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Еў ра ка мі сар не вы клю чыў ва ры ян та 
аб ме ну тэ ры то ры я мі 
для вы ра шэн ня кан флік ту ва кол Ко са ва

Еў ра ка мі сар па еў ра пей скай па лі ты цы су сед ства і 

пы тан нях па шы рэн ня Ёха нес Хан не вы клю чае маг чы-

мас ці аб мер ка ван ня пы тан ня аб аб ме не тэ ры то ры я мі 

па між Сер бі яй і са ма аб ве шча най рэс пуб лі кай Ко са ва 

для вы ра шэн ня кан флік ту. Пра гэ та ён за явіў у ін тэр в'ю 

ня мец кай га зе це Wеlt.

«За раз па він ны да зво ліць абод вум ба кам аб мяр коў-

ваць гэ тую і ін шыя ідэі і вес ці пе ра мо вы пры су пра ва-

джэн ні ЕС», — ад зна чыў Хан. Ад на ча со ва ён пры знаў, 

што і ў рэ гі ё не, і за яго ме жа мі та кі ва ры янт на ты ка ец ца 

на про ці дзе ян не.

Пра па но вы «па дзя ліць» серб скі аў та ном ны край Ко-

са ва і Ме то хію па на цы я наль най пры кме це — гэ та зна-

чыць па кі нуць ра ё ны, за хоп ле ныя ка са ва ра мі, ал бан цам, 

а поў нач Ко са ва, дзе яшчэ за ха ва ла ся серб скае на сель-

ніц тва, — за ма ца ваць за сер ба мі, вы каз ва лі ся і ра ней. 

Ад нак у Пры шці не ў ад каз на та кія пра па но вы па тра ба-

ва лі тэ ры та ры яль на га па ды хо ду не толь кі да Ко са ва, але 

і да ін шых тэ ры то рый Сер біі, уклю ча ю чы па меж ныя з 

кра ем паў днё выя серб скія му ні цы па лі тэ ты, дзе ал бан цы 

скла да юць знач ны пра цэнт на сель ніц тва.

СМІ: Мер кель упер шы ню 
пад тры ма ла апе ра цыю Ра сіі ў Сі рыі

Пар тал Dеutsсhе Wіrtsсhаfts 

Nасhrісhtеn рас ца ніў уча раш-

нюю за яву канц ле ра Гер ма ніі 

Ан ге лы Мер кель аб апе ра цыі 

ў Сі рыі як пад трым ку дзе ян-

няў Ра сіі. Вы дан не ад зна чае, 

што з та кой ацэн кай кі раў нік 

гер ман ска га ўра да вы сту пі ла 

ўпер шы ню.

Мер кель, га во ра чы пра сі ту а цыю ў Ід лі бе, у ін тэр в'ю 

тэ ле ка на лам RTL і NTV пры зна ла, што «ця пер трэ ба 

па спра ба ваць [не толь кі] зма гац ца з ра ды каль ны мі гру-

па мі, але і аба ра ніць мір нае на сель ніц тва». Тым са мым 

Мер кель «упер шы ню экс плі цыт на вы ка за ла пад трым ку 

ра сій скай і сі рый скай апе ра цыі ў Сі рыі», лі чыць Dеutsсhе 

Wіrtsсhаfts Nасhrісhtеn.

Ід ліб — гэ та адзі ны рэ гі ён Сі рыі, які ця пер за ста ец ца ў 

ру ках не за кон ных уз бро е ных фар мі ра ван няў. У 2017 го-

дзе там бы ла ство ра на паў ноч ная зо на дэ ска ла цыі, ку ды 

маг лі пе ра мяс ціц ца ба е ві кі з сем' я мі, якія ад мо ві лі ся ад 

пры мі рэн ня і доб ра ах вот на га скла дан ня зброі. Як па ве-

да мі лі 25 жніў ня ў Мі на ба ро ны РФ, ба е ві кі пры ак тыў ным 

удзе ле бры тан скіх спец служ баў рых ту юць ін сцэ ні роў ку 

пры мя нен ня ўра да вы мі сі ла мі хі міч най зброі су праць 

мір ных жы ха роў у Ід лі бе.

Аме ры кан скі се на тар пра па на ваў 
пра ве рыць су пра цоў ні каў Бе ла га до ма 
на дэ тэк та ры хлус ні

Су пра цоў ні кі Бе ла га до ма па він ны прай сці пра вер ку 

на дэ тэк та ры хлус ні, каб вы свет ліць асо бу аме ры кан-

ска га чы ноў ні ка, які стаў аў та рам ана нім на га ар ты ку ла 

ў га зе це. На га да ем, што ў гэ тай га зет най пуб лі ка цыі 

ўтрым лі ва ла ся пры знан не ў фак тыч ным са ба та жы ра-

шэн няў прэ зі дэн та До наль да Трам па част кай яго ўлас-

най ад мі ніст ра цыі. З та кой пра па но вай вы сту піў у чац-

вер се на тар Рэнд Пол.

«Я лі чу, што не бу дзе ні чо га бес прэ цэ дэнт на га, ка лі 

асоб, якія ва ло да юць до пус кам [да сак рэт най ін фар-

ма цыі], па про сяць пад пры ся гай ці на дэ тэк та ры хлус ні 

ад ка заць, га ва ры лі яны якія-не будзь рэ чы на су пе рак 

за ко ну ці не», — цы туе се на та ра тэ ле кам па нія СNN.

«Гэ та мо жа быць вель мі не бяс печ ным, ка лі ад каз ны 

ча ла век у СМІ рас кры вае сак рэ ты, якія за кра на юць 

на цы я наль ную бяс пе ку. Так, я лі чу, што нам трэ ба да-

брац ца да пад на гот най та го, што зда ры ла ся», — ад зна-

чыў се на тар. Як звяр тае ўва гу СNN, амаль два дзя сят кі 

служ бо вых асоб вы со ка га ран гу, уклю ча ю чы ві цэ-прэ зі-

дэн та Май кла Пен са, мі ніст ра аба ро ны Джэй мса Мэ ці са 

і дзярж сак ра та ра Май кла Пам пея, за яві лі, што не ма юць 

ні я кай да тыч нас ці да ана нім най пуб лі ка цыі ў га зе це Thе 

Nеw Yоrk Tіmеs.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Гэ тае мер ка ван не вы ка-

заў Прэ зі дэнт на су стрэ чы 

са стар шы нёй Схо ду іс лам-

ска га са ве та Іра на Алі Ла-

ры джа ні.

У па чат ку ме ра пры ем-

ства кі раў нік дзяр жа вы ад-

зна чыў, што яму пры ем на 

су стра каць стар шы ню Схо-

ду іс лам ска га са ве та ў Мін-

ску. «Я ўпэў не ны, што па 

вы ні ках ва ша га ві зі ту мож-

на бу дзе ад на знач на ска-

заць, што на шы ад но сі ны 

пад ня лі ся на больш вы со кі 

ўзро вень», — за явіў бе ла-

рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да-

даў, што Бе ла русь і Іран ма-

юць бліс ку чыя па лі тыч ныя 

ад но сі ны, але ганд лё ва-эка-

на міч ныя па він ны быць на 

больш вы со кім уз роў ні.

«300—400 міль ё наў до ла-

раў — гэ та мі зэр на для па-

тэн цы я лу Іра на і Бе ла ру сі. 

Мы па він ны мець міль ярд ны 

та ва ра аба рот», — пад крэс-

ліў Прэ зі дэнт.

Ён ад зна чыў, што на шым 

кра і нам трэ ба вы бу доў ваць 

не прос та парт нёр скія ад но-

сі ны, «яны па він ны быць як у 

вель мі дру жа люб ных і бліз-

кіх дзяр жаў». Тым больш, 

да даў бе ла рус кі лі дар, што 

ў нас для гэ та га ёсць усё 

не аб ход нае — та ва ры, кры-

тыч на важ ныя для Іра на, 

а Бе ла русь мо жа за куп ляць 

у Іра не вя лі кую коль касць 

та ва раў, якія на бы ва юц ца 

на між на род ных рын ках.

«Праб ле ма ў ад ным: ка лі 

мы да мо ві лі ся, зна чыць, жа-

ле за бе тон на па він на быць 

вы ка на на, — звяр нуў ува гу 

Прэ зі дэнт. — Мы сваю част-

ку шля ху — гэ та я вам га ран-

тую — прой дзем год на».

У ад каз Алі Ла ры джа ні 

па дзя ка ваў Прэ зі дэн ту за 

маг чы масць на ве даць Бе-

ла русь. Па вод ле яго слоў, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ады-

граў вель мі важ ную ро лю 

ў да сяг нен ні не за леж нас ці 

кра і ны. «У нас так са ма та-

кое мер ка ван не, што Рэс-

пуб лі ка Бе ла русь з'яў ля ец ца 

дру жа люб най для нас кра і-

най, і мы цал кам ёй да вя ра-

ем», — пад крэс ліў ён.

* * *
Пас ля перагавораў у Па-

ла цы Не за леж нас ці кі раў ні-

кі бе ла рус ка га і іран ска га 

пар ла мен таў су стрэ лі ся ў 

Аваль най за ле На цы я наль-

най біб лі я тэ кі.

— Мы ўсе зна хо дзім ся 

пад ура жан нем кан струк-

тыў ных пе ра га во раў з кі раў-

ні ком на шай дзяр жа вы, — 

звяр нуў ся да ка ле гі з Іра на 

стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду Бе ла-

ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч. — І я 

ба чу на шу за да чу ў тым, 

каб знай сці ме ха ніз мы рэа-

лі за цыі да моў ле нас цяў, якія 

бы лі да сяг ну тыя на най вы-

шэй шым уз роў ні. Бе ла рус-

кім бо кам ство ра ны ўмо вы 

для та го, каб чле ны дэ ле га-

цыі маг лі па гу та рыць з бе-

ла рус кі мі ка ле га мі і знай сці 

шля хі вы ра шэн ня пы тан няў, 

якія ма юць уза ем ную ці ка-

васць.

Бе ла русь раз гля дае Іран 

як важ на га парт нё ра, ска заў 

спі кер верх няй па ла ты бе ла-

рус ка га пар ла мен та і вы ка-

заў упэў не насць, што ві зіт 

кі раў ні ка за ка на даў чай ула-

ды гэ тай кра і ны пад штурх не 

да да лей ша га раз віц ця і між-

пар ла менц кае су пра цоў ніц-

тва, і ўза е ма дзе ян не ў ін шых 

сфе рах. «Мы за ці каў ле ныя 

ў па шы рэн ні агуль ных сфер 

дзей нас ці, — ска заў Мі ха іл 

Мяс ні ко віч. — Ду маю, бу дзе 

ак ту аль ным ума ца ван не су-

пра цоў ніц тва ў транс парт на-

ла гіс тыч най сфе ры, пе ра воз-

ках і шмат у чым ін шым».

Стар шы ня Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка пад крэс ліў, 

што важ на не толь кі за ха-

ваць устой лі выя су вя зі ў 

ганд лі па між кра і на мі, але і 

знай сці но выя кроп кі рос ту.

— Ня гле дзя чы на тое, 

што мно гае зроб ле на, нам 

трэ ба па ду маць, як зра біць 

на шу між пар ла менц кую ра-

бо ту больш сіс тэм най і комп-

лекс най, — да даў спі кер 

ніж няй па ла ты бе ла рус ка га 

пар ла мен та. — Па ся джэн ні 

пар ла менц кіх груп друж бы 

па він ны на быць рэ гу ляр ны 

ха рак тар, па ра дак дня трэ-

ба на поў ніць кан крэт ны мі, 

ак ту аль ны мі пы тан ня мі су-

пра цоў ніц тва па ўсім спект-

ры на шых уза ем ных ін та-

рэ саў. Больш пры кмет ную 

ро лю гру пы друж бы па він ны 

вы кон ваць у дзей нас ці зме-

ша най бе ла рус ка-іран скай 

ка мі сіі па пы тан нях эка на-

міч на га су пра цоў ніц тва. 

Ду маю, што ад ным з прак-

тыч ных вы ні каў ра бо ты груп 

друж бы ста не пад рых тоў ка 

да рож най кар ты пар ла менц-

ка га су пра цоў ніц тва па між 

Бе ла рус сю і Іра нам.

У та кой да рож най кар-

це важ на пра ду гле дзець не 

толь кі аб мен во пы там, але 

і раз віц цё да га вор на-пра-

ва вой ба зы ганд лё ва-эка-

на міч на га, гу ма ні тар на га, 

ін вес ты цый на га су пра цоў-

ніц тва, удак лад ніў Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка.

Пас ля перагавораў у 

Аваль най за ле На цы я наль-

най біб лі я тэ кі быў пад пі са ны 

ме ма ран дум аб уза е ма дзе ян-

ні па між пар ла менц кі мі гру па-

мі друж бы Бе ла ру сі і Іра на.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

МЭ ТА — МІЛЬ ЯРД ДО ЛА РАЎ
Ме на ві та та кую су му та ва ра аба ро ту па він на мець Бе ла русь з Іра нам

У тэ му
Пра вы ні кі су стрэ чы Алі Ла ры джа ні расказаў жур на-

ліс та м. Ён ад зна чыў, што Бе ла русь і Іран па ста ян на пра-

вод зяць кан суль та цыі на між на род ным уз роў ні па важ ных 

рэ гі я наль ных пы тан нях. Акра мя та го, стар шы ня Схо ду іс-

лам ска га са ве та пад крэс ліў вель мі доб ры ўзро вень між-

пар ла менц кіх ад но сін.

Па сло вах Алі Ла ры джа ні, у Аляк санд ра Лу ка шэн кі бы лі 

доб рыя ідэі па па шы рэн ні ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін 

дзвюх кра ін. «Ёсць шмат па тэн цы яль ных маг чы мас цяў у 

Іра не і Бе ла ру сі, якія вар та ак ты ві за ваць. Мы аб мяр коў ва лі 

пы тан ні су пра цоў ніц тва ў сель скай гас па дар цы, пра мыс ло-

вас ці. Аба вяз ко ва бу дзем аб мяр коў ваць гэ тыя пы тан ні са 

сва і мі ка ле га мі ў пар ла мен це Бе ла ру сі», — да даў ён.

Ад каз ва ю чы на пы тан не пра маг чы мае су пра цоў ніц тва 

дзяр жаў у наф та вай сфе ры, дып ла мат ска заў: «Як раз адзін 

з ас пек таў на ша га ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва 

да ты чыц ца наф ты. Але мы аб мяр коў ва ем усе ас пек ты 

ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін».

Да вед ка
У сту дзе ні — лі пе ні 2018 го да та ва ра аба рот па між Бе-

ла рус сю і Іра нам склаў 42,6 міль ё на до ла раў, што скла-

дае 64,1 % ад па каз чы ка ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га 

го да. У Іран экс пар та ва на бе ла рус кіх та ва раў на су му 

36,2 міль ё на до ла раў. Ім парт іран скай пра дук цыі ў Бе ла-

русь — 6,4 міль ё на до ла раў. Саль да ўза ем на га ганд лю — 

ста ноў чае для Бе ла ру сі і скла дае 29,8 міль ё на до ла раў.

Экс парт бе ла рус кіх па слуг за сту дзень — чэр вень 

2018 го да склаў 6,46 міль ё на до ла раў, што скла дае 113,6 % 

да па каз чы ка ана ла гіч на га пе ры я ду 2017 го да. Ім парт па слуг 

з Іра на — 2,06 міль ё на до ла раў (рост у 7,2 ра за). Саль да 

ста ноў чае для Бе ла ру сі ў па ме ры 4,4 міль ё на до ла раў.

У пер шым паў год дзі 2018 го да пры цяг ну та 6,3 міль ё-

на до ла раў іран скіх ін вес ты цый, што скла дае 188 % да 

ана ла гіч на га пе ры я ду 2017 го да. З іх 4,75 міль ё на до ла-

раў — гэ та пра мыя ін вес ты цыі.
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Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат  

Сем ты сяч дзя цей
атры ма лі да па мо гу ад Бе ла рус ка га 

Чыр во на га Кры жа да но ва га на ву чаль на га го да
Вуч няў за бяс пе чы лі школь ны мі пры ла да мі, фор май, абут-

кам, спар тыў ным адзен нем, ран ца мі, кан цы ляр скі мі та ва-

ра мі.

— Мы ўза е ма дзей ні ча лі з ор га на мі ўла ды на мес цах, бо 

хто, як не яны, ве да юць, ка му якая да па мо га па трэб на. Ары-

ен та ва лі ся на іх па жа дан ні і за яў кі са міх сем' яў, — рас ка за ла 

на мес нік Ге не раль на га сак ра та ра та ва рыст ва Ра ма нія 

СКА МА РОШ КА.

Пра во дзіць ак цыю да па ма га лі ка ля трох ты сяч ва лан цё раў. 

Не ка то рыя пра па ноў ва лі ары гі наль ныя ха ды. На прык лад, 

ад на па ра ў Ві цеб скай воб лас ці, ка лі бра ла шлюб, па пра сі ла 

гас цей па да рыць ім не квет кі, а алоў кі, сшыт кі, на жні цы. Дзя-

ку ю чы гэ та му ўда ло ся за бяс пе чыць кан цы ляр скі мі на бо ра мі 

25 сем' яў.

У Мін ску на кам па нію бы ло на кі ра ва на 250 руб лёў мэ та вых 

срод каў. Плюс пад час ак цый у ганд лё вых цэнт рах ва лан цё ры 

са бра лі больш за шэсць ты сяч не аб ход ных рэ чаў.

— Мы звяр ну лі ўва гу, што не заў сё ды за бяс пе ча ны кло па-

там дзе ці, якія жы вуць не ў са цы яль ных уста но вах, а ў сям'і, 

бо ў баць коў бы ва юць праб ле мы са зда роў ем, фі нан са мі. 

Та му вы ра шы лі звяр нуць ува гу на гэ ту ка тэ го рыю, — ад зна-

чае асаб лі васць сё лет няй ак цыі стар шы ня Мін скай га рад-

ской ар га ні за цыі Бе ла рус ка га Чыр во на га Кры жа Але на 

ФА ДЗЕ Е ВА.

У ста лі цы да па мо гу да шко лы атры ма лі 700 ча ла век. 

Боль шасць (40 пра цэн таў) — гэ та дзе ці з ма ла за бяс пе ча ных 

сем'яў. На бо ры школь ных пры лад пе рад алі так са ма сі ро там, 

дзе цям з ін ва лід нас цю, з шмат дзет ных сем' яў з ніз кім да хо-

дам, з апя кун скіх сем' яў, ма лым, што зна хо дзяц ца на доў гім 

ля чэн ні ва ўста но вах ахо вы зда роўя.

Для мам, якія ад ны вы хоў ва юць сы ноў і да чок ці жы вуць 

на пен сію па ін ва лід нас ці, гэ та знач ная пад трым ка. На гро шы, 

збе ра жо ныя на па куп цы фор мы ці канц та ва раў, яны мо гуць 

на быць дзі ця ці фрук ты, ві та мі ны.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.


