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Кел жаўы жыл...

Ишеналы Арабаев
атындагы КМУнун
ректору Абдырахманов
Тєлєбек Абылович

Жаўы жыл
кут болсун!
Кымбаттуу агай-эжелер, сїйїктїї студенттер, ак кардай аруу жакшы тилек,
їмїттєрдїн жарыгын чачып келе жаткан жаўы 2020- жылыўыздар менен
чын дилимден куттуктаймын. Єтїп бара
жаткан жыл университетибиз їчїн ийгиликтїї, жемиштїї жылдардан болду
десем жаўылышпайм. Анын бир себеби,
мына бїгїн минтип китепканабыздын
ачылышын белгилеп жатабыз. Жаўы
ачылган китепканабыз ак жолтой болсун! Сїйїктїї студенттерибиз ушул жайдан китеп окуп, билимге умтулушсун.
Татыктуу билимге ээ болуп, келечекте
мекендин жїгїн аркалаган билимдїї
инсандардан болушсун!
Университеттеги баардык жакшы иштер жамааттын ынтымагы, жигердїї
аракети, студенттердин дилгилик менен алга умтулуусунан жаралууда. Андыктан, жаркырап кирип келе жаткан
жаўы жылда баарыўыздарга бекем ден
соолук, ишиўиздерге, окууўуздарга албан ийгиликтерди каалайм. Ар бириўиздердин їйїўїздєргє кут уялап, бакыттын шаўы жаўырып турсун. Жаўы
жылыўыздар менен!
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Договор о сотрудничестве, заключенный между ректором Южно-Казахстанского
Государственного Университета им М..Ауэзова и ректором КГУ им.И.Арабаева успешно реализуется
У студентов и преподавателей
Института экономики и менеджмента КГУ им.И.Арабаева в декабре 2019 года состоялись ряд встреч с кандидатом экономических
наук, ассоциированным профессором, доцентом кафедры финансов
Южно-Казахстанского Государственного Университета им.М.Ауэзова Гульмирой Куздеуалиевной.
Исаевой, которая проходила научную стажировку с 1 по 16 декабря
2019 года.
В рамках академической мобильности 2 декабря 2019 года
была проведена гостевая лекция
на тему «Государственно-частное
партнерство в системе образования: опыт Казахстана». В наиболее
общей постановке государственночастное партнерство в образовании
можно определить как юридически закрепленную на определенный
срок форму взаимодействия между
государством и частным сектором
в отношении объектов образования, а также соответствующих образовательных услуг, исполняемых
и оказываемых государственными

и местными органами, организациями образования, предполагающую софинансирование и разделение рисков.
Студенты Института экономики
и менеджмента много вопросов задавали гостье из Казахстане об учебе казахстанских студентов, размере контрактов, студенческой жизни, возможностях трудоустройства
и многое другое. В свою очередь,
гостья расспросила студентов об
учебе в ИЭМ, проблемах образования, планах на будущее.
6 декабря 2019 года Гульмира
Куздеуалиевна.Исаева – доцент ка-

федры финансов Южно-Казахстанского Государственного Университета им.М.Ауэзова
- подготовила гостевую лекцию
на тему «Анализ текущего состояния системы образования Казахстана». Современные тренды высшего образования в Казахстане характеризуются такими особенностями,
как интернационализация образования, академическая мобильность,
европейские рамки квалификации,
европейское приложение к диплому, студенческое самоуправление: поощрение студентов принимать активное участие в проведе-

нии учебного процесса, парадигма
личностно-ориентированного обучения и преподавания.
9-13 декабря 2019 года Гульмира
Куздеуалиевна.Исаева для студентов и ППС Института экономики
и менеджмента провела тренинг
«Методика научных исследований
для студентов и магистрантов». На
тренинге слушатели изучили основные принципы научного исследования и научного знания, лежащих в
основе формирования у студентов
общих научных представлений о
структуре научных исследований,
теоретические, методологические
и методические основы исследования, методы и процедуры работы с
многообразными массивами научной информации, с научной литературой, действующие стандарты и правила подготовки научных
рукописей к опубликованию. Лектор Исаева Г.К. поделилась опытом
как грамотно излагать результаты
собственных научных исследований, аргументировано защищать и
обосновывать полученные результаты, как выделять и формулиро-

вать исследовательскую задачу, как
интерпретировать результаты исследования.
В заключение, гость из ЮжноКазахстанского Государственного Университета пообещала быть
научным руководителем 2-х студентов Института экономики и менеджмента для написания статьи на
студенческую конференцию молодых ученых. Договор о сотрудничестве, заключенный между ректором Южно-Казахстанского Государственного Университета им
М..Ауэзова и ректором КГУ им.И.Арабаева успешно реализуется!
У студентов и преподавателей
Института экономики и менеджмента КГУ им.И.Арабаева в декабре 2019 года состоялись ряд встреч с кандидатом экономических
наук, ассоциированным профессором, доцентом кафедры финансов
Южно-Казахстанского Государственного Университета им.М.Ауэзова Гульмирой Куздеуалиевной.
Исаевой, которая проходила научную стажировку с 1 по 16 декабря
2019 года.

Ректор Т. Абдырахманов Япониядан келген єкїлдєр менен жолукту

И. Арабаев атындагы
КМУнун доценти,
тарых илиминин
кандидаты Жумагул
Байдилдеев улуу
жазуучу Чыўгыз
Айтматов жєнїндє
китеп жазды
12- декабрь улуу жазуучу Айтматов
Чыўгыз Тєрєкуловичтин туулган кїнїнє жана ошондой эле Адабият кїнїнє
карата И. Арабаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик университетинде чоў
иш- чара болуп єттї.
Тактап айтканда тарых илимдеринин кандидаты, доцент Байдилдеев
Жумагул Рыскулбековичтин "Чыўгыз
Айтматов дїйнєсїндєгї эркин мамлекеттїїлїктїн идеясы- аттуу" тарыхый публицистикалык китебинин бет
ачаары болду. Аталган иш- чарага окуу
жайдын ректору, профессор Тєлєбек
Абылович Абдырахманов, проректорлор Тууганбай Коўурбаев, Октябрь Капалбаев, Кыргыз Эл баатыры Алиясбек Алымкулов, Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук
комиссиянын бєлїм башчысы Аалы
Молдоканов, Улуттук илимдер академиясынын тарых жана экология институтунун илимий кызматкери, тарых
илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, тарых илимдеринин кандидаты
Гїлзада Абдалиева жана башкалар катышып китеп боюнча, китептеги негизги каарман, улуу жазуучу Чыўгыз
Айтматов тууралуу жакшы ой- пикирлерин айтышып, китептин автору Ж.
Байдилдеевге ыраазычылык билдиришти. Эске сала кетсек, Ж. Байдилдеев буга чейин тарыхый публицистикалык китептерин чыгарып, окурмандарга тартуулаган.
Учурунда "Рух кенчи" деген атлыштагы гезитти негиздеп, коомчулукка
журналист катары да таанымал болгон.

Ректор Тєлєбек Абдырахманов алыскы Япониядан келген, тактап айтканда Япониядагы lBS компаниясынын єкїлї Ишимура Кожи менен MSG
компаниясынын єкїлї Хагами Тошикини жана И. Арабаев
атындагы КМУнун алдындагы
Япон таануу институтунун директору Айбек Самаровду кабыл алды.
Эки тараптуу жолугушууда
Япон таануу институтунда би-

лим алып жаткан студенттерди
Япония мамлекетине жиберип,
ал жактан практикадан єткєрїї
жана ошондой эле студенттерди иш менен камсыздоо, илимий, практикалык жактан тажрыйба алмашып, бул жакта
эмгектенген, япон тилин жакшы билген кыргыз мугалимдерин Японияга жиберїї, ал
эми Япониядан бул жака мугалимдерди алып келїї маселеси
каралды.

Жолугушуунун соўунда алдыдагы 2020- жылдагы окуу жылынын аягында 20 га жакын студент
Япония мамлекетине барып, жогоруда белгилегендей практикаларын єтєп, иштеп келїї мїмкїнчїлїгїнє ээ болушту. Эске салсак,
аталган компаниялар И. Арабаев
атындагы КМУнун алдындагы
Япон таануу институтуна материалдык жактан да, илимий жактан да дайыма колдоолорун кєргєзїп келишет.

МАТИСАКОВ МЕНЕН ЖУМАБАЕВ
КМУнун АРДАКТУУ ПРОФЕССОРУ БОЛУШТУ

И. Арабаев
атындагы
КМУнун
мугалими
Жороев Арзымат
Набиевич
Чыўгыз
Айтматов
атындагы
сыйлыктын ээси
болду
И. Арабаев атындагы
КМУда окутуучу болуп эмгектенген Жороев Арзымат
Набиевич Чыўгыз Айтматов
атындагы сыйлыктын ээси
болду. Арзымат Жороевге
сыйлык «Кєркєм искусствонун мыкты чыгармасы, такгыраак айтканда (живопись,
скульптура, графика, декоративдик-колдонмо жана монументтик искусстводо) жараткан эмгектери їчїн берилди.
Сыйлык ээсин куттуктайбыз
жана мындан аркы иштерине албан ийгиликтерди каалайбыз!

И. Арабаев атындагы КМУнун Окумуштуулар кеўешинин
кабыл алган чечимине ылайык,
Философия илимдеринин кандидаты Бердибек Жумабаев менен белгилїї жазуучу, публицист, Ж. Баласагын атындагы
Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин окутуучусу, профессор Абдиламит Матисаков И. Арабаев
атындагы КМУнун “Ардактуу
профессору” болушту. Аталган
эки инсанга илимий даражадагы наамды университеттин ректору, профессор Тєлєбек Абдырахманов тапшырды.
Андан соў, А. Матисаковго
наамды тапшыруунун экинчи
бєлїгї Ж. Баласагын атындагы
КУУда уланды. Ага Ж.Баласагын
атындагы КУУнун окуу иштери боюнча проректору Б.Темиров, профессор Ж.Тургунбаев,

И.Арабаев атындагы КМУнун
окуу иштери боюнча проректору, профессор Т.Коўурбаев, окуу
башкармалыгынын башчысы,
профессор О.Капалбаев, “Ачык
сєз” гезитинин башкы редактору
Жора Сулайманов єўдїї коноктор жана журналистика факультетинин мугалимдер жамааты,
студенттер катышты. Салтанаттуу аземди факультеттин деканы А. Дуйшекеева алып барды.

Профессор Нуржамал Ибраеванын
жаркын элесин арналган жыйын єттї
И. Арабаев атындагы КМУнун Педагогика факультетинин
Табигый-математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуу кафедрасы
Кыргыз билим берїї академиясы менен бирге 2019-жылдын
29-ноябрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын Эмгек сиўирген
мугалими, профессор Нуржа-

мал Ибраеванын 80-жылдык
юбилейине карай, анын жаркын элесине арналган “Билим
берїїнїн мазмунун модернизациялоодогу ишмердїїлїк мамиле” темасындагы Эл аралык илимий-практикалык конференция
єткєрдї.
Эл аралык илимий-практикалык конференцияга Кыргызстандын бардык аймактарынан,
Россия Федерациясынан, Ка-

закстан Республикасынан, Туркия Республикасынан окумуштуулар, мугалимдер, педагогдор
келишти.
Конференциянын алкагындагы секциялык иштер жемиштїї
єттї, окумуштуулар ойлорун ортого салып, билим берїї жаатындагы бир топ актуалдуу маселелер талкууланды.
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Представители КГУ им.Арабаева
приняли участие в Международном форуме
«Вклад студентов и молодых учителей в
реализацию ЦУР-2030»

КМУда тарыхый чоў
жыйын єттї
11- декабрда И. Арабаев атындагы КМУнун жыйын залдарында
"Абдыкерим Сыдыков - кыргыз совет мамлекеттїїлїгїнїн башатында" деп аталган жана А.Сыдыковдун 130 жылдык мааракесине арналган илимий чоў жыйын болуп
єттї. Жыйынга И. Арабаев атындагы КМУнун илимий иштер боюнча
проректору Каниметов Эмиль Жангорозович, белгилїї тарыхчы окумуштуулар, ошондой эле Жогорку
Кеўештин депутаты Каныбек Иманалиев, мурдагы премьер-министр
Жоомарт Оторбаев баштаган кєрїнїктїї инсандар, Абдыкадыр Сыдыковдун небереси жана жакын
туугандары катышышты.

Педфакта єткєн
семинарлардан...
22-ноябрда И. Арабаев атындагы
КМУнун педагогика факультетинде,
университеттин бардык курамдарынын активдїї студенттеринин
катышуусунда Кыргызстанда саламат жашоо таалим-тарбия программасын ишке ашыруу максатта «Жашыл ай коому» уюштурган
«Саламат жашоо, жаркын келечек»
деген темада семинар болуп єттї.
Семинарды «Табигый-математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуунун технологиясы” кафедрасынын башчысы,
Казиева Г.К. єткєрдї, ал студенттерге “Жашыл ай коому” жєнїндє маалымат берип, аларга бїгїнкї кїндє
коомдо болуп жаткан зыяндуу илдеттерден арылуу жана алардан баш
тартуу, алдын алуу жєнїндє маалымат берди. Семинардын жїрїшїндє Педагогика кафедрасынын ага
окутуучусу Турсунова Э.А., педагогика факультетинин студенткасы Жаныбек кызы Айзирек дагы
єз тажрыйбалары менен бєлїштї.
Семинарга катышкан студенттер
"Жашыл Ай Коомунун" администрациясы даярдаган сертификаттар
менен сыйланды.
"Жашыл Ай Коомунун" максаты
- Кыргызстанда, єзгєчє жаш муун
арасында зыяндуу адаттар менен
кїрєшїї; бул зыяндуу адаттардын
алдын алуу, алыстатуу жана реабилитация иштерин жїргїзїї. Саламат жашоого їндєє, дени сак муун
жана дени сак коом тарбиялоо ишчараларында улуттук баалулуктарыбызды сактоо.

Студенты и молодые учителя ИМЛ,
ФВиМО, ФГЭТ КГУ им.И.Арабаева приняли участие в работе пленарного онлайн-заседания 28 ноября с Евразийским национальным университетом им.
Л.Н.Гумилева заключительного мероприятия Глобального конгресса - Международного форума «Вклад студентов
и молодых учителей в реализацию ЦУР2030».
Как сообщили в КГУ им.И.Арабаева, в работе данного форума приняли
участие вузы Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Литвы, России, Индии США и др.
От имении КГУ им.И.Арабаева выступил проректор проф.Т.Конурбаев,

рассказавший о проводимой программе
правительства КР в области образования, роли университетского образования в целом. Им также отмечено, что
КГУ им.И.Арабаева около 10 лет работает совместно с экологически движением БИОМ в области устойчивого
развития. За этот период были разработаны программа, опубликованы учебники и учебные пособия по устойчивому развитию и безопасности школьного образования.
В конце своего выступления Т.А.Конурбаев поддержал Алматинскую декларацию «Вклад молодежи в реализацию целей в области устойчивого развития -2030».

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИЭМ

6 по 8 декабря 2019г. в г. Алматы состоялся международный турнир Arlan
Grip Championship по бразильскому

джиу-джитсу и ADCC среди мужчин
и женщин.
Всего количество спортсменов, участвующих в турнире составило более 1300
человек. На турнир были зарегистрированы спортсмены из России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Бразилии, Эфиопии, Грузии и Казахстана. Турнир проводится
на «Алматы Арене» в соответствии с
действующими правилами и положениями по бразильскому джиу-джитсу и ADCC. Где принял участие, и наш
студент Новиков Дмитрий Денисович
занявший 2 место. (студент Института Экономики Менеджмента группы
МБд(ФМ)-5-15 5-курса направление
Менеджмент, профиль финансовый менеджмент).

Кышкы
этюд
Бороон улуйт арбап мени,
Тышта дїйнє алаамат.
Муздун суусу айнектеги,
Кєз жашыўдай салаалап.
Бутак сынып, дарак кулап,
Кар тозоўу куюндап.
Аппак аалам ыйлап турат,
Темир тїтїк уўулдап.
Улам кїчєп, їшїўдї алган,
Боздойт їнї шамалдын.
Табиятта болобу арман,
Муў зарындай адамдын?
Же быкшыган кїнїў чанып,
Тазаланып жатабы?
Же єтєбї бїлїк салып,
Жаўылануу азабы?
Бак шоўшоёт жетимсиреп,
Баригинен айрылып.
Кїн жонуна кєктї тиреп,
Карайт жерди кардыгып.
Тоолор тоўуп ойго батат
Кымтып узун туурасын.
Жаратылыш ойноп жатат,
Кышкы увертюрасын.
Абдил Шерматов

Атантаев Токтосун
Бегалиевич, И. Арабаев
атындагы КМУнун профессору:

Чычкан
жылы менен
баарыўыздарды
куттуктаймын!
Чычкан камдуу, эмгекчил да сїйкїмдїї,
Чычкан кээде келтирет го кїлкїўдї.
Чыркырасаў, чыўырсаў да баары бир,
Кутулбайсыў чачсаў да бїт мїлкїўдї.
Чычканда акыл, амал, айла баары бар,
Чычкан кооз, шєкєттїїнї жактырат.
Чычкан чыр, ишенимдїї єзїнє да,
Чычкан акылдууну тандап азгырат.

26 ноября в КГУ им.И.Арабаева состоялось
открытие IV форума казахско-кыргызской
интеллигенции
«Прочные братские
взаимоотношения», организованный Международной Тюркской академией. В заседании приняли участие помощник
Президента Республики
Казахстан Маулен Ашимбаев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, советник Президента
Султан Раев, Министр образования и науки Кыр-

гызстана Каныбек Исаков, Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Республики Казахстан в
Кыргызской Республике
Кайрат Нурпеисов, государственные и общественные деятели, видные
ученые двух стран, академики, руководители
научно-исследовательских институтов, представители интеллигенции и
журналисты.

В ходе встречи представители казахской и кыргызской интеллигенции
дали положительную
оценку сотрудничеству братских стран на основе общечеловеческих
ценностей. Они также
обменялись мнениями о
преемственности и значимости литературы, искусства и науки в тюркском мире и глобальных
культурных отношениях.

Чычкан сїрдї керек болсо доўузду,
Чычкан жылы тїшїмдєр да кєп болот.
Чычкан жылы ууру болбой адамдар,
Чычкан жылы иши менен сорттолот.
Чычкан жылы бизде болуп ийгилик,
Чогулушсун акылдуулар биригип.
Чар жайыт иш, чабалдары жїрїшсїн,
Чарчап алар жетпей артта жинигип.
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Жаўы жылыўыздар
кут болсун!
Коўурбаев Тууганбай
Абдырахманович, И. Арабаев
атындагы КМУнун окуу
иштери боюнча проректору:
Жакшы тилек, жакшы їмїт, максат менен
кїткєн, жїрєктї толкундантып кирип келе
жаткан жаўы жылыўыздар менен баарыўыздарды чын дилимден куттуктайм! Сапары карып бараткан кара кийик жылында кєптєгєн асыл максат-тилектерибиз ишке ашты.
Бул жылы жамааттын ынтымагы, жигердїї
аракети, студенттердин дилгирлик менен
алга умтуулуусу аркылуу окуу жайыбыз сыймыктанарлык бийиктиктерди багынта алды.
Кирип келе жаткан жыл єтїп бара жаткан жылдан да жемиштїї, жеўиштїї жыл
болуусун тилейли. Куттуу билим ордобуздун кадыры артып, бийик максаттарга жетели. Баарыўыздарга бекем ден соолук,
иштериўиздерге албан ийгилик, бакубатчылык каалайм!

Профессор КГУ Иманбердиев
Досаалы Чойбекович!
Дорогие студенты и профессорско-преподавательский коллектив Кыргызского государственного университета им.И.Арабаева!
Я, искренне поздравляю Вас с Новым 2020
Годом!
Пусть Ваши сердца будут согреты любовью
и теплом, аудитории наполнятся знанием,
наукой, а дома добром, радостью, глаза светятся счастьем.
Пусть с последними минутами Старого
2019 года, Вас покинут заботы и невзгоды,
а Новый 2020 Год будет щедрым на интересные планы, новые достижения и профессиональные достижения!
Верю, что в Новом 2020 году Вас ожидают
12 месяцев здоровья, 53 недели счастья, 366
дней блага, 8784 часов удачи, 527040 минут
успеха и 31622400 секунд любви!
Желаю, чтобы Новогодняя звезда зажгла в
Ваших сердцах огонь веры и любви, надежды
и оптимизма, вдохновения и неисчерпаемой
энергии для новых Побед в учебе, в жизни и
научных исследованиях!

Сыйырбеков Амангелди
Сыйырбекович, И. Арабаев
атындагы КМУнун
админстративдик чарба
иштери боюнча проректору

Ибрагимова Турсунай
Галбаевна, И. Арабаев
атындагы КМУнун
аспирантура бєлїмїнїн
башчысы:

Жаўы жыл жакшылыктын, токчулуктун,
молчулуктун жылы болсун. Єтїп бара жаткан жыл жакшы жылдардан болду. Окуу жайыбызда жакшы ийгилик, жетишкендиктер
орун алды. Мынакей, жыл аяктап баратканда
жаўы заманбап шарттагы китепканабыздын
ачылып жатышы окуу жайыбыз їчїн жакшы жетишкендик. Университетте эмгектенип
жаткан жалпы агартуучуларды, студенттерди жаўы жылы менен чын жїрєгїмдєн куттуктайм. Ар бириўиздердин їйїўїздєрдє
кут уяласын. Жаўы жыл жакшылыкка бай
жыл болсун!

Ай айланып, жыл єтїп дагы бир жылды
сиздер менен бирдикте узатып отурабыз.
Жаўы жыл жаўы мїмкїнчїлїктєрдї, ийгиликтерди алып келсин! Мекенибизде тынчтык, бейпилдик, аруулук жана єнїгїї болсун!
Илимий иштерин жактайбыз деп бул жылы
жактай албай калган аспиранттарыбыз келе
жаткан жылы ийгиликтїї жактап, илимдин
кандидаттары болушсун! Эў негизгиси ден
соолугуўуздар бекем, їй-бїлєдє, иштериўизде ийгиликтер болуп турсун! Жаўы жылыўыздар менен!

И. Арабаев атындагы КМУнун
педагогика факультетинин
деканы, профессор Байсалов
Жоомарт Усубакунович
Урматтуу кесиптештер,
студенттер!
Ар бир инсан жаўы жылды жаўы їмїт,
жаўы кыялдар менен кїтєт. 2019-жаўы жыл
мекенибизге тынчтык, элибизге береке алып
келген бакубат жыл болуп, окуу жайыбыз
єнїгїп, ар бир їй-бїлєнїн маанайы жарык,
ден- соолугу бекем болсун. Эмгегибиз їзїрлїї болуп, ийгилигибиз арта берсин, жаўы
жыл нечендеген ийгиликтерге себеп болсун!! Жаўы жыл сиздерге чын ден соолук,
узун ємїр, їй-бїлєнїздєргє бакыт, кїлкї,
иштериўерге албан ийгиликтерди, єлкєгє
єнїїгїнї, тынчтыкты алып келсин. Окуткан студенттерибиз аман-эсен, акылдуу, ыймандуу болуп, окуудагы чоў ийгиликтерге
жетишсин, келечекте кыргыз элинин керегине жараган кыз-уулдардан болуусуна тилектешпиз. Жаўы жыл силерге жомоктогудай жакшылыктарды алып келсин. Ойлогон
жакшынакай иштериўер, максаттарыўар, тилектер ишке ашсын!

Садыкбек кызы Жайна, И.
Арабаев атындагы КМУнун
жаштар иштери боюнча
комитетинин тєрайымы:
Жакындап кирип келе жаткан жаўы жылда
жакшылыктын жылы болсун. Университетибизде эмгектенген агай- эжелерди, сїйїктїї
студенттерибизди келе жаткан 2020- жаўы
жылы менен чын жїрєгїмдєн куттуктайм.
Баардыгыўыздарга бекем ден соолук, иштериўиздерге, окууларыўыздарга албан ийгиликтерди каалайм. Ар бириўиздердин їйїўїздєрдє наристенин кїлкїсї жаўырып, жакшылык эле болуп туруусуна тилектешмин.
Жаўы жылыўыздар менен!
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жаўы ачылган
китепканабыз
акжолтой болсун

Четтен келип, университетибизден
билим алган студенттер
жатам. И. Арабаев атындагы
КМУ жакшы окуу жай экенин туугандарымдан билгем. Алар аталган окуу жайдан билим алышкан. Ырас эле бул университетке тапшырыптырмын деп абдан
сїйїнєм. Себеби, биринчиден, И.
Арабаев атындагы КМУда башка
жогорку окуу жайларына салыштырмалуу билим берїїнїн сапаты жогору жана контрактын баасы да анча кымбат эмес. Быйыл
4-курсту аяктап жатам, кесибим
боюнча иштеп, алган билимимди практика жїзїндє колдонууга
аракет кылам.

Мередов Руслан
Розыкулович, И.
Арабаев атындагы
КМУнун экономика
жана менеджмент
факультетинин 4курсунун студенти:
Тїркмєнстандан келип окуп

Цой Лина, Чыгыш
таануу жана эл
аралык мамилелер
факультетинин 4курсунун студенти
-Мен Талас облусундагы Манас
районунун Пакровка айылында
туулгам. Покравка орто мекте-

дарга ээ болгом. Тарткан сїрєттєрїм кєргєзмєлєргє коюлуп
жїрєт. Сїрєт тартуудан тышкары
тил їйрєнїїгє кызыгам. Кыргыз,
орус, корей, англис тилинде сїйлєй алам. Метепте окуп жїргєндє архитектор-дизайнер болсом
деп кыялданчумун. Бирок, эмнегедир чет тилдерин билїїгє кызыгып, азыркы окуп жаткан Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетине тапшыргам.
Буюрса Корея єлкєсїнеє барсам
деген їмїт-тилегим зор.

бин аяктагам. Атам корей, апам
орус улутунан. Сїрєт тартканга
кызыгам. Мектепте окуп жїргєндє “Жаш Талант”сынагына
катышып, жыл сайын 1-орунду
багындырчумун. Райондук, облустук, республикалык сынактарга катышып, байгелїї орун-

Одаева Сурай, Чыгыш
таануу жана эл
аралык мамилелер
факультетинин
студенти
И. Арабаев атындагы КМУга
англис тилин їйрєнїї їчїн тапшыргам. Себеби байкем аталган окуу жайда окуп, англис тилин жакшы їйрєнгєн. Тил їйрє-

нїї жеўил эмес. Кєп окуш керек.
Азыр кудайга шїгїр, чет тилин
жакшы єздєштїрїп алдым. И.
Арабаев атындагы КМУда билим
берїїнїн сапаты жогору. Окуу
корпустарынын кєбї ремонттолгон, шарты жакшы. Университетке эч кандай капачылыгыбыз жок.
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Студентибиз Европаны
кыдырып келди

Бала кезимден баштап эле Лондон, Париж шаарларын самап,
Джеки Чан, Анджелина Джоли, Дуэй Джонсон, Джони Депп,
Шахрух Кхан сыяктуу Голливуд
актерлору катышкан кинолорду
кєрїп, кыялданып чоўойдум. Бирок, кыялдар орундалат демекчи,
быйыл 3 айлык каникулда Германия єлкєсїнє иштегени бардым.
Азыр ар кандай долбоорлорго катышып, чет єлкєгє чыкса болот.
Бирок эў негизги кєйгєй акча маселеси, жок дегенде 1000-1500$
дын тегерегинде акча керек. Мен
эч нерсеге карабай, бардык документтерди даярдап, анан ата-эне-

ме кабар бердим. Алар башында
каршы болушту:
“Кыз баласыў,сени ал жакта ким карайт, адашып жоголуп
кетсеў эмне болот?”
Билбейм, менин єжєрлїгїм,
кайсарлыгым жеўип чыктыбы,
айтоор алар мен сураган акчаны
жиберишти. Мен iwex компаниясы аркылуу кеттим. Андан сырткары Perspective.kg,DAAD,Study.
Don,Deifi training сыяктуу компаниялар бар. 1 жылдык, 6 айлык
же 3 айлык мєєнєткє барып иштеп келсе болот. Германияга келгенде эч кыйынчылыктар деле
болгон жок. Немец элинин биз же
болбосо бїткїл дїйнє тамшанган
сапаттарынын бири- тактык.
Андан сырткары алардын жєнєкєйлїгї, чынчылдыгы, боорукерлиги, четтен келген адамдарга аябай кам кєрїшкєнї, тааныбаса да жылмайып “Hallo!”, “Hi!”
деп єтїшкєнї мени таў калтырды.
Мен Германиянын Дюссельдорф
шаарында болдум. Жумуш оор
эмес, сааты менен иштейбиз, график 5/1 болчу. Ар бир дем алыш
кїнї шаарга сейилдегени чыкчубуз. Кєчєлєрїндє ырдап, бийлеп,
ар тїрдїї аспапта ойноп, таланттарын элге тартуулап эс алгандар
аткандар аябай кєп. Эли ушунчалык иштемчил, кєчєдєн кылаарга иши жок сейилдеп жїргєн
инсанды таппайсыў. Германияда
жїргєндє кызыктуу окуялар кєп
болду: Метродон, электричкадан
адашып кетип, электричкага билет сатып албай кармалып калып,
їйгє 45 евро тєлєп такси менен
келгем. Дагы бир жолу электричкадан уктап калып башка станцияга кетип калыптырбыз, жа-

ныбызда акчабыз жок. Саат 23:30
электричкалар токтойт. “Эмне кылабыз?”-деп отурсак, бир немец
келип . “Адашып калдык”-десек
чєнтєгїндєгї болгон акчасын берип, бизди таксиге салды, єзїбїз
кошумчалаганда 15 евро болду,
бирок таксиге жетпейт болчу. А
таксист биздин акчабыз жок экендигин тїшїнїп берген акчабызды алып жылмайып коюп кетти.
Мен аябай жїрєгїм жылып, сїйїнїп калдым. Сїйїїнїн шаары
болгон Парижге да бардым. Эми
ал жактын атмосферасы башкача,
туристтер аябагандай кєп. Шаар
єтє кооз экен, алардын тилин, маданиятын їйрєнгєнгє аябай кызыгып калдым. Азыр тил билген-

дердин заманы десем жанылышпаймын. Ошон їчїн кытай, англис
тилдерин їйрєнїп жатам, буйруса
дагы да кєп тил їйрєнїї пландарым бар. Москва, Алма-ата, Дюссельдорф, Париж, Стамбул шаарларында болдум. Кудайга шугур
жаштайымдан койгон таза тилектерим акырындык менен орундалып келе жатат. Негизи адам баласы жакшы нерселер жєнїндє

кыялданса, сєзсїз аткарылат окшойт деп ойлоп калдым.

Аш-тойлордон абдыраган ойлор

лордун чыгымын чектєє жєнїндєгї чечим тїштї. Эмне їчїн биз,
жаштар, бул теманы республиканын масштабында козгобойбуз?
Эмне їчїн мынча кайдыгербиз?
Келечек биздики да! Келгиле, жабыла ушул маселени кєтєрїп чыгалы.
Мен №42 автобуста баратканымда ушулар сыяктуу 42 суроого жооп издеп, анан 42ге бєлїнїп їйгє келем.

Мен дайыма єзїм окуган И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен чыгып, №42
автобуска тїшєм да, їйїмє кетем,
«Ала-Тоо» конушуна. Эл толгон
автобуста эмне деген гана сєздєр
болбойт! Кїз келгени жалаў аштойлордун аўыз кеби кєбєйдї.
Биринен бири єтїп, тамшанып,
суктанып айткандары –тойду ким
кай жерден єткєргєнї, канча жїз
киши келгени, кайсы артисттерди чакырып, ага канча акча бергени, столдун бетин кайкалаткан
тамак-аштын тїрлєрї … Баарынан да ал тойду єткєргєн адамдын
мамлекеттик чоў-чоў кызматта
иштегенин, шаардагы ак сарайдай їйлєрїн, кымбат машинелерин, колунан кєп нерсе келерин
саймедиреп сайрап киришкенде,
ачка бараткан ашказаныў курулдап, куйкаў курушуп кетет. Эмне
їчїн ушул той берген адамды мактап-жактагандар анын мынчалык
байлыкты кайдан алганын ойлонушпайт? Же заўгыраган завод-

фабрикалары барбы? Биздин атаэнелер деле мамлекеттик кызматтарда иштеген, чакан пенсиясына
каниет кылып жашап жатышат.
Болуптур дейли, ал мамлекеттик чоў кызматтарда иштептир.
Ошол кызматта жїргєндє ал мамлекетти єнїктїрїїгє, элдин турмушун жакшыртууга салым кошконун уккан, окуган киши барбы?
Эгерде салым кошсо, элибиз мынча жарды, мамлекетибиз белчесинен мынча карызга батпайт эле го!

Демек, бул адам элдин энчисин
тоногондордун бири болуп калышы да мїмкїн. Ал ошол дїнїйєсїнє манчыркап, элди кєзїнє илбей, мактанып жатат. Кєрєсїўєр
го, эмики жылы депутаттыкка талапкерлердин кєбї ушулар болот.
Булардын кылган-эткендерин автобуста санжырадай айтып бараткандар ошолордун электораты болуп калышы толук ыктымал.
Чын чынында ашка – тойго
кеткен бирєєнїн акчасын эсеп-

тєє жакшы эмес. Бул тиешелїї
органдардын иши. Бирок ушундай зор той берилгенин укканда,
кандайдыр басынуу, бїшїркєє сезими пайда болот. Мен жаш кызмын. Багым ачылса мен да турмуш курам. Бирок, ата-энем жєнєкєй, пенсиясы менен жашаган
кишилер. Жашырганда эмне, алар
сєзгє калбагандай той берип, куда
тосуп, куда узатабыз деп аябай эле
чабылышы мїмкїн. Ата-энелер
анчалык чабылбай, болгон каражатын їй алгыла, окууну уланткыла, тил, компьютер їйрєнгїлє
десе кана!
Деги кыргыздардын аш-тойго
байланышкан шаан-шєкєтї кыйын. 22.10.2019-ж. КТРКдан ушул
маселе жєнїндє сєз болуп, экрандан бетин чїмбєттєгєн келин атасына кепке сєзгє калбагыдай аш
беребиз деп карызга батканын,
жалгыз саан уюнан да ажырап калганын айтып, зээнди кейитти эле.
Ошондо оюма Оштун кайсы бир
районунун аксакалдары аш-той-

Жакшыбаева
Каныгїл,
И. Арабаев атындагы КМУнун
Физика- матемакалык билим
берїї жана маалыматтык
технологиялар факультетинин 3курсунун студенти

Туратбекова
Жыпаргїл,
И.Арабаев атындагы КМУнун
Чыгыш таануу жана
эл аралык мамилелер
факультетинин студенти
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Илимий жыйын уланса деген тилектебиз
Акыркы учурларда гуманитардык
багыттарга эмес, табийгый-илимий, физика-математикалык жана
техникалык илимдерге кызыккан
жаштардын саны арбын болуп бара
жаткандай сезилет. Бул дагы бекеринен болбосо керек, себеби, азыркы глобалдашуу заманында илим
менен техниканын багыты биз ойлоп кєрбєгєндєй нукка бурулуп,
дагы келечекте кандай жаўы илимдин тармактары ачылып, адамды
таў калтырган кандай илимий єзгєрїштєр болоорун айтыш кыйын.
Биз билгендей, мындай єзгєрїїлєрдї илимге кызыккан, ага баш оту
менен жаштайынан кирген окумуштуулар гана жасаарын тарых тастыктап келген.
Жаш окумуштууларды жана
студент, магистранттарды илимге тартуу максатында, И.Арабаев
атындагы Кыргыз мамлекеттик
университетинин физика-математикалык билим берїї жана маалыматтык технологиялар факультетинде профессор Абыкай Искендеровдун жаркын элесине арналган
«Студенттердин физика-математикалык, табигый жана техникалык
илимдер тармагындагы илимий
ишмердїїлїктєрїн калыптандыруудагы кесиптик єзгєчєлїктєрї»
темасында студенттик илимийпрактикалык конференциясы бо-

луп єттї. Конференцияга 75 тен
ашык илимий макалалар келип тїшїп, секцияларга бєлїнїп кызыктуу докладдар окулуп, кызуу талкуулар жїрдї.
И.Арабаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик университетинин студент, магистранттарынан сырткары, И.Раззаков атындагы Кыргыз
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мамлекеттик техникалык университетинин, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин, К.И.Скрябин атындагы
Кыргыз улуттук агрардык университетинин, Кыргыз мамлекеттик
юридикалык университетинин,
М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин, С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик университетинин студенттери дагы келип катышышты.
Бул илимий-практикалык конференциянын єзгєчєлїгї студенттердин жана магистранттардын гана
илимий макалалары кабыл алынып, алардын докалддары угулганында. Мындай илимий иш чараны физика-математикалык билим
берїї жана маалыматтык технологиялар факультетинде єткєзїїнїн
бирден бир максаттары:
-илимге кызыккан студент, магистранттарды илим чєйрєсїнє
тартуу;
-ар бир студент же магистранттарга єзїлєрї окуп жаткан жогорку
окуу жайдан сырткаркы окуу жайларда кандай илимий- методикалык иштер жїрїп жаткандыгынан
кабардар кылуу;
-ушундай илимий иш-чаралардын
негизинде, студенттердин, магистранттардын арасындагы мамилени
чыўдоо, ынтымакка чакыруу;

Редакциялык кеўеш:
Тєлєбек Абдырахманов
Сыртбай Мусаев
Айчїрєк Калдыбаева
Шарапат Искендерова
Бакыт Мырзатаева

-эў негизгиси, факультетте кєп
жыл їзїрлїї эмгектенип кеткен
жана эскерилбей унутта калып бара
жаткан ардактуу агай, эжейлерди
эсерїї, алардын басып єткєн жолун,
кылган эмгегин баса белгилєє аркылуу, азыркы окуп жаткан студенттерге жана магистранттарга тарбиялык маанидеги маалыматтарды
жеткизїї болуп эсептелет.
70 жылга жакын тарыхы бар,
азыркы И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин
физика-математикалык билим берїї жана маалыматтык технологиялар факультетинде Республикабыздын кєрїнїктїї окумуштуупедагогдору иштешкен жана иштеп
жатышат. Ошолордун бири физикаматематика илимдеринин кандидаты, доцент Абыкай Искендеровдун факультетибиз В.В.Маяковский
атындагы Кыргыз кыз-келиндер
педагогикалык институтунун курамында физика-математика бєлїмї болуп турганда, 1965-жылдан 1968-жылга чейин, андан кийин Физика жана математика
факультети болгондо 1968-жылдан 1982-жылдар аралыгында факультетти башкарып, жалпы 17 жыл
факультетти жетектеп тургандыгын
белгилеп кетїї жетиштїї болот го
деп ойлойм.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде
катталган № 10170
Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт.
Окурмандардын жарыялаган макалалары редакциянын кєз
карашын билдирбейт жана ага редакция жооп бербейт.

Жогорудагы максаттарды ишке
ашырууда, єтїлгєн конференция єз
деўгээлинде жакшы уюшулгандык
менен єттї десек жаўылбайбыз.
Себеби, ар бир келген студенттер
жана магистранттар мындай конференцияны жыл сайын єткєзїп
турууну жана колдон келсе жогорку
окуу жайлар арасында кезектешип,
жылдырып єткєзїї сунушун айтып
кетишти. Бул сунушту факультеттин
жана университеттин жетекчилиги
туура кабыл алып, колдон келишинче улантабыз деген оюбуз бар.

Физика-математикалык билим
берїї жана маалыматтык
технологиялар факультетинин
деканы, ф.-м.и.к., доцент
Бексултанов Жеўиш
Тїнкатарович

Дареги:
Бишкек шаары
И. Раззаков кєчєсї 49
Байланыш телефону:
312 66 47 73, 0703 34-27-10

Гезит редакциянын компьютердик борборунда терилди жана жасалгаланды. "ММКны колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды. Бишкек шаары, Горький кєчєсї-1б.
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Академиялык мобилдїїлїк программасы
менен Оштон келип окуган студенттер

И

сым жасалат экен. Практикалык сабактардан кєп нерсени їйрєнїп, билїїгє мїмкїнчїлїк тїзїлєт экен. И.
Арабаев атындагы КМУ єнїгє берсин. Окуу жайдын шарты, жатаканасынын шарты, абалы абдан жакшы экен.

. Арабаев атындагы
КМУнун педагогика факультетинде
Ош мамлекеттик
университетинен
жана Ош гуманитардык педагогикалык институтунан
академиялык мобилдїїлїк
программасы менен келген студенттерди факультеттин деканы жана профессорлук-окутуучулар курамы
узатты.

Жоомарт Усубакунович студенттердин семестр учурундагы билимин жана коомдук иштердеги активдїїлїгїн баалап, аларга тємєндєгїдєй сыйлыктарды ыйгарды:
1. Окуу жайдын ректоруна ыраазычылык кат;
2.Факультетинин деканына ыраазычылык кат;
3.Ар бир студентке, коомдук ишке
активдїї катышкандыгы їчїн, сертификат;
4.Ата - энесине татыктуу тарбия
бергендиги їчїн ыраазычылык кат.
5.Келечек муунга татыктуу тарбия
бергендиги їчїн окуткан мектебине
ыраазычылык кат берилди.
Жолугушууда студенттер Жумаева
Адина, Абдыразакова Адина, Календар кызы Кундузкан жана Турдибаева Нурсулуу факультеттин деканына
жана окутуучулар курамына ыраазычылык билдирип, окуу жайдан алган
билимдерин жана мугалимдердин
кичи-пейил мамилесин єзгєчє баса
белгилешти. Бул жерден кєргєн єзгєчєлїктєрдї єзїлєрїнїн окуу-жайына сунуштарын айтышты.
Студенттерди Педагогика факультетинин деканы Байсалов Ж.У. жана
мугалимдердин жалпы жамааты ак
жол каалап узатышты.

Жумаева Адина
Эшболотовна, Ош
гуманитардык
педагогикалык
институтунун
3-курсунун студенти:

Турдибаева Нурсулуу,
Ош гуманитардык
педагогикалык
институтунун
Музыкалык
-педагогикалык
факультетинин
2-курсунун студенти
-Мабилдїїлїк боюнча И.Арабаев
атындагы КМУнун педагогика факультететинде бир семестр окудум.
Аталган окуу жайдан жакшы билим алдым десем жаўылышпайм.
Окутуучулар, студенттер баардыгы
теў бизди жылуу маанайда тосуп
алып, бир семестр бою сый- урматын кєргєзїшїп, жакшы узатышты. Биз абдан ыраазы болдук. Мен
орус тилиндеги (ДР11-18) группасында окудум. Кїчтїї педагогдордон билим алдым, студенттер менен тажрыйба алмашып, кєп нерсени їйрєндїм. Сабактар бир жума
лекция болсо, бир жума практика

болуп єтїлєт экен. Теориялык жактан да, практикалык жактан да жакшы тїшїнїк алдым. Модульдар ооз
эки тїрдє тапшырылып, 100 баллдык система менен бааланат экен.
Бизден барган беш кыз теў модулдарыбызды жакшы тапшырып, жогорку балл алдык. Окуунун аягында
педагогикалык факультеттин деканы
Байсалов Ж.У. агайдын колунан
ыраазычылык кат, сертификаттарды алдык. Ошондой эле окуу жайыбыздын ректору Зулуев Бекмурза агайга жана факультетибиздин
деканы Минбаева Кундузкан эжекеге да ыраазычылык кат жолдонду.
Кыскасын айтканда мен академиялык мабилдїїлїк боюнча И. Арабаев атындагы КМУну тандаганыма абдан кубандым. Эў туура тандаптырмын деп, єзїмє-єзїм ыраазы
болдум. И. Арабаев атындагы КМУнун жетекчилигине жана биз окуган
педагогикалык факультеттин деканы
Ж. Байсалов агайга жана факультет-

тин жалпы жамаатына тереў ыраазычылык билдирем.

Жолдубай кызы Айзирек,
Ош гуманитардык
педагогикалык
институтунун студенти:
2019-2020 окуу жылынын кышкы
семестринде Ош гуманитардык педагогикалык институтунан єз билимимди тереўдетиш їчїн И.Арабаев
атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин мектепке чейинки билим берїї адистигинин ДР-11-17 тайпасында окудум. Аталган окуу жайдан
билимимди єркїндєттїм. Баарынан
да мага И. Арабаев атындагы КМУда
иштеген мугалимдердин жєнєкєйлїгї, студенттердин сылык-сыпайылыгы, ошондой эле єтїлгєн сабактар жакты. Сабактардын кєпчїлїгї
ар кандай усулдуктардын негизинде єтїлїп, практикага кєбїрєєк ба-

-Єз билимимди єркїндєтїї їчїн
академиялык мабилдїїлїк боюнча
И.Арабаев атындагы КМУнун педагогика факультетине 16.09. 2019
жылы окуумду котордум. Сабактын
єтїлїшї мага абдан жакты. Ошондой эле Кыргызстандагы кєп жогорку окуу жайларынын педагогикалык
факультеттери катышкан "Мен мугалим болом"деген аталышындагы
кароо-сынак Ж. Баласагын атындагы КУУнун педагогикалык факультетинде єткєрїлїп, таймашта кєптєгєн окуу жайдын арасынан И.Арабаев атындагы КМУ дан байгеге
Жакыпбаева Гїлзат аттуу биздин Пб14-17 группасындагы мыкты кыздардын бири жеўїїчї болду. Айтоор,
бир семестрлик окуу шартында И.
Арабаев атындагы КМУдан татыктуу билим ала алдым. Аталган окуу
жайдын жетекчилигине, мугалимдерине, студенттерине баардыгына
ыраазычылык билдирем. Ошондой
эле бизди окууга жєнєткєн ОГПИнун ректору п.и.д Зулуев Бекмурза
Бекболотовичке жана Музыкалык
-Педагогикалык факультетинин деканы п.и.к.доцент Миўбаева Кундускан Бєдєновнага абдан ыраазыбыз.
Мирлан Алымбаев

Как я поступила на учебу
Еще со школьной скамьи
я понимала, что математика это что-то особенное для
меня, но в мыслях о том,
чтобы в будущем связать
свою жизнь с этим предметом не было, и вот настал тот день, когда нужно
было определиться с соответствующим ВУЗом, да и в
конце концов со специальностью, родители советовали попробовать сдать
внутренний тест в Кыргызско-турецкий университет «Манас» и КРСУ, воспользовавшись их советом
я успешно сдала тесты на
психолога и на педиатрию.
Когда уже настал выбор
одного из двух, мое чувство подсказывало, что что-то
не так, словно внутренний

голос говорил, что эти специальности не для меня, не
для моей души. По своему
внутреннему убеждению,
твердо решила сдать документы в КГУ им. И.Арабаева о чем также твердо заявила родителям.
Здесь мне понравилась
заинтересованность в каждом абитуриенте пришедших в приемную комиссию.
Как и многие абитуриенты, поступая в ВУЗ, я думала о своем будущем. Узнав какая интенсивная, учеба ждет меня на факультете
Физико- математического
образования и информационных технологий, вопрос о том где я буду учиться
отпал. Я поняла, что здесь
я получу достойное образо-

вание, т.к на кафедре трудится очень сильный и грамотный преподавательский
состав! И я была уверена в
том, что смогу у них многому научиться. И вот я
являюсь студенткой 1 курса, группы ФМО-Мр-14-19
КГУ им. Ишеналы Арабаева факультета Физико-математического образования
и информационных технологий Айтахунова Сания
Айсажановна.
Меня окружают по качеству простые и добрые
люди, общаясь с ними я взрослею и становлюсь более значимым представителем современного общества. Университет Отличный
«мотиватор» т.к заставляет действовать, бороть-

ся и каждый раз доказывать право на существование твоей личности.
Я чувствую, что профессия педагога является моим
призванием, поэтому я уверена, что обязательно найду себе работу по специальности и надеюсь, конечно же на карьерный рост.
А пока моя цель- хорошо
учиться и сдать первую сессию на «отлично».

Айтахунова
Сания
Айсажановна,
студент КГУ им. Ишеналы
Арабаева, факультета
физико - математического
образования и
информационных
технологий

