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8 қарашада Әзербайжан президенті Ильхам Алиев өзінің халыққа жолдауында елдің 
қарулы күштері Таулы Қарабақтағы Шуша қаласын бақылауға алғанын мәлімдеді.

«Шуша біздікі! Қарабақ біздікі! Сондықтан мен бүкіл Әзербайжан халқын шын 
жүректен құттықтаймын! Барлық қала тұрғындарын шын жүректен құттықтаймын»,  – 
деді Әзербайжан басшысы.

Президент Әзербайжан туы қазірдің өзінде Шушаның үстінде желбіреп тұрғанын 
айтып, бұл оның өміріндегі ең бақытты күн екенін айтты.

И.Әлиев 8 қараша күні ел тарихында мәңгі қалады деп атап өтті. Әзербайжан бақылау 
орнатқан Таулы Қарабақ елді мекендерінің толық тізімі елдің әскери департаментінің 
сайтында жарияланған.

ӘЗЕРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАРАБАҚТАҒЫ 
ШУША ҚАЛАСЫН АЗАТ ЕТУ ТУРАЛЫ 

МӘЛІМДЕМЕ ЖАСАДЫ
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3 қарашада Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Роман Скляр-
дың басшылығымен Орталық мемлекеттік органдар басшылығының, Түркістан облысы-
ның әкімі Өмірзақ Шөкеевтің қатысуымен қазақстандық делегация Өзбекстан Республи-
касының Ташкент қаласына ресми сапармен барды.

Сапар барысында Өзбекстан Республикасының Премьер-Министрі Абдулла Ариповпен, 
Премьер-Министрдің бірінші орынбасары Ачилбай Раматовпен, Өзбекстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – Инвестициялар және сыртқы сауда министрі Сардор 
Умурзаковпен кездесу өтті. Екіжақты тиімді ынтымақтастық туралы келісімдер жасал-
ды.

Кездесу барысында қазақстан-өзбек стратегиялық серіктестігі дәстүрлі түрде жоғары 
деңгейде және әлемдегі қазіргі эпидемиологиялық жағдайға қарамастан қарқынды да-
мып келе жатқандығы айтылды.

Қазақстан тарапы экспорттық нарықтардың ірі сауда желілеріне шығу үшін ауыл ша-
руашылығы өнімін жеткілікті көлемде шоғырландыруға мүмкіндік беретін көтерме-тара-
ту орталықтарының (кто) мемлекетаралық тармақталған желісін құруды ұсынды.

Өзбекстан Премьер-Министрі Термез-Мазари-Шариф сауда-логистикалық орталығы 
аясындағы ынтымақтастық мәселелерін қарастыруды ұсынды.

ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН АРАСЫНДА 
БІРЛЕСКЕН ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

БОЙЫНША УАҒДАЛАСТЫҚТАРҒА 
ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛДІ
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ҚЫРҒЫЗ-ТҮРІК САУДА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ӘРІПТЕСТІГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

3 қарашада Қырғыз Республикасы Сыртқы істер министрлігінің басшысы Руслан 
Қазақбаев кездесу аясында Қырғызстанда жұмыс істейтін түрік бизнес-қауымдастығымен 
келіссөздер жүргізді. Кездесуге Түркияның жетекші бизнесмендері және қырғыз-
түрік сауда-экономикалық әріптестігінің іскер топтары қатысты. Ресми тұлғалар екі 
мемлекеттің экономикалық ынтымақтастығына қатысты кең ауқымды мәселелерді 
талқылады. 

Бірінші кезекте қырғыз министрі Измирде орын алған қатты жер сілкінісіне 
байланысты түрік халқына шын жүректен көңіл айтты, соның салдарынан адамдар қаза 
тауып, көптеген ғимараттар қирады, сондай-ақ жараланғандардың тезірек сауығып 
кетуін тіледі.

Сондай-ақ, СІМ басшысы бауырлас Түркияның Қырғызстанның жетекші стратегиялық 
серіктестерінің бірі ретіндегі рөлін атап өтті.

Іскерлік мәселелерге қатысты кездесуге қатысушылар түрік кәсіпкерлері тап болатын 
қиындықтарға, оларды шешу бойынша ұсыныстарға және түрік іскер топтарының 
бизнесті қорғауға, қырғыз ынтымақтастығының үдемелі дамуы үшін қолайлы жағдайлар 
жасауға және жалпы Қырғызстанның әлеуметтік-экономикалық дамуын жақсартуға 
бағытталған ұсыныстарына қатысты тақырыптарды қозғады.
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ТҮРКІМЕНСТАН АОК БАС АССАМБЛЕЯСЫН 
ҚАБЫЛДАЙДЫ

4 қарашада Азия Олимпиадалық кеңесінің президенті Шейх Ахмад Аль Фахад Аль 
Сабах Түркіменстан Президенті Гурбаноглы Бердімұхамедовке хат жолдады.

- АОК Түркіменстанның Бас ассамблеясын және Атқарушы кеңестің отырысын 2023-
2025 жылдары елде өткізу туралы ұсынысын қабылдайды. Осыған байланысты тиісті 
шешім қабылданады, сонымен қатар АОК БA келесі сессиясында ұйымның құрылу 
мерзімі анықталады, – делінген хабарламада.

Сондай-ақ, АОК басшысы Мемлекет басшысына еліміздегі Олимпиадалық қозғалысты 
дамытуға ұдайы қолдау көрсетіп келе жатқаны үшін ризашылығын білдірді.

Естеріңізге сала кетейік, 2017 жылғы 17-28 қыркүйек аралығында Ашхабад жабық 
ғимаратта жауынгерлік өнер бойынша V Азия ойындарын қабылдады. Ашхабад 
олимпиадалық қалашығы 157 гектар аумақта орналасқан, оған 30-дан астам нысан кіреді.

Әл Сабах Бердімұхамедовке 2023 жылы «Аваз» НТЗ-да VII Азиялық жағажай 
ойындарын өткізу мүмкіндігін қарастыруды ұсынды.

- Авазда үлкен спорттық іс-шараны ұйымдастыру осы аймақтың одан әрі дамуына 
үлкен әсер етеді, ойын барысында және болашақта көптеген келушілер мен туристер 
тартылады. Бұл спорттық іс-шара Түркіменстандағы Олимпиадалық қозғалыс мұрасының 
ажырамас бөлігі болады, – деп атап өтті АОК басшысы. Азия Олимпиадалық кеңесінің 
және Атқарушы Кеңестің нақты өткізілетін күні қосымша жарияланады.
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ТҮРКИЯДА ЕЛШІЛЕРДІҢ 
XII КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТЕДІ

2020 жылдың 9-10 қарашасында Түркия Республикасының Анкара қаласында 
елшілердің XII конференциясы өтеді.

Биылғы конференцияның тақырыбы «Ұлттық егемендіктің 100 жылдық 
мерейтойындағы түрік дипломатиясы: дәстүрден болашаққа» деп аталады.

Түркия Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, коронавирустық пандемияға 
байланысты елшілер конференциясы алғаш рет «аралас» форматта өтеді. Қатысушылардың 
бір бөлігі конференцияға онлайн режимде қосылады.

Түркияның сыртқы саясаты мәселелеріне кешенді көзқарас бойынша пікір алмасу 
өтеді.

9 қазанда Президент Режеп Тайып Ердоған дипломаттар алдында сөз сөйлейді, ал 10 
Қарашада СІМ басшысы Мевлют Чавушоглу сөз сөйлейді деп жоспарланған.

Түркиядағы елшілер конференциясы 2008 жылдан бері жыл сайын өткізіліп келеді.
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ТАШКЕНТТЕ «ҚАЗІРГІ ӘСКЕРИ ҚАҚТЫҒЫСТАР 
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ» АТТЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТІ

04-05 қарашада Өзбекстанның астанасында Еуропадағы Қауіпсіздік және Ынты-
мақтастық Ұйымының (ЕҚЫҰ) қолдауымен Қарулы күштер академиясында «Қазіргі 
әскери қақтығыстар және олардың алдын алу жолдары» халықаралық ғылыми 
конференциясы (бейнеконференция форматында) өз жұмысын аяқтады».

Сарапшылар, ғалымдар, халықаралық ұйымдардың өкілдері: ЕҚЫҰ, Халықаралық 
Қызыл крест Комитеті, ШЫҰ-ның Аймақтық терроризмге қарсы құрылымы, НАТО, 
Джордж Маршалл атындағы қауіпсіздік мәселелерін зерттеу жөніндегі Еуропалық 
орталық, 15 шет елдің жоғары білім беру мекемелері екі күн ішінде қазіргі заманғы 
әскери қақтығыстардың жаңа нысандарын зерттеу, түрлі трансұлттық қауіп-қатерлерге 
қарсы тұрудың тиімді тетіктерін әзірлеу туралы білімдерімен бөлісті.

Конференцияға қатысушылар қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар, Интернет 
және қарудың жаңа түрлері, «классикалық» соғыстарды жүргізу, қарулы күштерді 
пайдалану, тактика мен стратегияны, ең бастысы – адамдардың дүниетанымын өзгерту 
және әлемдегі әскери-саяси процестерді жандандыру принциптерін түбегейлі өзгерткенін 
атап өтті.

Мамандар масс-медианы: терроризм, экстремизм, радикалдану, киберкеңістіктегі 
шабуылдарды кеңінен пайдалана отырып, әскери жанжалдардың, өзге де қатерлердің 
алдын алу жөніндегі халықаралық тәжірибені жинақтауға тырысты.


