
Трамп су стрэў ся з Кім Чэн Ынам 
і зай шоў на тэ ры то рыю КНДР

Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп су стрэў ся з кі раў ні-

ком КНДР Кім Чэн Ынам у 

дэ мі лі та ры за ва най зо не на 

мя жы Паўд нё вай і Паў ноч-

най Ка рэй. Су стрэ ча лі да раў 

дзвюх кра ін у гэ тым мес цы 

ад бы ла ся ўпер шы ню ў гіс то рыі. Трамп так са ма стаў пер-

шым прэ зі дэн там ЗША, які па бы ваў на тэ ры то рыі Паў ноч-

най Ка рэі. «Ра ды зноў ця бе ба чыць», — ска заў Трамп Кім 

Чэн Ыну. Пер ша па чат ко ва ча ка ла ся, што су стрэ ча бу дзе 

ка рот кай і аб мя жу ец ца по ціс кам ру кі і не вя лі кім дыя ло-

гам. Пас ля по ціс ку ру кі прэ зі дэнт ЗША пе ра сек дэ мар ка-

цый ную лі нію і апы нуў ся на тэ ры то рыі КНДР. Ён зра біў 

не каль кі кро каў, пас ля ча го абод ва лі да ры зноў па ціс ну лі 

адзін ад на му ру кі і пе рай шлі на паў днё вы бок дэ мі лі та-

ры за ва най зо ны. Падчас раз мо вы з жур на ліс та мі Трамп 

за явіў, што сім ва ліч нае пе ра ся чэн не мя жы ста ла для яго 

«ве лі зар ным го на рам». Пас ля прэ зі дэн ты ад пра ві лі ся ў 

бу ды нак для пе ра гавораў — так зва ны Дом сва бо ды — і 

пра цяг ну лі су стрэ чу там. Пас ля яе за вяр шэн ня До нальд 

Трамп і прэ зі дэнт Паўд нё вай Ка рэі Мун Чжэ Ін пра во дзі лі 

Кім Чэн Ына да дэ мар ка цый най лі ніі.

У вы ні ку тэ рак та ў Ка бу ле 
за гі ну лі 34 ча ла ве кі

Ра ды каль ны аф ган скі 

рух «Та лі бан» узяў на ся бе 

ад каз насць за тэ ракт, які 

здзейс не ны ў Ка бу ле. Пра 

гэ та па ве да міў тэ ле ка нал 

TOLONews. Бом ба вы бух ну-

ла ў дып ла ма тыч ным квар-

та ле аф ган скай ста лі цы. 

У вы ні ку тэ рак та па мен шай ме ры 34 ча ла ве кі за гі ну лі і 

68 па цяр пе лі, па ве да мі ла агенц тва Сінь хуа. Па ра не ныя 

да стаў ле ны ў баль ні цы, з іх дзе вяць — дзе ці, па ве да міў 

прад стаў нік мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Ва хі ду ла Ма яр. 

Бом ба вы бух ну ла ў аў та ма бі лі ка ля бу дын ка мі ніс тэр ства 

на цы я наль най аба ро ны Аф га ні ста на ў га дзі ну пік, ка лі 

ву лі цы бы лі за поў не ныя людзь мі, удак лад няе Aljazeera. 

Прад стаў нік та лі баў За бі у ла Му джа хід за явіў, што рух 

ата ка ваў «цэнт ры ла гіс ты кі і ін жы ні рын гу» Мі на ба ро ны. 

У за яве ру ху ад зна ча ец ца, што ма гут ны вы бух пры вёў 

да сур' ёз ных страт ся род гра ма дзян ска га на сель ніц тва, 

ад нак мэ тай на па ду бы лі не мір ныя жы ха ры, а вай скоў-

цы. Мес ца зда рэн ня ачэп ле на сі ла мі бяс пе кі. Па звест ках 

тэ ле ка на ла TOLONews, двое ба е ві коў, якія ма юць да чы-

нен не да тэ рак та, сха ва лі ся ў ад ным з бу дын каў па блі зу 

мес ца вы бу ху і ўсту пі лі ў пе ра стрэл ку з сі ла ві ка мі.

Мек сі кан скі ме га по ліс за ва лі ла сне гам
Шэсць пры га рад ных раё-

наў мек сі кан ска га го ра да 

Гва да ла ха ра не ча ка на ака-

за лі ся за ва ле ныя тоў стым 

плас том сне гу, па ве да мі ла 

Бі-бі-сі. У не ка то рых мес-

цах таў шчы ня снеж на га по-

кры ва да ся га ла паў та ра мет ра. Гва да ла ха ра — го рад з 

пя ці міль ён ным на сель ніц твам, раз ме шча ны на поў нач 

ад Ме хі ка, вы шы ня над уз роў нем мо ра скла дае ка ля 1,5 

кі ла мет ра. Мяс цо выя ўла ды так са ма па ве да мі лі аб па ва-

ле ных дрэ вах і па вод цы. Пра па цяр пе лых звес так ня ма. 

Не ка то рыя ву лі цы го ра да бы лі пе ра тво ра ныя ў рэ кі з 

шчыль ным гра дам, не каль кі ча ла век прый шло ся ра та-

ваць з да хаў аў та ма бі ляў. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў го ра дзе 

бы ла ка ля 30 гра ду саў Цэль сія, ка лі на Гва да ла ха ру не ча-

ка на аб ры нуў ся сне га пад. Па шко джа на ка ля 200 да моў 

і мност ва аў та ма шын. Ра бот ні кі над звы чай ных служ баў 

і га рад скія слу жа чыя пры са дзей ні чан ні ар міі пра ца ва лі 

ўсю ноч і ра ні цу, каб рас чыс ціць га рад скія да ро гі. Гу бер-

на тар шта та на зваў тое, што ад бы ло ся, не ве ра год ным. 

«А по тым мы пы та ем, ці на са май спра ве ад бы ва юц ца 

гла баль ныя зме ны клі ма ту. Та кой пры род най з'я вы мы 

яшчэ не ба чы лі», — за явіў гу бер на тар.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У 2020 го дзе ў Бе ла ру сі прой дзе 
між на род нае ме ра пры ем ства 
па аг ра ту рыз ме

Гэ та на ві на пра гу ча ла на су стрэ чы 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі з ге не раль ным 

сак ра та ром Су свет най ту рысц кай ар-

га ні за цыі Зу ра бам Па ла лі каш ві лі.

«Га лоў нае, што вы па він ны ра зу-

мець, — мы вель мі вя лі кую ўва гу на-

да ём гэ та му кі рун ку», — звяр нуў ся 

кі раў нік кра і ны да ген се ка ЮНС ТА і 

на га даў, што гра ма дзя не больш чым 

80 кра ін мо гуць пры ля таць у Бе ла-

русь, зна ё міц ца з кра і най без віз. А 

бі лет ба лель шчы ка ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў даў маг чы масць сва бод на 

пе ра ся каць мя жу ўсім ах вот ным.

«Бе ла русь — дзяр жа ва аб са лют на 

ад кры тая. У нас ёсць што па ка заць 

све ту, і той, хто вы ву чае кра і ны, заў-

сё ды мо жа быць доб рым гос цем у 

на шай Бе ла ру сі», — пад крэс ліў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу, Зу раб Па ла лі каш ві лі 

перш за ўсё па дзя ка ваў Прэ зі дэн ту за 

за пра шэн не на ІІ Еў ра пей скія гуль ні і 

маг чы масць су стрэц ца.

«У Бе ла ру сі не бу дзе больш ад да-

на га сяб ра ў ААН, чым я. Ні ко лі не за-

бу ду пад трым ку, якую Бе ла русь аказ-

ва ла мне на вы ба рах у ЮНС ТА», — 

за пэў ніў ге не раль ны сак ра тар.

На пя рэ дад ні ён дэ та лё ва па зна ё-

міў ся з ту рыс тыч ны мі пра ек та мі на-

шай кра і ны, усёй інф ра струк ту рай 

і ад зна чыў, што яна ад на з най леп-

шых. «Вы дат ная інф ра струк ту ра, 

вы дат ныя лю дзі і гас цін насць, якая 

да ла маг чы масць ад чу ваць ся бе як 

до ма», — пад крэс ліў Зу раб Па ла лі-

каш ві лі.

Дзе ля да лей ша га па шы рэн ня 

ўза е ма дзе ян ня з Бе ла рус сю ге не-

раль ны сак ра тар пра па на ваў рас-

пра ца ваць да рож ную кар ту су пра-

цоў ніц тва, а так са ма раз гле дзець 

маг чы масць ар га ні за цыі між на род-

на га ме ра пры ем ства, пры све ча на га 

эка ла гіч на му і аг ра ту рыз му ў ад ным з 

рэ гі я наль ных га ра доў у 2020 го дзе.

Ар га ні за цыя пла нуе аб вяс ціць 

2020-ы го дам сель ска гас па дар ча га 

ту рыз му. «Ідэя ў тым, каб пад трым-

лі ваць но выя на прам кі, вы хо дзіць з 

ме га по лі саў і пра во дзіць ме ра пры-

ем ствы ў рэ гі ё нах. І ў гэ тым Бе ла-

русь зноў вель мі доб ры прык лад для 

ўсіх», — рас тлу ма чыў ге не раль ны 

сак ра тар ЮНС ТА.

Да лё кія геа гра фіч на кра і ны 
зблі жа юц ца

Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся 

так са ма з мі ніст рам па пы тан нях ад-

наў лен ня Япо ніі, мі ніст рам па ка ар ды-

на цыі комп лекс най па лі ты кі па пе ра-

адо лен ні на ступ стваў катастрофы на 

АЭС у Фу ку сі ме Хі ра мі ці Ва та на бэ.

У тым, што Япо нія — вель мі раз-

ві тая, вы со ка тэх на ла гіч ная кра і на, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў ніў ся аса-

біс та пад час ві зі ту ў 1998 го дзе.

Ды не толь кі гэ та на вед ван не. 

Я сур' ёз на ці каў лю ся раз віц цём Япо ніі 

і япон ска га гра мад ства. Мы ра ду ем ся 

за ва шы пос пе хі і пе ра жы ва ем, ка лі 

ў вас ёсць ней кія праб ле мы, — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт.

Ён упэў не ны, што, ня гле дзя чы на 

геа гра фіч ную ад лег ласць, у Бе ла ру сі 

з Япо ні яй па він ны быць на ла джа ны 

вель мі цес ныя зно сі ны, асаб лі ва ў га-

лі не ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва.

Ка лі ўрад Япо ніі га то вы на гэ та, 

то мы зро бім усё вель мі хут ка, — 

звяр нуў ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і за пра сіў ка рыс тац ца па тэн цы я лам 

Бе ла ру сі для рэа лі за цыі ін та рэ саў 

еў ра пей скай част цы пла не ты.

Прэ зі дэнт лі чыць, што ка рыс на 

бы ло б па чаць з не каль кіх су мес ных 

ін вес ты цый ных пра ек таў у Бе ла ру сі, 

каб блі жэй па зна ё міц ца, ства рыць 

фун да мент ад но сін. Кі раў нік Бе ла ру-

сі ад зна чыў і сур' ёз ны до свед су пра-

цоў ніц тва ў пе ра адо лен ні на ступ стваў 

ка та строф і тра ге дый: па яго сло вах, 

пас ля катастрофы на Чар но быль скай 

АЭС Япо нія пер шай пра цяг ну ла ру ку 

да па мо гі. Акра мя та го, пра во дзі лі ся 

су мес ныя на ву ко выя рас пра цоў кі, і 

атры ма ла ся так, што яны спат рэ бі лі-

ся Япо ніі пас ля Фу ку сі мы.

Хі ра мі ці Ва та на бэ вы ка заў Аляк-

санд ру Лу ка шэн ку ўдзяч насць за 

каш тоў ную да па ма гу пас ля раз бу-

раль на га зем ля тру са на паў ноч ным 

ус хо дзе Япо ніі ў 2011 го дзе і па дзя-

ка ваў за за пра шэн не на цы ры мо нію 

за крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

«Гэ та спры яль ная па дзея, пад час 

якой шмат кра ін і на ро даў цес на па-

сяб ра ва лі праз спорт», — ад зна чыў 

мі ністр. Ён па ве да міў, што ба чыць 

перс пек ты вы бе ла рус ка-япон ска га 

су пра цоў ніц тва так са ма ў па глыб лен-

ні ад но сін у куль ту ры, спор це.

«Для ўма ца ван ня су вя зяў па між 

на шы мі кра і на мі не аб ход на ства рыць 

спры яль ны ін вес ты цый ны клі мат. 

Трэ ба ста рац ца су мес на», — пад-

час раз мо вы з жур на ліс та мі вы ка заў 

упэў не насць Хі ра мі ці Ва та на бэ.

Пос пе хі бе ла рус кіх спарт сме наў — 
падстава для гонару

Кі раў нік дзяр жа вы пра вёў су стрэ-

чу з прэ зі дэн там між на род на га алім-

пій ска га ка мі тэ та То ма сам Ба хам, 

алім пій скім чэм пі ё нам. НАК Бе ла ру сі 

па ста ян на су пра цоў ні чае з ка мі тэ там, 

перш за ўсё па пра гра мах Алім пій-

скай са лі дар нас ці, на кі ра ва ных на 

фі нан са ван не пад рых тоў кі і ўдзе лу 

на цы я наль най ка ман ды ў Алім пій скіх 

гуль нях.

У раз мо ве з жур на ліс та мі прэ зі-

дэнт НАК перш за ўсё па він ша ваў Бе-

ла русь з цу доў ны мі пос пе ха мі, якія 

пра дэ ман стра ва лі спарт сме ны пад-

час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у Мін ску.

«Гэ та падстава га на рыц ца для ўся-

го бе ла рус ка га на ро да. Я чуў вель-

мі доб рыя вод гу кі пра ар га ні за цыю 

гуль няў: на коль кі мне вя до ма, бы ла 

за дзей ні ча на ве лі зар ная коль касць 

ва лан цё раў. Шмат чуў пра спар тыў-

ныя аб' ек ты кра і ны — доб ра па ба-

чыць на свае во чы», — па ве да міў 

То мас Бах.

Так са ма ён пры знаў ся, што з не-

цяр пен нем ча каў цы ры мо нію за крыц-

ця Гуль няў, каб ра зам са спарт сме на-

мі, ва лан цё ра мі, гле да ча мі атры маць 

аса ло ду ад цу доў на га ві до ві шча.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

БЕ ЛА РУСЬ — 
АД КРЫ ТАЯ КРА І НА

Мі ну лая ня дзе ля ў ра бо чым гра фі ку Прэ зі дэн та вы да ла ся над звы-

чай на сы ча ная. Пе рад цы ры мо ні яй за крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

што ад бы ла ся ўве ча ры на ста ды ё не «Ды на ма», кі раў нік дзяр жа вы 

су стрэў ся з вы со кі мі гас ця мі, якія пры еха лі, каб раз дзя ліць з Бе ла-

рус сю ра дасць пра вя дзен ня муль ты спар тыў ных спа бор ніц тваў.

З Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра вёў не фар маль ную су стрэ чу на тэ ры то рыі дзяр жаў най рэ зі дэн-

цыі «За слаўе». Паз ней да іх да лу чыў ся Прэ зі дэнт Та джы кі ста на 

Эма ма лі Рах мон. Гэ ту трох ба ко вую су стрэ чу кі раў нік бе ла рус кай 

дзяр жа вы анан са ваў пад час перагавораў са сва ім та джык скім ка-

ле гам у пят ні цу: «У нас ёсць пы тан ні ў рам ках СНД і АДКБ, на ша га 

аба рон на га са ю за».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў і тры ра бо чыя су стрэ чы, тэ ма мі якіх 

ста лі ту рызм, спорт і ін вес ты цый нае су пра цоў ніц тва.
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ГРО ШЫ — 
НА ВЕТ РЫ

Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя пры са дзей ні чан ні Пра гра мы раз віц ця ААН рэа лі зуе 

пра ект «Ска са ван не бар' е раў для раз віц ця вет ра э нер ге ты кі», 

па ве да мі ла на чаль нік упраў лен ня рэ гу ля ван ня ўздзе ян няў 

на ат мас фер нае па вет ра, змя нен не клі ма ту і экс пер ты зы 

Мінп ры ро ды На тал ля АЛЕЙ НІ КА ВА пад час круг ла га ста ла 

«Зя лё нае го ра да бу даў ніц тва: ад тэ о рыі да прак ты кі» ў Па ла це 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

Па сло вах дак лад чы цы, пра ект пра ду гледж вае пад рых тоў-

ку пя ці пля цо вак пад бу даў ніц тва вет ра пар каў. Паз ней ак ты вы 

бу дуць пра да дзе ны ін вес та рам, якія за бяс пе чаць ства рэн не і 

экс плу а та цыю вет ра ных элект ра стан цый. У Лёз нен скім ра ё не 

та кая пля цоў ка вы стаў ле на на элект рон ныя тар гі.

«Адзін з пры яры тэт ных кі рун каў у га лі не зя лё най эка но мі кі — 

за бес пя чэн не энер ге тыч най бяс пе кі кра і ны. З 2002 да 2018 го-

да пры цяг ну та больш за 730 міль ё наў до ла раў клі ма тыч на га 

фі нан са ван ня між на род най тэх ніч най да па мо гі», — па ве да мі-

ла На тал ля Алей ні ка ва.

Яна пад крэс лі ла важ насць рас пра цоў кі стра тэ гіі ніз ка вуг ля-

род на га раз віц ця на мяс цо вым уз роў ні. У асноў ным гэ та да ты-

чыц ца тых га ра доў і ра ё наў, якія пад пі са лі Па гад нен не мэ раў 

па клі ма це і энер гіі, — да гэ тай іні цы я ты вы Еў ра пей ска га са ю за 

да лу чы ла ся ўжо больш за 45 на се ле ных пунк таў кра і ны.

На га да ла на чаль нік упраў лен ня і пра тое, што, пад пі саў шы 

Па рыж скае па гад нен не, Бе ла русь аба вя за ла ся не пе ра вы сіць 

уз ро вень 96,1 міль ё на тон вы кі даў СО
2
 у эк ві ва лен це. Фак тыч-

на ў 2017 го дзе ўзро вень вы кі даў пар ні ко вых га заў у кра і не 

склаў 93,9 міль ё на тон СО
2
 у эк ві ва лен це.

«Мэ та на кі ра ва ная ра бо та па энер га збе ра жэн ні да зво лі ла 

до сыць па спя хо ва зні жаць энер га ёміс тасць ва ла во га ўнут-

ра на га пра дук ту пры амаль за ха ва ных спа жы ва ных рэ сур-

сах», — у сваю чар гу па ве да міў на мес нік ды рэк та ра дэ-

парта мен та па энер га эфек тыў нас ці Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

па стан дар ты за цыі Ле а нід ПА ЛЯ ШЧУК.

Па яго ін фар ма цыі, до ля ўзнаў ляль ных кры ніц энер гіі ў Бе ла-

ру сі ця пер па вя лі чы ла ся да 6,2 %. Да 2030 го да пла ну ец ца па ве-

лі чэн не да 10 % — боль шай част кай за кошт фо та элект рыч ных 

стан цый, бія га за вых тэх на ло гій і гід ра элект ра стан цый.

«У нас больш за 62 % бу дын каў з па вы ша ным энер га спа-

жы ван нем на квад рат ны метр. Рас пра ца ва ны біз нес-план 

па па вы шэн ні энер га эфек тыў нас ці і да лей шай ма дэр ні за цыі 

жыл ля. У Гро дзен скай і Ма гі лёў скай аб лас цях, Мін ску дзя-

ку ю чы рэа лі за цыі ты па вых пра ек таў удзель нае спа жы ван не 

аказалася ў 2,4 ра за ні жэй шым за рэс пуб лі кан скае», — па-

ве да міў Ле а нід Па ля шчук.

Ма дэр ні за цыя бу дын каў на кі ра ва на на зні жэн не спа жы ван-

ня цяп ла і, ад па вед на, «аб ляг чэн не» жы роў кі для жы ха роў.

«Ка лі за мя ніць вок ны, част ку ка му ні ка цый і пра вес ці цеп-

ла вую ма дэр ні за цыю, што га до вая эка но мія скла дзе 317 ты сяч 

еў ра. А да дат ко вае ўцяп лен не ага родж валь ных кан струк цый, 

да хаў і су та рэн няў да па мо жа збе раг чы 1,6 міль ё на еў ра што-

год», — пры вёў ліч бы на мес нік ды рэк та ра.

«Вель мі пры ем на, што ўпер шы ню ў гіс то рыі пры ня ты за-

ко на пра ект аб ар га ніч най пра дук цыі. Та кім чы нам пар ла мент 

на дае ўва гу доб ра му, якас на му хар чо ва му пра дук ту, без яко га 

не бы вае зда роўя на цыі», — вы ка заў упэў не насць на мес нік 

стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў Ба ляс лаў ПІРШ ТУК.

Ён асаб лі ва ад зна чыў і но вы кі ру нак, які апош нім ча сам 

хут ка раз ві ва ец ца, — элект ра транс парт. На дум ку Ба ляс ла ва 

Пірш ту ка, за элект ра ма бі ля мі і элект ро бу са мі — бу ду чы ня, 

асаб лі ва ў буй ных га ра дах.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

У Бе ла ру сі 
пла ну ец ца 
бу доў ля 

пя ці 
вет ра пар каў


