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Коль касць міль яр дэ раў 
за дзе сяць га доў 
пад во і ла ся

На пя рэ дад ні ад крыц ця фо ру му ў Да во-

се фонд Oxfam вы пус ціў дак лад «Гра мад-

ская ка рысць 

ці пры ват нае 

б а  г а ц  ц е » . 

У ім га во рыц-

ца аб пад ва-

ен ні коль-

кас ці міль-

яр дэ раў за 

апош нія 10 га доў і па ве лі чэн ні ма ё мас най 

ня роў на сці ў све це.

За апош нія дзе сяць га доў коль касць 

міль яр дэ раў у све це амаль пад во і ла ся 

і да сяг ну ла 2208 ча ла век, а іх ба гац це 

што год па вя ліч ва ец ца на $900 млрд, 

або амаль на $2,5 млрд у дзень. Та кую 

ін фар ма цыю на пя рэ дад ні ад крыц ця Су-

свет на га эка на міч на га фо ру му ў Да во се 

прад ста віў фонд Oxfam Іnternatіonal, які 

ста віць сва ёй мэ тай ба раць бу з бед нас-

цю. Да сле да ван не апуб лі ка ва на на сай це 

фон ду.

Аў та ры да сле да ван ня сцвяр джа юць, 

што яно за сна ва на на пра ве ра ных і ак ту-

аль ных звест ках. У той час як ба га тыя ба-

га це юць, га во рыц ца ў дак ла дзе, 3,8 млрд 

ча ла век, якія скла да юць бед ную част ку 

ча ла вец тва, ад чу лі, што іх да хо ды змен-

шы лі ся на 11 %. Кож ны з іх зна хо дзіц ца 

на мя жы га ле чы і жы ве менш чым на $5,5 

у дзень.

Рэс пуб лі ка Па лау 
ад клі ка ла пры знан не 
не за леж нас ці Ко са ва

Рэс пуб лі ка Па лау ста ла 13-й кра і най, 

якая ад клі ка ла пры знан не не за леж нас ці 

са ма аб ве шча на га Ко са ва. Пра гэ та па ве-

да мі ла на цы я наль нае тэ ле ба чан не Сер біі 

РТС.

Ка мен ту ю чы ў эфі ры гэ ты пос пех серб-

скай дып ла ма тыі, прэ зі дэнт Сер біі Аляк-

сан дар Ву чыч за клі каў су гра ма дзян не 

ўпа даць у эй фа рыю, бо сі ту а цыя ў Ко са-

ве і Ме то хіі пра цяг вае за ста вац ца вель мі 

цяж кай. «Мы ро бім на шу ра бо ту. Ба ю ся 

эй фа рыі і та го, што мы пач нём ду маць, 

што вы ра шы лі ўсе праб ле мы. Мы зма га-

ем ся і спра бу ем да біц ца леп шай па зі цыі 

для Сер біі, чым ра ней, пра шу гра ма дзян 

не ду маць, што сі ту а цыя з Ко са ва ста ла 

больш лёг кай», — за явіў ён.

Серб скі лі дар на га даў па зі цыю Бялг ра-

да пра га тоў насць да маў ляц ца з Пры шці-

най на асно ве кам пра мі су. Ад нак кам пра-

міс, пад крэс ліў ён, пра ду гледж вае са ступ кі 

з абод вух ба коў, а не толь кі з серб ска га.

У ЗША лі чаць, што Трамп 
са рваў вы хад з бюд жэт на га 
кры зі су, ад рэ ага ваў шы 
на кры ты ку па ТБ

Дэ ма кра ты ў Кан грэ се ЗША не да вя-

ра юць прэ зі дэн ту ЗША До наль ду Трам пу і 

лі чаць, што ён з-за дро бя зі са рваў да сяг-

нен не да моў ле нас ці аб ад наў лен ні ра бо ты 

фе дэ раль на га ўра да. Гэ тую па зі цыю вы ка-

заў у эфі ры тэ ле ка на ла MSNBC кан грэс-

мен Джым Клай берн.

«Я лі чу, што прэ зі дэнт зноў і зноў дэ-

ман струе ня здоль насць вы кон ваць умо вы 

здзел кі. Ус пом ні це, што мы на кі ра ва лі яму 

$1,6 млрд, якія мож на бы ло вы дат ка ваць 

на бу даў ніц тва сця ны [на мя жы з Мек сі-

кай], мы так са ма па га дзі лі ся на па праў кі, 

якія за да во лі лі б нас усіх. І пас ля не каль кіх 

га дзін ча кан ня та го, што да моў ле насць 

бу дзе за клю ча на, ён ка жа: не, ад рэ ага ваў-

шы на кры ты ку вя ду чых па ры ток-шоу», — 

абу рыў ся кан грэс мен-дэ ма крат, ві да воч-

на, ма ю чы на ўва зе пер шы ў но вым го дзе 

вы пуск тэ ле пе ра да чы «Су бот нім ве ча рам 

у пра мым эфі ры» з па ро ды яй на аме ры-

кан ска га лі да ра ў вы ка нан ні ак цё ра Але ка 

Бол ду і на.

«Прэ зі дэн ту вар та за ся ро дзіць ува гу на 

аме ры кан скім на ро дзе і за быц ца пра тое, 

што га во раць пра яго ней кія тб-га ло вы. 

Іх не спы ніш, што б ён ні ра біў», — да даў 

Клай берн.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ар ме нія, Аў стрыя, Бах-

рэйн, В'ет нам, Га на, Ка-

на да, Ту ніс, Чар на го рыя, 

Чэ хія і Саль ва дор — дып-

ла ма ты з гэ тых кра ін су-

стрэ лі ся з Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам учо ра ў Па ла-

цы Не за леж нас ці.

ЛІ БЕ РА ЛІ ЗА ЦЫІ 
ЭКА НО МІ КІ — 
ЗЯ ЛЁ НАЕ СВЯТ ЛО

Кі раў нік дзяр жа вы сар дэч на 

па ві таў усіх па слоў і ад зна чыў, 

што па ча так іх дып ла ма тыч най 

мі сіі прый шоў ся на вы дат ны час, 

ка лі ў па мя ці яшчэ све жыя пры-

ем ныя ўспа мі ны пра свет лыя 

свя ты. «Ад нак мы ўжо ўклю чы лі-

ся ў імк лі вы тэмп но ва га пра цоў-

на га го да. І я раз ліч ваю на да-

лей шае плён нае су пра цоў ніц тва 

з ва мі, — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар. — На ша кра і на га то ва да 

ўза е ма дзе ян ня з За ха дам і Ус-

хо дам, Поў нач чу, Поўд нем, ка лі 

яно бу ду ец ца на прын цы пах па-

ва гі, шчы рас ці і пры стой нас ці».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 

з улі кам геа стра тэ гіч на га ста-

но ві шча Бе ла русь вель мі за ці-

каў ле на ў мі ры, ста біль нас ці, 

не кан флікт ным і эфек тыў ным 

парт нёр стве. Толь кі шля хам раў-

на праў на га дыя ло гу пры бі ра юц-

ца стэ рэа ты пы і раз бу ра юц ца па-

бу да ва ныя на іх пад мур ку сце ны 

не па ра зу мен ня.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-

ма звяр нуў ува гу, што за на шай 

кра і най ужо тры ва ла за ма ца ваў-

ся ста тус ад на го з іні цы я та раў 

і ак тыў ных удзель ні каў ін тэ гра-

цый ных пра цэ саў на еў ра зій скай 

пра сто ры. «Глы бо ка пе ра ка на-

ны, што Мінск мо жа стаць мес-

цам но ва га шы ро ка маш таб на га 

дыя ло гу па пы тан нях бяс пе кі 

дзяр жаў у Еў ра-Ат лан ты цы і Еў-

ра зіі. Мы бу дзем і на да лей іні-

цы я ваць мі ра люб ныя пра ек ты 

су пра цоў ніц тва, якія аб' яд ноў ва-

юць. І, вя до ма, пад трым лі ваць 

лю быя доб рыя па чы нан ні з ва-

ша га бо ку», — ад зна чыў ён.

Бе ла рус кі лі дар так са ма на га-

даў, што сён ня між на род ная сі-

туа  цыя імк лі ва змя ня ец ца і час та 

яе скла да на спраг на за ваць. Усё 

больш жорст кая кан ку рэн цыя 

ахоп лі вае су свет ную эка но мі ку. 

У гэ тых ня прос тых умо вах усе 

дзяр жа вы імк нуц ца вы пра ца-

ваць стра тэ гію су праць ста ян ня 

тра ды цый ным і но вым вы клі кам 

і па гро зам. Як па каз вае прак ты-

ка, ра біць гэ та больш эфек тыў на 

ра зам.

«Пра цу ю чы ў Бе ла ру сі, вы 

ўба чы це, што ў на шай кра і не 

пра вод зяц ца сур' ёз ныя пе ра-

ўтва рэн ні, асаб лі ва ў эка но мі цы. 

Ува га ак цэн ту ец ца на лі бе ра лі за-

цыі гэ тай сфе ры, а так са ма ства-

рэн ні спры яль на га ін вес ты цый-

на га клі ма ту і ўмоў для вя дзен ня 

біз не су», — рас ка заў пры сут ным 

кі раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у 

на шу кра і ну пры цяг ва юц ца з-за 

мя жы пе ра да выя тэх на ло гіі, але 

яны рас пра цоў ва юц ца і са ма-

стой на, па шы ра юцца і ды вер сі-

фі ку юцца рын кі збы ту ай чын най 

пра дук цыі, якая сла віц ца сва і мі 

вы со кі мі стан дар та мі якас ці.

Не менш важ ная ўва га ў Бе-

ла ру сі ад да ец ца раз віц цю аду ка-

цыі, на ву кі, ме ды цы ны і спор ту.

«Ча ла ве чы ка пі тал — гэ та 

ін вес ты цыі ў бу ду чы ню на шай 

дзяр жа вы, за лог яго пос пе ху і 

пра цві тан ня. У кож най са зга-

да ных сфер у нас на за па ша ны 

знач ны во пыт, якім мы мо жам 

па дзя ліц ца з за меж ны мі сяб ра-

мі», — ска заў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка.

НА ПРАМ КІ — 
ПЕРС ПЕК ТЫЎ НЫЯ

Бе ла рус кі лі дар асоб на спы-

ніў ся на раз віц ці ад но сін з кож-

най з дзяр жаў, чые па слы пры-

сут ні ча лі на су стрэ чы.

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, 

Ар ме нія бы ла і за ста ец ца для Бе-

ла ру сі на дзей ным парт нё рам, з 

якім нас звяз вае шмат пла на вае 

су пра цоў ніц тва, у тым лі ку ў Еў-

ра зій скім эка на міч ным са ю зе і 

Ар га ні за цыі Да га во ра аб ка лек-

тыў най бяс пе цы.

«Мы на цэ ле ны на па шы рэн не 

ганд лё ва-эка на міч на га склад ні-

ка бе ла рус ка-ар мян скіх ад но сін 

і га то вы ўдзель ні чаць у лю бых 

пра ек тах, у тым лі ку і на тэ ры-

то рыі Ар ме ніі, якія за ці ка вяць 

на шых ар мян скіх сяб роў і бра-

тоў», — за явіў ён.

Цес ны дыя лог з В'ет на мам на 

ўсіх уз роў нях спры яе эфек тыў-

на му вы ра шэн ню ак ту аль ных 

пы тан няў двух ба ко ва га па рад ку 

дня. На дум ку бе ла рус ка га лі да-

ра, сён ня не аб ход на скан цэнт-

ра вац ца на за бес пя чэн ні рос ту 

ўза ем на га ганд лю і рэа лі за цыі 

су мес ных пра ек таў у пра мыс ло-

вас ці, наф та хі міі, бу даў ніц тве, 

аду ка цыі, ін фар ма цый ных тэх-

на ло гі ях.

«Мы за ці каў ле ны ва ўсе ба ко-

вым і маш таб ным раз віц ці су вя-

зяў з Бах рэй нам. Тым больш што 

па зі тыў ныя пры кла ды су пра цоў-

ніц тва з дзяр жа ва мі Пер сід ска га 

за лі ва ў нас ёсць», — ад зна чыў 

бе ла рус кі лі дар. Што трэ ба зра-

біць? Ак ты ві за ваць двух ба ко вы 

ган даль, аб' ём яко га ця пер, на 

жаль, ня знач ны. Прэ зі дэнт пад-

крэс ліў: мы пра па ну ем бах рэй-

нскім парт нё рам не толь кі тра ды-

цый ныя та ва ры, але і вы со ка тэх-

на ла гіч ную пра дук цыю.

Пас ля доў нае па вы шэн не 

ўзроў ню і ін тэн сіў нас ці па лі тыч-

ных кан так таў з Аў стры яй свед-

чыць аб но вай якас ці між дзяр-

жаў на га ўза е ма дзе ян ня. Прэ зі-

дэнт вы со ка аца ніў на ма ган ні 

Ве ны па зні жэн ні на пру жа нас ці 

ў Еў ро пе і све це, на вя дзен ні мас-

тоў па між клю ча вы мі геа па лі тыч-

ны мі гуль ца мі. Па ды хо ды на шых 

кра ін тут су гуч ныя. Па вод ле яго 

слоў, Бе ла русь за ці каў ле на ва 

ўма ца ван ні вы гад на га і кан-

струк тыў на га су пра цоў ніц тва, 

перш за ўсё ў ганд лё ва-ін вес-

ты цый най сфе ры.

Гра ніч на ад кры ты праг ма тыч-

ны дыя лог уста ля ва ны ў на шай 

кра і ны з Чэ хі яй. Рэа лі зу юц ца су-

мес ныя эка на міч ныя пра ек ты, 

вя дзец ца ра бо та на між на род-

ных пля цоў ках.

«Пе ра ка на ны, што да лей шае 

раз віц цё двух ба ко ва га ганд лю, 

пад тры ман не цес ных су вя зяў 

у куль ту ры, на ву цы і аду ка цыі 

бу дуць і на да лей слу жыць тры-

ва лай ас но вай для ўма ца ван ня 

ад но сін па між на шы мі кра і на-

мі», — ска заў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, 

што ў нас ёсць ня ма ла агуль ных 

по гля даў, якія мо гуць стаць апо-

рай для па шы рэн ня двух ба ко ва-

га па рад ку дня з Чар на го ры яй. 

Да рэ чы, бе ла рус кія ту рыс ты на 

пра ця гу мно гіх га доў ад па чы ва-

юць на чар на гор скім уз бя рэж жы. 

Прэ зі дэнт вы ка заў над зею, што 

і на род Чар на го рыі па за слу гах 

ацэ ніць вы дат ную пры ро ду Бе ла-

ру сі, яе куль тур ную і гіс та рыч ную 

спад чы ну.

Аф ры кан скі рэ гі ён на бы вае 

для нас усё больш важ нае зна-

чэн не. Ка лій ныя ўгна ен ні і бе ла-

рус кая ме та лур гіч ная пра дук цыя 

доб ра вя до мыя ў сель ска гас па-

дар чай і бу даў ні чай га лі нах Га-

ны. Кі раў нік дзяр жа вы ба чыць 

да лей шыя перс пек ты вы для 

іс тот на га па шы рэн ня су пра цоў-

ніц тва, перш за ўсё ў АПК і пра-

мыс ло вай ка а пе ра цыі. Яшчэ, на 

яго дум ку, не аб ход на ак ты ві за-

ваць кан так ты на ўсіх уз роў нях 

з Ту ні сам. Гэ та да па мо жа пра-

пра ца ваць но выя на прам кі ўза-

е ма дзе ян ня і вы вес ці ад но сі ны 

па між на шы мі кра і на мі на якас на 

но вы ўзро вень.

«З Ка на дай нас аб' яд ноў вае 

не толь кі лю боў да ха кея, але і 

шмат га до вая друж ба. Ка над цы 

бы лі ў лі ку тых, хто, не раз дум-

ва ю чы, пра цяг нуў нам ру ку да па-

мо гі ў цяж кія ча сы пас ля ава рыі 

на Чар но быль скай АЭС, — звяр-

нуў ся Аляк сандр Лу ка шэн ка да 

па сла гэ тай дзяр жа вы. — Ва ша 

кра і на ста ла пер шай на За ха-

дзе, хто цал кам ад мя ніў ганд лё-

выя аб ме жа ван ні ў да чы нен ні да 

Бе ла ру сі. Гэ та за лог да лей ша га 

па зі тыў на га раз віц ця ўза е ма дзе-

ян ня і вель мі доб ры прык лад для 

не ка то рых ін шых на шых парт-

нё раў».

Бе ла русь раз гля дае Саль ва-

дор як перс пек тыў на га парт нё-

ра ў Цэнт раль най Аме ры цы. Мы 

за ці каў ле ны раз ві ваць двух ба-

ко вы дыя лог, уз мац ніць ганд лё-

ва-эка на міч ны склад нік, па шы-

раць су пра цоў ніц тва ў сель скай 

гас па дар цы і пра мыс ло вас ці, 

уклю ча ю чы хі міч ную га лі ну. Па-

вод ле слоў Прэ зі дэн та, Бе ла русь 

доб ра ве дае гэ тую кра і ну, але 

ад но сі ны яшчэ вель мі сла ба раз-

ві ты. Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў 

над зею, што пры ўдзе ле па сла 

сі ту а цыя зме ніц ца ў леп шы бок, 

па коль кі на шай кра і не не аб ход-

ная ма гут ная ба за дзяр жаў для 

су пра цоў ніц тва ў Аме ры цы.

* * *
На за кан чэн не Прэ зі дэнт 

шчы ра па жа даў па слам пос пе-

хаў у вы ка нан ні ад каз най дып-

ла ма тыч най мі сіі.

Ён вы ка заў над зею, што іх 

во пыт і пра фе сі я на лізм ста нуць 

тры ва лай ас но вай для кан струк-

тыў на га ўза е ма дзе ян ня на шых 

дзяр жаў, а яго прак тыч ныя вы-

ні кі не пры му сяць ся бе доў га 

ча каць.

«Але, вя до ма, вы ра ша ю чы 

стра тэ гіч ныя за да чы, не ўпус-

ці це маг чы масць да ве дац ца 

больш пра Бе ла русь. Ад крыць 

для ся бе яе пры га жосць і ўні-

каль насць, у поў най ме ры ад-

чуць вет лі васць, гас цін насць 

на ша га на ро да, па зна ё міц ца з 

куль ту рай, гіс то ры яй і, вя до ма 

ж, су час ным ла дам жыц ця на-

шых лю дзей», — да даў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

З СЯБ РА МІ ПА ЎСІМ СВЕ ЦЕ
Прэ зі дэнт пры няў да вер чыя гра ма ты па слоў 10 дзяр жаў

 Ка мен та рыі ў тэ му
Ра міз Ба шыч, Над звы чай ны і Паў-

на моц ны Па сол Чар на го рыі ў Рэс пуб-

лі цы Бе ла русь па су мя шчаль ніц тве:

— Бе ла русь для нас — сяб роў ская 

кра і на. У нас доб рыя перс пек ты вы, мы 

бу дзем раз ві ваць гэ тыя ад но сі ны. Нам 

вар та больш су пра цоў ні чаць у эка но мі цы. 

За раз та ва ра зва рот сім ва ліч ны, па коль кі 

Чар на го рыя і геа гра фіч на да лё ка, і ў нас 

ма лень кая эка но мі ка. Але я спа дзя ю ся, 

што бу дзе лепш. Ту рызм у нас са праў ды 

вель мі доб ры. Трэ ба больш су пра цоў ні-

чаць і ў між на род ных ар га ні за цы ях.

Ахмед Аль-Са аці, Над звы чай ны і 

Паў на моц ны Па сол Ка ра леў ства Бах-

рэйн у Рэс пуб лі цы Бе ла русь па су мя-

шчаль ніц тве:

— У пер шую чар гу я б ха цеў па він ша-

ваць на шы на ро ды і дзяр жа вы з тым, што 

мы ўста наўлі ва ем дып ла ма тыч ныя ўза е-

ма ад но сі ны, па коль кі з'яў ля ю ся пер шым 

па слом у Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Я б ха цеў 

звяр нуць ува гу на сфе ру раз віц ця на шых 

эка на міч ных ад но сін, ха цеў бы ўста на-

віць пра мыя кан так ты па між пры ват ным 

і дзяр жаў ным сек та ра мі.

Акра мя та го, пла ную раз ві ваць на шы 

куль тур ныя су вя зі, па коль кі ў ва шай краі -

не вель мі ба га тая куль тур ная спад чы на. 

У вас вы дат ная му зы ка, вы дат ны тэ атр. 

Дзяр жа ва Бах рэйн, гіс то рыя якой на ліч-

вае ўжо без ма ло га во сем ты сяч га доў, 

так са ма ва ло дае вы дат най куль тур най 

спад чы най. У 2019 го дзе мы пла ну ем пра-

вес ці мност ва аб ме наў і роз ных вы ста вак, 

су стрэч.

Мы раз гля да ем Бе ла русь як ва ро ты 

ў еў ра пей скі рэ гі ён, тое ж са мае мож на 

ска заць пра Бах рэйн — гэ та ва ро ты для 

ва шай кра і ны ў наш рэ гі ён.

Фам Хай, Над звы чай ны і Паў на-

моц ны Па сол Са цы я ліс тыч най Рэс-

пуб лі кі В'ет нам у Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь:

— На мой по гляд, пад пі сан не Па гад-

нен ня аб зо не сва бод на га ганд лю (па між 

ЕА ЭС і В'ет на мам. — «Звязда») з'яў ля-

ец ца ста ноў чым кро кам, які знач на па-

спры яе па ляп шэн ню ўза е ма ад но сін па між 

на шы мі кра і на мі. Да сён няш ня га дня, на 

жаль, на шы прад пры ем ствы не маг лі цал-

кам ска рыс тац ца ўсі мі маг чы мас ця мі, якія 

ад кры вае гэ ты да ку мент. Та му я лі чу, што 

трэ ба пры клас ці да лей шыя на ма ган ні для 

та го, каб зра біць якас ны штуршок.

Ёсць вель мі вя лі кі па тэн цы ял для на-

рошч ван ня та ва ра аба ро ту. У пры ват нас-

ці, мы за ці каў ле ны ў экс пар це ў Бе ла русь 

сель ска гас па дар чай пра дук цыі. У сваю 

чар гу, мы за ці каў ле ныя ў тым, каб ім-

пар та ваць з ва шай кра і ны роз нае аб ста-

ля ван не, пра мыс ло выя та ва ры. Акра мя 

та го, на ша на сель ніц тва за ці каў ле на ў 

ва шых мя са-ма лоч ных пра дук тах.


