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МИҢДЕГЕН АБИТУРИЕНТ «МАНАС» 
УНИВЕРСИТЕ1НЕ ТАПШЫРУУ ҮЧҮН т с ы н а ш ты

Жыл сайын июль айынын биринчи жек- 
шембисиие туура келген Кыргыз-Түрк «Ма- 
нас» университетинин 2016-2017-окуу жылы 
үчүн кирүү сынагы 3-июль күнү саат 10.00дө 
университеттин башкы имаратында жана 
Экономика жана башкаруу факультети, Ком- 
муникация факультетинде, турмуш-тиричи- 
ликти тейлөө имаратында, БГУнун, И.Разза- 
ков атындагы Кыргыз Техникалык универси- 
тетинин жана Ош шаарында Ош мамлекет- 
тик университетинин имараттарында болуп 
өттү. Сынакка катышкандардын саны 8712, 
тагыраак айтканда бир орунга 7-8 студент 
таймашышты. Мындан сырткары да Кыр- 
гыз Республикасынын жалпы республика- 
лык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен 100 
студент кабыл алынат.

Сынак өткөн күнү абитуриенттердин жа- 
кындары эртең менен эрте келишип, сынак 
бүткөнгө чейин университеттин алдында 
чоң толкундануу менен күтүп жатышты. КТ- 
МУнун ректору, профессор Себахаттин Бал- 
жы, биринчи проректору, профессор Асыл- 
бек Кулмырзаев сынак башталардан мурун 
университеттин башкы жана Ч.Айтматов 
атындагы кампусунда жайгашкан, БГУда, 
И.Раззаков атындагы Кыргыз техникалык

университетинин окуу имараттарын кыды- 
рып, абитуриенттер жана алардын ата-эне- 
лери менен жолугушуп, өз ара маек жүргү- 
зүштү. Анда абитуриенттер кайсы тармакта 
окуй тургандыктарын жана келечекке бол- 
гон көз караштарын, ой-максаттарын тең 
ортого салышты.

"Анадолу" маалымат агенттигинин Кыр- 
гызстандагы жана ТРТ түрк телевидениеси- 
нин журналисттери университеттин реетору 
жана проректору менен сынактын система- 
сы жана университеттеги билим берүү сис- 
темасы тууралуу атайын репортаж жүргү-

зүштү. Анда ректор, профессор Себаххаттин 
Балжы жана биринчи проректор, профессор 
Асылбек Кулмырзаев быйылкы жылы уни- 
верситетке кирүүнү каалаган абитуриент- 
тердин саны мурунку жылдарга салыштыр- 
малуу алда канча көп экендигин белгилеп 
өтүштү.

Белгилей кетсек, университеттин сту- 
денттерди тандоо сынагынын жыйынтыгы
2016-жылдын 7-июль күнү белгилүү болот 
жана бул жылы КТМУ 1283 студентти ка- 
был алмакчы.

т

-Кыргызстан 1-июлда Бангла- 
деттнн борбору Лаккада болгон 
террордук жардырурта байла- 
ныштуу Бангладештин окмөтү- 
не жана элине терең кайгыруу 
менеи көцүр. а й та Ц  Эске сала 
кетсек, 1-июлда Бангладештин 
борбору Дакка шаарында экст-. 
ремибттер кафёге кол салып, 20 
ки ш и ш  өлтүрушкөй. Алардын 
кобү чет эддик.жарайДар бол- 
гон. Атышуу учурунДа эки ми- 
лиция одко учкан. Күч түзуй- 
дврү жүргүлгөн оиервциянын 
жыйынтыгында барымтадаш  
13 адам бошртулуп, Ө жоочу жок 
кылынган. г

-Америка;1Б1к  жаран өзунүн 
^РЬопе тёлёфонунс. уйлөндү.: 
Мындай өЬгөчө нике кыюу азё- 
ми Лас-Вегас шаарынын чир- 

: көөлөрүнүн биринде орун ал- 
ган.

АКШнын жараны уюлдук ап- 
параттын каптамасына нике  
шакегйн жабыштЫрып, аны сал- 
танаттуу ,түрдө тагынган. Өзү- 
нүн мындай жар тайдоосуң ал 
бардык бощ убактысын смарт- 
фон менен өткөрөрун, аны ме- 
нен бирге уктап, оңгонору ме- 
нен түпгүндүргөн. I

-Беш жыл мурун! учурулган 
АКШ йы н космост.ук кемеси  
4-июлда кечйнде Юпитердин 
орбитасыНа кирери кабарлан- 
ган. "Юнона" 20 айдын йчинде : 
Юпитердин орбитасында 37жо- 
лу айланып, Кун системасынын 
түзүлүшүн изилдөөгө алат.

* * *

-Москванын Москва облу- 
сундагы Щелково районунун эс 
алуу багына тушкөй чагылган- 
Дын кесепетинен бир киши көз 

■ жумуп, үчөө жарат алды.

-Тажик президенти|Эмома-: 
ли Рахмондун кызы жана анын 
аппаратының башчысы Озода 
Рахмон чиновниктерди, биз- 
несмендёрди жаңа мусулман 
динаятчыларьм колунда жок, 
жакыр жашагандарга садака бе- 
рүүгө милдеттендирди,

* * *

-Африканын чыгыш жана  
түштүк аймактарын Кургакчы- 
лык каптап, тургундар кыйын- 
чылыктарга туда болууда. Ке- 
ниянын түндүгунДө болсо кур- 
гакчылыктан улам уйлар байып, 
төөнун сүгүнө талап кескин өс- 
көн. Себеби, төөлөр он күнгө 
чейин суу ичпесе да, сут бере 
берет.:

"Фабула пресс"

•  К ы л м ы ш ,  КЫРСЫК...

ОКУ ДА, ҮШКҮР!
БАССЕЙНГЕ ЗКИ ӨСПҮРҮМ ЧӨГҮП КЕП И

Ак-Талаа районунун Кызыл-Белес айыл 
аймагындагы Кадыралы айылынын 12 жа^и- 
тагы 2 тургуну бассейнге чөгүп кетти. Окуя
2-июнда болгон. 2004-жыль| туулган Нурбек 
уулу Хамзат менен Камчы уулу Нурландын 
кийимдерин кечки саат 23:30 чамаларында 
бассейндин жанынан табышкан. Бассейн- 
дин суусун агызуу жолу менен 3-июлда айыл 
тургундары тара^ынан балдардын денеси 
табылды.

ЧУ ДАРЫЯСЫНАН ӨЛҮК ТАБЫЛДЫ
-Токмок шаарындагы Айланма жолдун 

59-чакырымындагы Чу дарыясынан азиат 
улутундагы болжол менен 40 жңштагы эркек 
кишинин жансыз денеси табылды.

Куткаруучулар денени милиция кызмат- 
керлерине өткерүп беришти, дел маалымдайт 
ӨКМ.

АЖАЛ АЛЫП КЕЛГЕН ШАМАЛ
- Тоң райрнундагы Көя-Төр. айил айма- 

гындаш Коңур-Өлөң айь|лында 1-йюлда саат 
•14:00 чамась|ңда ылдамдь!гы секуңцаедна 28- 
32 метргё чейин жеи<ен катуу шамал болду.

Еалыкчы метеостанцйясьиын маалыматы 
боюнча; шамалдЫн кеселетинен бир адам 
каза болду.'1975-жылы туулган эркек киши- 
нинбашына шифер түшкөн, деп маалымдайт
екм .

Андан тышкары, шамал учурунда 3 турак 
жайдын чатырларынан жаллы 131 даанашй- 
фер учту.

ӨРТТҮН САНЫ ӨСТҮ
- Акыркы сутка ичинде республиканын ай- 

магында 8 өрт кырсыктары катталып, аларды 
өчүрүүгө 11 өрт өчүрүү бөл үм жөнөтүлдү, деп 
билдирди 4-июлда ӨКМдин басма сөз кызма- 
ты.

Чүйдүн Жайыл районундагы Калдык айы- 
лында жүрүп бара жаткан «Фольксваген» 
үлгүсүндөгү (мамлекеттик N9384-250) унаа 
толугу менен күйүп кетти. Учурда өрттүн се- 
беби такталууда.

АЙДООЧУЛАР АБАЙЛАГЫЛА
' Ноокен районунун Масы айыл айма- 

гындагы Дамаш айылында «Фольксваген» 
үлгүсүндөгү (мамлекеггик номуру 345-91Ц 
автоунаа башкаруусун жоготуп, турак үйдүн 
бастырмасын, жогорку чыңалуудщгь! электр 
карагайын сүздү. Анын кесепетинен унаанын 
ээси — 1989-жылы туулгдн Э.Дүйшеевдин 
бели сынып, жүргүнчүсү — 1989-жылы туул- 
ган К.Кдйназаровдун кабыргасысынган.

Автоуйаанын кыймылдаткыч бөлүгүкүйгөн, 
деп билдирди ӨКМдин басма сөз кызматы. 
Ждбырлануучулар ооруканага жеткирилген.

КЫЗ ЗОРДУКТАП КАРМАЛДЫ
- Чүйоблусунда25жаи!тагы кыздызордук- 

тоого аракеттеңген 22 жаштагы жигит кармал- 
ды. Бул тууралуу Чүй ОИЙБден билдиришти.

Ысык-Ата РИИБге 15-июнда Ивановка 
айь!лынын 25 жаштагы тургуну кайрьшып, 20- 
25:жаштар чамасындагы жигит күч колдонуп 
зордуктоого аракеттенгендигин'билдирген.

Аталган факты боюнча кылмыш иш козгол-
■ гон. 30-июнда кылмышка шектелйп Чүй райо- 
нунун 22 жаштагы тургуну кармалды. Учурда 
иликтөө иштери жүрүп жатат.

УУРУЛАР КОЛГӨТҮШТҮ
-Бишкекге удаасы менен бир эмес эки үйгө 

ууруга кирген уурулар колго түштү. Бул боюн- 
ча бизге милициядан билдиришти. Эске сала 
кетсек, аз күн мурун эле милиццяга Бишкек 
шаарынь(н 25 жаштагы тургуну* кайрылып, 
үйүнө белгисиз бирөөлөр кирип 4 миң сомун 
уурдап кеткенин айтып арызданган. Көп өтпөй 
эле ушул сыңдуу даттануу менен дагы бир жа- 
ран арызданган. Анда ал жаран үйүнө кирген 
уурулар телевизорун жана кир жуучу машине- 
син уурдагаңын айткан. Натыйжада удаасы 
менен эки үйгө кирип уурулук кылган 35 жана 
37 жаштардагы эки жаран колго түшүп, анын 
бири аял болуп чыкты.

БИР ЖАШАР НАРИСТЕНИ СҮЗҮП ИЗИН 
ЖАШЫРГАН

-3 июль күнү “Дордой" базары тараптагы 
жаңы конуштардын биринен болжол менен 
саат кечки бештер чамасында «Тойота-Виш>? 
үлгүсүндөгү машиненин айдоочусу коляскада 
жаткан бир жаштагы ымыркайды сүзүп изин 
жашырган. Көп өтпөй эле шектүү айдоочу 
колго түшүп, бирок ал коляскада жаткан бала 
эмес эле куурчак экен деп ойлогонун айткан.

- Бишкекте чалып алайын деп уюлдук 
телефонун сурап алып кетип калган жаран 
кармалды.2-июлда Бишкек ШИИБдин бас- 
ма сөз кызматы билдиргендей, .24 жаштагы . 
бишкектиктургун Д.Н. милицияга арыз менен 
кайрылып, 26-июнда чала тааныш Автандил 
аттуу бала чдлып берем деп сурап, 40.00 сом- 
дук «Нокиа» үлгүсүндөгү уюлдук телефонун 
аль̂ п кетип калганын-айткан.

Бул боюнча жүргүзүлгөн иштердин неги- 
зинде Свердлов РИИБдин аймактык мили- 
ция бөлүмүнүн өкүлү тарабынан кылмышка 
шекгүү Токмок шаарынын 23 жаштагы тургуну 

. Д.А. кармалды.

Тергөөнүн жүрүшүндө кармалган жаран 
ушул сыяктуу дагы бир кылмышка тиешеси ■ 
бар экендиги аныкталды.

"Фабула пресс”


