
ГАЗЕТТІҢ КЕЛЕСІ НӨМІРІ 
9 ҚАРАШАДА ШЫҒАДЫ

ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАН!
Қадірлі спорт жанкүйер-

лері, спорт мамандары, жат-
тықтырушылар мен спорт-
шылар, «Қазақ спорты»  
газетіне 2023 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

М
ы

рз
ағ

ал
и 

А
Й

ТЖ
А

Н
О

В
,

бо
кс

та
н 

әл
ем

ні
ң 

ек
і д

үр
кін

 «
Ең

 ү
зд

ік 
ба

пк
ер

і»
 

Газет 1959 жылғы 
1 қаңтардан шыға бастады

Республикалық 
апталық qazaqsporty.kz №39 (5390)  №39 (5390)  

22 қазан 2022 жыл22 қазан 2022 жыл
Газет сенбі Газет сенбі 
күні шығадыкүні шығады kazakh_sporty@mail.ru

ЖҮЛДЕГЕРЛЕРМЕН 
КЕЗДЕСТІ

3

4

АдилетАдилет БАРМЕНКУЛОВ: БАРМЕНКУЛОВ:

Қасым-Жомарт Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:ТОҚАЕВ:

НАДО РАБОТАТЬ, УЧИТЫВАЯ 
РИСКИ, И ИДТИ ВПЕРЕД 6

20 ҚАЗАНДА МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ЖЕТІСУ 
ОБЛЫСЫНА ЖҰМЫС САПАРЫ БАРЫСЫНДА ӨҢІР ЖҰРТШЫЛЫҒЫМЕН 
КЕЗДЕСТІ. ПРЕЗИДЕНТ БҰЛ ӨЛКЕНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ, 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫ ӨТЕ ЖОҒАРЫ ЕКЕНІН АТАП ӨТІП, ЖЕТІСУ 
ОБЛЫСЫНДА ЗАМАНАУИ ШАҢҒЫ ЖӘНЕ БИАТЛОН КЕШЕНІ САЛЫНАТЫНЫН 
АЙТТЫ.

Президенттің айтуынша, ұлт ден сау лығын 
жақсарту үшін балалар спорты мен бұқара-
лық спортты насихаттау маңызды. «Дені сау 
ұлт» ұлттық жоба сында 2025 жылға қарай 
денешынық тыру және спортпен айналыса-
тын азаматтарды қамту ісін 50 пайызға жет-
кізу міндеті қойылған. Жетісу өңірінде бұл 
көрсеткіш – бүгінде 34 пайыз.

– Көздеген мақсатқа жету үшін спорт
инфрақұрылымын дамыту қажет. Мұны, 
әсіресе, ауылдық жерлерде қолға алған 
жөн. Ауылдарда модульді дене шынықтыру-
сауықтыру кешендерін салу керек. Олар тез 
салынады және көп қаражатты қажет етпейді. 
Былтыр Талдықорғанда Олимпиада талапта-
рына сай келетін заманауи бассейн ашылды. 
Мұндай бассейн Орталық Азияда жоқ. Енді 
облыста шаңғы спорты  түрлерін дамыту 
мәселесі бар. Жетісу тау лары бұл үшін өте 
қолайлы екені сөзсіз. Осыған байланысты 

Үкіметке облыста заманауи шаңғы және би-
атлон кешенін салу ісін қамтамасыз етуді 
тапсырамын, – деді Мемлекет басшысы.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы бұрынғы 
Алматы облысының жер көлемі тіпті үлкен 
болғанын, жергілікті басқару ісін жетілдіру 
үшін облысты екіге бөлу туралы шешім қа-
былданғанын жеткізді. Президенттің айтуын-
ша, бұл – мұқият ойластырылып жасалған 
қадам және тұрғындар үшін қолайлы екені 
анық. Қазір Жетісудың әлеуметтік-экономи-
калық қуатын арттыруға бюджеттен қаржы 
бөлініп, қолдау көрсетіліп жатыр. Бұл шешім 
аймаққа инвестиция тартуға, инфрақұрылым-
ды жақсартуға ықпал етеді.  

Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде Жетісу 
өңірінің дамуына тың серпін бе ретін кейбір 
мәселелерге арнайы тоқталды. Ең алдымен 
ауыл шаруа шы лығын дамытуды және азық-
түлік өнімдерін өндіруді бірінші мәселе 

ретінде атады. Оның айтуынша, таби ғаты 
жайлы, жері құнарлы Жетісу өлке сінің ауыл 
шаруашылығындағы әлеуеті өте зор.

– Бүгінде Жетісу облысы бойынша 100
мың гектардан астам пайдаланыл май жатқан 
жер анықталды. Жер – халықтың байлығы. 
Ол барлық азаматтың игілігіне жарауы керек. 
Әкімдер бұл мәселені қатаң бақылауда ұста-
уы қажет. Об лыстың суармалы жерлерді иге-
руге зор мүмкіндігі бар. Бүгінде аймақтағы 
жер суаратын желілердің 70 пайызы тозып 
тұр. Оның бәрін жаңғыртып, қалыпқа кел-
тіру керек. Ақсу, Алакөл және Сарқан ау-
дандарында суармалы жердің көлемін 18 
мың гектарға ұлғайтуға болады. Экология, 
геология және табиғи ресурстар министрлі-
гі облыс әкімдігімен бірлесіп, осыған орай 
нақты шаралар қабылдасын, – деді Мемлекет 
басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев Жетісудың ауыл 
шаруашылығындағы басым ба ғыт тың бірі 
– қант қызылшасы екеніне тоқ талып, еліміз-
дегі 4 қант зауытының екеуі осы жерде ор-
наласқанын атап өтті. Алайда шикізаттың 
жоқтығынан оның біреуі жұмыс істемей тұр.

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНДА
ЗАМАНАУИ ШАҢҒЫ ЖӘНЕ БИАТЛОН КЕШЕНІ САЛЫНАДЫ

1-11 ҚАЗАН АРАЛЫҒЫНДА ӘЗЕРБАЙЖАНДА 
16 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАХМАТ 
ОЛИМПИАДАСЫ ӨТТІ, ОҒАН ҚАЗАҚСТАН 
ҚҰРАМАСЫ ҚАТЫСТЫ.

Жарыс қорытындысы бойынша Сауат Нұрғалиев 
жеке есепте алтын медаль жеңіп алды, ал Иманғали 
Ақылбай қола жүлдегер атанды. Жарыс жүлдегер-
лерімен Мәдениет және спорт министрі Дәурен 
Абаев кездесті.

«Көптеген ірі халықаралық жарыстарда қазақ 
шахматшылары жеңіс тұғырынан көрініп келе 
жатқаны қуантады. Жасөспірімдер арасындағы 
дүниежүзілік шахмат олимпиадасы да соның 
айқын дәлелі. Бұл жетістік – балалардың, және 
олардың жаттықтырушылары мен федерацияның 
ауқымды әрі қажырлы жұмысының нәтижесі. Дәл 
осындай жеңіс шахматпен айналысуға түрткі бо-
лып, жеткіншектерімізді жігерлендіреді», деді 
Дәурен Абаев.

Айта кетейік, жалпы командалық есепте қазақ 
спортшылары Үндістан мен Иранның командала-
рын басып озып, төрттікке кірді.

ҮЛКЕН ДУЛЫҒАДАН
ҚОС ҚОЛА МЕДАЛЬ 

БІРІККЕН АРАБ ӘМІРЛІКТЕРІНДЕ ӨТІП 
ЖАТҚАН ДЗЮДОДАН ҮЛКЕН ДУЛЫҒА 
КЕЗЕҢІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР ҚОС ҚОЛА 
МЕДАЛЬ ЖЕҢІП АЛДЫ.



2 №39 (5390) 22.10.2022ЖАРЫС КӨРІГІ – НАМЫС

Бетті дайындаған – Оңдасын ЕЛУБАЙ,
«Қазақ спорты» газетінің Шығыс Қазақстан облысындағы меншікті тілшісі

ЖАҚЫНДА ҒАНА ЗАЙСАН ҚАЛАСЫНЫҢ СПОРТ МЕКТЕБІНІҢ ФУТБОЛ АЛАҢЫНДА «ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ СПОРТ ҚАЙРАТКЕРІ», ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНЕ 
ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ ҮЗДІГІ «ЗАЙСАН АУДАНЫНЫҢ БАЛАЛАР-ЖАСӨСПІРІМДЕР СПОРТ 
МЕКТЕБІ» КММ-ДЕ 44 ЖЫЛ ҚЫЗМЕТ АТҚАРҒАН, ОНЫҢ ІШІНДЕ 35 ЖЫЛ ОСЫ МЕКЕМЕНІҢ 
БАСШЫСЫ БОЛҒАН, ЗАЙСАН АУДАНЫНДА БАЛАЛАР-ЖАСӨСПІРІМДЕР СПОРТЫН ДАМЫТУҒА 
ОРАСАН ЗОР ҮЛЕС ҚОСҚАН ГАЛИМ ГАТЬЯТҰЛЫ МҰҚАТАЕВТЫ ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН ЖӘНЕ 
БАЛАЛАР ЖЫЛЫНДА 2010-2011 ЖЫЛДАРЫ ТУҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ШЫҒЫС 
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ БІРІНШІЛІГІ ӨТКІЗІЛДІ.

 Зайсан ауданының спортын жарты ғасырға 
жуық алға сүйреген Галим Гатьятұлы 1949 жылы 
8 сәуірде шырайлы шығыстың Күршім ауылында 
дүниеге келді. 1967 жылы Зайсан қаласының М.В. 
Ломоносов атындағы орта мектебін тәмамдап, сол 
жылы Өскемен қаласының педагогикалық инсти-
тутына оқуға түсіп, «Дене тәрбиесі» факультетін 
бітіріп, еңбек жолын 1971 жылы Шығыс Қазақстан 
облысы Ұлан ауданының балалар-жасөспірімдер 
спорт мектебінде оқу ісінің меңгерушісі болып 
бастаған. 1974 жылы Зайсан ауданының бала-
лар-жасөспірімдер спорт мектебінде оқу ісінің 
меңгерушісі болып жұмысын жалғастырды. 1979 
жылы Зайсан ауданының балалар-жасөспірімдер 
спорт мектебінің басшысы болып тағайындалды. 
Спортты ерекше сүйетін абзал азамат 2017 жылы 
осы мектепте 44 жыл қызмет етіп, зейнеткерлік 
демалысқа шықты. 

Галим Мұқатаевтың футболдағы көп жылғы 
жаттықтырушылық еңбегінде тәрбиелеген шәкірт-
терінің жетістіктері де ауыз толтырып айтар-
лық. Оның шәкірттері Шығыс Қазақстан облысы 
спартакиадасының бес дүркін чемпионы. Біздің 
кейіпкер спорт мектебінің оқу-жаттығу барысын 
жақсартуға, ұжымдық бірлестікке атсалысып, 
мектептің материалдық қорын байытты, облы-
стық, республикалық жарыстарға жүйелі түрде 
қатысуды қамтамасыз етті. Мектеп оқушылары 
облыстық және республикалық турнирларде фут-
бол, еркін күрес, бокс және волейболдан тұрақты 
түрде жүлделі орындардан көріне білді. Мектептің 
100-ден аса оқушысы спорт шебері және спорт 
шеберлігіне үміткер атағына ие болды. Ауданның 
қоғамдық және спорт өміріне белсенді қатысып, 
еңбегі елеусіз қалған жоқ. Галим Мұқатаев ҚазССР 
Білім министрлігінің грамотасымен, «Қазақстан 
Республикасының дене шынықтыру және спорт 
құрмет белгісімен», Қазақстан Республикасының 
«Құрметті спорт қайраткері» төсбелгісімен, Шығыс 
Қазақстан облысы әкімінің, Зайсан ауданы әкімінің 
мадақтамаларымен, алғыс хаттарымен марапат-
талды. 

Аты аңызға айналған ағамыз Галим Гатьятұлы 
2018 жылы ақпан айында өмірден озды. Бірақ арты-
на өшпес із қалдыра білді. Ағамыздың шәкірттері, 
туған-туысы, әріптестері еске алып, ұмытылмас 
тұлғаны ұлықтады.

Аталған жарысқа облысымыздың түк пір-
түк пірінен келген 130 жас футболшы қатысты. 

Турнирге Күршім, Риддер қаласы, Жарма, Көкпекті, 
Тарбағатай, Ақсуат, Зайсан аудандарының коман-
далары бақ сынады.

Жарыстың салтанатты ашылу рәсіміне ар-
найы Алматы қаласынан Галим ағамыздың 
апайы Кадрия әпкеміз және жездесі, Қазақстан 
Рес публикасына еңбегі сіңген жаттықтырушы, 
Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мұғалім, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «Халықтар 
бірлігі» орденінің иегері, ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің ғылыми консультативтік кеңесінің 
төрағасы, Қазақстан Республикасының Білім және 
ғылым министрлігінің «Ұлттық ғылыми практика-
лық дене шынықтыру орталығы РМҚМ» бас ғылы-
ми қызметкері, педагогика ғылымының докторы, 
профессор Анатолий Қожекенұлы Құлназаров қа-
тысты. Аудан әкімі Дулат Зайсанбекұлы Қажанов 
құттықтау сөз сөйлеп, жас футболшыларға фут-
бол алаңында үлкен жетістіктерге жетіп, еліміздің 
футболдан құрама командасының қатарында өнер 
көрсетіп, халықаралық аренада биік шыңдардан 
көрінуіне тілек білдірді.

Туыстарының атынан сөз сөйлеген Г.Мұқа-
таевтың жездесі А.Құлназаров жас футболшы-
ларды құттықтап, оларға спортта да, өмірде де тек 
жоғары жетістіктерге жетуіне тілек білдіріп, Зайсан 
ауданының абыройын асқақтатуды тіледі. 

Төрт күнге созылып, тартысты өткен дода-
да соңғы ойынға дейін жүлдегер командалар 
анықталған жоқ. Соңғы ойында Зайсан БЖСМ-нің 
2010 жылы туған «Зайсан-1» жасөспірімдер коман-
дасы, «Зайсан-2» командасынан басым түсіп, жеңіс 
тұғырына көтерілді. Риддер командасы мен Ақсуат 
ауданының жас футболшылары арасындағы ойын 
облыс біріншілігін қорытындылады. Тартысты 
өткен ойында 2:0 есебімен Риддер қаласының 
жасөспірімдері жеңіске жетіп, жүлделі ІІ орыннан 
көріне білді. Зайсан БЖСМ-нің екінші командасы 
«Зайсан-2» жүлделі ІІІ орынға ие болды.

Жарыстың қорытындысы бойынша Зайсан 
ауданы әкімінің орынбасары Р.Ә. Тауасаров, ШҚ 
облыстық «Аманат» партиясының Зайсан аудан-
дық филиалының хатшысы Б.Б. Балғабаев, Г.Г. 
Мұқатаевтың жездесі А.Қ. Құлназаров, Галим 
ағаның зайыбы Айгүл Беспаева жеңімпаздар мен 
жүлдегерлерге ШҚ облыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасының арнайы медальда-
рын, кубоктарын және грамоталарын салтанатты 
түрде табыс етті. І орын алған «Зайсан-1» БЖСМ 

командасына 250 мың теңгенің сертификаты, ІІ 
орын алған Риддер командасына 150 мың, ІІІ орын 
алған «Зайсан-2» командасына 100 мың теңгенің 
сертификаты тапсырылды.

Сондай-ақ ең үздік номинациялар бойынша 
төрешілер алқасының шешімімен алты ойыншыға 
ақшалай сыйлықтар тапсырылды.

Ең үздік қақпашы – Тілек Омарбеков, Күршім 
ауданы командасынан

Ең үздік қорғаушы – Батырхан Бауыржанов, 
Ақсуат ауданы командасынан

Ең үздік жартылай қорғаушы – Нұрәділ 
Ғабдуллин, Жарма ауданы командасынан

Ең үздік шабуылшы – Әділет Ақпердинов, 
«Зайсан-2» командасынан

Ең үздік мерген – Диас Қуанышев, Риддер ко-
мандасынан

Ең үздік ойыншы – Елдос Қанатбеков, 
«Зайсан-1» командасынан.

Жарыстың бас демеушісі А.Қ. Құлназаровқа, 
басқа да демеушілеріміз «Зайсан құрылыс 

компаниясының» басшысы Болат Ипекұлы 
Нұрасыл мырзаға, Г.Г. Мұқатаевтың 1963-1965 
жылдары туған, 1985-1987 жылдары туған шәкірт-
теріне, Зайсан қаласының кәсіпкерлері – футбол 
ойынының жанашырларына, №25 өрт сөндіру ме-
кемесіне алғысымыз шексіз. 

Галим Гатьятұлының ауданымыздың спорт мек-
тебіне, жасөспірімдер спортының дамуына сіңірген 
еңбегі ұшан теңіз. Осы жасалып жатқан іс-шара сол 
теңіздің тамшысындай. Бір қуанарлығы, ағамызды 
еске алу жыл сайын өткізілетін дәстүрлі турнирге 
айналып отыр. Өсіп келе жатқан бүгінгі ұрпақ ел 
басына күн туса, етігімен су ішкен есіл ерлерімізді 
әрдайым мақтан тұтып, сол кісілердің жүрген жол-
дарынан үлгі, өнеге алары сөзсіз.

Секен БОДАЕВ, 
ШҚО Дене шынықтыру және  

спорт басқармасының «Зайсан ауданының  
балалар-жасөспірімдер  

спорт мектебінің» директоры

ЗАЙСАН СПОРТЫН ӨРГЕ СҮЙРЕГЕН
МҰҚАТАЕВТЫ ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН ЧЕМПИОНАТ ӨТТІ

Ойын барысында Қостанай коман-
дасы әлсін-әлсін шабуылдағанымен, 
қарсылас қақпасынан саңылау таба 
алмай жүрді. Ал «Ақтөбе» тең ойын 
үшін келгендей көрінген. Матчтың 
87-минутында Адукор тәртіп бұзып, 
«Ақтөбе» қақпасына пенальти бел-
гіленді. Тараздан келген төреші Сәкен 
Байымбеттің бұл шешіміне наразы 
адамдар өте көп. Нүктеге «Тобыл» ка-
питаны Серікжан Мұжықов келген. Ол 
бірден қақпашыға тепті. Бірақ төреші 
VAR қарап, пенальтиді қайта орындауға 
мүмкіндік берді. Өйткені Серікжаннан 
бұрын «Ақтөбе» ойыншылары қозға-
лып қойған. Бұл жолы Мұжықов мүлт 
кеткен жоқ.

Енді премьер-лиганың үш туры қал-
ды. «Ақтөбе» егер осы үш матч ты да 
жеңсе, чемпион атана алады. Егер біре-
уінде ұпай жоғалтса, қолда тұрған ал-
тыннан айырылып қалуы әбден мүмкін. 
Өйткені, екінші орындағы «Астанамен» 
аралары 1 ұпайға дейін қысқарды.

Елорда командасы бұл турда 
Алматыда «Қайратты» оңай жеңді. Бір 
қызығы, матчта соғылған төрт голдың 
да авторы сол қапталдағы қор ғаушы 
Тимур Досмағамбетов. Мұн дай жағдай 
Қазақстан премьер-ли га сында сирек 
болады. Соңғы рет 2019 жылы Марин 
Томасов «Ақтө бе де» дәл осылай покер 
жасаған.

«Астана» енді «Ақтөбенің» сүрін-
генін күтеді.

Өзге матчтардан ерекшелеп айта-
тыны, Ақтаудағы «Каспий» мен 

«Мақтаарал» ойыны. Алаң иелері бірін-
ші таймда 2:0 есебімен алға шыққан. 
Бірақ үзілістен кейін жағдай өзгерді. 
Атакенттен келген команда алдымен 
таразы басын теңестірді. Сосын төреші 
қосқан қосымша минутта жеңісті 
жұлып алды. Қорытынды есеп – 2:4.

«Ордабасы» өз алаңында Максим 

Фединнің  голының арқасында 
«Шахтерден» үш ұпай алса, «Қызыл-
Жар» да «Атырауды» жеңіп, турнир 
кестесіндегі жағдайын сәл түзегендей 
болды. 

Түркістанда «Тұран» мен «Ақсу» 
кездесіп, қонақтар соңғы минутта 
жеңісті жұлып алды. 

«АҚТӨБЕ» СҮРІНІП, 
ДОСМАҒАМБЕТОВ ПОКЕР ЖАСАДЫ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 23-ТУРДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ:
«Ақжайық» (Орал) – «Тараз» (Тараз) – 0:0

«Каспий» (Ақтау) – «Мақтаарал» (Атакент) – 2:4
Голдар: Бриджидо, 11 (1:0). Бриджидо, 38 (2:0). Кәрімов, 56 (2:1). 

Нәрзілдаев, 67 – автогол (2:2), Кәрімов, 90+1 (2:3). Кенжебек, 90+2 (2:4).
«Ордабасы» (Шымкент) – «Шахтер» (Қарағанды) – 1:0

Гол: Федин, 71 (1:0).
«Тұран» (Түркістан) – «Ақсу» (Павлодар) – 0:1

Гол: Жақсыбаев, 90 (0:1).
«Тобыл» (Қостанай) – «Ақтөбе» (Ақтөбе) – 1:0

Гол: Мұжықов, 87 – пенальтиден (1:0).
«Қызыл-Жар» (Петропавл) – «Атырау» (Атырау) – 3:1

Голдар: Подио, 17 (1:0). Бушман, 25 (2:0). Филипович, 45+1 (2:1). Бушман, 
86 (3:1).

«Қайрат» (Алматы) – «Астана» (Астана) – 0:4
Голдар: Досмағамбетов, 10 (0:1). Досмағамбетов, 59 (0:2). Досмағамбетов, 

88 – пенальтиден (0:3). Досмағамбетов, 90 (0:4).

ҚАЗАҚСТАН ПРЕМЬЕР-
ЛИГАСЫНЫҢ 23-ТУРЫ КҮТПЕГЕН 
НӘТИЖЕЛЕР МЕН АЙҒАЙ-ШУҒА 
ҰЛАСТЫ. ТУРНИР КЕСТЕСІНІҢ 
БАСЫНДА КЕЛЕ ЖАТҚАН 
«АҚТӨБЕ» ҚОСТАНАЙДАҒЫ 
ЖАБЫҚ МАНЕЖДЕ ЕЛ 
ЧЕМПИОНДАРЫ «ТОБЫЛДАН» 
ЖЕҢІЛДІ. БҰЛ ОЙЫНДА 
ТӨРЕШІНІ КІНӘЛАЙТЫНДАР 
КӨП.

СЕРГИЕНКО – КҮМІС ЖҮЛДЕГЕР
ДЕНИС СЕРГИЕНКО ОҢТҮСТІК КОРЕЯНЫҢ СУНЧХОН ҚАЛАСЫНДА 
ӨТІП ЖАТҚАН МАУТИНБАЙКТАН АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ КҮМІС 
ЖҮЛДЕГЕРІ АТАНДЫ.

Қазақстандық 23 жасқа дейінгі 
велоспортшылар арасында 16,45 
шақырым жарыс жолында мәреге 
оңтүстік кореялық Сеонхун Чуннан 
кейін келді. Ал үздік үштікті тағы 
бір жарыс қожайыны Сеунг Со Хё 
түйіндеді.

Айта кетейік, бұл Қазақстан қор-
жынына түскен 2-медаль. Чем пио-
наттың алғашқы күні 20 км бола-
тын командалық эстафетада алтын 
жеңіп алған. Жалпы биылғы құрлық 
додасына 17 елден 200-ден астам 
атлет жиналған.

ГРАН-ПРИДЕ ҮЗДІКТЕР 
ҚАТАРЫНАН КӨРІНДІ
19-20 ҚАЗАН АРАЛЫҒЫНДА МАНЧЕСТЕР ҚАЛАСЫНДА 
(ҰЛЫБРИТАНИЯ) ПАРАТАЕКВОНДОДАН ӘЛЕМДІК GRAND PRIX G6 
ТУРНИРІ ӨТТІ, ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ ФЕДЕРАЦИЯНЫҢ БАСПАСӨЗ 
ҚЫЗМЕТІ.

Әлемнің 27 елінен ең үздік 86 спорт-
шының басын қосқан турнирде Нұржан 
Есілбаев шәкірттері үздіктер қатарынан 
көрінді. 57 келіде Камиля Досмалова 
қола медальға ие болса, 80 келіде-
гі Нұрлан Домбаев пен +80 келідегі 
Нышан Өмірәлі күміс жүлдегер атанды.

Атап өтер жайт, бұл әлемдік Гран-
приге үздік ондықта тұрған спортшылар 
ғана қатысты. Ал ұпай саны жағынан 
үздік алты спортшыға 2024 жылы 
Парижде өтетін Паралимпиадаға тіке-
лей жолдама беріледі.
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ТАШКЕНТТЕ ДЗЮДОДАН ӨТКЕН ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНДА ҚОЛА 
ЖҮЛДЕГЕР АТАНҒАН ЕЛДОС СМЕТОВКЕ ЕЛДІҢ ЫҚЫЛАСЫ ҚАШАН ДА 
ЕРЕКШЕ. МҰНЫ ЖАҚСЫ ТҮСІНГЕНДІКТЕН ДЕ ШЫҒАР, ӘРКЕЗ ӨЗІНЕ 
АРТЫЛҒАН СЕНІМДІ АБЫРОЙМЕН АҚТАП КЕЛЕДІ. ТІПТІ ИЫҒЫН 
ЖАРАҚАТТАП АЛСА ДА, МЕДАЛЬ ҮШІН КҮРЕСТЕ АЯНЫП ҚАЛМАЙ, 
КӨЗДЕГЕН МАҚСАТЫНА ЖЕТТІ.  

АЛАШТЫҢ ҰЛЫ – НАМЫСТЫҢ ҚҰЛЫ

– Елдос, медаль құтты болсын! 
Көңіл күйіңіз қалай?

– Рахмет, көңіл күй жақсы. Қола 
болса да алтынмен пара пар деп қа-
былдап, абыройымызды асқақтатып 
жатқан халқымызға мың да бір алғыс. 

– Жарысқа жарақатпен шыққа-
ныңызды көріп жанкүйерлеріңіз 
уайымдап қалды. Қолыңызды тек-
серттіңіз бе, қазір қалай?

– МРТ жасаттық. Қазір Алматыда 
ем қабылдап жүрмін. Бұлшық ет 
созылған, әйтеуір жыртылмапты. 
Дәрігерлер бақылауындамын. 

– Жарысқа жарақатпен барып 
едіңіз, әлде сол жерде ауыртып ал-
дыңыз ба?

– Негізі қолымды оқу-жаттығу 
жиындары кезінде ауыртып алған-
мын. Мамандар тексертуге кеңес 
берген. Өзім бармай қойдым. Көңіл 
күйге, ұстанымыма кедергісі тиіп 
кетер дедім. 

Жарыс кезінде де барынша ұмы-
туға тырыстым. Алғашқы екі кез-
десуде жақсы күрестім, иығыма да 
зиян келген жоқ. Үшінші белдесудің 
бірінші минутында шынтаққа құлап, 
иығымнан қатты зақым алдым. Сол 
иығым қолымды қимылдатқан сайын 
ауыра бастады. Амалсыз оң қолмен 
ғана күресуге тура келді. Ал оң қол 
тайпейлікке ыңғайлы еді. Оның әдіс-
теріне тосқауыл қоя алмадым. 

Қалай десек те тағдырға жазылға-
ны үшінші орын болып тұр ғой. 
Әйтпесе бұл қастандық емес, әдейі 
жасалған дүние емес. 

Олимпиада чемпионы, үш дүр-
кін әлем чемпионы Наохиса Такато, 
мені ұтқан тайпейлік балуандарға 
қарағанда менің абыройым жоғары 
болды. Залдағы атмосфера да соған 
дәлел. Жерлестерімнің қиқулап қол-
дағаны кәдімгідей желпіндіріп таста-
ды. Шетелдіктер де балуандардың 
арасында менімен суретке түсіп, ізгі 
тілектерін айтып жатты. 

– Залдағы сізге деген ықылас 

экранның бер жағындағы бізге де 
сезілді. Тіпті өзбекпен белдескенде 
де сізді қолдаушылар көп болған 
секілді...

– Жарыс қай елде өтсе, сол елдің 
жанкүйері басым болатыны анық 
қой. Бірақ қазақтар да аз болған жоқ. 
Ташкент жақын болғандықтан ба, 
бізді қолдауға барған бауырларымыз 
көп болды. Шыны керек, татамиге 
шыққанда залда тек қазақтар отқан-
дай көрінді. Жарыс жолына шықпай 
жатып-ақ атымды айқалап айтып, 
делебемді қоздырды. «Елдос, алға!» 
деген сөздері дзюдоға, халқыма деген 
махаббатымды арттыра түсті. Сол 
үшін дән ризамын. 

– Үшінші орын үшін күресте 
жергілікті балуанмен белдестіңіз. 
Осы айқас моральдық тұрғыда 
қалай өтті? 

– Ауыр белдесу болды. Себебі 
бір қолмен ғана күресуге тура келді. 
Бапкерім «айқасқа шықпасаң да рен-
жімейміз, денсаулық маңызды» деп 
те айтты. Бірақ ренжімейді екен деп 
татамиге шықпай қоя салуға намы-
сым жібермеді. Халық менің белде-
суімді көруге келгенде, мен қалай қо-
лымды сылтауратып алаңға шықпай-
ын?! Иығым осы жерде қалса қалсын, 
бірақ белдесемін деп тәуекел еттім. 

Тағы бір дүние, үйден кетерге 
ұлыма: «балам, саған медаль әке-
лемін» деп кеткенмін. Егер құрқол 
келсем, балам «әке, медалім қайда?» 
деп сұраса, не деп жауап беремін 
деп, осы сәттердің бәрін ой елегінен 
өткіздім. Осы мені қамшылай түсті. 

Жалпы, қазақтың мысы басып 
кеткені анық байқалды. Халықтың 
сенімі ерекше болды. Қарсыласым 
атымнан жеңіліп тұрғанын сезіп қой-
дым. Қазір бірінші кезекте атымыз, 
сонан соң өзіміз күресеміз. Ол менің 
атыммен арпалысып жүргенде, мен 
өзімен күресіп кеттім. 

– Құрамадағы өзге дзюдошы-
лардың өнеріне қалай баға бересіз?

– Олардың өнеріне баға беретін-
дей, не жетіп, не жетпегенін сарап-
тайтындай бапкерлік тәжірибем жоқ. 
Бұл – жаттықтырушыға қойылатын 
сұрақ. Бір ортада, құрамада жүріп, 
сыртқа шығып алып сынау дұрыс 
емес. Бірге жаттығамыз, олар сол 
жаттығуды менен артық жасамаса, 
кем жасамайды. Уа қыт керек, тәжіри-
бе керек. Себебі көбісі жас, 2000-2002 
жылғы балалар ғой. Дзюдода татами-
ге шыға салып жұл  дызың жарқырап 
кетеді деген дүние жоқ. Бұл спортта 
тек тәжірибе керек. 

Кейде жауапкершілікті тым көп 
алып қояды, бұл кезеңнен мен де 
өткенмін. Жастар арасында топ 
жарып, «енді ересектер арасында 
да атой салуым керек, бәрі маған 
ғана қарап отыр» деп мойнымызға 
ауыр жүкті өзіміз артып аламыз да, 
соның қысымымен күресу қиын 
болып кетеді. Әйтпесе біздің ба-
лалардың қай-қайсысы да алыспай 

беріспейді, арасында әлсізі жоқ. 
60 келідегі Мағжан Шамшадин да 
оңай шағылар жаңғақ емес. Менен 
кейінгі шыққан екінші әлем чем-
пионы. Гран Сламда да үздіктер 
қатарынан көрініп, рейтингте да 
жоғары тұр. Әлі-ақ мықтылығын 
дәлелдейді. 

– 60 келіге қайта оралдыңыз. 66 
келі ыңғайсыз болды ма?

– Токиодан соң 66 келіге ауысу 
туралы ой болды. Себебі салмағым 
65, тіпті 70 келіге дейін өсіп кетті. 
Бірақ қалпыма келе бастағанда сал-
мағым 64 келіге түсіп кетті. Ал 64 
келімен 66-да істейтін ештеңе жоқ. 
Себебі олар 73 келіден қуып келеді. 
Олардың алдымен салмағымен, со-
сын өзімен арпалысасың. Сонда да 64 
келіде жүріп-ақ 66-да күресе беремін 
дегенмін. Бірақ бапкерім Ғалымжан 
Жылгелдиев салмағымның кішкен-
тай екенін алға тартып 60-қа оралу-
ды ұсынды. 

Оның үстіне 60 мен үшін бөтен 
салмақ емес. Міне, 12 жыл бойы 
осы салмақта күресіп келемін. 60-қа 
оралғанда құдды өз ыдысымнан та-
мақ ішкендей болдым, 66-да бөтеннің 
ыдысына қол салғандай сезінгенмін. 
Дәмін де сезініп көрмедім. Жасым 
болса 30-ға келді. 66-да тұрақтау 
үшін тағы бір-екі жыл уақыт керек, 
сонан соң біртіндеп нәтиже көрсету-
ге ұмтыласың. Ал екі жылды бостан 
бос кетіре алмаймын. Олимпиадаға 
іліге алмасам, 2028 жылға ұмтылу 
керек, ол кезде жасым 36-ға толады. 
Сондықтан Парижде күрестің нүк-
тесін әдемілеп тұрып қойып, еліміз-
ге алтын медальмен оралсақ деген 
арман-мақсатымыз бар. Сол жолда 
еңбек етіп жатырмыз. 

– Арманыңызға жетіңіз, біз де 
тілекшіміз!

Әңгімелескен
Мәдина АСЫЛБЕК

ИЫҒЫМ ОСЫ ЖЕРДЕ 
ҚАЛСА ДА ТАТАМИГЕ 

ШЫҒАМЫН ДЕП ШЕШТІМ

Елдос Елдос СМЕТОВ:СМЕТОВ:

ҮЛКЕН ДУЛЫҒАДАН 
ҚОС ҚОЛА МЕДАЛЬ 

21 қазанда Абиба вьетнамдық 
Тинь  Тхи Хоанг  пен  румын 
Александра Попты ұтқан. Алайда ол 
ширек финалда А тобында көшбас-
шы атанған испан Джулия Фигероаға 
есе жіберді. Ал жұбаныш белдесуін-
де серб Милица Николичтен басым 
түсті.

Айта кетейік, Абиба Әбужақынова 
екі апта бұрын Ташкенттегі әлем чем-
пионатында қола жүлдегер атанған. 
Ол – қазақ қыздары арасында ӘЧ-
да жүлде алған тұңғыш дзюдошы. 

Сондай-ақ Әбужақынова тамызда 
Астанада өткен Азия чемпионаты-
ның финалына дейін жетіп, жапон 
Вакана Когаға есе жіберді.

Ал 52 келіге дейінгі салмақта 
күш сынасқан Ұлттық құрама өкілі 
Толғанай Әбеуова әзербайжан-
дық Гүлтай Мамедалиевадан ай-
ласын асырғ анымен, 29 жастағы 
швейцария лық Фабьен Кочерден 
жеңіліп қалды.

Ал екінші қола медальді Есет 
Қуанов алып берді. Ол 66 келіге 
дейін гі салмақта Алжирден келген 
Ваил Эззиннен айласын асырды.
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Кандидатураны Азия Олимпиадалық кеңесі (АОК) 
континентінің өкілі ретінде ұсынды, деп хабарлайды ҚР 
ҰОК баспасөз қызметі.

Тимур Құлыбаев  2015 жылдан бері  Азия 
Олимпиадалық кеңесі-құрлықтық қауымдастығының 
вице-президенті.

Айта кетейік, Тимур Құлыбаев спорт арқылы 
қоғаммен байланыс және әлеуметтік даму жөнінде-
гі Халықаралық Олимпиада комитеті комиссиясының 
қазіргі мүшесі.

2022 жылдың қыркүйегінде ХОК президенті Томас 
Бах Тимур Құлыбаевты БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсат-
тарына қол жеткізудің маңызды факторы ретінде спорт-
тың рөлін күшейту жөніндегі іс-шаралармен айналыса-
тын «Олимпизм 365» ХОК комиссиясына тағайындады.

ҰОКҚ-тың Атқарушы комитеті ҰОКҚ-тың басқа-
рушы органы болып табылады, оның құрамына ҰОК-нің 

32 өкілі, ҰОКҚ Президенті, ҰОКҚ-нің аға вице-прези-
денті, ұйымның Бас хатшысы және төрт жыл мерзімге 
сайланған Дүниежүзілік Олимпиадалық қозғалыстың ең 
белсенді қайраткерлері кіреді.

Айқас 5 қарашада Германияның Оберхаузен қала-
сында өтеді.

«Жан Кособуцкий өзіне тиесілі WBC International 
титулын қорғайды. Бұл Кличкодан кейінгі Германияда 
өтетін ауыр салмақтағы ең ірі жекпе-жек», делін- 

ген промоушеннің Instagram-дағы парақшасында.
Жан Кособуцкий бұған дейінгі соңғы жекпе-же-

гін мамырдың 21-інен 22-сіне қараған түні Гамбургте 
(Германия) өткізіп, француз Жоан Дюопаны (39-7, 26 
КО) жеңген еді.

ҚАЙТА САЙЛАНДЫ
ҚР ҰЛТТЫҚ ОЛИМПИАДА КОМИТЕТІНІҢ 
ПРЕЗИДЕНТІ ТИМУР ҚҰЛЫБАЕВ 2023-2026 
ЖЫЛДАР КЕЗЕҢІНЕ ҰОКҚ АТҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ 
ҚҰРАМЫНА ҚАЙТА САЙЛАНДЫ.

АЙҚАС 5 ҚАРАШАДА ӨТЕДІ
UNIVERSUM BOXING ПРОМОУТЕРЛІК КОМПАНИЯСЫ АУЫР САЛМАҚТАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БОКСШЫ 
ЖАН КОСОБУЦКИЙ (18-0, 17 КО) МЕН ГЕРМАНИЯ ӨКІЛІ ХУСЕЙН МҰХАМЕД (17-0, 14 КО) АРАСЫНДАҒЫ 
ЖЕКПЕ-ЖЕК УАҚЫТЫН РЕСМИ ТҮРДЕ ЖАРИЯЛАДЫ.
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– Қант қызылшасын өсіретін алқаптар азай-
ып кетті. Соның кесірінен импортқа тәуелділік 
арта түсті. Зауытты іске қосуға 2017 жылдан 
бастап жергілікті бюджеттен 12 миллиард теңге 
жұмсалды. Биыл жазда қант бірден қымбаттап, 
оның тапшылығы туындады. Оның бәрі құзыр лы 
органдардың салғырттығы мен бейқам дығының 
кесірінен болды, – деді Президент.

Мемлекет басшысы бос тұрған зауытты 
тезірек толық іске қосуды, қажет болса, басқа ин-
весторлар тартуды қарастыру керек екеніне на-
зар аударды. Сонымен қатар облыстағы екі қант 
зауытының қуатын 100 пайызға жеткізіп, 2026 
жылға қарай өндірілетін қант көлемін 180 мың 
тоннаға арттыру қажет екенін айтты.  Сондай-ақ 
облыстың көкөніс пен бау-бақша өсіру ісінде зор 
әлеуеті бар екенін, осы орайда заманауи қойма-
лар салу мәселесін шешу қажет екенін атап өтті.

Бұдан кейін Президент өнеркәсіпті дамыту 
және кәсіпкерлікті қолдау салаларына тоқталды. 
Өңірдегі өнеркәсіп саласының өсу динамикасын 
оң бағалап, жыл басынан бері 23 нысан пайда-
лануға берілгенін айтты.

– Бірнеше жылдан бері тоқтап тұрған жоғары 
сапалы кремний өндіре тін Kazsilicon зауытының 
жаңғыр тылып, іске қосылуын және темірді тіке-
лей тотықсыздандыратын «Электро марганец» 
зауытының құрылысын ерекше атап өткім ке-
леді. Екеуі де еліміз үшін маңызды кәсіпорын. 
Олар металлургия саласындағы озық техноло-
гияларды әзірлеу және тарату алаңына айналуы 
керек. Сондай-ақ облыста 2026 жылға дейінгі 
инвестициялық портфель жасалған. Онда 7 
мыңнан астам жұмыс орны ашылатын 162 жоба 
қамтылған. Жоспардан үлкен үміт күтеміз. Енді 
жобалардың жүзеге асырылуы қалай болатынын 
көреміз, – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев сапалы жұ мыс орын-
дарын құруға мүмкіндік бере тін өңдеу өнер-
кәсібіне жаңа инвесторларды белсендірек тар-
ту қажеттігін атап өтті. Сонымен қатар өңірдегі 
аккумулятор зауыты перспективасы зор іргелі 
кәсіпорынның бірі екенін айтты.

– Осы кәсіпорынның үздіксіз жұ мыс істеуі 
шикізаттың көлемі мен оның тұрақты жеткізілуі-
не тікелей байланысты. Сондай-ақ өнеркәсіптік 
акку мулятор шығаратын зауыт іске қосылады 
деп жоспарланып отыр. Бұл кәсіпорындарды қа-
жетті көлемде шикізатпен қамтамасыз ету үшін 
елден қорғасын сынықтарын шығаруға толық 
тыйым салу қажет, – деді Президент.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы мол тран-
зиттік мүмкіндікті ескере отырып, аймаққа ха-
лықаралық көлік-логис тикалық компанияларды 
тарту маңызды деп есептейді. Бұл үшін елімізде 
құрғақ порт, логистикалық және индустриялық 
аймақтарды қамтитын «Қорғас – Шығыс қақпа-
сы» арнайы экономикалық аймағы бар екенін 
еске салды.

– Достық стансасында жылына 9 миллион 
тонна жүк пен 300 мың контейнер қабылдап, 
жөнелте алатын терминал салу жоспарланып 
отыр. Сонымен қатар Hubei Kelison индустрия-
лық паркін салу жөнінде Қытаймен бірлескен 
жобаны жүзеге асыруға қатысты мәселелерді 
шешу қажет, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент шағын және орта бизнестің эко-
номикалық дамудың қарқыны мен өнімді жұ-
мыспен қамту деңгейін айқындайтын жетекші 
сектор екеніне тоқталып, мемлекет бұл салаға 
одан әрі қолдау көрсететінін жеткізді. Сондай-
ақ экономиканың қарқынды дамып келе жатқан 
салаларының бірі цифрлық технологияға тоқта-
лып, Астана мен Алматыда қуатты ІТ кластерлер 
қалыптасып келе жатқанын айтты. Оның ай-
туынша, Жетісу облысының да ІТ секторындағы 
әлеуеті зор.  Бұл аймаққа да білікті мамандарды 
тартуға болады. Ол үшін, ең алдымен, қажетті 
инфрақұрылымды дамытқан жөн.

Қасым-Жомарт Тоқаев тұрғын-үй ком-
муналдық шаруашылығы инфрақұ рылымын 

жаңғырту мәселесіне тоқталды. Оның айтуын-
ша, Жетісу халқының 90 пайызы орталықтан-
дырылған сумен қамтамасыз етілген.  Алайда су 
құбыры желілерінің едәуір бөлігі әбден тозып, 
1,2 мың шақырым құбыр желісі күрделі жөн-
деуді қажет етеді. Сондықтан өңірдегі құбыр 
желілерін кезең-кезеңімен жаңарту әкімдіктің 
бас ты міндеттерінің бірі ретінде айтылды.

– Тағы бір маңызды мәселе. Бұл – ауыз су-
дың сапалы болуын қамтамасыз ету. Мысалы, 
Текеліде жылдар бойы жалғасып келе жатқан 
түйткілді бәріңіз жақсы білесіздер. Қала тұрғын-
дары таза ауыз сусыз отыр. Бұл мәселені ұзаққа 
созбай шешу керек. Облыс және қала әкімдері 
аталған тапсырманың орындалуына тікелей жа-
уапты. Үкімет республика бюджетінен алдағы 
жылы қаржы бөлу мәселесін қарастыруға тиіс, 
– деді Президент.

Көгілдір отын облыс тұрғындарының 10 пай-
ызына ғана қолжетімді екенін айтқан Қасым-
Жомарт Тоқаев бірқатар елді мекенді газбен 
қамтуды тапсырды.   

– «Алматы – Талдықорған» магис тралды газ 
құбыры салынып, облыс орталығына газ толық 
берілді. 2025 жылға қарай Кербұлақ ауданынан 
Тал дықорған қаласының маңына дейін, барлық 
елді мекенді газбен толық қамтамасыз етуді 
тапсырамын. Сонымен қатар, «Талдықорған 
– Үшарал» бағы тында газ құбырын тарту ке-
рек. Бұл 180 мың адам тұратын Ақсу, Сарқан, 
Алакөл аудандарына газ жеткізуге мүмкіндік 
береді. Үкіметке осы жобаны кезең-кезеңімен 
қаржыландыруды тапсырамын. Жетісу облысын 
газбен қамтамасыз ету жұмысын тездету керек.  
Сонымен бірге газ желісіне қосылу құны аза-
маттар үшін тым қымбатқа түспеуі қажет, – деді 
Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев облыстағы жол мәсе-
лесіне де арнайы тоқталды. Оның айтуынша, 

«Талдықорған – Қалбатау – Өскемен» және 
«Үшарал – Достық» тас жолдары салынып жа-
тыр. Құзырлы органдарға жұмыс барысын қатаң 
бақылауға алып, келесі жылы толық пайдалануға 
беру тапсырылды.

– Кербұлақ және Панфилов аудандары 
арқылы өтетін республикалық күре жолды 
жөндеу мәселесі де өзекті болып тұр. Бұл – өте 
маңызды жол. Сондықтан Үкімет пен әкімдікке 
ондағы күрделі жөндеу жұмысын келесі жылы 
аяқтауды тапсырамын.  Қажетті қаражатты 
шұғыл қарастыру керек. Жолды сапасыз са-
луға болмайды және құрылыс созылып кетпеу-
ге тиіс. Бұл жергілікті жұрттың тұрмысы мен 
көлік қозғалысының қауіпсіздігіне тікелей әсер 
етеді. Облыстағы республикалық маңызы бар 
күре жолдарда болған жол апаттарынан 9 айда 
61 адам қайтыс болды. Бұл – жантүршігерлік 
көрсеткіш. Елімізде жол апаттары, оның ішінде 

адам өліміне әкеп соқтырған оқиғалар кө бейіп 
барады. Бұған еш жол беруге болмайды. Адам 
өліміне әкеп соқтыр ған әрбір жол апатын төтен-
ше жағдай ретін де қарастыру қажет. Адам өмірі 
– біздің басты байлығымыз, – деді Президент.

Мемлекет басшысы әлеуметтік инфра-
құрылымдар мәселесіне де арнайы тоқталды. 
Оның айтуынша, облыста апатты жағдайдағы 
мектептер мен үш ауысымда оқытатын мектеп-
тер жоқ. Бірақ босаңсуға болмайды. Мектеп мә-
се лесі әкімдіктің ерекше назарында болуға тиіс. 

Қасым-Жомарт Тоқаев бұған дейін Қазақ-
станда әлемнің жетекші бес техникалық уни-
верситетінің филиалдарын ашу туралы бастама 
көтергенін еске салып, өзінің тапсырмасымен 
Үкімет облыс әкімдігімен бірлесіп Талдықорған 
қаласында шетелдік ірі технологиялық универ-
ситеттің филиалын ашу мәселесін пысықтап 
жатқанын айтып өтті.

– Облыстың ерекшелігін ескере отырып, 
аталған университет ауыл шаруашылығы, өнер-
кәсіп, туризм және цифрлық технологиялар сала-
сы бойынша мамандар даярлайды. Бұл өңірден 
жастардың кетуін азайтып, жергілікті экономи-
каны жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету-
ге мүмкіндік береді, – деді Мемлекет басшысы.

Жиында биыл облыстың алты ауданындағы 
шалғай орналасқан шағын елді мекендерде ме-
дициналық пункттерге арналған 12 модульдік 
кешен салынатыны туралы айтылды. Ал 2024 
жылға дейін тағы 40 ауылда осындай нысан бой 
көтереді. Сонымен қатар өңірдегі бірқатар денса-
улық сақтау орнына күрделі жөндеу жүргізіледі.

Қасым-Жомарт Тоқаев Жетісу облы сының 
әкімдігі туризм саласын дамытуға айрықша мән 
беруі керек екенін айтты.

– Алакөл мен Балқаштың орасан зор әлеуеті 
бар. «Алтынемел» және «Жоңғар Алатауы» ұлт-
тық паркі – экологиялық туризмді дамыту үшін 

таптырмайтын жер. Текелідегі әйгілі Шажа және 
Қора сай лары керемет көріністерге толы. Міне, 
осының бәрі – тұнып тұрған байлық. Әрине,  
туристер көптеп келу үшін тиісті инфрақұрылым 
салып, қолайлы жағдай жасау керек. Бұл – оңай 
шаруа емес. Соңғы жылдары бұл бағытта бірша-
ма жұмыс атқарылды. Бірақ мұнымен шектелуге 
болмайды. Жетісу дағы ұлттық парктерде құны 
3 миллиард теңгеден астам инвестициялық жо-
балар жүзеге асырылмақ. Оған ірі инвесторлар 
тартылды, – деді Президент.

Сонымен қатар жиында облыстың экология-
сы туралы да айтылды. Теке лі қаласын қорға-
сын-мырыш комби натының қалдықтарымен 
ластау мәсе лесі көтеріліп,  жердің құрғап кетуіне 
жол бермеу үшін Балқаш жағалауын көгалдан-
дыруды қолға алу маңызды екеніне мән берілді. 
Мемлекет басшысы бұл жұмыстарды үйлестіру-
ді Экология министрлігі жүзеге асыруы керек 

екеніне тоқталды. Сондай-ақ уәкілетті органдар 
Қытаймен бірлесіп, трансшекаралық Іле өзені-
не судың жіберілуін бақылауға алуы қажеттігін 
атап өтті.

Мемлекет басшысы бүгінде әлем аума-
лы-төкпелі геосаяси жағдайға және бұрын-соң-
ды болмаған жаһандық сын-қа терлер кезеңіне 
қадам басқанын айтты. Президент қақтығы-
стар мен соғыстар көбейіп, елдер арасындағы 
сенімсіз дік күшейе түскенін атап өтті. Сондай-
ақ осындай күрделі жағдайда халқымыз дың 
бірлігі, қоғамдағы келісім мен тұрақтылықты 
сақтау ерекше маңызға ие екенін жеткізді. Бұған 
Қазақстан халқы Ассамблеясы зор үлес қосып 
келеді. Реформалар кезінде ұлттық диалогтің әм-
бебап алаңы ретінде танылған Ұлттық құрылтай-
дың маңызды рөлі туралы да сөз қозғалды. Бұл 
институттың қызметі билік пен қоғам арасын-
дағы ынтымақтастық негізінде халқымыздың 
бірлігін нығайтуға мүмкіндік береді.

– Мұндай жағдайда әр азамат өзінің сөзі мен 
іс-әрекеті үшін жауапкершілікті сезінуі керек. 
Бұл, ең алдымен, қоғамда белгілі тұлғаларға, 
саясаткерлерге, журналистерге, блогерлерге 
қатысты. Ағат айтылған сөздер мен орынсыз 
мәлімдемелердің салдары ауыр болуы мүмкін. 
Қазақ «Айтылған сөз – атылған оқпен тең» деп 
бекер айтпаған. Пікірлердің плюрализмін сақтай 
отырып, біз радикализмнің, экстремизмнің және 
сепаратизмнің кез келген көріністеріне жол бер-
меуіміз керек. Біздің қоғамға іріткі салу әрекет-
теріне заң аясында қатаң тосқауыл қойылады. 
Елімізде заң мен тәртіп бірінші орында тұруы 
керек, – деді Мемлекет басшысы.

Президент елімізде саяси рефор малардың 
жүргізіліп жатқанын айтып, оның мән-мағына-
сын түсіндірді.

– Шын мәнінде, әділдік болмаса, ешбір сала 
дамымайды. Халқымыз «Әділ істің – бәрі игі» 
деп бекер айтпаған. Құзырлы органдар, лауа-
зымды тұлғалар шешім қабылдағанда осыны әр-
дайым есте ұстауға тиіс. Әділетсіз шығарылған 
шешім биліктің беделін түсіреді. Қоғамға іріт-
кі салып, халықтың наразылығын тудырады. 
Сондықтан ешқашан әділдіктен аттауға болмай-
ды, – деді Мемлекет басшысы.

Бұдан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 
Жарлығымен өңірдің бірқатар азаматын мем-
лекеттік наградамен марапаттады. «Жетісу» 
әуе компаниясының президенті Қалмұхамет 
Дөңсебаев пен еңбек ардагері Әуесхан Мажай 
«Парасат» орденімен, еңбек ардагері Әміре 
Әрінов «Құрмет» орденімен, «Жазылбеков 
және К» шаруа қожалығының шопаны Ардақ 
Бекчойнов ІІІ дәрежелі «Еңбек даңқы» ор-
денімен марапатталды. Ал «Ерен еңбегі үшін» 
медалі «Есімжанов» шаруа қожалығының 
төрағасы Мұхит Есімжановқа, «Шапағат» медалі 
Безродных атындағы орта мектептің мұғалімі 
Светлана Минченкоға табыс етілді.

Мемлекет басшысы Талдықорған қаласында 
биыл маусым айында ашыл ған  «Айсұлу» Жетісу 
тігін фабри касы» ЖШС жұмысымен танысты. 
Фаб рика халықтың әлеуметтік осал топтарына 
жа та тын азаматтарды көптеп жұмысқа алған. 
Атап айтқанда, 26 көп балалы ана, 36 жалғыз-
ілікті ана, 11 мүм кін дігі шектеулі азамат қыз-
мет етеді.

Фабрика басшысы Президентке өндіріс ор-
нында қауіпсіз еңбек жағ дай лары жасалғанын 
және қызметкерлерге үш мезгіл тегін тамақ 
берілетінін, жұ мыс шыларды тасымалдау үшін 
тиісті көлік қарастырылғанын баяндады.

Заманауи тігін жабдықтарына ие кәсіпорын 
бүгінде бір рет қолданылатын медициналық 
бұйымдар (бетперде, халат, комбинезон) және 
арнаулы киім формаларын тігеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев фабриканың өңірде 
шағын және орта бизнесті дамытуға үлгі бола-
тынын айтты. Прези дент фабриканың жұмыс-
ын жоғары баға лап, өңірде шағын және орта 
бизнесті дамытуға үлес қоса беруіне тілектестік 
білдірді.

Қасым-Жомарт Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:ТОҚАЕВ:

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНДА
ЗАМАНАУИ ШАҢҒЫ ЖӘНЕ БИАТЛОН КЕШЕНІ САЛЫНАДЫ
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КҮНІ КЕШЕ БАХРЕЙН ЕЛІНДЕ АУЫР 
АТЛЕТИКАДАН АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫ 
АЯҚТАЛҒАН БОЛАТЫН. ОСЫ СЫНДА 
ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫ САПЫНАН 
АЛТЫН АЛЫП, ЕЛ МЕРЕЙІН АСЫРҒАН 
СПОРТШЫНЫҢ БІРІ – АСЫЛЖАН БЕКТАЙ.
ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚ ӨРЕН 89 КЕЛІГЕ 
ДЕЙІН САЛМАҚТА ТОП ЖАРДЫ. 
ЖЕҢІСКЕ ЖЕТКЕН СПОРТШЫМЕН 
«ҚАЗАҚ СПОРТЫ» ГАЗЕТІНІҢ ТІЛШІСІ 
АЛҒАШҚЫЛАРДЫҢ БІРІ БОЛЫП 
СҰХБАТТАСТЫ.

– Асылжан, жеңіс құтты болсын! Жарыс 
қалай өтті? Елге қашан оралдыңдар?

– Құттықтауыңызға рахмет! Азия чемпиона-
ты жоғары деңгейде өтті. Ұйымдастырушылар 
жақсы дайындалған екен. Өзім олимпиадалық 
салмақта (89 келіге дейін) қатыстым. Біздің құра-
ма екі бөлініп келді. Жарыстың алғашқы күн-
дерінде өнер көрсеткендер бірінші болып елге 
қайтса, біз екінші топпен 14 қазан күні келдік. 

– Бұл сенің ересектер арасындағы 
алғашқы халықаралық жарысың ба?

– Бұған дейін тамыз айында Түркияның 
Конья қаласында өткен Ислам ойындарына 
қатысқанмын. Анадолы елінде үздік үштіктен 
көрінгенмін. Жұлқа көтеруден 162 келі көтеріп, 
екінші орынға тұрақтасам, серпе көтеруде 191 
келімен қола жүлде бұйырды. Қоссайыстағы 
нәтижем – 353 келі.

Осы жолы Бахрейнде көрсеткішімді жақсар-
та түстім. Алғашқы жаттығуда 165, екіншісінде 
197 келіні еңсердім. Сөйтіп 362 келімен чемпион 
атандым. Ислам ойындарымен салыстырғанда 
қоссайыстың қорытындысы бойынша 9 келіге 
жоғары көтердім. Нәтижеме көңілім толады. 
Ойға алған жоспарым орындалды. 

– Бахрейнде басты қарсыласың кім бол-
ды?

– Өзбекстанның Сарварбек Зафаржонов 
есімді спортшысы бар. Былтыр өз елінде өткен 
әлем чемпионатында екінші орын алған. Ислам 
ойындарында топ жарған. Бұл жолы ол жүлдеден 
тыс қалды. Азия чемпионатына барғандардың 
арасында ең атақтысы осы жігіт.

– Әзірге салмақ ауыстыру ойда жоқ па?
– Бұл олимпиадалық салмақ. Осы сал-

мақта қаламын. Салмақ қуу жағынан проб-
лема жоқ. 

– Биылғы маусым осымен аяқталды ма? 
Әлде жарыстарға қатысасың ба?

– Желтоқсан айында Колумбия астанасы 
Богота қаласында жылдың басты додасы әлем 
біріншілігі өтеді. Қазір сол додаға қызу дайын-
дықты бастап кеттік. Маусымды әлем чемпио-
натынан кейін аяқтаймыз.

– Дүние жүзінің мықтылары келетін до-
даға 89 келіде Қазақстаннан өзің барасың ба? 
Әлде әлі белгісіз бе?

– Алда ішкі іріктеулер болады. Дегенмен өз 
салмағымда мен фаворитпін. 

– Колумбияда жүлде әкелуге мүмкіндік 

бар ма? Қарсыластарыңның  көрсеткіштерін 
қарап көрдің бе?

– Әлемдік деңгейде өнер көрсетіп жүрген 
атлеттердің нәтижелерін білемін. Әзірге менің 
көрсеткішім жүлдеге жетпейді. Бірақ ондықта 
бармын. Қазір Шымкент қаласында оқу-жаттығу 
жиыны жүріп жатыр.

– Бапкерлерің туралы айтып өтсең?
– Алғашқы бапкерім – туған жерім Қызылорда 

облысының Шиелі ауданындағы Қалдыбай 
Тоқбаев. Ол кісі спорт саласының ардагері. 
Біраз мықтылардың томағасын сыпырды. Қазір 
екінші жаттықтырушым бар. Есімі – Даниель 
Есмағамбетов. 

– Отбасында неше ағайындысыңдар?
– Өзім Шиеліде дүниеге келгенмін. 

Отбасымызда үш ағайындымыз. Екі ағам бар. 
Жалпы, әке-шешемді қосқанда бес адамбыз. 

– Қай жерде білім алып жүрсің?
– Алматыдағы Спорт және туризм акаде-

миясының төртінші курс студентімін. Биыл 
бітіремін. 

– Спортқа не жасыңда келдің?
– Алғашында ауылда футбол ойнайтын-

мын. Сосын 2012 жылы ауыр атлетикаға кел-
дім. Спорттағы жолым сол Шиеліде басталды. 
Кейіннен Алматыдағы Республикалық спорт 
мектеп-интернатына түстім. Алдымен мектебін-
де екі жыл, кейін колледжінде үш жыл оқыдым.

– Республикалық спорт мектеп-интер-
нат-колледждің айналысында биыл дау 
көп болды. Мектебі жабылып, тек колледжі 

қалды. Шенеуніктер нәтиже төмендеп кетті 
дегенді алға тартады...

– Менің бітіріп кеткеніме төрт жыл бол-
ды. Өзім оқыған тұста республикада алдыңғы 
қатарда жүретінбіз. Көрсеткішітеріміз өте 
жақсы болды. Бапкерлердің де, оқушылар-
дың да арасында мықтылар жетерлік. Сол 
жерден үйренгеніміздің арқасында ұлттық 
құрама деңгейіне дейін жетіп отырмыз. Оның 
орналасқан жері де қолайлы      – орталықта. 
Төсек-орны жеткілікті, тамақтары уақтылы 
берілетін. Оқу жағынан да біздің балалар 
алда жүретін. 

– Осыған дейін басқа қандай жетістіктер-
ге жеттің?

– Бұған дейін төрт халықаралық жарысқа 
қатыстым. Үш Азия, бір әлем біріншілігі. 2017 
жылы жасөспірімдер арасындағы әлем чем-
пионаты мен Азия біріншілігінен қола жүлде 
алғанмын. 

– Ауыр атлетикадағы ең өзекті мәселенің 
бірі – допинг. Спортшыларымыз жиі ілігеді. 
Өзің осы жағына қаншалықты мән бересің?

– Халықаралық жарыстарға шығып жүрген 
соң, үнемі қадағалаудамыз. Аяқ астынан келіп 
тексере салады. Елдің намысын қорғап жүрген 
соң, барлығына мұқият қараймыз. Кәсібилік қа-
жет. Дәрігелеріміз бар. Кеңестерін айтып тұрады. 
Білмегенімізді сұрап тұрамыз.

– Ауыр атлетиканы таңдауыңа не себеп 
болды?

– Алғаш жаттығу залына досым ертіп 
апарған. Сосын сол жердегі балаларды көріп 
қызығушылығым артты. Біз Илья Ильин, Алмас 
Өтешовтерге еліктеп өстік. Солар секілді чем-
пион болуды қаладық. Үш ай тұрақты қатысып, 
жарысқа апарды. Бірден екінші орын алып, ауыр 
атлетикада жетістікке жетуге деген ынтам артты. 

– Әлемдік деңгейде спортшылардан қай 
атлеттің өнері ұнайды?

– Румыниялық Габриэль Синкраян деген бар. 
2016 жылы Рио Олимпиадасында 85 келіде қола 
медаль алған. Бірақ допингке ілігіп, оның жүл-
десі біздің жерлесіміз Денис Улановқа бұйырды. 
Сол атлеттің техникасын ұнатамын. Интернеттен 
видеоларын қарап, қызығамын. Өзіме керек тұ-
сын алуға тырысамын. 

– Қолың босағанда немен айналысың?
– Бала кезден футбол ойнап өстім ғой. Бос 

уақыт болса доп тебеміз. Сосын грэпплинг де-
ген бар. Жігіттермен алысып-жұлысып тұрамыз. 

– Футболдан қай команданың жанкүй-
ерісің?

– Криштиану Роналду «Реалға» келгенде сол 
клубқа жанкүйер болып бастағанмын. Содан бері 
Мадрид клубының фанатымын.

Әңгімелескен
Бек ТӨЛЕУ

ИЛЬИН МЕН 
ӨТЕШОВКЕ 

ЕЛІКТЕП ӨСТІК 

– Алғаш жаттығу залына досым ертіп апарған. Сосын сол 
жердегі балаларды көріп қызығушылығым артты. Біз Илья 
Ильин, Алмас Өтешовтерге еліктеп өстік. Солар секілді 
чемпион болуды қаладық. Үш ай тұрақты қатысып, жарысқа 
апарды. Бірден екінші орын алып, ауыр атлетикада жетістікке 
жетуге деген ынтам артты. 

АсылжанАсылжан БЕКТАЙ,  БЕКТАЙ, 
АУЫР АТЛЕТИКАДАН 2022 ЖЫЛҒЫ АЗИЯ ЧЕМПИОНЫ:
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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА АДИЛЕТ 
БАРМЕНКУЛОВ РАССКАЗАЛ  
О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ФУТБОЛА НА КЛУБНОМ И 
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. ТАКЖЕ 
РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ 
ДЕТСКОГО И ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА  
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

– Адлет Назарбаевич, спасибо, что согла-
сились побеседовать с нами! Национальная 
сборная Казахстана по футболу выиграла 
группу в Лиге Наций УЕФА. Расскажите, 
пожалуйста, что поспособствовало данной 
победе? Как команда быстро изменилась за 
столь короткое время?

– Была проведена системная работа. Все 
это лежит в организации труда. Была создана 
универсальная среда для работы и взаимодей-
ствия всех служб по вертикали и горизонтали. 
Слаженная работа административного блока, 
тренерского штаба и, конечно, команды, осно-
ванная на взаимодействии и уважении друг к 
другу, дала феноменальный эффект.

Таким образом, мы добились исторической 
победы. И это только начало. Впереди нас ждет 
очень много работы. Нам нужно усилить ме-
дико-биологическую службу, создать мощную 
аналитическую группу, которой сейчас нет. Мы 
уже начинаем готовиться к предстоящей ква-
лификации Евро-2024, и в рамках подготовки 
мы проведем два товарищеских матча против 
Узбекистана и ОАЭ.

– Часто ли вы идёте на риски?
– Риск риску рознь. Нельзя работать с ри-

сками как с неким фильтром. Надо работать, 
учитывая риски, и идти вперед. Естественно, 
мы работаем, просчитывая каждый свой шаг.

– Один из ваших больших рисков, навер-
ное, можно назвать назначение на пост глав-
ного тренера сборной Казахстана Магомеда 
Адиева, который не был известен широкой 
общественности. Сейчас в Лиге «В». Почему 
выбор был сделан именно в его пользу?

– Магомед Адиев – это тренер, футбольный 
менеджер, который готов к изменениям и очень 
быстро осваивает все новое. Он соответствует 
той модели компетенции, которую мы опреде-
лили для главного тренера.

– Несмотря на успех и национальной 
сборной, результаты отечественных клубов 
оставляют желать лучшего. В этом году ни 

одна наша команда не пробилась в группо-
вой этап Лиги чемпионов, Лиги Европы, 
даже Лиги конференций. С чем, по Вашему 
мнению, связана такая неудача?

– Нужно будет подчеркнуть, что за послед-
ние 10 европейских сезонов 7 раз клубы игра-
ли в групповой стадии еврокубках. Да, в этом 
году клубы выступили неудачно – это факт. Есть 
одна общая причина – это отсутствие должно-
го уровня менеджмента во всех клубах. К тому 
же, каждая команда развивается, опираясь на 
собственные технические и финансовые воз-
можности. Поэтому и результаты могут быть 
абсолютно не стабильными.

Задача федерации – создать эффективную 
систему проведения чемпионатов. Если мы хо-
тим сделать конкурентоспособный чемпионат, 
мы должны перейти на более плотный кален-
дарь, увеличить интенсивность игр. Кроме того, 
мы готовы ставить жесткие требования к клу-
бам по инфраструктуре вплоть до создания за-
крытой лиги. Но все это работать не будет пока 

мы не повысим уровень менеджерской и фи-
нансовой грамотности руководителей клубов.

– Безусловно, результаты национальной 
сборной тесно связаны с внутренним чем-
пионатом. Какая работа проделывается для 
повышения уровня Премьер-Лиги?

– Сейчас мы работаем над запуском Школы 
подготовки футбольных менеджеров, потому 
что нам нужны сильные кадры. Планируем за-
пускать школу подготовки тренерского штаба. 
И конечно важна работа и по судейству. Для это-
го создается школа повышения квалификации 
судей. Воспитание судьи – это тоже долгосроч-
ный процесс как воспитание игрока или трене-
ра. Мы планируем развивать школу молодого 
арбитра, привлекая западных специалистов.

Сезон 2022 года – это первый сезон, который 
мы проводим полноценно с использованием си-
стемы VAR. Это большое достижение, так как 
не все 55 ассоциаций УЕФА могут похвастаться 
данной системой. Мы среди тех, кто в короткие 
сроки смог внедрить ее, получить лицензию, 
обучить людей, технический персонал и судей. 
Это тоже способствует уровню чемпионата.

Также для повышения уровня чемпионатов 
со следующего сезона мы уже планируем требо-
вать с клубов наличие подогрева полей на ста-
дионе, улучшение спортивной инфраструктуры.

– Не скрываем, что у нас низкая посещае-
мость некоторых матчей чемпионата. Какая 

работа проделывается для привлечения бо-
лельщиков?

– Я не сказал бы, что низкая посещаемость. 
Допустим, мы видим, что в Актобе болельщики 
активно посещают матчи, в этом году большая 
посещаемость в Таразе и Шымкенте. Конечно, 
это в первую очередь работа клубов, ведь они 
должны быть заинтересованы в том, чтобы 
люди приходили на их матчи. Со своей стороны, 
мы проводим работу с молодежью совместно 
с партией Аманат, привлекая волонтеров через 
созданные молодежные фонды во всех регио-
нах страны.

– Ещё одна важная тема – женский фут-
бол. Какие меры будут приниматься для 
развития женского футбола в Казахстане?

– Мы должны начинать с разработки кон-
цепции любительского и профессионального 
женского футбола в стране. Фундаментом это-
му будут служить действующие футбольные 
центры при клубах Премьер-лиги. Мы видим 
интерес девочек к футболу. Наша задача со-
здать условия для возможности расширения 
чемпионата и улучшения результата сборных 
команд. Также необходимо сделать ставку на 
повышение уровня тренерского штаба жен-
ского футбола.

– Что скажете о развитии детско-юноше-
ского и массового футбола?

– В этом году мы утвердили Стратегию 
развития казахстанского футбола до 2034 года. 
Основные ресурсы ближайшие 3 года мы на-
мерены направить на развитие массового и 
детско-юношеского футбола, а также на каче-
ственный прорыв в области подготовки фут-
больных кадров и модернизацию футбольной 
инфраструктуры для массового футбола.

Хочу отметить, что эти три задачи – главный 
фундамент, без которого о больших победах в 
профессиональном футболе бессмысленно го-
ворить. Достижение этих результатов мы видим 
через пропаганду футбола, систему подготовки 
соревнований и обеспечения круглогодичного 
доступа к футбольной инфраструктуре.

У нашей страны большой футбольный по-
тенциал. Мы должны создавать большие воз-
можности для детей, желающих профессио-
нально заниматься футболом и инвестировать 
в их развитие. Потенциал в цифрах оценивается 
свыше 300 тыс. детей, систематически занима-
ющихся любительским футболом. Со следую-
щего сезона при поддержке наших партнеров 
мы создаем конкурентоспособную лигу среди 
юношеских команд.

– Тревожит ли Вас тот факт, что за все 
время независимости в стране было постро-
ено только два стадиона?

– Задача по строительству инфраструк-
турных объектов решается государством. 
Государство является главным инвестором 
футбольной отрасли. В первую очередь, нам 
необходима развивать инфраструктуру дет-
ско-юношеского и массового футбола. Мы ве-
дем большую работу по реализации программы 
по обеспечению 17 регионов страны и 3 города 
республиканского значения крытыми круглого-
дичными манежами и полями.

– Вопрос, который волнует всех болель-
щиков – легионеры. Например, в таких ко-
мандах, как «Атырау» и «Акжайык» в по-
следних играх в старте выходят лишь 1-2 
казахстанца. Ведь наш футбол существует 
для наших же соотечественников. Как можно 
сократить количество легионеров?

– Мы обязательно будем проводить работу, 
чтобы увеличить количество воспитанников 
казахстанского футбола. Для этого будут пе-
ресмотрены регламенты лиг для поощрения 
активного использования наших футболистов.

– Насколько важен футбол для казахстан-
ского общества?

– Уверен, что футбол как самый массовый 
вид спорта, может привносить государству и 
обществу большие общественные, социальные и 
экономические преимущества. Футбол – основа 
формирования здорового образа жизни, борьба 
с преступностью, алкоголизмом, наркоманией и 
интернет зависимостью. Это спорт равных воз-
можностей, залог счастливой и здоровой семьи, 
благополучного общества, крепкого государства.

Сегодня казахстанский футбол нуждается в 
глубоком и основательном реформировании.  И 
все наши усилия будут направлены на дости-
жения высоких показателей.

Побеседовал
Алмас АБДИКЕРИМОВИЧ

АдилетАдилет БАРМЕНКУЛОВ: БАРМЕНКУЛОВ:

НАДО РАБОТАТЬ, 
УЧИТЫВАЯ РИСКИ, 
И ИДТИ ВПЕРЕД

Глава КФФ: «Задача федерации – создать эффективную 
систему проведения чемпионатов. Если мы хотим сделать 
конкурентоспособный чемпионат, мы должны перейти на 
более плотный календарь, увеличить интенсивность игр»

Адилет Барменкулов о строительстве новых стадионов: 
«Государство является главным инвестором футбольной 
отрасли. В первую очередь, нам необходима развивать 
инфраструктуру детско-юношеского и массового футбола» 
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Он финишировал третьим в категории до 60 кило-
граммов. В решающей для себя схватке он встретился с 
Нурмухамметом Абдуллаевым (Кыргызстан).

Второй период не потребовался – Султан выиграл до-
срочно.

Золотые медали завоевали Бунед 
Мирзаметов, Адель Жексенбинова 
(стрельба из блочного лука), Ильфат 
Абдуллин (классический лук). Еще 
Казахстан трижды поднялся на пер-
вую ступень пьедестала в командных 
соревнованиях (блочный лук (микс), 

классический лук (микс и мужская ко-
манда)).

В стрельбе из классического лука 
Санжар Мусаев стал вторым. Также в 
соревнованиях среди команд Казахстан 
отметился двумя бронзовыми награда-
ми: среди мужских и женских составов.

Воспитанник кызылординской школы фут-
бола наиболее ярко проявил себя в составе 
"Автомобилиста", дебютировав за команду ма-
стеров в возрасте 17 лет. В составе кызылордин-
ского клуба Абенов провел свыше 100 матчей 
в чемпионате СССР, в которых отметился 33 
голами. Также в карьере Султана Мурашевича 
был алматинский "Кайрат".

По окончании игровой карьеры работал 

начальником команды "Кайрата", затем пере-
шел на партийную и дипломатическую службу. 
В разные годы был советником премьер-мини-
стра РК, заместителем руководителя аппарата 
Мажилиса Парламента РК, а также трудился в 
Администрации Президента РК.

"Память о Султане Мурашевиче навсегда 
останется в сердцах любителей отечественного 
футбола", - говорится в сообщении КФФ.

Сегодня в Кызылорде существует «Клуб 
бомбардиров имени Султана Абенова». Идею 
по аналогу лучших российских голеадоров 
«Клуба Григория Федотова» реализовал фут-
больный статистик Женис Кожамкулов. По его 
данным Абенов дебютировал в команде масте-
ров 19 апреля 1969 года. В чемпионате СССР 
за «Автомобилист» и «Орбиту» форвард провел 
свыше 100 игр, забил 33 мяча. Он первый из 
кызылординских футболистов покорил отмет-
ку в 30 голов.

УХОД ЛЕГЕНДЫ 
НА 71-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ВЕТЕРАН КАЗАХСТАНСКОГО ФУТБОЛА СУЛТАН 
АБЕНОВ, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА КАЗАХСТАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА (КФФ).

МАСТЕРА САМБО 

«ЗЕНИТ» 
БЕЗ АЛИПА 

МАНГИСТАУСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЕРНУЛИСЬ С ЧЕМПИОНАТА МИРА С 
БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ЦОК СО ССЫЛКОЙ НА ПРЕСС-
СЛУЖБУ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "ZENITCAFE" ПОПЫТАЛСЯ 
РАЗОБРАТЬ СОСТАВ ПИТЕРСКОГО "ЗЕНИТА" 
НА МАТЧ КУБКА РОССИИ ПРОТИВ САМАРСКИХ 
"КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ". ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО 
КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАЩИТНИК НУРАЛЫ АЛИП 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ "СИНЕ-БЕЛО-
ГОЛУБЫХ".

Чемпионат мира по боевому сам-
бо среди юниоров и молодежи про-
ходил в Армении с 13 по 17 октября. 
Мангистаускую область представля-
ли пять самбистов. 

В соревнованиях международ-
ного уровня приняли участие около 
1000 спортсменов из 24 стран. В со-
ставе сборной команды Казахстана 
от Мангистауской области приняли 
участие пять самбистов. В весовой 
категории 46 кг Орусбайулы Гани за-
воевал бронзовую медаль, в весовой 
категории 58 кг Куанышбек Комеков 
завоевал серебряную медаль. В кате-
гории 54 кг Айкун Рахметова завое-
вала серебряную медаль, – сообщили 
в ЦОК.

Тем временем сотрудник  СИЗО 
Мангистау стал бронзовым чемпи-
оном по самбо среди работников 
КУИС МВД РК

Медаль и грамоту Аскару Абдраш 
вручили перед личным составом де-
партамента уголовно-исполнитель-
ной системы (ДУИС) Мангистауской 
области. Коллеги отметили, что эта 
победа - вклад в развитие спортивной 
подготовки всего департамента реги-
она. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе ведомства.

Как рассказали в ведомстве, третье 
место в личном зачете Аскару Абдраш 
досталось непросто. Старшему лей-
тенанту пришлось побороться с 
самыми сильными спортсменами 

уголовно-исполнительной системы 
на десятом чемпионате по борьбе 
самбо среди команд департаментов 
уголовно-исполнительной системы 
Комитета УИС МВД РК, а также с ко-
мандой Костанайской Академии МВД 
РК им. Ш.Кабылбаева. Соревнования 
прошли в Акмолинской области с 14 

по 16 октября. В Щучинск приехали 
13 команд из всей страны. За первое 
место 93 спортсмена боролись в семи 
весовых категориях.    

– Все схватки были сложные. 
Борцы были технически подго-
товлены и напористы. Но я решил 
для себя, что победа будет за мной. 

Внутренне собрался и показал свой 
результат. Это не первая моя побе-
да. Спорт вошел в мою жизнь еще 
в первом классе, но более серьезно 
я стал заниматься боевыми видами 
искусств с момента прихода в струк-
туру МВД. Тренируюсь три раза в не-
делю. У меня отличные тренеры в СК 
«Сункар», - делится Аскар Абдраш, 
заместитель дежурного помощника 
учреждения 77 (СИЗО).

По итогам соревнований в весо-
вой категории 79 кг первое место за-
нял спортсмен из Акмолинской, а вто-
рое из Жамбылской области. Бронзу 
Аскар Абдраш разделил с бойцом из 
Алматинской области. Начальник 
департамента уголовно-исполни-
тельной системы Мангистауской об-
ласти полковник юстиции Алтынбек 
Калиев поздравил старшего лейте-
нанта с победой и вручил грамоту.

Встреча четвертого тура группового эта-
па пройдет сегодня, 20 октября, в Санкт-
Петербурге и начнется в 23:30 по времени 
Астаны.

"Зенит" - "Крылья". Кто в составе?
Вопрос на самом деле интересный. Понятно, 

что Кубок - это шанс для игроков резерва, но 
ситуация складывается так, что "Зениту" надо 
обязательно побеждать...

Круговой – Чистяков – Родригао – Адамов 
– Даня Круговой положит красивый голешник 
и придет в СБГ ШОУ (понятно, что на поле вы-
йдет Сантос, но все же), Чистяков будет капи-
таном, а повзрослевший на год Арсен Адамов 
уничтожит правую бровку фирменным слало-
мом. Почему не Алип, спросите вы? Потому 
что для победы в матче на поле должно при-
сутствовать 11 футболистов, а не 10..." – пишет 
источник.

Напомним, что Алип находится в "Зените" 
в аренде до конца года. Правами на игрока об-
ладает алматинский "Кайрат". В нынешнем се-
зоне российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 
всего два матча за питерцев.

ВЫИГРАЛ 
ДОСРОЧНО

ЗАВОЕВАЛИ ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ

КАЗАХСТАНЕЦ ОЛЖАС СУЛТАН ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ 
МЕДАЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГРЕКО-
РИМСКОЙ БОРЬБЕ В ИСПАНИИ, СООБЩАЕТ OLYMPIC.KZ.

КОМАНДА КАЗАХСТАНА УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТУРНИРЕ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В БАТУМИ (ГРУЗИЯ).

Первое взятие ворот состоялось 
уже на 5-й минуте. Кирилл Савицкий 
и Никита Михайлис продемонстриро-
вали мощный прессинг в чужой зоне, 
в итоге Кирилл завладел шайбой и, 
пользуясь несогласованностью тор-
педовских защитников, протолкнул 
резиновый снаряд в сетку. 

На исходе первого периода го-
сти отыгрались, реализовав боль-
шинство: Игорь Ларионов подпра-
вил шайбу в створ ворот астанчан 
после дальнего броска Кирилла 
Воронина. Две единицы на табло 
продержались вплоть до 46-й ми-
нуты, когда хозяева льда провели 
образцово-показательную кон-
тратаку. Антон Сагадеев бросил в 
прорыв Кирилла Максимова, а тот 

поперечным пасом выкатил шай-
бу под удар Алихана Асетова, чей 
бросок оказался неберущимся – 2:1. 
После этого оборона гостей раскле-
илась, и «барсы» довели свое преи-
мущество до крупного. 

Сначала в формате «5 на 4» отли-
чился Линден Вей, забивший, кстати, 
свою юбилейную, десятую шайбу в 
сезоне. А за три минуты до финаль-
ной сирены на опережение удачно 
сыграл Антон Сагадеев, поставив-
ший эффектную точку в матче. 4:1 – 
столичный лед – за «барсами». 

Заключительную домашнюю 
встречу в нынешней серии «Барыс» 
проведет 21 октября: подопечные 
Андрея Скабелки сыграют с магни-
тогорским «Металлургом».

ТРИ ПОБЕДЫ «БАРЫСА» 
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «БАРЫС» ОДЕРЖАЛ ТРЕТЬЮ ДОМАШНЮЮ ПОБЕДУ 
ПОДРЯД: ПОД РАЗДАЧУ КОМАНДЕ АНДРЕЯ СКАБЕЛКИ ПОПАЛО 
НИЖЕГОРОДСКОЕ «ТОРПЕДО».

АЛЬБИНА ВОЗГЛАВИЛА 
АЗИАТСКИЙ РЕЙТИНГ
АЗИАТСКАЯ ТЕННИСНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБНОВИЛА РЕЙТИНГ 
ИГРОКОВ ДО 14 ЛЕТ. 14-ЛЕТНЯЯ КАЗАХСТАНКА АЛЬБИНА 
КАКЕНОВА ВОЗГЛАВИЛА ТОП-ЛИСТ.

В активе Какеновой 
2722 очка. В десятку 
сильнейших азиатского 
рейтинга также вошли 
Ева Корышева (третья по-
зиция), Ариана Гогулина 
(шестая), Сатима Тореген 
(седьмая) и Яна Штода 
(десятая). Таким образом, 
в топ-10 азиатского рей-
тинга среди девушек до 
14-ти лет сразу пять пред-
ставительниц Казахстана.

УЛУЧШИЛИ ПОЗИЦИИ  
В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ
АССОЦИАЦИЯ ТЕННИСИСТОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ 
(ATP) И ЖЕНСКАЯ ТЕННИСНАЯ АССОЦИАЦИЯ (WTA) 
ОПУБЛИКОВАЛИ ОБНОВЛЕННЫЕ ВЕРСИИ РЕЙТИНГА 
ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МИРА.

В одиночном разряде лучший теннисист Казахстана Александр 
Бублик поднялся на пять позиций, расположившись на 38-й. 
Тимофей Скатов, напротив, потерял шесть мест, опустившись на 
158-е. Михаил Кукушкин - на 234-й строчке (минус 10 позиций), 
Денис Евсеев - на 278-й, Дмитрий Попко - на 315-й (минус 13 по-
зиций), Бейбит Жукаев - на 332-й (плюс четыре позиции).

В парном разряде Андрей Голубев занимает 54-е место, 
Александр Недовесов - 61-е.

У женщин первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина под-
нялась на две строчки и занимает 24-ю, Юлия Путинцева теперь 
55-я в мировом рейтинге, Зарина Дияс – 499-я. В парном разряде 
Анна Данилина повторила личный рекорд, поднявшись на 19-ю 
позицию. Жибек Куламбаева также улучшила свое место, под-
нявшись на 186-е место.
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ASTANA QAZAQSTAN TEAM ВЕЛОКОМАНДАСЫНДА ТӨРТ ЖЫЛ ТЕР ТӨГІП, ҚАЗАҚСТАНДА КЕНЖЕЛЕП 
ҚАЛҒАН ОСЫ БІР СПОРТ ТҮРІНІҢ ДАМУЫНА ОЛИМПИАДА ЧЕМПИОНЫ АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВТАН 
КЕЙІН ҚАЛТҚЫСЫЗ ҮЛЕС ҚОС ҚАН ӘЙГІЛІ ВИНЧЕНЦО НИ БАЛИ РЕСМИ ТҮРДЕ СПОРТ ТЫҚ 
КАРЬЕРАСЫН АЯҚТАДЫ. ЖИЫРМА ЖЫЛҒА ЖУЫҚ «ШАЙТАНАРБАНЫ» ЖАНЫНА СЕРІК ЕТІП, ТАЛАЙ 
ДҮБІРЛІ ДОДАЛАРДА ОЗА ШАПҚАН ИТА ЛИЯЛЫҚ САҢЛАҚТЫҢ КА РЬЕРА  СЫНДАҒЫ СОҢҒЫ ЖА-
РЫСЫ – ӨЗ ЕЛІНДЕ ҰЙЫМ  ДАС ТЫРЫЛҒАН GIRO DI LOM BARDIA БІРКҮНДІК ВЕЛО БӘЙГЕСІ БОЛДЫ.

Велоспорт әлемінде «Акула» 
лақап атымен әйгілі болған Винченцо 
Нибали спорттық мансабын аяқтай-
тынын жылдың белортасында-ақ 
мәлімдеген еді. Қараша айында 38 
жасқа толатын ардагер велошабан-
доз Винченцо Нибали спорттық 
карьерасын 2003 жылы жергілікті 
Mastromarco-Chianti Sensi әуес қой 
велоклубында бастап, 2005 жылы 
кәсіпқойлар арасында бақ сынай 
бастады. Бір жылдан кейін ол атағы 
дүркіреп тұрған АҚШ-тың Liquigas 
клубына ауысты. Алты жылдың ішін-
де Нибали қажырлы еңбегінің арқа-
сында велоспорттағы ірі жетістіктері-
не қол жеткізе бас тады. Дегенмен, 
оның әлемдік аренадағы атағы қа-
зақстандық «Астана» клубының 
қатарына қосылғаннан кейін шыға 
бастады. Отыз жасына дейін ең ірі 
үш гранд-турдың тек біреуінде ғана 
(«Испания Вуэльтасы») топ жарып, 
ордасын бұза алмай жүрген Нибалидің 

қазақ топырағына табаны тиген сәт-
тен бастап екінші тынысы ашылды. 
Қазақтың қазысын жеп, қымызын 
ішкен италиялық велошабандоз аме-
рикалық клубта алты жыл жүріп шыға 
алмаған биігін Қазақстандағы небәрі 
үш жылында-ақ бағындырды. 

Италиялық велошабандоздың 
«Астанада» жүріп қол жеткізген 
табыс тарына тоқталар бол сақ, Нибали 
Қазақстанға келе сала әрбір ита-
лиялық велоша бандоздың арманы 
болған «Джиро д’Италия» жарысын-
да бас жүлдені жеңіп алды. Араға 
үш жыл салып екінші мәрте жеңіс 
тұғырынан көрінді. Сон дай-ақ келе-
сі жылы вело спортшылардың бей-
ресми әлем чемпионаты саналатын 
атақты «Тур де Франс» додасын-
да дараланды. Сонымен қатар Ха-
лықаралық велосипедшілер одағы-
ның (UCI) күнтізбесіне енген көпкүн-
дік «Тиррено – Адриатико» (2013), 
«Джиро дель Трентино» (2013), «Оман 

туры» (2016), біркүндік «Джиро ди 
Ломбардия» (2019), «Милан-Сан-
Ремо» және тағы басқа дү бір лі дода-
ның жеңім пазы атанды.

Винченцо 2016 жылы «Ас танадан» 
кетіп, бағын АҚШ пен Бахрейн клуб-
тарында сынап көруге шешім қабыл-
дады. Бірақ оның бұл қадамы сәтті 
бола қоймады. Сөйтіп ол алты жылдан 
кейін биыл Қазақстанға қайта орал-
ды. Өкінішке қарай, Нибали биыл 
«Астана» сапында бірқатар жарысқа 
қатысқанымен, ешбірінде үздіктер 
қатарынан көріне алмады. 

Өткен аптада жылдың және 
өзінің ең соңғы жарысы – «Джи-
ро ди Ломбардия» турына қатысып, 
мәре сызығын небәрі 18-болып кесті. 
Айтпақшы, Винченцо Нибалимен бірге 
биыл 40 жастағы испаниялық атақты 
велошабандоз Алехандро Валь верде 
де тас жолмен қоштасты. Кейінгі 10 
жылда ол тек Movistar Team (Испания) 
велокомандасында өнер көрсетті.

ФУТБОЛДАН 2022 ЖЫЛҒЫ «АЛТЫН 
ДОПТЫ» ФРАНЦИЯ ҚҰРАМАСЫ МЕН 
МАДРИДТІҢ «РЕАЛ» КЛУБЫНЫҢ 
ШАБУЫЛШЫСЫ КӘРІМ БЕНЗЕМА ЖЕҢІП 
АЛДЫ.

«Реал» капитаны өткен жылы Ла Лигада 
өткізген 32 матчта 27 гол салып, 12 нәтижелі 
пас берді. Сонымен қатар Чемпиондар ли-
гасында алаңға 12 рет шығып 15 гол соқты. 
«Бланкос» сапында Испания біріншілігін 
жеңсе, Чемпиондар лигасының финалында 
«Ливерпульді» ұтты.

–  Бұндай деңгейге жету оңай болған жоқ. 
Осы күнге дейін атқарған жұмысым, төккен 
терім ақталды. Ұлттық құрамадағы және 
«Реал Мадрид» клубындағы жігіттерге алғыс 
білдіргім келеді. Бұл – жеке адамға берілетін 
сыйлық. Бірақ командалық жұмыстың жемісі. 
Бала кезден бергі арманым орындалды. Өте 
қиын. Бірақ қолдан келетін шаруа екен, – деді 
Бензема.

Осыған дейін француз футболшыларының 
ішінде «Алтын допты» Раймон Коп (1958), 
Мишель Платини (1983, 1984, 1985), Жан 
Пьер-Папен (1991) және Зинедин Зидан (1998) 
алған.

Аталған іс-шара «France Football» журналы-
ның ұйымдастыруымен өткізіліп келеді.

Мұндай марапатқа ие болу үшін футболшы-
лардың 2021 жылғы 31 тамыз және 2022 жылғы 
31 тамыз аралығындағы табыстары назарға 
алынып отыр. Үздік ойыншыны анықтауға 
FIFA рейтингі бойынша алғашқы 100 орында 
тұрған елдердің журналистері дауыс беруге 
мүмкіндік алды.

Қазірге дейін Йохан Кройф, Мишель 
Платини, Марко ван Бастен, Криштиану 
Роналду, Лионель Месси секілді үздік ойыншы-
лар мұндай мәртебеге үш рет ие болды. Ал ма-
рапатқа 2 рет қол жеткізген жұлдыздар қатарын-
да Альфредо ди Стефано, Франц Беккенбауэр, 
Кевин Киган, Карл-Хайнц Румменигге, Роналдо 
бар.

Сондай-ақ салтанатты іс-шара барысында 
әйелдер арасындағы «Алтын допқа» испания-
лық «Барселона» сапынан Алексия Путельяс 
лайықты деп танылды.

Ал Испания құрамасы мен «Барселона» 

ойыншысы Гави 21 жасқа дейінгі үздік жас 
футболшы атанды.

 Лев Яшин атындағы «Үздік қақпашы» но-
минациясына «Реал Мадрид» және Бельгия 
құрамасының қақпашысы Тибо Куртуа ие бол-
ды.

«Алтын допқа» үміткер болғандардың тізімі 
мынандай:

1. Кәрім Бензема («Реал» Мадрид)
2. Садио Мане («Бавария»)
3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
4. Роберт Левандовски («Бавария»)

5. Мұхаммед Салах («Ливерпуль»)
6. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)
7. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид)
8. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)
9. Лука Модрич («Реал» Мадрид)
10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
11. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
12. Рияд Марез («Манчестер Сити»)
13. Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд)
14. Рафаэл Леау («Милан»), Фабиньо 

(«Ливерпуль»)
16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

17. Каземиро («Манчестер Юнайтед»), 
Душан Влахович («Фиорентина») және Луси 
Диас («Ливерпуль»)

20. Криштиану Роналду («Манчестер 
Юнайтед»)

21. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
2 2 .  Т р е н т  А л е к с а н д е р - А р н о л ь д 

(«Ливерпуль»), Фил Фоден және Бернарду 
Силва (екеуі де – «Манчестер Сити»).

Биыл «Алтын доп» алғаш рет жыл қорытын-
дысы бойынша емес, маусымдағы ойын қоры-
тындысы бойынша берілді.

КӘРІМ БЕНЗЕМА – 
2022 ЖЫЛҒЫ «АЛТЫН ДОПТЫҢ» ИЕГЕРІ

ЗАМАНЫНАН ОЗЫП ТУҒАН

«АКУЛА»
КАРЬЕРАСЫН АЯҚТАДЫ


