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Пе кін за явіў аб да сяг нен ні кан сэн су су 
па ганд лё вай здзел цы з ЗША

Кі тай і ЗША па вы ні ках апош ня га 

раў нда ганд лё вых пе рагавораў змаг-

лі да маг чы ся іс тот на га кан сэн су су па 

пер шай част цы ганд лё ва га па гад нен-

ня, якое ба кі спра бу юць вы пра ца ваць 

ужо больш за год, за явіў на бры фін гу 

афі цый ны прад стаў нік МЗС КНР Гэн 

Шу ан. Най важ ней шым ра шэн нем ад мі ніст ра цыі ЗША па вы ні ках 

гэ тых пе ра гавораў ста ла да сяг нен не да моў ле нас ці ад клас ці ўвя-

дзен не пош лін 15 каст рыч ні ка на кі тай скія та ва ры, якія ўво зяц ца 

ў Шта ты. До нальд Трамп за явіў, што пер шая част ка здзел кі ЗША 

з Кі та ем мо жа быць пад пі са на на са мі це АТЭС у Чы лі. Мі ністр 

фі нан саў ЗША Сты вен Мну чын ад зна чыў, што да моў ле нас ці 

ахоп лі ва юць пы тан ні, звя за ныя з ін тэ ле кту аль най улас нас цю, 

фі нан са вы мі па слу га мі, за куп ка мі сель ска гас па дар чай пра дук-

цыі ў ЗША на 40—50 міль яр даў до ла раў.

Ле тась у вы ні ку тэ рак таў 
за гі ну ла больш чым дзевяць ты сяч ча ла век

Жыц цё больш дзевяці ты сяч ча ла век у роз ных кра і нах све ту 

аба рва ла ся ў вы ні ку са мых буй ных тэ рак таў, здзейс не ных сё-

лета, па ве да міў на мес нік сак ра та ра Са ве та бяс пе кі Ра сіі Юрый 

Ко каў. «У 2018—2019 га дах ка ля 70 дзяр жаў ад чу лі на са бе на-

ступ ствы больш пяці ты сяч рэ за-

нанс ных тэ ра рыс тыч ных ак цый, 

ад якіх па цяр пе ла ка ля 30 ты сяч 

ча ла век», — рас ка заў Ко каў у 

ін тэр в'ю «Российской га зе те». 

Асноў ны мі мэ та мі ба е ві коў за-

ста юц ца кра і ны, якія ўнес лі най-

боль шы ўклад у ба раць бу з між на род ным тэ ра рыз мам. На дум-

ку экс пер та, да цэнт раў тэ ра рыс тыч най ак тыў нас ці ад но сяц ца 

Бліз кі Ус ход, Аф ры ка, Паўд нё вая і Паўд нё ва-Ус ход няя Азія. Як 

ад зна чыў Юрый Ко каў, ця пер у све це дзей ні ча юць сот ні тэ ра-

рыс тыч ных гру по вак, пры-

чым ах вя ра мі іх на па даў 

што год ста но вяц ца дзве 

трэ ці з агуль най коль кас ці 

па цяр пе лых ад тэ ра рыз му 

лю дзей.

Аб верг ну ты па пу ляр ны міф 
пра за ра джэн не ча ла ве чай цы ві лі за цыі

На ву коў цы Ін сты ту та Сан та-Фе ў ЗША і На цы я наль на га ўні-

вер сі тэ та Кен пук у Паўд нё вай Ка рэі ста вяць пад су мнен не тэ о-

рыю пра тое, што зем ля роб ства, якое з'я ві ла ся 11 ты сяч га доў 

та му, ста ла пры чы най раз віц ця ча ла ве чай цы ві лі за цыі. На дум ку 

да след чы каў, сель ская гас па дар ка па тра ба ва ла больш сі лы і 

часу, чым па ля ван не і збі раль ніц тва, та му яно на ўрад ці па леп-

шы ла б умо вы жыц ця пер шых фер ме раў. Аб гэ тым па ве дам-

ля ец ца на Рhуs.оrg. Да след чы кі вы ка рыс тоў ва лі эва лю цый ную 

тэ о рыю гуль няў, а так са ма пра ана лі за ва лі ар хеа ла гіч ныя да ныя 

аб гра мад ствах эпо хі неа лі ту, каб пра па на ваць но вае тлу ма чэн-

не раз віц цю і рас паў сюдж ван ню сель скай гас па дар кі. Па но вай 

вер сіі, ад ной з умоў пе ра хо ду да зем ля роб ства ста ла пры знан не 

пра воў на пры ват ную ўлас насць, што так са ма аб лег чы ла кант-

роль за кан флік та мі па між чле на мі пер ша быт на га гра мад ства. 

Ад ным з вя до мых цэнт раў за ра джэн ня куль тур ных рас лін і, як 

лі чыц ца, ча ла ве чай цы ві лі за цыі, з'яў ля ец ца Урад лі вы паў ме-

сяц — рэ гі ён на Бліз кім Ус хо дзе, які ўклю чае Ме са па та мію і Ле-

вант, а так са ма да лі ну Ні ла. Ён ха рак та ры зу ец ца пад вы ша най 

коль кас цю апад каў у зі мо выя ме ся цы. Тут ад бы ва ла ся «пры ру-

чэн не» пша ні цы, са ча ві цы, аў са, ну ту і ін шых куль тур.
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• Рабо та вы пуск ні цы 

Ві цеб ска га тэх ніч на га ка-

ле джа Аляк санд ры Арас-

ла на вай (на фота) у га лі не 

ар хі тэк ту ры ўда сто е на Між-

на род най прэ міі імя Ла за ра 

Хі дэ ке ля.

• Рэ аль ныя гра шо выя 

да хо ды на сель ніц тва Бе-

ла ру сі ў сту дзе ні—жніў ні 

2019 го да скла лі 106,8 % 

да ўзроў ню ана ла гіч на га 

пе ры я ду 2018 го да.

• Амаль Br2 млн за пла-

цілі за пар коў ку аў та ма бі-

ліс ты Мін ска за дзе вяць 

ме ся цаў бя гу ча га го да.

• У Ра сіі ўпер шы ню пры-

зна ча ныя ад мі ніст ра цый-

ныя штра фы па ар ты ку ле 

аб фэй ка вых на ві нах.

КОРАТКА

ДЗЕ САМЫЯ 
ПЕДАГАГІЧНЫЯ 
КЛАСЫ?

ЯК ЗБЕРАГЧЫ 
СЭРЦА 
ХАЛАДАМІ

Еў ра зій скі банк 
раз віц ця:

«У ве рас ні — 
каст рыч ні ку мы 
ча ка ем да лей ша га 
за па во лен ня 
ін фля цый ных пра цэ саў 
у Бе ла ру сі, ча му бу дзе 
спры яць ста бі лі за цыя 
рос ту цэн 
на хар чо выя та ва ры. 
У най блі жэй шыя 
ме ся цы пад трым ку 
эка на міч на му рос ту 
мо жа ака заць 
спа жы вец кая 
ак тыў насць у су вя зі 
з па вы шэн нем 
за роб каў 
у бюд жэт ных 
ар га ні за цы ях 
(з 1 ве рас ня та рыф ная 
стаў ка пер ша га 
раз ра ду, ад па ме ру 
якой за ле жаць 
за ра бот ныя пла ты 
ў бюд жэт ным 
сек та ры, па вы ша на 
на 12,6 %). У цэ лым 
пры рост ВУП Бе ла ру сі 
па вы ні ках 2019 го да, 
згод на з пра гно зам 
ЕАБР, скла дзе 1,2 %».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Най важ ней шая па лі тыч ная 

па дзея гэ тай во се ні — без умоў на, 

вы бар чая пар ла менц кая кам па нія. 

У срод ках ма са вай ін фар ма цыі 

аб мяр коў ва юць асо бы кан ды да таў, 

па ра дак пра вя дзен ня вы ба раў і 

бу ду чыя за да чы но ва га скла ду. 

Га лоў ная пар ла менц кая га зе та кра і ны 

так са ма ак тыў на асвят ляе гэ тую 

па дзею. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

пра ана лі за ва ла скла ды дэ пу тац кіх 

кор пу саў шас ці склі кан няў 

і да ве да ла ся, хто быў са мым ма ла дым 

дэ пу та там, коль кі цё зак па проз ві шчы 

пра цуе сён ня ў пар ла мен це 

і ці ген дар на ён ураў на ва жа ны.

КРЫ ХУ ГІС ТО РЫІ
У 1991 го дзе па чаў ся но вы, пост са вец кі 

этап раз віц ця пар ла мен та рыз му — ужо ў не-

за леж най Бе ла ру сі. Згод на з пер шай рэ дак-

цы яй Кан сты ту цыі (1994 го да), най вы шэй шым 

прад стаў ні чым па ста ян на дзе ю чым і адзі ным 

за ка на даў чым ор га нам дзяр жаў най ула-

ды ў рэс пуб лі цы з'яў ляў ся Вяр хоў ны Са вет. 

Ён абі раў ся на пяць га доў і меў у скла дзе 

260 дэ пу та таў.

У вы ні ку ўня сен ня змя нен няў і да паў нен-

няў у Асноў ны за кон кра і ны на рэ фе рэн ду ме 

24 ліс та па да 1996 го да пар ла мент на быў су-

час ную наз ву (На цы я наль ны сход) і двух па-

лат ную струк ту ру (у ніж нюю па ла ту абі ра юц ца 

110 ча ла век).

Вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль-

на га схо ду пра хо дзі лі пяць ра зоў — у 2000, 2004, 

2008, 2012 і 2016 га дах. Ча му склі кан няў бы ло 

шэсць, а вы ба раў толь кі пяць — за дасць пы тан не 

ўваж лі вы чы тач. Справа ў тым, што пер шы склад 

па ла ты не абі раў ся гра ма дзя на мі, а быў сфар-

мі ра ва ны з дэ пу та таў рас пу шча на га 

Вяр хоў на га Са ве та ХІ ІІ склі кан ня.

У Бе ла ру сі на сён няш ні дзень 

звыш 570 ты сяч ча ла век ма юць 

ін ва лід насць — гэ та 6 % ад уся го 

на сель ніц тва кра і ны, пры чым 

ліч бы з кож ным го дам рас туць. 

Па ра докс, але спе цы я ліс ты 

ка жуць, што гэ та зва рот ны бок 

доб ра га раз віц ця ме ды цы ны. 

Мы ця пер ра ту ем дзя цей, 

якія ра ней пры на ра джэн ні 

прос та не вы жы лі б. А яны по тым 

атрым лі ва юць гру пу ін ва лід нас ці, 

та му што на ра дзі лі ся са 

шмат лі кі мі па та ло гі я мі. 

Так што чым вы шэй шы ўзро вень 

ме ды цын ска га пра грэ су, тым 

боль шы ў гра мад стве 

пра цэнт ін ва лі даў...

Экс плу а та цыя лю бо га энер ге тыч на га 

аб' ек та не па рыў на звя за на з пы тан ня мі 

бяс пе кі. Атам най элект ра стан цыі 

ў гэ тым рэ чы шчы ўдзя ля ец ца 

асаб лі вая ўва га — хоць іма вер насць 

ра ды я цый ных ава рый вель мі ніз кая, 

але на ступ ствы іх над та сур' ёз ныя 

як па фі нан са вых, так і па ча са вых 

склад ні ках. І на вы па дак 

не спа дзя ва нак 

трэ ба знай сці вый сце 

з як ма га боль шай 

коль кас ці ад па вед ных 

сі ту а цый за га дзя. 

Та му дня мі на пля цоў цы 

стан цыі і по бач 

з ёй раз гар ну ла ся 

буй на маш таб нае 

ву чэн не з ор га на мі 

кі ра ван ня, сі ла мі 

і срод ка мі Гро дзен скай 

аб лас ной пад сіс тэ мы 

ДСНС па ад пра цоў цы 

дзе ян няў у вы пад ку 

ра ды я цый най ава рыі 

на атам най 

элект ра  стан цыі.

«ГЭ ТЫ СЦЭ НА РЫЙ 
МОЖ НА НА ЗВАЦЬ 

ФАН ТАС ТЫЧ НЫМ...»

Вы ба ры-2019Вы ба ры-2019

ШТРЫ ХІ ДА ПАРТ РЭ ТА 
АВАЛЬ НАЙ ЗА ЛЫ

СТАР. 3

Маш таб нае ву чэн не прай шло на Бе ла рус кай АЭС

По бач з на міПо бач з на мі

Крок да най вы шэй шай сту пе ні 
са цы яль най рэ абі лі та цыі

У 2023 го дзе з'я вяц ца кво ты на ра бо чыя мес цы 
для лю дзей з ін ва лід нас цю

ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ 
АД ЖЫЦ ЦЯ

У Дуб ро вен ска га і Мсці слаў ска га ра ё наў — 
но выя кі раў ні кі, а ва ўнут ра ных вой сках — 

ка ман ду ю чы
На Мсці слаў шчы не бу дуць раз ві ваць ры ба вод ства, у Дуб ро вен-

скім ра ё не — іль на вод ства, а Мас коў скі ра ён Мін ска пра па нуе да 

ўва гі ін вес та раў 19 пля цо вак для бу даў ніц тва пра мыс ло вых прад-

пры ем стваў. Та кія перс пек ты вы аб мер ка ва ныя ў Па ла цы Не за леж-

нас ці пад час раз гля ду кад ра вых пы тан няў Прэ зі дэн там.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзгад ніў на па са ду стар шы ні Дуб ро вен-

ска га рай вы кан ка ма кан ды да ту ру на мес ні ка стар шы ні Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па 

аграр най па лі ты цы Ана то ля Лу ка шо ва.

«Трэ ба лю дзям рас тлу ма чыць, што вы тут не ад па чы ва лі — па-

пра ца ва лі ў Пар ла мен це, а гэ та вя лі кі доб ры ба гаж для лю бо га ча-

ла ве ка і до свед», — звяр нуў ся да но ва га кі раў ні ка Дуб ро вен шчы ны 

бе ла рус кі лі дар. У раз мо ве Прэ зі дэнт па ста віў за да чу перш за ўсё 

за вяр шыць у ра ё не ўсе сель ска гас па дар чыя ра бо ты. За кра ну лі і 

пы тан не льна вод ства: на паў днё вым ус хо дзе Ві цеб шчы ны пра цуе 

спе цы я лі за ва ны за вод, і вы рошч ва юць гэ тую куль ту ру на вя лі кіх 

пло шчах.

«Па тэн цы ял ра ё на не вы чар па ны, ра ён да бі ва ец ца доб рых па-

каз чы каў, а мо жа да сяг нуць яшчэ боль ша га ў вы твор час ці збож жа, 

іль ну, рап су; вы ра шыць пы тан ні вы твор час ці ма ла ка, мя са», — па-

дзя ліў ся пла на мі з жур на ліс та мі Ана толь Лу ка шоў.

На па са ду стар шы ні Мсці слаў ска га рай вы кан ка ма Прэ зі дэнт уз-

гад ніў кан ды да ту ру Дзміт рыя Пі ма шэн кі, які пра ца ваў стар шы нёй 

Дры бін ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў.

«Мсці слаў скі ра ён — ма хі на ў па раў на нні з ва шым ра ё нам, але 

ён не мае та го ўзроў ню, які му сіць. Гэ та жыт ні ца, мож на ска заць, 

Ма гі лёў шчы ны, і вы ні кі ра бо ты там па він ны быць у ра зы леп шыя. 

Май це на ўва зе: па трэб ныя ў сель скай гас па дар цы но выя тэн дэн-

цыі. Уво гу ле трэ ба ра за брац ца, чым у ра ё не зай мац ца ў перс пек-

ты ве. Доб рыя пра ек ты дзяр жа ва га то вая пра фі нан са ваць, пра крэ-

ды та ваць», — аба зна чыў за да чы Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён ад зна-

чыў, што пра цэ сы ў сель скай гас па дар цы трэ ба ін тэн сі фі ка ваць, а 

дыс цып лі на — і тэх на ла гіч ная, і пра цоў ная — па тра буе асаб лі вай 

ува гі кі раў ні ка.

Пра па на ваў Прэ зі дэнт звяр нуць ува гу на раз віц цё ры ба вод ства: па-

коль кі на Мсці слаў шчы не шмат азёр, та кі за ня так му сіць стаць ад ным 

са шля хоў па вы шэн ня да ход нас ці сель ска гас па дар чай га лі ны.

Бе ла рус кі лі дар так са ма ўзгад ніў кан ды да ту ру пер ша га на мес-

ні ка кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра ё на Мін ска Тац ця ны 

Ка ляд кі на па са ду кі раў ні ка гэ тай ад мі ніст ра цыі.

«Вы ба ры заў сё ды ў Бе ла ру сі бы лі свя там, з даў ніх ча соў. Мы 

па він ны ар га ні за ваць гэ ты пра цэс як свя та, але не за бы ваць пра 

тое, што гэ та — вы ба ры, што мы вы бі ра ем прад стаў ні коў у пар ла-

мент», — звяр та ю чы ся да кі раў ні ка ста ліч на га ра ё на, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка зра біў ак цэнт на па лі тыч най кам па ніі.

Тац ця на Ка ляд ка ўзна ча ліць ма ла ды ра ён, які ды на міч на раз ві-

ва ец ца, з вя лі кай коль кас цю пра цоў на га на сель ніц тва.

«Жы ве шмат мо ла дзі, па тра бу ец ца бу даў ніц тва спар тыў ных, 

фіз куль тур на-азда раў ленч ых аб' ек таў», — па дзя лі ла ся яна з жур-

на ліс та мі дум ка мі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зна чыў на мес ні кам мі ніст ра ўнут ра ных 

спраў — ка ман ду ю чым унут ра ны мі вой ска мі су пра цоў ні ка Служ бы 

бяс пе кі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Юрыя На за ран ку. «Я не ду маю, што 

гэ та вя лі кі не да хоп, што не вы кі ра ва лі злу чэн ня мі. Вам не трэ ба 

бу дзе фран та мі кі ра ваць: вам трэ ба бу дзе за бяс пе чыць па ра дак 

у кра і не пры не аб ход нас ці, ка лі да вя дзец ца за дзей ні чаць на шы 

ўнут ра ныя вой скі. Гэ та ва ша прэ ра га ты ва, гэ тым вы ад роз ні ва-

е це ся і бу дзе це ад роз ні вац ца ад ін шых — што вам трэ ба за бяс-

пе чыць унут ры кра і ны па ра дак. Ну, не дай бог што, мы — лю дзі 

ў па го нах — усе пой дзем на фронт. Ка лі па гро за бу дзе звон ку. 

Усе пой дзем аба ра няць Ра дзі му», — акрэс ліў за да чу Прэ зі дэнт. 

Ён ад зна чыў, што сён ня ўнут ра ныя вой скі Бе ла ру сі ад па вя да юць 

па тра ба ван ням су час нас ці.

«Для вы ка нан ня за дач па за бес пя чэн ні бяс пе кі ёсць і люд скі 

рэ сурс, су час ныя тэх ні ка і ўзбра ен не. Упэў не ны, што з та кой за да-

чай унут ра ныя вой скі спра вяц ца», — за пэў ніў жур на ліс таў Юрый 

На за ран ка.

У ра бо чым па рад ку так са ма бы ло ўзгод не на на зна чэн не на па са-

ду на мес ні ка стар шы ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці на чаль-

ні ка ўпраў лен ня рэ гіст ра цыі, тэх ніч най ін вен та ры за цыі не ру хо май 

ма ё мас ці і ўлі ку дзяр жаў най ма ё мас ці Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 

ма ё мас ці Ка ця ры ны Лук' я на вай. Ге не раль ным кон су лам Бе ла ру сі 

ў Гу анч жоў (Кі тай ская На род ная Рэс пуб лі ка) на зна ча ны стар шы 

са вет нік упраў лен ня Азіі, Аў стра ліі і Аке а ніі га лоў на га ўпраў лен ня 

Азіі, Аф ры кі і Ла цін скай Аме ры кі Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 

Анд рэй Па поў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА. СТАР. 2
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СТАР. 2

Па куль на два рэ ста іць цяп ло, пча ла вод-ама-

тар з вёс кі За азер'е Сен нен ска га ра ё на Ула дзі мір 

ГУ ШЧА на во дзіць пе рад зі мо вы па ра дак на сва ёй 

гас па дар цы: фар буе ахоў ні ка пчаль ні ка — драў ля-

ную фі гу ру мядз ве дзя, якую не каль кі га доў та му 

вы ра заў і па да рыў яму ўме лы ад на вяс ко вец.

— У на шым ра ё не па час ці лі ся вы пад кі, ка лі ка-

са ла пыя пры хо дзяць на па се кі, ва ро ча юць і ад-

кры ва юць вул лі, і гэ та, ка неш не, па ло хае вяс коў-

цаў. Мая мя до вая гас па дар ка зна хо дзіц ца по бач 

з ле сам (ён лі та раль на за пло там), але драў ля нае 

мед зве дзя ня, як са праўд ны аба рон ца, заў сё ды 

ста іць на вар це і ад га няе ня про ша ных гас цей, — 

усмі ха ец ца Ула дзі мір Гу шча. Мо жа, і праў да?

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

«МЯ ДО ВЫ» ВАР ТАЎ НІК«МЯ ДО ВЫ» ВАР ТАЎ НІК

Фо
та

 Б
ел
ТА

.
Фо

та
 Б
ел
ТА

.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.Фота носіць ілюстрацыйны характар.
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