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10 қаңтарда Қырғызстанда мерзімінен бұрын президент сайлауы мен басқару түрін 
анықтау жөніндегі референдум аяқталды.

Автоматты түрде есептейтін урналар деректерін өңдегеннен кейін, алдын ала  
қорытынды бойынша президенттік сайлауда Садыр Жапаров көш бастады. Алдын ала 
мәліметтер бойынша, ол 84,9% дауыс жинайды.

Үміткерлердің бірі 50% межені еңсергендіктен, екінші тур болмайды.
Сонымен қатар, қырғызстандық сайлаушылар президенттік басқару формасына  

көшуді қолдағыны белгілі болды: референдумда дауыс бергендердің 80% - дан астамы 
осы басқару жүйесіне дауыс берді. Осылайша, Қырғызстан халқы елдің тұрақтылығы 
мен орнықты дамуына деген үмітін, оның экономикасы мен саяси жүйесін болашақта 
президенттік басқарумен байланыстырады.

Қырғыз Республикасының жаңадан сайланған президенті С.Жапаров қазіргі  
уақытта мемлекет басшылары мен халықаралық ұйымдардың ресми құттықтауларын 
қабылдауда.

ОСК президенттік сайлау науқанының соңғы нәтижелерін 24 қаңтарға дейін  
шығарады.

ҚЫРҒЫЗСТАНДА ПРЕЗИДЕНТ 
САЙЛАУЫ ӨТТІ
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10 қаңтарда Қазақстанда Парламент Мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарын сайлау 
өтті.

Парламент және мәслихат сайлауға бес саяси партия: «Nur Otan», «Ақ жол», «Қа-
зақстанның Халық партиясы» (бұрынғы ҚКХП – «Қазақстанның Коммунистік Халық 
партиясы»), «Адал», «Ауыл» партияларының кандидаттары қатысты.

Мәжіліске өту үшін партиялар жалпы дауыс санының кемінде 7% - ын жинауы тиіс.
Барлығы 10 060 сайлау учаскесі ашылды, оның ішінде 53 шет мемлекеттердегі өкілдік-

тер жанынан 66 сайлау учаскесі ашылды.
Нұр-Сұлтан уақытымен  түн ортасынан кейін экзитполдардың нәтижелері жариялан-

ды:
• «Нұр Отан» — 71,97 пайыз;
• «Ақ жол» - 10,18 пайыз;
• «Қазақстан Халық партиясы» - 9,03 пайыз;
• «Ауыл» - 5,75 пайыз.
• «Адал» - 3,07 пайыз.
Қазақстандық заңнамаға сәйкес, жеті пайыз дауыс шегінен өткен партиялар Парла-

ментке өтеді. Осылайша Парламенттен «Нұр Отан», «Ақ жол» және «Қазақстанның Ха-
лық партиясы» тиісті мандаттарға ие болды.

ҚАЗАҚСТАНДА ПАРЛАМЕНТ
 САЙЛАУЫ ӨТТІ
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ТҮРКИЯ КОСМОНАВТИКА САЛАСЫНДА 
КӨШБАСШЫЛАР ҚАТАРЫНА КІРУГЕ ДАЙЫН 

8 қаңтарда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған бесінші  
Türksat 5А телекоммуникациялық спутнигінің жер орбитасына ұшырылуына түсініктеме 
бере отырып, «Түркия ғарыш және спутниктік технологиялар саласындағы әлемдік 
көшбасшылардың қатарына кіруге бел буды» деп мәлімдеді.

Р. Т. Ердоғанның айтуынша, Türksat 5A спутнигінің арқасында Түркия Жер 
орбитасының шығыс бойлығындағы құқықтарына тағы 30 жылға кепілдік алды.

«Түркияның мақсаты - 2022 жылы отандық өндірістің алғашқы телекоммуникациялық 
спутнигі - Türksat 6A -ны жер орбитасына шығару. Сонымен қатар келесі жылы Жерді 
қашықтықтан зондтауға арналған алғашқы отандық жерсерікті (ЖҚЗ) - Imece ұшырамыз 
деп үміттенеміз», деп атап өтті Р.Т. Ердоған.

Türksat 5A Ku диапазонында 31 градус шығыс бойлықта жұмыс істейді. Геостационарлық 
байланыс спутнигі Түркия, Еуропа елдері, Таяу Шығыс мемлекеттері, Солтүстік Африка, 
Орталық және Батыс Африка, Оңтүстік Африка, Эгей және Қара теңіздер аумақтарын 
қамтиды.

Түркия Жер орбитасында өз спутниктері бар әлемнің 30 елінің қатарына кіреді.
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ШУША ҚАЛАСЫ ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ МӘДЕНИ 
АСТАНАСЫ ДЕП ЖАРИЯЛАНДЫ

5 қаңтарда Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев Анар Керимовты 
Мәдениет министрі етіп тағайындауға байланысты бейне форматта өткен қабылдау 
кезінде: 

«Мен Шуша қаласын Әзербайжанның мәдени астанасы деп жариялаймын. Шуша 
қаласы бұған лайық. Мен Шушаны тек Әзербайжанның ғана емес, сонымен бірге аймақтың 
мәдени орталығы ретінде санауға болады деп ойлаймын», деп мәлімдеді.

Шушаны қалпына келтіру жұмыстары басталғанын атап өткен Әзербайжан 
мемлекетінің басшысы: «Тұрғын үй қорына, тарихи ескерткіштерге сараптама жүргізіліп, 
келтірілген залал нақты есептеліп, Шуша қаласын қалпына келтіруді бастауымыз керек. 
Уақыт жоғалтпай, сонымен бірге асықпай, Шушаның бастапқы, тарихи келбетін қалпына 
келтіру керек» деді.

Президент Шушада орналасқан мешіттер де күрделі жөндеуден өтіп, қалпына 
келтіріліп, олардың келбеті жаңғыру керек екенін атап өтті.

Шуша қаласын жаулап алу кезінде вандализмнің көптеген актілері орын алды, бірақ 
қазір азат етілген қала өзінің алғашқы келбетін қайтарады.
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ҚАЗАҚСТАН, ӨЗБЕКСТАН ЖӘНЕ АҚШ 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ «ТРИО» ҚҰРДЫ

7 қаңтарда Қазақстан, Өзбекстан және АҚШ үкіметтері Орталық Азияда үшжақты 
инвестициялық әріптестік – Орталық Азия инвестициялық әріптестігін ұйымдастыру 
туралы шешімін жариялады. Осыған байланысты, тараптар бірлескен мәлімдеме жасады.

Мәлімдемеде хабарланғандай, осы бастамашыл іс-шара аясында АҚШ халықаралық 
қаржы корпорациясы (DFC) Қазақстан мен Өзбекстан Республикаларының Үкіметтерімен 
бірлесіп, 5 жылдық кезең ішінде 1 миллиард доллар көлемінде инвестициялық ағынды 
жүзеге асыруға күш салады. Ақша мемлекеттік емес сектордағы жобалар кешенін 
қолдауға және функционалдық дамытуға, сондай-ақ Орталық Азия өңіріндегі өзара 
тиімді экономикалық қатынастарды дамытуды жеделдетуге бағытталатын болады.

Инновациялық кәсіпкерлік идеяларға артықшылық беріледі. Инвестициялық «трио» 
құрушылар Орталық Азия өңірінің субъектілері арасындағы сауда қатынастарын өсіру 
және басқа да перспективалы салалардағы өзара іс-қимылды дамыту үшін барлық 
ықтимал тәсілдерді пайдалану мақсатын қойып отыр.
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ТҮРІКМЕН ТАУАРЛАРЫНЫҢ ПӘКІСТАН 
ПОРТТАРЫ АРҚЫЛЫ ТРАНЗИТІ ТАЛҚЫЛАНДЫ 

9 қаңтарда Пәкістанның астанасы Исламабад қаласында Түрікменстанның 
Пәкістандағы Елшісі Атаджан Мовламов Премьер-Министрдің кеңесшісі Абдул Разак 
Давудпен кездесті. Тараптар сауда байланыстары мен оларды дамытудың негізгі 
бағыттарын талқылады.

Тараптар тиісті саладағы мемлекетаралық өзара іс-қимылдың әлеуеті зор, ол әзірге 
толық мүмкіндігімен жұмыс істеп тұрған жоқ деген тоқтамға келді. Осыған байланысты 
олар екі ел арасындағы тауар айналымы көлемін арттыру үшін тиісті қадамдар жасау 
қажеттігін айтты.

Сонымен қатар, тараптар жақын арада өтетін сауда жөніндегі бірлескен жұмыс 
тобының (СЖБЖТ) үшінші отырысында екіжақты сауда мәселелерінің кең ауқымы 
талқыланатынын атап өтті.

Сондай-ақ, СЖБЖТ 3-ші отырысының күн тәртібін түпкілікті пысықтау үшін екі 
тарап та техникалық деңгейде консультациялар өткізеді деп шешілді.

Кездесуде биылғы жылы бірлескен үкіметаралық комиссияның 6-шы отырысын 
өткізу және өзара түсіністік туралы Меморандумға (MoU) қол қою талқыланды. Бұған 
дейін Түрікменстан Пәкістан Үкіметіне түрікмен тауарларын Гвадар және Карачи 
порттары арқылы теміржол және автокөлік тасымалы транзитімен өткізуді ұсынған 
болатын.

Осы мақсаттарға қол жеткізу мақсатындағ Түрікменбашы және Гвадар қалаларындағы 
порттар арасында өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қою жоспарлануда.
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2020 ЖЫЛЫ ӨЗБЕКСТАНҒА 1,5 МЛН. 
ТУРИСТ КЕЛДІ

9 қаңтарда Өзбекстан Республикасының Вице-Премьері, Мемлекеттік туризм 
комитетінің басшысы Рузиз Абдухакимов Ақпарат және бұқаралық коммуникациялар 
агенттігінде өткен брифингте 2020 жылғы туризм саласының көрсеткіштері және 2021 
жылға арналған міндеттер туралы айтты.

Атап айтқанда, А.Абдухакимов өткен жылы Өзбекстанға 1,5 млн. шетелдік турист 
келгенін, оларға 261 миллион АҚШ долларына қызмет көрсетілгенін айтты.

«Ішкі туризм көрсеткіштері 1,8 млн. адамды құрады. Биыл 1,7 млн шетелдік келеді 
деп күтілуде, ал жергілікті туристер саны 7,5 млн-ға дейін жеткізіледі. Коронавирустық 
пандемиядан туындаған жаһандық дағдарыстың нәтижесінде туризм ең көп зардап 
шеккен салалардың біріне айналды. 2020 жылы [елге] жалпы алғанда 1 млн. 504 мың 
шетелдік турист келді. Бұл ретте 261 млн долларға туристік қызмет көрсетілді», - деді 
Өзбекстан Вице-Премьері.

Ол сондай-ақ, 2021 жылы шетелден 1,7 млн. турист тарту бойынша нақты жоспарлар 
әзірленгенін атап өтіп, 370 млн. долларға туристік қызметтер экспорты күтілетінін айтты.


