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«ҚАЙРАТТЫҢ» «ҚАЙРАТТЫҢ» 
ТАС-ҚАМАЛ ҚОРҒАУШЫСЫТАС-ҚАМАЛ ҚОРҒАУШЫСЫ

НҰРӘЛІ ӘЛІП РЕСЕЙЛІК НҰРӘЛІ ӘЛІП РЕСЕЙЛІК 
КОМАНДАҒА АУЫСА МА?КОМАНДАҒА АУЫСА МА?

БЕЙЖІҢДЕ ӨТЕТІН XXIV БЕЙЖІҢДЕ ӨТЕТІН XXIV 
ҚЫСҚЫ ОЛИМПИАДА ҚЫСҚЫ ОЛИМПИАДА 

ОЙЫНДАРЫНЫҢ ОЙЫНДАРЫНЫҢ 
ТРАНСЛЯЦИЯ КЕСТЕСІТРАНСЛЯЦИЯ КЕСТЕСІ

НОРВЕГИЯНЫҢ НОРВЕГИЯНЫҢ 
«БАЙЛЫҒЫ»«БАЙЛЫҒЫ»

ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАН!
Қадірлі спорт жанкүйер-

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

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

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

БАСПАСӨЗ-2022
ГАЗЕТТІҢ БАҒАСЫ ЖӘНЕ ҚАЙДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ?

«Қазпошта» 
Индексі Жазылымды қабылдау шарттары:

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

1 ай
(2 ай) 

3 ай
(4 ай)

6 ай 12 ай

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

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

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

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

«Бектұрғанов»
64190 Жеке жазылушылар үшін 507,00 1521,00 3042,00 6084,00
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АЯУЛЫМНЫҢ ЕКІНШІ 
ОЛИМПИАДАСЫ
АЯУЛЫМНЫҢ АТА-АНАСЫ СЕРІК ӘМІРЕНОВ ПЕН 
ГАУҺАРИЯ КЕҢЕСБЕКҚЫЗЫ – ЗАЙСАН АУДАНЫНЫҢ 
ТУМАЛАРЫ. БЕРТІН КЕЛЕ ОЛАР ӨСКЕМЕНГЕ 
ҚОНЫС АУДАРДЫ. СЕРІК ПЕН ГАУҺАРИЯ ҚЫЗДАРЫ 
АЯУЛЫМНЫҢ СПОРТҚА ДЕГЕН БЕЙІМІ МЕН 
ҚҰШТАРЛЫҒЫН БАЙҚАҒАН СОҢ ҮШ ЖАСЫНАН 
ҚАЗАҚ ҚЫЗДАРЫНА ТӘН ЕМЕС ФРИСТАЙЛДЫҢ 
МОГУЛ ТҮРІНЕ БЕРДІ.  

Спорттың бұл түрі 
аса қауіпті, күрделі. 
Бастапқыда оңай бол
мады. Анасы қызы
ның қиналып жүргенін 
сезіп, «Қызым, спорт
тың басқа түріне ауыс
саң қайтеді?» дегенде 
қайсар қыз: «Жоқ, фри
стайлдан айырылмай
мын», деді.

Иә, оңай болмады. 
Серік пен Гауһария 
қ ы з  д а р ы н  т а ң н ы ң 
елеңалаңынан қаладан 
тоғыз шақырым жер
дегі тауға жаттығуға 
апарады. Одан кейін 
сабақтан қал мау керек. 
Алғашқы бапкері С.Аксенов, одан кейінгі ұстазы В.Соколов 
мықты жат тықтырушы болды, білгендерін жалықпай үйретті. 
Атаанасы, қысқасы, Аяулымның биік нәтижеге жетуі үшін 17 
жылдан бері қыздарымен бірге тер төгіп келеді. Шіркін, кез кел
ген атаана балаларының спортта биік табыстарға жетуі үшін 
Серік пен Гауһария сияқты құлшыныс пен жігер танытқанда, 
Олимп шыңын бағындырған қазақ қыздары молая түсер едіау 
деген ойға қаласыз.

Пхенчхан Олимпиадасына бару үшін Аяулым талай сыннан 
мүдірмей өтті. Финлян дияның Рука, Қытайдың Тайбу, Канада 
мен АҚШтың бірнеше қаласында өткен Әлем кубогы кезеңдері
не қатысты. Мұның алдында ол Аустрияның Кришпел қаласын
да өткен Еуропа кубогының кезе ңінде екі бірдей алтын медаль 
иеленді. Швей царияның Прато Левентино қаласында жалауы 
желбіреген кубок жарысында да жеңіс тұғырына көте рілді. Сол 
жолы Аяулым 3 алтын, 1 күміс, 1 қола медаль иеле ніп, Еуропа 
кубогының бас жүлдесі мен Хрусталь кубокты иеленді. 

Аяулымның Пхенчхандағы өнерін әкесі Серік екеуміз бірге 
тамашалаған едік. Қана ты қатайып, тәжірибесі молайған қазақ тың 
қаршадай қызы жаман нәтиже көр сеткен жоқ. Алғашқы жиырма
лықтан ойып тұрып орын алды. Елге оралған соң оқуын жалға
стырды. Орта мектепті алтын медальмен бітіріп, Ал ма тыдағы 
Қазақ спорт және туризм акаде миясына оқуға түсті. Ол өзінің 
екінші Ақ Олим пиадасына бару үшін де «тар жол, тайғақ кешу
ден» өтті. Еуропа мен мұхиттың ар жағындағы Әлем кубоктарына 
қатысып, ұпай жинай берді. Жуырда Қазақ елі атынан Қытайда 
өнер көрсетуге жолдама алған бес саңлақпен бірге аттанып кетті.

– Аяулым сәби кезінен өжет, алғыр болып өсті. Ол домбыра, 
би үйірмелеріне де қа тысты. Ағылшын тілінде еркін сөйлейді. 
Кеше бізбен сөйлесті, олар тұрып жатқан жер сәл салқындау бол
са да, спортшыларға барлық жағдай жасалған екен. Тәртіп қатал, 
шыдау керек дегенді айтты. «Фристайл могулдан әріптестерім 
қайткенде де бір медаль алуға тырысады», деді. Қызыма ғана 
емес, Қазақ елінің барлық спортшысына табыс тілеймін. Әттең, 
пандемия болмағанда Аяу лымға Бейжіңге барып, жанкүйер болар 
едім, – дейді С.Әміренов.

Оңдасын ЕЛУБАЙ,
«Қазақ спорты» газетінің Шығыс Қазақстан 

облысындағы меншікті тілшісі

– Қасым-Жомарт Кемел-
ұлы, уақыт бөліп, қазақстан-
дық БАҚ өкілі ретінде маған 
сұхбат беруге келіскеніңіз үшін 
Сізге көп рахмет. Өйткені мен 
Ақордаға сирек келетін, ар-
найы пулдың құрамына кір-
мейтін журналистпін. Соған 
қарамастан, осындай мүмкін-
дікке ие болып отырмын. Бұл 
үшін алғысым шексіз...

– Шын мәнінде, кейінгі кез
де сұхбат алу жөнінде маған 
отандық және шетелдік теле
компаниялардан көп өтініштер 
түсіп жатыр. Олардың бәрінен 
бас тарттым. Тек «Хабар» те
леарнасына, соның ішінде пре
зиденттік пулға кірмесеңіз де, 
Сізге ғана мүмкіндік беріп оты
рмын. Кәсіби мамансыз. Бүгін 
өте тұщымды әңгіме болады 
деп сенемін. 

– Бүгін, шын мәнінде, та-
рихи сәт. Себебі бәрімізді әлі де 
алаңдатып отырған «Қасіретті 
қаңтар» оқиғасынан кейін 
алғаш рет отандық БАҚ өкілі-
не сұхбат бергелі отырсыз. 
«Енді не болады» деген қобал-
жу да бар. Мен сол оқиғалар 
кезінде өзімнің сүйікті қалам 
– Алматыда, демалыста едім. 
Яғни болған оқиғаның бәрін 
өз  көзіммен көрдім десем де бо-
лады. Расында, терезенің арғы 
жағында жарылған граната ма 
әлде «Калашниковтың» кезек-
ті оқ жаудыруы ма айыра ал-
мадық. Бәріміз бұл сұмдықтың 
тезірек аяқталуын тіледік. Сол 
оқиғалардан кейін біраз уақыт 
өтсе де, көпшіліктің көкей-
інде көп сұрақ қалды. Әркім 

әртүрлі айтып, сан-саққа жү-
гіртеді. Бұл, шын мәнінде, 
бұзақылыққа ұласып, бақы-
лаусыз кеткен бейбіт шеру ме 
әлде алдын ала жоспарланған 
мемлекеттік төңкеріс пе? Шын 
мәнінде не болды?

– Бұл – алдын ала жоспар
ланған қастандық әрекет. 
Наразылықтар бейбіт митин
гілерден басталып, соңы бұ
зақылыққа, тонаушылыққа ұла
сты. Осы оқиғалар – кәсіби 
адамдардың ойластырған және 
солардың жүзеге асырған жы
мысқы операциясы. Әуелі жұрт
шылық бейбіт митингке шықты. 
Демонстранттарға қарсы күш 

қолданылған жоқ, қолданылуы 
да мүмкін емес еді. Келесі 
лекпен олардың орнына жай 
ғана бұзақылық істеп, полиция 
қызметкерлеріне сес көрсетіп, 
тас лақтырып жүрген жастар 
келді. Артынша үшінші толқын 
жалғасты. Бұлар арнаулы дай
ындықтан өткен кәдімгі кәсіби 
лаңкестер басқарған тонаушы
лар, кісі өлтірушілер, зорлық жа
саушылар еді. Содырлар күштік 
органдар ғимараттарының орна
ласқан жерін өте жақсы білген 
және сол нысандарға шабуыл 
жасалды. Лаңкестерді материал
дық құндылықтар қызықтырған 
жоқ,  оларға қылмыстық істер, 

құқық қорғау қызметкерлерінің 
жеке құжаттары керек болған. 
Яғни бұның өте мұқият ойла
стырылған, шетелдік содырлар 
жалданған террористік операция 
екені анық. Өзіңіз білесіз, олар 
Алматының әуежайына шабуыл 
жасады. Қазір тергеу амалдары 
барысында әуежайды Орталық 
Азиядағы қалалардың бірінен 
ұшып келген адамдарды күтіп 
алу үшін әдейі басып алғаны 
анықталып жатыр. Сырттан кел
гендер – арнайы дайындалған 
содырлар мен олардың коман
дирлері. 

«Ақпанның 45 күндері Мемлекет 
басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев ҚХР 
Төрағасы Си Цзиньпиннің шақыруымен 

XXIV қысқы Олимпиада ойындары
ның ашылу салтанатына қатысу үшін 
Бейжің қаласына жұмыс сапарымен 

барады. Сонымен қатар сапар бары
сында Қазақстан Президенті мен Қытай 
Төрағасы екіжақты келіссөз жүргізеді деп 
жоспарланған».

Бейжің олимпидасы 4 ақпанда баста
лады. Оған келімізден 34 спортшы спорт
тың сегіз түрінен бақтарын сынайды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
«ХАБАР» ТЕЛЕАРНАСЫНА БЕРГЕН СҰХБАТЫ

Қ.ТОҚАЕВ:

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
БЕЙЖІҢГЕ БАРАДЫ

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ БЕЙЖІҢДЕ ЖАЛАУЫН 
КӨТЕРЕТІН ҚЫСҚЫ ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНЫҢ АШЫЛУ САЛТАНАТЫНА 
ҚАТЫСАДЫ. БҰЛ ТУРАЛЫ МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ БАСПАСӨЗ ХАТШЫСЫ 
БЕРІК УӘЛИ МӘЛІМДЕДІ:
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Бетті дайындаған – Едіге ОРАЗ

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНА КІМДЕР БАРАДЫ?
НАУРЫЗДЫҢ 18-20 АРАЛЫҒЫНДА 
СЕРБИЯНЫҢ БЕЛГРАД ҚАЛАСЫНДА ЖЕҢІЛ 
АТЛЕТИКАДАН ЖАБЫҚ КЕШЕНДЕГІ ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫН ӨТЕДІ.

Қазақстан жеңіл атлетика федерациясының бас
пасөз қызметінің хабарлауынша, Сербия астанасындағы 
әлемдік жарысқа қатысатын екі спортшымыздың есімі 
белгілі. Олар – Надежда Дубовицкая мен Давид Ефремов. 
Федерация өкілдерінің айтуынша, әлем чемпионатында 
өнер көрсететін өзге де спортшылар халықаралық жарыс
тардағы нәтижелері бойынша іріктеліп алынады. Яғни, 
спортшыларымыз әлемдік қауымдастық бекіткен ар
найы нормативті орындаулары тиіс. Бас бапкер Дмитрий 
Карповтың мәлімдеуінше, біздің қызжігіттердің 
алғашқы іріктеу жарысы Өскеменде өтетін О.Рыпакова 
атындағы халықаралық жарыс болмақ. Жалпы әлем чем
пионатына іріктеу кезеңі 7 наурызға дейін жалғасады.

СЕМСЕРШІЛЕРДІҢ СӘТСІЗДІГІ
ҚАТАРДЫҢ ДОХА ҚАЛАСЫНДА СЕМСЕРЛЕСУДЕН БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҢ АЛҒАШҚЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРЫСЫ ӨТТІ. АЛЕКСЕЙ ПИСЦОВ БАПТАЙТЫН ЕЛІМІЗДІҢ ҚҰРАМАСЫ БҰЛ 
СЫННАН ЖҮЛДЕСІЗ ҚАЙТТЫ.

НОРВЕГИЯНЫҢ 
«БАЙЛЫҒЫ»

ҚАТАРЫНАН ҮШ ОЛИМПИАДАДА НОРВЕГИЯНЫҢ 
НАМЫС ТУЫН БИІК ҰСТАҒАН БЬОРН ЭРЛЕНД 
ДЭЛИ ТЕК НОРВЕГИЯЛЫҚТАРДЫҢ ҒАНА ЕМЕС, 
ШАҢҒЫ СПОРТЫНА ДЕН ҚОЙҒАН ҚАЗАҚ 
ҰЛАНДАРЫ ҮШІН ҮЛГІ ТҰТАР САҢЛАҚТЫҢ БІРІ, 
ӘРІ БІРЕГЕЙІ.

Қысқы спорт түрлерiнен алдына жан салмайтын Норвегия 
елi талайталай мықты спортшыларды өмiрге әкелдi. Бьорн 
Дэли, Томас Ольсгорд (шаңғышылар), Иван Баллангруд, 
Юхан Олав Косс (конькишiлер), Уле Эйнар Бьорндален 
(биатлон) және Хьетиль Андре Омодт (тау шаңғысы) сынды 
шеберлер шыққан өлкеде Бьорн Дэлидiң есiмi өзгелерден 
биiк тұр. Неге? Өйткенi, Бьорн Дэли – шаңғы жарысынан 
ерлер арасында сегіз мәрте Олимпиада чемпионы атанған 
жалғыз спортшы. 1967 жылғы 19 маусымда дүниеге келген 
Б.Дэли Олимп шыңын сегіз рет бағындырып қана қоймай, 
әлемнiң тоғыз дүркiн чемпионы атанды.

Бьорн Дэли Олимпиаданың алғашқы алтын медаліне 1992 
жылы Францияның Альбервиль қаласында қол жеткiздi. 
Бұдан кейiн ол командаластарымен бiрге 4х10 шақырымдық 
эстафетада жеңіске жетті. Сондайақ 50 шақырымдық сын
да көмбеге бiрiншi келiп, бiр ғана Олимпиадада үш бiрдей 
алтын медальға ие болды.

Норвегиялық шаңғышының жеңiстi жолы арада екi 
жыл өткен соң Лиллехаммердегi Олимпиада ойындарын
да жалғасты. Туған жерiнде тұсауы кесiлген Олимпиада 
ойындарында Бьорн Дэли аянып қалған жоқ. 10 шақырым
дық қашықтықта мәреге бiрiншi келген норвег спортшысы  
25 шақырымда да оза шапты. Бiрақ норвегиялық шаңғышы
лардың өз жерiнде өткен Олимпиаданың эстафеталық жа
рысында жолы болмады. Бьорн Дэли бастаған Норвегия 
құрамасы итальяндықтарды алға жiберiп, күмiс жүлденi 
қанағат тұтты.

Екi Олимпиадада бес алтын медаль еншiлеген норвегия
лық шаңғышы Нагано (Жапония) олимпиадасында 3 мәрте 
топ жарды. Алдымен өзiнiң үйреншiктi 10 шақырымында 
жеңiске жетсе, одан кейiн эстафеталық жарыста (4х10), ар
тынша 50 шақырымдық қашықтықта бiрiншi келдi. Жалпы, 
50 шақырымдық қашықтықты екi бiрдей Олимпиада ойын
дарында бағындырған спортшылар екеуақ. Бiрi – швед 
шаңғышысы Сикстен Йернберг болса, ендi бiрi – осы Бьорн 
Дэли. Олимпиада ойындарында төрт мәрте чемпион атанған 
швед шаңғышысы 50 шақырымды 1956 жылы Кортина д 
Ампеццода (Италия) өткен Олимпиада ойындарында және 
1964 жылы Инсбруктегi (Аустрия) Олимпиадада бағынды
рған болатын.

Бiр қызығы, Олимпиада ойындарында сегiз мәрте чем
пион атанған Бьорн Дэли елiмiздiң мақтанышы, Олимпиада 
жеңiмпазы Владимир Смирновтың басты қарсыласы бол
ды. Мәселен, 1994 жылғы Лиллехаммердегi Олимпиада 
ойындарының 10 шақырымдық жарыс жолында Владимир 
Смирнов Бьорн Дэлидi алға жiберiп, мәреге екiншi болып 
келдi. 25 шақырымда да Владимир Смирнов норвег спорт
шысынан ұтылды. Нәтижесiнде, скандинавиялық шаңғышы 
бас жүлденi иелендi. Отандасымызға күмiс медаль бұйыр
ды. Бьорн Дэлидiң Владимир Смирновты жерге қаратып 
кеткенi тек бұл емес. Мұның алдында, дәлiрек айтсақ, 1993 
жылы Швецияда өткен әлем бiрiншiлiгiнде 15 шақырымға 
жарысқан спортшылардың арасынан Бьорн Дэли мәреге тағы 
да бiрiншi болып жеттi. Владимир Смирнов болса, мәреге 
Бьорн Дэлиден кейiн келдi.

Бьорн Дэли 1999 жылы жарақатына байланысты спорт
тан қол үздi. 2001 жылы үлкен спорттан кеткенiн ресми 
түрде мәлiмдедi. 1995 және 1998 жылдары Норвегияның ең 
үздiк спортшысы атанған Б.Дэли қазiргi таңда өзiнiң жеке 
кәсiбiмен айналысады.

Осыдан төрт жыл бұрын Бьорн Дэлидің көрсеткішін 
отандасы Марит Бьёрген қайталады. Пхенчханда өткен 
Олимпиадада ойындарында норвегиялық бойжеткен екі ал
тын медаль жеңіп алып, өзінің спорттық карьерасында сегіз 
дүркін Олимпиада чемпионы атанды.

Қысқы спорт түрлеріне келгенде Норвегияға қызыға да, 
қызғана да қарайсың. Шаңғы спортынан ерлер арасында се
гіз дүркін Олимпиада чемпионы болса, ол Норвегия ұланы 
– Бьорн Дэли. Сол сияқты әйелдер арасында да сегіз дүр
кін Олимпиада чемпионы атанған жалғыз спортшы болса, 
ол да Норвегия елінің мақтанышы Марит Бьёрген. Биатлон 
спортына бойласаң ол жақтан да Норвегия спортшысы мен 
мұңдалайды. Атақты Уле Эйнер Бьорндален – биатлоннан 
сегіз дүркін Олимпиада чемпионы. Қысқасы, Бьорн Дэли, 
Марит Бьёрген, Уле Эйнер Бьорндален – бір елдің бағына 
біткен байлығы десек болады.

АННА АЛҒА ЖЫЛЖЫДЫ
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ТЕННИС АССОЦИАЦИЯСЫ ДҮЙСЕНБІ КҮНІ ӘЛЕМДІК РЕЙТИНГТІ ЖАҢАРТТЫ. 
АУСТРАЛИЯ АШЫҚ БІРІНШІЛІГІНЕН КЕЙІН ТҮЗІЛГЕН ТІЗІМДЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АННА ДАНИЛИНА 
28 САТЫҒА БІР-АҚ КӨТЕРІЛДІ.

Қатар астанасында семсерлесу шеберлері 
Гранпри жарысының жүлделерін сарапқа салды. 
Өкінішке қарай, қазақстандық спортшылар 1/8 фи
налдан ары аса алмады.

Үздік нәтиже көрсеткен спортшыларымыздың 
бірі – Руслан Құрбанов. Ол 1/8 финалға дейін еркін 
жеткенімен ширек финалдық жолдаманы сарапқа 
салу сәтінде француз Янник Борельден ұтылып 
қалды. Айта кетерлігі, француз жігіті Гранпри жа
рысының жеңімпазы атанды.

Қалған спортшылардың нәтижелеріне келсек, 
Эльмир Әлімжанов 16орынға тұрақтады. Ерлік 
Сертай 68орыннан көрінді. Никита Жулинский 
109шы, Кирилл Павлов 120орынға ие болды. 
Жарысқа барлығы 165 спортшы қатысты.

Анна Данилина Аустралияның ашық біріншілі
гінде жұптық сайыстың финалына шыққан болатын. 
Бразилиялық бойжеткен Беатрис Майямен бірге өнер көр
сеткен отандасымыз финалда чех қыздарынан ұтылып қал
ды. Дегенмен осы нәтижеден кейін Анна жұптық рейтингте 
25орынға тұрақтады. Ол осыған дейін 53орында болған.

Жекелей сайысқа келсек, ерлер арасында Новак 
Джокович бірінші орнын сақтап қалды. Аустралиядағы 
турнирдің финалында ойнаған ресейлік Данилл Медведев 
екінші, Александр Зверев (Германия) үшінші орында 
тұр. Қазақстан теннисшілерінің ішінде ең жоғары тұрған 
Алесанлр Бублик – 35орын.

Қыздар арасында аустралиялық Эшли Барти көш 
бастап тұр. Ол өткен аптада ғана Аустралияның ашық тур
нирінде топ жарды. Екінші орында Беларусь бойжеткені 
Арина Соболенко. Үздік үштікте чех теннисшісі Барбара 
Крейчикова.

Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина 
әзірге 12орында. Юлия Путинцева 42ші, Зарина Дияс 
118орында.

ЭЛЬМИРА – ГРАН-ПРИ  
ЖАРЫСЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ!

ӘЙЕЛДЕР КҮРЕСІНЕН РИО 
ОЛИМПИАДАСЫНЫҢ ҚОЛА 
ЖҮЛДЕГЕРІ ЭЛЬМИРА СЫЗДЫҚОВА 
ИВАН ЯРЫГИН АТЫНДАҒЫ ГРАН-
ПРИ ТУРНИРІНДЕ ТОП ЖАРДЫ.

Иван Ярыгин атындағы ГранПри бәсе
кесі жыл сайын Красноярск қаласында өтеді. 
Дәстүрлі турнирде биыл еліміздің еркін және 
әйелдер күресі құрамасы қатысты. Өкінішке 
қарай, жігіттер жағы жүлдесіз қайтты.

Әйелдер арасындағы сайыста 76 келіде 
ел намысын қорғаған Эльмира Сыздықова 
іріктеу кезеңінде қарсылас шақ келтірмеді. 
Жартылай финалда ол ресейлік Марина 
Силинаны сан соқтырды. Силина осы тур
нирде бас жүлдеден басты үміткер спортшы
лардың бірі болатын.

Финалдың белдесу қазақстандық бойжет
кен үшін қиынға түскен жоқ. Басты бәсекелесін жартылай финалда жеңген Эльмира бас жүлде үшін болған белдесуде 
беларусь балуаны Ксения Дзибукты 15:4 есебімен ойсырата жеңді.

ДАУРАНОВА –  
КҮМІС ЖҮЛДЕГЕР

ГЕРМАНИЯНЫҢ ИНСБУРК ҚАЛАСЫНДА 
КОНЬКИМЕН ЖҮГІРУДЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДА ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНДА 
1000 МЕТРГЕ ЖАРЫСУДА ОТАНДАСЫМЫЗ 
АЛИНА ДАУРАНОВА КҮМІС МЕДАЛЬҒА ҚОЛ 
ЖЕТКІЗІП, ЕЛ МЕРЕЙІН ӨСІРДІ. 

Сонымен қатар, А.Дауранова бастаған Қазақстан 
құрамасы командалық сайыста қола медальға ие бол
ды. Бас жүлдені Нидерланд конькишілері еншіледі. 
Күміс жүлде корей спортшыларында.
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Соңғы жылдары СанктПетербург 
клубы мен «Қайраттың» арасында 
жақсы байланыс орнатылған. Бұл 
бірінші кезекте «Қайрат» футбол клу
бының басшысы Қайрат Боранбаев 
пен «Зениттің» басты демеушісі 
«Газпром» басшылары арасындағы 
қарымқатынас. Соның арқасында 
2018 жылы Петербургте «Зенитпен» 
жолдастық кездесу өткізді. «Зенитте» 
ойнаған Андрей Аршавин, Анатолий 
Тимощук сынды тісқаққан футбол
шылары «Қайратпен» келісімшарт 
жасап, біраз жыл оңтүстік астанамы
зда доп тепті.

2020 жылы «Қайрат» команда
сының капитаны болған Бауыржан 
Исламхан да «Зениттің» оқужаттығу 
жиындарына шақырылып, кейіннен 
Араб Әмірлігінің командасына ауысты.  

ӘКЕ-ШЕШЕСІНЕН ЕРТЕ 
АЙЫРЫЛДЫ

Нұрәлі Әліпті Алматының тумасы 
деп ойлайтындар бар. Шын мәнін
де ол Ақтауда дүниеге келген. 2015 
жылы «Қайраттың» «скауттары» жас 
футболшының ойынын жоғары баға
лап, Алматыға алдырды.

Нұрәлі «Каспий» клубында ша
буылшы болды. Ал қорғаныс шебін
де ойнауды тек «Қайратқа» келген
нен кейін үйрене бастады. Мұның 
себебін сол кездегі «Қайрат» ака
демиясының жаттықтырушысы 
Дмитрий Галямин былай түсіндір
ген: «Неліктен біз оны қорғаушы 
еттік. Өйткені, Әліптің физикалық 
көрсеткіштері жақсы. Баспен тәуір 
ойнайды, техникасы да бар. Оның 
үстіне алаңда әрбір допқа соңына 
дейін таласады. Үлкен футболда ор
талық жартылай қорғаушы болып ой
нау өте қиын. Сондықтан физикалық 
көрсеткіштеріне қарап, қорғанысқа 
ауыстырдық. Кейіннен ол бұл шепте 
Қазақстандағы ең мықты футболшы
лардың біріне айналды».

Футболшының алғашқы бапкері 

Ержан Жамбыров шәкіртінің басты 
артықшылығы ретінде мінезі мен 
алаңды жақсы көре білетінін, кез кел
ген сәтте ойынды ұйымдастырып кете 
алатындығын айтты.  

«Нұрәлінің он жасында әкесі, он 
екі жасында анасы қайтыс болған. 
Тағдырының қиын болғанына қара
мастан ол өзінің мінезінің арқасын
да осындай дәрежеге жетті», дейді 
Е.Жамбыров.

Нұрәлі Әліп «Қайрат» сапында 
алғашқы ойынын 18 жасында өткізді. 
2018 жылы Қазақстан премьерли
гасының алғашқы турында алаңға 
шықты. Бойы ұзын орталық қорғау
шы екі аптадан кейін ұлттық құрамаға 
шақырылды. 

Сол кезде ұлттық құраманың бас 
бапкері болған Станимир Стоилов 
бұл футболшыға берілген «аванс» 
деп айтқан. 

«Мен Әліптің бір ғана ойынын 
көрдім. Бірден шақырту жібердім. 
Бұл оған берілген «аванс». Оның бо
йында негізгі құрамның футболшысы 
атануға барлық қабілет бар. Жалпы, 
Нұрәлі Әліп – Қазақстан футболы
ның болашағы», – дейді болгариялық 
бапкер. 

Әліп «Қайратта» өткізген алғашқы 
маусымда 21 ойынға қатысып, 1 гол 

соқты. Сол жылы алматылық команда 
Қазақстан кубогын жеңіп алды.

 БОЛАШАҒЫ 
ЗОР ФУТБОЛШЫ

22 жастағы қорғаушы кәсіби дең
гейде төрт жылдан бері ойнап жүр. 
Осы күні «Қайрат» пен Қазақстан 
құрамасының негізгі қорғаушысы. Ел 
біріншілігінде топ жарып, еурокубок
та тәжірибе жинақтаған. Енді өз күшін 
басқа чемпионатта сынауға жақын тұр. 

Ресейлік футбол сарапшысы 
Денис Сафронов бұқаралық ақпа
рат құралдарына берген сұхбатында 
Нұрәлі Әліп турады былай дейді:

«Нұрәлі Әліптің ойынына баға 
беруге әлі ертерек. Оның үстіне 
Ресей чемпионаты Қазақстанға қа
рағанда деңгейі жоғары. Сондықтан 
кез келген қорғаушы ға Ресей пре
мьерлигасында ойнау қиынға түседі. 
Тәжірибесі мол Ракицкий, Ловрен 
және жастардың арасында Чистяков 
пен Круговоймен бәсекелесу керек. 
Дегенмен, Нұрәлі өте салқынқанды. 
Жылдамдығы да бар. Алғы шепке пас 
шығарып, шабуылшыларды қамшы
лай біледі. Баспен де жаман ойна
майды. Мен оны ЦСКАдағы Игорь 
Дивеевтің ойынына ұқсатамын...».

«ҚызылЖар» бапкері Андрей 
Карповичтің айтуынша, қазақстан
дық қорғаушы қазіргі кезде Ловрен 
мен Ракицкийден бірнеше аспекті 
бойынша жоғары тұрғанын айтады.

«Әліп өте жылдам футболшы. Әрі 
жас. Болашағы бар. Бірақ тәжірибелі 
ойыншылармен бәсекелес тұрғы
сынан қиындық тудырады. Нұрәлінің 
карьерасы енді басталып жатыр. 
Әліпті «Зениттің» оқужаттығу жиы
нына шақыруы мен үшін тосын сый 
болған жоқ. Ол дәл қазіргі таңда 
еліміздің ең үздік қорғаушыларының 
бірі», дейді Андрей Карпович. 

Айтпақшы, 2018 жылы Әліп Ан
дрей Карповичтің жаттықтыруымен 
Қазақстан кубогында топ жарды. 

Былтырғы жылы футболшы 
19 халықаралық матчқа қатысты. 
Оның ішінде 13 ойынды еурокубок
та өткізген. Сосын ұлттық құрамамен 
6 ойында доп тепті. 

Енді «Зенитпен» Португалиядағы 
екінші оқужаттығу жиынына атта
нып барады.

Кака жаттықтыратын ұлттық 
құраманың бұған дейін Нидерланд 
елінде өтіп жатқан құрлық біріншілі
гіне қатысып жатқанын жазғанбыз. 
Ол кезде В тобындағы алғашқы екі 
ойында 4 ұпай жинаған болатын. 
Одан кейін топтағы үшінші матчта 
жерлестеріміз Италия құрамасын 4:1 
есебімен жеңген. Бір өкініштісі, осы 
матчта құраманың екі үздігі Эдсон 
мен Тайнан сары қағаз алып, ширек 
финалдағы ойынға қатыса алмады.

Есесіне Шыңғыс Есенаманов пен 
Альберт Ақбалықов көмекке келген. 
Осы екеуі топтық кезеңнің соңғы екі 
кездесуіне қатыса алмаған еді. Қалай 
десек те Тайнан мен Эдсонның орны 
қатты білінді.

Бас бапкер Рикардо Кака алғашқы 
бестікке Италиямен ойында бірінші 
минуттан шыққандардан тек біреуін 
өзгертті. Яғни сары қағазына байла
нысты қатыса алмаған Тайнанның ор
нына Арнольд Кнаубқа сенім артты.

Қазақстан Украинамен бұған дей
ін 6 кездесу өткізіп, бір де біреуін 
жеңбеген. Осы серия бұзыла ма деп 
үміттенгенбіз. Алайда тағы да сәт
тілік қарсылас жағында болды.

Бәрін басынан бастасақ, 15ми
нутта қарсылас команда есепті ашты. 
Біздің құраманың шабуылшысы Азат 
Валиуллин айып алаңында тәртіп 

бұзып, төреші пенальти белгіледі. 
Нүктеге келген Петр Шотурма мүлт 
кеткен жоқ. Ал 25минутта Корсун 
допты Игитаның басынан асыра са
лып, екінші голды соқты. Арада 5 
минут өткенде Михаил Зварич үшін
ші доптың авторы атанып, кездесу
дің тағдырын шешкендей болған. 
Дегенмен, Қазақстан құрамасы 
соңына дейін үміттерін үзбей, есеп 
айырмасын бір допқа дейін қысқарт
ты. Алдымен Біржан Оразовтан пас 
алған Дуглас мергендік танытты. 
Одан кейін Оразовтың өзі де көзге 
түсті. Кака бапкер тәуекелге барды. 
Қақпашыны бесінші ойыншымен 
ауыстырды. Бірақ бұл шешім өз 
жемісін берген жоқ. Украина қақпа 
бос тұрғанда тағы екі гол кіргізді. 
Қорытынды есеп – 3:5.

Матчтан кейін бас бапкер Кака 
жартылай финалда ойнауды арман
дадық, енді барлығын саралау керек 
деді. Сосын бұл жеңіліске байланы
сты жауапкершілікті өз мойнына 
алатынын жеткізді.

Ал команда капитаны Игита жасы 
35ке келгенін, карьерасы аяқталуға 
жақын екенін айта келе, Еуропа чем
пионатын әлі де ұтуды армандайты
нын мәлімдеді.

Дәстүрлі спорттық ісшараның 
мақсаты – дене шынықтыру және 
спорттың көмегімен саламатты 
өмір сүру салтын насихаттау, оқы
тушылар мен қызметкерлердің 
спорттық шеберліктерін арттыру. 
Жалпы аталмыш білім ордасында 
бұқаралық спортты дамытуға баса 
көңіл бөлінеді. Осындай мақсаттарды 
көздейтін қысқы спартакиаданы 
университеттегі «Жәңгір хан» спорт 
клубы ұйымдастырды.

Жарысқа университет құра мын
дағы бес институт пен бөлімдер дің 
командалары қатысты. Коман да лар 
спорттың волейбол, футбол, бас
кетбол, үстел теннисі, жұптық үстел 

теннисі, көңілді сөре, пневматикалық 
қарудан оқ ату, шахмат, дартс, қол кү
ресі, шаңғы эстафетасы, арқан тарту 
секілді 12 түрінен өзара сайысқа 
түсті. Жалпы спорттың барлық түрі 
бойынша 300ден астам адам жа
рысқа қатысты.

– Саламатты өмір салтын на-
сихаттау, спорт саласын дамыту – 
университетіміздегі тəрбие жұмы-
старының бір бағытын қамтиды. 

Дəстүрлі спартакиада да осы жұмы-
стардың аясында ұйымдастырыла-
ды. Əріптестеріміз осындай спорт-
тық іс-шараларға белсене қатысады,
– дейді Жәңгір хан университетінің 
ректоры Асқар Наметов.

Жұмыстан тыс уақытта спорттық 
жарыстардан қалыс қалмайтын аға 
оқытушы Қаржаубай Досов бұл жолы 
да «Индустриалдытехнологиялық 
инс титуты» командасындағы 

әріп тес терімен бірге спорттық 
шеберлігін шыңдады. 

– Таза ауада денсаулығымызды 
нығайтып, спорттық жарыстарға қа
тыстық. Университетімізде спорттың 
бірнеше түрімен айналысуға барын
ша жағдай жасалған, осындай спорт
тық жарыстар жиі өткізіліп тұрады, 
– деді ғалымұстаз.

Спартакиаданы өткізу барысында 
санитарлық және карантиндік талаптар 

толығымен сақталды. Бірнеше күнге 
жалғасқан «Денсаулық2022» спар
такиадасының қорытындысы бо
йынша спорт түрлерінен жүлделі 
орын дарға ие болған командалар 
«Жәң  гір хан» спорт клубының 
диплом  дарымен және сыйлықтармен 
марапат талды.  

Анар САТҚАН, 
БҚАТУ медиа-орталығының маманы

ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ 
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН 
АГРАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ 
ПРОФЕССОРЛАР-
ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ 
МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 
АРАСЫНДА ДӘСТҮРЛІ 
«ДЕНСАУЛЫҚ» ҚЫСҚЫ 
СПАРТАКИАДАСЫ БИЫЛ ДА 
ӨЗ ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ.

ДӘСТҮРЛІ ҚЫСҚЫ СПАРТАКИАДА ӨТТІ 

ЭМОЦИЯ ДА, КҮШ ТЕ 
ҚАЛҒАН ЖОҚ
КОМАНДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІНІҢ АРАСЫНДА 
ҰЯЛМАЙ КӨРСЕТЕТІН ЖАЛҒЫЗ КОМАНДАМЫЗ ДЕП 
ЖҮРГЕН ФУТЗАЛДАН ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫ ЕУРОПА 
ЧЕМПИОНАТЫН ШИРЕК ФИНАЛДАН АЯҚТАДЫ.

ҚАЗАҚСТАН – УКРАИНА – 3:5
Голдар: Шотурма, 15 (0:1). Корсун, 25 (0:2), Зварич, 30 (0:3). Дуглас, 

34 (1:3). Оразов, 38 (2:3).Разуванов, 39 (2:4). Лебедь, 39 (2:5). Оразов, 
40 (3:5).   

Қазақстан: Игита (К), Атантаев, Кнауб, Тұрсағұлов, Дуглас, Оразов, 
Қарағұлов, Валиуллин, Ақбалықов, Есенаманов, Тоқаев, Сағындыков.    

Украина: Ципун, Савенко,Чернявский, Корсун, Шотурма (К), Зварич, 
Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.

Төрешілер: Галларда, Мартинес Флорес (екеуі де – Испания).

«ҚАЙРАТТЫҢ» 
ТАС-ҚАМАЛ ҚОРҒАУШЫСЫ

НҰРӘЛІ ӘЛІП РЕСЕЙЛІК КОМАНДАҒА АУЫСА МА?
РЕСЕЙДІҢ БІРНЕШЕ ДҮРКІН ЧЕМПИОНЫ «ЗЕНИТ» ФУТБОЛ 
КЛУБЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОРҒАУШЫ НҰРӘЛІ ӘЛІПТІ 
ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ЖИЫНДАРЫНА ШАҚЫРДЫ. 22 ЖАСТАҒЫ 
ОТАНДАСЫМЫЗ БІРІККЕН АРАБ ӘМІРЛІКТЕРІНДЕ ӨТКЕН 
ЖИЫНҒА ҚАТЫСТЫ. ЕНДІ ПОРТУГАЛИЯДАҒЫ ЕКІНШІ 
ЖАТТЫҒУ ЖИЫНДАРЫНА ДА БАРАДЫ.
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Лаңкестер гастарбайтерлер ретін де 
ұшып келіп, шекаралық өткізу бекет
терінен кедергісіз өткен. Сөйтіп, қа
лаға кіріп жоспарлы операцияларды 
басқарған. Кейін құқық қорғау орган
дары күш алып, қайта соққы бергенде, 
тез арада сол Алматы әуежайы арқылы 
ұшып кеткен. Сондықтан тағы да қай
талап айтамын, бұл – жос парлы түрде 
жүргізілген операция. Олардың мақса
ты – мемлекеттік инс титуттарды жою, 
конституциялық құрылымға нұқсан 
келтіру, түптеп келгенде билікті басып 
алу. Дегенмен әлі де тергеу жүргізілуде. 
Бәрі де анықталады. 

Енді «Бұған олар қалай қол жет
кізді?» деген сұрақ қойғыңыз келіп 
отырған шы ғар. Қазір біз ауқымды тер
гептексеру жұмыстарын жүргізіп жа
тырмыз. Өкі ніш ке қарай, дәл осын дай 
жағдайда құқық қорғау орган дарының 
нақты әрекет ету алгоритмі болмай 
шыққаны анықталды.    

Мен Мемлекет басшысы ретінде 
ко мандалықштабтық, әскери бірнеше 
оқужаттығу жиынына қатыстым. Бұл 
жаттығулар шынайы жағдайлар, со ның 
ішінде Алматыда болған оқи ға лар кезін
де ешқандай пайдаға ас пад ы.

Біздің ұстанымымыз – демонс трант
тарға қарсы қару қолданбау. Полиция 
қызметкерлерінде атыс қаруы болған 
жоқ. Оларда тек дыбысты граната, көз
ден жас ағызатын газ және сумен атқы
лайтын техника ғана болды. Бірақ бұл 
машиналарды қолдана алмады. Себебі 
бұзақылар тар тып алған. Ал содырлар 
бейбіт демонс транттарға қарсы қару 
қолданбау жөнінде полиция қызмет
керлеріне бұйрық берілгенін білген. 
Қолдарында тек күрек пен сойыл ғана 
бар жас десанттар өте қатты зардап 
шекті. Бұзақылар оларды шешіндіріп, 
Президент резиденциясына шабуыл 
кезінде тірі қалқан ретінде пайдаланған. 
Олар әйелдерді де аямаған, тіпті ешқан
дай аяушылық сезім болмаған.

Тергеу барысында лаңкестердің қа
рулы қақтығыс кезінде есірткі тұтынға
ны анықталып жатыр. Қақ тығыстардың 
соңына қарай күштік құрылымдар қару 
қолданып, содыр лардың аяқтарынан 
атқан. Сол кезде олар жараланып құла
са да, ауырсынуды білмеген, тіпті сез
беген. Міне, бұл да олардың өте мұқият 
дайындалып келгенін көрсетеді. 

Бұзақылардың көпшілігі Алма ты
дағы бес жұлдызды қонақ үйде жат
қаны анықталды. Олардың ақшасын 
кім төледі? «Қазақстан» қонақ үйінің 
бірінші қабатында командалық штаб
тары орналасыпты. Қазір тергеу жүр
гізілуде. Бірнеше адам сұрақтарға жауап 
беріп жатыр. Бұрын, тіпті ойға келмеген 
деректер ашылуда.

– Осы мемлекеттік төңкеріс жа-
сау әрекетінің артында кім тұр деп 
ойлайсыз?

– Оны тергеу анықтайды. Алдын 
ала ештеңе айтқым келмейді және 
оным дұрыс болмайды. Әлі атқаратын 
жұмыс көп. Бір айта кетерлігі, соды
рлар мен олардың командирлерінің 
көпшілігі Алматыдан кетіп үлгерген. 
Бірі ауылаймаққа, енді бірі шекара
дан өтіп көрші елдерге қашты. Тағы 
біреулері бет әлпетін өзгертіп бұғып 
қалды. Сақалмұртын қырып, сыртқы 
келбетін өзгертіп ел ішінде жүрген
дері де бар. Оларды тұтқындаса, «біз 
жай өтіп бара жатқан едік» деп бай
балам салып жатыр. Олай болмайды. 
Алматыдағы тәртіпсіздіктердің ауқы
мын өзіңіз көрдіңіз. Ал жемежемге кел
генде бәрі де жай жүргінші боп шыға ке
леді. Әрине, азаматтарды заңсыз ұстау, 
оларға күш қолдану деректерінің бәрі 
тексеріледі. Бұл мәселелерге мұқият 
қарау керек. 

– Әрине, мұның бәрін тексерген 
жөн. Бірақ қазір құқық қорғау ор-
гандарының іс-әрекеттеріне қатысты 
көп сын айтылып жатыр. Сіз оған 
назар аударып, Бас про куратураға 
тапсырма бердіңіз. Деген мен әлеу-
меттік желілерде бейбіт тұрғындарды 
ұрып-соғып, азап тайды деген жазба-
лар «желдей есіп» тұр. 

– Ондай арызшағымдарда асы
ра сілтеп жібергендер де бар. Әрине, 
Алматыда болған оқиғаға байланыс ты 
алаңдаушылықтарды түсінуге болады.  
Сондықтан Бас прокуратураға әрбір 
жағдай бойынша мұқият тексеру жұ
мыстарын жүргізуді тапсыр дым. Бұдан 
бөлек, белгілі құқық қорғаушы, адвокат 
Айман Омарова бастаған Қоғамдық 
комиссия құрылыпты. Оны бұқаралық 
ақпарат құралдарынан оқып білдім. 
Мен бұл шешімді қол дай мын. Шын 

мәнінде, қайғылы оқи ғалар кезінде 
болған жағдайларды жанжақты тек
серу үшін қоғам бел сенділерін тартуы
мыз керек.

Адам құқығы жөніндегі омбудсмен 
Эльвира Әзімова мен белгілі құқық 
қорғаушы Жеміс Тұрмағамбетованың 
уақытша ұстау изоляторларына барып, 
ұсталғандармен кездесіп, олардың 
жағдайларын көріп, арызшағымда
рын тыңдап жүргенін білемін. Бұл өте 
пайдалы жұмыс деп санаймын. Мен 
Мемлекет басшысы ретінде азаматтар
дың құқықтарының бұзылмауына мүд
делімін. Әрбір жағдай жіті тексерілуге 
тиіс екенін тағы да қайталап айтамын. 

– Осы іске жұртшылықтың ара-
лас қаны жақсы болған екен. Құ қық 
қорғау органдарына қандай да бір ер-
кіндік берілді. Қалай ойлай сыз, олар 
асыра сілтеп жібермей ме? 

– Біз бұл мәселеде «Сцилла мен 
Хариб даның» арасынан өткендей 
болуы мыз керек. Ең алдымен, бейбіт 
азамат тар мен Алматы тұрғындарына 
қарсы бұзақылық әрекеттерге қатыс қан 
адамдарды табуымыз қажет. Екін шіден, 
азаматтардың құқықтары бұзылмауға 
тиіс. Бұл әрекеттерге мыңдаған бұзақы 
қатысты деп жаңа айттым. Енді аяқ 
астынан, бәрі «кездейсоқ жүргінші» 
болып шыға келді. Мен полицияның 
заңсыз әрекеттерін ақтап отырғаным 
жоқ. Егер ондай жағдайлар болса, біз 
міндетті түрде жолын кесеміз. Ішкі 
істер минис трі тиісті ескертпесін алды. 
Сондықтан мүмкіндікті пайдалана оты
рып, азаматтарға, Алматы тұрғында
рына құқықтарының бұзылмайтынын 
мәлімдеймін. 

– Жиырма мың террорист болды 
деген дерекке қатысты сұрақ көп. 
Олар қайдан келген? 

– Біріншіден, Алматыдағы бұ
зақылық әрекеттер бір сағат қана болған 
жоқ. Полиция департаментінің ғимара
ты үшін жүргізілген соғыс екі түнге со
зылды. Полицейлер содырлардың бар
лық шабуылына тойтарыс берді.

Екіншіден, лаңкестер полиция мен 
әскери қызметшілерді сан ба сым
дығымен алды. Бұл содырлардың өте 
көп болғанын білдіреді.

Үшіншіден, бандиттер Алматыға 
полиция блокбекеттері қойылған жақ
тан, яғни үш бағыттан келіп, тал қандап 
кетті. Полицейлер орын ауыс тырып, 
қайтадан алаңға жиналған. Тағы да қа
русыз еді. Мәсе ленің мәнісі – осында. 
Енді келіп, бұза қылар аз болды дейді. 
Шын мәнін де, бұзақылар леклегімен 
жүрді. Оларды басқарып жүрген біреу
лер болды. Бір легі барды да, тонады. 
Одан соң екіншісі келді.

 – Сіз ескертусіз оқ атуға бұй-
рық бердіңіз. Бұл шешім АҚШ 
пен Еуропадағы демокра тия лық 
қоғамдастықтың алаңдау шы лы ғын 
туғызды. Мұндай қатаң шешім қа-
былдауға не түрткі болды?

– Жоғарыда аталған жағдай бо
йынша құқық қорғау органдары бас
шыларының нақты алгоритмі, ісқи
мыл жоспары болмағанын айттым. 
Істің мәнжайын бағамдай алмадық. 
Оны ашық мойындауға тиіспін. Құ қық 
қорғау органдарының басшылары өз
деріне жауапкершілік алуға жү рексінді. 
Жігерсіздік танытты. Мен оларға: «Егер 
маршал Рокоссовский мен маршал 
Жуков Сталиннен әрбір ісқимылдары 
туралы күнде келіп, рұқсат сұрай берсе, 
соғыста жеңер ме еді?» – дедім. Бұл – 
нағыз соғыс. Жауапкершілікті мойынға 
алу керек еді. Осыған орай ашық мәлім
деме жасағанға дейін қарулы содыр
ларға қарсы оқ атуға тиіспіз деп айтқан 
болатынмын. Мен жауапкершілікті өз 
мойныма алдым. Ал өз мәлімдемем
де мұны қайталадым. Өйткені жауап
ты адамдар жүрексінді. Дәл осындай 
жағдайда Мемлекет басшысы жауап
кершілікті өзіне алуға тиіс деп ойлай
мын. Мен кәсіби дипломатпын. Мұ
ның салдары қандай болатынын біл дім. 
Бірақ мен үшін мемлекеттің мүд десі, 
азаматтарымыздың қауіпсіздігі бәрі нен 
де маңызды еді. Мен ол кезде Ба тыстың 
не дейтіні туралы емес, елі мізде тәртіп 
орнатуды ғана ойладым.

– Жағдайдың шиеленіскені сон-
шалық, Сіз Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт ұйымының бітімгерлік 
күш терін шақырдыңыз. ҰҚШҰ-ның 
бітімгерлік операциясы сәтті жүзе-
ге асырылғаннан кейін «Вла димир 
Путинге «қарыздар» болып қалды, 
енді бірқатар мәселе бо йынша оның 
талаптарына келісуге мәжбүр бола-
ды» деген пікірдің бар екені жасырын 
емес. Мұндай пікір лер Ресейде де, 
Батыста да айтылып жатыр.

– Біріншіден, Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт ұйымы – біздің ортақ ұйым
ымыз. Қазақстан – осы ұйымға мүше. 
1992 жылы оны құруға атса лыстық. Тұң
ғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев 
тиісті бастама көтер ді. Сондықтан мен 
бөтен адамдар дан емес, ҰҚШҰны 
көмекке шақыр дым. Демек мен өзіме, 
яғни одақ тастарымызға жүгіндім. 

Екіншіден, ҰҚШҰ бітімгерлік 
күш терін тарту ісі осы ұйымның келі
сілген құжатына сәйкес орындалды. 
Сондықтан бұл заңды деп санаймын.

Үшіншіден, Қазақстанға келген 
ҰҚШҰ бітімгерлік контингенті бір
дебір оқ атқан жоқ. Бітімгерлік күш тер 
стратегиялық нысандарды ғана күзетеді, 
қалған мәселені өзіміз шеше міз. Бізге 
тыл керек деп ең басын да келісілген 
болатын.

Төртіншіден, Қазақстанға бітім
герлік күштердің келгені туралы ақпарат 
психологиялық тұрғы дан маңызды рөл 
атқарғанын, бұза қы лардың зәреқұтын 
қашырғанын түсін ген жөн. Мұның үл
кен күш екені тү сінікті. Айтпақшы, бұл 
біріккен бі тім герлік контингент. Оның 
құра мында Ресейден бөлек Беларусь, 
Армения, Тәжікстан және Қырғызстан 
елдерінің әскери бөлімдері де болды. 

Ал енді «қарыздар» және тағы да 
басқа қауесеттерге келер болсақ, бұ
ған қатысты Владимир Путинмен еш
қандай әңгіме болмағанын ашық айта
мын. Кремль тарапынан да алдын ала 
ешқандай шарт айтылған жоқ.

Түптеп келгенде, Қазақстан үшін 
Ресей одақтас мемлекет. 2013 жылы 
Екатеринбургте тиісті шартқа қол 
қойылды. Айтпақшы, мен ол кез
де Женевада едім. Сондықтан бұл 
шартты әзірлеуге қатысқаным жоқ. 
Онда Қазақстан мен Ресейдің одақта
стық қатынастары туралы айтылған. 
Біздің елдеріміз арасындағы байланы
стар Алматыдағы оқиғаларға дейін де  
әрдайым тығыз, сындарлы, әрі шын 
мәнінде серіктестік сипатта болды және 
жалғаса береді. 

Мен ақпан айының ортасына қа
рай Ресей Президентінің шақыруымен 
Мәскеуге сапармен барамын. Сонда 
елдеріміз арасындағы ұзақмерзімді ын
тымақтастыққа қатысты аса маңызды 
келісімге қол қоямыз. 

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, ин-
тернеттің қауіпсіздік мақсатында 
сөн дірілгені түсінікті. Осы кезде 
жұрт ақпарат ала алмай қалды. Түр лі 
ақпарат тарады.  Енді шын мә нінде не 
болғанын ежіктеп түсін діруге мәжбүр 
болып отырмыз... 

– Рас, біз ақпараттық тұрғыдан 
жеңілгенімізді мойындауымыз керек. 
Ешкім менің бұйрығымды да, ісәре
кетімді де толық түсіндіре алмады. 
Кейіннен мен өзім тікелей араласып, 
ана жерге барып ананы айт, мына 
жерге барып мынаны айт деп тапсыр
малар беруге мәжбүр болдым. Яғни 
ақпараттық тұрғыдан жеңіліп қалдық, 
Сізбен келісемін. Алайда бізде оған 
уақыт болған жоқ. Өтіп кеткеннен 
кейін бәріміз ақылдымыз. Ол кезде біз 
туралы кімнің не айтатынын ойлайтын 
шама да болған жоқ. Мұндай жағдай
да интернетті Қазақстанда ғана емес, 
басқа да бірқатар елде өшіреді. Себебі 
оны теріс пиғылды адамдар өз мақсат
тарына пайдаланып кетеді. Бандиттік 
құрылымдардың командирлері ара
сында ақпараттық тұрғыдан арнайы 
дайындықтан өткен адамдардың болға
нын атап өту керек. Демек жалған ақпа
раттар легі, фейктер үздіксіз ағылып 
жатты. Бұның Қазақстанға қарсы жан
жақты дайындалғандардың пайдасына 
жұмыс істегенін тағы да қайталап айт
қым келеді.

– Тұңғыш Президентке қатысты 
тақырыпқа нүкте қойсақ қайтеді. Сіз 
бен Тұңғыш Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың арасында қандай да 
бір келісім немесе уағдаластық болды 
ма? Өйткені ол телеарналар арқылы 
үндеу жаса ғанға дейін Сіздердің ара-
ларыңызда оның жеке басының және 
отбасы мүшелерінің артықшылықта-
рын сақтауға қатысты мәселе саудаға 
салынды деген қауесет бар.

– Саудаға салу деген мәселе еш
қашан болған емес. Жеке басының 
артықшылықтары жайлы да әңгіме 
қозғалған жоқ. Тек Қауіпсіздік Кеңе
сінің Төрағасы мәртебесіне қа тысты 
мәселені шұғыл шешу жөнін де әң
гіме болды. Жасыратыны жоқ, жағдай 
ушығып кеткендіктен, мен халыққа үн
деу жасап, осы сәт тен бастап Қауіпсіздік 
Кеңесінің Төр ағасы екенімді мәлімдей
тінім туралы мәселе көтердім. Бұл – сол 
сәт те шешілген мәселе. 28 қаңтарда 
«Нұр Отан» партиясының съезі өтті. 
Сонда мен сөз сөйлеп, Нұрсұлтан Әбіш
ұлы Назарбаевтың тарихи рөліне лайық
ты баға бердім. Бұл әділ баға деп есеп
теймін және алдағы уақытта халқымыз 
осыған тоқтайды деп үміттенемін.

– Митингтер басталған кезде көп-
теген танымал азамат адам дарды 
көшеге шығуға шақырды. Жалпы, 
қоғамдағы түрлі жағ дай ларға қа-
тысты пікір білдіріп жүре тін зиялы 
қауым өкілдері мен танымал тұлға-
ларға қатысты Сіздің ойыңыз.... 

– Тарихтың аумалытөкпелі сәт
терінде зиялы қауымның рөлі айрықша 
көрінеді. Басымыздан өткен трагедияға 
қатысты айтар болсақ, зиялыларымыз 
бен медиа тұлғалар есеңгіреп қалған 
сияқ ты. Өйткені ол кезде ахуал тез 
өзгеріп жатты. Бейбіт шерушілердің 
орнына алғашында бұзақылар, кейін
нен кәсіби бандиттер келді. Осы сәт
те алаңдағы арпалысты кейбіреулер 
түсінбеді. Мүмкін кейбір бұқаралық 
ақпарат құралдары бейбіт шерушілер
ге қатысты жазалау шаралары қолда
нылды деп, бәрін әдейі бұрмалап көр
сеткен шығар. Ал шын мәнінде, бұл 
қасіретті бастан өткерген біз іс жүзін
де басқаша болғанын анық білеміз. 
Қазақстанға шабуыл ұйымдастырушы
лар алаңдағы жылдам өзгеріп жатқан 
аласапыранды әдейі ойластыруы мүм
кін. Сөйтіп, жағдайды ушықтырды.  
Мәселен, қалаға бандиттер кірген кез
де Алматы тұрғандары олардың кімдер 
екенін түсінбестен, «міне жарады, көше
ге шықты, билікке қарсылық танытып 
жатыр» деп ұрандап, қолдау көрсетті. 
Сол кезде қала тұрғындары содырлар
дың бүкіл қаланы қиратып, отқа орап 
кететінін білген жоқ еді.

– Енді, сүйікті қаламыз Ал ма-
ты туралы айтар болсақ, қала ның 
Алматы, Алма-Ата атаула рына қа-
тысты әртүрлі пікір бар. Бұ ған сіздің 
көзқарасыңыз қандай? Сонымен қа-
тар қала әкімі Ба қыт жан Сағынтаев 
пен оның орынбасарларына қатысты 
кадрлық өзгерістер бола ма? 

– Ал өзіңіз қалай ойлайсыз? Әкім нің 
орнында қалғаны дұрыс па әлде ауысты
ру керек пе?

– Сіз 26 мың адам қол қойған пети-
цияны көрдіңіз бе?

– Көрдім. Әкімге қатысты айтар бол
сақ, ол сол сәтте, шынымен де, абдырап 
қалды. Өмірінде бірін ші рет осындай 
жағдаймен бетпебет келген шығар. Кез 
келген адам қысылғанда тығырықтан 
шыға білмейді. Сондықтан әкімді айып
тағым келмеді. Ол міндетін адал атқа
ратын қызметкер. Дегенмен алматы
лықтардың пікірлерін де ескеруім керек. 
Уақыты келгенде біле жа тарсыз. Бұл – 
бір. Екінші, қала атауына қатысты. Қазір 

шешім қабыл дап, барлық құжаттарды 
қайта өзгер тудің қажеті не? Алматы деп 
атау қазақтілді жұртшылыққа қолай
лы, ал орыс тілінде АлмаАта деп айту 
ыңғайлырақ. Ендеше, былай келісейік, 
қаланың ресми аты Алматы болып қал
сын. Ал қала тұрғындары мен қаламызға 
бейжай қарамайтын азаматтар өздеріне 
қалай ыңғайлы болса, солай атай берсін.

– Сіз бизнесмендермен өткен кез-
десуде жастардың техникалық ма-
мандықтарға көбірек бейімделуі 
керек екенін айттыңыз. Ол үшін 
Ресейде білім алсын дедіңіз. Осы 
бас таманы сынап жатқандар да бар. 
Олар неге Батыста емес, Ресей де оқу 
керек деген уәж айтады. Сіз, шы-
нымен, Ресейдің білім беру жүйесін 
озық деп есептейсіз бе?

– Ресейде техникалық білім беру 
сапасы жоғары. Бұл бәріне белгілі. 
Мысалы, Мәскеуде МФТИ, Бауман 
училищесі, Новосібір университеті, 
Томск университеті және басқа да жоға
ры оқу орындары бар. Әрине, ешкімді 
міндеттемейміз. Ол жай ғана Ресейге 
оқуға жіберген дұрыс деген ұсыныс 
болатын. Біріншіден, тіл мәселесінде 
кедергі жоқ. Екіншіден, екі ел страте
гиялық серіктес, ірі биз неске қатысты 
бірлескен кәсіпорын дарымыз да бар. 
Бізге Ресейде оқып, техникалық маман
дық алған кадр лар қажет. Кейбіреулер 
Батыста білім алғысы келеді. Оларға 
да еш кедергі жоқ. Бірақ ол жақтың 
білімінің өзіндік ерекшеліктері бар 
екенін түсіну керек. Батыстың білімін 
идеал тұтпас едім. Олардың универси
теттері де диплом басып шығаратын 
кеңселерге айналып кеткенін білеміз. 
Жасыратын несі бар, біздің кейбір 
жастарымыз Батыстағы «ақшаңды төле 
де, біраз уақыттан кейін дипломыңды 
ал» дейтін оқу орындарында оқыған. 
Онысын танымал университет бітірдім 
деп, тым әсірелеп жібереді. 

– Бизнесмендермен өткен кез-
десуде елімізде әлдебір олигополия 
қалыптасқанын айттыңыз. Бұл 
сөзіңіздің астарында не жатыр? Ат 
төбеліндей аз ғана іскерлер тобы 
экономиканың негізгі секторларын 
бақылап отыр дегеніңіз бе?

– Иә, шын мәнінде, бұл алаңдататын 
өзекті мәселе. Олигополия дегеніміз не? 
Ол – экономиканың негізгі секторларын 
аздаған адамдар тобының толығымен 
бақылауы. Өкінішке қарай, бізде осын
дай жағдай қалыптасқан. Сол аз ғана 
адамдардың тобы жоғары басшылыққа 
өте жақын болып, мемлекет тарапынан 
қабылданатын шешімдерге ықпал ет
кен. Бұл жағдай бізде де бар. 

– Әрине, біз мұны түсіндік. Ал енді 
не істейміз?

– Жұмыс өте көп. Ең алдымен, орта 
және шағын бизнеспен айналысатын 
кәсіпкерлердің санын көбейтуіміз ке
рек. Басқа жолы жоқ. Соларға жағдай 
жасап, несие ресурстарының қолжетімді 
болуын қамтамасыз еткен жөн. Біздің 
экономикамыз сон шалықты үлкен деп 
айта алмаймыз. Қазір еуразиялық инте
грацияның дұрыс немесе бұрыс екенін 
саралап отыратын уақыт емес. Қалай 
болғанда да, еуразиялық кеңістікте өмір 
сүріп жатқанымызды мойындауымыз 
керек. Сондықтан оған бейімделіп, мем
лекет мүддесі тұрғысынан интеграция
ның игілігін көруге ұмтылған абзал. Бұл 
біз дің Үкіметіміз үшін ауқымды әрі өте 
күрделі жұмыс. Үкімет қыз меті нің осы 
бағытына ерекше мән бере мін. Бұған 
жауапты министр Пре мьерМинистрдің 
орынбасары деген мәртебеге ие болды. 
Өйт кені ол Мәскеуде де, Еуразиялық 
эконо микалық комиссия аясында да 
тең дәрежеде келіссөз жүргізе білуге  
тиіс.  

«ҚАЗАҚСТАН  
БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТҚА, ОНЫҢ ІШІНДЕ АУЫЛДЫҚ ЖЕРЛЕРДЕГІ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
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– Сіз Парламентте сөйлеген сө зің-
 ізде қыркүйек айында әл дебір саяси-
экономикалық рефор малардың топ-
та масын ұсына тыныңызды айтты-
ңыз. Қандай рефор малар екенін білу-
ге бола ма? «Егер бірдеңені өзгерт  кің 
келсе, одан құтылу керек» деген сөз 
бар. Бұ рынғының бәрін жойып, қай-
та  дан бастаймыз ба?

– Мен кадрлардың бәрін ауыс тыруға 
қарсымын. Біріншіден, оларды біліктілі
гі мен жұмыстарының сапасына қарай 
бағалау керек. Жұрттың талабы осы 
екен деп Үкіметті жүз пайыз өзгертіп, 
«Міне, мен келдім, мен – революцио
нермін» деу – менің тәсілім емес. 

Екіншіден, кадр да көп емес. Осы 
орайда мынадай бір әзіләңгіме бар, 
бәлкім бұл рас болуы да мүмкін. Бірде 
Берия Сталинге келіп, «Жазушыларға 
шара қолдану керек. Фадеев ішеді, 
Шолохов ішеді, Вишневский ішеді, 
Симонов ішеді, Алексей Толстой да бұ
дан кет әрі емес», – дейді. Сталин оған: 
«Менің басқа жазушыларым жоқ», де
ген екен. 

Бұл жерде де лайықты министр лерді 
іздеу керек. Көшеден әкеліп тағайын
дай салуға болады. Ондай жағдай әлем 
тарихында да бар. Бірақ бұл тұрақсыз
дыққа әкелуі, бүкіл жүйені шатқаяқта
тып жіберуі мүмкін. Сондықтан кадр 
мәселесіне мұқият болған жөн. Алдағы 
уақытта жанжақты ойластырылған, пы
сықталған өзгерістер жасалатыны анық. 
Біз, ең алдымен, Қауіпсіздік Кеңесінің 
аясында ұлттық қауіпсіздік жүйесін 
реформалаймыз. Қаңтардағы қайғылы 
оқиғалар бұл мәселенің қаншалықты 
өзекті екенін көрсетті. Сондықтан осы 
проблеманы көп созбай шешу қажет.

– Аталған реформаларды жүзеге 
асыру үшін қанша уақыт керек?

– Реформалардың мәні адамдар
ды өзгерту емес. Реформалар, ең ал
дымен, жүйені өзгерту немесе жүйенің 
кемшіліктерін түзетіп, оның қызметіне 
түбегейлі өзгерістер енгізу деген сөз. 
Алда болатын кейбір оқиғаларға болжам 
жасай отырып, еліміздегі парламент пен 
партия жүйесін реформалау жөнінде ой
ларым бар. Мемлекет басшысы ретінде 
бұл туралы 28 қаңтарда өткен партия
ның съезінде айттым. Президент қоғам
дықпартиялық және саяси құрылымдар
дың бәрінен біршама жоғары тұруға тиіс 
деп санаймын. Әртүрлі қоғамдықсаяси 
күштерді мемлекетіміздің мүддесіне жұ
мылдыра білуім керек. 

– Иә, бәлкім, елімізде лайықты 
оппозиция бірте-бірте қалыптасар. 
Әйтпесе, меніңше, оппозиция деген 
жай сөз ғана сияқты.

– Әрине, оппозиция бізде бар, бірақ 
көбінесе көшеде ғана. Сізбен келісемін. 
Билік партиясының өзінде де оппозиция 
бар. Бұған дейін айт қа нымдай, партия 
қоғам қажеттіліктерін ескере отырып, 
қайта құрылуға тиіс. Мәжілісте бірнеше 
күшті партиялар болуы керек деп санай
мын. Тіпті Үкіметті жасақтау кезінде 
конституциялық басымдық болмаса, 
олар ортақ мәмілеге келу керек. Бізге 

саяси мәдениет қалыптастырып, сая
си қайраткерлерді өсірген жөн. Себебі 
мұндай экстремистік жағдайларда біз
ге қоғамдық популизм мен экзальта
ция қажет емес. Мысалы, Германияда 
барлығы да мәдениетті түрде өтеді. 
Партиялар ауысады. Адам дар байсал
ды сөз сөйлейді. Бас қа партиялар олар
ды тыңдап, белгілі бір мәмілеге келеді. 
Үкіметтегі негізгі лауазымдарға өз
дерінің адамдарын ұсынады. Уақыт өте 
келе, біз де осыған келеміз деп ойлай
мын. Мен Президент болып тұрған кез
де осы нәтижеге қол жеткізгім келеді.  

– Шын мәнінде, қазіргі уақытта 
халық Сізден зор үміт күтеді. Елі мізде 
өзгеріс жасай алатын Прези дент бар 
деп түсінеміз. Бұрын мұн дай ды сезін-
бейтін едік... 

– Бұрынғының бәрін сынай бер
мейік. Қалай болғанда да, бұл – біз
дің тарихымыз. Бірақ менің Пре зидент 
ретіндегі басты міндетім – бүкіл қоғам
ды және барлық саяси жүйені, соның 
ішінде экономиканы трансформация
лаудың оң нәтижесіне қол жеткізу. 
Қазақстан халқына арнаған ең алғашқы 
Жолдауымда сая сат пен экономика 
қатар жүретінін айтқан едім. Қазіргі 
тарихи жағдайда бүгін экономикамен 
айланысамыз, ал саясат күте тұрады 
деп айта алмаймыз. Экономикалық 
жаңғыруды қарқынды жүзеге асыру
да саясат та маңызды рөл атқараты
ны белгілі. Түптеп келгенде, барша
мыз Марксты оқыдық, әсіресе, менің 
замандас тарым. Бұл жөнінде Маркстың: 
«Негіз – бұл экономикалық базис. Бірақ 
экономикалық базиске ықпал ететін сая
си құрылым бар. Кейде экономикалық 
базиске қарағанда, саяси құрылым әл
деқайда маңызды рөл атқарады» деген 
ойтұжырымы бар. Сондықтан қоғамды 
саяси трансформациялаумен қатар эко
номиканы қайта жаңғыртуды да бірге 
алып жүру керек. Бұл – менің миссиям. 
Қан ша уақыт Қазақстан Президенті 
бола тынымды білмеймін. Бірақ нақты 
білетінім, Конституцияға сәйкес екі 
мерзімнен ұзақ отыра алмай мын. Яғни 
ешқандай заңға, әсіресе Конс титуцияға 
өзгерістер енгізілмейді. 

– Сот жүйесіне реформа жасала 
ма?

– Турасын айтайын, сот жүйе сіне 
алаңдаушылықтың болуы заң ды. Қазіргі 
уақытта реформа жүр гізіліп жатыр. 
Оның қалай және қандай қарқынмен 
іске асырылып жатқаны – басқа мәсе
ле. Мен кә сіпкерлермен өткен кезде
суде бұрын болмаған Әкімшілік істер 
жө нінде алқа құру туралы айттым. Бұл 
құрылым кәсіпкерлік мәселе лерді, ин
вестициялық дауларды қарас тырумен 
айналысады. Қазір біз судьяларды ірік
теу кезінде шешуші рөл атқаруға тиіс 
Жоғарғы Сот кеңесінің мәртебесін бір
шама күшейтіп келеміз. Судьялар кор
пусына кәсіби судья емес адамдарды да 
жібердік. Кәсіби судья  әділ төреліктің 
кепілі деген сөз емес қой. Сол сияқты 
корпоративтік сектор мен басқа да са
лаға мамандарды жолдап отырмыз. 

Яғни судьялардың кәсіби құрамына өз
геріс жасау қажет. Оларға қойылатын 
басты талап – адалдық пен әділдік. 

– Сіздің бастамаңызбен құ рыл-
ған «Қазақстан халқына» қоры ның 
қамқоршылық кеңесі жасақ талды. 
Қа зірдің өзінде 20 мил лиард теңгеден 
астам қаржы түскен. Мүмкін, оның 
жұ мыс істеу тетігі әлі де нақтыланбай 
отыр ған шығар. Өйткені олигархтар 
қор ға ақша аударуға асығар емес. Бұл 
үрдіс тұрақты болу үшін оларға қа тыс-
ты қандай да бір шара қолданыла ма? 

– Қазіргі кезде Қордағы ақша 20 
миллиардтан әлдеқайда көп, шамамен 
50 миллиард теңгедей. Мен Қордың 
жұмысына араласпаймын. Бұрынғы 
Қаржы министрі Болат Жәмішев 
Қордың басшысы болып тағайындалды. 
Қамқоршылық кеңесі бар. Олар қоғам
дық бастама бойынша жұмыс істейді. 
Менің жұмысым Қорға жарна түсіру ісі
не ықпал ету және бұл жөнінде өзімнің 
ұстанымымды айттым. Біріншіден, бұл 
– салық емес, қайырымдылық. Бірақ 
әрдайым оның да белгілі бір параметр
лері болуы керек. Үкімет салық салына
тын табыстың 3 пайызы деп белгіледі 
және бұл тек ірі бизнеске ғана қаты
сты. «Қазақстан халқына» қоры науқас 
балаларға, бұқаралық спортқа, оның 
ішінде ауылдық жерлердегі балалар 
спортын дамытуға, Алматыны қалпына 
келтіруге, мәде ниетті өркен детуге және 
басқа да игі шараларға көмектеседі. Бұл 
мәсе лелермен Қам қоршылық кеңесі ай
налысады. 

– Тағы бір мәселе. Еуропарла мент 
Қазақстандағы оқиғалар бойынша 
қарар қабылдап, халық аралық тер-
геу жүргізуді талап етуде. Бұл құ-
жатқа қатысты Сіздің пікіріңіз және 
Еуропарламент институтына көзқа-
расыңыз қандай?

– Институт ретінде Еуро парла
ментке деген көзқарасым дұрыс. Осы 
құрылымға мүше болу мемлекеттерге 
қаншаға түсетінін адамдар білсе, онда 
бұл институтқа деген сыни көзқарастары 
күшейе түсер еді. Бірақ бұған тоқталғым 
келмейді. Өйткені бұл – Еуропалық 
одақтың мәселесі. Егер олар мұндай 
инс титут қажет деп санаса, өздері білсін.

Қарар ештеңеге міндеттемейді. 
Ұсыныс ретінде айтылған. Қазақ станға 
қатысты екінші рет қарар қа былданып 
отыр. Мұны мүлдем объективті емес 
және күні бұрын қабыл данған құжат 
деуге болады. Сондықтан бұл қарарға 
бола еш алаң дамаймын. Қазақстандағы 
оқиғаларға қатысты халықаралық тер
геуге келетін болсақ, мұндай тергеу 
жүргізудің қажеті жоқ деп есептеймін. 
Өзіміздің де қолымыздан келеді. Бізде 
де адал әрі әділ мамандар бар. Бүгін 
ол азаматтардың біразының аттарын 
атадым. Бұл комиссияларды құруға 
мен де және менің әкімшілігім де қа
тысқан жоқ. Өздері ерікті түрде осын
дай институт құруға шешім қабылдады. 
Жұмыс істесін. Өйткені мен де ақиқат
тың ашылып, шындықтың  айтылуына 
мүдделімін.

Тағы бір айта кетерлігі, бұл қарар
дың қабылдануына лоббистер түрткі 
болған. Лоббистер – кезінде Қазақ
станның қыруар ақшасын қалта сына 
басып шетелге кеткендер. Қазір олар 
сол ақшаларын елімізде түрлі шерулер 
ұйымдастыруға жұм сап, «қаншалықты 
жаман болса, сон шалықты жақсы» де
ген қағидаға сүйенетін адамдардың 
тапсыры сымен жұмыс істейді. Мен 
бұларды Өзбекстанның олигархтарымен 
салыстырамын. Шетелде мол қара жат 
тапқан олар өздерінің тарихи отанына 
келіп, Өзбекстан Президентінен «Өзбек 
халқына не істей аламыз, қандай көмек 
керек?», деп тапсырма сұрайды. Содан 
кейін өз қаражаттарына ауруханалар, 
инфрақұрылымдар салады. Елімізде 
отырып немесе шетелде жатып, өз елі
не шабуылдайтын біздің олигархтардың 
өзбек олигархтарынан айырмашылығы 
міне, осындай. 

– Соңғы кездері синофобиялық 
пікірлер байқалып жүр. Кейбір 
адамдар Қытайдың Қазақстан эко-
но микасына қатысуына наразы лық 
білдіруде. Қытаймен арадағы ын-
тымақтастықтың сипаты өзгере ме? 
АҚШ-пен қарым-қатына сымыз қа-
лай өрбімек? Байланыс тарымызға 
сызат түсуі мүмкін бе?

– Қытайға қатысты айтар болсақ, 
көршіні біз таңдамаймыз. Қытай, ең 
алдымен, біздің Құдай қосқан көршіміз. 
Екіншіден, Қытай – эконо микалық 
даму жағынан орасан зор табысқа жет
кен ел. Жоғары технология, жасанды 
интеллект тұрғысынан алып қараған
да, алдыңғы қатарда тұрған мемлекет. 
Әрине, Қытаймен ынтымақтастық жа
сауымыз керек. Біз Қытайдың нарығы
на тәуелдіміз. Елімізде стратегиялық 
өнімдер шығаратын ірі кәсіпкерлердің 
бәрі Қытай нарығына үміт артады. Бұны 
жоққа шығару дұрыс емес. Қытайға 
қарсы шеру өткізетіндер өздерінің сая
си мақсатын жүзеге асырғысы келетіні 
анық. Бәлкім, олар экономикамызға не 
қажет екенін мүлде түсінбейтін және 
экономикалық шынайы ахуалдан ха
бары жоқ адамдар. Әйтпесе, әлемдік 
қоғамдастықта геосаяси қақ  ты  ғыстар 
жүріп жатқан қазіргі кезде оларға қан
дай да бір қорлар мен құ  ры лымдардан 
ақша төленуі де мүмкін. 

Жуырда өткен «Орталық Азия – 
Қытай» саммитінде былтырғы 11 айдың 
ішінде екі ел арасындағы сауда айна
лымы 17 миллиард долларға жеткенін 
айттым. Бұл – маңызды көрсеткіш. Біз 
Қытаймен арадағы саудаэкономикалық, 
инвеститциялық серіктес тікті одан әрі 
дамытуға мүдделіміз. Қытайды тануы
мыз және қытай тілін үйренуіміз керек.  
Әрине бұл «ақ жалау көтеріп, алдынан 
шығу» деген сөз емес. Біз Қытайдың 
үлкен әрі ұлы мемлекет екенін және екі 
елдің өте жақсы қатынас та болуы керек
тігін түсінгеніміз жөн.

Ал АҚШтың қазіргі әлемде маңыз
ды рөл атқаратыны баршаға мәлім. Біз 
энергетика саласы мен ядро лық қаруды 
таратпау мәселесі бойын ша әрқашан 

ынтымақтастықты дамыту бағытын 
ұстандық. Қазақстан бұл бағытты жал
ғас тыруға дайын. 

– Сіз шынымен де мемлекет мүд-
десін жеке қарым-қаты на сыңыздан 
жоғары қоясыз ба?

– Осы соңғы оқиғалар мемлекеттің 
мүд десін бәрінен жоғары қояты нымды 
көрсетті деп ойлаймын. «Пла тон менің 
досым, бірақ ақиқат қымбат» деген 
сөзді көпшілікке ұнау үшін айтқан 
жоқпын. Бұл бос сөз емес. Шын мәнін
де, Президент  үшін мемлекеттің мүд
десі қашанда бәрінен жоғары тұруы 
керек деп есептеймін. Менімен жақсы 
қарымқатынастағы адамдардың да 
құлағына алтын сырға. Егер таразы ба
сында мемлекеттің мүддесі тұрса, онда 
мен бұл қатынастан бас тартуға тиіспін.

– Адами тұрғыдан қиын ғой. Олай 
істеу мүмкін бе?

– Мемлекет басшысының міндеті 
– аса күрделі шешімдер қабылдау. Біз 
бүгін құқық қорғау органдарына қару
лы бандиттерге байланысты берген бұй
рығым туралы айттық. Әрине, мен өзіме 
және беделіме нұқсан келтіретін шешім 
қабылдадым. Әлемдік қауымдастық ал
дында мінсіз тұлға болып, қол алысып, 
сөз сөйлеп жүре берген, әрине жақсы. Ал 
сынға ұшыраған оңай емес. Сөз мемле
кеттің қауіпсіздігі туралы болып отыр. 
Ең алдымен, өз азаматтарымыздың аман
дығын ойлаған абзал. Бұл мәселе үнемі 
Президенттің жадында болуы керек. 

– Жұртшылықтың басым көпшілі-
гі еліміздегі тәртіпсіздіктер мен іске 
аспаған төңкеріс кезіндегі Сіздің 
шешіміңізді қолдады. Жақсы баға 
беріліп жатыр. Қазақтың бір ақы-
ны сізге өлең арнады. Біз осы бәз-ба-
яғы қалпымызда жүрген жоқпыз ба? 
Мұндай жағдайды бас тан өткердік қой. 
Жалпы, мадаққа қалай қарайсыз? 

– Мен бұған қарсымын. Өйткені 
мақтау, мадақтау сөздері мүлде жоқ 
ортада өстім. Мен мұндай жағдайларды  
қолдамаймын. Мақтау сөздерге табиғи 
иммунитетім бар дей аламын. Бірақ 
біздің кейбір зия лы қауым өкілдерінің 
көзқарасын өзгерту оңай емес. Әрине, 
олар мүлде басқа ортада өсті. Мақтау 
сөздер мен мадақтың еш қажеті жоқ.

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, бү-
гінгі сұхбатыңыз үшін алғысым 
шексіз. Бәріміз қызығы мен шыжығы 
көп уа қытта өмір сүріп жатырмыз. 
Қазақ станның бірде-бір тұрғыны жа-
уапкершіліктен қашпайды. Өйткені 
қазір мұны біз үшін біреу істейді дей-
тін заман емес. Бәріміз үшін елімізді 
жақсы жағына қарай өзгертетін, 
жайлы өмір сүруге ұмтылдыратын 
оңтайлы сәт туды деп ойлаймын.

– Өмірге деген осындай оптимис тік  
көзқарасыңыз үшін рахмет.

– Құрметті Қасым-Жомарт Кемел-
ұлы, сұхбат бергеніңіз үшін тағы да 
рахмет айтамын.

�ңгімелескен
Вера ЗАХАРЧУК, 

журналист

ХАЛҚЫНА» ҚОРЫ
БАЛАЛАР СПОРТЫН ДАМЫТУҒА КӨМЕКТЕСЕДІ
«ХАБАР» ТЕЛЕАРНАСЫНА БЕРГЕН СҰХБАТЫ

Әлеуметтік желілер арқылы жастардың орталық 
алаңға жиналып жатқанын көзімізбен көріп отыр
дық. Әдеттегідей алаңға жиналғандар айқайшу
мен ойларын айтып, үйлеріне қайтар деп күттік те. 
Өкінішке қарай, көрініс біз ойлағандай болмады. Кеш 
бата бейбіт шеру әлдекімдердің ұйымдастыруымен 
жаппай төбелеске, басбұзарлыққа, тонаушылыққа 
ұласқанын да теледидардан естідік. Әсіресе, ҚР 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері, жазушы, драматург 
Дулат Исабековтың «Қазақстан» телеарнасынан 
ауықауық шығып: «Балаларым, айналайындар, үй
леріңе қайтыңдар! Арандатушыларға ұрынып қала
сыңдар. Отбасыларыңа барыңдар!» – деп әлденеше 
рет әкелік тілекпен айтуы кімнің болса да жүрегін 
ауыртқаны рас. 

Не керек, үлкен жазушының әкелік сөзін олар 
естімеді. Тыңдамады десек те болады. Шынында бұл 
жолы халық алаңға көптеп жиналды. Көкейде жүрген 
сөздерін барынша айқайлапақ айтты. Әлеуметтік 
желілер арқылы олардың сөздері әлемге тарап жатты. 
Сөйте жүріп көпшіліктің өз араларында қару ұстаған 
басбұзарлар мен арандатушылардың жүргенін көр
меуі, сезбеуі де мүмкін емес дер едік. Ендеше бет
теріне маска киген содырлардың жоқ жерден төбе
лес ұйымдастырып, мемлекеттік мекемелерге өрт 

қойып, тәртіп қорғау органдарының қызметкерлеріне 
шабуыл жасаған сәттерінде оларға тоқтау салып не 
болмаса: «мына бәледен аулақ деп» үйлеріне неге 
қайтпады екен деген ой өзөзінен туындайды...

Қаңтардың бесі күні таңғы рейспен Меккеден 
ұшып келетін баламды қарсы алу үшін төрті күні 
түнгі 12:00де Алматы әуежайына таксилетіп жеттім. 
Тіршілік бірқалыпты. Әуежайда халық та көп екен. 
Бірі ұшақтан түсіп жатса, екіншісі ұшып жатты. Мен 
күткен ұшақ таңғы алтыда келіп қонды. Сағат жеті 
шамасында сыртқа шыққанымызда әскери сарбаздар 
әуежайға кірер жолды қоршап тұрды. Түрлеріне қа
расам, киімдері әскери болғанымен, өздері өрімдей 
жас жігіттер. «Сақтық шаралары болар, бұл жаққа, 
әсіресе страгиялық маңызы бар халықаралық әуе
жайға кімдердің батылы жетіп келеді», деген оймен 
жолжөнекей баламыз екеуміз такси ұстап, үй жаққа 
жол тарттық. Айнала әлі де таңғы ала көлеңке. Такси 
жүргізушісі басқа ұлттың өкілі болса да қазақшаға су
дай екен. Бізге қарап: «Мен орталық жақтан келемін. 
Онда азанқазан шу. Ішке кіре алмайсың. Бір адамды 
үйіне жеткізу үшін бірнеше көшені айналып жүруге 
тура келді. Қай көшеге келсем де үштөрт машина 
нөмірсіз шыға келеді де жолды әйшәй жоқ жауып 
тастайды. Бұларың не деп, бірекеуіне айқайлап едім, 

өзіме қарай жүгірген соң қашып құтылдым. Аяғы не 
болар екен», – деп ол басын шайқады. Оған не деп ой 
қосарымды білмедім. Үнсіз тыңдап отырмын. Үйге 
келіп, ұйықтап қалдық. Түске қарай интернет желісі 
өшті. «Әуежайды да содырлар басып алыпты» деген 
ақпаратты естігенде еріксіз жағамды ұстадым.

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев 
қаңтардың 11інде Парламент Мәжілісінде 
«Қасіретті қаңтар» сабағы: Қоғам тұтастығы 
– Тəуелсіздік кепілі» атты мəлімдемесінде: 
«Тəуелсіздік тарихында біз алғаш рет аса күрделі 
жəне қатерлі кезеңге тап болдық. Ел басына түскен 
осындай сынақты қайыспай біртұтас ел болып 
еңсере білдік. Енді біз мұндай жағдайға ешқашан 
жол бермеуіміз қажет. Сондықтан еліміз душар 
болған ауыр қасіреттің себептерін саралап, оның 
салдарына нақты баға беру – алдымызда тұрған 
өте маңызды міндет... Бұл халықаралық лаңкестік 
тарапынан елімізге қарсы жасалған қарулы агрессия 
болғандықтан, Қазақстан заңды түрде Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бойынша əріпте-
стеріне бітімгершілік контингент жіберу туралы 
өтініш жасады.

Мынаны түсіну керек: осындай шешім қабылдап 
жатқан кезде Алматыны бақылауды толықтай уы-
стан шығарып алуымыз мүмкін еді. Ондай жағдайда 
қалада лаңкестер ойран салатын еді. Алматыдан 
айырылсақ, астананы да жоғалтып, кейін елімізден 
айырылатын едік. Қаңтардағы қаралы күндерінде-
гі оқиғалардың мəні де осында. Елордада бітімгер-
шілік контингент пайда болғаннан кейін Алматыға 
арнайы жасақтың қосымша бөлімшелерін жіберіп, 
қаланы сақтап қала алдық», – деді Президент. 

Бұдан кейінгі жағдайды елдің бәрі өз көздерімен 

көріп, ой елегінен өткізуде. Отыз жылдың ішіндегі 
халықтың әлауқаты да ашық айтылды. Елдің бай
лығы да қанша адамның қолында шоғырланғанын да 
естідік. Президент мәлімдемесінің соңында: «Қиын 
күндер артта қалды. Осы сəтте ел тағдыры үшін 
ұйыса білген бүкіл халқыма шынайы ризашылығым-
ды білдіремін! Бəріміз бұл оқиғадан сабақ алуымыз 
керек. Ең бастысы, береке-бірлікті, тыныштық 
пен тұрақтылықты сақтауымыз қажет. Енді 
Қазақстанда дамудың жаңа кезеңі басталады. Бұл 
шынайы жаңару кезеңі болады. Егемен елімізді бірге 
өркендетейік! Халқымыз үшін тəуелсіздік бəрінен 
қымбат. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!» – деп 
Мемлекет басшысы әр азаматтың жүрегіне жетер
ліктей етіп, қадап айтты. 

Бәріне де уақыт емші. Болған оқиғаларды ой 
елегінен өткізіп үлгергенше, қаңтардың соңғы күн
деріне де жетіп қалдық. Біраз дүние өзгерді. Қанды 
қақтығыста қаза болған азаматтардың есімдері де 
жарияланды. Бұрынғы Президенттің біраз туыстары 
лауазымды қызметкерлерінен айырылды. Әртүрлі 
деңгейдегі әкімдер де жаңарып жатыр. Үкімет жаңа
дан жасақталды. Ең негізгісі, бұқара халықтың ертең
гі күніне деген сенімі артты. Президенттің әрбір игі 
істеріне қарапайым жұрт пен бірге зиялы қауымдар 
да үн қосып, кеңінен қолдау танытуда.  Президент 
ҚасымЖомарт Тоқаев айтқандай, жаңа қоғамның 
жаңаша дамуы үшін бүгінгі шырмауықша бірбірімен 
байланысқан жүйені түп тамырымен өзгертуіміз қа
жет. Сондықтан еліміздің әрбір азаматы жоғарыдан 
нұсқау күтпей, жаңаруды өзінен бастағаны жөн де
гіміз келеді. 

Мəулетхан БАРСАҒАЗЫҰЛЫ

ЖАҢА ӨМІРГЕ БАТЫЛ ҚАДАМ
НЕМЕСЕ ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫ БІРГЕ ҚҰРАЙЫҚ!
ЖАҢА 2022 ЖЫЛДЫҢ БАСЫ БҰРЫН-СОҢДЫ КӨРМЕГЕН, ЖАНТҮРШІГЕРЛІК 
ОҚИҒАЛАРМЕН БАСТАЛҒАНЫ ӨКІНІШТІ. ӘСІРЕСЕ ХАЛҚЫМЫЗ ҚАҢТАРДЫҢ 4-і МЕН 7-сі
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ҚАН ТӨГІСКЕ ҰЛАСҚАН БҰЗАҚЫЛЫҚТЫҢ ДА ТЫМ ШЕКТЕН ШЫҚҚАНЫН 
ДА КӨПШІЛІК ӨЗ КӨЗІМЕН КӨРДІ. АРНАЙЫ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН БОЛУЫ КЕРЕК, ДӘЛ 
ОСЫНДАЙ ТӘРТІПСІЗДІКТЕР БІР МЕЗЕТТЕ ЕЛІМІЗДІҢ ӨЗГЕ ОБЛЫС ОРТАЛЫҚТАРЫНДА 
ДА БЕЛЕҢ АЛДЫ. ОЛ ТУРАЛЫ ПРЕЗИДЕНТІМІЗ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ӨЗ 
МӘЛІМДЕМЕЛЕРІНДЕ ӘЛДЕНЕШЕ РЕТ АЙТТЫ. БҰҚАРАЛАҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДА 
КЕҢІНЕН ХАБАРЛАНЫП, ТАЙҒА ТАҢБА БАСҚАНДАЙ ТЕЛЕАРНАЛАРДА КӨРСЕТІЛДІ. 
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ЗАНГАР ДЖАРКЕШЕВ 
УПЕРТЫЙ ПО ХАРАКТЕРУ, НЕ УМЕЛ И НЕ ХОТЕЛ ПРОИГРЫВАТЬ

Зангар Джаркешев родился в семье 
ученых. Дома была хорошая библи
отека, и мальчуган штудировал всю 
имеющуюся литературу. С раннего 
детства все отмечали его аналитиче
ский ум и интерес к точным наукам. 
Не случайно юноша окончил школу 
с серебряной медалью. Много поз
же его друг и коллега, чемпион мира 
по современному пятиборью Тимур 
Досымбетов скажет: «Для нашего 
поколения это было редким явлени
ем, чтобы парень получил медаль по 
итогам завершения учебы в школе». 
Но факт остается фактом.

Получив аттестат о среднем обра
зовании, Джаркешев выбрал горноме
таллургический институт. Именно в 
стенах этого вуза он состоялся как 
спортсмен. Выступал за студенче
скую сборную Казахстана, которая в 

середине 50х годов стала называться 
«Буревестник». И Зангар стал одним 
из лидеров того коллектива.

Вместе с партнерами Октябрем 
Д ж а р л ы к а п о в ы м ,  Л е о н и д о м 
Щербаковым, Маратом Маденовым, 
Львом  Демьянским,  Адилом 
Баяхуновым и другими сумел дока
зать, что при хорошем тренировоч
ном процессе можно достичь высо
ких результатов. Хотя основной его 
деятельностью в то время оставалась 
должность горного инженератехно
лога в системе Министерства автомо
бильных дорог Казахстана.

Совмещать работу и занятия 
спортом было очень сложно. Но 
Джаркешев, упертый по характеру, не 
умел и не хотел проигрывать. Он был 
правофланговым как в труде, так и в 
спорте. Его ученик Николай Рагозин 
так охарактеризовал действия своего 
старшего товарища: «Это был очень 
умный стратег и на площадке, и вне 
площадки. Непредсказуемость дей
ствий делала Зангара Асанхановича 
неудобным для противника. Каким 
будет его следующий шаг, определить 
было практически невозможно».

Это действительно так. Зангар 
вносил в игру новые элементы. А его 
прыжки и удары всегда ставили в ту
пик оборону соперников. Наиболее 
ярко его талант проявился тогда, когда 
он стал тренером.

Творческий подход к занятиям 
позволил команде прогрессировать. 
Помните 1966 год, когда Зангар стал 
у руля коллектива и «Буревестник» 
выиграл Всесоюзную универсиаду? 
Через год коллектив становится тре
тьим на Спартакиаде народов СССР. 
Этот результат пойдет и в зачет чем
пионата СССР.

В 1968 году наши волейболисты 
уступают высшую ступень пьедестала 
почета чемпионата Советского Союза 
только таллинскому «Калеву», отстав 
от победителей всего… на 2 очка. 
Но на следующий сезон алмаатинцы 
во главе с Зангаром Джаркешевым 
в упорной борьбе опережают всех и 
впервые в истории командных видов 
спорта республики становятся чемпи
онами СССР

В  т о м  ж е  г о д у  к о л л е к 
тив «Буревестника» выигрывает 
Спартакиаду профсоюзов СССР. А 
потом дважды – в 1970 и 1971 годах 
– казахстанцы поднимают над со
бой Кубок европейских чемпионов. 
Именно тогда Зангара Джаркешева 
признали лучшим клубным трене
ром Европы. Он поднял престиж во
лейбола СССР на мировой уровень. 

К этому следует добавить, что в это 
же время, работая со студенческой 
командой СССР (1966–1972), Зангар 
Асанханович выиграет серебряные 
награды на Всемирной универсиаде 
в итальянском Турине.

Сегодня легко рассуждать о тех 
победах «Буревестника». За этими 
успехами наших первопроходцев в во
лейболе стоял огромный труд настав
ника, который ночами просиживал за 
учебниками. Он настойчиво изучал 
методы волейбольных тренеров, до
думывал и усовершенствовал стра
тегию действий своих подопечных. 
Для каждого индивидуального игрока 
придумывал задания, которые затем 
воплощал на площадке.

Чтобы не быть голословными, 
обратимся к тем людям, которые 
видели и сами претворяли в жизнь 
идеи своего наставника. Один из них 
– Амангельды Султанов, игрок того 
звездного состава «Буревестника». В 
одном из своих интервью он поведал: 
«Мы не играли в российский или евро
пейский волейбол, у нас было чтото 
между Европой и Азией. Уже тогда 
это был свой, казахстанский волейбол. 
И в нем Зангар Джаркешев, конечно, 
проявил себя как большой выдумщик, 
новатор. Еще никто ни в мире, ни в 
Союзе не имел на вооружении таких 
комбинаций, как «зона», а мы с по
дачи тренера ее разучили и активно 
применяли. Сейчас, как вы знаете, 
во всем мире волейболисты отдают 
пас в прыжке, а это– находка нашего 
наставника! Раньше игроков учили, 
как нужно правильно стоять, когда 
отдаешь пас партнеру, а Зангар уви
дел, что при передаче в прыжке спор
тсмен может в воздухе держать паузу 
и вынуждать блокирующих раньше 

выключаться из борьбы за мяч. В 
прежние годы буквально все команды 
стремились усилить мощь нападения, 
а «Буревестник» очень много работал 
над постановкой блока. И это в ка
който временной промежуток стало 
главным оружием нашей команды».

Те, кто видел игру «Буревестника 
воочию знают, что блок стал глав
ным оружием коллектива. Это от
лично делали Валерий Кравченко, 
Олег Антропов, Александр Портной, 
Геннадий Гончаров… Это были выда
ющиеся мастера! Геннадий Гончаров, 
к примеру, нападал «крюком», как 
не нападал никто в мире. Александр 
Портной нападал левой рукой и мог 
атаковать ею даже стоя спиной к сет
ке. Так не играл ни один волейболист 
мира. Джаркешев понимал все уни
кальные возможности своих подопеч
ных и строил комбинации «под них».

Иногда приходится слышать, что 
низкие скоростные передачи, а в то 
время все команды играли на высоких 
подачах, перешли к нам из Японии. Но 
это в корне неправильно. По свиде
тельству Амангельды Султанова, они 
стали впервые применяться именно 
в «Буревестнике». Наставник казах
станской команды впервые также ввел 
такие тактические взаимодействия, 
как выход связующего из пятой зоны, 
комбинацию нападения «дужка».

Зангар Джаркешев стал автором 
нескольких учебных пособий для пре
подавателей и студентов вузов, ряда 
публикаций в различных журналах 
и сборниках, а также изобретателем 

«Устройства для тренировки напа
дающего удара в волейболе». Он от
личник физической культуры СССР. 
Именно высокий интеллект в соче
тании с гармонией души позволили 
Зангару Асанхановичу добиться вы
соких результатов не только в спор
те, но и в педагогике. Джаркешеву 
было присвоено высокое звание про
фессора.

Както с друзьями разговорились о 
творческих личностях в спорте. Тогда 
легендарный хоккеист алматинско
го «Динамо» Борис Александрович 
Чехлыстов сказал: «Я знал несколько 
таких творческих личностей. Один 
из них – Зангар Джаркешев. Это дей
ствительно тренер, который заслужил, 
чтобы его называли профессором сво
его дела».

Но обратимся вновь к воспомина
ниям Амангельды Султанова: «Его 
(Джаркешева) изза строгого вида 
считали недоступным человеком. Но 
это обманчивое мнение. Частенько 
случались такие моменты, когда нам 
приходилось обращаться к тренеру по 
какимто житейским делам, о чемто 
его просить. Например, комуто нуж
но было устроить ребенка в детский 
сад. Он мог тут же, ничего не отве
тив, повернуться и уйти. А на следу
ющий день или чуть позже ты узна
ешь, что вопрос уже решен. Зангар 
Асанханович не был показушным, 
не старался комуто понравиться или 
угодить, но относился в высшей мере 
внимательно к своим подопечным».

Талант Джаркешева новыми 

гранями засверкал и в ту пору, ког
да он перешел работать заместите
лем председателя Спорткомитета 
Казахстана при Совете Министров 
республики (1977–1987). Он куриро
вал более 40 видов спорта. И в период 
работы на этом посту делал все для 
их развития. Каждый его шаг, каждое 
действо были продуманы до мелочей. 
И тот период отмечен увеличением 
числа казахстанских спортсменов в 
составах разных сборных СССР.

Позже он работал в системе 
Министерства образования РК на
чальником Республиканского управ
ления по физическому воспитанию и 
спорту. С 1995 года и до последних 
дней жизни был председателем ре
спубликанского совета физкультур
носпортивного общества «Жастар». 
Подготовил первых казахстанских 
олимпийских чемпионов, воспи
тал чемпионов Европы, чемпионов 
мира среди юниоров, основал ре
спубликанский волейбольный клуб 
«Дорожник». Джаркешев за безу
пречное служение Его Величеству 
спорту награжден медалями, почет
ными грамотами Верховного Совета 
Казахской ССР.

Внезапная смерть вырвала его из 
наших рядов. В мае 2003 года Зангара 
Асанхановича не стало. Он не дожил 
до своего 67летия всего 12 дней. 
След, оставленный им, заставляет 
нас говорить о нем, как о личности, 
внесшей огромный вклад в развитие 
спорта в республике. И мы с благо
дарностью вспоминаем заслуги этого 
человека.

О Зангаре Асанхановиче также 
напоминает и памятная мемориаль
ная доска, в доме, где он проживал. 
А в 2012 году его именем названа 
Академия волейбола при Академии 
спорта и туризма. Здесь же находит
ся зал, носящий его имя. «Это самое 
малое, что мы сделали для увекове
чивания памяти великого тренера и 
деятеля спорта», – сказал както на 
традиционном турнире юных волей
болистов президент этого спортивно
го вуза Кайрат Закирьянов.

Действительно, Зангар Асан ха
нович Джаркешев представлял собой 
образ спортивного батыра, который не 
признавал поражений. Его жизненное 
убеждение – непременно быть пер
вым! И он всегда был первым!

 Алим АНАПЬЯНОВ

ИМЯ ЗАНГАРА ДЖАРКЕШЕВА ОСТАНЕТСЯ В ИСТОРИИ 
КАЗАХСТАНСКОГО СПОРТА И ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ НАДОЛГО. ОН, НАРЯДУ 
С БОРИСОМ ДМИТРИЕВЫМ И ОКТЯБРЕМ ДЖАРЛЫКАПОВЫМ, 
БЫЛ СРЕДИ ОСНОВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОЛЕЙБОЛА 
РЕСПУБЛИКИ. ИМЕННО С НИМИ СВЯЗАНО СТАНОВЛЕНИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, А ЗАТЕМ И ВЫСОКИЙ ВЗЛЕТ 
КОМАНДЫ «БУРЕВЕСТНИК».

Всего участие примут 95 
стран, будет разыграно 109 
комплектов медалей по семи 
видам спорта в 15 дисципли
нах, передает корреспондент 
Устинка LIVE.

Наши спортсмены состав
ляют костяк сборной – они 
будут выступать во фрис
тайле, прыжках на лыжах 

с трамплина, биатлоне и 
горнолыжном спорте, – со
общил аким ВКО Даниал 
Ахметов. – Девять восточ
ноказахстанцев завоевали 
13 лицензий. Их имена всем 
известны: Юлия Галышева, 
Аяулым Амренова, Анастасия 
Городко, Дмитрий Рейхерд, 
Павел Колмаков, Олеся Граур, 

Сергей Ткаченко, Галина 
ВишневскаяШепоренко и 
Захар Кучин. У каждого из 
них в активе есть победы 
на крупных международных 
соревнованиях, но все же 
Олимпиада – это главное со
бытие в жизни любого спор
тсмена.

Глава региона пожелал на
шей сборной удачи и вынос
ливости.

Глубоко убежден, что все 
восточноказахстанцы будут 
болеть за нашу сборную!, – 
резюмировал аким области.

ОЛИМПИЙСКИЙ ВЫЗОВ
СПОРТСМЕНЫ ВКО ПРИМУТ УЧАСТИЕ НА 
ОЛИМПИАДЕ-2022.  СПОРТСМЕНЫ РЕГИОНА В СОСТАВЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ УЖЕ ОТПРАВИЛИСЬ НА 
ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ В ПЕКИН, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ  
С 4 ПО 22 ФЕВРАЛЯ.



7№3 (5354) 3.02.2022 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 

Как стало известно, Сахалбаев 
сейчас находится на сборах в кызы
лординского «Кайсара» в Кызылорде.

Отметим, Сахалбаев уже вы
ступал за «Кайсар» в сезоне2017. 
Последние два сезона полузащитник 
провел в составе «Каспия», где оты
грал 48 матчей и забил четыре гола.

Между тем, прошлый футболь
ный сезон был неудачным для коман
ды «Кайсар». Команда финиширова
ла на 13 месте с 19 очками в турнир
ной таблице и попала в первую лигу. 
Сегодня на брифинге в региональной 
службе коммуникаций рассказали о 
руководящем составе команды и ходе 
подготовки к новому сезону.

– С 2018 года директором клуба 
был выпускник кызылординского 
футбола Серик Досманбетов. С 30 
ноября 2021 года договор прекра
щен и должность директора клу
ба занимает опытный специалист 
Жагыпар Жанахметов. Кроме того, 
на пост главного тренера коман
ды «Кайсар» была выдвинута кан
дидатура местного специалиста 
Абильдаева Султана Токатаевича, 
которая была поддержана по со
гласованию с областным акиматом 
и областной федерацией футбола, 
– рассказал руководитель област
ного управления физической куль

туры и спорта Асылжан Жаманкул.
– Новоназначенный главный 

тренер Султан Абильдаев 4 раза пе
реводил «Кайсара» из первой лиги 
в премьерлигу. 3 раза в качестве 
помощника главного тренера, по
следний раз в 2016 году, благодаря 
его квалификации, кызылординцы 
получили возможность играть в пре
мьерлиге. Специалист с высшим 
профессиональным образованием. 
Имеет proранг в соответствии с тре
бованиями премьерлиги. Доверие к 
главному тренеру высокое. Не секрет, 
что 90 процентов команды измени
лись. Сейчас очень много надежд на 
местных футболистов. Предстоящая 
цельперейти в премьерлигу, сказал 
вицепрезидент областной федерации 
футбола Болат Кушербаев.

Вновь назначенный главный тре
нер Султан Абильдаев на пресскон
ференции рассказал представителям 
СМИ о дальнейших планах.

– Благодарю за доверие. Наши 
планы на будущее это попасть в 
премьерлигу. В настоящее время 
учебные сборы проходят на нашей 
местной базе. Вторая тренировка 
продолжится в январе в Шымкенте. 
Затем будет определен основной сос
тав, – рассказал главный тренер фк 
«Кайсар» Султан Токатаевич.

«КАЙСАР» ПОПОЛНИТСЯ 
НОВЫМ ФУТБОЛИСТОМ
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ КЛУБ СКОРО 
ПОДПИШЕТ КОНТРАКТ С ОПЫТНЫМ ФУТБОЛИСТОМ 37-ЛЕТНИМ 
ПОЛУЗАЩИТНИКОМ РУСЛАНОМ САХАЛБАЕВЫМ. ОДНАКО ПРЕЖДЕ 
СТОРОНАМ ПРЕДСТОИТ ОБСУДИТЬ УСЛОВИЯ.

ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ

«У нас все хорошо. Перелет был 
очень долгий – более 20 часов. По 
прилете сдали ПЦРтест и отправи
лись в олимпийскую деревню. Наш 
вид спорта соревнуется в Чжанцзякоу, 
поэтому мы из столицы добирались 
туда на автобусах. Дорога заняла око
ло пяти часов. Мы уже разместились 
и обустроились.

Здесь достаточно холодно – минус 
20 градусов и сильный ветер. Первая 
тренировка у нас планируется се
годня, настрой у команды боевой», 
— поделился биатлонист Владислав 
Киреев.

Этим же рейсом в Пекин прибыли 
лыжные гонщики. Они также будут 
выступать в горном Чжанцзякоу.

«Добирались мы достаточно дол
го. Нас ждал длинный перелет из 
Милана в Пекин через Стамбул. 
Потом еще часа четыре с половиной 
ехали до деревни.

Китайская сторона очень серьезно 
подготовилась. Немного необычно, все 
в специальных защитных костюмах.

Наша олимпийская деревня нахо
дится в четырех часах езды от аэро
порта Пекина. В деревне нас встрети
ли представители НОК и Ассоциации 
лыжных видов спорта. Нас сразу рас
селили в нашем доме, где мы живем 
по двое. Все находится в шаговой 
доступности.

По прилете мы прошли ПЦРтест 
в аэропорту. Еще один сдали утром 
в олимпийской деревне. К слову, де
ревня абсолютно новая, красивая и со 
всеми удобствами. До стадиона хо
дит транспорт каждые 15 минут. Сам 
стадион прекрасный, современный. 
Трассы, кстати, очень сложные.

На данный момент погода на
поминает щучинскую в феврале. 
Прохладно и ветрено. Такая же часто в 
НурСултане бывает в этот же период. 

Коллеги из США даже пошутили, что 
«погода казахстанская».

Утром ребята выспались, сдали 
тест, позавтракали и провели неболь
шую беговую тренировку, а также 
посетили тренажерный зал.

Вторую тренировку провели на 
лыжах, ознакомились с трассами. 

Команда работает и подходит к со
ревнованиям в штатном режиме. Все 
согласно плану. К нам прикреплены 
волонтеры, которые нам помогают во 
всех вопросах. И отмечу, что органи
зация на хорошем уровне. Хотелось 
бы пожелать китайской стороне хо
рошего проведения Игр. Особенно 

сейчас, ведь они празднуют встречу 
Нового года. Желаю им всего наи
лучшего.

Китай, к слову, очень гостеприим
ная страна. Все очень доброжелатель
но относятся ко всем делегациям», 
– сказал главный тренер команды по 
лыжным гонкам Александр Батяйкин.

КАЗАХСТАНСКИЕ КОМАНДЫ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ 
ПРИСТУПИЛИ К ПРЕДОЛИМПИЙСКИМ ТРЕНИРОВКАМ В КИТАЙСКОМ 
ЧЖАНЦЗЯКОУ. СПОРТСМЕНЫ ПРОВОДИЛИ ФИНАЛЬНЫЕ СБОРЫ ЗА 
РУБЕЖОМ, ПОЭТОМУ ИМ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ ДО КИТАЯ С УЧЕТОМ ВСЕХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. СБОРНАЯ 
ПО БИАТЛОНУ ПРИБЫЛА ИЗ СТАМБУЛА.

РЫСТЫ ИЛЬЯСОВА ЖИВЕТ В ПОСЕЛКЕ 
АКТАС, И СПЕЦИАЛЬНО ПРИЕЗЖАЕТ ЗА 
15 КМ В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР, ЧТОБЫ 
ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЬДУ, ПЕНСИОНЕРКА 
НЕ БЫЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СПОРТСМЕНКОЙ, НА ЖИЗНЬ 
ЗАРАБАТЫВАЛА НЕЛЕГКИМ ФИЗИЧЕСКИМ 
ТРУДОМ, НО ВСЕ РАВНО НАХОДИЛА ВРЕМЯ 
И СИЛЫ ДЛЯ СПОРТА.

Отмечается, что фигуристка перед каждым 
выходом на лед обязательно разминается – ка
чает пресс и делает специальные упражнения.

«Сын купил хорошие коньки. В прошлом 
году много каталась, в этом вот первый раз 
вышла. Льда нормального не было. Я с дет
ства со спортом дружу. И коньками занима
лась, и боксом, и прыжками в высоту. В ауле 

под Петропавловском, где прошла юность, все 
спорт любили. Но профессионально спортом 
не занималась никогда. Я до сих пор выхожу 

на пробежки. Подружки мои смеются. А мнето 
что! Главное, мне это бодрость дает», – говорит 
жительница поселка Актас Рысты Ильясова.

Бабушка сменила множество профессий. 
Работала кухаркой в колхозе, дояркой, пасту
хом, стригла овец. Говорит, в поселке была 
первая пловчиха. Сын Ильясовой говорит, мама 
человек позитивный и решительный. Что заду
мала, всегда сделает. Бораш с опаской пускает 
ее на лед, но другого выхода нет.

Уточняется, что приостановить спортивную 
бабушку могут лишь боли в суставах. Но после 
зарядки и массажа, она снова не может усидеть 
на месте.

«Не надо сидеть дома, выходите на улицу, 
занимайтесь спортом, дружите», – говорит жи
тельница поселка Актас Рысты Ильясова.

83-ЛЕТНЯЯ ФИГУРИСТКА ПОКОРИЛА КАЗНЕТ

ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА
В КАРАГАНДЕ ПРОШЁЛ ОТБОРОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ 
СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ, СООБЩАЕТ ИНСТАГРАМ ДЧС 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В данных соревновании приняли участие сотрудники 
службы пожаротушения и аварийноспасательных работ ДЧС 
Карагандинской области – командир отделения пожарной части 
№ 14 Пацук Дмитрий, старший инженер специализированной 
пожарной части № 1, Ромащенко Виталий и инженер пожарной 
части № 11 Комаров Александр.

Дмитрий Пацук и Виталий Ромащенко в своих весовых кате
гориях (95кг и +95кг) заняли почётные третьи места, а Александр 
Комаров стал абсолютным чемпионом данных соревнований.

В феврале Александр Комаров будет представлять Кара ган
динскую область на чемпионате Республики Казахстан в Актобе.

КАПИТАН СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА, 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА 
МИРА, 24-ЛЕТНИЙ АБЫЛАЙХАН ЖУСУПОВ 
ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С ПРОМОУТЕРСКОЙ 
КОМПАНИЕЙ SULEIMEN PROMOTION, 
ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ VESTI.KZ.

В январе он приступил к совместным трениров
кам с представителями команды, которые проходи
ли в НурСултане. 

Жусупов трижды выигрывал бронзу ЧМ, однаж
ды стал вторым на чемпионате Азии, а также стано
вился лучшим на чемпионате мира среди молодежи.

Ранее он был назван капитаном сборной, ведь 
прежний лидер, тяжеловес Камшыбек Кункабаев, 
вместо национальной команды решил продолжить ка
рьеру в профи. На последнем ЧМ Жусупов дошел до 
полуфинала в категории до 67 килограммов. Путевки 
в финал его лишил японец Севонретц Оказава. 

Стоит отметить, что в состав Suleimen Promotion 
входят несколько перспективных боксеров из 
Казахстана, выступающих в разных весовых кате
гориях. В этом году организация получила право 
провести юбилейную 60ю конвенцию Всемирного 
боксерского совета (WBC).

КАПИТАН СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА 
ПО БОКСУ ПЕРЕШЕЛ В ПРОФИ

«КАЗАХСКОЕ 
НЕВЕЗЕНИЕ»
ИЛИ ЧТО ПРОИСХОДИТ С 
ТИТУЛЬНЫМИ БОЯМИ В ЛИГЕ ХАБИБА?

Казахстанский 
полулегковес Жас
улан Акимжан (7
2), претендовав
ший на чемпион
ский бой в лиге 
Eagle FC, был вы
нужден сняться 
с поединка изза 
грыжи шейного от
дела позвоночни
ка. Корреспондент 
Vesti.kz  о том, 
как бойцам из 

Казахстана не везет с титульными противосто
яниями в промоушене Хабиба Нурмагомедова.

Второй титульный бой Eagle FC подряд 
с участием казахстанца срывается, и это при 
том, что для отечественных смешанных едино
борств возможность завоевания пояса в одной 
из ведущих лиг России – дело не очень частое. 
Значимость таких шансов очень важна, но ка
захстанским файтерам не везет вновь и вновь.

Накануне стало известно, что 24летний 
Акимжан не в состоянии провести титульный 
поединок в Москве 18 февраля. Он должен 
был биться с чемпионом полулегкого веса из 
Кыргызстана Бусурманкулом Абдибаитом (14
31). Подготовка близилась к своему финалу, а 
Жасулан с командой уже несколько недель тре
нировался в Дагестане.

На замену вместо Жасулана выйдет россий
ский файтер Расул Магомедов (103). И именно 
в поединке с ним Бусурманкул проведет свою 
первую защиту пояса в роли чемпиона Eagle FC.

В октябре прошлого года в полутяжелом весе 
за вакантный пояс должен был драться небитый 
казахстанец Дияр Нургожай (70), который тре
нируется в одном зале с Акимжаном Tobet Top 
Team. Его соперником должен был стать росси
янин Степан Горшечников (83).

Но в итоге Горшечников выбыл из строя, 
Дияру сменили соперника, и бой потерял статус 
титульного. Возможно, что в скором времени 
Нургожаю предложат еще один титульный бой 
против этого же оппонента. И тогда, будем на
деяться, все пойдет по плану.

Акимжан – перспективный файтер, кото
рого любят не только в Казахстане. Что гово
рить, если сам Хабиб возлагает на него боль
шие надежды и понастоящему симпатизирует 
Жасулану. Нет сомнений, что рано или поздно, 
а, возможно, уже в следующем бою Акимжан 
получит титульный поединок.

Димаш ТУЛЕГЕНОВ
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Күні Спорт түрі Уақыты Телеарна

02.02 Кёрлинг. 
Швеция – Ұлыбритания 18:00 – 20:05 Qazsport

Кёрлинг. 
Аустралия – АҚШ 18:00 – 20:05 Elarna

03.02 Фристайл. Могул. 
Әйелдер/Ерлер. Іріктеу 15:55 – 18:35 Qazaqstan
Кёрлинг. 
Швеция – Чехия 07:00 – 09:05 Qazsport
Хоккей. Әйелдер.
Канада – Швейцария 10:00 – 12:30 Qazsport
Кёрлинг. 
Италия – Швейцария 12:00 – 14:05 Qazsport
Хоккей. Әйелдер.
Швеция – Жапония 14:30 – 17:00 Qazsport
Кёрлинг
Норвегия – Канада 18:00 – 20:05 Qazsport

Хоккей. Әйелдер.
Чехия – Қытай 10:00 – 12:30 Khabar

Кёрлинг.
АҚШ – Италия 07:00 – 09:05 Elarna
Кёрлинг. 
АҚШ – Норвегия 12:00 – 14:05 Elarna
Хоккей. 
Әйелдер.
Финляндия – АҚШ

19:00 – 21:30 Elarna

04.02 Ашылу салтанаты 17:55 – 19:55 Qazaqstan

Кёрлинг.
Канада – Швейцария 06:30 – 08:35 Qazsport
Хоккей. Әйелдер.
Ресей – Швейцария 10:00 – 12:30 Qazsport
Ашылу салтанаты 17:55 – 19:55 Qazsport

Кёрлинг. 
Швеция – АҚШ 11:30 – 13:35 Khabar
Ашылу салтанаты 17:55 – 19:55 Khabar

Мәнерлеп сырғанау. 
Ерлер. Қысқа бағдарлама. 
Мұз үстіндегі би.
Жұптасып сырғанау

07:50 – 13:00 Elarna

05.02

Шаңғымен тұғырдан 
секіру
Ерлер. 
Іріктеу

11:10 –  13:35 Qazaqstan

Шаңғы жарысы. 
Ерлер. 7.5 км. 
Скиатлон. Финал

13:35 – 14:50 Qazaqstan

Биатлон. 
Эстафета 14:50 – 16:35 Qazaqstan

Сноуборд. 
Әйелдер. Слоупстайл. 
Іріктеу

08:40 – 10:55 Qazsport

Кёрлинг. 
Чехия – Ұлыбритания 12:00 – 14:05 Qazsport
Фристайл.Могул. 
Ерлер. Іріктеу 15:55 – 16:35 Qazsport
Фристайл.Могул. 
Ерлер. Финал 17:25 – 19:15 Qazsport
Хоккей. Әйелдер.
АҚШ – Ресей 19:00 – 21:30 Qazsport

Кёрлинг. 
Швейцария – Швеция 07:00 – 09:05 Khabar
Конькимен жүгіру. 
Әйелдер. 3000 м. 
Финал 

14:25 – 16:15 Khabar

Шорт-трек. 
Әйелдер. 500 м. 
Ерлер.1000 м. 
Командалық эстафета. 
Финал

16:55 – 19:55 Khabar

Кёрлинг. 
Швеция – Канада 12:00 – 14:05 Elarna
Шаңғымен тұғырдан 
секіру
Әйелдер. Финал

15:40 – 16:40
16:40 – 18:25 Elarna

06.02
Тау шаңғысы. 
Жылдам құлдилау. 
Ерлер. Финал

08:50 – 11:40 Qazaqstan

Шаңғы жарысы. 
Ерлер. 15 км. 
Скиатлон. Финал

12:50 – 14:50 Qazaqstan

Шаңғымен тұғырдан 
секіру
Ерлер. Финал

15:55 – 16:55
16:55 – 18:50 Qazaqstan

Сноуборд. 
Әйелдер. Слоупстайл. 
Финал

07:25 – 09:05 Qazsport

Сноуборд. Слоупстайл. 
Ерлер. Іріктеу 10:25 – 12:40 Qazsport
Конькимен жүгіру. 
Ерлер. 5000 м. Финал 14:25 – 16:35 Qazsport

Мәнерлеп сырғанау. 
Әйелдер. Қысқа 
бағдарлама 

07:25 – 08:55 Khabar

Мәнерлеп сырғанау. 
Ерлер. Еркін бағдарлама 09:45 – 10:45 Khabar
Фристайл.Могул. 
Әйелдер. Іріктеу/Финал 15:55 – 19:15 Khabar
Шанамен сырғанау. 
Ерлер. Финал 19:15 – 20:20 Elarna

07.02

Мәнерлеп сырғанау. 
Командалық сайыс. 
Жұптасып сырғанау. 
Әйелдер. Финал 

07:10 – 10:45 Qazaqstan

Конькимен жүгіру. 
Әйелдер. 1500. 14:25 – 16:10 Qazaqstan

Фристайл. Биг Эйр. 
Әйелдер. Іріктеу 07:25 – 09:50 Qazsport

Фристайл. Биг Эйр. 
Ерлер. Іріктеу 11:25 13:50 Qazsport
Хоккей. Әйелдер. 
Дания – Чехия 14:30 – 17:00 Qazsport
Шорт-трек. 
Әйелдер. 500 м. 
Ерлер. 1000 м. Финал

17:25 – 19:30 Qazsport

Сноуборд. Слоупстайл. 
Ерлер. Финал 09:55 – 11:35 Khabar
Биатлон. 
Әйелдер. 15 км. 
Жекелей жарыс. Финал

14:50 – 16:55 Khabar

Тау шаңғысы. 
Гигант слалом. 
Әйелдер. Іріктеу

08:05 – 10:00 Elarna

Тау шаңғысы. 
Гигант слалом. 
Әйелдер. Финал

11:35 – 14:00 Elarna

Шанамен сырғанау. 
Әйелдер. Іріктеу 17:45 – 20:45 Elarna

08.02
Мәнерлеп сырғанау. 
Қысқа бағдарлама.
Ерлер. Іріктеу

07:10 – 11:35 Qazaqstan

Биатлон. 
Ерлер. 20 км. 
Жекелей жарыс. Финал

14:20 – 16:30 Qazaqstan

Тау шаңғысы. 
Супергигант. 
Ерлер. Финал

08:50 – 11:35 Qazsport

Кёрлинг. 
Қола медаль үшін ойын 12:00 – 14:05 Qazsport
Конькимен жүгіру. 
Ерлер. 1500 м. Финал 16:25 – 18:10 Qazsport
Хоккей. Әйелдер. 
Финляндия – Ресей 19:00 – 21:30 Qazsport

Хоккей. Әйелдер. 
АҚШ – Канада 10:00 – 12:30 Khabar
Шаңғы жарысы. 
Спринт. Ерлер/ 
Әйелдер. 
Іріктеу. Финал

13:50 – 16:20
16:20 – 18:35 Khabar

Фристайл. Биг Эйр. 
Әйелдер. Финал 07:55 – 09:25 Elarna
Кёрлинг. 
Финал 18:00 – 20:20 Elarna

09.02
Тау шаңғысы. 
Слалом. Әйелдер. 
Іріктеу 

08:05 – 09:55 Qazaqstan

Тау шаңғысы. Слалом.
 Әйелдер. Финал 11:35 – 13:50 Qazaqstan

Сноуборд. Хафпайп. 
Әйелдер. Іріктеу 07:25 – 09:15 Qazsport
Сноуборд. Хафпайп.
 Ерлер. Іріктеу 10:25 – 12:15 Qazsport
Сноуборд. Кросс. 
Әйелдер. 
Финал

12:25 – 14:15 Qazsport

Хоккей. Ерлер.
Ресей – Швейцария 14:30 – 17:00 Qazsport
Шорт-трек. 
Ерлер 1500 м. 
Әйелдер 1000 м. 
Әйелдер 3000 м. Финал

16:55 – 19:45 Qazsport

Шаңғы қоссайысы. 
Іріктеу

12:55 – 13:55
13:55 – 15:00 Khabar

Шаңғы қоссайысы. 
Финал 16:50 – 17:55 Khabar

Фристайл. Биг Эйр. 
Ерлер. Финал 08:55 – 10:25 Elarna
Хоккей. 
Ерлер
Чехия – Дания

19:00 – 21:30 Elarna

10.02 Сноуборд. Хафпайп. 
Әйелдер. Финал 07:25 – 09:05 Qazaqstan
Шаңғы жарысы. 
Әйелдер. 10 км. 12:50 – 14:45 Qazaqstan

Сноуборд. Кросс. 
Ерлер. Іріктеу 09:10 – 10:45 Qazsport
Сноуборд. Кросс. 
Ерлер. Финал 11:55 – 13:45 Qazsport
Кёрлинг. Әйелдер. 
Швеция – Жапония 14:00 – 17:05 Qazsport
Фристайл.Акробатика. 16:55 – 18:35 Qazsport
Хоккей. Ерлер. 
АҚШ – Қытай 19:00 – 21:30 Qazsport

Хоккей. Ерлер. 
Финляндия – Словакия 14:30 – 17:00 Khabar
Конькимен жүгіру. 
Әйелдер. 5000 м. Финал 17:55 – 19:35 Khabar

Мәнерлеп сырғанау. 
Ерлер. Еркін бағдарлама 07:25 – 11:45 Elarna
Хоккей. Ерлер.
Канада – Германия 19:00 – 21:30 Elarna

11.02
Тау шаңғысы. 
Супергигант. 
Әйелдер. Финал

08:50 – 11:30 Qazaqstan

Биатлон. Спринт. 
Әйелдер. 7.5 км. 14:50 – 16:25 Qazaqstan

Сноуборд. Хафпайп. 
Ерлер. Финал 07:25 – 09:05 Qazsport
Хоккей. 
Ерлер. 
Дания – Ресей

10:00 – 12:30 Qazsport

Хоккей. Ерлер.
Швеция – Словакия 14:30 – 17:00 Qazsport
Шорт-трек. 
Әйелдер 1000 м. 
Ерлер 500 м. 
Ерлер 5000 м. Финал

16:55 – 19:05 Qazsport

Хоккей. Әйелдер.
1/4 Финал 19:00 – 21:30 Qazsport

Шаңғы жарысы. 
Ерлер. 15 км 12:50 – 14:50 Khabar
Шаңғымен тұғырдан 
секіру.
Ерлер. Іріктеу

15:40 – 16:55
16:55 – 18:15 Khabar

Скелетон. Әйелдер. 
Іріктеу. 07:25 – 10:00 Elarna
Хоккей. Ерлер.
Чехия – Швейцария 14:30 – 17:00 Elarna
Хоккей. Ерлер.
Латвия – Финляндия. 19:00 – 21:30 Elarna

12.02
Конькимен жүгіру. 
Әйелдер. Командалық 
жарыс.  

13:55 – 14:50 Qazaqstan

Конькимен жүгіру. 
Ерлер 500 м. 14:50 – 15:55 Qazaqstan

Сноуборд. Кросс. 
Командалық жарыс. 
Финал

07:55 – 09:20 Qazsport

Хоккей. Ерлер.
Канада – АҚШ 10:00 – 12:30 Qazsport
Шаңғы жарысы. 
Әйелдер. 4 х 5 км. 
Эстафета

13:20 – 15:05 Qazsport

Шаңғымен тұғырдан 
секіру. Ерлер. Финал

15:55 – 16:55
16:55 – 18:50 Qazsport

Хоккей. 
Ерлер.
Швейцария – Дания

19:00 – 21:30 Qazsport

Биатлон. Спринт. 
Ерлер 10 км. Финал 14:50 – 16:30 Khabar
Мәнерлеп сырғанау.
 Мұз үстіндегі би. 16:55 – 20:45 Khabar

Кёрлинг. Әйелдер.
Корея – Ресей 07:00 – 10:05 Elarna
Хоккей. Ерлер.
Германия – Қытай 14:30 – 17:00 Elarna
Хоккей. Ерлер. 
Ресей – Чехия 19:00 – 21:30 Elarna

13.02 Шаңғы жарысы. 
Ерлер. 4 х 10км. Эстафета 12:50 – 15:00 Qazaqstan
Биатлон. 
Әйелдер 10 км. 
Ерлер 12.5 км.

14:50 – 17:40 Qazaqstan

Тау шаңғысы. 
Гигант слалом. Ерлер. 
Іріктеу

08:05 – 10:20 Qazsport

Тау шаңғысы 
Гигант слалом. Ерлер. 
Финал

11:35 – 14:10 Qazsport

Хоккей. Ерлер.
Финляндия – Швеция 14:30 – 17:00 Qazsport
Фристайл.Акробатика. 
Әйелдер. Іріктеу 17:00 – 18:20 Qazsport
Хоккей. Ерлер.
АҚШ – Германия 19:00 – 21:30 Qazsport

Бобслей. 
Әйелдер. Іріктеу 07:25 – 09:50 Khabar
Хоккей. Ерлер.
Словакия – Латвия 10:00 – 12:30 Khabar
Шорт-трек. 
Ерлер 500 м. 
Әйелдер. 3000 м. 
Эстафета 
Финал

16:55 – 18:45 Khabar

Конькимен жүгіру. 
Ерлер. Командалық 
сайыс. 1/4 финал

18:55 – 19:50 Khabar

Конькимен жүгіру. 
Әйелдер 500. Финал 19:55 – 21:00 Khabar

Хоккей. Ерлер.
Қытай – Канада 19:00 – 21:30 Elarna

14.02 Фристайл.Акробатика. 
Әйелдер. Финал 16:55 – 18:35 Qazaqstan

Фристайл. Слоупстайл. 
Әйелдер. Финал 07:25 – 09:05 Qazsport
Фристайл. Слоупстайл. 
Ерлер. Іріктеу 10:25 – 12:40 Qazsport
Кёрлинг. Әйелдер.
Ресей – Швеция 12:00 – 15:05 Qazsport
Хоккей. Әйелдер.
Жартылай финал 19:00 – 21:30 Qazsport

Мәнерлеп сырғанау. 
Мұз үстіндегі би. 07:10 – 10:55 Khabar
Шаңғымен тұғырдан 
секіру.
Ерлер. Іріктеу/Финал

15:40 – 19:05 Khabar

Сноуборд. Биг Эйр. 
Әйелдер. Іріктеу 07:25 – 09:50 Elarna
Сноуборд. Биг Эйр. 
Ерлер. Іріктеу 11:25 – 13:50 Elarna

15.02 Шаңғы қоссайысы. 
Іріктеу

12:55 – 13:55
13:55 – 15:00 Qazaqstan

Шаңғы қоссайысы. 
Финал 16:50 – 17:55 Qazaqstan

Фристайл. Слоупстайл. 
Ерлер. Финал 07:25 – 09:10 Qazsport
Хоккей. Ерлер.
Плейофф 10:00 – 12:30 Qazsport
Конькимен жүгіру. 
Ерлер/Әйелдер. Эстафета 12:25 – 15:20 Qazsport
Биатлон. 
Ерлер. 4 х 7.5 км. 14:50 – 16:35 Qazsport
Хоккей. Ерлер.
Плейофф 19:00 – 21:30 Qazsport

Хоккей. Ерлер. 
Плейофф 14:30 – 17:00 Khabar

Фристайл.Акробатика. 
Ерлер. Іріктеу 16:55 – 18:20 Khabar

Тау шаңғысы. 
Жылдам құлдилау. 
Әйелдер. Финал

08:50 – 11:20 Elarna

Мәнерлеп сырғанау. 
Әйелдер. Қысқа 
бағдарлама 

15:55 – 20:30 Elarna

16.02
Биатлон. 
Әйелдер. 4 х 6 км. 
Эстафета

13:35 – 15:20 Qazaqstan

Фристайл.Акробатика. 
Ерлер. Финал 16:55 – 18:35 Qazaqstan

Хоккей. Ерлер.1/4 финал 10:00 – 12:30 Qazsport
Хоккей. Ерлер. 1/4 финал 11:50 – 14:20 Qazsport
Хоккей. Ерлер.
1/4 финал 14:30 – 17:00 Qazsport
Шорт-трек. 
Әйелдер 1500 м. 
Ерлер 5000. Эстафета. 
Финал 

17:25 – 19:50 Qazsport

Хоккей. Ерлер. 
1/4 финал 19:20 – 21:50 Khabar

Тау шаңғысы. Слалом. 
Ерлер. Іріктеу. 08:05 – 10:15 Elarna
Тау шаңғысы. Слалом. 
Ерлер. Финал 11:35 – 14:00 Elarna
Шаңғы жарысы. 
Спринт. Ерлер/Әйелдер. 
Іріктеу

14:50 – 16:50 Elarna

Шаңғы жарысы. 
Спринт. Ерлер/Әйелдер. 
Финал

16:50 – 18:25 Elarna

17.02 Фристайл. Кросс. 
Әйелдер. Іріктеу 09:25 – 10:20 Qazaqstan
Фристайл. Кросс. 
Әйелдер. Финал 11:55 – 13:40 Qazaqstan
Конькимен жүгіру. 
Әйелдер 1000 м. Финал 14:25 – 16:05 Qazaqstan

Хоккей. Әйелдер.
Финал 10:00 – 13:00 Qazsport
Шаңғы қоссайысы. 
Іріктеу

12:55 – 13:55
13:55 – 14:45 Qazsport

Шаңғы қоссайысы. 
Финал 16:50 – 18:15 Qazsport
Кёрлинг. Ерлер. 
Жартылай финал 18:00 – 21:05 Qazsport

Тау шаңғысы. 
Әйелдер. Іріктеу 08:20 – 10:05 Khabar
Тау шаңғысы. 
Әйелдер. Финал 11:50 – 13:40 Khabar

Фристайл. Хафпайп. 
Әйелдер. Іріктеу 07:25 – 09:15 Elarna
Фристайл. Хафпайп. 
Ерлер. Іріктеу 10:25 – 12:15 Elarna
Мәнерлеп сырғанау. 
Әйелдер. Еркін 
бағдарлама. Финал

15:55 – 20:15 Elarna

18.02 Конькимен жүгіру. 
Ерлер 1000 м. Финал 14:25 – 16:00 Qazaqstan

Фристайл. Кросс. 
Ерлер. Іріктеу 09:40 – 10:35 Qazsport
Фристайл. Кросс. 
Ерлер. Финал 11:55 – 13:40 Qazsport
Кёрлинг. 
Ерлер.
Үшінші орын үшін ойын.

12:00 – 15:05 Qazsport

Хоккей. Ерлер. 
Жартылай финал 19:00 – 21:30 Qazsport

Хоккей. Ерлер.
Жартылай финал 10:00 – 12:30 Khabar
Биатлон. Ерлер. 15 км.
Масс старт 14:50 – 16:00 Khabar
Мәнерлеп сырғанау. 
Жұптасып сырғанау. 
Қысқа бағдарлама

16:25 – 19:50 Khabar

Фристайл. Хафпайп. 
Әйелдер. Финал 07:25 – 09:05 Elarna
Кёрлинг. Әйелдер. 
Жартылай финал 18:00 – 21:05 Elarna

19.02 Шаңғы жарысы.
Ерлер 50 км. Масс старт 11:50 – 15:00 Qazaqstan
Биатлон. 
Әйелдер 12.5 км. 
Финал

14:50 – 16:00 Qazaqstan

Тау шаңғысы. 
Командалық жарыс. 
Финал

08:50 – 11:20 Qazsport

Кёрлинг. Ерлер.
Финал 12:00 – 15:20 Qazsport
Хоккей. Ерлер.
Үшінші орын үшін ойын. 19:00 – 21:45 Qazsport

Фристайл. Хафпайп. 
Ерлер. Финал 07:25 – 09:05 Khabar
Конькимен жүгіру. 
Ерлер/Әйелдер. Масс 
старт

12:55 – 15:40 Khabar

Мәнерлеп сырғанау. 
Жұптасып сырғанау. 
Еркін бағдарлама. Финал

16:55 – 20:15 Khabar

20.02 Мәнерлеп сырғанау. 
Гала концерт 09:55 – 12:35 Qazaqstan
Жабылу салтанаты 17:20 – 20:10 Qazaqstan

Бобслей. Ерлер. 
Іріктеу 07:25 – 09:20 Qazsport
Бобслей. Ерлер. 
Финал 09:20 – 10:35 Qazsport
Шаңғы жарысы. 
Әйелдер 30 км. Финал 12:20 – 14:45 Qazsport
Жабылу салтанаты 17:20 – 20:10 Qazsport

Хоккей. Ерлер.
Финал 10:00 – 12:50 Khabar
Жабылу салтанаты 17:20 – 20:10 Khabar

Кёрлинг. Әйелдер. 
Финал 07:00 – 10:25 Elarna

БЕЙЖІҢДЕ ӨТЕТІН XXIV ҚЫСҚЫ ОЛИМПИАДА 
ОЙЫНДАРЫНЫҢ ТРАНСЛЯЦИЯ КЕСТЕСІ


