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Та кое мер ка ван не пра Ка зах-

стан вы ка заў Прэ зі дэнт пад час 

су стрэ чы са стар шы нёй Се на-

та Пар ла мен та Рэс пуб лі кі Ка-

зах стан Ка сы мам-Жа мар там 

Та ка е вым.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што ня ма не аб ход нас ці ка заць пра 

бе ла рус ка-ка зах стан скія ад но сі-

ны, па коль кі гэ та ад но сі ны бліз кіх 

дзяр жаў. «Мы заў сё ды бу дзем гэ-

 тай па лі ты кі пры трым лі вац ца. 

У нас вель мі сяб роў скія ад но сі ны з 

ва шым Прэ зі дэн там, мы шмат ча му 

ву чым ся адзін у ад на го», — ад зна-

чыў ён.

Ён аха рак та ры за ваў ад но сі ны 

пар ла мен таў дзвюх кра ін як доб-

рыя, так са ма як і ад но сі ны па між іх 

кі раў ні ка мі. Прэ зі дэнт па дзя ка ваў 

стар шы ні Се на та за тое, што той 

знай шоў час пры ехаць у Бе ла русь 

на су стрэ чу Асноў най гру пы Мюн-

хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе цы. 

«Ка рыс ная гэ тая кан фе рэн цыя, 

я на ват не ча каў, што ад яе мо жа 

быць та кая ка рысць. Ві даць па зі цыі 

роз ных кра ін, асаб лі ва якія су праць-

ста яць ад на ад ной», — за явіў ён.

Бе ла рус кі лі дар да даў, што лі та-

раль на праз не каль кі дзён яны зноў 

су стрэ нуц ца ў Аста не на са мі це 

АДКБ, каб аб мер ка ваць шмат лі кія 

пы тан ні, у тым лі ку — рэ фар ма ван-

не гэ тай ар га ні за цыі, уз мац нен не яе 

ро лі ў між на род ных спра вах у гэ ты 

ня прос ты час.

Ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны 

па між Бе ла рус сю і Ка зах ста нам кі-

раў нік дзяр жа вы на зваў вель мі доб-

ры мі, рост та ва ра аба ро ту — пад 

40 %, ад нак гэ та, на яго дум ку, не 

тое, што мо жа быць па між на шы-

мі кра і на мі. «У нас ня ма ні я кіх за-

ба ро не ных тэм і на сця ро жа нас ці ў 

да чы нен ні да вы твор час ці і біз не су, 

ва шых лю дзей, — ад зна чыў Прэ зі-

 дэнт. — Мы пра па на ва лі, зда ва ла ся б,

са мыя не рэа лі за ва льныя рэ чы для 

Ка зах ста на ў пла не ства рэн ня су-

мес най вы твор час ці на ба зе «Гом-

сель ма ша», ува хо джан не ў ка пі тал 

ва шай кра і ны. І па стаў кі ўза ем ныя — 

гэ та ўжо не пы тан не ганд лю. Мы

больш глы бо кія ма ем ад но сі ны. Мы 

па він ны ра зу мець, што ў гэ тым на-

прам ку мы бу дзем дзей ні чаць, ка лі 

ў вас бу дзе на гэ та во ля».

Сло вам, бе ла рус кі лі дар ад зна-

чыў, што Бе ла русь бу дзе раз ві ваць 

з Ка зах ста нам са мыя цес ныя і доб-

рыя ад но сі ны. Ён пад крэс ліў: Ка-

зах стан — на дзей ны стра тэ гіч ны 

парт нёр для на шай кра і ны.

У ад каз стар шы ня Се на та па дзя-

ка ваў Прэ зі дэн ту за маг чы масць су-

стрэ чы, на ват ня гле дзя чы на вель мі 

шчыль ны гра фік.

Што да ты чыц ца Мюн хен скай 

кан фе рэн цыі, то стар шы ня Се на та 

па він ша ваў бе ла рус ка га лі да ра з 

бліс ку чай пра мо вай. Ён ад зна чыў, 

што і ін шыя ўдзель ні кі ме ра пры ем-

ства вель мі вы со кай дум кі пра вы-

ступ лен не Прэ зі дэн та. Ка сым-Жа-

март Та ка еў на зваў вы ступ лен не 

ад кры тым і дзе ла вым, мож на ска-

заць, шчод рым на вель мі сур' ёз ныя 

сіг на лы ў ад рас між на род най — і 

еў ра пей скай у пры ват нас ці — су-

поль нас ці.

***
Учо ра стар шы ня Са ве та Рэс-

пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Мі ха іл Мяс ні ко віч 

і стар шы ня Се на та Пар ла мен та 

Ка зах ста на Ка сым-Жа март Та ка-

еў пад пі са лі пра та кол верх ніх па лат 

пар ла мен таў дзвюх кра ін аб ства-

рэн ні пад ка мі сій па раз віц ці су пра-

цоў ніц тва ў іна ва цый най сфе ры.

«Я лі чу, што гэ ты да ку мент — 

по зірк у бу ду чы ню, бо тра ды цый-

ныя га лі ны, ка неш не, раз ві ва юц-

ца, але гэ та мо гуць быць тры-пяць 

пра цэн таў рос ту ў год, а па трэб ны 

пра рыў. Іна ва цый ны кі ру нак — гэ та 

на ву ка ё міс тыя і ў мен шай сту пе-

ні ма тэ ры я ла ё міс тыя вы твор час ці 

з вы со кай до ляй да баў ле най вар-

тас ці дзя ку ю чы ін тэ ле кту аль на му 

кам па не нту», — за явіў жур на ліс там 

пас ля цы ры мо ніі пад пі сан ня Мі ха іл 

Мяс ні ко віч.

На пя рэ дад ні ў верх няй па ла це 

бе ла рус ка га пар ла мен та ад бы лі ся 

пе ра га во ры з ка зах стан скай пар-

ла менц кай дэ ле га цы яй па шы ро кім 

ко ле двух ба ко вых ад но сін — ганд-

лё ва-эка на міч ным, ін вес ты цый-

ным, гу ма ні тар ным су пра цоў ніц-

тве. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 

так са ма па дзя ка ваў ка зах стан скім 

ка ле гам за ўва гу да эт ніч ных бе ла-

ру саў, якія пра жы ва юць на тэ ры то-

рыі Ка зах ста на. Ён ад зна чыў, што 

Са вет Рэс пуб лі кі ўдзя ляе вя лі кую 

ўва гу пад трым цы су вя зяў з су ай-

чын ні ка мі за мя жой. «Мы звяр та-

ем на гэ та ўва гу і нам не абы яка вы 

стан на шых су ай чын ні каў за мя-

жой. Мы пра іх па мя та ем і ад соч-

ва ем пы тан ні, якія іх хва лю юць», —

ска заў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НА ДЗЕЙ НЫ СТРА ТЭ ГІЧ НЫ ПАРТ НЁР

Пра гэ та за явіў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на 

су стрэ чы з прэм' ер-

мі ніст рам Рэс пуб лі кі 

Мал до ва Паў лам Фі-

лі пам.

«Вя до ма, з Мал до вай 

у нас су пра цоў ніц тва даў-

няе. Мы ўжо вы зна чы лі ся, 

па мно гіх на прам ках ідзе 

ра бо та. У нас і та ва ра аба-

рот пры стой ны, але на 

паў міль яр да трэ ба вы хо-

дзіць ад на знач на, — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт. — Мы 

ма ем та кія маг чы мас ці. 

Трэ ба да да ваць да тра-

ды цый ных на прам каў на-

ша га су пра цоў ніц тва тыя, 

якія ад сут ні ча юць».

Акра мя та го, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка рас ка заў аб 

ня даў няй су стрэ чы з Прэ-

зі дэн там Укра і ны Пят ром 

Па ра шэн кам у Го ме лі. 

На ёй ба кі аб мер ка ва лі ў 

тым лі ку і раз віц цё ад но сін 

з Мал до вай. «Я атры маў 

поў ную пад трым ку і за пэў-

ні ван ні, што Укра і на заў сё-

ды бу дзе спры яць на ша му 

су пра цоў ніц тву», — ад зна-

чыў Прэ зі дэнт.

Так са ма кі раў нік дзяр-

жа вы вы ка заў ся з на го ды 

за пус ку авія рэй са па між 

Кі шы нё вам і Мінск ам: «Гэ-

та но вае акно маг чы мас-

цяў. Вось ён, да дат ко вы 

пра ект, пра які мы з ва мі 

ка лісь ці да маў ля лі ся. На-

рэш це мы яго па ча лі рэа-

лі зоў ваць».

Аляк сандр Лу ка шэн-

ка звяр нуў ува гу, што су-

пра цоў ніц тва на шых кра ін 

грун ту ец ца не на даб ра-

чын нас ці — лю быя двух-

ба ко выя кант рак ты рэн та-

бель ныя, яны вы гад ныя і 

Мал до ве, і Бе ла ру сі.

Бе ла рус кі лі дар ад зна-

чыў да па мо гу Мал до вы з 

на сен нем ку ку ру зы. Сё ле-

та мы атры ма лі ня дрэн ны 

ўра джай гэ тай куль ту ры — 

паў та ра міль ё на тон.

Па вод ле слоў бе ла-

рус ка га лі да ра, Бе ла русь 

і Мал до ва не прад' яў ля-

юць ад на ад ной ні я кіх па-

пя рэд ніх умоў. Ён да даў, 

што Бе ла русь ус пры мае 

Мал до ву та кой, якая яна 

ёсць, ра зу мее вы бар 

асноў ных ары ен ці раў, 

так са ма як і Мал до ва ра-

зу мее на шу кра і ну.

У ад каз Па вел Фі ліп 

ска заў, што, ка лі ба кі ка-

жуць аб су пра цоў ніц тве, 

аб дып ла ма тыч ных ад но-

сі нах, прос тыя лю дзі гля-

дзяць на гэ та як на ней кую 

фар маль ную фа зу, але на 

гэ ты раз на ро ду пра дэ-

ман стра ва лі кан крэт ныя 

дзе ян ні. «На прык лад, гэ-

ты пра мы рэйс Кі шы нёў — 

Мінск, на якім я пры ля цеў, 

быў ад ным з пер шых па са-

жы раў», — ска заў ён.

Прэм' ер-мі ністр па га-

дзіў ся з тым, што рэйс бу-

дзе за гру жа ны. Яшчэ як 

прык лад кан крэт ных вы ні-

каў су пра цоў ніц тва ён на-

зваў бе ла рус кія тра лей бу-

сы, якія ез дзяць па ву лі цах 

Кі шы нё ва. Ён за пэў ніў, 

што і па ін шых пра ек тах 

спра вы ідуць доб ра.

Ула дзі слаў 

ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

МАРШ РУТ ПА БУ ДА ВА НЫ: МІНСК — КІ ШЫ НЁЎ
Бе ла ру сі трэ ба вы хо дзіць на паў міль ярд ны та ва ра аба рот з Мал до вай

Ра сія, Іран і Ін дыя ма юць на мер ства рыць 
аль тэр на ты ву Су эц ка му ка на лу

Ра сія, Іран і Ін дыя пла ну-

юць пе ра бу да ваць ла гіс ты ку 

ў азі яц кім рэ гі ё не і за пус ціць 

но вы між на род ны транс-

парт ны ка лі дор, які бу дзе 

аль тэр на ты вай Су эц ка му 

ка на лу. Пра гэ та га во рыц ца ў па ве дам лен ні ін дый ска га 

мі ніс тэр ства ганд лю і пра мыс ло вас ці.

Но вы транс парт ны ка лі дор пра цяг нец ца на 7200 км і 

злу чыць Ін дый скі акі ян з РФ і Еў ро пай. У 2014—2017 га дах 

ужо пра во дзі лі ся тэс та выя за пус кі па гэ тым марш ру це.

Та ва ры бу дуць ад праў ляц ца па мо ры з Ін дыі ў іран скі 

порт Бэн дэр-Абас, за тым на цяг ні ках бу дуць да стаў ляц ца 

да най буй ней ша га пор та Іра на Бэн дэр-Эн зе лі на Каспіі, 

да лей на кі ру юц ца ў Аст ра хань і па чы гун цы бу дуць па-

стаў ляц ца ў Еў ро пу.

Ад зна ча ец ца, што ка лі дор ста не больш тан най і ка рот-

кай аль тэр на ты вай Су эц ка му ка на лу: час і кошт гру за пе-

ра во зак змен шац ца на 30—40 %. Так, ся рэд нія тэр мі ны 

па стаў кі гру зу ў Маск ву з Мум баі па він ны ска ра ціц ца 

пры клад на на 20 дзён.

Пла ну ец ца, што ў год па но вым марш ру це бу дуць пра-

хо дзіць 20—30 млн тон та ва раў.

Ра сія ўвя ла контр ме ры 
ў ад каз на санк цыі Укра і ны

Прэм' ер-мі ністр РФ Дзміт рый Мядз ве дзеў пад пі саў учо-

ра рас па ра джэн не аб увя дзен ні Ра сі яй санк цый су праць 

шэ ра гу ўкра ін скіх кам па ній і гра ма дзян, па ве да мі ла прэс-

служ ба ра сій ска га ўра да.

«Увод зяц ца спе цы яль ныя эка на міч ныя ме ры ў да чы-

нен ні да фі зіч ных і юры дыч ных асоб Укра і ны, якія пра ду-

гледж ва юць бла кі ра ван не (за ма рож ван не) без на яў ных 

гра шо вых срод каў, без да ку мен тар ных каш тоў ных па пер 

і ма ё мас ці на тэ ры то рыі Ра сіі і за ба ро ну на пе ра лі чэн не 

срод каў (вы вад ка пі та лу) за ме жы Ра сіі. Санк цыі бу дуць 

рас паў сюдж вац ца на 322 фі зіч ныя асо бы і 68 юры дыч-

ных асоб», — га во рыц ца ў па ве дам лен ні прэс-служ бы 

ўра да РФ.

Пад санк цыі тра пі лі суд дзі Кан сты ту цый на га Су да Укра-

і ны, дэ пу та ты Вяр хоў най Ра ды VІІІ склі кан ня, буй ныя ўкра-

ін скія прад пры маль ні кі, чы ноў ні кі ад мі ніст ра цыі прэ зі дэн та 

Укра і ны, кі раў ні кі ор га наў вы ка наў чай ула ды Укра і ны і буй-

ных укра ін скіх кам па ній, а так са ма юры дыч ныя асо бы, якія 

кант ра лю юц ца най буй ней шы мі біз нес ме на мі Укра і ны.

Трамп на зваў пра ва гра ма дзян ства
па на ра джэн ні вар' яц твам, 
якое абы хо дзіц ца ЗША ў міль яр ды

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп на зваў у се ра ду пра ва 

на атры ман не аме ры кан ска га гра ма дзян ства на пад ста-

ве та го, што ча ла век на ра дзіў ся на тэ ры то рыі Злу ча ных 

Шта таў, «вар' яц кай па лі ты кай», якая што год абы хо дзіц-

ца бюд жэ ту кра і ны ў міль яр ды до ла раў. Прэ зі дэнт зноў 

рас кры ты ка ваў гэ тае пра ва, вы сту па ю чы пе рад сва і мі 

пры хіль ні ка мі ў шта це Фла ры да.

«Дэ ма кра ты хо чуць пра цяг нуць аў та ма тыч на да ваць 

гра ма дзян ства па на ра джэн ні кож на му дзі ця ці, якое на-

ра дзі ла ся на тэ ры то рыі ЗША ў сям'і ў не ле галь ных іміг-

ран таў, на ват ка лі яны зна хо дзі лі ся на на шай зям лі толь кі 

лі ча ныя се кун ды. Што год сот ні ты сяч дзя цей не ле галь ных 

іміг ран таў аў та ма тыч на ста но вяц ца гра ма дзя на мі з-за 

гэ тай вар' яц кай па лі ты кі. Усе яны ад ра зу ж ма юць пра ва 

на атры ман не ўсіх пе ра ваг і вы год аме ры кан ска га гра ма-

дзян ства кош там у міль яр ды до ла раў для бюд жэ ту кра і ны 

што год», — ад зна чыў прэ зі дэнт.

Ён на га даў, што гэ тая па лі ты ка пры вя ла да ства рэн-

ня так зва на га ра дзіль на га ту рыз му — рас паў сю джа най 

прак ты кі, ка лі ця жар ныя ін ша зем кі едуць на ра джаць у 

Злу ча ныя Шта ты дзе ля атры ман ня гра ма дзян ства. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Гла баль ны кан тэкстГла баль ны кан тэкст

ДЫЯ ЛОГ 
СУ ПРАЦЬ КАН ФЛІК ТУ

Стар шы ня Мюн хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе цы 
за пра сіў Прэ зі дэн та Бе ла ру сі на фо рум у лю тым

Што год у лю тым на Мюн хен скую кан фе рэн цыю па бяс пе цы 

(МКБ), каб аб мер ка ваць на дзён ныя пы тан ні, збі ра юц ца амаль

паў ты ся чы прад стаў ні коў ула ды і экс пер таў з уся го све ту. 

«Я бу ду вель мі ра ды пры маць спа да ра Лу ка шэн ку на Мюн хен скай 

кан фе рэн цыі па бяс пе цы, ка лі ён па жа дае ўзяць у ёй удзел у 

2019-м або 2020 го дзе», — ска заў стар шы ня МКБ Воль фганг 

ІШЫН ГЕР пад час прэс-кан фе рэн цыі.

Кан флікт ва Укра і не
Зра бі ла ўра жан не на спі ке ра за ці каў ле насць Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў 

вы ра шэн ні ўкра ін ска га кан флік ту: «Мя не ўра зі ла тое стаў лен не і імк-

нен не Аляк санд ра Лу ка шэн кі як ма га хут чэй вы ра шыць сі ту а цыю на 

ўсхо дзе Укра і ны, да сяг нуць там мі ру. Я ўпэў не ны, што да тых ці ка вых 

пра па ноў, якія ён вы лу чыў, уклю ча ю чы мі сію на ўсхо дзе Укра і ны, між-

на род ная су поль насць пры слу ха ец ца». Асаб лі ва ад зна чыў стар шы ня 

МКБ пра па но ву бе ла рус ка га лі да ра вы дзе ліць свае рэ сур сы для ўдзе лу 

ў мі сіі па га ран та ван ні мі ру і бяс пе кі на ўсхо дзе Укра і ны.

Ро ля мінск ага пра цэ су
Па сло вах Ішын ге ра, мін скі пра цэс па рэ гу ля ван ні сі ту а цыі ва Укра і не 

сён ня, на жаль, не да стат ко ва эфек тыў ны: «Але пра грэс ад бу дзец ца, 

ка лі бу дзе па лі тыч ная во ля з абод вух ба коў. Па шы рэн не, змя нен не 

фар ма ту і ко ла яго ўдзель ні каў змо жа да па маг чы, ка лі бу дзе па лі-

тыч ная во ля. Я глы бо ка пе ра ка на ны і не ад ной чы га ва рыў і пі саў, што 

ЗША па він ны быць за ста лом пе ра га во раў. І Еў ра пей скі са юз па ві нен 

быць прад стаў ле ны за ім». З-за вы бар ча га пра цэ су ва Укра і не ча каць 

па зі тыў ных змен у хут кім ча се не пры хо дзіц ца, лі чыць Ішын гер. Але 

іна ва цый ныя пра па но вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі, вы ка за ныя на се сіі, 

мо гуць на поў ніць пе ра га во ры но вай энер гі яй.

Пе ра га во ры Сер біі і Ко са ва
Вы ка заў ся стар шы ня МКБ на конт праб ле мы Ко са ва і Сер біі: «Гэ та 

ня прос ты на пра мак дзей нас ці. Мне, як ча ла ве ку, уклю ча на му ў пра цэс 

аб мер ка ван ня па Ко са ве, зра зу ме ла, як скла да на гэ та му пра цэ су раз-

ві вац ца. Вель мі важ на, каб прад стаў ні кі абод вух ба коў звяр ну лі ся да 

між на род най су поль нас ці з прось бай больш ак тыў на да па ма гаць, каб 

да сяг нуць кан чат ко ва га ўрэ гу ля ван ня кан флік ту».

Да га вор аб РСМД
Воль фганг Ішын гер па ра іў за ці каў ле ным ба кам не вы хо дзіць з па-

гад нен ня аб ра ке тах ся рэд няй і мен шай да лё кас ці і за бяс пе чыць яго 

поў нае вы ка нан не: «Для на шай пла не ты ў цэ лым ад мо ва ад пэў на га 

ві ду ядзер най зброі — гэ та не аб ход ны па зі тыў ны эле мент». Аб на ме ры 

па кі нуць па гад нен не за яві лі ЗША. Та кі крок мо жа на нес ці знач ны ўрон 

сіс тэ ме рэ гі я наль най бяс пе кі і гла баль най ста біль нас ці ў све це.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

 У тэ му
У пер шы дзень су стрэ чы Асноў най гру пы МКБ асаб лі вую ўва гу ад-

да лі пе ра га во рам па між прад стаў ні ка мі Сер біі і Ко са ва і дэ та лё ва му 

аб мер ка ван ню сі ту а цыі ва Укра і не.

У да чы нен ні да мінск ага пра цэ су ва Укра і не прад стаў ле ны роз ныя 

па зі цыі. З ад на го бо ку — мін скі фар мат не аб ход ны, але ўжо не да-

стат ко вы і трэ ба зна хо дзіць ін шыя пля цоў кі. З дру го га — ады ход ад 

вы бра най фор мы вы клі ча аб васт рэн не праб ле мы.

Пад час дыс ку сіі бы лі аба зна ча ныя ча ты ры асноў ныя пры чы ны кан-

флік ту на Дан ба се: геа па лі тыч нае, геа эка на міч нае су праць ста ян не 

двух бло каў, двух ба ко выя ра сій ска-ўкра ін скія ад но сі ны і кан флікт 

унут ры са мо га ўкра ін ска га гра мад ства. Мін скі пра цэс, на дум ку спе-

цы я ліс таў, пра цуе толь кі над дзвю ма апош ні мі праб ле ма мі.

Бы ло так са ма ад зна ча на, што за ход нія парт нё ры жы вуць на ра-

ты ва мі, якія не ма юць ні чо га агуль на га з рэ аль най па лі ты кай Ра сіі ў 

ад но сі нах да Укра і ны. Ра сій ская Фе дэ ра цыя, як ні хто ін шы, за ці каў-

ле на ў вы ра шэн ні кан флік ту: міль ё ны ра сі ян і ўкра ін цаў звя за ныя 

род нас най су вяз зю, Ра сія ня се стра ты ад санк цый і пры мае бе жан цаў 

з зо ны ва ен ных дзе ян няў.

На дум ку экс пер таў, мі ру на Дан ба се мож на да сяг нуць «раз вя-

дзен нем сіл, спы нен нем агню і да ку мен таль ным за цвяр джэн нем 

асаб лі ва га ста ту су гэ та га рэ гі ё на».


