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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ ЯДЗЕР НАЙ ЗБРОІ

Мно гія дзяр жа вы, якія ва ло да юць ядзер най збро яй, ска ра-

ча ю чы яе за па сы, рас пра цоў ва юць но выя сіс тэ мы ядзер най 

зброі і ма дэр ні зу юць ужо на яў ныя, па ве дам ляе Стак голь м-

скі між на род ны ін сты тут да сле да ван ня праб лем мі ру. Па

яго да ных, на па ча так гэ та га го да ў рас па ра джэн ні дзе вя ці 

кра ін — ЗША, Ра сіі, Вя лі ка бры та ніі, Фран цыі, Кі тая, Ін дыі, 

Па кі ста на, Із ра і ля і Паў ноч най Ка рэі — зна хо дзі ла ся ка ля 

14,5 ты ся чы ядзер ных бо е га ло вак. Гэ та кры ху менш у па раў-

 на нні з 2017 го дам, на па ча так яко га на ліч ва ла ся амаль 

15 ты сяч адзі нак. Са зга да най коль кас ці ядзер най зброі гэ та га

го да апе ра тыў ны мі лі чы лі ся пры бліз на 3,75 ты ся чы адзі нак, 

тлу ма чаць ана лі ты кі ін сты ту та. Экс пер ты ўжо не пер шы год 

кан ста ту юць, што ска ра чэн не за па саў ядзер най зброі ідзе 

га лоў ным чы нам за кошт да лей ша га змян шэн ня ад па вед ных 

ар се на лаў ЗША і Ра сіі, на агуль ную до лю якіх пры па дае ка ля 

92 пра цэн таў су свет ных за па саў. У той жа час у гэ тых кра і-

нах рас пра ца ва ны доў га тэр мі но выя пра гра мы па да лей шай 

ма дэр ні за цыі ядзер ных збро е вых сіс тэм.

АБА МА НА ДУ МАЎ ВЯР НУЦ ЦА Ў ПА ЛІ ТЫ КУ
Ко ліш ні прэ зі дэнт ЗША Ба рак Аба ма мо жа вяр нуц ца ў 

па лі ты ку і зноў вы лу чыц ца ад Дэ ма кра тыч най пар тыі на 

на ступ ных прэ зі дэнц кіх вы ба рах у 2020 го дзе. Пра гэ та 

па ве дам ляе ча со піс Vanіty faіr. Ад зна ча ец ца, што ў апош-

нія не каль кі ме ся цаў бы лы гас па дар Бе ла га до ма пра вёў 

су стрэ чы з дзе вяц цю вы со ка па стаў ле ны мі прад стаў ні ка мі 

Дэ ма кра тыч най пар тыі, у тым лі ку з мэ ра мі Нью-Ар ле а на, 

Лос-Ан джэ ле са і Саўт-Бэн да, а так са ма з ад ным з двух га-

лоў ных прэ тэн дэн таў на ро лю кан ды да та ад Дэ ма кра тыч най 

пар тыі на прэ зі дэнц кіх вы ба рах у ЗША ў 2016 го дзе Бер ні 

Сан дэ рсам. Пе ра га во ры з кож ным з па лі ты каў пра цяг ва лі ся 

больш за га дзі ну. Па лі тыч ную ак тыў насць Аба мы ўжо за ўва-

жы лі ў Кан грэ се, ад зна чае Polіtіco.

РЫМ ВЫ РА ШЫ ЛІ АЧЫС ЦІЦЬ АД ЦЫ ГАН
Мі ністр унут ра ных спраў Іта ліі Ма тэа Саль ві ні за явіў пра на-

мер ачыс ціць Рым ад цы ган без да ку мен таў. Яго сло вы пе рад ае 

The Local. Па рас па ра джэн ні кі раў ні ка МУС у ста лі цы пра вя дуць 

пе ра піс цы ган. «Не ле га лаў мы вы пра ва дзі лі па да моў ле нас ці 

з ін шы мі кра і на мі, а тых, якія з'яў ля юц ца італь ян скі мі гра ма-

дзя на мі, на жаль, прый дзец ца па кі нуць», — па скар дзіў ся ён. 

Саль ві ні — лі дар пар тыі «Лі га Поў на чы», якая пе ра маг ла на 

пар ла менц кіх вы ба рах і пад трым лі вае ан ты міг ранц кую па лі-

ты ку. У маі «Лі га» за яў ля ла пра на мер знес ці ўсе не ле галь ныя 

ла ге ры бе жан цаў у італь ян скай ста лі цы, а так са ма ада браць з 

сем' яў дзя цей, якія не на вед ва юць шко лу.

ТРЫ ВУ ГОЛ КА НА ПА ЛЕ О НА 
ПРА ДА ДЗЕ НА 
ЗА 350 ТЫС. ЕЎ РА

Тры ву гол ка, якую На па ле он 

Ба на парт стра ціў пад час біт-

вы пры Ва тэр лоа ў 1815 го дзе, 

бы ла пра да дзе на на аў кцы ё не 

ў Фран цыі за 350 ты сяч еў ра. Як пі шуць за ход нія вы дан ні, 

па чат ко вы кошт экс па на та скла даў 30—40 ты сяч еў ра. Як 

па ве дам ляе аў кцы ён ны дом De Baecque, тры ву гол ку знай шлі 

пас ля ад ступ лен ня фран цу заў пры Ва тэр лоа. Яе ад шу каў 

ка пі тан га ланд скіх дра гу наў Ар ну Ван Зей лен. Ад зна ча ец ца, 

што га лаў ны ўбор змя ніў сем гас па да роў. Ра ней за сна валь-

нік кам па ніі Harіm Group з Паўд нё вай Ка рэі ку піў тры ву гол ку 

На па ле о на за 1,4 міль ё на еў ра. Як вя до ма, На па ле он за час 

свай го кі ра ван ня на сіў ка ля 120 га лаў ных убо раў.

НА ШЛЯ ХУ 
ЗБЛІ ЖЭН НЯ 

ЗА КА НА ДАЎ СТВА
Се сія Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, 

54-я па лі ку, прай шла ў Брэс це
Пе рад пле нар ным па ся джэн нем пар ла мен та-

рыі з абедз вюх кра ін на ве да лі ме ма ры яль ны 

комп лекс «Брэсц кая крэ пасць-ге рой» і ўскла лі 

квет кі да Веч на га агню.

У ра бо це се сіі пры ня лі ўдзел дэ пу та ты Фе дэ раль на-

га схо ду Ра сіі і Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі. Да ўдзе лу бы лі за про ша ны прад стаў ні-

кі Па ста ян на га ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы і па ста ян-

ныя на зі раль ні кі пры Пар ла менц кім схо дзе. Упер шы ню 

ў па ся джэн ні се сіі ўдзель ні ча лі чле ны Ма ла дзёж най 

па ла ты Пар ла менц ка га схо ду, ра шэн не аб ства рэн ні 

якой бы ло пры ня та на па пя рэд няй се сіі.

На па ра дак дня бы ло вы не се на пы тан не аб пра-

цэ се рэа лі за цыі рэ ка мен да цый пар ла менц кіх слу хан-

няў «Зблі жэн не за ка на даў ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

і Ра сій скай Фе дэ ра цыі па пы тан нях роў ных пра воў 

гра ма дзян Са юз най дзяр жа вы», якія прай шлі ле тась 

16 снеж ня ў Бран ску. Удзель ні кі се сіі раз гле дзе лі 

пы тан не аб зблі жэн ні за ка на даў ства дзвюх кра ін у 

га лі не за бес пя чэн ня роў ных умоў гас па да ран ня, ход 

ра бо ты па рэа лі за цыі асноў ных на прам каў фар мі ра-

ван ня і функ цы я на ван ня адзі най на ву ко ва-тэх на ла-

гіч най пра сто ры Са юз най дзяр жа вы.

Больш пад ра бяз ны ма тэ ры ял аб ра бо це се сіі — 

у ад ным з на ступ ных вы пус каў «Со юз-Евразия».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Праб ле мы — 
вы ра шаць

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на га даў, што па пя рэд няе па-

ся джэн не ВДС, пра ве дзе нае 

амаль год та му, бы ло вель мі 

пра дук цый ным, да сяг ну тыя 

на ім да моў ле нас ці ак ты ві за-

ва лі двух ба ко вае су пра цоў-

ніц тва ў мно гіх сфе рах.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр-

жа вы на га даў, што ў 2017 

го дзе быў пе ра адо ле ны пра-

цэс зні жэн ня ўза ем на га та-

ва ра аба ро ту, ба кі вый шлі на 

яго рост. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

да даў, што сён ня важ на за-

ма ца ваць ста ноў чыя тэн дэн-

цыі, за бяс пе чыць да лей шае 

на рошч ван не ганд лё вых ад-

но сін — у тым лі ку за кошт 

лік ві да цыі роз ных бар' е раў, 

а так са ма ства рэн ня роў на га 

кан ку рэнт на га ася род дзя.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так-

са ма ад зна чыў, што ў апош-

ні час ра шэн не ак ту аль ных 

пы тан няў час та пе ра кла да-

ец ца з ад на го ін тэ гра цый на га 

фар ма ту на ін шы — на прык-

лад, на пля цоў ку Еў ра зій ска-

га эка на міч на га са ю за. На 

дум ку бе ла рус ка га лі да ра, 

нам не вар та ра біць гэ та на-

да лей, та му што ў са ю зе ў 

ста не вы ра шаць тыя пы тан-

ні, якія іс ну юць, — ка лі ней-

кія праб ле мы пе ра шка джа-

юць уза е ма ад но сі нам дзвюх 

кра ін, то трэ ба іх вы ра шаць 

тут і ця пер.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі пад крэс ліў: для зна-

хо джан ня кан сэн су су ня ма 

ча го аб мяр коў ваць асоб ныя 

пы тан ні з кра і на мі, якія ў іх 

на огул не за дзей ні ча ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

звяр нуў ува гу на ка ар ды на-

цый ную ро лю Па ста ян на га 

ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы. 

«Яму трэ ба за бяс пе чыць сіс-

тэм нае і рэ гу ляр нае су пра-

цоў ніц тва про філь ных мі ніс-

тэр стваў і ве дам стваў Бе ла-

ру сі і Ра сіі», — да даў ён.

Бе ла рус кі лі дар па пра-

сіў дзяр жаў на га сак ра та ра 

Са юз най дзяр жа вы Ры го ра 

Ра по ту мак сі маль на глы бо ка 

ўні каць у сут насць і вы раз на 

ба чыць ба ланс ін та рэ саў ба-

коў па пы тан нях, што аб мяр-

коў ва юц ца на пля цоў цы Па-

ста ян на га ка мі тэ та. «Ты дзень 

та му я ад даў рас па ра джэн не 

ўра ду, каб ні ад ны пе ра га во-

ры не пра хо дзі лі без удзе лу 

кі раў ні ка на ша га апа ра ту», — 

ска заў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

зна чыў, што знеш не па лі тыч-

нае су пра цоў ніц тва дзвюх 

дзяр жаў но сіць сіс тэм ны і 

шмат пла на вы ха рак тар, Бе-

ла русь і Ра сія вы сту па юць з 

адзі ных або бліз кіх па зі цый 

па цэнт раль ных праб ле мах 

су час на га све ту, пад трым лі-

ва юць ад на ад ну.

«Асаб лі вая тэ ма ў са юз ным 

бу даў ніц тве — аба ро на ін та-

рэ саў на шых гра ма дзян», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт Бе ла-

ру сі. Па вод ле слоў кі раў ні ка 

бе ла рус кай дзяр жа вы, для іх 

за бяс пе ча ны на леж ны ўзро-

вень пра воў і сва бо ды. За раз 

уз ні ка юць пы тан ні з на го ды 

пе ра ся чэн ня бе ла рус ка-ра-

сій скай мя жы — у най блі-

жэй шы час з гэ тым ас пек там 

бу дуць раз бі рац ца.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс-

ліў, што за ло гам пос пе ху 

на шай ін тэ гра цыі за ста юц ца 

між рэ гі я наль ныя су вя зі: ганд-

лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны 

з Бе ла рус сю ма юць 80 суб'-

ек таў Ра сіі, за клю ча ны тры 

сот ні да га во раў аб су пра цоў-

ніц тве на ўзроў ні рэ гі ё наў і 

му ні цы паль ных утва рэн няў.

Ён на га даў, што з 2014 

го да пра вод зяц ца су мес ныя 

фо ру мы рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 

Ра сіі, пя ты па лі ку прой дзе ў 

каст рыч ні ку гэ та га го да ў Ма-

гі лё ве, за пра шэн не Ула дзі мі-

ру Пу ці ну бы ло ад праў ле на.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі так-

са ма да даў, што ад ным з 

клю ча вых пунк таў па рад ку 

з'яў ля ец ца за цвяр джэн не

пры яры тэт ных на прам каў 

і пер ша чар го вых за дач раз-

віц ця Са юз най дзяр жа вы на 

на ступ ныя пяць га доў. Да ку-

мент уклю чае ў ся бе ўвесь 

спектр двух ба ко ва га су пра-

цоў ніц тва, вы зна чае кан-

крэт ныя мэ ты і ін стру мен ты 

іх да сяг нен ня. У рэа лі за цыі 

гэ тых на прам каў па він ны 

быць за дзей ні ча ны ўсе ор-

га ны кі ра ван ня Са юз най 

дзяр жа вы, да даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Су пра цоў ніц тва — 
у пры яры тэ це

«Ха цеў бы із ноў пад крэс-

ліць за ці каў ле насць Ра сіі ў 

да лей шым раз віц ці Са юз-

най дзяр жа вы і на рошч ван-

ні па лі тыч най і эка на міч най 

ін тэ гра цыі з Бе ла рус сю, — 

за явіў Прэ зі дэнт Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі Ула дзі мір Пу цін. — 

У на ступ ным го дзе на шы

кра і ны ад зна ча юць 20-год-

дзе пад пі сан ня Да га во ра аб 

ства рэн ні са ю за. За мі ну лы 

пе ры яд атры ма ла ся шмат ча-

го да біц ца: на рас ціць ганд лё-

ва-ін вес ты цый ныя, на ву ко ва-

тэх на ла гіч ныя, куль тур ныя, 

гу ма ні тар ныя су вя зі, ума ца-

ваць да га вор на-пра ва вую 

ба зу ва ўсіх сфе рах су пра-

цоў ніц тва».

Ула дзі мір Пу цін пад крэс-

ліў, што ад но з клю ча вых пы-

тан няў па ся джэн ня ВДС —

за цвяр джэн не пры яры-

тэт ных на прам каў і пер-

ша чар го вых за дач раз-

віц ця Са юз най дзяр жа вы 

на 2018—2022 га ды. «Гэ ты 

ас но ва твор ны да ку мент вы-

зна чыць клю ча выя ары ен ці-

ры су мес най пра цы на най-

блі жэй шыя пяць га доў», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт Ра сіі.

Па сло вах кі раў ні ка Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі, да лей ша га 

па шы рэн ня і ды вер сі фі ка цыі 

па тра буе ўнут ры са юз ны ган-

даль. «У мі ну лым го дзе та ва-

ра аба рот па вя лі чыў ся амаль

на чвэрць — плюс 23,5 % — 

і да сяг нуў $32,4 млрд. У сту-

дзе ні — кра са ві ку бя гу ча га 

го да да да ло ся яшчэ 18 %. 

Пры за ха ван ні та кой па зі-

тыў най ды на мі кі нам цал кам 

па сі лах вы вес ці ўза ем ны 

ган даль на ўзро вень у $50 

млрд», — упэў не ны Ула дзі-

мір Пу цін.

Бе ла рус кія і ра сій скія кам-

па ніі тра ды цый на ак тыў на 

ін вес ту юць у са юз ныя прад-

пры ем ствы. «Лі чым важ ным 

па сту по ва па ляп шаць дзе-

ла вы і ін вес ты цый ны клі мат, 

пра во дзіць уз год не ную фі нан-

са вую, гра шо ва-крэ дыт ную, 

пад атко вую па лі ты ку», — 

лі чыць кі раў нік ра сій скай 

дзяр жа вы. Ён так са ма ад-

зна чыў су пра цоў ніц тва ў та-

кіх сфе рах, як пра мыс ло вая 

ка а пе ра цыя, энер ге ты ка, за-

клі каў раз ві ваць на ву ко вае, 

са цы яль на-гу ма ні тар нае 

ўза е ма дзе ян не.

Ска за нае 
па цвер дзі лі

Па вы ні ках су стрэ чы прэ-

зі дэн ты зра бі лі за яву для 

СМІ і пад су ма ва лі пра ве-

дзе ныя пе ра га во ры. «Перш 

за ўсё ха чу яшчэ раз цёп ла 

па ві таць Прэ зі дэн та Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі Ула дзі мі ра 

Ула дзі мі ра ві ча Пу ці на на 

бе ла рус кай зям лі. На сён-

няш нім па ся джэн ні Вы шэй-

ша га дзяр жаў на га са ве та 

Са юз най дзяр жа вы мы раз-

гле дзе лі пы тан ні да лей ша га 

двух ба ко ва га су пра цоў ніц-

тва, раз віц ця ін тэ гра цый-

ных пра цэ саў і на рошч ван ня 

ўза е ма дзе ян ня ў эка на міч-

най сфе ры», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Па сло вах Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі, пра ект Са юз най 

дзяр жа вы з'яў ля ец ца ўстой-

лі вай плат фор май для ўма-

ца ван ня бе ла рус ка-ра сій скіх 

ад но сін. Га лоў ная мэ та яго 

за ста ец ца ня змен най — па-

ска рэн не тэм паў са цы яль на-

эка на міч на га раз віц ця дзвюх 

дзяр жаў і па ляп шэн не жыц-

ця на шых на ро даў.

«У мі ну лым го дзе і на 

па чат ку бя гу ча га го да мы 

вый шлі на ста біль ную тра-

ек то рыю рос ту ўза ем на га 

та ва ра аба ро ту. Нам не аб-

ход на за бяс пе чыць да лей-

шае на рошч ван не ганд лё-

вых ад но сін па між дзвю ма 

кра і на мі, у тым лі ку за кошт 

ства рэн ня роў на га кан ку-

рэнт на га ася род дзя, і мы 

гэ тай тэ ме пры свя ці лі наш 

асноў ны час, — ад зна чыў кі-

раў нік бе ла рус кай дзяр жа-

вы. — Важ ным эле мен там 

сён няш ніх пе ра га во раў стаў 

раз гляд пры яры тэт ных на-

прам каў раз віц ця Са юз най 

дзяр жа вы на най блі жэй шае 

пя ці год дзе».

Ад ным з клю ча вых ін стру-

мен таў да сяг нен ня за фік са-

ва ных у гэ тым да ку мен це 

мэт з'яў ля ец ца па вы шэн не 

сіс тэм на га ўза е ма дзе ян ня 

про філь ных ар га ні за цый на-

шых кра ін. Гэ та за да ча ўскла-

дзе на на Па ста ян ны ка мі тэт 

Са юз най дзяр жа вы.

«Мы так са ма ка за лі пра 

важ насць ка ар ды на цыі ра-

бо ты знеш не па лі тыч ных ве-

дам стваў. На шы кра і ны пры-

трым лі ва юц ца адзі ных па зі-

цый па асноў ных су свет ных 

праб ле мах і пад трым лі ва юць 

ад на ад ну ў між на род ных ар-

га ні за цы ях. Так бу дзе заўж-

ды, — упэў не ны бе ла рус кі 

лі дар. — За хоў вае сваю важ-

насць рэа лі за цыя Пра гра мы 

ўзгод не ных дзе ян няў у га лі не 

знеш няй па лі ты кі дзяр жаў — 

удзель ніц Да га во ра аб ства-

рэн ні Са юз най дзяр жа вы на 

2018—2019 га ды. Мы і на-

да лей бу дзем ка ар ды на ваць

па ды хо ды да праб лем рэ гі я -

наль най і агуль на еў ра пей-

скай бяс пе кі, су мес нае про-

ці дзе ян не но вым вы клі кам і 

па гро зам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за пэў ніў, што спрэч ныя пы-

тан ні, якія час ад ча су ўзні-

ка юць у бе ла рус ка-ра сій-

скіх ад но сі нах, тра ды цый на 

бу дуць вы ра шац ца ў ду ху 

ўза е ма ра зу мен ня і кам пра мі-

су, што ўжо ў прын цы пе на-

шы ве дам ствы ро бяць. «Гэ та 

яшчэ раз бы ло па цвер джа-

на і на ма ёй су стрэ чы з Ула-

дзі мі рам Ула дзі мі ра ві чам, і 

не па срэд на ў хо дзе мі ну ла-

га па ся джэн ня Вы шэй ша га 

дзярж са ве та», — па ве да міў 

бе ла рус кі лі дар.

«Мы ма ем на мер пра цяг-

ваць кан струк тыў ны дыя лог 

па ўсіх на прам ках су пра-

цоў ніц тва. Для ўстой лі ва га 

раз віц ця на шых кра ін і па-

вы шэн ня ўзроў ню даб ра бы-

ту на ро даў бу дзе за дзей ні-

ча ны ўвесь па тэн цы ял Са юз-

най дзяр жа вы. Пе ра ка на ны, 

што ў нас сён ня атры ма ла ся 

на даць знач ны ім пульс да-

лей ша му ўма ца ван ню брац-

ка га парт нёр ства Бе ла ру сі і 

Ра сіі», — ска заў Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі.

У сваю чар гу Ула дзі мір 

Пу цін па дзя ка ваў бе ла рус-

ка му бо ку за цёп лы пры ём 

і па цвер дзіў на ме ры Ра сіі і 

на да лей раз ві ваць су пра цоў-

ніц тва з Бе ла рус сю.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

ПА-БРАТЭРСКУПА-БРАТЭРСКУ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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