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28 қаңтарда Қырғызстанның астанасы Бішкек қаласында Қырғыз Республикасы-
ның сайланған президенті Садыр Жапаровтың ұлықтау рәсімі өтті. Ант бергеннен кейін  
Қырғызстанның Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұржан Шайлдабекова  
С.Жапаровқа куәлік, төсбелгі және президенттік байрақ табыс етті.

Ресми рәсімге мыңнан астам адам қатысты. Атап айтқанда, еліміздің көрнекті  
қайраткерлері, Жоғарғы Кеңестің депутаттары, Парламенттің экс-Президенттері, 
экс-спикерлері, Қырғызстанның экс-премьер-министрлері, конфессиялардың бас-
шылары, дипломатиялық корпус, халықаралық ұйымдардың өкілдері (соның ішінде  
Халықаралық Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі), ақсақалдар мен  
қарапайым азаматтар шақырылды. Рәсімге өткен сайлауда с.Жапаровтың қарсылас-
тары да шақырылды.

Естеріңізге сала кетейік, 10 қаңтарда Қырғызстанда мерзімінен бұрын президент  
сайлауы өтті. Сайлау нәтижесі бойынша Садыр Жапаров 79,2% дауыс жинап, жеңіске 
жетті.

ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ САЙЛАНҒАН ПРЕЗИДЕНТІ 
ҚЫЗМЕТІНЕ КІРІСТІ
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29 қаңтарда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев 2017 жылдан 
бастап өз бастамасы бойынша ел астанасы Ташкент қаласында салынған Ислам өркениеті 
Орталығында болды. Ш.Мирзиёев жұмыстың барысымен танысты.

– Біздің ел көптеген ғалымдар, хадис жинаушылар, теологтарды тәрбиеледі, олардың 
мұралары орасан зор. Алайда, біз бұл бай дереккөзді терең зерттемегенімізді мойындауы-
мыз керек. Сондықтан бұл орталық біздің қандай ұлы халық екенімізді идеялық тұрғы-
дан ғылыми негіздеуі және насихаттауы керек. Мұнда бәрі ұлттық идеяны беруі керек. 
Орталыққа келген адамдар, біздің жастар, рухани күш пен сенімділік алуы керек, – деді 
Ш. Мирзиёев.

ЮНЕСКО, ИСЕСКО және басқа да халықаралық ұйымдармен, ғылыми орталықтармен 
ынтымақтастықты дамытудың маңыздылығы атап өтілді.

Сондай-ақ Өзбекстан Ғылым академиясының Тарих институтына ғылыми жұмыстар-
дың бастапқы қайнар көздерін зерттеуге қосымша қаражат пен ғылыми гранттар бөлу  
туралы нұсқаулық берілді.

Сонымен қатар, орталыққа исламды таратуға және елдегі ғылымды дамытуға маман-
дандырылған білікті гидтер мен аудармашыларды дайындау міндеті қойылды.

ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІ 
ОРТАЛЫҒЫНДА БОЛДЫ
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ҚАЗАҚСТАНДА 2025 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ҰЛТТЫҚ 
ДАМУ ЖОСПАРЫ ӘЗІРЛЕНДІ

26 қаңтарда Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Асқар Мамин 
Үкіметтің кеңейтілген отырысында стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды 
іс жүзінде іске асыру үшін 2025 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары әзірленгенін 
хабарлады. 

«Елбасының стратегиялық бастамалары – «Қазақстан-2050» Стратегиясы, бес 
институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам, сондай-ақ 
Сіздің Жолдауыңыз бен «Nur Otan» партиясының сайлауалды бағдарламасын жүзеге 
асыру Үкіметтің ерекше бақылауында», – деді А. Мамин, Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа.

Премьер-Министр алға қойылған стратегиялық міндеттерді ескере отырып, 
Қазақстан Үкіметі 2021 жылға арналған экономиканың өзін-өзі қамтамасыз етуін 
арттыруды, сапалы инвестицияларды тартуды, кәсіпкерлікті, инфрақұрылымды, 
сапалы цифрландыру, халықтың табысын арттыру және жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз ету, сондай-ақ бәсекеге қабілетті адами капиталды көздейтін 2021 жылға 
арналған жеті негізгі бағыты айқындалды.
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ӘЗЕРБАЙЖАН, ТҮРКИЯ ЖӘНЕ ИРАН СІМ 
БАСШЫЛАРЫНЫҢ ЖЕДЕЛ КЕЗДЕСУІ 

ЖАРИЯЛАНДЫ

Жақында Әзербайжан, Түркия және Иран Сыртқы істер министрлері Иранда үшжақты 
келіссөздер өткізу үшін бас қосады.

Бұл туралы 29 қаңтарда Иран Ислам Республикасының Сыртқы істер министрі 
Джавад Зариф Стамбұлда Түркия Республикасының Сыртқы істер министрі Мевлют 
Чавушоглымен бірлесіп өткізген брифингте мәлімдеді. 

«Қазіргі уақытта аймақтың алты елі арасындағы ынтымақтастық алаңы дайындалды. 
Біз әр түрлі салалардағы ынтымақтастықты дамыта аламыз», – деді Дж.Зариф, Иран мен 
Түркия арасындағы Оңтүстік Кавказ аймағындағы ынтымақтастық аймақ елдеріне тиімді 
болатынын атап өтті.
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ҮШ ТҮРІК COVID-19 ВАКЦИНАСЫ ТЕСТІЛЕУДІҢ 
СОҢҒЫ КЕЗЕҢІНЕ ДАЙЫН

28 қаңтарда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Анкара 
қаласында өткен ғылыми марапаттау рәсіміне қатысушылар алдында сөйлеген сөзінде 
Түркияның ғылыми-техникалық зерттеулер кеңесі (TÜBITAK) құрған COVID-19 қарсы 
тұру платформасы аясында ел Үкіметінің қолдауымен вакциналар мен дәрі-дәрмектерді 
әзірлеу бойынша 17 жоба жүзеге асырылып жатқанын хабарлады.

Р. Т. Ердоғанның айтуынша, бұл жобаларға Түркияның 437 ғалымы мен мамандары 
тартылған.

Түркия мемлекетінің басшысы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлі-
меттеріне назар аударды, оған сәйкес Түркия бүгінгі таңда АҚШ пен Қытайдан кейін 
дамыған коронавирустық вакциналар саны бойынша әлемдегі үшінші ел болып табылады.

Үш түрік COVID-19 вакцинасы еріктілерді тестілеудің соңғы кезеңіне дайын, деді                             
Р. Т. Ердоған.
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ОРТАЛЫҚ АЗИЯДА БІРІНШІ БОЛЫП 
 «ТҮРІКМЕН ӘУЕ ЖОЛДАРЫ» 

AIRBUS A330-200P2F ӘУЕСІН ПАЙДАЛАНАДЫ

Өткен аптада «Türkmenhovaýollary» агенттігі мен француздық Airbus компаниясы 
Түркіменстанның P2F модификациясы А330-200 моделіндегі екі жүк ұшағын сатып 
алу туралы шартқа қол қойды.

Әуе кемелері «Түркімен әуе жолдары» паркіне 2022 жылы келеді. Жеткізу 
«Түркіменстанның азаматтық авиациясын дамытудың 2013-2030 жылдарға арналған 
ұлттық бағдарламасы» шеңберінде жүзеге асырылады.

Осылайша, «Түркімен әуе жолдары» Орталық Азиядағы алғашқы Airbus A330-
200P2F отбасының жаңа заманауи ұшақтарына ие әуекомпаниясы болады.

A330-200P2F ұшағы авиакомпанияға халықаралық жүк желісін белсенді дамытуға 
және кеңейтуге мүмкіндік береді. Түркімен әуе компаниясы осы типтегі Орталық 
Азиядағы алғашқы оператор болады.

Бүгінгі таңда «Түркімен әуе жолдарының» авиакомпаниясы Boeing, Bombardier, 
British Aerospace және Ilyushin Design Bureau өндірген ұшақтармен жабдықталған.


