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ТОКИО ОЛИМПИЯДАСЫНДА
 ТҮРКІ ЕЛДЕРІНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ

23 шілде-8 тамыз арасында Токиода XXXII жазғы олимиада ойындары өткені 
белгілі. Жазғы олимидалардың тек спорт тарихында ғана емес, адамзат тарихында 
маңызды орны бар екенін айтуға болады. Өйткені бұл іс-шараларда әр елден келген 
спортшылар олимпиада чемпионы болып, өз елінің әнұранын барша әлемге тыңдату 
үшін, өз елінің туының барлық тулардан жоғары тұруы үшін талпынады. Әлемдік 
саясат тұрғысынан қарағанда, бұл сайыс әсіресе ірі державалар арасындағы 
бәсекелестіктің көрініс табатын алаңы. Расында, әу бастағы олимпиаданың 
философиясы елдердің арасындағы әскери бәсекелестікті спорттық бәсекелестікке 
айналдыру арқылы бейбітшілікті орнату болған еді. Осы шеңберде Түркі әлемі 
елдерінің осы спорт аламанынадағы орнын саралап қоюды жөн көрдік.

Токио олимпиадасына барлық түркі елдерінің споршылары, атап айтқанда 
Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия және Түрікменстанның 
спортшылары жолдама алған болатын. Олимпиадаға Әзербайжаннан 44, Қазақ-
станнан 97, Қырғызстаннан 16, Өзбекстаннан 67, Түркиядан 107, Түрікменстаннан 
9 спортшы қатысты.

Түркілердің көпшілігінің күрес (44 спортшы), дзюдо (33), бокс (31) түрлерінің 
қатысқаны байқалады. Сондай-ақ каратэ, таеквандо, жүзу сияқты спорттың түр-
лерінен қатысқандар бар. Әзербайжан спортшылары жалпы спорттың 14 түрінен, 
Қазақстандық спортшылар 25 түрінен, Қырғызстандық спортшылар 7 түрінен, 
Өзбекстандық спортшылар 16 түрінен, Түркиялық спортшылар 18 түрінен, 
Түрікменстандық спортшылар спорттың 4 түрінен қатысқан.

Нәтижелерге келетін болсақ, Әзербайжан олимпиада ойындарынан 3 күміс 
және 4 қола алып, жалпы тізімде 86 елдің арасында 67-орында тұр. Дегенмен 
бұл 2016 жылғы Рио олимпиадасындағы көрсеткіштен төмен. Ол кезде әзер-
байжандық спортшылар жалпы тізімде 39-орын алған болатын. 1996 жылдан бері 
олимпиадаларға қатыса бастаған Әзербайжанның осы уақытқа дейін 7 алтын, 14 
күміс, 28 қола (жалпы 49) медалі бар.
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Қазақстан Токио олимпиадасында 8 қоламен 83-орынға жайғасқан. Қазақстан-
ның да биылғы нәтижесі Лондон (25-орын) және Рио (22-орын) олимпиадаларына 
қарағанда әлдеқайда төмен болды. Қазақстан да 1996 жылы Атланта олимпиадасына 
алғаш қатысып, осы уақытқа дейін 15 алтын, 21 күміс, 36 қола (жалпы 72) медаль 
жинаған. Қазақстан алған алтындардың жетеуінің бокстан екенін айта кеткен жөн.

Қырғызстан 2 күміс және 1 қоламен жалпы тізімде 70-орын алған. Бұл Қыр-
ғызстан үшін өте үлкен жетістік. Себебі қырғыз спортшылары Лондон және Риодан 
ешқандай медаль ала алмаған. 1996 жылдан бері осы спорт додасына қатыса бастаған 
Қырғызстан әзірге дейін 3 күміс 3 қола (жалпы 6) медаль алған.

Өзбекстан Токио олимпиадасынан 3 алтын 2 қола алып, 32-орын алды. Түркі 
елдерінің ең алдыңғы қатарында тұрған – Өзбекстан. Лондонда 75-орын алған өзбек 
спортшылар Риода 21-орынға бірақ көтерілген. Осы уақытқа дейінгі олимпиадаларда 
өзбек спортшылар 11 алтын, 6 күміс және 20 қола алған (жалпы 37 медаль). 

Түркия Токио олимпиа ойындарынан 2 алтын, 2 күміс, 9 қола алып, жалпы тізімде 
35-орынға жайғасқан. Бұл Түркия тұрғысынан елеулі жетістік. Өйткені Түркия 
Лондонда 46-орын, Риода 41-орын алған. Жалпы Түркия жазғы олимпиадаларға 
1908 жылдан бастап қатысқан. Дегенмен алғашқы медалді 1936 жылы алған. Осы 
уақытқа дейін Түркияның қоржынына 41 алтын, 27 күміс, 36 қола (жалпы 104) 
медаль түскен.

Түрікменстан үшін Токио олимпиадасы керемет болды деуге болады. Осы уақытқа 
дейін олимпиада ойындарында ешқандай медаль ала алмаған Түрікменстан Токиода 
спорт тарихында алған рет 1 алтын және 1 қола медаль алды.

Қорыта айтқанда, Токио олимпиадасы түркі елдерінің әлі де өздерінің спорт 
салаларына мән беруі керектігін айқын байқатты. Бір-екі жылда 100-жылдық 
мерейтойын өткізетін Түркияның өзінде футболдан басқа спорт салалары енді 
дамып келеді. Дегенмен, түркілердің ата спорты күрес және садақ ату сияқты 
спорт түрлерінде әлеуеті бар екенін айтуға болады. Осы мақсатта бауырлас елдердің 
арасында спорт саласындағы ынтымақтастықты арттырып, спортшылар арасында 
жиі-жиі жарыстар өткізіліп тұрса игі еді.
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«Қазақстандық тікұшақтар өртті сөндіруге көмек көрсету үшін Түркияға ұшып кет-
ті», деп хабарлайды «ҚазАқпарат» ХАА тілшісі ТЖМ ресми өкілі Талғат Уәлиге сілтеме 
жасап.

«Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша ҚР Төтенше 
жағдайлар министрлігі суағар құрылғылары бар «Қазавиақұтқару» АҚ-ның Ми-8 АМТ 
2 тікұшағын және құрамында 16 құтқарушы бар жедел тобын орман өрттерін сөндіруге 
көмек көрсету үшін Түркия Республикасына жіберді», – деді Талғат Уәли.

7 тамызда ұшып шыққан қазақстандық тікұшақтар үш мемлекетте тоқтап, олардың 
шекарасы арқылы Түркияның Мұғла қаласына ұшып жетті. Жедел топты Нұр-Сұлтан 
қаласының әуежайында ҚР ТЖМ бірінші вице-министрі Ибрагим Күлшімбаев шығарып 
салды. Біздің құтқарушыларымыздың жергілікті түрік билігімен өзара іс-қимылын ҚР-
дың Түркиядағы Елшілігі үйлестіреді

Сондай-ақ, Қазақстан өртенген аумақтардағы орман жамылғысын қалпына келтіруге 
гуманитарлық көмек көрсетуге ниетті. Отырғызылған орман қазақ және түрік халықта-
рының арасындағы достық пен бауырластық байланыстардың символы болады.

ҚАЗАҚСТАН ТҮРКИЯҒА ӨРТ СӨНДІРЕТІН 
ТІКҰШАҚТАР МЕН ҚҰТҚАРУ ТОБЫН ЖІБЕРДІ
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ТҮРКИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАН АРАСЫНДАҒЫ 
ТАУАР АЙНАЛЫМ 70 МЛН. ДОЛЛАРДАН АСТЫ

2021 жылғы маусымда Түркия мен Қазақстан арасындағы тауар айналымы өткен 
жылдың сәйкес айымен салыстырғанда 74,429 миллион долларға өсіп, 236 миллион 
долларды құрады.

Бұл туралы Түркияның сауда министрлігінде хабарлады.
«Маусым айында Қазақстанға түрік экспорты 101 миллион долларды, ал 

сәйкесінше импорт 135 миллион долларды құрады», – деді министрлікте.
Қаңтар-маусымд аралығын екі ел арасындағы тауар айналымы өткен жылдың 

сәйкес кезеңімен салыстырғанда 434 миллион долларға өсіп, 1,372 миллиард 
долларды құрады.

«Көрсетілген кезеңде Түркияның Қазақстанға экспорты 544 миллион долларды, 
импорт 828 миллион долларды құрады»,  –  делінген министрілік берген ақпаратта.
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2021 жылғы маусымда Түркия мен Түрікменстан арасындағы тауар айналымы 
өткен жылдың маусым айымен салыстырғанда 81,545 миллион долларға өсіп, 155 
миллион долларды құрады.

Бұл туралы 8 тамызда Түркияның сауда министрлігі хабарлады.
«Маусым айында Түрікменстанға түрік экспорты 109,774 миллион долларды 

құрады, ал бұл елден импорт 45,226 миллион долларды құрады», – деді министрлікте.
Қаңтар-маусымда екі ел арасындағы тауар айналымы өткен жылдың сәйкес 

кезеңімен салыстырғанда 220,442 миллион долларға өсіп, 657,865 миллион долларды 
құрады.

«Көрсетілген мерзімде Түрікменстанға келетін түрік экспорты 446,127 миллион 
долларды, импорт 211,738 миллион долларды құрады», – деді Түркияның сауда 
министрі.

ТҮРКИЯ МЕН ТҮРІКМЕНСТАН ТАУАР 
АЙНАЛЫМЫ $80 МЛН. ДОЛЛАРҒА ӨСТІ
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ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
ТӨТЕНШЕ ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІ ЕЛШІСІ 

ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Дастан Дюшекеев Қырғызстанның Қазақстандағы Төтенше және Өкілетті 
Елшісі болып тағайындалды.

Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров Дюшекеев Дастан Стан-
бековичті Қырғыз Республикасының Қазақстан Республикасындағы Төтенше 
және Өкілетті Елшісі ретінде тағайындаған Жарлыққа қол қойды.
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9 тамызда «Аваза» ұлттық туристік аймағында Қырғызстан және Түрікменстан ішкі 
істер министрлері Ұлан Ниязбеков пен Овездурда Ходжаниязовтың кездесуі өтті.

ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, кездесу барысында Ұ. Ниязбеков министр-
ліктің басты міндеті көрші мемлекеттердегі әріптестерімен тығыз және жылы қарым-қа-
тынас орнату екенін атап өтті.

Сондай-ақ, түрікмен әріптестері Ауғанстанға географиялық жақындығына байланы-
сты есірткі қылмысына қарсы күрес бойынша белсенді жұмыс жүргізіп жатқаны айтыл-
ды. Осының арқасында Ауғанстаннан келетін есірткі тасымалынның елеулі бөлігінің 
таралу бағыты тосқауылға тап болып отыр.  

Осы орайда, маңызды серіктес болып табылатын Түрікменстанмен Қырғызстан Ішкі 
істер министрлігі әрқашан белсенді ынтымақтастыққа, сондай-ақ есірткі қылмысына 
қарсы күреске жан-жақты көмек көрсетуге дайын. 

Екі елдің ішкі істер министрлерінің кездесуі барысында қылмысқа, экстремизмге, 
есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес саласындағы ынтымақтастықты нығайту 
мәселелері, сонымен қатар, өзара қызығушылық тудыратын өзекті мәселелер талқы-
ланды. Тараптар қылмысқа қарсы күрес саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға 
мүдделі екендігін жеткізді.

Қырғызстан Ішкі істер министрлігінің басшысы Түрікменстанға сапары нәтижелі бо-
латынына жәнеминистрліктердің екіжақты ынтымақтастығын одан әрі нығайтатыны-
на сенім білдірді. Өз кезегінде бұл кездесу саласындағы байланыстарды одан әрі артты-
руға және  тығыз ынтымақтастыққа негіз болады.

ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ТҮРІКМЕНСТАН 
ІІМ БАСШЫЛАРЫ ЕКІЖАҚТЫ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ ДАМЫТУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАДЫ
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ТАШКЕНТТЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САРАПШЫЛАР 
ОА-ДАҒЫ ӨҢІРЛІК ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ 

ЖАҒДАЙЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫН 
ТАЛҚЫЛАДЫ

9 тамызда Ташкентте таяуда құрылған Орталық Азия халықаралық институты 
Түрікменстанда өткен Орталық Азия мемлекеттері  басшыларының консультативтік 
кездесуінің қорытындыларын талқылауға арналған «Орталық Азиядағы өңірлік 
ынтымақтастықтың жай-күйі мен перспективалары» атты халықаралық онлайн-
конференция ұйымдастырды.

Іс-шараға Түрікменстанның Өзбекстандағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Яз-
гулы Мамедов, Қырғыз Республикасының Ұлттық стратегиялық зерттеулер инсти-
тутының директоры Уран Ахметов, Тәжікстан Республикасының Страте гиялық 
зерттеулер орталығының директоры Хуршед Зиёи, Қазақстанның страте гия лық 
зерттеулер институты директорының орынбасары Санат Көшкімбаев, Өзбекстан 
Республикасы Президенті жанындағы стратегиялық және өңіраралық зерттеулер 
институты директорының орынбасары Акрам Неъматов, сонымен қатар «Шығыс-
Батыс» халықаралық геосаяси болжамдау орталығының Қазақстан), «Пикир» 
өңірлік сарапшылар клубының, Орталық Азия елдерінің басқа да жетекші 
орталықтарының өкілдері қатысты, деп хабарлайды УзА агенттігі.

Қатысушылар Орталық Азия мемлекеттері басшыларының кезекті саммиті 
өңірлік жақындасу бағытының қисынды жалғасы болғанын атап өтті. Осындай 
форматтағы форумдарды үнемі өткізу платформаның өзектілігі мен қажеттілігін 
көрсетеді. Елдер аймақтық күн тәртібінің негізгі мәселелері бойынша ашық және 
сындарлы пікір алмаса алады.

Нәтижесінде бүгінгі таңда ынтымақтастықтың нақты нәтижелері бар. Өзара 
сауда тұрақты өсуде, инвестициялық байланыстар нығаюда. Сауда, өнеркәсіп, 
энергетика, көлік, ауыл шаруашылығы және экономиканың басқа да салаларында 
кооперацияның маңызды жобалары іске асырылуда.
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Өңірдегі оң өзгерістер әлемдік қоғамдастықтың толық қолдауына ие болды. 
Осылайша, БҰҰ Бас Ассамблеясы «Орталық Азия аймағында бейбітшілікті, тұрақ-
тылық пен қарқынды дамуды қамтамасыз ету бойынша өңірлік және халықара лық 
ынтымақтастықты нығайту», «Орталық Азиядағы тұрақты туризм және тұрақты 
даму» және «Арал өңірі – экологиялық инновациялар мен технологиялар аймағы» 
атты Орталық Азия бойынша арнайы қарарлар қабылдады.

Іс-шараға қатысушылардың пікірінше, Түрікменбашыдағы кездесу қоры тын-
дылары мемлекеттердің өңірдегі бейбітшілікті, тұрақтылық пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге және кеңейтуге де-
ген берік міндеттемелерін көрсетті. Бұл мемлекет басшыларының бірлескен мә-
лімдемесінде көрініс тапты. Сондай-ақ, ол экономикалық қатынастарды сапалы 
жаңа деңгейге шығаруға бағытталғанын білдіреді.

Сындарлы және достық ниетте өткен іс-шара барысында қатысушылар осындай 
форматтағы ынтымақтастықты одан әрі жалғастыруға дайын екендіктерін білдірді
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9 тамызда Әзербайжан Республикасының Сыртқы істер министрі Джейхун Бай-
рамов пен Ресей Федерациясының Сыртқы істер министрі Сергей Лавров телефон 
арқылы сөйлесті.

Министрлер әзербайжан-армян шекарасындағы қазіргі ахуалды және үшжақты 
мәлімдемелерді орындауға қатысты мәселелерді, оның ішінде аймақта экономика-
лық және көлік байланыстарын ашу бойынша үшжақты жұмыс тобының қызметін 
талқылады, деп хабарлады Әзербайжан СІМ баспасөз қызметі.

Тараптар екіжақты ынтымақтастықтың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша, со-
ның ішінде халықаралық ұйымдар шеңберінде пікір алмасты.

Министрлер өзара қызығушылық тудыратын басқа да мәселелерді талқылады.

ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН РЕСЕЙ СЫРТҚЫ ІСТЕР 
МИНИСТРЛЕРІ ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ
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ТҮРКИЯ МЕН ӨЗБЕКСТАННЫҢ ОРТАЛЫҚ 
БАНКТЕРІ АРАСЫНДА ӨЗАРА ТҮСІНІСТІК 

ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ 

Өзбекстан мен Түркияның орталық банктері өзара түсіністік туралы меморандумға қол 
қойды.

Меморандум құрылымдар арасындағы екіжақты байланысты тереңдетуге бағытталған, 
сонымен қатар бірлескен техникалық консультациялар, тренингтер, семинарлар, сарап-
тамалық сапарлар мен ғылыми-зерттеу қызметі арқылы орталық банк қызметкерлерінің 
білімі мен тәжірибесін арттыруға қызмет етеді.

Айта кетейік, бұған дейін Өзбекстан Премьер-Министрінің орынбасары, Инвестиция-
лар және сыртқы сауда министрі Сардор Умирзаков Өзбекстан мен Түркия өзара тауар 
айналымын 2021 жылдың соңына қарай 4 миллиард долларға және 2023 жылдың соңына 
қарай 5 миллиард долларға жеткізуді жоспарлап отырғанын атап өтті.

Сонымен қатар, Өзбекстан мен Түркия Ташкентте өткен өзбек-түрік бизнес-форумы-
ның қорытындысы бойынша жалпы құны 679 миллион доллар болатын 24 құжатқа қол 
қойғанын еске саламыз.

Өзбекстан-Түркия бизнес форумы 2021 жылы 28 маусымда Ташкентте Түркия үкімет-
тік делегациясының Өзбекстанға сапары аясында өтті.
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ТҮРКИЯ МИНИСТРІ ӘЗЕРБАЙЖАН 
ХАЛҚЫНА АЛҒЫС АЙТТЫ

 «Барлық әзірбайжандық бауырластарымызға орман өрттеріне қарсы күресте көрсет-
кен қолдауы үшін алғысымызды білдіреміз», – деді, Түркияның Орман шаруашылығы 
министрі Бекир Пакдемирли 10 жылдың 2021 тамызында.

«Түркияда орман өрттерімен күрес жалғасуда. Біз барлық достарымызға көмек үшін 
ризамыз. Бауырлас Әзербайжан бізге үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Біз барлық Әзер-
байжан бауырларымызға орман өрттеріне қарсы күресте қолдау көрсеткені үшін алғыс 
айтамыз», - деді Б.Пакдемирли.

Сонымен қатар, ол жалпыұлттық көшбасшы Гейдар Әлиевтің «Бір ұлт-екі мемлекет!» 
идеясын еске салды.

Министр Әзербайжанның көрсеткен көмегі бауырластықтың шынайы үлгісі екенін 
атап өтті.

Естеріңізге сала кетейік, Түркиядағы орман өрттерін сөндіру үшін Әзербайжаннан 
743 ТЖМ қызметкері, 97 техника, оның ішінде 77 өрт сөндіру автомобилі, бір автожа-
нармай құю цистернасы, төрт штабтық машина, екі автобус, бір пикап, қосалқы техни-
калық құралдар, Бе-200 ТЖ амфибия-ұшағы және бір тікұшақ жіберілді.
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ҚР ІІМ ІШКІ ӘСКЕРЛЕР ҚОЛБАСШЫСЫ 
ТҮРКИЯ ӘСКЕРИ АТТАШЕСІМЕН КЕЗДЕСТІ

11 тамызда Бішкекте ҚР ІІМ Ішкі әскерлер қолбасшысы Исламбек Кенжекуловтың 
Түркия елшілігіндегі әскери атташесі Эртан Оналмен танысу кездесуі өтті.

Кездесу барысында тараптар әскери қызметшілер арасында тәжірибе алмасу мен әске-
ри қызметшілерді даярлау саласындағы екіжақты әскери ынтымақтастықты талқыла-
ды. Әңгіме достық жағдайда өтті және сындарлы сипатта болды.

«Әскери атташе Ішкі істер министрлігі Ішкі әскерлерінің қолбасшысына жылы қа-
былдағаны үшін алғысын білдірді және достас елдердің әскери ынтымақтастығы алдағы 
уақытта тек нығая түсетініне сенім білдірді», – делінген хабарламада.
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ӨЗБЕКСТАН ЕЛШІСІ: ӘЗЕРБАЙЖАНМЕН 
ӘРІПТЕСТІКТІ НЫҒАЙТУ – ӨЗБЕК СЫРТҚЫ 

САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ 
БАҒЫТТАРЫНЫҢ БІРІ

Әзербайжанмен әріптестік қарым-қатынасты нығайту – Өзбекстанның сыртқы сая-
сатының маңызды бағыттарының бірі.

Бұл туралы Өзбекстанның Әзербайжандағы елшісі Бахром Ашрафханов 11 тамы-
зда  «Өзбекстанның 30 жылдығы және әзербайжан-өзбек қарым-қатынастарының бо-
лашағы» тақырыбында Әзербайжанның жетекші сараптама орталықтары өкілдерінің 
қатысуымен өткен дөңгелек үстел барысында мәлімдеді..

Іс-шараға қатысушылардың барлығы тәуелсіздік жылдарында Өзбекстан экономи-
ка, саясат, демография және мемлекеттік аппаратты демократияландыру саласындағы 
өз көрсеткіштерін айтарлықтай жақсартқанын мойындады. Бүгінде өзбек халқы даму 
мен прогресс жолында нық және сенімді қадамдар жасап келеді.
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KAZAID ПЕН TIKA АРАСЫНДА ӨЗАРА 
ТҮСІНІСТІК ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМҒА 

ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

6 тамызда KazAID Халықаралық даму жөніндегі қазақстандық агенттігі төрағасы 
Дастан Елеукенов бастаған делегацияның Түркияға сапары өтті.

Д. Елеукенов Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі TIKA басшысы Серкан 
Каялармен кездесіп, KazAID-тің мақсаты мен жоспары туралы ақпарат берді. С. Каялар 
TIKA-ның тәжірибесімен бөлісіп, қазақстандық агентікке әрқашанда қолдау көрсетуге 
дайын екенін білдірді.

Кездесу соңында екі ұйымның басшысы Агенттіктер арасындағы ресми көмек сала-
сындағы ынтымақтастық жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды.

Сонымен қатар TIKA басшысының орынбасары Рахман Нурдун қазақстандық тара-
пқа TIKA-ның жобалары, жұмыс жүйесі мен құрылымы бойынша егжей-тегжейлі ақпа-
рат берді.
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ПӘКІСТАНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЕЛШІСІ ҚЫРҒЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПӘКІСТАНДАҒЫ 

ЖАҢАДАН ТАҒАЙЫНДАЛҒАН
 ЕЛШІСІМЕН КЕЗДЕСТІ

Қазақстанның Пәкістандағы Елшісі Ержан Қыстафин Қырғыз Республикасының 
Пәкістандағы жаңадан тағайындалған Елшісі Тотуяев Уланбек мырзамен кездесті.

Дипломаттар өз елінің Пәкістанмен ынтымақтастығын дамыту, сондай-ақ өңірдегі 
қазіргі жағдай туралы пікір алмасты.

Қазақстан Елшісі өзінің бауырлас Қырғыз әріптесін тағайындалуымен құттықтап, 
дипломаттың Исламабадтағы қызметіне табыс тіледі.

Кездесу қорытындысы бойынша тұрақты байланыстарды қолдауға  уағдаласты.
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ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ ИРАН ЖӘНЕ АУҒАНСТАН 
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫЛАРЫМЕН ТЕЛЕФОН 

АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

11 тамызда Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған Ауғанстан және Иран  мемле-
кет басшыларымен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы Түркия Президенті әкімшілі-
гінің қоғаммен байланыс бөлімі хабарлады.

Р. Ердоған ирандық әріптесі И. Раисимен әңгіме барысында оны Иран Президенті қы-
зметіне кірісуімен құттықтады.

Тараптар түрік-иран қарым-қатынасының жағдайы мен аймақтағы мәселелерді 
талқылады.

Өз кезегінде, Р.Ердоған И.Раисидің президенттік кезеңінде Анкара мен Тегеран ара-
сындағы екіжақты байланыстар мен аймақтағы ынтымақтастық одан әрі нығая түсетіні-
не сенім білдірді.

Түркия президенті Түркия-Иран жоғары деңгейлі Ынтымақтастық кеңесінің қыз-
меті екі ел арасындағы стратегиялық ынтымақтастық тұрғысынан маңызды рөл атқа-
ратынын атап өтті.

Сонымен қатар, Р.Ердоған Ауғанстан президенті Ашраф Ганимен сөйлесу барысында 
екіжақты байланыстарды нығайту, аймақтық мәселелерді оң шешу жолдарын талқыла-
ды.

Түркия Президенті ресми Анкара алдағы уақытта да бауырлас Ауғанстан халқына 
елдегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа жедел қол жеткізуге ықпал ететінін жеткізді.

Мемлекет басшысы ауған әріптесіне Түркиядағы орман өрттеріне байланысты көңіл 
айтып, жанашырлық  танытқаны үшін алғыс айтты.
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ИЛЬХАМ ӘЛИЕВ ОЛЖАС СҮЛЕЙМЕНОВКЕ 
«ШАРАФ» ОРДЕНІН ТАБЫС ЕТТІ

12 тамызда Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев қазақ халқы-
ның көрнекті ақыны және қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовті қабылдады.

Кездесу барысында Президент Ильхам Әлиев Олжас Сүлейменовті Әзербайжанда 
көргеніне ризашылық білдіріп, «Шараф» орденімен табыстады.

Сонымен қатар, Президент Ильхам Әлиев Олжас Сүлейменовтің Әзербайжан тара-
пынан өзге де бірнеше жоғары наградаларымен марапатталғанын атап өтті.

Айта кету керек, Әзербайжан Президентінің Жарлығымен осы жылдың мамыр ай-
ында О. Сүлейменов Әзербайжан мен Қазақстан арасындағы мәдени байланыстарды 
дамытуға қосқан үлесі үшін «Шараф» орденімен марапатталған болатын.
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ТҮРКІМЕНСТАН СІМ 
БАСШЫЛАРЫ ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

12 тамызда түрікмен тарапының бастамасы бойынша Қазақстан Республикасы Пре-
мьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі 
Мұхтар Тілеуберді Түрікменстанның Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары - 
Сыртқы істер министрі Рашид Мередовпен телефон арқылы сөйлесті.

Әңгіме барысында сыртқы саяси ведомстволардың басшылары қазақ-түрікмен стра-
тегиялық әріптестігін одан әрі нығайту мәселелерін талқылады. Сондай-ақ, биыл 6 та-
мызда Түрікменбашы қаласында өткен Орталық Азия Мемлекеттері басшыларының 
Консультативтік кездесуі барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру бо-
йынша өзара іс-қимылға ерекше назар аударылды.

Тараптар жоғары және аса жоғары деңгейдегі алдағы іс-шаралар кестесін қарастыр-
ды.
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ТҮРІКМЕНСТАН ДЕЛЕГАЦИЯСЫ 
АУҒАНСТАН ЖӨНІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ЖИЫНҒА ҚАТЫСТЫ 

Түрікменстан Сыртқы істер министрінің орынбасары В.Хаджиев бастаған Түр-
кіменстан делегациясы Ауғанстан Ислам Республикасы мен «Талибан» арасындағы 
бейбіт келіссөздерді ілгерілету жөніндегі халықаралық кездесуге қатысу үшін Катар 
мемлекетінің Доха қаласына барды.

Кездесуге қатысып жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропалық Одақ, Ұлыбрита-
ния, Ресей, Пәкістан, Қытай және Өзбекстан өкілдері бейбітшілік үдерісін жеделде-
ту қажеттігін атап көрсетеді. Тараптардың Ауғанстанда қолайлы және шынайы саяси 
реттеуге қол жеткізу бойынша барлық сындарлы шараларға көмек көрсетуді жалға-
стыруға деген табанды шешімі расталды.

Дохаға сапары барысында түрікмен делегациясы бірқатар екіжақты кездесулер өт-
кізуде. 
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