
Москва шаарында бүткүл дүйнөлүк 
кыргыздардын форуму өтөт

Ажылык сапарга 
баруучуларды 
каттоо 
12-майдан 
башталат

Марс 
Жусупбеков 4 
жылга камалды

Түркия жана Кыргызстандын Улуттук 
банк кызматташтыгы өнүгүүдө

q9-11-май күндөрү Москвада бүткүл 
дүйнөлүк кыргыз диоспоралары-

нын чет элдеги форуму өтөт. Бул туу-
ралуу уюштуруучулар билдиришти. 
Маалыматка ылайык, аталган форум-
га 200дөн ашык коомдук бирикменин 
өкүлдөрү, Азия, Европа, Америка жана 
Авcтралия өлкөлөрүнөн дагы келишмек-
чи. “Кыргыз биримдиги” коомдук бирик-
месинин жетекчиси Абдыганы Шакиров-
дун айтымына караганда өткөрүлүп жат-
кан иш-чарага бир катар жетекчилер ка-
тышмакчы. “Орусиянын мамлекеттик 
думасынын жетекчиси, жана башка бир 
катар Орусиянын мамлекеттик жогор-
ку органдарынын кызматкерлери, ан-
дан сырткары Орусиядагы бир катар бе-
йөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү дагы ка-
тышат. Кыргызстандан Жогорку Кеңеш-
тин депутаттары, жетекчилер, эл аралык 
уюмдардын өкүлдөрүнүн жетекчилери-
нин катышмакчы. Форумдун жүрүшүн-
дө кызматташууну тереңдетүү коомдук 
уюмдар менен кызматташтыкты жан-
дандыруу, чет элде жүргөн мигрант-

тардын көйгөйлөрүн, суроо-талаптарын 
биргеликте чечүү, өлкөнүн социалдык, 
экономикалык жана маданий өнүгүүсү 

тууралуу жардам көрсөтүү тууралуу су-
нуштар айтылмакчы”,-дейт А.Шакиров.
КУБАНЫЧБЕК МАМАТАЛИ УУЛУ

qТүркия мамлекетинин Улуттук бан-
кы жана Кыргызстандын Улуттук 

банкы ортосундагы техникалык кыз-
матташуунун биринчи этабы, Түрк кыз-
матташуу жана координациялоо боюн-
ча агенттиги (ТИКА) менен Түркиянын 
премьер-министринин аппаратынын ка-
тышуусу жана колдоосу менен аякта-
ды. Былтыр КРнын Улуттук банкы Түр-
киянын банк системасынын айрым ма-
селелерине тийиштүү Түркиядан тех-
никалык жардам сураган. Курамына ТИ-
КА, Түркиянын Борбордук банкынын 
адистери кирген делегация керектөө-
лөргө анализ жасоо максатында Кыр-
гызстанга келген. Кызматташуунун ал-
кагында Улуттук банктын төлөм систе-
малары боюнча башкармалыгынын баш-
чысы Улан Жамалидинов жана аталган 
банктын төлөм системаларына көзөмөл 
жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Эвелина 
Лелевкина Анкарага келип, Түркиянын 
Борбордук банкынын төлөм системасы 

боюнча башкы дирекциясынын жетек-
чилиги менен жолугушту. Кыргыз де-
легациясынын өкүлдөрү эки тараптын 
банктык системалары ортосундагы кыз-
матташтыкка ыраазычылыгын билди-
рип, мындан ары дагы өнүгүү каалады. 
АЙЗАДА КАСЫМБАЕВА

А.Жээнбеков: 
“Бардык маселени 
тынчтык жолу 
менен чечишибиз 
керек”
QПарламент төрагасы Асылбек 

Жээнбеков 8-майда кыргыз-та-
жик чек арасындагы окуя тууралуу 
сүйлөп жатып “татаал болгондугу-
на карабастан бардык маселелерди 
тынчтык жолу менен чечишибиз 
керек” деген оюн билдирди.

А.Жээнбеков вице-премьер-ми-
нистр Абдырахман Маматалиев ме-
нен телефон аркылуу байланыш-
канын белгиледи. “Кечээтен бери 
каршылашуу боюнча маалыматтар-
ды тез-тезден алып жатабыз. Баар-
дык маселелерди, алардын татаал 
болгондугуна карабастан тынчтык 
жолу менен чечишибиз керек деп 
эсептейм. Биздин өзбек жана тажик 
коңшуларыбыз, биз сыяктуу, кыр-
гыздар дайыма тынчтык менен бей-
пилдик болушун каалайбыз”, - дейт 
А.Жээнбеков.

Белгилей кетсек, 7-май күнү Бат-
кен облусунун Тажикстан менен 
чектешкен аймыганда эки өлкө жа-
рандары кагылыша кеткен. Окуя-
дан 14 кыргызстандык жаракат 
алып, 9 адам Баткен облустук оору-
канага жаткырылган. Ал эми пар-
ламент депутаттары бул маселени 
жабык эшик артында талкуулады.

QБишкек шаарынын казысы 
Садридин ажы Маджитов жал-

пы имамдар менен 2014-жылы ажы-
га баруучулар үчүн кезектеги жы-
йынын өткөрдү. Анда ажылык са-
парга баруучуларды каттоо 12-май-
да белгиленди. Бул тууралуу муф-
тияттын маалымат кызматы бил-
дирди. Маалыматка ылайык, атал-
ган жыйынга Азирети муфтийдин 
орун басары, Ажылык-умра боюнча 
республикалык  штабдын төрага-
сы Ракиев Замир кары, Ажылык-ум-
ра бөлүмүнүн башчысы Мухаммад 
ажы Анаркулов жана ажылык-ум-
ра бөлүмүнүн башкы адиси Усупов 
Маратбек ажынын катышуусунда 
өткөн. Республикалык штабдын мү-
чөлөрү Азирети муфтий Максатбек 
ажы Токтомушев чыгарган токтому 
менен быйылкы жылы ажылык са-
парга баруу акысы 2400 АКШ дол-
лары өлчөмүндө бекитилгендигин 
билдиришти. Зыяратчыларды кат-
тоо иши 12-майда  саат 9да башта-
лып, 1 айга созулмакчы. Жыйын-
дын жүрүшүндө  ажылык сапарга 
кандай шарттар коюлгандыгы жана 
ажылыктын жол-жоболору туура-
луу кенен маалымат берилип, бы-
йылкы жылы ажылык сапарынын 
өткөн жылдарга салыштырмалуу 
өзгөчөлүгү чоң экендиги айтылды. 
Анткени быйыл алгачкы ирет  ажы-
га баруучулар чүчү кулак аркылуу 
тандалмакчы. 

КУБАНЫЧБЕК МАМАТАЛИ УУЛУ

q7-майда Бишкек шаарынын 
Октябрь райондук соту та-

рабынан №1 тергөө абагынын 
мурунку башчысы Марс Жусуп-
беков 4 жылга эркинен ажыра-
тылды. Ал эми аны менен кошо 
айыпталган аталган мекеменин 
мурунку оперкызматкерлери 
Марат Исаков менен Рыскулбек 
Тыныбек уулу мунапыска туш 
келип бошотулду. Соттун чечи-
мине ылайык,  М.Жусупбеков 
жаза мөөнөтүн оор эмес кыл-
мыш кылгандар отуруучу абак-
та (колония-поселение) өтөйт. 

Белгилей кетсек, М.Жусупбе-
ков кызматтык абалынан кыя-
наттык менен пайдаланган жа-
на кызматтык укук-милдетте-
ринен аша чапкан деп айыптал-
ган. Ага далил катары №1 тергөө 
абагындагы Абдулла Юсуповдун 
ээн-эркин жүргөн тасмасы көр-
сөтүлгөн.КАБАР БОРБОРУ

03 КЫРГЫЗСТАНДА АБА ЫРАЙЫ  2 КҮНДҮК АБА ЫРАЙЫ  БОЖОМОЛУ
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Түркиядан билим алган тиш доктору

Фархад Орунбаев - 0555 55 88 86
Адрес: Абай -37 Медерова кес.Заман гезити абоненттерие 15% женилдик
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