
ГАЗЕТТІҢ КЕЛЕСІ НӨМІРІ 
11 МАУСЫМДА ШЫҒАДЫ

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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Газет 1959 жылғы 
1 қаңтардан шыға бастады

Республикалық 
апталық qazaqsporty.kz №1819 (5370)  №1819 (5370)  

28 мамыр 2022 жыл28 мамыр 2022 жыл

Қазақстанның Мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаев салтанатты 
ашылу рәсіміне қатысып, жарыстың 
ақтық кезеңін бақылады, оның қорытын-
дысы бойынша жеңімпаздар мен жүлде-
герлерге медальдар тапсырды.

«Спортшылар мен жаттықтырушылар 
және болашақ чемпиондардың ата-анала-
ры үшін шын жүректен қуаныштымын. 
Өңірлерде осы жарысты өткізу туралы ба-
стаманы үлкен ынтамен қарсы алғандары 
қуантады. Күрделі іріктеу кезеңдерінен 
кейін елордада ең мықты спортшылар 
жиналды. Бұл жарыстардың атмосфера-
сы сіздерге жағымды эмоция мен әдемі 
әсер сыйлайды, ал жарқын жеңіс қосым-
ша серпін мен мотивация береді деп се-
немін», деді министр.

Сондай-ақ, Дәурен Абаев аталған жа-
рыс дәстүрлі түрде өтетініне және жас 
таланттарды ашуға көмектесетініне сенім 
білдірді.

«Бүгін Жақсылық Үшкемпіров атын-
дағы Жекпе-жек сарайында тамаша 
турнирдің куәсі болып, жүзден жүйрік 

шыққан жас саңлақтарымызды марапат-
тадым. 

Министрліктің кубогі үшін жары-
стың финалдық кезеңі өте тартысты өтті. 
Республикалық турнирге еліміздің спорт 
интернаттары мен колледждерінің 2006-
2007 жылдары туған жасөспірімдері қа-
тысып, бақтарын сынады. 

МИНИСТРДІҢ КУБОГІН
ҚАЖЫМҰҚАН МҰҢАЙТПАСҰЛЫ АТЫНДАҒЫ 
МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ-КОЛЛЕДЖІ ЖЕҢІП АЛДЫ
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ЖАПОНИЯДАҒЫ ЖАПОНИЯДАҒЫ 
СУРДЛИМПИАДАҒА ДА СУРДЛИМПИАДАҒА ДА 

ҚАТЫССАМ ДЕГЕН ҚАТЫССАМ ДЕГЕН 
ЖОСПАРЫМ БАРЖОСПАРЫМ БАР

ӘЛЕМНІҢ ӘЛЕМНІҢ 
ЕҢ ТАНЫМАЛ ЕҢ ТАНЫМАЛ 
ҚАҚПАШЫСЫҚАҚПАШЫСЫ

ҚҰРАМАНЫҢ ОЙЫНЫ ҚҰРАМАНЫҢ ОЙЫНЫ 
ЖАНКҮЙЕРЛЕРДІҢ ЖАНКҮЙЕРЛЕРДІҢ 

КӨҢІЛІНЕН КӨҢІЛІНЕН 
ШЫҚПАДЫШЫҚПАДЫ

ЖАЛЫНДАҒАН 
ЖӘНІБЕК 
«УАҚЫТША» ӘЛЕМ  
ЧЕМПИОНЫ АТАНДЫ
АҚШ-ТЫҢ ЛАС-ВЕГАС ҚАЛАСЫНДАҒЫ КӘСІПҚОЙ 
БОКС КЕШІНІҢ БАСТЫ ЖЕКПЕ-ЖЕГІ «QAZAQ 
STYLE» ДЕГЕН БҮРКЕНШІК ЕСІММЕН ТАНЫЛҒАН 
ЖӘНІ БЕК ӘЛІМХАНҰЛЫ МЕН ҰЛЫБРИТАНИЯЛЫҚ 
ДЭННИ ДИГНУМ АРАСЫНДА ӨТТІ.

Бұл жекпе-жекте WBO нұс қасы бойынша орта сал-
мақтағы «уақытша» әлем чемпионы ата ғы сарапқа салын-
ды. Лас-Ве гаста қарсылас атанған боксшылар бір-бірін 
бұрыннан жақсы танитын болып шықты.  Осыдан тоғыз 
жыл бұрын, яғни 2013 жылы Қазақ еліне Ұлы бри тания 
боксшылары ке ліп, біз дің жігіттермен бірлескен оқу-жат-
тығу жиынын өткізді.

Сол кезде олар спаррингке шыққан екен. БАҚ өкілдері-
не берген сұхбатында Дэнни: «Иә, сол кезде Жәнібекпен 
жолым түйіскені рас. Бірақ бұл жаттығу жиыны болған-
дықтан, құмарымыз қанғанша айқаса алмадық. Тек бір-екі 
раунд қана қолғап түйістірумен шектелдік. Одан бері талай 
жылдың жүзі болды. Уақыт оза екеуіміздің де шеберлік дең-
гейіміздің артқаны анық. Ал менің қаншалықты өскенімді 
алдағы жекпе-жекте анық байқайтын боласыздар», деп 
ақтарыла сөйлеген еді.  

Барша қазақстандық жанкүйер тағатсыздана күткен 
бұл жекпе-жек ұзаққа созылмады. Бәсеке басталған бет-
те Жәнібек қарсыласын бірден қыспаққа алды. Жойқын 
соққыларын дәл дарытып, оған еш бас көтерткен жоқ. 
Бірінші раундтың өзінде нокдаун белгіленді. Төреші онға 
дейін санағанша Дигнум есін жиып үлгерді. Бірақ қазақ 
боксшысы қарқынын еш бәсеңдетпеді. Үнемі шабуыл өтін-
де жүрген Әлімханұлы екінші раундтың соңғы минутында 
британиялықты керме арқанға тіреп қойып, оңдырмай саба-
ды. Үш-төрт ауыр соққы дәл тигеннен соң Дэннидің қорға-
нуға да шамасы келмеді. Соңында Жәнібек сол қолымен 
иектің астынан оңдырмай ұрды. Осы апперкоттан кейін 
қарсыласы есінен танып, еденге оңбай құлады. Нокаут!  

Газет сенбі Газет сенбі 
күні шығадыкүні шығады kazakh_sporty@mail.ru
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22-24 МАМЫР АРАЛЫҒЫНДА НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНДА Ж.ҮШКЕМПІРОВ 
АТЫНДАҒЫ ЖЕКПЕ-ЖЕК САРАЙЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРІНІҢ КУБОГІ ТУРНИРІНІҢ ФИНАЛДЫҚ 
КЕЗЕҢІ ӨТТІ. ЖАРЫСҚА ЕЛІМІЗДІҢ СПОРТ ИНТЕРНАТТАРЫ МЕН 
КОЛЛЕДЖДЕРІНІҢ 2006-2007 ЖЫЛДАРЫ ТУҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕРІ 
ҚАТЫСТЫ.
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КӨПТЕГЕН ДҮБІРЛІ ДОДАДАН ТІКЕЛЕЙ РЕПОРТАЖ ЖҮРГІЗГЕН 
ТАНЫМАЛ СПОРТ КОММЕНТАТОРЫ АМАНГЕЛДІ СЕЙІТХАНОВТЫҢ 
КӨПТЕГЕН ҚАНАТТЫ СӨЗДЕРІ ӘЛІ КҮНГЕ ДЕЙІН ЖАНКҮЙЕРЛЕРДІҢ 
ЖАДЫНДА. 

Еңбек жолын республикалық «Қазақ 
спорты» (бұрынғы «Спорт») газетінде 
бастаған ол сол кездің өзінде-ақ ойлы, 
зерделі, салмақты, салиқалы мақалала-
рымен өз оқырмандарын баурап алған-
ды. Студенттік шағында айтыскер ақын 
ретінде танылды. Кейіннен «Қазақстан» 
мен «Хабар» телеарналарында еңбек етті. 

Комментатор ретінде ол өзінің 
мықтылығын түбегейлі мойындатты. 
«Шіркін, Зидан қазақ болғанда ғой!», 
«Ан мықты ма? Кан мықты ма?», «Гол 
кірмесе кірмесін, тек Дюгарри аман болса 
екен», «Бір голдың болатыны сөзсіз бүгін, 
дәл қай минутта екенін айта алмаймын», 
«Барысша атылып, кенеше жабысты», 
«Түйенің қос өркешіндей жарасып келе 
жатқан Фло мен Каннаваро», «Қырық 
жыл қорғаныста ойнаппыз. Мүмкін ша-
буылдау керек пе еді?», «Былай қарасаң, 
екі қол, екі аяқ біздің де футболшылар-
да бар, иә?», «Аюдың апанындай қақпа 
тұрғанда, алақандай ғана маңдайшаға 
тигені несі депті ауылдағы бір апамыз», 
«Ойбай-ау, Мұхтархан ұйықтап жүріп 
осылай бокстасса, оянып кетсе, онда 
не болады?»... осылай жалғаса беретін 
Амангелді ағамыздың сол кезде айтқан 
керемет теңеулері мен өрелі ой-пікірлерін 
әлі де сағынып жүрген жайымыз бар.

Сейітхановтардың отбасы және 
Жандос Айтбай бастаған Амангелді 

Муатқанұлының бір топ шәкірті бас қо-
сып, өткен аптаның аяғында Алматыдағы 
«Хан Тәңірі» стадионында  БАҚ өкілдері 
арасында шағын футболдан республи-
калық турнирдің тұсауын кесті. Оған 
еліміздің сегіз өңірінен келген 16 команда 
қатысты. Жарысты «Хабар» агенттігінің 
басқарма төрағасы Берік Уәли ашты. 
Топтық турнир аяқталған соң өз топта-
рында алғашқы екі орынды алған сегіз 
ұжым плей-офф сайыстарында шеберлік 
байқасты. Сөйтіп, бұл турнир құрамында 
Ришат Тұрғанбайұлы, Самат Есентайұлы, 
Есболат Айдабосын, Асыл Сұлтанғазы, 
Айдар Қалиев, Аршын Айдынбекұлы, 
Серік Қантаев сынды ойыншылары бар 
Талдықорғанның «Қарекет» командасы-
ның жеңісімен аяқталды. Финалда олар 
«КТК» арнасынан 2:0 есебімен басым 
түсті. Қола медальді «Экспресс К» га-
зетінің ұжымы иеленді. Үшінші орын 
үшін өткен бәсекеде олар Нұр-Сұлтанның 
«Хабар» командасын 2:1 есебімен  ұтты.

– Амангелді Сейітханов пен Бейсен 
Құранбек тек сыйлас әріптестер ғана 
емес, ажырамас достар да еді. Еңбек жо-
лын олар «Спорт» газетінде бірге баста-
ды. Кейіннен теледидардан жарқырап 
көрінді. Өкінішке қарай, асыл ағалары-
мыз өмірден ерте озды. Екеуі де нағыз 
кемелденген шағында келместің кемесі-
не мінді. 2020 жылы Бейсен Құранбек 

бақилық болған соң, артынан ерген 
іні-шәкірттері сол кісінің атынан коман-
да құрып, оны «Қарекет» деп атадық. 
Қысқа ғана мерзім аралығында біздің 
жігіттер БАҚ өкілдері арасында өткен 
Алматыдағы екі бірдей турнирде топ 
жарып, тағы бірнеше доп додасында 
жүлдегерлер қатарынан көрінді. Міне, 
енді Амангелді Муатқанұлын еске алуға 
арналған жарыста Бейсен Абайұлы атын-
дағы команда бас жүлдені олжалады, 
– деп жеңімпаз команданың капитаны 
Ришат Тұрғанбайұлы тебірене сөйледі. 

Бас жүлдені олжалаған командаға 200 
мың теңге табыс етілсе, финалда жеңіл-
ген ұжым 150 мыңды еншіледі. Қола ме-
дальдың иегерлері 100 мың алса, төртін-
ші орынға тұрақтаған команда 50 мың 
теңгені иемденді. Жарыс қорытындысы 
бойынша мына журналистер үздік деп 
танылды: Қақпашы – Самат Есентайұлы, 
қорғаушы – Дәурен Берікқажы, шабуыл-
шы – Айтбай Жұмағұл, ойыншы – Срайл 
Смайыл. Олар да ақшалай және баға-
лы сыйлықтарға ие болды. Сонымен 
қатар бірқатар БАҚ өкіліне Амангелді 

Сейітханов жайында жазылған «Жеңісті 
күндерде жүздескенше» атты кітап та-
быс етілді. 

Осы жарысты тамашалауға келгендер 
арасынан Парламент Сенатының депу-
таты Нұртөре Жүсіп, Мәжіліс депутаты 
Жанарбек Әшімжан, «Атамұра» кор-
порациясының президенті Рақымғали 
Абрарұлы, респуб ли калық гандбол 
федерациясының президенті Гүлнар 
Тұрлыханова, ардагер спорт журналисі 
Рабат Жәнібеков, айтыскер ақын Дидар 
Қамиев және тағы басқалар болды.

ЖЕҢІСТІ КҮНДЕРДЕ ЖҮЗДЕСКЕНШЕ...
АЛМАТЫДА БАҚ ӨКІЛДЕРІ АРАСЫНДА АМАНГЕЛДІ СЕЙІТХАНОВТЫ ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН 
ШАҒЫН ФУТБОЛДАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТУРНИР ӨТТІ

Өткен аптаның жексенбісінде коман-
далар топтық кезеңнің алтыншы тур ой-
ындарын өткізді. Бұл турда Қазақстан 
құрамасы Германия хок кей шілерімен ше-
берлік байқасты. Аса тартысты өткен мат-
чта жер лестеріміз тағы да бір шайба айыр-
машылығымен жеңіліп қалды – 4:5. Бұл – 
Юрий Михай лис шәкірттерінің бір шайба 
айыр машылығымен жеңілген төртінші ойы-
ны болды. Ал Германия құрамасы алғашқы 
турда Канадаға (3:5) есе жібергенімен, 
қалған ойындардың бәрінде (Словакия – 
2:1, Франция – 3:2, Дания – 1:0, Италия 
– 9:4) қарсыластарынан айласын асырды. 
Алты ойында 15 ұпай жинаған немістер 
мерзімінен бұрын әлем біріншілігінің 
плей-офф кезеңіне жолдама алды. 

Үш мыңнан аса жанкүйер та ма шалаған 
Қазақстан – Гер мания кездесуінде есепті 
бірінші болып жерлестеріміз ашты. 
Бәсекенің үшінші минутында көк жолақтың 
бойында қарсылас ойыншының қателігінен 
кейін шайбаға иелік еткен құрама капитаны 
Роман Старченко чемпионаттағы алғашқы 
голын салды. Арада екі минут өткенде қа-
зақстандық жанкүйерлердің қуанышы су 
сепкендей басылды. Немістер таразы басын 
жылдам теңестіріп кетті. Бундесманшафт 
хоккейшілері бесінші минутта қорғаушы 
Йонас Мюллердің жеке шеберлігінің арқа-
сында таблодағы көрсеткішті 1:1-ге өзгерт-
ті. Алыстан бағыттаған бұл соққы Андрей 
Шутов үшін оңай олжа болуы керек еді, 
бірақ қақпашымыз Мюллердің соққы-
сының алдында дәрменсіз қалды. 15-ми-
нутта Қазақстан құра масы тағы да есепте 
алға шықты. Егор Петухов екі қор ғау- 
шының қоршауында қалып қойса да, мер-
гендігімен көз ге түсті. Әйткенмен, неміс-
тер  дің қайта таразы басын теңес тіруіне 
небәрі 30 секундтың өзі жет  кілікті болды. 

Бұл жолы Леон  хард Пфедерль гол соқты. 
Ал үзі ліске бір минут қалғанда Да  ниэль 
Фишбух командасын есеп  те алға шығарды – 
3:2. Бұл жер  де де Шутов өте сәтсіз ойнады.

Екінші кезеңде құрамалар бір-бір шайба 
соқты. Үзілістен кейін мұзайдында белсенді 
ойнаған қазақстандық хоккейшілер сан ба-
сымдығына ие болса да, есепті теңестіретін 
мүмкіндікті ұтым ды пайдалана алмады. 
Кейін Гер мания құрамасы Әлихан Әсетов 
пен Кирилл Савицкийдің қатар ереже 
бұзуының салдарынан бір емес, екі ойын-
шы басым дығына қол жеткізіп, өз мүмкін-
діктерін сәтті пайдаланды. Нәти желі ойы-
нымен көзге түскен Лукас Рейхель құрама-
сының төр тінші шайбасын салды. Сөйтіп, 
екінші кезеңнің орта тұсы на жетпей жатып 
екі шайба айыр  машылығымен есепте алға 
шығып алған германиялықтар бірте-бірте 
қарқынын бәсеңдетіп, күшін келесі ойын-
дарға сақтап жатқандай әсер қалдырды. 
Ал уақыт озған сайын белсенділігін арт-
тырған жерлестеріміз үзіліске 30 секунд 
қалғанда есеп айырмасын бір шайбаға дейін 
қысқартты. Бұл жолы Павел Акользин дәл-
дік танытты. 

Үшінші кезең басталған бетте Никита 
Михайлис таразы басын теңестіріп (4:4), 
қазақстан дық жанкүйерлерді бір серпіл-
тіп тас таған еді. Бірақ өткен ойын дар дағы 

қателіктерден тиісті қоры тынды шығар-
маған біздің жігіттер тағы қорғаныста жас 
баланың қателігін жасап, болмай тын жерде 
қақпаға гол өткізіп алды. Голдың авторы – 
Язин Элиц. Бұл жерде де қақпа шымыз сәт-
сіз ойнады. Осылай ша, Германия құрамасы 
маңыз ды үш ұпайын олжалап, турнир ке-
стесінде екінші орынға көте рілді. Ал қата-
рынан алтыншы ойында жеңілген Қазақстан 
соқыр ұпай сыз көш соңында қалып қойды.

Ал дүйсенбі күні жер лес теріміз соңғы 
турда элиталы диви зиондағы орнын сақтап 
қалу үшін алты ойында бір ұпай жинаған 
Италия құрамасымен шеберлік байқасты. 
Бас бапкер Юрий Михайлис өткен ойынмен 
салыстырғанда бұл жолы негізгі құрамға 
тек бір ғана өзгеріс жасады. Германиямен 
болған матчта жарақат алып қалған ша-
буылшы Кирилл Савицкийдің орнына 
«Сарыарқа» ойыншысы Саян Даниярды 
негізгі тізімге қосты. Алайда бас бапкер 
оған мұзайдында өнер көрсетуге мүмкін-
дік бермеді.  

Кездесу басталған бетте ойын тізгінін 
қолына алған Қазақстан құрамасының хок-
кейшілері алғаш қы кезеңнің бел ортасынан 
асқанда ғана есепті ашты. Матчтың 12-ми-
нутында Кертис Волк сан басымдығын 
жүзеге асырса, арада үш минут өткен де 
қарсылас команда да сан басымдығының 
арқасында таразы басын теңестіріп кетті. 
Голдың авторы – Брэндон Макнелли. Бірін-
ші кезеңнің аяқталуына төрт минут қалған-
да қорғаушы Вале рий Орехов Қазақстан 
құрамасын есепте қайта алға шығарды. 

Екінші кезеңде құрамалар бір-бір шайба 
алмасты. 25-минутта Қазақстан құрамасы 
сапынан Әлихан Әсетов мергендік танытса, 
Италия хоккейшілерінен Диего Костнер гол 
соқты. Үшін ші кезеңде жерлестеріміз тағы 
да мықтылық танытты. 44-минут та Роман 
Старченко артық құрамда ойнағанда шайба 
соқса, екі минуттан кейін Никита Михай-
лис ойынның нүктесін қойды. Матчтың 
соңына қарай Ита лия құрамасының бас 
бапкері мұзай дынға алтыншы хоккей-
шіні шығар ғанымен, онысы нәтиже бер-
меді. Қорытынды есеп – 5:2. Осылайша, 
Қазақстан құрамасы жалғыз жеңісінің арқа-
сында үш ұпаймен сегіз команданың ішінде 
жетінші орынға табан тіреп, элиталы диви-
зиондағы орнын сақтап қалды.

Дей тұрғанмен, Қазақстан құра масының 
биылғы чемпио наттағы ойыны жанкүйер-
лердің көңілінен шыға қойған жоқ. Жеті 
ойынның тек біреуінде ғана же ңіске жету 
жақсы нәтиже емес екені айтпаса да түсінік-
ті. Енді федерация басшылығы осы чемпио-
наттан қорытынды шы ға рып, келесі жылғы 
әлем бірін шілігінде жарқын өнер көрсетеді 
деп үміттенеміз.

ҚҰРАМАНЫҢ ОЙЫНЫ 
ЖАНКҮЙЕРЛЕРДІҢ КӨҢІЛІНЕН ШЫҚПАДЫ

ЖАЛЫНДАҒАН ЖӘНІБЕК 
«УАҚЫТША» ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ АТАНДЫ

Иә, бұл кеште бәрі қазақша 
болды. «Дэнниді ұрып жыға-
мын» деген Жәнібек сөзінде 
тұрды. «Бүгінгі кеште «Қазақ 
стилінің» құдіретін  күллі 
әлемге паш етемін» деген қан-
дасымыз жоспарын ойдағыдай 
жүзеге асырып, көздеген мақса-
тына қол жеткізді. «Уақытша» 
әлем чемпионы атағы үшін 
жекпе-жектің алты минутқа 
жетпей аяқталуы жоғарыда ай-
тылған сөзіміздің айқын дәлелі. 

Ол аз десеңіздер, осы кез-
десу қарсаңында да, кездесу-
ден кейін де ағылшынша қой-
ылған сауалдардың барлығына 

Әлімханұлы тек өзінің ана 
тілінде ғана жауап берді. Осы 
жайттың өзі батылдық пен 
батырлықтан бөлек, кейіп-
керіміздің бойында қазақы рух 
пен қазақы намыстың да басым 
екенін анық аңғартты.  

Осылайша, 29 жастағы 
Жәнібек Әлімханұлы кәсіпқой 
рингтегі өзінің 12-ші жекпе-же-
гін өткізді. Сол бәсе келердің 
барлығында жеңіске жетіп, 
сегіз қар сыласын нокаутқа жі-
берді. Енді барша Алаш жұрты 
қандасымыздың «толыққанды» 
әлем чемпионы атағы үшін 
таласатын сәтін та ғат сыздана 
күтеді. Ол күнге де аз қалды, 
ағайын!
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АЛҒАШҚЫ ЖЕҢІМПАЗ 
АНЫҚТАЛДЫ
ИТАЛИЯНЫҢ «РОМА» КЛУБЫ БЫЛТЫР ЖАЗДА ТҰСАУЫ 
КЕСІЛГЕН ФУТБОЛДАН КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИГАСЫНЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ЖЕҢІМПАЗЫ АТАНДЫ. РИМДІКТЕР ФИНАЛДА 
НИДЕРЛАНДТЫҢ «ФЕЙЕНООРД» КЛУБЫНАН 1:0 
ЕСЕБІМЕН БАСЫМ ТҮСТІ. 

ШАЙБАЛЫ ХОККЕЙДЕН ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРАМАСЫ ФИНЛЯНДИЯ АСТАНАСЫ – 
ХЕЛЬСИНКИДЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ТОПТЫҚ КЕЗЕҢІНДЕГІ 
СОҢҒЫ ОЙЫНЫН ӨТКІЗДІ. ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ 
ХЕЛЬСИНКИДЕ ОРНАЛАСҚАН 10 МЫҢҒА 

ЖУЫҚ ЖАНКҮЙЕР СЫЯТЫН «МҰЗ САРАЙЫ» МҰЗАЙДЫНЫНДА ЖЕТІ 
КЕЗДЕСУ ӨТКІЗІП, БІРЕУІНДЕ ҒАНА ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ. СӨЙТІП, ӨЗІНІҢ 
ЭЛИТАЛЫ ДИВИЗИОНДАҒЫ ОРНЫН САҚТАП ҚАЛДЫ. АЛ БҰҒАН ДЕЙІН 
ДАНИЯ ҚҰРАМАСЫНАН (1:9) ІРІ ЕСЕППЕН ҰТЫЛСА, КЕЙІНГІ ТУРЛАРДА 
ФРАНЦИЯ (1:2), ШВЕЙЦАРИЯ (2:3), КАНАДА (3:6) ЖӘНЕ СЛОВАКИЯ (3:4) 
ҚҰРАМАЛАРЫНАН ЖЕҢІЛІП ҚАЛҒАН ЕДІ. 

Албанияның бас шаһары 
– Тира надағы «Эйр Албания» 
стадионында ұйым дастырылған 
кезде суде матч тағ  дырын 
Николо Дзаньолоның жалғыз 
голы шешіп кетті. Осылайша, 
Римнің «Рома» клубы Еурокубок 
тарихындағы жаңа тур нирдің 
алғашқы жеңімпазы атанды. 
Бұл – «Романың» 1961 жылғы 
«Жәрмеңке кубогынан» (қа зіргі 
Еуропа лигасы) ке йін жеңіп 

алған алғашқы ірі жетістігі. Ал 
«Фейеноорд» өз тарихында бір 
рет Еуропа чемпиондар кубогы 
(қазіргі Чемпиондар лигасы – 
ред.) мен екі рет УЕФА кубогын-
да (Еуропа лигасы) топ жарған. 

Кон фе ренция лигасында бақ 
сынаған алматылық «Қайрат» 
клубы топтық кезеңге дейін 
жетіп, бірде-бір ойында жеңіске 
жете алмай, өз квар тетінде соңғы 
орында қалып қойған болатын.

БҰРНАҒЫ КҮНІ ШИРЕК ФИНАЛДЫҚ ОЙЫНДАР ӨТІП, ЖАРТЫЛАЙ ФИНАЛҒА 
ЖОЛДАМА АЛҒАН КОМАНДАЛАР БЕЛГІЛІ БОЛДЫ. ЧЕХИЯ ҚҰРАМАСЫ 
ГЕРМАНИЯДАН 4:1 ЕСЕБІМЕН БАСЫМ ТҮССЕ, КАНАДА НАҒЫЗ КАМБЭКТІ ЖАСАДЫ. 
«ҮЙЕҢКІ ЖАПЫРАҚТЫ» ЕЛДІҢ ҚҰРАМАСЫ ШВЕЦИЯДАН 0:3 ЕСЕБІМЕН ҰТЫЛЫП 
ТҰРЫП, ОЙЫНДЫ 4:3 ЕСЕБІМЕН АЯҚТАДЫ. ФИНЛЯНДИЯ СЛОВАКИЯНЫ 4:2 
ЕСЕБІМЕН СҮРІНДІРСЕ, АҚШ ШВЕЙЦАРИЯНЫ 3:0 ЕСЕБІМЕН ЖЕҢДІ. ОСЫЛАЙША 
ЧЕХИЯ, КАНАДА, ФИНЛЯНДИЯ ЖӘНЕ АҚШ ҚҰРАМАЛАРЫ ЖАРТЫЛАЙ ФИНАЛҒА 
ШЫҚТЫ. ЖАРТЫЛАЙ ФИНАЛДА ФИНЛЯНДИЯ МЕН АҚШ, КАНАДА МЕН ЧЕХИЯ 
СЫНҒА ТҮСЕДІ. ЕНДІ ЖАРТЫЛАЙ ФИНАЛ БҮГІН, ЯҒНИ 28 МАМЫРДА ӨТЕДІ. 
ФИНАЛ 29 МАМЫРҒА ЖОСПАРЛАНҒАН.
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– Аян, жақында Бразилияда өт-
кен Сурдлимпиада ойындарынан 
жүлделі оралдыңыз. Құттық тай-
мыз! Жарыс қалай өтті? 

– Рақмет! Бұл аламанға жүлде 
үшін бардым және сол мақсатыма қол 
жеткіздім. Жеңіске жетсем деген ниет 
болған. Өкінішке қарай, бұл жоспары-
мыз жүзеге аспай қалды.

– Әр жекпе-жекке жеке тоқтал-
саңыз. 

– Алғашқы айқаста африкалық 
спортшымен жекпе-жек өткіздім, 
ал екіншісінде ирандық таеквондо-
шымен кездестік. Ол қарсыласымнан 
ұтылып, жартылай финалда өзбек-
стандықтан басым түстім. 

– Бұл аламанға чемпиондық 
атақты қорғау үшін аттанғаныңыз 
анық. Мақсатқа қол жеткізуге не 
кедергі болды деп ойлайсыз? 

– Шыны керек, ирандық спорт-
шыға арнайы дайындалдық. Себебі 
әлем чемпионатында да осы жігітке 

есе жібергенмін, соны қайтарсам 
деп едім. Бірақ сәттілік жетпей 
қалды. Әйтпесе бапкерлер де сен-
ді, өзім де чемпион боламын деп 
барғанмын. Спорт деген сол ғой, 
бақ пен бап қатар шаппаса жеңіске 
жете алмайсың. 

– Жақындарыңыз жекпе-жек-
теріңізді тамашалай алды ма? Ал-
ғаш болып хабарласқан да шығар...

– Әрине. Жарысты олар үйде ті-
келей эфирден тамашалап отырған. 
Басты жанкүйерлерім анам мен әпкем 
ғой, тілекшім де солар. Сондықтан 
анам жарыстарымды жібермей көріп 
жүреді. Үнемі батасын беріп шығарып 
салады. Бұл жолы да солай болды. 

Уақыт айырмашылығына қара-
мастан жарыс аяқтала салысымен 
қоңырау шалып, құттықтады. 

– Ал Судлимпиадада Қазақ стан-
ның туын алып шығу туралы жаңа-
лықты қалай қабылдадыңыз? 

– Маған бұл жаңалықты жарысқа 

аттанардан үш күн бұрын хабарлады. 
Министрліктен бапкеріме телефон 
шалып айтқан екен, бапкерім: «Саған 
туды сеніп тапсырып жатыр» деді. 
Күтпеген жаңалық қой. Бірақ үлкен 
қуаныш болды. 

– Таеквондомен таныстығыңыз 
қалай басталып еді?

–  Қарағандыда туып-өстім. Анам 
9 жасымда таеквондоға алып барды. 
Міне, содан бері осы спортты серік 
етіп келемін. Алғашқы бапкерлерім 
спорттан кеткен. Таеквондодан бөлек 
боксқа да барып көрдім. Қазір жеке 
бапкерім – Руслан Ищанов.

– Алғашқы жарысыңыз есіңізде 
ме, қандай турнир еді?

– Қарағанды облыстық чемпиона-
ты болатын. Сол біріншілікте жеңім-
паз атандым. Бұл менің бойымдағы 
сенімділікті арттырған турнир болды. 

– Үйде сізден бөлек спортпен 
шұғылданатындар бар ма?

– Үйде спортшы жалғыз өзім ғана. 
Отбасымызда екі баламыз, әпкем бар. 
Жалпы, туыстардың арасында да 
спортшылар жоқ екен.

– Сіз туған өңірде таеквондоға 
қызығушылық қандай?

– Меніңше, қызығушылық өсіп ке-
леді. Бәсекелестік те жоғары. Жастар 
арасында осы жекпе-жекке деген 
қызығушылық артқаны байқалады. 

Жалпы, таеквондоның дамуы үшін 
өңірде барлық жағдай жасалған. 

– Ал елімізде ерекше спортшы-
ларға қаншалықты жағдай жа-
салған?

– Көп елдерге қарағанда біздегі 
жағдай анағұрлым жақсы, спортшыға 
көңіл бөлінеді, жаттығу залдары да 
бар. 

– Қазір демалыстасыз ғой. 
Демалыс уақытын қалай өткізіп 
жатырсыз? 

– Иә, әзірге бізге демалыс беріл-
ген. Қалпыма келу үшін тынығамын 
деп шештім. Бұйыртса, жаттығулар 
екі аптадан соң басталады. Дайындық 
Қарағандыда өтеді.

– Алда қандай маңызды турнир-
лер күтіп тұр?

– Биыл сурдотаеквондодан Азия 
ойындары өтеді. Жоспар бойын-
ша қыркүйекте Бішкекте жалауы 
желбірейді. 

– Сіздің салмақтағы мықтылар-
дың барлығы осы Азияда емес пе?

– Дұрыс айтасыз. Негізінен мықты-
лар Оңтүстік Корея мен Иран спорт-
шылары ғой. Сары құрлық додасында 
барымызды саламыз. 

Үш жылдан кейін Жапонияда 
Сурдлимпиада ойындары өтеді. Сәтін 
салса, бұл ойындарға да қатысамын 
деген жоспар бар.

– Сіз 58 келіде өнер көрсетесіз. 
Сіз үшін салмақ қуу қаншалықты 
қиын?

– Иә, 58 келіде жүргеніме бес жыл-
дай болды, оған дейін 54-те болған-
мын. Мен үшін салмақ қуу аса қиын 
емес, себебі өз салмағым 61 келіні 
құрайды. Салмақ жинауға аса бейім 
емеспін. 

– Таеквондодан ұлттық құрама 
мүшелерімен араласып тұрасы-
здар ма?

– Кей жігіттерді білемін, бірақ аса 
араласа бермейміз, себебі жаттығулар 
бөлек өтеді. Бірақ жарысқа аттанғанда 
тілекшіміз ғой.

– Олимпиада және Сурдлимпиада 
жарыстарының жүлдегерлерінің 
сыйқасы теңестірілген. Тиісті 
қаржыны беруде кедергілер жоқ па?

– Ешқандай мәселе жоқ. Сыйақы 
заңға сәйкес беріледі. Отбасыма 
көмектесемін деп отырмын.  

– Спорттан бөлек неге қызыға-
сыздар?

– Басқаға уақыт жоқ, тек спорт. 
Тіпті әлеуметтік желілерге де тіркел-
мегенмін, қызық емес. Бірақ сонда 
да танып, тілегін білдіріп жататын-
дар бар. 

Әңгімелескен –
Мәдина АСЫЛБЕК

Аян ӘБДІРАШЕВ, Аян ӘБДІРАШЕВ, 
СУРДЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ ЖӘНЕ ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРІ:

ЖАПОНИЯДАҒЫ 
СУРДЛИМПИАДАҒА ДА 
ҚАТЫССАМ ДЕГЕН 
ЖОСПАРЫМ БАР

ЖАҚЫНДА БРАЗИЛИЯНЫҢ КАШИАС-ДУ-СУЛ 
ҚАЛАСЫНДА ӨТКЕН СУДРЛИМПИЯ ОЙЫНДАРЫНДА 
ТУ ҰСТАП ШЫҚҚАН ТАЕКВОНДОШЫ АЯН ӘБДІРАШ 
ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕР АТАНДЫ. ҚАРАҒАНДЫЛЫҚ СПОРТШЫ 
БҮГІНГІ СҰХБАТЫНДА ТУРНИРДІҢ ҚАЛАЙ ӨТКЕНІ, 
ЖЕҢІСКЕ ЖЕТУГЕ НЕ КЕДЕРГІ БОЛҒАНЫ ЖӘНЕ АЗИЯ 
ОЙЫНДАРЫНА ДАЯРЛЫҒЫ ЖАЙЛЫ АЙТЫП БЕРДІ.

ЕКІ ОЙЫНДА – 28 ГОЛ

7-ТУР
ҚАЙСАР –  

ТОМИРИС-ТҰРАН – 1:6 (1:4)
Голдар: Жорабек 40 - Дж.Сандэй 4, 17, Нұрышева 

8, Тұрлыбекова 23, 52, Мамырова 59
Ескерту: Нұрышева 42
Қайсар: Сырлыбай (қ) (к), Қуанышбай, Баратова, 

Нұрадин (Қобланбекқызы 64), Талғатқызы, Сайлау, 
Жорабек, Қазыбек (Бодан 80), Дәлен, Ерік, Камен 
(Балтабайқызы 55).

Бас бапкер: Берік Сансызбаев.
Томирис-Тұран: Әбиболла (қ) (Оразбекова (қ) 

46), Ержанова, Көпжанова, Нұрышева (к) (Акбарова 
46), Қожахмет, Тұрлыбекова, Низамутдинова, 
Виллануева, Серік, Дж.Сандэй (Мамырова 46), 
Э.Сандэй (Мұхамед 46);

Қосалқы құрам: Рахметжан;
Бас бапкер: Петр Пак.
Төрешілер: Дінмұханбет Есенбай, Асылхан 

Өтеген, Нұрсат Тәңірбергенұлы (барлығы – 
Қызылорда)

22.05.2022. 10:00. Ғ. Мұратбаев атындағы орталық 
стадион, Қызылорда. 30 көрермен.

 
ОҚЖЕТПЕС –  

ЖАС СҰҢҚАР – 10:0 (8:0)
Голдар: Мбенгоно 4, 12, Нга Манга 14, 23, 

87, Агботсу 20, 36, Власова 30, Орынбасарова 32, 
Сатығалиева 66

Қызыл қағаз: Исатаева 73
Оқжетпес: Буткевич (қ) (Зейнәлі (қ) 46), Власова 

(к), Козиева, Шалмұхаметова, Нгуадем, Қаражанова, 
Агботсу (Мұқашова 46), Мбенгоно (Күзтай 46), 
Орынбасарова (Прохорова 46), Сатығалиева 
(Айтмұқанова 72), Нга Манга;

Қосалқы құрам: Амангелді;

Бас бапкер: Бегайым Қырғызбаева.
Жас Сұңқар: Төлеген (қ), Перме (к), Совет, 

Гисс (М.Ракишева 81), Сұңқарова (Б.Ракишева 
80), Исатаева, Данелян (Иунина 59), Шустова 
(Байсуфинова 64), Бут, Кенжетай (Өтеген 64), 
Ступина;

Бас бапкер: Илья Меланич.
Төрешілер: Владимир Никлевич (Петропавл), 

Алексей Хорошев, Әлихан Ерден (екеуі де – 
Көкшетау)

22.05.2022. 12:00. «Оқжетпес», Көкшетау, 50 
көрермен. 

 
БЖМОРСМ №17 – 

БИІК–ШЫМКЕНТ – 0:12 (0:6)
Голдар: Литвиненко 3, 5, 70, 75, Чанда 10, 18, 

43, Ана Рафаэля 30, 53, Габелия 59, 73, Демидова 82
Қызыл қағаздар: Тян 83 – Норбаева 85
БЖМОРСМ №17: Әнуарбек (қ), Атаманенко, 

Тұрсынқұл, Жұмағали, Ердәулетова (к), Тянь, 
Талдыкина, Попова, Ботабек (Жаппарбергенова 71), 
Махмутова (Рысбек 55), Балжан;

Қосалқы құрам: Пернебай (қ), Сапарбай, Шәмет, 
Айтмұрат, Киркинбаева, Лозукова, Субботина;

Бапкер: Алик Юлдашев.
БИІК-Шымкент: Железняк (қ), Бабшук (к) 

(Демидова 39), Ламберт (Орынбай 82), Бурова 
(Садықова 82), Уильямсон (Норбаева 46), Жанатаева 
(Адамс 46), Хайрулина, Литвиненко, Ана Рафаэль, 
Чанда, Габелия;

Қосалқы құрам: Гайер (қ), Наджемба, Иванова;
Бас бапкер: Лукас Дель Вечкио.
Төрешілер: Арсен Бисенов, Мәдина Алмасқызы, 

Давлатбек Абдумуминов (барлығы – Шымкент)
22.05.2022. 18:00. «БИІК» футбол орталығы, 

Шымкент. 50 көрермен.  

 8-ТУР
ҚАЙСАР – ТОМИРИС-ТҰРАН – 0:5 (0:3)
Голдар: Низамутдинова 8, Дж.Сандэй 17, 19, 

Мамырова 51, Тұрлыбекова 55
Қайсар: Сырлыбай (қ), Қуанышбай, Баратова, 

Нұрадин, Талғатқызы, Сайлау, Жорабек, Бодан, Дәлен, 
Балтабайқызы, Әбиболла (Қазыбек 46);

Бас бапкер: Берік Сансызбаев.
Томирис-Тұран: Әбиболла (қ) (Оразбекова (қ) 

46), Ержанова, Көпжанова, Нұрышева (к), Қожахмет, 
Тұрлыбекова, Низамутдинова, Виллануева (Акбарова 
46), Серік, Дж.Сандэй (Мұхамед 46), Мамырова, 
Э.Сандэй;

Қосалқы құрам: Рахметжан, Симонова, 
Қаратаева;

Бас бапкер: Петр Пак.
Төрешілер: Ерлан Жантуғанов, Ахмет Азаматов, 

Төребек Жақсылық (барлығы – Қызылорда)
24.05.2022. 10:00. Ғ.Мұратбаев атындағы орталық 

стадион, Қызылорда. 20 көрермен.

 ОҚЖЕТПЕС – ЖАС СҰҢҚАР – 15:1 (7:0)
Голдар: Нга Манга 20, 25, 41, Сатығалиева 23, 43, 

Агботсу 31, 79, 90, Мбенгоно 33, 74, 84, 88, Данелян 
61 (автогол), Орынбасарова 69, 80 – Бут 50

Ескерту: Прохорова 75
Қызыл қағаз: Төлеген 56
Оқжетпес: Буткевич (қ) (Зейнали (қ) 46), Власова 

(к), Қазиева, Шалмұхаметова, Нгуадем (Мұқашова 
46), Қаражанова (Прохорова 68), Агботсу, Мбенгоно, 
Орынбасарова, Сатығалиева (Күзтай 46), Нга Манга 
(Амангелді 68);

Қосалқы құрам: Айтмұқанова;
Бас бапкер: Бегайым Қырғызбаева.
Жас Сұңқар: Төлеген (қ), Совет (к), Гисс 

(Өтеген 71), Б. Рақышева (М. Рақышева 65), Данелян, 
Иунина (Сұңқарова 55), Шустова, Байсуфинова, Бут, 
Кенжетай, Ступина;

Бас бапкер: Илья Меланич.
Төрешілер: Антон Кучма, Алексей Хорошев, 

Антон Сысоев (барлығы – Көкшетау)
24.05.2022. 12:00. «Оқжетпес», Көкшетау, 100 

көрермен. 
 

БЖМОРСМ №17 – 
БИІК-ШЫМКЕНТ – 0:16 (0:6)

Голдар: Габелия 2, 31, 39, Ана Рафаэль 4, 9, 30, 
62, 72, Чанда 48, 57, 69, 89, Уильямсон 50, 84, Адамс 
60, Демидова 85

БЖМОРСМ №17: Әнуарбек (қ) (Калабухова 
(қ) 46), Атаманенко, Тұрсынқұл (Рысбек 46), 
Жұмағали, Ердәулетова (к) (Киркинбаева 46), 
Лозукова (Жаппарбергенова 46), Талдыкина, Попова, 
Ботабек, Махмутова, Балжан (Шәмет 46);

Қосалқы құрам: Сапарбай, Айтмұрат, Субботина;
Бапкер: Алик Юлдашев.
БИІК-Шымкент: Гайер (Қ), Демидова, Иванова 

(Орынбай 52), Ламберт, Бурова, Садықова, Адамс, 
Хайрулина (к), Ана Рафаэль, Чанда, Габелия 
(Уильямсон 43);

Бас бапкер: Лукас Дель Вечкио.
Төрешілер: Самат Жарылқасынов, Динара 

Ыдырысова, Нұрлан Сәрсен (барлығы – Шымкент)
24.05.2022. 18:00. «БИІК» футбол орталығы, 

Шымкент. 100 көрермен.

22 ЖӘНЕ 24 МАМЫРДА ФУТБОЛДАН ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН 
ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ 7-8 ТУР ОЙЫНДАРЫ ӨТТІ. НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА СОҢҒЫ ЕКІ ТУР 
ОЙЫНДАРЫНЫҢ СТАТИСТИКАСЫН ҰСЫНАМЫЗ.
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ТОПЖАРҒАН

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРІ 
ДӘУРЕН АБАЕВ ШАХМАТТАН РАПИД ЖӘНЕ БЛИЦ БОЙЫНША 
ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ ҚАЗБЕК 
НӨГЕРБЕКОВ ЖӘНЕ БЛИЦТЕН ҚЫЗДАР АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНЫ НАЗЕРКЕ НҰРҒАЛИМЕН КЕЗДЕСТІ. СОНДАЙ-
АҚ КЕЗДЕСУГЕ ҚАЗАҚСТАН ШАХМАТ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ 
БАСШЫЛЫҒЫ, ПРЕЗИДЕНТІ ҒАЛЫМ ХУСАИНОВ, ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ ДӘРМЕН СӘДУАҚАСОВ ЖӘНЕ АТҚАРУШЫ 
ДИРЕКТОР ӘНУАР ИСМАҒАМБЕТОВ ТЕ ҚАТЫСТЫ. 

Дәурен АБАЕВ: 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ШАХМАТ МЕКТЕБІ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ

«Сіздерді жоғары нәтиже көрсету-
леріңізбен құттықтаймын, шын жүрек-
тен қуаныштымын. Сіздер Қазақстан 
шахмат мектебінің әлемдегі ең мықты-
лардың бірі екенін кезекті рет дәлел-
дедіңіздер. Спортшыларымыздың 
халықаралық жарыстарда жеңімпаз 
болуы, жүлдегер атануы мемлекетіміз 

үшін  зор мәртебе. Әрине ең үлкен 
жеңістер алда екеніне сенемін. Жаңа 
биіктер мен жетістіктер тілеймін!», 
деді Дәурен Абаев.

Министр спортшылардың үздік нә-
тижелері шахматты бұрынғыдан да та-
нымал етуге оң әсер ететінін атап өтті.

Федерация  басшылығымен 

әңгімелесу барысында тараптар өзекті 
мәселелерді, оларды шешу жолдарын, 
сондай-ақ Қазақстандағы осы спорт 
түрінің даму келешегін талқылады. 

Сонымен қатар, Федерация бас-
шылығы министрге ірі халықаралық 
жарыстарға дайындық барысын ба-
яндап, федерацияның алдағы жұмыс 
жоспарымен таныстырды.

Айта кетейік, 1-4 мамыр ара-
лығында Родос қаласында (Греция) 
шахматтың рапид және блиц түрінен 
жасөспірімдер арасында әлем чемпи-
онаты өтті. Бұл турнирге 40 елден 322 
спортшы қатысты. Қазақстан намы-
сын  8 спортшы қорғады.  Олар 3 ал-
тын (Қазбек Нөгербеков пен Назерке 
Нұрғали), 1 күміс пен 1 қола Даниял 
Сапенов жеңіп алды.

МИНИСТРДІҢ КУБОГІН
ҚАЖЫМҰҚАН МҰҢАЙТПАСҰЛЫ АТЫНДАҒЫ 
МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ-КОЛЛЕДЖІ ЖЕҢІП АЛДЫ

Ел спортын дамыту – барлығымызға ор-
тақ міндет. Соның ішінде жастарға саламатты 
өмір салтын насихаттаудың маңызы айрықша. 
Тұңғыш рет ұйымдастырылған бұл спартакиада 
алдағы уақытта еліміздің түкпір-түкпіріндегі 
болашақ чемпиондардың басын біріктіретін 
дәстүрлі спорт мерекесіне айналады деп се-
немін. 

Бір жағынан жасөспірімдер арасында өтіп 
жатқан бұл кездесулер жеткіншектеріміздің 
күш-жігеріне ғана емес, жаттықтырушылары-
ның да жұмысына баға беретін жауапты бәсеке 
деуге болады. Нағыз жан алысып, жан берісетін 
қызу жекпе-жекте жеңіс тұғырынан көрінген 
барлық жүлдегерді шын жүректен құттықтай-
мын», деді министр.

Айта кетейік, 1-4 мамыр аралығында өткен 
іріктеу кезеңіне республиканың барлық өңірі-
нен 17 команда қатысты. Аймақтық турнир 

Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе және Тараз қа-
лаларында өтті.

Финалдық кезеңде медальдар спорттың 
төрт түрі бойынша ойнатылды: бокс, дзюдо, 
грек-рим және еркін күрес. Министр кубогінің 
жалпы жүлде қоры 10 миллион теңгені құрады.  
1-орын – 5 миллион, 2-орын – 3 миллион, 
3-орын – 2 миллион теңге.

Жарыс қорытындысы:
1 орын – Қ.Мұңайтпасұлы атындағы олим-

пиада резервінің республикалық маманданды-
рылған мектеп-интернат-колледжі (Нұр-Сұлтан 
қаласы);

2 орын – Кәркен Ахметов атындағы олим-
пиада резервінің республикалық мамандан-
дырылған мектеп-интернат-колледжі (Алматы 
қаласы);

3 орын – Қызылорда облысының «Жалаңтөс 
Баһадүр атындағы олимпиада резервінің облы-
стық мамандандырылған мектеп-интернат-кол-
леджі» КММ (Қызылорда облысы).
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«АТЫРАУ» АЛҒА 
ЖЫЛЖЫП КЕЛЕДІ

«Атырау» осымен алтыншы ойын қата-
рынан жеңілмей келеді. Соңғы рет «Ақжайық» 
пен «Каспийге» қарсы өткен ойында жеңіліс 
тапқан атыраулық аяқдопшылар одан бері 
жеңіліс дегенді ұмытты. Константин Горовенко 
жаттықтыратын команда алдымен «Тобылды» 
тоқтатса, кейіннен «Қайратқа» күйрете соққы 
берді. Енді міне, «Астанамен» өткен ойында да 
елордалықтармен терезесі тең өнер көрсетті. 
Тіпті «Атыраудың» «Астанадан» айласын асы-
ратындай да мүмкіндігі болған еді. Ойынның 
75-минутында биылғы маусымның сұрмергені, 
хорватиялық Андрия Филипович есеп ашып, 
алаң иелерін жеңіске біртабан жақындатып қой-
ған еді. Бірақ, «Астана» ойынның соңғы мину-
тында таразы басын теңестіріп, «Атырауды» үш 
ұпайдан айырды. 

Дегенмен, «Атыраудың» жоғалтқан ештеңесі 
жоқ. Команда 12 ойыннан 19 ұпай жинап, тур-
нир кестесінің төртінші сатысында келеді. Көш 
бастап келе жатқан «Каспийден» үш ұпайға ғана 
қалып тұр. 21 маусымда олар олар «Ақтөбені» 
өз алаңында қабылдайды. 

«АТЫРАУ» (Атырау) – 
«АСТАНА» (НұрСұлтан) – 1:1

Гол соққандар: Филипович, 75 (1:0), 
Басманов, 90+4 (1:1)

«Атырау»: Айрапетян, Антанавичюс, 
П.Барановский, Бисси, Набиханов, Петрович, 
Плетнёв (Катрич, 71, Сейтқалиев, 83), 
Соколенко (Қалмұратов, 90+1), Тақұлов, 
Тарасов, Филипович (Тұрысбек, 90+1);

«Астана»: Милошевич, Дарабаев, Кусяпов, 
Манзорро, Влут, Оганесян, Рахманов, Совет 
(Брайан, 62), Томасов, Эбонг (Айымбетов, 81), 
Эужениу (Басманов, 90+2);

Ескерту: Набиханов, 33, Тарасов, 51, 
Соколенко, 66, Плетнёв, 68, Тақұлов, 73, 
Филипович, 82, Петрович, 89 – Рахманов, 68; 

73минутта Манзорро («Астана») 
алаңнан қуылды. 

Төреші: Р.Омаров (Алматы)
Атырау. «Мұнайшы» стадионы. 5000 

жанкүйер. 

«КАСПИЙ» КӨШ БАСТАДЫ

Ақтаудың «Каспий» клубы үзіліске  көшбас-
шы команда ретінде кетті. 12-турда олар басты 

қарсыласы «Таразды» 2:1 есебімен тізе бүктірді. 
Бұл ойында «Тараздың» екі бірдей ойыншы-

сы дөрекілігімен көзге түсіп, алаңнан қуылды. 
Алдымен Елдос Ахметов 24-минутта бірден қы-
зыл қағаз алса, 29-минутта Бауыржан Байтана 
екінші ескертуін алды да, командаластарын 
тығырыққа тіреді. 

Есепті сербиялық легионер Никола Цуцкич 
ашты. Арада жеті минут өткенде Павел Киреенко 
есепті еселеді. Алаңда сегіз футболшымен ой-
наған «Таразға» таразы басын теңестіруне алаң 
иелері мүмкіндік бермеді. Тек ойынның 92-ми-
нутында Мақсат Әмірханов бір гол соғып,  есеп 
айырмасын қысқартты. 

«КАСПИЙ» (Ақтау) – 
«ТАРАЗ» (Тараз) – 2:1

Гол соққандар: Цускич, 26 (1:0), Киреенко, 
33 (2:0), Әмірханов, 90 (2:1);

Ойынның 26минутында Тәйкенов 
(«Каспий») 11 метрлік айып добын орын-
дай алммады.

«Каспий»: Аязбаев, Ардазишвили 
(Қабылан, 61), А.Барановский (Қадырбаев, 
85), Т.Бондаренко (Әділ, 79), Дмитренко, 
Киреенко (Арменов, 61), Е.Нұрғалиев, 
Нүсіп (Конлимкос, 79), Тәйкенов, Тигруджа, 
Цуцкич;

«Тараз»: Сейсен, Ахметов, Байтана, 
Гадрани (Ж.Жақсылыков, 87), Джуниор, 
А.Жұмабек (Әмірханов, 68), Ә.Кеңесбек, 
Қожамберді (Сүлей, 57), Айтбаев, Таубай 
(Қалдыбеков, 46), Шахметов (Нұрдәулет, 57);

Ескерту: Е.Нұрғалиев, 61 – Шахметов, 
25, Тайбай, 36; 

Ойынның 24минутында Ахметов 
(«Тараз»), 29минутында Байтана («Тараз») 
алаңнан қуылды. 

Төреші: А.Затула (Өскемен);
Ақтау. «Жас Қанат» стадионы. 3200 

жанкүйер.

КӨПТЕН КҮТКЕН ЖЕҢІС 

«Қайраттың» 12-турға дейінгі статисти-
калық көрсеткіші мәз емес еді. Алты ойын 
бойы жеңіске жете алмай келді. Арасында 
«Астанадан» 0:6 есебімен жеңілгені тағы бар. 

Бұл жолы Құрбан Бердыев баптайтын ал-
матылықтар жеңіссіз серияға нүкте қойды. 
Қарағандының «Шахтерімен» жасыл алаңға 
шыққан олар қарсыластарының қақпасына 
жауапсыз екі доп соқты. 15-минутта Виктор 
Васин есеп ашты. Ал ойын аяқталуға бес минут 

қалғанда Жуан Пауло «Шахтер» қақпасына 
екінші голды соғып, ойын тағдырын түпкілікті 
шешіп тастады. 

Ойыннан кейін журналистерге сұхбат берген 
команданың сұрмергені Хосе Канте Премьер-
лигадағы үзіліс «Қайратқа» оң әсерін тигізетінін 
айтты. «Жеңіссіз серияның тоқтағанына қуа-
ныштымын. Енді бізге осы үзілісті пайдаланып, 
қателікпен жұмыс істеу керек. Біраз күн елге ба-
рып,  уақытымды отбасыммен бірге өткіземін. 
Одан кейін тың серпінмен, жақсы көңіл-күймен 
оралатын боламын. Маусым басында команда-
ның алдына қойған мақсаты өзгерген жоқ. Біз 
әлі де чемпиондық атаққа таласамыз. Мен оған 
сенімдімін», деді Х.Канте. 

 
«ҚАЙРАТ» (Алматы) – 

«ШАХТЕР» (Қарағанды) – 2:0 

Гол соққандар: Васин, 15 (1:0), Жуан 
Пауло, 85 (2:0); 

Қайрат: Устименко, С.Астанов, Буранчиев, 
Васин, Гуральский, Канте (Алыкулов, 69), 
Қасаболат, Кейлер, Жуан Пауло, Рикарду 
Алвеш, Шушеначев; 

«Шахтер»: Шацкий, Габышев (Хозин, 69), 
Граф, Досмағамбетов, Каньяс, К.Маляров, 
Муртазаев (Свиридов, 81), Назымханов 
(Рустемович, 46), Тәттібаев (Жаңғылышбай, 
81, Аветисян, 85), Чосич, Букорац.

Ескерту: Кейлер, 9 (1), Канте, 54 (4) – 
Досмағамбетов, 22 (4), Граф, 83 (3);

Төреші: Д.Тевяшов (Орал);
Алматы. Орталық стадион. 4200 

жанкүйер.

ЖАНКҮЙЕРЛЕРІН АЯП ЖАТҚАН 
«АҚЖАЙЫҚ» ЖОҚ

«Қызылжар» биыл Конференция лигасын-
да бақтарын сынайтыны баршамызға мәлім. 
Жарысты іріктеу кезеңінен бастайтын петро-
павлдық футболшылардың қазіргі ойынмен топ-
тық кезеңге баруы екіталай. Іріктеудің алғашқы 
кезеңінен өтсе, «Қызылжар» үшін соның өзі 
қуаныш. 

Әли Әлиев жетекшілік ететін команда қа-
тарынан төрт ойынды тең аяқтаған еді. 12-тур-
да олар көптен күткен жеңістерін тойлады. Өз 
алаңында «Ақжайықты» қабылдаған Әлиев 
шәкірттері оралдықтарды 2:0 есебімен ұтты. 

«Ақжайықтың» тур өткен сайын жағдайы 
қиындап барады. Өткенде өз алаңында 
«Мақтааралды» ұта алмағанда жергілікті 
жанкүйерлер өре түрегелген еді. Әзірге одан 
еш нәтиже болмай тұр. Қатарынан бес ойында 
жеңіс көрмеген оралдықтар турнир кестесінің 
13-сатысынан орын алды. 

«ҚЫЗЫЛЖАР» (Петропавл) – 
«АҚЖАЙЫҚ» (Орал) – 2:0

Гол соққандар: Зорич, 5 (1:0), Жиан, 79 
(2:0);

«Қызылжар»: Лобанцев, Гурман, Есімов 
(Әділов, 90+1), Живкович, Зорич (П.Яковлев, 
90+1), Козлов (Мульдинов, 57), Бушман, Жиан 
(М.Коне, 87), Мурачёв, Нкололо (Мурза, 57), 
Подио;

«Ақжайық»: Сикач, Антипов (Сәулет, 46), 
Бадоян (Газданов, 46), Имнадзе, Каленчук, 
Б.Омаров, Рафаэл, Сапанов (Црнчевич, 22, 
Карпенко, 71), Әбдірахманов (Қаиров, 74), 
М.Стаменкович, Шустиков;

Ескерту: Гурман, 37, Есімов, 42 – Қаиров, 
79;

Төреші: А.Тасыбаев (Павлодар);
Нұр-Сұлтан. «Астана Арена» стадионы. 

300 жанкүйер. 

  
«ТОБЫЛ» БІРДЕ КӨЛ, 

БІРДЕ ШӨЛ

Қазақстан Премьер-лигасы басталғанда 
«Тобылдың» «ағысы» қатты еді. Алайда, соңғы 
уақытта қостанайлықтардың ойыны сұйылып 
кетті. Бірде көл, бірде шөл. 

1 2 - ту рд а  « То б ы л д ы ң »  қ а қ п а с ы н а 
«Мақтаарал» екі доп соқты. Жоғары топқа биыл 
ғана қосылған «Мақтааралдың» шабуылына 
төтеп бере алмаған чемпиондар «ертеңгі күні 
Чемпиондар лигасында қалай ойнар екен» де-
ген сұрақ көптің көкейінде жүр. Расымен де 
«Тобылдың» ең әлсіз тұсы – қорғаныс шебі. 
Дәл қазіргі таңда қақпасына ең көп гол жібер-
ген «Мақтаарал» десек, одан кейінгі орындарды 
«Қайрат» пен осы «Тобыл» алып тұр.

«ТОБЫЛ» (Қостанай) – 
«МАҚТААРАЛ» (Мақтаарал) – 4:2

Гол соққандар: Сергеев, 47 (1:0), Брижиду, 
55 (2:0), Юденков, 60 (2:1), Сергеев, 68 (3:1), 
Кәрімов, 76 (3:2), Малый, 88 (4:2);

«Тобыл»: Мокин, Брижиду (Пожег-
Ванцаш, 65), Васильев (Жұмашев, 90), 
Жарынбетов, Йованчич, Қаиров (Марочкин, 
77), Малый, Аманович, Сергеев, Томашевич, 
Тошич (Мирошниченко, 77);

«Мақтаарал»: Литовченко, Ахматов, 
Бобоев (Кәрімов, 46), Алекс Бруно (Пайруз, 
65), Арипов, Потапов, Розгонюк, Рүстемов 
(Западня, 65), Себаихи (Кенжебек, 71), 
Тұзақбаев (Жұматов, 82), Юденков (к);

Ескерту: Қаиров, 70; 
Төреші: Т.Құмашев (Нұр-Сұлтан);
Қостанай. «Тобыл-Арена». 2000 жанкүй-

ер.

КОМАНДАЛАР ҮЗІЛІСКЕ КЕТТІ
12-ТУРДАН КЕЙІН ПРЕМЬЕР-ЛИГА КОМАНДАЛАРЫ ҰЛТТАР ЛИГАСЫНЫҢ 

ОЙЫНДАРЫНА БАЙЛАНЫСТЫ 20 МАУСЫМҒА ДЕЙІН ҮЗІЛІС АЛДЫ

Бетті дайындаған – Едіге ОРАЗ

12-ТУРДА ЕКІ ОЙЫН КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛДІ. «ОРДАБАСЫ» МЕН «АҚСУ» АРАСЫН-
ДАҒЫ ОЙЫН КЕЗІНДЕ ҚАТТЫ ЖЕЛДЕН СТАДИОН ШАТЫРЫ ҚИРАП, ТӨРЕШІ ОЙЫН-
ДЫ ТОҚТАТУҒА МӘЖБҮР БОЛДЫ. ҚҰДАЙ САҚТАП, ӘЙТЕУІР АДАМ ШЫҒЫНЫ БОЛ-
МАДЫ. СОНДАЙ-АҚ «ТҰРАН» МЕН «АҚТӨБЕ» АРАСЫНДАҒЫ МАТЧ ТА АУА РАЙЫ-
НЫҢ ҚОЛАЙСЫЗДЫҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛДІ. 
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Екі құрама командалар алғаш рет 2004 жылы 28 сәуірде Алматыда 
өткен жолдастық матчта кездесті. Қазақстан құрамасының жетекшісі 
тарихтағы алғашқы шетелдік жаттықтырушылардың бірі Ресейден 
келген Леонид Пахомов болды. Сонымен қатар, бұл оның еліміздің 
ұлттық құрамасының бапкері ретіндегі соңғы матчына айналды. 
Матч Әзербайжаннан келген қонақтардың пайдасына 3:2 есебімен 
аяқталды. Біздің команда құрамында Андрей Карпович пен Евгений 
Лунев гол соқты.

 

ҚАЗАҚСТАН – ӘЗЕРБАЙЖАН – 2:3 (0:1)
Голдар: Нәбиев 33 (0:1), Карпович 56 (1:1), Гулиев 60 (1:2), 

Лунев 80 (2:2), Садықов 85 (2:3);
Ескертулер: Карпович, 41 – Керимов, 7, Әмірбаев, 55, Абасов, 

69, Крамаренко, 87;
Алаңнан қуылғандар: Абасов, 81;
Қазақстан: Новиков, Смақов, Ирисметов, Мусин, Лотов 

(Лунев, 62), Балтиев, Карпович, Жұмасқалиев (Низовцев, 46), 
Аксенов, Гаркуша (Авдеев, 63), Тлехугов.

Бас бапкер – Л. Пахомов;
Әзербайжан: Крамаренко, Шукуров, Амирбаев, Абасов, 

Садыков, Хусейнов (Пономарев, 46), Керимов (Султанов, 87), 
Э.Гулиев, Набиев (И. Гурбанов, 79), М. Гурбанов (Абдуллаев, 
90+2), Рамазанов (Мусаев, 72).

Бас бапкер – К. А. Торрес;
Төреші: Қадыр Шыныбеков (Қырғызстан);
28.04.2004. Алматы, «Орталық» стадионы. 300 көрермен.

 
Еуропа чемпионатының іріктеу матчтарында екі елдің коман-

далары төрт рет кездесті. Солардың алғашқысы 2006 жылы 6 қыр-
күйекте Бакуде өтті, ойын нәтижесі – 1:1. Әзербайжан құрамасынан 
бразилиялық Андре Ладага мен біздің Дмитрий Бяков 20 минуттық 
айырмашылықпен гол соқты.

 

ӘЗЕРБАЙЖАН – ҚАЗАҚСТАН – 1:1 (1:1)
Голдар: Ладага 16 (1:0), Бяков 36 (1:1);
Ескертулер: Гомес, 19-Балтиев, 78, Хохлов, 90+1;
Әзербайжан: Велиев, Соколов (Музыка, 60), Керимов, Рус.

Аббасов (Меликов, 46), Чертоганов, Андре Ладага, И.Гурбанов, 
Имамалиев, Султанов (С. Мусаев, 67), Джавадов, Леандру Гомес.

Бас бапкер – Шахин Диниев;
Қазақстан: Лория, Е.Азовский, Кучма, Жалмағамбетов, 

Смаков, Карпович (Травин, 68), Сергиенко, Хохлов, Бяков, 
Балтиев, Жұмасқалиев (Утабаев, 76).

Бас бапкер – Арно Пайперс;
Төреші: Жолт Сабо (Венгрия);
06.09.2006. Баку, Т. Бахрамов атындағы Республикалық ста-

дион. 15 000 көрермен.
 
Қарымта кездесу 2007 жылы 6 маусымда Алматыда өтіп, дәл 

осындай нәтижемен аяқталды – 1:1. Голдардың авторлары Вугар 
Надиров пен Руслан Балтиев болды.

 

ҚАЗАҚСТАН – ӘЗЕРБАЙЖАН - 1:1 (0:1)
Голдар: Надыров 30( 0: 1), Балтиев 53 (1:1);
Ескерту: Э. Гулиев 70;
Алаңнан қуылғандар: Жалмағамбетов 44;
Қазақстан: Лория, Ирисметов, Кучма, Жалмағамбетов, 

Смаков, Жұмасқалиев (Утабаев, 90+3), Чичулин, Карпович, 
Балтиев, Остапенко (Тлешев, 79), Бяков.

Бас бапкер – Арно Пайперс;
Әзербайжан: Гасанзаде, Р.Гулиев, С. Аббасов, А. Керимов 

(Имамалиев, 58), Гашимов, Э. Гулиев, Сұлтанов (А. Гурбанов, 
74), Чертоганов, Р. Аббасов, Надыров (Х. Мамедов, 84), Субашич.

Бас бапкер – Шахин Диниев;
Төрешілер: Альбер Туссэн, Франсуа Манжан және Кристиан 

Холтген (барлығы – Люксембург);
06.06.2007. Алматы, Орталық стадион. 11 800 көрермен.

 
Қазақстан мен Әзербайжанның ойын тарихында «Алма-ТВ кубо-

гында» (2007 жылғы 9 наурызда Шымкент қаласында бір рет өт-
кізілген турнир) ойындар болды. Финалдық матчтың негізгі уақыты-
ның соңында тартысты ойынның тағдырын Андрей Финонченконың 
соққысы шешті. 1:0 есебімен жеңіске жеткен турнир иелері «Алма-
ТВ кубогына» ие болды. 

ҚАЗАҚСТАН – ӘЗЕРБАЙЖАН – 1:0 (0:0)
Голдар: Финонченко 80 (0:1);
Ескертулер: Балтиев 35, Әшірбеков 64, Кучма 86 – Аббасов 

29, К. Керимов 34, Чертоганов 53, Бахшиев 84;
Қазақстан: Лория, Е.Азовский, Кучма, Жалмағамбетов, Ирис-

метов, Скорых, Балтиев, Сергиенко (Смаков, 62), Жұмасқалиев (Каме-
лов, 83), Әшірбеков (Утабаев, 71), Сүймағамбетов (Финонченко, 79).

Бас бапкер – А. Пайперс;
Әзербайжан: Велиев, Перейра, Ладага (Бахшиев, 71), Р.Гулиев 

(Амаргулиев, 88), А. Керимов, Аббасов, Султанов (Джавадов, 
75), Гомес, Имамалиев (Гашимов, 72), К. Керимов (Субашич, 70), 
Чертоганов.

Бас бапкер – Шахин Диниев;
Төрешілер: Машенцев, Канцуров, Жанибеков (бар-

лығы – Қырғызстан);
09.03.2007. Шымкент, Қажымұқан атындағы стадион. 4 500 

көрермен. 

Еуропа чемпионаттары мен басқа да халықаралық турнирлер 
шеңберіндегі кездесулерден басқа, қазақстандықтар мен әзербай-
жандар жолдастық матчтарды да өткізді. Олардың қатарында 2008 
жылы 3 ақпанда Түркияның Анталия қаласында өткен ойын бар. 
Сол кездесуде қарсыластар бір-бірінің қақпасына гол соға алмады. 
Мүмкіндіктер жеткілікті болды. Олардың ішінде 62-минутта қа-
зақстандық команданың қақпасына пенальтиден мүлт кеткен соққы 
болды. Матч нәтижесі – 0: 0. 

ӘЗЕРБАЙЖАН – ҚАЗАҚСТАН – 0:0 (0:0)
Пенальтиден мүлт кеткен: Рамазанов 62;
Әзербайжан: Велиев, Меликов, Юнусоглу (Амирбеков, 46), 

Э.Гулиев, М. Гурбанов, Ас.Керимов (к) (Чертоганов, 26), Р. Гулиев 
(И. Гурбанов, 85), Аббасов, Рамазанов, Субашич, Х. Мамедов 
(Пономарев, 74).

Бас бапкер – Гьокица Хаджиевски;
Қазақстан: Мокин, Смаков, Кучма, Жалмағамбетов, Е.Азовский, 

Балтиев, Асанбаев (Ларин, 82), Родионов (Травин, 68), Жұмасқалиев 
(к), Остапенко (Сүймағамбетов, 85), Бяков (Әшірбеков, 74).

Бас бапкер – Арно Пайперс;
Төреші: Камиль Аби-оглы (Түркия)
03.02.2008. Анталья (Түркия), «WOW SportCentre» алаңы. 1 

500 көрермен.

 Еуропа чемпионатының шеңберіндегі келесі кездесу 2011 жылы 
өтті. 3 маусымда қазақстандықтар еліміздің бас стадионында 2:1 
есебімен жеңіске жетті. Республиканың бас командасының дебю-
танттары Роман Нестеренко, Марат Хайруллин, Ұлан Қонысбаев 
және Сергей Гридин бастапқы құрамда ойынға шықты. Бұл кездесуде 
Гридин дубльмен ерекшеленді.

 

ҚАЗАҚСТАН – ӘЗЕРБАЙЖАН – 2:1 (0:0)
Голдар: Гридин 57 (1:0), Надиров 63 (1:1), Гридин 68 (2:1);
Ескертулер: Шмидтгаль 77;
Қазақстан: Нестеренко, Логвиненко (Рожков, 65), Мұхтаров, 

Нұрдәулетов (к), Гетериев, Смаков, Шмидтгаль, Хайруллин 
(Киров, 82), Қонысбаев, Гридин, Остапенко (Хижниченко, 79).

Бас бапкер – Мирослав Беранек;
Әзербайжан: Агаев, Меликов, Р.А. Садыгов, Джавадов, 

Алиев (М. Гусейнов, 79), Р. Ф. Садыгов (к), Абышев, Д. Гусейнов 
(Надиров, 61), Медведев, Левин, Исмаилов.

Бас бапкер – Берти Фогтс;
Төреші: Юэн Норрис (Шотландия);
03.06.2011. Астана, «Астана Арена» стадионы. 14 900 көрермен.

 2011 жылдың 6 қыркүйегінде командалар Бакуде қарымта матч 
өткізді. Өкінішке қарай, біздің футболшылар 2:3 есебімен ұтылды. 
Сергей Остапенко мен Виталий Евстигнеев еуропалық турнирде ел 
сенімін ақтауға тырысты. Ұлттық құрамада алғашқы ойынын өт-
кізген Евстигнеев 77-минутта алаңға шығып, бірінші соққысымен 
қарсыласының қақпасын дәл нысанаға алды. Бұл матчта ұлттық 
құраманың бастапқы құрамында Марк Гурман, Марат Шаяхметов 
және Серікжан Мұжықов секілді жаңа футболшылар алаңға шықты.

 

ӘЗЕРБАЙЖАН – ҚАЗАҚСТАН –3:2 (0:1)
Голдар: Остапенко 20 (0:1), Алиев 53 (1:1), Шукюров 62 пе-

нальтиден (2:1), Джавадов 68 (3:1), В. Евстигнеев 77 (3:2);
Ескертулер: Шукюров 88 – Логвиненко 50, Гурман 78;
Әзербайжан: Агаев, Набиев (Юнисоглу, 13), Р.Ф. Садыгов (к), 

Шукюров, В. Гусейнов, Исмаилов (Абышев, 87), Амиргулиев, 
Чертоганов (Субашич, 46), Будак, Джавадов, Алиев.

Бас бапкер – Берти Фогтс;
Қазақстан: Мокин, Киров, Логвиненко, Рожков (В.Евстигнеев, 

77), Гурман, Нұрдәулетов (к), Шаяхметов (Мужиков, 70), 
Қонысбаев, Көкеев (Хайруллин, 59), Гридин, Остапенко.

Бас бапкер – Мирослов Беранек;
Төреші: Андерс Хермансен (Дания);
06.09.2011. Баку, Т. Бахрамов атындағы республикалық  

стадион. 12 000 көрермен.
 
Екі елдің тағы бір жолдастық матчы 2016 жылдың 26 науры-

зында Түркиядағы Белек қаласында өтті. Ойын алдында Қазақстан 
құрамасын бірқатар дебютанттар толықтырды. Олардың арасында 
Владимир Плотников, Альмир Мухутдинов, Еркебұлан Тұңғышбаев, 
Роман Муртазаев және Жасұлан Молдақараев болды.

Бұл жолы қазақстандықтар жылдам қозғалып, гол ұйымдас тыра 
алды. Кездесудің 8-минутында Мақсат Байжанов Камран Агаевтың 
қақпасына баспен гол соқты. Есеп – 1:0.

 

ӘЗЕРБАЙЖАН – ҚАЗАҚСТАН – 0:1 (0:1)
Голдар: Байжанов 8;
Ескертулер: Қуат 86;
Әзербайжан: Агаев, Медведев (Мирзабеков, 46), Гусейнов (к), 

Садыхов (Гүлиев, 46), Дашдамиров, Гараев (Абишов, 73), Назаров, 
Абдуллаев (Мамедов, 69), Исмайлов (Алескеров, 61), Рамазанов 
(Тагиев, 46), Гурбанов.

Бас бапкер – Роберт Просинечки (Хорватия);
Қазақстан: С. Покатилов, Шомко, Логвиненко, Малый, Е. 

Ахметов, С. Мужиков (Сүйімбаев, 76), Смаков (к) (Тағыберген, 88), 
М. Байжанов (Қуат, 59), Қонысбаев (Досмағамбетов, 67), Исламхан 
(А. Нұрғалиев, 64), Хижниченко (А. Щеткин, 71).

Бас бапкердің міндетін атқарушы – Талғат Байсуфинов;
Төрешілер: Али Палабийик (Түркия);
26.03.2016. Анталья, Gloria Sports Arena.

 
Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы матчтардың тарихы 2018 

жылдың 5 маусымында Астана қаласында өткен матчпен қорытынды-
ланады. Қазақстандықтар үшін кездесу қызу және нәтижелі бастал-
ды. Роман Муртазаев пен Серікжан Мужиковтың талпыныстарының 
арқасында 14-ші минутта алаң иелерінің пайдасына есеп 2:0 болды. 
90-минутта Қазақстан құрамасының басымдығын арттырған Бақтиер 
Зайнутдинов бұл кездесудің шешуші нүктесін қойды. Қазақстан 
құрамасы жолдастық кездесуде Әзірбайжанды 3:0 есебімен жеңді.

 

ҚАЗАҚСТАН – ӘЗЕРБАЙЖАН – 3:0 (2:0)
Голдар: Мұртазаев 12 (1: 0), Мужиков 13 (2:0), Зайнутдинов 

90 (3:0);
Ескертулер: Тұңғышбаев 47- Халилзаде 35;
Қазақстан: Эрич, Шомко (Сүйімбаев 52), Малый, Постников, 

Бейсебеков, Қуат (Логвиненко 70), Мужиков (Зайнутдинов 63), 
Исламхан (Вороговский 90), Мұртазаев, Тұңғышбаев (Жуков 52), 
Щеткин (Тұрысбек 81).

Бас бапкер – Станимир Стойлов (Болгария);
Әзербайжан: Агаев, Гараев, Абышев (Шейдаев 73), Медведев, 

Гурбанов (Аббасов 46), Халилзаде, Гусейнов (Имамвердиев 
63), Абдуллаев (Алескеров 63), Назаров (Диниев 46), Гурбанов 
(Шейдаев 72), Мадатов.

Бас бапкер – Гурбан Гурбанов;
Бас төреші: Александр Тян (Молдова);
05.06.2018. Астана. «Астана Арена» стадионы.
 

КЕЗДЕСУЛЕР КЕСТЕСІ:

Құрама            О  Ж   Т  Ж  Д/А  Ұ  ФИФА 
рейтингіндегі орны

Қазақстан 9 4 3 2 13-9 15 125
Әзербайжан 9 2 3 4 9-13 9 129

kff.kz

УЕФА ҰЛТТАР ЛИГАСЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАН 
ҚҰРАМАСЫ 3 МАУСЫМ КҮНІ ӘЗЕРБАЙЖАНҒА 
ҚАРСЫ АЛАҢҒА ШЫҒАДЫ. ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ 
25 МАМЫРДАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРАМАСЫ ЖАТТЫҒУ ЖҰМЫСТАРЫН БАСТАДЫ. 
ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ЖИЫНЫНА ЖАРАҚАТ АЛҒАН 
ҚОРҒАУШЫ МАРАТ БЫСТРОВ ПЕН ОТБАСЫ 
ЖАҒДАЙЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҚАҚПАШЫ СТАС 
ПОКАТИЛОВ КЕЛЕ АЛМАЙДЫ. ОЛАР АЛДАҒЫ 
ОЙЫНДАРҒА ҚАТЫСПАЙДЫ. АЛ НҰРӘЛІ ӘЛІП 
ҚАТАРҒА 29 МАМЫР КҮНІ ҚОСЫЛАДЫ.

ҚАЗАҚСТАН-ӘЗЕРБАЙЖАН: 
ДЕРЕКТЕР НЕ ДЕЙДІ?
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СПОРТ ТА ЖҮРЕГІНЕ ЖАҚЫН...
КӨРНЕКТІ ҚАЛАМГЕР ЖАНАТ ЕЛШІБЕКТІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНАН БІР ҮЗІК СЫР
...1974 ЖЫЛДЫҢ КҮЗ АЙЫ. 
ҚАЗМУ-ДІҢ ЖУРНАЛИСТИКА 
ФАКУЛЬТЕТІН БІТІРІП, 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 
ОБЛЫСТЫҚ «КОММУНИЗМ 
ТУЫ» ГАЗЕТІНІҢ 
СЕКРЕТАРИАТЫНДА ЕКІ-ҮШ 
АЙ ҚЫЗМЕТ ІСТЕП ЖҮРГЕН 
ЖЕРІМНЕН СОЛ КЕЗДЕГІ 
ОБЛЫСТЫҚ РАДИОНЫҢ 
ҚАЗАҚ БӨЛІМІНІҢ БАС 
РЕДАКТОРЫ ҚАМЗА ҚАСЫМОВ 
ДЕГЕН АҒАМЫЗ ТІЛШІЛІК 
ҚЫЗМЕТІНЕ ШАҚЫРЫП АЛДЫ. 
АРАДА БІРЕР КҮН ӨТКЕН 
СОҢ ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНЫҢ 
АРДАГЕРІ, БАСШЫМЫЗ 
ҚАМЗА АҒАМЫЗ АЛҒАШҚЫ 
ТАПСЫРМАСЫН БЕРДІ.

– «Лениншіл жас» газетін оқитын 
шығарсың? – деп бетіме сынай қара-
ды. Ішім қылп ете қалды. Журналистік 
жолды енді бастаған, үй-күйі, нақты 
мекенжайы жоқ мен газетке қалай 
жазыламын? Бірақ сол кездері жастар 
газетінің атағынан ат үркетін, жастар-
дың проблемалары мен елде болып 
жатқан жаңалықтар мен кемшілік-
терді батыл көрсететін басылымды 
оқитыным рас, «оқимын, аға» деп 
жауап бердім.

– Онда жақсы. Жаңа ғана облы-
стық комсомол комитетінің жастар 
бөлімінен телефон шалып, «Лениншіл 
жас» газетінің журналисі Жанат 
Елшібеков басқарған экспедицияның 
Зайсан ауданына барып, жаңадан 
құрылған комсомолжастар брига-
дасы, ауыл спортының халахуалы 
жайлы арнаулы бет беретіні жай-
лы хабарлады. Мұндай жаңалықтан 
қалай тыс қаламыз, сен Жанатпен 
жолығып, радиоға сұхбат ұйымдас
тырып кел, – деді.

Жанат ағамен таныстым, аузын 
ашса жүрегі көрінетін, аңқылдаған, 
менен үш жас үлкен азамат екен. Жас 
болса да ол кісінің терең біліміне, 
көп білетініне таң қалдым. Әсіресе, 
спорт тақырыбын жетік білетініне 
риза болдым. Жәкең Талдықорғанның 
азаматы, өз жерлестері атақты балу-
андар Әбілсейіт Айханов, Аманжол 
Бұғыбаев туралы әңгіме айтқанда, 
майын тамызып, қызықтыра түсті. 
Суыртпақтап өзі туралы сұрағанымда, 
білгенім, ҚазПИ-дің соңғы курсында 
оқып жүргенінде Шерағаң «Лениншіл 
жас» газетіне қызметке шақырыпты. 
Артынша газетке қазақ спортының 
көшбасшысы Сейдахмет Бердіқұлов 
бас редактор болып келген көрінеді. 
Алтыншы сыныпта оқып жүрген кезде 
«Қазақстан пионері» газетіне мақала-
лары мен сөзжұмбақтары, ребустары 
шығып, жұрт көзіне іліне бастаған. 
Сейдағаң Жанаттың спорт тақырыбы-
на қанық екенін білсе де, ең алдымен 
секретариаттың көрігін қыздырып 
алады. Ол жайлы Жәкең былай деп 
еске алады.

– Газеттің әр басшысының өз 
жұмыс стилі, басқару әдісі болады, 
– дейді сол кезді еске алған Жанат 
ағамыз. – Сейдағаңның ерекше бір 
қасиеті ҚазМУдің журналистика 
факультетін бітіріп келген түбіт 
иек журналисті алдымен секрета-
риатқа жіберіп, макет жасау, мақа-
ланы маңызы мен сапасына қарай 
қай бетке орналастыру керек екені-
не үйретеді. Біраз уақыт өткен соң 
газеттің комсомолжастар, ауыл 
шаруашылығы, спорт, басқа бөлім-
деріне жіберіп, бесаспап маман болып 
шығуына көңіл бөледі. Себебі кез кел-
ген журналист мейлі экономика, мей-
лі ауыл шаруашылығы, мейлі, спорт 
тақырыбына болсын еркін көсілуі 
тиіс. Секретариатта тәжірибе жи-
наған соң басшымыз мені жауапты 
хатшының орынбасары, сосын спорт, 
патриоттық тәрбие беру бөлімі-
не меңгеруші етіп тағайындады. 
Сейдағаң мақаланы өзі оқып шыға-
тын, сапалы болса қуанып, кемшілігі 
болса шақырып алып, ақылкеңесін 
беретін. Ол кезде мемлекет спорттан 
қаржыны аямайтын, ел саңлақтары 
Олимпиада ойындары мен әлем чемпи-
онаттарында, халықаралық жарыс
тарда топ жаратын.

Жаңа бөлімге басшы болған Жәкең 
іске білек сыбана кіріседі. Мектепте 
оқып жүрген кезде дойбы, шахмат 
ойнап, үстел теннисі, шаңғымен ай-
налысқан, жеті шақырым жердегі 
мектепке кейде жаяу, кейде велосипед-
пен қатынап, өзін сергек те сезімтал 
сезінетін, өзінің ойлау қабілетін 
шыңдаған ағамыз ауыл спортының 

мүшкіл жағдайы туралы мақалалар 
ұйымдастыруды қолға алады. Тиражы 
300 мың дана жастар газетінде жаңа-
дан «Топ жарған», «Спорт қаҺар-
мандары», «Қазақ спорты қайда 
барасың?» атты айдарлар ашылып, 
саңлақтар жайлы көлемді очерктер 
оқырмандардың қызығушылығын 
тудырады. Әлемдегі ең биік Эверест 
шыңын бағындырған атақты аль-
пинист Қазбек Уәлиев, атақты ба-
луандар Ә.Айханов, Ә.Ғабсаттаров, 
А.Бұғыбаев, тағы басқа да топ жарған 
саңлақтар жайлы танымдық мақа-
лалар жастар газетінде апта сайын 
беріліп, оқырмандардың ілтипатына 
бөлене бастады. Жанат Елшібектің 
Қарлығаш Қалиева, Н.Ильенко, 
Грузияның атақты шахматшысы, әлем 
чемпионы Майя Чебурданидзе жай-
лы жазған очерктері мен сұхбаттары 
«Социалистік Қазақстан» газеті мен 
«Жалын» журналында жарық көреді. 
Жәкең Кенді Алтайға да сан рет ісса-
пармен келіп, Катонқарағайдың мал-
шылары, ну орманның проблемасы 
жайлы бірнеше көлемді мақалалар 
береді. 

– Қанатымды қатайтқан, журна-
листік шеберлігімді шыңдаған қазақ 
спорты журналистикасының көш-
басшысы Сейдағаңның келбеті көз ал-
дымда, – дейді Жанат аға өткенге көз 
жүгіртіп. – «Лениншіл жас» газетінде 
тоғыз жыл қызмет істеппін. Бірге 
қызмет еткен әріптестерім ол кезде 
шаршапшалдығуды білмейтін, қай 
жерде жаңалық бар екенін білсе, же-
дел репортаждар ұйымдастыратын. 
Ал жастар газетінде тізе қосып бірге 
қызмет еткен әріптестерім, қаламы 
ұшқыр қаламгерлер Оралхан Бөкеев, 
Сағат Әшімбаев, Ырым Кененбаев, 
Әшірбек Көпішев, Жұмагүл Солтиева, 
Мағира Қожахметова, Жарылғап 
Бейсенбайұлы, Жақау Дәуренбеков 
кейіннен еліне елеулі, халқына қалау-
лы азамат атанды. Жерлестеріңіз, 
есімі елге кеңінен таныс Оралхан 
Бөкей, Марат Қабанбаев шырайлы 
Шығыс жайлы айтқан кезде елеңдеп, 
Алтайға барғымыз келетін. Бардық 
та, көрдік те, табиғаты көркем 
өңірден шыққан жазушыларға ша-
быт берген қасиетті өңір екеніне 
көз жеткізетінбіз. Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, талантты 
жазушы Әлібек Асқаровты шәкіртім 
деп айта аламын. Ұстазым Сейдағаң 

өз тәжірибесін үйретуден жалықпай-
тын, бізді қамшылап отыратын. 
Осыдан бірер жыл бұрын «Жұлдыз» 
журналында өзімнің ұстазым, 
жастар газетінде бірге қызмет ет-
кен әріптестерім жайлы «Найзағай 
жаралаған егіз қайың» атты хика-
ятым жарық көрді. Сейдағаңның 
көзін көрген, ондаған шәкірті теле-
фон шалып, ыстық ықыластарын 
білдіріп жатыр. Шынында да қазақ 
спорты журналистикасының көш-
басшысы Сейдахмет Бердіқұлов ту-
ралы бұрындары қаламгерлер түрлі 
жанрда қалам сілтеп келсе, әде-
бикөркем шығармалар жазылмаған 
екен. Сейдағаңның шығармашылығы, 
спорт тақырыбына жазған әде-
бикөркем туындылары, публици-
стикалары, жастар газетінің қа-
лыптасуы, ізденісі мен қол жеткен 
табыстары, жас журналистердің 
шеберлігін арттырудағы тәжірибесі 
жайлы хикаятта толық қамтылған.

...1977 жылы Жанат Елшібековті 
қазақ баспасөзінің қара шаңырағы 

«Социалистік Қазақстан» газетінің 
көркемдеу-безендіру бөлімінің мең-
герушісі қызметіне шақырады. «СҚ-
ның» бет-бедері тіпті айшықтана 
түсті. Соңынан оперативті жаңа-
лықтар, туризм, спорт бөлімі бас-
шылығы қызметіне ауысады. Бұл кез-
де Мәскеудегі Жазғы Олимпиада ой-
ындарының ашылуына екі жылдан сәл 
астам уақыт қалған. «Лениншіл жас» 
газетінің бірнеше бөлімінде жемісті 
қызмет етіп, спорт тақырыбын ден-
детіп жазып көзге түскен журналисті 
сол кездегі бас газеттің басшысы, қай-
раткер Сапар Байжанов ерекше құр-
меттейді, қиын да күрделі мақалалар 
жазуға тапсырма беріп тұрады. Бөлім 

меңгерушісі қазақ елі саңлақтары-
ның Олимпиада ойындарына дайын-
дығы, кейін дүбірлі додада топ жарған 
Жақсылық Үшкемпіров, Шәміл 
Серіков, боксшы Серік Қонақбаев, 
тағы басқа саңлақтар туралы очер-
ктер бере бастады. Жәкеңнің атақты 
альпинист Қазбек Уәлиев туралы 
жазған «Мұзбалақ» атты очеркі газет 
оқырмандарын елең еткізді. Редакция 
поштасына Қазбек туралы білгілері 
келетін, мекенжайын беруді өтінген 
хаттар топырлап түсе бастайды. «СҚ-
да» апта сайын спорт беті тұрақты 
шығып, оқырмандар ықыласына 
бөленеді. Мұның алдында сөзжұм-
бақ, ребус, чайнборд құрастырумен 
айналыса бастаған Жәкең артынша 
спорт, табиғаттың адам таңғаларлық 
оқиғалары, хайуанаттар мен жануар-
лар дүниесінің ғажайыптары, таным-
дық жұмбақтар құрастырып, шаң ба-
сып, құмға сіңген тарих беттеріне жан 
бітіріп, бірнеше кітап шығарды.

– Жанат Елшібеков менің құрда-
сым, екеуміз де Талдықорған облы-

сының түлегіміз. Жанаттың шығар-
машылығы әр саланы қамтыған, 
ол – көсемсөзші, ол – жазушы, ол 
– журналист, жұмбақсөздерге жан 
бітірген, саясат пен руханият, өнер 
мен мәдениет, спорт тақырыбына 
жан бітірген таңғажайып талант 
иесі. Кезінде «Жалын» баспасы-
ның балалар мен жасөспірімдерге 
арналған жабық бәйгесінде жүлде 
алған «Қош бол, теңіз» атты хи-
каяты жастардың сүйікті шығар-
масына айналды. Артынан ол жеке 
кітап болып басылды. Жанаттың 
«Жетім жұрт», «Жазылмайтын 
жара», «Уақытсынап», «Сырлы 
әлем» кітаптары мен «Балықтың 

қылтаны», «Әлем көз тіккен Мекке», 
«Алтын кіндік», басқа да хикаятта-
ры қазақ әдебиетінде ойып тұрып 
орын алатын шығармалар. «Сен 
білесің бе?», «Зерек», «Таным» атты 
адам айтса сенгісіз ғажайыптар 
мен қайран қалдырар қилықилы қы-
зықтардан тұратын жинағын қазір 
де оқырмандары іздеп жүріп оқи-
ды. Бүгінге дейін оның екі мыңнан 
астам сөзжұмбағы мен ребустары, 
танымдық жұмбақтары түрлі ба-
сылымдар мен журналдарда жарық 
көргенін көпшілік біле бермес. Ол 
елімізде сөзжұмбақ жанрына қалам 
тербеген тұңғыш қаламгер. Жәкең 
«Жалын» журналының «Сөз зер-
гері» номинациясы бойынша Ғабит 
Мүсірепов атындағы сыйлықтың ла-
уреаты атанғанда әріптесімді шын 
жүректен құттықтадым, – деген 
еді кезінде жастардың сүйікті газеті 
«Лениншіл жаста» Жәкеңмен бірге 
қызмет еткен белгілі жазушы, бас-
пагер, қоғам қайраткері, «Парасат», 
«Құрмет» ордендерінің иегері Ырым 
Кененбаев ағамыз.

Жәкең екеуміз «Егемен Қазақстан» 
газетінде ширек ғасыр бірге қызмет 
еттік. Ал Жанат аға 37 жыл бойы 
аталмыш басылымда жемісті қыз-
мет етіпті. Бұл дегеніңіз, айтуға ғана 
жеңіл. 22 жыл бас газеттің жауапты 
хатшысы қызметін атқару оңай емес. 
Қаншама ұйқысыз түндер, таң атқан-
ша газеттің басылуына қол қойылған-
ша баспаханадан шақпауға екінің 
бірі шыдай алмайтыны да шындық. 
Ал Жәкең бұған шыдады. Жарты ға-
сырлық еңбегі лайықты бағаланды. 
«Алматы облысының құрметті аза-
маты», өзі туып өскен Қаратал ауда-
нының құрметті азаматы, халықара-
лық Алаш әдеби сыйлығының иегері, 
«Қазақстанның құрметті журналисі» 
атақтары, «Құрмет» орденінің иегері, 
бірнеше мерекелік медальге ие болуы 
ұзақ жылғы еңбектің өтеуі болса ке-
рек. Оның сыртында 20-ға тарта әде-
би-көркем, публицистикалық кітап, 
мыңнан астам мақаланың түрлі ба-
сылымдарда жариялануы жайлы айта 
кеткен орынды болар. Сонау тоқса-
ныншы жылдардың басында «СҚ-
ның» өнеркәсіп, құрылыс, транспорт 
бөлімінің меңгерушісі, редколлегия 
мүшесі болып жүргенде оның эко-
номика мәселесімен мықтап шұғыл-
данғанына куә болдым. Кейде телефон 
шалып, Өскемен қорғасын-мырыш, 
титан-магний комбинаттары туралы 
мақала жазуымды сұрайтын. Ал кейін 
жаңалық, туризм және спорт бөлімін 
басқарған кезде тапсырманы тіпті 
үдете түсті. Бір ғана мысал. 1990 жыл-
дың 14 маусымында Зайсанда қуаты 8 
балл болатын аса күшті зілзала болып, 
оңтүстік төрт ауданның мыңға тарта 
тұрғын үйі, әлеуметтік мақсаттағы ғи-
мараттар қирап қалған кезде іле-шала 
телефон соғып, табиғат апаты жайлы 
нөмірге мақалалар беруді тапсырды. 
Әрине ол тапсырманы мүлтіксіз орын-
дадық. Екі мыңыншы жылдардың ба-
сында хакім Абай еліне келіп, артын-
ша қызықты мақалалар жазғаны есте 
қалыпты. Сол кездегі Семей өңіріндегі 
меншікті тілші Дәулет Сейсенұлы 
екеуі Тарбағатай, Аягөз аудандарын 
аралап, Ақтайлақ, басқа да талантты 
ақын-жыршылардың рухына бас иді.

Қазір де Жәкең екеуміз телефон-
ның сымы қызғанша сөйлесіп тұра-
мыз. Үйіндегі жұбайы, жаны жомарт 
Жанна жеңгейдің «ас суып қалды ғой, 
тағамыңызды ішсеңізші» дегенде ғана 
дамылдап алады да, артынша қайта 
телефон шалады. Мені таңғалды-
рғаны, еңбек демалысында болса да 
төрткүл дүниде не болып жатқанынан 
хабардар. Әсіресе спорт тақырыбына 
келгенде ерекше шабыттанып кетеді. 
Алматыда өткен студент-жастардың 
Универсиадасы өтіп жатқанда да 
маған телефон соғып, жаңалықтарды 
біліп тұрды. Қазақ елі студент жаста-
рының командалық есепте екінші 
орынға ие болғанына балаша қуанып, 
құттықтағаны өз елінің нағыз патрио-
ты екенін аңғартса керек.

75 деген мерейлі жасқа толып 
отырған Жанат Елшібеков қазір де 
шығармашылық ізденісте. Жарты ға-
сыр қолынан қаламы түспеген, сергек 
те сезімтал суреткер, оқырмандарын 
сүбелі шығармаларымен қуантып келе 
жатқан шабытты қаламгердің бергені-
нен берері көп.

Оңдасын ЕЛУБАЙ,
«Құрмет» орденінің иегері

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ ӘҢГІМЕ

– Газеттің әр басшысының өз жұмыс стилі, басқару әдісі болады, – дейді 
сол кезді еске алған Жанат ағамыз. – Сейдағаңның ерекше бір қасиеті 
ҚазМУ-дің журналистика факультетін бітіріп келген түбіт иек журналисті 
алдымен секретариатқа жіберіп, макет жасау, мақаланы маңызы мен 
сапасына қарай қай бетке орналастыру керек екеніне үйретеді. Біраз 
уақыт өткен соң газеттің комсомол-жастар, ауыл шаруашылығы, спорт, 
басқа бөлімдеріне жіберіп, бесаспап маман болып шығуына көңіл бөледі. 
Себебі кез келген журналист мейлі экономика, мейлі, ауыл шаруашылығы, 
мейлі спорт тақырыбына болсын еркін көсілуі тиіс. Секретариатта тәжірибе 
жинаған соң басшымыз мені жауапты хатшының орынбасары, сосын 
спорт, патриоттық тәрбие беру бөліміне меңгеруші етіп тағайындады. 
Сейдағаң мақаланы өзі оқып шығатын, сапалы болса қуанып, кемшілігі 
болса шақырып алып, ақыл-кеңесін беретін. Ол кезде мемлекет спорттан 
қаржыны аямайтын, ел саңлақтары Олимпиада ойындары мен әлем 
чемпионаттарында, халықаралық жарыстарда топ жаратын.

Шынында да қазақ спорты журналистикасының 
көшбасшысы Сейдахмет Бердіқұлов 
туралы бұрындары қаламгерлер түрлі 
жанрда қалам сілтеп келсе, әдеби-көркем 
шығармалар жазылмаған екен. Сейдағаңның 
шығармашылығы, спорт тақырыбына жазған 
әдеби-көркем туындылары, публицистикалары, 
жастар газетінің қалыптасуы, ізденісі мен 
қол жеткен табыстары, жас журналистердің 
шеберлігін арттырудағы тәжірибесі жайлы 
хикаятта толық қамтылған.
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Халық ойындарын аудан әкімі Нұржан 
Тоқсейітов ашып, өңірдегі бұқаралық спортты 
дамытуға үлес қосқан азаматтарға алғысын біл-
дірді. Бұл жарыстардың ерекшелігі, ауданның 
бірнеше ауылында спорттың әр түрі бойынша 
тартысты ойындар өтіп, оны ауыл тұрғындары 
қызыға тамашалады. Атап айтар болсақ, Ақжар 
ауылындағы Б.Тұрлыханов атындағы орта мек-
тепте шахмат, тоғызқұмалақ, дойбыдан, Үржар 
ауылындағы орталық стадионда гір көтеру, қол 
күресі ерлер және әйелдер арасында, жеңіл ат-
летика жарыстары өтті.

Үржар, Науалы, басқа ауылдарда спорттың 
басқа түрлерінен жарыс қызу өтті. Сондай-ақ 
Аламан бәйге, Топ бәйге, Құнан бәйге, Жорға 
жарыс, Тай жарыста жеңімпаз атанғандарды 

аудан әкімі Н.Тоқсейітов пен аудандық дене шы-
нықтыру, спорт бөлімінің басшысы Сәрсенхен 
Қабдолданов марапаттады. Ал бәйгеде жеңім-
паз атанғандарға аудан әкімі жамылғысын қоса 
тапсырды. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар, 
грамоталар, медальдар табысталды.

Қызықты да тартысты өткен спартакиада-
да ауылдық округтер мынадай ұпайларға ие 
болды.

1-орын – Қарабұлақ АО (784 ұпай); 
2-орын – Үржар АО (764 ұпай);
3-орында – Елтай АО (743 ұпай); 
4-орын – Мақаншы АО (708 ұпай); 
5-орын – Қабанбай АО (656).
6-орын  – Қаратал АО;
7-орын  – Бестерек АО;

8-орын – БақтыАО, 
9-орын – Науалы АО;
10-орын – Қоңыршәулі АО.
11-орын – Жоғарғы Егінсу АО.
12-орын – Шолпан АО.
13-орын – Салқынбел АО.
14-орын – Ақшоқы АО.
15-орын – Ақжар АО.
16-орын – Көкөзек АО.
17-орын – Көлденең АО.
18-орын – Қарабұта АО.
19-орын – Егінсу АО.
20-орын – Көктал АО.

21-орын – Қарақол АО.
22-орын – Көктерек АО.
23-орын – Қаратұма АО.
24-орын – Барқытбел АО.
25-орын – Келдімұрат АО.
26-орын – Алтыншоқы АО.
27-орын – Жаңа тілек Ауылдық округі ие-

ленді.

Бетті дайындаған – 
Оңдасын ЕЛУБАЙ,

«Қазақ спорты» газетінің Шығыс Қазақстан 
облысындағы меншікті тілшісі

Онда отандық спорт журнали-
стикасының бүгінгі жетістігі мен 
кемшілігі сараланып, проблемасы 
айтылды. 

Университеттің Журналистика 
және саясаттану факультеті Телерадио 
және қоғаммен байланыс кафедра-
сы ұйымдастырған іс-шараға Л.Н. 
Гумилев атындағы Еуразия ұлт-
тық университетінің ректоры Ерлан 
Сыдықов, қазақ спорт журналисти-
касының белді өкілі, жазушы Несіп 
Жүнісбай, Қазақстанның ұлттық 
дәрежедегі төрешісі, педагогика 
ғылымдарының кандидаты, ғалым 
Бағдат Тусеев, Қазақстан спорт жур-
налистері федерациясының төрағасы 
Ілияс Омаров, футболдан Қазақстан 
ұлттық құрамасының бұрынғы жат-
тықтырушысы Талғат Байсуфинов, 
«Qazsport» телеарнасының директо-
ры Нағи Бақытбеков, сонымен қатар 
еліміздің спорттағы жағымды жаңа-
лықтары мен жемісті жетістіктерін 
жарқыратып көрсетіп жүрген спорт 
журналистері, оқытушылар мен сту-
денттер қатысты.

Ректор дөңгелек үстелге қаты-
сушыларға арнап сөйлеген сөзінде бар 
қажыр-қайраты мен күш-жігерін қазақ 
спортының дамуына жұмсап жүрген 
спорт журналистерінің бүгінгі іс-ша-
раға қатысып, ой-пікір білдіргендеріне 
ризашылығын жеткізді.

– Біз Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінде 
«Қазақстан спорт журналистикасы: 
бүгіні мен келешегі» атты дөңгелек 
үстел өткізіп, сіздермен кәсіби маман 
дайындау мақсатында ашық пікір ал-
масып, кеңінен ойласайық деп шеш-
тік. Журналистика және саясаттану 
факультетінде екі жыл бұрын спорт 
журналистикасы мамандығы бойын-
ша білім беру бағдарламасы ашылған. 
Қазір жұмыс істеп жатыр. Алғашқы 
жылы он студент қабылданды, қазір 
олар екінші курста оқиды. Алайда 
кадр тапшылығы, осы салаға дайын-
дайтын оқытушылар мен оқулықтар-
дың жетіспеушілігі жоқ емес. Жоқ деп 
отыра беруге тағы болмайды, шетел-
дік оқулықтарды аудару керек. Ендігі 

жерде сол олқылықтардың орнын тол-
тыру – басты мақсатымыз. Ол үшін сту-
денттеріміз тәжірибеден өту маңызды. 
Етікшінің жанында отырған адамнан 
жақсы етікші шығатыны секілді, сту-
денттерге білікті жетекшілер бекітіліп, 
олар өндіріспен тығыз байланысса, 
біздің ойлаған ойымыз орындалып, 
мықты маман даяралантыны сөзсіз. 
Біздің бірлігіміз, ұлт спорты жолында 
ұйысу – мемлекет басшысы әрдайым 
айтып отыратын ең өзекті мәселенің 
бірі. Ал дөңгелек үстел сіз бен бізді 
жақындастыра, табыстыра түседі де-
ген сенімдемін, – деді Ерлан Сыдықов.

Сондай-ақ ол: «Өнерде Асанәлі 
Әшімовтің, Қайрат Байбосыновтың 
класы деген бар. Журналистикада 
да осы үрдісті қалыптастыру ке-

рек. Меніңше, Несіп Жүнісбаевтың, 
Жанболат Аупбаевтың класында оқуға 
құмар жастар көп», – деді. 

Дөңгелек үстелге қатысушы-
лар қазіргі Қазақстан спорт жур-
налистикасының жетістіктері мен 
кемшіліктері, журналист маманда-
рын дайындауда шешімін күткен 
мәселелер туралы ой қозғады. Несіп 
Жүнісбаев өзінің өмірлік тәжірибесін 
ортаға сала отырып, спорт журналисін 

дайындау жөніндегі ойларын бөлісті.
– Мен ҚазҰУ-дың журналисти-

ка факультетін бітіргеннен кейін 
Дене тәрбиесі институтын бітірдім. 
Спорт журналистикасының қазіргі 

Қазақстандағы халі өте төменгі дәре-
жеде. Осы университеттің спорт-са-
уықтыру кешенін аралап көрдік, 
тіпті бассейнге дейін бар. Сондықтан 
Еуразия ұлттық университеті қабы-
рғасында спорт журналистерін тәр-
биелейміз деп отырғаны ұлт болып 
қуанатын шаруа. Мен ғұмырым жет-
кенше бұл бағытта қолұшын беруге 
дайынмын, – деді ол.

Содан кейін қазақ тілінің қадір- 

қасиетіне тоқтала келіп, бүгінде жы-
лап жатқан бала анасының кеудесінде 
жұбанбайтынын, ұялы телефонды қо-
лына берсе қоя салатынын қынжыла 
отырып мысал етті. Сондықтан ма-

мандық даярлауда ана тілінің ролі зор 
екеніне баса көңіл бөлді.

– Әлемдік деңгеймен салысты-
рғанда Қазақстан спорт журналис-
тикасы тым кейіндеп қалды. Алға 
емес, артқа кетіп бара жатқан секіл ді. 
Өйт кені Олимпиадаға барып жүр ген 
турист-журналистер соңы нан мұра 
қалдыруды мұрат тұтпай ды, – деді 
Несіп Жүнісбай. 

Журналистика және саясаттану 

факультетінің деканы Қайрат Сақ пен 
Телерадио және қоғаммен байланыс 
кафедрасының меңгерушісі Серікзат 
Дүйсенғазы бүгінгі білім беру жайын 
айта отырып, көкейде жүрген ойларын 
ортаға салды. Шетелде салалық маман 
дайындау жолға қойылса, Қазақстанда 
енді көшіп жатқанымызды мысалға 
келтіріп, ақсап тұрған салаға ма-
ман дайындаудың тиімді тұстарына 
тоқталды. Цифрлық маман дайындау-
ға мән берді. Үш факультет бірігіп, бір 
маман дайындауға көңіл бөлініп жат-
қанын жеткізді.

Ал «Qazsport» телеарнасының ди-
ректоры Нағи Бақытбеков өз сөзінде 
ЕҰУ студенттері үшін телеарнаның 
есігі әрқашан ашық екенін және ал-
дағы уақытта бірлесіп жұмыс істеуге 
дайын екендіктерін білдірді.

– Біздің телеарнада «QAZSPORT 
алаңы» деген сараптамалық бағдарла-
ма бар. Сол жерде отандық спорттың 
мәселесін жиі көтереміз. Бірақ спикер 
табу қиын. Тапқан күннің өзінде сту-
дияға саладағы проблемаларды жақсы 
білетін және ашық айтатын мамандар 
келетінін естісе, қатысудан бас тарта-
тындар көп, – деп қынжылды ол. 

Қазақстан спорт журналистері 
федерациясының төрағасы Ілияс 
Омаровтың айтуынша, спорт журна-
листикасы – жалпы журналистикаға 
бастар баспалдақ. 

– Мен деген журналистердің өзі 
алғашқы қадамын спорт тақырыбынан 
бастаған. Оны алып кеткендер елдің 
алдында жүр. Сондықтан оның бола-
шағы да зор, – деді ол. 

Рас, қайбір жылы марқұм, белгілі 
спорт журналисі Дүрәлі Дүйсебай 
Еура зия ұлттық университетінен 
«Спорт журналистикасы» кафед-
расы ашыл ғанын сүйіншілегенде 
көппен бірге қуанып едік. Өкінішке 
қарай, пан де мия кезінде ол кісі өмір-
ден озды да, «кафедраның ендігі 
жайы не бо лады екен» деп алаңда-
ушылық білдір ген дер көп болды. 
Бүгін Дүрәлі Дүй себай бастаған игі 
бастаманы бел гілі журналист, ғалым 
Мұхит Омар ов одан әрі жалғастырып, 
жандан дырып жатқанын естіп, қуан-
дық. Ка фед раның ендігі жұмысының 
қыза түсеріне сенеміз. Университетте 
ұйымдасты рылған дөңгелек үстелде 
осыған көз жеткізгендей болдық.

ҚАЗАҚСТАН СПОРТ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ: 
БҮГІНІ МЕН КЕЛЕШЕГІ

АЙМАҒЫ МЫҚТЫ ЕЛ – АЙБЫНДЫ ЕЛ

ТАЯУДА Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ ДӘЛ ОСЫНДАЙ ТАҚЫРЫПТА ДӨҢГЕЛЕК 
ҮСТЕЛ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ. 

ЖАҚЫНДА ҮРЖАРДА АУДАН ӘКІМІНІҢ ЖҮЛДЕСІ ҮШІН ХІІІ ХАЛЫҚ 
ОЙЫНДАРЫНЫҢ СПАРТАКИАДАСЫ СПОРТТЫҢ 19 ТҮРІНЕН ӨТКІЗІЛДІ: ВОЛЕЙБОЛ 
(ЕРЛЕР, ӘЙЕЛДЕР), ФУТБОЛ, ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА, ҚАЗАҚ КҮРЕСІ, ҚОЛ КҮРЕСІ, 
ҮСТЕЛ ТЕННИСІ, ДОЙБЫ, ШАХМАТ, ГІР КӨТЕРУ, ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ, КӨКПАР, 
АУДАРЫСПАҚ, ТЕҢГЕ ІЛУ, АЛАМАН БӘЙГЕ (25 КМ), ТОП БӘЙГЕ (15 КМ), ҚҰНАН 
БӘЙГЕ (10 КМ), ЖОРҒА ЖАРЫС (7,5 КМ), ТАЙ ЖАРЫС (5 КМ).

ҮРЖАРДА ХАЛЫҚ ОЙЫНДАРЫ ДҮРКІРЕП ӨТТІ
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«Дело не в том, как ты начина-
ешь, а в том, как ты заканчиваешь», 
– пишет сайт международной феде-
рации хоккея о выступлении сборной 
Казахстана.

Ранее в рейтинге силы Казахстан 
занимал сначала 16-е место, а затем 
15-е.

Подопечные Михайлиса, благода-
ря победе над Италией (5:2), сохра-
нили прописку в топ-дивизионе. На 
счету Казахстана три очка и предпо-
следнее, седьмое место в группе А.

Между тем как отмечают россий-
ские эксперты сборная Казахстана 
долгое время болталась между выс-
шим и первым дивизионом. И вот 
уже два года подряд удерживает ме-
сто в элите. Правда, что на прошлом 
ЧМ, что сейчас является аутсайдером 
и борется за предпоследнее место в 
группе, позволяющее сохранить про-
писку на будущее. Год назад в Латвии 
казахи выиграли два матча, в этот раз 
смогли только один. Были проигра-
ны первые шесть встреч и только в 
предпоследний день группового этапа 
была обыграна Италия (5:2), которая 
также не так давно попала на мировое 
первенство лучших команд.

По основным статистическим по-
казателем команда Юрия Михайлиса 
не худшая в Финляндии. На послед-
нем, 16-м месте, только по мень-
шинству (ужасные 52 процента) и 
посещаемости (2 595). Разница за-
брошенных и пропущенных шайб за 
семь матчей - 19-31. Четыре из шести 
матча казахи проиграли в одну шайбу, 
что для кого-то является утешением. 
Оправданием не лучшей игры служит 
и то, что команда осталась без врата-
рей на турнире. Финн Йони Ортио, 
получивший спортивное гражданства 

Казахстана, отказался от участия в 
ЧМ. Никита Бояркин, здорово высту-
пивший в 2021 году, не смог поехать 
из-за травмы. Швед Хенрик Карлссон 
давно забыл, что у него есть еще один 
паспорт. Михайлису пришлось делать 
ставку на Андрея Шутова (один матч 
в сезоне в КХЛ).

Однако стоит учесть, что ны-
нешний чемпионат мира должен 
был иметь другой состав участни-
ков. Россию и Белоруссию заменили 
Франция и Австрия, которые изна-
чально не входили в число команд 
элиты. И очевидно, что Россия была 
бы одним из фаворитов группы A, а не 
боролась бы за выживание как фран-
цузы. Но и они превзошли казахов. 
По первым матчам в Хельсинки было 
видно, что у команды Михайлиса есть 
большие проблемы с «физикой», это 
было заметно и в товарищеских мат-
чах с Латвией, которые были проигра-
ны в одну калитку. По ходу турнира 
казахи прибавляли, но для побед этого 
было недостаточно - немцы, канадцы, 
швейцарцы и словаки были сильнее. 
При этом нельзя сказать, что состав у 
Казахстана был слабый. В атаке были 
Акользин, Михайлис, Панюков, Волк, 
Старченко, которые в КХЛ играют за-
метную роль. В защите тоже сплошь 
игроки, регулярно выступающие в 
плей-офф, Сведберг и Диц. Однако 
никто, за исключением Орехова (сра-
зу после матча с Италией стало из-
вестно о его переходе из "Барыса" в 
"Металлург"), не смог проявить себя 
на 100 процентов. 22-летний защит-
ник стал лучшим бомбардиром ко-
манды, набрав семь (3+4) очков. За 
весь сезон КХЛ он набрал столько 
же. Диц как всегда много «приво-
зил». Михайлис, собравшийся в НХЛ, 

забил два гола (набрал шесть очков). 
У Акользина больше всех штраф-
ных минут в команде (11) и три очка. 
Панюков играл не очень много, Волк 
много ошибался.

«Сейчас уровень чемпионата даже 
выше, чем на Олимпиаде, так что, я 
говорю, нам надо поиграть три, пять, 
семь лет в элитном дивизионе, чтобы 
ставить задачу попадать в плей-офф. 
Посмотрите, за последние… Когда 
мы два раза играли в элите? Лет 17-
18 назад? Надо реально смотреть на 
вещи», подвел итоги турнира капитан 
сборной Роман Старченко.

Сборная Казахстана действитель-
но выступила не так плохо, как еще 
пять-шесть лет назад. Однако и ни-
какого прогресса не показала, скорее, 
даже продемонстрировала регресс. 

Взять тех же итальянцев, в матче с 
которыми удалось добыть путевку 
на следующий чемпионат. Их состав 
по именам куда слабее: большинство 
игроков из австрийской лиги, нет ни 
одного человека из сильного европей-
ского чемпионата. У Франции, кото-
рая обошла Казахстан, тоже немного 
крутых хоккеистов. Выделяется толь-
ко Александр Тексье из «Коламбуса», 
остальные из средних лиг Европы. 
У казахов команда была составлена 
из игроков КХЛ – сильнейшей лиги 
Европы.

В Казахстане пытаются решить 
свои хоккейные проблемы с помо-
щью базового клуба сборной в КХЛ 
и натурализации. Но ни один из мето-
дов нормально не работает. Тема ба-
зового клуба не принесла результата 

даже сборной России, выбор игроков 
в которую куда выше. Натурализация 
провалилась и в Белоруссии, и в 
Казахстане. Иностранцы не слишком 
горят желанием выкладываться за 
сборную не своей страны, а молодые 
рядом с ними не растут. Последнее 
может произойти только при высо-
кой конкуренции. Учитывая, что все 
больше казахских игроков находят 
работу в разных сильных клубах 
КХЛ, прогресс не должен заставить 
себя ждать. Главное, чтобы это пони-
мали в федерации. Уйти от базового 
клуба, совмещения постов тренера 
(Михайлис в роли главного тренера 
сборной совершенно не убедил) и 
прекратить раздавать паспорта ино-
странцам – первые шаги, которые 
стоит сейчас сделать.

НАТУРАЛИЗАЦИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ 
И В КАЗАХСТАНЕ, И В БЕЛАРУСИ

СТАЛО ИЗВЕСТНО ИТОГОВОЕ МЕСТО СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА В 
РЕЙТИНГЕ СИЛЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ. ПО ИТОГАМ 
ГРУППОВОГО ЭТАПА КОМАНДА ЮРИЯ МИХАЙЛИСА ЗАНИМАЕТ 
14-Е МЕСТО ИЗ 16, ОПЕРЕЖАЯ ИТАЛИЮ И ВЕЛИКОБРИТАНИЮ.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ЮРИЙ МИХАЙЛИС ОЦЕНИЛ ИГРУ 
КОМАНДЫ И ОТДЕЛЬНЫХ ХОККЕИСТОВ В РЕШАЮЩЕМ МАТЧЕ C ИТАЛИЕЙ ЗА 
СОХРАНЕНИЕ ПРОПИСКИ В ЭЛИТЕ МИРОВОГО ХОККЕЯ, А ТАКЖЕ ПОДВЁЛ ИТОГИ 
ТУРНИРА.

– После матча с Германией поговорили с 
ребятами о том, что мы наладили свою игру 
и хорошие моменты уже проявляются. Нужно 
было справиться с эмоциями. Вышли на лёд 
единым коллективом, играли друг за друга. 
Здорово сыграли в обороне, преуспели в атаке, 
забили хорошие голы.

– В заявке на матч был Саян Данияр, но 
он ни разу не появлялся на льду. По какой 
причине?

– Те, кто играл и сражался на льду, были в 
тонусе, и не было смысла выпускать просто 
так. Хотя скажу, что Саян Данияр - техничный 
и умный центральный нападающий. У него ещё 
будет время.

– Во втором звене Кирилла Савицкого 
заменил Михаил Рахманов. Как оцените 
его взаимодействие с Кёртисом Волком и 
Никитой Михайлисом?

– У Михаила Рахманова сегодня была хо-
рошая энергия, движение, и он не выпадал. 
Где-то поддерживал Кёртиса Волка и Никиту 
Михайлиса. Они создавали хорошие моменты.

– Андрей Шутов в сезоне провёл всего 
одну игру в КХЛ. В «Номаде» и «Сарыарке» у 
него было слишком мало игровой практики. 

В Хельсинки его бросили под танк. У вас нет 
сожаления о том, что ему нужно было давать 
больше игрового времени по ходу сезона?

– Мы готовили первым номером для сбор-
ной Никиту Бояркина, но он получил травму. 
Год назад Никита Бояркин заменил Хенрика 
Карлссона на чемпионате мира. А на этом тур-
нире отыграл Андрей Шутов вместо Никиты 
Бояркина. Ребята молодцы. Двигаются вперёд 
и стараются прогрессировать.

– Чем продиктован вызов Ильи Румянцев? 
Во-первых, он никогда не играл на чем-
пионатах мира. Во-вторых, он натурали-
зованный игрок. У нас есть свои вратари. 
Например, Денис Каратаев и Демид Еремеев.

– Денис Каратаев после окончания сезона 
месяц не имел практики. А Демид Еремеев 
пока не готов. И к тому же у него тоже не было 
достаточной игровой практики перед чемпио-
натом мира.

– Сегодня был момент в игре, когда Павел 
Акользин громко кричал на судью. Это чре-
вато удалением. Вы объясняли игрокам, что 
нужно сдерживать свои эмоции на турнирах 
такого ранга?

– На протяжении всего турнира удаления 
не позволяли нам удерживать преимущество, 
объясняли ребятам. У Павла Акользина мощ-
ный характер, он был заряженным в этих мат-
чах. Он вёл себя на эмоциях, мы просили быть 
сдержаннее.

– Батырлан Муратов не попал в заявку на 
чемпионат мира, так как вы не видели его в 
первых двух звеньях. Затем получил травму 
Евгений Рымарев, который тоже выделяет-
ся своей техникой. Не было ли у вас мысли 
включить Батырлана Муратова в состав по-
сле такой кадровой потери?

– Нет.
– Почему в спецбригаде большинства вы-

ходил Дмитрий Шевченко? Он игрок больше 
сдерживающего звена.

– Дмитрий Шевченко - фактурный и боль-
шой игрок, который может сыграть под ворота-
ми, закрывая обзор вратарю. Никита Михайлис 
и Роман Старченко умеют бросать прицельно 
в угол, поэтому нам нужен был такой игрок в 
большинстве. Спасибо. До свидания! По ин-
формации ШАЙБА.KZ.

ЮРИЙ МИХАЙЛИС ОЦЕНИЛ 
ИГРУ СБОРНОЙ НА ЧМ

Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ ВЕНГРИИ ОТОЗВАЛА ЗАЯВКУ НА 
СОВМЕСТНОЕ СО СЛОВЕНИЕЙ ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА 2023 ГОДА. ОБ ЭТОМ В TWITTER СООБЩИЛ ЖУРНАЛИСТ 
ТЕЛЕКАНАЛА TSN ГОРД МИЛЛЕР.

По информации источника, правительство 
страны решило отказаться от проведения тур-
нира после слухов о том, что Беларуси и России 
в 2023 году будет запрещено принимать уча-
стие в турнирах под эгидой Международной 
федерации хоккея (IIHF).

26 апреля IIHF объявила о переносе ЧМ-
2023 из России. Решение было принято из со-
ображений безопасности. После этого Венгрия 
и Словения подали совместную заявку на про-
ведение турнира. Их национальные команды 
выступят в элитном дивизионе чемпионата 
мира следующего года после того, как заняли 

первое и второе места на мировом первенстве 
2022 года во втором по силе дивизионе.

Теперь на проведение турнира претендуют 
только два города – финский Тампере и столица 
Латвии Рига. Финляндия и Латвия отправили 
совместную заявку на проведение первенства. 
Предварительные даты проведения ЧМ-2023 
– 5-21 мая.

IIHF отстранила национальные команды 
России и Беларуси от участия в турнирах под 
своей эгидой. Спортсмены лишились возмож-
ности выступить на чемпионате мира-2022, их 
заменили сборные Франции и Австрии.

ВЕНГРИЯ ОТКАЗАЛАСЬ 
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ХОККЕЮ

«Спасибо «Барысу» и Нур-Султану 
за прошедшие два года. Я познакомился 
и работал со многими замечательными 
людьми, приобрел друзей на всю жизнь и 
действительно наслаждался своим пре-
быванием в Нур-Султане. Надеюсь, при 
других обстоятельствах мы когда-нибудь 
встретимся снова. Алга, «Барыс!» – напи-
сал он в своем Instagram.

Свою карьеру Ортио продолжит в 
Швеции. 31-летний финн подписал кон-
тракт с клубом ХВ71, который выступает 
в высшем дивизионе чемпионата страны. 
Соглашение рассчитано на два года.

Минувший сезон Ортио провел в 
«Барысе». На его счету 39 матчей в регу-
лярном чемпионате КХЛ, в которых он 
отразил 90,7 процента бросков при ко-
эффициенте надежности 2,74, сообщает 
корреспондент Vesti.kz.

ВСЕМ 
СПАСИБО!
БЫВШИЙ ВРАТАРЬ «БАРЫСА» ЙОНИ 
ОРТИО ПОПРОЩАЛСЯ С КЛУБОМ И 
БОЛЕЛЬЩИКАМИ.
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Чтобы узнать, как дела у легендарного футбо-
листа и тренера, мы набрали екатеринбургский но-
мер ветерана, который нам любезно предоставил 
его сын Сергей - известный футбольный арбитр, 
живущий в Алматы. И на том конце провода услы-
шали бодрый голос Сергея Алексеевича.

- Все нормально! - выпалил он.
Но в его голосе чувствовалось волнение… Мы 

уже знали, что врачи ампутировали ему ногу. Уже 
вторую. Но Алексеевич об этом даже не вспомнил. 
Все расспрашивал, как там дела в Казахстане, что 
нового, кто из знакомых ему футболистов еще ра-
ботает...

- Передавайте привет всем, кто меня помнит, - 
попросил ветеран.

 А кто не помнит такого бомбардира?! 
Болельщики Усть-Каменогорска до сих пор ста-
вят его в пример молодежи. Когда сибиряк появил-
ся в «Востоке» (родился Сергей Гороховодацкий в 
Свердловске, играл за местный «Уралмаш», омский 
«Иртыш» и тюменский «Нефтяник»), дела у коман-
ды пошли в гору. За три сезона Горох, как прозвали 
его болельщики, наколотил в ворота соперников 
больше 30 мячей.

Это и предопределило его вызов в главную ко-
манду республики. У руля «Кайрата» стояли тогда 
Станислав КАМИНСКИЙ, Тимур СЕГИЗБАЕВ 
и Владимир СКУЛКИН. Кстати, это было второе 
приглашение усть-каменогорского форварда в ал-
матинскую команду. В 1974 году в «Кайрат» его 
звал Артем ФАЛЬЯН. Но тогда Гороховодацкий 
сказал: «Я приехал в Усть-Каменогорск, чтобы по-
ступить в институт. Как закончу учебу, обязательно 
воспользуюсь вашим приглашением».

Несмотря на то что в сезоне 1976 года он начал 

играть за «Кайрат» только во втором круге, сумел 
забить 14 голов и стал лучшим снайпером клуба. 
Его результативные удары помогли алматинской 
команде вернуться в высшую лигу чемпионата 
СССР. Но следующий сезон для Гороха был по-
терян. «Кайрат» по окончании игр был поощрен 
путевкой в Африку. Играли тогда со сборной 
Эфиопии. Нога форварда попала в ямку на поле, 
и он получил травму. После этого долго лечил 
мениск, перенес несколько операций. Вышел 
играть только в 1978 году. И уже в первом матче 
против московского «Локомотива» отметился за-
битым голом. Хороший пас ему выдал Анатолий 
ИОНКИН, и Сергей, не давая мячу опуститься, 
пробил с лету…

В том сезоне Гороховодацкий также стал луч-
шим снайпером команды. Но затем «Кайрат» 
возглавил Игорь Семенович ВОЛЧОК и посадил 
бомбардира на лавку. А он хотел играть и чувство-
вал, что находится в оптимальной физической 
форме. Поэтому и решил уехать обратно в Усть-
Каменогорск. И это было правильно. Все болель-
щики помнят 1981 год. Гороховодацкий, играя за 
«Восток», забил 34 гола за сезон, повторив рекорд 
Георгия МАРТЬЯНА из «Целинника» и чуть недо-
тянув до союзного рекорда.

Сергей исполнял тогда все штрафные удары 
в команде. И более половины из них превращал 
в гол...

Потом стал тренером «Востока». До сих 
пор Сергей Алексеевич помнит слова Сергея 
Прокопьевича КВОЧКИНА, который, передавая 
ему команду, сказал: «Я вижу, что из тебя будет 
толк. Ты тот тренер, кому можно доверять» …

И ему доверяли. При Гороховодацком «Восток» 

(он проработал наставником этой команды 12 лет) в 
1990 году выиграл вторую лигу первенства СССР, 
стал пятым в буферной зоне. Такой же результат 
показала команда Усть-Каменогорска в чемпиона-
те Казахстана в 1998 году. Была победа и в Кубке 
Казахстана. А с «Женисом» Алексеевич выиграл 
чемпионат и Кубок страны.

Затем он тренировал олимпийскую и наци-
ональную сборные. А последним его местом 
работы в Казахстане была молодежная сборная 
республики в 2009 году. И с ней он стал выи-
грывать. А его в ответ… отправили в отставку. 
Просто Гороховодацкий стал неугоден руководству 
Федерации футбола - за свою прямоту, за то, что 
открыто критиковал работу главного футбольно-
го органа Казахстана… И он отправился в Китай 
тренировать молодежную сборную СУАР. Помню 
реакцию болельщиков, которые высказывались на 
этот счет: «На родине оказался не нужен, а соседям 
пригодился».

Но Горох никогда не унывал, не впадал в де-
прессию даже в самые тяжелые для него годы. 
Ведь не все тогда знали, что он лишился ноги. 
Помню, находясь в его усть-каменогорской квар-
тире в 2013 году, я узнал, почему ему ампутирова-
ли ногу. Алексеевич страдал сахарным диабетом. 
Чтобы как-то приостановить болезнь, нужно было 
отнять ногу. И он дал согласие…

- Когда ты заканчиваешь с большим спортом, 
оказывается, нужен только тем, с кем играл, - ска-
зал тогда Гороховодацкий. - Спасибо кайратовцы 
звонят, помогают кто чем может. Но самое главное 
- моральная поддержка. А это мои дети, жена… 
Приятно, когда звонят даже болельщики. Уже при-
выкаю к статусу инвалида. Потихоньку начинаю 
учиться ходить, как когда-то учился обращаться 
с мячом.

 А через три года после той встречи я увидел 
его не в инвалидной коляске, а на ногах.

- Что, удивлен? - спросил он. - Даже мяч могу 
теперь укротить…

Сергей Алексеевич научился ходить на проте-
зах. Он и виду не подавал, что у него нет ноги. А 
в прошлом году прошел слух: «Горох уехал на ма-
лую родину, в Екатеринбург». И вновь операция…

Мы не могли не поздравить его с днем рожде-
ния. А он в ответ пожелал казахстанскому футболу 
процветания в новом, 2021 году.

- Эх, если бы не эта пандемия, вернулся бы 
домой в Казахстан, - сказал Гороховодацкий на-
последок.

«Казахстанская федерация футбола выража-
ет искренние соболезнования родным и близким 
Сергея Алексеевича. Память о нем навсегда оста-
нется в сердцах отечественных любителей футбо-
ла», - говорится в публикации Федерации. 

Сергей Алексеевич Гороховодацкий (31 декабря 1949, Свердловск, СССР – 21 мая 2022) – 
советский футболист, нападающий, советский и казахстанский футбольный тренер.

Окончил УстьКаменогорский педагогический институт (1977).

КАРЬЕРА ИГРОКА
Начал играть в футбол в родном Свердловске. В 1966 году начал выходить на замену в ко-

манде «Уралмаш», игравшей в первой группе класса «А» (позднее высшая лига). После вылета 
«Уралмаша» перешёл в омский «Иртыш», где провёл один сезон и стал бронзовым призёром 
зоны. Следующие два сезона играл в тюменском «Нефтянике». В последнем сезоне с 10 голами 
стал вторым бомбардиром зоны.

Основная часть игровой карьеры Гороховодацкого связана с Казахстаном. В 1973 году 
он впервые вышел на поле в футболке устькаменогорского «Востока» и на много лет этот 
клуб стал его родным. В 1976 году его пригласили в «Кайрат». Через три сезона он вернулся в 
УстьКаменогорск. Дважды забивал по 5 мячей в одной игре: в матчах за «Восток» против 
алмаатинского СКИФа (1980) и гурьевского «Прикаспийца» (1981). В сезоне 1981 года забил 
34 гола, что является повторением рекорда Г. Мартьяна из «Целинника». Всего забил 141 гол 
за казахстанские клубы: в высшей лиге (за «Кайрат») – 5, в 1й лиге (за «Кайрат») – 14, во 2й 
лиге (за «Восток» и «Спартак») – 122 гола. Лишь Николай Игамбердиев и Георгий Мартьян 
забили большее количество мячей во 2й лиге за казахстанские клубы.

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА
В конце игровой карьеры в качестве играющего тренера, а позже и главного тренера, ра-

ботал с петропавловским «Авангардом» и в семипалатинском «Спартаке».
В 1986 году закончил карьеру игрока и принял устькаменогорский клуб в качестве главного 

тренера. Возглавлял клуб до 1998 года. Затем принял в Астане новый клуб «Женис». В 2000 
году клуб сделал «дубль». В июле 2001 года Гороховодацкий принял «Шахтер» (Караганда). В 
20042006 тренировал «Восток». Затем работал с «Кайсаром», «Казахмысом». В 2010 уехал 
в Урумчи (Китай) работать с молодёжной сборной СУАР.

Тренировал три сборные Казахстана: олимпийскую (199596), сборную клубов Казахстана 
(1997) и национальную (1998).

Скончался 21 мая 2022 года.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Жена Татьяна (род. 1959)
Дочери Яна (род. 1970), Ирина (род. 1980), Марина (род. 1988).
Сын Сергей (род. 1977). Окончил факультет физвоспитания ВКГУ. Играл в футбол в 

«Востоке», «Женисе» и «Шахтёре». Футбольный арбитр в Суперлиге.

СТРАНИЦА ИСТОРИИ

ПРОЩАЙ, 
ГОРОХ! 

Знаменитый футболист тренировал три сборные Казахстана: олимпийскую (199596), сборную клубов 
Казахстана (1997) и национальную (1998).

21 МАЯ НА 73-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ 
И ТРЕНЕР, ЛЕГЕНДА КАЗАХСТАНСКОГО ФУТБОЛА СЕРГЕЙ 
ГОРОХОВОДАЦКИЙ. В ЭТОМ НОМЕРЕ «ҚАЗАҚ СПОРТЫ» ПУБЛИКУЕТ 
АРХИВНЫЙ МАТЕРИАЛ С УЧАСТИЕМ ИМЕНИТОГО СПОРТСМЕНА, 
КОТОРЫЙ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА, КОГДА СЕРГЕЮ 
АЛЕКСЕЕВИЧУ ТОЛЬКО, ЧТО ИСПОЛНИЛОСЬ 71 ГОД (31 ДЕКАБРЯ 
1949 ГОД РОЖДЕНИЯ). 
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Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 

В течение недели в парном и оди-
ночном противостояниях соревнова-
лись 8 команд со всех регионов стра-
ны. Цель мероприятия – отобрать три 
сильнейшие сборные, которые сразят-
ся на первенстве республики.

Это одно из наиболее престижных 
и важных событий для молодых тен-
нисистов Казахстана. Для региональ-
ных составов Кубок – возможность 
продвинуться в республиканском рей-
тинге лучших игроков.

Среди восточноказахстанских тен-
нисистов за шанс попасть в финал 
боролись подающие надежды ребята: 
Исхакова Диана, Иванова Екатерина, 
Болат Анель, Дюсембаев Артур, 
Жанболат Даниял, Джамбулатов 
Алишер, Биналиев Темирлан.

Генеральным спонсором турнира 
выступил «Казцинк». Победители и 
призёры получили ценные подарки.

- Развитие тенниса, поддерж-
ка молодых спортсменов – были 
и остаются в числе приоритетных 

направлений нашей социальной 
работы, - рассказывает исполни-
тельный директор по администра-
тивным вопросам «Казцинка» 
Андрей ЛАЗАРЕВ. – Сегодня в Усть-
Каменогорске мы можем проводить 
соревнования любого уровня, в том 
числе международные. Теннисный 

центр «Smash» оборудован по по-
следнему слову. Каждое такое пер-
венство – по-настоящему зрелищ-
ное событие, где рождаются новые 
звезды. Кто знает, возможно через 
несколько лет мы увидим кого-то из 

этих ребят уже на турнирах Кубка 
Большого Шлема?

По результатам отборочного эта-
па в финал прошли Западно-Казах-
станская, Акмолинская и Костанайская 
области.

МАЙСКИЙ 
ЗАБЕГ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
АКЦИЮ В ПОДДЕРЖКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ДОБРЫЙ ЗАБЕГ» 
ПРОВЕЛИ 22 МАЯ 
ВОЛОНТЕРЫ ИЗ «КЛУБА 
ДОБРЯКОВ АКТАУ».

По словам администратора 
«Клуба добряков Актау» Сабины 
Бейсембаевой, участником забе-
га смог стать любой желающий. 
Некоторые даже взяли с собой до-
машних питомцев, которые охотно 
бежали со своими хозяевами.

Всего был зарегистрирован 51 
человек. Бежать предстояло пять 
километров от набережной в 4А 
микрорайоне до 15 микрорайона. 
По итогу определились сильней-
шие, которые были награждены 
медалями и благодарственными 
письмами.

- Участники были в восторге, 
мы получили много положитель-
ных отзывов. Люди теперь просят 
нас устраивать подобные акции 
чаще, - поделилась администратор 
«Клуба добряков Актау».

Следующий забег, как отметила 
Сабина Бейсембаева, планируется 
провести уже этой осенью.

Позже на набережной на бла-
готворительной основе прошла 
ярмарка. Здесь были представ-
лены продукты, свежая выпечка, 
сертификаты салонов красоты, 
фитнес-центров, кулинарий, кафе, 
ресторанов, массажных центров, 
магазинов одежды, организаций 
детских праздников, салонов чист-
ки ковров.

«Алимханулы имеет собственный капитал в размере 1,5 миллиона дол-
ларов в 2022 году. Его собственный капитал значительно вырос в 2020-
2021 годах. Большая часть его заработка была получена от призовых в 
различных боях за этот период», пишет surprisesports.com.

Напомним, в последнем поединке за титул «временного» чемпиона 
WBO в среднем весе Алимханулы во втором раунде нокаутировал бри-
танца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО). 

Арина Гладышева – воспитан-
ница риддерской школы лёгкой ат-
летики в целом и стайерского бега 
в частности. Уровень её одарён-
ности просто запредельный. Так к 
своим 16 годам она успела устано-
вить целый ряд рекордов страны в 
своей возрастной категории в беге 
на 1500 м и 3000 м! Но при этом 
она ещё ни разу не участвовала в 
спортивных событиях планетар-
ного или хотя бы континенталь-
ного уровня. Она выполнила нор-
матив на участие в юношеском 
Чемпионате Мира в Кении в про-
шлом году, но травма, полученная 
Ариной, помешала ей дебютиро-
вать на высочайшем уровне. И вот, 
май 2022 года стал прорывным для 
карьеры Галдышевой.

В первый же день соревнований 
восточноказахстанским легкоат-
летам довелось дебютировать на 
Всемирной Гимназиаде – аналоге 

Олимпийских Игр, но среди школь-
ников. Риддерские «средневики» 
Никита Петяхин и Михаил Горлов 
финишировали третьими и четвёр-
тыми в своих забегах на 800 м и 
до медалей, увы, не добрались. Не 
прошла квалификацйию и лучшая 
спринтерша Усть-Каменогорска 

Валерия Бромат, показавшая на 
стометровке результат в 12,68 с. 
А вот Арина Гладышева сумела 
сотворить историю! В её забеге 
на 3000 м участвовали спортсмен-
ки из стран сразу трёх континен-
тов: Африки, Европы и Южной 
Америки. Сама Гладышева пред-
ставляла Азию, так что интернаци-
онал был на самом высоком уровне.

В ходе забега Арина вела себя 
весьма самоотверженно, всё вре-
мя находясь в группе лидеров и 
не отпуская от себя соперницу из 
Нигерии, которая сразу обозначила 
себя как фаворита. Гладышева не 
боялась даже по виражу бежать по 
второй дорожке, а в середине забе-
га вышла и вовсе на чистое второе 
место. Однако в дальнейшем силы 
покинули её. К тому моменту трой-
ка сильнейших далеко оторвалась 
от всех, так что медаль у Арины не 
могли отнять даже теоретически. 

После финиша Гладышева даже 
не смогла покинуть дорожку без 
посторонней помощи – настолько 
она выложилась по ходу дистан-
ции. Итоговый результат нашей 
спортсменки – 9:53,55 и бронзо-
вая медаль – в копилке сборной 
Казахстана!

ВЕЛОСЕЗОН 
ОТКРЫТ!
В СТОЛИЦЕ 28 МАЯ В ЧЕСТЬ 
ОТКРЫТИЯ ВЕЛОСЕЗОНА 
И ГОДА ДЕТЕЙ СОСТОИТСЯ 
МАССОВЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ. 
УЧАСТИЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА.

Массовый велопробег прой-
дет на велодорожке дорожно-тро-
пиночной сети зеленого пояса 
«Астана орманы». Участники пре-
одолеют дистанцию в 3 киломе-
тра. Регистрация начнется в 9.00, 
старт объявят в 10.00.

Как отмечают организаторы, 
велопробег не является спортив-
ным состязанием. Среди участни-
ков, зарегистрированных на фини-
ше, пройдет лотерея и розыгрыш 
ценных призов.

Приглашаем жителей и гостей 
столицы принять активное уча-
стие в массовом велопробеге.

«По приказу председателя коми-
тета с 16 мая пост главного трене-
ра НСК занял Еставлетов Батырбек 
Жоламанович. Государственным 
тренером стал Палмагамбетов Серик 
Абдрахманович. Ранее эту должность 
занимал Арман Чилманов», – гово-
рится в сообщении. 

Батырбек Еставлетов – мастер 

спорта международного класса, чем-
пион РК и обладатель кубка РК 1997-
2007 годов, чемпион Летней спарта-
киады, призер чемпионата Азии и 
ряда международных турниров.

Серик Палмагамбетов является 
обладателем чёрного пояса третьего 
дана, победителем международных 
турниров по таеквондо.

ВЗЯЛА МЕДАЛЬ
АРИНА ГЛАДЫШЕВА ИЗ РИДДЕРА ВЫИГРАЛА МЕДАЛЬ 
ВСЕМИРНОЙ ГИМНАЗИАДЫ. УЖЕ ПЕРВЫЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ МАСШТАБНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 
НОРМАНДИИ ПРИНЁС МЕДАЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ВКО.

ВСТРЕЧА НА КОРТЕ
В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ОДНОГО ИЗ ЭТАПОВ КУБКА КАЗАХСТАНА ПО ТЕННИСУ

КОГДА СОСТОИТСЯ РЕВАНШ 
ПОЕДИНКА КАНЕЛО С БИВОЛОМ
С ГОЛОВКИНЫМ КАНЕЛО ВСТРЕТИТСЯ НА РИНГЕ 17 СЕНТЯБРЯ. 
ПОВТОРНЫЙ ПОЕДИНОК КОНКУРЕНТОВ КАНЕЛО И БИВОЛА 
МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ 6-7 МАЯ 2023 ГОДА.

Ранее стало известно, что Канело 
проведет трилогию с казахстанцем 
Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 
КО), которую запланировали на 17 
сентября.

«Я поговорил с Биволом и его 
командой, и мы работаем над ре-
ваншем на Синко де Майо в сле-
дующем году. Канело ни за что не 

откажется от этого боя», - цитирует 
Хирна телеграм-канал FightSpace.

Таким образом, повторный пое-
динок конкурентов может состоять-
ся 6-7 мая. Добавим, что ранее в ко-
манде Бивола высказались о планах 
Канело, а первый бой россиянина с 
мексиканцем завершился победой 
Дмитрия по очкам.

СКОЛЬКО СТОИТ 
АЛИМХАНУЛЫ?
СТАЛО ИЗВЕСТНО ДЕНЕЖНОЕ СОСТОЯНИЕ КАЗАХСТАНЦА 
ЖАНИБЕКА АЛИМХАНУЛЫ (12-0, 8 КО).

НАЗНАЧЕНЫ ГЛАВНЫЙ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТРЕНЕРЫ СБОРНОЙ ПО 
ТАЕКВОНДО КАЗАХСТАНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ САМАТ ЕРГАЛИЕВ НАЗНАЧИЛ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ТРЕНЕРА СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ПО 
ТАЕКВОНДО.

В ТЕННИСНОМ ЦЕНТРЕ 
«SMASH» ЗАКОНЧИЛСЯ ОДИН 
ИЗ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ 
КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ЗА 
КУБОК КАЗАХСТАНА.



12

• Тапсырыс – 686  • 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 АСЫЛБЕК – Бас редактордың орынбасары
Бек ТӨЛЕУ – жауапты хатшы
Оңдасын ЕЛУБАЙ – ШҚО-дағы меншікті тілші
Eдіге ОРАЗ – тілші
Әділбек ЫДЫРЫС – менеджер
Зүлфия ЖҰМАҒҰЛ – 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

№18-19 (5370) 28.05.2022

МЕНШІК ИЕСІ ЖӘНЕ ШЫҒАРУШЫ – «Sport&ks» газетінің редакциясы» ЖШС

ЗАМАНЫНАН ОЗЫП ТУҒАН

20 МАМЫР КҮНІ ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҮЗДІК ҚАҚПАШЫЛАРДЫҢ БІРІ ИКЕР 
КАСИЛЬЯС ТУҒАН КҮНІН АТАП ӨТТІ. ЖҰЛДЫЗДЫ ҚАҚПАШЫ  

41 ЖАСҚА ТОЛДЫ. ИКЕРДІҢ ҚҰРМЕТІНЕ ОРАЙ БҰЛ КҮНІ 
ИСПАНИЯДА ҚАҚПАШЫ КҮНІ ТОЙЛАНАДЫ. 

ИКЕР МЕКТЕП МҰҒАЛІМІ МЕН ҮЙ ШАРУАСЫНДАҒЫ ӘЙЕЛДІҢ 
ОТБАСЫНДА ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН. АЛТЫ ЖАСЫНАН 

БАСТАП ӘКЕСІ ОНЫ ТАҢСӘРІДЕН ОЯТЫП, МАДРИД 
МАҢЫНДАҒЫ МОСТОЛЕС ЕЛДІ МЕКЕНІНДЕ 

ОРНАЛАСҚАН ФУТБОЛ МЕКТЕБІНЕ ТАСЫДЫ.  
КҮНДЕРДІҢ КҮНІНДЕ ИКЕРДІҢ ҮЙІНІҢ 

МАҢЫНДА «РЕАЛ МАДРИД» АШЫҚ ЕСІК КҮНІН 
ҰЙЫМДАСТЫРАДЫ. МҰНДАЙ СӘТТІ МҮЛТ 

ЖІБЕРМЕГЕН ИКЕРДІҢ ӘКЕСІ 8 ЖАСАР ҰЛЫН ЖЕТЕКТЕП 
БАПКЕРЛЕРГЕ АПАРАДЫ. МАМАНДАРҒА БАЛАНЫҢ ОЙЫНЫ 

ҰНАҒАНЫМЕН, ОНЫҢ ТЫМ КІШКЕНТАЙ ЕКЕНІН АЙТЫП 
КЕРІ ҚАЙТАРАДЫ. ЕСЕСІНЕ КЕЛЕСІ ЖЫЛЫ ОЛ КЛУБТЫҢ 

ЖАСӨСПІРІМДЕР КОМАНДАСЫНА ҚАБЫЛДАНДЫ.
ОНЫҢ БАҒЫН АШҚАН ЖАТТЫҚТЫРУШЫ – ВИСЕНТЕ ДЕЛЬ БОСКЕ. 

ТӘРТІПКЕ САЛҒАН ДА, КҮШІН ТИІМДІ ЖҰМСАУДЫ ҮЙРЕТКЕН 
ДЕ ОСЫ ДЕЛЬ БОСКЕ. СОНЫҢ АРҚАСЫНДА ОЛ КӘМЕЛЕТКЕ 

ТОЛМАЙ ЖАТЫП-АҚ U-15, U-16, U-21 ЖАС АРАЛЫҒЫНДА ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫН ЖЕҢІП АЛДЫ.

Дайындаған – 
Мәдина АСЫЛБЕК

ЕҢ ЖАС ҚАҚПАШЫ

* Касильяс алаңда тек шолақ жеңді жейде 
киеді. Мұнысын өзін осылай ыңғайлы әрі ба-
сты қаруы – қолын жақсырақ сезетіндігімен 
түсіндіреді. 

* 19 жасында Икер Испания құрамасында 
алаңға шыққан ең жас ойыншы атанды. 

* Испания құрамасы сапында ең көп матч 
өткізген ойыншы. Оның еншісінде 161 ойын 
бар. 

* 2000 жылдың мамырында, 19 жасқа то-
луына бірер күн қалғанда Икер «Реал» сапында 
УЕФА Чемпиондар лигасында жеңіске жетіп, 
аталған турнирде жеңіске жеткен ең жас 
қақпашы атағына ие болды. 

* Еуро 2012де Касильяс қақпасына тек 
бір гол жіберіп, Испанияның Еуропа чемпионы 
атағын сақтап қалуына атсалысты. Финалда 
олар Италияны 4:0 есебімен жеңді. 

* 2007 жылы Икер Касильяс режиссер 
Жакме Сераның толықметражды «Гол 2: Өмір 
арман тәрізді» фильмінде ойнады. Киноның 
түсіріліміне Леманн, Юнгберг, Фабрегас, 
Анри, Макманаман, Оуэн, Сальдадо, Робиньо, 
Роналдо, Зидан, Гути, Рауль, Бекхэм, Карлос, 
Рамос, Эльгера мен Арсен Венгер секілді жұл-
дыздар қатысқан.

ЖЕҢІСКЕ ЖЕТКЕН 
ЖАЛҒЫЗ КАПИТАН

* Касильяс – Франц Бекенбауэр мен Дидье 
Дешамнан кейін Чемпиондар лигасы, әлем чем-
пионаты мен Еуропа чемпионатында жеңіске 
жеткен үшінші капитан. 

* Ол Халықаралық футбол тарихы мен ста-
тистикасы федерациясының (IIHFS) нұсқасы 
бойынша қатарынан төрт рет әлемдегі үздік 
қақпашы атағын иеленді. Сол арқылы итали-
ялық қақпашы Вальтер Дзенгидің рекордын 
жаңартты.

* Касильястың 2010 жылғы әлем чемпи-
онатындағы өнеріне тамсанбаған жан жоқ. 
Сол жылы Испанияда жаңа туған нәрестелер 
арасында Икер деген ат танымал есімдердің 
қатарына енді.

* Ұлттық құрамалар арасында әлем чемпи-
онаты мен екі Еуропа чемпионатында жеңіске 
жеткен жалғыз капитан. 

* 2015 жылы Мадридтің «Атлети косына» 
қарсы ширек финалдағы матчта Икер 
Чемпиондар лигасындағы «құрғақ» ойындар 
бойынша рекорд орнатты (52).

* Икер Испания чемпионатында да «құрғақ» 
ойындар саны бойынша көш бастап тұр – 952 
минут. Оған дейін бұл рекорд «Атлетиконың» 

ӘЛЕМНІҢ ЕҢ ТАНЫМАЛ 
ҚАҚПАШЫСЫ
Касильяс туралы қызықты деректер

бұрынғы қақпашысы Абель Ресиноға тиесілі 
болатын. 

КАСИЛЬЯСТЫҢ АТЫНДА 
ДАҢҒЫЛ БАР

* 2012 жылы Касильястың туған қаласы 
Мостолесте жергілікті мэр Спорт даңғылын 

Икер Касильяс даңғылы етіп өзгерту туралы 
шешім қабылдады. 

* Икер «Реал Мадрид» сапында 725 матч 
өткізді. Бұл клубтағы екінші көрсеткіш. Себебі 
«корольдік» клубта ең көп ойнаған Рауль – 741 
матч.

* Касильяс «Реалмен» 19 трофей ұтып 
алды: 3 Чемпиондар лигасы, 2 Құрлықаралық 
кубок, 2 Еуропа Суперкубогы, 5 Испания 

чемпионаты, 2 Испания кубогы, 4 Испания 
Суперкубогы.

* 2015 жылы Касильяс Чемпиондар лига-
сында 150 матч өткізген екінші ойыншы атан-
ды, оның алдында «Барселонаның» жартылай 
қорғаушысы Хави тұр.

* Касильяс бала кезінде әкесінің футбол ой-
ындарына тігілген ставкаларын букмекерлік 
контораға апаруды ұмытып кеткен. 14 ойынға 
тігілген бәс нәтижесі бойынша оның отбасы 
1 млн фунт ұтып алуы мүмкін еді. 

* Есесіне қазір Икер 35 млн фунтпен қалта-
лы спортшылар қатарында. 

* Касильяс өзінің қолын 5 млн фунтқа 
сақтандырған. Сол кезде «Тізе жарақатын 
алсам да, қолым ауырды деп айтамын» деп 
әзілдеген болатын. 

* Жасыл – Касильястың ең жақсы көретін 
түсі.

* Ойын кезінде бетіне доп тиген балаға 
Икер өз жейдесін сыйға тартқан. 

* Касильяс Iker Casillas foundation деп ата-
латын коммерциялық емес ұйым құрып, тұр-
мысы төмен отбасылардан шыққан балаларға 
өз жолын табуға көмектесуді қолға алды. 

* Касильястың сөзіне қарағанда, өзі қа-
тысқан матчтардың 98 пайызы есінде. 
Таңғаларлық жағдай. Қалай дегенмен испани-
ялық қақпашы кәсіби деңгейде 800ден астам 
ойынға қатысқан. 

ИКЕР КАСИЛЬЯСТЫ КӨПШІЛІК ҚАРАПАЙЫМДЫЛЫҒЫ ҮШІН ДЕ ЕРЕКШЕ ҚҰРМЕТТЕЙДІ. 
ҚАҚПАШЫНЫҢ ЖҰРТТЫҢ ЕСІНДЕ ҚАЛҒАН СӨЗДЕРІН ЕСКЕ САЛА КЕТСЕК.

– Футбол маған бәрін берді, менен не алғанын есіме де ала алмаймын.
– Барлығы қателік жасайды, ал оларды түзетуге тек ақылдылардың ғана шамасы жетеді.
– Егер өзгелердің сөзі өз-өзіңе деген сенімділікті төмендетсе, онда сенің жеңілгенің. 
– Өзіңнен мықтылармен бәсекелесуден қорықпа, жеңілмейтін адам болмайды.
– Жеңілістен әр кез нәтиже шығарып отыру керек.
– Бала кезімізде достарымның көбісі әдемі гол салуды армандайтын, ал мен соған мүмкіндік бермесем дейтінмін.
– Жеңілсең, міндетті түрде күлімдеу керек, сонда қарсыласың жеңілістің тәтті дәмін сезіне алмайды.
– Адамдардың мені қандай қақпашы болғанымды емес, тек жақсы адам деп есте сақтағанын қалаймын.
– Армандау керек, ол бәрібір тегін ғой.
– Кез келген қарсыласқа құрметпен қарау керек. Сонда ғана өзгелер сенің командаңа да құрметпен қарайды.
– Жұлдызды өзгелерден бөліп тұратын қандай кілт болуы керек дейсіз бе? Менде біреуі бар. Шын мықты өзінің мықтылығын біледі, бірақ 

онымен мақтанбайды. Бұл мен үшін спорттағы басты қағида. Дей тұрғанмен сен туралы өзгелердің әңгімесі саған қызық емес.


