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Па па Рым скі па раў наў аборт 
з за каз ным за бой ствам

Па па Рым скі Фран цыск 

рэз ка вы сту піў су праць 

абор таў. Пра гэ та па ве дам-

ляе Reuters. Як ад зна ча ец-

ца, пан ты фік звяр нуў ся да 

дзя сят каў ты сяч вер ні каў, 

якія прый шлі на пло шчу 

Свя то га Пят ра ў Ры ме. Ён за даў пры сут ным пы тан не, 

ці з'яў ля ец ца ра шэн не «за браць» ча ла ве чае жыц цё для 

та го, каб вы ра шыць праб ле му, пра віль ным. На тоўп ад-

ка заў ад моў на. «Ня пра віль на па збаў ляць ча ла ве ка, хай 

і ма лень ка га, жыц ця, каб вы ра шыць праб ле му. Гэ та як 

най маць кі ле ра для вы ра шэн ня праб ле мы», — ска заў 

Па па. Ра ней пан ты фік на зваў секс «да рам Бо жым».

Азі яц кія бір жы аб ва лі лі ся ўслед за ЗША
Пра мыс ло вы ін дэкс 

Dow Jones рэз ка зні зіў ся 

на 3,15 пра цэн та па вы ні-

ках се сіі на Нью-Ёрк скай 

фон да вай бір жы. Гэ та 

са мая гор шая ды на мі ка 

з лю та га гэ та га го да. Аб-

вал у ЗША спра ва ка ваў па дзен не на азі яц кіх ганд лё вых 

пля цоў ках. Як за ўва жа юць экс пер ты, сі ту а цыя раз ві-

ва ец ца па сцэ на рыі кры зіс на га 1998 го да. Ін дэкс S&P 

500, які ўклю чае 500 са мых буй ных кам па ній рын ку 

ЗША, зні зіў ся на 94,66 пунк та (3,29 пра цэн та) і апы нуў ся 

на ад зна цы 2785,68 пунк та. Ін дэкс элект рон най бір жы 

NASDAQ зні зіў ся на 315,97 пунк та (4,08 пра цэн та) — 

да 7422,05 пунк та. Па вы ні ках се сіі ўпа лі ў ца не ак цыі 

цэ ла га шэ ра гу тэх на ла гіч ных кам па ній. У пры ват нас ці, 

Twіtter — на 8,47 пра цэн та, Netflіx — на 8,38, Apple — на 

4,63, Іntel — на 3,76 пра цэн та. Асноў най пры чы най спа ду, 

мяр ку юць ана лі ты кі, з'яў ля ец ца па вы шэн не да ход нас ці 

дзярж  аблі га цый ЗША. Па вы шэн не ба за вай стаў кі Фе дэ-

раль най рэ зер во вай сіс тэ мы ра зам з пра гно за мі да лей-

ша га па вы шэн ня ста вак і да во лі жорст кай ры то ры кай 

з бо ку чы ноў ні каў ФРС пры вя ло да пе ра ацэн кі ча кан-

няў ін вес та раў, шмат у чым спра ва ка ваў шы рэз кі рух 

па да ход нас ці аме ры кан скіх дзярж аб лі га цый. Акра мя 

ўзмац нен ня жорст кас ці ма не тар ных умоў, сур' ёз ным 

не га тыў ным фак та рам для аме ры кан ска га рын ку з'яў-

ля ец ца па гро за су праць ста ян ня ЗША з Кі та ем, якое 

мо жа за цяг нуц ца на 10—20 га доў. А вось прэ зі дэнт 

ЗША До нальд Трамп на фо не зні жэн ня пра мыс ло ва га 

ін дэк са Dow Jones зра біў рэз кую за яву аб тым, што 

Фе дэ раль ная рэ зер во вая сіс тэ ма, якая вы кон вае ро лю 

цэнт ра бан ка, «звар' я це ла» і пра во дзіць за над та жорст-

кую па лі ты ку.

Нур ма га ме даў бу дзе ўда сто е ны 
зван ня «На род ны ге рой Да ге ста на»

Дзей ны чэм пі ён Аб-

са лют на га бай цоў ска га 

чэм пі я на ту ў лёг кай ва зе 

ра сі я нін Ха біб Нур ма га-

ме даў бу дзе ўда сто е ны 

зван ня «На род ны ге рой 

Да ге ста на» пас ля па спя-

хо вай аба ро ны ты ту ла 

чэм пі ё на ў баі су праць ір ланд ца Ко на ра Макг рэ га ра. «Уз-

на га ро да ўяў ляе са бой за ла тую зор ку з ар лом, — пры-

во дзіць сло вы прад стаў ні ка гра мад ска га ру ху «Род ны 

Да ге стан» пар тал Спорт24.Ru. — Час і мес ца ўзна га родж-

ван ня бу дуць аб мер ка ва ны з са мім Ха бі бам». Прэ зі дэнт 

Ра сіі Ула дзі мір Пу цін су стрэў ся з чэм пі ё нам UFC у лёг кай 

ва зе. Кі раў нік Ра сій скай дзяр жа вы па він ша ваў спарт сме-

на з пе ра мо гай над ір ланд скім бай цом, па ве дам ляе «РІА 

«На ві ны». Су стрэ ча ад бы ла ся пас ля фо ру му «Ра сія — 

спар тыў ная дзяр жа ва». У ёй так са ма пры маў удзел баць-

ка ра сій ска га бай ца. Пу цін па він ша ваў чэм пі ё на UFC з 

пе ра мо гай над ір ланд цам і па пра сіў яго баць ку не ка раць 

спарт сме на за скан даль ную вы хад ку пас ля бою.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Боль шасць ін тэр нэт-крам — 

ка ля 51 % — на ле жаць ін ды ві ду-

аль ным прад пры маль ні кам...

— Гэ та так. Іх агуль ны та ва ра аба-

рот за 2017 год склаў 3,4 % у агуль-

ным аб' ёме роз ніч на га та ва ра аба ро-

ту. У той час як дзяр жа ва рэ гу люе і 

сты му люе па вы шэн не до лі без на яў-

ных пла ця жоў у звы чай ных кра мах, 

буй ны ры тэйл не за ці каў ле ны ў ін тэр-

нэт-кра ме вы ка рыс тоў ваць вы ключ на 

«бяз нал». Як толь кі абод ва ба кі — і 

дзяр жа ва, і ры тэй лер — бу дуць пра ца-

ваць ра зам, у нас з'я віц ца яшчэ адзін 

перс пек тыў ны ка нал для на рошч ван ня 

до лі без на яў ных пла ця жоў у кра і не.

— Хто час цей за ўсё ка рыс та ец ца 

па слу га мі ін тэр нэт-крам? Якія праб-

ле мы сён ня іс ну юць у та кім ганд лі?

— Клю ча вым па куп ні ком у ін тэр-

нэт-кра мах з'яў ля ец ца ся рэд ні клас. 

Больш за 50 % — лю дзі з вы шэй шай 

аду ка цы яй. У ся рэд нім та кія па куп ні кі 

ма ла дзей шыя, чым усе ка рыс таль ні кі 

ін тэр нэ ту, і ўжо тым больш, чым усё 

на сель ніц тва кра і ны. Па ло ва з іх зна-

хо дзіц ца ва ўзрос та вым дыя па зо не ад 

25 да 40 га доў. Звыш 53 % та кіх спа-

жыў цоў пра жы вае ў Мін ску, на ас тат-

нія аб лас ныя га ра ды пры хо дзіц ца не 

больш чым па 5 % па куп ні коў.

Як і на су сед ніх рын ках, бе ла ру сы 

больш ак тыў на куп ля юць элект ро ні ку, 

бы та вую тэх ні ку, кам п'ю та ры і кам плек-

ту ю чыя. Дык вось, ме на ві та ка тэ го рыю 

гэ тых та ва раў на бы ва лі больш за 70 % 

усіх па куп ні коў. На дру гім мес цы зна-

хо дзяц ца адзен не, абу так і ак се су а ры. 

Во пыт куп лі та кіх та ва раў мае больш 

за тра ці ну ўсіх бе ла рус кіх клі ен таў ін-

тэр нэт-крам. Іс тот ным ад роз нен нем на-

ша га рын ку ад рын каў су сед ніх кра ін 

з'яў ля ец ца вы со кая до ля па куп ні коў, 

якія на бы ва юць бі ле ты на куль тур ныя 

ме ра пры ем ствы — у кі но, тэ ат ры, на 

кан цэр ты. Так са ма ці ка вым стаў той 

факт, што «та ва ры для пры га жос ці» 

аба гна лі тэх ні ку, але са сту пі лі та ва рам 

для до ма.

— Плю сы і мі ну сы ганд лю праз 

гла баль ную «па ву ці ну»?

— Больш за па ло ву клі ен таў ін тэр-

нэт-крам вы бі ра юць та кі ме тад шо пін гу 

з-за вы га ды. Так са ма ад зна ча юць, што, 

ка рыс та ю чы ся та кім спо са бам куп лі, 

не трэ ба ні ку ды іс ці, ды і асар ты мент 

у та кіх кра мах знач на боль шы. Га лоў-

ны сак рэт па спя хо вас ці ін тэр нэт-кра-

мы — гэ та маг чы масць даць па куп ні-

кам больш вы ба ру і круг ла су тач ная 

ра бо та.

Не га тоў насць на сель ніц тва ра біць па-

куп кі ў ін тэр нэ це тлу ма чыц ца іх сэр ві сам. 

Па ме ры рос ту якас ці і коль кас ці крам 

мож на бу дзе ба чыць па ста ян ны і пла-

на мер ны рост ін тэр нэт-ганд лю ў кра і не. 

У цэ лым ры нак ін тэр нэт-ганд лю ў Бе ла-

ру сі сён ня пра хо дзіць ста дыю ак тыў на га 

раз віц ця. Па куп ні кі ўсё час цей на вед-

ва юць ін тэр нэт-кра мы з ма біль ных 

пры лад, і та му пры ваб насць ма біль най 

вер сіі сай та мае вя лі кае зна чэн не.

— Кан ку рэн цыя ў се ці ве іг рае не 

апош нюю ро лю?

— Га лоў ным трэн дам з'яў ля ец ца 

муль ты ка наль насць — мност ва роз-

ных пля цо вак і пры лад, пры да па мо-

зе якіх ажыц цяў ля ец ца про даж. Не 

менш важ ным для та кіх крам з'яў-

ля ец ца брэн дынг за па мі наль нас ці. 

Толь кі не шмат лі кія з бе ла рус кіх па куп-

ні коў, на прык лад, мо гуць ус пом ніць, у 

якой ме на ві та кра ме яны на бы лі сваю 

апош нюю ан лайн-па куп ку. У на шай 

кра і не на сён няш ні дзень у сег мен це 

элект рон най ка мер цыі ня ма ўстой лі вых 

брэн даў, хоць сі ту а цыя і па ча ла мя няц-

ца ў леп шы бок. Ства рэн не ганд лё вай 

мар кі да зва ляе пра даў цам утрым лі ваць 

клі ен таў, што знач на менш за трат на, 

чым пры цяг ваць но вых.

Па коль кі кан ку рэн цыя на бе ла рус-

кім рын ку е-соmmеrсе ўзрас тае да во лі 

хут ка, у тым лі ку за кошт за меж ных 

прад стаў ні коў, мож на ча каць энер гіч-

ную адап та цыю ін тэр нэт-ганд ля роў да 

су свет ных стан дар таў у ба раць бе за 

па куп ні коў. У бу ду чы ні ча ка ец ца, што 

ў сет ку вый дуць буй ныя аф лай на выя 

гуль цы, ад нак і не вя лі кія кра мы бу-

дуць упэў не на зай маць там сваю ні шу. 

Мяр кую, што па вы сіц ца якасць аб слу-

гоў ван ня ў ін тэр нэт-кра мах. Ін тэр нэт 

да зво ліць па шы рыць геа гра фію про-

да жаў. З ча сам вы ра шыц ца пы тан не 

з ла гіс ты кай, па коль кі пос пех мно гіх 

біз не саў бу дзе за ле жаць ад на ла джа-

най схе мы да стаў кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

...КА МЕР ЦЫЯ НЕ ЗА ГІ НЕ

Уза ем ны ін та рэсУза ем ны ін та рэс

У цэнт ры ўва гі — 
бе ла рус кая ды яс па ра

Бел дзярж уні вер сі тэт і МДУ ад кры юць су мес ныя 

ма гіст ра ту ры. Пра та кол аб за сна ван ні су мес ных ма-

гіс тар скіх пра грам БДУ і МДУ імя М. В. Ла ма но са ва 

пад пі са ны па між дзвю ма ВНУ. Под пі сы пад да ку-

мен там па ста ві лі кі раў ні кі ўні вер сі тэ таў пра фе сар 

Анд рэй Ка роль і ака дэ мік Вік тар Са доў ні чы.

Пра та кол пра ду гледж вае ўма ца ван не і па шы рэн не 

двух ба ко ва га шмат век тар на га су пра цоў ніц тва бе ла рус-

кай і ра сій скай ВНУ, а так са ма су мес ную пад рых тоў ку 

ма гіст ран таў з атры ман нем пас ля за кан чэн ня на ву чан ня 

двух дып ло маў: БДУ і МДУ імя М. В. Ла ма но са ва.

Пер шай су мес най ма гіс тар скай пра гра май ста не «Гіс-

то рыя бе ла рус кай ды яс па ры», за сна ва ная гіс та рыч ны мі 

фа куль тэ та мі БДУ і МДУ. Ад крыц цё ма гіст ра ту ры па да дзе-

най спе цы яль нас ці ста ла вы ні кам плён на га су пра цоў ніц-

тва дзвюх ВНУ, а так са ма вы ні кам рэа лі за цыі на гіст фа ку 

МДУ цэ лас на га па ды хо ду да вы ву чэн ня гіс то рыі бе ла рус-

ка га на ро да. У ра сій скім уні вер сі тэ це вя дзец ца пад рых-

тоў ка сту дэн таў па спе цы я лі за цыі «Гіс то рыя Бе ла ру сі», 

а з 2016 го да ў яе рам ках уве дзе на вы ву чэн не бе ла рус кай 

мо вы. Мяр ку ец ца, што на ву чан не па ма гіс тар скай пра гра-

ме рас пач нец ца з 1 ве рас ня 2019 го да. Ус туп ныя эк за ме ны 

мож на бу дзе здаць у лю бым з уні вер сі тэ таў. Пер шы год 

ву чо бы прой дзе ў МДУ, а дру гі — у БДУ. Вы пуск ні кі ма гіст-

ра ту ры атры ма юць два дып ло мы: Бел дзярж уні вер сі тэ та і 

Мас коў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та.

Ву чэб ная ма гіс тар ская пра гра ма рас пра ца ва на пры 

су мес ным удзе ле гіс то ры каў дзвюх ВНУ і ўклю чае дыс цып-

лі ны агуль на тэ а рэ тыч на га бло ка, спец кур сы і прак ты ку. 

Ма гіст ран ты бу дуць вы ву чаць бе ла рус кую ды яс па ру ў 

Ра сіі і ў све це, асно вы тэ о рыі і прак ты кі ка му ні ка цыі на-

цы я наль на-куль тур ных гра мад скіх аб' яд нан няў і ін шыя 

ас пек ты. Прак тыч ныя за ня ткі пла ну ец ца ар га ні за ваць на 

ба зе ра сій скіх і бе ла рус кіх уста ноў, у лі ку якіх Фе дэ раль-

ная на цы я наль на-куль тур ная аў та но мія «Бе ла ру сы Ра сіі», 

Мас коў скі дом на цы я наль нас цяў, Му зей су час най гіс то рыі 

Ра сіі, На цы я наль ны ар хіў Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ін шыя. 

Так са ма пла ну ец ца вы ка рыс тоў ваць но выя фор мы і ме-

та ды на ву чан ня: дыс тан цый ныя за ня ткі, круг лыя ста лы ў 

рэ жы ме ан лайн па роз най праб ле ма ты цы, ан лайн-аба ро ну 

на ву ко вых ра бот.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

РАС КА ЗАЦЬ ПРА ТОЕ, 
ШТО ХВА ЛЮЕ

Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі па ўсёй 

Бе ла ру сі прой дуць у гэ тую су бо ту, 13 каст рыч ні-

ка. На су вязь з на сель ніц твам вый дуць кі раў ні кі 

ў рэ гі ё нах і Мін гар вы кан ка ме. Га лоў ны вы нік 

та ко га дыя ло гу — апе ра тыў нае вы ра шэн не на-

дзён ных пы тан няў. Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 

12.00 пра вя дуць:

пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан-

ка ма Ва ле рый Ва сі ле віч РАБ КА ВЕЦ. 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;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Але на 

Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;

пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы-

кан ка ма Іван Алёй за віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

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. 8 022 250 

18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Мі ка-

лай Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка-

ма Фё дар Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 017 222 

44 44.

«БЕЛ АВІЯ» ЗА ПУС КАЕ ПРА МЫ 
РЭЙС У КІ ШЫ НЁЎ

«Авія кам па нія «Бел авія» ад кры ла про даж бі ле таў па 

но вым марш ру це Мінск — Кі шы нёў — Мінск.

Рэ гу ляр ныя па лё ты ў Між на род ны аэ ра порт Кі шы нёў 

авія кам па нія пла нуе па чаць з 30 каст рыч ні ка. Рэй сы ў ста-

лі цу Рэс пуб лі кі Мал до ва бу дуць ажыц цяў ляц ца пяць ра зоў 

на ты дзень. Вы ле ты з Мін ска — у 13.00 па аў то рках, чац-

вяр гах і ня дзе лях, у 8.00 — па па ня дзел ках і пят ні цах. З Кі-

шы нё ва са ма лё ты бу дуць вы ля таць у 14.05 па аў то рках, 

чац вяр гах і ня дзе лях і ў 9.05 па па ня дзел ках і пят ні цах, а 

пры бы ваць у На цы я наль ны аэ ра порт Мінск у 16.30 і 11.30 

ад па вед на. Час па лё ту зой ме пры клад на паў та ры га дзі ны. 

Кошт па лё ту ў адзін бок — ад €83, ад €153 — ту ды-на зад. 

Пла ну ец ца, што па лё ты бу дуць ажыц цяў ляц ца на са ма-

лё тах ты пу Еmbrаеr 175 умя шчаль нас цю 64 па са жы ры ў 

эка ном-кла се і 12 — біз нес-кла се.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У Мін ску пад эгі дай Між на род най фе дэ ра цыі та ва-

рыст ваў Чыр во на га Кры жа і Чыр во на га Паў ме ся ца 

прай шоў на ву чаль ны се мі нар па вы яў лен ні ах вяр 

ганд лю людзь мі ся род міг ран таў і лю дзей, якія шу-

ка юць пры ту лак.

З 2000 го да пра ва ахоў ны мі ор га на мі Бе ла ру сі бы ло вы-

яў ле на 11 543 зла чын ствы ў сфе ры ба раць бы з ганд лем 

людзь мі і ін шы мі звя за ны мі з ёй дзе ян ня мі, уклю ча ю чы 

пе да фі лію. З 2002 го да ідэн ты фі ка ва на 5605 ах вяр ганд лю 

людзь мі: 4973 пад верг ну лі ся сек су аль най экс плу а та цыі, 

629 — пра цоў най, і трое — кан фіс ка цыі ор га наў.

Пад час се мі на ра бы ло аб мер ка ва на, як трэ ба дзей ні чаць 

пры вы яў лен ні вы пад каў ганд лю людзь мі. Якую да па мо гу 

трэ ба аказ ваць у пер шую чар гу, ка лі трэ ба пе ра на кі роў ваць 

ча ла ве ка ў ін шыя ар га ні за цыі. Атры ма ную ін фар ма цыю 

трэ не ры пе рад адуць ін шым трэ не рам і ва лан цё рам у сва іх 

аб лас ных ар га ні за цы ях.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Па дзеяПа дзея Хто па кла по ціц ца аб міг ран тах


