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Дзярж доўг ЗША па вя лі чваецца
Да 2050 го да дзяр жаў ны 

доўг ЗША вы рас це ў два ра-

зы — з 98 пра цэн таў ВУП 

у 2020-м да 195 пра цэн таў. 

Та кая ана лі ты ка пры во дзіц-

ца ў дак ла дзе бюд жэт на га 

ўпраў лен ня Кан грэ са, пе рад ае РІА «На ві ны». У сту дзе ні 

мяр ку е мы па каз чык за ста ваў ся на ўзроў ні 180 пра цэн таў, 

ад нак эка на міч ны кры зіс, звя за ны з пан дэ мі яй ка ра на ві ру-

са, і ця пе раш няя гра шо ва-крэ дыт ная па лі ты ка пры му сі лі 

па гор шыць пра гно зы. Экс пер ты за клі ка лі пад рых та вац ца 

да та го, што ўжо на ле та дзярж доўг на фо не рос ту дэ фі-

цы ту бюд жэ ту вый дзе за ме жы 100 пра цэн таў, а ў 2022-м 

да бя рэц ца да 107 пра цэн таў, што ста не са мым вы со кім 

па каз чы кам у гіс то рыі кра і ны. У да ку мен це ад зна ча ец ца, 

што хут касць рос ту гэ та га важ на га эка на міч на га па каз чы-

ка ўяў ляе сур' ёз ную па гро зу для кра і ны. Та кая тэн дэн цыя 

па вы шае ры зы ку па ве лі чэн ня ста вак па крэ ды тах, што, у 

сваю чар гу, за тар мо зіць раз віц цё эка но мі кі, па вя лі чыць 

маг чы масць кры зі су і за не па ко іць ін вес та раў.

У Ка на дзе па ча ла ся дру гая хва ля ка ра на ві ру са
Аб гэ тым за явіў прэм' ер-мі ністр краі -

ны Джас цін Тру до. Ён па пя рэ дзіў, што 

Ка на ду ча кае сур' ёз ны ўсплёск за хва-

раль нас ці на COVІD-19, ка лі жы ха ры не 

бу дуць пры трым лі вац ца рэ ка мен да цый 

спе цы я ліс таў у га лі не ахо вы зда роўя, 

па ве дам ляе Reuters. У спе цы яль ным тэ-

ле зва ро це, які транс ля ва лі ўсе на цы я наль ныя тэ ле ка на лы, 

Тру до ад зна чыў, што дру гая хва ля ка ра на ві ру са на зі ра ец ца 

ў ча ты рох буй ных пра він цы ях Ка на ды — Аль бер та, Бры тан-

ская Ка лум бія, Ан та рыа і Кве бек. «Сі ту а цыя во сен ню мо жа 

быць на шмат гор шая, чым бы ла вяс ной», — ад зна чыў ён. 

Прэм' ер за клі каў ка над цаў на сіць мас кі, час цей мыць ру кі і 

вы кон ваць са цы яль ную дыс тан цыю, ска ра ціў шы коль касць 

кан так таў да мі ні му му. Акра мя гэ та га, па ве дам ляе ка над скі 

тэ ле ка нал Global News, Тру до па ра іў жы ха рам за гру зіць ма-

біль ную пра гра му, якая па ве дам ляе ка рыс таль ні ку, ка лі той 

зна хо дзіў ся ў кан так це з хво рым на ка ра на ві рус. Коль касць 

но вых вы пад каў COVІD-19 у Ка на дзе апош нім ча сам рэз ка 

ўзрас ла: у ся рэд нім што дня рэ гіст ра ва ла ся звыш ты ся чы 

но вых вы пад каў, пры гэ тым яшчэ ў ся рэ дзі не жніў ня фік-

са ва ла ся ка ля 380 за ра жа ных.

У Тур цыі з'я віў ся 
асаб лі ва не бяс печ ны від ка ма роў

У гэ тай кра і не за фік са ва на хут кае рас паў сюдж ван не 

азі яц ка га тыг ро ва га ка ма ра, 

які мо жа пе ра но сіць та кія за-

хвор ван ні, як жоў тая лі ха ман ка 

і ві рус Зі ка. Вя лі кая коль касць 

не бяс печ ных на ся ко мых бы ла 

вы яў ле на ў ра ё нах Стам бу ла, 

хоць ра ней яны не з'яў ля лі ся 

на тэ ры то рыі кра і ны. Да след чы кі мяр ку юць, што зга да-

ны від здоль ны лёг ка адап та вац ца. «Гэ ты від ата куе на 

пра ця гу ўся го дня, асаб лі ва ка лі ча ла век зна хо дзіц ца на 

ад кры тым па вет ры. Ён на шмат агрэ сіў ней шы, чым ін шыя 

ка ма ры», — па ве да міў да цэнт Стам буль ска га ўні вер сі тэ та 

Ке рэм Этэ ра. Як ад зна чы ла ту рэц кая га зе та HabberTurk, 

акра мя ры зы кі за ра зіц ца па доб ны мі за хвор ван ня мі, укус 

азі яц ка га тыг ро ва га ка ма ра не бяс печ ны тым, што вы клі-

кае па вы ша ную алер гіч ную рэ ак цыю.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ва ўра дзеВа ўра дзе

ДЗЕ ЦЯМ 
НЕ МЕС ЦА 

Ў ПА ЛІ ТЫ ЦЫ
26 баць коў, якія бы лі 

на не санк цы я на ва ных мі тын гах 
з дзець мі, пры цяг ну ты 

да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці
Пра ўдзел дзя цей у пра тэс ных ак цы ях 

сён ня іш ла раз мо ва на чар го вым па ся-

джэн ні На цы я наль най ка мі сіі па пра вах 

дзі ця ці, ство ра най пры Са ве це Мі ніст раў. 

Па сло вах на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Бе-

ла ру сі Іга ра ПЕТ РЫ ШЭН КІ, дзе ян ні баць-

коў, якія ўцяг ва юць дзя цей у не санк цы я-

на ва ныя мі тын гі, пя рэ чаць між на род ным 

пра ва вым нор мам, дзе ю ча му за ко ну аб 

пра вах дзі ця ці, шэ ра гу ар ты ку лаў Ко дэк са 

аб шлю бе і сям'і.

«Мы пра ана лі зу ем сі ту а цыю, якая скла ла ся, 

шэ раг ра шэн няў бы лі пры ня ты ў рам ках ка мі сій 

па спра вах не паў на лет ніх. Ёсць ад па вед ныя да-

ру чэн ні, і гэ тыя ка мі сіі зай ма юц ца кан крэт ны мі аб-

ста ві на мі. На раз гля дзе ка ля 280 спраў ад мі ніст-

ра цый на га вя дзен ня па па ру шэн ні не паў на лет ні мі 

пра ві лаў па во дзін і ўдзе лу ў не санк цы я на ва ных 

мі тын гах», — ска заў на мес нік прэм' ер-мі ністра.

У яго вы клі кае шка да ван не, што склад ва ец ца 

ўра жан не, быц цам баць кі ста ра юц ца пры крыц-

ца дзець мі: «Ні адзін пра ва ахоў нік, ні адзін гу ма-

ні тар ны фонд, якія так дба юць аб за тры ма ных 

на ак цы ях, не вы ка заў сва ёй за не па ко е нас ці 

па ру шэн нем пра воў не паў на лет ніх. Склад ва ец-

ца ўра жан не, што ўсе гэ тыя дзея чы не ба чаць 

па ру шэн няў, ма быць, ім гэ та і не ці ка ва. Больш 

ці ка ва ра біць фэй ка выя на ві ны».

Як ад зна чыў Ігар Пет ры шэн ка, яго не па ко яць 

фак ты, ка лі ця жар ныя жан чы ны ўдзель ні ча юць 

у не санк цы я на ва ных ме ра пры ем ствах, як бы ло 

ў Грод не. «Мя не здзіў ляе: дзяр жа ва дае аплач-

ва е мы 126-дзён ны баль ніч ны ліст да ро даў і 

пас ля іх для та го, каб ма ці за ха ва ла сваё зда-

роўе і зда роўе дзі ця ці. То-бок дзяр жа ва пла ціць 

ёй гро шы, а яна ўдзель ні чае ў тым, каб на нес ці 

шко ду дзяр жа ве», — канстатаваў намеснік 

прэм'ер-міністра.

Ён рас ка заў, што ад каз насць баць коў за 

ўцяг нен не дзя цей у не санк цы я на ва ныя мі тын гі 

ста не больш жорст кай. «Ад па вед ныя пра па но-

вы да дзе ны, каб па гля дзець і пра ана лі за ваць 

маг чы мае ўвя дзен не ці па шы рэн не сту пе ні ад-

каз нас ці баць коў за пры цяг нен не дзя цей да 

не санк цы я на ва ных ме ра пры ем стваў. Мы ана-

лі за ва лі, та кая прак ты ка ёсць у Ра сіі, Ка зах ста-

не, ін шых кра і нах. Мы так са ма па ды хо дзім да 

та го, каб іні цы я ваць, уно сіць гэ та пы тан не. Для 

нас ра ней та кая сі ту а цыя бы ла не стан дарт ная, 

у нас не бы ло не аб ход нас ці ўво дзіць та кую ад-

каз насць. Бач на, што бя гу чая сі ту а цыя дык туе 

не аб ход насць жорст кіх мер», — кан ста туе на-

мес нік Прэм'ер-міністр.

Але асноў ны ак цэнт ро біц ца на пра фі лак-

тыч ную ра бо ту, бо, па сло вах Іга ра Пет ры шэн кі, 

пры цяг нуць баць коў да ад каз нас ці — не мэ та. 

Асноў ная за да ча, каб баць кі су пы ні лі ся, за ду ма-

лі ся, «уклю чы лі га ла ву і бе раг лі сва іх дзя цей, не 

ўцяг ва лі ў су мнеў ныя ме ра пры ем ствы».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Бе ла рус кі на род пад кі раў ніц твам 

Прэ зі дэн та здоль ны са ма стой на за-

бяс пе чыць па лі тыч ную ста біль насць 

і бяс пе ку ў сва ёй кра і не, лі чыць стар-

шы ня Ка мі тэ та па за меж ных спра-

вах, кі раў нік кі тай ска-бе ла рус кай 

гру пы друж бы Усе кі тай ска га схо ду 

на род ных прад стаў ні коў Чжан ЕСУЙ. 

Аб гэ тым ён за явіў пад час су стрэ-

чы з на мес ні кам стар шы ні Па ла ты 

прад стаў ні коў, кі раў ні ком ра бо чай 

гру пы На цы я наль на га схо ду па су-

пра цоў ніц тве з пар ла мен там КНР 

Ва ле ры ем МІЦ КЕ ВІ ЧАМ у фар ма це 

ві дэакан фе рэнцсу вя зі.

«У Бе ла ру сі і Кі тая да вер нае ўсе ба ко вае 

стра тэ гіч нае су пра цоў ніц тва. Кі тай заў сё-

ды па ва жаў шлях раз віц ця, абра ны бе ла-

рус кім на ро дам, і на ма ган ні, на кі ра ва ныя 

на аба ро ну не за леж нас ці, су ве рэ ні тэ ту, 

бяс пе кі і раз віц ця кра і ны. Мы вы сту па ем 

су праць спро б знеш ніх сіл па се яць раз лад 

і ха ос у бе ла рус кім гра мад стве», — ска заў 

Чжан Есуй.

Ён даў вы со кую ацэн ку на ма ган ням бе-

ла рус кіх ка лег па раз віц ці ад но сін з Кі та ем, 

пра соў ван ні су пра цоў ніц тва па між пар ла-

мен та мі. Пад час су стрэ чы ба кі аб мер ка ва лі 

пы тан ні да лей ша га раз віц ця кі тай ска-бе ла-

рус кіх ад но сін па лі ніі за ка на даў чых ор га-

наў дзвюх кра ін, ума ца ван ня ганд лё ва-эка-

на міч на га су пра цоў ніц тва, уза ем най пад-

трым кі ў між на род ных спра вах, су мес на га 

рэ ага ван ня на над звы чай ныя сі ту а цыі.

«Мы вы со ка цэ нім пад трым ку Кі тая, 

у тым лі ку ў пы тан нях па ва гі за меж ны мі 

дзяр жа ва мі і між на род ны мі ар га ні за цы-

я мі су ве рэ ні тэ ту, не за леж нас ці і тэ ры та-

рыяль  най цэ лас нас ці Бе ла ру сі. Вы каз ва ем 

удзяч насць КНР за кан струк тыў ную па-

зі цыю ад нос на сі ту а цыі ў Бе ла ру сі, якая 

ад стой ва ец ца на між на род ных пля цоў-

ках, уклю ча ю чы Са вет Бяс пе кі ААН. Мы з 

цвёр дым ап ты міз мам гля дзім на раз віц цё 

бе ла рус ка-кі тай скіх ад но сін і ўпэў не ныя 

ў пас ля доў най рэа лі за цыі ўсіх пла наў, — 

ска заў Ва ле рый Міц ке віч пад час су стрэ-

чы. — Пе ра ка на ныя, што ві зіт стар шы ні 

КНР Сі Цзінь пі на ў Бе ла русь на дасць да-

дат ко вы ма гут ны сты мул двух ба ко ва му 

су пра цоў ніц тву. Мы га то выя да цес на га 

ўза е ма дзе ян ня з пар ла мен там Кі тая ў 

спра ве яго пад рых тоў кі і ар га ні за цыі».

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па ахо ве зда роўя, фі зіч най 

куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты-

цы Люд мі ла Ма ка ры на-Кі бак у раз мо ве з 

жур на ліс та мі ад зна чы ла важ насць гу ма-

ні тар на га су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Кі тая. 

«Ка жуць, ся бар па зна ец ца ў бя дзе. Зу сім 

ня даў на прай шла пер шая хва ля ка ра на-

ві рус най ін фек цыі. Ка лі мы да ве да лі ся, 

што ў кі тай скага бо ку ўзнік лі праб ле мы 

з ме ды ка мен та мі, па рас па ра джэн ні Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі пер шы мі ў све це на кі-

ра ва лі на шым сяб рам у КНР са ма лё ты з 

ме ды цын скай гу ма ні тар най да па мо гай. 

Ка лі СОVІD-19 прый шоў у Еў ро пу, Кі тай 

да па ма гаў нам з тэст-сіс тэ ма мі і ін шым 

ме ды цын скім аб ста ля ван нем, ахоў ны мі 

срод ка мі. Та му лі чу, што ўза е ма дзе ян не 

гру пы друж бы вель мі важ нае і ак ту аль-

нае», — пад крэс лі ла яна.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Кі тай па ва жае вы бар бе ла ру саў

На го дай для раз мо вы 

з Над звы чай ным 

і Паў на моц ным Па слом 

КНР Цуй Цы мі нам 

ста ла за кан чэн не яго 

ка дэн цыі ў на шай кра і не 

і ўзна га родж ван не 

ор дэ нам Па ша ны.

«Сён ня ў нас не свя точ ная 

на го да для су стрэ чы, ка лі па-

сол з'яз джае з кра і ны. Пры-

тым доб ры па сол, які шмат 

зра біў, каб ад но сі ны раз ві ва-

лі ся ў не аб ход ным клю чы, як 

мы пла на ва лі са стар шы нёй 

Сі Цзынь пі нам. Нам за ста ец-

ца спа дзя вац ца, што пас ля вас 

пры е дзе па сол не гор шы, ха -

це ла ся б лепш, але ле пей на ў-

рад ці бы вае. Вы вель мі шмат 

зра бі лі для на шых ад но сін», — 

ска заў Прэ зі дэнт пе рад тым, 

як уру чыць Цуй Цы мі ну ор дэн 

Па ша ны, указ аб чым пад пі саў 

у аў то рак.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па-

пра сіў пе ра даць стар шы ні КНР 

Сі Цзінь пі ну сло вы па дзя кі за 

пад трым ку.

«Ён пер шы па він ша ваў мя-

не з пе ра мо гай на вы ба рах, ды 

і ўсе най буй ней шыя дзяр жа-

вы на шай пла не ты, за вы клю-

чэн нем асаб лі вас цяў За ха ду. 

За хад заў сё ды ў нас быў з 

асаб лі вас ця мі, — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт. — Пе ра дай це яму 

(Сі Цзінь пі ну. — «Зв.»), што ў 

Бе ла ру сі ў яго сяб ры. Бе ла-

русь заў сё ды бу дзе сяб роў-

скай кра і най для Кі тай скай 

На род най Рэс пуб лі кі. Рас-

ка жы це яму пра тую не кан-

струк тыў ную па зі цыю, якую 

зай ма юць асоб ныя дзяр жа вы 

ў ад но сі нах Бе ла ру сі. Асаб лі-

ва, што дзіў на, су се дзі. Су се-

дзі ад Бо га, іх не вы бі ра юць, і 

нам на ка на ва на жыць ра зам, 

сяб ра ваць, але аказ ва ец ца 

не заў сё ды так».

Прэ зі дэнт пра ка мен та ваў 

скар гі кра ін, што Бе ла русь не 

аб' яві ла аб інаў гу ра цыі. «Па 

за ко нах Бе ла ру сі мы ні ко га не 

па він ны па пя рэдж ваць. Гэ та 

ўнут ра ныя спра вы на шай краі -

ны. Кры ты ка толь кі ад на: не 

тое тай на, не тое та ін ства», — 

ак цэн та ваў ува гу кі раў нік 

кра і ны.

Ён рас тлу ма чыў, што на цы-

ры мо нію бы лі за про ша ны ра-

зам з ва ен ны мі ка ля 2000 ча-

ла век і за ха ваць у тай не гэ та 

бы ло фак тыч на не маг чы ма.

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка-

шэн кі, ус туп лен не Прэ зі дэн та 

на па са ду мо жа кры ты ка вац ца 

толь кі, ка лі яно пра ве дзе на не 

па за ко не. Як ён да даў, тут усе 

нор мы вы ка на ны.

«Ка му трэ ба бы ло ве даць 

пра гэ та, ве да лі. Трэ ні роў кі, 

пад рых тоў ка пэў ны час зай-

мае, — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — На ступ ны раз 

мы бу дзем ста рац ца на шых 

су се дзяў па пя рэдж ваць. 

Я маю на ўва зе па ля каў, лі тоў-

цаў пра ней кія буй ныя ме ра-

прыем  ствы».

Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў, што 

на гэ тым пры кла дзе дэ ман-

струе ад но сі ны за ход ніх кра ін 

да су ве рэ ні тэ ту кра і ны.

«Кры чаць пра тое, што не-

ш та не пры зна юць у нас. Вы 

ве да е це, мы ні ко га не пра сі лі 

пры зна ваць ці не пры зна ваць 

на шы вы ба ры, пры зна ваць 

ле гі тым насць зноў абра на га 

Прэ зі дэн та ці не пры зна ваць. 

Га лоў нае, каб гэ та ад па вя-

да ла Кан сты ту цыі на шай 

кра і ны, — да даў Аляксандр 

Лукашэнка. — Я не на даю інаў-

гу ра цыі ця пе раш ня га Прэ зі дэн-

та (гэ та не пер шая мая інаў гу-

ра цыя) вя лі ка га, фан том на га 

зна чэн ня. Звы чай ная ра бо чая 

сі ту а цыя. Ча му яны гэ та ро-

бяць? Для та го, каб па да грэць 

пра тэс ныя на строі, каб больш 

вы ва лі ла на ву лі цу ў су бо ту, ня-

дзе лю лю дзей».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па-

пра сіў, каб па сол Кі тая да ла-

жыў у МЗС КНР і стар шы ні КНР 

аб сі ту а цыі, якая склад ва ец ца 

ў на шай кра і не. Так са ма Прэ-

зі дэнт па дзя ка ваў Цуй Цы мі ну 

за са дзей ні чан не ў па ве лі чэн ні 

та ва ра аба ро ту, ба раць бе з ка-

ра на ві ру сам.

«Вы нам па ста ві лі два стан кі 

па тэх на ло гіі вы твор час ці ахоў-

ных ма сак. Мы сён ня мо жам 

лю бую коль касць вы ра біць. 

Але са мае га лоў нае: мы бы лі 

ў па ста ян ным кан так це з ва-

шы мі ўра ча мі, якія пер шы мі 

су тык ну лі ся з гэ тай за ра зай 

і па ста ян на нас ін фар ма ва лі, 

якім чы нам нам зма гац ца з гэ-

тай бя дой», — ад зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Як ён рэ зю ма ваў, ор дэн Па-

ша ны — гэ та за слу жа ная ўзна-

га ро да за аса біс ты ўнё сак па-

сла ў раз віц цё ад но сін і па ва га 

Бе ла ру сі да Кі тая.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ПРА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА І НЕ ТОЛЬ КІ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра вёў су стрэ чу з па слом Кі тая
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