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«ҚАЗАҚ ҮШІН «ҚАЗАҚ ҮШІН 
ЕРЕКШЕ ҚУАНЫП ЕРЕКШЕ ҚУАНЫП 

ТҰРМЫН»ТҰРМЫН»

НЕЙМАР – НЕЙМАР – 
30 ЖАСТА30 ЖАСТА

БАРЛЫҚ СПОРТ БАРЛЫҚ СПОРТ 
ТҮРЛЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІНІҢ 

ДАМУЫНА КҮШ-ДАМУЫНА КҮШ-
ЖІГЕРІМДІ ЖІГЕРІМДІ 
САЛАМЫНСАЛАМЫН

ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАН!
Қадірлі спорт жанкүйер-

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

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

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

БАСПАСӨЗ-2022
ГАЗЕТТІҢ БАҒАСЫ ЖӘНЕ ҚАЙДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ?

«Қазпошта» 
Индексі Жазылымды қабылдау шарттары:

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

1 ай
(2 ай) 

3 ай
(4 ай)

6 ай 12 ай

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

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

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

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

«Бектұрғанов»
64190 Жеке жазылушылар үшін 507,00 1521,00 3042,00 6084,00
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МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОҚАЕВ БЕЙЖІҢДЕГІ 
«ҚҰС ҰЯСЫ» ҰЛТТЫҚ 
СТАДИОНЫНДА ӨТКЕН 
XXIV ҚЫСҚЫ ОЛИМПИЯ 
ОЙЫНДАРЫНЫҢ АШЫЛУ 
САЛТАНАТЫНА ҚАТЫСТЫ, 
ДЕП ХАБАРЛАДЫ 
ПРЕЗИДЕНТТІҢ БАСПАСӨЗ 
ҚЫЗМЕТІ.

Салтанатты ашылу рәсіміне 
Қазақ стан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев және ҚХР 
Төрағасы Си Цзиньпинмен 
қатар Аргентина, Мысыр, 
Қыр ғызстан, Польша, Ресей, 
Син гапур, Сербия, Тәжік-
стан, Түрікменстан, Өзбек-
стан, Эквадор президентте-
рі, Қатар Әмірі, Босния жә не 
Герцеговина, Грекия, Моң ғо-
лия және Пәкістан премьер-ми-
нистрлері, Камбоджа Королі, 

Сауд Арабиясының тақ мұра-
гері, Абу-Дабидің тақ мұра-
гері, Монаконың ханзадасы, 
Люксембургтің Ұлы герцогы, 
Таиландтың ханшайымы, БҰҰ 
Бас хатшысы, Халықаралық 
олимпиада  комитет ін ің 
Президенті, Дүниежүзілік ден-
саулық сақтау ұйымының Бас 
директоры, Шанхай ынты-
мақтастық ұйымының Бас хат-
шысы және басқа да бірқатар 
шетелдік ресми тұлға қатысты.

Олимпиадаға қатысушы 
мемлекеттер спортшылары-
ның салтанатты шеруінде 
Қазақ станның Мемлекеттік 
туын шорт-трекші Абзал Әжі-
ғалиев пен конькимен жү-
гіруші Екатерина Айдова алып 
өтті. Қазақстанның ұлттық 
құрама командасына Қасым-
Жомарт Тоқаев қол бұлғап, 
қолдау көрсетті.

Қысқы Олимпиадада 87 
жол дама ұтып алған ұлттық 

құрама сапындағы 34 спортшы 
жүлдеге таласады. Олар шаң-
ғы, фристайл, тау шаңғысы, 
трамплиннен шаңғымен секі-
ру, шаңғы қоссайысы, биатлон, 
конькимен жүгіру және шорт-
трек сияқты спорттың сегіз 
түрі бойынша сайысқа түсе- 
ді.

16 күнге созылатын Олим-
пиада ойындарында спорттың 
15 түрінен 109 медаль сарапқа 
салынады.

СҰРМЕРГЕНДЕР
ФУТЗАЛДАН ЕУРОПА 
ЧЕМПИОНАТЫ ЕЛ ЖАНКҮЙЕРЛЕРІ 
ОЙЛАҒАНДАЙ БОЛМАДЫ. 
ӨКІНІШКЕ ҚАРАЙ, ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРАМАМЫЗ ШИРЕК ФИНАЛДА 
УКРАИНАДАН 3:5 ЕСЕБІМЕН 
ЖЕҢІЛІП, ЖАРЫСТАН ЕРТЕ 
ШЫҒЫП ҚАЛДЫ. ЕУРОПА 

ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ БАС ЖҮЛДЕСІН ЕКІНШІ ЖЫЛ 
ҚАТАРЫНАН ПОРТУГАЛИЯ ЖЕҢІП АЛДЫ. ОЛАР 
ФИНАЛДА РЕСЕЙДЕН БАСЫМ ТҮСТІ. ҚОЛА МЕДАЛЬ 
ИСПАНИЯНЫҢ ЕНШІСІНДЕ. 

Қазақстан құрамасы бұл чемпионатта жүлдесіз қалса 
да, біз қуанатындай, мақтан тұтатын бір жайт бар. Ол ұлт-
тық құраманың шабуылшысы Біржан Оразовтың «Еуропа 
чемпио натының бас мергені» атануы. Иә, Біржан осы чем-
пионатқа нағыз бабында келіпті. 

Жалпы Еуропа чемпионатының тарихына үңілсек, Бір-
жаннан бөлек, «бас мерген» атағына Серік Жаманқұлов та ие 
болған. Ол 2016 жылы Белградта (Сербия) өткен құрлықтық 
жарыста алты гол соғып, Мигелин, Рикардинью сияқты атағы 
алысқа кеткен ойыншылармен бір қатарда тұрды. 

Еуропа чемпионаты 1996 жылдан бері ұйымдастырып 
келеді. Содан бері сұрмергендер қатарында Қазақстан, Пор-
тугалия, Испания, Ресей, Украина, Сербия және Әзірбайжан 
сынды санаулы ғана елдердің ойыншылары бар... 
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ЖАҢА БАСШЫ 
САЙЛАНДЫ
QAZAQ KURESI ҰЛТТЫҚ КҮРЕС ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ 
ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ 
ЖАҢА ПРЕЗИДЕНТІН САЙЛАДЫ. ЖАҢА БАСШЫ 
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ СПОРТ 
ЖӘНЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ 
ТӨРАҒАСЫ САМАТ ЕРҒАЛИЕВ БОЛДЫ. БҰЛ ТУРАЛЫ 
ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ INSTAGRAM ПАРАҚШАСЫНДА 
ЖАЗЫЛДЫ.

Қазақстан Рес-
пуб ли касы Спорт 
және дене шы нық-
тыру істері коми-
тетінің төрағасы 
Самат Серікқанұлы 
еркін  күрестен 
с п о р т  ш е б е р і . 
«Ерен еңбегі үшін» 
м е  д а л і ,  « Д е н е 
шынық тыру және 
спорт саласын да-
мытуға  қосқан 
үлесі үшін» төсбел-
гісімен және «Ұлттық спортты дамытуға қосқан үлесі үшін» 
Мемлекет басшысының алғыс хаттарымен марапатталған.

Қауымдастық 2020 жылдың қаңтарында Республикалық 
қазақ күресі федерациясы, Қазақ күресі халықаралық феде-
рациясы және Дүниежүзілік қазақ күресі федерациясының 
бірігуі нәтижесінде құрылған. 

Qazaq kuresi қауымдастығының мақсаты – ұлттық спорт 
түрін республикалық және халықаралық аренада дамытып, 
Олимпиада бағдарламасына енгізу.
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Бетті дайындаған – Бек ТӨЛЕУ

ФУТБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ 
ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ ҮМІТКЕРЛЕР АНЫҚТАЛДЫ

28 АҚПАНДА ҚАЗАҚСТАН ФУТБОЛ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ЕСЕПТІК-САЙЛАУ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТЕДІ.

Осы жиында федерацияның президенті ауысуы мүм-
кін. Өйткені бұл жолы үміткерлер көп.

Футбол федерациясының президенті болу үшін 
үміткерлерді аймақтық федерациялар ұсынуы керек. 
Қазіргі кезде Нұр-Сұлтан қалалық футбол федерация-
сынан бұрынғы футболшы, жақында Nur Otan партия-
сының саяси кеңесіне кірген Давид Лория ұсынылған. 
Ал Қарағанды Әділет Барменқұловты лайық көреді. Ол 
«Kazakhmys Smelting» ЖШС бас директоры. «Шахтер» 
футбол клубы директорлар кеңесінің төрағасы. Сондай-
ақ Жамбыл облысы бизнесмен, меценат Берік Қаниевке 
сеніп отыр. Ол Қазақстан футбол федерациясының атқару 
кеңесінің мүшесі. Сонымен қатар «Жас қыран» стадионы мен клубының қожайыны.

Алматыдан «Қайрат» футзал клубының директоры Қайрат Оразбеков бар. Қазақстан кәсіпқой футбол лигасының прези-
денті Олжас Абраев президенттіктен үміткер.

Қазіргі президент Әділбек Жақсыбеков те жаңа сайлауға қатыспақ. Әділбек Жақсыбеков Қазақстан футбол федерациясын 
екі рет басқарған. Ең алғаш 2007-2014 жылдары тізгінді ұстады. Одан кейін 2018 жылы қайтадан президент болып сайланған.

ГУРМАННЫҢ 
ЖАЛАҚЫСЫ 

4 МИЛЛИОННАН  
6 МИЛЛИОНҒА ӨСКЕН

TELEGRAM АРНАСЫНДА «АСТАНА» КЛУБЫНЫҢ 
БҰРЫНҒЫ ФУТБОЛШЫСЫ МАРК ГУРМАННЫҢ 
ЖАЛАҚАСЫНА ҚАТЫСТЫ ҚҰЖАТ ПАЙДА 
БОЛДЫ.

 Давид Лория бас директор болып тұрғанда клубтың штат-
тық кестесіне қол қойған. Бұл құжат 2021 жылдың 22 маусы-
мында жарияланған. Онда футболшы Марк Гурманның ай-
лығын 4 миллион 105 мың теңгеден 6 миллионға көтеру туралы 
бұйрық шыққан.

Сонымен қатар екінші лигадағы «Астананың» жастар ко-
мандасының бас бапкері болған Константин Котовты қыз-
метінен босатып, орнына досы Әли Әлиевті қойған. Қызығы, 
бұрынғы бапкердің жалақысы 550 мың теңге болса, Әлиевтің 
жалақысын бірден екі есеге көбейткен. Яғни 1 миллион теңге 
етіп бекіткен.

Давид Лория Қазақстан футбол федерациясының прези-
денттігіне үміткер. Бұл сайлау 28 ақпанға жоспарланған. Осы 
сайлаудың қарсаңында Самат Смақов, Максим Жалмағамбетов 
секілді бұрынғы футболшы достарымен бірге елордада баспасөз 
мәжілісін өткізді. Жиында осы сұрақ та қойылды. Бірақ Давид 
бұл сұраққа нақты жауап бере алмады.

Футболшы Марк Гурманның әкесі Михаил Гурман 2019-
2021 жылдары «Астана» клубына директор болған. Баласы 
былтырғы маусымда елорда командасында чемпионатта бар-
жоғы 12 ойынға қатысқан. Соған қарамастан маусым ортасында 
оның жалақысын өсіруге не себеп болғаны тіптен түсініксіз.

Өткен жылдың соңында кіші Гурман да «Астанадан» кетті. 
Ол енді карьерасын Петропавлдың «Қызыл-Жар» командасын-
да жалғастыруы мүмкін.

СЕМАК СЕНІМ АРТЫП ОТЫР 
"ЗЕНИТ" КОМАНДАСЫНЫҢ 
БАС БАПКЕРІ СЕРГЕЙ 
СЕМАК ҚАЗАҚСТАН 
ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫНЫҢ 
ҚОРҒАУШЫСЫ НҰРӘЛІ ӘЛІП 
ТУРАЛЫ ПІКІР БІЛДІРДІ, 
ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ 
QAZAQSPORTY.KZ 
CHAMPIONAT ПОРТАЛЫНА 
СІЛТЕМЕ ЖАСАП.

Нұрәлі Әліп қазіргі кезде Ре сей-
дің «Зенит» клубымен Португа лия-
дағы оқу-жаттығу жиынында жүр.

«Әл іпт і  кей ін  сатып  алу 
құқығымен жалға аламыз. Сонымен 
қатар оң қапталдағы қорғаушы 
Адамовпен келісімшартқа отырдық. 
Енді Сутормин шабуыл шебінде 
ойнайтын болады», – деді Сергей 
Семак.

«ҚАЙРАТҚА» ТАҒЫ БІР «МЕССИ» КЕЛДІ
АЛМАТЫНЫҢ «ҚАЙРАТ» КЛУБЫ ӨЗБЕКСТАНДЫҚ ФУТБОЛШЫ ЖАСУР ЖАЛОЛИДДИНОВПЕН 
КЕЛІСІМШАРТҚА ОТЫРДЫ.

ТРАНСФЕР 
ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ҚАЗАҚСТАН КОМАНДАЛАРЫ 
ҚҰРАМДАРЫН КҮШЕЙТІП, ЖАҢА МАУСЫМҒА 
ДАЙЫНДЫҚ ЖҮРГІЗІП ЖАТЫР. СОНДЫҚТАН 
ТРАНСФЕРЛІК АУЫС-ТҮЙІС ҚЫЗЫП ТҰР.

Жаңа маусымға ерекше дайындықпен кірісіп жатқан ко-
манданың бірі – «Ақтөбе». Клуб жақында 31 жастағы укра-
иналық шабуылшы Виталий Балашовпен келісімшартты 
ұзартты. Келісім бір маусымға жасалған.

Балашов «Ақтөбеге» 2021 жылдың тамызында келген. 
Жалпы, былтырғы маусымда 7 ойын өткізіп, екі гол соқты. 
Сонымен қатар 2 нәтижелі пасы бар.

Оған дейін Қарағандының «Шахтерінде» ойнаған (15 
матч, 2 гол).

Одан бөлек, қазақстандық қорғаушы Әлібек Қасым қа-
тарға қосылды.

Алматының «Қайрат» клубының түлегі 2019 жылдан бері 
Петропавлдың «Қызыл-Жар» командасында жүрді. Жалпы 
ел премьер-лигасында 38 матч өткізіп, 8 гол соққан. Бір айта 
кетерлігі, Әлібек өткен маусымда «Қызыл-Жардың» үздік 
сұрмергені атанған.

Өткен маусымда Әлібек ұлттық құрама сапында да екі 
ойын өткізген. Яғни Солтүстік Македония мен Тәжікстанға 
қарсы кездесуге қатысқан.

«Каспий» клубында да өзгеріс көп. Жаңа бас бапкер 
Николай Костов тактикасына сай келетін ойыншыларды 
жинап жатыр. Жақында команда 4 футболшымен келісім-
шартқа отырды.

Атап айтсақ, Еркебұлан Нұрғалиев, Думан Нәрзілдаев, 
украиналық Артем Барановский мен ресейлік Павел Киреенко 
қосылды.

Нұрғалиев былтырғы маусымда «Ақтөбе» командасында 
13 матчқа қатысып, бір гол соққан. Қазақстан премьер-ли-
гасында жалпы 118 матчта 11 мәрте мергендік танытқан. 
2020 жылы «Каспийде» өнер көрсеткен. Сонымен қатар 
«Ақжайық», «Оқжетпес», «Алтай», «Ертіс», «Спартак» 
(Семей) және Болгарияның «Верея» командаларының на-
мысын қорғаған.

Нәрзілдаев тек «Қайсар» командасында ойнаған. Қазақстан 
премьер-лигасында бұған дейін 230 матчқа қатысып, 18 гол 
соққан (21 нәтижелі пасы бар).

«Зенит» клубының түлегі Киреенко Ресей чемпионатынан 
бөлек Литва, Армения біріншіліктерінде өнер көрсеткен.

Барановский былтыр «Ақжайық» командасында болды. 
Орталық жартылай қорғаушы оның алдында Қарағандының 
«Шахтерінің» сапында ойнаған. Одан бөлек, Петропавлдың 
«Қызыл-Жар» командасында өнер көрсетті.

«Қайрат» 19 жастағы жартылай 
қор ғаушыны жалға алып отыр. Өйт-
кені ол 2023 жылдың соңына дейін 
Таш  кенттің «Локомотив» клубына 
тие сілі.

Жасур Жалолиддинов карьерасын 
2019 жылы «Бунёдкор» командасын-
да бастаған. Бір жарым жылда фут-
болшы 32 матч өткізіп, 3 гол соқты. 
Сонымен қатар 3 нәтижелі пасы бар. 
Осыдан соң, 2020 жылы Мәскеудің 
«Локомотив» клубы өз қатарына қо-
сып алды. Бірақ бір де бір ойын өт-
кізбей, «Тамбов» командасына жалға 

берілді. Ол жақта да ұзақ жүрмеді. Бес 
айда бар-жоғы бір матчқа қатысып, 
Өзбекстанға оралды.

Футболшыны отанында «Әндіжан» 
қабылдады. Ал жазда Ташкенттің «Ло-
комотив» клубының жейдесін киген.

Жалпы, «Қайрат» өз елінде «Месси» 
атанып кеткен ойыншылар жинауға құ-
мар. «Қырғыз Мессиі» Гүлжігіт Әліқұлов, 
«Израиль Мессиі» Гай Ассиулинді де 
алған. Сонымен қатар «Қазақ Мессиі» 
Еркебұлан Сей дах мет те бар.

Футболшы «Қайратқа» ауысуының 
себебін былай түсіндірді:

– Ресейден оралған соң, бір жыл 
көлемінде ешқандай нұсқа қара-
стырмадым. Бірнеше күн бұрын 
«Қайраттың» ұсынысын естідім. 
Бірақ ауысамын деп ойламадым. Мен 
Өзбекстандағы карьерамды жалға-
стырамын деп едім. Алайда Құрбан 
Бердыевтің қоңырауынан кейін бәрі 
өзгерді. Ол мені өз командасына ой-
науға көндірді.

– Шешім қабылдайтын кезде 
кіммен ақылдастыңыз?

– Шын мәнінде басқа клубқа ауыса-
мын деген жоспар болмаған. Өйткені 
биыл Өзбекстан жастар құрамасында 
екі маңызды жарыс бар. Сол додаларға 
тыңғылықты дайындалу үшін тәуекел-
ге барғым келмеген. Дегенмен енді 
«Қайратқа» ауысуға келістім.

– Қазақстандағы карьераңыздан 
не күтесіз?

– Бұл чемпионатта футболшы 
ретінде өсемін деп ойлаймын. Сосын 
Азия кубогына дейін жақсы бабыма 
келемін деп үміттенемін.

– Жеке және командалық мақса-
тыңызды айтып өтсеңіз?

– Әзірге жеке мақсаттарымды ой-
ламаймын. Ал команда тұрғысынан 
бірінші кезекте 23 жасқа дейін Азия 
кубогында Өзбекстан құрамасымен 
топ жару. Сосын «Қайрат» сапында ба-
рынша көп трофейге ие болғым келеді.

УЕФА РЕЙТИНГІ: ФУТЗАЛДАН ҚАЗАҚСТАН 
ҚҰРАМАСЫ ӨЗ ОРНЫН САҚТАП ҚАЛДЫ

РИКАРДУ КАКА ШӘКІРТТЕРІ ӘЛЕМДІК 
РЕЙТИНГТЕ ТӨРТІНШІ ОРЫНДЫ САҚТАП 
ҚАЛҒАН. ҚҰРАМАМЫЗДЫҢ ЕНШІСІНДЕ 2367,187 
ҰПАЙ БАР.

EURO-2022-де В тобында бақ сынаған Қазақстан құрама-
сы Финляндия, Словения және Италия құрамаларын артқа 
тастап, турнирде көш бастаған болатын.

Ширек финалда жерлестеріміз Украинаға 2:4 есебімен жол 
беріп, жарысты аяқтады.

Жаңартылған рейтингте топ басында қазіргі Еуропа чем-
пионы Португалия тұр.

Екінші орынға турнирдің күміс жүлдегері Ресей, үшінші 
орынға EURO-2022 қола жүлдегері Испания жайғасқан.

Футзалдан УЕФА-ның жаңартылған рейтингі:
Португалия – 2693,758
Ресей – 2547,159
Испания – 2488,909
Қазақстан – 2367,187
Хорватия – 2051,042

Сербия – 2050,143
Әзербайжан – 2015,589
Украина – 2009,816
Италия – 1934,516
Чехия – 1887,535.
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– Дәурен Әскербекұлы, екі тіз-
гін, бір шылбырды тең ұстап, абы-
роймен сәтті еңбек етуіңізге тілек-
теспіз. Көп министрлер бұрынғы 
орындарын сақтап қалып жатқан-
да, мәдениет және спорт министрі-
нің ауысуын былтырғы олимпиа-
дадағы сәтсіздіктермен байланыс-
тырушылар бар. Алдыңғы олим-
пиадаларда спортшыларымыздың 
жоғары жетістіктерге жетіп жүр-
генін кездейсоқ деп есептейсіз бе 
әлде былтырғы Токиодағы алтын 
мен күміс медальдерден қағылуы-
мызды тоқырау, тоқмейілсуден бол-
ды деп ойлайсыз ба?

– Олимпиада ойындары – төрт-
жылдықтың ең маңызды әрі беделді 
жарыстарының бірі. Жетекші спорт 
державалары олимпиадада табысты 
өнер көрсету үшін бар мүмкіндіктерін 
пайдалануға тырысады. Сол себепті 
мемлекеттер арасында ойындарға 
қатысуға қызығушылық артып отыр, 
атап айтқанда, қатысушы мемлекет-
тердің саны өсіп, олардың арасын-
дағы бәсекелестік те күшейе түсуде.

Естеріңізге салсақ, 1996 жылдан 
бері Қазақстан құрамасы жеті жазғы 
Олимпиада ойындарына қатысып, 
15 алтын, 21 күміс және 36 қола ме-
даль жеңіп алды. Бұл жетістіктер 
– ойындарға қатысқан және жүлде-
ге ие болған әр спортшының жыл-
дар бойғы адал еңбегінің көрсет-
кіші. Жоғары бәсекелестік аясында 
Қазақстан құрамасының мүшелері 
2021 жылы Токиода өткен ХХХІІ 
жазғы Олимпиада ойындарында 
жақсы деңгейде өнер көрсете алды. 
Өкінішке қарай, қорытындысы біздің 
отандық спорт тарихындағы ең төмен 
нәтиже болып тіркелді. Жалпы спорт 
өрлеу мен құлдыраудан тұрады.

Бүгінде министрлік Олимпия ой-
ындарының қорытындысы бойын-
ша салалық жағдайларға сараптама 
жүргізіп, бірқатар жүйелі проблема-
ны анықтады. Қазіргі таңда отандық 
спортшылардың көрсеткіштеріне 
әсер ететін мәселелерді шешу бойын-
ша жедел шараларды қабылдауымыз 

керек. Атап айтқанда, алдағы уақыт-
та бұқаралық спорт, спорттық резерв 
және жоғары спорт жетістіктері сын-
ды негізгі үш бағыт бойынша саланы 
одан әрі дамыту жоспарлануда. Осы 
іс-шараларды жүзеге асыру қолда-
ныстағы заңнамаға бірқатар өзгеріс 
енгізуді және спорттық федерация-
лармен, жергілікті атқарушы орган-
дармен ынтымақтастықты күшейтуді 
талап етеді.

– Президентіміз Олимпиада 
қорытындысына көңілі толмай: 
«Ұлттық құраманың бұл көрсет-
кіші Қазақстанның спорттағы 
әлеуетіне және мемлекет тара-
пынан спортты дамытуға бөлініп 
отырған мол қаражатқа сәйкес 
келмейді», деп сыпайылап сал-
мағы ауыр сын айтты. Сондай-ақ: 
«Бұқаралық және балалар спор-
тын дамы туға көңіл бөліп, сол 
арқылы әлемдік аренада үлкен 
табыс тарға қол жеткізуге ұмтылу 
қажет», деген тапсыр ма берді. Сіз 
енді жаттықтырушылардан жүйе-
лі жұмыс істеп, ел ішінен лайық 
үміткерлерді тауып, дайындап 
шығаруды талап етесіз бе әлде екі-
ақ жыл қалған алдағы Париж-2024 
жазғы Олимпиада ойындарына 
бұрын ғыша имидж үшін дайын 
спорт шыларды апара салуды және 
басқа елдерден жалдап алуды жөн 
көресіз бе?

– Бүгінгі таңда әлемде легионер-
лерді ұлттық құрамаларға тарту прак-
тикасы кеңінен пайдаланылады. Бұл 
тәжірибе елдің жоғары спорт деңгейін 
бір сәтте көтеріп, әлемдік қауымдас-
тықта беделді нығайту мақсатында 
қолданылады. Десек те бұл тәсілді 
жаппай қолданудың кері әсері бар 
деп санаймыз. Себебі осының салда-
рынан отандық спортшылар мүмкін-
діктерінен айырылып, нәтижесінде 
спорттық резервтің ыдырауына әке-
леді. Министрлік осы мәселені шешу 
тәсілдерін қарастырып жатыр.

– Президентіміздің 2020 жылғы 
жолдауында: «Өскелең ұрпақтың 
спорттық және шығармашылық 

әлеуетіне аса назар аудару қа-
жет. Қаржы тапшылығы кезінде 
мемлекет бюджеті есебінен кәсі-
би спорт клубтарын толықтай 
қамтамасыз етудің қажеті жоқ. 
Мемлекеттің және квазимемле-
кеттік компаниялардың бюджеті-
нен миллиардтаған теңге тиімсіз 
жұмсалуда. Бұқаралық спортқа, 
дене тәрбиесіне және балаларға 
басымдық беру керек. Әр облыста, 
ірі аудан орталықтарында спорт 
үйірмелерін ашу қажет», делінген. 
Облыстық спорт басқармалары 
және балалар-жасөспірімдер спорт 
мектептерінің басшылары жыл 
сайын мемлекеттен қанша қара-
жат бөлінгенін неге жарияламай-
ды? Ақшаны қайда, қалай, кімге, 
неге жұмсағанын халық білмейді. 
Сіз осы салаларда ашықтық прин-
ципін енгізесіз бе?

– Бюджет кодексінің 5-тармағына 
сәйкес осы кодексте көзделген жағ-
дайларды қоспағанда, ҚР Үкіметінің 
және орталық мемлекеттік органдар-
дың – облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджет процесіне, облыстардың 
жергілікті атқарушы органдарының –  
аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджет процесіне және 
аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) жергілікті атқарушы 
органдардың аудандық маңызы бар 
қалалардың, ауылдардың, кенттердің, 
ауылдық округтердің бюджет про-
цесіне араласуына жол берілмейді.

– Спорт мектептері жаттықты-
рушыларының айлық жалақы-
лары мардымсыз болғандықтан 
тәжірибелі жаттықтырушылар 
мектептерге мұғалім болып кетіп 
жатыр. Жаттықтырушылардың 
жалақысын көтеруге, қосымша 
сыйақылармен ынталандыру жағы 
қалай болады?

– ҚР Президентінің 2021 жылғы 
Жолдауын іске асыру мақсатында 
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі биылғы 1 қаңтар-
дан бастап 2022-2025 жылдар ара-
лығында білім беру ұйымдарының 
педагогтарын, медициналық және 
фармацевтикалық қызметкерлерді, 
мемлекеттік ұйымдардың басқарушы, 
негізгі персоналы: стационарлық 
және медициналық-әлеуметтік меке-
мелердің қызметкерлерін қоспағанда, 

азаматтық қызметшілердің, мемле-
кеттік бюджет қаражаты есебінен 
жартылай стационарлық үлгідегі, 
үйде қызмет көрсету, уақытша болу 
ұйымдарының, жұмыспен қамту ор-
талықтарының лауазымдық жалақы-
ның белгіленген мөлшеріне түзету 
коэффициентін қолдану жолымен: 
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,23; 
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,45; 
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,71; 
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,0 
арттырады.

– Маңғыстау облысы Мұнайлы 
ауданынында 450-ден астам жас-
өс пірімдер мен жастар спортпен 
айна лысады. Олардың саны жыл 
сайын көбейіп келеді. Осы орайда 
ауданда спорттық дене шынықты-
ру диспансерін ашуға қолдау көр-
сетесіз бе?

– ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 30 
қыр күйектегі «Дене шынықтыру 
және спорт туралы заңының» 43-ба-
бына cәйкес, Маңғыстау облысында 
Шоқыр Бөлтекұлы атындағы жоғарғы 
спорт шеберлігі мектебі жанынан 
дәрігерлік дене-шынықтыру диспан-
сері қызмет атқарады. Диспансерде 1 
бас дәрігер, 1 дәрігер және 4 медби-
ке қызмет атқарып, жылына 2000-ға 
жуық спортшыға медициналық қыз-
мет көрсетіледі. Мұнайлы ауданының 
спортшылары да сол спорттық дәрі-
герлік диспансерден медициналық 
қызмет алуға құқылы.

– Қазақ күресі федерациясы-
ның президенті болған уақыт ара-
лығында ұлттық спортымызды 
дамытуға, ауқымын кеңейтуге 
қаншалықты үлес қостым деп ой-
лайсыз? 

– Мен Қазақ күресі федерациясы-
ның президенті қызметінде 2019 жыл-
дың қазан айынан бастап 2020 жыл-
дың желтоқсан айына дейін болдым 
(1 жыл 2 ай). Осы уақыт аралығында 
қазақ күресі вариативті негізде Нұр-
Сұлтан қаласының 23 мектебінің 
бағдарламасына енгізілді. Аталған 
мектептердің оқушылары қазақ күресі 
беренімен қамтамасыз етілді. Дене 
шынықтыру пәні мұғалімдеріне семи-
нарлар өткізіліп, қазақ күресін оқыту 
бағдарламасы бекітілді.

Ұлттық құрама команда мү-
шелерінің ай сайынғы төлемінің 
көлемі өсіріліп, спорттық киімдер-
мен және жабдықтармен толығымен 

қамтамасыз етілді. Сондай-ақ фе-
дерацияның әкімшілік-басқару пер-
соналының қатары кеңейтілді. 2019 
жылдың желтоқсан айында алғаш 
рет қазақ күресінен «Жыл қорытын-
дысы-2019» үздіктерді марапаттау 
рәсімі өткізілді. 2020 жылдың жел-
тоқсан айынан бастап мен Қазақ 
күресі федерациясынан толық кетіп, 
барлық құзыреттілік «Qazaq kuresi» 
ассоциациясына берілді. Қазіргі таңда 
спорт саласына жауапкершілікті өз 
мойныма алдым және барлық спорт 
түрлерінің дамуына күш-жігерімді 
саламын. Сонымен қатар федерация-
ның қызметі қоғамдық жұмыс болуы 
себебінен, атадан балаға мирас болып 
келе жатқан кез келген ұлттық спорт 
түрін қолдауға дайын екенімді жет-
кізгім келеді.

– Президентіміз 2021 жылғы 
Жолдауында: «Денсаулық кепілі – 
дене шынықтыру. Жұрттың және 
балалардың спортпен шұғылда-
нуына жағдай жасалуы қажет 
екенін тағы да қайталап айта-
мын. Облыс әкімдері спорт ин-
фрақұрылымын біртіндеп салуды 
қамтамасыз етуге тиіс», деген бола-
тын. Ал кейбір аудандар мен ауыл-
дарда соңғы бірнеше жылдан бері 
бұл бағытта тиісті жұмыстар қолға 
алынбаған. Тіпті екі ауылдағы екі 
спорт мектебі бір мекеме ретінде 
жұмыс істеп келеді, әлі күнге дейін 
бір-бірінен бөлінбеген. Бәсеке болу 
үшін спорт мектептерін көбейту 
керек емес пе?

– Бүгінгі таңда Маңғыстау облы-
сының Мұнайлы ауданында 3 дене 
шынықтыру-сауықтыру кешені мен 
3 жекеменшік спорт залы қолданы-
ста. Сондай-ақ спорт алаңдарының 
құрылыстары жүріп жатыр. Бұған 
қоса, 2025 жылға дейін тағы 2 дене 
шынықтыру-сауықтыру кешенін салу 
жоспарда бар.

– Сіздің қоғамдық пікірлерге дер 
кезінде үн қосып отыратын ашық 
тұлға екеніңізді білеміз. Сондықтан 
спорт саласының тәуелсіз журна-
лисінің, әріптесіңіздің сауалдарына 
берген жауабыңызға алғысымды 
білдіремін. Бастамаларыңыз сәтті 
болсын!

– Рақмет!
Сұхбаттасқан 

Айбек МҰХАНОВ,
журналист

Дәурен АБАЕВ, 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРІ:

БАРЛЫҚ СПОРТ 
ТҮРЛЕРІНІҢ ДАМУЫНА 
КҮШ-ЖІГЕРІМДІ САЛАМЫН

ЖАҢА ЖЫЛДА ЖАҢАДАН ЖАСАҚТАЛҒАН ҮКІМЕТ 
ҚҰРАМЫНДА МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРІ 
ҚЫЗМЕТІНЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ДӘУРЕН АБАЕВ АЛҒАШ 
БОЛЫП МАҢҒЫСТАУЛЫҚ СПОРТ ЖУРНАЛИСІ,  
«ҚАЗАҚ СПОРТЫНЫҢ» ТІЛШІСІ (ШТАТТАН ТЫС)  
АЙБЕК МҰХАНОВҚА СҰХБАТ БЕРДІ.

– Финалға шыққаныма қуа-
ныштымын. Себебі алғашқы олим-
пиадамда финалға шыққаным жақсы 
көрсеткіш деп ойлаймын. Күш жет-
пей қалды... Бүгін финалдағы қар-
сыластарымды кішкентай кезімнен 
теледидардан көрген едім. Семен 
Елистратовпен бірге жаттығамын. 
Ол - менің кумирім. Олимпиада мен 
үшін тәжірибе, кейінгі кезде жақсы 
нәтижелер көрсете бастадық. Ол үшін 
бапкерлерімізге, дәрігерлерімізге 
алғыс айтамын. Психологқа рақмет. 
1000 метрде төмен нәтиже көрсетіп 
қалған соң үш күндей маған мораль-
дық жағынан қиын болды. Сол кезде 
психологпен бір сағаттай сөйлесіп, 
рухымды көтердім, дайындалдым.

– Олимпиадаға дайындық қа-
лай болды? Қайда дайындалдыңы-
здар?

– Ресейдің Уфа қаласында жазғы 
дайындықты өткіздік. Түркияда вело-
жаттығу болды. Негізінен Қазақстан 
мен Ресейде жаттығамыз.

– Қазақстанда жаттығатын мұз 
айдын, база бар ма?

– Астанада «Алау» мұз айдыны 
бар, бірақ бізге мұз айдынды керек 
уақытты бермейді. Аз уақытқа беріп, 
толық жаттығу жасай алмаймыз. 
«Алауда» жарықпен де проблема 
болады. Сондықтан Уфаға барамыз. 

– Бұл мәселені көтердіңіздер 
ме?

– Айтылды, бапкерлер де айтты. 

Біз Ресейге бармай-ақ астанада жат-
тығуға болады. Үш-төрт айлап үйге 
бармаймыз, жаттығуда жүреміз. Үйді 

сағынамыз. Жаттығуымыз толығымен 
астанада болса үйге де жиі барып тұра-
тын едік.

– 1500 метрлік жарыстың ширек 
финалында тағы бір қазақстандық 
Денис Никишамен (жарыс ереже-
сін бұзғаны үшін пенальти алып 
келесі кезеңге шыға алмады) бірге 
бір топта жарыстыңыздар. Бір ел-
дің екі спортшысы бір-біріне қар-
сылас атанғанда қандай сезімде 
боласыздар?

– Біз бәріміз мұздың сыртында 
доспыз, мұзда әрқайсысымыз өзіміз 
үшін жүгіреміз. Бір-бірімізге қастан-
дық жасау деген жоқ. Дениспен еш-
теңе жоспарлаған жоқпыз, әркімнің 
өз жоспары болады.

– Енді әлем чемпионатына дай-
ындық басталады ғой?

– Иә, 18-20 наурызда Канадада 
әлем чемпионаты болады, соған бара-
мыз. Одан кейін келесі олимпиадаға 
дайындаламыз.

Руслан МЕДЕЛБЕК,
Азаттық радиосының тілшісі. 

Арнайы «Қазақ спорты» үшін,
Бейжіңнен (Қытай)

ШОРТ-ТРЕКТЕН ЕРЛЕР АРАСЫНДА 1500 МЕТРЛІК ЖАРЫСТА 
ӘДІЛ ҒАЛИАХМЕТОВ 8-ОРЫН АЛДЫ. 23 ЖАСТАҒЫ СПОРТШЫ 
АЛҒАШ РЕТ ЖЕКЕЛЕЙ СЫНДА ОЛИМПИАДА ФИНАЛЫНА 
ШЫҚТЫ. БҰЛ ҚАШЫҚТЫҚТА АЛТЫНДЫ ОҢТҮСТІК 
КОРЕЯЛЫҚ ХВАН ДЭ ХОН, КҮМІСТІ КАНАДАЛЫҚ СТИВЕН 
ДЮБУА, ҚОЛАНЫ РЕСЕЙЛІК СЕМЕН ЕЛИСТРАТОВ ИЕЛЕНДІ. 
ЖАРЫСТАН СОҢ ӘДІЛ ҒАЛИАХМЕТОВ СҰХБАТ БЕРДІ.

Әділ ҒАЛИАХМЕТОВ, шорт-тректен Қазақстан құрамасының спортшысы: 

АСТАНАДА «АЛАУ» БАР,
БІРАҚ УФАҒА БАРУҒА МӘЖБҮРМІЗ
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3000 метрлік жарыс. 22 жастағы Ақнар 
Адаққызы германиялық 49 жастағы Клаудия 
Пехштейнмен бірге жарыс жолына шықты. 
Ақнар мұндай ірі жарысқа алғаш қатысып жат-
са, Пехштейн үшін бұл тоғызыншы олимпиада. 
Германия конькишісі 1994 жылы Лиллехамерде, 
1998 жылы Наганода олимпиада чемпионы 
болған кезде Ақнар дүниеге келмеген еді.

Пекинде 3000 метрлік жарыста Адаққызы 17-
орын, Пехштейн 20-орыннан көрінді. Жарыстан 
кейін тілшілер конькишімен тілдесті.

– Қазақ үшін ерекше қуанып тұрмын. Аз ұлт 
атынан жарысқа қатысу, олимпиадада күрескер-
лік таныту мен үшін мақтаныш. Мемлекетім үшін 
жарысқа қатысу – мен үшін абырой, даңқты іс. 
Мұны айтып жеткізу мүмкін емес, қатты толқып 
тұрмын. Өз елімде бірінші рет осындай ірі жа-
рысқа қатыстым. Бұл – болашағым үшін үлкен 
бастама. Осы жарыстан алған тәжірибем мен 
рухымды келесі жарыстарға пайдаланамын деп 
үміттенемін. Отбасым Шыңжаңда теледидардан 
көріп, қуанып отырған шығар, – деді спортшы.

Ақнарға ұйғыр, қазақ және басқа да мұсыл-
мандарға қысым жасалып жатқаны жайлы да 
сұрақ қойдым. Бұл сауалды халықаралық агент-
тіктің тілшілері де сұрады.

– Қазір олимпиадаға көңіл бөліп, сол тура-
лы айтсақ, – деп ол бұл сұраққа жауап беруден 
бас тартты.

БҰҰ мен басқа да халықаралық құқық қорға-
ушылар Пекин Шыңжаңда миллионға жуық 
ұйғыр, қазақ және басқа да мұсылмандарды ла-
герьлерге жазықсыз қамап, жұмысқа жегіп, бала 
тууды шектеп жатыр деп мәлімдеген. АҚШ, 
Ұлыбритания, Австралия бастаған бірнеше ел 
Шыңжаңдағы жағдайға байланысты Пекин олим-
пиадасына дипломатиялық бойкот жариялаған еді.

Қытай спортшылары Пекин олимпиадасында 
дипломатиялық бойкот жайлы айтудан қашаты-
ны байқалады.

Ақнар олимпиадада жүлде алу және әлемдік 
лидерлермен бәсекелесу қиын екенін түсінеді.

– Жарысқа шыққанда өзіммен өзім бәсеке-
лестім. Бар күшімді салып сырғанап, бұрынғы 
"өзімді" жеңдім. Себебі олимпиадада жеке нәти-
жемді жақсарттым. Яғни, бұрынғы жарыстармен 
салыстырғанда жақсы нәтиже көрсеттім, бірақ 
әлі жақсартуға мүмкіндік бар. Қай жерден әлсіз 
екенімді сеземін. Бұл олимпиадада жүлде жайлы 
ойламаймын, бастысы жарысқа қатысып, ләззат 
алсам болды. Алдағы жарыстарда жақсы нәти-
же көрсетуге тырысамын. Атақты неміс спорт-
шымен (Клаудия Пехштейнді айтады – ред.) бір-
ге жарысқан да рух сыйлады. Себебі бұрын оны 
теледидардан ғана көріп, оған еліктейтін едім, 
енді бірге жарысқа түстім, – деді ол.

АҚНАР ОЛИМПИАДА ЖОЛДАМАСЫН 
ҚАЛАЙ АЛДЫ?

Ақнарды "Қытай конькиінің атасы" атанып 
кеткен Синь Цяшань жаттықтырады. Конькиден 
Қытайдан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы 

Ян Янды баптаған Цяшань Ақнар жайлы Sports 
Data Warehouse агенттігіне "нәтижесі қатты жақ-
сарды, бірақ әлемдік мықтылармен бәсекелесу 
үшін әлі көп жұмыс істеу керек" деген.

Шыңжаң өлкесі Құтыби ауданында дүниеге 
келген Ақнар 2009 жылы шорт-трекпен айна-
лыса бастайды. 2012 жылы әкесі қатты ауырып, 
өмірден өткен соң анасы Хайнұрға көмектесу 

үшін жаттығуын тоқтатады. Кейін 2014 жылы 
мұз айдынға қайта оралып, Шыңжаң өлкесінің 
чемпионатында бестікке еніп, аймақтың құра-
масына қабылданады.

Бірақ шорт-трек спортынан Қытайдың 
ішіндегі бәсекелестік тым жоғары болған 
соң 2018 жылы коньки спортына ауысқан. 
Конькиге ауысқан соң алты айдың ішінде Ақнар 
Хельсинкиде өткен жастар арасындағы әлем 
кубогында 1500 метрде күміс медаль алған еді.

Ал 2019 жылы конькиден алғаш рет Қытай 
чемпионатына қатысып, 5000 метрде алтын, 
3000 күміс медаль иеленді. Бұған қоса, 2021 
жылы 3000 метрге жүгіруден де Қытай чемпи-
оны атанып, Пекин олимпиадасына жолдама 
алған.

Sports Data Warehouse агенттігіне берген сұх-
батында Ақнар "қиын сәт терімде анам қолдау 
білдіргенін" айт қан. Ал анасы Хайнұр "қызым 
жат  тығуда жүргенде үйді сағындым, қайта мын 
деп жиі жылайтын. Бірақ жұба тып, еңбектен деп 
айтатын едім" деген.

Ақнар жұрты қысым көріп, аңдуда өмір сүріп 
жатқан Шыңжаң өлкесінен олимпиадаға қаты-
сып жатқан санаулы спортшының қатарында. 
Шыңжаңда туған қазақтар Қадыс Беделхан мен 
Бәния Жәлен шаңғыдан Пекинде жарыс жолы-
на шығады.

Осыған дейін Қытай шыңжаңдық шаңғышы, 
ұлты ұйғыр Динигер Йиламуцзянды олимпи-
ада алауын жағуға таңдаған еді. Халықаралық 
ұйымдар мен сарапшылар Қытай ұйғыр спорт-
шысына алау жақтыруын "әдейі жасалған іс" 
деп сынға алған.

Руслан МЕДЕЛБЕК,
Азаттық радиосының тілшісі. 

Арнайы «Қазақ спорты» үшін,
Бейжіңнен (Қытай)

ГАЛЫШЕВАНЫҢ ҚАТЕЛІГІ

Олимпиада алдында әр спорт түрінен жүл-
деге болжам жасайтын америкалық Gracenote 
cараптама орталығы қаңтарда "Юлия Галышева 
могулдан Пекин ойындарында күміс алады" 
деп болжаған еді. Ал олимпиада басталғанда 

орталық сарапшылары болжамдарын қайта өз-
гертіп, Галышеваны жүлдеге ілінетіндер қата-
рынан алып тастап, 4-орынға ысырған.

Бірақ 29 жастағы Галышева Қытайда су-
перфиналға шыққан үздік алтылықтың қата-
рына ене алмады. Спортшы бірінші финалда 
74,97 ұпай алып, екінші финалға 7-орынмен 
шыққан еді. Екінші финалда бір трамплин-
нен секіру кезінде қателесіп, суперфиналға 

өтпеді. Галышеваның нәтижесі – 11-орын.
Спортшы үшін 2020-2021 жылғы қысқы мау-

сым сәтті болып, Алматыда өткен әлем чемпио-
натында могулдан күміс алған еді, бірақ биылғы 
2021-2022 жылғы қысқы маусым Галышева 
үшін сәтсіз болды. Себебі биылғы маусымда 
ол әлем кубогы кезеңдерінде де үштікке ене 
алмады. Ұлттық құраманың бас бапкері Елена 
Круглыхина Галышеваның жарақаты барын ай-
тып, биылғы қысқы маусымдағы сәтсіздіктерді 
сонымен байланыстырған еді.

Галышева олимпиададағы сәтсіздігінен кей-
ін журналистер алдына шықпады, нәтижесіне 

қатысты әзірше ешқандай пікір білдірмеді.
Пекин олимпиадасында могулдан сынға 

түскен 16 жастағы Анастасия Городко 21-
орын, 20 жастағы Аяулым Әмренова 22-орын, 
17 жастағы Олеся Граур 28-орыннан көрін-
ді. Олимпиада алтынын австралиялық 23 
жастағы Джакара Энтони, күмісті америкалық 
25 жастағы Джелин Коф, қоланы ресейлік 19 
жастағы Анастасия Смирнова иеленді.

Руслан МЕДЕЛБЕК,
Азаттық радиосының тілшісі. 

Арнайы «Қазақ спорты» үшін,
Бейжіңнен (Қытай)

«ҚАЗАҚ ҮШІН ЕРЕКШЕ ҚУАНЫП ТҰРМЫН»

«ЖАСЫ КЕЛДІ». ГАЛЫШЕВАНЫҢ 
ОЛИМПИАДАДАҒЫ ЖЕҢІЛІСІНЕ НЕ СЕБЕП?

ШЫҢЖАҢ ҚАЗАҒЫ АҚНАР 
АДАҚҚЫЗЫ ҚЫТАЙ ҚҰРАМАСЫ 
САПЫНДА КОНЬКИДЕН ПЕКИН 
ОЛИМПИАДАСЫНА ҚАТЫСЫП 
ЖАТЫР. ЖАРЫСТАН СОҢ ҚАЗАҚ 
КОНЬКИШІДЕН КАРЬЕРАСЫ, 
ОТБАСЫ, ШЫҢЖАҢДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ 
ЖАЙЛЫ СҰРАҒАН ЕДІК.

ПЕКИН ҚЫСҚЫ ОЛИМПИАДАСЫНДА ФРИСТАЙЛДЫҢ МОГУЛ ТҮРІНЕН 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЮЛИЯ ГАЛЫШЕВА ДА МЕДАЛЬ ИЕЛЕНЕ АЛМАДЫ. 2018 
ЖЫЛҒЫ ПХЕНЧХАН ОЛИМПИАДАСЫНЫҢ ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРІ ҚЫТАЙДАҒЫ 
ОЙЫНДАРДА ҚАТЕЛЕСІП, ҮЗДІК АЛТЫЛЫҚҚА ДА ЕНБЕЙ ҚАЛДЫ.

Юлия Галышева Бейжің олимпиадасында. 6 ақпан 2022 жыл. Аяулым Әміренова олимпиада ойындарында. 3 ақпан 2022 жыл.
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ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ.  
1996 ЖЫЛ.  

КОНСТАНТИН ЕРЁМЕНКО 
(РЕСЕЙ) – 8 ДОП; 

Ресей футзалында аты аңызға айналған 
Константин Еременко 1996 жылы Испанияның 
Кордова қаласында өткен Еуропа чемпионатын-
да 8 доп соғып, турнирдің үздік мергені атанды. 
Топтық сайыста төрт рет қанжығасы майланған 
ресейлік аяқдоп шебері жартылай финалда 
Бельгия қақпасынан екі мәрте саңлау тапты. Осы 
ойында Ресей 6:2 есебімен жеңіске жетті. Ал, 
финалда Константин Еременко бастаған құрама 
жарыс қожайындарынан 3:5 есебімен ұтылды. 
Бұл ойында да ресейлік сұрмерген дубль авто-
ры атанды.

2010 жылы 39 жасында көз жұмған 
Константин Еременко өзінің спорттық ғұмы-
рында 1132 гол соққан. Сондықтан да болар, 
оның жанкүйерлер арасында «Орыс Пелесі» 
деген лақап аты да бар. 

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ.  
1999 ЖЫЛ.

КОНСТАНТИН ЕРЁМЕНКО (РЕСЕЙ) –  
11 ДОП; 

Испания 1999 жылы қатарынан екінші мәр-
те Еуропа чемпионатын қабылдады. Бұл жолғы 
турнир УЕФА аясында өткендіктен, ресми 
түрде бірінші Еуропа чемпионаты деп есепте-
уге болады. Турнир жеңімпазы болып, Ресей 
құрамасы танылды. Олар финалда Испанияны 
пенальти сериясынан сүріндірді. Ал, сұрмер-
гендер тізімін сол баяғы Константин Еременко 
бастады. Ол турнир барысында 11 гол соқты. 
Оның алтауын топтық турнирде Италия, 
Бельгия, Португалия сияқты мықтылардың 
қақпасына тоғытса, төрт гол жартылай финал-
да Нидерланд қақпасына соғылды. Финалда 
Константин Еременко Испания құрамасының 
қақпасынан да саңлау тапты. Осылайша ол 
«турнирдің сұрмергені» деген атақтан бөлек, 
Еуропа чемпионатының «үздік ойыншысы» 
атағын да жеңіп алды. 

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ. 2001 ЖЫЛ.  
СЕРГЕЙ КОРИДЗЕ (УКРАИНА)  – 7 ДОП; 

2001 жылы Ресейдің Мәскеу қаласында 
өткен Еуропа чемпионатының бас мергені – 
Сергей Коридзе. Украиналық маман бүгінде 
Қазақстан құрамасының бапкерлер штабында 
жұмыс істейді. 

Сергей Коридзе 2001 жылғы Еуропа чемпи-
онатында 7 голдың авторы атанды. Оның алта-
уын топтық сайыста, біреуін жартылай финалда 
соқты. Украина осы чемпионатта күміс жүлдеге 
ие болды. Финалда Испаниядан ұтылды – 1:2. 

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ. 2003 ЖЫЛ.  
СЕРГЕЙ КОРИДЗЕ (УКРАИНА) – 7 ДОП; 

2003 жылы Италияның Аверса және Казерта 
қалаларында өткен Еуропа чемпионатында 
Сергей Каридзе тағы да 7 гол соғып, сұрмерген 
атанды. 

Алайда, бұл жолы да Украина құрамасының 
чемпион атануына көмектесе алмады. Украина 
құрамасы финалға жеткенімен шешуші ойында 
Италиядан жеңілді (0:1). 

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ. 2005 ЖЫЛ. 
ФЕРНАНДО ГРАНА (ИТАЛИЯ) – 6 ДОП;

2000-жылдардың ортасында Италияда кіші 
футболдың дәуірі жүріп тұрды. Оған себеп, ита-
льяндықтар тоқсаныншы жылдардың соңында 

құрамаға бразилиялықтарды шақыра бастады. 
Тіпті бір кездері Италия құрамасының сексен 
пайызын латынамерикандықтар құрайтын. 
Соның да әсері болар, Италия 2003 жылы Еуропа 
чемпионы, 2004 жылы әлем чемпионатының 
күміс жүлдесіне ие болды. 

2005 жылы Чехияның Острава қаласында ұй-
ымдастырылған Еуропа чемпионатында Италия 
құрамасының ойыншысы Фернандо Грана 6 доп-
пен турнирдің сұрмергені атанды. 

Грано Бразилияда туып-өскен. 1999 
жылы Италия азаматтығын алды. 2003 жылы 
Италияның Еуропа чемпионы атануына осы 
Грана бастаған бразилиялық легионерлердің 
көмегі көп тиді. Грананың өзі 2005 жылғы 
Еуропа чемпионатының бас мергені атанды – 
6 доп;

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ. 2007 ЖЫЛ. 
СИРИЛО (РЕСЕЙ), ДАНИЭЛЬ 
(ИСПАНИЯ), ПРЕДРАГ РАИЧ 

(СЕРБИЯ) – 5 ДОП; 

Байқап отырғандарыңыздай, 2007 жылғы 
Еуропа чемпионатының «сұрмерген» атағын үш 
футболшы бөлісті. 

Ресей сапында 2006-2014 жылдар аралығын-
да өнер көрсеткен Сирило Бразилияның тума-
сы. 2003 жылы «Спартак» клубына келіп, екі 
жылдан кейін Ресей азаматығын алды. Үш рет 
Еуропа чемпионатының жүлдегері болды. Ресей 
құрамасында ойнаған бразилиялықтардың ішін-
де керемет ойынымен көзге түскен осы Сирило 
болатын. 

Испания құрамасындағы үздік шабуыл-
шылардың бірі Даниэльдің де ежелгі отаны – 
Бразилия. 1995 жылы Испанияның «Мехорада» 
клубына келген ойыншы бір жылдан кейін аза-
маттық алды. 

Ал Предраг Раичқа келсек, бұл ойыншы топ-
тық ойында-ақ, бес доп соғып, Чемпионаттың 
бас мергеніне айналды. Сербия құрамасы Ресей, 
Испания, Украина сияқты азулы команда-
лармен ойнағанына қарамастан, Райчтың бұл 
турнирде айы оңынан туды. Ол Ресей және 
Украина құрамаларының қақпасына қос-қо-
стан гол соқса, Испания қақпасын бір мәрте 
дәл көздеді. 

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ. 2010 ЖЫЛ. 
БИРО ЖАДЕ (ӘЗІРБАЙЖАН), ХАВИ 

РОДРИГЕС (ИСПАНИЯ), ЖОЭЛ КЕЙРУШ 
(ПОРТУГАЛИЯ), СААД АССИС (ИТАЛИЯ) 

– 5 ДОП; 

2010 жылы Венгрияның Будапешт және 
Дебрецен қалаларында өткен Еуропа чемпиона-
тында алғаш рет 12 команда қатысты. Турнирдің 
бас жүлдесі бесінші мәрте Испанияға бұйырды. 
Ал, мергендерге келсек, бұл жолы төрт ойын-
шы мәртебелі атақтың иелері атанды. Атап ай-
тсақ, Биро Жаде (Әзірбайжан), Хави Родригес 
(Испания), Жоэл Кейруш (Португалия), Саад 
Ассис (Италия) сынды аяқдопшылар бес доп-
тан соғып, сұрмергендер тізімінде қатар тұрды. 

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ. 2012 ЖЫЛ. 
ТОРРАС (ИСПАНИЯ) – 5 ДОП; 

Испания құрамасының сапында жасындай 
жарқыраған Хорди Торрас кіші футболда кере-
мет нәтижеге қол жеткізген әлемдегі санаулы ой-
ыншылардың бірі. Ол әлем чемпионы, Еуропаны 
төрт дүркін жеңімпазы. Құрлықаралық кубоктың 
иегері. Сонымен қатар, УЕФА кубогында екі рет 
бас жүлдеге ие болды. 

2012 жылы Хорватияның Загреб және Сплит 
қалаларында өткен Еуропа додасында Торрас 
тағы бір тарихи атаққа қол жеткізді. Ол жоға-
рыда аталған жетістіктеріне «Еуропа чемпио-
натының сұрмергені» деген атақты қосып алды. 
Торрас турнир барысында қарсыластар қақпа-
сын бес рет нысанаға алды. 

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ. 2014 ЖЫЛ. 
ЭДЕР ЛИМА (РЕСЕЙ) – 8 ДОП; 

Эдер Лима – Ресей футзал тарихында Еуропа 
чемпионатында сұрмерген атанған екінші бра-
зилиялық легионер.  

Бразилия ойыншысы 2006 жылдан 2017 жылға 
дейін Югорсктің «Газпром-Югра» командасының 
намысын қорғады. 300-ден астам ойын өткізді. 
Ресей құрамасындағы алғашқы ойынын 2009 
жылғы әлем чемпионатында Соломан аралдарына 

қарсы өткізіп, жеті голдың авторы атанды. Осы 
ойында Ресей 16:0 есебімен жеңіске жетті. 

Лима – Бельгияның Антверпен қаласында ұй-
ымдастырылған Еуропа чемпионатында 8 голды 
өз еншісіне жазды.  

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ. 2016 ЖЫЛ. 
МИГЕЛИН (ИСПАНИЯ), МАРИО 
РИВИЛЬОС (ИСПАНИЯ), АЛЕКС 

(ИСПАНИЯ), РИКАРДИНЬЮ 
(ПОРТУГАЛИЯ), СЕРІК ЖАМАНҚҰЛОВ 

(ҚАЗАҚСТАН) – 6 ДОП; 

2016 жылы Сербияның Белград қаласында 
өткен Еуропа чемпионаты Қазақстан футзалы 
үшін жақсы жаңалыққа толы болды. «Кәрі құр-
лықтың» басты бәсекесіне тұңғыш рет рет қа-
тысқан еліміздің аяқдопшылары Чемпионаттың 
қола жүлдесін жеңіп алды. Сонымен қатар, 
ұлттық құраманың белді ойыншыларының 
бірі Серік Жаманқұлов 6 доп соғып мергендер 
тізімінде болды. Жаманқұловтан бөлек, бұл чем-
пионатта Мигелин, Марио Равильос, Алекс сын-
ды испаниялықтар да өз еншілеріне алты голдан 
жазды. Аты аңызға айналған португалиялық 
Рикардиньюдің де қанжығасында алты гол бар.  

Серік Жаманқұлов Қазақстан футзал та-
рихында Еуропа чемпионатында гол соққан 
алғашқы футболшы. Ол топтық бәсекенің бірін-
ші турында Ресей қақпашысын қапы қалдырды. 
Одан кейінгі ойында Жаманқұлов Хорватияның 
қақпасын екі мәрте дәл көздеді. Ширек, жарты-
лай және финалдық ойындарда да Жаманқұлов 
алаңнан гол соқпай шықпады. 

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ. 2018 ЖЫЛ. 
РИКАРДИНЬЮ (ПОРТУГАЛИЯ) – 7 ДОП; 

Португалияның аты аңызға айналған ой-
ыншысы Рикардинью 2016 жылы тұңғыш рет 
Еуропа чемпионы атанды. Тек атанып қана қой-
ған жоқ, турнирдің сұрмергені атағымен қоса 
«үздік ойыншы» деген атақты бірге ала кетті. 

Словенияда Рикардинью 7 гол соқты. Былтыр 
Литвада өткен әлем чемпионатынан кейін пор-
тугалиялық сұрмерген спорттық карьерасын 
аяқтады. 

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТТАРЫНДА ГОЛ СОҚҚАН  
ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫНЫҢ ОЙЫНШЫЛАРЫ

№ Аты-жөні Еуро-2016 Еуро-2018 Еуро-2022 Барлығы
1 Дуглас 4 4 4 12
2 Серік Жаманқұлов 6 3 - 9
3 Біржан Оразов - 1 7 8
4 Игита 1 1 1 3
5 Тайнан - 3 3
6 Азат Валиулин - - 2 2
7 Лео 2 - - 2
8 Шыңғыс Есенаманов 1 - - 1
9 Дәурен Нұрғожин 1 - - 1
10 Димаш Сүйлейменов 1 - - 1
11 Жомарт Тоқаев - - 1 1
12 Михаил Першин - 1 - 1
13 Арнольд Кнауб - - 1 1
14 Александр Довгань 1 - - 1
15 Таку - 1 - 1
Барлығы 17 14 16 47

СҰРМЕРГЕНДЕР

Бетті дайындаған – Заңғар КЕРІМ 2016 жылы С.Жаманқұлов (№5) 6 доп соғып мергендер тізімінде болды

Б.Оразов ортада (№8)
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ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 60-Х ГОДОВ И ДО НАЧАЛА 90-Х НА 
ЛЕДОВЫХ АРЕНАХ СССР БЛИСТАЛА ДРУЖИНА АЛМАТИНСКОГО 
“ДИНАМО”. ВЕДОМАЯ ТРЕНЕРСКИМ ДУЭТОМ ЭДУАРД АЙРИХ - 
КАЗБЕК БАЙБУЛОВ, А ЗАТЕМ И ИХ ВОСПИТАННИКОМ БОРИСОМ 
ЧЕХЛЫСТОВЫМ, ЭТА ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА СОБИРАЛА ЗИМОЙ 
ПОЛНЫЕ СТАДИОНЫ.

Хоккей с мячом тогда во всем 
Союзе, в том числе и в Казахстане, 
был невероятно популярен. Сейчас, 
увы, об этом приходится только 
мечтать. Но в памяти болельщиков 
остались не только рекорды, голы и 
звания, но и интересные, поучитель-
ные, а порой и забавные истории, 

произошедшие с игроками и трене-
рами алматинского “Динамо”.

В спорте есть тренеры, кото-
рые творчески относятся к каждо-
му занятию. Таким был и Казбек 
Давлетбекович Байбулов.

Ни одно занятие, проводимое им, 
не было похоже на предыдущее. На 
тренировки динамовцев Алматы при-
ходили смотреть многие известные 
специалисты. Особенно наставники 
соперников. Вот какой случай расска-
зал Борис Александрович Чехлыстов:

- Мы были на выезде. За трени-
ровкой, которую проводил Казбек 
Давлетбекович, как всегда, наблю-
дали россияне. После завершения 
занятий один авторитетный специа-
лист подошел к Байбулову и, обняв 
его, сказал: “Ты не тренировку про-
водил. Ты концерт для души давал”. 
Не раз мы слышали и лестные отзы-
вы о наших занятиях и от прослав-
ленных игроков. К примеру, Евгений 
ПАПУГИН и Валерий МАСЛОВ го-
ворили: “Вот почему алматинские 
динамовцы так здорово играют?” Ни 
одна команда Советского Союза не 
проводила такие тренировки. Даже 
московское “Динамо”, костяк кото-
рой составляли члены национальной 
сборной.

Уделяли наши наставники вни-
мание не только тактике и страте-
гии, но и физическим упражнениям. 
Байбулов все время твердил: “Если 
вы выдержите два тайма и еще сы-
граете на таком же уровне дополни-
тельный матч, вам равных не будет”. 
Так готовил он спортсменов мораль-
но и психологически. Через некото-
рое время динамовцы рвали всех. 
Забивали очень много. Россияне все 
время шутили над казахстанцами: 
“Урюки приехали и забили град мя-
чей”. И это правда. Некоторые сопер-
ники считали за честь, что в их воро-
тах побывало меньше десяти голов.

Были даже случаи, когда хозяева 
отправляли своих парламентариев в 

раздевалку к казахстанцам. “Много 
не забивайте”, - просили они. Ведь 
были случаи, когда и по двадцать раз 
за матч поражали ворота соперника 
алматинцы.

- Выступали как-то в Омске, 
- вспоминает Борис Чехлыстов. - 
После первого тайма ведем уже 6:0. 
К нам приходит в раздевалку руко-
водитель омского клуба по фамилии 
МУХА и говорит: “Ребята, просьба 
много нам не забивать. У нас на три-
буне сегодня партийные работники 
города. Могут нас не понять”. Мы бы 
рады. Да вот ноги сами несли к воро-
там соперников. Накидали им “пол-
ные штаны”. Аналогичные просьбы 
были в Иркутске, Новосибирске и 
других городах России.

Было это в конце 60-х годов. 
Приехали хоккеисты алматинского 
“Динамо” в Горький (нынче Нижний 
Новгород) на очередную календарную 
игру против местного “Старта”. На 
улице мороз под сорок градусов. В та-
кую погоду хороший хозяин собаку на 
улицу не выгонит. А наставник алма-
тинцев Казбек Байбулов назначил тре-
нировку. Хоккеисты пришли в разде-
валку, а переодеваться не хотят. Казбек 
несколько раз забегал к ним: “Ну что, 
давайте потренируемся. Время идет”, - 
говорил он. Но игроки не торопились. 
А вдруг отменят тренировку. В такой 
мороз какие занятия?

Но наставник был непреклонен. 
И тогда полузащитник Валентин 
СЕМЕНОВ решил помочь своему 
тренеру. Подходит он к нападающему 
Юрию ВАРЗИНУ и говорит: “Давай 
поспорим на литр водки, что я сей-
час в одной маечке и трусах выеду на 

стадион и промчусь два круга по бе-
говой дорожке”. Все ждут развязки. А 
Варза возьми да и скажи: “Струсишь. 
Посмотри, какой жуткий холод на 
улице. Сразу все отморозишь к чер-
товой матери. Потом без наследника 
останешься”.

Но Валентин сказал ребятам: 
“Вы будете свидетелями. Поехали, 
одевайтесь”. И, как рассказал ныне 
здравствующий Борис Чехлыстов, 
все ребята быстро оделись и выско-
чили на лед лицезреть это действо. 
Семенов действительно под апло-
дисменты и хохот своих партнеров 
проехал два круга в трусах и майке и 
забежал под трибунное помещение 
стадиона. А ребята получили заряд 

бодрости и урок мужества от своего 
друга. И в охотку откатали очередную 
тренировку.

На другой день они снова выш-
ли на лед, уже в официальном 
матче. Теперь Варзин поспорил с 
Семеновым, что забьет в этой встрече 
гол. И забил. Никто никому должен 
не остался. Они оба помогли своему 
клубу одержать победу. А такие спо-
ры между ними продолжились и в 
дальнейшем. И всегда шли на пользу 
коллективу.

Юрия Варзина, приехавшего в 
1966 году из свердловского СКА в 
алматинское “Динамо”, уважали не 
только болельщики - с ним считались 
и хоккеисты.

- Более талантливого игрока я не 
видел, - говорит его партнер по атаке 
Борис Чехлыстов. - Не случайно он 
четырежды выигрывал чемпионат 
мира в составе сборной СССР. И в 
“Динамо” он не растерял свой талант. 
Хотя перед отъездом в Алма-Ату на-
ставники национальной команды на 
нем поставили крест. Дело в том, что 
Юрий Федорович частенько нарушал 
спортивный режим. Но на площадке 
преображался…

- Это был очень талантливый 

игрок, - рассказывал другой его пар-
тнер Александр ИОНКИН.

- Он умел читать игру. Мог такое 
сотворить на льду - никому даже во 
сне не приснится! Находил брешь в 
обороне соперников и поражал воро-
та. У него был дар форварда от при-
роды. Просто диву даешься таким 
действиям. Надо было учебники в ту 
пору по нему писать.

Ветераны еще рассказали, как 
Варза не попал в список сборной СССР 
на очередной чемпионат мира. А тут 
игра в Москве против одноклубников 
из столицы. Что творил в этом матче 
Варзин, описанию не подлежит! Он 
оборону москвичей просто затерро-
ризировал. И издевательски забил мяч.

- Не успели мы после встречи в 
раздевалку зайти, - продолжает Борис 
Чехлыстов, - а там уже главный тренер 
сборной СССР Василий Дмитриевич 
ТРОФИМОВ. Он и говорит Эдуарду 
Фердинандовичу Айриху: “Завтра 
вы будете в Алма-Ате, а послезавтра 
чтобы документы на Варзина были у 
меня”. И он включил Юру в состав 
сборной. По информации time.kz 

Алим АНАПЬЯНОВ

С мячом Юрий ВАРЗИН

Казбек БАЙБУЛОВ

Борис ЧЕХЛЫСТОВ Александр ИОНКИН

ОЛИМПИЙСКИЙ ФИНАЛ: ИТОГИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 
ДНЯ ОИ-2022 С УЧАСТИЕМ КАЗАХСТАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Первой, кто выступил 9 
февраля, стала горнолыжница 
Александра Троицкая. В слало-
ме ей предстояло совершить две 
попытки, по итогам которых скла-
дывался бы ее итоговый результат. 
Однако она не смогла финиши-
ровать во время первого спуска, 
тем самым прекратив борьбу на 
Олимпиаде-2022.

Впервые на Олимпиаде вы-
ступил казахстанец в лыжном 

двоеборье. В этом виде спор-
та страну представил Чингиз 
Ракпаров. Первым видом про-
граммы стали прыжки на лыжах с 
трамплина. Ракпаров показал 79.5 
метра, набрав в итоге 69.9 балла. 
Согласно системе Гундерсена, на 
старт второго вида соревнователь-
ной программы - лыжной гонки - 
он вышел 38-м с отставанием от 
лидера в 4 минуты 12 секунд.

В гонке на 10 километров 

Чингиз финишировал 41-м из 44-х 
участников.

Очень насыщенным полу-
чился день для шорт-трекистов, 
апогеем выступлений которых 
стал финал с участием Адиля 
Галихаметова. Спортсмен про-
бился в главный забег на дис-
танции 1500 метров, составив 
конкуренцию многим именитым 
спортсменам - за медали также 
бились олимпийские чемпионы 
и призеры ОИ братья Шаолинь 
и Шаоанг Лю (Венгрия), победи-
тель Олимпиады россиянин Семен 
Елистратов, чемпион мира из 
Южной Кореи Хван Дэхен. 

В итоге победителем интри-
гующей борьбы вышел Хван 
Дэхен. На второе место пробился 

канадец Стивен Дюбуа, а Семен 
Елистратов финишировал третьим 
(судьбу второго и третьего мест ре-
шил фотофиниш). Галиахметов в 
свою очередь показал восьмой ре-
зультат. Впереди у него еще один 
старт. Он выступит на дистанции 
500 метров.

В этом же виде выступил и 
Денис Никиша. Однако в 1/4 фи-
нала он совершил падение, полу-
чив от судей пенальти. Также по-
сле контакта с соперницей упала и 
Ольга Тихонова. В своем забеге 
на дистанции 1000 метров казах-
станка стала третьей. Данный ре-
зультат не позволил ей пройти в 
следующий круг.

Фото прессслужба  
НОК Казахстана

В ПЕКИНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ (09.02.2022) 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-2022 С УЧАСТИЕМ 

КАЗАХСТАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ. АТЛЕТЫ СБОРНОЙ 
ВЫСТУПИЛИ В ТРЕХ ВИДАХ СПОРТА, ГДЕ НАИВЫСШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ПРИНАДЛЕЖИТ ШОРТ-ТРЕКИСТАМ, СООБЩАЕТ 
OLYMPIC.KZ.
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Лёд озера для занятий подгото-
вили сами спортсмены, тренировки 
проходят по расписанию. Чиновники 
обратили внимание на жалобы спор-
тсменов только после шквала крити-
ки в соцсетях.

«Ледовое покрытие находит-
ся в неудовлетворительном со-
стоянии. Поэтому нет возмож-
ности качественно проводить 

тренировочный процесс для ко-
манды по хоккею. Таким образом, 
доверительному управляющему 
рекомендовано в кратчайшие сро-
ки привести в порядок ледовое 
покрытие и обеспечить условия 
для массового катания и трениро-
вок по хоккею», - сказал Далелбек 
Нурбек, специалист отдела спорта 
акимата Балхаша.

Чемпионат по стрельбе из лука 
был посвящён 100-летию дважды 
Героя Советского Союза Талгата 
Бигельдинова и был организован 
управлением физической культуры 
и спорта Мангистауской области в 
минувший четверг, 3 февраля.

Участниками стали юноши 

2003-2010, 2011-2014 годов рожде-
ния из районов и городов региона.  
Стрельбы проводились по принципу 
индивидуального зачёта.

Победителей и призёров награ-
дили кубками, медалями и дипло-
мами. Также были вручены ценные 
подарки.

Представители казахстанской промоутерской компании Suleimen Promotions 
встретились с главой Top Rank Бобом Арумом и пригласили его на юбилейную, 
60-ю конвенцию WBC в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.

Руководители казахстанской организации Ибрагим и Халиолла Акдрашевы, 
а также Танат Нуршин встретились с легендарным промоутером и обсудили 
его приезд в Казахстан и дальнейшее сотрудничество. 

"Спасибо, и хочу сказать, что с нетерпением жду приезда в Казахстан на 
60-летие конвенции WBC. В прошлый раз были с женой в Казахстане. Мы 
прекрасно провели время. Особо хотел выделить гостеприимство. Я полюбил 
казахстанцев. Надеюсь, с командой из Suleimen Promotions будем делать боль-
шие дела по всему миру. Алга, Казахстан!" - отметил Арум.

Отметим, что юбилейная, 60-я конвенция WBC (Всемирного боксерского 
совета) пройдет в сентябре в Казахстане.

Жумабайкызы стала третьим игроком сборной в России: ранее в "Енисей" 
перешла Аида Гайстенова, в ЦСКА - Юлия Мясникова.

"Карина уже успела провести первую тренировку в составе новой коман-
ды", - информирует источник.

Новый клуб казахстанки является четырехкратным чемпионом России 
(1999, 2000, 2013, 2018) и двукратным обладателем Кубка страны (1998, 2014).

ЛЁД ТРОНУЛСЯ

В ЯБЛОЧКО

«БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
БОЛЬШИЕ ДЕЛА»

ПЕРЕШЛА  
В РОССИЙСКИЙ КЛУБ

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА БАЛХАША ВЫНУЖДЕНА ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
НА ЛЬДУ ОЗЕРА. ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ 
ВЗЯЛ МЕСТНЫЙ СТАДИОН В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НЕ 
ПОДГОТОВИЛ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ КАТАНИЙ.

ЮНЫЕ ЛУЧНИКИ ПОКАЗАЛИ СВОЁ МАСТЕРСТВО В МАНГИСТАУ. 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВИДУ СПОРТА ПРОШЛИ 
В ЖЕТЫБАЕ, РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ КАРАКИЯНСКОГО 
РАЙОННОГО ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА ДУЙСЕНБАЙ АТАГАРАЕВ.

БОБ АРУМ АНОНСИРОВАЛ СОТРУДНИЧЕСТВО  
С КАЗАХСТАНСКОЙ ПРОМОУТЕРСКОЙ КОМПАНИЕЙ

ПОЛУЗАЩИТНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА 
КАРИНА ЖУМАБАЙКЫЗЫ ПОДПИСАЛА КОНТРАКТ С 
РОССИЙСКИМ "РЯЗАНЬ-ВДВ", СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА КФФ.

БОЙ НА ШПАГАХ
СПОРТСМЕНКА ИЗ КАЗАХСТАНА СОФИЯ НИКОЛАЙЧУК 
СТАЛА ТРЕТЬЕЙ НА ЮНИОРСКОМ ЭТАПЕ КУБКА МИРА 
ПО ФЕХТОВАНИЮ НА ШПАГЕ В КИЕВЕ.

На сайте Olympic.kz сообщается, что спортсменка дошла до 
полуфинала турнира. В этом раунде ей противостояла россиянка 
Яна Бекмурзова. Сильнее оказалась соперница.

К слову, Бекмурзова в итоге завоевала золотую медаль, по-
бедив в финале соотечественницу Анастасию Назарову.

КАРАГАНДИНСКИЙ 
УЛЬТРАМАРАФОНЕЦ 
НАМЕРЕН ПРЕОДОЛЕТЬ 440 
КИЛОМЕТРОВ. ОН УЖЕ ВНЕСЁН 
В КАЗАХСТАНСКУЮ КНИГУ 
РЕКОРДОВ. В ПРЕСС-СЛУЖБЕ 
АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩИЛИ, ЧТО 
СОТРУДНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ЗАНГАР 
АЛКЕНОВ ГОТОВИТСЯ К 
НОВОМУ УЛЬТРАМАРАФОНУ.

«Это будет моё финальное вы-
ступление. Спортом заниматься, ко-
нечно, не брошу, буду поддерживать 
физическую форму, но без марафо-
нов. В этом году хочу покорить 440 
км. Сейчас мы разрабатываем марш-
рут. Это достижение я хочу приу-
рочить к 30-летию Вооруженных 
сил Казахстана», – рассказывает 
Алкенов.

В мае прошлого года он пробежал 
расстояние в 320 км. Рекордный за-
бег фиксировался с помощью специ-
альных датчиков, отслеживался ме-
диками и занял почти 45 часов.

У ультрамарафонца немало до-
стижений. Он мастер спорта по қазақ 
күресі, кандидат в мастера спорта по 
дзюдо. После травмы в 2012 году 

боевые искусства сменил на бег на 
длинные дистанции.

"Сон - 48 часов, отдых - каждые 40 
километров. Думаю, что всё пройдёт 
на хорошем уровне. Если этот мара-
фон будет успешным для меня, то 
планирую на следующий год пробе-
жать 1 000 километров по маршруту 
Караганда - Алматы", - говорит Зангар.

ЗИМНИЙ МАРАФОН

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
В UFC ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ТРЕТЬЮ 
ПОБЕДУ ШАВКАТА РАХМОНОВА (15-0)  
В ПРОМОУШЕНЕ И ПРЕДПОЛОЖИЛИ,  
С КЕМ КАЗАХСТАНЕЦ МОЖЕТ ПРОВЕСТИ 
ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК. 

Последним соперником Шавката стал 
Карлстон Харрис (17-5) из Гайаны. После по-
беды над ним казахстанец обратился к прези-
денту UFC.

"Все было готово для того, чтобы Шавкат 
Рахмонов сделал шаг назад в прошлую суб-
боту вечером. Для большинства статус непо-
бежденного и два финиша в UFC повышают 
уровень шумихи и заставляют потенциально-
го бойца начать немного верить в эту шумиху. 
Тогда страдают выступления. Но только не 
Рахмонов, который был впечатляющим, как 
никогда, нокаутировав парня, у которого было 
достаточно навыков и опыта, в лице Карлстона 
Харриса. Когда все закончилось, стало ясно, 
что у Рахмонова есть не только талант, но и 
настрой, способный встряхнуть дивизион по-
лусреднего веса. Что дальше? Джефф Нил", - 
пишет сайт организации.

КАПИТАН КОМАНДЫ
КОРЛАН ЖАКАНША СТАЛ НОВЫМ КАПИТАНОМ 
СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, 
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА КАЗАХСТАНСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ БОРЬБЫ.

Жаканша является призером чемпионата мира, чемпионатов 
Азии, а также чемпионата мира среди военнослужащих. 29-лет-
ний борец выступает в весовой категории до 55 килограммов.

Его брат-близнец Баглан в 2021 году дебютировал в MMA. 
Отметим, что предыдущий капитан Алмат Кебиспаев завер-

шил выступления и начал тренерскую карьеру.

ПОД МУЗЫКУ АБАЯ 
ЛАТВИЙСКИЙ ФИГУРИСТ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВ ВЫСТУПИЛ 
В КОРОТКОЙ ПРОГРАММЕ НА ОЛИМПИАДЕ-2022 ПОД 
КОМПОЗИЦИЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА "АЙТТЫМ СӘЛЕМ, 
ҚАЛАМҚАС", СООБЩАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ VESTI.KZ.

За свое выступление Васильев набрал 85,30 балла и занял про-
межуточное седьмое место. В четверг, 10 февраля, на Играх-2022 
пройдет произвольная программа среди мужчин.

В конце января на чемпионате Европы по фигурному 
катанию Васильев выиграл бронзовую медаль. Это 
его высший успех в карьере и лучший  
результат в истории латвийского 
фигурного катания. Для Васильева 
Олимпиада в Пекине стала второй в  
карьере. В Пхенчхане-2018 он занял 19-е 
место.

Его тренером является Стефан Ламбель - друг казахстанского 
фигуриста Дениса Тена. Вероятно, поэтому была выбрана компо-
зиция Абая.



8

• Тапсырыс – 163  • Таралымы – 3085 дана

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

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

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

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

24 қаңтарында қайта тіркелген. Тіркеу куәлігі № 16317Г.

Заңғар КЕРІМ – Бас редактор

Мәдина АСЫЛБЕКОВА – 
Бас редактордың орынбасары
Бек ТӨЛЕУОВ – жауапты хатшы
Оңдасын ЕЛУБАЙ – ШҚО-дағы меншікті тілші
Eдіге ОРАЗ – тілші
Әділбек ЫДЫРЫСОВ – менеджер
Зүлфия ЖҰМАҒҰЛОВА – есепші

Редакция мекенжайы: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы

Байланыс тел.: +77023840194 

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

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

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

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

«ТЕМІР АДАМ» 
АРГЕНТИНАЛЫҚ ШАБУЫЛШЫ СЕРХИО АГУЭРО 
ЖҮРЕК АҚАУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ 
СОҢЫНДА КАРЬЕРАСЫН АЯҚТАҒАН. ЖАҚЫНДА 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» МЕН «БАРСЕЛОНА» КЛУБЫНЫҢ 
БҰРЫНҒЫ ФУТБОЛШЫСЫ ОСЫ ЖАЙТҚА ҚАТЫСТЫ 
СҰХБАТ БЕРДІ.

 «Қателеспесем, маған бір апта немесе 10 күн бұрын 
футболмен қош айтысуым мүмкін екенін ескертті. Ал 
кейін нақты уақытын естігенде, бәрі біткендей көрінді. 
Сосын ӘбуДабиге кетіп қалдым. Өйткені кішкене өзімді 
сабырға шақыру керек болды. Ал қоштасатын күн келгенде 
бәрі реттелді», деді ол.

«Барселона» президенті Жоан Лапортамен конференция 
алдында кездестік. Екеуіміз жеделсатыға мініп, мен оты-
ратын үстелді көргенде жылап жібердім. Лапортаны құ-
шақтадым. Журналистердің алдына шығып, шешімді айту 
қиынға соқты. Ешкімнің көз жасымды көргенін қаламадым. 
Лапорта барлығын өз аузыммен айту керектігін түсіндірді. 
Сосын жинақталып, өз шешімімді түсіндірдім.

Ауруханада Агуэро үйіне жай ғана қайта алмайтынын 
естігенде ашуланған екен. Бұл жағдай 30 қазанда «Алавес» 
ойнынан кейін жүрмек талмасы ұстағанда болған.

«Менің жүрегім әдеттегіден сәл жылдамырақ соға 
бастады. Бұл аса күрделі деп ойламадым. Барлығы жақ-
сы болады деп үміттендім. Бірақ олар мені ауруханадағы 
шағын жалғыз бөлмеге жатқызып, айналамды мониторлар-
мен қоршап қойған кезде бірдеңе дұрыс емес екенін түсіндім.

Келесі күні оянғанда өзімді жақсы сезіндім. Ауруханадан 
шығатын уақыт келді. Алайда ешкім үйге қайта беруге бо-
латыны туралы айтпады. Сосын дәрігер келіп, жағдайды 
түсіндірді. Ол менің тағы бір күн қалуым керектігін ескерт-
ті. Не болып жатқанын өзім де ұқпадым. Ашуға ерік бердім. 
Өйткені үйге қайтқым келді. Дүйсенбі таңертең тұрға-
нымда, медбике мені ақылы клиникаға ауыстыратындарын 
айтты. Яғни толық тексеруден өтуім керектігін жеткізді. 
Сол кезде күмәндана бастадым».

БУБЛИК 
31-ОРЫНҒА 
КӨТЕРІЛДІ
КӘСІПҚОЙ ТЕННИСШІЛЕР ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (ATP) 
ӘЛЕМНІҢ ҮЗДІК ОЙЫНШЫЛАРЫНЫҢ РЕЙТИНГІН 
ЖАҢАРТТЫ

 Қазақстан көшбасшысы Александр Бублик Монпельедегі 
жеңісінен соң 31-сатыға жоғарылап, жеке рекордын жаңарт-
ты. Михаил Кукушкин бір сатыға, ал Тимофей Скатов пен 
Александр Недовесов екі сатыға көтерілді.

Ал әлемдік рейтингтің алғашқы ондығында өзгерістер 
жоқ:

ATP рейтингі. Топ-10:
1 (0). Новак Джокович (Сербия) – 10875
2 (0). Даниил Медведев (Ресей) – 9635
3 (0). Александр Зверев (Германия) – 7865
4 (0). Стефанос Циципас (Грекия) – 7145
5 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 6875
6 (0). Маттео Береттини (Италия) – 5018
7 (0).Андрей Рублев (Ресей) – 4565
8 (0). Каспер Рууд (Норвегия) – 4065
9 (0). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3818
10 (0). Янник Синнер (Италия) – 3495
31 (+4). Александр Бублик (Қазақстан) – 1538
165 (+1). Михаил Кукушкин (Қазақстан) – 393
181 (-1). Дмитрий Попко (Қазақстан) – 356
234 (+2). Тимофей Скатов (Қазақстан) – 265
353 (-2). Денис Евсеев (Қазақстан) – 127
551 (+1). Александр Недовесов (Қазақстан) – 57
696 (0). Бейбит Жукаев (Қазақстан) – 35
776 (0). Григорий Ломакин (Қазақстан) – 27
904 (0). Достанбек Ташбулатов (Қазақстан) – 17
960 (-6). Андрей Голубев (Қазақстан) – 14.
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* Неймар – әзірге TIME журналына 
шыққан жалғыз бразилиялық футболшы. 
Оған дейін бұл журналда тек бразили-
ялық саясаткерлер жарияланған.

* Ол көпшілік үшін алаңдағы жыл-
дамдығы, допты алып жүруде қос аяғын 
қатар қолданатынымен ерекше. Оны 
Пеле «үздік» деп санаса, Роналдиньо де 
оның футболдағы орны бөлек екенін сан 
рет айтқан.

* 2014 жылы Бразилиядағы әлем 
чемпионатының жарнамалық келбеті 
болған.

* Спорттық карьерасын 11 жаста 
Сантостың балалар командасында 
бастаған.

* Ал 14 жасында Испанияға барып 
келген соң туған жерінен қоныс аудару-
дың шақ алдында тұрғанда, Сантос бо-
лашақ жұлдызға тиімді ұсыныс жасап, 
өздерінде алып қалды.

* Copa do Brasil 2010-да 11 гол 
соққан Неймар сол турнирдің сұрмергені 
атанған. Одан қалды Бразилия кубогын-
да «Гуарани» қақпасына бес бірдей гол 
соқты. Сол қарқынын бәсеңдетпеген 
күйі 2011 жылы Сантостың Continental 
Double-де топ жаруына ықпал етті. Бұл 
клубтың 1963 жылдан бергі алғашқы 
жеңісі болатын.

* Бразилиялықтың өнері көп ұза-
май британ командасының назарына да 
ілікті. Анау-мынау емес, аты дүркіреп 
тұрған «Вест Хэм» Неймар үшін 12 
миллион фунт ұсынған. Бірақ олардың 
бұл ұсынысына Оңтүстік Америка клу-
бы келіскен жоқ. Есесіне осы айтулы 
оқиғадан соң әлем елдері Неймарға зер 
сала бастады.

* Дегенмен бұл нәтижелердің өзі 
Неймардың 2010 жылғы әлем чемпио-
натына қатысуына әсер ете алған жоқ. 
Оны тым жас деген бас бапкер Дунганың 
шешімін Пеле де, Ромарио да өзгерте ал-
мады. Ал өтініштерін плакаттарға жазып 
үйінің маңына жиналған жанкүйерлерді 
Дунга полицияның көмегімен таратып 
жіберді. Дунганың қателескенін Неймар 
біріншіліктен кейін АҚШ-пен өткен 
жолдастық матчта дәлелдеген болатын. 
Ол құрама сапында өткізген алғашқы ой-
ында-ақ мергендігімен көзге түсті.

* Өзінің 20 жасқа толған туған күні-
не орай карьерасындағы жүзінші голды 
соқты. Небәрі бір жылдың ішінде ол 
қарсыластар қақпасын 43 рет дәл көз-
деп үлгерген.

* Ал 2012 жылы Қытаймен өткен 
жолдастық кездесуде хет-трикпен ерек-
шеленді.

* Дәл сол жылы, 2012 жылы алты 
хет-триктің авторы атанды (соның ішін-
де құрама сапында бір рет). Ал маусым 
барысында 54 гол соққаны әлі күнге дей-
ін жанкүйерлердің есінде.

* 2014 жылғы әлем чемпионатында 
4 рет мергендік танытқанымен, жарақат 
алып қалуына байланысты ширек фи-
налдағы ойынын жалғастыра алған жоқ. 
Бірақ чемпионаттың сұрмергені ретінде 
қола бутсыға иелік етті.

* «Барселона» қатарын Неймар 
2013 жылдың мамыр айында толықты-
рған болатын. Төрт маусымда каталон 
клубымен бірге ол Испания чемпиона-
тында (2014/2015, 2015/2016), үш рет 
ел кубогында (2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017), бір реттен Чемпиондар 

лигасы (2014/2015) мен UEFA суперку-
богында (2015) және Испания суперкубо-
гында (2016) топ жарған. «Барселонада» 
өткізген 186 матчта бразилиялық фут-
болшы 105 гол соқты.

* Неймар «Барселонаға» ауысқанда 
кезде оның әкесі 40 млн еуроға иелік 
етсе, ал «Сантос» небәрі 9,5 млн алды. 
Жұлдызды ойыншысыз өткен алғашқы 
матчта «Сантостың» өз қақпасына жа-
уапсыз 8 гол жіберіп алғаны әлі күнге 
дейін жанкүйерлердің жадында.

* 2017 жылы аяқдоп шеберін 
Францияның ПСЖ клубы 222 миллион 
еуроға сатып алды. Бұл трансферлік ре-
корд орнатқан қаржы болды. Оның ал-
дында 2016 жылы Поль Погба 120 мил-
лион еуроға сатылғанда да жұрт шулап 
қоя берген.

* Жұлдызды ойыншының жеке өмірі 
де көпшілікке қызық. Тіпті ол 19 жасын-
да әке атанғанда да көпшілік таң қалған. 
Ұлының есімі – Дави Лука.

* Неймар өзін діншіл адам деп са-
найды. Оның аптасына кемінде бір рет 
шіркеуге барып, түрлі қайырымдылық 
қорларына тұрақты түрде қаржы бөліп 
тұратыны бұған дәлел.

* Неймардың агенттік қызметіне жа-
уапты фирма бразилиялық Роналдоға 
тиесілі.

* 2013 жылы футболшы телехикаяға 
да түскен. Бразилиялық сериалда ол ка-
меоның рөлін сомдады.

* 2016 жылы Неймар Рио олимпиа-
дасында рекорд орнатты. Ол аламан та-
рихындағы ең жылдам голдың авторы 
атанды. Гондурас құрамасымен өткіз-
ген ойында қарсыластың қорғаушысы 
Паласиостың қателігін тиімді пайда-
ланған ол 14-секундта гол соқты. Ал 
финалда Германиядан басым түскен бра-
зилиялықтар Олимпиада ойындарының 
тарихында тұңғыш рет жеңімпаз атанды.

Мәдина АСЫЛБЕК

НЕЙМАР – 30 ЖАСТА
ЖҰЛДЫЗДЫ ФУТБОЛШЫ ТУРАЛЫ ҚЫЗЫҚТЫ ДЕРЕКТЕР

ЖУЫРДА ӘЛЕМДІК ФУТБОЛДЫҢ ЖАРҚЫН ЖҰЛДЫЗДАРЫНЫҢ БІРІ 
НЕЙМАР 30 ЖАСҚА ТОЛДЫ. НЕЙМАР ДА СИЛЬВА САНТОС ЮНИОР (ТОЛЫҚ 
АТЫ) ӘКЕСІНІҢ ЕСІМІН АЛҒАН. 1992 ЖЫЛЫ 5 АҚПАНДА БРАЗИЛИЯНЫҢ 
МОГИ-ДАС-КРУЗЕС ШАҺАРЫНДА ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН МЕРЕЙТОЙ ИЕСІ 
ЖАЙЛЫ АЗ-МАЗ ҚЫЗЫҚТЫ МӘЛІМЕТ КЕЛТІРЕ КЕТУДІ ЖӨН САНАДЫҚ, 
ДЕП ЖАЗАДЫ QAZAQSPORTY.KZ.
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