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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
КІ ТАЙ ПЕ РА СЦЯ РОГ ЗША 
АД ВЫ КА РЫ СТАН НЯ «МЕ ТА ДУ ДУ БІН КІ»

Прад стаў нік Мі ніс тэр ства ка-

мер цыі КНР Гаа Фэн за явіў, што 

вы ка ры стан не ЗША «ме та ду ду-

бін кі» бес ка рыс нае ў пе ра га во рах 

з Кі та ем. Пра гэ та па ве дам ляе РІА 

«На ві ны». «Па доб ныя іра цы я наль ныя па во дзі ны не мо гуць 

вы ра шыць праб ле мы», — ска заў Гаа Фэн. Ён так са ма да-

даў, што кі тай скі бок лі чыць кан струк тыў ны мі і па зі тыў ны мі 

вы ні кі пра ве дзе ных кан суль та цый з ЗША. Ад нак, па вод ле 

яго слоў, вы клі кае глы бо кае шка да ван не той факт, што 

Шта ты не пас ля доў ныя ў сва ёй па зі цыі і зноў іні цы ю юць 

ганд лё вую вай ну. Ра ней мі ністр ка мер цыі КНР Чжун Шань 

па ве да міў, што ўла ды ЗША пры ма лі «тэм пе ра мент ныя» 

ра шэн ні па пы тан нях двух ба ко ва га ганд лю.

ІРАН АД МО ВІЎ СЯ АД УДЗЕ ЛУ 
Ў СУ СТРЭ ЧЫ АПЕК+

Іран не бу дзе пры сут ні чаць на су стрэ чы кра ін — вы твор-

цаў наф ты АПЕК+ 23 чэр ве ня ў Ве не. Мі ністр наф ты гэ тай 

кра і ны Бі джан На мдар Зан га нэ мае на мер ад быць сён ня 

на ра дзі му пас ля за вяр шэн ня су стрэ чы з прад стаў ні ка-

мі кра ін — чле наў АПЕК. Ін фар ма цыю пе рад ае агенц тва 

Reuters. Ад зна ча ец ца, што прад стаў ні кі АПЕК+ пла ну юць 

раз гле дзець пы тан не ча со ва га па ве лі чэн ня зда бы чы сы-

ра ві ны ў рам ках па гад нен ня. «Ры нак ця пер па лі ты за ва ны 

прэ зі дэн там Трам пам. Я ха чу дэк ла ра ваць, што АПЕК — 

гэ та не за леж ная ар га ні за цыя, якая не па він на вы кон ваць 

ін струк цыі ад прэ зі дэн та Трам па», — рас тлу ма чыў сваю 

па зі цыю Зан га нэ.

ПРЭ ЗІ ДЭНТ ВЕ НЕ СУ Э ЛЫ 
ПАД НЯЎ МІ НІ МАЛЬ НУЮ ЗАР ПЛА ТУ ДА $1,85

Прэ зі дэнт Ве не су э лы Ні ка лас Ма ду ра па вя лі чыў мі ні-

маль ную за ра бот ную пла ту ў кра і не да 3 млн ба лі ва раў, 

з улі кам да дат ко вых вы плат на куп лю мі ні маль на га пра-

дук то ва га ко шы ка яна скла дзе 5,2 млн ба лі ва раў, што 

пры клад на роў на $1,85. Пра гэ та па ве дам ляе на цы я наль-

нае агенц тва на він AVN. «Ра бот ні кі бу дуць атры мліваць 

мі ні маль ны да ход у па ме ры 5 млн 196 тыс. ба лі ва раў. 

Агуль ны рост — на 103 пра цэн ты», — за явіў Ма ду ра. 

Апош ні раз кі раў нік Ве не су э лы па ды маў за ро бак у кра і не 

ў кра са ві ку, ад нак яго рост не паў плы ваў на па куп ную 

здоль насць з-за гі пер ін фля цыі: толь кі ў маі ін фля цыя 

ў кра і не пе ра вы сі ла 24 500 пра цэн таў у га да вым вы лі-

чэн ні.

ПРЭМ' ЕР-МІ НІСТР НО ВАЙ ЗЕ ЛАН ДЫІ 
НА РА ДЗІ ЛА ДАЧ КУ

Прэм' ер-мі ністр Но вай 

Зе лан дыі 37-га до вая Джа-

сін да Ар дэрн упер шы ню 

ста ла ма ці — яна на ра дзі-

ла дзяў чын ку, па ве дам ляе 

New Zealand Herald. Гэ та 

пер шае дзі ця Ар дэрн і яе 

му жа, вя ду ча га па пу ляр-

най но ва зе ланд скай тэ ле пе ра да чы пра ры бал ку (Fіsh 

of the Day) Клар ка Гей фар да. Кі раў нік ура да ўжо раз-

мяс ці ла ў «Ін стаг ра ме» фа та гра фію з дач кой, ва га якой 

пры на ра джэн ні скла ла 3,31 кг. Яна па дзя ка ва ла ўсім 

за доб рыя па жа дан ні і да бры ню ў ад но сі нах да яе сям'і. 

На здым ку шчас лі ва ўсмі ха ец ца і на вас пе ча ны баць ка. 

Джа сін да Ар дэрн ад зна чы ла, што дзяў чын ка зда ро вая і 

ў іх усё доб ра дзя ку ю чы вы дат най ка ман дзе клі ні кі. Гэ та 

дру гі ў гіс то рыі вы па дак, ка лі жан чы на — дзей ны кі раў нік 

ура да — на ра джае дзі ця. Пер шай бы ла прэм' ер-мі ністр 

Па кі ста на Бе на зір Бху та, якая ў 1990 го дзе на ра дзі ла 

дач ку, зай ма ю чы ад каз ную па са ду. Па да ных прэ сы, на 

най блі жэй шыя шэсць тыд няў Ар дэрн пай шла ў ад па чы-

нак па до гля дзе дзі ця ці. Аба вяз кі кі раў ні ка ўра да Но вай 

Зе лан дыі ў гэ ты час бу дзе вы кон ваць ві цэ-прэм' ер, мі-

ністр за меж ных спраў Уін стан Пі тэрс.

РУХ У АБОД ВУХ 
НА ПРАМ КАХ

Бе ла русь заў сё ды бы ла доб рым тран зiт ным акном 
для ЕС, але зва рот най су вя зi па куль не вi даць
Та кое мер ка ван не вы ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка на 

су стрэ чы з еў ра ка мi са рам па еў ра пей скай па лi ты цы 

су сед ства i пе ра га во рах аб па шы рэн нi Еў ра пей ска га 

са ю за Ёха не сам Ха нам.

Кi раў нiк дзяр жа вы пад крэс лiў: ня гле дзя чы на цяж кас цi, 

Бе ла русь нi ко лi не бы ла пе ра шко дай для пра соў ван ня Еў ра-

са ю за на ўсход — у Ра сiю, Кi тай, Япо нiю. Бе ла русь заў сё ды 

бы ла доб рым тран зiт ным акном для Еў ра пей ска га са ю за, не 

бы ло за ба рон з бе ла рус ка га бо ку на пе ра мя шчэн не та ва раў, 

ра бо чай сi лы, ка пi та лу, раз вiц цё бiз не су, да даў ён.

«На жаль, спа дар Хан, мы гэ та га не ба чым з бо ку 

Еў ра пей ска га са ю за, — кан ста та ваў бе ла рус кi лi дар. — 

Я ха чу, каб вы ра зу ме лi: мы бу дзем на стой ваць на тым, каб 

Еў ра пей скi са юз са праў ды гэ так ад кры ва ўся для нас, як мы 

ад кры ты для вас».

На дум ку кi раў нi ка дзяр жа вы, гэ та га лоў ная праб ле ма 

i га лоў нае пы тан не, та му што эка но мi ка, ганд лё ва-эка на-

мiч ныя ад но сi ны, сва бо да ў шы ро кiм сэн се сло ва, пра якую 

дбае Еў ра са юз, — гэ та асноў ныя прын цы пы, на якiх грун ту-

ец ца тая цi iн шая дзяр жа ва.

Прэ зi дэнт так са ма да даў, што на ця пе раш нi мо мант бе ла-

рус кi бок рых туе да ку мен ты парт нёр ства з ЕС. «Не прос та 

раз мо вы пра дэ ма кра тыю, сва бо ду сло ва, па лiт зня во ле ных, 

ад ме ну смя рот на га па ка ран ня — гэ та са мо са бой, мы не 

зды ма ем гэ та з па рад ку дня, мы сме ла i ад кры та пра гэ та 

ка жам, — на га даў еў ра пей ска му прад стаў нi ку бе ла рус кi 

лi дар. — Але ас но вай з'яў ля юц ца на шы ганд лё ва-эка на-

мiч ныя, фi нан са выя ад но сi ны. Ка лi мы бу дзем ба чыць у 

ад но сi нах з Еў ра пей скiм са юзам гэ та, то мо жам смя лей 

iс цi i на транс фар ма цыю, рэ фар ма ван не на ша га па лi тыч-

на га ла ду».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ка лi неш та транс-

фар ма ваць, то ўсё ра зам — па сту по ва i плаў на, не за бы-

ва ю чы пра эка но мi ку i жыц цi лю дзей. У якас цi пры кла ду 

па доб най па лi ты кi Прэ зi дэнт на зваў «Ус ход няе парт нёр-

ства» — i ня хай удзел Бе ла ру сi ў iм па да ба ец ца не ўсiм, 

ад нак бе ла рус кi бок стро га пры трым лi ва ец ца лi нii да моў ле-

нас цяў. Ча му на ша кра i на iдзе на су пра цоў нiц тва ў рам ках 

«Ус ход ня га парт нёр ства»? Та му што Бе ла русь пра па нуе 

кан крэт ныя рэ гi я наль ныя эка на мiч ныя пра ек ты, па трэб ныя 

як Еў ра са ю зу, на шай кра i не, так i ўсход нiм су се дзям.

Акра мя та го, Прэ зi дэнт па дзя ка ваў еў ра ка мi са ру за ўдзел 

у па лi тыч ным i эка на мiч ным раз вiц цi Бе ла ру сi i ад зна чыў, 

што яго ро ля знач ная перш за ўсё та му, што асноў ныя парт-

нё ры на шай кра i ны — ЕС i Ра сiя. На яго дум ку, тое, што ў 

нас пра цяг ва ец ца нар ма лi за цыя ад но сiн з ЕС, якiя, на пэў на, 

ужо вый шлi на ней кi ўзро вень ста бiль нас цi, — гэ та ве лi зар-

ная за слу га Ёха не са Ха на.

«Вы бу доў ва ю чы на шы ад но сi ны з Еў ра пей скiм са юзам — 

а гэ та, мы нi ад ко га не ўтой ва ем, наш най блi жэй шы су сед, 

а з су се дзя мi, па коль кi яны ад Бо га, трэ ба сяб ра ваць i вы-

бу доў ваць парт нёр скiя ад но сi ны, — вы бу доў ва ю чы гэ тыя 

ад но сi ны, мы нi ў якiм ра зе не спя ша лi ся, не абя ца лi вам 

та го, што не мо жам зра бiць», — ска заў бе ла рус кi лi дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што ў сi лу транс фар ма цый, 

якiя ад бы ва юц ца ў Бе ла ру сi i ЕС, ба кi прый шлi да вы сно вы, 

што «ня доб ра нам гля дзець ад но на ад на го праз ага ро джу 

i жыць ско са гле дзя чы ад но на ад на го». Кi раў нiк дзяр жа вы 

так са ма на га даў, што ба кi вы ра шы лi iс цi на су страч, ад наў-

ляць сяб роў скiя i парт нёр скiя ад но сi ны.

«Мы не пра сi лi ся ў Еў ра са юз, — пад крэс лiў бе ла рус кi лi-

дар. — На пэў на, гэ та аб сурд на, не рэ аль на, але мы ха це лi б, 

каб у нас з Еў ра пей скiм са юзам бы лi та кiя ад но сi ны, якiм бы 

мо жа быць па зайз дрос цi лi на ват чле ны ЕС. I ка лi Еў ра пей скi 

са юз на гэ та га то вы — мы свой шлях га то выя прай сцi».

«Мы з ва мi як во пыт ныя па лi ты кi вы дат на ра зу ме ем, што 

лепш апя рэдж ваць ней кiя па дзеi, лепш са мiм ад наў ляць i 

ўста наў лi ваць цес ныя i доб рыя ад но сi ны. Горш, ка лi гэ та 

ад бы ва ец ца пад цiс кам ней кiх аб ста вiн, ней кiх па дзей, — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Та му нам трэ ба мэ та на кi ра-

ва на, сме ла i ад кры та iс цi на су страч ад но ад на му. Без цiс ку 

аб ста вiн — вы ра зу ме е це, пра што iдзе га вор ка».

Ёха нес Хан цал кам пагадзіўся з тым, што за апош нiя 

га ды ба кам уда ло ся вы бу да ваць да вер ныя ад но сi ны, па-

коль кi толь кi на та кой асно ве маг чы ма да сяг нуць ча гось цi 

кан крэт на га ў iн та рэ сах гра ма дзян.

Ула дзi слаў ЛУ КА ШЭ ВIЧ.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НІ? ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ!
Заўт ра ў рэ гі ё нах прой дуць ужо тра ды цый ныя 

пра мыя лі ніі.

23 чэр ве ня з 9.00 да 12.00 на су вя зі бу дуць:

на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Анд рэй Ана то ле віч КЛЕЦ, тэл. 80162213121;

на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Вік тар Ві та ле віч АС КЕР КА, тэл. 80212222222;

пер шы на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл-

вы кан ка ма Аляк сандр Вік та ра віч МІ КА ЛУЦ КІ, 

тэл. 80232331237;

на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Вік тар Анд рэ е віч ЛІС КО ВІЧ, тэл. 80152735644;

на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ, тэл. 80222501869;

на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма 

Сяр гей Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ, тэл. 80175004160;

стар шы ня Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 

Ва сіль Ва сі ле віч ПА НА СЮК, тэл. 80172224444.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ўсі мі рэ-

стаў ра цый на-бу даў ні чы мі ра бо та мі 

зай ма лі ся бе ла рус кія спе цы я ліс ты. 

Вы ка рыс тоў ва ю чы пе ра да выя тэх-

на ло гіі, яны ашчад на за ха ва лі гіс-

та рыч ную асно ву. Пры гэ тым арэ на 

з'яў ля ец ца су час най і вы со ка тэх на-

ла гіч най. «Сю ды з го на рам мож на 

за пра сіць імя ні тых спарт сме наў з 

уся го све ту», — рэ зю ма ваў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка і вы ка заў пе ра ка-

на насць, што ста ды ён ста не род ным 

до мам для ама та раў ак тыў на га ад-

па чын ку.

«Ужо заўт ра (22 чэр ве ня. — Заўв. 

аўт.) гэ тыя бе га выя да рож кі, сек та ры 

для кі дан ня і скач коў апра бу юць най-

леп шыя ат ле ты Бе ла ру сі, Укра і ны, 

Бал кан скіх і Пры бал тый скіх кра ін, — 

да даў Прэ зі дэнт. — У 2019 го дзе ста-

ды ён «Ды на ма» ста не сэр цам дру гіх 

Еў ра пей скіх гуль няў — гран ды ёз най 

па дзеі для Бе ла ру сі і ўсёй спар тыў най 

гра мад скас ці. Тут прой дуць цы ры мо-

нія ад крыц ця і спа бор ніц твы па ка ра-

ле ве спор ту — лёг кай ат ле ты цы».

Кан ты нен таль ныя спа бор ніц твы 

пач нуц ца роў на праз год — 21 чэр-

ве ня 2019-га. Прэ зі дэнт пе ра даў 

сім ва ліч ны ключ ад ста ды ё на 

«Ды на ма» бе ла рус кім спарт-

сме нам і даў ад ва рот ны ад-

лік да па чат ку ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў.

Учо ра на ста ды ё не прай шлі 

і пер шыя спар тыў ныя спа бор-

ніц твы. Хлоп чы кі і дзяў чат кі з 

роз ных рэ гі ё наў — вы ха ван цы 

СДЮ ШАР па лёг кай ат ле ты-

цы — пра бег лі эс та фе ту 4х100 

мет раў. А на фут боль ным по лі сыш лі-

ся збор ная ка ман да «Ды на ма-Мінск» 

і «Ды на ма-Брэст» і збор ная клу баў 

чэм пі я на ту Бе ла ру сі.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

З НО ВЫМ СТА ДЫ Ё НАМ!


