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МВФ па ні зіў пра гноз рос ту 
су свет най эка но мі кі

Між на род ны ва лют ны фонд па ні зіў сё лет ні пра гноз рос-

ту су свет най эка но мі кі да трох пра цэн таў. Гэ та най гор шы 

па каз чык з ча соў гла баль на га фі нан са ва га кры зі су 2008—

2009 га доў. Пра тое га во рыц ца ў дак ла дзе МВФ. У 2020 го-

дзе рост, як мяр ку ец ца, скла дзе 3,4 пра цэн та. Экс пер ты не 

вы клю ча юць, што і гэ ты пра гноз мо жа быць па гор ша ны, ка лі 

на пру жан не ў гла баль ным ганд лі за ха ва ец ца, а зні жэн не 

аб' ёмаў вы твор час ці ў све це не спы ніц ца. МВФ так са ма 

па ні зіў пра гноз па рос це эка но мік ЗША і Кі тая на 2019 год. 

Ра ней прад стаў ні кі ар га ні за цыі за яў ля лі, што, па вод ле іх 

ацэ нак, толь кі з-за ганд лё ва га кан флік ту па між Ва шынг то-

нам і Пе кі нам гла баль ная эка но мі ка стра ціць 0,8 пра цэн та. 

Не су ця шаль ныя пра гно зы і для еў ра зо ны. Ся род пры чын эка-

на міс ты на зы ва юць дру гас ныя эфек ты ад ганд лё вай вай ны 

па між ЗША і Кі та ем, ста рэн не на сель ніц тва і ніз кую пра дук-

цый насць пра цы ў раз ві тых эка но мі ках.

У Ка та ло ніі з-за бес па рад каў 
па цяр пе ла ка ля 200 ча ла век

Служ ба па над звы чай ных сі ту а цы ях Ка та ло ніі па ве да мі-

ла, што ака за ла ме ды цын скую да па мо гу 125 па цяр пе лым, 

з іх 74 у Бар се ло не. Акра мя та го, ра нен ні і траў мы атры ма лі 

больш за 70 сі ла ві коў: 54 су пра цоў ні кі ка та лон скіх Mоssоs 

dе Еsсuаdrа і 18 — На цы я наль най па лі цыі. За тры ма ны 51 ча-

ла век (з іх 29 у Бар се ло не), ча ты ры ма шы ны пра ва ахоў ных 

ор га наў па шко джа ны мі тын гоў ца мі. Толь кі ў ноч на се ра ду ў 

ка та лон скай ста лі цы пра тэс тоў цы зла дзі лі 157 ба ры кад з вог-

ні шча мі. Акра мя та го, чы гу нач ная кам па нія Rеnfе па ве да мі ла 

пра тое, што пе ра пы не ны вы са кас ко рас ныя зно сі ны па між 

Фі ге ра сам, Жы ро най і Бар се ло най з-за дзе ян няў ван да лаў. 

«Ві да воч на, што га вор ка ідзе не аб мір ным гра ма дзян скім 

ру ху, а аб дзе ян нях, ска ар ды на ва ных эк стрэ міс та мі, якія 

вы ка рыс тоў ва юць ву ліч ны гвалт, каб па ру шыць спа кой у 

Ка та ло ніі», — за яві лі ў іс пан скім ура дзе. Як вя до ма, ак цыі 

пра тэс ту ў Ка та ло ніі па ча лі ся ў па ня дзе лак, пас ля та го як 

Вяр хоў ны суд вы нес пры суд ка та лон скім па лі ты кам у су вя зі 

з іх да чы нен нем да пра вя дзен ня не за кон на га рэ фе рэн ду му 

аб не за леж нас ці ў 2017 го дзе.

Кім Чэн Ын пад ня ўся на свя тую га ру 
Пэк ту сан вер хам на бе лым ка ні

Паў ноч на ка рэй скі лі дар 

Кім Чэн Ын пад ня ўся на 

са мую вы со кую вяр шы ню 

на Ка рэй скім паў вост ра-

ве, па ве дам ляе Цэнт раль-

нае тэ ле граф нае агенц тва 

Ка рэі (ЦТАК). У агенц тве 

ад зна ча юць, што гэ та бы ло здзейс не на на бе лым ка ні «па 

пер шым сне зе». Акра мя та го, Кім Чэн Ын на ве даў спе цы яль-

ную ту рыс тыч ную зо ну, якая бу ду ец ца ў па ве це Са мджы ен 

ка ля пад нож жа га ры. Паў ноч на ка рэй скі лі дар так са ма зая-

віў, што кра і на па він на пры клас ці больш на ма ган няў, каб 

«доб ра жыць пад сця гам вя лі ка га ду ху са ма за бес пя чэн ня». 

«Боль, які ва ро жыя сі лы ЗША пад кі раў ніц твам сіл, на стро-

е ных су праць КНДР, на нес лі ка рэй ска му на ро ду, больш не 

з'яў ля ец ца бо лем, але ён пе ра тва рыў ся ў гнеў», — за ўва жыў 

Кім Чэн Ын. Га ра Пэк ту сан лі чыц ца ад ным з са мых свя тых 

мес цаў паў вост ра ва. Звы чай на паў ноч на ка рэй скі лі дар на-

вед вае яе на пя рэ дад ні вя лі кіх па лі тыч ных ці дып ла ма тыч ных 

ра шэн няў і па дзей.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ад на з за дач мяс цо вай 

ула ды — пад тры маць жа дан-

не лю дзей раз ві ваць фер-

мер скія гас па дар кі, ад зна-

чыў кі раў нік Го мель шчы ны. 

Кі ру нак для кан струк тыў най 

раз мо вы на гэ тую тэ му за даў 

Сяр гей Ада мо віч з вёс кі Пу ха-

ві чы, які прый шоў на пры ём. 

Ён пра сіў вы ра шыць пы тан-

не з вы дзя лен нем участ ка з 

сель ска гас па дар чых зя мель 

для раз віц ця ўлас най фер мер-

скай гас па дар кі. Га вор ка іш ла 

пра гек тар зям лі, дзе ён пла-

нуе вы рошч ваць бу я кі. Жы хар 

вёс кі на гле дзеў ідэа льны для 

абра най куль ту ры ва ры янт, 

ад нак зям ля зна хо дзіц ца ва 

ўлас нас ці ад на го з мяс цо вых 

прад пры ем стваў.

«Вы рошч ван не гэ тых 

ягад — ня лёг кая пра ца. Ра-

зам з тым гэ та зна ка вая для 

Го мель шчы ны куль ту ра, якая 

спры яе вы вя дзен ню з ар га-

ніз ма ра дые нук лі даў. Важ-

на і трэ ба гэ тым зай мац ца. 

Ёсць жа дан не ў ча ла ве ка 

пра ца ваць на зям лі — трэ ба 

даць яму та кую маг чы масць. 

Важ на пад тры маць яго», — 

ак цэн та ваў ува гу стар шы ня 

абл вы кан ка ма. Ён да ру чыў 

ад па вед ным служ бам у двух-

тыд нё вы тэр мін пра па на ваць 

сяль ча ні ну ўза е ма вы гад ны 

ва ры янт.

Ад ра зу не каль кі тэм агу-

чы ла жы хар ка рай цэнт ра На-

дзея Ляд вік. Яна хва ля ва ла ся 

з на го ды тэр мі наў тэр ма рэ на-

ва цыі до ма, у якім жы ве ўжо 

35 га доў. Жан чы ну за пэў ні лі, 

што, згод на з за цвер джа най у 

рай вы кан ка ме пра гра май, яе 

дом ёсць у спі сах на ўцяп лен-

не на 2019—2020 га ды.

Рас ка за ла за яў ні ца і пра 

ад сут насць у га рад ской па лі-

клі ні цы ўра ча-эн да кры но ла га. 

Як па ве да мі лі ў рай вы кан ка-

ме, да дат ко вае на ву чан не 

прай шоў урач агуль най прак-

ты кі, які ця пер мо жа кан суль-

та ваць і ў якас ці эн да кры но-

ла га. Вы зна ча ны дзень, ка лі 

ён бу дзе пры маць ме на ві та па 

гэ тым про фі лі.

Жан чы на так са ма па скар-

дзі ла ся і на дрэн нае ву ліч нае 

асвят лен не ў зо не, дзе мяс цо-

выя жы ха ры лю бяць зай мац-

ца скан ды наў скай ха дой. Для 

ак тыў ных гра ма дзян ство ра на 

і доб ра ўпа рад ка ва на сцеж ка 

зда роўя. Трэ ба ска заць, што ў 

рай вы кан ка ме цэ няць ак тыў-

ную па зі цыю жан чы ны і апе-

ра тыў на рэ агу юць на яе зва-

ро ты, якія да па ма га юць доб-

ра ўпа рад коў ваць рай цэнтр і 

ра біць жыц цё лю дзей яшчэ 

больш кам форт ным.

Тэ му ства рэн ня адзі най 

гіс то ры ка-па тры я тыч най кан-

цэп цыі і пра гра мы маш таб ных 

ме ра пры ем стваў уз няў кі раў-

нік Бе ла рус ка га ва ен на-гіс та-

рыч на га клуб на га аб' яд нан ня 

«Го нар мун дзі ра» Ула дзі мір 

Ко лат. Гу бер на тар да ру чыў 

пра пра ца ваць маш таб ную 

пра гра му на год, у якую бу-

дуць уклю ча ны і ме ра пры ем-

ствы з удзе лам гэ та га гіс та-

рыч на га аб' яд нан ня.

Па сло вах Ге на дзя Са лаўя, 

у воб лас ці вя лі кая ўва га ўдзя-

ля ец ца за ха ван ню па мя ці і 

па тры я тыч на му вы ха ван ню 

мо ла дзі. Сён ня ў рэ гі ё не пра-

пра цоў ва юц ца не каль кі гіс то-

ры ка-па тры я тыч ных пра ек таў 

па ства рэн ні мес цаў па мя ці 

пра вы зва лі це ляў рэ гі ё на ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-

каў. На пя рэ дад ні 75-год дзя 

Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 

вай не гэ ты ас пект на бы вае 

асаб лі вае гу чан не.

Пры бліз на ў кож ным чац-

вёр тым зван ку на тэ ле фон ную 

лі нію гу ча лі сло вы ўдзяч нас ці 

ў ад рас мяс цо вых і аб лас ных 

ор га наў ула ды за да па мо гу ў 

вы ра шэн ні на дзён ных праб-

лем. Так, жы хар ка аг ра га-

рад ка Ры чоў Га лі на Леў ка вец 

па дзя ка ва ла за пад трым ку ў 

спра ве ўзвя дзен ня мос та праз 

ра ку Стві гу.

Так са ма гра ма дзя не ўзні-

ма лі пы тан ні доб ра ўпа рад ка-

ван ня два ро вых тэ ры то рый і 

да рож най гас па дар кі, раз віц-

ця ганд лё вай сет кі, упа рад ка-

ван ня збо ру і вы ва зу смец ця ў 

пры ват ным сек та ры. Па кож-

ным з іх да дзе ны да ру чэн ні і 

вы зна ча ны тэр мі ны вы ра шэн-

ня праб лем.

Пад рых та ваў 

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

ВАЖ НА  
ПАД ТРЫ МАЦЬ ЧА ЛА ВЕ КА

Па за пра шэн ні бе ла рус кіх улад на гля даль-

ні кі ад Бю ро па дэ ма кра тыч ных ін сты ту тах 

і пра вах ча ла ве ка АБ СЕ ад кры лі мі сію па 

на зі ран ні за вы ба ра мі ў Па ла ту прад стаў ні-

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

Асноў ная гру па мі сіі скла да ец ца з 11 экс пер-

таў, што ба зі ру юц ца ў Мін ску. 30 доў га тэр мі но вых 

на гля даль ні каў бу дуць пра ца ваць па ўсёй кра і не 

з 23 каст рыч ні ка. Пра гэ та па ве да мі лі ў прэс-служ-

бе АБ СЕ. Прад стаў ні кам мі сіі ўжо ўру ча ны акрэ-

ды та цый ныя па свед чан ні.

Акра мя та го, ча ка ец ца, што дзяр жа вы — 

удзель ні цы АБ СЕ на кі ру юць 400 ка рот ка тэр мі но-

вых на гля даль ні каў, якія пры бу дуць у Бе ла русь за 

не каль кі дзён да вы ба раў.

Мі сія ацэ ніць пра вя дзен не вы ба раў на ад па вед-

насць аба вя за цель ствам у рам ках АБ СЕ і ін шым 

між на род ным аба вя за цель ствам і стан дар там дэ-

ма кра тыч ных вы ба раў, а так са ма на цы я наль на-

му за ка на даў ству. Не ад' ем най част кай на зі ран ня 

ста нуць су стрэ чы з прад стаў ні ка мі ор га наў дзяр-

жаў най ула ды, па лі тыч ных пар тый, гра ма дзян скай 

су поль нас ці, срод каў ма са вай ін фар ма цыі і між на-

род най су поль нас ці.

На гля даль ні кі ад Са друж нас ці не за леж ных 

дзяр жаў па ча лі ра бо ту ў Бе ла ру сі 4 ве рас ня. Ця-

пер мі сія СНД кан ста туе вя лі кую ўва гу з бо ку ўсіх 

струк тур ула ды Бе ла ру сі да пад рых тоў кі да вы ба-

раў. Агуль ная за да ча, якая па стаў ле на на са мым 

вы со кім уз роў ні, — за бяс пе чыць год нае пра вя-

дзен не вы ба раў, пра ва гра ма дзян Бе ла ру сі на 

сва бод нае во ле вы яў лен не. Вя дзец ца рэ гіст ра цыя 

на гля даль ні каў ад СНД. За яў кі па сту па юць ад усіх 

дзяр жаў-чле наў.

«Ужо ця пер за рэ гіст ра ва ны 302 на гля даль ні кі з 

кра ін Са друж нас ці, якія пач нуць на зі ран не на пя рэ-

дад ні вы ба раў. Яны звы чай на пры яз джа юць дні за 

тры-ча ты ры. Мы ду ма ем, што агуль ная коль касць 

на шай мі сіі скла дзе пры клад на 400 ча ла век», — 

цы туе ка рэс пан дэн т Бел ТА стар шы ню Вы ка наў-

ча га ка мі тэ та — вы ка наў ча га сак ра та ра СНД 

Сяр гея ЛЕ БЕ ДЗЕ ВА.

У склад мі сіі ўклю ча ны дэ пу та ты пар ла мен таў 

кра ін Са друж нас ці, прад стаў ні кі ЦВК, дып ла ма ты 

кра ін СНД, акрэ ды та ва ныя ў Мін ску.

«Ні я кай ін фар ма цыі аб скар гах у пра ку ра ту ру, 

МУС, з які мі мы ў цес ным кан так це, па куль не 

атрым лі ва лі, — ад зна чыў Сяр гей Ле бе дзеў. — Але 

мы со чым за сі ту а цы яй. Зра зу ме ла, ка лі бу дуць 

ней кія скар гі, бу дзем іх фік са ваць. А рэ ага ваць 

бу дуць ад па вед ныя ор га ны Бе ла ру сі».

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Вы ба ры-2019Вы ба ры-2019

СПА КОЙ НА 
І ПЛА НА МЕР НА
Ужо больш за 700 за меж ных 
на гля даль ні каў акрэ ды та ва на 
для на зі ран ня за вы ба ра мі 
ў бе ла рус кі пар ла мент

КАБ НЕ НА ЖЫ ВА ЛІ СЯ
Прэ зі дэн ту ўнес лі на раз гляд 
пра ект ука за па ба раць бе 
з ня доб ра сум лен ным па срэд ніц твам

«Ду маю, што кі раў нік дзяр жа вы пой дзе на 

тое, каб пра вес ці спе цы яль ную на ра ду па гэ тым 

пра ек це ўка за і раз гле дзець у комп лек се ўсе пы-

тан ні, звя за ныя з не аб грун та ва ным, ня доб ра сум-

лен ным па срэд ніц твам», — рас ка заў жур на ліс-

там стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю 

Ле а нід АН ФІ МАЎ.

Па вод ле яго слоў, пра ект ука за пра ду гледж вае 

аба вяз ко вае ўзгад нен не з вы шэй шы мі ар га ні за-

цы я мі за ку пак, ка лі яны ажыц цяў ля юц ца за кошт 

дзяр жаў ных гро шай.

«Ка лі вы хо ча це ку піць які-не будзь та вар у па-

срэд ні ка, то па він ны ўзгад ніць за куп ку. Ка лі гэ та 

кал гас, і ён зна хо дзіц ца ў ка му наль най улас нас ці, 

то з тым ор га нам, які ажыц цяў ляе ўла даль ніц кі 

на гляд, у ка го зна хо дзяц ца ак цыі прад пры ем-

ства», — рас тлу ма чыў стар шы ня КДК. Пры гэ тым 

ён звяр нуў ува гу, што раз мо ва ідзе аб за куп ках 

пэў най цэ на вай ка тэ го рыі.

«Ду маю, пэў ная су ма бу дзе ўсё ж та кі ста яць 

і лі мі та вац ца як мя жа за куп кі, якую мо жа ажыц-

цяў ляць прад пры ем ства без да зво лу ад па вед на га 

ор га на», — ад зна чыў Ле а нід Ан фі маў.

Па вод ле Бел ТА.

Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі 

вы пус ці ла ў аба ра чэн не паш то вую мар-

ку «100 год вой скам су вя зі Уз бро е ных 

Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Цы ры мо нія 

га шэн ня прай шла ў Цэнт раль ным до ме 

афі цэ раў.

Юбі лей вой скі су вя зі ад зна чаць 

20 каст рыч ні ка. У гэ ты дзень у 1919 го-

дзе бы ло сфар мі ра ва на ўпраў лен не су-

вя зі Чыр во най Ар міі, фран тоў і ар мій, а 

так са ма ад дзе лы су вя зі ды ві зій і бры гад. 

За да ча на су вя зіс таў ус кла дзе на вель мі 

ад каз ная: ка ар ды на ваць ра бо ту ін шых 

злу чэн няў і пад раз дзя лен няў.

— Па трэб насць у срод ках кі ра ван ня 

бы ла заўж ды, — за явіў мі ністр аба ро-

ны Анд рэй РАЎ КОЎ. — І ў мір ны час за 

іх пля чы ма ўжо бы ла без ліч ву чэн няў, 

да сле да ван няў, твор чых по шу каў. Вой-

скі здзейс ні лі гі ганц кі тэх ніч ны пра рыў. І 

за раз яны ўяў ля юць са бой най больш пад-

рых та ва ную част ку ар міі, якая па сва ім 

асна шчэн ні і пра фе сі я на ліз ме да зва ляе 

вы дат на вы кон ваць за да чу кі ра ван ня 

вой ска мі.

Як жа су вя зіс ты рых ту юц ца да свай го 

пра фе сій на га свя та?

— Мы су стрэ лі ся з ве тэ ра на мі прак-

тыч на ва ўсіх гар ні зо нах, пра вя лі ў Ба-

ра на ві чах лёг ка ат ле тыч ны крос, — рас-

каз вае на чаль нік су вя зі Уз бро е ных Сіл 

Алег МІ ШЧАН КА. — Мар ку за слу жыць 

не так і прос та. Мы ад да ём да ні ну па-

мя ці тым, хто ка лісь ці ства раў пад му рак 

су час ных вой скаў су вя зі.

Мар ка ад дру ка ва на ты ра жом у 36 ты-

сяч эк зэмп ля раў. Яе на мі нал ад па вя дае 

та ры фу на пе ра сыл ку прос та га ліс та ма-

сай да 20 гра маў уключ на ў ме жах Бе-

ла ру сі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Стар шы ня 

Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ге надзь СА ЛА ВЕЙ 

пра вёў пра мую 

тэ ле фон ную лі нію 

і пры ём гра ма дзян 

у Жыт ка віц кім ра ё не.

Мар ка ў го нар су вя зіс таў


