в чистый нокаут.

К золотой медали добавился 
Кубок Вэла Баркера, который вру-
чается самому техничному боксе-
ру олимпийского турнира. Все, кто 
считал Попенченко «корявым», были 
пос рамлены.

НОВЫЕ ЦЕЛИ

В 1965 году Валерий выиграл 
чемпионат Европы в Берлине, а за-
тем неожиданно для всех объявил 
о завершении спортивной карьеры. 
Сам он объяснял, что в спорте добил-
ся всего, чего хотел, и теперь ставит 
перед собой другие цели.

Попенченко точно не был похож 
на стереотипного спортсмена. Он 
получил диплом военного инженера, 
защитил кандидатскую диссертацию, 
блестяще владел английским языком.

Переехав в Москву, Валерий на-
чал преподавать на кафедре физвос-
питания МВТУ имени Баумана.

В 1975 году Попенченко готовил-
ся к защите докторской диссертации. 
15 февраля он заглянул к ректору, 
переговорил о текущих вопросах и 
ушел в отличном настроении. А вско-
ре упал в лестничный пролет здания 
университета. Он рухнул на стояв-
ший внизу стол, сумел подняться, 
сделать несколько шагов, после чего 
упал окончательно. Прибывшие вра-
чи ничем помочь уже не могли.

Нелепая гибель 37-летнего муж-
чины в расцвете сил, полного энер-
гии, потрясла всех, кто знал Валерия. 
И, естественно, породила немало 
версий.

ЗАГОВОР, 
РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ИЛИ 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?

Григорий Кусикьянц, пережив-
ший своего лучшего ученика больше 
чем на четверть века, был убежден, 
что Попенченко убили. Очень попу-
лярный в стране спортсмен снимался 
в рекламе Московской Олимпиады, 
и, по мнению, тренера, его могли 
приревновать высокопоставленные 
партийные боссы, имевшие другого 

фаворита. Впрочем, даже косвенных 
подтверждений этому нет.

Вопреки слухам, никакого от-
ношения Попенченко не имел и к 
криминалу. Писали также о личных 
проблемах Валерия и о том, что он 
в роковой день был пьян. Но все это 
опровергают его близкие и друзья.

В итоге остаются две наиболее 
правдоподобные версии, первая 
из которых и стала официальной. 
Согласно ей в тот момент, когда 
Попенченко спускался по лестнице, 
у него случился микроинсульт. Он 
потерял ориентацию, пошатнулся, 
попытался облокотиться на перила, 
но они в университете были доволь-
но низкими. В итоге он упал вниз с 
высоты третьего этажа.

Вторая версия заключается в 
том, что никакого микроинсульта 
у олимпийского чемпиона не было 
и погиб он в результате обычного 
разгильдяйства. В университете в 
тот день влажную уборку провели 
с излишним старанием, и ступень-
ки остались мокрыми и скользкими. 
Валерий поскользнулся и упал через 
перила вниз...

За свою карьеру на любительском 
ринге он провел 213 боев, победив 
в 200 из них. В профессионалах со-
ветские спортсмены в те годы не 
выступали, но многие считают, что 
Попенченко вполне мог превзойти 
лучших профессиональных бойцов 
планеты. Достаточно сказать, что его 
очень высоко оценивал сам легендар-
ный Мохаммед Али.

Увы, сегодня об уникальном ма-
стере и неординарном человеке пом-
нят лишь энтузиасты бокса. А жаль. 
Валерий, безусловно, был достоин 
куда большей славы и при жизни, и 
после своей трагической и несправед-
ливой ранней смерти.

Андрей СИДОРЧИК,
aif

ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА 

Валерий ПОПЕНЧЕНКО
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В свое время Хаджимукан 
МУНАЙТПАСОВ был не только 
сильным атлетом, но также слыл 
культурным стилягой и балагуром, 
за которого мечтали выйти замуж 
многие дамы. Борец в совершенстве 
владел русским языком, легко мог 
изъясняться на французском... Об 
этом мне много лет тому назад пове-
дал спортивный функционер, ныне 
покойный Маркс Байгужинович 
КИЗИКЕНОВ. Он по поручению 
председателя спорткомитета при 
Совете Министров Казахской ССР 
Каркена АХМЕТОВА занимался изу-
чением биографии палуана. Благодаря 
ему Казахстан открыл неизвестные 
страницы жизни Хаджимукана - дру-
га легендарного российского борца 
Ивана ПОДДУБНОГО.

Оказывается, Хаджимукан был 
мно гоженцем. Первой его супругой 
стала белоруска Надежда ЧЕПКОВ-
СКАЯ, с которой он познакомился в 
Рижском цирке, где выступала цир-
ковая труппа из России. В ее составе 
была и танцовщица – будущая жена 
Мука на Мунайтпасова. Надежда 
Нико лаевна рассказывала об этом 
Марк су Кизикенову еще в 1959 году 
в Омской области, где в то время про-
живала.

Муханура, как звали тогда по-япон-
ски батыра казахских степей, произвел 

на нее сильное впечатление. Она влю-
билась в него с первого взгляда. И на 
первом же свидании сразу почувство-
вала с ним уверенность. Позже это 
чувство никогда ее не покидало. Хотя 
надо отметить, что хозяин цирка уго-
варивал Надежду не “делать глупо-
сти”. Но 16-летняя Чепковская уехала 
с Муканом в Россию и стала сопрово-
ждать его повсюду, куда бы он ни уез-
жал на состязания. И она стала свиде-
телем многих побед нашего земляка.

Жена палуана рассказала, что 
самыми впечатляющими в спор-
тивной карьере борца были 1913-
1916 годы. Именно тогда он одер-
жал свои важные победы над таки-
ми знаменитыми соперниками, как 
ЛАССАРТЕС, Чемберцс ЦИПС, Джо 
МОРО, ЧЕРНОЯНЦ, Жан САБАТЬЕ, 
и другими. Но однажды Надежду не 
пустили на пароход, который отправ-
лялся в столицу Аргентины Буэнос-
Айрес, так как она была беременна 
первенцем, которого после рождения 
назвали Халиоллой.

Надежда Николаевна рассказала 
и о том, что их брак был зарегистри-
рован в омской мечети. Там Надежда 
стала Батимой. Открыла жена баты-
ра секрет и о том, что помимо нее он 
имел еще трех жен.

– Хаджимукан несколько дней 
ходил молчаливым, – вспоминала 

Батима. – Я поняла, что он чего-то не-
договаривает. Поэтому спросила: “что 
случилось?” Он рассказал всю правду. 
Оказывается, его сердце принадлежит 

еще одной девушке по имени Ырысты. 
Я сама дала ему разрешение женить-
ся. И у них с Ырысты родились три 
дочери - Азия, София и Рашида.

И н т е р е с н ы м  п о л у ч и л с я  у 
Хаджимукана и брак с Минаим. Ее 
муж Ескермес был родным дядей 
палуана. Он умер, и чтобы дети (а 
их было трое) не остались сиротами, 
Хаджимукан взял в жены вдову. И у 
них от совместного брака в 1939 году 
родился сын Айдархан. Последней 
женой батыра стала Бибижан, ко-
торая в 1948 году родила ему сына 
Жанабила.

Старший сын Хаджимукана 
Халиолла женился на русской девуш-
ке по имени Шоппен. У них родились 
шестеро детей. Вторым по возрасту 
идет сын Абдолла, которого Батима и 
Хаджимукан взяли из детского дома. 
Он стал юристом, возглавлял омскую 
прокуратуру и прокуратуру города 
Десны в Белоруссии. В 1946 году по-
гиб от рук преступников.

Позже Маркс Кизикенов побы-
вал на родине великого борца и 
познакомился с его младшим сы-
ном Жанабилом. Он окончил Алма-
Атинский институт физкультуры 
и возглавлял спортивную школу в 
Шымкенте. Заслуженный тренер ре-
спублики умер в 2001 году. У него 
есть сыновья Бакытжан и Еркебулан, 
дочери Жанар и Айжан.

Кизикенову тогда рассказа-
ли смешную историю. В Южный 
Казахстан пожаловал внебрачный 
сын Хаджимукана. Но это оказалось 
обманом. Лжесын хотел нажиться на 
имени прославленного палуана. Но 
местные жители раскусили проходим-
ца и чуть не учинили над ним самосуд. 
Самозванцу удалось бежать. Больше 
о нем никто не слышал...

Алим АНАПЬЯНОВ

В 1818 году в Англии мало кто понимал, что 
у них на глазах творится история, которая опре-
делит лицо одного из самых популярных видов 
спорта XXI века на всей планете – профессио-
нального бокса. Тогда кулачные бои были офици-
ально запрещены, как сейчас бои петушиные или 
собачьи. Нередко полиция разгоняла собравшихся 
посмотреть бокс, а участников арестовывала за 
хулиганство.

Но уже тогда предпринимались первые попыт-
ки придать какие-то черты спорта мордобою, в ко-
тором участвовали все, от челяди, чей кокни-акцент 
понять было невозможно, до настоящих джентль-
менов, вращавшихся в высших кругах. Постепенно 
вводились первые правила. В основном о правилах, 
по которым будет протекать схватка, договарива-
лись прямо перед боем.

И в 1818 году в списке прочих правил, как то: 
«лежачего не бить» и «кусаться запрещается» – был 
введён новый пункт, о котором можно было дого-
вориться – вести бой в перчатках. Имён первых 
джентльменов, которые рискнули выйти на помост 
в кожаных перчатках, история не запомнила. Но 
сохранилась дата – 8 октября 1818 года – ровно 
196 лет назад.

ПРАВИЛА
Поначалу такое «нелепое» и «трусливое» пра-

вило не прижилось. Толпа, как обычно, требовала 
крови, а боксёры считали перчатки проявлением 
слабости и трусости. Они продолжали разукра-
шивать соперникам физиономии, а себе кулаки, 
которые после боя ещё долгое время заживали, не 
позволяя вновь выходить на ринг.

Подпольный бокс становился всё популярнее, а 
наказание за него – всё строже. Поэтому любители 

этого вида единоборств попытались придать свое-
му кровожадному увлечению хоть какие-то черты 
спорта, чтобы он был официально признан госу-
дарством.

Первое подобие свода правил появилось ещё 
в 1743 году. Автором стал Джек Бротон, который 
в своём клубе проводил кулачные бои и зараба-
тывал, принимая ставки на поединки. В списке 
было всего семь правил. Первое касалось квадра-
та в центре ринга, от которого и начинался бой. 
Согласно второму правилу, секунданты бойца 
должны были доставить его к этому квадрату в 
течение 30-ти секунд после падения, иначе – по-
ражение, нокаут. Третье правило ограничивало 
круг лиц, которые могли подниматься на ринг 
– бойцы и их секунданты. Согласно четвёртому, 
бой не был ограничен во времени и продолжался 
до тех пор, пока боец не окажется не в состоянии 
подойти к центру ринга за 30 секунд, или пока 
его секундант не объявит его проигравшим. В пя-
том и шестом правиле оговаривалось, как будет 
разделён денежный приз между бойцами и кто 
должен решать спорные ситуации на ринге – два 
джентльмена из числа зрителей. И седьмое, глав-
ное правило, определяло, как будет проходить по-
единок: запрещено наносить удары по упавшему 
сопернику, хватать соперника за волосы, штаны 
или иные части тела ниже пояса.

Эти же правила легли в основу уже официаль-
ного свода Правил лондонского призового клуба 
от 1838 года, которым пользовались не только в 
самом клубе, но и по всей стране и даже в США. 
Основы остались неизменными. Единственное – 
были узаконены удары головой и локтями.

Чуть позже, в 1953 году, эти правила были мо-
дернизированы, но положение об обязательном 

присутствии перчаток на кулаках бойцов так в них 
и не появилось. Ограничивался лишь спектр «ин-
струментов», которыми было позволено пользо-
ваться на ринге, – были запрещены удары головой, 
ниже пояса. Также было запрещено бить лежачего, 
кусаться (привет Майку Тайсону) и использовать 
длинные ногти, чтобы навредить сопернику.

ПЕРЧАТКИ
Постепенно бокс превращался в спорт и по-

лучал всё больше и больше общественного при-
знания, оставаясь всё же незаконным в Англии. У 
этого вида спорта было всё: зрители, спортсмены 
с тренерами и тренировками, болельщики, афиши 
и турниры. В начале века начала даже зарождать-
ся тактика. Уже было недостаточно только моло-
тить по сопернику со всей силы. На первые роли 
вышли бойцы типа чемпиона по боксу Даниэля 
Мендозы, который, несмотря на своё скромное 
телосложение, избивал здоровяков, используя хи-
трую систему защиты и перемещения по рингу, а 
также нанесения ударов в болевые точки сопер-
ника.

Последний шаг к официальному признанию 
– снижение травмоопасности и кровожадности в 
боксе. Этому способствовало как раз введение в 
список правил пункта об обязательном наличии 
на кулаках у бойцов кожаных перчаток, набитых 
конским волосом.

Это произошло в 1867 году, когда журналист, 
член любительского атлетического клуба 
Джон Грэхэм Чемберс разработал свод правил 
для предстоящего любительского чемпионата в 
Лондоне. Джон Шолто Дуглас, девятый маркиз 
Куинсберри, поддержал автора материально и 
согласился помогать ему в продвижении проекта. 

С тех пор новые правила и назвали «Правилами 
маркиза Куинсберри».

Они регламентировали проведение поединков, 
ввели стандарт продолжительности раундов и их 
количества. Также в правилах была описана стан-
дартная экипировка боксёров, от которой нельзя 
было отклоняться. Эти же правила ввели и деся-
тисекундный отсчёт, за который боксёр должен 
подняться на ноги самостоятельно – никакой по-
мощи секундантов.

Правила существовали достаточно долгое вре-
мя, но бои без перчаток всё ещё были популярны 
в народе. Так продолжалось до 1882 года, пока не 
было вынесено судебное решение по громкому 
делу Р. Куни, согласно которому бокс без перча-
ток был признан опасным для здоровья спортсме-
нов, даже несмотря на их согласие драться. Так с 
этого времени бокс голыми кулаками постепен-
но перестал существовать, а «Правила маркиза 
Куинсберри» стали официальными.

Последний официальный бой без перчаток да-
тируется 1889 годом. Тогда 6 августа в битве за зва-
ние чемпиона сошлись два американца (в Англии 
бои без перчаток уже считались преступлением 
и не проводились) Джон Салливан и Митчел 
Кипрайвипп.

Так излюбленный народом мордобой сошёл 
на нет – появился уже вполне современного вида 
бокс, который сейчас считают чуть ли не верхом 
жестокости. Тогда его считали лишь суррогатом, 
недостойным заменителем старого доброго кро-
вавого спорта с избиением слабого сильным до 
полусмерти.

Степан ЧАУШЬЯН,
aif

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ МОРДОБОЙ:
КАКИМ БЫЛ БОКС, ПОКА НЕ ПРИДУМАЛИ ПЕРЧАТКИ

ХАДЖИМУКАН МУНАЙТПАСОВ –
КУЛЬТУРНЫЙ СТИЛЯГА И БАЛАГУР 

Известно, что борец в совершенстве владел русским языком, легко мог 
изъясняться на французском языке. 

Первый общепризнанный чемпион Англии по боксу Джеймс Фигг. 
/ John Faber Jr / Commons.wikimedia.org

Советский тяжеловес Пётр Заев (справа) атакует американца Эмори Чемпэна (слева) на Международной 
встрече по боксу СССР – США, 1974 г. Фото: РИА Новости / Игорь Уткин

КТО НЕ ЗНАЕТ У НАС ХАДЖИМУКАНА? ДА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 
ЗНАЮТ! ЭТО ПЕРВЫЙ КАЗАХ, ЗАВОЕВАВШИЙ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЕ, ОН МНОГОКРАТНО 
ПОБЕЖДАЛ НА МИРОВЫХ, РОССИЙСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЧЕМПИОНАТАХ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 
ТЯЖЕЛОВЕСОВ. ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ ОКОЛО ПОЛУСОТНИ 
НАГРАД И МЕДАЛЕЙ. НО МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ О ДРУГИХ, МЕНЕЕ 
ИЗВЕСТНЫХ ПОБЕДАХ ЛЕГЕНДАРНОГО ПАЛУАНА.
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Бетті дайындаған – Мәдина АСЫЛБЕК

МЕНШІК ИЕСІ ЖӘНЕ ШЫҒАРУШЫ – «Sport&ks» газетінің редакциясы» ЖШС

ШЕТЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

Өздеріңіз де жаңалықтардан 
оқып жүрсіздер, Жәнібек WBO 
чемпионы Андрадаге міндетті 
қарсылас болды. Ол жекпе-жек 
өткізуден бас тартып, жоғары 
салмаққа көтерілді. Одан кейін 
WBO тұжырымы Фалько деген 
бразилиялық әккі боксшыны 
қарсылас етіп тағайындады. Біз 
елде жүргенде сәуірдің тоғы-
зына жекпе-жек өтуі мүмкін, 
қарсылас бразиялиялық бола-
ды деген хабар алғанбыз. Ол да 
ары ойланып, бері ойланып жұ-
дырықтаспайтын болып шеш-
ті. Оның мақсаты – Геннадий 
Головкин.

Содан не керек, WBO үшін-
ші қарсыласқа қолқа салды. Ол 
– мексикалық Мангуия! «Он 
күннің ішінде келісімге келің-
дер» деген хат жолдады. Он күн 
өтті, бірақ олардан хабар жоқ.

WBO неге қарсылас табуы 
керек? Себебі, біз WBO тұжы-
рымының чемпиондығына жұ-
дырықтасайын деп жатырмыз. 
Қарсыласты өзіміз (команда) 
тауып, өзіміз келісіп жұды-
рықтаса алмаймыз. Шарты да, 
заңы да солай. Рейтинг бойын-
ша барлығы ашық өтеді. 

Сонымен, не керек, жақын-
да Мангуия WBC чемпионы 
Чарлодан жекпе-жек өткізуге 
ұсыныс алды деген ақпаратты 
оқыдым. Әрине, бұл жерде мек-
сикалықтың командасы таңдау 
жасау керек. Егер ол Чарломен 
жұдырықтасатын болса, онда 
бізге басынан жаңа қарсылас 
қарастырылады, сосын келіссөз 
жүргізуге уақыт береді, про-
моутерлік саудаға шығады... 
Қысқасы, әлі біраз жүйке жұқа-
рады. Мангуия Чарломен кезде-
суден бас тартып, Жәнібекпен 
кездесемін деуі де мүмкін. 
Осыны біз асыға күтіп отыр-
мыз. 

Бұл жерде тағы үлкен бір 
мәселе бар. Ешкім біреудің ұй-
ымдастыруымен өтетін шоуға 

барғысы келмейді. Өздері өткіз-
гісі келеді. Чарло «Showtime»-
да, Мангуия – DAZN-да!  Екеуі 
бір-бірімен жұдырықтасқысы 
келіп тұрса да, егер де промоу-
терлері келісе алмаса жекпе-
жек өтпейді. Бұл жерде үлкен 
бизнес бар. Телеарнаның бюд-
жеті, жарнама, билеттер, т.с.с. 
Ал біз кез келген жерге барып 
жұдырықтасуға дайынбыз. 
Бізге ақша емес, «титул» қызық 
болып тұр. 

Неге әлгі чемпиондар шыға 
салмайды? Жәнібектің коман-
дасы бәріне келісіп тұрса енді 
неге олар жұдырықтаспайды? 
Негізінде олар пайда табудан 
бөлек олар ұтылудан қорқады. 
Ұзақ жылдар бойы дайындап 
келе жатқан боксшыларын 
АҚШ-та әлі қатты танымал 
емес қазақстандық боксшыға 
жемтік етіп бергісі келмейді. 
Өз боксшыларының Жәнібекті 
ұтатынына сенімді емес. Сол 
үшін де олар мың ойланып, 
жүз толғанады. Жәнібекпен 

жұдырықтасып ұтылғанша, 
атағы бар біреумен жұдырықта-
сып содан ұтылғаны оларға 
жақсы. Тым болмағанда мол 
қаржыға кенеледі.

Бүгінде уақыт бізге жұмыс 
істеп жатыр. Андраденің бас 
тартқаны, Фалькаоның жұды-
рықтаспағаны, Мангуияның 
әлі келісім бермегені бәрі-бәрі 
біздің пайдамызға болуда. Бұл 
– Жәнібектің Америкадағы та-
нымалдығына қатты әсер етеді. 
Америкада танымалдық деген 
талантпен, кәсібилікпен бірге 
жүретін ұғым. Танымал бокс-
шылар ғана үлкен шоуға қол 
жеткізеді. 

* * *
Осы апта шешуші апта бола-

ды-ау. Егер бұл апта шешілме-
се, онда білмеймін. Андраденің, 
Фалкаоның бас тартуына 
жақында Мангуия да қосылды. 
Иә, иә, атақты мексикалық жұл-
дыз. Осы бас тартулардан-ақ 
Жәнібектің орта салмақтағы 

патшалығын түсінуге болады. 
Иә, біраз жұрт Жәнібектің 

атағы жоқ, сол үшін олар 
шықпады деуі мүмкін. Бірақ 
олардың бәрі осы уақытқа дей-
ін атағы жоқ, танымал емес 
адамдармен жұдырықтасып 
келді. Үшеуі қандай жұлдыз-
бен шықты? Тізімде ешкім жоқ! 
Солардың бәрімен жекпе-жек 
өткізуге болады екен да, ал 
Жәнібекке келгенде ол танымал 
емес, ақша алып келмейді екен. 
Бұл түсінгенге күлкілі нәрсе. 
Өздері қорықпаса да командасы 
ұтылудан сескенеді. Аялап оты-
рған боксшыларының құлап 
жатқанын көргісі келмеді. 

Сонымен, не керек, WBO 
жаңа қарсылас тағайындады. 
Британдық Дигниум. Рекорды. 
14-0. Рейтингте бесінші орында 
тұр. Енді олар да гонорар жақ-
сы болса келісеміз деп отыр. Не 
боларын күтейік. Бірақ менің 
ойымша осы аптада барлығы 
шешіліп, жекпе-жек уақыты 
белгіленетін сияқты.

Біз болашақта әлемді шу-
латымыз деуші едік, сол шу-
лату басталып кетті. Қазірдің 
өзінде шулатып жатырмыз. 
Америкада Жәнібек өте жақсы 
талқыланып жатыр. Бұйыртса, 
ТАРИХ жасаймыз!

Жаңалық осы, ағайын! Аз 
қалды. Өте аз қалды! Әлемді 
«шулатамыз», бұйыртса!

Берік СҰЛТАН,
арнайы «Қазақ спорты» 

газеті үшін
Лос-Анджелестен (АҚШ)

ЖАНКҮЙЕРЛЕРМЕН 
ӘҢГІМЕ! ЧЕМПИОНДЫҚ 
ЖЕКПЕЖЕКТІҢ 
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ БІЗ 
ОЙЛАҒАННАН ДА ҚИЫН 
ЕКЕН. ЖАНКҮЙЕРЛЕРДІ 
АЙТПАҒАНДА КЕЙДЕ 
ӨЗІМІЗ ТҮСІНБЕЙ 
ҚАЛАТЫН ДҮНИЕЛЕР 
БОЛЫП ЖАТЫР. БІЗДІҢ 
ҚОЛДА БОЛСА ОРАЗАҒА 
ДЕЙІН ЖЕКПЕЖЕК 
ӨТКІЗІП, ҮЙГЕ ҚАЙТАР 
ЕДІК. 

2022 ЖЫЛДЫҢ ЖАЗЫНДА КИЛИАН МБАППЕ, ПОЛЬ 
ПОГБА ЖӘНЕ ПАУЛО ДИБАЛА СЕКІЛДІ ЖҰЛДЫЗДАРДЫҢ 
КЕЛІСІМШАРТТАРЫ АЯҚТАЛАДЫ. БҰЛАРДАН БӨЛЕК ТЕ 
МЫҚТЫЛАР ЕРКІН АГЕНТ АТАНБАҚ.

ЖҰДЫРЫҚТАСУДАН ЧЕМПИОНДАР 
НЕГЕ БАС ТАРТАДЫ?

ЖӘНІБЕКПЕН РОНАЛДУДЫҢ 
ТАҒЫ БІР РЕКОРДЫ
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ФУТБОЛШЫСЫ 
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ГОЛДАР САНЫ 
БОЙЫНША АУСТРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 
ЧЕХОСЛОВАКИЯЛЫҚ СҰРМЕРГЕН ЙОЗЕФ 
БИЦАННЫҢ РЕКОРДЫН ЖАҢАРТТЫ.

Англия чемпионатының 29-туры аясында Лондонның 
«Тоттенхэм» клубына қарсы ойында португалиялық ша-
буылшы дубль авторы атанды. Енді оның еншісінде 806 
гол бар (691 – клубтар сапында, 115 – ұлттық құрама са-
пында).

Халықаралық футбол федерациясы (ФИФА) мен 
Спорттық статистика қорының (RSSSF) мәліметіне сәй-
кес, Бицан карьерасында 805 гол соққан. Дегенмен Чехия 
футбол қауымдастығы Бицанның ресми ойындарда 821 
гол соққанын айтады.

МБАППЕ 
«РЕАЛҒА» АУЫСАДЫ
MARCA ТІЛШІСІ РАМОН АЛЬВАРЕСТІҢ 
МӘЛІМДЕУІНШЕ, ЖАЗДА ЕРКІН АГЕНТ 
АТАНАТЫН «ПСЖ» ШАБУЫЛШЫСЫ 30 
ҚАҢТАРДА «РЕАЛМЕН» КЕЛІСІМШАРТҚА ҚОЛ 
ҚОЙДЫ.

Мбаппе Чемпиондар лигасының 1/8 финалындағы 
«ПСЖ» мен «Реал» арасындағы матч шешіміне әсер ет-
пейтінін аңғартып, тиісті құжаттарға қол қойған.

«Реалмен» келісімшартына қарамастан Килиан бұл 
ойында аянып қалған жоқ.

Әзірге «корольдік» клубтың келісімшарт туралы қа-
шан хабарлайтыны белгісіз. Футболшының өзі маусым-
ның соңын күтпек.

Биылғы маусымда 23 жастағы Мбаппе ПСЖ сапында 
өткізген 35 матчта 25 гол соғып, 14 рет нәтижелі пас берді.

Transfermarkt мәліметіне сәйкес, 
ең қымбат 20 ойыншының тізімі:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 160 
млн еуро)

2. Поль Погба («МЮ», 55 млн 
еуро)

3. Пауло Дибала («Ювентус», 50 
млн еуро)

4. Франк Кессиэ («Милан», 48 
млн еуро)

5. Марцело Брозович  («Интер», 
40 млн еуро)

6. Антонио Рюдигер («Челси», 35 
млн еуро)

7. Андреас Кристенсен («Челси», 
35 млн еуро)

8. Усман Дембеле («Барселона», 
30 млн еуро)

9. Андреа Белотти («Торино», 28 
млн еуро)

10. Бубакар Камара («Марсель», 
25 млн еуро)

11. Маттиас Гинтер («Боруссия» 
М, 24 млн еуро)

12. Джеймс Тарковски («Бернли», 
22 млн еуро)

1 3 .  А л е к с а н д р  Л я к а з е т т 
(«Арсенал», 20 млн еуро)

14. Джесси Лингард («МЮ», 20 
млн еуро)

15. Алессио Романьоли («Милан», 
20 млн еуро)

16. Джейсон Денайер («Лион», 20 
млн еуро)

17. Нуссаир Мазрауи («Аякс», 20 
млн еуро)

1 8 .  А н д р е й  К р а м а р и ч 
(«Хоффенхайм», 18 млн еуро)

19. Луиз Фелипе («Лацио», 18 
млн еуро)

2 0 .  Ф л о р и а н  Г р и л л и ч 
(«Хоффенхайм», 16 млн еуро)

Бұл қатарға жас ерекшелігіне 
байланысты Анхель Ди Мария, 
Луис Суарес, Лука Модрич, Сезар 
Аспиликуэта, Генрих Мхитарян, 
Хуан Куадрадо тәрізді футболшылар 
енбей қалды.

ЖАЗДА ЕРКІН АГЕНТ АТАНАТЫН ЖҰЛДЫЗДАР


