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Қасым-Жомарт Тоқаев қа 
Қазақ стан халқы Ассамблеясы-
ның атқарып жатқан жұмыс-
тары мен қоғамдық институттар-
дың өңірлерде жүзеге асырған 

іс-шараларының қорытындысы 
жайында баяндалды.

Кездесу барысында Қазақстан 
халқы Ассамблеясына қарасты 
барлық құрылымның нақты əрі 

нəтижелі жұмыс істеуі қажет тігі 
айтылды. Президент Ассамб лея  -
ның жастар қозғалысы мен Ана  лар 
кеңесінің жұмысына ерек  ше көңіл 
бөлу керек екенін атап өтті.

Кездесу соңында Қасым-Жо-
март Тоқаев Марат Əзіл ханов қа 
этномедиация институтын дамы-
ту жөнінде бірқатар нақты тап-
сырма берді.

РЕСМИ

Нақты әрі нәтижелі 
жұмыс қажет

Қайсарлық символдарына 
сәттілік тіледі

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қазақстан халқы Ассамблеясы Т�рағасы-
ның орынбасары Марат �зілхановты қабылдады, деп хабар-
лады Президенттің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Ұлттық паралимпиада 
құрама командасының мүшелерімен кездесті, деп хабарлады 
Президенттің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

�.М. Дінішевке жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі – 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағын беру туралы

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Отандық мəдениетті дамыту мен музыка өнерін дəріптеудегі айрықша еңбегі үшін Əлібек 

Мұсаұлы Дінішевке жоғары дəрежелі ерекшелік белгісі – «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы берілсін.
2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 30 шілде
№ 634

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
білім жəне ғылым саласын 
дамыту жөніндегі тапсыр ма-
лардың орындалуы жəне жаңа 
оқу жылына дайындық барысы 
туралы есеп берілді.

Президентке дəстүрлі оқу 
фор матына оралу үшін жүргі-
зіліп жатқан ұйымдастыру ша-
ралары туралы баяндалды.

Мемлекет  басшысына 
«Білімді ұлт» ұлттық жобасы-
ның дайындалуы, Жолдауда 
жəне Ұлттық қоғамдық се нім 
кеңесінің отырыстарын да бе-
ріл  ген Президент тапсыр ма-
лары ның орындалуы жайында 
мəлімет берілді. Ұлттық қоғам-
дық сенім кеңесінің отырыста-
рында берілген тапсырмалардың 

43 пайызы білім жəне ғылым са-
ласына қатысты. «Оқуға құштар 
мектеп» жобасының аясын-
да мектеп кітапханаларының 
қызметін қайта қалыптастыру 
жəне көркем əдебиет пен балалар 
əдебиетін сатып алу жұмыстары 
атқарылуда. Сондай-ақ ерек-
ше қамқорлықты қажет ететін 
балаларды қолдау жұмыстары 
жүргізіліп жатыр.

Асхат Аймағамбетов Мем-
лекет басшысына ведомст во-
ны кəсіби кадрлармен, соның 
ішінде, əлемнің жетек ші уни-
верситеттерінің түлектерімен 
жəне жастар кадрлық резервінің 
мүшелерімен күшейту үшін 
жүргізіліп жатқан жұмыс-
тар туралы айтты. Сондай-ақ 

сапасыз жоғары оқу орында-
рын жабуға қатысты Президент 
тапсырмаларының орындалуы 
жөнінде мəлімет берілді.

Мемлекет басшысы минис-
трге бұл бағыттағы жұмыстарды 
күшейтуді, сондай-ақ сапасыз 
университеттердің лицензия-
сын қайтарып алу жəне олардың 
жұмыс істеуіне мерзім белгілеу 
рəсімдерін жеңілдету үшін 
заңнамалық тұрғыдан түзетулер 
енгізу мəселесін қарастыруды 
тапсырды.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
мемлекет тік жоғары оқу орын-
дары қыз мет керлерінің еңбек-
ақы сын биыл ғы 1 қыркүйек тен 
бастап арттыру маңызды екенін 
атап өтті.

Сонымен қатар Прези дент 
оқу шылар арасында өтетін ха-
лықара лық олимпиадалардың 
жеңімпаздарын қолдау шарала-
рын əзірлеуді тапсырды.

Мемлекет басшысы XVI жа-
з ғы Па ра лимпиада ойын   дары -
ның қарсаңында Ұлт  тық құра ма 

к о м а н д а с ы н ы ң  м ү  ш е л е р і -
мен кездесті. Прези дент спорт-
шы лардың Тəуелсіз Қазақ стан 

тарихында алғаш рет Пара лим-
пиада ойындарына 25 жол дама 
ұтып, байрақты бəсекеге үлкен 
құраммен аттанып бара жат қа-
нын атап өтті. Қасым-Жомарт 
Тоқаев тың айтуынша, пара лим-
пиа да шылар – қажымас қайрат пен 
қайсар лықтың символы.

– Əлемдегі жүз мыңдаған 
спортшының арасынан үздік шы-
ғып, осы ойындарға жолдама 
алу екінің бірінің қолы нан келе 
бер мейді. Сіздер бұған та бан-
ды лық пен кəсіби дайын дықтың 
арқасында қол жеткізуге бола-
тынын дəлел дедіңіздер. Демек, 
əрбір пара спортшымызды қазірдің 
өзінде жеңімпаз деуге болады. 
Өздеріңізді барша отандасымыз 
мақтан тұтады, – деді Мемлекет 
басшысы.

Президент еліміздегі пара 
спорт түрімен айналысатын аза-
мат  тарға мемлекет тарапынан 
қолдау жалғаса беретінін айтты.

(Соңы 2-бетте)

Білім сапасына 
басымдық беріледі

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетовті қабылдады, деп хабарлады Президенттің 
баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Маусым айының басынан бастап, мұнай нарығы тұрақтала бастады. Елде 
жеткілікті бензин қоры бар екені ресми органдар тарапынан айтылып жатыр. 
ОПЕК Бас хатшысы Мохаммед Баркиндо маусым айының басында мұнайға 
деген сұ раныс тәулігіне 96,5 млн баррельге дейін �сетінін мәлімдеді. К�птің к�ке-
йін де мұ найға сұраныс �ссе, бензин неге арзандамайды деген заңды сауал тұр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бензин бағасы: 
Қымбаттататын – делдалдар

Гүлбаршын 
АЙТЖАНБАЙҚЫЗЫ,
«Еgemen Qazaqstan»

Үкімет жанар-жағармай саласын суб-
сидияласа, оның қызығын көрші елдердің 
көлік жүргізушілері көретіні 2019 жылы 
байқалып қалды. Сол жылы Қазақстан 
мен Ресейдегі бір литр бензин бағасының 
айырмашылығы 100 теңгеге жеткен кез-
де көрші елге көлеңкелі бензин экспор-
ты күрт өскенін көзіміз көрді. Осындай 
жағдайлардың алдын алу үшін Үкімет бен-
зин бағасын халықтың қалтасына салмақ 
түсірмейтіндей етуге басымдық беретін 
тəрізді. Бірақ биылдан бастап, бензині 
арзан ел болып отыра алмайтынымыз 
белгілі болып қалды. Сарапшылардың 
айтуынша, еліміздегі бензин бағасына екі 

фактор əсер етеді. Алғашқысы – Ресейдегі 
бөлшек жəне көтерме саудадағы бензин 
бағасы, екіншісі – Қазақстандағы қажетті 
мөлшерден 1,5 есе көп бензин қоры. 
Бензин профицитін теңестіріп тұратын 
фактордың болғаны біз үшін маңызды. 
Себебі тек біз ғана емес, көршіміз Ресей 
де бензин бағасының əлемдік бағамен 
салыстырғанда өздерінде төмен екеніне 
алаңдай бастады. Ресейдің Жанар-жағар-
май одағы қауымдастығының басшысы 
Павел Баженов апта басында журнали-
стермен кездескен кезде бензин ба ғасы 
қазіргісінен 4-5 рубль жоғары болу ы 
керектігін, бағаның төмендігі мен шы-
ғын ның көптігінен операторлар шығынға 
батып жатқанын айтты. 

(Соңы 5-бетте)

КӨКЕЙКЕСТІ

Контейнерлік тасымалдағы кедергілер
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тоғыз жолдың торабында орналасқан Қазақстан үшін контейнерлік 
тасымалдың маңызы жоғары. Алайда бұл салада шешімін таппаған 
мәселелер жетерлік. Мәселен, Қытаймен арадағы байланыстың жайы 
жағдайды қиындатып отыр. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Дегенмен «Қазақстан темір жолы» 
ҰК» басқарма төрағасы ның бірінші 
орынбасары Қанат Əлмағам бетов жағ-
дай реттеледі деп сендірді. Оның айтуын-
ша, жыл соңына дейін Қытай тарапы 
екі вагон аударғыш орнат пақ. Бұл өз 
кезегінде жүктерді жылдам өт к ізуге 
мүмкіндік береді. Оның ішінде Қазақ -
станнан Аспанасты еліне жеткізі летін кен 
мен концентраттардың жүрісін ширатпақ. 

– Қытайлықтар осы жылдың мамы-
рында Алашанькоу стансасында екі ва-
гон аударғыштың құрылысын бастады. 
Ондағы мақсаттың бірі – біздің тара-
пымыздан жөнелтілетін кен мен кон-
центраттарды жылдамдатып қабылдап 
алу. Вагон аударғыштардың салынуы 
жүкті түсіріп-тиеуді жылдамдатады. Екі 
вагон аударғыш та жыл соңына дейін 

пайдалануға беріледі деп күтілуде, – деді 
Орталық коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте Қанат Əлмағамбетов.

Белгілі болғандай, Қытай тарапы 
алғаш рет қазақстандық контейнерлерді 
вагондарға қайта тиеуге рұқсат беріп 
отыр. Бұған дейін біздің елге мұндай 
мүмкіндік берілмеген екен. Өйткені 
артық жүктемені қабылдаушы тарап 
реттестіруі керек-тін. 

(Соңы 4-бетте)

6-бет

Аграрлық 
салаға түбегейлі 
өзгеріс қажет

8-бет

Қазақтың музыка 
өнері тірі тұрғанда, 
әкемнің аты 
өшпейді

10-бет

Ел Еленаға 
елеңдеп 
еді...
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Токио Олимпиадасына жолдама алған қазақстандық атлеттердің ара-
сында Ольга Рыпакованың шоқтығы биік. Оны қалың оқырманға 
таныстырудың қажеті шамалы. Бұған дейін қатысқан Олимпиадаларда 
алтын (Лондон-2012), күміс (Бейжің-2008) және қола (Рио-2016) медаль 
еншілеген Ольга т�ртінші додадасына да жүлде алу үшін келгені анық.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Спорттық гимнастикадан жалғыз �зі жеті жолдама жеңіп алған Милад Карими 
Олимпиаданың іріктеу сынында үш жаттығу бойынша финалға �ткен болатын. 
Бұрнағы күні к�псайыстың ақтық сайысында сынға түскенімен, жүлдегерлер 
қатарынан к�ріне алмады.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Төртеу түгел болса...

Миладтың медалі қандай болады? 

Төртеу түгел болса...

Алмас МАНАП,
«Egemen Qazaqstan» –
Токиодан (Жапония)

75 килоға дейінгі салмақта жұды-
рықтасқан Əбілхан Аманқұл өзбекстандық 
Фанат Қахромоновпен кездескен бола-
тын. Тартысты жекпе-жектің бірінші 
раун дында төрешілер жеңісті өзбек 
бокс шысына берді. Тағы да кешегі сце-
нарий қайталана ма деп алаңдадық. 
Алай да екінші раундта тез есін жиған 
Əбіл хан қарсыласын нокдаунға жіберіп, 
басымдықты күшейте түсті. Үшінші 
кезеңде де қарсыласына бір неше соққы 
дарытқанының нəтижесінде, төрешілер 
жеңіс ті бірауыздан Аманқұлға берді. 
Енді ширек финалда Əбілхан Бра-
зилияның өкілі Эберт Консейсан Соу-
замен қолғап түйістіреді. Кездесу 1 
тамызға жоспарланған. 

«Бұл менің Олимпиададағы бірінші 
кездесуім болғандықтан қиын соқты. Жал-
пы, Олимпиадада жекпе-жек оңай болмай-
ды. Жеңіске жеткеніме қуаныштымын. 
Ширек финалдағы қарсыласыммен бұған 
дейін кездеспегенбіз. Қарсыласымның 
қандай екенін ринг көрсетеді. Əрине, 
құрамадағы жігіттердің жеңілісі көңіл 

күйімізге кəдімгідей əсер етті. Не деген-
мен, олар мықты спортшылар ғой. Біз 
– бір командамыз. Мұндайда босаңсу 
дұрыс емес деп ойлаймын. Біз не үшін 
келгенімізді білеміз. Олимпиада бала 
кезден арманымызға айналған. Бі рінші 
орында елдің намысын абыроймен қорғау 
маңызды», деді Əбілхан. 

91 килодан жоғары салмақта рингке 
шық қан Қамшыбек Қоңқабаев Мысыр 
елінің өкілі Есри Мұстафамен кездесіп, 
айқын басымдықпен ұтты. 

Қамшыбектің ширек финалдағы қар-
сыласы ресейлік Иван Верясов болмақ. 
Егер де Аманқұл мен Қоңқабаев жеңіске 
жетсе, жартылай финалға жолдама алады.

Қазақстандық садақшы Ильфат Абдул-
лин 1/16 айналымда нидерландық Стив 
Виджлермен кездесіп, 6:4 есебімен жеңіс-
ке жетті. Əзірге Ильфат Абдуллиннің 1/16 
ай налымдағы қарсыласы анықталған жоқ. 

Токио Олимпиадасының жартылай 
фи налына дейін жеткен теннисші Елена 
Рыбакина əлемдік рейтингте 12-орында 
тұрған швейцариялық Белинда Бенчичпен 
кездескен-ді. Тартысты кездесу 2 сағат 
44 минутқа созылып, Бенчич 7:6, 4:6, 
6:3 есе бімен жеңіске жетті. Шынында 
қазақстандықтар Рыбакинаның жеңісіне 

сенімді еді. Бейсенбінің басты сайысы 
теннис болып, ел-жұрт Еленаға қарап 
елеңдеген-ді... Енді Елена Рыба кина 
Олимпиаданың қола жүлдесіне таласады. 

Бұл күні су добынан Қазақстан ерлер 
құрамасы Токио Олимпиадасында кезекті 
рет жеңілді. Ел құрамасы топтық сынның 
кезекті кездесуінде Испания құрамасына 
қарсы ойнады. Екі құрама арасындағы 
кездесу 16:4 (3-0, 6-0, 11-2, 11-4) есебімен 
ис паниялықтардың пайдасына шешілді. 
Ойын барысында Қазақстан құрамасынан 
Душан Маркович, Сржан Вуксанович 
(2) жəне Михаил Рудай көзге түсті. Енді 
ұлт тық құрама жігіттері 31 шілдеде Чер-
ногория командасымен кездеседі.

Токио Олимпиадасында академиялық 
есуден жартылай финал аяқталды. Қа-
зақстан сапынан аталған санат бойын-
ша жарыс жолына Владислав Яковлев 
шықты. Нəтижесінде, отандасымыз өз 
тобында бесінші болып мəреге жетті. 30 
шілде күні қазақстандық спортшы D фи-
налына қатысады. D тобына қатысушылар 
өзара 19-24 орындарды сарапқа салады.

Кеше Олимпиада қалашығына Олим-
пиада чемпионы Ольга Рыпакова бастаған 
қазақстандық спортшылардың екінші 
легі орналасты. Жеңіл атлетика, еркін 
күрес, əйелдер күресі, көркем гимна-
стика, ашық суда жүзу мен бессайыстан 
сынға түсетін спортшылар ел намысын 
ойдағыдай қорғайды деген сенім бар. 
Ендеше қомақты жүлденің де ауылы алыс 
болмауы керек.

Ел Еленаға елеңдеп еді...

NO COMMENTТОКИО-2020. МЕДАЛЬДАР ЖИЫНТЫҒЫ
(29.07.2021 ж.)

№ Елдер

1 Жапония 15 4 6 25
2 Қытай 14 6 9 29
3 АҚШ 13 14 10 37
4 Ресей 8 11 8 27
5 Аустралия 8 2 10 20
6 Ұлыбритания 5 7 6 18
7 Корея 4 3 5 12
8 Франция 3 5 3 11
9 Германия 3 3 7 13
10 Италия 2 7 10 19
...23 Грузия 1 2 0 3
...28 Өзбекстан 1 0 1 2
...28 Эстония 1 0 1 2
...31 Латвия 1 0 0 1
...46 Түрікменстан 0 1 0 1
...54 Украина 0 0 4 4

...55 ҚАЗАҚСТАН 0 0 3 3
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Əлем чемпионаттарында үш рет 
жүлдегер атанған жерлесіміз жабық 
ғимаратта өткен əлемдік додада да дəл 
осындай жетістікке жеткен. Рыпакова 
2010 жылы Хорватияда өткен турнир-
де үш қарғып секіруде 15,25 метрге се-
кіріп, Азия рекордын жаңартты. Бү гін-
ге дейін бұл рекордты сары құр лық та 
ешкім бұза алмай келеді. 

Ольганың халықаралық аренаға 
көтерілуі 2000 жылдың 17 қазанында 
бас талды. Содан кейін Рыпакова Чилиде 
өткен жасөспірімдер арасындағы əлем 
чемпионатына қатысты. 2002 жылы 
Ямайкада өткен əлем чемпионатында 
күміс жүлдегер атанды. Міне, бүгінге 
дейін 20 жыл бойы еткен ең бек тің ар-
қасында жоғарыда айтқан жүл де лерге 
ие болды. 

Пандемияға байланысты Олимпиада 
чемпионы соңғы екі жылда жарыстарға 

көп шыққан жоқ. Биыл Дохада өткен 
«Гауһар лигасы» кезеңіне қатысып, өз 
деңгейін бір байқады. Содан бері оны 
үлкен додалардан көре алмадық. 

Токиодағы ойындарға келетін 
болсақ, белгілі бір нəтижені болжау 
мүм кін емес. Егер Рыпакова 15 метрге 
секірсе, онда жеңіске деген мүмкіндік 
арта түседі. Тіпті биік тұғырдан көріп 
қа луымыз да ғажап емес. Бүгінде үш 
қарғып секіруден венесуэлалық Юлимар 
Рохас 15,43 метрге секіріп, əлемдік ре-
корд орнатқанын ескерсек, Ольга үшін 
алтын медальдің ауылы алыс секілді. Ал 
«күміске» немесе «қолаға» қол жеткізуге 
жерлесіміздің мүмкіндігі бар.

Бүгін – Рыпакованың жарыс жолы-
на шығатын күні. Олимпиада алдында 
«бар күш-жігерімді саламын» деген 
Ольга тым болмаса үздік үштіктен 
көрінсе екен деп тілейміз.

Жүлдеге жақындау көрсеткішті Милад 
кермедегі жаттығу бойынша тір кеді. 
Іріктеуде 14,766 ұпай жинаған ол жал-
пы есепте екінші орын алған еді. Дəл осы 
жаттығудан Миладтан медаль кү теміз. 

Бұған дейін Азия, əлем чемпиона-
тында сынға түскенімен, жұрт көзіне 
түсе қоймаған Милад тəуір нəтижеге 
тек 2019 жылдан бастап жете баста-
ды. 2019 жылы Италияның Неаполь 
қаласында өткен жазғы Универсиадада 
күміс медаль жеңіп алды. 2020 жылғы 
гимнастикадан əлем кубогының сери-
ясы аясында Аустралияның Мельбурн 
қаласында өткен еркін жаттығуда қола 
медальға ие болды. 

«Олимпиадаға  дейін  Киевте 

жаттығу жасадық. Олимпиадаға қатысу 
бала кездегі арманым еді. Сол арманға 
жету оңай болған жоқ. Күш-жігерімді 
салып жүріп мақсатыма қол жеткіздім. 
Енді қайткенде де Токиода тəуір нəтиже 
көрсетсем деймін», деді М.Ка рими.

Олимпиада басталғалы бері барлық 
спортшыға сенім артып, «медаль алады 
деген сенім артамыз» жазып жатыр-
мыз ғой. Алайда үмітіміз ақталмай, 
спортшыларымыз қоғадай жапыры-
лып жеңіліп жатыр. Милад Каримиге 
қатысты мақаламыздың тақырыбын 
сұрақпен қойып отырғанымыздың жөні 
осындай. Кермедегі жаттығу бойынша 
Карими көк туымызды желбіретіп жат-
са, қуаныштың көкесі сол болар еді!

Тоқтарбек ТАҢАТҚАН:

Әбілханға сәттілік жолдас болсын

– Тоқтарбек, бүгінгі жеңілісіңді не-
мен түсіндіресің?

– Негізі, бірінші раундта ақырын 
жүріп, қарымта соққылармен шабуыл-
даймын деп жоспарлағанмын жəне со-
лай жасадым да. Алайда бірінші раунд-
та 0:5 есебімен жеңілемін деп ойлаған 
жоқпын. Екінші-үшінші раундта өзім 

шабуылға шығып, біраз соққы жасадым. 
Бірақ барлығы мен ойлағандай бола 
қойған жоқ. Қорытынды есепке көңілім 
толмай тұр.

– Төрешілер шешімі екіге жарыл-
ды. Екі төреші 29:28 есебін тіркеп, 
сенің пай даңа шешсе, үш төреші 
брази лия лыққа 29:28 берген екен.

– Əркімнің өз пікірі, өз көзқарасы 
бар. Солай болу керек болған ғой. Оның 
үстіне менің халықаралық жарыс қа шық-
пағаныма көп болды. Бүгін ойдағыдай 
бокс таспағаныма сол да əсер еткен шығар.

– Енді сенің қарсыласың тағы бір 
қазақпен ширек финалда кездесетін 
болды...

– Əбілханды мен жақсы танимын. 
Тəжірибелі боксшылардың бірі. Оған 
сəттілік жолдас болып, Олимпиадада 
чемпион атансын дегім келеді.

– Қазақстан боксшыларының қай-
сысы алтын алады деп ойлайсың?

– Негізі мен Бекзат Нұрдəулетовті 
чем пион болады деп ойлағанмын. Өкі-
нішке қарай, Бекзат бауырым жеңіліп 
қалды. Енді қалған боксшылардан үміт 
күтемін. Барлығы жеңіске жетсін. 

– Қазақстанда болдың ба? Біздің 
бокс  шылардан кімдерді танисың?

– Қазақстанда бұрын болғанмын, көп 
боксшыны танимын.

––––––––––––––––––––––––––
Токионың т�ріндегі рингте екі қазақ 
бір-бірімен кездесуі мүмкін еді. Егер 
де 75 кило салмақта Қытайдың аты -
нан шыққан Тоқтарбек Таңат қан 
бразилиялық боксшы Эберт Кон-
сейсан Соузадан басым түс кенде. 
Қазақ баласының бір-біріне жұ-
дырық жұмсауын Жаратушымыз 
құп к�рмеген екен. Тоқтарбек әлем 
чем пионатының қола жүлдегерінен 
2:3 есебімен жеңіліп қалды. Жекпе-
жек тен кейін қандасымызды с�зге 
тартқан болатынбыз.
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Т�рт боксшымыз алғашқы жекпе-жегінде-ақ жеңіліп, жер шұқып қалған едік. 
Бүгін еңсеміз қайта тіктеліп, енді т�рт боксшының тілеуін тілеп отырған жай-
ымыз бар. Кеше Қазақстан құрамасының к�шбасшылары �білхан Аманқұл 
мен Қамшыбек Қоңқабаев кеткен есені қайтаратындай қалыпта �нер к�рсетті.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


