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РЫБАКИНА
УИМБЛДОНДА ТОП ЖАРДЫ
ҚАЗАҚ СПОРТЫНДА ҚАЗАҚ СПОРТЫНДА 
ЖАҢА БЕЛЕС. ЖАҢА БЕЛЕС. 
ӘЛЕМДЕГІ ӘЛЕМДЕГІ 
ЭЛИТАЛЫҚ ЭЛИТАЛЫҚ 
СПОРТТЫҢ БІРІ СПОРТТЫҢ БІРІ 
САНАЛАТЫН САНАЛАТЫН 
ТЕННИСТЕН ТЕННИСТЕН 
«ҮЛКЕН ДУЛЫҒА» «ҮЛКЕН ДУЛЫҒА» 
САНАТЫНДАҒЫ САНАТЫНДАҒЫ 
ТӨРТ ТУРНИРДІҢ ТӨРТ ТУРНИРДІҢ 
БІРЕУІНДЕ БІРЕУІНДЕ 
ОТАНДАСЫМЫЗ ОТАНДАСЫМЫЗ 
ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ. ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ. 
НАҚТЫРАҚ НАҚТЫРАҚ 
АЙТҚАНДА, АЙТҚАНДА, 
ЖЫЛ САЙЫН ЖЫЛ САЙЫН 
МАУСЫМНЫҢ СОҢЫ МАУСЫМНЫҢ СОҢЫ 
МЕН ШІЛДЕНІҢ МЕН ШІЛДЕНІҢ 
АЛҒАШҚЫ АЛҒАШҚЫ 
ОНКҮНДІГІНДЕ ОНКҮНДІГІНДЕ 
ӨТЕТІН ӨТЕТІН 
«УИМБЛДОН» «УИМБЛДОН» 
ТУРНИРІНІҢ ТУРНИРІНІҢ 
ӘЙЕЛДЕР ӘЙЕЛДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ АРАСЫНДАҒЫ 
ЖЕКЕЛЕЙ СЫНЫНДА ЖЕКЕЛЕЙ СЫНЫНДА 
ЕЛЕНА РЫБАКИНА ЕЛЕНА РЫБАКИНА 
ТОП ЖАРДЫ. ТОП ЖАРДЫ. 
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Бетті дайындаған – Едіге ОРАЗ

АҚТӨБЕДЕ 
ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСЫ 
САЛЫНЫП ЖАТЫР
АҚТӨБЕДЕ 7-17 ЖАСТАҒЫ ДАРЫНДЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ 
АРНАЛҒАН ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСЫ САЛЫНЫП ЖАТЫР.

«ТҮРКІСТАН 
АРЕНА» 
УЕФА КАТЕГОРИЯСЫН 
АЛДЫ
«ТҮРКІСТАН АРЕНАДА» 
ЖҮРГІЗІЛГЕН ИНСПЕКЦИЯ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША УЕФА 
СТАДИОНҒА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ II 
ДӘРЕЖЕ БЕРУ ТУРАЛЫ ШЕШІМІН 
ШЫҒАРДЫ.

Түркістан стадионы келесі матч
тарды қабылдай алады: – УЕФА 
Чемпиондар лигасы, УЕФА Еуропа 
лигасы және УЕФА Конференция ли
гасының 1, 2, 3 іріктеу кезеңдерінің 
ойындары; – Жастар құрамалары (U
21) арасындағы Еуропа және әлем 
чемпионаттарының іріктеу және фи
налдық кезеңдері; – 17 және 19 жасқа 
дейінгі жасөспірімдер құрамалары 
арасындағы Еуропа және әлем чем
пионаттарының іріктеу және финал
дық кезеңдері; – Әйелдер құрамалары 
арасындағы Еуропа және әлем чемпи
онаттарының іріктеу және финалдық 
кезеңдері.

Қазақстандық теннисші екінші айналымда дүниежүзілік рейтингте 
125орында тұрған бразилиялық Лаура Пегоссимен кездесті. Бірінші 
партияда Юлия 3:0 есебімен алға шыққанымен, қарсыласына есе жіберді 
– 4:6. Содан кейін ойын тізгінін өз қолына алды – 6:1, 6:2.

Екі сағат 16 минутқа созылған кездесуде Путинцева 1 эйс жасап, 12 
брейкпойнттың тең жартысын пайдалана білді.

Путинцева жартылай финалға шығу үшін әлемнің 97ракеткасы 
украи налық Леся Цуренкомен кездеседі.

* * *
ЕЛОРДАДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ТЕННИС ОРТАЛЫҒЫ КОРТТАРЫНДА 
ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДА ITF СЕРИЯСЫ БОЙЫНША  
M/W25 ТУРНИРІ ӨТІП ЖАТЫР.

Жалпы жүлде қоры 50 мың АҚШ долларына бағаланған жарыста 
Бейбіт Жукаев ширек финалға жолдама алды, деп хабарлады ҚТФ бас
пасөз қызметі. Ақтау теннис мектебінің түлегі екінші айналымда тағы 
бір қазақстандық, 18 жастағы Ислам Орынбасарды 6:3, 3:6, 6:2 есебімен 
ұтты. Жукаев жартылай финалға жолдама алу үшін жапониялық Синтаро 
Имаиға қарсы кортқа шығады.

Жастардан ересектер қатарына өткен Исламның да дода барысында 
жақсы өнер көрсеткенін атап өткен жөн. Денис Евсеев жұптық сында 
жартылай финалға шықты. Ол Беларусь өкілі Иван Лютаревичпен бірге 
белоруссиялықтар Александр Леоненко – Эрик Арутюнянды ұтты – 6:2, 
6:4. Әйелдер арасында Қазақстаннан ешкім қалған жоқ. Енді олар 18 
шілдеде басталатын Президент кубогына дайындалады.

ШИРЕК ФИНАЛҒА ШЫҚТЫ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ, ӘЛЕМНІҢ 32-РАКЕТКАСЫ ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА 
БУДАПЕШТ WTA 250 ТУРНИРІНІҢ ШИРЕК ФИНАЛЫНА ШЫҚТЫ, 
ДЕП ХАБАРЛАДЫ ҚТФ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ.

ЛУЦЕНКО ҮЗДІК 
ОНДЫҚТАН ТЫС ҚАЛДЫ
ВЕЛОСПОРТТАН «ТУР ДЕ ФРАНС» КӨПКҮНДІГІНІҢ 12-ШІ КЕЗЕҢІ 
АЯҚТАЛДЫ. «АСТАНА» КЛУБЫНЫҢ ШАБАНДОЗЫ АЛЕКСЕЙ 
ЛУЦЕНКО МӘРЕГЕ 16-шы БОЛЫП КЕЛІП, ЖАРЫСТЫҢ ЖАЛПЫ 
КВАЛИФИКАЦИЯСЫНДА ТОҒЫЗЫНШЫ ОРЫННАН 11-ОРЫНҒА 
ТҮСІП ҚАЛДЫ.

«АҚЖАЙЫҚҚА» 
ЖАҢА БАПКЕР ТАҒАЙЫНДАЛДЫ
ОРАЛДЫҢ «АҚЖАЙЫҚ» КЛУБЫНЫҢ БАС БАПКЕРІ АУЫСТЫ. 
ЕНДІ КОМАНДАНЫ 39 ЖАСТАҒЫ МОЛДОВАЛЫҚ БАПКЕР ИГОРЬ 
ПИКУЩАК ЖАТТЫҚТЫРАДЫ.

Игорь Пикущак футболшы 
ретінде карьерасын Тираспольдың 
«Шериф» клубынан бастаған. 
Сон дайақ «Тирасполь», «Акаде
мия» және «Зари» командаларын
да ойнаған. Одан бөлек, Қытай
дың «Бэйцзин Хундэн», Ресей дің 
«Краснодар» және «Амкар» коман
даларында доп тепкен.

Бапкерлік карьерасын 2017 
жылы бастаған. «Краснодардың» 
жастар құрамасын жаттықтырған. 
Сонымен қатар 20192020 жыл
дары Арменияның «Ноа» клубын 
баптады.

Джо Домбровски 29шы, Симоне 
Веласко 34ші, Андрей Зейц 41ші, 
Александр Рябушенко 71ші, Фабио 
Феллине 101ші, Дмитрий Груздев 
126шы болып мәреге жетті.

«Тур де Франс». 12-ші кезең
Бриансон – Альпд’Юэз. 165.1 

шақырым
1. Том Пидкок (Ұлыбритания, 

«INEOS Grenadiers») – 4:55:24
2. Луис Мейнтджес (Оңтүстік 

Африка, «IntermarchéWantyGobert 
Matériaux») – +0:48

3. Крис Фрум (Ұлыбритания, 
«IsraelPremier Tech») – +2:06

* * *
16. Алексей Луценко (Қазақстан, 

«Астана») – +5:29
29. Джо Домбровски (АҚШ, 

«Астана») – +12:16
34. Симоне Веласко (Италия, 

«Астана») – +13:38
41. Андрей Зейц (Қазақстан, 

«Астана») – +16:07
71 .  Алекс андр  Рябушенко 

(Беларусь, «Астана») – +27:38

101. Фабио Феллине (Италия, 
«Астана») – +28:58

126. Дмитрий Груздев (Қазақстан, 
«Астана») – +33:49

Жалпы есеп: 1. Йонас Вингегор 
(Дания, «JumboVisma») – 46:28:46

2. Тадей Погачар (Словения, 
«UAE Team Emirates») – 2:22

3. Герайнт Томас (Ұлыбритания, 
«INEOS Grenadiers») – +2:26

* * *
11. Алексей Луценко (Қазақстан, 

«Астана») – +10:33
42. Симоне Веласко (Италия, 

«Астана») – +1:09:45
53. Андрей Зейц (Қазақстан, 

«Астана») – +1:20:18
58. Джо Домбровски (АҚШ, 

«Астана») – +1:23:18
107. Фабио Феллине (Италия, 

«Астана») – +2:09:41
117.  Александр Рябушенко 

(Беларусь, «Астана») – +2:21:41
131. Дмитрий Груздев (Қазақстан, 

«Астана») – +2:28:55

Осыдан бір апта бұрын Қостанай
дағы «Орталық» стадионда өткен екі 
команда арасындағы бірінші ойында 
жерлестеріміз өз жанкүйерлерінің ал
дында тәуір ойнағанымен, Мажарс
танның 33 дүркін чемпионын жеңе 
алмаған еді – 0:0. Бұл – Чемпиондар 
лигасының іріктеуіне небәрі екінші рет 
қатысып жатқан қазақстандық команда 
үшін жақсы нәтиже болғанымен, қо
нақтар үшін сәтсіз ойынның бірі болды. 
Сондықтан Будапешттегі қарымта кез
десуде «Тобылды» өте қиын ойын күтіп 
тұрғаны анық еді.

Көпшілік күткендей, 22 мың жан 
күйер сыятын «Групама Арена дағы» 
матч «Ференцвароштың» голдар шо
уымен басталды. Төрешінің ысқырығы 
шалына салысымен алға қарай ұмтылған 
алаң қожайындары кездесудің үшінші 
минутында өз дегендеріне жетіп, мат
чтың есебін ашты. Бұрыштамадан асы
рылған допқа бірінші жеткен шабуыл
шы Адама Траоре «Тобыл» қақпасына 
баспен тамаша гол соқты. Бұл соққының 
алдында «Тобылдың» қорғаушылары да, 
қақпашы Александр Мокин де дәрмен
сіз қалды. Негізі алаң иелерінде бірінші 
минуттаақ гол соғатын тамаша мүм
кіндік болған еді. Алайда нигериялық 
Токмак Нгуенның айып алаңының іші
нен тепкен добы қақпа маңдайшасына 
тиіп, кері серпілді.

Шабуылын сәт сайын үдете түс кен 
«Ференцварош» футболшылары 17ми
нутта ойындағы екінші го лын соқты. 
Бұл жолы да Мали ұлт тық құрамасы
ның шабуылшысы Адама Траоре мер
гендігімен көз ге түсті – 2:0. Арада төрт 
минут өткен де Мажарстанның коман
дасы кездесудегі үшінші голын салып, 
ойын тағдырын біржола шешіп тастады. 
Голдың авторы – Аисса Лайдуни. Оған 
нәтижелі пасты бұған дейін екі мәрте 
дәлдік танытқан Адама Траоре шығарып 
берді. Қостанайлықтар алаң иелерінің 

тек үшінші голына ғана жылдам жауап 
қайтара алды. Оң қанаттан шабуыл
даған «Тобылдың» сербиялық жартылай 
қорғаушысы Зоран Тошич қарсыластың 
бірнеше ойыншысын алдап өтіп, Иван 
Сергеевке тамаша пас шығарып берді. 
Өз кезегінде өзбекстандық шабуылшы 
ұрымтал сәтте мүлт кеткен жоқ – 3:1. 
Ойынның бірінші таймы осы есеппен 
аяқталды. Үзіліске дейін будапешттік 
команда бірнеше қауіпті шабуыл ұйым
дастырғанымен, Мокиннің қақпасына 

гол сала алған жоқ. Алғашқы 45 минутта 
алаң иелері «Тобыл» қақпасына 13 мәр
те дәл соққы жасады. 

Екінші таймда «Ференцварош» фут
болшылары қарқынын бәсеңдеткенімен, 
кездесу соңына дейін тағы екі гол соғып 
кетті. 74минутта Форчун Бэсси, 90ми
нутта Энри Уинго таблодағы көрсет
кішті 5:1ге жеткізді. Қостанайлықтар 
есеп айырмасын қысқартамыз деп жүр
генде матчты әупірімдеп жүріп 10 ойын
шымен зорға аяқтады. Екінші тайм да 
алаңға шыққан жартылай қорғаушы 
Серікжан Мұжықов айналдырған екі 
минуттың ішінде екі сары қағаз алып, 

81минутта алаңнан қуылды. Осылайша, 
Қостанайдың «Тобылы» сырт алаңда 
Мажарстанның «Ференцварошынан» 
ірі есеппен жеңіліп, Чемпиондар лига
сының іріктеу кезеңінен шығып қалды.

Енді қазақстандық команда Еуро
кубоктағы ойындарын Конферен ция 
лигасының екінші іріктеу кезеңінен 
жалғастыратын болды. Бұл сында қо
станайлық клуб Гибралтардың «Лин
кольн Ред Импс» ұжымымен кездеседі. 
«Линкольн» да «Тобыл» сияқты биылғы 
Еуродода ойындарын Чемпиондар 
лигасының іріктеу кезеңінен бастап, 
алғашқы айналымда Македонияның 
«Шкупи» командасынан жеңіліп қалды. 
Бірінші ойында Гибралтар командасы 
2:0 есебімен басым түскенімен, қарымта 
кездесуде 3:0 есебімен қарсыластарына 
жол берді. Сөйтіп «Линкольн Ред Импс» 

клубы да Конференция лигасына түсіп 
қалды.

46 жылдық тарихы бар коман
да осы уақыт аралығында Гибралтар 
чемпионатында 26 мәрте, ел кубогын
да 16 рет топ жарған. 2014/15 жылғы 
футбол маусымынан бері Еурокубок 
ойындарына тұрақты қатысып келеді. 
Былтырғы маусымда олар Конференция 
лигасының топтық кезеңіне дейін жетіп, 
«Копенгаген», ПАОК және «Слован» 
клубтарымен F тобында өнер көрсетті.

Екі клуб арасындағы алғашқы ойын 
21 шілдеде Қостанайда, қарымта матч 
28 шілдеде Гибралтарда өтеді.

ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫМЕН ҚОШТАСТЫ
ФУТБОЛДАН УЕФА ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫНЫҢ БИЫЛҒЫ ІРІКТЕУ 
КЕЗЕҢІНДЕ БАҚ СЫНАҒАН ҚОСТАНАЙДЫҢ «ТОБЫЛЫ» ЖАРЫСТЫҢ 
КЕЛЕСІ АЙНАЛЫМЫНА ШЫҒА АЛМАДЫ. ТУРНИРДІҢ АЛҒАШҚЫ 
ІРІКТЕУ САТЫСЫНДА МАЖАРСТАННЫҢ «ФЕРЕНЦВАРОШ» 
КЛУБЫМЕН КЕЗДЕСКЕН БЫЛТЫРҒЫ ЕЛ ЧЕМПИОНДАРЫ ЕКІ ОЙЫН 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ІРІ ЕСЕППЕН ЖЕҢІЛІП, ЧЕМПИОНДАР 
ЛИГАСЫНДАҒЫ ЖОРЫҒЫН БАСТАМАЙ ЖАТЫП АЯҚТАДЫ.

Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаевтың бұқаралық және 
балалар спортын дамыту жөнінде
гі тапсырмасын орындау аясында 
Ақтөбеде Футбол академиясы
ның құрылысы басталды. Нысан 
«Химик» стадионының жанынан 
тұрғызылып жатыр. Балалар фут
болын дамыту аясында жаттықты
рушылар академияға 717 жас ара
лығындағы дарынды балаларды 
іріктейтін болады.

Облыс әкімі Оңдасын Оразалин 
құрылыс алаңында болып, жұ
мыстың сапасы мен қарқынына 
баға берді. Академия екі қабатты 
әкімшіліктұрмыстық корпустан 
тұратын болады, онда жаттығу 
залы, емшара жасайтын бөлме, 
академия тыңдаушыларына ар
налған жатақхана, сонымен қатар, 
күмбез іспетті ауамен толтырылған 
төбе жабыны бар ғимарат болады. 
Мұнда жаттығумен жыл бойы ай
налысуға болады.

Жоба бойынша құрылыс жа
рын мамыр айында аяқталады деп 
жоспарланып отыр. Алайда, егер 
қолданыстағы келісімге сай, екі қа
батты ғимаратты тұрғызуға арналған 

материал Словакиядан биыл қы
ркүйек айында әкелінсе, нысан 
ерте пайдалануға берілуі мүмкін.

Академияның құрылысы «Али
хан ойл 3» ЖШС мердігер мекемесі
не сеніп тапсырылды. Аталмыш 
ұйым ның өкілдері осы сұрақтар
ды талқылау кезінде құрылыстың 
жоспар бойынша жүріп жатқанын, 
проблемалық сұрақтар жоқ екенін 
жеткізді.

Облыс әкімі спорт нысанының 
маңыздылығын атап өтіп, жұмысты 
сапалы істеуді тапсырды.

«Біздің қалада футбол үлкен та
нымалдылыққа ие, жанкүйерлері 
көп. Сондайақ, біз балалар мен 
жасөспірімдерге арналған спорт 
алаңдарының санын арттырып, 
бұқаралық спортты дамыту жұ
мыстарын жалғастыруымыз керек. 
Бұл мемлекет басшысының тікелей 
тапсырмасы. Тек кәсіби спортқа 
ғана емес, сонымен қатар, бұқара
лық спортқа да жағдай жасау ке
рек, деді Оңдасын Оразалин.

Сондайақ, облыс әкімі «Химик» 
стадионында үнемі жүгіретін ақтө
беліктерге жүгіретін жол салып бе
руді тапсырды.

КӨҢІЛ АЙТТЫ
СПОРТ КОМИТЕТІ ПАВЕЛ 
КОЦУРГЕ ҰЛЫНЫҢ ҚАЗАСЫНА 
БАЙЛАНЫСТЫ КӨҢІЛ АЙТТЫ.

Қазақстан Республикасы Мә
дениет және спорт министрлігінің 
Спорт және дене шынықтыру коми
теті шахматтан Қазақстан ұлттық 
құрамасының бас бапкері, гроссмей
стер Коцур Павел Михайловичке ұлы 
Кириллдің қайтыс болуына байланы
сты көңіл айтты.
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Маусым айының бас кезі болатын. Бас бапкер ретінде Олич жүрді.  
Чемпионат аяқталған. Маған хабарласқанда «Тобыл» клубының 
басшылығымен сөйлесейін деп айттым. Сосын ЦСКА-дан 
«Григорийді жіберуді өтінеміз. Бірге жұмыс істеп тәжірибе 
алмасу жағынан әріптестік орнатамыз», деген хат келді. Үш 
күннен соң «Астанамен» маңызды ойын бар еді. Сол матчқа 
дейін кететінімді айтпаймыз деп шештік. Матчтан кейін бірден 
Мәскеуге ұшуым керек. Командамен қоштасатын уақыт жоқ. 
Қатты уайымдадым, бірақ басқаларға көрсетпеуге тырыстым. 
Өйткені дәл осы команданы жинаған мен едім. Арқамда үлкен 
жүк тұрды. Футболшыларды орта жолда тастап кеткендей болдым. 
«Астанамен» тең түстік. Матчтан соң жігіттерге кететінімді айттым. 
Бұл киім шешетін бөлмедегі өте қиынға соққан  
15 минут болды.

ГригорийГригорий БАБАЯН,  БАБАЯН, 
ФУТБОЛ БАПКЕРІ:

ЦСКА-ДАН 
КЕТЕТІНІМДІ 
АЛДЫН-АЛА БІЛДІМ

– Мәскеудің ЦСКА клубынан 
18 маусымда кеттіңіз. Қазір немен 
айналысып жүрсіз?

– Қазір Алматыда отба сым ның 
қасындамын. Бір жылдың ішін
де үйдегі жұмыс жиналып қалды. 
Соңғы 1215 жылда алғаш рет жаз
да демалып жатырмын. Әйтпесе 
Қазақстан чемпионаты көктем
де басталып, қыста аяқталады. 
Сондықтан жазда демалудың реті 
келмейтін. 

Тағылымдамадан өтуді жоспар
лап отырмын. Осы мақсатта әртүр
лі нұсқаларды қарап жатырмын. 
Өзімнің бапкер ретінде жетілуімді 
ойлаймын. 

– Тағылымдамадан қай жақ-
тан өткіңіз келеді? 

– Еуропаға барамын. Бірінші 
кезекте бұрын бармаған елдерді 
көргім келеді. Мұндай іссапарға 
жол түскенде тек футбол тұрғы
сынан ғана емес, жаттығу процесі, 
ойыншыларға жасалған жағдай, 
клубтың, технологияны пайдалану 
ерекшеліктеріне де мән беремін. 

Соңғы рет Севильяда болған
мын.  Онда бір апта аялдап, 
«Севилья» мен «Бетис» команда
ларының жаттығуын тамашалаған
мын. Осы дербидің ойынына куә 
болдым. Сол кезде «Севильяның» 
10 мың жанкүйері жиналды. Оны 
естіген «Бетис» жанкүйерлері де 
қарап қалмады. Кешке стадионға 30 
мың адам келді. Бұл мені қуантты. 
Оның үстіне өзім белсенді жанкүй
ерлердің қасында секторда отырып, 
нағыз атмосфераны сезіне алдым.

Лондонның «Арсеналына» да 
жол түскен. Бірақ мұны тағылымда
ма деп айта алмаймын. Екі аптаның 
ішінде клубтың базасымен таны
сып, физиотерапевт, фитнесжат
тықтырушылары қалай жұмыс 
істейтінін көрдім. 

Осымен тоқтап қалғым келмей
ді. Әрі қарай даму керек. Футбол 
бір орында тұрмайды. Біз әзірге 
еуропалық елдерден қалып келемін. 
Уақытпен бірге аяқтан тұруымыз 
қажет. Дәл қазір тағылымдамадан 
өтуден басқа жол жоқ. Испания, 
Италия, Германияға барып көрдім. 
Енді мүмкіндік болса, Франция 
дұрыс деп отырмын. 

– Қай бапкер көңіліңізден 
шықты?

– Маған Стефано Пиолимен сөй
лескен ұнады. Ол сол кезде «Лацио» 
клубын жаттықтыратын. Бұл осы
дан 34 жыл бұрын. Өте ашық 
адам. Футболды түсінуі, идеялары 
керемет. Психология жағынан да 
өзін дамыта түскен. Команда құра
мында 25 ойыншы болады. Соның 
бәрі ренжімей, өз мүмкіндігін күте 
алу керек. Пиолидың қолынан осы 
жұмыс келді. 

– Тағылымдамадан бөлек, 
қандай кәсіби жоспарыңыз бар? 
Клубтар тарапынан ұсыныстар 
түсіп жатыр ма?

– Уәде етіп, сөйлесіп жатқандар 
бар. Алайда әзірге нақты шешім қа
былдауға келген жоқпыз. 

– Тағы бір мәрте біреуге көмек-
ші болуға дайынсыз ба?

– Қайдам. Егер атақты команда 

болса ойланар едім. Ал қазір жеке 
жұмыс істейтін уақыт келді.

– ЦСКА клубынан ұсыныс қа-
лай түсті?

– 2021 жылдың қаңтарын
да тағылымдамадан өту үшін 
Кампоамордағы оқужаттығу жиы
нына барғанмын. Ол кезде бас 
бапкер Виктор Гончаренко болды. 
Командамен толық танысып, 7 күн 
сонда болдым. Мені барлық жерге 
кіргізді. Тактикалық жаттығулар, 
теориялық сабақтар барлығына 
кіргізді. Жақсы тәжірибе болды. 
Көңілімнен шықты. Басшылықпен 
де сол кезде танысқанмын. 

– Ал нақты ұсыныс қашан 
жасалды?

– Маусым айының бас кезі бола
тын. Бас бапкер ретінде Олич жүрді.  
Чемпионат аяқталған. Маған ха
барласқанда «Тобыл» клубының 
басшылығымен сөйлесейін деп айт
тым. Сосын ЦСКАдан «Григорийді 
жіберуді өтінеміз. Бірге жұмыс 
істеп тәжірибе алмасу жағынан 
әріптестік орнатамыз», деген хат 
келді. Үш күннен соң «Астанамен» 
маңызды ойын бар еді. Сол мат
чқа дейін кететінімді айтпаймыз 
деп шештік. Матчтан кейін бірден 
Мәскеуге ұшуым керек. Командамен 
қоштасатын уақыт жоқ. Қатты 
уайымдадым, бірақ басқаларға 
көрсетпеуге тырыстым. Өйткені 
дәл осы команданы жинаған мен 
едім. Арқамда үлкен жүк тұрды. 
Футболшыларды орта жолда тастап 
кеткендей болдым. «Астанамен» 
тең түстік. Матчтан соң жігіттерге 
кететінімді айттым. Бұл киім ше
шетін бөлмедегі өте қиынға соққан  
15 минут болды.

– ЦСКА бірден ассистент 
ретінде шақырды ма?

– Иә. Әңгіме былай болды: 
«Бастапқы кезеңде сізді ассистент 
ретінде шақырамыз. Бізге көреген
дігіңіз, философияңыз ұнайды». 
Сонымен келістім.

– Ал кететініңізді қашан біл-
діңіз?

– Қыста сондай ой болған. Енді 
алға жылжу керектігін сездім. 

Бұған дейінгі сұхбаттарымда да 
айтқанмын. Мен көптеген бап
керлердің көмекшісі болып еңбек 

еттім. Мысалы, «Астана» клубында 
ұйымдастыру жағынан дамытуға 
үлесімді қостым. Ал сол көрген 

проблемаларды өзің шешудің жөні 
мүлдем бөлек. ЦСКА клубында 
таза ассисент болып еңбек еттім. 
Бір мәселе көрсең, оны басқаларға 
айтуың керек. 

– Енді өзіңізді жарты жылдан 
кейін қай жерден көргіңіз келеді?

– Үлкен мақсаттар қоятын клуб
та жұмыс ітеуді қалаймын. Маған 
сол жағы маңызды. Егер жай ғана 
маусымда ойнап шығатын клуб бол
са, ешқандай қысымды көрмейсің. 
Ал тығырықтан жол тауып, жоғары 
орындарға таласқан ұнайды. 

Бірнеше жыл «Астана» клубын
да жұмыс істедім. Ол жақта қателе
суге қақың жоқ. Бұл псиохология
ны команданың барлық мүшесіне 
үйретесің. Футболшылар қысымға 
шыдап, нәтиже көрсетуі тиіс. 

Сосын «Біз жақсы ойнадық, 
бірақ жеңіс бұйырмады деген сөз 
ұнамайды». Футболшыларға үнемі: 
«Бұл бәлкім, біздің ең сәтсіз ойыны
мыз шығар, бірақ жеңуіміз керек» 
деп айтамын.

Жазып алған
Бек ТӨЛЕУ

БІР МАУСЫМ БОЙЫ МӘСКЕУДІҢ ЦСКА ФУТБОЛ 
КЛУБЫНЫҢ ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАР ҚҰРАМЫНДА БОЛҒАН 
ГРИГОРИЙ БАБАЯН ЕЛГЕ ОРАЛДЫ. ОЛ ҚАЗІР ТУҒАН 
ЖЕРІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА. БІР КЕЗДЕРІ «АСТАНА», 
«ТОБЫЛ» КЛУБТАРЫМЕН, ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРАМАСЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕН МАМАННЫҢ АЛДАҒЫ 
ЖОСПАРЫН БІЛДІК. 

БАПКЕРЛІК ДЕГЕН – БІР ҒЫЛЫМ
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Биылғы жарыстың құрметті 
қонақ тары ретінде НұрСұлтан қа
ласының әкімі Алтай Көлгінов, 
Мәдениет және спорт министрлігі 
Дене шынықтыру және спорт коми
тетінің төрағасы Самат Ерғалиев, 
«Қазақтелеком» АҚ басқармасының 
төрағасы Қуанышбек Есекеев құт
тықтау сөз сөйлеп, балуан дарға сәт
тілік тіледі.

Он бірінші рет ұйымдастырылған 
турнирде жанкүйерлер 2021 жылғы 
«Қазақстан барысы» Дәурен Нұра
линов пен осы турнирдің 2013 және 
2019 жылдарғы жеңімпазы Айбек 
Нұғы маровтың өнерін тамашалай 
алмады. Дәурен жарақатына бай
ланысты биылғы додаға қатыспаса, 
Айбек спорттық жолын аяқтағанын 
ресми түрде жариялады. Тағы бір 
айта кетерлігі, жарыс барысында 
Айбек Нұғымаровқа «Әлем бары
сы» турнирінің бас жүлдесі ресми 
түрде табысталды. Себебі 2019 
жылғы қазақ күресінен өткен «Әлем 
барысы» турнирінің финалында 
Айбекті жеңген ресейлік балуан 
Роман Бобиковтің қан сынамасынан 
тыйым салынған «метилгексимин» 
препараты табылғаны белгілі бол
ды. Сөйтіп, жеңіс автоматты түр
де отандасымызға берілді. Qazaq 
kuresi Ассоциациясының өкілі Айбек 
Нұғымаровқа жанкүйерлердің көзін
ше алтын белбеуді қайтарып берді.

Сондайақ ұйымдастырушылар 
жыл сайын балуандар бәсекесін тар
тысты, жанкүйерлерге қызықты ету 
үшін жарыс ережесін жетілдіріп, өз
герістер енгізіп отыратыны белгілі. 
Мәселен, алдыңғы жылдары балуан
дардың киіміне өзгеріс енгізді. Яғни 

күртешенің жеңі қысқарып, шал
бардың балағын ұзартты. Кейіннен 
уақыт жағын тиімді пайдалану үшін  
белдесулер уақытын бес минуттан  
4 минутқа қысқартты (биыл белдесу 
уақыты қайтадан ұзартылды). Жаңа 
бозкілем төселген соң балуандар 
былтырдан бастап жалаңаяқ күре
сетін болды. Ал биылдан бастап 
«бүк» ұпайы жарыс ережесінен алы
нып тасталды. Яғни бұған дейін ба
луан әдіс жасағанда қарсыласының 
тізесі жерге тиіп кеткенде – «бүк» 
ұпайы берілетін. Сондайақ бұрынғы 
ереже бойынша 3 «бүк» ұпайы бір 
жамбас ұпайына тең болатын. Енді 
биылдан бастап балуандар «бүк» 
ұпайын сыз белдесті. Бұл өзгерістер 
тур нирдің көрігін қыздырмаса, еш 
кеміткен жоқ.

Бұла күші бойына сыймай тұр ған 
36 балуан «ә» дегеннен тартыс ты 
белдесуімен «Барыс Арена» спорт 
кешеніне жиналған және теледи
дар арқылы тамашалаған мың даған 
жанкүйердің делебесін қоздырды. 
Сайдың тасындай іріктелген кіл 
мықты балуандар жиналған биылғы 
жарыста мына балуан жеңімпаз ата
нады деген нақ ты бір фаворит жоқ 
еді. Ал ширек финал бәсекелері
нен кейін биыл жаңа «барыстың» 
есімі анықталатыны белгілі болды. 
Себебі осыған дейінгі жарыстарда 
жеңіс тұғырынан көрінген Мұхит 
Тұрсынов, Еламан Ерғалиев, «Әскер 
барысы» атанған Ерасыл Қажыбаев 
секілді апайтөс балуандар ширек фи
налдан әріге аса алған жоқ.

Сөйтіп, бірінші жартылай фи
налда был тыр ғы күміс жүлдегер 
Ғалымжан Қы рық бай мен Мақсат 

Исағабылов белдесті. Бұл бәсе кеде 
көпшілік Жамбыл облысынан келген 
балуанның жеңісіне сенімді болған. 
Алай да кездесу қызылордалық балу
анның жеңісімен аяқталды. Екінші 
жартылай финалда 2017 жылғы 
«барыс» Еламан Ер ға лиевті жарыс 
жолынан ығыстырған шым кенттік 
Нұрсәт Темірхан маңғыстаулық Нұр 
дәулет Жарылғаповтан айласын асы
ра алмады.

Сонымен қазақ күресінен ең 
мықты балуанды анықтайтын сәт те 
келіп жетті. Алты сағатқа созылған 
айтулы бәсекенің финалына турнир
де бір деммен күресіп, өзінің нағыз 
спорттық бабында екенін танытқан 
Мақсат Исағабылов пен Нұрдәулет 
Жарылғапов шықты. Бұған дейінгі 
жарыстарда бірдебір рет финалға 

шықпаған екі балуанның арасын
дағы финалдық белдесу небәрі екіақ 
минутқа созылды. Алғашқы минут
тарда екі балуан да бірбірін аңды
сып, әдіс жасауға бата алмай жүрді. 
Алайда бел де судің екінші минуты 
аяқталар тұста қы зыл ордалық балу
ан бірінші болып әдіс жасап, қарсы
ласын таза жеңіспен қапы қалдырып 
кетті. Сөйтіп, Мақсат Исағабылов 
«Қазақстан барысы» турнирінің се
гізінші жеңімпазы атанды. Сондайақ 
«барыста» бағы жанған үшінші қы
зылордалық ба луан ретінде тарихта 
қалды. Бұған дейін Сыр елінің балу
андарынан 2011 жылы Ұлан Рысқұл 
және 2017 жылы Еламан Ерғалиев 
топ жарған болатын.

Үшінші орын үшін Нұрсәт 
Темірхан мен Ғалымжан Қырықбай 

белдесуге тиіс еді. Алайда Н.Темірхан 
жарақатына байланысты бозкілемге 
шығудан бас тартып, қола жүлде 
Ғ.Қырықбайға бұйырды.

Турнир қорытындысы бойын
ша, 2022 жылғы «Қазақстан бары
сы» атанған Мақ сат Исағабыловтың 
беліне «Алтын бел беуді» Премьер
Министрдің орынбасары Ералы 
Тоғжанов байлады. Сонымен қатар 
қызылордалық балуанға ауыспалы 
«Алтын тайтұяқ» пен 25 млн тең
генің сертификаты тапсырылды. 
Бұдан бөлек, турнир де күміс жүл
дегер атанған Нұрдәулет Жарыл
ғаповқа «Күміс белбеу» мен 5,5 
млн теңге сыйлық тапсырылды. Ал 
үшінші орын иеленген Ғалымжан 
Қырықбайға 1,8 млн теңге және 
«Қола белбеу» тапсырылды.

ИСАҒАБЫЛОВ – СУ ЖАҢА «ҚАЗАҚСТАН БАРЫСЫ»
3 ШІЛДЕ КҮНІ НҰР-СҰЛТАНДАҒЫ «БАРЫС АРЕНА» СПОРТ 
КЕШЕНІНДЕ ҚА ЛА КҮНІНЕ ОРАЙЛАСТЫРЫП ҰЙЫМДАС ТЫ РЫЛҒАН 
ҚАЗАҚ КҮРЕСІНЕН 11-ШІ «ҚА  ЗАҚСТАН БАРЫСЫ» ТУРНИРІНІҢ 
ФИ НАЛ ДЫҚ КЕЗЕҢІ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ. ЕҢСЕ ЛІ ЕЛОРДА ТӨРІНДЕ 
ӨТКІЗІЛГЕН БАЛУАНДАР БӘСЕКЕСІНДЕ ӘР ӨҢІРДЕГІ ІРІКТЕУ 
КЕЗЕҢ ДЕРІНДЕ ОЗА ШАПҚАН 36 БАЛУАН БАҚ СЫНАДЫ.

ЕЛОРДАДАҒЫ «ЖЕКПЕ-ЖЕК» СПОРТ КЕШЕНІНДЕ БОКС ТАН ТҰҢҒЫШ 
РЕТ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «ЕЛОРДА КУБОГЫ» 
МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ. ТУРНИРДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БЫЛҒАРЫ ҚОЛҒАП 
ШЕБЕРЛЕРІНЕН БӨЛЕК, КУБА, ӨЗБЕКСТАН, ҮНДІСТАН, МОҢҒОЛИЯ, 
ЖАПОНИЯ, ҚЫТАЙ ЖӘНЕ ТАҒЫ БАСҚА АЛЫС-ЖАҚЫН ШЕТЕЛДЕН 
КЕЛГЕН 10 ЕЛДІҢ 250-ГЕ ЖУЫҚ БОКСШЫСЫ БАҚ СЫНАДЫ. 
БОКСШЫЛАР 13 САЛМАҚ ДӘРЕЖЕСІНДЕ ЖҮЛДЕЛЕРДІ САРАПҚА 
САЛДЫ.

Кейінгі екіүш жылдың ішінде 
бар лық мемлекет пандемия жағдай
ында өмір сүріп, өз елдерінде өтетін 
түрлі халықаралық жарысты кейінге 
шеге ріп тастады. Соның салдарынан 
спортшылар көп жағдайда тек ел 
ішіндегі біріншіліктермен шектелуге 
мәжбүр болды. Сондықтан бокстан 
ұлттық құра ма ның бас бапкері Қайрат 
Сәтжанов осы турнирде былтырғы ел 
чемпионатында жартылай финалға 
дейін жеткен барлық боксшыға өзін 
көрсетуге мүмкіндік берді. Сөйтіп, 
«Елорда кубогында» ерлер арасында 
Қазақстанның 54 бокс шысы сынға 
түсті. Соның ішінде 16сы финалдық 
айқасқа жолдама алды. Әрине, жере
беге байланысты кейбір салмақ дәре
желерінде қазақстандық боксшылар 
бірбірімен ерте жолығып,  жартылай 
финал, финал жолдамаларын өзара 
сарапқа салуға тура келді. Ал тұңғыш 
рет ұйымдастырылған турнирдің фи
налына былтырғы әлем чемпионаты
ның жеңімпаздары Теміртас Жүсіпов 
(48 кг) пен Сәкен Бибосынов (51 кг), 
күміс жүл  дегері Махмұд Сабырхан 
(54 кг) мен Се рік Теміржанов (57 
кг), ағайындыегіз дер Саматәлі (60 
кг) мен Санатәлі Төл таев тар (63,5), 
Нұрбек (80 кг) пен Ай бек Оралбай 
(91 кг) сынды тәжірибелі бокс шылар 
жолдама алды. Сондайақ финалда 
Кубаның – төрт, Өзбекстанның – үш, 
Қытайдың – үш, Жапонияның бір 
боксшысы өнер көрсетті.

Финалдық жекпежектің тұсау
кесер кездесуінде жеңіл салмақтағы 
әлем және Азия чемпионы, Қазақстан 
біріншілігінің бес дүркін жеңімпазы 
Теміртас Жүсіпов пен өзбекстандық 
жас боксшы Асылбек Жалилов жұ
дырықтасты. Үш раундқа жалғасқан 
жекпежекте талай додаларда дара 
шыққан тәжірибелі жерлесіміз 4:1 
есебімен еш қиындықсыз жеңіске 
жетті. Сөйтіп, Жүсіпов ел қоржыны
на турнирдегі алғашқы алтын жүл
дені салды.

Қазақстандық боксшылардан 
екінші болып шаршы алаңға шыққан 
51 келіде әлем чемпионы, Токио 

Олимпиадасының қола жүлдегері 
Сәкен Бибосынов Куба ның жас қа
быланы Алехандро Клара Фиссурмен 
бас жүлдені сарапқа салды. Аса тар
тысты өткен бәсекеде жерле сіміздің 
бағы жанды.

Сондайақ 54 келі салмақта 
әлем чемпионатының күміс жүлде
гері, елі міздің талантты боксшысы 
Сабырхан Мах мұд қытайлық Бо 
Фангтан 5:0 есебі мен басым түсіп, 
тұғырдың биік сатысынан көрінді. 
Ал 57 кило салмақтың финалында 
әлем чемпионатының күміс жүлде
гері Серік Теміржанов кубалық Освел 
Кабальероның осал тұсын таба біл
ді – 3:2.

60 келі салмақта қазақстандық 
екі боксшы – Саматәлі Төлтаев пен 
Талғат Сырымбетов жанкүйерлерге 
тамаша бокс жекпежегін сыйлады. 
С.Төлтаев жастар арасындағы Азия 
чемпионы, осы салмақтағы 2020 
жылғы ел біріншілігінің жеңімпа
зы саналса, Т.Сырымбетов былтыр 

54 келі салмақта топ жарған бола
тын. Финалда ол тәжірибелі боксшы 
Олжас Байниязовтан басым түскен
ді. Жарты жылдың ішінде алты кило 
салмақ қосқан Талғат жаңа салмақты 
жатсынбай, финалға еркін жетті. 
Алайда соңғы жекпежекте 60 келінің 
«қожайыны» Төлтаевты жеңуге ша
масы жетпеді.

Саматәлінің ізін ала рингке сыңа
ры Санатәлі шықты. 63,5 келі салмақ
та сынға түскен ол егізінің жеңісті 
жо  лын жалғай алмады. Шоқыр Бөл
тек  ұлы турнирінің қола жүлдегері 
Мұ  ха медсабыр Базарбайұлы финал

да ағайынды Төлтаевтарға екі сал
мақта топ жару мүмкіндігін бермеді. 
Үш раундта да мықтылық танытқан 
Мұхамедсабыр 5:0 есебімен жеңіске 
жетті. Ал 67 келі салмақтың фина
лында былтырғы ел чемпионы Дулат 
Бекбауов пен 63,5 келідегі күміс жүл
дегер, жастар арасындағы Азия чем
пионы Абзал Серік жұдырықтасып, 
екіншісі алтыннан алқа тағынды – 4:1.

«Жекпежек» спорт сарайына жи
нал ған жанкүйерлер 71 келі сал мақ
тағы боксшылардың жекпежегін 
қы зыға тамашалады. Бұл салмақта 
Қа зақ  стан чемпионатының екі дүркін 
жеңім пазы, Азия ойындарының күміс 
жүлдегері жерлесіміз Аслан Шымбер
генов пен 2021 жылы Сербияда өт
кен әлем чемпионатының жеңімпазы 

жапо н иялық Севон Оказава айқасты. 
Белградтағы доданың жартылай фи
налында Абылайхан Жүсіповті қапы 
қалдырған жапон боксшысы бұл 
жолы Асланбектен айласын асыра 
алмады. Өте сауатты жұдырықтасқан 
отандасымыз үш раундта да айқын 
басымдыққа ие болып, төрешілерге 
бұра тартатындай мүмкіндік қалды
рмады – 4:1.

Өкінішке қарай, 75 келі салмақта 
бірдебір боксшымыз финалға шыға 
алмады. Алдағы уақытта дәл осы сал
мақ бас бапкер Қайрат Сәтжановтың 
бас ауру ы на айналатын түрі бар. 

Себебі кейінгі жыл дары бұл сал
мақта жүлденің ауылы алыстап кет
ті. Турнирдің жартылай финалын
да былтырғы Қазақстан чемпионы 
Нұрқанат Райыс әлем чемпионы ку
балық Йонлис Мартинеске есе жібер
се, ел біріншілігінің күміс жүлдегері 
Аятолла Тәкіжанов өзбекстандық 
Саиджамшид Жафаровтан жеңіліп 
қалды. Ал бұл салмақта бас жүлде ку
балық Йонлис Мартинеске бұйырды.

80 келіде жастар арасындағы әлем 
чемпионы, Қазақстан біріншілігінің 
жеңімпазы Нұрбек Оралбай да елор
дадағы турнирде өз мықтылығын 
дәлел деді. Финалда ол қытайлық 
боксшы Тоқтарбек Таңатқанпен 
кездесіп, үш раундта 3:2 есебімен 
жеңіске жетті. Алғашқы екі раундта 

отандасымыз айқын басымдықпен 
алда тұрған еді. Соңғы раундта қы
тайлық боксшы жек пежек тізгінін өз 
қолына алып, белсен ді болғанымен, 
бәрібір жеңіске жете алмады. 91 кило 
салмақта ел іші лік, халықаралық тур
нирлердің жеңім   пазы мен жүлдегері, 
әскерилер ара сын да әлем чемпионы 
атанған Абзал Құтты беков алғаш 
рет 86 кило салмақта өнер көрсетіп, 
бірінші алтын жүлдесіне қол жет
кізді. Отандасымыз финалда кубалық 
Яньер Ареомен кездесіп, үшінші ра
ундта нокдаун алып қалғанына қа
рамастан төрешілердің аралас дауы
сымен басым түсті – 3:2.

Араға бір жекпежек салып, 80 
келіде топ жарған Нұрбектің сыңары, 
жас тар арасындағы Олимпиада чем
пионы Айбек Оралбай 91 келіде шар
шы алаңға көтеріліп, бір отбасыға 
қос қуаныш сыйлады. Аса тарты
сты өткен финалдық айқаста Айбек 
жастар арасындағы Азия чемпионы 
түркістандық Сағындық Тоғамбайды 
жеңді. Екі боксшы да кейінгі жылда
ры көп бәсекеде бірбіріне лайықты 
қарсылас атанып жүр. Бірақ әзірге 
барлық жарыста Айбектің мерейі 
үстем болуда.

Финалдық жекпежектің нүк
тесін аса ауыр салмақта сынға түскен 
қазақ стандық Дамир Тойбай мен 
өзбек стандық Лазизбек Муллажанов 
қойды. Жастар арасында өрелі өнер
мен мамандар көзіне түскен Дамир 
ересектер дуына қосылғалы бері 
халықаралық ірі жарыстарда жеңіс 
тұғырынан көріне алмай келеді. Ол 
бұл жолғы финалда да қарсыласының 
осал тұсын таба алмай, алтын жүл
деге сынық сүйем қал ғанда сүрінді. 
Өзбекстандық бокс шы төрешілердің 
бірауыз шешімімен жеңіске жетті.

Осылайша, елордада алғаш рет 
ұйымдастырылған халықаралық тур
нир өз мәресіне жетті. Ұлттық құрама 
бокс шылары 13 салмақтың 11інде 
алтын медаль олжалап, жалпыко
мандалық есепте топ жарды. Кейінгі 
орындарға Куба және Өзбекстан 
боксшылары ие болды. Ал Токио 
Олимпиадасының қола жүлдегері 
Сәкен Бибосынов турнирдің ең үздік 
боксшысы атанды. Айта кетейік, жа
рыс қорытындысы бойынша жеңім
паз және жүлдегер атанған боксшы
ларға қаржылай сыйақы тапсырылды.

Әли ҚҰДИЯРҰЛЫ,
журналист

ЖАЛПЫКОМАНДАЛЫҚ ЕСЕПТЕ ТОП ЖАРДЫ
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Арқадан Алатауға дейін алқын
бай шауып жеткен Құлагер сынды 
еді ол... Жастықтың жалауы  –  «Жас 
алашта» жолымыз тоғысты. Біздің 
тұсымызда баспасөздегілердің де, 
басқа сөздегілердің де алымдылығы 
мен шалымдылығы жағынан оған 
жететіні жоқ еді. Ол сөзін кестелей, 
сөйлемін дестелей білді. Ұлттық өр
нек салды. Әр сөзінің астары мен 
қатпарын жатып алып зерттейтін едік 
біз оның. Қатарластарымыз арасында 
алғашқы кітапты да Қыдыр шығарды.

Өрімдей жас кезінде дүние жүзін
дегі құрлықтар құлақ түрген оқиға
ларға арнаулы тілші аттандыра ала
тын «ЕрДәулет» ақпарат агенттігін 
құрды. Төртбес жыл дәуірі жүрген 
«ЕрДәулет» ресми агенттіктерден 

кем түскен жоқ. Кейіпкеріміз соңғы 
отыз жылда алты Олимпиаданың 
куәгері болды. Кәрі құрлықтардың 
шаңын қаққан талай дүбірлі додалар
дан шұғыл репортаж жолдады. Кейін 
спорт журналисінің қаламына қоса 
спорт шенеунігінің портфелін ұста
ды. Іріліұсақты спорт мекемелерін 
басқарды. Ел аралап, шымыр денелі 
қазақ балаларын іздеп шарқ ұрды. Өз 
ісіне әбден берілді. Егілді. Жегілді. 
Сөгілді. Төгілді. Барған жерінің 
бәрінде жайқалып өскен құрақтай 
жасөспірімдер бой көрсетті. Соның 
бәрі шығармашылығына ептеп қол
байлау болғаны да рас.

Жоқ, қолын байлағанымен, жолын 
байлай қоймапты. Бұрын спорт әлемі
не ат қосқан ұлт ұланына қатысты 

жылт еткен жаңалықты елге жедел 
жеткізіп, тұғырлы тарландарды тең
дессіз теңеулер арқылы кейіптесе, 
енді қазақ спортының шежіресін 
жасаумен айналысты. Балуандарды 
да, боксшыларды да, бапкерлерді де 
түгелдеп шықты. 

ДИКТОВКАҒА
 КІРІСЕР СӘТ

Әйгілі жетінші қабаттағы «Жас 
алаш» машбюросының есігі алдында 
түнде жазған жедел дүниесінен тоят 
тауып, еріксіз езу тартып тұрған тіл
ші Қыдырбек... Әлде спорт бөлімінің 
сапырылысқан алқынжұлқын ақпа
раты ма екен... Соны тезірек номер
ге ұсынғың кеп, Шаһизада шайыр 
айтқандай, «Қолжазбаңның сиясын 
да сорғытпай, Машбюроға жүгіресің 
дедектеп»... 

Сексен бесінші жыл. Бердіқұлов 
дәуірі. Сірә, машбюродағы тегеурінді 
төрт қыз «дәулерден» босамай жат
са керек, біздің бала кезегін күткен 
сыңайлы. Компьютердің әлі қарасы 
көрінбейтін, тіпті дақпырты да жоқ 
кезең. Дәулер дегеніміз – азуы алты 
қарыс бөлім меңгерушілері. Бәлкім, 
Жарылқап Бейсенбайұлы, Несіп 
Жүнісбаев, Өтеген Оралбаев неме
се Жұмагүл Солтиева... Тіпті қара 
сөзден құйын тұрғызатын Қайнар 
Олжайдың өзі отыруы да мүмкін.

Қазір кезегі келгенде кіреді 
Қыдыр қасиетті құтханаға. Төрдегі 
төрт қыздың босай қалған біреуі
не, бәлкім, Аяш Айтбаеваға, әлде 
Гүлжәмила Шымырбаеваға, неме
се Баян Дарғожинаға, не болмаса 
Кәмшат Төлешоваға таяу келіп, жа
нына жайғасып, қолындағы қолжаз
баны оқи жөнеледі. Түнде аяқтап 
үлгермеген тұсын миының мүйісінен 
суырып алып, диктовкамен жалғай
ды. 

О, қайран біздің машбюроның 
қыз дары! Шетінен мықты еді. 

Сартсұрт! Сартсұрт, қағып алып 
сөзіңді,

Машинка үні тауысады төзімді.
Осындайда жауған оқтың өтінде, 
Жүргендей бір сезінесің өзіңді, –
деп арқалы ақын жырлағандай, 

бабында тұрған бойжеткендер біле
гін сыбанып алып, алдындағы «пу
леметін» оңтайлап, оңдысолды төпе
лей түседі сосын. Ал енді бар ғой, 
дәл осы сәттің рахатына ештеңе жет
пейді! Қыдыр бәріміз жас шағымы
зда осындай жанкештілікпен жұмыс 
істедік. Жеделдік мектебінен өттік. 
Ұстаздарымыз бозбала күнімізден 

томағамызды алып, топқа салды.
...Сонымен, ол машбюроның ал

дында тұр. Бұл бөлменің әлдеқашан 
тарих қойнауына кеткен, сымы сала 
құлаш сары телефонының номері: 
339266. Ал осы әдемі де әсерлі су
ретті түсірген кім дейсіз бе? Әрине, 
майталман фототілші Рахымбай аға 
Ханалиев! 

Сол машбюроның есігі алдын
да езуін жинай алмай тұрған тара
мыс қара бала бүгін алпысқа толды! 
Арғымақ алпыс!

Бауыржан ОМАРҰЛЫ

ҚЫДЫРДЫҢ ҚОЛЫНАН КІТАП 
ТҮСПЕЙТІН

Қыдыр үш жасынан бері Қорғалжын 
ауданынан бөлініп, жаңадан құрылған 
Краснознаменский ауданына қараған 
Жалманқұлақ ауылында (Калинин 
атындағы совхоз) өсті, ер жетті. 
Қыдырдан бір сынып төмен оқысам да 
білемін, ол мектепте өте жақсы оқыды. 
«Линейка» сайын Қыдырдың бір грамо
та алып жатқанын көретінбіз. Қолына 
аттестатын алысымен өз ынтасымен 
Алматыға аттанды. ҚазПИда оқығы
сы келді, бірақ 79жылы жолы болмай 
ауылға қайтып келді. Содан ауыл шетін
де қамыс буатын шешендерге барып 
жұмыс істеді, қаражат жинады. Үйіміз 
жақын болғандықтан көріп жүремін, 
күнімен жұмыста болатын, ал түнімен 
кітап оқитынын сезетінмін. Негізі, 
Қыдыр бала кезінен оқуға аса құштар 
болып өсті. Қашан көрсең қолынан 
кітап, газетжурнал түспейтін. «Білімді 
мыңды жығады, білекті бірді жығады» 
деген тәмсіл осы біздің Қыдыр секілді 
азаматтарға айтылғандай ма деп ой
лаймын. Ал біз болсақ, боксшы болған 
соң ба, жарыстарға көп жүретінбіз, 
ауылдағы анаумынау төбелеске қаты
самыз, тоғызыншы сыныптан бастап 
тойда жүретінбіз. Қыдыр маған үнемі 
ақылын, білгенін айтатын еді (негізі, 
Қыдыр екеуміздің шешелеріміздің туы
стығы бар, ал түбіріміз, ол – Алтайдың 
ағысы, мен – бөрісімін), «Алматыға 
оқуға бар, сен жаман оқымайсың ғой, 
оның үстіне жақсы спортшысың, егер 

аянбай айналыссаң, спорт шебері де бо
ласың... (...қайдағы Ауғанстаннан кейін 
боксты қоя салдық қой)» деп кәдімгі
дей қамшылап, ақыры мені Алматыға 
баратындай етіп желпіндіріп қойған. 
Өкінішке қарай, әкем мені «Алматыда 
атаңның басы бар ма? Бармайсың, 
оқысаң Целиноградта оқисың...» 
деп бала арманымды "тұншықтыра" 
салған. Ал Қыдыр келесі жылы Мәскеу 
Олимпиадасы өтіп жатқан шақта 
ҚазПИдің студенті атанды. Студент 
кезінен газеттерге мақала жазып көзге 
түсті. Жүрегінің қалағаны спорт тақы
рыбы болды. Бұл таңдауы дұрыс болды, 
қазаққа пайдалы іске кірісті. Сол кезде 
ауылдың бәрі «Лениншіл жасты», кей
іннен «Жас алашты» оқитын, өйткені 
онда Қыдырдың мақалалары бірінен 
соң бірі бұрқырап шығып жататын.

ҚЫДЫРДЫҢ ШЫҒАРМАСЫ – 
ҚАЗАҚТЫҢ ҚАЗЫНАСЫ

Көзі қарақты оқырман Қыдырбек 
Рысбекұлының шығармаларын жақ
сы біледі деп ойлаймын. Жекелеген 
спортшылар туралы жүздеген мағына
лымазмұнды мақалалар жазды, спорт 
әлемінде ел намысын абыроймен 
қорғаған, Олимпиада ойындары мен 
әлем чемпиондары болған қазақтың 
ұлқыздарын ұлықтады, қазақ спор
тының жеңістері мен проблемалары 
туралы шырылдап жазды. Күрес, бокс 
секілді спорттар бойынша эндиклопе
диялық кітаптар шығарды. Спорттан 

бағын тапқан жанкешті журналистің 
бірегейі төрткүл дүниені шарлады, бір
неше Олимпиада ойындары, әлем және 
құрлық чемпионаттарына қатысып, қа
зақ жұртшылығына ақжолтай ақпарат
тар жеткізіп, көргенестігенін томтом 
кітап етіп оқырмандарына ұсынды. 
Бәрін айтпасақ та, «Қазақ балуандары», 
«Қазақ боксшылары», «Қазақ олимпи
адашылары», «Қазақтың 90 бапкері» 
атты кітаптары ұлттың қазынасына 
айналды десем артық айқаным болмас.

Айтпақшы, Қыдыр былтыр үздік 
журналистерге берілетін «Үркер» ұлт
тық сыйлығын 1 миллион теңгесімен 
қосып алды.

ҚЫДЫР ҚАЖЫМҰҚАН 
БЕНЕФИСІН ҰЙЫМДАСТЫРДЫ

Қыдыр тек қана жазып қоймай, 
қоғамдық ісшаралардың ұйытқысы 
бола білді. Бір жылдары Қажымұқан 
бенефисін ұйымдастырды. Арнайы 
шақырған соң Ақмоладан Алматыға 
үш жігіт бардық. Бірі сол кезде алмас 
қылыштай жарқылдап жүрген журна
лист Мұратбек Тоқтағазин болса, екін
шісі «Буденный» (қазіргі Қажымұқан 
ауылы) бөлімшесінің бастығы Қайдар 
Төлегенов болды. Балуан Шолақ 
атындағы спорт сарайында керемет 
шара өтті. «Түйе балуан» күресін та
машалап, бір жасап қайттық. Сол 
жолы Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет 
Тұрлыханов секілді қазақ спортының 
мақтаныштарымен бетпебет кездесіп, 

Несіп Жүнісбаев (Несағаммен әлі 
күнге дейін ағаінідейміз), Бауыржан 
Омаров сынды белгілі журналистермен 
танысыпбілістік. Айтпақшы, сол жолы 
бенефистен кейін Қыдырдың көршісі 
Бауыржанның үйінен дәм де таттық. 
Кейіннен осы Қыдырдың дәнекер бо
луымен Талғат Батырхан, Жанболат 
Аупбаев, Дидахмет Әшімханұлы секіл
ді қарымды қаламгер ағалармен жақсы 
араласып кеттік.

ҚЫДЫР ЖАЗУШЫ ҒАНА ЕМЕС, 
ШАРУАШЫЛЫҚТЫ ДА ШЫР 

АЙНАЛДЫРАДЫ

Қыдырбек Рысбекұлы шығар
машылықпен ғана айналысып қой
май, әкімшілікбасшылық қызметте 
де едәуір жемісті еңбек етті. Астанада 
ашылған Қажымұқан Мұңайтпасұлы 
атындағы спортқа дарынды балаларға 
арналған мектепинтернаттың дирек
торы ретінде қатқабат жұмысты үй
лестіріп, жүздеген балалардың спорт 
әлеміндегі бағын ашуға септігін тигізді. 
Осы интернаттан әлемнің, Азияның, 
республиканың чемпиондары өсіп 
шықты. Одан кейін Оңтүстік Қазақстан 
облыстық дене шынықтыру және спорт 
басқармасын, Алматы мен Қарағанды 
қаласындағы спорт мекемелеріне бас
шы болды. Биыл Мәдениет және спорт 
министрлігінің шешімімен «Дене шы
нықтыру және спорт бойынша респу
бликалық оқуәдістемелік және талдау 
орталығы» РМҚК директоры болып 
тағайындалды.

ҚЫДЫРДЫҢ АРМАНЫ 
ОРЫНДАЛДЫ

Қыдырдың көпшілік білмейтін бір 
арманы болды. Ол – Жалманқұлақ 
ауылынан Қазақстанның туын көте
ретін спорт шеберлерін шығарсам, 
Олимпиадаға баратын бір спортшы 
шығарсам деп жүретін. Сондайда мен 
«Өзің болдың ғой 56 Олимпиадада...» 
деп қоямын. Ол болса «Менікі жай бару 
ғой, менің арманым Жалманқұлақтың 
баласы әлемнің алдында сынға түс
се деген арман ғой...» деп айтатын. 
Дұрыстап сұрасаң армандар орында
латыны заңдылық екен. Жалманқұлақ 

ауылынан екі бірдей халықаралық дәре
жедегі спорт шебері шықты. Екеуін де 
Қыдыр мектепинтернатқа қабылдап, 
бағытбағдарын айқындап берген еді. 
Олардың бірі – бокстан Азия ойында
рының чемпионы, Азия чемпионаты
ның күміс жүлдегері, Қазақстанның 
бірнеше дүркін чемпионы, Лондон 
Олимпиадасына қатысушы Ілияс 
Сүлейменов болса, екіншісі – бокстан 
жасөспірімдер арасындағы әлем чем
пионатының қола жүлдегері, жастар 
арасындағы Азия чемпионатының екі 
дүркін чемпионы, жастар және ересек
тер арасындағы Қазақстан чемпиона
тының бірнеше дүркін жеңімпазы әрі 
жүлдегері Бақытжан Қожабеков болды.

ҚЫДЫРДЫҢ МАҚТАНШАҚТЫҚ 
МІНЕЗІ БАР

Бір байқайтыным, Қыдырдың 
мақтаншақтық мінезі де бар сияқты. 
Ең қызығы сол, Қыдырдың кейбіре
улер сияқты өзінөзі бір мақтағанын 
естімеппін. Қашан кездессең айтаты
ны «Ой, біздің Жақсылықты айтсай
шы...», «Ой, Дәулеттей қарулы балуан
ды көрмеппін...», «Ой, менің ағыс ағам 
Талғат Бигелдинов қой...», «Ой, Ілиясқа 
ризамын...», «Ой, Қорғалжынның 
етінай...», «Ой, біздің ауылдың жігіт
терінай...» деп жалғастыра береді ғой.  
Ал біздің ауылдастар Қыдырды айтып, 
мақтанып жүреді. 

ҚЫДЫР, БАУЫРЫМ, АЛПЫСЫҢ 
ТАЛ ТҮСТЕЙ БОЛСЫН!

И ә ,  с і з  б і л е т і н  Қ ы д ы р б е к 
Рысбекұлын біздің ауылдастар Қыдыр 
деп атайды. Бүгінде үлкендерге ізет
ті іні, көпшілікке аға, әріптестерге 
тәлімгер, бауырларына жанашыр, 
балашағасына ардақты әке, доста
рымен сырлас, халқымен мұңдас бо
лып жүрген Қыдыр, шын мәнінде, 
біздің ауылдың мақтанышы. Осындай 
азаматтар әр ауылда бар шығар деп 
ойлаймын, болғанын қалаймын да. 
Бірінші сөзі қазақ, екінші сөзі намыс бо
лып келетін Қыдыр қажыға абыройдың 
биігін тілеймін! 60 – тал түстей болсын!

Ғалым ҚОЖАБЕКОВ

АРҒЫМАҚ АЛПЫС
НЕМЕСЕ АЛТЫ ОЛИМПИАДАНЫҢ КУӘГЕРІ
ҚАЛАМЫ ҚАРЫМДЫ СПОРТ ЖУРНАЛИСІ, ЖАЗУ ӨНЕРІНІҢ 
ШЕБЕРІ ҚЫДЫРБЕК РЫСБЕКПЕН БОЗБАЛА КЕЗІМІЗДЕ 
АЛМАТЫДА ТАБЫСТЫҚ. БІЗ ОҚУ ІЗДЕП, ОТТАЙ ЖАНҒАН 
ОҢТҮСТІКТЕН КЕЛДІК. ОЛ ҚЫР АРҚАСЫН СОҚА ЖЫРТҚАН, 
ОРЫСЫ МЕН ОРМАНЫ КӨП СОЛТҮСТІК ЖАҚТАН КЕЛДІ. 
СОДАН БА, САНАСЫ СЕРГЕК, ОЙЫ ОРАМДЫ ЕДІ. ҰЛТ ҰПАЙЫН 
ТҮГЕЛДЕЙДІ ДЕ ЖҮРЕДІ. БІЗ КАЗГУ-ДІҢ ЖУРФАГЫНА, ОЛ 
КАЗПИ-ДІҢ ТАРФАГЫНА ТҮСТІ. БІРАҚ ЖУРНАЛИСТЕРГЕ ЕСЕСІН 
ЖІБЕРГЕН ЖОҚ. ЕРКІН ЖАЗДЫ, ЕСІЛІП ЖАЗДЫ, КӨСІЛІП 
ЖАЗДЫ. «БЕС ҒАСЫР ЖЫРЛАЙДЫ» МЕН «БАТЫРЛАР ЖЫРЫН» 
ЖАТА-ЖАСТАНА ОҚЫҒАН ОНЫҢ ТІЛІ КЕРЕМЕТ ҚҰНАРЛЫ ЕДІ. 
СОЛ ТІЛДІ САЛДЫ КӨРКЕМ КӨСЕМСӨЗДІҢ КӨКПАРЫНА... 

ҚАЗАҚТЫҢ ҚАРЫМДЫ 
ҚАЛАМГЕРІ, СПОРТ ҚАЙРАТКЕРІ 
ҚЫДЫР МЕРЕЙЛІ БЕЛЕСКЕ 
ШЫҒЫПТЫ. ҚАЛЫҢ ҚАЗАҚ 
ҚЫДЫРБЕК РЫСБЕКҰЛЫ ДЕП 
БІЛЕТІН АУЫЛДАСЫМ БҰРЫНҒЫ 
ЦЕЛИНОГРАД ОБЛЫСЫНЫҢ 
ҚОРҒАЛЖЫН АУДАНЫНДАҒЫ 
ЖАНБӨБЕК АУЫЛЫНДА  
1962 ЖЫЛЫ ЖАРЫҚ ДҮНИЕГЕ 
КЕЛГЕН. МЕН ДЕ ОСЫ АУЫЛДА 
ТУҒАНМЫН. БІЗДІҢ АУЫЛДАН 
ШЫҚҚАН ТАҒЫ БІР ҚАЛАМГЕР 
ІНІМІЗ ТӨЛЕГЕН ЖӘКІТАЕВТЫҢ 
ДА КІНДІК ҚАНЫ ОСЫ 
ЖАНБӨБЕКТЕ КЕСІЛГЕН.

АРМАНЫ ОРЫНДАЛҒАН ҚЫДЫР
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Ауылда өскен азамат түрлі жұ
мыстарды атқарады. Азаматтық 
борышын  19381940 жылдары 
Хабаровск өлкесінде өтейді. Ұлы 
Отан соғысы басталысымен майданға 
аттанады. Төлеуғали ағаның майдан
дағы ерлігі жас ұрпаққа үлгіөнеге. 
8ші гвардиялық атқыштар полкінің 
екінші атқыштар ротасының сұрмер
гені бола жүріп екі жылға таяу уақыт
та жаудың 397 сарбазы мен офицерін 
ажал құштырған. Өкінішке қарай, ба
тырдың бұл ерлігі түрлі себептермен 
ескерілмеді. Арада ұзақ жылдар өт
кен соң ел Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаев батырға «Халық  қаһарманы» 
атағын берді. Бұл хабарға қазақ елі 
қатты қуанды.

Жақында батыр туған Жарма ауда
нында 63 жастан асқан зейнеткерлер 
арасында сұрмерген Төлеуғали ағаны 
еске алуға арналған пневматикалық 
мылтықпен оқ атудан ардагерлер ара
сында аудандық турнир өтіп, 11 ауыл
дық округтің 17 мергені күш сынасты. 

Жарыс тартысты өтті. Бірінші орынды 
Бірлікшіл округінен келген Рымбек 
Нұртаза алса, одан кейінгі орындарға 
Тілектес Шалжиев, Шоқан Өмірзақ, 
Төлеубек Қасенов ие болды. 

Жүлде алғандар грамота, бағалы 
сыйлықпен марапатталды. Жарма ау
данында бұқаралық спорттың қанат 
жайып келе жатқаны көпке мәлім. 
Жармалықтар жыл сайын өтетін об
лыстық халық ойындарында жүлде
герлер сапынан көрініп келеді.

Шығыс Қазақстан облысы,
Жарма ауданы

Бішкекте өткен байрақты бәсеке
де желаяқ Андрей Лаврушенко 100 
метрге жүгіруде 10,83 секунд нәти
же көрсетіп чемпион атанса, Артур 
Гафнер найза лақтырудан алдына жан 
салмады. Гафнер ядро лақтырудан да 
жеңіс тұғырына көтерілді. 

Ол ол ма, Гафнер нағыз бабында 
екенін дәлелдеді. Бішкектегі турнир
ден соң ілешала Алматыда 14 ел
дің мықтылары бас қосты. Даңқты 

жерлесіміз Ғұсман Қосановтың мемо
риалында Гафнер, Алексей Хлыстов, 
Анастасия Рыпакова, Елизавета 
Матвеева, Адрей Соколов жүлденің 
біразын иеленді.

Жыл басынан бері бұл орталықтар 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тіл
дерді дамыту және спорт бөлімінің 
құрамында жұмыс жасауда. Оның ба
сты мақсаты – Жетісу жұртында дене 
шынықтыру және спорттық ісшара
ларды барынша жандандыру.

Жаркент өңірінде бұл орталықты 
Амандос Әукенов есімді белсенді әрі 
іскер азамат басқарады. Алғашқы күн
нен бастап орталық ауқымды ісша
ралар жоспарын жасап, әлеуметтік 
желіде жеке парақшасын ашып, атқа
рылған жұмыстарын күнделікті қалың 
көпшілікке жеткізіп отыр.

– Алдымен біз ауылдардағы спорт
тық нысандардың санын алып, жұмы
сымен танысып, олардағы проблема
лар мен мүмкіндіктерге сараптама жа
садық, – дейді Амандос Ысқақбекұлы. 
– Жергілікті спорт жанашырлары мен 
мамандарды жинап, маңызды мәсе
лелер бойынша кеңес өткізіп, бұқа
ралық спорттың бел алуына кедергі 
келтіретін жайларды анықтадық, со
нымен қатар оларды бірлесіп еңсеру
дің жолдарын іздедік.

Бекітілген ісшаралар жоспарымен 
әр аптада бір ауылда спорттық жары
стар ұйымдастыруды қолға алдық. 
Бүгінгі күнге дейін өңірде 68 жарыс 
өткізіліп, 27 аудандық және 5 облы
стық ұлттық спорт ойындары бой
ынша турнирлер өткізілді. Сонымен 

қатар кешқұрым ауылдық мектеп
тердің спорт залдарында жергілікті 
халықтың спорт түрлерімен шұғыл
дануына ықпал жасадық. Бұдан басқа 
ауылдық округтерде спорт түрлерін 
ұйымдастырушылар алқасының 
төрағалары сайланып, олар біздің 
нұсқаушылармен бірге бұқаралық 
спорттық ісшаралар ұйымдастырып 
келеді. Ай сайын аудан деңгейінде 
кем дегенде үш спорттық жарыс өт
кізіліп жүр.

Орталық директорының айтуын
ша, жыл басынан бері Айдарлы, 
Шолақай, Көктал, Үлкеншыған ауыл
дық округтерінде ауыл тұрғында
ры мен еңбек, спорт ардагерлерінің, 
оқушы жастардың, қызкеліншектер 
командаларының қатысуымен волей
болдан, футболдан ауылдық, аудандық 
жарыстар ұйымдастырылған. Екі мәр
те Еңбек Ері Н.Н.Головацкийдің туға
нына 110 жыл толу құрметіне Жаскент 
ауылдық округінде ардагерлер ара
сында шахматтан турнир, Қоңырөлең 
ауылында салымкөкпар, Басқұншаң 
ауылында командалық көкпар додасы 
ұйымдастырылды. Үшарал ауылын
дағы ат спорты мен оқушылар арасын
дағы дойбы жарысы да көпшіліктің 
көңілінен шықты.

Бірлік ауылдық округінде дзю
додан өткізілген аудандық ашық 
біріншілікке әр деңгейде жеңіс туын 

желбіретіп жүрген мықты палуан
дар жиналды. Осында жасөспірімдер 
арасында шағын футболдан, «Жас 

ұлан» әскериспортық эстафетасы 
және бәйге жарыстары ұйымдастыр
лды. Айтылған бағыттағы ісшаралар 

Пенжім ауылдық округінде де жан
данды. Мұнда да көкпардан, волей
болдан, шағын футболдан, баскетбол
дан ауыл жастары арасында жарыстар 
өтіп, аудандық баскетбол лигасына ой
ыншылар іріктелді. Жаркент қаласын
да бокстан облыстық турнир, «Әкім 
жүлдесі» үшін оқушылар арасында 
жеңіл атлетикадан жарыс, «Алғыс 
айту» күніне орай тоғызқұмалақтан 
сайыс өтті.

Шолақай ауылында ұлттық ой
ындарды насихаттайтын жарыстар 
жанданып, бұл шара «Кел, немерем, 
асық ойнайық, ләңгі тебейік» деген 
тақырыпта Қоңырөлең, Үлкеншыған, 
Айдарлы, Көктал, Пенжім, Жаскент 
және Талды ауылдық округтерінде 
жалғасты.

«Жаркент бөрісі» деген тақырыпта 
ұйымдастырылған қазақша күрестен 
өткен турнирге Алматы облысының 
басқа өңірлерінен де палуандар көп 
келді. Өңірде өмір сүрген даңқты 
спорт ардагерлерін еске алуға ар
налған жарыстар да жиі өтіп жүр.

– Жаңа тәуелсіз Қазақстанның 
жастарының, өңір тұрғындарының 
спортқа деген құштарлығын арттыру 
мақсатында бар күшжігерімізді жұм
сап келеміз, – дейді Орталық директо
ры Амандос Әукенов. – Біздің коман
да бұдан әрі де Панфилов ауданында 
бұқаралық спорттың жандануына 
көмегін тигізетін ұтымды жобалар 
жасауға әрдайым әзір.

Мырзағали НҰРСЕЙІТОВ

Жетісу облысы, 
Панфилов ауданы

ӨҢІРДЕ БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТ ЖАНДАНДЫ

МЕРГЕНДЕР БАТЫРДЫ 
ЕСКЕ АЛДЫ

ЖЕҢІЛ АТЛЕТТЕР 
ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ ЖЕЛТОҚСАН АЙЫНДА АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ӨҢІРЛЕРІНДЕ АУДАНДЫҚ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 
БӨЛІМДЕРІНІҢ БАЗАСЫНДА ЖАҢА ПИЛОТТЫҚ БАҒДАРЛАМА 
БОЙЫНША «БҰҚАРАЛЫҚ-СПОРТТЫҚ ІС-ШАРАЛАРДЫ ӨТКІЗУ 
ОРТАЛЫҒЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ҚҰРЫЛЫП, 
ІСКЕ КІРІСКЕН БОЛАТЫН. 

ТӨЛЕУҒАЛИ ӘБДІБЕКОВ! БҰЛ ЕСІМ КӨПШІЛІККЕ ЖАҚСЫ ТАНЫС 
БОЛСА КЕРЕК. АТАҚТЫ СҰРМЕРГЕН 1916 ЖЫЛЫ СЕМЕЙ ОБЛЫСЫ 
ЖАРМА АУДАНЫ ҚАПАНБҰЛАҚ АУЫЛЫНДА ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН. 
1937 ЖЫЛЫ ӘКЕСІНІҢ ІНІСІМЕН БІРГЕ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 
ОБЛЫСЫНЫҢ МАҚТААРАЛ АУЫЛЫНА КӨШІП БАРАДЫ. ТУЫСТАРЫ 
СОЛ ЖАҚТЫ МЕКЕНДЕГЕН ЕКЕН. 

БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТ – БАЙРАҚТЫ БӘСЕКЕДЕ ЕЛ АБЫРОЙЫН 
АСҚАҚТАТАТЫН СИҚЫРЛЫ ӨНЕРДІҢ ІРГЕТАСЫ. БІРАҚ ҚАНШАМА 
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ-САУЫҚТЫРУ КЕШЕНДЕРІ, ОЙЫН АЛАҢДАРЫ 
САЛЫНЫП ЖАТСА ДА, ОБЛЫСЫМЫЗДА БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТТЫҢ 
КЕНЖЕЛЕП ТҰРҒАНЫ КӨҢІЛГЕ ҚАЯУ ТҮСІРЕДІ. ОНЫҢ ТҮЛЕУІ МЕН 
ТҮРЛЕНУІНЕ НЕ КЕДЕРГІ?

ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ ҚАТАРЫНАН ЕКІ РЕТ ІРІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ЖАРЫСТАН ОЛЖАЛЫ ОРАЛДЫ. 

Дайындаған – 
Оңдасын ЕЛУБАЙ,

«Қазақ спорты» газетінің Шығыс 
Қазақстан облысындағы  

меншікті тілшісі

ОЛИМПИАДА ЧЕМПИОНДАРЫ 
АУЫЛДА!

Әуелі тау көтерген толағайлар, 
күрзі жұдырықты боксшылар, желмен 
жарысқан желаяқ, құлжаның сақа
сындай кесек бітімді балуандар қай
дан шыққанын ойланайықшы? Әрине 
ауылдан. Бүгінде сол ауылдағы бала
ларға тиісті деңгейде жағдай жасалған 
ба? Жоқ. Өкінішке қарай, ауыл спор
тында арман көп.

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев: «Спорт – денсаулық кепілі. 

Қайталап айтамын, бұқаралық бала
лар спортына барлық жағдайды жа
сау қажет. Облыс әкімдері спорттық 
инфрақұрылымдардың құрылысын 
кезеңкезеңмен жүзеге асырулары 
тиіс», – деді. Ел Президенті айтқан 
бұқаралық балалар спортын дамыта
мыз десек, әуелі ауыл спортын дамы
туымыз керек.

Өткенімізге үңілсек, Кеңес өкіметі 
тұсында «Қайрат», Тәуелсіздік алған
нан кейін «Ел қайраты» деген ауыл 
дене шынықтыру спорт қоғамы бол
ды. Олар ауылауылды аралап, жа
рыс жасап, қара домалақ балалардың 
томағасын сыпырып, жаттықтырып, 
кіл мықты өрендерді облыстық, рес
публикалық додаларға шығарды. 
Соның арқасында байрақты бәсеке
лерде Көк туымыз желбіреп, әнұра
нымыз шырқалды. Бүгінде ауылдағы 
спортқа икемі бар балаларды майшам
мен іздеп жүргендер аз. Әр ауылда 
әдіскернұсқаушы бар. Бірақ олардың 
барлығы өз жұмыстарын тиісті деңгей
де атқарып жүрген жоқ.

2000 жылдары ауылдың өзінде ба
лаларды спортқа оқушы кезден бау
лып, түрлі шаралар ұйымдастыратын. 
Мектепте оқып жүрген кезімде бұқара
лық спортты дамыту үшін көктем кел
се футболдан, күз болса баскетболдан, 
қыста волейболдан оқушылар арасын
да аудандық жарыстар жиі өткізілетін. 
Жаз айында әр ауданда «Былғары доп», 
«Дворовой» сынды екі айға созылатын 
турнирлердің жалауы желбірейтін. 
Балаларды спортқа тарту үшін 1000
2000 доп тегін тарататын. Бүгінде ауыл 
тұрмақ, ауданда мұның бірі де жоқ.

Қалалық жерлерде жарыстар өтіп, 

заманауи спорт кешендері салынып 
жатқаны рас. Бірақ елімізді әлемге та
нытқан спортшылардың көбі ауылдан 
шыққанын ұмытпайық. Сондықтан 
облыс орталықтарына ғана қаржыны 
үйiптөкпей, ауылаймақтарға да спорт 
кешендерін салу қажет. Ауыл спортын 
дамытпай, ел спорты өркендемейді.

КӨРСЕТКІШ  
НЕГЕ ТӨМЕНДЕДІ?

Қанша қиын кезең болды десек те, 
2000 жылдары олимпиада, әлем, Азия 
біріншілігінде жерлестеріміз қарсы
ластарын қоғадай жапырып, уыстап 
медаль алып қайтатын. Өкінішке қа
рай, жылданжылға қоржынымыз 
бос қайтатын жарыстар көбейіп ба
рады. Оған дәлел – Токио олимпиа
дасы. Төрткүл дүние көз тіккен дода 
қазақ спортының қандай деңгейде 
екенін көрсетті. Алматы облысының 
қос спортшысы (Игорь Сон, Зүлфия 
Чиншанло) қола жүлдені еншіледі. 

Бейжің, Лондон олимпиадаларында 
ел намысын арқалаған саңлақтарымыз 
қалай өнер көрсетті?! Лондон олимпи
адасынан кейін облыс спортшылары
ның көрсеткіші күрт төмендеп кетті. 
Олимпиаданы былай қойғанда, әлем 
біріншіліктері мен Азия ойындарын
да құралақан қайтқан күндеріміз көп 
болды. Әсіресе командалық ойын түр
лерінде аузымызды қу шөппен сүртуге 
мәжбүрміз. Бұл да бұқаралық спорт
тың кенжелеп тұрғанының дәлелі.

БАСҚАРМА БАСШЫСЫ  
НЕ ДЕЙДІ?

Алматы облыстық дене шы-
нықтыру және спорт басқармасы-
ның басшысы Нұрбақыт Теңізбаев:

– Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаев өзінің Қазақстан хал
қына жолдауында бұқаралық спортты 
дамытуға ерекше көңіл бөлді. Ха
лықтың елу пайызын спортпен шұғыл
дануға тарту, жасөспірім балалар мен 
қыздарға тегін спорт үйірмелер ашу 
керектігін айтты. Жұмыс істеліп жа
тыр. Бірақ жоғары деңгейде деп айта 
алмаймын. Бұқаралық спорттың кен
желеп тұрғаны рас. Өйткені ауылдық 
жерлерге спорт инфрақұрылымдары 
қажет. Шыны керек, мұның барлығы 
қаражатқа келіп тіреледі. Мәселен, 
бүгін футболдан облыстық жарыс 
өтті. Өкінішке қарай, қаржылық 
қиындықтарға байланысты облысы
мыздың 5 қана командасы өнер көр
сетуде. Өйткені бұрын ауылда 34 
спорт түрі ғана болатын. Қазір ұлттық 
спорт түрлерінен бөлек басқа олимпи
адалық емес спорт түрлері де кеңінен 
қанат жайып тұр. Қазір облыс бойын
ша 435 әдіскернұсқаушы бар. Бірақ 
олардың жарыс өткізу үшін қаражаты 
жеткіліксіз. Сонымен қатар бір облы
стық, 20 бұқаралық спорт ісшара
сын өткізетін орталық құрылды. Әр 
ауылда бір маман бар. 14 дене шы
нықтырусауықтыру кешені, футбол 
алаңдары, 150 үстінде street workout 
алаңы салынды. Дегенмен бұл да жет
кіліксіз. Бұқаралық спортты дамыту 
үшін ауылдағы қара домалақтарға 
қысыжазы дайындалатын заманауи 
кешендер қажет.

ТҮЙІН: Алматы облысы халықты 
бұқаралық спортқа тарту бойынша 
бүгінде 34,3 пайызға ғана қол жет-
кізіп отыр. Бұл өте төмен көрсеткіш. 
Ауылдағы бұқаралық спорт түрлерін 
дамытамыз десек спорт кешендерін 
салу, жарыстар өткізу мәселесі ең өзек-
ті. Осы түйінді аудан басшылығы мен 
кәсіпкерлер басты назарға алып, жүйелі 
жұмыстар жасалса, тұралап қалған 
спорттан да олжа аларымыз хақ.

Айдар ҚАЛИЕВ

Алматы облысы

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА
БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТ КЕНЖЕЛЕП ТҰР, 
БАСҚАРМА НЕ ДЕЙДІ?
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Бірақ бұл талантты ойыншының бар қа
білетін толық көрсетуге ішімдік кедергі келтір
ген. Алкогольге деген құмарлығы түбіне жетті. 
Мұны футболшының өзі жақындап айтып берді. 
Көптеген құпияның бетін ашты.

«Мен «Реалда» жүргенде жаттығуға мас 
күйімде баратынмын. Тыныс алуымды рет-
теу үшін кофе ішемін, иіс шықпау үшін пар-
фюм себемін. Бұл сол кезде оңай еді. Маған 
ішімдік алып ішу үшін ақша керек емес еді. 
Адамдар мейрамханада өздері-ақ қуана-қуана 
тегін ұсынатын», – деп еске алды бразилиялық.

Ол алкогольге бала кезден құмар болды. 
Ішімдік спорттық карьерасының бытшытын 
шығарып, өмірін де құртты деуге болады. 
Сисиньо кемі 20 жыл күніне 10 құты сырадан 
ішкен. 

СИСИНЬО 13 ЖАСТАН ІШІМДІК ПЕН 
ТЕМЕКІГЕ ӘУЕС БОЛҒАН

Футболшының өмірінде 2005 жыл алтын 
әріптермен жазылары анық. Өйткені Жоао төрт 
маусымның ішінде «Ботафого» командасы
ның жастар командасынан Бразилия құрама
сының жұлдызы болуға дейін жетті. Алдымен 
«Атлетико Минейро» клубының ойыншысы 
атанды. Сол тұста бұл команданың оң қаптал
дағы қорғаушысы Мансини Италияның «Рома» 
командасына ауысқан. Орнына Сисиньоны алды. 
Кейін ол «СанПаулудың» жейдесін киіп, 2005 
жылы Конфедерация кубогында өзінің кумирі 
Кафудың орнын басады.  

Германиядағы турнир оң қапталдағы қорға
ушының Еуропаға келуіне трамплин болды де
сек, қателеспейтін шығармыз. Ол сол додадағы 
бес ойынның төртеуінде негізгі құрамда өнер 
көрсетті. Тек жартылай финалда Германиямен 
кездесуде Майконға орнын босатып берді. 
Финалдағы Аргентинамен кездесуде Роналдинь 
MVP атанды. Бірақ үздіктердің бірі Сисиньо 
болғаны жасырын емес. Жоао үш нәтижелі пас 
шығарып, мамандар мен жанкүйерлердің деле
бесін қоздырды. Осыдан соң топклубтар өздері 
хабарласа бастады.

Қорғаушы кумирі Кафу секілді «Миланда» 
ойнағысы келген. Бірақ еуропалық клубтардың 
арасында фаворит «Манчестер Юнайтед» еді. 
Бразилиялық ойыншыны сол кездегі бас бап
кер Алекс Фергюсон қатты қалаған. Сисиньо 30 
жастағы Гари Невиллдің орнын басу тиіс болған. 
Агенті Жулиано Леонельмен бірге Манчестерге 
соңғы келіссөз жүргізу үшін келеді. Алайда қол 
қоятын сәтте ол кетіп қалады. Тіпті бұл жағдай 
оның өзіне күтпеген оқиға болды. Өйткені соңғы 
сәтте «Реал» шақырып алады. Былтыр Сисиньо 
осы жағдай үшін Фергюсоннан кешірім сұрады. 

«Бүгін менің «Реал» сапына ауысқаныма 
16 жыл толды. Сэр Алекс кешіріңіз. Ол кезде 
маған Роберто Карлос хабарласты. Оған жа-
уап беруім керек болды. «Галактикостың» қа-
тарына қосыласың ба деп сұрады. «Манчестер 
Юнайтедке» ауыссам да жаман болмас еді. 
Алайда Роналдо, Зидан, Фигу, Бекхэм, Робиньо, 
Раул, Касильяс, Жулио Баптиста, Рамостармен 

бірге жаттығудан қалай бас тартасың?» – деп 
жазды Сисиньо.

Бразилиялықтың ойын деңгейі «Реалға» 
сай келді. Бірақ іштей топклубқа дайын емес 
еді. Мадридте қысым көп. Ол жағы айтпаса да 
түсінікті. Медианың назары, көп ақша, селе
бритидостар бар. Бірақ ол үшін бірінші кезекте 
көңіл көтеру мен алкоголь тұрды. 

«Бекхэм, Зидан және Фигу нағыз темірдей 
тәртіпке бағынған кәсіпқойлар. Ал Роналдо 
мен Роберто Карлос түнімен көңіл көтеретін. 
Роналдоның туған күні есімде. Ол отырысқа 
қыздарды автобуспен әкелді. Мен әйеліммен 
жүргендіктен бірден кетіп қалдым», – деген 
еді кезінде Иван Эльгера.

Мұндай көңілді кештерді Робиньо, Роберто 
Карлостар қатты ұнататын. Мысалы, таңғы астың 
орнына сыра, кешке шарап ішетін. Бразилиялық 
ойыншылар жеке ұшақпен жүретін. Маңызды 
ойындар жақындаған кезде олар сенбіжексенбі 
қалай демалатындарын ойлап тұратын.

Осындай өмір ағыны Сисиньоны Кафудың 
ізбасары деген аттан айырды. Алкогольге деген 
құмарлығы карьерасының төменге қарай құлды
рауына әсер етті.

Негізі жақсы отбасында өскен. Дегенмен ай
наласындағы достары осындай жаман әдеттерге 
жақын болды. Бала кезден темекі мен арақтың 
айналасында жүрді. Тек оны бұл ортадан алып 
шыққан таланты еді. 

«Алғаш рет алкогольді 13 жасымда іштім. 
Содан бері тоқтамадым. Жексенбіде клуб-
та және алаңда көңіл көтеретінбіз», – дейді 
Сисиньо.

Ол атаанасы мен полицейдің алдында ешқа
шан ұсталмағанына таңқалады. Мадридтегі па
парацциге де түсе қоймаған. Журналистер бра
зилиялық ойыншыны бір рет қана мас күйінде 
көрген. 

«Мадридке келгенімде басым айналды. 
Жетістігім күн санап өсе бастады. Барлығына 

ие болғым келді. Барға келіп, даяшыға барлық 
ішімдікті әкел деп айтатынмын. Сосын бар-
лығын ішуге тырысатынмын», – дейді Сисиньо.

Жоаоның осыдан соң көп нәрсеге құлқы 
болмайды. Ішімдік ішіп жүріп, негізгі құрамда 
ойнайды. Бас бапкер бұл туралы білмейді. 
Ұстатпай жүргеніне мәз. 2006 жылғы әлем чем
пионатында 36 жастағы Кафудың көлеңкесінде 
қалуы да көңіл күйін түсірген жоқ. 

«Роналдо, Карлос, Зидандармен танысып, 
кейін әлем чемпионатына шақырту алғанда 
«Жетістіктің шыңына жеттім. Енді басқа не 
ойлауға болады?» деген ой келді. Өмірге деген 
көзқарасым өзгерді. Ләззат алып, демалатын 
кез келді деп ойладым. Барлығын жеңдім деп 
жүрдім. Егер Зидандар секілді кәсіби маман 
болғанымда ұлттық құрамада негізгі құрамға 
таласар едім. Бірақ мен беріліп қойдым», – дей
ді Сисиньо.

Ол 2006 жылдан кейін ұлттық құрамаға 
шақырылған жоқ. 

ҮШ РЕТ ТІЗЕ  
ЖАРАҚАТЫН АЛДЫ

Мадридтегі көңілді кештер тізе жарақа
тымен аяқталды. Бразилиялық алты айдан соң 
қатарға қосылды. Бірақ ол тұста негізгі құрамда 
орын болған жоқ. Оң қапталда Серхио Рамос 
пен Сальгадо ойнап жүрді. Сисиньо тіпті Икер 
Касильястің әдейі Мичель Сальгадоға вицека
питандықты ұсынғанын іштей сезді. Өйткені сол 
кезде алаңға жиі шығатын болады. 

Командадағы бразилиялықтар мен испани
ялықтар арасында жік шыға бастады. Латын 
Америкасынан келген испандар қызғанады деп 
санады. 

«Роналдо бір рет сәтсіз ойын көрсеткен. 
Сол кезде журналистер Рауль Роналдодан әл-
деқайда мықты деп жазды. Раульге Роналдоға 
жету үшін өмірге үш рет қайта келу керек», 
– деді Жоао.

Ол тек сырамен шектелмеді. Ішімдіктің 
түртүріне әуес болды. Ал сыраны күнделікті 
шелектеп ішу қалыпты жағдайға айналады.

«Мен кешке ғана емес, кез келген уақытта 
іше беретінмін. 20 жыл бойы күніне 10 бөтелке 
сыраны тауысып тастайтынмын, – деп еске 
алады Сисиньо.

Кейін футболшы Мадридке керек болмай 
қалды. Сосын Италия чемпионатына ауысты. 
Римнің атақты командасы «Романың» жейдесін 
киді. Алғашында бәрі тәуір басталған. Қанша 

көп ішсе де, негізгі құрамда ойнап жүрді. Бірақ 
жарақат барлығының күлталқанын шығарды. 
2009 жылы қорғаушы тағы да оң жақ тізесінен 
жарақат алады. 

«Дәрігер бұдан кейін ойнай алмайтынымды 
айтты. Бұл жағдай көп нәрсені ой елегінен өт-
кізуге итермеледі», – дейді Сисиньо.

Бұл кезде жасы 29да болса да, атаанасынан 
алкогольге деген жақындығын жасырған. 

Жарақатынан емделу үшін Бразилияға ба
рады. Таңғы физиопроцедурадан кейін бірден 
ішімдікке жүгіретін. Футболшы шулы кештерді 
сағынды. Бірде анасының туған күніне 200 адам 
жиналады. Оның жартысын өзі де танымайтын 
болып шығады. Өйткені олар бөтелкелес до
стары еді. 

Сисиньо ішімдіктен бөлек, темекіге де әуес 
болды. Мұндай әуестік «Ботафого» клубынан 
бері қалыптасқан. Футболшы негізі ішкенде ғана 
шегетін. Ал күніне көп ішкендіктен темекінің 
де біразын тартып үлгереді. Күніне екі қорап 
темекіні опоңай тауысатын. Сосын кейін есірт
кіге де қызығушылығы артады. Бірақ өзөзін 
тоқтады. Өйткені есірткіге жоласа, допингпен 
ұсталатынын білді. Ол сол кезде карьерасын 
аяқтағысы келген жоқ. 

ӨЗ-ӨЗІНЕ ДЕГЕН  
СЕНІМ МЕН МАХАББАТ ҚҰТҚАРДЫ 

Римде ол жақсы жаққа қарай өзгерді. 
Достарымен қыдырып жүргенде Марри есімді 
қызбен танысады. Марриге Сисиньоның 
ішімдікке әуестігі ұнамайды. Сөйтіп қалыпты 
өмірге оралтып, алкогольге деген құмарлығын 
тоқтатады. Футболшы 10 жылдан бері аузына та
тып алмайды. Сосын дінге деген сауаты ашылып, 
құдайға құлшылық ететін болған. 

«Сыраны кезінде жәшіктеп іштім. Ал кейін 
бір күнде бәрін тастап кеттім. Мұндай жан-ра-
хатын сөзбен айту қиын. Бұрынғы Сисиньо мен 
қазіргі Сисиньоның айырмашылығы жер мен 
көктей. Құдаймен кездескенде адам бәрін түсі-
неді», – дейді футболшы.

Қазір «Реалдың» эксжұлдызы Бразилияда 
тұрып жатыр. Ол соқ жақта жергілікті тұрғын
дарға оқу орталығын және ескерткіге әуес жан
дарға оңалту орталығын ашқан. Сисиньо өзі 
осындай қиындықтан өтті. Сондықтан мұның 
зардабын жақсы түсінеді. 

Дайындаған
Бек ТӨЛЕУ

ӨМIР-ДОДА

КАФУДЫҢ ІЗБАСАРЫ САНАЛҒАН 
ФУТБОЛШЫНЫҢ ТАҒДЫРЫ
МАДРИДТІҢ «РЕАЛЫ» ЖҰЛДЫЗЫ 
ЖАНҒАН НЕМЕСЕ БОЛАШАҒЫНАН 
ҮМІТ КҮТТІРЕТІН БРАЗИЛИЯЛЫҚ 
ОЙЫНШЫЛАРДЫ ҚАТАРЫНА ҚОСУҒА 
ҚҰМАР. МЫСАЛЫ, ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ 
КОРОЛЬДІК КЛУБ САПЫНДА РОДРИГО, 
МИЛИТАО, ВИНИСУС, КАЗЕМИРО СЕКІЛДІ 
ОЙЫНШЫЛАР ЖҮР. АЛ ОҒАН ДЕЙІН ДЕ 
ТАЛАЙ БРАЗИЛИЯЛЫҚ ФУТБОЛШЫЛАР 
ӨНЕР КӨРСЕТКЕН. МЫСАЛЫ, СОЛАРДЫҢ 
БІРІ ҚОРҒАУШЫ – СИСИНЬО.

СИСИНЬО
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Ресейден, Болгариядан теннис
шілер әкелсек те, «Үлкен дулыға
ның» жекелей сынында бірдебір 
спортшымыз жеңімпаз атанбаған. 
Тек кезінде Ярослова Шведова 2010 
жылы АҚШ теннисшісі Ваня Кингпен 
бірге «Уимблдон» мен US Open тур
нирінде үздік шыққан. Сосын 2015 
жылы «Ролан Гарростың» финалын
да өнер көрсетті. Ал «Үлкен дулыға» 
бәсекелерінің жекелей сындарында 
Ярослава Шведова (2010, 2012) мен 
Юлия Путинцева (2016, 2018) екі 
мәрте және Елена Рыбакина (2021) 
бір рет ширек финалға дейін жеткен. 
Барымыз осы. Енді, міне, тарихтың 
жаңа парағы жазылды.

23 жастағы әлемнің 23ракеткасы 
Рыбакина Лондон кортында жолы
на кездескеннің бәрін тізе бүктірді. 
Алдымен мұхиттың арғы жағынан 
келген Коко Вандевегеннен (7:6, 
7:5) басым түсті. Одан кейін Бьянка 
Андрееску (6:4, 7:6), Чжэн Циньвэнь 
(7:6, 7:5), Петра Марич (7:5, 6:3) 
секілді теннисшілердің осал тұсын 
тапты. Ширек финалда австрали
ялық Айла Томляновичті үш сетте 
жеңді – 4:6, 6:2, 6:3. Осылайша Елена 
Қазақстанның теннисшілері ара
сынан алғаш болып «Үлкен дулыға» 
санатындағы жарыстың жартылай 
финалында күш сынасу құрметіне ие 
болды. 

Жерлесіміз финалдың жолдамасын 
әлемнің эксбірінші ракеткасы, тәжіри
белі румын қызы Симона Халеппен 
сарапқа салды. Рыбакинамен салы
стырғанда Халеп «Үлкен дулыға» тур
нирлерінде екі мәрте жеңістің дәмін 
татқан. Бұған дейін 2018 жылы «Ролан 
Гарроста», 2019 жылы «Уимблдонда» 
үздік шыққан. 

Осы жолы Елена өзінің мық
тылығын мойындатты. Қарсыласына 
қарағанда кортта жыл дамырақ қимыл
дап, шұғыл шешім қабылдай білген 
қазақстандық теннисші Халепті әбден 
састырды. Симона оның тегеуріні
не шыдай алған жоқ. Нәтижесінде 
жерлесіміз 6:3, 6:3 есебімен жеңіске 
жетіп, финалға шықты. 

Шешуші кезеңде әлемнің екінші 
ракеткасы тунистік Онс Жабермен 
жолы түйісті. Үш сетке созылған бәсе
кеде психологиялық тұрғыдан басым
дық танытқан Еленаның бағы жан
ды. Сөйтіп Орталық Азия елдерінен 
шыққан алғашқы чемпион атанды. 

Осы жеңісі үшін теннисші 2 мил
лион фунтқа (1 миллиард 152 мың 
теңге) ие болды. Бірақ оның 50 пай
ызын Ұлыбританияға салық ретінде 
төлейді. Енді қалған ақшаны ол қайда 
жұмсайтынын айтты.

– Бірінші кезекте мен жасөспірім 
теннисшілерге көмектескім келеді. 
Табыстың көбі соларға жұмсалады. 
Сосын мен кезінде үйсіз жануарларды 
орналастыратын жерге барғанмын. 
Көңілім босады. Сол себепті жануар-
ларды ұстайтын сондай орындарға 
ақша бөлгім келеді,  – дейді Рыбакина. 

Чемпион кейін Қазақстанға орал
ды. Алдымен елордаға келді. Вице
премьер Ералы Тоғжанов бастаған 

шенеуніктер күтіп алды. Сосын 
Үкімет басшысы Әлихан Смайылов 
қабылдады. Ол Президенттің жар
лығымен спорттағы аса үздік жетістік
тері және халықаралық ынтымақта
стықты дамытуға қосқан үлесі үшін 
берілген II дәрежелі «Достық» орденін 
табыс етті.

Чемпион тілшілермен баспасөз 
мәжілісін өткізуге де уақыт тапты. Бір 
сағатқа жуық уақытқа созылған жиын
да біраз маңызды сұрақтар қойылды. 
Соның негізгілеріне тоқталып өтсек.

– «Уимблдондағы» сіздің әр-
бір ойыныңыз әртүрлі болды. 
Мысалы, финалда бірінші сетте 
 қобалжығаныңыз байқалып тұр-
ды. Есесіне келесі екі сетті оңай 
жеңдіңіз...

– Финал оңай болмады. Соңғы 
екі күнде қатты уайымдадым. Әрине, 
турнирдің бастапқы кезеңдерінде 
өзімді жақсы ұстадым. Кейін жеңіске 
жете бастаған соң, қобалжу бастал
ды. Финалда бірінші сетте өзімнің 
үздік ойынымды көрсете алмадым. 
Мұның бәрі эмоциядан деп ойлаймын. 
Бірақ кейін есімді жиып, дер кезінде 
жинақтала алғаныма қуаныштымын. 

– Алдағы жоспарыңыз қандай?
– Америкадағы турнирлерге дай

ындықты бастау керек. Біз бір жыл
да өте көп ойын өткіземіз. Демалуға 
уақыт жоқ. Осы маусымның ең соңғы 
маңызды жарысы – US Open.

– Финалдағы соңғы соққыны 
жасағанда қандай сезімде бол-
дыңыз?

– Өзім де күтпедім. Егер тікелей 
эфирден көрсеңіз, менің таңғалғаным
ды байқауға болады. Жалпы, бірне
ше жеңістен кейін жоғары жетістікке 
жетуге болатынын түсіндім. Әйтпесе 
биылғы маусымда толыққанды 
дайындала алмағанмын. Жарақат 

алғаным бар, арасында ауырдым. 
«Уимблдонға» ешқандай мақсатсыз 
бардым. Негізінен Америкадағы тур
нирлерге дайындаламын деп жүрген
мін. Сондықтан таңқалу болды. 

– Уимблдондағы жеңісіңізден 
кейін ресейлік теннисші Евгений 
Кафельников «бұл біздің өнім» деп 
айтты. Бұған не дейсіз?

– Қазақстанға жасөспірім кезімде 
ауысып келдім. Сондықтан мұндай кез
дегі спортшыны дайын өнім деп айтуға 
болмайды. Оның үстіне жасөспірім 
категориядан кәсіби деңгейге өту өте 
қиын. Ол үшін жақсы команда болуы 
керек. Кәсіби спортқа ауысып, одан 
әрі сәтті жалғастыру екінің бірінің қо
лынан келмейді. Санаулы адам ғана 
шыңға шыға алады. Бұл тұрғыда маған 
сәті түсті. Сондықтан дайын өнім де
генмен келіспеймін.

– Алдағы уақытта Ресейдегі жа-
рыстарға қатысасыз ба?

– Қазір нақты жауап беру қиын. 
Меніңше, биыл Ресейде ешқандай 
турнир өтпейді. Ал менің алдағы 
уақытта Ресейдегі жарыстарға қаты
суыма келсек, барлығы күнтізбеме 

байланысты. Барлығы жағдайға 
байланысты. Дәл қазір «иә» немесе 
«жоқ» деп нақты жауап айта алмай
мын.

– Теннистен жалыққан, шар-
шаған кезіңіз болды ма? Сондай 
сәттерден қалай өттіңіз?

– Құлдырау кезеңдері болып тұра
ды. Кейде нәтиже төмендігінен көңілің 
қалады. Мұндай жағдай осы жыл
дың басында, сосын былтыр болды. 
Коронавирус ешкімге оңайға соққан 
жоқ. Осындай сәтте жақындарымның 
қолдауы әсер етті. Қолыңнан ештеңе 
келмегенде бәрін тастап кеткің келуі 
мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Сосын 
күшжігер тауып, әрі қарай дайын
дықты жалғастырасың, – деген ол 
сөзін әрі қарай жалғады. – Әрине, мен 
Қазақстанның азаматымын. Жалпы, 
азаматтыққа қатысты сұраққа бұған 
дейін де жауап бергенмін. Соңғы 2 
жыл бойы нақты еш жерде тұрмай
мын. Әр апта сайын бір қонақүйден 
екінші қонақүйге ауысып жүрмін. 
Одан қалды дайындықта, жарыста 
жүремін. Сол себепті нақты тұрақты 
мекенім жоқ.

– Неліктен Қазақстанды таңда-
дыңыз?

– Осыдан бес жыл бұрын менің 
алдымда үлкен сұрақ тұрды: әрі қарай 
не істеуім керек? Бұл мәселені ше
шуім қажет болған. Ол кезде жасым 
1718де.  Кәсіби спортта қаламын 
немесе оқуымды жалғастырамын. 
Жасөспірімдер арасындағы жары
старда жақсы нәтиже көрсеткенім бар, 
маған Америкада оқуға ұсыныс түсті. 
Жақсы университетте білім алуға 
мүмкіндік туды. Көптеген жас спорт
шылар негізінен осы жолды таңдай
ды. Ал мен басқаша кеттім. Өйткені 
ересектер арасындағы алғашқы жа
рысымда жақсы өнер көрсеттім. Сол 
кезде Қазақстаннан ұсыныс түсті. Бұл 
жағынан менің жолым болды. Біз
бірімізді жақсы түсіндік. Қазір барлық 
жетістік ортақ бірліктің арқасында 
болып жатыр.

– «Уимблдон» турниріндегі 
маңызды шаралардың бірі – чем-
пиондардың құрметіне жайыла-
тын дастархан мен мерекелік кеш. 
Сіз Новак Джоковичпен бірге тұр-
дыңыз. Атақты серб теннисшімен 
сөйлесе алдыңыз ба? Бәлкім биле-
ген де шығарсыз?

– Айтпақшы, осы сәтте қатты қо
балжыдым. Екеуміз билеген жоқпыз. 
Өйткені биді осыдан бес жыл бұрын 
алып тастаған. Бірақ сөйлесуге мүм
кіндік болды. Новак Қазақстан теннис 
федерациясының президенті Болат 
Өтемұратов туралы айтты, құттықта
ды. Өйткені ол бір кездері Қазақстанға 
келген. Еліміздегі теннис орталықта
рына көңілі толатынын жеткізді. 
Аздап тілдесіп, сосын бірге суретке 
түстік.

Дайындаған
Бек ТӨЛЕУ

РЫБАКИНА
УИМБЛДОНДА ТОП ЖАРДЫ

1
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ТЕННИСИСТКА ИЗ КАЗАХСТАНА 
ЕЛЕНА РЫБАКИНА, СТАВШАЯ 
ЧЕМПИОНКОЙ УИМБЛДОНА, НА 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 12 ИЮЛЯ 
ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ О СВОЕМ 
ГРАЖДАНСТВЕ И ПРИЧИНЕ 
ВЫБОРА СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА 
ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ.

ОБЪЯСНИЛА ПОЧЕМУ ВЫБРАЛА 
КАЗАХСТАН

По ее словам, пять лет назад ей нужно было 
решать, либо пытаться играть и остаться в про
фессиональном спорте, либо продолжать учебу, – 
изза того, что хорошо выступала на юниорских 
турнирах и «Больших шлемах» и заканчивала тре
тий юниорский год.

«Мне предлагали учиться в Америке очень 
хорошие университеты. Очень многие юниоры, 
естественно, выбирают этот путь. Так получи
лось, что я неплохо сыграла свой первый турнир. 
Поступило предложение от Казахстана. Мне ка
жется, это такой момент, где мне очень повезло, 
совпало по времени. Мы нашли друг друга, и в 
итоге очень рада, что мое путешествие продол
жается именно с Казахстаном. Вся история проис
ходит общими усилиями благодаря Казахстану», 
– рассказала Рыбакина на прессконференции в 
столице Казахстана.

Она также заявила, что при переходе в сборную 
Казахстана была юниором и, по ее мнению, «го
товым продуктом назвать юниора невозможно».

«Переход из юниоров во взрослую професси
ональную карьеру очень сложный. Помимо того, 
что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, 
не у каждого получается вообще в принципе про
должать на профессиональном уровне, а добива
ются вершин единицы. Мне в этом плане очень 
повезло», – сказала Елена.

Также на прессконференции, отвечая на во
прос о своем гражданстве, Елена Рыбакина пока
зала паспорт и удостоверение личности гражданки 
Казахстана. Ранее, после победы на Уимблдоне, 
многие российские СМИ писали о причастности 
к ее победе России, представляя казахстанскую 
теннисистку как «русскую теннисистку».

Тренер казахстанской теннисистки Елены 
Рыбакиной Стефано Вуков, комментируя сме
ну гражданства своей подопечной, сказал, что 
Рыбакина «чувствует себя настоящей казашкой».

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина 
стала чемпионкой Уимблдона, одного из престиж
нейших турниров планеты. 23я ракетка мира в 
финале Уимблдонского турнира обыграла Онс 
Жабер из Туниса, второй номер мирового рей
тинга. Поединок на корте длился почти два часа.

Рыбакина стала первой спортсменкой из 
Казахстана, выигравшей турнир «Большого шле
ма» в одиночном разряде.

Приз казахстанской спортсменке вручала Кейт 
Миддлтон, герцогиня Кембриджская.

До выхода в финал Елена Рыбакина одержала 
победу над Бьянкой Андрееску, Чжэн Циньвэнь, 
Петрой Мартич, Айлой Томлянович и бывшей 
первой ракеткой мира Симоной Халеп.

Уроженка России получила гражданство 
Казахстана в 2018 году. Ее пригласила в Казахстан 
национальная Федерация тенниса, возглавляемая 
миллиардером Булатом Утемуратовым, бывшим 
управляющим делами президента.

Казахстан выделяет средства на тренировки 
теннисистки, оплачивает работу ее тренера и уча
стие в состязаниях.

После победы на Уимблдоне Елена Рыбакина 
отказалась от премии Федерации тенниса 
Казахстана. Она также сказала, что хочет отдать 
часть призовых денег с Уимблдона на поддержку 
юниоров в стране.

Между тем Елена Рыбакина объяснила, почему 
не прилетела в Алматы. 

По словам чемпионки Уимблдона, она не 
смогла прилететь в Алматы изза плохого само
чувствия.

Чемпионка Уимблдона2022 Елена Рыбакина 
объяснила, почему в Алматы сегодня не состоит
ся её встреча с болельщиками. Обращение спор
тсменки опубликовали на сайте Федерации тен
ниса Казахстана.

Мероприятие пришлось отменить, но Елена 
Рыбакина пообещала обязательно приехать в 
Алматы в следующий раз и поблагодарила за под
держку и понимание.

«Сегодня я планировала прилететь к вам, чтобы 
разделить радость нашей победы на Уимблдоне. 
К сожалению, физическое переутомление и эмо
циональная нагрузка последних дней сказались на 
моём самочувствии, и я вынуждена взять перерыв 
на восстановление», – сказала Елена Рыбакина.

ГДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ  
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ УИМБЛДОНА

В ближайшие две недели на корте Рыбакину 
мы не увидим. Сейчас у нее очень важный процесс 
восстановления, как физического, так и морально
го. В последние дни Елена испытала на себе не
бывалый уровень популярности и занятости, было 

много перелетов и бессонных ночей, прессконфе
ренций и других массовых мероприятий. Да и две 
недели на «Уимблдоне» – это не шутки.

Будем надеяться, что лучшая теннисистка стра
ны хорошенько отдохнет и зарядится запасом энер
гии перед американской серией турниров

.

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА 
КАЗАХСТАНСКОЙ ТЕННИСИСТКИ

Испанский журналист Eurosport Фернандо 
Мурсьего высказался о победе казахстанской тен
нисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне. 

«Я до сих пор не могу в это поверить. Лихорадка 

предсказания будущего в крови у каждого журна
листа. В 2021 году я встретился с моим хорошим 
другом, чтобы обсудить наши прогнозы на новый 
сезон. В каждой шутке есть доля правды, но тогда 
я сказал, что в 2022 году Елена Рыбакина выигра
ет турнир Большого шлема. Почему я так сказал? 
Потому что я знал, что она может это сделать. 
Приятно видеть в Елене то, что, возможно, мно
гие люди не видели. Это награда для тех из нас, 
кто обычно видит теннисистов дальше турниров 
Большого шлема, награда за посещение премье
ры до того, как остальные увидят фильм в день 
открытия. У казахстанки уже были все предпо
сылки: размах рук, безумная подача и холодный 
настрой. Ее четвертьфинал на «Ролан Гаррос» в 

прошлом году был предупреждением, что лучшее 
впереди. Ее маленькая революция закончилась 
тем, что ее руки обняли чемпионский трофей, 
она сфотографировалась с Новаком Джоковичем 
и стала первой казахстанкой в истории, выиграв
шей турнир Большого шлема», – пишет автор в 
своем материале.

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 

Женская теннисная ассоциация (WTA) предста
вила обновленную версию рейтинга спортсменок 
в одиночном и парном разряде. 

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, 
которая на выходных одержала сенсационную 
победу в финале Уимблдона, осталась на 23м 
месте. Это связано с тем, что на прошедшем 
Уимблдонском турнире не разыгрывались рей
тинговые очки изза отстранения теннисистов из 
России и Беларуси. Напомним, что в решающем 
матче Рыбакина была сильнее представитель
ницы Туниса Онс Жабер и в первые в истории 
Казахстана завоевала титул на турнирах Большого 
шлема.

Другая казахстанская спортсменка Юлия 
Путинцева отыграла одну строчку и заняла 32е 
место.

Топ3 «одиночки» составляют Ига Свёнтек 
(Польша), на второе место поднялась Анетт 
Контавейт (Эстония), третья – Мария Саккари 
(Греция).

В парном разряде лидирует бельгийка Элиза 
Мертенс, за ней в первой тройке располагаются 
Чжань Шуай из Китая и чешская теннисистка 
Катерина Синякова.

Казахстанка Анна Данилина в очередной 
раз побила личный рекорд «даблов», став 19й. 
Рыбакина – 63я (+2).

 СТЕФАНО ВУКОВ  
«ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ» 

Личный тренер первой ракетки Казахстана 
Елены Рыбакиной Стефано Вуков после ее побе
ды в финале Уимблдонского турнира признался в 
любви к своему делу 

«Я люблю этот вид спорта. Я люблю эту работу. 
Страсть – это определенно то, что привело меня 
сюда», цитирует хорватского специалиста Твиттер
аккаунт WTA Insider.

Напомним 9 июля Елена Рыбакина обыграла 
в финале Уимблдонского турнира вторую ракет
ку мира, представительницу Туниса Онс Жабер 
со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и стала первой из пред
ставительниц Казахстана, выигравших турнир 
Большого шлема в женском одиночном разряде.

«РОССИЯ СЕГОДНЯ ПРОИГРАЛА, 
КАЗАХСТАН ВЫИГРАЛ»

Известный журналист Бен Ротенберг отреаги
ровал на победу представительницы Казахстана 
Елены Рыбакиной на Уимблдоне.

«Конечно, очень неловко, что после бана рос
сиян москвичка забирает с собой титул победи
тельницы Уимблдона. Но я считаю, что это как 
раз показатель провала России. Елена Рыбакина 
покинула российский теннис, потому что её не 
поддержали и не увидели талант. Россия сегод
ня проиграла, Казахстан выиграл», – написал 
Ротенберг у себя в соцсетях.

Дамир ТУЛЕГЕН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НАСТОЯЩЕЙ 
КАЗАШКОЙ»
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В конце июня горожане в соци
альных сетях подняли шум по по
воду реконструкции сквера вокруг 
Дворца школьников – возмущение 

общественников вызвал старый про
ект 2018 года, который был перера
ботан в 2021 году. Чтобы разъяснить 
ситуацию, сотрудники акимата горо
да провели встречу с активистами и 
жителями. 

– В социальных сетях распро
страняется старый проект еще 2018 
года, который был пересмотрен на 
общественных слушаниях в 2021 
году. Поэтому мы сейчас даем разъ
яснения жителям города. По опро
сам, конечно, жильцы довольны, 
так как мы сохраняем исторический 
облик сквера, – отметил исполня
ющий обязанности руководите
ля Управления экологии и охраны 
окружающей среды Алматы Серик 
Адильбаев.

По его словам, деревья в ходе 
реконструкции вырубаться не будут. 
Обновят скамейки и опоры освеще
ния. Система полива будет постро
ена над, а не под землей, чтобы не 
повреждать корни.

Проектом предусмотрена замена 
дорожек на брусчатку. Также плани
руется монтаж дренажной системы 
с заменой участка подземной тру
бы. Для детей будут установлены 
игровые площадки, оборудованные 

экологичными малыми архитектур
ными формами.

В ходе работ предполагается за
мена системы полива, фонарей на

ружного освещения – 192 единицы, 
скамеек – 71, урн  64. 

Согласно лесопатологическому 
исследованию 2021 года, в сквере 
Дворца школьников имеется 907 
деревьев, из них сухостой – 14 штук 
(девять хвойных и пять лиственных 
пород), 14 сухостойных кустарни
ков. Стоит отметить, что в сквере 
имеются аварийные зеленые наса
ждения – 12 штук лиственных пород 
и два кустарника. 

В рамках озеленения сквера бу
дут высажены более пяти тысяч 
зеленых насаждений, из них 148 
деревьев, таких как клен остро
листный и сахаристый, кустарник 
Ирга Ламарка, яблоня роял бьюти, 
магнолия Джордж Генри, гинкго 
билоба полуштамб, ель голубая, 
ель сизая нидиформис. Также пла
нируется посадка 1757 единиц ку
старников – барбарис Тунберга и 
Эректа, спирея японская фаерлайт, 
широбана и Мария, форзиция гол
дзаубер, можжевельник Дугласа и 
Лайм Глоу, бирючина. Садовниками 
будут разведены цветники по терри
тории, количество цветов составит 
3537 штук – хаконехлоя, шалфей, 
флокс, люпин.

«Для всех нас Олимпиада ста
нет экзаменом на профпригодность. 
Каждый из нас несет персональную 
ответственность за результаты – главы 
федераций, тренеры и я, как руководи
тель профильного ведомства», – под
черкнул министр.

Министр Даурен Абаев подчер
кнул, что в системе подготовки спор
тсменов имеются системные пробле
мы. Для их решения министерством 
принимаются следующие меры.

Так, в части создания инфра
структуры разработан Планграфик 
Правительства по строительству но
вых спортивных объектов. На теку
щий год запланировано возведение 10 
физкультурнооздоровительных ком
плексов в Алматинской, Атырауской, 
Карагандинской, Кызылординской, 
Павлодарской и СевероКазахстанской 
областях.

По словам министра, из 25 легко
атлетических манежей общим требо
ваниям соответствуют лишь едини
цы. Из 367 плавательных бассейнов 
только 2 соответствуют требованиям 

для проведения международных со
ревнований.

Также Даурен Абаев остановился 
на вопросах обеспечения подготовки 
членов национальных сборных ко
манд.  В частности, с июля текущего 
года в пилотном режиме запущена 
работа Тренировочного центра по ви
дам борьбы на базе Республиканского 
колледжа спорта. Также на базе ре
спубликанской школыинтернаткол
леджа олимпийского резерва им. К. 
Ахметова открыта Академия по дзюдо.

С 1 июля 2022 года поэтапно до 
2024 года повышается оплата работы 
спортивных судей с 10% до 100% от 
базового должностного оклада. В 2022 
году – с 2600 тенге за один день сорев
нования до 8000 тг., в 2023 году – до 13 
тысяч  тг., в 2024 году – до 17 тысяч тг.

Кроме того, с 1 июля 2022 года 

увеличены размеры пожизненного 
ежемесячного материального обе
спечения спортсменам и тренерам, 
подготовившим чемпионов и призе
ров Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр и (или) чемпио
нов мира по олимпийским видам спор
та с 24 МРП до 100 МРП. В среднем 
это с 73 тысяч до 318 тысяч тг.

Также Даурен Абаев обратил осо
бое внимание на кадровое обеспече
ние отрасли.

«Сегодня в стране работают 13 700 
тренеров. Только 4% из них ежегодно 
проходят курсы повышения квалифи
кации. По некоторым видам спорта 
федерациями не проводится аттеста
ция тренеров. Поэтому федерациям 
необходимо активизировать работу 
в данном направлении», – сказал ми
нистр Даурен Абаев.

Необходимо отметить, что по
сле неудачных выступлений на 
Олимпийских играх 28 тренеров 
были освобождены от занимаемых 
должностей.

По словам Даурена Абаева, в на
стоящее время ведется работа по сни
жению недельной часовой нагрузки 
тренеровпреподавателей до 18 часов 
с повышением заработной платы.

Говоря об усилении научной ме
дицинской базы отечественного 
спорта, Даурен Абаев сообщил, что 
начата работа по усилению статуса 
Республиканского аналитического 
центра, в том числе по повышению 
заработной платы сотрудников.

«Данный центр совместно с за
интересованными органами будет 
заниматься развитием спорта выс
ших достижений на основе анализа 

результатов выступлений спортсме
нов с учетом их физиологического со
стояния, медицинского обеспечения, 
уровня травматизма и т.д.», – подчер
кнул министр.

Также начата работа по модерни
зации действующего Центра спор
тивной медицины и реабилитации в 
части повышения заработной платы 
спортивных врачей, приглашения 
специалистов, закупа современного 
оборудования, повышения норм пита
ния спортсменов, обновления перечня 
фармакологического обеспечения.

По итогам совещания Даурен 
Абаев поручил федерациям разрабо
тать и утвердить комплексноцелевые 
программы на новый олимпийский 
цикл и программы подготовки по ви
дам спорта для физкультурноспор
тивных организаций.

ДОРОГА В ПАРИЖ 
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ДАУРЕН АБАЕВ ПРОВЕЛ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИЙСКИМ 
ИГРАМ В ПАРИЖЕ, КОТОРЫЕ 
СОСТОЯТСЯ В 2024 ГОДУ. В 
МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА 
И СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ТРЕНЕРЫ.

ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ ПО БОКСУ СРЕДИ ДЕВУШЕК СТАРТОВАЛ В 
АКТАУ. УЧАСТНИЦАМИ ЧЕМПИОНАТА СТАЛИ 183 ДЕВУШКИ ИЗ 
ВСЕХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ, СООБЩАЕТ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ СО ССЫЛКОЙ НА ПРЕСС-СЛУЖБУ ОБЛАСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СПОРТА.

В НУР-СУЛТАНА ПРОШЛИ СОСТЯЗАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА СРЕДИ ПРИХОЖАН В ЧЕСТЬ  ПОШЕДШЕГО 
ПРАЗДНИКА КУРБАН АЙТ.

ВО ДВОРЦЕ ШКОЛЬНИКОВ ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ СКВЕРА, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА, ОБЩЕСТВЕННИКИ, ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКИМАТА ГОРОДА.

Чемпионат Казахстана по боксу 
среди девушек 20042005, а также 
20062007 годов рождения пройдет 
в спортивном комплексе «Халык 
Арена».

Торжественная церемония про
шла 12 июля. С приветственным 
словом к участницам соревнований 
обратились руководитель управле
ния физической культуры и спорта 
области Канат Жумабаев, чемпион 
мира и Азии Ердос Жанабергенов 
и двукратный серебряный призер 
Олимпийских игр и чемпионатов 

мира Адильбек Ниязымбетов. Они 
пожелали спортсменкам зрелищных 
поединков и достойных побед.

Поединки на боксерском ринге 
проходят в 13ти весовых категориях 
среди молодежи и в 14ти весовых 
категориях среди юниорок.

Так, в весовой категории 48 ки
лограммов на ринг выйдут Коркем 
Бериккызы и Сабина Сарсенходжаева, 
в весовой категории 50 килограм
мов за «золото» поборется Айбегим 
Кажимухан. Аяулым Есбосынова и 
Асем Танатар проявят себя в весовой 

категории 63 килограмма, а Айгерим 
Егдер и Акжунис Жаксылык вступят 
в борьбу в весе 70 килограммов. 

По словам исполнительного 
директора Мангистауской област
ной федерации бокса Жандарбека 
Исанова, чемпионат страны по бок
су в области проводится впервые. 
Женский бокс в Мангистау развит 
не так успешно, как мужской, но 
перспективы, отмечает специалист, 
хорошие.

 Ранее было известно только имя 
Жанны Баскаевой, а сейчас появля
ются новые перспективные спор
тсменки, на которых мы возлагаем 
огромные надежды. Ожидаем в этом 
первенстве 23 призовых места, в 
том числе «золото»,  высказался 
Жандарбек Исанов.

Мероприятие организовало сто
личное Управление спорта.

–  Священный Курбан  айт 

– великий праздник для мусульман. 
Слово «айт» происходит от слова 
«әлғиду», означающего «праздник и 

радость». В священный день Курбан 
айт мусульмане совершают айтна
маз, жертвоприношение, поздрав
ляют других с праздником, творят 
добрые дела. Важно дарить людям 
радостное настроение, – отметил 
Верховный муфтий Наурызбай кажы 
Таганулы.

Состязания проходили по таким 
видам спорта, как асык ату, арқан 
тартыс, армрестлинг и гиревой спорт.

– Основная цель спортивно
го мероприятия, организованного 
специально к празднику Курбан айт, 
– пропаганда физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни 
среди прихожан мечети. Необходимо 
показать положительный путь благо
родной религии тем, кто находится 
на пути нетрадиционных течений 
ислама, – отметили организаторы.

В завершение праздника победи
телям были вручены благодарствен
ные письма и памятные подарки.

АЛМАТИНСКИЙ ДВОРЕЦ 
ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРЕДВЕРИИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ДАМЫ НА РИНГЕ 

КОСТИ БРОШЕНЫ 

Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Аким столицы Алтай Кульгинов 
ответил на вопрос о будущем стату
се стадиона Мунайтпасова на фоне 
расследования Антикоррупционной 
службы о признании Центрального 
стадиона имени Кажымукана 
Мунайтпасова аварийным за взятку 
в 5 млн. 

«Ещё в 2020 году акимат объявил 
конкурс на строительномонтажные 
работы и даже определил подрядчика. 
Затем в ходе подрядных работ, выяс
нилось, что некоторые конструкции 
не выдерживают нагрузки. Изза это
го мы наняли экспертов и получили 
заключение. Чтобы признать объект 
аварийным, нужно экспертное заклю
чение. Оно у нас имеется, то есть экс
перты дали такое мнение. Но с учётом 
нового обстоятельства, что произошло 
в управлении ДЧС города, я думаю, 
мы перепроверим информацию», – 
сказал Алтай Кульгинов на брифинге 
в СЦК.

Тем не менее, на вопрос журнали
стов о том будет ли пересматривать
ся аварийность спортивного объекта 
аким не смог ответить. 

«Я не могу сказать. Нужно все пе
репроверить, экспертное заключение 
подписанное имеется. Процедура 
известна: эксперт даёт заключение и 
потом согласовывается в госорганах. 
Наверное, гдето на стадии согласова
ния этот вопрос возник», резюмиро
вал Алтай Кульгинов. 

Напомним, ранее сообщалось, что 

Антикор начал досудебное рассле
дование в отношении руководителя 
столичного управления ДЧС по факту 
получения взятки в сумме пяти мил
лионов тенге за оказание содействия 
в признании объекта «Центральный 
стадион имени К. Мунайтпасова» 
аварийным.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ АРЕНЫ 

Стоит отметить, что стадион име
ни Мунайтпасова вмещающий более 
12 тысяч зрителей был построен в 
Акмолинске 1936 году. С 1951 года 
по 1962 года стадион имел множе
ство названий, а именно: «Искра», 
«Буревестник», «Енбек», «Торпедо». 
Это связано с тем, что стадион на
ходился в ведении профсоюзных 
спортивных обществ. За эти годы 
появилась ещё одна трибуна восточ
ная (деревянная), хоккейный корт, 
раздевалки. 

Первая официальная игра на ста
дионе состоялась 14 мая 1964 года, 
более 10 тыс. болельщиков пришли 
на игру чемпионата СССР класс «Б» 
5 зона, чтобы поддержать местное 
«Динамо» против «Локомотива» из 
Оренбурга – победили хозяева со сче
том 2:0.

В 1975 году стадион вместе с 
футбольным клубом переходит на 
баланс «Целинэнерго». Стадион пе
реименовали в «Энергию», сделали 

металлический козырек над вос
точной трибуной и беговую дорож
ку со специальным синтетическим 
покрытием. В 1986 году по просьбе 
Облисполкома, Совмин Республики 
присвоил стадиону имя борца по 
грекоримской борьбе Хаджимукана 
Мунайтпасова.

В 1998 году за 7 месяцев стадион 
был реконструирован. Построена но
вая «Южная» трибуна, на ней установ
лено электронное табло, на всех трех 
трибунах установлены персональные 
сидения, вместимость зрителей до
ведена до 12 500 человек. Стадион 
получает международный статус. 10 

июня 1998 году на стадионе состоя
лось открытие столицы Республики 
Казахстан. Было организовано красоч
ное шоу с участием отечественной и 
зарубежной эстрады.

В 2000 году стадион впервые 
принимает финал Кубка Казахстана 
по футболу. В этот год встречались 
Кайрат из АлмаАты против Аксесс
ГолденГрейн из Петропавловска. 
Матч закончился со счетом 5:0 в поль
зу Кайрата. В следующем 2001 году 
стадион снова принимает финал Кубка 
Казахстана по футболу. Но на этот раз 
играет местная команда Женис про
тив павлодарского Иртыша. Стадион 

собирает аншлаг, исход матча опреде
ляет серия пенальти, в которой Женис 
выигрывает со счетом 5:4.

24 июля 2002 году становится пер
вым стадионом страны, который при
нимал матчи Лиги чемпионов УЕФА. 
А именно матч местного Жениса про
тив тираспольского Шерифа, который 
также собрал полный стадион. В 2009 
году впервые за последние 10 лет 
местному клубу изза нехватки финан
сирования приходится поменять ста
дион. Вместо него на Мунайтпасова 
начинает играть Локомотив, который 
первый круг чемпионата Казахстана 
по футболу играл в АлмаАте.

АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ ОБ «АВАРИЙНОСТИ» 
СТАДИОНА МУНАЙТПАСОВА 
АКИМ НУР-СУЛТАНА ЗАВЕРИЛ, ЧТО У АКИМАТА НА РУКАХ ЭКС-
ПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ АВАРИЙНОСТИ СТАРОГО ФУТБОЛЬ-
НОГО СТАДИОНА НА ПРАВОМ БЕРЕГУ СТОЛИЦЫ. 

«В этом году в рамках постановле
ния правительства финансируют еди
ного оператора по спорту, которые 
определен минкультуры и спорта на 
общую сумму 24 млрд тг. Фонд лишь 
обеспечивает своевременное финан
сирование данной организации и 
ни представители, ни руководители 
фонда не принимают участие в рас
пределении данных средств. Вот что 
касается дивидендов, то в этом году 
самрук намерен увеличить выплаты 
почти в два раза. Там обещают по ито
гам года 170 млрд тенге», – сообщил 

Мират Утепов, директор департа
мента экономики и планирования АО 
«СамрукКазына».

Напомним «СамрукКазына» 
включает больше 200 тыс. работни
ков, почти 300 портфельных компа
ний. 

Фонд благосостояния народа 
Казахстана стоимостью в 69 млрд 
долларов по праву входит в 20ку луч
ших в мировом рейтинге. 

«На сегодня его доля в ВВП стра
ны больше 6,2%. И этот показатель в 
«Самрук Казына» намерены снизить 
до 5%. Уже начат переход к модели 
инвест холдинга. Задача – «открыть
ся» по всем фронтам. В приоритете 
– нулевая терпимость к коррупции», 
– заключил Мират Утепов.

БОЛЬШОЙ МАРАФОН 
14 АВГУСТА 2022 ГОДА НУР-СУЛТАН ВНОВЬ СОБЕРЕТ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ ТРИАТЛОНА В КРУПНЕЙШЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ СОРЕВНО-
ВАНИИ ПОД НАЗВАНИЕМ BI GROUP IRONMAN 70.3 ASTANA.

Напомним, гонка уже проводи
лась в Казахстане в 2018 и 2019 г. В 
этом году помимо этой дистанции 
или так называемой «половинки» 
пройдет и «полный Ironman»  BI 
GROUP IRONMAN KAZAKHSTAN. 
Каждая гонка состоит из трех этапов, 
проводимых без перерывов: заплыва 
на 3,86 км, заезда на велосипеде на 
180,25 км и марафонского забега на 
42,195 км. Гонки серии Ironman 70.3 
предусматривают соревнования на 
укороченных вдвое дистанциях: за
плыв на 1,9 км, велосипедная гонка 
на 90 км и забег на 21,1 км.

В старте примет участие 2 200 
триатлетов из 77 стран мира, что го
ворит о повышенном внимании атле
тов к нашему региону. Это будет пер
вая гонка в Казахстане после двухлет
него перерыва. Организаторы ожи
дают большие группы триатлетов из 
Великобритании, Индии, Германии 
и России.

«Проведение такого старта вно
сит вклад не только в развитие 
любительского спорта, но и ту
ризма. Например, группа триатле
тов из Индии летят в количестве 

200 человек, а это уже один борт. 
Спортсмены нацелены объехать юг 
Казахстана и познакомиться со стра
ной. Я считаю, это немалый вклад в 
бюджет города и страны, учитывая 
то, что она проводится без привле
чения государственных средств» 
 говорит директор гонки Алексей 
Сидоренко.

Напомним, старты IRONMAN 
проходят на протяжении всего года 
в различных точках земного шара. 
В каждой из них разыгрывается 
определенное количество мест (сло
тов), дающих право участвовать 
в главном старте сезона – чемпи
онате мира IRONMAN. BI Group 
IRONMAN Kazakhstan разыгра
ет 45 слотов на IRONMAN World 
Championship 2021 в КалуаКоне, 
Гавайи. «Ввиду отмены стартов в 
других странах нам удалось полу
чить возможность разыграть на гон
ке 45 слотов, и достанутся они силь
нейшим»  делится Алексей.

Мероприятие пройдет при под
держке холдинга BIGroup, акимата 
города НурСултан и Казахстанской 
Федерации Триатлона.

СКОЛЬКО ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВ
НА РАЗВИТИЕ СПОРТА В СТОЛИЦЕ 
В НУР-СУЛТАНЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФОНДЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ. 
ОБЩЕСТВЕННИКИ И ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ БОЛЬШОЙ КРУГ 
ВОПРОСОВ – ОТ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ И ДИВИДЕНДОВ ДО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО СПОРТА. 

«АСТАНА» УВЕДЕТ У КОНКУРЕНТА В КПЛ 
ЕЩЕ ОДНОГО ИГРОКА СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА

ЗАЩИТНИК КАРАГАНДИНСКОГО «ШАХТЕРА» 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА 
МИХАИЛ ГАБЫШЕВ ПЕРЕЙДЕТ В СТОЛИЧНУЮ 
«АСТАНУ», СООБЩАЕТ META-RATINGS.KZ. 

Стороны уже обговорили детали контракта. В 
ближайшее время Габышев должен присоединиться 
к столичной команде.

Последние два сезона 32летний Габышев играл 
за карагандинский «Шахтер»: в текущем сезоне КПЛ 
он провел 10 матчей, в которых отдал три голевые 
передачи.

За сборную Казахстана защитник сыграл три мат
ча, отметившись ассистом в домашней игре против 
Словакии.

Ранее футболистом «Астаны» стал еще один игрок 
обороны национальной команды – из «Шахтера» пе
ребрался Тимур Досмагамбетов.

КОМАНДА КАЗАХСТАНЦЕВ ВЫШЛА В ПЕРВЫЙ 
ДИВИЗИОН РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА ПО DOTA 2
КОМАНДА КАЗАХСТАНСКОГО 
ИГРОКА АРМАНА MALADY 
ОРАЗБАЕВА HELL RAISERS 
ЗАВОЕВАЛА ПУТЕВКУ В ПЕРВЫЙ 
ДИВИЗИОН РЕЙТИНГОВОГО 
ТУРНИРА PRO CIRCUIT 
2021/2022 ПО DOTA 2, 
ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ 
VESTI.KZ.

В последней игре со счетом 2:0 
были обыграны Cyber Cats. Всего ко
манде казахстанца удалось одержать 

шесть побед и с 18 очками добить
ся попадания в первый дивизион, 

который определяет участников тур
ниров серии Major. Вместе с Ораз
бае вым за HR выступает его сооте
чес твенник Алимжан Watson Ислам
беков. 

Турнир проходил с 6 по 14 июля. 
Команды разыграли призовой фонд в 
размере 75 тысяч долларов. Отметим, 
что из первого дивизиона во вторую 
лигу упал Rune Eaters, за который 
играют наши соотечественники Дар
хан hAze Мадыхан, Айбек Naive 
Токаев, Исламбек ArrOw Шаудырбаев.
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ЗАМАНЫНАН ОЗЫП ТУҒАН

Дайындаған – 
Мәдина АСЫЛБЕК

5000 МЕТРГЕ, 10000 МЕТРГЕ 
ЖҮГІРУДЕН ОЛИМПИАДА 
ОЙЫНДАРЫНЫҢ ТӨРТ ДҮРКІН 
ЧЕМПИОНЫ МО ФАРА ВВС 
ТЕЛЕАРНАСЫНА СҰХБАТ БЕРІП, 
ТОҒЫЗ ЖАСЫНДА ҰЛЫБРИТАНИЯҒА 
ӨЗГЕ АДАМНЫҢ АТЫН ЖАМЫЛЫП 
ЗАҢСЫЗ ЖЕТКІЗІЛГЕНІН 
МӘЛІМДЕДІ. 

ШЫН ЕСІМІ – 
ХУССЕЙН АБДИ КАИН

Мохамед Фара деген есімді  оған 
Джибутиден алып кеткен адамдар қойған. 
Шын есімі – Хуссейн Абди Каин. Тоғыз 
жасында белгісіз әйел оны Лондонға әкеліп, 
бөтеннің балаларына қаратқызып қойған. 

«Көп жыл бойы бұл туралы ойламауға 
тырыстым. Өмір бойы түк болмағандай жүре 
беруге тағы болмайды», – дейді спортшы.

Осы күнге дейін Фара өзін Британияға 
атаанасымен бірге Сомалиден қашып келген 
босқын деп айтып келді. 

Дегенмен оның атаанасы Британ жеріне 
бір рет болсын аяқ баспаған болып шықты. 

Деректі фильмде жеңіл атлеттің анасы мен 
екі бауыры әлі күнге дейін Сомалилендтегі 
фермада өмір сүретіні, ал әкесі Сомалидегі 
азаматтық қақтығыс кезінде қаңғыған оқтан 
көз жұмғаны айтылды. Сол оқиғадан соң 
Сомалиленд 1991 жылы аумағы бекітілмеген 
ел болып бөлінді. 

Мо Фараның сөзінше, 8 немесе 9 
жасына қараған шағында оны Джибутидегі 
туыстарының үйіне жіберген. Сол жақтан 
оны белгісіз әйел «Еуропадағы туыстарыңа 
барасың» деп алдап, Британияға алып келеді. 
«Мұны естіп қатты қуандым. Себебі бұрын
соңды ұшаққа отырып көрмеген едім», – дейді 
Мо.

Оған өзін Мохамед деп таныстыруды 
тапсырған. «Құжаттарым жалған екенін 
білдім, бірақ сурет менікі болатын. Атым 
жазылған жерде «Мохамед Фара» деп тұрды», 
– деп еске алады спортшы. 

Ал Лондонның батысында орналасқан 
Хаунслоудағы пәтерге кірген соң әйел 

баланың атаанасының мекенжайы мен туған
туыстарының телефон нөмірлері жазылған 
қағазды тартып алған. 

«Көзімше қағазды жыртып, қоқысқа 
тастады. Сол кезде біткен жерім осы екен деп 
ойладым», – дейді Фара. 

Моның сөзіне қарағанда, аштан қатпас 
үшін үйдің шаруаларын да, балаға қарауды 
да өз мойнына алған: «Егер туыстарыңды 
тағы көргің келсе, ешкімге ештеңе айтпа» 
деп тапсырды. Жуынатын бөлмеге кіріп алып 
талай жасымды төктім».

Бірнеше жыл бойы Моға мектепке баруға 
да рұқсат берілмеген. Әйтеуір 12 жасында 
Фелтамс колледжінің 7сыныбына түседі. 
Мұғалімдерге Мо Сомалиден келген босқын 
екендігі ғана айтылған. 

Спортшының бұрынғы оқытушысы Сара 
Ренни сұхбатында «Бала алғаш келгенде тым 
жасық, олқысолқы киінген және ағылшын 
тілінде нашар сөйлейтін еді» деп еске алады. 

Өзін оның атаанасымыз деп таныстырған 
адамдар жиналыста бір де бір рет төбе көрсет
пеген. 

Алайда дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
Алан Уоткинсон жасөспірімнің спортқа деген 
ынтасы ерекше екенін бірден байқаған. 

«Ол түсінетін жалғыз тіл дене шынықтыру 
мен спорт болатын», – дейді Уоткинсон.

Мо да бұл сөзді растайды: «Спортты сол 
кездегі қиындықтардан құтылып шығудың 
жалғыз жолы ретінде көрдім, бостандыққа 
шығып, тоқтаусыз жүгіре берсем дейтін 
мін». 

Мо арада біраз уақыт өткен соң Уоткинсонге 
бар шындықты жайып салады. 

«ШЫНАЙЫ МО»

Мұғалімі тез арада әлеуметтік қызметке 
хабарласып, көп ұзамай Моны өзге сомалийлік 
отбасы асырап алды. 

«Өз отбасымды қатты сағынатынмын, 
бірақ сол сәттен бастап өмірімнің жақсарғанын 
байқадым. Арқамнан ауыр жүк түскендей 
болды. Ішкі менімді тапқандай күй кештім. 
Міне, сол кезде Мо пайда болды, шынайы 
Мо», – дейді атлет. 

Сол Мо енді спортты бағындыруға кірісті. 
14 жасында ол Англия мектептерінің атынан 
Латвиядағы жарыстарға қатысуға шақырту 
алды. Бірақ жасөспірімнің құжаты жоқ бо
латын. 

Уоткинсон тағы қарап қалған жоқ. 
Шәкіртіне Мо Фара деген атпен британ 
азаматтығына құжат тапсыруға көмектесті. 
Осылайша 2000 жылы Мо Ұлыбритания 
азаматы болып шыға келді.

Деректі фильмде жеңіл атлет енді елден 
шығарылуым да мүмкін деген үрейі барын 
жасырмады. Дегенмен Ұлыбритания Ішкі 
істер министрлігі сэр Моға қарсы ешқандай 
да шара қолданылмайтынын жеткізді. 

Фильмде Мо неліктен шындықты айту 
туралы шешім қабылдағанын да түсіндірді. 
Заңсыз көшіқон мен құлдық туралы 
көпшіліктің көзқарасын өзгертсем дейді. 

«Менің жолымды қаншама адамның 
жүріп өткенін бұған дейін бағамдамаған да 
екенмін. Қайта менің жолым болған екен. 
Осы күнге жеткенім, мені құтқарған – жүгіре 
алатындығым», – деді Мо. 

НАҒЫЗ МО ФАРА 
ДЕГЕН КІМ?

Фильмнің соңында атлет нағыз Мо Фарамен 
бейнебайланыс арқылы тілдеседі. Шынайы 
Фара жүгіруде ешқашан мықты болмағанын 
мойындады. Ал чемпион аттасымен жүзбе
жүз кездесу үшін барын салатынын айтты. 

39 жастағы Мо Фара 2012 және 2016 жыл
дардағы Олимпиада ойындарында екі алтын 
медальден еншілеген. Сонымен қатар әлемнің 
алты дүркін чемпионы. Осы жетістіктері үшін 
оған сэр деген атақ берілген. 

МоМо ФАРА,  ФАРА, ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНЫҢ ТОРТ ДҮРКІН ЧЕМПИОНЫ:

ЖҮГІРУДІҢ АРҚАСЫНДА АМАН ҚАЛДЫМ
-


