
2 1 кастрычніка 2020 г.НАДЗЁННАЕ

Но вы эмір Ку вей та афі цый на ўсту піў на трон
На след ны прынц Ку вей та 

шэйх На ваф аль-Ахмед аль-

Джа бер ас-Са бах пры ве дзе ны 

да пры ся гі і стаў но вым эмі-

рам кра і ны, па ве да мі ла Kuwaіt 

News Agency. Ура чыс тая цы-

ры мо нія ад бы ла ся ў пар ла-

мен це кра і ны. Пад час пры вя дзен ня да пры ся гі но вы эмір 

па кляў ся за ха ваць і аба ра ніць Ку вейт, а так са ма пра цяг нуць 

па лі ты ку па пя рэд ня га кі раў ні ка. 83-га до вы На ваф аль-Ахмед 

аль-Джа бер ас-Са бах змя ніў на гэ тай па са дзе шэй ха Са ба ха 

аль-Ахме да аль-Джа бе ра ас-Са ба ха, які па мёр на пя рэ дад ні 

ва ўзрос це 91 го да ў ЗША, дзе ён зна хо дзіў ся на рэ абі лі та цыі 

пас ля апе ра цыі. Са бах кі ра ваў кра і най са сту дзе ня 2006 го-

да. У Ку вей це аб ве шча на 40-дзён ная на цы я наль ная жа ло ба. 

Ужо пад час шпі та лі за цыі Са ба ха яго звод ны брат на след ны 

прынц На ваф быў на дзе ле ны шэ ра гам улад ных паў на моц тваў.

Згод на з Кан сты ту цы яй Ку вей та, спад чын нік пра сто ла

пас ля смер ці кі раў ні ка аў та ма тыч на ста но віц ца эмі рам, але 

пры мае ўсю паў на ту ўла ды толь кі пас ля пры ня сен ня пры ся гі 

пе рад пар ла мен там.

Пар ла мент Із ра і ля 
ўхва ліў аб ме жа ван ні на пра тэс ты

Кнэ сет ухва ліў за кон, які пра ду-

гледж вае маг чы масць увя дзен ня 

аб ме жа ван няў пры пра вя дзен ні 

ву ліч ных дэ ман стра цый у рам ках 

мер па ба раць бе з ка ра на ві ру сам. 

Аб гэ тым па ве да мі ла вы дан не The 

Tіmes of Іsrael. За кон на дзя ляе ўрад кра і ны пра вам за ба ра-

няць жы ха рам кра і ны ад да ля цца ад іх до ма больш чым на 

адзін кі ла метр, каб пры няць удзел у пра тэс тах, а так са ма 

аб мя жоў ваць мак сі маль ную коль касць удзель ні каў схо даў на 

ву лі цы да 20 ча ла век. The Tіmes of Іsrael ад зна чае, што гэ тыя 

за ба ро ны, у пры ват нас ці, за кра нуць што тыд нё выя ак цыі пра-

тэс ту, якія ла дзяць жы ха ры кра і ны ка ля рэ зі дэн цыі прэм' е ра 

Із ра і ля Бінь я мі на Не тань я ху. Як вя до ма, у ся рэ дзі не ве рас ня 

ў Із ра і лі ўвя лі рэ жым агуль на на цы я наль на га ка ран ці ну з-за 

рос ту коль кас ці вы пад каў за ра жэн ня ка ра на ві ру сам. Мер ка-

ва ла ся, што ён бу дзе дзей ні чаць пад час трох на цы я наль ных 

свят да 10 каст рыч ні ка. Жы ха ры па він ны за ста вац ца ў ра ды у-

 се ад на го кі ла мет ра ад до ма, а ўсе пры ват ныя прад пры ем-

ствы, акра мя тых, без якіх нель га абы сці ся, закрытыя.

Dіsney ў ЗША 
зволь ніць 28 ты сяч су пра цоў ні каў пар каў за баў

Аме ры кан ская Walt Dіsney Co., 

най буй ней шая ў све це кам па нія ў 

сфе ры за баў і ме дыя, па ве да мі ла 

аб пла нах ска ра ціць 28 ты сяч су-

пра цоў ні каў яе тэ ма тыч ных пар-

каў у ЗША на фо не кры зі су, вы-

клі ка на га пан дэ мі яй. Гэ та аб' ява 

бы ла зроб ле на не ўза ба ве пас ля та го, як ула ды Ка лі фор ніі 

сіг на лі за ва лі, што парк за баў Dіsneyland Resort, ве ра год на, 

за ста нец ца за кры ты ў най блі жэй шай бу ду чы ні з-за апа сен-

няў, звя за ных з COVІD-19. Ра бот ні кі, якіх зваль ня лі, з кра-

са ві ка зна хо дзі лі ся ў не аплат ным ад па чын ку з за ха ван нем 

ме ды цын скай стра хоў кі. Пры клад на тра ці на з іх пра цу юць 

на ўмо вах ня поў на га ра бо ча га ча су, ад зна ча ец ца ў па ве дам-

лен ні Dіsney. У най блі жэй шы час кам па нія пла нуе ўсту піць

у пе ра гаворы з праф са юза мі для аб мер ка ван ня «на ступ ных 

кро каў». Dіsney ад зна чае, што ста но ві шча, вы клі ка нае не-

га тыў ным уз дзе ян нем пан дэ міі, «па гор шы ла ся ў Ка лі фор ніі 

з-за не жа дан ня ўлад шта та зды маць аб ме жа ван ні, якія да-

зво лі лі б ад на віць пра цу Dіsneyland». Вы со ка па стаў ле ны 

чы ноў нік дэ парт амен та ахо вы зда роўя шта та за явіў, што сі ту а-

 цыя ў акру зе Орындж, дзе зна хо дзіц ца га лоў ны тэ ма тыч ны

парк Dіsney, не ад па вя дае па тра ба ван ням, якія да зво лі лі б 

асла біць аб ме жа ван ні ў да чы нен ні да біз не су, па ве да мі ла 

The Wall Street Journal.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Су стрэ чай з кі раў ні ком Бран скай 

воб лас ці Ра сіі за вяр шыў ся «гу бер-

на тар скі ты дзень» Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы заў сё ды 

пад крэс лі ваў важ насць пра мых рэ гі я наль-

ных кан так таў па між кра і на мі, і не толь кі з 

Ра сі яй. Ра зам з тым ка ман дзі роў кі ра сій-

скіх гу бер на та раў у Мінск ста лі ла гіч ным 

пра ця гам ня даў ніх да моў ле нас цяў па між 

прэ зі дэн та мі дзвюх кра ін у Со чы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў за да в о -

ле насць, што ў ня прос тых умо вах пан дэ-

 міі і аб васт рэн ня між на род ных ад но сін па 

пе ры мет ры Са юз най дзяр жа вы бы лі зной-

дзе ны шля хі ўза е ма дзе ян ня па між Бе ла-

рус сю і Ра сі яй, якія пры но сяць ад чу валь ны 

эка на міч ны эф фект абод вум ба кам.

«Та му Фо рум рэ гі ё наў і ўво гу ле гэ та 

фор ма ра бо ты рэ гі я наль ных лі да раў, 

рэ гі я наль на га біз не су з Бе ла рус сю дае 

ста ноў чы вы нік. Да гэ та га мы больш 

чым на два міль яр ды до ла раў за клю ча лі 

кант рак ты на та кіх фо ру мах, а на сё лет-

нім — амаль па ло ву ад шас ці па пя рэд ніх. 

Доб ры ры вок на пе рад», — аца ніў вы ні кі 

Фо ру му рэ гі ё наў Прэ зі дэнт.

«Мы ду ма ем ад ноль ка ва, мы 
дзей ні ча ем ад ноль ка ва, у нас 
па доб ныя эка но мі кі»

Кі раў нік дзяр жа вы на зваў Бран скую 

воб ласць не прос та су се дам — вель мі 

сяб роў скім для Бе ла ру сі рэ гі ё нам, дзе 

жы вуць лю дзі, якія «аб са лют на ні чым не 

ад роз ні ва юц ца ад бе ла ру саў».

«Гэ та не тое, што бліз кія, гэ та адзін 

на род, аб са лют на адзін, — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Мы ду ма ем 

ад ноль ка ва, мы дзей ні ча ем ад ноль ка ва, 

у нас па доб ныя эка но мі кі. Ню ан сы, яны 

заў сё ды бы лі і бу дуць, але мы поў ныя 

ра шу час ці іх вы ра шыць. І ду маю, што 

вось ваш гэ ты ві зіт у Бе ла русь як раз бу-

дзе са дзей ні чаць вы ра шэн ню па доб ных 

ню ан саў».

За сем ме ся цаў 2020 го да та ва ра-

аба рот па між Бе ла рус сю і Бран шчы най 

склаў ка ля 355 міль ё наў до ла раў, што 

тро хі вы шэй, чым у ана ла гіч ным ле таш-

нім пе ры я дзе, звяр нуў ува гу кі раў нік 

дзяр жа вы.

«Але, ду маю, ка лі мы з ва мі за мах-

нём ся, то ў дру гім пе ры я дзе ва ша га зна-

хо джан ня на па са дзе дак лад на змо жам 

па ды сці да міль яр да до ла раў та ва ра аба-

ро ту Бе ла ру сі і Бран скай воб лас ці», — 

лі чыць ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ба чыць доб-

рыя перс пек ты вы ў раз віц ці, перш за 

ўсё, прам ка а пе ра цыі і між га лі но ва га 

ўза е ма дзе ян ня. Ас но вай для да лей ша га 

рос ту ён на зваў су мес ную ра бо ту ў

сель скай гас па дар цы, пра мыс ло вас ці і 

бу даў ніц тве.

«Ве даю, што вы рэа лі зоў ва е це вель мі 

вя лі кія пра гра мы. Іх шмат — па чы на ю чы 

ад сель скай гас па дар кі да да рож на га, 

жыл лё ва га бу даў ніц тва і гэ так да лей. Ка-

лі мы бу дзем для вас ка рыс ныя, бу дзем 

вам удзяч ныя, ка лі вы нас за про сі це і на-

крэс лі це не дзе на кар це Бран ска аль бо ў 

ін шым рэ гі ё не квар тал і ска жа це: вось гэ-

та трэ ба спра ек та ваць і па бу да ваць «пад 

ключ». Мы вам гэ та зро бім, як у ін шых 

аб лас цях», — па абя цаў Прэ зі дэнт.

Ён вы ка заў па жа дан не, каб жы ха ры 

яшчэ ад на го ра сій ска га рэ гі ё на ўба чы-

лі ме на ві та комп лекс нае бу даў ніц тва 

ад бе ла ру саў. Гэ та да ты чыц ца і пры-

вя дзен ня ў па ра дак да рог. Удзел у бу-

даў ні чых пра ек тах Бран шчы ны вы гад ны 

для бе ла ру саў з-за бліз кай ад лег лас ці, 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кая дзяр жа ва за ці каў ле на ў 

экс пар це бу даў ні чых па слуг і та му, што 

мае, па сло вах Прэ зі дэн та, пэў ны іх лі-

шак на ўнут ра ным рын ку. «Мы за ха ва лі 

ўсе трэс ты, якія бы лі не ка лі ство ра ны ў 

са вец кія ча сы. Мы іх пе ра аснас ці лі і нам 

вель мі важ на за гру зіць гэ тыя ма гут нас-

ці, — па тлу ма чыў ён. — Тое, што мы бу-

ду ем у Бе ла ру сі, быц цам бы і не ма ла, 

але гэ та не дзе пра цэн таў 70—80 ад ма-

гут нас ці. Ха це ла ся б атры маць пад ра ды, 

асаб лі ва ў Ра сіі».

«Трэ ба да паў няць ад но 
ад на го, а не кан ку ры ра ваць»

Ад нос на су мес ных з Бе ла рус сю прад-

пры ем стваў, якія ма юц ца на Бран шчы не, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў па жа дан-

не вы бу доў ваць ра бо ту та кім чы нам, каб 

да паў няць ад но ад на го.

«Але ні якім чы нам каб не бі лі ся лба мі, 

не дуб лі ра ва лі і тым больш не кан-

 ку ры ра ва лі ад но з ад ным — нам гэ та 

не трэ ба. Лепш мы ра зам аб' яд на ем-

ся і бу дзем кан ку ры ра ваць на ін шых 

рын ках», — ска заў ён.

Прэ зі дэнт так са ма вы ка заў га тоў-

насць ства рыць у Бе ла ру сі су мес нае 

прад пры ем ства па вы ра бе бу даў ні чых 

ма тэ ры я лаў.

У сваю чар гу, Аляк сандр Ба га маз ад-

зна чыў, што Бе ла русь і Бран скую воб-

ласць звяз ва юць доб рыя ад но сі ны ў са-

мых роз ных сфе рах — ад эка но мі кі да 

куль ту ры. Больш за тра ці ну знеш не ганд-

лё ва га аба ро ту гэ та га ра сій ска га рэ гі ё на 

пры па дае на Бе ла русь.

«Вы пра віль на ска за лі: мы — су се дзі. 

У нас у Бе ла ру сі шмат пра жы вае сяб-

роў, зна ё мых, сва я коў. І мы не па чут-

ках ве да ем, што ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі. 

Мы заў сё ды за ва мі імк ну лі ся, заў сё ды з 

вас бра лі прык лад. Нас, вя до ма, здзіў-

ля юць чыс ці ня і да гле джа насць, да ро гі. 

Ды і на огул усё, што сён ня ро біц ца ў Бе-

ла ру сі», — ска заў гу бер на тар Бран скай 

воб лас ці.

Па вы ні ках раз мо вы з Прэ зі дэн там 

Аляк сандр Ба га маз па ве да міў жур на ліс-

там, што атры маў пад трым ку на ства рэн-

не ў яго рэ гі ё не пля цоў кі па рэа лі за цыі 

бе ла рус кіх ка лій ных угна ен няў. Ён ад-

зна чыў, што ў Бран скай і су сед ніх з ёй 

ра сій скіх аб лас цях раз ві ва ец ца сель ская

гас па дар ка, кож ны год усё больш уно сіц ца 

мі не раль ных угна ен няў. «І праб ле му

мы сён ня ад чу ва ем усе — гэ та па стаў кі 

ме на ві та ка лій ных угна ен няў», — ска заў 

гу бер на тар.

Аляк сандр Ба га маз за ўва жыў, што ў 

Го мель скай воб лас ці, якая мя жуе з Бран-

скай, бу ду ец ца но вае прад пры ем ства па 

зда бы чы і вы твор час ці ка лій ных угна ен-

няў. Ад па вед на, склад ва ец ца доб рая ла-

гіс ты ка, каб з пля цоў кі на Бран шчы не 

ганд ля ваць угна ен ня мі ва ўсёй Цэнт раль-

най фе дэ раль най акру зе Ра сіі.

Акра мя та го, раз мо ва вя ла ся пра 

ства рэн не су мес най ба зы па ўка ра нен ні 

су час ных тэх на ло гій у сель скай гас па-

дар цы, аб ме не во пы там, уза е ма дзе ян ні 

ў на ву ко вай сфе ры.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Гэ та фор ма ра бо ты 
дае ста ноў чы вы нік»

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

КАН СТЫ ТУ ЦЫЯ, 
БЮД ЖЭТ, 

АД МІ НІСТ РА ЦЫЙ НЫ 
КО ДЭКС

Тры вяр шы ні во сень ска га 
марш ру ту дэ пу та таў

Больш за 30 за ко на пра ек таў рых ту ец ца да 

раз гля ду на во сень скай се сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў, якая ад кры ец ца 2 каст рыч ні ка. 

Пер ша рад ную ўва гу дэ пу та ты па він ны ўдзя-

ліць за ко нам са цы яль на-эка на міч на га бло ка, 

якія за бяс печ ва юць устой лі вы эка на міч ны 

рух, эфек тыў нае раз віц цё біз нес-ася род дзя 

і са цы яль ную аба ро ну гра ма дзян, ска заў на 

па ся джэн ні Са ве та Па ла ты прад стаў ні коў яе 

стар шы ня Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА.

«Дэ пу тац ка му кор пу су сё ма га склі кан ня ўпер-

шы ню трэ ба раз гле дзець па кет бюд жэт ных да ку-

мен таў кра і ны на бу ду чы год, — па ве да міў ён. — 

Дэ пу та ты ў скла дзе між ве да мас ных ра бо чых груп 

пры ма юць ужо ўдзел у ра бо це над рэс пуб лі кан скім 

бюд жэ там на 2021 год і змя нен ня мі ў Пад атко вы 

ко дэкс. На ша агуль ная за да ча — каб бюд жэт быў 

эфек тыў ны, за бяс печ ваў эфек тыў нае рас хо да ван-

не срод каў, даў маг чы масць у поў ным аб' ёме вы ка-

наць са цы яль ныя аба вя за цель ствы дзяр жа вы».

Дэ пу та там трэ ба бу дзе ўдзель ні чаць у ра бо це па 

аб наў лен ні Асноў на га за ко на кра і ны з пры цяг нен-

нем са ма га шы ро ка га ко ла за ці каў ле ных, звяр нуў 

ува гу спі кер.

«Кан крэт ныя пра па но вы пар ла мен та ры яў па гэ-

тым пы тан ні па він ны быць прад стаў ле ны да кан ца 

каст рыч ні ка ў Па ста ян ную ка мі сію па дзяр жаў ным 

бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен-

це, — ад зна чыў Ула дзі мір Анд рэй чан ка. — Не аб-

ход на так са ма ак тыў на да лу чыц ца да ра бо ты па 

фар мі ра ван ні пра гра мы са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця Бе ла ру сі на бу ду чую пя ці год ку, удас ка-

на лен ні вы бар ча га за ка на даў ства, за ка на даў ства

аб па лі тыч ных пар ты ях, мяс цо вым кі ра ван ні і 

са ма кі ра ван ні, ін шых клю ча вых пра ва вых ак таў, што 

да ты чац ца па лі тыч на га ўлад ка ван ня на шай дзяр-

жа вы. Так, дэ пу та ты ўжо на кі ра ва лі ў ад па вед ную 

між ве да мас ную ра бо чую гру пу шэ раг пра па ноў па 

па шы рэн ні паў на моц тваў ура да і мяс цо вых ор га-

наў ула ды».

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў так са ма 

за явіў, што ў вы со кай сту пе ні га тоў нас ці зна хо дзяц-

ца пра ек ты Ка АП і ПВКа АП.

«У між се сій ны пе ры яд Па ста ян ная ка мі сія па 

дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван-

ні і рэг ла мен це пра вя ла вя ліз ную ра бо ту па гэ тых 

ко дэк сах, — ска заў ён. — З удзе лам прад стаў ні коў 

роз ных дзяр жаў ных ор га наў, біз нес-су по лак і на ву ко-

вых уста ноў раз гле джа ны ка ля 400 за ўваг і пра па ноў. 

Усе шур па тас ці, якія за ста лі ся, трэ ба ад пра ца ваць у 

най блі жэй шы час, каб у ліс та па дзе мы іх раз гле дзе лі 

на па ся джэн ні Па ла ты прад стаў ні коў».

За ня тасцьЗа ня тасць

БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ — НА 16 % 
МЕНШ, ЧЫМ ЛЕ ТАСЬ

Коль касць за ня тых у эка но мі цы ў І паў год дзі 

гэ та га го да скла ла 4 міль ё ны 323 ты ся чы ча-

ла век, што на 0,3 % менш, чым у І паў год дзі 

мі ну ла га го да. Пра гэ та га во рыць ана лі тыч ная 

ін фар ма цыя, пад рых та ва ная ўпраў лен нем 

эка на міч на га ана лі зу Га лоў на га ўпраў лен ня 

ма не тар най па лі ты кі і эка на міч на га ана лі зу 

На цы я наль на га бан ка кра і ны.

Ар га ні за цы я мі (без улі ку мік ра ар га ні за цый і 

ма лых ар га ні за цый без ве да мас най пад па рад ка-

ва нас ці) у чэр ве ні гэ та га го да бы ло пры ня та на 

работу 54,8 ты ся чы ча ла век (1,9 % спі сач най коль-

кас ці ра бот ні каў у ся рэд нім за чэр вень). Па роз ных 

пры чы нах зволь не на 59,3 ты ся чы ча ла век (2,1 % 

ся рэд ня ме сяч най коль кас ці). Коль касць бес пра-

цоў ных, за рэ гіст ра ва ных у ор га нах па пра цы, за ня-

тас ці і са цы яль най аба ро не, на ка нец лі пе ня гэ та га 

го да скла ла 10,1 ты ся чы ча ла век, што на 16 % 

менш, чым на ка нец лі пе ня мі ну ла га го да, і на 1,3 % 

больш, чым на ка нец чэр ве ня 2020 го да. Уз ро вень 

за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя на ка нец лі пе ня сёле-

та склаў 0,2 % ад коль кас ці ра бо чай сі лы.

Сяр гей КУР КАЧ.
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