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* КуттукТоо

Мезгил чакырыктары
щ&т миллеттерди ж үк тей т
Кыргыз Республикасынын Президенти АлмазбекАтамбаев өлкөбүздүн
ипилтоздорун жана илим
тармагындагы иишерлерин кесипт ик м айрам ы
- И лим күнү м енен куттуктады.
андай гана өлкөнүн болбосун
социалдык-экономикалык
өнүгүшүн тездетүунүн эң
орчундуу өбөлгөсү болуп
эсептелген адам капиталын түзүүдө илим өзгөчө
мааниге ээ.
Кыргызстандын шартында бардык илимий күчтөрдү
артыкчылыюуу багытгарга топтоо зарыл. Илимдин натыйжалуулугун жогорулатуунун заманбап
механизмдерин ишке киргизип, илимий чөйрөдө
атаандаштык кырдаалды түзүү керек. Изилдөөлөргө
материалдыкжактан өбөлгө түзүүнүн ийкемдүүформаларын киргизүү абзел. Илимпоздордун коомубуздагы

«К

аброюн арттыруу саясатын
так жүргүзүп, илимге жаш,
таланттуу күчтөрдүн келиши үчүн шарт түзүү, илимдин өндүрүш менен байланышын чындоо - биздин
максатыбыз.
Биз жаңы бийиктиктерге жана эл аралык
деңгээлдеги илимий жетишкендиктерге умтулуп,
дүйнөлүк илим-билим системасына интеграцияланышыбыз керек. Азыр биздин экономикабыз тушугуп
жаткан атаандаштыктын глобалдык чакырыктары
биринчи кезекте өлкөбүздүн илимий потенциалынын алдына чоц жана кечшсгирилгис милдеттерди
коюуда. Кыргызстандын илимпоздору муундар ортосундагы байланышты жана илимий салтгарды улантып, өздөрүнүн бардык чыгармачылык дараметин
өлкөбүздүн жана элибиздин кызыкчылыктарына кызмат кылууга жумшайт деп ишенем», - деп айтылган
куттуктоодо.

Бержаишы! зрднг! унутудбабт
Кыргыз Республикасынын
ПрезидентиАлмазбекАтамбаев кызматтык м илдет ин
аткарып жатып, сууга чөгүп
бара жаткан аялды сактап
калам деп курман болгон милициянын кайгуул-күзөт кызматынын кею ке сержанты
Абдрахманов Ты нчт ы к Карымшаковичтин үй-бүлөсүнө
100 000 сом бөлдү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Президентинин аппаратынын м аалы м ат т ы к саясат
бөлүмү билдирди.
резиденттин социалдык коргоо жана колдоо фондунан
бөлүнгөн каражатгар Тынчтык Аб-

П

драхмановдун үй-бүлөсүнө тапшырылды.
Ички иштер министрлигинен
маалымдалгандай, 2015-жылдын
8-ноябрында Чүй облусунун Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө

шаардын түндүк бөлүгүндөгү
каналда аял агып баратат деген кабар түшкөн. Ап жерге дароо Токмок шаардык
ИИБнын ыкчам-иликтөө тобу жана тез жардам кызматы
жөнөтулгөн.
Ыкчам топтун курамында чогуу келген милициянын
кенже сержанты Тынчтык
Абдрахманов чөгүп бара жаткан аялды сактап калыш үчүн
сууга секирип түшкөн. Тилекке каршы ал суудан сүзүп чыга албай калган.
Тынчтык Абдрахманов 26
жашта эле, артында эки баласы
калды.

Өкмотто

Жусуп Баласагындын
1000 жылдыгына даярдык
Өкмөттүн жыйынында 2016-жылы өтө турган улуу ойчул, илимпоз, акын жана Карахандар
каганатынын көрүнү^стүү м ам лекет т ик ишмери Жусуп Баласагындын 1000 жылдык мааракесин
өткөрүү боюнча иш -чаралардын планынын долбоору татсууланды.
^ралкууга мааракени уюштуруу комитетинин
■ж. шүчөлөрү, окумуштуу илимпоздор катышты.
Анда Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгынын урма-

тына мадании иш чаралардан тарта санитардык тазалыкка чейин талкууланып, келген меймандарга дагы
бир ирет Кыргызстан ажайып бир мамлекет экенин
даңазалоо башкы милдетэкени айтылды. Долбоордун
экинчи талкуусуна чейин каржы маселеси дыкат эсептелип, финансы министрлигине жөнөтүлмөй болду.
Азамат ДҮЙ1ТЮНБАЙ уулу.
“Кыргыз Туусу”

Ж айы л РУСЛАНОВ, “Кыргыз Туусу”

.долуланган доллары
Бишкекшаарындагы акча алмаштыруучу лсайларда доллардын баасы 72 сомдон
ашып, кыргыздын акчасы кы йы н абалда
т урат. Эске салсак,
үч ай м урун эле бир
доллар азыркыдан он
сомго арзан эле.
лбетте, четэлдик
валютага карата
сомдун арзандашы, дүйнөлүк каатчылыкка көз каранды. Бирок ушундай абал уланып кете берсе, жаңы эле кадамын шилтей баштаган ЕАЭБ
өлкөлөрүнө зыянын тийгизбей койбойт. Андан жалгыз акча алмаштыруучу жайлар гана пайда көрбөсө, карапайым калк менен ишкерлер
катуу жабыркап калары бышык. Алсак, 2014-жылдын жыйынтыгы боюнча акча алмаштыруучу жайлардын соода жүгүртүүсү 97 млрд. сомду
түзүп, ага карабастан өлкө бюджетине кошкон салымы 24,4 млн. сом
гана болгон. Андыктан ал жактагы көмүскө аракеттерди да ачыкка чыгаруу заман талабы.
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...сүйүнүчтүү кабары
Быйыл өлкө боюнча 71 м ект епт ин курулушун бүткөрүү пландалып, азыркыга чейин анын57си пайдаланууга берилди. Дагы 14мектептин курулушу кызуужүрүп т урган чак. Алардын тогузу ноябрь
айынын соңунда, калганы декабрдын башында ачылат.
ул тууралуу Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык
чарба агенттиги кабарлоодо. Маалыматта айтылгандай, пайдаланууга берилген мектептер бардык зарыл шарттар: спортзал, ашкана, даараткана жана ысык суу менен камсыздалган. Ал эми КРнын
Премьер-министри Темир Сариев курулушка кеткен чыгымдарды
ашыкча көрсөтүү фактысы катгалып жатканын айтып, биринчи вицепремьер Аалы Карашевге комиссия түзүп текшерүү тапшырмасын
берди.
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...кесепеттүү көйгөйү
Б орборубуздан
кадам сайын м ай
кую учу жайларды
кезиктирүүгө болот.
Бирок алардын туур а эмес жерге жайгашкандыгынан да
мурун, күйүүчүмайларды кем куйган
учурлары арбын экени айтылууда.
лсак, он литр бензинден бир жарым литрге чейин шылып калган шылуундар чыкканына айрым унаа ээлери да күбө болгон.
Алар бул боюнча тиешелүү мекемелерге да кайрылып көрүшкөн. Бирок саналуу гана май куюучу жайларга айып пул салынып, калгандары
көнүп калган адатын улантышууда. Себеби, мыйзамга ылайык, бул жаатты көзөмөлдөөчү органдар текшере тургандыктары тууралуу ээсине
он күн мурун эскертиши керек. Ал эми мыйзамды бузгандар ошол он
күн ичинде, баарын жай-жайына коюп “жакшынакай” болуп чыгары
аңцан-ачык. Ошондуктан, тиешелүү мыйзамга түзөтүүкиргизүүмаселесин ЖКнын депутаттары колго алса жакшы болор эле.
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...оюндан от чыгарган окуясы
Ош облусунун Кара-Суу шаарында ж ашаган сегиз жаштагы Мухамедзахид Абидое оң бетинек 3-даралсадагы 1сүйүк алып, ооруканага түштү.
згөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, кырсык балдардын бензин чачышып ойногондугунан улам келип чыккан.
Анын кесепетинен Абидовдун оң жаагынын 14 пайызы күйгөн. Учурда
аталган жабырлануучу ооруканада дарыланууда.
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Карыбек Молдобаевге
ареалган иш-чаралар
ЭртеңКыргыз-Түрк«Манао>университетинин негиздөөчүсү, маркум профессор Карыбек Молдобаевди эскерүү
иш-чаралары өтөт. Эскерүүнүн алкагында КТМУнун баш кы имаратында профессор К.Молдобаевдин мемориалдык тактасынын, огсуужайдын
Ч.Айтматов атындагы студенттик
шаарчасында анын атындагы дарскананын ачылыш аземдери жана ушул
эле ст удент т ик шаарчада профессордун «Мезгил жана өзүм тууралуу
ой лсүгүртүүлөр» ат т уу китебинин
бет ачары өткөрүлмөкчү.

Т/*ечеде КМолдобаев тууралуудокуХҮменталдуу тасма да көрсөтүлүп,
КТМУнун ректору Себахаттин Балжы,
КТМУнун биринчи проректору Асылбек Кулмырзаев, экс-президент Роза Отунбаева ж.б. инсандар эскерүү
сөздөрү менен чыгып сүйлөшмөкчү. Ал
эми профессор К.Молдобаев атындагы
фондтарабынан студентгерге ыйгарылган стипендияларды анын үй-бүлөсүнүн атынан Айбек Жангазиев тапшырат.
Айзат ТАЛАСБАЕВА

...м аани лүү пикири

Ш

Мупстаж болгондордун
м ам лекет т ен жөлөкпу
алуу ишин жөнөкөйлөтүш
керек. Б ул т ууралуу пар
лам ент жыйынында деп
т а т Айнуру Алт ыбаев
билдирди.

Т ^ааты р энелер 1000
Л)сомдук жөлөк пул
алыш үчүн беш-алты ай
документ чогултуп, убара тартышат деген депутат
айым: “Эмне себептен, көп бала төрөп, аларды чоңойткон “Баатыр
эненин” күбөлүгү көп нерсени чечпейт?”, - деп суроо койду. Ошону менен катар майып адамдардын жыл сайын атайын комиссиядан
өтүү убарасына да көңүл буруп, аны жеңилдетүү керектигин кошумчалады.

