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24 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқа-
ев Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиевті телефон арқылы туған 
күнімен құттықтады.

Сөйлесу барысында Қ.Тоқаев И. Әлиевтің бауырлас Әзербайжанның әлеуметтік-эко-
номикалық дамуына, БҰҰ Жарғысына, сондай-ақ БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің шешім-
деріне сәйкес мемлекеттің аумақтық тұтастығын қорғауға қосқан зор үлесін атап өтті. 

Екі түркі мемлекетінің басшылары екіжақты ынтымақтастықты, сондай-ақ халықа-
ралық аренадағы өзара іс-қимылды одан әрі дамытудың бірлескен міндеттерін талқыла-
ды. Атап айтқанда, И.Әлиев қазақстандық компанияларды Таулы Қарабақты қалпына 
келтіруге қатысуға шақырды.

ҚАЗАҚСТАН МЕН ӘЗЕРБАЙЖАН 
ПРЕЗИДЕНТТЕРІ ТЕЛЕФОН 

АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ 
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25 желтоқсанда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Түркия-
ның 8-ші инновациялық апталығына қатысушыларға арналған видео-жолдауында коро-
навирус пандемиясының салдарынан 2020 жылдың екінші тоқсанында қысқарған түрік 
экономикасы үшінші тоқсанда 6,7% қуатты серпіліс көрсеткенін атап өтті. Осылайша, 
экономикасы ең тез қалпына келетін елдер тізімінде Түркия көш бастады.

Р. Т. Ердоған сонымен қатар Түркияның пандемия кезеңіндегі жетістіктеріне әділет-
тілік пен даму партиясының 18 жылдық билігі кезінде құрылған қуатты экономикалық 
базаның арқасында қол жеткізілгенін атап өтті.

«Тіпті әлемдегі ең дамыған елдер де пандемияға дайын емес еді, дамымаған және да-
мушы елдердің ауыртпалығы артты. Пандемиямен қатар әлемде протекционизм тенден-
циялары күшейіп, жаңа кедендік тосқауылдар орнатылып, елдер сыртқы әлемнен оқша-
улануға тырысуда», – деді Түркия мемлекетінің басшысы.

Р. Т. Ердоған Түркия тұрғындарының коронавирустық инфекцияның (COVID-19) та-
ралуына байланысты туындаған барлық қиындықтары мен проблемаларына қарамастан, 
пандемия бизнес әлемі үшін жаңа мүмкіндіктер ашты деп мәлімдеді.

«Пандемия кезінде түрік компаниялары шетелдік бәсекелестерден өнімнің сапасы мен 
бәсекеге қабілетті бағасымен және ең алдымен сенімділігімен ерекшеленді», –  деді түрік 
көшбасшысы.

Р.Т. Ердоған Түркияның пандемиядан, оның ішінде экспорт, туризм, өндіріс және 
қорғаныс өнеркәсібі жағынан жеңіспен шығатынын баса айтты.

ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ ЕЛДІҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖЕТІСТІКТЕРІН АТАП ӨТТІ
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ТҮРКІМЕНСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН 
ПРЕЗИДЕНТТЕРІ ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

21 желтоқсанда Түркіменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов пен Өзбекстан 
Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев телефон арқылы сөйлесті.

Екі бауырлас мемлекет басшылары бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, түркімен 
және өзбек халықтарының түпкі мүдделеріне жауап беретін мемлекетаралық 
ынтымақтастықтың жай-күйі мен перспективалары туралы пікір алмасты, сондай-ақ 
халықаралық және өңірлік саясаттың бірқатар бағыттарын талқылады.

Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, түркімен басшысы өзбек әріптесін ТМД мемлекет 
басшылары кеңесі отырысының сәтті өтуімен құттықтап, Өзбекстанның 2020 жылы осы 
құрылымға сәтті төрағалық еткенін атап өтті.

Г. Бердімұхамедов Түркіменстан бауырлас Өзбекстан Республикасымен екіжақты 
қарым-қатынастарды жоғары бағалайтынын және жақын көршісі мен сенімді серіктесімен 
жан-жақты ынтымақтастықты дамытуға үлкен мән беретінін ерекше атап өтті.

Ш. Мирзиеев жылы лебіздері үшін алғыс білдіре отырып, өтіп бара жатқан жыл Түркі-
менстанның тұрақты бейтараптығының 25 жылдық мерейтойының белгісімен өткенін, 
бұл оның тәуелсіздігінің негізін және әлемнің саяси картасындағы рөлін нығайтуға 
қызмет еткенін атап өтті. 

Сауда-экономикалық, гуманитарлық және мәдени салалардағы түркімен-өзбек бай-
ланыстарын одан әрі нығайтуға өзара мүдделіліктерін растай отырып, тараптар ғасырлар 
бойы қалыптасқан достық пен тату көршілік байланыстарына негізделген ынтымақтастық 
екі бауырлас түркі халықтарының игілігі үшін ойдағыдай дамып, нығая беретініне 
сенімділіктерін білдірді.
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ӘЗЕРБАЙЖАН БОСАТЫЛҒАН 
АУМАҚТАРДА ЖОЛДАР САЛУДА

25 желтоқсанда Әзербайжан Республикасы автомобиль жолдары мемлекеттік 
агенттігінің баспасөз қызметінің басшысы Анар Наджафли қазіргі уақытта оккупациядан 
босатылған Әзербайжан аумағында екі автомобиль жолының құрылысының бірінші 
кезеңі аяқталатынын айтты.

А.Наджафлидің айтуынша, бұл Тертер-Суговушан және Суговушан-Талыш жолдары: 
«Тартар-Суговушан жолының ұзындығы 21 км, Суговушан-Талыш – 8 км. Екі жолдағы 
құрылыс жұмыстары жедел қарқынмен жүруде. Жұмыстың бірінші кезеңі жақын күндері 
аяқталады. Қазіргі уақытта бетон жабындысын төсеу аяқталуда».

А.Наджафли құрылыстың екінші кезеңі келесі жылдың басында басталатынын айтты: 
«егер ауа-райы мүмкіндік берсе, келесі жылдың басында екінші кезең басталады және екі 
жол да қысқа мерзімде салынады», – деді Мемлекеттік агенттік басшысы.
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ТИКА ҚЫРҒЫЗСТАН ӨҢІРЛЕРІНДЕ 
ЕМХАНАЛАР САЛЫП, ЖӨНДЕЙДІ

21 желтоқсанда Қырғыз Республикасының Сыртқы істер министрі Руслан Қазақбаев 
Түркия Республикасының Қырғыз Республикасындағы Елшісі Дженгиз Фыратты 
қабылдады.

Кездесу барысында тараптар Р. Қазақбаевтың 2020 жылғы 9-11 қарашадағы Түркияға 
сапарының қорытындыларын талқылады.

Министр өткен сапар қырғыз-түрік стратегиялық ынтымақтастығының қазіргі күн 
тәртібіндегі көптеген мәселелер бойынша өзіндік «қалпына келтіруге», жақын, орта және 
ұзақ мерзімді перспективадағы тиімді өзара іс-қимылдың басым бағыттарын белгілеуге 
мүмкіндік берді деп атап өтті.

Елші түрік тарапының саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық 
салалардағы белсенді ынтымақтастықты одан әрі дамытуға деген терең қызығушылығын 
растады. Ол сондай-ақ Түркияның Қырғызстанның одан әрі әлеуметтік-экономикалық 
дамуына жан-жақты көмек көрсетуге деген шешімін атап өтті.

Covid-19 пандемиясының таралуына қарсы күрестегі өзара іс-қимыл мәселелері 
бойынша пікір алмасылды. Осы тұрғыда қырғыз тарапы түрік тарапына эпидемияның 
салдарына қарсы тұруға көмектескені үшін алғыс білдірді. Түрік тарапы Қырғызстанмен 
Денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастықты жалғастыратынын және бауырлас 
қырғыз халқына COVID-19 пандемиясымен күресте қажетті көмек көрсетуге дайын 
екенін растады.

Атап айтқанда, Дж.Фират Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігінің (TIKA) 
Қырғызстан аймақтарында емханаларды ашу, жөндеу және техникалық жабдықтау 
жобасын жүзеге асыруға дайындығы туралы хабарлады. Сонымен қатар, Дж.Фират 
Түркияның Денсаулық сақтау министрі коронавирустық инфекция пандемиясының 
аяқталуымен қырғыз-түрік достығының Бішкек мемлекеттік ауруханасының ресми 
ашылуына Қырғыз Республикасына баратынын айтты.
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КОРЕЯ ӨЗБЕКСТАНДАҒЫ 
АРАЛ ӨҢІРІ ҮШІН $1 МЛН БӨЛЕДІ 

Оңтүстік Корея Өзбекстандағы Арал өңірі үшін БҰҰ-ның адам қауіпсіздігі жөнін-
дегі Сенім қорына 1 млн АҚШ долларын аударады. Қазіргі уақытта тиісті келісімге қол 
қойылды.

Ақша Арал өңірі өңірінің халқына әлеуметтік-экономикалық жағдай мен ден-
саулықты жақсартуға көмек көрсету үшін пайдаланылатын болады.

Корея үкіметі Корея Халықаралық ынтымақтастық агенттігінің (KOICA) көпжақты 
даму жобасы аясында Арал өңірі үшін 5,56 млн доллар көлемінде грант беруді жоспарлап 
отыр.

Сенім қоры 2018 жылдың соңында БҰҰ қамқорлығымен құрылды. Ол Арал өңірі 
халқының экологиялық және әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін шешу үшін 
ұлттық және халықаралық деңгейдегі ынтымақтастыққа арналған алаң болып табы-
лады.


