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СNN: кан цы ля рыя Мэй спра буе пе ра шко дзіць 
су стрэ чы Трам па з пры хіль ні ка мі Brехіt

Кан цы ля рыя бры тан ска га прэм' ер-мі ніст ра Тэ рэ-

зы Мэй ро біць усё маг чы мае для ад ме ны су стрэ чы 

прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па з ра ды каль ны мі 

пры хіль ні ка мі Brехіt. Пра гэ та ў па ня дзе лак па ве да міў 

тэ ле ка нал СNN са спа сыл кай на кры ні цу, бліз кую да 

лі да ра Пар тыі Brехіt Най джэ ла Фа ра жа.

Па вод ле яго да ных, Трамп у аў то рак мо жа пра вес-

ці су стрэ чу з са мім Фа ра жам, біз нес ме нам Аро нам 

Бэнк сам, які па да зра ваў ся ў су вя зях з Ра сі яй з мэ тай 

атры ман ня фі нан са ван ня для еў рас кеп ты каў у пе ры яд 

пра вя дзен ня рэ фе рэн ду му па Brехіt у 2016 го дзе. «Так, 

са праў ды, на Даў нінг-стрыт, 10 спра бу юць спы ніць Най-

джэ ла і нас», — ад зна чы ла кры ні ца.

Зя лен скі пры зна чыў Куч му 
прад стаў ні ком Укра і ны ў ТКГ

Ле а нід Куч ма бу-

дзе прад стаў ляць 

Укра і ну ў трох ба ко-

вай кан такт най гру-

пе (ТКГ) па сі ту а цыі 

на ўсхо дзе Укра і ны. 

Пра гэ та за явіў прэ-

зі дэнт Укра і ны Ула-

дзі мір Зя лен скі пад час бры фін гу ў Кі е ве. «У нас ёсць 

агуль ная па зі цыя — гэ та ад наў лен не пе ра га во раў з 

на го ды Дан ба са ў «нар манд скім фар ма це», раз бла кі-

роў ка мінск ага пра цэ су», — ад зна чыў Ула дзі мір Зя лен-

скі. Ён так са ма па ве да міў, што на ступ нае па ся джэн не 

ТКГ ад бу дзец ца 5 чэр ве ня ў Мін ску.

Но вы на бор атра да ра сій скіх кас ма на ўтаў 
бу дзе ары ен та ва ны на ме ся цо выя пра гра мы

Ня даў на ад кры ты на бор у атрад кас ма на ўтаў бу дзе 

рых та вац ца для па лё таў на Ме сяц, па ве да міў учо ра на 

прэс-кан фе рэн цыі ў Маск ве ды рэк тар Ін сты ту та ме ды ка-

бія ла гіч ных праб лем РАН Алег Ар лоў.

«Па тра ба ван ні з пунк ту гле джан ня ме ды цы ны вы со-

кія. Кан ды дат па ві нен быць фі зіч на зда ро вым ча ла ве-

кам, псі хіч на, псі ха ла гіч на. Ёсць не ка то рыя асаб лі вас ці: 

у рам ках тых до пус каў мы бу дзем звяр таць ува гу на 

асаб лі вас ці кан ды да та з пунк ту гле джан ня гі па тэ тыч-

най маг чы мас ці па лё таў на перс пек тыў най тэх ні цы, 

удзе лу ў ме ся цо вых мі сі ях», — ска заў ён.

Ар лоў ад зна чыў, што ўдзел пра фе сій ных ме ды каў і 

бі ё ла гаў у но вым ад бо ры ў атрад кас ма на ўтаў аб умоў-

ле ны не аб ход нас цю та кіх спе цы яль нас цяў у ме ся цо вых 

экі па жах.

«Ка лі мы га во рым пра перс пек тыў ную ме ся цо вую 

пра гра му, у нас па він ны быць спе цы я ліс ты, га то выя ў 

гэ тай пра гра ме пра ца ваць. Гэ та па він ны быць не толь кі 

пра фе сій ныя ка ман дзі ры, бор тін жы нер. Гэ та па він-

ны быць спе цы я ліс ты-ву чо ныя, і, пры нам сі ў пер шых 

ме ся цо вых пра гра мах, аба вяз ко вы ўдзел ме ды каў», — 

ска заў ён.

Лі дар Са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі Гер ма ніі 
аб вяс ці ла аб ад стаў цы

Кі раў нік Са цы ял-

дэ  ма кра тыч най

пар тыі Гер ма ніі 

Анд рэа На лес па-

ве да мі ла аб ад-

стаў цы. Яна ска-

за ла, што па кі не 

так са ма па са ду 

кі раў ні ка фрак цыі СДПГ у гер ман скім пар ла мен це, 

па ве дам ляе Bіld. На лес да да ла, што афі цый на па дасць 

за яву аб ад стаў цы 3 чэр ве ня на па ся джэн ні сва ёй 

фрак цыі. Яна па тлу ма чы ла, што яе ра шэн не сыс ці са 

сва іх па сад да па мо жа пра віль на пры зна чыць пе ра ем-

ні каў. Па лі тык пры зна ла ся, што пад ста вай для та ко га 

кро ку стаў не да хоп пад трым кі.

Кі раў ніц тва ня мец ка га Хрыс ці ян ска-дэ ма кра тыч на-

га са ю за (ХДС) па ве да мі ла, што пра цяг не пра ца ваць 

у бун дэс та гу з ка а лі цы яй, у якую ўва хо дзяць ХДС, 

Хрыс ці ян ска-са цы яль ны са юз (ХСС) і СДПГ. Анд рэа 

На лес пры ня ла ра шэн не аб ад стаў цы пас ля пра ва лу 

сва ёй пар тыі на прай шоў шых ня даў на вы ба рах у Еў ра-

пар ла мент, дзе СДПГ за ня ла трэ цяе мес ца, стра ціў шы 

12 % у па раў на нні з 2014 го дам.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ка лек тыў Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае 
шчы рыя спа чу ван ні на мес ні ку на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-
лен ня рэ гу ля ван ня абы хо джан ня з ад хо да мі, бія ла гіч най і 
ланд шафт най раз на стай нас ці Сві дзін ска му Мі ка лаю Іва-
на ві чу ў су вя зі са смер цю МА ЦІ.

На ку бін скім на прам ку
У Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь прай-

шла ра бо чая су стрэ ча кі раў ні ка ве дам ства Аляк санд ра 

Кар лю ке ві ча з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 

Рэс пуб лі кі Ку ба ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Ху а нам Валь-

дэ сам Фі ге роа.

Па сол па ве да міў аб раз віц ці бе ла рус ка-ку бін скіх ад но сін 

у роз ных га лі нах жыц ця. Раз мо ва іш ла ў тым лі ку пра ро лю 

масме дыя ў па шы рэн ні ту рыс тыч на га склад ні ка ў ад но сі нах 

па між кра і на мі. Бы ла да сяг ну та да моў ле насць аб ар га ні за цыі 

прэс-ту ра бе ла рус кіх жур на ліс таў у Рэс пуб лі ку Ку ба. У най блі-

жэй шы час ку бін скі бок па спры яе вы пус ку асоб на га ну ма ра ча-

со пі са «Бе ла русь», пры све ча на га Вост ра ву Сва бо ды. Ку бін скі 

ам ба са дар па абя цаў, што лі та ра та ры, кні га вы даў цы, пісь мен-

ні кі яго кра і ны возь муць удзел у Дні бе ла рус ка га пісь мен ства 

ў ве рас ні 2019 го да, у Між на род ным сім по зі у ме «Пісь мен нік і 

час», які прой дзе ў Мін ску ў лю тым 2020 го да.

На лі пень за пла на ва ны круг лы стол па ку бін ска-бе ла рус кіх 

лі та ра тур ных су вя зях у ХХ ста год дзі, які прой дзе ў рэ дак цыі 

ад на го з бе ла рус кіх лі та ра тур на-мас тац кіх пе ры я дыч ных вы-

дан няў. Вя до ма ж, раз мо ва на ім пой дзе пра пісь мен ні каў, 

дзея чаў куль ту ры з Бе ла ру сі, якія на вед ва лі Ку бу, пі са лі пра 

яе, — на род ных паэ таў Бе ла ру сі Мак сі ма Тан ка, Ры го ра Ба-

ра ду лі на, пра за іка Але ся Жу ка, пе ра клад чы ка Кар ла са Шэр-

ма на, на род ных ар тыс таў СССР Ула дзі мі ра Му ля ві на, Іга ра 

Лу чан ка. Спа дар Ху ан Валь дэс Фі ге роа ўнёс шэ раг пра па ноў 

па су пра цоў ніц тве ў га лі не элект рон ных масме дыя, па рас-

паў сюдж ван ні ве даў пра Бе ла русь у най бо льш па пу ляр ных 

са цы яль ных сет ках, ін тэр нэт-рэ сур сах на Ку бе.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Пра гэ та ста ла вя до ма пад час су-

стрэ чы Аляк санд ра Лу ка шэн кі з 

Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Та джы кі ста на ў Бе ла ру сі 

Мах мад ша ры фам Мах му дам 

Хак до дам.

«У най блі жэй шы час — мы пра гэ-

та яшчэ раз да мо ві лі ся — пры е дзе ў 

Бе ла русь ваш прэ зі дэнт, наш па ва-

жа ны ча ла век, яго ве да юць, лю бяць 

у Бе ла ру сі. І ве дае не толь кі, як у нас 

пры ня та ця пер ка заць, элі та — тыя, 

якія зай ма юц ца па лі ты кай. Эма ма лі 

Ша ры па ві ча доб ра ве дае бе ла рус кі 

на род, мы ча ка ем яго пры ез ду. Та му 

на ша су стрэ ча з ва мі важ ная яшчэ і 

з гэ тай на го ды», — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт на га даў, што ба кі да-

мо ві лі ся вы лу чыць дні ві зі ту на пя рэ дад ні 

за крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

«Аб мяр ку ем усе пы тан ні, па гля дзім, 

як вы кон ва юц ца на шы да моў ле нас ці. 

Ён па бу дзе ў Бе ла ру сі, я яго пра сіў 

пра гэ та. Няхай па зна ё міц ца блі жэй 

з на шай пры ро дай, з на шай кра і-

 най», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка і да даў, што Эма ма лі Рах мо на трэ-

ба су стрэць год на.

Так са ма бе ла рус кі лі дар рас ка заў 

аб су мес ным пра ек це Бе ла ру сі і Та-

джы кі ста на, які ён на зваў сім ва лам 

на шай друж бы, — гэ та са ды. «Мы 

па спра бу ем вы рошч ваць тое, што вы 

ў ся бе вы рошч ва е це. Га род ні на, пла-

до выя куль ту ры ўжо за ве зе ны сю ды, 

і на поўд ні на шай кра і ны мы спра бу-

ем не ка то рыя ва ры ян ты. Ка лі пой дзе 

гэ та — вы бу дзе це пі я не рам у Бе ла-

ру сі па пе ра мя шчэн ні са доў край ня-

га поўд ня не ка лі вя лі кай кра і ны Са-

вец ка га Са ю за сю ды, у паў ноч ную 

Бе ла русь», — з усмеш кай ад зна чыў 

Прэ зі дэнт і да даў, што пра ект па ві нен 

атры мац ца.

На су стрэ чы за кра ну лі тэ му «да-

рож най кар ты». Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пад крэс ліў, што яе трэ ба стро га 

рэа лі зоў ваць, бо гэ та вы гад на дзвюм 

кра і нам.

Якія ж пос пе хі ў кан крэт ных кі-

рун ках су пра цоў ніц тва? Па сло вах 

кі раў ні ка дзяр жа вы, ра ней Эма ма лі 

Рах мон па ве да міў яму аб вы пус ку 

500 трак та роў сё ле та на су мес ным 

прад пры ем стве ў го ра дзе Гі сар, вя-

лі кі по пыт ёсць і ў су сед ніх дзяр жа-

вах. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што бе ла рус кі бок га то вы і да лей 

раз ві ваць вы твор часць.

«На сця рож вае тое, што ў нас ад бы-

ло ся пэў нае па дзен не та ва ра аба ро-

ту. Над гэ тым трэ ба на шым МЗС-ам і 

ўра дам па пра ца ваць, каб ураў на ваць 

та ва ра аба рот па між дзвю ма кра і на мі. 

І больш ак тыў на вы хо дзіць на рын кі 

трэ ціх кра ін з на шай су мес най з ва мі 

пра дук цы яй», — да даў ён.

У ад каз па сол Та джы кі ста на ў 

Бе ла ру сі ад зна чыў, што ў яго кра і-

 не са шчы рас цю і лю боўю ста вяц-

 ца да дру жа люб на га бе ла рус ка га 

на ро да, вель мі ша ну юць ад но сі ны 

па між кра і на мі. Па вод ле яго слоў, 

у Та джы кі ста не вы со ка ацэнь ва юць 

вы стаў кі на шай кра і ны, пра вя дзен не 

біз нес-фо ру му Бе ла русь — Та джы кі-

стан — Аф га ні стан, а так са ма вя лі кі 

пра ект — су мес нае прад пры ем ства 

па збо ры сель гас тэх ні кі.

Не га ты ву 
ў ад но сі нах ня ма

Па вы ні ках су стрэ чы з Прэ зі дэн-

там Над звы чай ны і Паў на моц ны Па-

сол Та джы кі ста на ў Бе ла ру сі Мах мад-

ша рыф Мах муд Хак дод па гу та рыў з 

жур на ліс та мі.

Па вод ле слоў па сла, у яго ад бы-

ла ся вель мі грун тоў ная раз мо ва з бе-

ла рус кім лі да рам. Гаварылі пра стан 

і перс пек ты вы раз віц ця двух ба ко вых 

ад но сін.

Мах мад ша рыф Мах муд Хак дод 

так са ма па ве да міў, што ў кра са ві ку 

ў Мін ску ад бы ло ся па ся джэн не Між-

ура да вай ка мі сіі па ганд лё ва-эка-

на міч ным су пра цоў ніц тве, дзе быў 

вы пра ца ва ны план ме ра пры ем стваў 

па рэа лі за цыі па стаў ле ных за дач, 

асаб лі ва па тэ ме ства рэн ня но вых

су мес ных вы твор час цяў, у пер шую 

чар гу — ма ла ка. У цэ лым да сяг ну тыя 

па між кра і на мі да моў ле нас ці рэа лі зу-

юц ца па спя хо ва, да даў ён.

Па сол зга даў і са ды друж бы ў 

Бе ла ру сі. Так, мност ва сар тоў роз-

ных рас лін з Та джы кі ста на ўжо па-

са джа ны ў бе ла рус кую зям лю, яны 

пры жы лі ся ў Брэсц кай і Го мель скай 

аб лас цях. Ёсць пла ны па ства рэн ні 

са ду грэц ка га арэ ха ў Ма гі лёў скай 

воб лас ці.

Ад но сі ны па між Та джы кі ста нам і 

Бе ла рус сю па сол на зваў вель мі доб-

ры мі, брац кі мі і сяб роў скі мі. Гэ та му 

спры яе як гіс та рыч ны кан тэкст, так 

і рэ гу ляр ныя су стрэ чы, ві зі ты, у тым 

лі ку на са мым вы со кім уз роў ні. На 

дум ку па сла, не га тыў ных мо ман таў 

у на шых ад но сі нах ня ма.

«Та ва ра аба рот у па чат ку го да 

трош кі ўпаў — гэ та не не га тыў. Па-

ча так го да, са мі ра зу ме е це, да га во ры 

ёсць, а па стаў кі яшчэ не ад бы лі ся. Да 

кан ца го да ёсць час, вы пра вім гэ та 

ста но ві шча», — ска заў ён.

Та ва ра аба рот Бе ла ру сі і Та джы кі-

ста на ў 2018 го дзе склаў 37,4 міль ё-

на до ла раў, ска ра ціў шы ся амаль на 

13 пра цэн таў. Пры гэ тым бе ла рус кі 

экс парт да сяг нуў 33,4 міль ё на до ла-

раў, ім парт — 4 міль ё ны. З па чат ку 

гэ та га го да ўза ем ны ган даль па між 

кра і на мі так са ма дэманструе не леп-

шыя па каз чы кі. У сту дзе ні—са ка ві ку 

та ва ра аба рот зні зіў ся да 8,1 міль ё-

на до ла раў, склаў шы 70,3 пра цэн-

 та ад ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла-

га го да.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

СА ДЫ ДРУЖ БЫ
Эма ма лі Рах мон ле там на ве дае Бе ла русь

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

У АСНО ВЕ КУР СУ — 
МІР І СТА БІЛЬ НАСЦЬ
Пар ла мен ты Бе ла ру сі і Сла ва кіі 
бу дуць па шы раць уза е ма дзе ян не
Шчы расць на ме ру раз ві ваць уза е ма вы гад нае і доў-

га тэр мі но вае су пра цоў ніц тва са Сла ва кі яй і Еў ра пей-

скім са юзам пад крэс ліў стар шы ня Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 

на су стрэ чы з пар ла менц кай дэ ле га цы яй Сла вац кай

Рэс пуб лі кі.

«Га лоў нае, каб уза е ма дзе ян не бы ло ды на міч нае і эфек тыў-

нае — ду маю, сён ня ме на ві та гэ та га нам не стае», — ад зна чыў 

кі раў нік ніж няй па ла ты пар ла мен та. Ула дзі мір Анд рэй чан ка 

па ве да міў, што рэс пуб лі ка пра во дзіць шмат век тар ны знеш не-

па лі тыч ны курс. Так, знеш не ганд лё вы аба рот амаль на па ло ву 

скла да ец ца з ганд лю кра і на мі ЕС, а 65 % бе ла рус кай пра дук-

цыі пра да ец ца за ме жа мі дзяр жа вы. Ле таш ні та ва ра аба рот 

са Сла ва кі яй уз рос да 218 міль ё наў до ла раў.

«У асно ве знеш не па лі тыч на га кур су — не за леж насць, мір, 

ста біль насць у рэ гі ё не і, вядома, даб ра быт на ша га на сель ніц-

тва. Еў ра пей скі са юз — моц нае ін тэ гра цый нае аб' яд нан не, а 

Сла ва кія — ад на з бліз кіх нам кра ін, якой мы ўдзяч ныя за пад-

трым ку», — пад крэс ліў стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў.

Ён лі чыць, што Бе ла ру сі трэ ба пра цяг ваць су пра цоў ніц-

тва на між на род ных пар ла менц кіх пля цоў ках і па шы раць 

уза е ма дзе ян не ў рам ках Ві шаг рад скай гру пы (сё ле та ў ёй 

стар шын ствуе Сла ва кія). Акра мя та го, па сло вах Ула дзі мі ра 

Анд рэй чан кі, не аб ход на больш ак тыў на ка рыс тац ца пар ла-

менц кім вы мя рэн нем для раз віц ця ганд лё ва-эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва, уза е ма дзе ян ня ў га лі нах куль ту ры, спор ту, 

аду ка цыі.

На дум ку стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў, у перс пек ты ве 

ёсць маг чы масць ства рэн ня да рож най кар ты су пра цоў ніц тва 

і пад пі сан ня па гад нен ня або ме ма ран ду ма аб су пра цоў ніц тве 

па між пар ла мен та мі. Ад зна чыў Ула дзі мір Анд рэй чан ка і ро лю 

па слоў і кі раў ні коў груп сяб роў ства ў пар ла мен тах абедз вюх 

кра ін.

Стар шы ня На цы я наль на га са ве та Сла вац кай Рэс пуб-

лі кі Анд рэй ДА НКА зга дзіў ся, што ў лю бой га лі не зной дзец-

ца шмат бе лых плям, над які мі мож на пра ца ваць: «Асаб лі ва 

важ на, што на шы на ро ды бліз кія па гіс то рыі, мен таль нас ці. На 

гэ тых агуль ных кроп ках мы мо жам бу да ваць на шы ад но сі ны. 

Ду маю, па чы наць трэ ба як ма га хут чэй».

Стар шы ня На цы я наль на га са ве та Сла ва кіі ад зна чыў, што 

Бе ла русь вя до мая па тэн цы я лам у сфе рах ахо вы зда роўя і аду-

ка цыі, а спе цы я ліс таў у гэ тай га лі не з за да валь нен нем ві та лі б 

і ў цэнт раль на еў ра пей скай дзяр жа ве. Анд рэй Да нка пра па на-

ваў у жніў ні пра вес ці двух ба ко выя су стрэ чы асоб ных ка мі сій 

абод вух пар ла мен таў і па абя цаў па ско рыць пра цэс уза ем на га 

пры знан ня дып ло маў аб вы шэй шай аду ка цыі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.


