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ТҮРКІ КЕҢЕСІНІҢ БЕЙРЕСМИ 
САММИТІ ӨТЕДІ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назар
баевтың бастамасы бойынша ағымдағы жылдың 31 наурызында онлайнформатта 
Түркітілдес мемлекеттердің Ынтымақтастық Кеңесінің (ТМЫК, Түркі Кеңесі) бей
ресми саммиті өтеді.

Форумға Түркі кеңесіне мүше мемлекеттердің барлық басшылары, сондайақ 
осы ұйымның бақылаушысы болып табылатын Венгрияның ПремьерМинистрі  
қа тысатынын растады.

Саммит қорытындысы бойынша Түркістанды Түркі әлемінің рухани астанасы деп 
жариялайтын Декларация қабылданады деп күтілуде.
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20 наурызда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев «Халық 
аралық келісімшарттарды бекіту туралы» Қаулыға қол қойды.

Өзбекстан мемлекетінің басшысы Өзбекстан Республикасының Үкіметі мен Түр
кия Республикасының Үкіметі арасындағы әскериқаржылық ынтымақтастық тура
лы келісімді және Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында 2020 жылғы 27 қазанда қол  
қойылған қаржылық көмек көрсету туралы хаттаманы бекітті.

Министрлер Кабинеті мен тиісті министрліктер мен ведомстволардың басшылары 
осы халықаралық шарттар күшіне енгеннен кейін белгіленген тәртіппен Өзбекстан  
Республикасы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

ӨЗБЕКСТАН МЕН ТҮРКИЯ 
ӘСКЕРИ-ҚАРЖЫЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

ТУРАЛЫ КЕЛІСТІ
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ТҮРКИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ ІСТЕР 
МИНИСТРЛЕРІ КЕЗДЕСТІ

7 наурызда Түркияның астанасы Анкара қаласында Түркия Республикасының 
Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоглу мен Қазақстан Республикасының Сыртқы 
істер министрі, Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрінің орынбасары Мұхтар 
Тілеуберді арасында кездесу өтті.

Кездесу қорытындысы бойынша М.Чавушоглу Түркияның Қазақстанмен екіжақты 
ынтымақтастықты жоғары деңгейге шығаруға және аймақтық бастамаларды 
нығайтуға бағытталғанын айтты. Сондайақ, ол Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған Түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастық кеңесінің (Түркі кеңесі) түркі мемлекеттерінің ұйымы деп аталуы 
туралы бастаманы қолдайтындығын білдірді.

Кездесу барысында Орталық Азия мен Таулы Қарабахтағы ынтымақтастық сияқты 
аймақтық күн тәртібіндегі мәселелер талқыланды.

Сонымен қатар, түрік министрі қазақстандық әріптесіне Turkish Airlines пен 
жеке компаниялардың Түркия мен Қазақстан арасындағы әуе рейстерін пандемияға 
дейін белгіленген деңгейде қалпына келтіруге қатысты тілектері мен өтініштерін 
жеткізгенін айтты.

«Сонымен қатар, автомобиль және теміржол тасымалы тақырыбы да қозғалды. 
Қазақстантарихи Жібек Жолы аясындағы теміржол жобаларынан көп пайда көрген 
ел. Алдағы кезеңде басқа елдермен байланыстарды кеңейту мақсатында қадамдар 
мен нақты жобаларды іске асыру тұрғысынан көп күшжігер жұмсалатын болады», – 
деді М.Чавушоглу.
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Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиевтің тапсырмасы бойынша 
қала құрылысы және сәулет жөніндегі мемлекеттік комитет Әзірбайжан үшін ерекше 
тарихи, мәдени және стратегиялық маңызы бар Шуши қаласын қалпына келтіру және 
қайта құру мақсатында жоспарлау және жобалау жұмыстарын бастады және оның одан 
әрі дамуын қамтамасыз етті.

Шушаның бас жоспарындағы басты басымдықтардың бірі – қаланың бекініс 
қабырғаларын қалпына келтіру және консервациялау процесі.

Жобаның бірінші кезеңі – XVIII ғасырдағы мемлекеттік маңызы бар тарихимәдени 
ескерткіш болып табылатын Гянджа қақпасын консервациялау, сондайақ жаулап алу 
нәтижесінде қираған бекініс қабырғаларын қалпына келтіру және консервациялау сәтті 
аяқталды.

Әлемге әйгілі австриялық Atelier Erich Pummer GmbH қалпына келтіру компания
сының басшысы Шуши мен Гянджинский қақпаларының қабырғаларын қалпына 
келтіру жобасына кеңесші ретінде тартылды. Қалпына келтіру және консервациялау 
жобасын осы салада мамандандырылған жергілікті CONCO («Конко») жүзеге асырады.

Бір кездері қаланың бекініс қабырғасының үстінде болған, бірақ оккупация кезеңінде 
бұзылған әйгілі «ŞUŞА» жазуы қалпына келтірілді. Енді «ŞUŞА» жазуы өз орнына 
қайта орнатылды.

ШУШИНСК БЕКІНІСІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДІҢ 
БІРІНШІ КЕЗЕҢІ АЯҚТАЛДЫ
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ТҮРКІМЕНСТАН ЖЕРДІ ҒАРЫШТАН 
ЗЕРТТЕУДІ КЕҢЕЙТЕДІ

19 наурызда Түркіменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов онлайнрежимде 
Министрлер Кабинетінің кезекті отырысын өткізді. Үкімет жиналысы барысында ел 
басшысына жер бетіне, атап айтқанда ғарыштан мониторинг жүргізу саласындағы жұ
мыстар туралы баяндалды.

Баяндаманы Түркіменстанның вицеПремьерминистрі Байрамгелді Овезов ұсынды. 
Ол жер бетін зерттеу жөніндегі ұлттық жүйені үйлестіру жөніндегі Үкіметтік комиссия 
құруға бағытталған қызмет векторларын атап өтті. Derýaýollary ААҚ қалыптастыруға 
ерекше назар аударылды.

Б. Овезов спутниктік байланысты кеңейту жөніндегі міндеттер шеңберінде жергілікті 
мамандар ғарыштан жер бетінің жайкүйі туралы ақпарат жинау саласында жаңа 
технологияларды енгізу мүмкіндіктерін зерделегенін атап өтті. Осы бағытта кадрлар 
даярлау қажеттілігіне баса назар аударылды.

Г. Бердімұхамедов өз кезегінде спутниктік байланыс жүйелерін толық қуатында пай
далануды тапсырды. Ол сондайақ 2ші ұлттық спутниктің ұшырылуын назарда ұстауды 
бұйырды.

Естеріңізге сала кетейік, алғашқы түркімен байланыс спутнигі Türkmen Ilim 52°E 
2015 жылдың сәуір айында іске қосылды. Құрылғыны француздық Thales Alenia Space 
компаниясы салған.
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ҚЫРҒЫЗСТАНДА ЕУРОПАЛЫҚ КИНОНЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛІ БАСТАЛДЫ

22 наурызда Қырғызстанда Еуропалық одақтың өкілдігі ұйымдастырған дәстүрлі 
еуропалық кино фестивалі басталды. 

Ісшара 2228 наурыз аралығында онлайн форматта өтеді. Осы уақыт ішінде плат
формада қалаушылар ЕО елдерінің 11 фильмін және қоршаған ортаны қорғау тақы
рыбына арналған 8 қысқа метражды картинаны тегін және тіркеусіз көре алады. Бар
лық фильмдер Еуроодаққа қатысушы елдердің ана тілдерінде орыс немесе ағылшын 
субтитрлерімен көрсетілетін болады.

Фестиваль фильмдерінің көпшілігі беделді халықаралық кинофестивальдердің қаты
сушылары мен жеңімпаздары: Венеция кинофестивалінің «Әулие Георгий» сыйлығының 
лауреаты, Sawah Флоренция кинофестивалінің жеңімпазы, Амстердам және Мадрид 
халықаралық «Жұмақтағы бейтаныс» деректі фильмдер кинофестивалінің жеңімпазы 
және т.б.

Фильмдерден басқа, эксклюзивті пікірталастар, шеберлік сыныптары және еуро
палық кино қайраткерлерімен кездесулер өтеді.
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