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ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІ 
ЖАПОНИЯҒА БАРУДЫ ЖОСПАРЛАУДА 

 

 
 
9 желтоқсанда Өзбекстанның астанасы Ташкентте Өзбекстан Республикасының Сыртқы істер 
министрі Абдулазиз Камилов Жапонияның Елшісі Ёшинори Фуджияманы қабылдады. 
Кездесу барысында Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің Жапонияға жоспарланған 
сапарына дайындық барысы туралы өзбек-жапон күн тәртібіндегі өзекті мәселелер, сондай-ақ 
басқа да екіжақты кездесулер талқыланды. Өзбекстан Президентінің Жапонияға сапары 2019 
жылдың соңына жоспарланған. 
Өзбекстанның Тұңғыш президенті Ислам Каримов Жапонияға 1994, 2002 және 2011 
жылдары үш рет келген. Осыған орай, жауап ретінде 2006 ж. тамызда Жапония премьер-
министрлері Дж. Коидзуми және 2015 ж. қазан айында С.Абэнің Өзбекстанға сапары болды. 
Соңғы жылдары Өзбекстанда он бірлескен кәсіпорын құрылды, оның бірі – 100% жапондық 
капиталдың қатысуымен құрылған. Бұдан басқа, жапондық компаниялардың 13 өкілдігі 
аккредиттелген. 
Алдағы уақытта өзбек-жапон ынтымақтастығы белсенді дамиды деп үміттенуге толық негіз 
бар. Жалпы, Орталық Азия елдері мен Жапония арасындағы қатынастардың дамуы екі 
тараптың мүдделеріне сай келеді. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН ЖӘНЕ МОҢҒОЛСТАН СЫРТҚЫ 
ІСТЕР МИНИСТРЛЕРІ КЕЗДЕСТІ  

 

 
 
6 желтоқсанда Братиславадағы ЕҚЫҰ Министрлер Кеңесінің отырысы аясында Қырғыз 
Республикасының Сыртқы істер министрі Шыңғыс Айдарбеков пен Монғолия Сыртқы істер 
министрі Дамдин Цогтбаатардың екіжақты кездесуі өтті. Сонымен қатар, Қырғызстан Сыртқы 
істер министрі Швейцария делегациясының басшысы, Швейцария Конфедерациясының 
Федералды сыртқы істер департаментінің мемлекеттік хатшысы Паскаль Бэрисвильмен 
кездесті, деп хабарлайды Қырғызстан СІМ-нің баспасөз қызметі. 
Моңғолия Сыртқы істер министрімен кездесу барысында министрлер Моңғолия Президенті 
Х.Баттулга Қырғыз Республикасына ресми сапарынан (2019 жылғы 12-13 маусым, Бішкек) 
кейінгі келісімдердің орындалуы туралы, сондай-ақ сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, 
мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі қырғыз-монғол үкіметаралық 
комиссиясының 3-отырысы (30 қазан 2019 ж., Бішкек) жайында пікір алмасты. 
Тараптар екіжақты ынтымақтастықты одан әрі ұлғайту жоспарларын және 2020 жылға 
байланыстар кестесін талқылады. 
Ш.Айдарбековтің Швейцария СІМ Мемлекеттік хатшысымен кездесуі барысында тараптар 
екіжақты ынтымақтастықтың жоғары деңгейін атап өтті және Қырғызстан Республикасының 
Президенті Сооронбай Жээнбековтің 2019 жылғы шілдеде Швейцария Конфедерациясына 
жасаған ресми сапары аясында қол жеткізілген келісімдерді одан әрі қуаттауға дайын 
екендерін білдірді. 
Сонымен қатар Швейцария мен Қырғыз Республикасы арасындағы 2017-2020 жылдарға 
арналған ынтымақтастық стратегиясы аясындағы техникалық ынтымақтастық мәселелері, 
құқықтық-келісім базасын нығайту, сондай-ақ парламентаралық ынтымақтастықты дамыту 
мәселелері талқыланды. 
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ТҮРІК ЛИРАСЫ НЫҒАЯДЫ ДЕП КҮТІЛУДЕ 
 

 
 
 
Deutsche Bank-тің нарық талдаушысы Кристиан Витосканың айтуынша түрік 
облигацияларының раллиі 2020 жылы жалғасуы мүмкін, ал түрік лирасы соңғы бақылаудағы 
тамыз айындағы деңгейге дейін көтерілуі мүмкін деді. Атап айтқанда, сарапшы қазіргі уақытта 
5.79-дан 5.55 / USD деңгейіне ауысуды көздей отырып, инвесторларға лираны долларға қарсы 
сатып алуды ұсынады. 
Қазір лира есесін толтыра алады, оған оң нақты мөлшерлеме және төлем балансының дерлік 
теңгерімді ағымдағы шоты ықпал етеді. 2020 жылдың соңына қарай орталық банк нарықта 
күтілетін 250 бп-мен салыстырғанда ставкаларды кем дегенде 400 бп-ға төмендетеді деп 
күтілуде. 
Сонымен қатар, жақында JPMorgan базалық мөлшерлеменің төмендеуі келесі жылы Түркияда 
100 пункт болады деген болжамын жариялады. Соңғы кездері геосаяси қауіпке қарамастан 
лираның құбылмалылығы қалай төмендеп жатқаны баршаға мәлім. 
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ  
ЕРІКТІЛЕР ЖЫЛЫН АШТЫ 

 

 
 
12 желтоқсанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда Жастар жылының 
жабылуы және Еріктілер жылының ашылу салтанатына қатысты. Рәсім Қазақстанның 
астанасы Нұр-Сұлтанда ЭКСПО павильондарының бірінде өтті.  
Іс-шараға еліміздің барлық аймақтарынан 500-ге жуық жастар өкілдері қатысты. Рәсімнің 
өтетін орны кездейсоқ таңдалмаған. Аталған павильонда «ArtHUB» - Шығармашылық 
бастамаларды қолдау орталығы құрылуда. Бұл жастар жылының өзіндік мұрасына айналады. 
Ірі жобалардың жанында «ArtHUB» құру Қазақстан жастары зияткерлік банкі тұрақты негізде 
жұмыс істейтін жас таланттарды тартудың қосымша орталығы болады деп күтілуде. 
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ТҮРКІМЕНСТАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  
БЕЙТАРАПТЫҚ КҮНІН АТАП ӨТТІ 

 

 
 
12 желтоқсанда Түркіменстан Халықаралық бейтараптық күнін атап өтті. Жиырма төрт жыл 
бұрын, 1995 жылғы 12 желтоқсанда Түркіменстан тұрақты бейтараптықтың заңды мәртебесін 
алды.  
«Осы қысқа тарихи кезеңде біздің мемлекет бүкіләлем елдерімен бейбітшілікті, қауіпсіздікті, 
тұрақты дамуды және халықаралық ынтымақтастықтың тиімді бағыттарын қалыптастыру 
мақсатында беделді ұйымдармен достық қарым-қатынас орнатудың құнды тәжірибесін 
жинақтады» - деді, Түркіменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов құттықтау сөзінде. 
Жолдауда атап өтілгендей, Ашхабадтың БҰҰ-ның Орталық Азия үшін алдын-алу 
дипломатиясының аймақтық орталығы болып сайлануы Түркіменстанның әлемдік 
бейбітшілікті қолдау жөніндегі Ұлт Қоғамдастығының бастамалары мен бағдарламаларын 
белсенді түрде жүзеге асыратын ел ретіндегі беделін арттырды. 
Айта кету керек, 2015 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас ассамблеясының 69-шы отырысында 
«Түркіменстанның тұрақты бейтараптылығының құқықтық мәртебесі туралы» қарар қайта 
қабылданды. 
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БАКУДЕ ГЕЙДАР АЛИЕВ ТУРАЛЫ РОМАН-
ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТҰСАУКЕСЕРІ ӨТТІ 

 

 
 
11 желтоқсанда Әзербайжанның астанасы Бакуде Гейдар Алиев атындағы орталықта белгілі 
жазушы-публицист, Милли Мәжіліс депутаты, халық жазушысы, еңбек сіңірген журналист 
Эльмира Ахундованың «Гейдар Алиев. Тұлға және дәуір» атты үш томдық роман-
зерттеулерінің тұсаукесері өтті. 
Гейдар Әлиев қорының қолдауымен «Канон-плюс» баспасында жарық көрген үш томдық 
басылымда Әзербайжанның Ұлт көшбасшысының өмірі мен қызметінің әр түрлі кезеңдері 
туралы қызықты деректер, оның сұхбаттары, мұрағат материалдары жарияланған. Кітапта 
Гейдар Алиев туралы әлі күнге дейін айтылмаған деректер бар. Роман архивтік және ресми 
құжаттар, әзербайжан халқының ұлттық көшбасшысының достарымен, туыстарымен және 
серіктерімен жүздеген сұхбаттасулар негізінде жазылған. 
Іс-шарадағы сөзінде кітап авторы Эльмира Ахундова Гейдар Алиевтің тұлғасын 
қалыптастыру, өзіндік ерекшеліктері, ұлттық көшбасшы феномені туралы айтты. 
Әзербайжан Ұлттық ғылым академиясының вице-президенті, Милли мәжіліс комитетінің 
төрағасы, академик Иса Габиббейли бұл кітап көрнекті мемлекет қайраткері Гейдар Алиевке 
арналған ең керемет өмірбаяндық роман-эпостардың бірі екенін атап өтті. 
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