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Паў ноч ная Ка рэя пра па на ва ла кра і нам аб' яд нац ца 
су праць санк цый ЗША

Паў ноч ная Ка рэя пра па на ва ла 

ства рыць між на род ную пра ва вую 

сіс тэ му для зняц ця аме ры кан скіх 

санк цый. Та кую за яву зра біў на-

мес нік стар шы ні Цэнт раль на га су да 

КНДР У Сан Чхоль пад час Між на-

род на га юры дыч на га фо ру му кра ін 

Азі яц ка-Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на ва 

Ула дзі вас то ку. «Зняц це санк цый ЗША ака жа ста ноў чы эфект на раз-

віц цё кра ін Азі яц ка-Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на і на ста біль насць і мір на 

Ка рэй скім паў вост ра ве», — за ўва жыў ён. На дум ку Пхень я на, не аб-

ход на вы пра ца ваць спо саб про ці дзей ні чаць Злу ча ным Шта там, каб 

да сяг нуць між на род най роў на сці і спра вяд лі вас ці. «Па лі тыч ныя і юры-

дыч ныя ар га ні за цыі па він ны за клі каць Ва шынг тон ад ка заць за свае 

дзе ян ні і даць не за леж ную юры дыч ную ацэн ку яго без за кон ню», —

ад зна чыў прад стаў нік КНДР. Ён так са ма пад крэс ліў, што аб ме жа-

валь ныя ме ры ЗША — ін стру мент сі лы і ма ні пу ля цыі.

Пар ла мент Шве цыі не пра цяг нуў ман дат дзе ю ча га 
прэм' е ра па вы ні ках вы ба раў

Пар ла мент Шве цыі не пад тры маў кан ды да ту ру дзе ю ча га прэм' ер-

мі ніст ра са цы ял-дэ ма кра та Стэ фа на Лё ве на для фар мі ра ван ня ўра да 

кра і ны па вы ні ках пар ла менц кіх вы ба раў. Як па ве дам ляе вы дан не 

Local, су праць Лё ве на пра га ла са ва лі 204 дэ пу та ты з 349. Не аб ход-

насць га ла са ван ня бы ла вы клі ка ная тым, што ні ад на з пар тый і ні 

адзін з па лі тыч ных бло каў не на бра лі па вы ні ках мі ну лых вы ба раў 

боль шас ці га ла соў, та му на фар мі ра ван не ўра да прэ тэн дуе і апа зі цыя. 

У трой цы най буй ней шых у Шве цыі пар тый па вы ні ках пра ве дзе ных 

вы ба раў на пер шым мес цы — са цы ял-дэ ма кра ты (28,3 пра цэн та), за 

імі ідуць апа зі цый ная лі бе раль на-кан сер ва тыў ная пар тыя з 19,8 пра-

цэн та і «Дэ ма кра ты Шве цыі» (17,5 пра цэн та). Вы ні кі га ла са ван ня ў 

пар ла мен це азна ча юць, што Лё вен уз на ча ліць пе ра ход ны ўрад, а двум 

па лі тыч ным бло кам Шве цыі трэ ба бу дзе вес ці скла да ныя пе ра мо вы 

пра тое, хто ме на ві та ста не прэм' е рам і якія ме на ві та пар тыі бу дуць 

су пра цоў ні чаць ад на з ад ной у пар ла мен це.

Аст ра но мы знай шлі дзіў ную кры ні цу свят ла
Кас міч ная пра сто ра поў ная не звы чай ных сіг на лаў і кры ніц вы пра-

мень ван ня, пры ро да якіх усё яшчэ не яс ная аст ра фі зі кам. Ця пер жа 

аст ра но мы вы яві лі но вую не зра зу ме лую кры ні цу, гэ тым ра зам у інф-

ра чыр во ным (цеп ла вым) дыя па зо не элект ра маг ніт на га вы пра мень-

ван ня. Вы яў ле на яна на ву коў ца мі пры да па мо зе кас міч на га тэ ле ско па 

Hubble ў ва ко лі цах ней трон най зор кі, раз ме шча най у ад нос най бліз ка-

сці ад Сон ца — ка ля 800 свет ла вых га доў. Дзіў нае вы пра мень ван не 

бы ло вы яў ле на гру пай да след чы каў з уні вер сі тэ та шта та Пен сіль ва нія 

(ЗША) у су пра цоў ніц тве з ту рэц кі мі на ву коў ца мі. Вы ву чэн не кры ні цы 

вы пра мень ван ня да па мо жа лепш зра зу мець эва лю цыю ней трон ных 

зо рак — над звы чай шчыль ных аб' ек таў, якія за ста юц ца на мес цы 

звыш но вых вы бу хаў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Вы хад у Аф ры ку

Пра гэ та за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад час вы ступ-

лен ня на цы ры мо ніі ўру чэн ня 

да вер чых гра мат. Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі пры няў да вер чыя 

гра ма ты па слоў 12 дзяр жаў — 

Ар ген ці ны, Бос ніі і Гер ца га-

ві ны, Венг рыі, Ін дыі, Іар да-

ніі, Іра ка, Мек сі кі, Па на мы, 

Пар ту га ліі, Ра сіі, Са удаў скай 

Ара віі, а так са ма Су да на.

Кі раў нік дзяр жа вы па ві таў усіх 

пры сут ных на гас цін най бе ла рус-

кай зям лі і па він ша ваў з па чат кам 

но ва га эта пу ў дып ла ма тыч най 

кар' е ры, а так са ма з пер шым афі-

цый ным ра бо чым днём у ста ту се 

кі раў ні коў мі сій сва іх дзяр жаў у 

Бе ла ру сі.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што 

Бе ла русь — гэ та еў ра пей ская 

дзяр жа ва, якая ша нуе свой су ве-

рэ ні тэт і пас ля доў на рэа лі зуе мі ра-

люб ную шмат век тар ную знеш нюю 

па лі ты ку. «На шы па ды хо ды доб ра 

вя до мыя. Бе ла ру сы ад да ныя сва-

бо дзе і не за леж нас ці, адзін ству і 

зго дзе, ства рэн ню і пра грэ су», — 

ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў: пры гэ тым Бе ла русь не ро біць 

вы бар па між Ус хо дам і За ха дам, 

імк нец ца вы бу доў ваць з усі мі 

парт нё ра мі без вы клю чэн няў раў-

на праў ныя па лі тыч ныя і ўза е ма-

вы гад ныя эка на міч ныя ад но сі ны. 

Акра мя та го, на ша кра і на на цэ ле-

на на дыя лог без ціс ку і пры му су, 

па двой ных стан дар таў і ўмя шан ня 

ва ўнут ра ныя спра вы су ве рэн ных 

дзяр жаў, за пэў ніў Прэ зі дэнт.

«Як пе ра ка на ны пра ціў нік кан-

фран та цыі і до нар бяс пе кі ў рэ гі ё не 

Бе ла русь вы сту пае за вы ра шэн не 

кан флік таў вы ключ на мір ным шля-

хам. Мы на стой лі ва пра цу ем над 

па шы рэн нем ко ла сва іх ад на дум-

цаў. Толь кі аб' яд наў шы на ма ган ні ў 

гэ тым кі рун ку, мож на за бяс пе чыць 

нар маль нае, кам форт нае су іс на-

ван не дзяр жаў і доў га ча ка ны спа-

кой», — да даў ён.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі-

да ра, ме на ві та та кой ло гі кай і кі-

ра ва лі ся ў на шай кра і не, ка лі пра-

па на ва лі па чаць но вую шы ро кую 

дыс ку сію па праб ле ме еў ра пей-

скай і між на род най бяс пе кі. Яна, 

па ана ло гіі з Хель сінк скім пра-

цэ сам, за клі ка ная са дзей ні чаць 

вы ра шэн ню на за па ша ных су пя-

рэч нас цяў па між дзяр жа ва мі на 

шы ро кай пра сто ры Еў ра-Ат лан-

ты кі і Еў ра зіі, ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт кан ста та ваў, што ў 

га лі не эка на міч ных рэ фор маў Бе-

ла русь аб ра ла шлях эва лю цый ных 

ры нач ных пе ра ўтва рэн няў, які вы-

клю чае ба лю чыя шо кі для лю дзей. 

Дзя ку ю чы сіс тэм ным ме рам па 

спра шчэн ні ад мі ніст ра цый ных 

пра цэ дур, лік ві да цыі за ліш ніх бар'-

е раў і аб ме жа ван няў удас ка наль-

ва юц ца ўмо вы вя дзен ня біз не су і 

са ма рэа лі за цыі гра ма дзян.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы 

звяр нуў ува гу на той факт, што 

ры нач ны па ча так у эка но мі цы ў 

на шай кра і не спа лу ча ец ца з са цы-

яль на ад каз най па лі ты кай. Знач-

ныя на ма ган ні на кі роў ва юц ца на 

за бес пя чэн не за ня тас ці на сель ніц-

тва, да ступ нас ці аду ка цыі, ахо вы 

зда роўя, са цы яль ных га ран тый, на 

па вы шэн не іх уз роў ню. «У цэнт ры 

ўва гі дзяр жа вы — ча ла век з яго 

за пы та мі, па трэ ба мі, тры во га мі і 

на дзея мі», — да даў ён.

«Мы га на рым ся тым, што ў 

Бе ла ру сі ўла да не ада рва ная ад 

на ро да. Не су мня ва ю ся, што ў пе-

ры яд ва шай ка дэн цыі вы ўба чы це 

ня ма ла пры кла даў, якія па цвяр-

джа юць мае сло вы», — за явіў бе-

ла рус кі лі дар.

Па вод ле яго слоў, Бе ла русь 

га то ва дзя ліц ца сва ім во пы там 

пе ра ўтва рэн няў у эка на міч най і 

ін шых сфе рах, ад кры та для за па-

зы чан ня най леп шых за меж ных 

на пра цо вак. Акра мя та го, на ша 

кра і на заў сё ды бу дзе ад каз ным, 

прад ка заль ным і на дзей ным парт-

нё рам, за пэў ніў ён.

Ад кры тыя да кож на га
Пас ля гэ та га Аляк сандр Лу ка-

шэн ка тра ды цый на ска заў не каль-

кі слоў пра ад но сі ны Бе ла ру сі з 

кож най з прад стаў ле ных кра ін.

Ра сію бе ла рус кі лі дар на зваў 

стра тэ гіч ным са юз ні кам. Ён да даў, 

што мы су мес на ства ра ем год ную 

бу ду чы ню для на шых брац кіх на-

ро даў, бе ра жом бліз кія і зра зу ме-

лыя нам каш тоў нас ці, раз ві ва ем 

ін тэ гра цый ныя пра цэ сы ў рам ках 

Са юз най дзяр жа вы, ЕА ЭС і ін шых 

аб' яд нан няў. Акра мя та го, у нас 

ня ма ла да сяг нен няў і ў сфе ры 

роў на сці пра воў гра ма дзян, эка-

на міч най ін тэ гра цыі, пра соў ван ні 

агуль ных ін та рэ саў на між на род-

най арэ не.

«Я вель мі раз ліч ваю на тое, 

што но вы ра сій скі па сол зро біць 

усё, што ад яго за ле жыць, каб 

пры мно жыць ужо да сяг ну тае на 

гэ тым шля ху, на даць но вы ім-

пульс уза е ма дзе ян ню ва ўсіх 

сфе рах. Тым больш з Прэ зі дэн-

там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным 

зу сім ня даў на, вам вя до ма, мы 

пра вя лі грун тоў ныя пе ра га во ры 

па бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сі нах 

і да сяг ну лі да моў ле нас цяў па ўсіх 

пы тан нях, якія ста яць на па рад-

ку дня, — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Пе ра ка на ны, што 

ў вас, Мі ха іл Вік та ра віч (Ба біч. — 

«Звяз да»), ма юц ца для гэ та га 

не аб ход ныя маг чы мас ці і, як мне 

Прэ зі дэнт ска заў, най шы рэй шыя 

паў на моц твы».

Што да ты чыц ца Венг рыі, то з 

гэ тай кра і най у Бе ла ру сі ўста на-

ві ла ся ат мас фе ра да ве ру і па ва гі. 

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, на-

ша кра і на вы со ка цэ ніць пад трым-

ку па пы тан ні ад ме ны санк цый ЕС 

у да чы нен ні да Бе ла ру сі. Акра мя 

та го, Прэ зі дэнт пад крэс ліў: у Бе-

ла ру сі ёсць жа дан не па вы шаць 

уз ро вень двух ба ко вых ад но сін.

Прэ зі дэнт ад зна чыў га тоў насць 

да да лей шай ак ты ві за цыі су пра-

цоў ніц тва з Бос ні яй і Гер ца га ві-

най. Аб ад но сі нах з Пар ту га лі яй 

бе ла рус кі лі дар ска заў на ступ нае: 

«Ба чым па тэн цы ял для на рошч-

ван ня ўза е ма дзе ян ня, за ці каў ле-

ны ў зба лан са ва ным рос це та ва-

ра аба ро ту, па ве лі чэн ні аб' ёмаў 

экс пар ту».

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка-

шэн ка раз ліч вае на за ці каў ле ны 

па ды ход па сла Ін дыі да змяс тоў-

на га на паў нен ня двух ба ко ва га 

дыя ло гу. Да моў ле нас ці, да сяг ну-

тыя на вы шэй шым уз роў ні, ства-

ра юць уні каль ныя маг чы мас ці для 

рэа лі за цыі но вых су мес ных пра ек-

таў у роз ных га лі нах.

На дум ку Прэ зі дэн та, перс пек-

тыў ным парт нё рам для Бе ла ру сі 

з'яў ля ец ца Са удаў ская Ара вія, па-

коль кі з ёй па спя хо ва раз ві ва ец ца 

су пра цоў ніц тва ў на ву ко ва-тэх ніч-

най сфе ры, акра мя та го, пры хо-

дзіць час за няц ца ўза е ма вы гад-

ным ганд лем і ін вес ты цы я мі.

Бе ла рус кі лі дар да даў, што 

ёсць ня дрэн ныя маг чы мас ці для 

па глыб лен ня эка на міч ных кан так-

таў з Іра кам і Іар да ні яй. Бе ла русь 

раз ліч вае на да па мо гу па слоў 

дзе ла вым ко лам у на ладж ван ні і 

па шы рэн ні су вя зяў у пра мыс ло-

вас ці, хар чо вай ін дуст рыі, сель-

скай гас па дар цы.

«Асаб лі выя сло вы ха чу ад ра-

са ваць пер ша му па слу Су да на ў 

Бе ла ру сі. Ад крыц цё па соль ства 

ва шай рэс пуб лі кі ў Мін ску мы 

рас цэнь ва ем не толь кі як важ ны 

па лі тыч ны жэст, але і як на мер 

су да нска га бо ку сур' ёз на ўзяц ца 

за прак тыч ную рэа лі за цыю да-

моў ле нас цяў, да сяг ну тых у хо-

дзе май го ві зі ту ў Хар тум год та-

му», — звяр нуў ува гу Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў 

над зею на за ха ван не ста ноў чай 

ды на мі кі і прак тыч ную ад да чу ад 

дыя ло гу з Ар ген ці най. На яго дум-

ку, ужо на пра ца ва ны па тэн цы ял 

неабходна на кі ра ваць у па трэб нае 

рэ чы шча, больш ак тыў на вы ка-

рыс тоў ваць маг чы мас ці рэ гі я наль-

ных ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў.

«Лі чым важ ным ак ты ві за ваць 

ад но сі ны з Мек сі кай. На коль кі мне 

вя до ма, пе рад умо вы для на рошч-

ван ня су пра цоў ніц тва ў ганд лё вай, 

ін вес ты цый най і ін шых сфе рах ма-

юц ца. Да вай це пра ца ваць ра зам 

на ўза е ма вы гад ных умо вах», — 

ска заў Прэ зі дэнт.

У якас ці перс пек тыў на га парт-

нё ра ў рэ гі ё не раз гля да ец ца Па-

на ма.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

МЫ НЕ ДЗЕ ЛІМ КРА І НЫ
Бе ла русь не ро біць вы бар па між Ус хо дам і За ха дам

 У тэ му
Пе рад па чат кам цы ры мо ніі з жур на ліс та мі па гу та рыў Над звы-

чай ны і Паў на моц ны Па сол Ра сіі ў Бе ла ру сі Мі ха іл БА БІЧ.

Ён ад зна чыў, што яго пры ход не вар та на зы ваць но вым эта пам, 

гэ та прадаўжэнне су мес най ра бо ты, якая вя ла ся на пра ця гу мно гіх 

га доў. На дум ку Мі ха і ла Ба бі ча, ця пер пе рад све там ста яць но выя 

вы клі кі, яны таксама ста яць і пе рад эка но мі ка мі Ра сіі і Бе ла ру сі.

Па вод ле яго слоў, ад бы ла ся пла на вая ра та цыя. «Тая ра бо та, якая 

бы ла ра ней пра ве дзе на, мы яе ацэнь ва ем ста ноў ча, пра гэ та ка заў 

і наш Прэ зі дэнт, і Аляк сандр Ры го ра віч до сыць пад ра бяз на. На ту-

раль на, не аб ход ныя на ва цыі і ды на мі ка з улі кам тых ра шэн няў, якія 

бы лі пры ня тыя ў тым лі ку і ў Со чы дву ма Прэ зі дэн та мі. Без умоў на, 

усё гэ та бу дзе рэа лі за ва на прак тыч най дзей нас цю на тым эта пе, на 

якім нам трэ ба бу дзе пра ца ваць», — ска заў Над звы чай ны і Паў на-

моц ны Па сол Ра сіі.

Што да ты чыц ца пе ра га во раў, якія прай шлі ў Со чы, то тут Мі ха іл 

Ба біч на га даў, што на най блі жэй шай су стрэ чы кі раў ні коў дзяр жаў 

у Ду шан бэ бу дуць кан чат ко ва ўзгод не ны не ка то рыя дэ та лі, пас ля 

ча го аб вес цяць афі цый ныя вы ні кі.

«Ка лі ка заць пра тое, што ўжо сён ня мож на адзначыць, вель мі ста-

ноў чыя і год ныя вы ні кі да стат ко ва ін тэн сіў на га пе ра гаворна га пра цэ су. 

На шы парт нё ры, бяс спрэч на, бу дуць за да во ле ныя гэ ты мі вы ні ка мі», — 

пад крэс ліў ён.

Дып ла мат за явіў, што на стро е ны зра біць усё для та го, каб на шы 

ад но сі ны бы лі па-са праўд на му брац кі мі, ума цоў ва лі ся, каб бы ла паў-

на вар тас ная эка на міч ная ін тэ гра цыя, раз ві ваў ся па лі тыч ны са юз, а 

Са юз ная дзяр жа ва бы ла на поў не на рэ аль ным змес там.

У за вяр шэн ні ён зноў пад крэс ліў: ні я кіх за віс лых пы тан няў па 

вы ні ках пе ра га во раў у Со чы не за ста ло ся, усе яны ма юць ра шэн не, 

ста ноў чае і кан струк тыў нае.

Ра бо чы ві зіт у Та джы кі стан

У той жа дзень Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пры няў з дак ла-

дам кі раў ні ка спраў Прэ зі дэн-

та Вік та ра Шэй ма на.

Вік тар Шэй ман да ла жыў бе ла-

рус ка му лі да ру аб сва ім ві зі це ў 

Рэс пуб лі ку Зім баб вэ. Пад час па-

езд кі прай шлі пе ра га во ры з Прэ-

зі дэн там Зім баб вэ Эмер са нам 

Мнан гаг вам, стар шы нёй Рэ зер-

во ва га бан ка, а так са ма вя ду чы мі 

мі ніст ра мі, якія ку ры ру юць сфе ры 

за меж ных спраў і між на род на га 

ганд лю, гор най зда бы чы і раз віц-

ця зда быў ной га лі ны, сель скай 

гас па дар кі, транс пар ту і раз віц ця 

інф ра струк ту ры.

Ба кі аб мер ка ва лі сфе ры для да-

лей шай ра бо ты — сель скую гас па-

дар ку, транс парт, ла гіс ты ку, элект-

ра энер ге тыч ную сфе ру, бу даў ніц-

тва, аду ка цыю, ва ен на-тэх ніч нае 

су пра цоў ніц тва, а так са ма па стаў кі 

ў Зім баб вэ бе ла рус кай тэх ні кі.

Па не ка то рых кі рун ках бы лі да-

сяг ну ты па гад нен ні. Ся род іх — аб 

ства рэн ні прад пры ем стваў, пра пра-

цоў цы пы тан няў у га лі не су мес на га 

раз віц ця інф ра струк ту ры, бу даў ніц-

тве чыгунак, аў та ма біль ных да рог, 

ства рэн ні ла гіс тыч ных цэнт раў, 

а так са ма аб ра бо чай гру пе па ад-

па вед ных кі рун ках.

Да рэ чы, яшчэ ба кі пад пі са лі 

кант рак ты на па стаў кі ле са на рых-

тоў чай, да рож на-бу даў ні чай і гру-

за вой тэх ні кі на су му амаль шэсць 

дзя сят каў міль ё наў до ла раў.

Яшчэ на су стрэ чы аб мер ка ва лі 

і перс пек тыў ныя ва ры ян ты ра бо ты 

Кі раў ніц тва спра ва мі ў на шай кра і -

не — гэ та пе ра пра цоў ка і вы твор-

часць сель гас пра дук цыі, сфе ра ін-

фар ма цый ных тэх на ло гій.

Па вод ле БелТА.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка-
шэн ка 27 ве рас ня на кі ру ец ца 
з ра бо чым ві зі там у Рэс пуб лі-
ку Та джы кі стан для ўдзе лу ў 
па ся джэн ні Са ве та кі раў ні коў 
дзяр жаў — удзель ніц Са друж-
нас ці Не за леж ных Дзяр жаў, 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе-
ла рус ка га лі да ра.

Пе ра га вор ная част ка са мі ту бу-
дзе ўклю чаць у ся бе па ся джэн ні 
кі раў ні коў дзяр жаў у вуз кім і па-
шы ра ным фар ма тах. Прэ зі дэн ты 
раз гле дзяць і пры муць ра шэн ні 
як па пы тан нях бя гу чай дзей нас ці 

Са друж нас ці, так і па раз віц ці да-

лей ша га ўза е ма дзе ян ня ў роз ных 

сфе рах па клю ча вых кі рун ках.

Ча ка ец ца так са ма, што на па лях 

са мі ту ў Ду шан бэ Аляк сандр Лу-

ка шэн ка пра вя дзе шэ раг су стрэч і 

пе ра га во раў з за меж ны мі лі да ра мі 

па па рад ках дня двух ба ко ва га су-

пра цоў ніц тва.

За рам ка мі са мі ту за пла на ва ны 

двух ба ко выя бе ла рус ка-та джык скія 

ме ра пры ем ствы. Аляк сандр Лу ка-

шэн ка і Эма ма лі Рах мон аб мяр ку-

юць най больш ак ту аль ныя пы тан ні 

ўза е ма дзе ян ня дзвюх кра ін і пра-

кант ра лю юць ход рэа лі за цыі ра ней-

шых да моў ле нас цяў.


