
МАГОМЕД АДИЕВ 
ДЕГЕН КІМ?

ГАЗЕТТІҢ КЕЛЕСІ НӨМІРІ 
14 МАМЫРДА ШЫҒАДЫ

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.

БАСПАСӨЗ-2022
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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ОСЫ АПТАДА ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМА КОМАНДАСЫНЫҢ БАС БАПКЕРЛІГІНЕ 
«ШАХТЕР» КЛУБЫНЫҢ ЖАТТЫҚТЫРУШЫСЫ МАГОМЕД АДИЕВ 
ТАҒАЙЫНДАЛАДЫ ДЕГЕН АҚПАРАТ ШЫҚТЫ. «КЕНШІЛЕРДІҢ» БАС 
БАПКЕРІ ДЕ БҰЛ АҚПАРАТТЫ ЖОҚҚА ШЫҒАРМАДЫ. БҰҚАРАЛЫҚ 
АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНА БЕРГЕН СҰХБАТЫНДА АДИЕВ ҚАЗАҚСТАН 
ФУТБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫМЕН КЕЛІСІМ БОЛҒАНЫН, БІРАҚ ҚАЙ УАҚЫТТА 
ТАҒАЙЫНДАЙТЫНЫН АШЫП АЙТПАДЫ. ТІПТІ ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫМЕН 
«ШАХТЕРДІҢ» ТІЗГІНІН ҚАТАР АЛЫП ЖҮРЕ МЕ, ОЛ ЖАҒЫН ДА БІЛМЕЙТІН 
БОЛЫП ШЫҚТЫ. 

АМЕРИКАДА ЖҮРГЕНІМЕ 20 ЖЫЛДАН АСТЫ. МҰНДА АДАМДАРДЫҢ САНА-СЕЗІМІН 
ӨЗГЕРТУГЕ, АДАМГЕРШІЛІГІН АРТТЫРУҒА ӨЗ ҮЛЕСІМДІ ҚОСЫП ЖҮРМІН. БІР КЕЗДЕРІ 
ҚАЗАҚСТАНҒА КЕЛІП, ЖҰМЫС ІСТЕГІМ КЕЛДІ. АЛАЙДА МАҒАН ҚОЛАЙЛЫ ҰСЫНЫС 
ТҮСКЕН ЖОҚ. СОСЫН ЖАЙ ҒАНА КЕТІП ҚАЛДЫМ. СОНДЫҚТАН, ӨЗІМДІ ОТАН АЛДЫНДА 
ҚАРЫЗДАРМЫН ДЕП ЕСЕПТЕМЕЙМІН. ОНДАЙ СЕЗІМ ЖОҚ. 

ВАСИЛИЙ ЖИРОВ: 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

АЛДЫНДА ҚАРЫЗДАР ЕМЕСПІН

Газет 1959 жылғы 
1 қаңтардан шыға бастады

Республикалық 
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Адиев жаттықтыратын «Шахтер» 7-ші 
және 8-турда оңбай жеңілді. Екі ойында 
да гол соққан жоқ. Алдымен өз алаңын-
да «Ақжайықты» қабылдап, 0:1 есебімен 
ұтылса, 8-турда «Каспийден» күйрей 
жеңілді – 0:4. 

Ұлттық құраманы бұған дейін Андрей 
Карпович жаттықтырғаны белгілі. Ұлттар 

лигасында Молдовадан айламызды асыр-
сақ та, басшылыққа Карповичтің ойын өр-
негі ұнамаған сыңайлы. Тіпті жанкүйерлер 
арасында да Карповичтің қызметіне көңілі 
толмайтындар көп болды. 

Магомед Адиев деген кім? Магомед 
Адиев 1977 жылы Чешенстанның Грозный 
қаласында дүниеге келген. Футболшы 

ретінде «Анжи», ЦСКА, «Сокол», «Терек» 
сияқты клубтарда ойнаған. Тіпті 2005 
жылы Нұр-Сұлтанның (ол кезде Астана) 
«Жеңіс» командасында 11 ойын өткізген. 
Бірақ бір жыл да тұрақтамай, Грозныйдың 
«Терек» командасына ауысқан.  

Адиев бапкерлік қызметін 2010 жылы 
«Нижний Новгород» командасында баста-
ды. «Шахтерге» 2021 жылы сәуір айында 
келді. Оның алдында Ресейдің «Чайка» 
командасында жұмыс істеген. 

Қазақстан құрамасының болашақ бас 
бапкері баптайтын «Шахтер» 7 ойыннан 
10 ұпай жинап, турнир кестесінің тоғы-
зыншы сатысында тұр. 

Қазақстан чемпионатына байланысты  
мақаланы 5беттен оқисыздар.

«Я КАЗАХ» 
АЛЕКСАНДР БУБЛИК СДЕЛАЛ 
ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
ПЕРВАЯ РАКЕТКА КАЗАХСТАНА АЛЕКСАНДР 
БУБЛИК РАССКАЗАЛ О СВОИХ ПЕРСПЕКТИВАХ. 
РАНЕЕ ТЕННИСИСТ ИЗЛОЖИЛ СВОЕ МНЕНИЕ 
О РЕШЕНИИ ПО СМЕНЕ ГРАЖДАНСТВА 
И О ГРЯДУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ С 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДОЙ. 

«Я не хочу судить, правильно это или нет, но с удоволь-
ствием расскажу вам, что думаю по этому поводу. Это реше-
ние правительства и организаторов. Они имеют на это пра-
во. Для меня же спорт является определенным отвлечением 
от реальной жизни, поэтому, как по мне, спорт не должен 
слишком сильно смешиваться с политикой. Спорт нужен для 
того, чтобы расслабляться с пивом у телевизора и следить 
за любимым игроком или командой. Жаль фанатов, кото-
рых сейчас ограничивают в этом», рассказал казахстанец.

Напомним, что ранее что Ассоциации лаун-тен-
ниса Великобритании (LTA) запретила Российским и 
Белорусским гражданам участвовать в Уимблдоне-2022 и 
других турнирах под своей эгидой. 

«Российского паспорта у меня больше нет, потому что 
нельзя иметь два гражданства. Я не имею никакого отно-
шения к Федерации тенниса России. Я казах, играю за эту 
страну почти шесть лет. Я горжусь тем, что представляю 
Казахстан в Кубке Дэвиса, на Азиатских или Олимпийских 
играх», цитирует слова Бублика Eurosport.de.

Сауле МЕНДЫКУЛОВА,
журналист,

специально для газеты «Қазақ Спорты»
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ҚҰРАМА БОКСШЫЛАРЫ 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ОҚУ-ЖАТТЫҒУ 

ЖИЫНЫН ӨТКІЗІП ЖАТЫР
БОКСТАН ҚАЗАҚСТАН ЕРЛЕР ҚҰРАМА КОМАНДАСЫ 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ЖИЫНДАРЫН 
ӨТКІЗІП ЖАТЫР.

Былғары қолғап шеберлері 24 сәуір күні Алматы облысын-
да орналасқан «Ақбұлақ» спорт базасында жаттығуды баста-
ды. Аталған оқу-жаттығу жиыны Сағадат Нұрмағамбетовті 
еске алуға арналған бокстан ересектер арасындағы халықа-
ралық турнирге дайындық болып саналады.

Айта кетерлігі, жаттығу жиыны 10 мамырға дейін жалға-
сады.

ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКАДАН 
ӨТЕТІН ЖАРЫСТАРДЫҢ КЕСТЕСІ 

АНЫҚТАЛДЫ
ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКАДАН 2022 ЖЫЛҒЫ ЖАЗҒЫ МАУСЫМҒА 
АРНАЛҒАН ЖАРЫСТАР КЕСТЕСІ БЕЛГІЛІ БОЛДЫ.

1) 2005-2006 ж.т. жасөспірім ұл-қыздар арасындағы 
Спартакиада, 4-5 мамыр, Қарағанды қаласы;

2) 2005-2006 жылы туған ересектер мен қыздар арасын-
дағы Қазақстан чемпионаты, 22-24 мамыр, Алматы қаласы;

3) 2007-2008 ж.т. жасөспірімдер мен ұлдар арасындағы 
Қазақстан чемпионаты, В.Н. Зыков еске алуға арналған 
Қазақстан кубогі, 26-28 мамыр, Алматы қаласы;

4) 2009 ж.т. және одан кіші ұлдар мен қыздар арасында 
төртсайыс бойынша Қазақстан чемпионаты, 3-5 маусым, 
Павлодар қаласы;

5) Жеңіл атлетикадан ХХХ Қазақстан чемпионаты,  
9-11 маусым, Алматы қаласы;

6) Жеңіл атлетикадан халықаралық XXXI Qosanov Memorial 
турнирі, 25-26 маусым, Алматы қаласы;

7) 2003-2004 жылы туған жасөспірімдер арасындағы 
Қазақстан чемпионаты, 29 маусым – 1 шілде аралы, Алматы 
қаласы.

УЕФА БАСШЫСЫ 
ҚАЗАҚСТАН ФУТБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫНА 

ҚҰТТЫҚТАУ ХАТЫН ЖОЛДАДЫ 
УЕФА ПРЕЗИДЕНТІ АЛЕКСАНДЕР 
ЧЕФЕРИН ҚАЗАҚСТАН ФУТБОЛ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ БАСШЫСЫ 
ӘДІЛЕТ БАРМЕНҚҰЛОВТЫ ФУТБОЛ 
КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАП, ЖИЫРМА 
ЖЫЛДА ЕЛІМІЗДІҢ ЕУРОПА 
ФУТБОЛЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БІР 
БӨЛІГІНЕ АЙНАЛҒАНЫН АТАП ӨТТІ.

– Бүгінгі  атаулы күнмен құттықтай отыра, Қазақстан футбол 
федерациясының соңғы жиырма жылда Еуропа футболының 
маңызды бір бөлігіне айналғаны үшін алғыс білдіремін.

Қазақстан футбол федерациясы 2002 жылы УЕФА ұйымына 
қосылған сәттен бастап біздің құрлықтың құрметті мүшесіне 
айналды. Осы 20 жылдың ішінде Қазақстандағы футбол ин-
фрақұрылымы UEFA HatTrick бағдарламасының қаржыланды-
руымен жүзеге асырылған бірнеше жобалардың арқасында айтар-
лықтай жақсарды. Соның басты айғағының бірі – Нұр-Сұлтанда 
салынған ұлттық көпсалалы футбол кешені.

Білім беру саласында біздің бағдарламаларымызды толық пай-
даланып, футбол пирамидасы бойынша барлық табыстарға әсер ете 
бастағанын да байқаймыз. Олардың арасында бұқаралық, әйелдер, 
клубтық футбол, жаттықтырушылар корпусы және төрешілік бар. 
Осы табыстардың арасында айтарлықтай көзге түсетіндері бар. 
Мәселен, футзалдан Қазақстан құрамасы нағыз әлем жұлдызына 
айналды. Жоспарланған стратегия дұрыс құру мен оны жүйелі жү-
зеге асыру арқылы федерация қызметінің өзге салалары да табысқа 
жете алатынына сенім мол. Сонымен қатар қазақстандық клубтар 
УЕФА жарысына тұрақты қатысып келеді. Чемпиондар лигасы-
ның 2015/16 жылғы маусымында топтық кезеңде төрт ойынды тең 
аяқтаған «Астананың» ерлігін ешкімнің есіне салудың қажеті жоқ. 
Олар сол маусымда «Бенфика» мен турнирдің финалына шыққан 
Мадридтің «Атлетикосына» ғана жол берді.

Футболдың басты ерекшелігі әрбір жанға армандауға мүмкіндік 
береді. Cіздің адалдығыңыздың арқасында миллиондаған балалар 
Қазақстанның жасыл алаңдарында өз армандарын орындап жүр. 
Қазақстан футболына ұзақ жылдар бойы табыс және жасыл алаңмен 
оның айналасында өркендеуді тілеймін. УЕФА әрқашан Қазақстан 
футбол федерациясының сенімді серіктесі болатынын ұдайы есте 
ұстарсыз, – деп жазылған Чефериннің құттықтау хатында.

СЕМСЕРЛЕСУ
ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДА РАПИРА 

БОЙЫНША ҮЗДІКТЕР АНЫҚТАЛДЫ
БҰЛ КҮНДЕРІ ӨСКЕМЕНДЕ СЕМСЕРЛЕСУДЕН ҚАЗАҚСТАН 
ЧЕМПИОНАТЫ ӨТІП ЖАТЫР. ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДА 
РАПИРА БОЙЫНША ҮЗДІКТЕР АНЫҚТАЛДЫ. 

Аталған санат бойынша Солтүстік Қазақстан облысының спорт-
шысы София Актаева топ жарды. Шығысқазақстандық Күлжан 
Түсіпбекова екінші орынға жайғасты. Ал алматылықтар Камила 
Бекболат пен Виктория Зинова үшінші орынды өзара бөлісті.

СПОРТТЫҚ ҚҰЗҒА 
ӨРМЕЛЕУДЕН 

ЕЛ ЧЕМПИОНАТЫ АЯҚТАЛДЫ
СПОРТТЫҚ ҚҰЗҒА ӨРМЕЛЕУДЕН ҚАЗАҚСТАН 
ЧЕМПИОНАТЫ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ. ОСЫ РЕТТЕ ЕЛ 
БІРІНШІЛІГІНДЕ ТОП ЖАРҒАН СПОРТШЫЛАР ТІЗІМІН 
ҰСЫНАМЫЗ.

«БОУЛДЕР»
Әйелдер:

1-орын – Маргарита Агамбаева, Алматы облысы.
2-орын – Тамара Ұлжабаева, Шымкент қ.
3-орын – Дарья Панфилова, Шымкент қ.

Ерлер:
1-орын – Алексей Панфилов, Шымкент қ.
2-орын – Артем Девятериков, Алматы қ.
3-орын – Алексей Молчанов, Қарағанды   облысы.

«ЖЫЛДАМДЫҚ» 
Әйелдер:

1-орын – Тамара Ұлжабаева, Шымкент қ.
2-орын – Маргарита Агамбаева, Алматы облысы.
3-орын – Әсел Марленова, Нұр-Сұлтан қ.

Ерлер:
1-орын – Әмір Маймұратов, Нұр-Сұлтан қ.
2-орын – Матвей Есипов, Алматы қ.
3-орын – Валерий Сердюк, Шымкент қ.

«ҚИЫНДЫҚ»
Әйелдер:

1-орын – Маргарита Агамбаева, Алматы облысы.
2-орын – Тамара Ұлжабаева, Шымкент қ.
3-орын – Адаменко Виктория, Алматы қ.
 

Ерлер:
1-орын – Денис Жендинский, Алматы қ.
2-орын – Алексей Панфилов, Шымкент қ.
3-орын – Павел Грязнов, Алматы қ.

«ҚОССАЙЫС»
Әйелдер:

1 орын – Маргарита Агамбаева, Алматы облысы.
2 орын – Тамара Ұлжабаева, Шымкент қ.
3 орын – Виктория Адаменко, Алматы қ.

Ерлер:
1-орын – Алексей Панфилов, Шымкент қ.
2-орын – Артем Девятериков, Алматы қ.
3-орын – Павел Грязнов, Алматы қ.

Командалық есепте Шымкент құрамасы көш бастады. 
Алматы қаласының құрамасы екінші орыннан көрінсе, Алматы 
облысы үздік үштікті түйіндегенін айта кетейік.

КОЛОМОЕЦ 
АЗИЯ ЧЕМПИОНЫ АТАНДЫ

Ардагерлер арасында 85+ келі салмақ 
дәрежесінде сынға түскен спортшы 12 келілік 
екі гір тасын 72 рет көтеріп, таңдай қақтырды. 
Еске сала кетсек, гір спорты бойынша Азия 
чемпионаты 23 сәуірде Бурабайдың бау-
райындағы Щучинск қаласында басталған 
болатын.

Анар НҰРЛАНҚЫЗЫ,
БҚАТУ медиа орталығының бас маманы

БҚАТУ-ДЫҢ «ЭКОНОМИКА, АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ 
БЕРУ» ИНСТИТУТЫНЫҢ ДОЦЕНТІ, 
«ЖӘҢГІР ХАН» СПОРТ КЛУБЫНЫҢ 
ЖАТТЫҚТЫРУШЫСЫ НИКОЛАЙ 
КОЛОМОЕЦ ГІР КӨТЕРУДЕН АЗИЯ 
ЧЕМПИОНАТЫНДА ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ.

ТҰЯҚБАЕВТЫҢ ШӘКІРТТЕРІ 
ТОП ЖАРДЫ
СОҢҒЫ КЕЗДЕ ӨЗГЕЛЕРДЕН ЕРЕКШЕЛЕУ ПЕНЧАК 
СИЛАТ ЖАУЫНГЕРЛІК СПОРТ ӨНЕРІ ЕЛІМІЗДЕ 
ҚАРҚЫНДЫ ДАМЫП КЕЛЕДІ. 

2017 жылы Ұлттық Олимпиада комитеті «Pencak 
Silat» қауымдастығының президенті Гаджи Гаджиевке, 
Пенчак Силат атты жауынгерлік спорт өнердің жаңа 
түрін тіркеу туралы сертификат тапсырған болатын. 
Содан бері бұл спорт түрімен елімізде мыңдаған бо-
лашақ чемпион шұғылданып келеді. Солардың қата-
рында елорданың жасөспірімдері де бар.

Жақында Нұр-Сұлтан қаласында жасөспірімдер 
арасында қалалық ашық біріншілік өтті. Оған қала-
ның әр ауданынан көптеген спортшы қатысты. Сол 
сында Жанат Тұяқбаевтың шәкірттері Әли Дипломбек, 
Адис Дипломбек және Әмина Сапабек бірінші орын 
алса, Санжар Тұяқбаев екінші болды. Ал үздік үштікті 
Саржар Сапабек қорытындылады.

– Жиырма жыл ұзақ мерзім емес. 
Алайда осы жиырма жылдың ішінде 
Еуропа футбол қауымдастықтары-
ның одағына қосылу дұрыс қадам 
екенін аңғардық. Мен Азияда ойна-
дым. Сол жылдары Азия футболы 
Еуропа сияқты қатты дамымаған 
еді. УЕФА-ға енгеннен кейін ба-
лалар футболын жақсарта баста-
дық. Алайда, атқаратын жұмыстар 
өте көп. Өйткені, Еуропаға енген 
сәттен біздің футбол қарыштап да-
мып, жеңістерге бірден жетеміз 
деп ойладық. Бұл оңай жол емес 
еді. Кеңес одағы ыдырағаннан кей-
ін біздің елде қалыпқа келтіру жұ-
мыстарын жүргізу керек болатын. 

90-жылдары футбол үшін өте қиын 
болды. Көптеген футболшыларымыз 
бен бапкерлерімізден айырылып қал-
дық. УЕФА-ға енгеннен бастап фут-
болдың жаңа лебін көре бастадық. 

Бірінші кезекте футбол орталықта-
рын құру. Мұның бәрі көп еңбекті та-
лап ететін жұмыс. Қазақстанды әлі де 
қыруар жұмыстар күтіп тұр. Бірінші 
кезекте – инфрақұрылым. Тәуелсіздік 
алғаннан бері біздің мемлекет екі 
ғана стадион салды. Біздің елдің әле-
уеті зор. Сол себепті болашақта ірі 
халықаралық жарыстарды қабылдау 
инфрақұрылым саласында үлкен 
серпіліс әкелері сөзсіз. Әрине, бізде 
ірі жеңістер болған жоқ. Ең негізгісі 

– еурокубок турнирлерінің топтық ке-
зеңдерінде ойнауға күшіміз жететінін 
көрсеттік. Әрине, көп тәжірибе мен 
көп қаражатты талап етеді. 

Мәселен, Ресейде өткен әлем чем-
пионатында бірнеше стадион салын-
ды, олардың барлығы бүгінде көр-
шілеріміздің футболына қызмет атқа-
рып жүр. Әзербайжан футболының 
деңгейі бізден алыс емес. Тереземіз 
тең десек болады. Алайда, олар ин-
фрақұрылымның арқасында Еуропа 
чемпионаттарының матчтарын қа-
былдау құқығын ие болды. Қазақстан 
футбол федерациясының жаңа бас-
шылығы ардагерлер және аймақтар 
үшін ашық екенін көрсетті. Бұл өте 
маңызды. Маңдай термен келген ең-
бектің жемісін көретін уақыт та алыс 
емес деп ойлаймын.

Асқар ҚОЖАБЕРГЕНОВ: 
30 ЖЫЛДА НЕБӘРІ ЕКІ-АҚ СТАДИОН САЛДЫҚ…

ҚАЗАҚСТАН ФУТБОЛЫНЫҢ АРДАГЕРІ АСҚАР ҚОЖАБЕРГЕНОВ 
ОТАНДЫҚ ФУТБОЛДЫҢ УЕФА-ДАҒЫ ЖИЫРМА ЖЫЛДЫҒЫНЫҢ 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН АТАП ӨТТІ.
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ЖАҢА ҚОҒАМНЫҢ 
ЛАЙЫҚТЫ 
БАСТАМАСЫ

ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

Алдымен мектепте жалпы жиналыс өтеді. Одан соң әр баламен кездесіп, 
пікір алмасамыз. Сөйлесу барысында оның неге қабілеті барын байқап, 
болашақтағы мамандықты таңдауға көмектесеміз. Баланың өзімен 
сөйлескен соң, оның ата-анасымен кездесіп, пікір алмасамыз. Мәселен, 
баланың спортқа қабілеті болса, спорттық оқуларға жіберуге кеңес 
береміз. Спортшы болса ертең ел намысын қорғайтын чемпион болады 
немесе жаттықтырушы, ең аяғы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болатынын 
түсіндіреміз. Осылайша, ата-анаға да, балаға да өзара сөйлесу арқылы 
бағыт-бағдар береміз. Қолымыздағы бар ақпараттық нұсқауларды 
тапсырамыз.

– Облыстық ішкі  саясаттың 
қоғамдағы атқарар еңбегі ұшан-теңіз. 
Оларды саусақпен санап шығу да мүм-
кін емес. Әсіресе Жаңа Қазақстанның 
жаңа қоғамын қалыптастыру да ішкі 
саясаттың төл міндеті екенін жақсы 
білесіз. Осы ретте Ішкі саясат басқар-
масы мемлекеттілік пен халық бір-
лігін қамтамасыз етуге бар күш-жі-
герін жұмылдырытыны айдан-анық. 
Сонымен қатар басқарма қоғамдық-
сая си тұрақтылықты нығайтуға, облыс 
тұрғындарының азаматтық белсенділігі 
мен әлеуметтік оң көзқарасын қалыптас-
тыруға, азаматтық қоғам институттарын 
қолдау және дамытуға, аймақтық ақпа-
раттық ауқымының бәсекеге қабілет-
тілігін күшейтуге, өңірдегі этносара-
лық және конфессияаралық қатынасты 
нығайтуға бағытталған мемлекеттік 
саясатты жүзеге асырады. 

– Атқарылатын жұмыстың кең 
ауқымды екенін байқап отырмыз. 
Десек те облыстағы қоғамдық ұй-
ымдардың сандық көрсеткіштеріне 
тоқталып өтсеңіз.
– Өңірде 105 ұлт пен ұлыстың өкіл-

дері тұрады. Этномәдени орталықтың 
саны 68 болса, 462 белсенді үкіметтік 
емес ұйым бар. Аймақта «Ардагерлер 
одағының» 10 қоғамдық бірлестігі, 15 
салалық кәсіподақ ұйымы, 70 жастар 
бірлестігі, 193 бұқаралық ақпарат құра-
лы, 644 діни бірлестік пен филиалдары, 
6 саяси партияның филиалдары жұмыс 
істейді.

– Түсінікті. Әр саланың өзіне тән 
жетістіктері бары даусыз. Біз солар-
дың ішінен жастар тақырыбын бөліп 
алсақ. Себебі болашақ жастардың 
қолында деп бекер айтылмаса керек. 
Бірақ дәл бүгінгі күнде жастарымыз 
туралы айтылар проблема өте көп. Ең 
негізгісі, жастарымыздың көпшілігі 
жұмыссыз екені де рас. Тіпті оқыған, 
дипломдары бар азаматтардың өзі 
екі қолға бір күрек таппай жүргенін 
несіне жасырамыз. Осы тығырықтан 
қалай шығамыз, жолдары бар ма?
–  Президентіміз өткен жылы 

Қазақстан халқына арнаған «Халық бір-
лігі және жүйелі реформалар – ел өркен-
деуінің берік негізі» атты Жолдауында: 
«Балаларды ерте жастан мамандыққа 
бейімдеу айрықша маңызға ие болуда. 
Өскелең ұрпақ өзінің болашақ кәсібін 
саналы түрде таңдай білуге тиіс. Үкімет 
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палата-
сымен бірлесіп, осы маңызды міндетті 
шешумен айналысуы керек. Біз «Тегін 
техникалық және кәсіби білім беру» 
жобасын жүзеге асыруды жалғастыра-
мыз. Бүгінгі таңда NEET санатындағы 
237 мың жас оқу оқымайды, жұмыс та 
істемейді. Жыл сайын мектеп бітір-
ген 50 мың түлек оқуға ақылы түседі. 
Олардың 85 пайызы – тұрмысы төмен 
отбасының балалары. Бұл жағдайды тү-
зету қажет», – деді. 

Президент тапсырмасын шешу мақ-
сатында облыстық Ішкі саясат, білім, 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқарма-
лары бірлесіп, Алматы облысының 
«Азаматтық Альянсы» мен «Қоғамдық 
келісім» орталығының, үкіметтік емес 
және қоғамдық ұйымдардың өкілдерін, 
журналистерді қатарымызға қоса оты-
рып, «Өмірлік бағдар» атты жобаны 

қолға алдық. Әрине балаларға кәсіби 
бағдар беруде білім басқармасы тара-
пынан да жұмыс жүргізіліп келді. Бірақ 
біз бұл жобаның жүйелі жүргізілгенін 
қаладық. Жалпы, баланың бойындағы 
қабілеттің қандай екендігін ұстаздан, 
ата-анадан артық ешкім білмейді. 
Сондықтан баламен сырласа отырып, 
оның ішкі жан-дүниесін жете танып, 
қандай мамандыққа бейімділігі барын 
анықтап, бағыт-бағдар беру қажет. Бір 
сөзбен айтқанда, қоғамда әркім өз ісімен 
айналысқаны жөн. 

– Президент айтқандай, қоғам 
болып Жаңа Қазақстанды құруға 
бет бұрдық. Аталған жоба еліміздің 
жаңашыл жастарын қалыптасты-
руға ықпалы бар ма?

– Бұл Жаңа Қазақстанға тікелей қа-
тысты. Жаңаша Қазақстанды қалып-
тастыру үшін жаңаша ойлау керек. 
Жаңаша ойлау үшін біз қөзқарасымыз-
ды өзгертуіміз қажет. Ал көзқарасты 
өзгертетін – ол сана. Сананы құрғақ сөз-
бен өзгерте алмайсыз. Оған әсер ететін 
білім, бағыт, жаңа ақпарат. Сондықтан 
біз кәсіби бағдар беру арқылы ауыл-
дағы, қаладағы жастарды өмірге деген 
жаңа бағытқа, шынайылыққа бұрғымыз 
келеді. 

– Дұрыс екен. Осы ойларыңызды 
нақтылай түссеңіз.

– Облыс бойынша жастарға қан-
ша мемлекеттік грант бөлінетіні, 
оның көп бөлігі қандай мамандыққа 

бағытталатыны, ауылдық квота кім-
дерге берілетіні туралы ақпарат қолы-
мызда бар. Атап айтар болсақ, биыл 
білім басқармасы тарапынан кәсіби 
бағдар бағытында қысқа мерзімдік 
курстан өтуге 2000 грант бөліп отыр. 
Аталған грант мектептен тыс жүрген 
жастарға арналған. Мұнда жастары-
мыз күнделікті өмірге қажетті аспаз, 
шаштараз, наубайханашы, көлік жөн-
деуші, слесарь, дәнекерлеуші сияқ ты 
мамандықтарды игеріп шығады. Олар 
оқу мерзімінде шәкіртақымен және 
жатақханамен қамтамасыз етіледі. Үш 
ай оқып, қолдарына белгілі бір маман-
дықтың сертификатын алған соң, жұ-
мыссыз жүрген жастардың әрі қарай 
қоғамнан өз орындарын табатыны да 
анық. Қарап отырсаңыз, бұл арқылы 
мемлекет жастарға үлкен мүмкіндік 
жасап отыр. Осы сияқты Жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы да жастар 
үшін 2500 грантты ұсынды. Мәселен, 
Ақсу қант зауытына 50 маман керек 
болса, кәсіпорын осыншама маманға 
сұраныс түсіреді. Білім басқармасы 
керекті қаражатты аударып, оларға ке-
рек маманды даярлап беруге мүмкін-
дік жасайды. Бұл жерде кәсіпорын да 
ұтады, мемлекет те тиісті мамандарды 
даярлап, жастарды жұыспен қамтиды. 
Сонымен қатар облыстық кәсіпкерлік 
және индустриялық-инновациялық 
даму басқармасының бұрыннан келе 

жатқан «Бастау» деген бағдарламасы 
бар. Ол арқылы ауылдағы жастардың 
500 мың теңге қайтарымсыз грант алуы-
на, 1 миллион теңгеге кәсіп ашуына 
мүмкіндік қарастырылған. Мұны ауыл 
жастарының негізі біле бермейтіні де 
өкінішті. Яғни ақпаратты білмейтін 
адам бекерге сабылып жүріп, уақытын 
кетіреді. Түсіне білген адамға уақыттан 
бағалы дүние жоқ. 

– Үлкен істі бастаған екенсіздер, 
қайырын берсін. Аты айтып тұрған-
дай «Өмірлік бағдар» жобасы қалай 
жүзеге асады, кімдер қамтылады?

– Осы жоба арқылы өңір жастарын 
толық қамтуға тырысамыз. Облыста 
754 мектеп болса, осының барлығы-
на барып, 9, 10, 11-сынып оқушы-
ларымен кездесу ұйымдастырамыз. 
Алдымен мектепте жалпы жиналыс 
өтеді. Одан соң әр баламен кездесіп, 
пікір алмасамыз. Сөйлесу барысын-
да оның неге қабілеті барын байқап, 
болашақтағы мамандықты таңдауға 
көмектесеміз. Баланың өзімен сөй-
лескен соң, оның ата-анасымен кез-
десіп, пікір алмасамыз. Мәселен, ба-
ланың спортқа қабілеті болса, спорт-
тық оқуларға жіберуге кеңес береміз. 
Спортшы болса ертең ел намысын 
қорғайтын чемпион болады немесе 
жаттықтырушы, ең аяғы дене шы-
нықтыру пәнінің мұғалімі болатынын 
түсіндіреміз. Осылайша, ата-анаға да, 
балаға да өзара сөйлесу арқылы бағыт-
бағдар береміз. Қолымыздағы бар 
ақпараттық нұсқауларды тапсырамыз. 
Біздің жоба төрт аудиторияны қамтиды. 
Бірінші, нысаналы аудитория – 9, 10, 11 
сынып оқушылары, екінші, олардың 
ата-аналары, үшінші, мұғалімі, төртін-
ші, ауылдағы мектептен тыс жұмыс-
сыз жүрген жастар. Білім басқармасы 
арқылы жұмыссыз жүрген жастарды 
үш айлық курстарда оқытып, жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы арқылы 
жұмыспен қамтуға мүмкіндік жасай-
мыз. Кәсіпкерлік бағдарламасы арқылы 
грант алуға жол көрсетіміз, ауыл 

шаруашылығы басқармасы арқылы 
субсидиялар берілетіні туралы ақпа-
ратты жеткіземіз. Бір сөзбен айтқанда, 
бүкіл ақпаратты ауыл халқына таратып, 
жастардың болашағына жол сілтейміз. 
Облыста жыл сайын мектеп бітірген 
жастардың 20 пайызы орын тауып 
жатса, 80 пайызы адасып жүргені де 
шындық. Сондықтан бұл көрсеткішті 
азайтуымыз қажет. Ең болмағанда 
50/50 пайызға жеткізсек деген ойымыз 
бар. Өйткені өмірде адасқаннан жаман 
дүние жоқ. Ол жағын да зерттеп көрдік. 
Бала егер сүйікті мамандығымен айна-
лыспаса, университетте оқыған уақыт 
зая кетеді. Ақылы бөлімде оқыса, ата- 
анасын шығынға батырады. Ұнатпаған 
мамандығымен жұмыс істей алмайды. 
Ақыры жұмыссыздар санын көбейтеді. 
Жұмысы жоқ жас отбасын да құра ал-
майды. Кеш үйленеді. Мұның бәрі неге 
әкеледі? Қоғамда жұмыссыз, билікке 
өкпелеген адамдардың қатарының ар-
туына, ажырасудың көбеюіне әкеледі. 
Демек мұның салдары көп. Барлық 
мәселенің бастауы десек те болады.

– Жобаны қай уақытта қолға ала-
сыздар?

– Жобаны қағазға сызу бар да, оны 
іске асыру бар. Жобаның негізгі алаңы 
мектеп болады. «Бір ауыл, бір мектеп, 
бір күн» деген ұстаным бойынша жұ-
мыс істейміз. Мысалы, Талдықорған, 
Қапшағай қалаларында мектеп көп. 
Сондықтан кесте бойынша жұмыс істеп, 
қаладағы барлық мектепті он күн ішінде 
толық қамтып өтеміз. Себебі бұл жерде 
бір емес, бірнеше топ жұмыс істейтін 
болады. Жобаны сәуір айында жүзеге 
асырмақшымыз. Жобаның бірінші ке-
зеңі сәуір айында, екінші кезеңі қазан 
айында жүзеге асырылады. Демек біз 
жылына екі рет мектеп оқушылары-
на бағыт беріп отырамыз. Бұл жүйелі 
әрі кешенді түрде жалғасын табады. 
Ауылдарға кімдер барады дегенге кел-
сек, Жастар ресурстық орталығының 
қызметкерлері, колледждердің басшы-
лары, оқытушылар, кәсіби бағдар беру 
бағытында жұмыс істейтін мамандар, 
еріктілер мен жергілікті жерлердегі 
тәжірибелі ұстаздары да кеңінен қамты-
лады. Әр ауданда үздік педагогтер бар. 
Зейнеттегі елге сыйлы ұстаздар да көп. 
Ол кісілер жастар алдында сенімді 
сөйлейді және бағыт беруге көмекте-
се алады. Кәсібімен белгілі нәтиже-
ге жеткен кәсіпкерлерді ауыл жаста-
рымен кездестіріп, еңбегін үлгі-өнеге 
ретінде насихаттасақ дейміз. Өйткені 
кез келген істе адам еңбек арқылы ғана 
нәтижеге жетеді. Сондықтан жоба жұ-
мысына еңбек адамдарын да іске тар-
тамыз. Мақсатымыз – тек бағыт-бағдар 
беріп қою емес, жастардың ой-өрісін 
кеңейтіп, көздерін ашу екенін де естен 
шығармаймыз. Жаңа қоғамның жастары 
қандай болу керектігін де түсіндіреміз. 

Негізінен «Өмірлік бағдар» жобасы 
баланың өзіндік таңдау жасауына мүм-
кіндік ашып, демеп жіберу, көмектесу, 
бағыт-бағдар беру үшін жасалып отыр. 
Алдағы уақытта бұл жоба сәтті іске асып 
жатса, өзге облыстарға үлгі ретінде та-
ратсақ деген ойымыз бар. Осы алдымыз-
дағы 20 мамырда Әлеуметтік-мәдени 
даму және ғылым комитеті VII шақы-
рылымдағы Парламент Сенатының 
негізгі іс-шаралар жоспарына сәйкес, 
«Жаңа Қазақстан: жастар және жаңғы-
ру» тақырыбына арналған парламенттік 
тыңдау өтеді. Сонда Алматы облысы-
ның атынан осы «Өмірлік бағдар» жо-
басын ұсынбақпыз.

Облыста Ішкі саясат басқармасының 
бастамасымен дүниеге келген «Өмірлік 
бағдар» жобасы өз жұмысын сәтті 
бастады. Жастардың талабына қанат 
бітірген жобаның әр қадамына сәттілік 
тілейміз!

Әңгімелескен
Мәулетхан БАРСАҒАЗЫҰЛЫ, 

«Қазақ спорты» газетінің өз тілшісі

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА АРНАҒАН «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ЖАҢАРУ МЕН 
ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ» АТТЫ ЖОЛДАУЫНДА: «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН ДЕГЕНІМІЗ – ЕГЕМЕН ЕЛІМІЗДІҢ БОЛАШАҚТАҒЫ 
БЕЙНЕСІ. ӨЗ ЕЛІНІҢ ЕРТЕҢІНЕ СЕНБЕГЕН ХАЛЫҚ МЫҚТЫ МЕМЛЕКЕТ ҚҰРА АЛМАЙДЫ... БІЗ КЕЛЕШЕГІМІЗ КЕМЕЛ 
БОЛАРЫНА ЖӘНЕ ЖАРҚЫН БОЛАШАҚТЫ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗБЕН ЖАСАЙ АЛАТЫНЫМЫЗҒА СЕНЕМІЗ. ӘРБІР АЗАМАТТЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ МҮЛТІКСІЗ САҚТАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕМІЗ. МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҚОҒАМНЫҢ ӨЗАРА 
СЕНІМІНЕ ЖӘНЕ ҚҰРМЕТІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ЖАҢА САЯСИ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРАМЫЗ.  
МАҢЫЗДЫ ШЕШІМДЕР ЖҰРТШЫЛЫҚТЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН АШЫҚ ҚАБЫЛДАНАДЫ. ӨЙТКЕНІ МЕМЛЕКЕТ ӘР 
АЗАМАТТЫҢ ҮНІНЕ ҚҰЛАҚ АСАДЫ. АДАЛ ЕҢБЕК, ОЗЫҚ БІЛІМ ЖӘНЕ ҮЗДІК ТӘЖІРИБЕ ӘРДАЙЫМ ЖОҒАРЫ 
БАҒАЛАНАДЫ», ДЕДІ. ПРЕЗИДЕНТТІҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА АРНАҒАН ТАРИХИ НАУРЫЗ ЖОЛДАУЫНЫҢ 
ЖАРИЯЛАНҒАНЫНА БІР АЙДАН АСТЫ. АЗ БА, КӨП ПЕ, ОЛ ЖАҒЫН ӨЗІҢІЗ БАҒАМДАЙ БЕРІҢІЗ. ШӨП БАСЫН 
СЫНДЫРМАЙ, АҢДЫСЫН АҢДЫП, ҚОЛ ҚУСЫРЫП ОТЫРҒАНДАР ДА БАР... ДЕСЕК ТЕ ЖҰМЫС ІСТЕП, ҚОЛҒА АЛҒАН 
ӘРБІР ІСІНЕН НӘТИЖЕ КӨРІП, КӨПШІЛІККЕ БАҒЫТ-БАҒДАР БЕРІП ЖҮРГЕН ІСКЕР АЗАМАТТАР ДА ЖЕТЕРЛІК. 
СОЛАРДЫҢ БІРІ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ БОЛАТ БАҚБЕРГЕНҰЛЫ КЕРІМБЕК 
ЕКЕНІН АШЫҚ АЙТҚАНЫМЫЗ ЖӨН. ОНЫҢ ЖАҢА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢА АЗАМАТЫН ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ИГІЛІКТІ 
ІСТЕРІ КІМГЕ БОЛСА ДА ҮЛГІ БОЛАРЛЫҚТАЙ.

НЕМЕСЕ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ БОЛАТ КЕРІМБЕКПЕН 
ӨҢІР ЖАСТАРЫНА АРНАЛҒАН «ӨМІРЛІК БАҒДАР» ЖОБАСЫ ТУРАЛЫ СҰХБАТ
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ТҮРКІСТАНДА ТРИАТЛОННАН ҚАЗАҚСТАН КУБОГЫ ӨТТІ

Триатлон – бұл үш циклдық спорт түрінен, 
яғни жүзу, велоспорт және жүгіруден тұратын  
спорт түрі. Жарысқа қатысушылар сайысты 

Президент саябағындағы жасанды көлде жүзу-
ден бастап, Б.Саттарханов даңғылымен велоси-
педпен жүріп өтті. Ары қарай «Olympic Center» 

спорт кешеніне дейін жеткен велошабандоздар 
одан кейін жүгіруден жарысты.

Атап өтейік, триатлонның спринт түрінде 750 
метрге жүзу, 20 шақырымға веложарыс және 5 
шақырымға жүгіру нормасын орындауы керек.

Спортшылар төзімділігі шыңдалатын жарыста 
ұлдар арасында бірінші орынды Алматы қаласынан 
Ануар Тұрыбаев иеленсе, 2-орын Егор Крупияков 

(Алматы қаласы), 3-орын Александр Тенге (Алматы 
қаласынан) бұйырды. Ал қыздар арасында 1-орынға 
Екатерина Шабалина шықса, (Нұр-Сұлтан қаласы), 
2-орынды Юлия Озерова (Алматы қаласы), 3-орын-
ды Дарья Быгкова (Қостанай) еншіледі.

Жеңімпаздарды облыс әкімінің орынбасары 
Сәкен Қалқаманов марапаттап, құттықтау сөз 
сөйледі.

ЕРБОЛ ҚОҢЫРАТОВ 
ҚАЙДА ЖҮР?
ДӘЛ ОСЫ САУАЛДЫ СПОРТ ЖАНКҮЙЕРЛЕРІ БІЗГЕ ЖИІ ҚОЯДЫ. 
ЖАҚЫНДА ЗАЙСАН АУДАНЫНДА ІССАПАРДА БОЛҒАНЫМЫЗДА 
КЕЗІНДЕ КҮРЕСПЕН ШҰҒЫЛДАНЫП, ОБЛЫСТЫҚ, АУДАНДЫҚ 
ЖАРЫСТАРДА ЖҮЛДЕ ТЕРГЕН, ТАМАША ЖЕТІСТІКТЕРГЕ ЖЕТКЕН 
ҚҰЛМАҒАНБЕТ ХАСЕНОВ ОСЫ САУАЛДЫ ҚОЙҒАН ЕДІ.

ҰЛТТЫҚ СПОРТ – ҰЛТ МІНЕЗІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕПІЛІ

Қырандай шүйлігіп көкпар ілген, 
керіле шауып жақ тартқан, шаңдата 
шауып теңге ілген жауынгер халықтың 
қыз-жігіт болып ойнаған ойыны да қыз 
қуу болды. Осы тақылеттес ойын түр-
лерін меңгерген сарбаздарға дайын-
дықтың өзі ойынмен пара-пар болар еді. 
Ол заман өтті, қазір сол ойындардың 
жұрнағы сайын даламыздың әр өңірі-
нен қылаудай көрінеді. Урбандалған 
қоғамдағы тегінен ажырамай, салтын 
сақтап жүргендер де жеткілікті. Тіпті 
сондай қызығушылығы бар азды-көпті 
топты қолдап жүрген Ұлттық спорт қа-
уымдастығы да жоқ емес. 

Халықтың мәдениеті оның салты, ас-
суы, шұғылданған кәсібі, ойнаған ойы-
нынан тұрады. Ал мәдениет ауыспалы 
құбылыс. Оған Еуропаның «поло» деп 
жүргені біздің «шөген» екенін де мысал 
ете аламыз. Жә, бұл мақтанатын нәрсе 
емес. Егер біз сол шөгенді «атасын та-
нытып тұрып» ойнасақ мақтанар едік. 
Қазірше оның иісі мұрнымызға да бар-
май тұр. Ақыл-ойды дамытатын тоғыз-
құмалақ секілді ойындардан да алатын 
ғибрат зор. Символизм, миф, идеология, 

дәстүр дегеннің бәрі осында жатыр. 
Мәселенің бірін айтып, біріне көшпей, 
айтар ойды жинақтасақ, қазақ ойыны-
ның бүкілі дерлік стратегия мен күшке 
құрылған. Шеткергі жұрттың мәдение-
тін меңгерген дұрыс, алайда біздің ішкі 
діліміз бен сыртқы тінімізге зарары тиме-
уі қажет. Бұл – талқылайтын мәселе емес.

Ұлттық рух нәзік те, қасиетті нәрсе. 
Жоғалтып я сөндіріп алсаң қайта жағу, 
әсте, оңай емес. Оңай еместігін бүгінгінің 
бедері байқатып-ақ отыр. Ұлтымыздың 
саны сан соғыстан емес, саналы тоқы-
ратулардан тежелген. Оның алғы шарты 
да ұлттың рухын әлсірететін іс-қимыл-
дардан тұрды. Астындағы жылқысы, ал-
дындағы төрт түлігінен айырылған халық 
жаңағы мәрт мінез бен салқын ақылдан 
мүлдем жұрдай болары анық. Сондай 
бір сұрқия саясат осыдан ғасыр бұрын 
күшіне еніп еді. Қара халықты малды 
байдан жерітіп, байлық пен беделден 
алшақ болуға үгіттеп, ұлттың саналы са-
нынан айырып, қаймағын бұзды. Соның 
зардабын әлі тартып келеміз. Баламыз 
бүгежектегіш, жалтақ, жасымыз белсіз, 
жасық, егдеміз беделсіз болып барады. 

Жылқыдан түскен жастардың «желі 
шығып» қалғаны өкірер жайттың бірі 
болып отыр. Мәселенің шешімі не десек, 
тұтас бір кешенді жаңғырту болмағы ке-
рек. Оның ішінде – ұлттық спорт. Ұлт мі-
незіне тән іс-қимылмен шұғылданғанда 
ғана ұлттың жоғалғаны табылып, деле-
бесі қайта қоза бастары анық. Себебі қан-
ша әлемдік спорт түрлерімен айналысса 
да, қан қазақша туламайды, жанкүйер де 
тақымды ұлттық спорттағыдай қыспай-
ды. Содан болар ұлт мәселесіне ұйысар 
тұста, ұйытқымыздың ұйқы-тұйқысы 
шығып жүргені. Ендеше, жанды тірілей-
ік, қанды қайта ақ білек бо йында жүгір-
тейік. Қазақтың беделі басқа жұрттың 
алдында биік болуы үшін, әр бала өз 
Отанын сүйіп тұру үшін, ертеңгі ер мі-
незділердің кішкентай жүрегіне Отан 
анасы сыйып тұру үшін, мінезіміз иіліп 
емес, алдына келгенді идіріп тұру үшін, 
біз бүгін бабаның амалына айналған – 
ұлт дағдысы, ұлт спортын жаңғырта йық! 
Бұл – қазақпын деген, осында өндім, 
өстім деген әр жанның жадында жүруі 
керек ұран.   

Сырым ҮСЕНБАЙ, 
№87 Абай атындағы 

мектеп-гимназиясының дене 
шынықтыру пәні мұғалімі

НҰР-СҰЛТАН

ДҮНИЕНІҢ ТӨРТ БҰРЫШЫН ШАРЛАП, ТҰЛПАРЫНЫҢ ТҰЯҒЫ ДҮР 
ДЕГЕНДЕРГЕ ҰЙҚЫ НӘРІН ТАТЫРМАҒАН ТҮРКІНІҢ БАЛАСЫНЫҢ 
МІНГЕНІ – ЖЫЛҚЫ, БАҚҚАНЫ – ҚОЙ, ІШКЕНІ АҚ ЕДІ. СОДАН 
БОЛАР, ЗАҢЫ ДА САХАРАНЫҢ ЗАҢЫНДАЙ ҚАТАЛ ДА, ӘДІЛ ҰЛТТЫҚ 
ОЙЫНДАРЫМЫЗ ЖЕТКІЛІКТІ. 

Бұл жарыстар Қазақ елінің атақ-
даңқын шығарды. Алысқа бармай-ақ, шы-
райлы Шығыстың бас қаласы Өскеменде 
волейболдан клубтық командалар ара-
сында қатарынан екі рет Азия чемпио-
наты өтті. Өкінішке қарай, медальға бір 
қадам жете алмай екеуінде де төртінші 
орынды қанағат тұтқан едік. Ал өткен 
жылы Өскеменнің «Алтай» командасы 

айды аспанға шығарып, Азия чемпионы 
атанды. Енді, міне, қыздар арасындағы 
Азия чемпионаты Семейге келіп жетті. 
семейліктердің қуанышында шек жоқ. 

– Дүбірлі додаға бес елдің үздік деген 
алты командасы қатысуда. Олар: Иран 
мен Таиланд, Өзбекстан мен Қырғызстан 
өкілдері. Түрлі себептерге байланысты 
Жапония мен Кореяның мықтылары 

Семейге келе алмады. Әсіресе Жапония 
мен Оңтүстік Кореяда пандемия өр-
шіп тұр. Қазақстаннан екі команда – 
Өскеменнің «Алтай», Петропавлдың 
«Қуаныш» командалары бізге қуаныш 
сыйлар деген үміттеміз. Жарысқа мұ-
қият дайындалдық. Келген қонақтарға 
жайлы орын, барлық жағдай жасалды. 
Қонақүйден жарыс өтетін спорт кешені-
не автобус қатынайды, қала тұрғында-
рының  алаңсыз кешенге жетуін Семей 
қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов 
ойластырды, – деді осы дүбірлі доданы 
өткізуге көп еңбек сіңірген облыстық 
дене шынықтыру және спорт басқар-
масының басшысы Досжан Уәлханов.

Азия чемпионатының ашылуы бес 
мың адамға арналған «Арена» спорт ке-
шенінде өтіп, оны облыс әкімі Даниал 
Ахметов ашып, жиналғандарды құт-
тықтады. Бұдан кейін Шығыстың үміт 
күттіретін «Алтай» командасы мен 
«Қуаныш»  командасы дүбірлі дода-
ны бастады. Тартысты өткен кездесуде 
еліміздің бес дүркін чемпионы «Алтай» 
3:1 есебімен жеңіске жетті. Ал 26 сәуірде 
қызылжарлықтар Таиландтың мықты ко-
мандасын 3:1 есебімен, кешкілік «Алтай» 
қырғыз командасын 3:0 есебімен ұтты.

Азия чемпионаты 30 сәуірде аяқта-
лады.

Оңдасын ЕЛУБАЙ,
«Қазақстанның құрметті спорт 

қайраткері»

СЕМЕЙ

ШЫҒЫСТАҒЫ ДОДАДА КІМДЕР 
ЖЕҢІСКЕ ЖЕТЕДІ?

...Ербол Азатбекұлы Қоңыратов. 
Бұл есім спорт десе елеңдей қала-
тын жанкүйерлерге жақсы таныс 
болса керек. Кезінде бозкілемде 
жасындай жарқылдаған Ербол 
рес публика біріншілігінде үш рет, 
Азия ойындарында бірнеше рет, 
халықаралық дүбірлі додалар-
да сан мәрте жеңіс тұғырына кө-
терілді. Осыдан төрт жыл бұрын 
Ресейде өткен ардагерлер арасын-
дағы әлем біріншілігінде алтын-
нан алқа тақты. Ербол соңғы төрт 
жылдан бері Өскемендегі «Спорт 
ойын түрлері бойынша балалар 
мен жасөспірімдер спорт мектебі» 
директоры болып қызмет атқарып 
жатыр. Жақында Ерболмен кез-
десіп, өзін жанкүйерлердің іздеп 
жатқаны жайлы айтқанымызда, 
ризашылығын білдірді.

– Мені іздегендерге мың алғыс 
айтамын. Спортты тастаған жоқпын, 
қазір де осы салада қызмет атқарып 
жатырмын. Өзім жайлы қысқаша 
айтарым, Шығыс Қазақстан облысы-
ның Үржар ауылында 1983 жылдың 
27 маусымында дүниеге келдім. Осы 
ауылдағы Ілияс Жансүгіров атын-
дағы орта мектепте оқып, күрес-
ке деген құштарлық Алматыдағы 
Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы 
дарынды балаларға арналған мек-
теп-интернаттан бір-ақ шығарды. 
Бұл мектептен талай Олимпиада, 
әлем чемпиондары шыққаны көп-
ке мәлім болса керек, – деді Ербол 
Азатбекұлы.

Мектепті бітірген соң Ерболдың 
спорттағы даңғыл жолы басталды. 
Ол еңбек жолын Талдықорған қала-
сының дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің инспектор іс-жүргізушісі 
болып бастап, бұдан кейін Алматы 
облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасының «Облыстық 
жоғары спорт шеберлігі мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
директорының оқу-ісі жөніндегі 
орынбасары болып қызмет етті.

– Қазір бізде 939 адам бар, 
оқушылардан тыс 38 жаттықтырушы 
қызмет етіп жатыр. Мектеп «Алтай» 
стадионында орналасқан. Мектепте 
шәкірттер спорттың 8 түрінен, атап 
айтқанда, футбол, баскетбол, волей-
бол, гандбол, регби, жеңіл атлетика 
және шайбалы хоккеймен айналы-
сады. Футбол бөлімінің аға жат-
тықтырушысы Жандос Юсубалиев 
мектепте ұзақ жылдар жемісті қы-
змет атқаруда. Елена Холина, тағы 
басқалар көпшілік құрметіне бөлен-
гендер. Бізден түлеп ұшқан шәкірт-
терімізді мақтан тұтамыз. Мәселен, 
Антон Малтұсынов мектепті бітірген 
соң футболда тамаша нәтиже көр-
сете бастады, ақыры оны Қазақстан 
құрамасы сапында өнер көрсету-
ге шақыр ды. Бұл күндері ол бізде 

бапкер.
Баскетбол, шайбалы хоккей 

бөліміндегі шәкірттеріміз де қа-
лалық және облыстық жарыстар-
да сан мәрте жеңімпаз атанды. 
Мысалы, баскетболшыларымыз 
ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы-
на арналған Өскемен қаласының 
біріншілігінде екінші орын алса, 
волейболшы қыздар қала бірін-
шілігінде жеңімпаз атанды. Өткен 
жылы 15 жастағы балғын хоккей-
шілер жасөспірімдер арасындағы 
Қазақстан чемпионатында екінші 
орынды иеленді. Үздік шәкірт-
терімді әрдайым мақтан тұтамыз, 
оларға еліктеген балалар да алға 
ұмтылады. «Шахтер», «Ордабасы», 
«Астана», «Ақжайық», «Қайрат», 
«Жетісу», «Қызылжар» футбол 
командаларында өнер көрсеткен 
Аслан Жанұзақов, Станислав Лунин, 
Сергей Хижниченко, Вячеслав 
Эрбес, Михаил Ғабышев, Стас 
Павловқа еліктеген жастарымыз 
күні ертең ел намысын қорғайтын 
мықты спортшылар болатынына 
кәміл сенеміз.

«Алтай» стадионына 60 жылдан 
асты. Бұдан екі жыл бұрын облыс 
және қала әкімдері Даниал Ахметов 
пен Жақсылық Омардың қамқор-
лығымен «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы-2020» бағдарламасы аясын-
да стадионға күрделі жөндеу жүр-
гізілді. Міне, содан бері балалар мен 
ересектер арасында жеңіл атлетика 
мен футболдан республикалық, об-
лыстық, қалалық  жарыстар «Алтай» 
стадионында тұрақты өтіп жатыр. 
Оның сыртында қыста бұл жерде 
конькимен сырғанауға болады, деп 
әңгімесін аяқтады мектеп директоры 
Ербол Қоңыратов.

Қазақ спортының өсіп-өркенде-
уіне елеулі үлес қосып жүрген іскер 
азамат Ербол Азатбекұлына, оның 
ұжымына табыс тілеуден басқа ай-
тарымыз жоқ.

Оңдасын ЕЛУБАЙ, 
«Қазақ спорты» газетінің Шығыс 

Қазақстан облысындағы 
меншікті тілшісі

ТӘУЕЛСІЗДІК АЛҒАЛЫ ҚАЗАҚ ЕЛІ БАЙРАҚТЫ БӘСЕКЕЛЕРДІ ЖИІ 
ӨТКІЗЕ БАСТАДЫ. ОҒАН МЫСАЛ ЖЕТІП ЖАТЫР. АСТАНАДА ҚЫСҚЫ 
СПОРТ ТҮРЛЕРІНЕН АЗИЯ ОЙЫНДАРЫ, АЛМАТЫДА СТУДЕНТТЕРДІҢ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚЫСҚЫ УНИВЕРСИАДАСЫ, КҮРЕС, ДЗЮДО, БОКСТАН 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТТАРЫ МЕН ӘЛЕМ КУБОГЫ САЙЫСТАРЫ ӨТТІ.

ТҮРКІСТАНДА ТРИАТЛОННАН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АШЫҚ КУБОГЫ 
ӨТТІ. ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚОЛДАУЫМЕН, ҚАЗАҚСТАН ТРИАТЛОН 
ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН ЕКІ КҮНГЕ СОЗЫЛҒАН СПОРТТЫҚ 
ЖАРЫСТА ЖЕҢІМПАЗДАР АНЫҚТАЛДЫ.
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Бетті дайындаған – Едіге ОРАЗ

«ҚАЙРАТТАН» ҚАЙРАТ КЕТТІ

Құрбан Бердыев баптайтын Алматының 
«Қайраты» қатарынан екі ойында жеңіліп, 
турнир кестесінің алтыншы орнынан бір-ақ 
шықты. 7-турда Түркістанның «Тұран» ко-
мандасын қабылдаған алматылықтар ойла-
маған жерден қонақтарға үш ұпай ұстатып 
қоя берді. «Тұран» алғашқы алты ойында қар-
сыластар қақпасына гол соқпаған Премьер-
лигадағы жалғыз команда еді. Бірақ алма-
тылықтармен болған ойында түркістандық 
аяқдопшылар барын салды. Ойын тағдырын 
31-минутта Азат Нұрғалиевтің соққан голы 
шешті. Ол он бір метрлік айып добын мүл-
тіксіз орындады.

«Тұраннан» ұтылғаны аздай, Құрбан 
Бердыевтың шәкірттері 8-турда «Ордабасы» 
командасына жол берді. Шымкенттік коман-
даны алға сүйреп жүрген тоголық легионер 
Сердж Ньюадзи осы маусымдағы алтыншы го-
лын соғып, мергендер көшінде көш бастады. 8 
ойыннан 14 ұпай жинаған «Ордабасы» турнир 
кестесінің 2-сатысына көтерілді. 

«АҒЫСЫ» ТОҚТАҒАН «ТОБЫЛ» 

Маусымды жап-жақсы бастаған Қоста-
найдың «Тобылы» соңғы төрт ойын бойы 
жеңіске жете алмай келеді. 7-турда Александр 

Москаленконың шәкірттері «Атырауға» жол 
берсе, 8-турда «Астанамен» болған ойында 1:1 
есебімен тең түсті. 

«ТАРАЗ» МУХАНОВТЫ ТАҒЫНАН 
ТАЙДЫРДЫ

8-турдан кейін Қазақстан премьер-лига-
сында тағы бір бас бапкердің тағы шайқалды. 
Былтыр шілде айында «Ақтөбеге» бас бапкер 
болып бекітілген Владимир Муханов қызметі-
нен кетті. 

Мухановтың кететіні биылғы маусым 
басталғанда-ақ белгілі болған еді. «Ақтөбелік» 
жанкүйерлердің жиі наразылығына ұшырап 
жүрген ресейлік маман «Таразбен» болған ой-
ыннан кейін командадан кететінін мәлімдеді. 
Жергілікті жастардан жасақталған «Тараз» 
клубы легионерлерден құралған «Ақтөбені» 
аямады. Бұл ойында Абылайхан Жұмабек дубль 
авторы атанса, Жақып Қожамберді биылғы мау-
сымдағы алғашқы голын соқты. 

Владимир Мухановтың орнына бас бапкер 
тағайындалмады. Әзірге бұл қызметті уақытша 
Петр Бадло атқаруда. 

ШАХМЕТОВ – 375

«Тараз» командасының жартылай қорғау-
шысы Марат Шахметов «Ақтөбемен» болған 

ойында Қазақстан премьер-лигасындағы 375-
ші ойынын өткізді. Ол бұл көрсеткіші арқылы 
ең көп ойын өткізген 20 футболшының қата-
рына қосылды. 

Марат Премьер-лигадағы алғашқы ойынын 
2006 жылы «Алматы» командасының сапында 
өткізді. Үш маусымда 55 ойынға шығып, 3 гол 
соқты. Одан кейін карьерасын «Астана» ко-
мандасында жалғастырды. Елордалықтардың 
сапында 131 ойынға қатысты. Сонымен қатар 
Шахметов «Атырау», «Жетісу», «Ақжайық», 
«Шахтер», «Каспий» командаларында доп тепті. 
Былтыр ақтаулық командадан «Таразға» ауысып, 
күні бүгінге дейін 45 рет алаңға шықты. 

ҚАЗАҚСТАН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫНДА  
ЕҢ КӨП ОЙЫН ӨТКІЗГЕН ФУТБОЛШЫЛАР

(TOP-5, 1992-2022 Ж.)
№ Аты-жөні Ойын саны 
1 Нұрбол Жұмасқалиев 523 
2 Азат Нұрғалиев 467 
3 Серік Жейлетбаев 457 
4 Самат Смақов 452 
5 Мақсат Байжанов 449 

 
7-8 ТУРДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ: 

«Атырау» (Атырау) – «Тобыл» 
(Қостанай) – 2:1

Гол соққандар: Филипович,  
66 пен. (1:0), Сергеев, 77 (1:1), Филипович, 

83 (2:1);

«Астана» (Нұр-Сұлтан) – «Каспий» 
(Ақтау) – 4:0

Гол соққандар: Влут, 14 (1:0), Влут, 27 
(2:0), Эбонг, 42 (3:0), Томасов, 59 (4:0); 

«Шахтер» (Қарағанды) – «Ақжайық» 
(Орал) – 0:1

Гол соққан: Имнадзе, 74 (0:1);

«Ақтөбе» (Ақтөбе) –  
«Мақтаарал» (Мақтаарал) – 1:0

Гол соққан: Маляров, 67; 

«Ордабасы» (Шымкент) –  
«Қызылжар» (Петропавл) – 3:1 

Гол соққандар: Ньюадзи, 12 (1:0), 
Бушман, 42 (1:1), Ньюадзи, 90 (3:1), 

Султанов, 90+3 (3:1); 

«Қайрат» (Алматы) –  
«Тұран» (Түркістан) – 0:1 

Гол соққан: Нұрғалиев, 31-пен (0:1);

«Ақсу» (Ақсу) – «Тараз» (Тараз) – 1:2 
Гол соққандар: Дос Сантос, 10 (0:1), 
Какімов, 55 (1:1), Байтана, 90+2 (1:2)

* * *
«Ордабасы» (Шымкент) –  
«Қайрат» (Алматы) – 2:1

Гол соққандар: Астанов, 11-пен (1:0), 
Шушеначев, 31 (1:1), Ньюадзи, 52 (2:1); 

76минутта Р.Алвеш («Қайрат») 11 метр-
лік айып добын соға алмады; 

«Тобыл» (Қостанай) –  
«Астана» (Нұр-Сұлтан) – 1:1

Гол соққандар: Томашевич, 32 (1:0), 
Эуженио, 54 (1:1); 45минутта 

И.Сергеев 11 метрлік айып добын соға 
алмады; 

«Қызылжар» (Петропавл) – 
«Мақтаарал» (Мақтаарал) – 1:1

Гол соққандар: Пайруз, 16 (0:1), 
Каршакевич, 90+5 (1:1);

«Ақжайық» (Орал) –  
«Ақсу» (Ақсу) – 0:1

Гол соққан: Смаилов, 68 (0:1);

«Каспий» (Ақтау) – 
«Шахтер» (Қарағанды) – 4:0 

Гол соққандар: Цуцкич, 13 (1:0), Телеш, 
64 (2:0), Телеш, 73 (3:0), Арменов, 86 (4:0)

«Тұран» (Түркістан) – 
«Атырау» (Атырау) – 0:0

«Тараз» (Тараз) – 
«Ақтөбе» (Ақтөбе) – 3:0

Гол соққандар: Қожамберді, 40 (1:0), 
Жұмабек, 52 (2:0), Жұмабек, 60 (3:0);

ТУРНИР КЕСТЕСІ
№ Команда О Ұ Т Ж Д-А О
1 Каспий 8 5 1 2 10-7 16
2 Ордабасы 8 4 2 2 12-7 14
3 Тараз 8 4 2 2 10-6 14
4 Астана 8 4 1 3 11-7 13
5 Тобыл 8 3 3 2 11-8 12
6 Қайрат 8 3 3 2 8-6 12
7 Атырау 7 3 2 3 7-7 11
8 Ақтөбе 8 3 2 3 7-10 11
9 Шахтер 7 3 1 3 11-9 10
10 Ақжайық 7 3 1 3 3-4 10
11 Ақсу 7 2 1 4 6-8 7
12 Тұран 7 1 4 2 1-4 7
13 «Қызылжар» 8 1 3 4 5-10 6
14 Мақтаарал 8 1 2 5 6-15 5

Мергендер: 
Серж Ньюиадзи («Ордабасы») – 6 доп;
Хосе Канте («Қайрат») – 5 доп;
А.Жұмабек («Тараз»), Видемон («Ақтөбе»), 

А.Филипович («Атырау») – 4 доп. 

ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫНЫҢ ОЙЫНДАРЫ ТУР ӨТКЕН САЙЫН ҚЫЗА 
ТҮСУДЕ. ОСЫ АПТАДА КОМАНДАЛАР 7-8-ТУР ОЙЫНДАРЫН ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ. БІР ҚЫ-
ЗЫҒЫ, АЛҒАШҚЫ АЛТЫ ОЙЫННЫҢ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША КӨШ БАСТАП КЕЛЕ ЖАТҚАН 
«ҚАЙРАТ» ПЕН «ТОБЫЛ» КОМАНДАЛАРЫН 8-ТУРДАН КЕЙІН ҮЗДІК ҮШТІКТЕН ТАППАЙ 
ҚАЛДЫҚ. АЛМАТЫНЫҢ «ҚАЙРАТЫ» ҚАТАРЫНАН ЕКІ ОЙЫНДА ЖЕҢІЛДІ. «ТОБЫЛ» 
МҮМКІН БОЛҒАН АЛТЫ ҰПАЙДЫҢ ТЕК БІРЕУІНЕ ҒАНА ИЕ БОЛДЫ. ДӘЛ ҚАЗІР ТУРНИР 
КЕСТЕСІНДЕ АҚТАУДЫҢ «КАСПИЙ» КЛУБЫ КӨШ БАСТАП КЕЛЕДІ. ОДАН КЕЙІНГІ ОРЫН-
ДАРДА «ОРДАБАСЫ» МЕН «ТАРАЗ» ТҰР. 

«КАСПИЙ», «ОРДАБАСЫ», «ТАРАЗ»...
ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫНЫҢ 8-ТУРЫНАН КЕЙІН КӨШ  
БАСЫНДАҒЫ КОМАНДАЛАР АУЫСТЫ

«Ақжайық» – «Ақсу» – 0:1

«Қайрат» – «Тұран» – 0:1
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Полосу подготовила – Сауле МЕНДЫКУЛОВА,
журналист, специально для газеты «Қазақ Спорты»

СТРАНИЦА ИСТОРИИ

НА ПРОШЕДШЕМ В КЫЗЫЛОРДЕ ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 217 АТЛЕ-
ТОВ ИЗ 16 РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ. ПО СООБЩЕНИЮ 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ МАХАББАТ 
БОЛЬШИНОЙ В КОПИЛКЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ОДНА ЗО-
ЛОТАЯ, ТРИ СЕРЕБРЯНЫЕ И ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ. 

Обладателем «Золота» среди мужчин в весовой категории 
до 89 килограмм стал Сергей Петрович. Второе место заняли 
представители женской команды Айым Мухамеджанова до 
49 килограмм, Виктория Новикова до 76 килограмм и Карина 
Кузганбаева (до 87 кг). Закрывает тройку лидеров среди муж-
чин Жалгас Сеитов до 61 килограмм, Алишер Байбуров до 67 
килограмм ) и среди женщин Мира Ахметова (до 87 кг). 

Тимур Санжарович Сегизбаев в представ-
лении казахстанским болельщикам не нужда-
ется. Его имя навсегда останется в памяти лю-
дей, которые переживают и болеют за футбол 
в Казахстане. Спорт номер один в мире стал 
смыслом его жизни и шёл вместе с ним на всей 
её протяжении. Футбольный клуб «Кайрат» 
в обширном материале рассказывает о ярких 
моментах в жизни легенды казахстанского 
футбола.

Тимур Санжарович Сегизбаев родился в 
Семипалатинске 12 мая 1941 года. В 1944 году 
семья Сегизбаевых переезжает в Алма-Ату в 
связи с переводом отца по службе. В детстве 
Тимур Санжарович играл в футбол, как и все 
мальчишки. Все лето проводил в пионерском 
лагере в Талгарском ущелье. Как-то он участво-
вал в соревнованиях по футболу между лагеря-
ми, которые проходили на стадионе «Спартак» 
в парке культуры и отдыха имени М.Горького. 
Там его и заприметил тренер и директор дет-
ско-юношеской школы «Авангард» Козелько 
Г.А. и пригласил в свою секцию.

С 1955 года Сегизбаев – игрок юношеской 
сборной Казахской ССР по футболу. В 1959 году 
выступал в составе сборной Казахской ССР на 
первенстве Советского Союза среди футболь-
ных школ молодежи (Воронеж). Таланты орга-
низатора атак и бомбардирские качества начали 
проявляться у Сегизбаева еще до его прихода 
в «Кайрат».

До дебюта в главной команде республики 
на Спартакиаде школьников СССР в матче про-
тив армянской сборной Тимур совершил чудо. 
После первого тайма казахстанцы уступали 
соперникам – 0:5. А по истечении вторых 45 
минут счет на табло был 5:5. Все мячи забил 
Сегизбаев. Этот факт, если будет корректно, 
сродни тому, что сотворил выдающийся игрок 
50-х годов прошлого столетия Всеволод Бобров 
в матче сборной СССР и Югославии. Затем В. 
Бобров стал известным футбольным и хоккей-
ным тренером. В архиве Тимура Санжаровича 
сохранилась фотография с ним.

После окончания средней школы в 1958 году 
Сегизбаев поступает в Казахский государствен-
ный институт физической культуры. На вто-
ром курсе руководство вуза сообщило, что им 
заинтересовалась главная футбольная команда 
республики «Кайрат», которой в следующем 
году предстояло дебютировать в высшей лиге 
союзного чемпионата. С этого момента судь-
бы команды и ее игрока навсегда переплелись.

Тимур дебютировал в составе «Кайрата» 
в высшей лиге чемпионата СССР 12 мая 1960 
года, в день своего 19-летия. Это был первый 
сезон алма-атинской команды в элите совет-
ского футбола. К той игре «Кайрат» подошел в 
роли аутсайдера, в то время как «Беларусь» шла 
на первом месте. К тому же игра проходила в 
Минске. Однако именно в том матче «Кайрат» 
отпраздновал свою первую в высшей лиге по-
беду, главным творцом которой стал Сегизбаев. 
Молодой форвард забил два мяча, и «Кайрат» 
выиграл 2:0. Болельщикам «Кайрата» памятен 
гол футболиста в ворота московского «Торпедо» 
в 1962 году: Тимур играл в центре поля и про-
бил мяч с 35 метров. Мяч по немыслимой траек-
тории влетел в верхний угол ворот. Отчаянный 

бросок вратаря Кавазашвили А. только добавил 
красоты этому голу.

26 августа 1964 года в выездном матче с мо-
сковским «Спартаком» казахстанский напада-
ющий забил свои самые яркие голы. «Кайрат» 
в гостях со счетом 2:0 обыграл грозного со-
перника, и дважды поразил ворота Сегизбаев. 
Тогда патриарх советского футбола и легенда 
«Спартака» Старостин Н.П. сказал, что побе-
ды «Кайрата» достигнуты благодаря редким 
по исполнению ударам Тимура Сегизбаева. 
На следующий день после матча центральные 
газеты огромной страны вышли с заголовком 
«Тимур и его команда». А в родной республике 
он становится популярной личностью. Кстати, 
о Николае Старостине. Он в 1950-е годы не по 
своей воле жил в Казахстане и тренировал одну 
из футбольных команд. Но это совсем другая 
история.

В 1966 году Сегизбаев был выбран капи-
таном «Кайрата» и оставался им вплоть до за-
вершения карьеры в 1970 году. Помимо этого, 
Тимур Санжарович был комсоргом команды. 
Сегизбаев понимал, что всю жизнь он не смо-

жет быть футболистом, и стал готовить себя к 
завтрашнему дню: поступил в КазГУ имени 
С.М. Кирова на факультет журналистики. Играл 
и учился, причем довольно успешно.

К концу 60-х кайратовский капитан уже начи-
нает страдать от хронических травм. Сегизбаев 
был еще в состоянии выходить на газон, но 
он не мог позволить себе играть плохо. За три 
дня до своего 29-летия, 9 мая 1970 года, Тимур 
Сегизбаев в последний раз появился на поле в 
качестве игрока. Проводы ведущему футболисту 
были устроены во время домашней игры чемпи-
оната СССР против бакинского "Нефтчи".

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ

Всю свою игровую карьеру Тимур Сегизбаев 
посвятил одному единственному клубу, ко-
торым был алма-атинский «Кайрат». На 

протяжении 12 лет, нападающий защищал цве-
та главной команды республики и провёл в её 
составе свыше двухсот матчей.

«Я человек, посвятивший свою жизнь фут-
болу. Футбол был и остаётся в моей судьбе 

на первом месте... Футбол – это всё, это моё 
второе я. Если бы так было можно, всю жизнь 
ходил бы в футболке цвета золотистого колоса 
с голубой отделкой и цифрой «10» на спине, а 
на груди написал бы девиз: «Защита и честь», 
потому что для меня честь – это верность клубу 
при любых обстоятельствах», – говорил Тимур 
Санжарович о важности футбола в его жизни.

Будучи еще молодым студентом Казахского 
университета физической культуры, им заинте-
ресовалась Народная команда и именно с того 
момента судьба кайратовца приобрела новые 
обороты, которые в дальнейшем отразились на 
всей его жизни. Свой дебютный матч в составе 
казахстанской команды, игрок провёл наилуч-
шим образом, подарив своей команде победу в 
гостях у минской «Беларуси». Тогда дубль еще 
19 летнего Тимура Сегизбаева принёс первую 
победу «Кайрату» в Высшей лиге СССР.

Небывалую популярность, как и Тимуру 

Санжаровичу, так и всему «Кайрату», принесла 
гостевая победа над московским «Спартаком» 
в августе 1964 года. Тогда два гола в ворота 
столичной команды, принесли три очка в ко-
пилку алма-атинцев, а эта победа подарила 
нападающему известность на весь Советский 
союз. Центральные же газеты всей страны на 
следующий день вышли с громким заголовком 
– «Тимур и его команда!».

Но несмотря на всю ту популярность, кото-
рая взошла на его плечи, Тимур Сегизбаев оста-
вался всё таким же примером для партнеров по 
команде и её лидером.

 
НА ТРЕНЕРСКОМ ПОПРИЩЕ

В 1971 году, только завершивший карьеру 
Сегизбаев, пробует себя в качестве тренера. 
Первым клубом молодого специалиста стал кы-
зылординский «Автомобилист». Спустя всего 
два года, набравшись опыта в «Автомобилисте» 
и карагандинском «Шахтёре», будучи уже тре-
нером он возвращается в родной «Кайрат».

В алма-атинском клубе Сегизбаев провёл 6 
лет, после чего получил приглашение на долж-
ность главного тренера в довольно необычное 
место – в сборную Южного Йемена. На чуж-
бине, вдали от родины, специалист провёл три 
года и вернулся в родной Казахстан. В 1986 
году он сменил старшего тренера Леонида 
Остроушко и привёл команду к новым верши-
нам.

Вместе с «Кайратом» тренер Сегизбаев вы-
дал лучший результат в истории Высшей лиги 
СССР среди казахстанских команд. В том сезо-
не кайратовцы сумели подняться до седьмого 
места в турнирной таблице чемпионата СССР 
и остановиться всего в трёх очках от попадания 
в Кубок УЕФА, который сейчас носит название 
«Лига Европы».

СЛЕД В ИСТОРИИ

Имя Тимура Санжаровича Сегизбаева не 
осталось незаметным в истории современного 
«Кайрата». 25 сентября 2014 года юношеская 
Академии футбольного клуба «Кайрат» была 
названа в честь легендарного футболиста и 
почётного ветерана казахстанского футбола. 
И при входе в стены этой ультрасовременной 
Академии, каждый воспитанник «Кайрата» об-
ращает свой взгляд на фотографию легенды и 
на все те успехи, которые ему удалось достичь 
за его богатую спортивную карьеру.

Вне футбола Тимур Санжарович состоял в 
Коммунистической партии Советского Союза, 
являлся членом партии «Нуротан» и имеет 
статус кавалера ордена «Отан». Также за свою 
жизнь получил множество наград: мастер спор-
та СССР, заслуженный тренер Казахской ССР 
и Республики Казахстан, заслуженный деятель 
спорта и обладатель Ордена Национального 
Олимпийского Комитета Республики Казахстан.

Наследие Тимура Санжаровича Сегизбаева 
золотыми нитями вписано в страницы истории 
футбольного клуба «Кайрат». Знаменитый фут-
болист умер 15 декабря 2017 года.

Мы всегда будем помнить Вас.

Алим АНАПЬЯНОВ,
журналист,

специально для газеты «Қазақ Спорты»

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА «КАЙРАТА»
12 МАЯ 2022 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 81 ГОД СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОСЛАВЛЕННОГО ФУТ-
БОЛИСТА, ЛЕГЕНДЫ КАЗАХСТАНСКОГО ФУТБОЛА, КОМАНДЫ "КАЙРАТ" (АЛМА-АТА), 
СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА, ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ТИМУРА 
САНЖАРОВИЧА СЕГИЗБАЕВА.

«ТАТРАНСКИЙ СЛАЛОМ»
НА ПРЕДСТОЯЩЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ГРЕБНОМУ СЛА-
ЛОМУ В СЛОВАКИИ ГОТОВЯТСЯ ВЫСТУПИТЬ ЧЕТЫРЕ СПОРТСМЕ-
НА ОТ КАЗАХСТАНА. ЧЕСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ 
АДИЛЬ АМАНБАЕВ, АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ, АНАСТАСИЯ АНАНЬЕВА И 
ЕКАТЕРИНА ТАРАНЦЕВА. 

ВОСПИТАННИКИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТС-
КО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ БРОН-
ЗОВЫЕ МЕДАЛИ, СООБ ЩАЕТ 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ УПРАВЛЕ-
НИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАС-
ТИ МАХАББАТ БОЛЬШИНА.

В городе Шымкент завершился 
чемпионат Республики Казахстана 
по бадминтону, в котором приняли 
участие более 100 спортсменов 2004 
года и моложе. 

В ходе соревновании представи-
тели Акмолинской детско-юноше-
ской спортивной школы заслужили 

две «бронзы». Призерами стали в 
парной категории Жанель Дукенова 

и Дарья Брыткова. В смешанной же 
категории Жанель Дукенова.

НА ГЛАВНЫХ СТАРТАХ СТРАНЫ

СЕМЬ ЗВЕЗД ЧЕМПИОНАТА 

Адиль Аманбаев поделился под-
робностями о подготовке команды к 
предстоящему старту. 

«Сейчас мы находимся в Словакии, 
городе Липтовски-Микулаш. Здесь 
будут проходить соревнования 
«Татранский слалом». Это соревно-
вания международного уровня под 
эгидой Международной федерации 
каноэ (ICF). Пройдут они 7-8 мая. 
Подготовка проходит здесь же, на ка-
нале, где пройдут старты. Готовимся, 
проводим по две тренировки в день на 
канале. Тренировки у нас менее объ-
емные, но высокоинтенсивные, так 
как скоро уже старты. Делаем упор 

на скорость, чтобы разогнаться перед 
соревновательными заездами. Также 
делаем полные спуски для имитации 
соревновательных попыток.

На данном турнире выступят четы-
ре спортсмена от Казахстана. В связи 
с пандемией мы давно не выступа-
ли на европейских стартах, поэтому 
ждем эти соревнования и стараемся 
подойти к ним в лучшей форме. Этот 
турнир поспособствует лучшей под-
готовке к главному старту этого года 
– Азиатским играм. Мы в хорошей 
форме, как морально, так и физиче-
ски. Приложим все усилия», сказал 
Аманбаев.
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1. Функционалдық міндеттері:
ұйымның өндірістік, әкімшілік-шаруашылық және 

қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды;
ұйымның саясатын, стратегиясын және оны іске 

асырудың тетіктерін айқындайды;
ұйымның барлық құрылымдық бөлімшелердің 

олардың қызметін жетілдіруге бағытталған өзара тиімді 
іс-қимылы мен жұмысын ұйымдастырады;

мүліктің сақталуын және тиімді пайдаланылуын 
қамтамасыз етеді;

дене шынықтыру және спорт саласында аналитикалық 
жұмыстарды жүргізуді ұйымдастырады;

бұқаралық спортты басқару  жүйес і  мен 
ұйымдастыруды жетілдіру, жоғары білікті спортшыларды 
дайындау, спорт резервін іріктеу бойынша әдістерді, 
бағдарламалар мен ұсыныстарды әзірлеу бойынша 
ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді;

дене шынықтыру және спорт саласындағы 
мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау 
бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;

дене шынықтыру және спорт саласында семинарлар, 
конференциялар, көрме-жәрмеңкелер ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді;

ұйым қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды, 
дене шынықтыру және спорт саласында алғы шетел 
тәжірибесімен алмасу және зерттеуді ұйымдастырады;

ұйымның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры, әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры, өнім берушілер, тапсырыс 
берушілер мен банктерді қоса алғанда кредиторлар 
алдындағы міндеттемелерінің, сондай-ақ шаруашылық 
және еңбек шарттарының (келісімшарттардың) 
орындалуын қамтамасыз етеді;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жұмыстарын 
ұйымдастырады, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл шараларын қабылдауда дербес жауапкершілікте 
болады;

қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру, көтермелеу және 
жұмыстан шығару туралы шешім қабылдайды, ұйымның 
құрылымын, штаттық кестесін, ұйым қызметкерлерінің 
лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті 
органға ұйымның ғылыми-әдістемелік қызметі бойынша 
есебін ұсынады.

2. Кокурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
кадрларды даярлау бағыттары бойынша жоғары 

(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім: педагогикалық 
ғылымдар немесе бизнес және басқару немесе құқық;

басшылық лауазымдарда немесе ұйымның бейініне 
сай ұйымдарда мамандығы бойынша жұмыс өтілінің 
кемінде 5 жыл, докторлық (кандидат-үміткер) ғылым 
деңгейі болған жағдайда ғылыми-педагогикалық жұмыс 
өтілінің кемінде 3 жыл болуы.

3. Білуі тиіс:
1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Респуб ли-

касының Конституциясын; 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін; 2015 
жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін; 

Қазақстан Республикасының Заңдарын:
2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы»;
2011 жылғы 1 сәуірдегі «Мемлекеттік мүлік туралы»;

2041 жылғы 3 шілдедегі «Дене шынықтыру және 
спорт туралы»;

2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы»;

2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып 
алулар туралы»;

педагогика, психология және физиология негіздері; 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік 

санитария, өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптар.
4. Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға конкурс 

өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген мерзімде 
мынадай құжаттарды ұсынады:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек 

шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа 
қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны 
туралы бұйрықтардың көшірмелері;

6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 
міндетін атқарушысының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелді) 
бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, 
кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты 
(біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар 
беру, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың 
көшірмелері, сондай-ақ бұрынғы жұмыс орнының 
басшылығынан ұсынымдар және т.с.) бере алады.

Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғалардың құжаттары 
бұқаралық ақпарат құралдарында конкурс өткізу туралы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік 
15 (он бес) күн ішінде мына мекен-жай бойынша 
қабылданады: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, Министрліктер үйі, 
15-кіреберіс, 314 каб. Толық ақпарат алу үшін байланыс 
телефондары: +7 (7172) 74-02-52, 74-06-20.

  
____________________________

(азаматтық қызметкер)
 

Өтініш
Мені ________________________________________

бос лауазымына орналасу конкурсына қатысуға 
жіберуіңізді сұраймын.

Конкурс өткізу қағидаларының негізгі талаптарымен 
таныстым, олармен келісемін және орындауға міндеттеме 
аламын. Қоса берілген құжаттар:
_____________________________________________
_____________________ Мекен жайы және байланыс 
телефоны _________________________________

 
________          ____________________________________
(қолы)               (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

 
«___»_______________ 20 __ ж.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің  
Спорт және дене шынықтыру істері комитеті  «Дене шынықтыру және спорт бойынша 
республикалық оқу-әдістемелік және талдау орталығы» Республикалық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны директорының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды
1. Должностные обязанности:
руководит производственной, административно-хо-

зяйственной и финансово-экономической деятельностью 
организации;

определяет политику, стратегию деятельности орга-
низации и механизм их реализации;

организует работу и эффективное взаимодействие 
всех структурных подразделений организации, направ-
ленное на совершенствование их деятельности;

обеспечивает сохранность и эффективное использо-
вание имущества;

организует работу по проведению аналитической ра-
боты в области физической культуры и спорта;

осуществляет организационную работу по разработке 
методик, программ и рекомендаций по совершенствова-
нию системы управления и организации массового спорта, 
подготовке спортсменов высокой квалификации, отбора 
спортивного резерва;

организует работу по проведению курсов повышения 
квалификации и переподготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта;

осуществляет работу по организации семинаров, 
конференций, выставок-ярмарок в области физической 
культуры и спорта;

организует повышение квалификации специалистов 
организации, обмен и изучение передового зарубежного 
опыта в области физической культуры и спорта;

обеспечивает выполнение организацией обязательств 
перед единым накопительным пенсионным фондом, 
Государственным фондом социального страхования, 
фондом социального медицинского страхования, постав-
щиками, заказчиками и кредиторами, включая банки, а 
также выполнение хозяйственных и трудовых договоров 
(контрактов);

организует работу по противодействию коррупции, а 
также несет персональную ответственность за принятие 
мер по противодействию коррупции;

принимает решения о приеме на работу, переводе, по-
ощрении и увольнении работников, утверждает структуру 
организации, штатное расписание, должностные инструк-
ции работников организации;

ежегодно представляет отчет о научно-методической 
деятельности организации в уполномоченный орган в 
области физической культуры и спорта.

2. Требования к участнику конкурса:
высшее (или послевузовское) образование по направ-

лениям подготовки кадров: педагогические науки или 
бизнес и управление или право;

стаж работы по специальности на руководящих долж-
ностях или стаж работы в организациях, соответствующих 
профилю организации не менее 5 лет, при наличии ученой 
степени доктора (кандидата) наук стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет.

3. Должен знать:
Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 

1995 года;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 

4 декабря 2008 года; Трудовой кодекс Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года;

Законы Республики Казахстан:
«Об образовании» от 27 июля 2007 года,
«О государственном имуществе» от 1 апреля 2011 

года,

«О физической культуре и спорте» от 3 июля 2014 
года;

«О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 
года;

«О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года;
основы педагогики, психологии и физиологии;
требования по безопасности и охране труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности.
4. Лицо, претендующее на участие в конкурсе, 

представляет в сроки, указанные в объявлении о 
проведении конкурса, следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3)автобиографию, изложенную в произвольной фор-

ме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или тру-

дового договора, либо выписки из приказов о приеме и 
прекращении трудового с последнего места работы;

6) справку о состоянии здоровья по форме, утверж-
денной приказом исполняющего обязанности Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 
2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной ме-
дицинской документации организаций здравоохранения» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 6697).

Участник  конкурса  может  предоставить 
дополнительное относительно его образования, стажа 
работы, уровня подготовки (копии документов о 
повышении квалификации, степеней и званий, научных 
публикации, а также рекомендация предыдущего место 
работы и т.п.)

Прием документов для участия в конкурсе 
проводится 15 (пятнадцать) календарных дней с момента 
опубликования.

Документы принимаются нарочно или через почту 
по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр-т 
Мангилик ел 8, здания «Дом министерств», 15 подъезд, 
каб. 314. Подробную информацию можно получить по 
телефону   +7 (7172) 74-02-52, 74-06-20

___________________________________
           (гражданский служащий)

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие 
вакантной должности
_________________________________________________ 

С основными требованиями Правил проведения 
конкурса на занятие должности ознакомлен (ознакомлена), 
согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять.

Отвечаю за подлинность представленных документов.
Прилагаемые документы:

_________________________________________________ 
 
Адрес и контактный телефон ________________________
_________________________________________________

__________    _____________________________________ 
(подпись)          (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
 
«____»_______________ 20__ г.

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан объявляет конкурс на вакантную должность директора 
Республиканского государственного казенного предприятия «Республиканский  

учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту»

«БАРЫС»  
НАКОПИЛ ДОЛГИ
ХК «БАРЫС» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РАЗЪЯСНИЛ 
СИТУАЦИЮ С ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ В КЛУБЕ

В составе казахстанской команды 
57 спортсменов, 28 тренеров и спор-
тивных судей по 8 видам спорта: воль-
ная борьба, греко-римская борьба, та-
еквондо, каратэ, настольный теннис, 

дзюдо, легкая атлетика и плавание. 
Всего в играх планируется участие 
более 4 500 спортсменов из 100 стран, 
будет разыграно порядка 200 ком-
плектов наград по 20 видам спорта.

«Этой поездке предшествовала 
большая подготовка – тренировки, 
соревнования, отборочные старты. 
Вы уже продемонстрировали несги-
баемую силу духа и волю к победе. 
Сегодня каждый из вас – уже побе-
дитель. Желаю успехов на предсто-
ящих соревнованиях. Мы верим, 
что вы порадуете многочисленных 
болельщиков и достойно предста-
вите нашу страну. Удачи!», сказал 
министр культуры и спорта Даурен 
Абаев.

Чести нести флаг Казахстана 
удостоился чемпион 23-х летних 
Сурдлимпийских игр в Самсуне 
(Турция), призер Чемпионата мира 
и многих международных турниров, 
таеквондист – Аян Абдраш.

Напомним, что бороться за победу 
в составе сборной Казахстана будут де-
вять представителей Карагандинской 
области: Абдраш Аян, Антоненко 
Валентина, Абдиакатова Айжомол, 
Жакып Нурдаулет, Фрундин Виктор, 
Макатова Айда – таэквондо; Салмина 
Елена – каратэ; Бирюкова Алена и 
Кенжебек Диас – плавание.

КУБОК ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЕ-
ЖИ ПРОШЕЛ С 22 ПО 25 АПРЕЛЯ 
В ПОЛЬСКОМ ГОРОДЕ ПОЗНАНЬ. 
НАШИХ СПОРТСМЕНОВ СОПРО-
ВОЖДАЛ ТРЕНЕР СБОРНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО 
ДЗЮДО АЙБЕК ИМАШЕВ.

Мангистауские дзюдоисты - 
19-летние Нурсултан Жубаткан и 
Мерей Марханбетов выступали в 
двух подгруппах в весовой категории 
до 60 килограммов.

Нурсултан Жубаткан уступил 
спортсмену из Грузии и стал брон-
зовым медалистом.

Этого же спортсмена в борь-
бе за выход в финал одолел Мерей 
Марханбетов, тем самым взяв золо-
тую награду.

В составе сборной страны наших 
призеров на кубок Европы готовил 
Айбек Имашев. В родном Мангистау 
Нурсултана Жубаткана тренирует 
Жомарт Кобланов, а личный тре-
нер Мерея Марханбетова - Сапар 
Бурамбаев. Поддержку в подготовке 
также оказывал старший тренер по 

молодежи в Мангистауской области 
Пернехан Тулепов.

К слову, Нурсултан Жубаткан 
- нынешний финалист чемпио-
ната Казахстана по дзюдо, кото-
рый прошел в марте этого года 
в Актау.

Мерей Марханбетов - призер 

прошлогоднего Кубка Европы и фи-
налист Молодежных игр.

- Бойцы оправдали наши надеж-
ды. Их кандидатуры уже рассматри-
ваются на чемпионат Мира и Азии. 
Конечно, наша главная цель - это 
Олимпийские игры, - поделился 
Айбек Имашев.

В то же время хотим сообщить, 
что на данный момент клуб не име-
ет задолженностей перед игроками 
по заработной плате»,  говорится в 
сообщении.

Ранее Телеграм-канал «Трэш-
Хоккей» сообщил о том, что хокке-
исты астанинского «Барыса» про-
должают испытывать проблемы с 
задолженностями по заработной 
плате, передает Sports.kz.

«В казахстанском хоккейном 
клубе «Барыс» с декабря не выдают 
зарплату.

Легионеры начали бунтовать. 
Некоторых игроков уже просят съе-
хать с арендованного жилья.

Напомним, ранее клуб сообщал, 
что задержки по заработной пла-
те игрокам, тренерскому штабу и 
персоналу команды связаны с оп-
тимизационными работами, прово-
димыми в системе профессиональ-
ных Клубов (ранее находившихся в 
управлении ПСК «Астана»)», – пи-
шет ресурс.

Между тем согласно иссле- 

дованию Metaratings.ru, СКА, 
«Авангард» и «Ак Барс» в прошед-
шем году выплатили сотрудникам 
зарплаты на сумму более 2 млрд 
рублей каждый.

Финансовую отчетность по зар-
платам на ресурсе БФО предста-
вили лишь восемь клубов КХЛ. 
Наименьшие суммы на зарплаты 
среди них потратили «Северсталь» 
и «Нефтехимик».

СКА – 2,848 млрд рублей;
«Ак Барс» – 2,55 млрд;
«Авангард» – 2,395 млрд;
«Салават Юлаев» – 1,828 млрд;
«Локомотив» – 1,64 млрд;
«Автомобилист» – 1,478 млрд;
«Северсталь» – 700 млн;
«Нефтехимик» – 372 млн.
В КХЛ действует жесткий по-

толок зарплат игроков в 900 млн 
рублей на команду, однако в пред-
ставленные суммы входят также 
различные персональные и команд-
ные бонусы: например, за выход в 
финалы конференций или попадание 
в топ-3 лучших бомбардиров.

Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 

В СМИ ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТЯХ СО СТОРО-
НЫ КЛУБА ПО ВЫПЛАТАМ ЗА АРЕНДУ КВАРТИР. ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ 
«БАРЫС» ПОДТВЕРЖДАЕТ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ И СООБЩАЕТ, 
ЧТО ВСЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДУТ ПОГАШЕ-
НЫ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИМЕЮТСЯ ДОЛГИ ПО ВЫПЛАТАМ ЗА 
ФЕВРАЛЬ И МАРТ 2022 ГОДА.

СО ЗНАМЕНЕМ В РУКАХ
ЧЕСТИ НЕСТИ ФЛАГ КАЗАХСТАНА НА СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ УДОСТОИЛСЯ  
КАРАГАНДИНСКИЙ ТАЕКВОНДИСТ АЯН АБДРАШ

26 АПРЕЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РК СОСТОЯЛИСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ КАЗАХСТАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ДЛЯ УЧА-
СТИЯ В XXIV-Х ЛЕТНИХ СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ, КОТОРЫЕ СОСТО-
ЯТСЯ В Г. КАШИАС-ДУ-СУЛ (БРАЗИЛИЯ) В ПЕРИОД С 1 ПО 15 МАЯ, 
СООБЩАЕТ САЙТ УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

«ЗОЛОТО» И «БРОНЗУ» НА КУБКЕ ЕВРОПЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ДЗЮДОИСТЫ ИЗ МАНГИСТАУ
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• Тапсырыс – 547  • Таралымы – 3085 дана

Мәулетхан АҚСАНОВ – Директор
• Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына жауап бермейді.
• «Қазақ спорты» газетіне жарияланған материалдарды көшіріп немесе 

өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме 
жасалуы міндетті.

• Авторлар қолжазбасы өңделмейді және кері қайтарылмайды.
Жазылу индексі − 64190
• Газет ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінде 2011 жылы 

7 маусымда қайта тіркелген. Тіркеу куәлігі № 11855 – Г
• Газет ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 2017 жылдың 

24 қаңтарында қайта тіркелген. Тіркеу куәлігі № 16317Г.

Заңғар КЕРІМ – Бас редактор

Мәдина АСЫЛБЕК – Бас редактордың орынбасары
Бек ТӨЛЕУ – жауапты хатшы
Оңдасын ЕЛУБАЙ – ШҚО-дағы меншікті тілші
Eдіге ОРАЗ – тілші
Әділбек ЫДЫРЫС – менеджер
Зүлфия ЖҰМАҒҰЛ – есепші

Редакция мекенжайы: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы

Байланыс тел.: +77023840194 

Алматы қаласында: Мұқанов көшесі, 223 «в» үй.  
Тел.: 8/727/3784200, 3784202

• Газет «Қазақ спорты» газетінің компьютерлік орталығында теріліп, 
беттелді.

• Хат-хабар үшін: Поштамыздың абоненттік жәшігінің мекенжайы:  
№2714, 010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Асан Қайғы көшесі, 73-үй.

Газет «Алматы – Болашақ» АҚ баспаханасында басылады. Алматы қаласы, 
С.Мұқанов көшесі, 223 «в» үй. Тел.: 8/727/3783646, 3784010

№15 (5366) 30.04.2022

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

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
АЛДЫНДА  

ҚАРЫЗДАР ЕМЕСПІН

Василий ЖИРОВ, 
АТЛАНТА ОЛИМПИАДАСЫНЫҢ ЧЕМПИОНЫ:

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНДА БОКСТАН ТҰҢҒЫШ ОЛИМПИАДА ЧЕМПИОНЫ 
АТАНҒАН ӘРІ ҮЗДІК БОКСШЫҒА БЕРІЛЕТІН ВЭЛ БАРКЕР КУБОГЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗГЕН 
ОТАНДАСЫМЫЗ ВАСИЛИЙ ЖИРОВПЕН ӘҢГІМЕЛЕСУДІҢ СӘТІ ТҮСТІ. БҮГІНГІ 
ТАҢДА АҚШ-ТЫҢ АРИЗОНА ШТАТЫНДА ТҰРАТЫН 48 ЖАСТАҒЫ БОКСШЫ «ҚАЗАҚ 
СПОРТЫНА» ЭКСКЛЮЗИВТІ СҰХБАТ БЕРДІ. 

– Василий Валерьевич, 4 сәуір күні Қазақ-
станның үш бірдей Олимпиада чемпионы дү-
ниеге келіпті. Сізден бөлек, марқұм боксшы 
Бекзат Саттарханов пен 2016 жылы Риода 
жүзуден топ жарған Дмитрий Баландин бар. 
Өзіңіз туған күн тойлауға, атап өтуге қалай 
қарайсыз?

– Туған күн – мен үшін терең ойланатын 
сәт. «Маған артылған жүкті дұрыс арқалап 
жүрмін бе, не үшін бұл өмірге шыр етіп кел-
дім, барлығы да өз ретімен болып жатыр ма?» 
деген сұрақтар мені мазалайды. Жалпы, 4 сәуір 
– рухты азаматтар мен сұлу жандар дүние есі-
гін ашқан күн. Сондықтан бұл күннің өзіндік 
ерекшілігі бар деп ойлаймын. 

– Қазір Аризона штатында немен айна-
лысып жүрсіз?

– АҚШ-та бокс залым бар. Сол жерде бір 
топ адамды жаттықтырамын. Оларға өз денесін 
басқаруды үйретемін. Ең бастысы, эмоция деп 
ойлаймын. Соны дұрыс пайдаланып үйрену 
қажет. Маған жаттығуға әртүрлі адам келеді. 
Клиенттерім өте көп. Арасында танымалдары 
да бар. Егер менен бірдеңе үйренуді қалап тұр-
са, оларға әрдайым есік ашық. Барлығын жат-
тықтыра беремін.

– Қазақстанға оралғыңыз келмей ме?
– Америкада жүргеніме 20 жылдан асты. 

Мұнда адамдардың сана-сезімін өзгертуге, 
адамгершілігін арттыруға өз үлесімді қосып 
жүрмін. Бір кездері Қазақстанға келіп, жұмыс 
істегім келді. Алайда маған қолайлы ұсыныс 
түскен жоқ. Сосын жай ғана кетіп қалдым. 
Сондықтан өзімді Отан алдында қарыздармын 
деп есептемеймін. Ондай сезім жоқ. 

Көп адамдар тек армандап, елестететін 
жетістіктерге қол жеткіздім. Қазақстан та-
рихында алғаш болып Олимпиада чемпио-
ны атандым. Әлем кубогын Қазақстанға 
бірінші болып әкелдім. Қазақстан тарихын-
да кәсіпқой бокстан тұңғыш әлем чемпио-
ны атану бақыты да бұйырды. Сөйтіп 
Америкаға қаншама қазақ боксшыларына 
жол аштым.

– Қазір Қазақстанмен қандай байланы-
сыңыз бар? Туған-туыстарыңыздан бөлек 
кімдермен хабарласып тұрасыз? 

– Қазақстанға анда-санда туыстарыма, доста-
рыма қонаққа келемін.

– Балқаш қаласынан шыққан атақты 
адамдар аса көп емес. Көпшілік Балқаш 
дегенде сіздің есімді жиі атайды. Балалық 
шағыңыз өткен Қарағанды облысының бір 
шағын қаласына деген сағыныш бола ма?

– Балқаштан көп адамдар жазады. Оларға 
жауап бергеніме қуанамын. Жалпы, жер бетіне 
келген әр адамның өз жолы, өз міндеті бар. Соны 
орындау үшін осында жүрміз. 

– Былтыр бір сұхбатыңызда Джеймс 
Тонимен реванш өткізгім келеді деп айтып 
едіңіз. Ол ойыңыздан бас тартқан жоқсыз ба? 
Егер мүмкіндік болса, дайынсыз ба?

– Джеймс Тонимен жекпе-жек өткізу туралы 
келіссөз жүріп жатыр. Кездесу өтеді деп үмітте-
немін. Егер ол болмаса, басқасымен шығамын. 

– Енді өткенге шегініс жасасақ, Атлантада 
жартылай финалда Антонио Тарверді жеңген 
соң финалды күптей-ақ сізді Баркер кубогы-
на лайық деп шешім қабылдаған екен. Осы 
қаншалықты рас?

– 1996 жылы өткен Олимпиада ойындарына 
көз жүгіртсек, ең мықты боксшылар менің сал-
мағымда жиналған. Сондықтан үздік боксшы-
ларды жеңіп, тұғырдың ең жоғары сатысына 
көтерілгеніме қуаныштымын. Баркер кубогын 
жартылай финалдан кейін маған беру туралы 
шешім қабылдағанын естідім. 

– Дәл осы жартылай финалдағы кезде-
суіңізді әуесқой бокстағы ең басты жекпе-жек 
деп айтуға бола ма?

– Үздік жекпе-жектерімнің бірі деп санай-
мын. 1995 жылы әлем чемпионатының жарты-
лай финалында Тарверден жеңілгенмін. Сол 
кездесуді қайта қарап шықтым. Сондықтан 
Атлантада ол күтпеген қадамдарға баруыма 
тура келді. Жекпе-жек барысында боксты қой-
ып, төбелесуге бардым. Ол мұны күтпеді. Ал 
көшедегідей төбелесе кеткенде, қарсыласым не 
істерін білмей қалды.

– Сол Олимпиададан кейін көп ұзамай, 
кәсіпқой боксқа ауысып кеттіңіз. Кейін 
Сиднейге дейін неге күтпедім деген өкініш 
болмады ма?

– Кәсіпқой боксқа  ауысатынымды 

Олимпиадада жүргенімде білдім. Сондықтан 
ешқандай өкініш жоқ.

– Жалпы, кәсіпқой боксқа сіз секілді 22-23 
жаста ауысқан дұрыс па? Әлде әуесқой бокста 
біраз тәжірибе жинақтап кейін барған жөн бе?

– 22 жасымда мүмкіндіктің шегі жоқ екенін 
білдім. Егер адам шын қаласа, кез келген белесті 
бағындыруы мүмкін. Кәсіпқой бокста бұйырған 
белбеуге қол жеткіздім.

– Өзіңіз бокспен ерте қоштастыңыз. 
Қазақстанның тағы бір боксшысы Геннадий 
Головкин күні кеше 40 жасында жекпе-жек 
өткізді. Бокста 40 жасқа дейін жүру қауіпті ме?

– Спортпен қоштасуымның өзіндік себебі 
бар. Осы жетеді деп, өзімді тоқтатуға тура кел-
ді. Адам жан-дүниесінің даусын естуі керек. 
Ал басқа боксшы үшін жауап бере алмаймын. 
Әрбір адам өзінің мүмкіндігін бағалауы керек. 
Мүмкіндік деген шексіз. Соны дұрыс пайдала-
нуды біздің ішкі кертартпа ойымыз шектейді. 
Бұл өмірде кездейсоқ ештеңе жоқ. 

– Бапкеріңіз Александр Апачинскийдің 
«джек» деген неміс овчаркасымен қуып жат-
тығу жасатқаны осы күні аңыз секілді айты-
лады. Қазір мұндай қатал жаттығу боксқа 
қажет пе? Әлде бұл әдістеме ескірді ме?

– Александр Иванович кезінде қолынан 
келгеннің бәрін жасады. Бәлкім, қазір мұндай 
қауіпті жаттығулар қажет емес шығар. Алайда 
адамның денесі кез келген жағдайға, тіпті қалып-
тан тыс жайттарға дайын болуға тиіс. Жоғары 
мақсатқа қол жеткізу үшін нәтиже беретін жат-
тығудың өз пайдасы бар деп білемін. 

– «Апачинскийдің овчаркасы» туралы 
аңызды тағы бір өз аузыңыздан естігіміз ке-
леді...

– Менің ойымша, бұл жаттығу үдерісінің 
бір бөлігі саналатын. Ал сырттан бақылап 
тұратындарға кәдімгідей қорқынышты болып 

көрінетін. Апачинскийдің бұл әрекетін түсін-
бегендер көп. Не деп ұрысатындарын білмей-
тін. «Баланы қалай жаттықтырып жатырсың? 
Мынауың не?» дейтіндер болды. Бірақ сол кез-
дері бізде басқа жол жоқ еді. Бапкерім қолында 
бар мүмкіндікпен дайындады. Ол көп оқыды, 
ақылды адам. Үнемі өзін дамытуды ойлайтын. 
Қаншама видеолар қарады. Сосын бір шетел-
дік басылымдардың біріне шыққан сұхбатта 
америкалық кәсіпқой боксшылар жолбарыспен 
жаттығады дегенді көзі шалды. Біздің Балқашта 
жолбарыс та, арыстан да болмады. Есесіне 
«неміс овчаркасы» бар еді. 

Біз жаттығатын залдың үлкен дәлізі бар 
болатын. Мен сол дәліздің басында тұрамын. 
Ал овчарканы бір метр қашықтықта ұстайды. 
Дәліздің соңында есік бар. Ол жерде бірге жат-
тығатын балалар болады. Егер дәліз арқылы жү-
гіргенде ит қуып жетпесе, жігіттер есікті жауып 
үлгереді. Ал ит қуып жетсе, бұрылып үлгеруім 
керек. Қолымда арқан жіп болатын. Сонымен 
жағдайды бақылап отыратынмын. 

– Тістеп алған кезі жоқ па?
– Ондай сәттер болды. Ауруханаға барып тік-

тіргенбіз. Оң қолымда, арқамда, аяғымда тыртық 
қалған. Бірақ бұлар ұсақ-түйек. Апачинскийдің 
талаптары мұнымен бітпейді. Сосын ол жаттығу-
да ішкі бұлшықетті шынықтыру үшін күрекпен 
ұратын. Мен қолымды көтеріп тұрамын, бірге 
жаттығатын жігіттер шамалары жеткенше ұра-
ды. Сөйтіп бұлшықетті қатайтқан кездер болған. 

 – Әңгімеңізге рахмет. 

Әңгімелескен
Бек ТӨЛЕУ

Құрметті оқырман, Василий Жировтың 
әуесқой бокста жеке бапкері болған 
Александр Иванович Апачинский туралы 
мақаланы келесі санда оқисыздар.

Василий ЖИРОВ – 1974 жылы 4 сәуірде Қарағанды облысы, 
Балқаш қаласында дүниеге келген. Әуесқой бокста 
207 жекпе-жекте жеңіске жеткен. 1996 жылы Аталанта 
Олимпиадасында чемпион атанған. Екі дүркін әлем 
чемпионатының қола жүлдегері (1993, 1995 жылдары). 
Кәсіпқой бокста 1997-2009 жылдары 42 жекпе-жек өткізіп, 
оның 38-інде жеңіске жетіп, үшеуінде қарсыласына есе 
жіберген. Бір кездесу тең аяқталған. IBF тұжырымы бойынша 
бірінші ауыр салмақтағы әлем чемпионы (1999-2003).

Василий жекпежек сайын жеңіске жете берді Василий Жировтың Джеймс Тониге қарсы кездесуі


