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Трамп на зваў га ла са ван не па ім піч мен це 
«са мым смеш ным пра ек там» 
у сва ім жыц ці

Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп лі чыць га ла са ван не 

па ад хі лен ні яго ад па са-

ды ў Па ла це прад стаў ні коў 

Кан грэ са «са мым смеш ным 

пра ек там» у сва ім жыц ці.

«Па ла та прад стаў ні коў Кан грэ са ЗША толь кі што пе-

ра важ най боль шас цю за бла ка ва ла рэ за лю цыю па ім піч-

мен це. Гэ та, ве ра год на, най больш смеш ны і мар на траў ны 

пра ект з усіх, над які мі мне ка лі-не будзь да во дзі ла ся пра-

ца ваць», — на пі саў Трамп у Twіtter.

У се ра ду Па ла та прад стаў ні коў Кан грэ са ЗША за бла-

ка ва ла па ча так пра цэ ду ры ад хі лен ня Трам па ад па са ды, 

іні цы я ва ную кан грэс ме нам Элам Гры нам ад шта та Тэх ас, 

які прад стаў ляе дэ ма кра тыч ную пар тыю. Грын пра па-

ноў ваў па чаць пра цэ ду ру ім піч мен ту пас ля аб раз лі вых 

вы каз ван няў прэ зі дэн та на ад рас не каль кіх жан чын — 

прад стаў ніц дэ ма кра тыч най пар тыі ў Кан грэ се. За тое, 

каб за бла ка ваць гэ тую іні цы я ты ву, пра га ла са ва лі 332 

кан грэс ме ны, 95 вы ка за лі ся су праць, яшчэ адзін ус тры-

маў ся.

На га да ем, што ў мі ну лую ня дзе лю Трамп да пус ціў 

у ад рас жан чын з апа зі цый най дэ ма кра тыч най пар тыі 

вы каз ван ні ў Twіtter, рас цэ не ныя мно гі мі як аб раз лі выя 

і ра сісц кія.

Мек сі кан скі нар ка ба рон Эль Ча па 
атры маў у ЗША па жыц цё вы тэр мін 
і яшчэ 30 га доў тур мы

Брук лін скі фе дэ раль ны суд у Нью-Ёр ку пры су дзіў мек-

сі кан ска га нар ка ба ро на Ха а кі на Гус ма на па мя нуш цы Эль 

Ча па (Ка ран тыш ка) да па жыц цё ва га ту рэм на га зня во-

лен ня, а звыш та го — яшчэ да 30 га доў тур мы і штра фу 

ў па ме ры 12,6 міль яр да до ла раў, па ве дам ляе служ ба 

Бі-бі-сі.

62-га до ва га кі раў ні ка нар ка кар тэ ля «Сі на лоа» на зы-

ва юць са мым вя до мым зла чын цам су час нас ці. Па вер сіі 

пра ку ра ту ры, Гус ман ня се ад каз насць за кант ра бан ду 

ў ЗША 155 тон ка ка і ну на пра ця гу 25 га доў, а так са ма 

ін шых нар ко ты каў. Акра мя та го, яго аб ві на вач ва юць у 

за бой стве, зла чын най змо ве і ін шых зла чын ствах. У лю-

тым 2019 го да пас ля ча ты рох ме сяч на га раз гля ду спра вы 

Гус ма на суд пры знаў яго ві на ва тым па ўсіх 10 пунк тах аб-

ві на вач ван няў. Пра ку ро ры па тра ба ва лі пры су дзіць яго да 

па жыц цё ва га тэр мі ну і да дат ко ва га трыц ца ці га до ва га зня-

во лен ня. Як ча ка ец ца, Гус ман бу дзе ад бы ваць па ка ран не 

ў тур ме мак сі маль на стро га га рэ жы му ў Фло рэн се, штат 

Ка ла ра да. Гэ тую тур му так са ма на зы ва юць «гор ным Аль-

кат ра сам», бо там дзей ні чае рэ жым су пер мак сі маль най 

бяс пе кі. Аба ро на Гус ма на па ве дам ля ла, што ён не ад на-

ра зо ва скар дзіў ся на ўмо вы ўтры ман ня — у пры ват нас ці, 

на тое, што ў яго ка ме ры без вок наў увесь час га рыць 

свят ло. У се ра ду нар ка ба рон апош ні раз змог па ба чыц ца 

са сва ёй жон кай і дву ма доч ка мі.

Ад ва кат Эду ар да Ба ла рэ са на зваў па тра ба ван ні аб ві-

на вач ван ня фар сам і ад зна чыў, што пры суд Гус ма ну не 

зме ніць сі ту а цыю з вай ной нар ка кар тэ ляў у Мек сі цы.

У Ра сіі па ско ры ла ся змян шэн не 
на сель ніц тва

На ту раль нае змян шэн не на сель ніц тва Ра сіі па вы ні ках 

пя ці ме ся цаў 2019 го да скла ла 180,4 ты ся чы ча ла век, 

згод на з да ны мі Рас ста та па на ту раль ным ру ху на сель-

ніц тва ў Ра сіі.

За ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да гэ ты па каз чык 

склаў 147,2 ты ся чы. Та кім чы нам, на ту раль нае змян шэн не 

на сель ніц тва за пяць ме ся цаў вы рас ла сё ле та больш чым 

на 33 ты ся чы ча ла век. Па звест ках ве дам ства, коль касць 

на ро джа ных па вы ні ках пер шых пя ці ме ся цаў 2019 го да 

скла ла 600 ты сяч, а коль касць па мер лых — 780 ты сяч ча-

ла век. Ра ней ві цэ-прэм' ер РФ Тац ця на Го лі ка ва за яві ла, 

што Ра сія ка та стра фіч на губ ляе на сель ніц тва. Па вод ле яе 

слоў, на ра джаль насць пра цяг вае па даць, а смя рот насць 

зні жа ец ца не та кі мі хут кі мі тэм па мі, як ха це ла ся б.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На кан фе рэн цыю
Ген сек ААН 

Ан то ніу Гу тэ рыш 
упер шы ню 

на ве дае Бе ла русь
Ге не раль ны сак ра тар пры ме ўдзел 

у між на род най кан фе рэн цыі вы со ка га 

ўзроў ню «Ба раць ба з тэ ра рыз мам пры 

да па мо зе іна ва цый ных па ды хо даў і 

вы ка ры стан не но вых і ўзнікаючых тэх-

на ло гій». Кан фе рэн цыю ар га ні зу юць 

су мес на Бе ла русь і ААН, яна прой дзе 

ў Мін ску 3-4 ве рас ня.

Пад рых тоў ку ме ра пры ем ства 

па ста ян ны прад стаў нік Бе ла ру сі 

пры ААН Ва лян цін РЫ БА КОЎ і ген-

сек Ар га ні за цыі аб' яд на ных на цый 

Ан то ніу ГУ ТЭ РЫШ аб мер ка ва лі пад-

час су стрэ чы ў штаб-ква тэ ры ААН у 

Нью-Ёр ку. Ба кі аб мя ня лі ся по гля да мі 

на най больш ак ту аль ныя пы тан ні ў 

сфе ры між на род ных ад но сін, а так-

са ма на стан і перс пек ты вы су пра-

цоў ніц тва Бе ла ру сі і ААН.

Ан то ніу Гу тэ рыш вы со ка аца ніў 

на ма ган ні Бе ла ру сі ў га лі не ўма ца-

ван ня між на род най і рэ гі я наль най 

бяс пе кі.

Апош ні раз ге не раль ны сак ра тар 

ААН на вед ваў Бе ла русь з афі цый ным 

ві зі там у 1994 го дзе — та ды гэ тую па-

са ду зай маў Бут рас Бут рас-Га лі.

Па вод ле ін фар ма цыі МЗС.

Ад ка зы 
на важ ныя 
пы тан ні

Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон-

ныя лі ніі ад бу дуц ца 20 лі пе ня 

ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан-

ка ме. На зван кі з 9.00 да 12.00 

бу дуць ад каз ваць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА 

абл вы кан ка ма Ва дзім Іва на віч АЛЬ-

ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір Пят ро віч 

ПЕ НІН. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА-

ГА абл вы кан ка ма Анд рэй Ва сі ле віч 

КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

стар шы ня ГРО ДЗЕН СКА ГА абл-

вы кан ка ма Ула дзі мір Ва сі ле віч КРАЎ-

ЦОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

пер шы на мес нік стар шы ні МА ГІ-

ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ва сіль Іва-

на віч АКУ ЛІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНС-

КАГА абл вы кан ка ма Ігар Мі ка ла е віч 

МА КАР. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар-

вы кан ка ма Аляк сандр Пят ро віч КРЭ-

ПАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ся род ін ша га Аляк сандр Лу-

ка шэн ка пра па на ваў аб ду маць 

маг чы масць па да чы су мес ных 

з Ра сі яй за явак на пра вя дзен не 

буй ных між на род ных спар тыў ных 

фо ру маў. Кі раў нік на шай дзяр-

жа вы на га даў, што кра і ны ўжо 

прымалі са мыя маш таб ныя між-

на род ныя спар тыў ныя спа бор ніц-

твы: ле таш ні чэм пі я нат све ту па 

фут бо ле ў Ра сіі і ІІ Еў ра пей скія 

гуль ні, што ня даў на ад бы лі ся ў 

Бе ла ру сі.

«Маг чы ма, нам вар та па ду-

маць пра пра вя дзен не па доб ных 

спа бор ніц тваў у рам ках адзі най 

за яў кі Бе ла ру сі і Ра сіі з фі нан са-

ван нем за кошт бюд жэ ту Са юз най 

дзяр жа вы. Гэ та да зво ліць сты му-

ля ваць раз віц цё ту рыс тыч най га-

лі ны ў на шых кра і нах», — ад зна-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ула дзі мір Пу цін са свай го бо ку 

пра па на ваў су мес на рых та ваць 

ат ле таў абедз вюх кра ін з вы ка ры-

стан нем спар тыў най інф ра струк-

ту ры Бе ла ру сі і Ра сіі, у пры ват-

нас ці да лет ніх Алім пій скіх гуль-

няў у То кіа і зі мо вых у Пе кі не.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна чыў 

так са ма, што су вя зі па між рэ гіё-

на мі Бе ла ру сі і Ра сіі скла да лі ся 

дзе ся ці год дзя мі і шмат у чым вы-

зна ча ны агуль на сцю гіс то рыі і ча-

ла ве чых лё саў. Ён на зваў 75-год-

дзе зняц ця бла ка ды Ле нін гра да і 

вы зва лен ня Бе ла ру сі, што ад зна-

ча ец ца сё ле та, і 75-год дзе Пе ра-

мо гі ў на ступ ным го дзе важ ны мі 

для яд нан ня бе ла ру саў і ра сі ян, 

ума ца ван ня ідэа ла гіч ных асноў 

Са юз най дзяр жа вы.

Ула дзі мір Пу цін, у сваю чар-

гу пад крэс ліў, што на шы кра і ны 

ўзмац ня юць па лі тыч нае і эка на-

міч нае ўза е ма дзе ян не ў рам ках 

Са юз най дзяр жа вы, ак тыў на 

ўдзель ні ча юць у дзей нас ці Еў-

ра зій ска га эка на міч на га са ю зу, 

фар мі ра ван ні адзі ных рын каў та-

ва раў, па слуг, ка пі та лу і ра бо чай 

сі лы, цес на су пра цоў ні ча юць у ін-

шых рэ гі я наль ных ар га ні за цы ях.

Акра мя та го, Прэ зі дэнт Ра сіі 

па ве да міў, што пра пра цоў ва ец ца 

маг чы масць вы дзя лен ня да дат-

ко вых бюд жэт ных мес цаў у ра-

сій скіх ВНУ для бе ла ру саў. Па яго 

сло вах, ця пер у Ра сіі на бюд жэт-

най асно ве ву чыц ца ка ля ча ты-

рох ты сяч бе ла ру саў. Для спра-

шчэн ня па ступ лен ня ў 2020 го дзе 

пла ну ец ца пра во дзіць у Мін ску 

Адзі ны дзяр жаў ны эк за мен.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за-

явіў і аб на яў нас ці прын цы по вых 

да моў ле нас цяў з Ула дзі мі рам 

Пу ці ным па ін тэ гра цый най тэ ма-

ты цы.

Па вод ле Бел ТА.

АГУЛЬ НАСЦЬ 
ЧА ЛА ВЕ ЧЫХ ЛЁ САЎ

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па нуе да двац-

ца ці год дзя Са юз на га да га во ра ў снеж ні 

2019 го да зняць усе праб лем ныя пы тан ні ў 

ад но сі нах Бе ла ру сі і Ра сіі. Аб гэ тым кі раў нік 

бе ла рус кай дзяр жа вы за явіў на пе ра гаворах 

з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным у 

Санкт-Пе цяр бур гу.

«Ні вод най праб ле мы, я так мяр кую, мы 

не па він ны вы нес ці за ме жы гэ та га тэр мі ну. 

Гэ та нас пры ціс кае. Што мы бу дзем ка заць у 

20-год дзе? Ня ма ча го бу дзе ска заць, ка лі мы 

не зні мем ўсе пы тан ні, якія ёсць, і не пад пі шам 

пра гра му, як вы зна чыць стра тэ гію на шых су-

мес ных дзе ян няў», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Яго ра сій скі ка ле га ад зна чыў не аб ход-

насць пра цяг нуць дыс ку сіі, па ча тыя яшчэ 

на пя рэ дад ні на не фар маль най су стрэ чы, а 

так са ма аб мер ка ваць пы тан ні між рэ гі я наль-

на га су пра цоў ніц тва.

«Мы з Аляк санд рам Ры го ра ві чам вы ра-

шы лі пра ана лі за ваць усё, што зроб ле на ў 

рам ках Са юз на га да га во ра, што не зроб-

ле на, па якіх пры чы нах. І вы пра ца ваць пры-

маль ныя для на шых кра ін шля хі да лей ша га 

раз віц ця ін тэ гра цыі», — па ве да міў Ула дзі мір 

Пу цін.

Ён асаб лі ва пад крэс ліў, што Бе ла русь, 

безу моў на, — са мы бліз кі стра тэ гіч ны парт-

нёр і са юз нік Ра сіі. Аляк сандр Лу ка шэн ка зга-

дзіў ся, што ча сам вы ра шэн не ней кіх пы тан няў 

за трым лі ва ец ца па аб' ек тыў ных і суб' ек тыў-

ных пры чы нах, і прос та раз маў ляць ужо не-

да стат ко ва.

«Трэ ба пры маць ра шэн не. Ад нас гэ та га 

ўжо ча ка юць не толь кі жур на ліс ты, спе цы я-

ліс ты, але і звы чай ныя лю дзі. Гэ та праў да. 

Та му мо мант ха рак та ры зу ец ца тым, што трэ-

ба пры маць ра шэн не», — ад зна чыў Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі. Ён па ве да міў, што кан крэт ныя дзе-

ян ні вы зна ча ныя, ство ра на су мес ная гру па на 

ўзроў ні ўра даў.

«Мы сён ня ма ем пра гра му — гэ та больш-

менш стра тэ гіч ны да ку мент. І мы сён ня ма-

ем вя лі кі аб' ём ця пе раш ніх праб лем. Гру па 

і ўра ды гэ тыя праб ле мы ба чаць. І пра гра му 

вы пра ца ва лі, якая, па ўра да вых ацэн ках, на 

80—90 % уз год не на», — да даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён ад зна чыў, што без вы ра шэн ня кан крэт-

ных пы тан няў раз маў ляць пра стра тэ гію прос-

та смеш на, та му пад трым лі вае пра па но ву 

ўра даў ад на ча со ва вы ра шыць усе праб ле мы 

да 20-год дзя да га во ра.

«Ча су аж за мно га», — пе ра ка на ны Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі.

Двух ба ко вая су стрэ ча лі да раў апя рэ дзі-

ла іх удзел у пле нар ным па ся джэн ні VІ Фо-

ру ма рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. На пя рэ дад ні 

прэ зі дэн ты ме лі зно сі ны ў не фар маль най 

аб ста ноў цы — на ве да лі Ва ла ам скі і Ко неў-

скі муж чын скія ма нас ты ры, што мес цяц ца на 

аст ра вах у Ла даж скім во зе ры. За па езд ку па 

свя тых мес цах Аляк сандр Лу ка шэн ка асоб на 

па дзя ка ваў Ула дзі мі ру Пу ці ну.

Па вод ле Бел ТА.

СА МЫЯ БЛІЗ КІЯ ПАРТ НЁ РЫ І СА ЮЗ НІ КІ
Ча су для вы ра шэн ня праб лем — да стат ко ва
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