Қазақстан спорттық ұлт

Биыл спортшыларымыз үшін
ерекше бір табысты жыл болып
отыр. Олай дейтініміз бұған дейін
боз кілемнің шаңын қаққан балуандарымыз әлемдік бәсекелерде
алтыннан алқа тағып, төрткүл
әлем алдында әнұранымызды

шырқатса, сол жеңісті де жемісті
жол жалғасын тауып, жерлестеріміз ауыр атлетикадан әлемдік

Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында бейбіт елімізде спорт саласы дамып қана қоймай, әлемдік бәсекелерде спортшыларымыз зор табысқа жетуде. Бұл соның айқын дәлелі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізгі» атты Қазақстан халқына арнаған Жолдауында
спорт
инфрақұрылымын
біртіндеп салуды қамтамасыз етуді
және оны дамытуға ерекше маңыз берген болатын. Бұл сөзсіз
спортқа Үкімет тарапынан алдағы
уақытта да үлкен қолдаулар бола
береді деген сөз. Ел мақтанышы-

на айналған Сіздер алдағы уақытта
да спорттағы шеберліктеріңіз бен
ерік-жігерлеріңізді ел намысын

ЕЛ ҚОРЖЫНЫ ЕКІ АЛТЫН,
БІР КҮМІС МЕДАЛЬМЕН
ТОЛЫҚТЫ
байрақты бәсекеде I орын алып,
алтын мен күмістен алқа тақты.
Жуырда аудан әкімі М.Мұхтаров пауэрлифтинг спортынан
әлемдік додада ел намысын қорғап, табысты өнер көрсетіп, ауданымыздың абыройын асқақтатып
жүрген әлемнің үш дүркін және
Азияның бірнеше дүркін чемпионы Дәрібай Оспанов ақсақалды
сондай-ақ, шәкірттері әлемнің
төрт дүркін және Азияның алты
дүркін чемпионы Абдулкәрім
Дәрібайұлы Караман мен спорт
шебері, Азия чемпионы Антон
Марченконы арнайы қабылдады.
Литва елінің астанасы Вильнюс қаласында өткен әлемдік байрақты бәсекеде жеңіске жеткен
спортшыларымызды құттықтаған
аудан әкімі спортшыларымыз
үшін биылғы жыл табысты болды, Сіздердің айқын жеңістеріңіз
ауданымыз үшін үлкен абырой,
зор мақтаныш, бұл жеңістеріңізді
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына
тарту деп білемін. Елбасымыз

қорғау жолында жұмсайды деп
сенемін, - деді аудан әкімі.
Ел мерейін асырған жерлес
спортшыларымыз Д.Оспанов пен
А.Марченкоға 500 мың, дәл осы
бәсекеде II орын алған А.Караманға 400 мың теңгенің сертификаттары мен аудан әкімінің
құттықтау хаттарын табыстап, ардагер спортшы Дәрібай Караманұлының иығына қазақы дәстүрмен
шапан жапты.
Салтанатты шарада аудандық
мәслихат хатшысы Б.Төлеуқұлов
спортшыларды
жеңістерімен
құттықтап, жылы лебізін білдірді.
Өз кезегінде ардагер спортшы
Дәрібай ақсақал да өздерін арнайы шақырып, құрмет көрсеткен аудан басшыларына алғысын
білдірді.
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