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Пра гэ та за явіў стар шы ня ка мі тэ та 
па аграр ных пы тан нях Ма жы лі са 
Пар ла мен та Ка зах ста на Ро мін МА-
ДЗІ НАЎ пе рад су стрэ чай з дэ пу та-
та мі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду Бе ла ру сі.

«Вы ве да е це, што ў нас ужо ад кры-
та вы твор часць ва шых трак та роў. Гэ та 
тэх ні ка за па тра ба ва на так са ма ў Ся-
рэд няй Азіі. Акра мя та го, у Аста не бу-
дзе па бу да ва ны су мес ны за вод па вы-
твор час ці сель гас тэх ні кі. Нас ці ка віць і 
ваш во пыт у га лі не ма лоч най вы твор-
час ці», — па ве да міў Ро мін Ма дзі наў.

Пры гэ тым стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па аграр най 

па лі ты цы Вік тар ШЧЭЦЬ КА ад зна чыў, 
што Ка зах стан па цвяр джае за ці каў ле-
насць у бе ла рус кай сель ска гас па дар чай 
тэх ні цы. «Нам трэ ба іс ці ту ды. Пад час на-
вед ван ня Мінск ага трак тар на га за во да з 
пар ла мен та ры я мі з Ка зах ста на мы бу-
дзем вес ці пра гэ та раз мо ву. Ка зах ста ну 
так са ма па трэб ны кам бай ны, і не аб ход на 
пра ца ваць у гэ тым на прам ку», — ска заў 
бе ла рус кі пар ла мен та рый.

Да рэ чы, на дум ку Ро мі на Ма дзі на ва, 
Бе ла русь і Ка зах стан па він ны не кан ку-
ры ра ваць ад но з ад ным, а шу каць агуль-
ныя па ды хо ды, каб ра зам пра да ваць 
пра дук цыю за ме жы Мыт на га са ю за, 
на рошч ваць свой та ва ра аба рот: «Для 

гэ та га дэ пу та ты па він ны ства рыць пра-
ва выя асно вы і агу чыць праб ле мы, каб 
ура ды дзвюх кра ін ру ха лі ся да лей».

Сён ня та ва ра аба рот па між на шы мі 
кра і на мі скла дае 1,2 млрд до ла раў. За 
2014 год ён вы рас на 21%. Ка зах стан-
скія ка ле гі праг на зу юць да лей шы што-
га до вы пры рост на ўзроў ні 10%.

Пар ла менц кая дэ ле га цыя Ка зах ста-
на зна хо дзіц ца з ві зі там у Бе ла ру сі з 9 
па 13 лі пе ня. Пар ла мен та рыі на ве да юць 
Мін скую ага род нін ную фаб ры ку, Мін скі 
трак тар ны за вод і На ву ко ва-прак тыч ны 
цэнтр НАН Бе ла ру сі па зем ля роб стве.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
kuletskі@zvіazda.by

— Ня гле дзя чы на тое, што 
мно гія пы тан ні ў за ка нат вор-
чай дзей нас ці ў нас урэ гу ля-
ва ны, па трэб ны грун тоў ны 
да ку мент, які ўдас ка на ліць 
рэг ла мен та цыю пад рых тоў-
кі, уз гад нен ня, сіс тэ ма ты за-
цыю нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў, — за ўва жыў стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс-
ні ко віч. — У за ко на пра ек це 
ёсць вель мі ці ка выя раз дзе-

лы, якія да ты чац ца ме на ві та 
пад рых тоў кі нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў. Яны на кі ра-
ва ныя на тое, каб доб рыя ідэі 
не зво дзі лі ся на ні што.

Акра мя та го, спі кер звяр-
нуў ува гу на тое, што гэты 
за ко на пра ект па ві нен быць 
уні фі ка ва ны з парт нё ра мі 
Бе ла ру сі па ЕА ЭС. «Хоць у 
ЕА ЭС пар ла менц кае вы мя-
рэн не са мо па са бе ад сут-

ні чае, гэ та не зна чыць, што 
мы не па він ны зай мац ца 
пы тан ня мі за ко на пра ект най 
дзей нас ці», — ска заў ён і 
пад крэс ліў важ насць гар-
ма ні за цыі за ка на даў ства ў 
Еў ра зій скім эка на міч ным 
са ю зе ўво гу ле.

Да ку мент уста наў лі вае 
па тра ба ван ні да ла каль ных 
пра ва вых ак таў, у пры ват-
нас ці ўво дзіць за ба ро ну на 
ўклю чэн не у іх па ла жэн няў, 
якія па гар ша юць, у па раў на-
нні з за ка на даў ствам, пра-
вы гра ма дзян і юры дыч ных 
асоб. Так са ма рэг ла мен ту-
ец ца па ра дак афарм лен ня 
аб ме жа валь ных гры фаў і 
гры фа сак рэт нас ці ў пра ек-

тах ак таў, уста наў лі ва ец ца 
адзі ная фор ма фі нан са ва-
эка на міч ных аб грун та ван-
няў, вы зна ча юц ца кры тэ рыі 
ад зна кі пры праг на за ван ні 
на ступ стваў пры няц ця нар-
ма тыў на га пра ва во га ак та і 
ін шае.

Ча ка ец ца, што пры няц-
це гэ та га да ку мен та да зво-
ліць сіс тэ ма ты за ваць за-
ка на твор чую дзей насць, у 
тым лі ку праз спра шчэн не 
тэх ні кі пры няц ця за ко наў, 
пуб ліч нае аб мер ка ван не 
пра ек таў, праг на за ван не 
на ступ стваў, ацэн ку ўздзе-
ян ня но вых за ко наў на біз-
нес-ася род дзе.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ПА СТА ВІМ НА КО ЛЫ
Ка зах стан за ці каў ле ны ў на шай сель ска гас па дар чай тэх ні цы

СІС ТЭМ НЫ ПА ДЫ ХОД
У Са ве це Рэс пуб лі кі аб мер ка ва лі за ко на пра ект, які за клі ка ны 

ўдас ка на ліць ме ха нізм пры няц ця но вых за ко наў
Па сут нас ці, пра ект За ко на «Аб нар ма тыў ных пра ва вых 
ак тах Рэс пуб лі кі Бе ла русь», які чле ны прэ зі ды у ма верх-
няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та аб мяр коў ва лі ра зам 
з яго рас пра цоў шчы ка мі — прад стаў ні ка мі На цы я наль на-
га цэнт ра за ка на даў ства і пра ва вых да сле да ван няў, па-
трэб ны, каб па збег нуць не ла гіч нас ці, пра бе лаў, цяж кас ці 
ўспры ман ня но вых за ко наў, а так са ма іх рэа лі за цыі.

Учора ў Хель сін кі (Фін лян дыя) за-
вяр шылася 24-я што га до вая се сія 
Пар ла менц кай асамб леі Ар га ні за-
цыі па бяс пе цы і су пра цоў ніц тве ў 
Еў ро пе (ПА АБ СЕ), у якой удзель-
ні чала пар ла менц кая дэ ле га цыя 
Бе ла ру сі на ча ле з ві цэ-спі ке рам 
Па ла ты прад стаў ні коў Вік та рам 
ГУ МІН СКІМ.

Для бе ла рус кай дэ ле га цыі ра бо та на 
гэ тай се сіі па ча ла ся з асу джэн ня, ра зам 
з шэ ра гам ін шых дэ ле га цый, ад мо вы ва 
ўез дзе на тэ ры то рыю Фін лян дыі ра сій скіх 
ка лег, уклю ча ю чы Стар шы ню Дзяр жаў-
най Ду мы Сяр гея На рыш кі на. Вік тар Гу-
мін скі за явіў пра не пры маль насць санк-
цый у між дзяр жаў ных ад но сі нах, за клі каў 
да рэ фар ма ван ня дзей нас ці АБ СЕ, уклю-
ча ю чы пры няц це Ста ту та ар га ні за цыі.

Вік тар Гу мін скі так са ма пад крэс ліў 
контр пра дук цый насць вы ня сен ня на 
раз гляд хель сін скай се сіі лю бых пра-

ек таў рэ за лю цый, якія не бу дуць са-
дзей ні чаць зблі жэн ню па зі цый, по шу ку 
кам пра мі саў. У пры ват нас ці, ён за клі каў 
ус тры мац ца ад кан фран та цый ных за яў 
і ра шэн няў, якія мо гуць пе ра шко дзіць 
вы ка нан ню мін скіх да моў ле нас цяў па 
ўрэ гу ля ван ні сі ту а цыі ва Укра і не.

На па чат ку се сіі кі раў ні кі пар ла менц кіх 
дэ ле га цый вы бра лі но ва га Ге не раль на га 
сак ра та ра ПА АБ СЕ. Ім стаў італь я нец 
Ра бер та Ман тэ ла, які пры сту піць да вы ка-
нан ня аба вяз каў 1 сту дзе ня 2016 го да.

Бе ла рус кія пар ла мен та рыі ак тыў на 
ўдзель ні ча лі ў пле нар ным па ся джэн ні 
асамб леі і па ся джэн нях трох агуль ных 
ка мі тэ таў ПА АБ СЕ: па па лі тыч ных пы тан-
нях і бяс пе цы; па эка на міч ных пы тан нях, 
на ву цы, тэх на ло гіі і на ва коль ным ася род-
дзі; па пы тан нях дэ ма кра тыі, пра воў ча ла-
ве ка і гу ма ні тар ных пы тан нях. Асамб лея 
пад тры ма ла шэ раг бе ла рус кіх па пра вак 
да пра ек таў рэ за лю цый ПА АБ СЕ.

Кі раў нік дэ ле га цыі На цы я наль на-
га схо ду Бе ла ру сі Вік тар Гу мін скі су-
стрэў ся са стар шы нёй Пар ла менц кай 
асамб леі АБ СЕ Іл кай Ка нер вай. Пад-
час гу тар кі бы лі аб мер ка ва ны пы тан-
ні ўдзе лу бе ла рус ка га пар ла мен та ў 
дзей нас ці асамб леі, шля хі ўрэ гу ля ван-
ня сі ту а цыі ва Укра і не і ўдзел асамб леі 
ў на зі ран ні за вы ба ра мі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі. Прад ме там раз мо вы так-
са ма ста лі бе ла рус ка-фін лянд скія 
ста сун кі.

Пад час ра бо ты се сіі бе ла рус кія 
пар ла мен та рыі су стрэ лі ся з дэ ле га цы-
я мі Азер бай джа на, Ар ме ніі, Бал га рыі, 
Вя лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, Гру зіі, Іта ліі, 
Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, Ман го ліі, 
Поль шчы, ЗША, Та джы кі ста на, Укра і-
ны, Фран цыі, Чэ хіі, Шве цыі, Эс то ніі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА. 
medvedeva@zviazda.by
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БЕЗ КАН ФРАН ТА ЦЫІ

У са вет увай шлі 13 ча-
ла век, якія прад стаў ля юць 
са мыя роз ныя ка тэ го рыі мо-
ла дзі: школь ні кі, сту дэн ты, 
ма ла дыя спе цы я ліс ты.

— Уся го бы ло па да дзе-
на ка ля 200 за явак, — рас-
ка за ла су пра цоў нік офі са 
Па ста ян на га ка ар ды на-
та ра ААН у Бе ла ру сі Да-
р'я МІ РО НА ВА. — Хлоп цы 
і дзяў ча ты вы бі ра лі ся пас ля 
раз гля ду іх ма ты ва цый ных 
ліс тоў, у якіх яны тлу ма чы лі, 

ча му хо чуць увай сці ў склад 
МКС. Мы імк ну лі ся, каб у 
Са ве це бы лі прад стаў ле ны 
по гля ды лю дзей мак сі маль-
най коль кас ці ўзрос таў, за ня-
ткаў і ці ка вас цяў. Важ на, што 
яны прад стаў ля юць ін та рэ сы 
не якой-не будзь ар га ні за цыі, 
а свае ўлас ныя. Што год склад 
МКС бу дзе на па ло ву змя няц-
ца, та кім чы нам мы змо жам 
даць маг чы масць вы ка заць 
свае ідэі яшчэ боль шай коль-
кас ці лю дзей.

Но вы ор ган бу дзе мець 
кан суль та тыў ны ха рак тар. У 
яго аба вяз кі ўва хо дзіць прад-
стаў лен не рэ ка мен да цый ар-
га ні за цы ям сіс тэ мы ААН па 
пы тан нях мо ла дзі, удзел у 
ме ра пры ем ствах агенц тваў 
ААН. Гэ та зна чыць, што чле-
ны са ве та бу дуць уцяг ну ты ва 
ўсе пра ек ты агенц тваў ар га-
ні за цыі (на прык лад, UNІCEF), 
якія за кра на юць ма ла дзёж-
ную сфе ру, пры муць удзел 
у іх пла на ван ні. Ана ла гіч ныя 
струк ту ры ужо іс ну юць у 
Шры-Лан цы, Не па ле і ін шых 
кра і нах. Ня даў на МКС ААН 
за пра ца ваў ва Укра і не.

— Ра шэн ні па клю ча вых 
су свет ных праб ле мах ня рэд ка 
пры ма юць лю дзі ў пін жа ках — 
афі цый ныя асо бы, — за зна-
чыў па ста ян ны ка ар ды на тар 
ААН у Бе ла ру сі Са на ка СА-

МА РА СІН ХА. — Пры гэ тым 
не да стат ко ва ўва гі на да ец ца 
дум цы прос тых лю дзей, тым 
больш юных чле наў гра мад-

ства. Ёсць ста рая пры маў ка: 

ста рыя аб вя шча юць вай ну, а 

ма ла дым пры хо дзіц ца зма-

гац ца. Сён ня гэ та ўсё яшчэ 

так. Праб ле ма за клю ча ец ца 

ў тым, што да рос лыя лю дзі 

хут ка за бы ва юць пра тое, як 

гэ та — быць юным. Ім ужо не-

зра зу ме лыя стра хі, хва ля ван-

ні і пе ра жы ван ні, звя за ныя з 

гэ тым скла да ным уз рос там. 

Мы спа дзя ём ся, што ства рэн-
не Ма ла дзёж на га кан суль та-
тыў на га са ве та ў Бе ла ру сі на-
га дае гра мад ству аб праб ле-
мах юных чле наў со цы у му.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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Су свет ны маш табСу свет ны маш таб  ��

ААН ПАД ТРЫ МАЕ ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВЫ МА ЛА ДЫХ
Сё ле та Ар га ні за цыя Аб' яд на ных На цый ад зна чае сваё 
ся мі дзе ся ці год дзе. Ад ной з дзяр жаў, якія ў 1945 го дзе 
ў Сан-Фран цыс ка пад пі са лі Ста тут ААН, ста ла БССР. 
З атры ман нем кра і най не за леж нас ці Ар га ні за цыя Аб'-
яд на ных На цый сур' ёз на па шы ры ла сваю дзей насць 
у Бе ла ру сі. Учо ра ў ста ліч ным біз нес-клу бе ІMAGURU 
прай шла цы ры мо нія афі цый на га пры зна чэн ня чле наў 
Ма ла дзёж на га кан суль та цый на га са ве та пры ААН (МКС 
ААН) у на шай кра і не, што пад крэс лі ла тую ўва гу, якую 
ААН на дае пы тан ням мо ла дзі.

У ліч ба вым фар ма цеУ ліч ба вым фар ма це  ��

ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР — АМАЛЬ 
КАМ П'Ю ТАР

ХУТ КА ПРЫЙ ДЗЕ СТЭ РЭА ВЯ ШЧАН НЕ І ШЫ РО КА ПА ЛОС НЫ 
ІН ТЭР НЭТ?

У кра і не пла ну ец ца ак тыў на ўка ра няць да дат ко выя сэр ві сы 
пры транс ля цыі агуль на да ступ на га па ке та тэ ле пра грам. Пра 
гэ та па ве да міў на чаль нік упраў лен ня элект ра су вя зі Мі ніс-
тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі Па вел ПЕТ РУ ЛЕ ВІЧ.

«Га вор ка ідзе ў пер шую чар гу аб та кіх сэр ві сах, як EPG, або «элект-
рон ны Тэ ле гід» (эк ран нае ме ню, якое ад люст роў вае рас клад тэ ле- і 
ра дыё пра грам з маг чы мас цю ін тэр ак тыў най на ві га цыі кан тэн ту па 
ча се, наз ве, ка на ле, жан ры і г.д. пры да па мо зе пуль та дыс тан цый-
на га кі ра ван ня), стэ рэа вя шчан не, пе ра ход на фар мат тэ ле ві зій на га 
вя шчан ня з су ад но сі на мі 16:9», — ска заў Па вел Пет ру ле віч.

Па вод ле яго слоў, акра мя маг чы мас ці ўка ра нен ня су час ных тэх на-
ло гій тэ ле вя шчан ня і звя за ных з ім да дат ко вых сэр ві саў, ра дыё час тот-
ны рэ сурс, які вы зва ліў ся ў вы ні ку ад клю чэн ня ана ла га ва га эфір на га 
тэ ле вя шчан ня (так зва ны ліч ба вы ды ві дэнд), мо жа быць вы ка ры ста ны 
для ўка ра нен ня і ін шых су час ных тэх на ло гій і па слуг элект ра су вя зі, у 
тым лі ку для паў сюд на га раз віц ця па слуг ма біль на га шы ро ка па лос на га 
до сту пу ў ін тэр нэт.

«Ад клю чэн не ана ла га ва га эфір на га тэ ле ві зій на га вя шчан ня дае 
маг чы масць для раз віц ця ін шых перс пек тыў ных на прам каў, ме ра пры-
ем ствы па якіх бу дуць раз гле джа ны пры фар мі ра ван ні Пра гра мы раз-
віц ця на цы я наль най ін фар ма цый на-ка му ні ка цый най інф ра струк ту ры 
на 2016-2020 га ды», — кан ста та ваў прад стаў нік Мін су вя зі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ. kuletskі@zvіazda.by

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў шэ раг двух ба ко вых су-
стрэч, паведамляе БЕЛТА. У пер шы дзень са мі ту, як ужо па ве дам-
ля ла «Звяз да», ад бы ла ся су стрэ ча прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Ра сіі. Як 
рас ка заў жур на ліс там мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір 
Ма кей, «яна прай шла не прос та ў кан струк тыў най, а ў вель мі дру-
жа люб най, та ва рыс кай ат мас фе ры». Па вод ле яго слоў, на су стрэ чы 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі і Ула дзі мі ра Пу ці на вя лі кая ўва га бы ла на да-
дзе на раз віц цю ганд лё ва-эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня. «У па лі тыч-
най сфе ры і ін шых у нас праб лем ня ма. Пэў ныя праб ле мы іс ну юць 
у сфе ры ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва. Гэ та звя за на і з 
аслаб лен нем агуль на су свет най эка на міч най кан' юнк ту ры, і з уза ем-
ны мі санк цы я мі па між Ра сі яй і ЕС, — за явіў Ула дзі мір Ма кей. — Та му ў 
нас ад бы ва ец ца спад та ва ра аба ро ту ў гэ тым го дзе. На су стрэ чы бы ло 
аб мер ка вана, як пе ра адо лець гэ тыя не га тыў ныя тэн дэн цыі і вый сці на 
той уз ро вень та ва ра аба ро ту, які быў у больш спры яль ныя га ды».

Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Бра зі ліі Аляк сандр Лу ка шэн ка і Дзіл ма Ру сеф 
да мо ві лі ся аб ства рэн ні на шы мі дзяр жа ва мі зме ша най між ура да вай 
ка мі сіі, якая вы ву чыць бя гу чы стан двух ба ко вых ад но сін і перс пек ты вы 
па глыб лен ня і па шы рэн ня су пра цоў ніц тва па ўсіх на прам ках. Кі раў ні кі 
дзяр жаў так са ма да мо ві лі ся, што бу дуць вы зна ча ны ў най блі жэй шы 
час 4-5 асноў ных на прам каў, пра ек таў, якія ба кі пач нуць рэа лі зоў ваць 
і якія ста нуць пры кла дам для да лей ша га раз віц ця ад но сін. Ня гле дзя-
чы на тое, што та ва ра аба рот па між дзвю ма кра і на мі да ся гае амаль 
$1 млрд, прэ зі дэн ты пе ра ка на ны, што па тэн цы ял да лё ка не вы чар па-
ны і ба кам ёсць над чым пра ца ваць. Як прык лад, да мо ва ства рыць 
на тэ ры то рыі Бра зі ліі вы твор чы клас тар, дзе бу дзе вы пус кац ца на 
су мес ных прад пры ем ствах сель ска гас па дар чая тэх ні ка, ве лі ка груз-
ныя аў та ма бі лі, трак та ры.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пра сіў Дзіл му Ру сеф на ве даць з ві зі там 
Бе ла русь у лю бы зруч ны для яе час, і Прэ зі дэнт Бра зі ліі пры ня ла 
за пра шэн не.

Пад час су стрэ чы з Прэ зі дэн там Ман го ліі Ца хі я гій нам Эл бэг дор жам, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што кра і ны не мо гуць быць за да во ле-
ны іс ну ю чым уз роў нем уза е ма дзе ян ня. «У нас ёсць чым ганд ля ваць. 
Ду маю, трэ ба ар га ні за ваць на ўзроў ні ўра даў трывалыя гру пы, якія 
вы ву чы лі б і прад ста ві лі нам не каль кі на прам каў су пра цоў ніц тва, аж да 
кан крэт ных пра ек таў», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. У пры-
ват нас ці, Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на па стаў кі ў Ман го лію 
бе ла рус кіх ве лі ка груз ных аў та ма бі ляў. У сваю чар гу Прэ зі дэнт Ман го ліі 
лі чыць, што ў дзвюх дзяр жаў ёсць шмат маг чы мас цяў для ак ты ві за цыі 
су пра цоў ніц тва. «Мы доб ра ве да ем бе ла рус кія трак та ры, са ма зва лы, 
аў та ма бі лі Бе лАЗ. Ра ней у кож най сям'і быў ха ла дзіль нік «Мінск», а 
жы вё ла во ды шы ро ка вы ка рыс тоў ва лі ма та цык лы «Мінск», — ска заў 
Прэ зі дэнт Ман го ліі. Ён пад крэс ліў, што Ман го лія — ад на з тых азі яц кіх 
кра ін, дзе доб ра ве да юць бе ла рус кую пра дук цыю, і пра па на ваў бе ла-
рус ка му бо ку раз гле дзець пяць кан крэт ных на прам каў, па якіх кра і ны 
мо гуць раз ві ваць да лей шае су пра цоў ніц тва.

Бе ла русь га то ва ства раць су мес ныя вы твор час ці ў Аф га ні ста не 
і вы хо дзіць на рын кі трэ ціх кра ін. Аб гэ тым іш ла раз мо ва на су-
стрэ чы прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Аф га ні ста на Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
і Ашра фа Га ні Ахма дзая.

Прэ зі дэнт Аф га ні ста на пад крэс ліў, што ў яго кра і не доб ра ве да юць 
бе ла рус кую тэх ні ку і ма юць на мер раз ві ваць су пра цоў ніц тва праз 
да лей шы ган даль і ства рэн не су мес ных вы твор час цяў.

Кі раў ні кі дзяр жаў да мо ві лі ся пра ства рэн не спе цы яль най гру пы, 
якая пра пра цуе на прам кі ўза е ма дзе ян ня, што ці ка вяць ба кі, зной дзе 
агуль ныя па ды хо ды, вы зна чыць маг чы мыя су мес ныя пра ек ты.

Бе ла русь так са ма раз ліч вае на па глыб лен не су пра цоў ніц тва з 
Іра нам, пра што за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка, су стра ка ю чы ся ва Уфе 
з Прэ зі дэн там Іс лам скай Рэс пуб лі кі Іран Ха са нам Раў ха ні. Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі звяр нуў ува гу, што кра і ны пе ра жы лі вель мі скла да ныя 
ча сы ў двух ба ко вых ад но сі нах, звя за ныя са знеш ні мі прэ тэн зі я мі, 
санк цы я мі, на ціс кам. Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў Іран з пос-
пе ха мі на між на род най арэ не. «Я вель мі ра ды, што пра хо дзяць гэ тыя 
пе ра га во ры, ад кры ва юц ца доб рыя перс пек ты вы, звя за ныя з но вым 
Прэ зі дэн там Іра на. І мы вель мі спа дзя ём ся на па глыб лен не на ша га 
су пра цоў ніц тва», — пад крэс ліў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт Іра на ў сваю чар гу ад зна чыў за ці каў ле насць у раз віц ці ад-
но сін з Бе ла рус сю. «У нас як аса біс та з ва мі, так і з Бе ла рус сю заў сё ды 
склад ва юц ца вель мі дру жа люб ныя ад но сі ны», — ска заў ён.

НА ПРА МАК — 
ШМАТ ВЕК ТАР НЫ


