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ПрезиденТТIң сөзі

Қадірлі әріптестер!

Сіздердің қолдарыңыздағы «Мұнайшы» басылымының ар-
найы шығарылымы 2011 жылдың 11 маусымында Астана-
да өткен тамаша спорттық оқиғаға арналған.  

Астана қаласының Орталық стадионында ҚР 
Парламентінің құрама командасы мен «ПетроКазақстан» 
құрама командасының арасында футболдан достық кезде-
су болды. Бұл ойын Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
20-жылдығына және Құмкөлдің 25-жылдық мерейтойына 
арналды, сондықтан да еліміздің жүрегі Астана қаласында 
өтті.    

Тәуелсіздік алған 20 жылдан бері Қазақстан қарқынды 
дамып келеді, «ПетроҚазақстан» компаниясы да бұл үрдіске 
өз үлесін қосуда. Экономикалық көрсеткіштерден бөлек са-
лауатты өмір салтына деген ұмтылыс та бізді біріктіреді.  

Салауатты өмір салты ұстанымын насихаттау 
мақсатында біз компания ішіндегі бөлімдер арасында 
үнемі сайыстар өткізіп тұрамыз, ал 2010 жылдан бастап 
«ПетроҚазақстан» Спартакиадасы тұрақты өткізіле ба-
стады.  Белсенді өмір салтын ұстану біздің қызметкерлердің күнделікті жұмыс тәртібінің 
бір бөлігі болып саналады, сондай-ақ мұндай ұстаным ұжымның командалық рухын 
көтереді.  Компания басшылығы осы жұмысты жалғастыру үшін қажыр-қайратын 
аямақ емес. 

Біздің достарымыз бен әріптестеріміздің, Парламент депутаттарының салауат-
ты өмір салтын насихаттау жолында еңбек етіп жүргеніне мен өте ризамын. Өткен 
жылы Алматы қаласында жолдастық кездесу өткен кезде олар тамсанарлықтай ойын 
көрсетті. Осы жолы да біз әдемі футбол ойынын тамашаладық.  

Бұл кездесу жайлы толығырақ осы арнайы шығарылымның беттерінен білетін бола-
сыздар.

Біздің футболшыларға жеңіске деген құлшыныстары үшін, Стратегиялық коммуника-
ция департаментіне аталған шараны ұйымдастырғаны үшін  алғыс айтқым келеді. 

Бұл футболдық матчта бәрі жеңімпаз саналады, өйткені спортпен айналысу арқылы 
біз толыққанды және сапалы өмірдің негізін қалаудамыз!

Спортта жаңа жетістіктерге жетуге деген тілектестікпен,

Вэй Юйсян
Президент
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5:2. сПорТ ұТТы!

Екі команда да көрермендерге 
тартысқа толы қызықты ойын сый-
лады. Бұл кездесуде гол есебін қайта 
өңдеу бөлімшенің ТТБ қызметкері 
Талғат Қайырбеков ашты – есеп 
0:1 болды. Дегенмен алаң иелері 
сәлден соң есепті теңеген еді. Ақыры 
«ПетроҚазақстан» құрама коман-
дасы мен ҚР Парламент Мәжілісі 
депутаттарының арасындағы ойын 
есебі 5:2 болып, депутаттардың пай-
дасына шешілді. Дегенмен, бәрін рет-
ретімен баяндайық….     

11 маусым күні жақсы матч 
өтетінін барлық нәрсе көрсетіп 
тұрғандай еді - ауа-райы да та-
маша, футболшылардың көңіл-
күйі де көтеріңкі. Матчқа келген 
жанкүйерлер де қызықты ойын 
көреміз деп үміттенді, өйткені екі 
команданың да құрамында елге та-
нымал азаматтар, атақты футболшы-
лар, үлкен футболдың ардагерлері 
бар еді. Олар Кеңес футболының 
жұлдызы, КСРО спорт шебері 
Сейілда Байшақов, аңызға айналған 
«Қайрат» командасының ойын-
шысы Михаил Гурман т.б бола-
тын.  «ПетроҚазақстанның» негізгі 
құрамы сынақтан өткен тәжірибелі 
мамандардан, жасы 35-тен асқан 
қызметкерлерден тұрды. Бұл 

Екінші тайм қожайындардың 
шабуылдаумен өтті. Матчқа кел-
ген жанкүйерлер өткен жылы Ал-
матыда болғандай қызу сәттерді 
бастан өткергілері келді. Және 

матчтың негізгі талабының бірі - 
жасқа қойылған шектеу болды.

Жоғары ұлттық категория төрешісі 
арбитр Олег Соколовтың ысқырығы 
«Парламент-ПетроҚазақстан» ре-
ванш матчының басталғанын 
мәлімдеді. Парламент командасының 
футболшылары жанұшыра алға 
ұмтылды. Дегенмен, бастапқы 
минуттарда өткен ойынның 
жеңімпазы «ПетроҚазақстан» құрама 
командасының артықшылығы 
байқалды. Алғашқы кезең біздің 
командамыз үшін нәтижелі бол-
ды. Біздің футболшылар шабуылға 
шығып, есеп ашты. Олардың мұндай 
әрекеттері алаң иелерінің намысы-
на тисе керек, мұнайшылардың же-
дел шабуылынан кейін олар бірінші 
таймның орта тұсында тез естерін 
жинап алды да, ұпай санын теңестіріп, 
5 минуттан кейін өз мүмкіндіктерін 
арттырды. Ойын соңына дейін олар 
қарқындарын арттырмаса, кемітпеді. 
Біздің ойыншылардың жақсы 
стратегиялық ойынына қарамастан 
алаң иелері «бірінші нөмірлік» 
ойын көрсетті. Біздің жігіттер есеп 
теңестіруге ұмтылғанымен, ол 
әрекеттерінен нәтиже болмады. 
Бірінші таймның соңында Парла-
мент командасының футболшысы - 
Достаев Бағдат есепті 3:1 ге жеткізді. 

«ПетроҚазақстан-Парламент» деп былтырғыдай екі команданың арасындағы 
шағын футболдан өтетін жолдастық кездесу әйгіленген болатын. өткен жылы 
«ПетроҚазақстан» кубогының турниры алматыда өткен еді, бұл жолы 11 мау-
сымда екі команда астанадағы Қ. мұңайтпасов атындағы орталық стадионда 
кездесті.    

«ПетроҚазақстан» 
командасының құрамы:  

Қақпашы - Оразов Нурлан
№2 - Әліпбаев Амангелді
№3 - Жүнісов Қайрат
№4 - Байшақов Сейілда
№5 - Білібаев Қайрат
№6 - Iстеков Әділбек
№7 - Қайырбеков Талғат
№8 - Романенко Владимир
№9 - Балабеков Мәди
№11 - Жүнісов Аманбек
№12 - Құсайынов Ертіс
№13 - Бектемісов Мұрат

Парламент  
командасының құрамы: 

Қақпашы - Жигало Алексей
№2 - Сәдуов Ойрат
№3 - Гурман Михаил
№4 - Сәрсенов Нұрдәулет 
№6 - Қапышев Азамат
№7 - Қонарбай Болат
№8 - Қонарбаев Самит
№9 - Сәудегеров Мұхамедияр
№10 - Дәулеталин Сатыбалды 
№11- Жүнісов Ерлан
№12- Әпсаламов Ерболат
№14- Достаев Бағдат

Нығматулин Е., ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты: «Осын-
дай матчтерді өткізу дәстүрге 
айналғанына қуаныштымын. Бұл 
«ПетроҚазақстан» компаниясы 
мен біздің Парламентте спортқа 
көп көңіл бөлінетінін дәлелдейді. 
Мен Парламенттің командасына, 
өзімнің әріптестерім – Нұрдәулет 
Сәрсенов, Болат Қонарбаев және 
басқаларға жанкүйер болдым. 
Өзім де ойнағым келген, бірақ 
аяғымнан жарақат алғандықтан 
дәрігерлер рұқсат етпеді». «ПетроҚазақстан» құраманың шабуылы / Атака сборной «ПетроКазахстан» /  

Attack of PetroKazakhstan team
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ойынға қатысушылар оларға сондай тарты-
сты, қызықты ойын силай алғанын айта кету ке-
рек. Трибунадан екі командаға да дем берушілер 
жетіп артылды. Әсіресе алаң иелері біздің 
қақпаға доп соғуды үдеткен кезде жанкүйерлер 
де қыза түсті. Біздің қорғаушылар Парламенттің 
жойқын соққыларына төтеп бергенімен, 
қақпашымыз Нұрлан Оразовтың жұмысы оңай 
болмады. Дегенмен, Нұрлан қарсыластардың 
барлық соққыларына шамасы жеткенше жа-
уап қайтарды. Оның еңбегінің арқасында 
голдардың басым көбі қақпаға ене алмай кетті. 
Екі команданың футболшылары алаңда ұшып 
жүргендей болды. Матчтың екінші жартысын-
да Азамат Қапышев 20 және 25 минуттарда бізге 
екі гол соғып, көзге түсті. Ал қарсыластардың 
қақпасына екінші голды соққан Сейілда 
Байшақов (ред. – біздің құрамада ойнады) бол-
ды. Голдың тез әрі техникалық тұрғыдан ерекше 
болғаны соншалық, ойынға қатысушылар да, 
көрермендер де оны сол сәтте сезініп үлгере ал-
май қалды. 

Ойын өте тартымды, қызықты болды, әрбір гол 
өз алдына ерекше болғандықтан өте жақсы футбол 
ойынын тамашаладық деп сеніммен айтуға болар. 
Командалардың екпініне қарап, жеңіске жетуге бел 
буғандарын байқадық. Матчқа қатысқандардың 
барлығы жақсы өнер көрсетті, бірақ команда капи-
таны Аманбек Жүнісовты, бірінші голдың авторы 
Талғат Қайырбековты және тамаша қақпашымыз 
Нұрлан Оразовты ерекше атап кеткен жөн. Фут-
болшылар болса жолдастық кездесудегі үздік 
ойыншы деп Парламенттің атынан қатысқан, екі 
голдың авторы Азамат Қапышевті атауда. Азамат 
матчтың барлық кезеңінде біздің қақпаға қауіп 
төндірген көрінеді.  

Ойын аяқталуға жақындаған сәтте Парламент 
құрама командасының 5:2 есебімен реванш 
алғаны белгілі болды. Бірақ есеп қандай бол-
са да, жолдастық кездесу арқылы салауаты өмір 
салтын насихаттау мақсатымызға қол жеткізген 
болдық. Бұл шағын футболдан өткен матч біздің 
компанияның ұстанымын айқындайды – спорт 
әр адамның өміріне серік болуға тиіс! 

М.Суслова, Астана тұрғыны: «Мен Астана-
да тұрамын. «ПетроҚазақстан»  компаниясы-
на жанкүйер болып келдім, олардың жеңіске 
жетуіне тілектеспін. Матчтан жақсы әсер ал-
дым».

М.Мұсаходжаев, ПҚ СҮ жетекшісі: 
«Компанияға жанкүйер болу үшін тұтас 
кеңсемізбен келдік. «ПетроҚазақстан» - алға!»

Қылышбек, 11 жаста: «Мен спортпен аз-
дап шұғылданып жүрмін. Әкем екеуіміз 
«ПетроҚазақстанға» жанкүйер болуға келдік. 
Әзірше ойынға көңілім толмай отыр. Парламент-
тен келгендердің басым көбі спорт шеберлері 
екен». 

Вэй Юйсян, «ПетроҚазақстан» Президенті: «Бүгін бәрі та-
маша болып тұр. Ойын да, ауа-райы да, жанкүйерлердің көңіл-
күйі де керемет. Стратегиялық коммуникация департаментінің 
ұйымдастырушылық шеберлігінің арқасында біз Парла-
мент пен «ПетроҚазақстан» арасында қызықты ойынды 
тамашаладық. Финалдық есеп бойынша Парламент жеңіске 
жетті. Олардың жеңгеніне қарамастан мен біздің компанияның 
қызметкерлерінің өте жақсы ойнағанын атап өткім келеді».  

Қонақбаев С., бокстен еңбегі сіңген спорт шебері, Парламент 
Мәжілісінің депутаты:  Бүгінгі біздің команданың ойыны маған ұнап 
отыр. Шамасы, өз жерімізде ойнап жатқанымыз демеу болса керек. 
«ПетроҚазақстан» командасы да жаман ойнап жатқан жоқ. Жігіттердің 
спортпен үнемі шұғылданатыны, жас кездерінен дене шынықтырумен 
айналысатыны көрініп тұр. Жалпы алғанда матч жақсы өтуде. Ауа-райы 
да тамаша. Ойын басталғаннан бері Парламентке жанкүйер болып от-
ырмын. 4:2 немесе 5:3 есебімен жеңеміз деп үміттенемін». 

«ПетроҚазақстан» құрамасы / Сборная команда «ПетроКазахстан» / PetroKazakhstan team

Парламент құрамасы / Сборная команда Парламента / Parliament team

ПетроҚазақстан – алға! / ПетроКазахстан – алга! / Go, PetroKazakhstan, go! 
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КаПиТандар сөЙлеЙді

олар өз командаларын футбол алаңына алып шығып, команданың рухын 
көтеріп тұру жауапкершілігін өз мойындарына алады. олар - команданың 
көшбасшылары, сол қолдарына капитандық белгісін таққан жандар. сіздердің 
назарларыңызға Парламент командасы мен «ПетроҚазақстан» командасының 
капитандарымен болған эксклюзивті сұхбатты ұсынып отырмыз. 

- «Парламент - ПетроҚазақстан» матчын қалай бағалар 
едіңіз?

- Тамаша стадионда, жасыл алаңда осындай танымал адам-
дармен ойнағанның өзі бір ғанибет! Мен де, менің командам 
да ойыннан үлкен ләззат алды. Әрине жеңіліп қалғанымыз үшін 
қатты қынжылдық – жеңілмегенімізге көп болды. 

- Парламент командасының ойыны жайлы не айта-
сыз?

- Парламент командасы бүгін мықтырақ болды. Шынын 
айтқанда, олардың командасында бізбен салыстырғанда жастар 
көбірек болды. Біз жас шектеуіне байланысты әлсіздеу құраммен 
ойынға шықтық. Дей тұрғанмен ол біздің жеңілісімізді ақтайтын 
уәж емес. Жоғары нәтиже көрсете алмағанымыз өкінішті.  

- Спорт пен жұмысты қатар қалай алып жүресіз?
- Біздің компания спорттың дамуына үлкен көңіл бөледі. Мен 

аптасына үш рет спортпен айналысамын. Әріптестеріммен бірге 
өзіміздің Қызылордадағы спорт кешенінде футбол ойнаймыз. 
«ПетроҚазақстанның» бөлімшелері арасында өтетін сайыстарға 
тұрақты қатысамын. Өткен жылы біздің бөлім корпоративаралық 
Спартакиаданың жеңімпазы болды. Компанияның өнімді жұмыс 
істеуге ғана емес, спорттың сүйікті түрімен айналысуға мүмкіндік 
беріп, жағдай жасайтынына өте разымын.  

- Спортта ұстанатын ырымдарыңыз бар ма?
- Алаңға оң аяғыммен шығуға тырысамын. Сол ғана (күледі).
- Қазіргі футболшылардан кімді ұнатасыз?
- Барселона командасының дерлік барлық ойыншылары 

ұнайды.  

«ПетроҚазақстан»

Аманбек Жүнісов, 
сатып алу бойынша менеджер, ПҚҚР

-  «Парламент - ПетроҚазақстан» матчын 
қалай бағалар едіңіз? 

- Әр елдің спорттық дәстүрі болуға тиіс, ол уақыт 
талабы. «ПетроҚазақстан» Қазақстанда сәтті жұмыс 
істеп келе жатқан алдыңғы қатарлы компания, біз 
бұндай байланыстарды қашанда құптаймыз.  

- «ПетроҚазақстан» командасының ойыны 
жайлы не айтасыз?

- «ПетроҚазақстанның» футбол команда-
сы ойдағыдай өнер көрсетті, ойыншылар жақсы 
іріктелген. Маған матч ұнады.

- Спорт пен жұмысты қатар қалай алып 
жүресіз?

- Екеуін қатар алып жүрмесең өнімді еңбек ету 
қиын. Жасымның 57-ге келгеніне қарамастан мен 
аптасына үш рет футбол ойнаймын. Футболдан 
спорт шеберімін. Депутаттық жұмысыммен қатар 
мен Шымкенттік «Тұран» ФК президенті міндетін де 
атқарып келемін. 

- Спортта ұстанатын ырымдарыңыз бар ма? 
- Бар. Жауапты матчқа барар алдында сүйікті 

әтірімді оң және сол жақ аяғыма себемін, көбірек гол 
соғайын деп ырымдаймын. Бүгін аздап жолым болды. 
Бір рет штангаға тиіп, екі рет гол соғуға доп бердім. 

- Қазіргі футболшылардан кімді ұнатасыз?
- Аргентиналық шабуылшы Лионель Мессиді 

ұнатамын.

Парламент

Нұрдәулет Сәрсенов, 
Парламент Мәжілісінің депутаты
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Біздің Құрамамыз

өткен матчке жанкүйерлер трибунасында тұрып баға беру бір бөлек те, оны өз 
басыңнан өткеру бір басқа. Біз өз құрама командамыздың футболшыларының 
арасында блиц-сауалнама жүргізіп, олар үшін футболдың қалай өткенін, оны 
ойыншылардың өздері қалай бағалағанын, олардың өміріндегі футболдың 
маңызын білгіміз келді. 

футбол мен үшін… саналы ғұмырымды арнаған, оқу мен жұмыстан тыс кез-
де үнемі айналысатын ең сүйікті спорт түрі. 

«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… Қ.Мұңайтпасов атындағы 
орталық стадионның жасыл алқабында өтті, біз үшін ол сәтті басталды – 
есепті біз аштық. Бірақ бірнеше қателіктер жіберіп алдық, соны пайдаланған 
қарсыластарымыз жиі шабуылдап, жеңіске жетті. Әрине, нәтижеге риза 
емеспін, біздің команданың құрамы жас шектеуіне байланысты әлсіздеу болды, 
себебі 35 жастан асқандар ғана ойынға қатыстырылды. Өкініштісі, мұндай та-
лапты бiз ғана орындадық.

Матчтың үздік ойыншысы деп мен… біздің қорғаушы – ПҚОП 
қызметкері Володя Романенконы атар едім.

Осы жолы барғанымда Астанадан алған әсерім… өте жақсы. Астананың 
оңтүстік жағалауымен танысу мүмкіндігіне бірінші рет ие болдым. Біздің аста-
намыз – жасыл қала, таза қала, жыл сайын ол көркейіп, сұлуланып барады.

Алғыс айтқым келеді… компаниямыздың басшылығына қызметкерлерді 
қолдағаны үшін, осындай жолдастық кездесулер өткізгені үшін, бізге үлкен 
мүмкіндік силағаны үшін рахмет айтамын. Біз үшін Қазақстанға танымал 
Мәжіліс депуттарымен, Сейілда Байшақов, Михаил Гурман, Серік Қонақбаев, 
Ойрат Садуов, Илья Ильин сияқты адамдармен араласу, танысу, бір алаңда ойнау 
ерекше әсерге толы болды. Стратегиялық коммуникациялар департаментінің 
қызметкерлеріне айрықша алғыс айтқым келеді, олар осындай үлкен шара 
өткізуге мол үлес қосты.

футбол мен үшін… өмірімнің мәніне айналған негізгі хоббиым. Мектеп 
жасынан бастап мен футболмен айналысып келемін.   

«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… мәртебесі жағынан ерекше 
болды, өйткені біз қарапайым командамен емес, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаттарымен ойнадық! Және Қазақстанның жүрегі, жас қаламыз Астанада 
ойын көрсеттік. Матчтан екі жақты әсер алдым – ұйымдастыру тұрғысынан 
жоғары деңгейде болды, ал бәсекелестердің команда құрамы көңілге аздап 
кірбің ұялатты. 

Матчтың үздік ойыншысы деп… тамаша ойын көрсетіп, біздің 
қақпаға 2 доп соққан Азамат Қапышевті санаймын. Және егде тартқан жа-
сына қарамастан әдемі ойын көрсеткен, футболдағы үлкен тәжірибесі мен 
шеберлігін дәлелдеген Сейілда Икрамұлы Байшақовты атамай кетуге болмас.

Осы жолы барғанымда Астанадан алған әсерім… өте қонақжай қала 
екен, біз барғанда ауа-райы тамаша болды, біз кеткенше сондай керемет бо-
лып тұрды.  

Алғыс айтқым келеді… ПҚИ Президенті Вэй Юйсян мырзаға, 
компанияның Вице-президенті Б.И. Исенғалиев мырзаға және оның ко-
мандасына осындай тамаша спорт мерекесін ұйымдастырғаны үшін 
алғыс айтамын.  Бұл ұзақ уақыт есте қалатын оқиға болды. Мұндай ша-
ралар жағымды нәтиже беріп қана қоймай, компания бөлімдері ара-
сында өзара сыйластық, достық қарым-қатынас орнауына ықпал етеді, 
басқарушылар мен бағыныштылардың байланысын жақсартады. Және бұл 
компания қызметкерлерінің салауатты өмір салтын ұстануына, спорттық 
көрсеткіштерін жақсартуға үлгі боларлық.  

Аманбек Жүнісов, капитан, шабуылшы
(сатып алу бойынша менеджер, ПҚҚР)

Талғат Қайырбеков, қорғаушы 
(ТКБ маманы, ПҚОП)
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Әділбек Істеков, қорғаушы
(ҚАМ мұнай құбырын пайдалану бойынша 

менеджері, ПҚҚР)

футбол мен үшін… Хобби
«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… танымдық деңгейде 

болды.
Матчтың үздік ойыншысы деп… Парламент командасының шабу-

ылшысы Азамат Қапышевті санаймын.
Осы жолы барғанымда Астанадан алған әсерім… үлкен 

үміттердің қаласы болып көрінді.
Алғыс айтқым келеді… компания Президенті Вэй Юйсян мырзаға 

біздің команданы қолдағаны үшін және Стратегиялық коммуникация 
тобына матчты ұйымдастырғаны үшін алғыс айтамын.   

Владимир Романенко, қорғаушы
(ТКБ вогонцистернасын рәсімдеуші, ПҚОП)

футбол мен үшін… көп нәрсені білдіреді. Спорттың барлық түрімен 
айналыстым, бірақ футбол солардың ішіндегі ең сүйіктісі. Әрқашан 
футболды жақсы көрумен келемін! Қайда жұмыс істесем де – кеден-
де болсын, күзетте болсын, ПҚОП болсын – үнемі футбол ойнаумен 
келемін.

«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… жақсы деңгейде 
өтті. Нәтижесіне – көңілім толған жоқ. Жеңілген кімге ұнасын? 
Депутаттардың ойынға бізге қарағанда жақсы дайындалғаны 
байқалды. Сапалы ойын көрсетті. Енді жаттығуды күшейтуіміз керек 
деген шешім қабылдадық.

Матчтың үздік ойыншысы деп… қарсыластар командасындағы 
Азамат Қапышевті санаймын. Егер ол болмағанда депутаттар жеңе ал-
мас еді деп ойлаймын. 

Осы жолы барғанымда Астанадан алған әсерім… тамаша. Мен 
Астанаға осыдан екінші рет бардым. Қала өзінің көркем келбетімен, 
көлемімен таң қалдырды. Бір ғимарат екіншісіне ұқсамайды. 

Алғыс айтқым келеді… ұйымдастырушыларға рахмет айтамын. 
«ПетроҚазақстан» үшін ойнау бізге үлкен құрмет. Ең жылы сөзіміз – 
Вэй Юйсян мырза мен Бақытжан Ізтілеуұлы Исенғалиевке арналады, 
олар бізді үнемі қолдап, шынайы көмек көрсетті. 

футбол мен үшін… №1 ойын. Бұл достарыңмен кездесетін, спорттық 
қалпыңды сақтауға мүмкіндік беретін, жақсы денсаулық пен көңіл-күйді 
сақтауға жәрдемдесетін ойын түрі.  

«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… қызықты әрі тартысты бол-
ды, күрт шабуылдар мен қорғаныстардан, қақпашылардың әдемі ойынынан 
құралды. Бәрі нағыз футболдағыдай болды!  

Матчтың үздік ойыншысы деп… біздің команданың екі футболшы-
сын атар едім - біздің «ПетроҚазақстан» командасының капитаны Аманбек 
Жүнісов пен бір өзі қалған командаға татитын көңілді, ақжарқын, шарша-
майтын қақпа қорғаушымыз – Нұрлан Оразов. Осы жолы ол қақпаға 5 доп 
кіргізіп алды, бірақ бұл үшін оны айыптауға болмас. 

Осы жолы Астанадан алған әсерім… жас, заманауи, көркем, қарқынды 
дамып келе жатқан қала. Қазақстанның болашағын Астанадан бөлек қарау 
мүмкін емес.

Алғыс айтқым келеді… турнирды ұйымдастырған  - Стратегиялық ком-
муникация департаментіне, жолдастық кездесуді ұйымдастыруға жәрдем 
жасаған Вэй Юйсян мырзаның жеке өзіне, тығыз шаруаларына қарамастан 
бізбен ойнауға уақыт тапқан Парламент Мәжілісінің депутаттарына алғыс 
айтамын.  

Кайрат Жүнісов, шабуылшы
(электрификация бөлімінің бастығы, ПҚҚР)
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Мен үшін футбол… адамды еліктіретін, шабыттандыратын, бойына жігер 
құятын әдемі командалық ойын. Біз аптасына үш рет шағын футболдан жаттығамыз. 
Осы ойын менің достарымның басын біріктіреді, командалық рухты сезінуге 
көмектеседі, жақсы тонуста және спорттық қалыпта болуға жәрдемдеседі.  

«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… жолдастық кездесу деген аты-
на сай болды. Матчқа қатысушылар бір-біріне сый-құрметпен қарап, жарақатқа 
жол бермеуге тырысты. Футбол алаңынан тысқары аймақта да сондай сыйластық 
қарым-қатынаста болдық. Өкінішке қарай, біздің команда жеңіліп қалды, ал жеңіліс 
дәмі қашанда ащы болатыны белгілі. Бірақ жеңіске әлі талай жететінімізге кәміл 
сенемін. Көбірек жаттығып, болашақта бәрін жеңетін боламыз.  

Матчтың үздік ойыншысы деп… қарсыластар қақпасына гол соққан Сейілда 
Байшақовты атағым келеді. Егде тартқан жасына қарамастан ол футбол ардагерлері 
қашанда өз ісінің шеберлері болып қалатынын дәлелдеді. Сондай-ақ бірнеше жыл-
дан бері біздің қақпаның тұрақты күзетшісіне  айналған қақпашы Нұрлан Оразо-
вты атар едім. 

Осы жолы Астанадан алған әсерім... Мен Астанаға бірінші рет бардым. 
Қаламен танысқан кезде оның астана мәртебесіне ие болғаннан бері қалай 
өзгергенін байқап, таңдандым, кеудемді мақтаныш сезімі биледі. Үлкен, биік, зама-
науи үйлер, тамаша сәулет туындылары мен мұндалайды, қала өте көркем әрі осы 
заманға лайық сәнмен жасалған. Біздің Президенттің батылдығы мен сенімділігі 
құрметке лайық. Осыдан 10 жыл бұрын ол астананы ауыстыру туралы шешім қабылдап, үлкен жауапкершілікті мойнына ал-
ды, енді соның нәтижесін көріп отырмыз. Және осының бәрі біздің халқымыздың еңбегі. Астанаға келген сайын қала көркейе 
береді, қызықты, әдемі қалаға айнала береді деп үміттенемін. Онымен қайта кездесуге ынтығамын.   

Алғыс айтқым келеді… Б.Исенғалиев мырза мен оның тату-тәтті ұжымына алғыс айтамын. Оның беделін салып осы мат-
чты ұйымдастырғанының арқасында біз Мәжіліс депутаттарымен алаңға шығып, футбол ойнадық, былтыр БАҚ өкілдерімен 
ойнап таныстық.  Бұл кездесулер біздің есімізде ұзақ сақталады. Серік Қонақбаев, Илья Ильин, Сейілда Байшақов, Михаил 
Гурман сияқты еліміздің спорттағы мақтанышы болып саналатын тұлғалармен кездесіп, сөйлестік. Ойын біткен соң халық 
қалаулыларымен, мәдениет, бизнес өкілдерімен әңгімелесуге мүмкіндік алдық. Президентіміз Вэй Юйсян мырзаға ерекше алғыс 
айтамын, ол бізді қолдап, барлық матчтарға қатысты, бізге жанкүйер болды. Оның қасымызда болғаны біздің команданың ру-
хын шыңдады.    

Амангелді Әліпбаев, шабуылшы 
(қамтамасыз ету бөлімінің маманы, ПҚҚР)

Кайрат Белібаев, қорғаушы
(ТШЦ аға операторы, ПҚОП)

футбол мен үшін… спорттың ескірмейтін тамаша түрі. Онымен кез-келген 
жаста шұғылдана беруге болады.

«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… күрделі болды. Парламенттің 
футбол командасы ойынға әбден төселіп алғаны байқалып тұрды.  

Матчтың үздік ойыншысы деп… капитан командасы Аманбек Жүнісовты 
санаймын. Ол шабуылшы ретінде жақсы ойнады, сондай-ақ капитан ретінде 
өзіне жүктелген міндетті атқарып, ойын кезінде бізге күш-қайрат беріп, 
команданың рухын шыңдаумен болды.  

Осы жолы Астанадан алған әсерім… Астана – өте әдемі қала. Біз Астана-
да болған сәтте тапсырыс берілгендей таң қаларлық тамаша ауа-райы орнап 
тұрды. Сондықтан мен астанамызды одан сайын ұнаттым.

Алғыс айтқым келеді… Қазақстан тәуелсіздігінің 20-жылдығына орай 
жолдастық кездесу өткізгеніне компаниямызға алғыс білдіргім келеді.   

футбол мен үшін… жақсы қалыпта болуға көмектесетін сүйікті спорт түрі.
«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… тартысты, жоғары деңгейдегі 

физикалық дайындықты талап еткен ойын болды. 
Матчтың үздік ойыншысы деп… Азамат Қапышев (Парламент құрама 

командасының шабуылшысы) пен Аман Жүнісовты (біздің команданың капи-
таны) санаймын.

Осы жолы барғанымда Астанадан алған әсерім… үлкен мүмкіндіктер 
мен алға қойған мақсаттарға жетуге жол ашатын қала ретінде көрінді. 

Алғыс айтқым келеді… компания басшылығына, ең алдымен Президент 
Вэй Юйсян мырзаға, Вице-президент Б. Исенғалиевке, және Стратегиялық ком-
муникация департаментінің қызметкерлеріне футбол мерекесін ойдағыдай 
ұйымдастырғаны үшін алғыс айтамын. 

Мұрат Бектемісов, шабуылшы 
(аға заңгер, ПҚ СҮ)
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Ертіс Құсайынов, қорғаушы
(есеп беру, тасымалдау және жоспарлау 

бойынша аға маман, ПҚОСИ)

футбол мен үшін… күнделікті тірліктен шаршаған кезде дем алуға 
жәрдемдесетін, сергітетін ойын. Аптасына бірнеше рет жұмыстағы 
әріптестеріммен бірге футбол ойнаймын. Салауатты өмір салты үшін 
футболдың маңызы зор. 

«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… Парламент командасын-
да өте мықты ойыншылар болды. Ойын басталғаннан-ақ олар билікті өз 
қолдарына алды. Шөпті алаңда ойнау да біз үшін қиынға түсті, өйткені бұрын 
ондай алаңда футбол ойнап көрмеген едік.

Матчтың үздік ойыншысы деп… бірінші голдың авторы Талғат 
Қайырбековты санаймын.  

Осы жолы Астанадан алған әсерім… Астанаға бірнеше рет барып 
жүрсем де қаланың айтарлықтай өзгергенін байқадым. Бұрын көзге ең ал-
дымен қаладағы құрылыс нысандары ілінетін. Қалада қазір де құрылыс 
жұмыстары жүргізіліп жатыр, бірақ ол бұрынғыдай қатты байқалмайды.   

Алғыс айтқым келеді... барлық ұйымдастырушыларға алғыс ай-
тамын. Бізді төрт күн бойы алақандарына салып күтті. Шара өз-өзінен 
ұйымдастырылғандай болып, ұйымдастырушылар көзге түспегенін кәсіби 
шеберліктің бір қыры болса керек. Астанаға ұшып барып, Алматыға қайтқан 
сәтте біз де сондай күйді бастан өткердік – билеттер, көлік, қонақүйге орна-
ласу, тамақтану – бәрі уақытылы болды. Көп рахмет! Бізден талап етілгені – 
жеңіспен оралу ғана еді. Үмітті ақтамағанымыз өкінішті-ақ. 

Мәди Балабеков, шабуылшы
(инженер-электроншы, ПҚОП) 

футбол мен үшін… басқа спорттық ойындардан либералдығымен 
ерекшеленетін ойын. Ол адамдарды жасына, мамандығына, әлеуметтік 
деңгейіне қарай бөлмейді. Оны ойнағанда ересек адамдардың өзі бір 
сәтке болсын бала болып кететіні тағы бар.   

«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… қызықты болды, деген-
мен ойын нәтижесіне көңілім толмады. Матчтың өту барысы көрсеткендей 
депутаттар бұл жолы бізден барлық жағынан алғанда артықшылыққа ие 
болды, әсіресе командалары ойынға төселген жандардан құралды. Өзіме 
келсек, бұдан да жақсы өнер көрсетуіме болар еді деп ойлаймын.  

Матчтың үздік ойыншысы деп… «ПетроҚазақстан» командасы-
нан Романенко Владимирді атағым келеді. Ол матч кезінде өзін-өзі 
ұмытарлықтай, жан-тәнімен беріле ойнаған болатын. 

Осы жолы барғанымда Астанадан алған әсерім… керемет. Аста-
на заңғар ғимараттарымен, қарқынды дамуымен таң қалдырды. Тама-
ша қала! Біз сол жақта болғанда әдейі тапсырыс бергендей күн райы да 
жақсы болды.   

Алғыс айтқым келеді… ПҚИ Президенті Вэй Юйсян мырзаға, ПҚОП 
президенті А.Кәрібаевқа, Вице-президент Б.Исенғалиевке және аталған 
шараны ұйымдастырғандардың бәріне алғыс білдіремін.   

Нұрлан Оразов, қақпашы
(шебер, ПҚҚР)

футбол мен үшін… жақсы көретін бұқаралық спорт түрінің бірі. Менің 
бауырым да футболмен айналысқан, сондықтан футболға деген махаббат 
отбасымызға тән. 

«Парламент-ПетроҚазақстан» матчы… тамашалауға тұрарлықтай 
болды. Парламентте депутаттар мен көмекшілердің дерлік көбі жас екенін 
білмеппіз. 

Матчтың үздік ойыншысы деп… депутаттың көмекшісі Азамат 
Қапышев пен біздің аңызға айналған ардагерлеріміз Сейілда Байшақов 
пен Михаил Гурманды атаймын.

Осы жолы Астанадан алған әсерім…  жас әрі көркем қала болып 
көрінді. Матчтың Астанада өткеніне қуаныштымын.    

Алғыс айтқым келеді… матчты ұйымдастырған Б.Исенғалиев пен 
оның командасына көп рахмет айтамын.  
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доПҚа БаЙланған өмір

астанада өткен футболдан жолдастық кездесуді көптеген танымал тұлғалар 
келіп тамашалады, олардың ішінде өзінің қажырлығымен, жеңіске деген 
құлшынысымен және айрықша физикалық дайындығымен отандық спорттың 
дамуына өлшеусіз үлес қосқан және қосып келе жатқан тұлғалар да болды. атап 
айтсақ, Кеңес боксының мақтанышы, мәскеу олимпиадасының күміс жүлдегері 
серік Қонақбаев, ауыр атлетикадан олимпиада чемпионы илья ильин, сондай-
ақ Қазақстан футболының бетке ұстарлары сейілда Байшақов пен михаил Гур-
ман қатысты. Біз аты аңызға айналған футболшы, қазіргі кезде Қазақстан Футбол 
Федерациясының Вице-президенті сейілда икрамұлы Байшақовпен кездесіп, 
шағын сұхбат беруін өтіндік.    

- Сейілда Икрамұлы, Сіз фут-
болмен қай кезден бастап 
әуестендіңіз? Футболдың өзіңіз 
үшін ермек емес, өміріңізді ар-
найтын жұмысқа айналғанын 
қай уақытта түсіндіңіз?   

- Мен футболшылар отбасында 
дүниеге келдім. Сондықтан футбол 
балалық шағымнан менің өмірімнің 
ажырамас бөлігіне айналды. Біздің, 
60-жылдарда туған балаларды ай-
тамын, шаң басқан алаңда доп те-
буден өткен қызық ойын болмай-
тын да. Сол кездерде жалпы білім 
беретін мектептің оқушылары 
арасында «Былғары доп» турни-
рын өткізу жақсы дәстүрге айнал-
ды. Кейіннен мен спорттық мек-
тепке қабылданып, ол жерде 5 жыл 
білім алдым, футболдың негізгі 

қағидаларын сол жерден үйрендім. 
Бірақ маған көп нәрсені туысқаным 
КСРО спорт шебері Сейітжан 
Байшақов пен қазақ футболының 
аңыз адамы Тимур Сегізбаев 
үйретті. Екеуі де «Қайрат» футбол 
командасының құрамында ойна-
ды. Осы тұлғалардың арқасында 
мен үлкен футболға аяқ бастым. 
Өзімнің футболдағы қадамымды 
мен жергілікті Жамбылдық (ред. – 
Тараз қ.) «Алатау» клубында баста-
дым. Осы команданың құрамында 
мен 2 жыл жұмыс істедім, кейін мені 
бас жаттықтырушы Юрий Алек-
сандрович Свиридов байқап, 1970 
жылдың қарашасында «Қайраттың» 
құрамында ойнауға шақырды. Жаңа 
құрамға мен «Қайраттың» ойын-
шысы ретінде келіп, кейін оның 
жатықтырушысына айналдым. 
Футболшы ретінде мен барлық 
белестерден өттім – балалар-
жасөспірімдер футболының 
департаментін басқардым, бір жыл 
төреші корпусында да істедім. Нақты 
қай кезде футболдың өмірімнің 
бөлшегі екенін сезінгенімді тап ба-
сып айта алмаймын, ол кезде де, 
қазір де футболсыз өмірімді елесте-
ту маған қиын.

- Айтыңызшы, сол 
кездердегі еліміздің бас фут-
бол командасының намы-
сын қорғаған сәт несімен есте 
қалды?

- 1971 жылы мен «Қайрат» 
командасының негізгі құрамында 
ойнай бастадым. Сол жылы біз (ред. 

– «Қайрат» ФК) КСРО чемпионатын-
да рекордты 8-ші орынды иелендік, 
және сол сәтте теміржолшылардың 
спорттық одағының Халықаралық 
Кубогының иегері атандық, ол 
сол кездегі жалғыз еуропалық ку-
бок болатын. Аталған кубок үшін 
Еуропаның үздік командалары «Ра-
пид» (Румыния), «Славия» (Бол-
гария), РоПС (Финляндия) тала-
сты. «Рапида-Бухарестқа» қарсы 
финалдық ойында біз кубокты 
ұтып алдық, содан маған «КСРО 
спорт шебері» деген атақ берілді. 
Сол кезде Қайратта осындай атақ 
алған ойыншы жоқ еді және мен 
онда небәрі жиырмада болатын-
мын. Кейіннен мен КСРО жастар 
құрамы, КСРО құрама клубы үшін 
ойнауға шақырыла бастадым. 1977 
жылы Әлем Чемпионатында Гре-
кия мен Венгрия командалары-
на қарсы іріктеу матчында КСРО 
құрамасы үшін екі матч ойнағаным 
ерекше есте қалды. 2000 жылы 
жүргізілген сауалнамаға сәйкес мен 
Қазақстандағы 20-ғасырдың үздік 
футболшы деп танылдым.  

- КСРО жоғарғы лигасында 
сіз 225 матч ойнапсыз, жалпы 
алғанда 500 матчты өткеріпсіз. 
Қай матч көбірек есіңізде 
қалды?  

- Әр матч өз алдына маңызды әрі 
қызықты болды. Әсіресе Қайраттың 
капитаны болып, команданы фут-
бол алаңына бастап шыққан сегіз 
жылдың орны ерекше. 

Байшақов С.И. / Baishakov S.I.
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- Сейілда Икрамұлы, сіз 
қазақстандық футболшылар-
дың ойынын қалай бағалайсыз? 

- Өзіңіз де білесіз, 2001 жылға 
дейін 10 жыл бойы біз Азия Фут-
бол Конфедерациясының (АФК) 
құрамында болдық. Өкінішке қарай, 
АФК құрамында жүргенде фут-
болшыларымыз үлкен ойындарға 
қатысу мүмкіндігінен құр қалып 
жүрді. 2002 жылы Қазақстан рес-
ми түрде Еуропалық футбол одағы 
УЕФА құрамына енді. Қазір біздің 
футболшыларымыз әлемнің озық 
командаларымен ойнап жүр. 
Есіңізде болса, жақында ғана 
біздің құрама команда Англияның, 
Португалияның, Түркияның ко-
мандаларымен ойнады. Бұлардың 
барлығы әлем чемпионатының 
жеңімпаздары. Осындай клубтар-
мен, жоғары деңгейдегі футбол-
шылармен ойнау арқылы біздің 
спортшылар да өз шеберліктерін 
шыңдайтынына  сенімдімін. 
Әзербайжанмен болған соңғы ойын 
бізде жақсы команда бар екенін, 
болашағы зор футболшылар бар 
екенін және біздің де жеңіске жету-
ге мүмкіндігіміз бар екенін көрсетті.  

- «Парламент-ПетроҚазақ-
стан» жолдастық кездесуі жай-
лы не айтасыз?

- Президентіміз Нұрсұлтан На-
зарбаев бір сөзінде бұқаралық 
футболды дамытудың маңызына 

тоқталған еді. Осындай 
жолдастық кездесулер өткізу 
арқылы «ПетроҚазақстанның» 
қызметкерлері мен Парламент де-
путаттары бұқаралық спортты да-
мыту жолында үлгі көрсетіп от-
ыр. Өткен жылы осы команда-
лар Алматыдағы «Қайрат» спорт 
кешенінде кездескен еді. Былтыр 
да, осы жолы да екі құрама да тар-
тысты, қызық ойын көрсете білді. 
Жолдастық кездесулерде кімнің 
қандай нәтижеге жеткені маңызды 
емес, өйткені әрқашан достық, 
татулық, бірлік жеңеді.  

  
- Матчты ұйымдастырушы-

лар жайлы не дейсіз?

- «ПетроҚазақстан» компания-
сы мен Футбол Федерациясының 
арасында бұрыннан жақсы қарым-
қатынас орнаған. Англиямен өткен 
әлем чемпионатының іріктеу мат-
чында компания біздің ұлттық 
құрамға демеушілік жасады. Сол 
кезде біз демеушіге мұқтаж болдық, 
сіздің компания көмек қолын созды. 
Болашақта да компания спортты, 
әсіресе балалар спортын дамытуға 
үлес қоса берер деп үміттенемін. 
Қазақстан футболының болашағы 
өсіп келе жатқан ұрпақтың қолында 
ғой.    

- «ПетроҚазақстанның» қыз-
меткерлеріне қандай тілек ай-
тасыз?  

Өмірбаян 
1950 жылдың 28 тамыз күні ту-

ылды. 
Лақабы: Қорғаушы. 
«Энергетик» (Жамбыл) - 1970 ж., 

«Қайрат» (Алматы) - 1971-1981 ж.ж. 
клубтары үшін ойнаған. Орталық 
қорғаушы болып ойнаған кезде, 
КСРО чемпионатының ең жақсы 
дебютанты болып танылған еді. 
«Қайрат» командасы құрамында 
жоғары лиганың 225 ойынына 
қатысып, 7 доп соққан. Бірінші 
лиганың 71 ойынына қатысып, 4 
доп соққан. «Қайрат» құрамында 
өткізілген ойын санынан 2 орын-
да. КСРО құрымы үшін 1977 жы-
лы екі ойын өткізді. Футболшы-
дан кейін 1982-1988 жылдар 
аралығында «Қайрат» команданың 
бапкері болды. Қазіргіде ҚР Фут-
бол федерациясының Вице-
президенті қызметін атқаруда. 

- «ПетроҚазақстан» компа-
ниясының қызметкерлерін 
басшылығына қарап бағалауға бо-
лады. Сіздің басшыларыңыздың 
спортқа деген жақсы 
көзқарасы қызметкерлерді 
жаңа белестерді бағындыруға 
итермелейді деп сенемін. Барлық 
«петроқазақстандықтарға» сәт-
тілік, жеке өмірлеріне табыс және 
барлық жобада жеңіске жетуді 
тілеймін.     

Компаниямыз демеушілік еткен «Қазақстан-Англия» матчы / Матч «Казахстан-Англия», спонсируемый нашей компанией / 
Kazakhstan-England match sponsored by our company
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«ПеТроҚазаҚсТан» өміріндеГі сПорТ

Компания қызметін жүргізетін аймақтарда жастардың, спортшылардың жаңа бу-
ынын қалыптастырылуына ықпал етіп, көптеген спорттық жобаларға демеушілік 
көрсетеді. «ПетроҚазақстан» жыл сайын Қызылорда қаласында мүмкіндіктері 
шектеулі балалардың арасында спартакиада және мектеп оқушыларының ара-
сында ПҚҚр кубогы үшін баскетбол бойынша турнир өткізсе, Шымкент қаласында 
демеушілік көрсетілетін ұйымдардың қатарынан жас спортшыларға қолдау 
көрсетеді. Компанияның өз ішінде де өткізілетін спорттық шаралардың саны аз 
емес.  

Бөлімшелердің арасындағы 
жарыстар, достық кездесу-
лер мен ұжым ішіндегі Спар-
такиада «ПетроҚазақстан» 
компаниясындағы салауат-
ты өмір салтының көрнекі үгіт-
насихатының үлгісі болып табы-
лады. Мұндай спорттық шара-
лар мыңдаған қызметкерлерден 
тұратын ұжымның ұйымшылдығын 
тудыратын қызметкерлердің 
зияткерлік, рухани және де-
не дамуының үйлесімділігі үшін 
жағымды жағдай жасайды. 

Қызылорда қаласындағы 
«ПетроҚазақстан» спорткешенінің 
негізінде бадминтон, шейпинг, 
айкидо, үлкен теннис және сол 
сияқты спорт түрлері дамытыла-
ды. Спорт кешенінде компания 
қызметкерлерінің балалары мен 
қызметкерлердің өздерін қоса 
алғанда, 650 адам дене еңбегімен 
шұғылданады. 

Сонымен қатар, шағын-футбол, 
шахмат, волейбол мен баскет-
бол, жазғы және қысқы балық ау-
лау бойынша жарыстар өндіру 
бөлімшесі қызметкерлерінің 
өміріндегі корпоративтік бірліктің 
синониміне айналғалы қашан. 
Компания кен орындарындағы 
мұнайшылардың иелігінде ПҚҚР 
қызметкерлері жұмыстан кейін 
спортпен шұғылдана алатын за-
манауи жабдықталған спорт-
залдар бар. Жұмыстың көптігіне 
қарамастан, қызметкерлердің 
спортпен айналысуға, өздерін 
жақсы күйде сақтауға уақыт та-
батындары қуантпай қоймайды. 
Осындай жаттығулардың өзіндік 
сынағы ретінде кен орындарының 
қызметкерлерінің арасында айына 

2 рет өткізілетін спорт жарыстарын 
айтуға болады. Топтық жарыстар-
да 8-10 қызметкерлер қатысатын 
болса, дербес қатысушылардың 
саны 30 дейін жетеді. Жарыс 
жеңімпаздары 1, 2, 3 дәрежелі ди-
пломдар мен бағалы сыйлықтарға 
ие болады. Дегенмен де, мұндай 
жарыстардың қызметкерлердің 
өзара қарым-қатынас орнатып, 
корпоративтік рухтың нығаюына 
ықпал ететіндіктері бәрінен де 
маңыздырақ. 

ПҚҚР өткізілетін дәстүрлі 
жарыстарға балық аулау бойынша 
маусымдық турнирлер де жатады. 
Мысалы, осы жылдың ақпан айында 
бөлімшенің түрлі бөлімдерінен 12 
топ чемпион атағы үшін жарысқан 
мұз астындағы балық аулау бойын-
ша жарыстар өткізілді. Жыл сайын 
жеңімпаздар ауланған балықтың 
саны мен салмағы бойынша 
анықталады. Осылайша, ақпан 

айындағы турнир қорытындылары 
бойынша «АкЛитБек» тобы (Аки-
мов А., Литвинов А., Беклиев А.) 
жеңімпаз танылды. Екінші және 
үшінші орындарды, сәйкесінше 
«Невод» (Харченко А., Жанша-
ев М., Ломанов Д.) және «Рыбаки» 
(Нурумбетов Т., Ерчков К., Амир-
галиев Н.) топтары бөлісті. Соны-
мен қатар, 2 қосымша номинация 
тағайындалды – «Ең үлкен балық», 
«Ең кішкентай балық», сондай-
ақ «ГринПис» сыйлығы (бірде бір 
балық ауламаған топ марапттала-
ды). 

Құмкөл кен орнын 
игерудің 25-жылдығын той-
лау шеңберінде және Наурыз 
мерекесінің қарсаңында ком-
пания бөлімшелерінің арасын-
да шағын-футбол бойынша ПҚҚР 
турнирі өткізілді. Үздік футбол то-
бы атағы үшін 6 бөлімше бақ сы-
насты: материалдық ресустар-

«ПетроҚазақстан-БАҚ» футбол матчының жеңімпаздары / Победители футбольного матча 
«ПетроКазахстан –СМИ» / Winners of the PetroKazakhstan-Mass Media football match
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ды басқару (МРБ), мұнай мен 
газ өндіру цехі (МГӨЦ), газды 
пайдаға асыру цехі (ГПЦ), ҚАМ 
құбыры, ПҚҚР бөлімшелерінің 
құрамасы және жобалық топ. Тур-
нир қорытындылары бойынша, 
бірінші орынды ГПЦ тобы, екінші 
орынды – МГӨЦ, үшінші орынды – 
МРБ тобы иеленді. Сонымен қатар, 
келесідей номинациялар бойын-
ша үздік ойыншылар анықталды: 
«Үздік қақпашы», «Үздік қорғаушы», 
«Үздік шабуылшы» және «Үздік бом-
бардир». 

Шымкент МӨЗ зауыт спарта-
киадасын өткізу жақсы дәстүрге 
айналған. Жыл сайын, міне 20-шы 
рет, зауыт жұмысшылары спорттың 
бес түрі бойынша жарысқа түседі 
– үстел теннисі, волейбол, шах-
мат, баскетбол және шағын-футбол. 
Бұрындары, бірінші орындарды 
негізінен өндірістік цехтар, күзет 
және өрт бөлімі бөлісетін, алай-
да, соңғы жылдары жеңімпаз кубо-
гы тауар-көлік басқармасы (ТКБ), 
еңбекті қорғау, қауіпсіздік және 
экология департаменті (ЕҚҚжЭД) 
бөлімшелерінің топтары, зау-
ытты басқару бөлімі (ЗББ) мен 
материалдық ресурстарды басқару 
бөлімінің (МРББ) бірлескен то-
бы алуда. Биылғы жылы 23 ма-
мырда басталған зауыттық спар-
такиада қызу науқан үстінде. Жа-
рыстар шілде айының ортасында 
аяқталмақ. 

Компания ішіндегі жарыстармен 
қатар, ПҚОП командамыз тұрақты 
түрде жүлделі орындарды иеленетін 
сала мен облыс ұйымдарының 
арасындағы түрлі жарыстарға 
да қатысады. 2009 жылы Атырау 

қаласында зауыт жұмысшылары 
қазақстандық мұнай өнеркәсібінің 
110-жылдығына орай футбол бой-
ынша турнирге қатысып, соғылған 
доптың аздаған айырмасымен тур-
нир иесі Атырау МӨЗ тобына орын 
беріп, екінші жүлделі орынға ие 
болды. 2011 жылы ПҚОП тобы 
«Қазкоммерцбанктің» шақыруы 
бойынша, банк филиалдары мен 
өзге ұйымдардың арасындағы 
шағын-футбол бойынша турнирге 
қатысып, ақтық сында 4:0 есебімен 
жеңіске жетті. 

Компанияның Алматы қаласын-
дағы кеңсесінде футбол ойыны 
даңқты орынды иеленеді – болашақ 
жолдастық кездесулер үшін өз 
шеберліктерін шыңдай түскен, 
ПҚОСИ қызметкерлері дәл осы 
спорт түрімен айналысуды ерекше 
ұнатады. Түрлі департаменттердің 
қызметкерлері күш пен шапшаңдық 
сынасып, топтық рухты, бірлік пен 

өзара көмек рухын күшейту үшін 
аптасына екі рет кездесіп отырады. 

Бұрын айтып өткеніміздей 
(2010 жылдың қазан айындағы 
Мұнайшыны қараңыз), өткен жылы 
Алматы қаласында Стратегиялық 
коммуникациялар департаментінің 
бастамасы бойынша компания 
қызметкерлері жұмыс істейтін 
барлық аймақтардың спорт-
шы- қызметкерлерін біріктірген 
бірінші корпоративтік Спартаки-
ада өткізілген болатын. Сол үлкен 
Спартакиадаға өз бөлімшелерінің 
үздік спортшылары саналатын 
60 астам қызметкер ат салысты. 
Биылғы жылы корпоративтік Спар-
такиада Қызылорда қаласында 
күз маусымында өткізіледі. Оның 
қызметкерлерге, өткен жылғыдай, 
өздерінің спорттық қабілеттерін 
шыңдауға, сүйікті спорт түрімен ай-
налысудан тек жағымды әсер алуға 
мүмкіндік беретіндігі күтіліп отыр. 

Спорт – денсаулық кепілі, 
сондай-ақ болашақ жеңістердің 
тамаша іргетасы. Спорт біздің 
тәнімізді ғана емес, мінез-
құлқымызды шынықтырып, 
өмір жолында кездесетін 
қиыншылықтар мен кедергілерді 
жеңіп шығуға көмектеседі. Бүгінгі 
таңда, көптеген компаниялар сала-
уатты өмір салтын қалыптастыру 
және қызметкерлер үшін спорт-
пен шұғылдану мүмкіндіктерін 
қамтамасыз етудің маңыздылығын 
түсіне бастады. Ал біздің 
компаниямыздың осы қозғалыстың 
қызу ортасында жүргені қуантпай 
қоймайды!

ПҚҚРдың жазғы балық аулауы  / Летняя рыбалка ПККР / Summer fishing by PKKR

ПҚҚРдің шеберлі теннисшілері / Виртуозные теннисистки ПККР / Virtuoso tennis players of PKKR 



мұнаЙШы          шiлде 2011 15

2011 жылдың 25-26 маусымында астана қаласындағы «алатау» спорт 
кешенінде джиу-джитсудан Қазақстан Кубогы өтті. Кубокты «ПетроҚазақстан» 
компаниясының қаржылай қолдауымен Қр Туризм және спорт министрлігінің 
спорт жөніндегі комитеті және Кәсіби спорттық жауынгерлік джиу-джитсу 
профи-файт ұлттық Федерациясы ұйымдастырды. 

ҚамҚорлығымыздағылардың жеңісТері

Қазақстан Кубогы Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына орай орайластырыл-
ды. Іс-шара джиу-джитсуды да-
мыту және кең тарату, салау-
атты өмiр салтын насихаттау, 
спортшылардың шеберлігін 
жоғарылату, ересек спортшы-
ларды ертеңгі күні ауыстыратын 
лайықты, жас спортшыларды дай-
ындау және салмақ санаты бойын-
ша күштілерін анықтау мақсатында 
өткізілді. Жарыс республикалық 
бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы жария етілді: «Астана-ТВ» 
телеарнасында көрсетіліп, «Дело-
вой Казахстан» газетінде (№25, 
01.07.2011) жарияланды. 

 Джиу-джитсу Қазақстанда 17 
жыл бойы дамып келе жатқанына 
қарамастан Қазақстан Кубогы 
небәрі екінші мәрте өткізілуде. 
Осы уақытқа дейін тек Қазақстан 
Чемпионаты және ҚР джиу-джитсу 
Федерациясының Кубоктері 
үнемі өткізіліп жүрді. Бұл джиу-
джитсудың осы күнге дейін әлі 
бокс, еркін күрес, дзюдо және 
каратэ секілді жастар арасын-
да кең тарамағанымен байла-
нысты. Оған қоса джиу-джитсу 

Ұлттық федерациясының тұрақты 
демеушілері болмады, ал тұрақты 
демеушінің болуы әр спорт түрінің 
табысты дамуына ықпал етеді. Тек 
соңғы жылдары елімізде спорттың 
осы түрі белсенді дами баста-
ды, аймақтарда мектептер саны 
көбейді, халықаралық және әлемдік 
деңгейде үлкен жетістіктерге жет-
кен жекпе-жек шеберлері шықты. 
Осыған біздің компанияның 
сіңірген еңбегі зор. Нақты 
айтқанда «ПетроҚазақстанның» 
қаржылай қолдауының арқасында 
соңғы 4 жылда кәсіби спорттық 
жауынгерлік джиу-джитсу профи-
файт Ұлттық Федерациясы джиу-
джитсу, жекпе-жек ұрыс, сонымен 
қатар шығыс жекпе-жек өнерінің 
басқа да бірнеше түрлері бойын-
ша дүнежүзілік біріншіліктерде 
Қазақстанның атын шығарып, 
үлкен жетістіктерге қол жеткізді.  

Өткен Қазақстан Кубогын-
да 9 аймақтан келген 200 спорт-
шы «қатаң джиу-джитсу» бойын-
ша ең мықтыларын анықтау үшін 
күш сынасты. 47 салмақ катего-
риясында балалар, жасөспірім 
жігіттер мен қыздар, ерлер мен 
әйелдер жарысты. Іріктеу, жарты-

лай ақтық және ақтық жарыста-
ры қатаң екпінде әрі әсерлі өтті. 
25 маусымда, жарыстың бірінші 
күні 7-11 жас аралығындағы бала-
лар мен 15-17 жас аралығындағы 

Джиу-джитсу – әртүрлі ауыртатын 
және тұншықтыратын әдістерді 
лақтыратын және ұратын техни-
калармен қатар қолданып, жауын-
герлер өздерін қарусыз қорғайтын 
жапонның ежелгі әмбебап жекпе-
жек өнері. Алғашында бұл жекпе-
жек түрімен тек жауынгер-
самурайлар ғана айналысатын, тек 
кейінгі бірнеше ғасырларда ғана 
бұл жекпе-жек түрі қарапайым 
халық арасында кең тарала баста-
ды. Жапонның барлық жекпе-жек 
өнер түрлері осы джиу-джитсудан 
таралған деп есептеледі. Мысалыға 
джиу-джитсудан дзю-до, айкидо, 
хапкидо, каратэ сияқты және басқа 
да қазіргі жекпе-жек түрлері өз ал-
дына бір жекпе-жек өнері болып 
бөлініп шыққан. Қазіргі уақытта 
джиу-джитсудың спорттық, 
жауынгерлік (ұрыс), бразилиялық 
сияқты көптеген нұсқалары, 
сондай-ақ әртүрлі авторлық 
нұсқалары бар.

Джиу-джитсу – қарусыз қорғану өнері / Джиу-джитсу – искусство самообороны без оружия / Jiu-jitsu is the art of self defense 
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жасөспірімдер жарысқа түсті. 
Жас ерекшеліктеріне қарамастан, 
кіші топтағы балалар тама-
ша техникалары мен жеңіске 
деген қызығарлықтай ерік-
жігерлерін көрсете білді. 26 ма-
усымда татамиға жанкүйерлерді 
едәуір ұшталған техникалары-
мен және жекпе-жектердің әсерлі 
көріністерімен қуантатын ере-
сек спортшылар шықты. Тур-
нир  ешқандай жарақаттанусыз 
өтті, бұл халықаралық серти-
фикаттаудан өткен көптеген 
тәжірибелі жаттықтырушылардың 
және төрешілердің зор еңбегінің 
арқасы. 

Өткен Қазақстан Кубогы джиу-
джитсудан мықты жас спорт-
шыларды анықтады. Жалпы 
командалық есепте бірінші орын-
ды Қарағанды өкілдері иеленді. 
Олар 9 алтын, 7 күміс және 3 қола 
медаль жеңіп алды. Екінші орын 
Астана спортшыларына бұйырды: 
8 алтын, 8 күміс және 5 қола медаль. 
Үшінші орынды алматылықтар ал-
ды. Олар 8 алтын, 7 күміс және 3 
қола медаль жеңіп алды. 

Кубок жеңімпаздары мен 
жүлдегерлерінің арасындағы жас 
спортшылар джиу-джитсу бой-
ынша спорт шебері және спорт 
шеберіне кандидат деген атақтар 
алды, ал олардың арасындағы 
жақсы шеберлік көрсеткендері 
джиу-джитсу бойынша ұлттық 
құрама қатарына енгізілді. 2011 
жылғы 15-16 қазанда Талдықорған 
қаласында джиу-джитсу бойын-
ша өтетін Азия чемпионатында 

біз оларға жанкүйер боламыз. Осы 
жарысқа Әзірбайжан, Ресей, Қытай, 
Қырғызстан, Иран, Ирак, Пәкістан, 
Өзбекстан, Оңтүстік Корея және 
Жапон спортшылары қатысады 
деп жоспарлануда. Ұлттық джиу-
джитсу федерациясының Вице-
президенті Қанат Тілеуімбетов 
чемпионатқа бұдан да көп елдер 
қатысады деп күтуде және тәуелсіз 
Қазақстан тарихында джиу-
джитсу бойынша алғашқы рет 
өткізілгелі отырған Азия чемпио-
натын өткізуге бар ықыласымен, 
құлшына дайындалуда. 

Осы жолы Қазақстан 
Республикасының Кубогына 
ұлттық құрамның негізгі құрамы 
қатыспады. Себебі джиу-джитсу 
бойынша біздің атақты спорт-

шыларымыз жақында ғана әлем 
біріншіліктерінен келген болатын. 
Мысалы мамыр айының соңында 
Нұрлан Тілеуімбетов жекпе-жек 
ұрыс бойынша Әлем біріншілігінің 
күміс жүлдегері атанды. Оның 
інісі Ерлан Тілеуімбетов аз уақыт 
ішінде жекпе-жек ұрыс бой-
ынша әлем чемпионы және ар-
найы бөлімшелердің әскери 
қызметкерлері арасында 
жауынгерлік жекпе-жек бой-
ынша әлем чемпионы атан-
ды. Шыңғыс Қасымов пен 
Ақжарқын Байтұрбаева ком-
бат джиу-джитсудан әлем чем-
пионы атағын жеңіп алды. Бұл 
біздің спортшыларымыздың 
соңғы кездегі жетістіктері 
екендігін, бұның алдында 
олардың әрқайсысы спорттың 
жекпе-жек түрі бойынша Азия, 
Европа, Әлем чемпионатта-
ры мен Олимпиадалық ойын-
дарда бірнеше рет жарқын 
жетістіктерге қол жеткізгендерін 
айта кету керек. Біздің компа-
ния соңғы бірнеше жыл ішінде 
джиу-джитсу бойынша ұлттық 
құрамаға, спортшыларымыздың 
халықаралық жарыстарға дай-
ындалуына және баруына, джиу-
джитсудан Қазақстан біріншілігін 
өткізуге жан-жақты көмектесіп, 
демеушілік көрсетіп келеді және 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялау арқылы джиу-джитсудың 
жастар арасында кең тарауына 
және салауатты әрі белсенді өмір 
салтын насихаттауға өз үлесін 
қосып келеді.

Джиу-джитсу бойынша ҚР Кубогының демеушісіне сөз / 
Слово спонсору Кубка РК по джиу-джитсу / Sponsor’s speech

ҚР Кубогының жеңімпазы А. Жақыпова / А. Джакупова, обладательница Кубка РК /
A. Jakupova, winner of Kazakhstan Cup
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ФуТБол жаЙлы оЙлар

Құрметті оқырман, «Мұнайшы-
ның» арнайы шығарылымы өзіңіз 
көріп отырғандай футболға 
арналған. Футбол – адамзат 
өміріндегі елең еткізер ерекше 
құбылыс. Ол таза спорттық оқиға 
аясынан баяғыда шығып кеткен. 
Қазіргі кезде бұл ойын әлеуметтік, 
идеологиялық, экономикалық, тіпті 
саяси үрдістердің бір бөлігіне айнал-
ды. Футболдың осындай санқырлы 
болуының бір себебі – үлкен фут-
болда өнер көрсететін негізгі 
ойыншылардың жалақысы таңдай 
қақтырарлық. Еуропалық футбол-
ды көрген кезде жіті қадағалаңыз – 
алаңға 22 миллионер шығып, тарты-
сады. «Барселона», «Реал», «Манче-
стер Юнайтед» секілді клубтардың 
жылдық айналымы 400 млн. еуроға 
жақын.

«Делойт» аудиторлық компания-
сының бағалауынша Англия 
премьер-лигасының 2010 жылдағы 
жалпы кірісі 2,5 млрд.евроны 
құраған, ал көшбасшылардың бірі 
«Челси» клубы футболшылардың 
еңбегін төлеу үшін 174 млн.фунт 
жұмсаған. Қомақты сома екеніне 
келісетін боларсыз. 

 Бұнымен шектелуге болмай-
ды. Футболдан әлем чемпионаты 
өтетін елдердің кірісі шамамен 4-7 
млрд. долларды құрайды. Осы кез-
де барлық адамзаттың сезімі мен 
қобалжуы бір арнаға тоғысады, 
әлемде тек мәртебелі футбол ғана 
билік құрады.   

Футболдың әлеуметтік және 
экономикалық маңызын Испания 
сияқты елдерге қарап бағалауға бо-
лады. 6-7 жыл бұрын ЖІӨ бойынша 
1 триллион еуродан астам қаржыға 
ие болған мемлекет соңғы дағдарыс 
кезінде дефолт шегіне жетті. 

Еуропалық одақ Испанияға 
көмек көрсету жолдарын жантала-
са іздеді, ал мемлекет экономикалық 
апатқа мойынсұнды. Осындай 
қиын кезеңде Испания 2008 жы-
лы футболдан Еуропа чемпионы, ал 
2010 жылы Әлем чемпионы болды. 
Адам сенгісіз эмоционалдық толқу 
экономиканың дамуына ықпал етті, 
испандықтар кез-келген қиындықты 
жеңетіндей күшке ие болды. Кеше 

ғана көз ұшында бұлдыраған үміт 
бүгін шындыққа айналды.

Ал чемпиондар лигасындағы 
«Барстың» жақындағы жеңісі 
испандықтардың рухын аспанға 
шарықтатты.  

Мүмкіндікті пайдалана отырып, 
«Барселона» жайлы өз пікіріммен 
бөліскім келеді. Бірнеше жылдан бері 
«Барстың» жанкүйері болғандықтан 
мен клубтың басшылықтан да, 
ойыншылардан да жолы болғанына 
көз жеткіздім. Ол кездейсоқтық емес 
болар. Өйткені «Барселона» - өзінің 
бас демеушісіне жылына 2 миллион 
еуро төлейтін әлемдегі жалғыз ко-
манда. Оның атауын сіздер жыл сай-
ын ойыншылардың футбол киімінен 
көресіздер– UNICEF (ЮНИСЕФ). 
Егер барлық футбол клубтары жыл 
сайын демеушілерден бірнеше 
миллиондаған қаражат алса, «Барсе-
лона» аталған халықаралық балалар 
қорына өзі көмектеседі.  

Команданың ерекшелігі алаңдағы 
ойын кезінде де көзге ұрып тұрады. 
Барлық ойыншылар кәсіби тұрғыда 
шебер, ұстамды және мейірімді. 
Олардың 2011 жылы 28 мамырда 
Лондондағы чемпиондар Лигасын-
да жеңістерін марапаттау кезінде 
істеген әрекеттерін даналық пен 
ізгілік деп атамасқа амал жоқ. Тәртіп 

бойынша кез-келген турнирдың 
басты марапатын команда капи-
таны алады. 2 миллиардтан астам 
телекөрермендер «Барстың» капита-
ны Карлес Пуйоль кубокты алар ал-
дында капитандық белгісін шешіп, 
оны өзінің әріптесі Эрик Абидалға 
бергенде түсінбей қалған болар деп 
ойлаймын. Солайша Чемпиондар 
Лигасының кубогын алу құрметі, 
бұл атап айтқанда, футбол клубтары 
арасындағы әлем чемпионы кубогы 
болатын, «Барселонаның» қоқшыл 
түсті қорғаушысына бұйырды. 
Капитанның бұлай әрекет жасау-
ына Абидальдың ауыр операция-
ны бастан өткеріп, қатерлі ісікті 
алдырғаны және содан кейін әлемнің 
мықты командасының қатарына 
қосылуға күш тапқаны себеп бол-
са керек. Негізгі құрамда орын үшін 
бәсеке өте өткір. Бірақ Абильданың 
финалда қандай ойын көрсеткенін 
өздеріңіз де көрдіңіздер.   

Капитанның бұл әрекеті расымен 
де ақылдылық әрі көрегендік болды, 
оған тұтас команда мүшелері қолдау 
көрсетті. 

«Барселонаның» ойынына кел-
сек біз футболдың озық үлгісіне куә 
болдық дей аламын. Қазіргі таңда 
бұл командаға қарсы келетін клуб 
та, құрама команда да жоқ екеніне 

Эрик Абидаль «Барселона» команданың атынан Лига чемпиондар кубогын қабыл алды / 
Эрик Абидаль принял Кубок Лиги чемпионов от имени всей команды «Барселона» / 

Eric Abidal receiving the League Champions Cup on behalf of Barcelona FC 
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тини де сондай жан, онымен де 
кездесіп, сөйлесу бақытына ие бол-
дым. Нағыз адамның құрметі артқан 
сайын өзі қарапайымдана түсетініне 
тағы да көзің жетеді. Осындай 
қасиет футболдың аңызға айналған 
тұлғалары – Пеле, Беккенбауэр, Зи-
дан, Кройфф және Мессидің бой-
ында да бар. Бұл кездейсоқтық емес. 
Футболда алаңда ойлай алатын, са-
ралай алатын, жағдайды талдай ала-
тын адамдар ғана жеңіске жетеді. 
«Барселона» жаттықтырушысы сон-
дай ұжымның басын құрай білді.

Біздің компания үшін 
«ПетроҚазақстан» командасының 

Парламент құрамасымен жауапты 
кездесуі маңызды оқиғаға айнал-
ды. Өткен жылы Алматыда жеңіліс 
тапқан депутаттар реванш алу-
ды армандап жүрген еді. Олар оған 
қол жеткізген болды. Әрине, жас әрі 
кәсіби футболшылардың көмегі де 
болды. Компания басшылығы үшін 
«ПетроҚазақстанның» үздік футбол-
шылары Қызылордадан, Шымкент-
тен және Алматыдан Астанаға келу 
мүмкіндігіне ие болғаны, еліміздің 
таңдаулы стадионында ойын 
көрсетіп, өзара және қазақстан 
спортының жұлдыздарымен 
әңгімелесу мүмкіндігіне ие болғаны, 
жаттыққаны көңілге қуаныш 
ұялатты.  

Алдыда Құмкөлдің 25 жылдық ме-
рейтойына орай Қызылордада, 
корпоративті Спартакиада аясында 
өтетін тартысты сайыс күтіп тұр.

Мамандардың бағалауынша, 
Қазақстанда жұмыс істейтін 
мұнай компанияларының 
ішінде бұқаралық спорт-
ты дамытуға «ҚазМұнайГаз» бен 
«ПетроҚазақстан» көңіл бөледі. 
Бұл кездейсоқтық емес, біздің 
ұранымыз: «Тіршілікті қозғалыспен 
көркемдейміз».  Компания мен 
оның қызметкерлерінің қозғалысы 
жағымды, мағыналы және өнімді 
болғанын қалаймыз!  

Б. Исенғалиев

сенімдімін. Оның құрамында Мес-
си, Иньеста, Хави және тамаша жас 
жаттықтырушы Хосеп Гвардиола 
тұрғанда бүкіл әлем Футбол деп ата-
латын өнерді тамашалап, ләззаттана 
алады.

Жалпы алғанда өткен жыл футбол 
оқиғаларына толы болды. Жақында 
ФИФА Президенті қайта сайланды. 
Йозеф Блаттер өз орнында қалды. 
Онымен Еуропа қалаларының 
бірінде кездейсоқ кездесу бақытына 
ие болдым. Өте қарапайым, 
ақкөңіл адам, қасында қаумалаған 
қорғаушылары да көрінбеді.  УЕ-
ФА Президенті әйгілі Мишель Пла-

Йозеф Блаттер, ФИФА Президенті / Йозеф Блаттер, Президент ФИФА / Joseph Blatter, FIFA President 
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БасПасөз Шолуы

Тәуелсіздіктің 20 жылдығы ая-
сында «ПетроҚазақстан» ком-
паниясы Астанада шағын фут-

болдан жолдастық кездесу ұйымдастырды. 
Алаңға «ПетроҚазақстан» мен Парла-
мент Мәжілісінің құрама командасы 
шықты. Мұндай кездесулердің жағымды 
әсер қалдырғаннан бөлек, шынайы пайда 
әкелетінін айта кету керек, өйткені бизнес 
өкілдері мен билік өкілдерінің шаруа бабы-
мен ғана емес, спорт алаңында сайысқаны 
екі жаққа да қолайлы. Бұл екі топтың 
қарым-қатынасының жақсаруына ықпал 
етеді. Мұндай матчтардың мақсаты салау-
атты өмір салтын насихаттау, кәсіпкерлер 
мен шенеуніктер арасында достық қарым-
қатынасты нығайту.  «ПетроҚазақстан»  
компаниясы өз қызметкерлерінің спорт-
пен айналысуына қолайлы жағдай жа-
сайды. ҚР Парламенті Мәжілісінің ап-
парат басқармасының орынбаса-
ры  Сатыбалды Дәулеталин былай дейді: 
«Менің ойымша шенеунік деген сөзді 
естігенде қолына қалам ұстап, кабинет-
тен шықпайтын адам елестемеу керек. 

Қазіргі кезде мемлекеттік қызметтегілер 
спорттың көптеген түріне ат салысады». 
Жанкүйерлер екі команданы да белсенді 
түрде қолдап отырды. Тіпті олардың ба-
сым көбі екі жаққа да жылы шырай та-
нытты. Өйткені бұл достықты ту еткен 
жолдастық матч болатын. ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаты Серік Қонақтаев ай-
тады: ««ПетроҚазақстан» командасы өте 
мықты. Олардың үздіксіз жаттығатыны 
бірден байқалады және шеберліктері 
де өте жоғары деңгейде. Бірінші мат-
чке өзім де қатысқанмын, сол кезде 
«ПетроҚазақстан» футболшылардың 
көрсеткен ойынына сүйсіндім!». Илья 
Ильин, Пекин Олимпиадасының чем-
пионы: «Жолдастық кездесу деген 
сол, кім жеңіліп жатса, мен сол жаққа 
жанкүйер боламын. Бірақ қызылордалық 
«ПетроҚазақстанның» мен үшін орны 
бөлек. Парламентке де немқұрайлы қарай 
алмаймын». Депутаттар мұнайшыларды 
5:2 есебімен жеңді. Солайша мәжіліскерлер 
өткен жеңілістері үшін реванш алған бол-
ды.   

Астанада шағын футболдан ҚР Парламенті Мәжілісінің 
құрама командасы мен «ПетроҚазақстан» компаниясының 

командасы арасында жолдастық кездесу өтті. Депутаттар көшбасшылары 
Серік Қонақбаев пен Ерлан Нығматулинсіз алаңға шықты. Олар бұл жолы 
жанкүйер болып отырды. Дегенмен ойын олардың пайдасына шешіліп, халық 
қызметкерлері 5:2 есебімен жеңіске жетті. 

Астанада шағын футбол-
дан Мәжіліс құрама ко-

мандасы мен «ПетроҚазақстан» коман-
дасы арасында жолдастық кездесу өтті. 
Бұл ойында халық таңдаулылары ре-
ванш алуды мақсат етті – жарты жыл 
бұрын осы командалардың арасындағы 
футболдық кездесуде олар 6:3 есебімен 
ұтылған болатын, содан бері есе 
қайтаруды армандап келген еді. Ойын-

ды «ПетроҚазақстан» компаниясының 
Президенті Вэй Юйсян ашып, 
командаларға сайысқа қатысқаны үшін 
алғыс айтты. Ол матчтың Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 20-жылдығы мен 
Кұмкөлдің 25-жылдығына арналатынын 
атап өтті. 

Әйгілі Илья Ильин – «ПетроҚазақстан» 
достарының бірі. Ол да футбол 

матчының ойыншыларына жанкүйер 
болуға келді. «Известия Қазақстан» 
тілшісіне берген сұхбатында Илья бы-
лай деді: «Мен бұл турнирге екінші 
рет келіп, жанкүйер болып отыр-
мын. «ПетроҚазақстанның» спорт-
ты, соның ішінде ауыр атлетиканы 
қолдайтынына ризамын».  

Наталья Гильт 

Бір жыл бұрын Алма-
тыда шағын футболдан 
«ПетроҚазақстан» мен 

Мәжіліс депутаттары командасы ара-
сында жолдастық шағын матч өткен 
болатын. Сол кезде мұнайшылар жеңіс 
тойын тойлаған. Бірақ депутаттар есе 
қайтаруымыз керек деп бекінген еді. 
Солайша Астананың орталық стадио-
нында, өткен сенбі күні мұнайшылар 
мен халық қалаулылары тағы да бір 
алаңда жолықты. Бірінші минуттан-
ақ ойыншылардың жақсы ойын 
көрсетуге бел буғандары байқалды. 

Әр команда жеңіске жетуге жанын са-
ла ұмтылды. Есепті «ПетроҚазақстан» 
командасының ойыншысы Талғат 
Қайырбеков ашты. Бірақ бірнеше ми-
нуттан кейін халық қалаулылары да 
күшіне енді. Бірінші таймның өзінде 
олар қақпаға үш доп салды. Кезде-
су Мәжіліс командасының пайдасына 
5:2 болып шешілді. Шағын футболдан 
өткен матч – алдыңғы қатарлы мұнай 
компаниясы «ПетроҚазақстанның» 
мыңдаған қызметкерлері арасында са-
лауатты өмір салтын насихаттаудың 
үлгісі деуге болады. 

Сол күні 
Астанадағы 

Қажымұқан Мұңайтпасов 
атындағы Орталық стади-
онда жолыққан қауым тама-
ша ойын мерекесіне куә бо-
лып қайтты. Парламент 
Мәжілісі мен «ПетроҚазақстан» 
компаниясының арасындағы 
жолдастық кездесудің алдын-
да қысқа да нұсқа спорттың 
маңызы мен пайдасына арналған 
талап-тілектер айтылды. Матч 
халық қалаулыларына шабу-
ылдардан басталды, бірақ олар 
Алматыда өткен былтырғы 
жеңілістерінің есесін қайтаруды 
мақсат етті. Қарсыластардың 
қорғанысын бұзу да оңай болма-
ды. Алаңдағы ойыншылар жанда-
рын салып, қызу ойнады. Соңғы 
ысқырық соғылған кезде олар 
бәрін ұмытып бір-бірін қуана 
құттықтап, жанкүйерлерге сәлем 
жолдады. Шын мәнісінде, достық 
жеңіске жетті!  

Компания басшылығының 
спортты билік орындарының 
өкілдерімен тіл табысу құралы 
ретінде пайдалану арқылы ком-
пания ісін ұйымдастыруда 
артықшылыққа ие болып 
отырғанын атап өткен жөн. 
«ПетроҚазақстан» қызметкерлері 
бұқаралық ақпарат құралдары 
өкілдерімен де футбол алаңында 
және гольф алаңында жолыққан 
болатын. Компания жетекшілері 
спортты дамытуға маңызды үлес 
қосып, ұжымның салауатты өмір 
салтын ұстануына жағдай жасай-
ды.  

Диляра Альжанова 
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ФуТБол жаЙлы ҚызыҚ ФаКТілер

Футболдың ғасырдан астам тарихында небір қызықты оқиғалар орын алғаны 
белгілі, оны сөз етсек бірнеше жылдарға жетерлік әңгіме шығады. сіздердің 
назарларыңызға футбол жайлы қызық фактілердің шағын тізімін ұсынамыз. осы 
келтірілген мәліметтер атышулы ойынның жанкүйерлерін де таң қалдыратынына 
сенімдіміз. 

Бразилияның ең танымал 
футболшысының аты Пеле. Солай 
ғой? Шын мәнінде болса, өз 
заманының ең көрнекті 
ойыншысының аты-жөні - Эдсон 
Арантес ду Насименто (Edson 
Arantes do Nascimento). Пеле – оның 
шын аты емес, лақап аты ғана.

Карлос Кассели әлем чемпиона-
тында қызыл карточка алған ең 
алғашқы футболшы болған. Оны 
ойыннан шығару 1974 жылы ГФР 
құрамасына қарсы матчте орын алды. 

Кейбір футбол қақпашылары ко-
мандасына қақпаны қорғау арқылы 
ғана емес, пенальти немесе айып-
доп жасау арқылы гол соғуға да 
көмектеседі. Ойынның бұл әдісін 
оңтүстік америкалық голкиперлер 
жиі қолданады. Бразилиялық  Роже-
рио Сени 80-нен астам доп соғып, 
тарихқа аты қалған. Сондай-ақ 
парагвайлық ерекше қақпашы   Хо-
се Луис Чилаверт те кеңінен таны-
мал. Ол 62 гол соққан және хет-трик 
(ред. - бір матчта үш гол соғу) 
жасаған жалғыз қақпашы.  

Халықаралық матчтардағы мак-
симальды есеп айырысу 17:0 тең. 
Мұндай көрсеткіш 1951 жылы Анг-
лия мен Австралия арасындағы 
ойында орын алды, және 1997 жылы 
Иран командасы Мальдивке қарсы 
ойнаған кезде де есеп осылай 
аяқталған болатын.

Әлемдегі ең үлкен футбол стади-
оны - Рио-де-Жанейродағы «Мара-
кана» стадионы (Бразилия), оған 
205 000 адам сияды.

Әлем чемпионаттары

Ең алғашқы футболдық клуб 
«Шеффилд» (Англия) футбол ко-
мандасы болды, ол 1850-жылдардың 
ортасында құрылды.

Футболдан өтетін Әлем чемпио-
наты (ӘЧ) ресми түрде ФИФА әлем 
Кубогы деп аталады. 

Қазіргі кезде әлем 
чемпионатындағы футболдан ең 
үздік шабуылшы Роналдо (Бразилия) 
болып тұр, ол барлығы 15 гол соққан. 

Әлем чемпионатындағы ең тез 
соғылған гол түрік құрама 
командасының ойыншысы Хакан 
Шукурге тиесілі, ол Оңтүстік Кореяға 
қарсы ойында 2002 жылы ӘЧ (3:2) 
ойынның 10,8 секундтінде гол соқты.

Бразилия – барлық Әлем 
чемпионатының финалдық 
турниріне қатысқан әлемдегі жалғыз 
құрама команда, соның ішінде ол 5 
рет жеңіске жетіп, екі рет финалға 
шыққан болатын.   
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Өткен жылғы ОАР Әлем чемпио-
натында небәрі 145 гол соғылды. 
Бұл 64 команда арасында турнир 
өткізу дәстүрі енгеннен бергі ең 
төмен көрсеткіш. Қызық құбылыс 
байқалуда: 1998 жылы Францияда 
171 гол соғылса, 2002 жылы Корея 
мен Жапонияда - 161, ал 2006 жылы 
Германияда - 147 доп қақпаға енген 
еді.

Әлем чемпионатының тұтас та-
рихында тек сегіз мемлекет қана 
чемпион атағына ие болған. Ең көп 
жеңіске жеткен Бразилия мемлекеті 
– бұл елдің құрама командасы 5 рет 
өз елінің туын көкке желбіреткен. 

1924 жылы ағайынды Адольф пен 
Рудольф Дасслерлер спорттық аяқ 
киім шығаратын компанияның 
негізін қалайды, кейін ол әлемдегі 
көшбасшы компанияға айналады. 

Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін 
олар шекісіп қалады да, компания-
ны екіге бөледі. Адольф өз фирма-
сын Adidas (Adi Dassler атынан 
шыққан), ал Рудольф — RuDa (Rudi 
Dassler атынан шыққан) деп атады, 
кейін оны Puma деп өзгертті. 

Бүгінгі таңда Әлем Кубогын тек 
Еуропа мен Оңтүстік Американың 
командалары ғана жеңіп алды. Жар-
тылай финалға шыққан тұңғыш 
Азиялық команда Оңтүстік Корея 
құрамасы болды, олар 2002 жылы 
аталған биіктіктен көрінді.

Қазіргі таңда ӘЧ финалдық 
кезеңінде ойнаған ең ересек ойын-
шы Роже Милла (Камерун) болып са-
налады, ол 42 жастан 39 күн асқанда 
өнер көрсетті.

Әлемнің көп дүркін чемпионы 
(ойыншы): Пеле (Бразилия)  
әлемнің үш дүркін чемпионы болған 
(1958,1962,1970).

Әлемдегі жанкүйері ең көп клуб 
«Манчестер Юнайтед» болып сана-
лады.

1912 жылға дейін қақпашылар өз 
жағының жартылай аумағының кез-
келген нүктесінде қолмен ойнау 
мүмкіндігіне ие болатын.  

70-ші жылдардың соңында Мек-
сика командаларының ойынында 
төреші  Гонсалес 26 рет қызыл кар-
точка көрсеткен. Алдымен дөрекі 
ойын үшін ол алаңнан екі 
команданың бірнеше ойыншысын 
шығарды. Кейін ойыншылардың 
барлығы тартысқа түскен кезде 
қалған футболшыларды да ойын-
нан қуды. Алаңға жаттықтырушылар 
мен команда өкілдері шыққан кезде 
оларды да қайтарып жіберген бола-
тын.  

этникалық тұрғыда алғанда әртүрлі 
қауымдастық ретінде сипаттайды. 
11 саны бір команданың құрамында 
алаңға шығатын ойыншылар санын 
да белгілейді. Сондай-ақ өткен чемпи-
онат Adidas доптары қолданылған он 
бірінші сайыс болған екен.  

Доп толығымен 100% термопласти-
калық полиуретаннан жасалған және 
өте жеңіл, әрі біздің замандағы ең 
аэродинамикалық ұшқыр доп болып 
табылады. 

Болашаққа көз жүгірте отырып, «Джа-
булани» добы күзде Қызылорда 
қаласында өтетін «ПетроҚазақстан» 
корпоративаралық Спартакиада-
сы футболдық матчының ресми до-
бы болатынын айта кету керек. Спорт-
пен айналысыңыздар, Спартакиадаға 
қатысыңыздар!    

Сонымен, танысыңыз. «Джабулани» сөзі 
Зулу тілінде (ОАР ресми қабылданған 
11 тілдің бірі) «мерекелеу» деген мағына 
береді. Яғни, доптың атауы футбол 
жанкүйерлеріне тамашалаған ойынның 
барлық кереметін сезінуге мүмкіндік 
беруге тиіс. Adidas компаниясының 
дизайнерлері үшін «Джабулани-
де» қолданылатын 11 саны рәміздік 
белгіге айналған еді. 11 түрлі түстер 
11 Оңтүстік Африка қауымын бейне-
леп, ол осы мемлекетті Африкадағы 

Jabulani

Оңтүстік Африкада өткен Әлем 
чемпионатындағы ресми добы-
мен (Jabulani) қазір сол кездегі  
қатысушы елдер ғана емес, өзге де 
құрлықтағы футболшылар ойнай-
ды. Жақында өткен «Парламент-
ПетроҚазақстан» матчы да бұдан 
тысқары қалмады. 

Әлем чемпионатындағы үздік шабуылшылар

•	  Роналдо (Бразилия) 15 доп
•	  Мирослав Клозе (Германия) 14 доп
•	 	Герд Мюллер (ГФР) 14 доп
•	 	Жюст Фонтэн (Франция) 13 доп
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оБраЩение ПрезиденТа

Уважаемые коллеги!

Специальный выпуск «Мунайшы», который вы держи-
те в руках, посвящен великолепному спортивному собы-
тию, прошедшему в Астане 11 июня 2011 года.

На Центральном стадионе города Астаны состоял-
ся дружеский футбольный матч между сборной коман-
дой Парламента РК и сборной командой «ПетроКазах-
стан».  Встреча была посвящена 20-летию независимо-
сти Республики Казахстан, а также 25-летнему юби-
лею Кумколя, и поэтому состоялась в сердце страны -  в 
Астане.

За 20 лет своей независимости динамично развива-
ется Казахстан, и «ПетроКазахстан» также вносит 
свою лепту в этот процесс. Но кроме экономических по-
казателей, нас всех объединяет и стремление к здорово-
му образу жизни.

Вы знаете, что с целью пропаганды здорового обра-
за жизни мы постоянно проводим соревнования между 
различными подразделениями нашей компании, а начи-
ная с 2010 года регулярно проводится Спартакиада «ПетроКазахстан». Следование 
активному образу жизни является частью повседневной работы каждого нашего 
сотрудника, что также укрепляет командный дух коллектива. Руководство компа-
нии прикладывает значительные усилия для дальнейшего продолжения этой рабо-
ты. 

Я очень рад, что наши друзья и партнеры, депутаты Парламента, также актив-
но занимаются пропагандой здорового образа жизни. В прошлом году, когда товари-
щеский матч проводился в Алматы, они показали превосходную игру. И в этот раз 
нас ждал красивый футбол. Подробности этого матча читайте на страницах спе-
циального выпуска.

Хочу поблагодарить наших футболистов за волю к победе, а Департамент стра-
тегических коммуникаций - за организацию данного события.

На этом футбольном матче были только победители, ведь, занимаясь спортом, 
все мы, в конечном счете, закладываем основу качественной и полноценной жизни!

С пожеланиями новых спортивных побед,

Вэй Юйсян 
Президент
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5:2. ПоБедил сПорТ! 

Команды подарили зрителям 
увлекательную игру, полную обо-
юдоострых атак и забитых мячей. 
Счет голам на этой встрече открыл 
сотрудник ТТУ подразделения пере-
работки  Талгат Каирбеков - 0:1. Од-
нако, скоро хозяевам поля удалось 
отыграться. Товарищеский матч 
между сборной командой «Петро-
Казахстан» и депутатами Мажилиса 
Парламента РК завершился cо сче-
том 5:2 в пользу сборной депутатов. 
Но, обо всем по порядку... 

11 июня все предвещало хоро-
ший матч - и погода стояла не по-
астанински ясная, и настрой фут-
болистов был на высоте. Пришед-
шие на матч болельщики предвку-
шали интересную игру, ведь в соста-
ве обеих команд были «привлечен-
ные» силы - именитые игроки про-
шлых лет, профессионалы, ветера-
ны большого футбола. Это и звезда 
советского футбола, мастер спор-
та СССР Сеильда Байшаков, и ле-
гендарный игрок команды «Кайрат» 
Михаил Гурман, и другие. Основной 
состав сборной «ПетроКазахстан» 
состоял из проверенных и опытных 
бойцов, наших сотрудников старше 
35 лет. Возрастной ценз был одним 
из условий этого матча.

Стартовый свисток арбитра Оле-
га Соколова, судьи высшей нацио-
нальной категории, возвестил о на-
чале интригующего матча-реванша 
«Парламент-ПетроКазахстан». Сра-
зу же активно устремились впе-
ред футболисты команды Парла-
мента. Однако, на стартовых мину-
тах было очевидно безапелляцион-
ное преимущество лидера прошлой 
игры - сборной «ПетроКазахстан». 
Таким образом, первые минуты на 
футбольном поле оказались для на-
шей сборной более чем удачными. 
Наши футболисты бросились в ата-
ку и довольно быстро открыли счёт. 
Столь резвое начало явно не устра-
ивало хозяев поля, которые пришли 
в себя от стартового натиска нефтя-
ников лишь к середине первого тай-
ма, вскоре сравняв счет, а еще минут 
через 5 и вовсе увеличив его. Преи-
мущество хозяев затем практически 
сохранялось до конца матча. Не-
смотря на хорошую стратегию, хо-
зяева поля играли ярко выражен-
ным «первым номером». Наши ре-
бята пытались сократить отстава-
ние в счёте, но их усилия не увенча-
лись успехом. А в концовке первого 
тайма Достаев Багдат, футболист ко-
манды Парламента, сделал счет еще 
более разгромным – 3:1. 

Второй тайм стартовал атака-
ми хозяев. Пришедшим на матч бо-
лельщикам хотелось свежих эмо-
ций, сравнимых как минимум с 
прошлогодними алматинскими. И 
стоит признать, участники игры 

«ПетроКазахстан-Парламент»: столь звучная афиша, как и год назад, анон-
сировала товарищеский матч по мини-футболу между двумя сборными ко-
мандами. В прошлом году турнир на дружеский Кубок «ПетроКазахстан» про-
ходил в алматы, а в этот раз, 11 июня, обе команды встретились на стадионе                                                      
им. Х.мунайтпасова в астане. 

Состав сборной 
«ПетроКазахстан»: 

Вратарь - Оразов Нурлан
№2 - Алипбаев Амангельды
№3 - Жунусов Кайрат
№4 - Байшаков Сеильда
№5 - Билибаев Кайрат
№6 - Истеков Адильбек
№7 - Каирбеков Талгат
№8 - Романенко Владимир
№9 - Балабеков Мади
№11 - Джунусов Аманбек 
№12 - Хусаинов Ертис
№13 - Бектемисов Мурат

Состав сборной 
Парламента:

Вратарь - Жигало Алексей
№2 - Садуов Ойрат
№3 - Гурман Михаил
№4 - Сарсенов Нурдаулет 
№6 - Капышев Азамат
№7 - Конарбай Болат
№8 - Конарбаев Самит
№9 - Саудегеров Мухамедияр
№10 - Даулеталин Сатыбалды 
№11- Жунусов Ерлан
№12 - Апсалямов Ерболат
№14 - Достаев Багдат

Нигматулин Е., депутат Мажи-
лиса Парламента РК: «Я рад, что 
такие матчи стали традиционны-
ми. Это еще раз говорит о том, что 
и в компании «ПетроКазахстан», и 
в нашем Парламенте спорту уде-
ляется большое внимание. Я бо-
лел за команду Парламента, за сво-
их коллег - Нурдаулета Сарсенова, 
Болата Конарбая и других. Я и сам 
хотел сыграть, но в связи с трав-
мой ноги врачи не рекомендовали 
мне этого делать». Жолдастық кездесудің жеңімпазы – достық! / В товарищеском матче побеждает дружба! / The winner is Friendship!
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на протяжении всего матча дер-
жали болельщиков в напряжении. 
Со стороны трибун то и дело до-
носились подбадривающие кри-
ки в адрес обеих команд. Особенно 
в те нередкие моменты, когда хо-
зяева поля учащали атаки в воро-
та нашей сборной. Хотя нашим за-
щитникам и удавалось прикрывать 
ударную силу сборной Парламен-
та, все равно работы у нашего вра-
таря Нурлана Оразова было непо-
чатый край. Нурлан старался и как 
мог отбивал атаки соперников. Бла-
годаря его усилиям удалось предот-
вратить большое количество голов. 
Футболисты двух команд букваль-
но летали по полю. Во второй по-
ловине матча отличился Азамат Ка-
пышев, оформив два гола на 20-й и 
25-й минуте второго тайма. А наш 
второй гол по воротам соперни-
ков со штрафной линии с лету про-
бил Сеильда Байшаков (ред. - играв-
ший в составе нашей сборной). Гол 
был настолько быстрым и техни-
чески великолепно исполненным, 
что никто из присутствующих как 
на поле, так и на трибунах даже не 
успел вовремя на него среагиро-
вать. 

Игра была очень корректной и 
интересной, каждый из голов - уни-
кален, так что с полной уверенно-
стью можно сказать, что игра уда-
лась. По тому, как сражались ко-
манды, было видно, что все настро-
ены на победу. Хорошую игру по-
казал каждый из участников мат-
ча, но особо хотелось бы выделить 
капитана команды Аманбека Джу-
нусова и автора первого мяча Тал-
гата Каирбекова, а также нашего 
славного вратаря Нурлана Оразо-
ва. По мнению же самих футболи-
стов матча, лучшим игроком това-
рищеской встречи по праву мож-
но считать Азамата Капышева, ко-
торый играл ключевые роли в раз-
витии быстрых атак в составе сбор-
ной Парламента. 

Игра плавно подходила к свое-
му завершающему этапу, и итог был 
очевиден - сборная Парламента 

взяла реванш со счётом 5:2. Но ка-
кой бы счет ни показывало элек-
тронное табло стадиона, главная 
цель товарищеского матча - про-
паганда здорового образа жизни - 
была достигнута. Ведь прошедший 
матч по мини-футболу является ча-
стью концепции нашей компании 
– спорт должен быть в жизни каж-
дого из нас! 

Суслова М., жительница Аста-
ны: «Я живу в Астане. Пришла по-
болеть за компанию «ПетроКазах-
стан» и желаю им выиграть. Впе-
чатления от матча наилучшие».

М.Мусаходжаев, руководитель 
ТД ПК: «Болеть за компанию приш-
ли всем офисом. «ПетроКазахстан» - 
алга!»

Кылышбек, 11 лет: «Я сам немно-
го занимаюсь спортом. Пришел с от-
цом поболеть за «ПетроКазахстан». 
Пока ходом игры недоволен. В Пар-
ламенте одни мастера спорта». 

Конакбаев С., заслуженный ма-
стер спорта по боксу, депутат 
Мажилиса Парламента:  «Сегодня 
мне нравится, как играет наша ко-
манда. Видимо, нам помогают род-
ные стены Астаны. Команда «Петро-
Казахстан» тоже неплохо играет. 
Видно, что ребята постоянно трени-
руются, занимаются спортом с юно-
сти. В целом матч нравится. И пого-
да хорошая. С начала игры болею за 
Парламент. Думаю, мы выиграем со 
счетом 4:2 или 5:3».

Вэй Юйсян, Президент «Петро-
Казахстан»: «Сегодня все было пре-
красно - погода, игра и настроение 
болельщиков. Благодаря активной и 
хорошей организации Департамен-
та стратегических коммуникаций 
сегодня мы все наблюдали замеча-
тельную игру между сборной Парла-
мента и «ПетроКазахстан». И как мы 
видим по финальному счету, сбор-
ная Парламента стала победителем. 
Несмотря на то, что матч выиграла 
команда Парламента, я хотел бы от-
метить великолепную игру сотруд-
ников «ПетроКазахстан».  

Компания Президенті Вэй Юйсян мырза матч жеңімпаздарына Кубокты тапсыруда / Президент компании 
Вэй Юйсян вручает Кубок победителям матча / Mr. Wei Yuxiang awarding the Cup to the winners 

Қақпашымыздың матч алды дайындығы  / Тренировка вратаря перед матчем / Training before the match
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слоВо КаПиТанам

они выводят свои команды на футбольное поле и несут ответственность за бое-
вой настрой в команде. они – лидеры команд, люди с капитанской повязкой на 
левой руке. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью капитанов 
команд Парламента и «ПетроКазахстан».  

- Как Вы оцениваете матч «Парламент-ПетроКазахстан»?
- То, что мы играли на прекрасном стадионе, на зеленом поле, с 

такими известными людьми - это прекрасно! Я и вся моя команда 
получили большое удовольствие от игры. Конечно, мы очень рас-
строились своему поражению – ведь мы давно не проигрывали. 

- Что скажете об игре команды Парламента?
- Команда Парламента сегодня была сильнее. Если говорить на-

чистоту, то участники их команды были моложе наших. Мы вы-
ступали в несколько ослабленном составе в силу возрастных 
ограничений данного матча. Но в любом случае, это не оправды-
вает наше поражение. Очень жаль, что мы сегодня сыграли не-
должным образом. 

- Как Вы совмещаете спорт с работой?
- Наша компания уделяет большое внимание развитию спорта. 

Я занимаюсь три раза в неделю. Вместе с коллегами играем в фут-
бол в нашем спорткомплексе в Кызылорде. Также всегда участву-
ем в спортивных соревнованиях, проводимых между подразде-
лениями «ПетроКазахстан». Как вы знаете, в прошлом году наше 
подразделение стало чемпионом внутрикорпоративной Спарта-
киады. Я рад, что компания создает условия не только для плодот-
ворной работы, но и предоставляет возможность заниматься лю-
бимым видом спорта. 

- Есть ли у Вас спортивные приметы? 
- Я обычно стараюсь выходить на поле с правой ноги. Разве что 

это (смеется).
- Кто из ныне играющих футболистов Вам нравится?
- Мне нравится почти вся команда «Барселоны». 

«ПетроКазахстан»

Аманбек Джунусов, 
менеджер по закупкам, ПККР

- Как Вы оцениваете матч «Парламент-
ПетроКазахстан»?

- Спортивные традиции должны быть - они про-
сто необходимы. «ПетроКазахстан» – ведущая не-
фтяная компания, успешно работающая в Казах-
стане, и мы только приветствуем такие связи. 

- Что скажете об игре команды «ПетроКа-
захстан»?

- У «ПетроКазахстан» хорошая футбольная ко-
манда - ребята хорошо отыграли. Мне понравил-
ся матч. 

- Как Вы совмещаете спорт с работой?
- Без этого невозможна плодотворная работа. 

Несмотря на то, что мне уже 57 лет, я, к примеру, 
три раза в неделю играю в футбол. Я - мастер спор-
та по футболу. По совместительству с работой де-
путата, я являюсь Президентом шымкентского ФК 
«Туран». 

- Есть ли у Вас спортивные приметы? 
- Есть. Когда иду на ответственные матчи, я обра-

батываю своим любимым парфюмом правую и ле-
вую ногу – на удачу, чтобы забить побольше голов. 
Сегодня чуть-чуть повезло. Один раз попал в штан-
гу и удалось сделать две голевые передачи. 

- Кто из ныне играющих футболистов Вам 
нравится?

- Аргентинский нападающий Лионель Месси.

Парламент

Нурдаулет Сарсенов, 
депутат Мажилиса Парламента
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наШа сБорная По ФуТБолу

давать оценку прошедшему матчу с трибун болельщиков - одно, а увидеть её из-
нутри - совсем другое. мы провели блиц-опрос среди футболистов нашей сбор-
ной, для того чтобы узнать, каким был матч по мнению самих футболистов, как 
его оценили игроки и что значит для них футбол в целом. 

футбол для меня… самый любимый вид спорта, которым я занимаюсь всю 
свою сознательную жизнь в свободное от учебы и работы время.

Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… на настоящем травяном газо-
не Центрального стадиона им. Х.Мунайтпасова, и начался очень удачно для нас - 
мы открыли счет, но затем серия наших ошибок привела к тому, что счет стал ве-
сти соперник, который в дальнейшем полностью завладел инициативой. Резуль-
татом, конечно, недоволен. Состав нашей команды в целом был ослаблен в связи с 
возрастным ограничением - не моложе 35 лет, которое коснулось почему-то толь-
ко нашей команды.

Лучшим игроком матча считаю… нашего защитника Володю Романенко 
из ПКОП.

В эту поездку Астана показалась мне… впечатления о поездке в столицу 
очень хорошие. Впервые у меня появилась возможность познакомиться с право-
бережной Астаной. Наша столица - это  зеленый, чистый город, который стано-
вится все краше и краше с каждым годом.

Хотел бы сказать спасибо… руководству нашей компании за поддержку, ор-
ганизацию и проведение таких товарищеских матчей, за эту возможность. Ведь 
для нас это большая честь - играть, соревноваться и общаться с известными в Ка-
захстане личностями: депутатами Мажилиса Парламента, звездами казахстанско-
го спорта, такими как Сеильда Байшаков, Михаил Гурман, Серик Конакбаев, Ой-
рат Садуов, Илья Ильин. Отдельное спасибо сотрудникам Департамента стратеги-
ческих коммуникаций, которые непосредственно были заняты организацией и 
проведением такого крупного мероприятия.

футбол для меня… мое главное хобби, которое занимает существенное 
место в моей жизни. Футболом я увлечен еще со школьных лет. 

Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… особенным по статусу, так 
как мы играли не просто с какой-то командой, а с самими депутатами Мажи-
лиса РК! Да еще в самом сердце Казахстана – в нашей молодой столице, горо-
де Астана. Матч оставил двоякое впечатление - в плане организации игра бы-
ла на высшем уровне, а вот по составу команды соперников чувствую неболь-
шое разочарование. 

Лучшим игроком матча считаю… Азамата Капышева, который провел 
блестящий матч, забив 2 гола в наши ворота. Ну и, конечно же, Сеильду Икра-
мовича Байшакова, который, несмотря на свой возраст, показал красивую 
игру и сумел поразить ворота наших соперников благодаря своему огромно-
му футбольному опыту и отменной технике исполнения.

В эту поездку Астана показалась мне… очень гостеприимным горо-
дом, она встретила нас замечательной погодой, которая сопровождала нас 
все дни, что мы находились там. 

Хотел бы сказать спасибо… Президенту ПКИ г-ну Вэю Юйсяну, Вице-
президенту компании г-ну Исенгалиеву Б.И. и всей его команде за то, что 
смогли организовать для работников своей компании такой замечательный 
праздник спорта, который, несомненно, останется в памяти на долгие годы. 
Такие мероприятия приносят с собой только положительные результаты - 
взаимоуважение, теплые дружеские отношения между подразделениями ком-
пании, а также между руководителями и подчиненными. Ну и, конечно же, это 
большой стимул для сотрудников компании активно вести здоровый образ 
жизни для поднятия своих спортивных показателей.

Аманбек Джунусов, 
капитан, нападающий

(менеджер по закупкам, ПККР)

Каирбеков Талгат, защитник 
(специалист ТТУ, ПКОП)
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футбол для меня… это, прежде всего, красивая, увлекательная, зрелищная по нака-
лу командная игра. Мы три раза в неделю посещаем тренировки по мини-футболу. И эта 
игра объединяет моих друзей, позволяет почувствовать командный дух, поддерживает в  
хорошем тонусе и спортивной форме.

Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… товарищеский. И это на самом деле 
было так. Все участники матча проявляли друг к другу уважение, стараясь не причинить 
травм. Такое же уважительное отношение было и за пределами футбольного поля. К со-
жалению, наша команда проиграла этот матч, а проигрывать всегда тяжело. Но я уверен, 
что наши победы еще впереди. Будем больше тренироваться и обязательно всех победим!

Лучшим игроком матча считаю… Сеильду Байшакова, автора одного из голов в 
ворота соперников. Несмотря на возраст, он еще раз доказал, что ветераны футбола всег-
да остаются мастерами своего дела. Также хотелось бы отметить нашего вратаря Нурла-
на Оразова, который уже несколько лет является бессменным защитником наших ворот. 
Благодаря его надежной игре мы не раз выходили победителями во многих матчах. 

В эту поездку Астана показалась мне... Это был мой первый визит в Астану. Зна-
комясь с городом, гордишься, глядя на то, каким стал этот город с обретением стату-
са столицы. Высокие современные дома, потрясающая архитектура, город смотрится 
очень красиво и современно... Огромное уважение вызывает смелость и уверенность 
нашего Президента, который не побоялся более 10 лет назад взять на себя такую ответ-
ственность с переносом столицы, и сейчас видны плоды этого решения. Также  понима-
ешь, что за всем этим стоит огромный труд наших граждан, и это, безусловно, вызывает 
восхищение. Надеюсь, что с каждым приездом в Астану город будет еще краше, интереснее, и, покидая столицу, мы всегда будем с не-
терпением ждать новых встреч с ней.

Хотел бы сказать спасибо… г-ну Б.Исенгалиеву и его дружной, сплоченной команде. Благодаря его личному авторитету, уча-
стию в организации этих матчей нам предоставилась возможность провести игры с командой депутатов Мажилиса, представителями 
СМИ. Эти встречи надолго запомнятся нам, так как это уникальная возможность пообщаться со многими именитыми спортсменами, 
такими как Серик Конакбаев, Илья Ильин, Сеильда Байшаков, Михаил Гурман, которые являются гордостью нашего спорта и страны. 
А после игры мы смогли встретиться со многими народными избранниками, известными людьми культуры, бизнеса, и все это, безу-
словно, останется в нашей памяти. Отдельное спасибо нашему Президенту г-ну Вэю Юйсяну за его поддержку, он был на всех матчах, 
болел за нас, и, конечно же, его присутствие вселяло уверенность в игроков, поднимало боевой дух и придало высокий уровень игре. 

Амангельды Алипбаев, нападающий 
(специалист по снабжению, ПККР)

Кайрат Белибаев, защитник
(старший оператор ТСЦ, ПКОП)

футбол для меня… нестареющий зрелищный вид спорта. Занятие, которое 
любишь в любом возрасте.

Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… сложным. У Парламента 
очень хорошо сыгранная футбольная команда. 

Лучшим игроком матча считаю… Аманбека Джунусова – капитана ко-
манды. Он хорошо играл как нападающий, но в то же время не забывал о сво-
ем статусе капитана – во время игры всегда поддерживал в команде боевой дух 
и ободрял нас.  

В эту поездку Астана показалась мне… Астана - очень красивый город. 
Пока мы там были, как по заказу, все дни нас сопровождала прекрасная погода. 
Поэтому в эту поездку Астана полюбилась мне еще больше.  

Хотел бы сказать спасибо… нашей родной компании за организацию то-
варищеского матча в рамках всенародного празднования 20-летия Независи-
мости Казахстана.  

футбол для меня… любимый способ поддержать форму.
Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… напряженным, требую-

щим хорошей физической подготовки.
Лучшим игроком матча считаю… Азамата Капышева (нападающий 

сборной Парламента) и Амана Джунусова (капитан нашей сборной).
В эту поездку Астана показалась мне… городом больших возможно-

стей для достижения поставленных целей и самореализации.
Хотел бы сказать спасибо… руководству компании. Прежде всего Пре-

зиденту г-ну Вэю Юйсяну, Вице-президенту Б.Исенгалиеву, а также сотрудни-
кам Департамента стратегических коммуникаций за хорошо организован-
ный праздник футбола. 

Мурат Бектимисов, нападающий
(старший юрист, ТД ПК)
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Адильбек Истеков, защитник
(менеджер по эксплуатации 

нефтепровода КАМ, ПККР)

футбол для меня… хобби
Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… познавательным.
Лучшим игроком матча считаю… Азамата Капышева, нападаю-

щего команды Парламента.
В эту поездку Астана показалась мне… городом надежд.
Хотел бы сказать спасибо… Президенту компании г-ну Вэю Юй-

сяну за поддержку нашей команды, и, конечно, Группе стратегических 
коммуникаций за организацию матча. 

Владимир Романенко, защитник
(оформитель вагоноцистерн ТТУ, ПКОП)

футбол для меня… значит очень многое. Каким только видом спор-
та я не занимался, но футбол стал самым любимым. Всегда любил! Где 
бы ни работал - в таможне, охране и на ПКОП - везде играл.

Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… на хорошем уровне. 
Результатом  недоволен. Кому же нравится проигрывать? Было видно, 
что депутаты подготовились к игре лучше. По классу были выше нас. 
Будем делать выводы: усилим тренировки.

Лучшим игроком матча считаю… Азамата Капышева из команды 
соперников. Если бы не он, думаю, депутаты не смогли бы нас обыграть. 

В эту поездку Астана показалась мне… завораживающей. Это бы-
ла моя вторая поездка в Астану. Город поражает своей красотой, гран-
диозностью и размерами. Ни одно здание не похоже на другое. 

Хотел бы сказать спасибо… организаторам. Для нас большая 
честь играть за «ПетроКазахстан». Самые теплые слова - руководству 
компании г-ну Вэю Юйсяну и Исенгалиеву Бахытжану Изтлеуовичу за 
волевое решение о проведении такого матча и искреннюю поддержку 
во время всей игры.

футбол для меня… игра №1. Это способ встретиться с друзьями, возмож-
ность поддержать спортивную форму, а также залог здоровья и хорошего са-
мочувствия.

Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… интересным и захватыва-
ющим, с острыми атаками и контратаками, с красивыми «сейвами» вратарей. 
Всё как в настоящем футболе!

Лучшим игроком матча считаю… двух футболистов нашей команды. 
Это Джунусов Аманбек - лидер, капитан, опора нашей сборной команды «Пе-
троКазахстан» и «половина» команды, всегда весёлый, общительный и неу-
нывающий страж наших ворот - Оразов Нурлан. Хотя он и пропустил 5 мя-
чей, это не его вина. 

В эту поездку Астана показалась мне… молодым, современным, кра-
сивым, бурно развивающимся городом-столицей. Будущее Казахстана я не-
разрывно связываю с будущим Астаны.

Хотел бы сказать спасибо… организаторам турнира - Департаменту 
стратегических коммуникаций, лично господину Вэю Юйсяну, который по-
мог в организации товарищеской встречи, депутатам Мажилиса Парламен-
та, которые, несмотря на их плотный график работы, смогли сыграть с на-
ми в футбол. 

Кайрат Жунусов, нападающий
(начальник участка электрификации 
ЦУГ КАМ, ПККР)
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Ертис Хусаинов, защитник
(старший специалист по планированию, 

отчетности и поставкам, ПКОСИ)

футбол для меня… отдушина от повседневной жизни. Мы несколько раз 
в неделю играем в футбол с коллегами по работе. Для здорового образа жиз-
ни спорт очень важен. 

Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… в команде Парламента 
очень сильные игроки. Почти с самого начала темп игры был взвинчен до 
предела. Очень сложно было играть на травяном покрытии, поскольку у на-
шей команды нет особого опыта игры на траве.

Лучшим игроком матча считаю… безусловно, Талгата Каирбекова - 
автора первого гола. 

В эту поездку Астана показалась мне… хотя в Астане я не впервые, за-
метил, что город значительно изменился. Раньше, первое, что бросалось в 
глаза, - это строительные работы в городе. Город и сейчас строится, но это 
уже не так сильно бросается в глаза.  

Хотел бы сказать спасибо… всем организаторам. Нас опекали и без-
устанно заботились о нас все четыре дня. Один из признаков профессио-
нализма - это когда организация мероприятия осуществляется как бы са-
ма по себе, а устроителей почти не видно. Именно это и происходило с мо-
мента вылета в Астану и прилета в Алмату – билеты, транспорт, размеще-
ние в гостинице, питание - все по расписанию! Большое спасибо! Все, что 
от нас требовалось, – это вернуться домой с победой. Обидно, что мы не-
много подвели. 

Балабеков Мади, нападающий
(инженер-электронщик, КИПиА, ПКОП) 

футбол для меня… любимая игра, которая отличается от других своей 
либеральностью. Ведь в нее играют люди разных возрастов, профессий и 
социального статуса. Играя в футбол, взрослые на какое-то время снова ста-
новятся детьми. 

Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… интересным, хотя я и 
остался недовольным результатом игры. Игра показала, что депутаты были 
на этот раз сильнее нас практически во всех компонентах, а самое главное 
- в сыгранности команды. Насчет себя думаю, что мог бы сыграть намного 
лучше.

Лучшим игроком матча считаю… со стороны «ПетроКазахстан» - Ро-
маненко Владимира. Мне кажется, он отличился прежде всего высокой са-
моотдачей во время матча.

В эту поездку Астана показалась мне… удивительной. Астана впечат-
ляет своим размахом, особенной архитектурой. Супер столица! Удивило, 
что как по заказу в Астане во время нашего пребывания стояла солнечная 
погода. 

Хотел бы сказать спасибо… Президенту ПКИ г-ну Вэю Юйсяну, Прези-
денту ПКОП Карибаеву А., Вице-президенту Исенгалиеву Б. и всем организа-
торам данного мероприятия. 

Нурлан Оразов, вратарь
(мастер УПСВ, ПККР)

футбол для меня… один из моих любимых (массовых) видов спорта. У 
меня брат занимался футболом, поэтому любовь к футболу у нас семейная.

Матч «Парламент-ПетроКазахстан» был… зрелищным. Не ожида-
ли, что в Парламенте так много молодых депутатов-помощников. 

Лучшим игроком матча считаю… помощника депутата Азамата Ка-
пышева и наших легендарных ветеранов Сеильду Байшакова и Михаила 
Гурмана.

В эту поездку Астана показалась мне… молодым и красивым горо-
дом. Очень рад, что матч был проведен именно в Астане.    

Хотел бы сказать спасибо… организаторам матча - Вице-президенту 
Исенгалиеву Б. и его команде. 
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жизнь ВоКруГ мяча

- Сеильда Икрамович, как в Ва-
шей жизни появился футбол? На 
каком этапе пришло понимание 
того, что футбол – не просто хоб-
би, а работа, которой Вы будете 
увлечены всю жизнь? 

- Я родился в футбольной семье. 
Поэтому футбол в моей жизни при-
сутствует с раннего детства. У нас, 
мальчишек 60-х, другого занятия-то 
и не было, кроме как гонять мяч на 
пыльных футбольных полях. Благо, в 
то время среди учащихся общеобра-
зовательных школ традиционно про-
водились турниры «Кожаный мяч», и 
я не пропускал ни одного футбольно-
го матча. Позже я был принят в спор-
тивную школу, которую посещал 5 
лет, где и выучился основам футбола. 
Но большему я научился у своих ку-
миров – родного дяди Сейтжана Бай-
шакова, мастера спорта СССР, и ка-
захстанской футбольной легенды - 

Тимура Сегизбаева. Оба играли в со-
ставе ФК «Кайрат». Именно благода-
ря этим людям я и пришел в большой 
футбол. Свою футбольную деятель-
ность я начал в местном жамбуль-
ском (ред. - г.Тараз) клубе «Алатау». В 
составе этой команды я играл 2 года, 
а потом меня заметил главный тре-
нер Юрий Александрович Свиридов, 
который в ноябре 1970 года пригла-
сил играть за «Кайрат». В новую ко-
манду я пришел игроком «Кайрата», а 
в последующем стал его тренером. За 
время своей футбольной деятельно-
сти я прошел практически все ступе-
ни функционера - возглавлял депар-
тамент детско-юношеского футбо-
ла, год работал в судейском корпусе. 
Сложно сказать на каком именно эта-
пе, но ни тогда, ни сейчас, я не пред-
ставляю своей жизни без футбола.

- Расскажите, пожалуйста, чем 
памятно то время, когда Вы за-
щищали цвета главной в то вре-
мя команды страны?

- В 1971 году я начал играть в основ-
ном составе команды «Кайрат». В том 
же году мы (ред. - ФК «Кайрат») заня-
ли рекордное 8-е место в чемпионате 
СССР и тогда же стали обладателями 
Кубка Международного спортивно-
го союза железнодорожников, един-
ственного в то время европейского 
кубка. За него боролись лучшие ко-
манды Европы, такие как «Рапид» (Ру-
мыния), «Славия» (Болгария), РоПС 
(Финляндия). В финальной игре про-
тив «Рапида-Бухареста» мы выиграли 
кубок, и мне было присвоено звание 
«Мастер спорта СССР». В то время у 
Кайрата не было игроков с таким зва-
нием, а тем более 20-тилетних. Меня 

стали приглашать играть за молодеж-
ную сборную СССР, за сборную клу-
бов СССР. Особо памятно время, ког-
да в 1977 году я сыграл два матча за 
сборную СССР в отборочном матче 
Чемпионата Мира против команды 
Греции и Венгрии. В 2000 году по ре-
зультатам опроса среди обществен-
ности я был признан лучшим футбо-
листом 20-го века в Казахстане.

- Только в высшей лиге СССР 
Вы провели 225 матчей, а в об-
щей сложности - более 500. Ка-
кой из матчей запомнился Вам 
больше всего?

- Каждый матч для меня был серьез-
ным и важным. Особенно в те 8 лет, 
когда я выводил на футбольное по-
ле кайратовцев в ранге капитана ко-
манды. 

- Сеильда Икрамович, как Вы 
оцениваете игру казахстанских 
футболистов? 

- Как вы знаете, до 2001 года мы 10 
лет находились в Азиатской Футболь-
ной Конфедерации (АФК). К сожале-
нию, в составе АФК у наших футболи-
стов не было возможности принять 
участие в больших играх. В 2002 го-
ду Казахстан был официально при-
нят в европейскую футбольную се-
мью УЕФА. И теперь наши футболи-

Прошедший в астане товарищеский футбольный матч посетили многие интерес-
ные личности, среди которых и те, кто своим упорством, стремлением к победе и 
уникальной физической подготовкой внесли и вносят неоценимый вклад в раз-
витие отечественного спорта. Городость советского бокса, серебрянный призер 
московской олимпиады серик Конакбаев, олимпийский чемпион по тяжелой 
атлетике илья ильин, а также кумиры казахстанского футбола сеильда Байша-
ков и михаил Гурман. мы попросили легендарного футболиста, а ныне Вице-
президента футбольной федерации Казахстана, сеильду икрамовича Байшако-
ва ответить на несколько наших вопросов.   

Байшаков С.И. / Baishakov S.I.
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сты играют с лучшими командами 
мира. Если помните, совсем недав-
но наша сборная играла с командами 
Англии, Португалии, Турции. Все эти 
страны - призеры чемпионатов ми-
ра. Я уверен, что играя с такими клу-
бами, с футболистами высокого клас-
са, наши спортсмены могут улучшить 
и свою игру. Последняя игра с коман-
дой Азербайджана показала, что у нас 
есть команда и хорошие футболисты, 
и мы можем выигрывать. 

- Ваше мнение о товари-
щеском матче «Парламент-
ПетроКазахстан»?

- Президент Назарбаев в одном из 
своих выступлений подчеркнул важ-
ность и необходимость развития мас-
сового футбола. Организовывая та-
кие товарищеские матчи, сотрудни-
ки «ПетроКазахстан» и депутаты Пар-
ламента своим примером показыва-
ют значимость массового спорта. В 
прошлом году эти команды встреча-
лись в Алматы, на футбольном поле 
СК «Кайрат». И тогда, и в этот раз они 
показали боевую и интересную игру. 
Каким бы не был результат, в нашем 
товарищеском матче победитель не-
изменен – это дружба, взаимопони-
мание и хорошие отношения.       

- Что Вы можете сказать об ор-
ганизаторах матча?

У Федерации футбола с компанией 
«ПетроКазахстан» давние теплые от-
ношения. На отборочном матче ЧМ 
со сборной Англии компания высту-
пила спонсором нашей националь-
ной сборной. В то время нам была 
нужна поддержка, и мы ее нашли в 
лице вашей компании. Я надеюсь, что 
компания и в дальнейшем продолжит 
оказывать поддержку развитию спор-
та, в особенности, детского. Ведь бу-
дущее казахстанского футбола зави-
сит от нынешних детей.        

- Что бы Вы хотели пожелать 
сотрудникам «ПетроКазахстан»?  

- О сотрудниках компании «Петро-
Казахстан» можно судить по ее руко-
водству. Я верю, что то, как относится 
к спорту ваше руководство, мотиви-
рует сотрудников на новые спортив-
ные достижения. Всем «петроказах-
станцам» желаю удачи, больших лич-
ных достижений и безапелляцион-
ной победы команды «ПетроКазах-
стан» во всех ее проектах.

Биография 

Родился 28 августа 1950 года. 

Амплуа: Защитник. 

Играл за клубы: «Энергетик» (Джамбул) - 1970 г., «Кайрат» (Алма-Ата) - 1971-

1981 г.г. 

Будучи центральным защитником, был признан лучшим дебютантом чемпионата 

СССР. За «Кайрат» провел в высшей лиге 225 игр и забил 7 мячей, и два сезона сыграл 

в первой лиге 71 игра, забив 4 мяча. Занимает второе место по сыгранным играм за 

«Кайрат». За сборную СССР сыграл две игры в 1977 году. По завершению карьеры 

футболиста тренировал «Кайрат» с 1982 по 1988 годы. Ныне - Вице-президент Фе-

дерации футбола РК.

«Парламент-ПетроҚазақстан» матчының ресми ашылуы / Официальное начало матча «Парламент-
ПетроКазахстан» / Official opening of the match Parliament – PetroKazakhstan

«Қазақстан-Хорватия» матчының демеушілігіміз  / Спонсорство матча «Казахстан-Хорватия»/ 
Sponsorship of the match Kazakhstan-Croatia
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сПорТ В жизни «ПеТроКазаХсТан» 

Соревнования между подразделе-
ниями, товарищеские матчи и вну-
трикорпоративная Спартакиада яв-
ляются наглядной пропагандой здо-
рового образа жизни в «ПетроКазах-
стан». Такие спортивные мероприя-
тия создают условия для гармонично-
го физического развития сотрудни-
ков, способствующего сплоченности 
многотысячного коллектива. 

В Кызылорде на базе спортком-
плекса «ПетроКазахстан» культивиру-
ются такие виды спорта, как бадмин-
тон, шейпинг, айкидо, большой тен-
нис и др. В спорткомплексе занима-
ется порядка 650 человек, включая со-
трудников компании и их детей. 

Между тем, соревнования по мини-
футболу, шахматам, волейболу и ба-
скетболу, летней и зимней рыбалке 
уже давно стали синонимами корпо-
ративной солидарности в жизни со-
трудников добывающего подразделе-
ния. На месторождениях компании в 
распоряжении нефтяников - отлично 

оборудованные спортзалы, в которых 
сотрудники ПККР могут заниматься 
спортом после работы. Отрадно, что, 
несмотря на загруженный график, ра-
ботники находят время заниматься 
спортом, активно отдыхать, поддер-
живать себя в хорошей физической 
форме. Своеобразным тестом таких 
занятий являются спортивные сорев-
нования между сотрудниками место-
рождений, которые проводятся 2 раза 
в месяц. Если в командных соревнова-
ниях участвуют по 8-10 сотрудников, 
то в индивидуальных число участни-
ков доходит до 30. Победители со-
ревнований получают дипломы 1, 2, 3 
степени и ценные подарки. Но важнее 
всего то, что соревнования способ-
ствуют общению сотрудников и укре-
плению корпоративного духа.

К традиционным соревнованиям 
на ПККР относятся и сезонные турни-
ры по рыболовству. К примеру, в фев-
рале этого года прошли соревнова-
ния по подледной рыбалке, где за зва-

ние чемпионов сезона соревновалось 
12 команд из различных отделов под-
разделения. Ежегодно победителей 
определяют по количеству и весу уло-
ва. Так, по итогам февральского тур-
нира победителем признана коман-
да «АкЛитБек» (Акимов А., Литвинов 
А., Беклиев А.). Второе и третье места, 
соответственно, разделили коман-
ды «Невод» (Харченко А., Жаншаев М., 
Ломанов Д.) и «Рыбаки» (Нурумбетов 
Т., Ерчков К., Амиргалиев Н.). Поми-
мо этого, были 2 дополнительные но-
минации - «Самая большая рыба», «Са-
мая маленькая рыбка», а  также приз 
от «ГринПис» (награждается команда, 
не поймавшая ни одну рыбу). 

В марте в рамках празднования 
25-летия освоения месторожде-
ния Кумколь и в преддверии Науры-
за в ПККР состоялся турнир по мини-
футболу среди подразделений ком-
пании. За звание лучшей футбольной 
команды боролись 6 подразделений: 
управление материальными ресурса-

В регионах своей деятельности компания спонсирует многие спортивные про-
екты, способствуя формированию нового поколения молодежи, спортсменов. 
В Кызылорде «ПетроКазахстан» ежегодно проводит спартакиаду среди детей с 
ограниченными возможностями и турнир по баскетболу среди школьников на 
Кубок ПККр, а в Шымкенте поддерживает юных спортсменов из числа спонсиру-
емых организаций. немало спортивных мероприятий проводится и в стенах са-
мой компании. 

«ПетроҚазақстан» спорткешеніндегі шейпинг секциясы / Секция шейпинга в  спорткомплексе «ПетроКазахстан» / Shaping section at the PetroKazakhstan Sport Complex 
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ми (УМР), цех добычи нефти и газа 
(ЦДНГ), цех по утилизации газа (ЦУГ), 
трубопровод КАМ, сборная подразде-
лений ПККР и проектная группа. По 
итогам турнира первое место заняла 
команда ЦУГ, второе - ЦДНГ, третье - 
УМР. Помимо этого, были определены 
лучшие игроки по следующим номи-
нациям: «Лучший вратарь», «Лучший 
защитник», «Лучший нападающий» и 
«Лучший бомбардир». 

На Шымкентском НПЗ хорошей 
традицией стала заводская спартаки-
ада. Ежегодно, уже в 20-й раз, заводча-
не соревнуются по пяти видам спор-
та: настольный теннис, волейбол, 
шахматы, баскетбол и мини-футбол. 
Раньше первые места в основном де-
лили производственные цеха, охрана 
и пожарная часть, но последние годы 
кубок победителя по праву достает-
ся командам: товарно-транспортного 
управления (ТТУ), департамента 
охраны труда, безопасности и эко-
логии (ДОТБиЭ) и объединенной ко-
манде заводоуправления (ЗДУ) и от-
дела управления материальными ре-
сурсами (ОУМР).  Заводская спарта-
киада этого года, которая началась 23 
мая, уже в самом разгаре. Соревнова-
ния завершатся к середине июля. 

Помимо соревнований внутри ком-
пании, ПКОП участвует и в различ-
ных состязаниях между организация-
ми отрасли и области, на которых на-
ша объединенная команда регулярно 
занимает призовые места. В 2009 году 
в Атырау заводчане участвовали в тур-
нире по футболу в честь 110-летия ка-
захстанской нефтяной промышлен-

ности и заняли почетное 2-е место, с 
небольшой разницей в голах, уступив 
хозяевам турнира - команде АНПЗ. В 
2011 году команда ПКОП по пригла-
шению «Казкоммерцбанка» приняла 
участие в турнире по мини-футболу 
между филиалами банка и другими 
организациями, одержав победу в фи-
нале со счетом  4:0.

В Алматинском офисе компании 
царствует футбол – именно этим ви-
дом спорта любят заниматься сотруд-
ники ПКОСИ, оттачивая свое мастер-
ство для будущих товарищеских мат-
чей. Два раза в неделю сотрудники 
разных департаментов встречаются, 
чтобы в упорной борьбе померять-

ся силой и ловкостью и укрепить ко-
мандный дух. 

Как мы уже рассказывали ранее 
(см. «Мунайшы» за октябрь 2010 г.), 
в прошлом году в Алматы по ини-
циативе Департамента стратегиче-
ских коммуникаций прошла первая 
внутрикорпоративная Спартакиада, 
которая объединила сотрудников-
спортсменов со всех регионов, где ра-
ботает компания. Тогда на Большой 
Спартакиаде приняло участие бо-
лее 60 сотрудников, лучших в спорте 
от своих подразделений. В этом году 
внутрикорпоративная Спартакиада 
пройдет осенью в Кызылорде. Ожи-
дается, что, как и в прошлом году, она 
даст возможность сотрудникам проя-
вить свои спортивные таланты и по-
дарит положительные эмоции от за-
нятий любимым видом спорта. 

Спорт – залог здоровья, а также от-
личная база для будущих свершений. 
Спорт закаляет не только наше те-
ло, но и характер, помогая преодоле-
вать трудности и препятствия, кото-
рые встречаются на жизненном пути. 
Сегодня многие компании начинают 
осознавать важность содействия здо-
ровому образу жизни и создания воз-
можностей занятия спортом для со-
трудников. И отрадно, что наша ком-
пания находится в авангарде этого 
движения! 

ПҚҚР вахта ауылындағы тренажер залы / Тренажерный зал в вахтовом поселке ПККР / Gym at Kumkol village

ПҚОП қызметкерлері көптеген футбол турнирлеріне қатысуда / Сотрудники ПКОП принимают участие 
во многих футбольных турнирах / PKOP employees do participate in many football tournaments 
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25-26 июня 2011 года в спорткомплексе «алатау» г.астана прошел Кубок респу-
блики Казахстан по джиу-джитсу. Кубок был организован Комитетом по спор-
ту министерства туризма и спорта рК и национальной Федерацией профессио-
нального боевого спортивного джиу-джитсу профи-файт при финансовой под-
держке компании «ПетроКазахстан».            

ПоБеды наШиХ ПодоПечныХ

Кубок Казахстана был приурочен к 
20-летию Независимости Республики 
Казахстан.   Мероприятие проведено в 
целях  развития и популяризации джиу-
джитсу, пропаганды здорового обра-
за жизни, повышения мастерства спор-
тсменов, подготовки достойной заме-
ны бойцам старшего поколения и опре-
деления сильнейших по весовым кате-
гориям. Соревнования  были освещены 
в республиканских СМИ: на телеканале 
«Астана-ТВ» и в газете «Деловой Казах-
стан» (№25, 01.07.2011).

Несмотря на то, что джиу-джитсу раз-
вивается в Казахстане уже на протяже-
нии 17 лет, Кубок Казахстана проводится 
лишь во второй раз. До этого регулярно 
проводились только Чемпионаты Казах-
стана и Кубки Федерации джиу-джитсу 
РК. Это связано с тем, что джиу-джитсу 
еще не успел обрести такую же попу-
лярность как, например, бокс, вольная 
борьба, дзюдо и карате. Соответствен-
но, не было у Национальной федерации 
джиу-джитсу и постоянных спонсоров, а 
ведь именно это во многом определяет 
успешное развитие каждого вида спорта. 
Лишь в последние годы началось актив-
ное развитие этого вида спорта в стране, 
заметно увеличилось количество школ в 
регионах, появилось немало титулован-
ных бойцов международного и миро-
вого уровня. В этом есть немалая заслу-
га нашей компании. Именно благодаря 
финансовой поддержке «ПетроКазах-
стан», за последние 4 года Националь-
ная Федерация профессионального бо-
евого спортивного джиу-джитсу профи-
файт достигла впечатляющих результа-
тов, громко заявив о Казахстане на ми-
ровых первенствах по джиу-джитсу, ру-
копашному бою и еще нескольким дру-
гим видам восточных единоборств. 

На прошедшем Кубке Казахстана бо-
лее 200 спортсменов из 9 регионов бо-
ролись за звания сильнейших в «бое-
вом джиу-джитсу». В 47 весовых катего-
риях соревновались дети, юноши и де-
вушки, мужчины и женщины. В жестком 
и динамичном темпе проходили отбо-
рочные, полуфинальные и финальные 
бои. 25 июня, в первый день проведе-

ния соревнований, выступали дети (7-11 
лет) и юниоры (15-17 лет). Несмотря на 
юный возраст, бойцы младших возраст-
ных групп показали прекрасную техни-
ку и проявили завидную волю к победе. 
26 июня на татами вышли уже взрослые 
спортсмены, порадовавшие болельщи-
ков более отточенной техникой и зре-
лищностью поединков. Турнир обошел-
ся без серьезных травм, и в этом большая 
заслуга опытных тренеров и судей, мно-
гие из которых прошли международную 
сертификацию.

Прошедший Кубок Казахстана опре-
делил сильнейших бойцов нового поко-
ления.  В общекомандном зачете первое 
место заняли представители Караган-
ды: 9 золотых, 7 серебряных и 3 бронзо-
вых медали. Второе место у спортсменов 
из Астаны: 8 золотых, 8 серебряных и 5 
бронзовых медалей. Третье место заня-
ли алматинцы, получив 8 золотых, 7 се-
ребряных и 3 бронзовых медали.

Молодые бойцы, вошедшие в число 
победителей и призеров Кубка, получи-
ли звания мастеров спорта и кандидатов 
в мастера спорта по джиу-джитсу, а не-
которые даже были включены в нацио-
нальную сборную по джиу-джитсу. Воз-
можно, мы сможем поболеть за них на 
предстоящем Чемпионате Азии по джиу-
джитсу, который пройдет 15-16 октя-
бря 2011 года в Талдыкоргане. Плани-
руется, что в нем примут участие спор-
тсмены из Азербайджана, России, Ки-
тая, Киргизии, Ирана, Ирака, Пакиста-
на, Узбекистана, Южной Кореи и Япо-
нии. Вице-президент Национальной фе-

дерации джиу-джитсу Канат Тлеумбетов 
ожидает еще большее количество стран-
участников, и с огромным энтузиазмом 
готовится к проведению первого в исто-
рии независимого Казахстана Чемпио-
ната Азии по джиу-джитсу.

На этот раз в Кубке РК не принимал 
участие основной костяк националь-
ной сборной. И это неудивительно, ведь 
именитые бойцы только недавно вер-
нулись с мировых первенств. Так, в кон-
це мая Нурлан Тлеумбетов стал серебря-
ным призером Чемпионата Мира по ру-
копашному бою. Его младший брат, Ер-
лан Тлеумбетов в коротком промежут-
ке времени стал Чемпионом Мира по 
рукопашному бою и Чемпионом Мира 
по боевым единоборствам среди воен-
нослужащих специальных подразделе-
ний. Чингиз Касимов и Акжаркын Бай-
турбаева стали Чемпионами Мира по 
комбат джиу-джитсу. Надо отметить, что 
это только последние завоевания наших 
спортсменов, ведь за плечами каждого 
из них уже несколько блистательных по-
бед на чемпионатах Азии, Европы, Мира 
и Олимпийских Играх по боевым еди-
ноборствам. Наша компания на протя-
жении нескольких лет спонсирует наци-
ональную сборную по джиу-джитсу, по-
могает с подготовкой и выездом бойцов 
на международные соревнования, всяче-
ски содействует в проведении первенств 
Казахстана, и посредством освещения 
в СМИ вносит свой вклад в популяриза-
цию джиу-джитсу и пропаганду здорово-
го и активного образа жизни.  

Джиу-джитсу – одно из древнейших японских боевых искусств, в котором 
бойцы могут одновременно применять элементы бросковой и ударной 
техники, использовать различные болевые и удушающие приемы. Перво-
начально им занимались только воины-самураи, и лишь в последние не-
сколько веков оно стало широко распространяться среди простых граж-
дан. Считается, что джиу-джитсу является «прародителем» всех остальных 
видов японских боевых искусств. Так, из него самостоятельно выделились 
дзю-до, айкидо, хапкидо, карате и многие другие современные виды еди-
ноборств. В настоящее время существует множество версий джиу-джитсу: 
спортивное, боевое, бразильское, а также различные авторские версии. 
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неКоТорые размыШления о ФуТБоле

Этот спецвыпуск «Мунайшы», уважае-
мый читатель, как видите, посвящен фут-
болу – этому уникальному явлению в 
жизни человечества. Он давно вышел за 
рамки чисто спортивного события. Се-
годня это важнейший элемент социаль-
ного, идеологического, экономического, 
а порой и политического порядка. Пони-
мание такой многоплановости футбола 
привело к тому, что основная масса игро-
ков большого футбола имеет фантасти-
ческие заработки. Вглядитесь вниматель-
но, когда смотрите европейский футбол, 
– на поле состязаются в жестокой схват-
ке 22 миллионера. Годовой оборот таких 
клубов, как «Барселона», «Реал», «Манче-
стер Юнайтед», близок к уровню 400 млн. 
евро. 

По оценке аудиторской компании «Де-
лойт», суммарный доход клубов англий-
ской премьер-лиги в 2010 году составил 
2,5 млрд.евро, а один из лидеров – клуб 
«Челси» на оплату труда футболистов 
потратил 174 млн.фунтов. Согласитесь, 
цифры впечатляющие. И это еще не пре-
дел. Доходы стран, в которых проводят-
ся чемпионаты мира по футболу, исчис-
ляются в суммах порядка 4-7 млрд. долла-
ров. В это время наступает апогей един-
ства чувств и переживаний всего челове-
чества – царствует только его величество 
Футбол. 

Социальное и экономическое значе-
ние футбола можно видеть, например, 
по Испании. Страна, имевшая 6-7 лет на-
зад ВВП в размере более 1 триллиона ев-
ро, в результате последнего кризиса ока-
залась на грани дефолта. Евросоюз лихо-
радочно искал варианты оказания помо-
щи Испании, а сама она почти смирилась 
с экономической катастрофой. И в это тя-
желое время команда Испании становит-
ся чемпионом Европы по футболу 2008 
года и чемпионом мира в 2010 году. Не-
вероятный эмоциональный всплеск при-
дал мощный импульс оживлению эконо-
мики, и испанцы стали готовы к любым 
подвигам и свершениям. То, что вчера ка-
залось невероятным, сегодня становится 
возможным. А недавняя победа «Барсы» 
в Лиге чемпионов вознесла духовный на-
строй испанцев на небывалую высоту.

Пользуясь случаем, хотел бы поделить-
ся личными размышлениями о «Барсело-
не». Являясь поклонником «Барсы» в те-
чение многих лет, убеждаюсь, что клу-
бу всегда везет как с руководством, так и 
с игроками. Думаю, это не случайно. Ведь 
«Барселона» - единственная команда в 
мире, которая сама платит 2 миллиона ев-
ро в год своему генеральному спонсору. 
Его имя вы ежегодно видите на футбол-

ках игроков – UNICEF (ЮНИСЕФ). Если 
все футбольные клубы ежегодно получа-
ют многомиллионные вливания от спон-
соров, то «Барса» сама помогает этому 
международному детскому фонду.

Благородство команды выражается и в 
поведении игроков на поле. Все исклю-
чительно профессиональны, сдержан-
ны и доброжелательны. А их жест во вре-
мя награждения за победу в Лиге чемпи-
онов 28 мая 2011 года в Лондоне иначе 
как благороднейшим и поучительным не 
назовешь. По правилам, главную награду 
любого турнира – кубок – получает капи-
тан команды. Думаю, многие из более чем 
2 миллиардов телезрителей были в не-
доумении, когда капитан «Барсы» Карлес 
Пуйоль перед получением заветного куб-
ка вдруг снял капитанскую повязку и вру-
чил её своему коллеге Эрику Абидалю. Та-
ким образом, честь получить кубок Лиги 
чемпионов, а это, по сути, Кубок чемпи-
она мира среди футбольных клубов, до-
сталась темнокожему защитнику «Барсы». 
Причиной такого поступка стало то, что 
Абидаль перенес тяжелейшую операцию 
по удалению раковой опухоли, но на-
шел в себе силы вернуться в состав силь-
нейшего клуба планеты, где конкуренция 
за место в основном составе невероятно 
остра. Как он отыграл в финале, вы виде-
ли сами. Согласитесь, жест поистине ко-
ролевский и гуманный, инициатором его 
выступила вся команда «Барсы». 

Что касается игры «Барселоны» в це-
лом, то все мы были свидетелями того, как 
она может быть доведена до совершен-
ства. Убежден, что сейчас нет ни клуба, ни 
сборной страны, которые смогут оказать 
сопротивление «Барсе». Пока в её составе 
есть Месси, Иньеста, Хави и гениальный 
молодой тренер Хосеп Гвардиола, весь 
мир может наслаждаться этим шедевром 
– игрой под названием Футбол.

В целом текущий год насыщен фут-
больными событиями. На днях избран, 
точнее переизбран, Президент ФИ-
ФА. Им остался Йозеф Блаттер. Мне по-
счастливилось случайно встретиться с 
ним в одном из европейских городов. 
Абсолютно скромный человек, без вся-
кой охраны, доброжелательный и при-
ветливый, также, впрочем, как и Прези-
дент УЕФА, знаменитый Мишель Плати-
ни, с которым также посчастливилось 
пообщаться. Лишний раз убеждаешься, 
чем более велик человек, тем он скром-
нее и проще. Эти качества характерны и 
для легенд футбола – Пеле, Беккенбауэра, 
Зидана, Кройффа, а теперь и Месси. Это 
не случайно. В футболе лучших успехов 
достигают только те, кто способен на по-

ле думать, анализировать. Именно такой 
коллектив удалось создать тренеру «Бар-
сы».

Для нашей компании значительным 
событием явилась ответная встреча ко-
манд «ПетроКазахстан» со сборной Пар-
ламента. После прошлогоднего пораже-
ния в Алматы депутаты жаждали реванша. 
И они его получили. Правда, не без помо-
щи молодых профессиональных футбо-
листов. Для руководства компании было 
важно, что лучшие футболисты «Петро-
Казахстана» из Кызылорды, Шымкента и 
Алматы получили возможность приехать 
в столицу, потренироваться и поиграть 
на одном из лучших стадионов страны, 
пообщаться между собой и звездами ка-
захстанского спорта.

Впереди бескомпромиссные соревно-
вания в рамках корпоративной Спарта-
киады, которая в этом году пройдет в Кы-
зылорде и будет посвящена 25-летнему 
юбилею Кумколя. По оценкам специали-
стов, среди нефтяных компаний, работа-
ющих в Казахстане, такое внимание раз-
витию массового спорта уделяют «Каз-
МунайГаз» и «ПетроКазахстан». И это не 
случайно – наш девиз: «Наполняя жизнь 
движением». Хотелось бы, чтобы все дви-
жения компании и её сотрудников всег-
да были позитивными, осмысленными и 
продуктивными!

Б. Исенгалиев
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В зерКале сми

В рамках 20-летия Незави-
симости страны компания 
«ПетроКазахстан» органи-

зовала и провела в Астане товарище-
ский матч по мини-футболу. На поле 
вышли команды компании «Петро-
Казахстан» и сборная Мажилиса Пар-
ламента. Стоит отметить, что такие 
встречи помимо положительных 
эмоций приносят реальную пользу, 
когда представители бизнеса и вла-
сти успешно сотрудничают не толь-
ко в практической сфере, но и состя-
заются на спортивных полях. Это, без-
условно, позитивно влияет на атмос-
феру во взаимоотношениях двух сто-
рон. Целью таких матчей является 
продвижение здорового образа жиз-
ни, а также налаживание дружеского 
сотрудничества между бизнесменами 
и чиновниками. Компания «ПетроКа-
захстан» активно продвигает спорт 
среди своих сотрудников. 
Сатыбалды Даулеталин, замести-
тель руководителя аппарата Мажили-
са Парламента РК: «Я думаю, что об-
раз чиновника не должен ассоцииро-

ваться только с кабинетом и ручкой. И 
чиновники сегодня во многих видах 
спорта участвуют. Болельщики актив-
но поддерживали игроков обеих ко-
манд. При этом многие зрители ока-
зывали симпатии двум сторонам. Ведь 
это дружеский матч». 
Серик Конакбаев, депутат Мажилиса 
Парламента РК: «Команда «ПетроКа-
захстан» очень сильная. Сразу видно, 
что постоянно тренируются и мастер-
ство у них на самом высоком уров-
не! Я сам участвовал в первом матче, и 
мы были приятно удивлены тем уров-
нем, который показывали футболи-
сты «ПетроКазахстан»!  
Илья Ильин, чемпион Пекинской 
Олимпиады: «Дружеская встреча, кто 
будет проигрывать, я за того и буду бо-
леть, вот! Ну и, конечно, «ПетроКазах-
стан», Кызылорда и так далее, конеч-
но, само собой! Ну и наш Парламент 
тоже мне не безразличен». 
Депутаты обыграли нефтяников со 
счетом 5:2. Таким образом, мажилис-
мены взяли реванш за прошлое пора-
жение. 

В Астане состоялся товарищеский матч по футболу между 
сборной командой депутатов Мажилиса Парламента Респу-

блики Казахстан и дружиной компании «ПетроКазахстан». Несмотря на то, что 
депутаты выступали без своих лидеров - Серика Конакбаева и Ерлана Нигма-
туллина, которые поддерживали своих коллег за бровкой, игра прошла с их 
преимуществом, и слуги народа заслуженно одержали победу со счетом 5:2.

В Астане прошел то-
варищеский матч по 

мини-футболу между сборной Мажи-
лиса и сборной компании «ПетроКа-
захстан». По сути, игра стала реваншем 
для народных избранников – полгода 
назад при встрече этих же команд они 
проиграли со счетом 6:3 и теперь жаж-
дали победы… Игру открыл Президент 

компании «ПетроКазахстан» Вэй Юй-
сян, который поблагодарил команды за 
участие. Он отметил, что матч посвящен 
20-летию Независимости республики и 
25-летию месторождения Кумколь. 

Знаменитый Илья Ильин – один из 
успешных друзей «ПетроКазахстан». 
Кстати, он также пришел поболеть за 

игроков футбольного матча. В бе-
седе с корреспондентом «Известия-
Казахстан» Илья рассказал: «Я уже вто-
рой раз на этом турнире, пришел по-
болеть, посмотреть. Замечательно, 
что «ПетроКазахстан» поддержива-
ет спорт и тяжелую атлетику в частно-
сти». 

Наталья Гильт

Год назад в Алматы 
прошел товарищеский 
матч по мини-футболу 

между командами компании «Петро-
Казахстан» и Мажилиса. Тогда побе-
ду праздновали нефтяники. Но депу-
таты решили: матчу-реваншу непре-
менно быть. И вот, в минувшую суб-
боту на Центральном стадионе Аста-
ны вновь сошлись нефтяники и на-
родные избранники. С первых минут 
встречи стало понятно – легкой игры 
не будет. Каждая из команд была на-
строена только на один результат – 

победу. Счет открыл игрок команды 
«ПетроКазахстан» Талгат Каирбеков. 
Но через несколько минут инициати-
ву перехватили народные избранни-
ки. Только в первом тайме они забили 
три мяча. Встреча завершилась со сче-
том 5:2 в пользу команды Мажилиса. 
Прошедший матч по мини-футболу – 
часть общей концепции пропаганды 
идеи здорового образа жизни и спор-
тивного духа среди многотысячного 
коллектива одной из ведущих нефтя-
ных компаний – «ПетроКазахстан». 

Всем, кто 
оказался в 

тот день на Центральном стадио-
не имени Х. Мунайтпасова в Аста-
не, было  приятно находиться в ат-
мосфере праздника игры. Товари-
щескому матчу между сборными 
депутатов Мажилиса Парламен-
та и компании «ПетроКазахстан» 
предшествовали торжественные 
речи, они были короткими, но со-
держательными, как и положено 
на спортивном празднике. Матч 
начался с атак избранников наро-
да, которые были полны решимо-
сти взять реванш за поражение в 
первом матче в Алматы. Но взло-
мать оборону соперников оказа-
лось не так-то просто. На поле ки-
пели нешуточные страсти, но ког-
да прозвучал финальный свисток, 
игроки от души поздравляли друг 
друга, приветствовали болель-
щиков. В самом деле – победила 
дружба! 

Стоит особо отметить, что в ком-
пании давно оценили большие 
преимущества, которые ставят 
спорт в качестве одного из наи-
более успешных форматов орга-
низации диалога с разными вет-
вями власти. За плечами специа-
листов «ПетроКазахстан» уже есть 
товарищеские встречи: например, 
со сборной средств массовой ин-
формации как на футбольном по-
ле, так и на поле для гольфа. Ру-
ководство компании серьезно за-
нимается развитием спорта и ве-
дения здорового образа жизни в 
коллективе. 

Диляра Альжанова 
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инТересные ФаКТы о ФуТБоле

В более чем вековой истории футбола есть немало интересных страниц, описа-
ние которых может занять не один год. Приводим вашему вниманию небольшой 
список интересных фактов о футболе, которые, надеемся, удивят даже ярых фа-
натов этой популярной в мире игры. 

Самого знаменитого футболи-
ста Бразилии зовут Пеле. Или нет? 
В действительности выдающегося 
футболиста своего времени зовут 
Эдсон Арантес ду Насименто 
(Edson Arantes do Nascimento). Пе-
ле - его прозвище, а не настоящее 
имя.

Карлос Кассели является пер-
вым футболистом, получившим 
красную карточку в матче чемпио-
ната мира. Это удаление произо-
шло на чемпионате 1974 года в 
матче против сборной ФРГ. 

Некоторые футбольные врата-
ри помогают своей команде не 
только сохранить ворота «сухи-
ми», но и забивать голы, исполняя 
пенальти и штрафные. Особенно 
часто такой стиль игры исповеду-
ют южноамериканские голкипе-
ры. Больше всех преуспел за всю 
историю футбола бразилец Роже-
рио Сени, забив более 80 мячей. 
Широко известен также экстрава-
гантный вратарь из Парагвая Хосе 
Луис Чилаверт. Он забил 62 гола, 
но остаётся единственным голки-
пером, кому удалось сделать хет-
трик (ред. - забить три гола в одном 
матче). 

Максимальный счёт в междуна-
родных матчах равен 17:0. Он был 
достигнут в игре Англии против 
Австралии в 1951 году, а также ко-
мандой Ирана в игре против Маль-
див (17:0) в 1997 году.

Самый большой футбольный 
стадион в мире - «Маракана» в Рио-
де-Жанейро (Бразилия) - вмещает 
205 000 человек.

Самым первым футбольным 
клубом был ФК «Шеффилд» (Ан-
глия), образованный в середине 
1850-х годов.

Чемпионат мира (ЧМ) по фут-
болу носит официальное название 
Кубок мира ФИФА.

На данный момент лучшим бом-
бардиром ЧМ по футболу является 
Роналдо (Бразилия) с его 15 гола-
ми. 

Самый быстрый гол на ЧМ по 
футболу был забит на 10,8 секунде 
игроком сборной Турции Хаканом 
Шукюром в ворота сборной Юж-
ной Кореи (3:2) на ЧМ-2002.

Бразилия - единственная в мире 
сборная, участвовавшая в финаль-

ных турнирах всех чемпионатов 
мира, при этом она 5 раз выигры-
вала чемпионат и ещё дважды бы-
ла финалистом. 

На данный момент самым воз-
растным игроком, игравшим в фи-
нальной стадии ЧМ, является Роже 
Милла (Камерун) - 42 года 39 дней.

Самый многократный чемпион 
мира (игрок): Пеле (Бразилия), 
3-кратный чемпион мира 
(1958,1962,1970).

Считается, что наибольшее ко-
личество болельщиков в мире у 
клуба «Манчестер Юнайтед».

Все чемпионаты мира
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До 1912 года вратари могли 
играть руками в любой точке поля 
на своей половине.

В конце 70-х годов в матче мек-
сиканских команд судья Гонсалес 
показал 26 красных карточек! Сна-
чала за грубую игру он удалил с по-
ля нескольких игроков обеих ко-
манд. Затем, когда началась всеоб-
щая потасовка, и всех оставшихся 
футболистов. А когда на поле вы-
бежали тренеры и представители 
команд, он выдворил с поля и их.

Всего 145 голов было забито на 
прошлогоднем чемпионате мира в 
ЮАР. Этот показатель - самый низ-
кий с тех пор, как существует фор-
мат проведения турнира среди 64 
команд. Причем наметилась тен-
денция к уменьшению: в 1998 году 
во Франции был забит 171 гол, в 
2002-м в Корее и Японии - 161, а в 
2006-м в Германии - 147 мячей.

За всю историю чемпионатов 
мира только 8 стран удостаива-

лись звания чемпионов. Наиболь-
шее количество титулов на счету 
Бразилии - 5 раз сборная этой 
страны становилась победителем 
чемпионата. 

В 1924 году братья Адольф и Ру-
дольф Дасслеры основали фирму, 
которая быстро стала одним из ми-
ровых лидеров в производстве 
спортивной обуви. Однако после 
Второй мировой войны они поссо-
рились и разделили компанию по-
полам. Адольф назвал свою фирму 
Adidas (от Adi Dassler), а Рудольф — 
RuDa (от Rudi Dassler), несколько 
позже переименовав её в Puma. 

На сегодняшний день Кубок ми-
ра завоёвывали только команды из 
Европы и Южной Америки. Пер-
вой азиатской командой, вышед-
шей в полуфинал, стала сборная 
Южной Кореи в 2002 году.

ют эту страну и делают её одной из са-
мых этнически разнообразных в Аф-
рике, число 11 соответствует количе-
ству игроков, выходящих на поле в со-
ставе одной команды. Кроме того, за-
вершившийся чемпионат стал один-
надцатым, на котором использова-
лись мячи Adidas. 

Мяч полностью сделан из 100% тер-
мопластического полиуретана и явля-
ется самым легким, самым аэродина-
мичным мячом нашего времени.

Забегая вперед, хотим сказать, что 
мяч «Джабулани» также является офи-
циальным мячом  футбольных мат-
чей внутрикорпоративной Спартаки-
ады «ПетроКазахстан», которая прой-
дет осенью в Кызылорде. Занимайтесь 
спортом, участвуйте в Спартакиаде! 

Итак, знакомьтесь. Слово «Джабулани» 
на языке Зулу (одном из 11 официаль-
но принятых в ЮАР языков) означает 
«праздновать». По задумке, название 
мяча призвано помочь футбольным 
болельщикам ощутить всю радость 
от увиденных матчей. Для дизайне-
ров компании Adidas число 11 приме-
нительно к «Джабулани» стало поис-
тине символическим. 11 разных цве-
тов символизируют 11 южноафри-
канских общин, которые олицетворя-

Jabulani

Официальным мячом южноаф-
риканского чемпионата мира - 
Jabulani - играют на данный мо-
мент не только его участники, но и 
футболисты на различных конти-
нентах. Прошедший недавно матч 
«Парламент-ПетроКазахстан» - 
не исключение. 

Лучшие бомбардиры на чемпионатах мира

•	  Роналдо (Бразилия) 15 мячей

•	  Мирослав Клозе (Германия) 14 мячей

•	 	Герд Мюллер (ФРГ) 14 мячей

•	 	Жюст Фонтэн (Франция) 13 мячей
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PResIDent’s ADDRess

Dear Colleagues! 

This special issue of Munaishy is entirely devoted to the wonderful 
sport event that was held in Astana on June 11, 2011.

The friendly football match between the joint teams of the 
Parliament of RoK and PetroKazakhstan took place on the Central 
stadium of Astana.  This match was devoted to the 20th Anniversary 
of the Independence of the Republic of Kazakhstan as well as to the 
25th Anniversary of Kumkol oil field and that is why it was held in 
the heart of the country, in the city of Astana.

Kazakhstan is rapidly developing throughout 20 years of its 
independence and PetroKazakhstan is also contributing to this 
process. But, besides economic indicators we are also sharing the 
common pursuit for the healthy way of living.

As you are aware, in order to promote the concept of healthy 
lifestyle we regularly conduct internal competitions among 
various business units of our company and starting from 2010 
we regularly organize PetroKazakhstan Olympics. Leading the 
active way of living is an integral part of everyday activity of each 
of our employee and this also strengthens the team spirit of the staff. 
Company management puts significant efforts for further continuation of this work.

I’m very glad, that deputies of the Parliament - our friends and partners, are also actively 
involved into promotion of the healthy lifestyle. Last year, when the friendly football match took 
place in Almaty, they have shown excellent performance at the game. This time we were awaiting 
the beautiful game again. You can find all the details of this match on the pages of this special issue. 

I would like to thank all of the football players for their will and strive to victory and thank Strategic 
Communications Department for organizing this event.

There were only winners at this match since all of us build the basis for the full life by engaging into 
sports.

Wishing you new sport achievements,

Wei Yuxiang
President
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5:2. sPoRt Is the wInneR! 

Both teams demonstrated fascinating 
game. It was full of sharp attacks and 
goals. The score in the match was opened 
by Talgat Kairbekov, an employee of 
the Downstream division’s Goods and 
Transportation Department. However, 
soon after that the hosts of the field 
were able to even the score out. The 
friendly match between the teams of 
PetroKazakhstan and Majilis deputies 
ended with a score of 5:2 in favor of the 
latter. But let us tell you everything in 
details…

Everything predicted a good match 
on June 11th – the weather was clear 
which is so unlikely for Astana and the 
football players’ spirits were up. Fans 
who came to watch the match were 
savoring an interesting game because 
both teams attracted outside forces 
represented by prominent players of 
the past, professionals and veterans 
of big football. They included Seilda 
Baishakov, Soviet football celebrity and 
USSR master of sports; Mikhail Gurman, a 
legendary player of the Kayrat team, and 
others. Though PetroKazakhstan’s main 
lineup consisted of our employees - an 
experienced competitors aged over 35. 
The age limit was one of the match’s pre-
requisites.

The whistle blown by Oleg Sokolov, 
referee of the highest national category, 

would be at least comparable to those 
experienced by them during the match in 
Almaty last year. We have to admit that the 
football players kept up suspense during 
the entire match. Encouraging cheers for 
both teams could be heard coming from 
the stands from time to time, especially 

announced the start of an intriguing              re-
match between the teams of Parliament 
and PetroKazakhstan. The Parliament 
team’s football players dashed forward 
right away. However, the leader of the last 
match, the PetroKazakhstan team, had a 
clear and undoubted advantage at the 
beginning. The first minutes of the game 
were more than successful for our team. 
Our football players charged forward 
and opened the score quite quickly. The 
dynamic start by the rivaling team did 
not arrange the field hosts who recovered 
themselves from the offensives deployed 
by the oil company’s employees only by 
mid-first half of the match. Soon they 
were able to bring the score to an even 
and increase it to their favor within 
five minutes. The hosts of the match 
maintained their advantage until the 
end. Despite the fact that our players 
had good tactics, the Majilis deputies 
were clearly “number one”. Our football 
players tried to catch up and score more 
goals but unfortunately their efforts were 
not successful. At the end of the first half 
of the match Bagdat Dostayev, who was 
playing for the Parliament’s team, made 
the score even more defeating to its rivals 
– 3:1.  

The second half started with the 
hosts’ attacks. The supporters watching 
the match wanted fresh emotions that 

PetroKazakhstan vs. Parliament, same as last year an imposing poster containing this 
sign announced the friendly mini-football match between the two teams. Last year 
the PetroKazakhstan’s cup tournament was held in Almaty while this time both teams 
met on the stadium named after Kh.Munaytpasov in Astana on June 11th. 

PetroKazakhstan team’s lineup:

Goalkeeper - Nurlan Orazov
No.2 - Amangeldy Alipbayev
No.3 - Kayrat Zhunusov
No.4 -Seilda Baishakov
No.5 - Kayrat Bilibayev
No.6 - Adilbek Istekov
No.7 - Talgat Kairbekov
No.8 - Vladimir Romanenko
No.9 - Madi Balabekov
No.11 - Amanbek Dzhunussov
No.12 - Yertis Khusainov
No.13 - Murat Bektemisov

Parliament team’s lineup: 
Goalkeeper - Aleksey Zhigalo
No.2 - Oyrat Saduov
No.3 - Mikhail Gurman
No.4 - Nurdaulet Sarsenov 
No.6 - Azamat Kapyshev
No.7 - Bolat Konarbay
No.8 - Samit Konarbayev
No.9 - Mukhamediyar Saudegerov
No.10 - Satybaldy Dauletalin 
No.11 - Yerlan Zhunusov
No.12 - Yerbolat Apsalyamov
No. 14 - Bagdat Dostayev

S.Konakbayev, merited master of sports 
in boxing, Majilis deputy: “I like the way 
our team is playing today. Probably, Astana’s air 
supports us. PetroKazakhstan’s team does not 
play badly either. It is obvious that the players 
practice all the time and have been into sports 
since they were young. On the whole, I like the 
match. And the weather is good. I have been 
supporting the Parliament’s team from the very 
beginning of the game. I think that we will win 
with a score of 4:2 or 5:3.”

Солдан оңға қарай / Слева направо: Исенғалиев Б., Ильин И., Қонақбаев С. 
From left to right: Issengaliyev B., Ilyin I., Konakbayev S.
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in those frequent moments when the 
hosts intensified attacks around our 
team’s goal posts. Although our defense 
managed to hold back the Parliament 
team’s attacking force, our goalkeeper 
Nurlan Orazov had a great load of work. 
Nurlan tried his best to counter all attacks 
of the rivaling team. Thanks to his efforts, 
many goals were prevented. It seemed 
as if football players of both teams were 
flying on the field. Azamat Kapyshev 
stood out in the second half of the match 
with two goals made on its 20’ and 25’ 
minutes. Seilda Baishakov (who played 
in our team) put our team’s second 
goal in the rivals’ gate straight from the 
penalty line. The goal was so quick and 
performed so technically well that none 
of those present, both in the field and on 
the stands, were able to react in time. 

The game was very clean and 
interesting and every goal was unique. 
One can say with all confidence that the 
game was successful. It was clear from the 
way the teams competed that the victory 
is wanted by all. Each of the football 
players in the match played well but we 
would like to mention in particular our 
team’s captain Amanbek Dzhunussov 
and the first goal scorer, Talgat Kairbekov, 
as well as our glorious goalkeeper 
Nurlan Orazov. According to the football 
players themselves, Azamat Kapyshev 
who played key roles in developing fast 
attacks on behalf of the Parliament team 
was the best player in the friendly match. 
During the entire match Azamat broke 
up attacks of the opposing team and 
created many dangerous moments near 
our gate.

The game ended with an obvious result 
– the Parliament team had its revenge 
with a score of 5:2. Regardless of the 
score flashing on the stadium’s electronic 
display, the friendly match’s main goal, 
that is to promote a healthy lifestyle, 
was achieved. The mini-football match 
was part of our company’s concept that 
sports should be a part of our lives!  

M.Suslova, Astana resident: “I 
live in Astana. I came to support 
PetroKazakhstan’s team and I 
wish victory to it. I have the best 
impressions of the match”.

M.Musakhodzhayev, Head of 
PetroKazakhstan Trading House: 
“The whole office came to support our 
company. Go, PetroKazakhstan, Go!”

Kylyshbek, 11 years old: “I do sports a little bit. I came with my father to support 
PetroKazakhstan. I am not happy with the game so far. It seems like the Parliament’s 
team consists of masters of sports only”.  

Wei Yuxiang, PetroKazakhstan’s President: “Everything was great today. 
The weather, the game and supporters’ attitude. Thanks to the effective 
organization on behalf of the Strategic Communications Department, we 
were able to watch a spectacular game between the teams of Parliament 
and PetroKazakhstan. As we see from the final score, the team of Parliament 
has won. Despite that fact, I would like to note the great game shown by 
PetroKazakhstan’s employees.”  

E.Nigmatulin, Majilis deputy: “I am glad that these matches have turned into 
a tradition. This proves once more that both PetroKazakhstan and our Parliament 
pay a great deal of attention to sports. I supported the Parliament’s team, my 
colleagues – Nurdaulet Sarsenov, Bolat Konarbay and others. I also wanted to 
play, but doctors dissuaded me from this due to a leg injury”.

Доп үшін күресте / В борьбе за мяч / Battle over the ball

Қазақстан футболының аты аңызға айналған футболшымен бірге / С легендой казахстанского футбола / 
With a legend of Kazakh football 
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cAPtAIns by theIR own

they lead their teams out to the football field and are responsible for keeping up their 
teams’ competitive spirit. they are the leaders of their teams, men with captain’s 
armbands tied around their left arms. below are exclusive interviews with the captains 
of Parliament’s and PetroKazakhstan’s teams.

- How do you evaluate the match between the teams of 
the Parliament and PetroKazakhstan?

- It is great that we played on a fine stadium, on the green field 
and against such famous people! Our entire team including me had 
great pleasure from the game. Of course, we were very upset at our 
defeat – we haven’t lost in a long time. 

- What would you say about the game shown by the 
Parliament’s team?

- The Parliament’s team was stronger today. To be honest, their 
players were younger than ours. We had a somewhat weaker 
team due to the age restrictions of this match. But in any way, 
this does not justify our defeat. It’s a pity that we played not in a 
due way  today. 

- How do you reconcile sports with work?
- Our company pays a lot of attention to the development of 

sports. I do sports three times a week. Together with my colleagues, 
we play football at our sports complex in Kyzylorda. We always 
participate in sports competitions held among PetroKazakhstan’s 
subdivisions. As you know, our division won the internal corporate 
Olympics last year. I am glad that our company creates conditions 
that provide opportunities to engage in our favorite sports in 
addition to stimulating productive work.  

- do you have any superstitions when it comes to sports? 
- I usually try to step onto the field with my right leg first. Just that 

(laughs).
- Who of the current football players do you like?
- I like almost the entire Barcelona team. 

PetroKazakhstan

Amanbek dzhunussov, 
Procurement Manager, PKKR

- How do you evaluate the match between the 
teams of Parliament and PetroKazakhstan?

- There should always be sports traditions – 
they are simply indispensable. PetroKazakhstan 
is a leading oil company successfully operating in 
Kazakhstan, and we welcome these ties.  

- What can you say about the game shown 
by PetroKazakhstan’s team?

- PetroKazakhstan has a good football team – it 
played well. I liked the match. 

- How do you reconcile sports with work?
- Productive work is impossible without sports. 

Despite the fact that I am 57 years old, I play 
football three times a week. I am a master of sports 
and in addition to working as a deputy, I am the 
President of Turan Shymkent football club.  

- do you have any superstitions when it 
comes to sports? 

- Yes, I do. When I prepare for serious matches, 
I spray my favourite perfume on both legs – for 
good luck, in order to be able to score more goals. 
Today I was a bit lucky. I hit the goal post one time 
and I managed to make two passes that resulted 
in goals. 

- Who of the current football players do you 
like?

- Lionel Messi, the Argentinean forward.

Parliament

Nurdaulet Sarsenov, 
Majilis Deputy
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ouR FootbALL teAM

Judging on a match while sitting in the supporters’ stands feels one way, while 
experiencing it from the inside differs a lot. we have held short interviews with our 
team’s football players in order to get their assessment of the match and find out what 
does football mean to them in general. 

Football is… my favorite sports that I have been practicing my entire life during 
my time-off studies and work.

The parliament vs. petroKazakhstan match was… played on a real grass 
lawn in the Central Stadium named after Kh.Munaytpasov. Its start was rather 
lucky for us – we opened the score but then, through a series of mistakes, we have 
let the rivaling team lead by number of goals and entirely seize the initiative. I am 
not happy with the result but, on the whole, our team’s lineup was weakened by 
age restriction – not younger than 35 years old that, for unknown reason, applied 
to our team only.   

In my opinion, the best player of the match was… our defender – Volodya 
Romanenko, PKOP employee.

During this trip Astana seemed to me… I have very good impressions from 
the trip to our capital. This is the first time that I had the opportunity to see 
Astana’s right bank. Our capital is a green and clean city that becomes more and 
more beautiful every year.

I would like to thank… our company’s management for its support, 
organization of these friendly matches and for this opportunity. It is a great honor 
for us to play, compete and interact with the Majilis deputies who are prominent 
figures in Kazakhstan, and Kazakh sports celebrities such as Seilda Baishakov, 
Mikhail Gurman, Serik Konakbayev, Oyrat Saduov, and Ilya Ilyin. I would like to 
say special thanks to employees of the Strategic Communications Department 
who were directly involved in the organization of this big event.

Football is… my main hobby that has significant place in my life. I am 
passionate about football since my school years.  

The parliament vs. petroKazakhstan match… had special status since 
we played not just with any team but with the Majilis deputies themselves! And 
it took place in the very heart of Kazakhstan – our young capital Astana! The 
match left an ambiguous impression on me – the game was very well organized 
but I feel somewhat disappointed about the rivaling team’s lineup. 

In my opinion, the best player of the match was… Azamat Kapyshev who 
put two goals into our gate and performed brilliant game. And, of course, Seilda 
Ikramovich Baishakov who, despite of his age, performed beautiful game and 
was able to strike a goal in our rival’s gate thanks to his enormous football 
experience and excellent performance technique.

During this trip Astana seemed to me… a very welcoming city, it greeted 
us with wonderful weather that accompanied us during the whole time that 
we were there. 

I would like to thank… PKI President Wei Yuxiang, the company’s Vice-
president Isengaliyev B.I. and his entire team for their organization of this 
great sports feast and we will, without any doubt, remember it for many years 
ahead. Events like this bring only positive outcomes – mutual respect and 
warm friendly relations among the company’s divisions and among supervisors 
and employees. And, of course, this was a great stimulus for the company’s 
employees to give a start to a healthy lifestyle and rise own athletic fitness.

Amanbek dzhunussov, Captain, Forward
(Procurement Manager, PKKR)

Talgat Kairbekov, Defender  
(Specialist, GTD, PKOP)
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Football is…, first of all, a beautiful, passionate and spectacular team game. We 
practice mini-football three times a week. This game unites my friends, lets us share a 
team spirit and maintain our athletic form and tone.

The parliament vs. petroKazakhstan match was… friendly. This was truly 
so. All participants of the match showed respect to each other and tried not to 
hurt one another. The same respectful attitude reigned beyond the football match. 
Unfortunately our team lost this match. It is always difficult to lose. But I am sure that 
our victories are still ahead of us. We will practice more and will definitely win!

In my opinion, the best player of the match was… Seilda Baishakov, scorer of 
one of the goals in the rivals’ gate. Despite his age, he once more proved that football 
veterans remain professionals. I would also like to distinguish Nurlan Orazov who 
has been our goalkeeper for several years already. Thanks to his reliable play, we won 
many matches. 

During this trip Astana seemed to me… This was my first visit to Astana. Getting 
to know the city, you feel pride from what it has become after acquiring the status of 
a capital. With its high modern buildings and impressive architecture, the city has a 
beautiful and contemporary air. The courage and confidence of our President who was 
not afraid to take upon himself the responsibility for transferring the capital location 
from one city to another, is worthy of respect. Now we see the results of this decision. 
You also understand the enormous work of our citizens that stands behind all this and 
it evokes admiration. I hope that every time one visits Astana, the city will be found 
more and more beautiful and interesting and, every time one leaves it, the city will make to look forward to new encounters with it.

I would like to thank… B. Issengaliyev and his friendly and close-knit team. Thanks to his personal standing and participation 
in organization of these matches, we had the opportunity to play matches against the teams of Majilis deputies and mass media 
representatives. These encounters will be memorable to us for a long time because they represent unique opportunities for 
interacting with many prominent athletes such as Serik Konakbayev, Ilya Ilyin, Seilda Baishakov and Mikhail Gurman who are our 
sports’ and country’s pride. After the game we had a chance to communicate with many deputies, famous representatives of culture 
and business, and all of this will, without any doubt, remain in our memory. I would like to say special thanks to our company’s 
President Wei Yuxiang for his support, he was there during all our matches and supported us and, of course, his presence gave 
confidence to players, raised their competitive spirit and rose the matches to a high level. 

Amangeldy Alipbayev, Forward 
(Procurement Specialist, PKKR)

Kayrat Belibayev, Defender
(Senior Operator, PKOP)

Football is… always young and spectacular sport. It is an activity that you love 
at any age.

The parliament vs. petroKazakhstan match was… difficult. The Parliament 
had good team work. 

In my opinion, the best player in the match was… Amanbek Dzhunussov, 
the team captain. He played well as a forward and at the same time did not forget 
his status of a captain – he maintained competitive spirit and encouraged us 
during the game.  

During this trip Astana seemed to me… as a very beautiful city. All the time 
that we were in Astana we were accompanied by fine weather, as if upon demand. 
That is why during the trip I have come to love Astana even more.  

I would like to thank… our company for organization of the friendly match as 
part of the celebration of Kazakhstan’s 20th Anniversary of Independence.  

Football is… my favorite way of staying fit.
The parliament vs. petroKazakhstan match was… tense and demanding in 

terms of good physical training.
In my opinion, the best players of the match were… Azamat Kapyshev, a 

forward of Parliament’s team and Aman Dzhunussov, the captain of our team.
During this trip Astana seemed to me… a city of great opportunities for 

achieving goals and for self-fulfillment.
I would like to thank… the company’s management, first of all, its President 

Wei Yuxiang, Vice-president B. Issengaliyev and employees of the Strategic 
Communications Department for the well-organized football feast. 

Murat Bektimisov, Forward
(Senior Lawyer, PK TH)
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Adilbek Istekov, Defender
(Manager, KAM pipeline, PKKR)

Football is… a hobby.
The parliament vs. petroKazakhstan match was… very informative.
In my opinion, the best player of the match was… Azamat Kapyshev, 

Parliament team’s forward.
During this trip Astana seemed to me… as a city of hopes.
I would like to thank… the company’s President Wei Yuxiang for 

support provided to our team and, of course, the Strategic Communications 
Department for organization of the match. 

Vladimir Romanenko, Defender
(Specialist, GTD, PKOP)

Football… means a lot to me. I practiced many sports but football has 
become my favorite. I have always loved it! Wherever I worked – in the 
customs, security and PKOP – I always played football.

The parliament vs. petroKazakhstan match was… of good quality. 
Though, I am not happy with its results. Who likes to lose?! It was obvious 
that the deputies were better prepared for the game. They performed a 
higher level of game than we did. We will draw our conclusions from it: we 
will intensify practices.

In my opinion, the best player of the match was… Azamat Kapyshev 
from the opposing team. Were it not for him, the deputies would not be 
able to defeat us. 

During this trip Astana seemed to me… stunning. This was my second 
trip to Astana. The city strikes you with its beauty, grandeur and size. None 
of the buildings resemble each other. 

I would like to thank… the organizers. It is a great honor for us to 
play for PetroKazakhstan. I have the warmest words to the company’s 
management, Mr. Wei Yuxiang and Bakhytzhan Iztleuovich Issengaliyev, 
for their firm decision to hold this match and sincere support during the 
entire match.

Football is… the game number 1. It is a way to meet with friends, an 
opportunity to stay fit and a guarantee of health and well-being.

The parliament vs. petroKazakhstan match was… interesting and 
passionate with sharp attacks and counter-attacks and with beautiful saves 
on the part of goalkeepers. Everything was as in real football!

In my opinion, the best players of the match… were two football players 
of our team. They are Amanbek Dzhunussov, PetroKazakhstan team’s leader, 
captain and support; and Nurlan Orazov, the team’s always cheerful, sociable 
and untiring goalkeeper. Although he let 5 goals pass into our gate, this is not 
his fault. 

During this trip Astana seemed to me… as a young, modern, beautiful 
and dynamically developing capital. I link Kazakhstan’s future directly with a 
future of Astana.

I would like to thank… the tournament’s organizers – the Strategic 
Communications Department, and Mr. Wei Yuxiang personally who helped to 
organize the friendly match, and the Majilis deputies who, despite their tight 
schedule, found time to play football with us. 

Kayrat Zhunussov, Forward
(Head of Electrification, PKKR)
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Yertis Khusainov, Defender
(Senior Specialist, Planning, 

Reporting and Supply, PKOSI)

Football is… distraction from my daily routine. We play football with 
colleagues twice a week. I believe that sport is very important for a healthy 
lifestyle. 

The parliament vs. petroKazakhstan match was… the Parliament’s team 
has very strong football players. Almost from the very start the match’s pace was 
wound up to a maximum. It was very difficult to play on grass because our team 
does not have much experience in this area.

In my opinion, the match’s best player was…, undoubtedly, Talgat 
Kairbekov, the first goal’s scorer. 

During this trip Astana seemed to me… although this was not the first time 
I visited Astana, I noticed that the city had changed drastically. The first things 
that caught the eye previously were construction sites inside the city. It is still 
being constructed but this is not as visible as before.  

I would like to thank… all organizers of the match. We were taken care 
of during the entire four days. One of the signs of professionalism is when an 
event’s organization is done as if by itself and you do not see the people behind 
it. This was the case from the moment we flew in to Astana and returned to 
Almaty – tickets, transportation, accommodation and meals – everything was 
right on schedule! Thank you very much! All we needed to do is to come home 
with a victory. It is a pity that we have let our supporters down. 

Madi Balabekov, Forward
(Electronics Engineer, EC&I, PKOP) 

Football is… my favorite game that differs from any other by its liberality. It is 
played by people of different ages, occupations and social status. When playing 
football, adults become children for some time again. 

The parliament vs. petroKazakhstan match was… interesting although 
I was not happy with the game’s results. The game showed that this time the 
deputies were stronger than us in all aspects, in particular, in terms of team 
chemistry. I think that I myself could have played much better.

In my opinion, the best player of the match… was Vladimir Romanenko 
playing in PetroKazakhstan’s team. It seems to me that he stood out by his 
commitment during the match.

During this trip Astana seemed to me… as a wonderful city. Astana is 
impressive by its grandeur and distinctive architecture. It is a super capital! It 
was surprising that the weather was sunny in Astana during our stay there as if 
it was delivered upon request. 

I would like to thank… PKI President Wei Yuxiang, President of PKOP 
A.Karibayev, Vice-president B.Issengaliyev and all involved to the organization 
of this event. 

Nurlan Orazov, Goalkeeper
(FWKO Foreman, PKKR)

Football is… one of my favorite sports. My brother played football and 
love for football runs in my family.

The parliament vs. petroKazakhstan match was… spectacular. We did 
not expect that there would be so many young deputies and their assistants 
in the Parliament’s team. 

In my opinion, the best players in the match… were Deputy Assistant 
Azamat Kapyshev and our legendary veterans, Seilda Baishakov and Mikhail 
Gurman.

During this trip Astana seemed to me… as a young and beautiful city. I 
am very happy that the match was held in Astana.    

I would like to thank… organizers of the match – B. Issengaliyev and his 
team. 
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A LIFe DevoteD to FootbALL

- Seilda Ikramovich, how did football 
enter your life? At what stage did you 
understand that football was more than 
just a hobby but work that you would be 
passionate about throughout your entire 
life? 

-  I was born in a football family. That is why 
football has been present in my life since my early 
childhood. We, a generation raised in the 60-s, 
did not have anything else to do than to kick the 
ball around on dusty football fields. Fortunately, 
Leather Ball tournaments were held regularly 
among high school students back then and I 
did not miss a single football match. Later I was 
accepted into a sports school which I attended 
for five years and where I learned football basics. 
However, I did learn more from my idols – my 
uncle Seytzhan Baishakov, master of sports of 
the USSR, and Timur Segizbayev, the Kazakh 
football legend. They both played for the Kayrat 
football club. Thanks to these people, I was 
initiated into the big football. I began my football 
career in Alatau, the local Zhambyl [now Taraz] 
club. I played in this team for two years and then 
the chief coach Yuriy Aleksandrovich Sviridov 

singled me out and invited to play for Kayrat in 
November 1970. First I became the player of 
Kayrat and later its coach. During my football 
career I went through almost all levels of being an 
official – I headed the youth football department 
and worked as a referee for a year. It is difficult to 
say at what stage, but both then and now I cannot 
imagine my life without football. 

- Please tell us what is memorable about 
the time when you defended the colors of 
the country’s main team at that time.

- I began to play in Kayrat team’s main lineup in 
1971. The same year, we took the unprecedented 
8th place in the USSR championship and, at the 
same time, won the Cup of the International 
Sports Union of Railway Employees, the only 
European Cup at that time. The best European 
teams such as Rapid (Romania), Slavia (Bulgaria), 
and RoPS (Finland) competed for the Cup. We 
won the Cup in the final game against Rapid-
Bucharest and I was awarded the USSR Master 
of Sports title. At that time Kayrat did not have 
players holding this title, and I was only twenty-
years old. I was invited to play for the USSR 
youth team and for the USSR united clubs team. 
Most memorable is the time when I, as a part 
of the USSR united team, played two World 
Championship qualifying matches against 
the teams of Greece and Hungary in 1977.  In 
accordance with the results of a public opinion 
survey held in 2000, I was acknowledged as 
Kazakhstan’s best football player of the 20th 
century.  

- You participated in 225 matches in the 
Highest League of the USSR alone and over 
500 matches in total. What match is most 
memorable to you?

- Every match was serious and important for 
me, especially during the eight years when I led 
the Kayrat team out to football fields as its captain.  

- Seilda Ikramovich, how do you assess 
the level of Kazakhstani football players? 

- As you know, we were in the Asian Football 
Confederation (ASC) for 10 years up to 2001. 
Unfortunately, our football players did not have 
the opportunity to participate in big contests 
within the ASC. Kazakhstan was officially accepted 
into the European football family, UEFA, in 2002. 

Now our football players compete against the best 
teams in the world. If you remember, quite recently 
our team played against the teams of England, 
Portugal and Turkey. All of these countries were 
runners-up in world championships. I am sure 
that by playing against such teams and high class 
football players, our athletes can improve their 
own game. The latest match against Azerbaijan’s 
team has shown that we have a team and good 
football players and we are able to win. 

- What is your opinion about the friendly 
match between the teams of Parliament 
and PetroKazakhstan?

- In one of his speeches President Nazarbayev 
emphasized the importance and necessity of 
popularizing sports among the Kazakhstanis. By 
organizing these friendly matches, employees of 
PetroKazakhstan and members of Parliament 
demonstrate significance of grassroots sports. 
Last year these teams met at the Sport Complex 
Kayrat in Almaty. They have shown competitive 
and interesting game back then and now. 
Whatever the result, winners remain the same 
in our friendly matches – they are friendship, 
mutual understanding and good relationships.       

- What can you say about the organizers 
of the match?

- The football federation has long-lasting 
warm relations with PetroKazakhstan company. 
The company was our national united team’s 
sponsor at the World Cup qualifying match 
against the united team of England. We needed 
support at that time and PetroKazakhstan did 
provide us with. I hope that the company will 
continue to provide support to development of 
sports, in particular, among children. The future 
of Kazakhstani football depends on abilities of 
current children.         

- What would you wish to employees of 
PetroKazakhstan?  

- One can judge about PetroKazakhstan’s 
employees by the company’s management. I 
believe that your management’s attitude to sports 
encourages its employees to attain new athletic 
achievements. I wish luck and great personal 
achievements to all “PetroKazakhstanis” as well 
as firm victory of PetroKazakhstan’s team in all its 
projects.   

Many interesting people attended the friendly football match held between the teams 
of PetroKazakhstan and Majilis deputies in Astana. Among the attendees there were 
those who, through their persistence, strive for victory, and unique physical fitness 
continue to make valuable contributions to the development of domestic sports. there 
were serik Konakbayev, the pride of soviet boxing and silver medalist of Moscow 
olympic Games; Ilya Ilyin, olympic champion in weight-lifting; and Kazakhstani football 
idols, seilda baishakov and Mikhail Gurman. we asked seilda Ikramovich baishakov, 
the legendary football player and current vice-president of Kazakhstan’s Football 
Federation, for an interview.   
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sPoRts In PetRoKAzAKhstAn’s LIFe 

Competitions held among business 
units, friendly matches and the corporate 
Olympics promote healthy lifestyle 
among PetroKazakhstan’s employees. 
These sports events create conditions 
for harmonious intellectual, spiritual and 
physical development of employees and 
help them bond with each other. 

Such sports as badminton, shaping, 
aikido, tennis and others are practiced 
at PetroKazakhstan’s sports center 
in Kyzylorda. 650 people including 
employees and their children attend 
practices at the sports center.

Meanwhile, competitions in mini-
football, chess, volleyball, basketball and 
summer and winter fishing have become 
synonyms of corporate solidarity for 
employees of the Downstream Division. 
Our employees have well-equipped 
gyms at the oil fields where they can 
work out and do sports after work. It is 
great to know that, despite their tight 
schedules, the employees find time to 
practice sports, do outdoor activities and 
stay fit. Sports competitions that are held 
two times a month among employees 
working in the oil fields serve as a sort of 
tests of these daily practices. While team 
competitions involve participation of 
eight to ten employees, their number goes 
up to 30 in individual contests. Winners 
of competitions receive diplomas of 1st, 
2nd and 3rd degree and valuable gifts. But, 
most importantly, these competitions 
help the employees interact with each 
other and strengthen the corporate spirit 
among them.

Seasonal fishing tournaments are 
part of PKKR’s traditional competitions. 
Thus, competitions on ice-fishing were 
held in February this year where 12 
teams from various departments of the 
division competed for the title of the 
season’s champions. Winners of the 
annual competition are determined by 
the number and weight of the catch. The 
AkLitBek team (A.Akimov, A.Litvinov, 
A.Bekliyev) was named the winner of the 
tournament held in February. The second 
and third places went to the Nevod 

team (A.Kharchenko, M.Zhanshayev, 
D.Lomanov) and the Fishermen 
team (T.Nurumbetov, K.Yerchkov, 
N.Amirgaliyev). Moreover, there were 
two additional nominations – “The 
biggest fish”, “The smallest fish” and the 
“Green Peace” prize (which is awarded 
to the team who has not caught a single 
fish).

A mini-football tournament was 
held among PKKR’s departments in 
March, in the framework of celebrating 
the 25th Anniversary of the Kumkol oil 
field’s development, and in the run up 
to Nauryz. A total of six departments 
competed for the title of the best football 
team including: Asset Management (AM), 
Oil and Gas Production Department 
(OGPD), Gas Utilization Department 
(GUD), KAM pipeline, united team of 
PKKR, and project group. The GUD team 
was first in the tournament, OGPD was 
second while AM came third. Best players 
in the following nominations – Best 
Goalkeeper, Best Defender, Best Forward 
and Best Striker – were determined in 
the tournament.

The Shymkent Refinery has established 
a tradition of holding the Olympics 
among its employees. Every year and 
for the 20th time already, the Refinery’s 
employees compete in five sports – 
table tennis, volleyball, chess, basketball 
and mini-football. In the past, first three 
places were shared mainly by Production 
Unit, Security and Fire brigade but in 
the last few years the champion’s Cup 
has been rightfully awarded to teams 
of Goods Transportation Department 
(GT), Health, Safety and Environment 
department (HSE) and united team 
of Refinery Management (RM) and 
Asset Management department (AM). 
The Refinery’s Olympics started on 23 
May this year and is now at its peak. 
Competitions will end by mid-July.

In addition to competitions within the 
company, PKOP participates in various 
contests between organizations working 
in the industry and the region, and our 
united team regularly takes first places. 

The Refinery’s employees participated 
in a football tournament dedicated to 
110th Anniversary of Kazakhstan’s oil 
industry that held in Atyrau in 2009. They 
took the high-esteemed 2nd place having 
ceded first place to the tournament’s 
hosts – the Atyrau Refinery – with a small 
difference in the score. Upon invitation 
from Kazkommertsbank, the PKOP 
team participated in a mini-football 
tournament held between the bank’s 
branch offices and other organizations 
in 2011, and won the final match with a 
score at 4:0.

Football is a preference of the 
company’s Almaty office – PKOSI’s 
employees like practicing this sport 
and hone their skills for future friendly 
matches. Employees of various 
departments meet twice a week to try 
their strength and dexterity in a tough 
fight and strengthen team spirit and the 
spirit of bonding and mutual help among 
them.

In our earlier issue we covered (see 
Munayshi issue, October 2010) the first 
corporate Olympics that was held in 
Almaty last year following the initiative 
of the Strategic Communications 
Department and united employees-
athletes of all regions of the company’s 
operations. Over 60 employees, 
best athletes of their business units, 
participated in the Olympics back then. 
This fall corporate Olympics will be held 
in Kyzylorda. It is expected that it will 
bring positive emotions from practicing 
favorite sports, as was the case last year.

Sports is the guarantee of health 
and an excellent foundation for future 
achievements. Sports strengthen the 
body and character by helping overcome 
difficulties and obstacles that can arise 
in life. Nowadays many companies 
start to understand the importance of 
promoting healthy lifestyle and creating 
opportunities for sports activities 
among employees. It is wonderful that 
our company is at the forefront of this 
movement.

PetroKazakhstan sponsors many sports projects in the regions of its operations 
helping to raise a new generation of athletes among young people. In Kyzylorda, 
PetroKazakhstan holds annual competitions among children with disabilities and 
a basketball PKKR’s cup tournament among school students while in shymkent it 
supports young athletes from organizations that it sponsors. A lot of sports events are 
held within the company itself. 
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the Jiu-Jitsu Kazakhstan cup was held at Alatau sports arena in the city of Astana on 
June 25-26. the cup was organized by the sport committee of the Ministry of tourism 
and sport and national Federation of Professional combat sport Jiu-Jitsu Profi-Fight 
under financial support of PetroKazakhstan.            

vIctoRIes oF ouR PRotéGés

The Kazakhstan Cup was devoted to 
the 20-th Anniversary of Independence 
of Republic of Kazakhstan.  The Cup was 
organized for the following purposes: 
development and popularization of Jiu-
Jitsu, promotion of healthy life style, 
improving the sport skills of the athletes, 
preparing the worthy successors for the 
older generation fighters and selecting 
the strongest ones in each weight class. 
The Cup was widely covered in national 
mass media: on Astana-TV channel and in 
newspaper Delovoi Kazakhstan (No.25, 
01.07.2011).

Despite the fact that Jiu-Jitsu had been 
developing in Kazakhstan throughout 
the past 17 years this is only the second 
time of conducting the Kazakhstan Cup. 
Prior to that were regularly held only 
Kazakhstan Championships and RoK Jiu-
Jitsu Federation Cups. It is connected to 
the fact that Jiu-Jitsu haven’t acquired 
yet such popularity as boxing, freestyle 
wrestling, judo and karate. Accordingly, 
National federation of Jiu-Jitsu hadn’t 
had permanent sponsors, although this 
fact builds up the basis for successful 
development of any sport. Only throughout 
the past few years we can evidence a rapid 
development of Jiu-Jitsu in the country. 
Significantly were increased the number 
of schools as well as emerged a lot of titled 
fighters of international and world level. 
Our company gets considerable credit 
for all of these positive trends. Due to the 
financial support of PetroKazakhstan the 
National federation of professional combat 
sport Jiu-Jitsu Profi-fight had achieved the 
impressive results over the past 4 years, 
loudly and proudly announcing about 
Kazakhstan at the world championships 
on Jiu-Jitsu, combat fight and a few other 
types of martial arts.

More than 200 athletes from 9 regions 
of the country were contesting for the 
titles of the strongest ones at the recently 
held Kazakhstan Cup on combat Jiu-
Jitsu. Boys and girls, men and women 
were competing in 47 weight classes. The 
qualifying, semi-final and final fights were 
going in severe and dynamic pace. Children 
(aged 7-11) and juniors (aged 15-17) were 
performing on 25th of June, the first day of 
the contest. Despite the young age, fighters 

of the youngest groups have shown the 
excellent technique and strong will for the 
victory.  On 26th of June the adult athletes 
had stepped on tatami and pleased the fans 
with more sophisticated technique and 
spectacular fights. The tournament had 
passed without serious injuries and the big 
credit for that goes to experienced coaches 
and referees, many of whom had passed 
the international certification.  

The Kazakhstan Cup had selected the 
strongest fighters of new generation. At the 
overall team rating first place was taken by 
representatives of Karagandy: 9 golden, 7 
silver and 3 bronze medals. Second place 
by Astana team: 8 golden, 8 silver and 5 
bronze medals. Third place by Almaty team: 
8 golden, 7 silver and 3 bronze medals.

Young fighters that became the winners 
and finalists of the Cup had been awarded 
with the titles of master of sports and 
candidate to master of sports in Jiu-Jitsu 
and some of them were even included 
into national Jiu-Jitsu team. Perhaps, we 
can even cheer for them at the upcoming 
Jiu-Jitsu Asian Championship that 
will be held on 15th-16th of October in 
Taldykorgan. It is planned that athletes 
from Azerbaijan, Russia, China, Kyrgyzstan, 
Iran, Iraq, Pakistan, Uzbekistan, South 
Korea and Japan will compete on it. 
Kanat Tleumbetov, Vice-president of Jiu-
Jitsu federation of RoK expects much 
larger number of countries-participants 

and with great enthusiasm is looking 
forward for organizing the first Jiu-Jitsu 
Asian Championship in the history of 
independent Kazakhstan. 

This time the main squad of the national 
Jiu-Jitsu team did not participate at the 
Kazakhstan Cup. This is not surprising fact 
as all the titled fighters just returned from 
the world championships. Thus, Nurlan 
Tleumbetov became the silver finalist of 
the World Championship on combat fight. 
His younger brother, Yerlan Tleumbetov 
in the short period of time became both 
World Champion on combat fight and 
World Champion on martial arts among 
the soldiers of Special Forces. Chingiz 
Kasimov and Akzharkyn Baiturbayeva 
became World Champions on combat Jiu-
Jitsu. It is worth to mention that those are 
only the latest achievements of our athletes, 
since each of them already have a number 
of glorious victories at Asian, Europe, 
World Championships and Olympic 
Games on martial arts. Our company had 
been sponsoring the national Jiu-Jitsu 
team for a few years in a row: helping the 
fighters with preparations and trips to 
international contests; providing various 
assistance in conducting the Kazakhstan 
Championships; contributing to 
popularization of Jiu-Jitsu and promotion 
of healthy and active life-style by covering 
all Jiu-Jitsu events in mass media. 

Jiu-jitsu is one of the ancient 
Japanese martial arts in which 
fighters can simultaneously apply the 
elements of wrestling and fighting 
technique, use various painful 
and choking holds. Initially it was 
practiced only by samurai warriors 
and only for the last few centuries 
it started to widely spread among 
civilians. It is considered that ju-
jitsu is the “forefarther” of all other 
types of Japanese martial arts. Thus, 
out of it were separately split judo, 
aikido, hapkido, karate and many 
other modern types of martial arts. 
At present there are many types of 
Jiu-jitsu: sport, combat, Brazilian and 
many author versions.
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soMe thouGhts on FootbALL

Dear Reader, as you can see, this special 
issue of Munaishy is devoted to Football. 
Football is a unique phenomenon in 
humanity’s existence. It’s more than just 
sports. Today it is one of the most important 
elements of the social, ideological, 
economical and sometimes even political 
order. This acceptance of football’s 
multidimensional aspect resulted in 
enormous salaries earned by the majority of 
high-level football players.  Take a close look 
when you watch European football – you 
will see 22 millionaires compete in a tough 
game on the field. Annual turnovers of such 
clubs as Barcelona, Real and Manchester 
United come close to 400 million euro.

According to an assessment made by the 
Deloitte auditing company, the aggregate 
income of clubs in the Premier League, 
England, was 2.5 billion euro while one 
of its leaders, the Chelsea club, spent 174 
million pounds on salaries. You will agree 
that the figures are impressive.

And this is not all. Incomes of countries 
hosting the World Cups are estimated 
at about 4-7 billion dollars. The entire 
humanity experiences a peak of feelings 
and emotions during a World Cup –  at this 
time his majesty Football reigns undivided. 

The example of Spain proves football’s 
social and economic importance. The 
country that had its GDP at over 1,000 
billion euro 6-7 years ago found itself on 
the edge of default after the latest crisis. The 
European Union was feverishly looking 
for ways to help Spain while the country 
itself almost accepted its economical 
misfortune. At this difficult time Spain’s 
team becomes European football 
champion in 2008 and world champion 
in 2010. The unbelievable emotional surge 
gave a powerful impulse to economy’s 
revival while the Spanish people were 
ready for any accomplishments. What 
seemed impossible yesterday becomes 
possible today. The recent victory of 
Barcelona in the Champions League 
raised the Spanish people’s spirits to an 
unprecedented high.

Seizing the opportunity, I would like 
to share my personal impressions about 
Barcelona. Being Barcelona’s fan for 
many years now, I am convinced that 
the club has always been lucky in terms 
of management and players. I think that 
this is far from being pure luck. Barcelona 
is the only team in the world that pays its 
general sponsor 2 million euro a year. You 
see its name on the players’ t-shirts every 
year – it is UNICEF. While all football clubs 
receive multi-million investments from 

sponsors every year, Barcelona helps this 
international children’s fund.

The team’s dignity can be seen in the 
players’ behavior on the field. They are 
all exclusively professional, reserved and 
considerate. The gesture made by them 
during the Champions League’ award 
ceremony held on May 28th, 2011 in 
London cannot be called anything else 
than noble and instructive. According to 
rules, it is the team’s captain who receives 
the main award in any Cup. I think that 
the majority of over 2 billion TV viewers 
were puzzled when, prior to receiving the 
coveted Cup, Barcelona’s captain Carles 
Puyol suddenly removed his captain’s 
armband and passed it to his colleague, 
Eric Abidal. In this way the dark-skinned 
defender of Barcelona had the honor of 
receiving the Champions League Cup, 
which is in essence the World Cup among 
football clubs. The reason behind this 
act was that Abidal had a complicated 
surgery on removing a cancerous tumor 
and found strength to come back to the 
planet’s strongest club where competition 
for a place was unbelievably tough. You 
witnessed his play in the final. You will 
agree that the gesture was worthy of 
royalty and full of humanity and the entire 
Barcelona team was its initiator.

We all watched how Barcelona 
team tunes its game to perfection. I am 
convinced that there is no club or national 
team at the moment that can stand up 
to Barcelona. While the team has Messi, 
Iniesta, Xavi and a brilliant young coach, 
Josep Guardiola, the whole world can 
enjoy this masterpiece – the game called 
Football.

In general, the current year is full of 
football events. The FIFA President was 
elected, or rather re-elected, a few days 
ago. Joseph Blatter remained in this post. 
I was lucky to have met him by accident in 

one of the European cities. He is a modest 
person and did not have any bodyguards 
around him. He is very kind and cordial 
as is the famous Michel Platini, the UEFA 
President, who I also had a chance to talk 
to. This is another proof that the greater 
the person, the more modest and simple 
he or she is. Football legends such as Pele, 
Beckenbauer, Zidane, Cruyff and now 
Messi also possess these qualities. This is 
not accidental. Those who are capable of 
thinking strategically and analyzing the 
situation on a football field reach greater 
heights in this game. Barcelona’s coach 
managed to create such a team.

The re-match between PetroKazakh-
stan’s and Parliament’s teams was a 
significant event for our company. 
After the last year’s defeat in Almaty, the 
deputies craved for revenge. And they had 
it, although aided by young professional 
football players. It was important for 
PetroKazakhstan’s management to have 
its best football players from Kyzylorda, 
Shymkent and Almaty coming to the 
country’s capital, practicing and playing 
on one of the best stadiums in the country, 
as well as interacting with each other and 
with the stars of Kazakh sports.

Up ahead are uncompromising 
competitions held in the framework of the 
corporate Olympics that will take place in 
Kyzylorda this year and will be dedicated 
to Kumkol oil field’s 25-th Anniversary.

According to specialists, KazMunaiGas 
and PetroKazakhstan pay a great deal of 
attention to the development of grassroots 
sports. This is not accidental because our 
slogan is “working to keep you on the 
move”. We would like all of the acts of the 
company and its employees to be positive, 
sound and successful at all times! 

B. Issengaliyev

Жұлдызды «Барселона» / Легендарная «Барселона» / The legendary Barcelona
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MeDIA coveRAGe

In the framework of the 20th 
Anniversary of Kazakhstan’s 
independence, PetroKazakhstan 

has organized and held a friendly match 
of mini-football in Astana. The teams of 
PetroKazakhstan and Majilis played in it. It 
is worth noting that matches like this are 
truly useful in terms of arousing positive 
emotions as well as maintaining successful 
cooperation between the representatives 
of business and government not only in 
their everyday practice but also on sport 
fields. This has a positive influence on 
relations between the two parties. The 
goal of matches like this is to promote 
a healthy lifestyle and establish friendly 
cooperation between businessmen 
and officials. PetroKazakhstan actively 
promotes sports among its employees. 
Satybaldy Dauletalin, the Deputy Head 
of Majilis Administration, said: “I think 
that the image of an official should not 
be associated only with an office routine 
work. Officials participate in many kinds of 

sports nowadays”. Fans actively supported 
players of both teams. Many viewers 
sympathized with both sides because this 
was a friendly match. Serik Konakbayev, 
a Majilis Deputy, said: “PetroKazakhstan’s 
team is a very strong one. One can see 
right away that they practice all the time. 
Their proficiency is at the highest level! I 
played in the first match in Almaty and we 
were pleasantly surprised with the game 
that PetroKazakhstan’s football players 
performed!” Ilya Ilyin, Beijing Olympic 
Games’s Champion, said: “It is a friendly 
match so I will support the losing side! 
And, of course, PetroKazakhstan as a 
Kyzylorda citizen goes without saying! 
And our Parliament is not indifferent to 
me either”. The deputies won over oilmen 
with a score of 5:2 accordingly. In this way 
Majilis deputies had their revanche for 
their defeat in the past. 

A friendly mini-football match between the teams of Kazakhstani 
Parliament’s Majilis deputies and PetroKazakhstan took place 

in Astana. Despite the fact that the deputies played without their leaders, Serik 
Konakbayev and Erlan Nigmatullin who supported their colleagues from outside of 
the field line, they dominated the game and had a deserved victory with a score of 5:2. 

A friendly mini-football 
match between the 

teams of Majilis and PetroKazakhstan 
was held in Astana. The game turned 
out to be a revanche for the Majilis as 
they lost a mini-football match held 
six month ago with a score of 6-3 to 
PetroKazakhstan, so this time they were 
craving for victory. PetroKazakhstan’s 

President Wei Yuxiang opened the 
game by thanking the teams for their 
participation. He said that the match 
was dedicated to the 20th Anniversary 
of Kazakhstan’s independence and 25th 
Anniversary of Kumkol oil field.

The famous Ilya Ilyin is one of 
PetroKazakhstan’s successful friends. He 

also came to support the football players 
in the match. In an interview given to 
us, Ilya said: “It is already the second 
time that I come to such tournament. 
I’ve come to support and enjoy the 
game. It’s great that PetroKazakhstan 
supports sport and weight-lifting, in 
particular”.  

Natalya Gilt 

Mini-football teams of 
PetroKazakhstan and 
Majilis met in a friendly 

match in Almaty a year ago. The oil 
company’s employees won the match 
back then. However, deputies decided 
that they had to have their re-match by 
all means. So oil company’s employees 
and people’s deputies met again at 
Astana’s central stadium last Saturday. 
From the very beginning it became clear 
that this would be no easy game. Both 
teams aimed at victory. Talgat Kairbekov, 

PetroKazakhstan employee, scored the 
first goal. However, in a few minutes the 
deputies seized initiative. They scored 
three goals in the first half-time alone. 
The match ended with a 5 to 2 score 
in favor of the Majilis team. The mini-
football match was part of a general 
concept of promoting healthy lifestyles 
and an athletic spirit among thousands 
of employees of PetroKazakhstan, one of 
the leading oil companies in Kazakhstan. 

E v e r y o n e 
who was 

at the Central Stadium named 
after Kh.Munaytpasov that day was 
immersed in the pleasant atmosphere 
of the game. The friendly mini-football 
match between the teams of Majilis 
deputies and PetroKazakhstan’s 
employees was preceded by speeches 
that were short but meaningful, the way 
it should be during a sports holiday. The 
match started with attacks by deputies 
who decided to take revenge for their 
defeat in the first match held in Almaty 
last year. However, it was not that easy 
to break the opposing team’s defense. 
The match was passionate, but when 
the whistle announcing the end of the 
match was blown, the players sincerely 
congratulated each other and greeted 
their supporters. Truly, it was friendship 
that won the game!

It is worth noting that the company has 
always valued the great advantage that 
makes sports one of the most successful 
forms of dialogue with various branches 
of authorities. PetroKazakhstan’s 
specialists have experience of playing 
friendly matches both in football 
and golf with the united team of 
mass media representatives. The 
company’s management is seriously 
involved in development of sports and 
promotion of healthy lifestyle among 
its employees.

Dilyara Alzhanova 
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InteRestInG FActs About FootbALL

the over-one-hundred-years history of football contains lots of interesting pages, 
recounting of which can take up more than one year. we would like to draw your 
attention to a small list of interesting facts about football that, we hope, will surprise 
even most ardent fans of this popular game. 

The most famous Brazilian 
football player’s name is Pele. Or is it 
really so? The prominent football 
player’s name is Edson Arantes do 
Nascimento. Pele is his nickname, 
not his real name.

Carlos Caszely was the first 
football player to receive a red card 
in a World Cup match. He was sent 
off from a match against the national 
team of Federal Republic of Germany 
in the 1974 World Cup. 

Some goalkeepers help their 
teams not only by keeping their gates 
clear but also by scoring goals, 
performing penalties and free kicks. 
South American goalkeepers practice 
this game style more often than 
others. Having scored over 80 goals, 
the Brazilian goalkeeper Rogerio 
Ceni was the most successful in this 
aspect during the entire history of 
football. The extravagant Paraguayan 
goalkeeper Jose Luis Chilavert is also 
well known for this. He scored 62 
goals but remains the only goalkeeper 
who managed to do a hat-trick (to 
score three goals in one match). 

The maximum score in 
international matches is 17:0. It was 
registered in matches of England 
against Australia in 1951 and Iran 
against Maldives in 1997. 

The Maracana stadium in Rio-de-
Janeiro is the largest football stadium 
in the world. It can sit up to 205,000 
people. 

Sheffield (England) was the very 
first football club in the world. It was 
established in mid-1850-s.

The World Football Championship 
is officially called the FIFA World 
Cup. 

Ronaldo (Brazil) with his 15 goals 
is the top scorer in a World Football 
Championship history. 

Hakan Sukur, the Turkish national 
team’s football player, scored the 
quickest goal in a World Cup. It was 
performed on the 10.8 second of the 
match against the South Korean 
national team (total score 3:2) in the 
2002 World Cup.

Brazil is the only national team in 
the world that participated in the 
finals of all world championships, 

winning the Cup five times and being 
its runner-up twice. 

Roger Milla (Cameroon) is the 
oldest football player to participate 
in the final of a World Championship. 
He was 42 years and 39 days old then.
Pele (Brazil) was a world champion 
the largest number of times among 
football players. He is three-time 
world champion (1958,1962,1970).

It is believed that Manchester 
United has the largest number of 
fans in the world.

World Cups
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Goalkeepers could play with their 
hands in any spot on their half of a 
football field before 1912.

Referee Gonzalez showed 26 red 
cards in a match between Mexican 
teams in late 70s! First he sent off 
several players of both teams for 
rough game. Later when a general 
brawl broke out, he red-carded the 
remaining football players. When 
coaches and representatives of teams 
ran out to the field, he sent them off 
as well. 

There was a total of 145 goals 
scored at the World Cup in South 
Africa last year. This figure is the 
lowest since these tournaments 
among 64 teams were initiated. This 
has become a trend: a total of 171 
goals were scored in World Cup in 
France in 1998; 161 goals – in World 
Cup in Korea and Japan in 2002 and 
147 goals in the championship in 
Germany in 2006.

Only 8 countries acquired the title 
of a world champion in the entire 
history of World Cups. Brazil won 
this title more often than others – 5 
times. 

Brothers Adolf and Rudolph 
Dasslers set up a company in 1924 
that quickly became one of the world 
leaders in producing sports shoes. 
However, after the Second World 
War they had a fight and split the 
company into two halves. Adolf 
named his company Adidas (derived 
from Adi Dassler) and Rudolph – 
RuDa (derived from Rudi Dassler) 
that was later renamed as Puma. 

Only European and South 
American teams have won the World 
Cup so far. The national team of 
South Korea was the first Asian team 
to go as far as semi-final in 2002.

11 different colors stand for 11 South 
African communities that represent 
the country and make it one of the 
most ethnically diverse in Africa; 11 is 
the number of players in a team on the 
field. The World Cup last year was the 
11th where Adidas balls were used. 

The ball is made of 100% thermoplastic 
polyurethane and is the lightest and 
most aerodynamic ball of our time.

Looking ahead, we would like to say 
that the Jabulani ball will be officially 
used in the football matches of 
PetroKazakhstan’s internal corporate 
Olympics that will take place in 
Kyzylorda this fall. Do sports and 
participate in the PetroKazakhstan 
Olympics!  

Let us introduce you to the ball. Jabulani 
means “celebrate” in the Zulu language 
(one of the 11 official languages in South 
Africa). According to its conception, 
the match ball’s name should help 
football fans feel all the pleasure from 
viewing matches. For Adidas company’s 
designers, the number 11 has become 
truly symbolical in relation to Jabulani. 

Jabulani

Jabulani, the official match ball of 
the South African World Cup, is 
currently used not only by the Cup’s 
participants but also by football 
players all over the world. The 
match between the Parliament and 
PetroKazakhstan that took place 
recently was no exception. 

Top scorers in World Cups

•	  Ronaldo (Brazil) 15 goals

•	  Miroslav Klose (Germany) 14 goals

•	 	Gerd Muller (West Germany) 14 goals

•	 	Just Fontaine (France) 13 goals
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