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Грэ цыю ўзна ча ліў бан кір
Лі дар грэ час кай 

пар тыі «Но вая дэ ма-

кра тыя», якая пе ра-

маг ла на пар ла менц-

кіх вы ба рах, Кі ры я кас 

Мі ца та кіс пры няў пры-

ся гу ў якас ці прэм' ер-

мі ніст ра Грэ цыі, па ве-

дам ляе Reuters.

Ура чыс тая цы ры мо нія ад бы ла ся ў прэ зі дэнц кім па-

ла цы ў Афі нах. Ча ка ец ца, што ў хут кім ча се Мі ца та кіс 

аб вес ціць склад ура да. На пе ра дзе яго ча кае ба раць ба за 

вы ка нан не пе рад вы бар ных абя цан няў: бы лы бан кір ішоў 

на вы ба ры з мэ тай па ні зіць па да ткі, ства раць ра бо чыя 

мес цы і па ляп шаць ін вес ты цый ны клі мат.

Пра ва цэнт рысц кая пар тыя «Но вая дэ ма кра тыя», якую 

ён уз на чаль вае, 7 лі пе ня на бра ла на пар ла менц кіх вы ба-

рах ка ля 40 пра цэн таў га ла соў, аба гнаў шы ле вую пар тыю 

СІ РЫ ЗА, якая кі ра ва ла з 2015 го да. Вы ба ры ў кра і не 

прай шлі да тэр мі но ва, бо кі ру ю чая пар тыя прай гра ла на 

вы ба рах у Еў ра пар ла мент.

У 2010 го дзе Грэ цыя су тык ну ла ся з даў га вым кры-

зі сам, які вы ліў ся ў маш таб ную пра гра му фі нан са вай 

пад трым кі з бо ку Еў ра пей ска га са ю за, якая скон чы ла ся 

толь кі ў 2018-м. За час кры зі су краіна рэз ка ска ра ці ла 

дзяр жаў ныя вы дат кі, пен сіі і са цы яль ныя да па мо гі, па-

вы сі ла пен сій ны ўзрост.

Іран рас ка заў пра на ступ ныя кро кі 
да ядзер най бом бы

Іран пла нуе зноў за пус ціць цэнт ры фу гі, якія бы лі дэ ак-

ты ва ва ны, і рэз ка па вы сіць уз ро вень уз ба га чэн ня ўра ну 

ў рам ках да лей ша га ады хо ду ад умоў Су мес на га ўсё аб-

дым на га пла на дзе ян няў (СУПД). Та кую за яву зра біў у 

па ня дзе лак прад стаў нік Ар га ні за цыі па атам най энер гіі 

Іра на (AАЭІ) Бех руз Ка маль ван дзі, пе рад ае Reuters.

Пас ля ўклю чэн ня цэнт ры фуг Іс лам ская Рэс пуб лі ка 

здоль ная да сяг нуць 20 пра цэн таў уз ба га чэн ня ўра ну і 

больш — але «ўся му свой час», ска заў Ка маль ван дзі. 

Но вы, ужо трэ ці крок па ады хо дзе ад здзел кі пла ну ец ца 

здзейс ніць на пра ця гу блі жэй шых 60 дзён. Ка маль ван дзі 

так са ма па цвер дзіў, што Іран пе ра вы сіў да пу шчаль ны 

па СУПД уз ро вень у 3,67 пра цэн та і на да дзе ны мо мант 

да сяг нуў 4,5 пра цэн та.

Пра гэ та ста ла вя до ма 7 лі пе ня. На дум ку мі ніст ра 

энер ге ты кі Із ра і ля Юва ля Штай ні ца, та кі план уз ба га-

чэн ня ўра ну — уме ра ны крок, ад нак Іран «па чаў ня лёг кі 

шлях да ядзер най зброі».

Ву чо ныя прад ста ві лі тэст, 
які ста віць ды яг наз у рэ корд ныя 
тэр мі ны па ды хан ні ча ла ве ка

Як ад зна чае Express, вы со кую эфек тыў насць ды яг-

нос ты кі мож на рас тлу ма чыць тым, што ана ліз ро біц ца 

на ўзроў ні на на час ціц. Так са ма тут вы ка рыс тоў ва ец ца 

штуч ны ін тэ лект для вы яў лен ня асаб лі вых рэ чы ваў (бія-

мар ке раў), якія вы дзя ля юц ца пры роз ных за хвор ван нях. 

Ра ней атрым лі ва ла ся за фік са ваць гэ тыя рэ чы вы толь кі 

ў вя лі кай кан цэнт ра цыі, гэ та зна чыць ка лі хва ро ба ўжо 

ак тыў на раз ві ва ец ца.

Спа чат ку сіс тэ му пра ве раць на ра ку лёг кіх. Але, па 

сло вах на ву коў цаў, яна мо жа ды яг нас та ваць ін шыя ты пы 

ра ку, су хо ты і на ват дэ мен цыю. У хут кім ча се па він ны 

быць пра ве дзе ны клі ніч ныя вы пра ба ван ні сіс тэ мы. Ка лі 

ўсё скла дзец ца ўда ла, сіс тэ ма з'я віц ца на рын ку ў най-

блі жэй шыя два га ды.

Рас пра цоў шчы кі за пэў ні ва юць: сіс тэ ма больш ад чу-

валь ная, чым са ба чы нос, які, як вя до ма, мо жа лёг ка 

вы яў ляць хво рых лю дзей па па ху. Сіс тэ ма ўзмоц не на 

штуч ным ін тэ ле ктам, які па ста ян на раз ві ва ец ца. Цал кам 

маг чы ма, што ў не да лё кай бу ду чы ні ўра чы змо гуць пра-

вя раць па ды хан ні на яў насць 400 хва роб.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ён пад крэс ліў, што да дзе-

нае звыш адзін ства на ро ды 

су ме лі за ха ваць. Ста год дзе 

за ста год дзем, год за го дам 

яны звяр та лі ся да сва іх вы-

то каў, сяб ра ва лі, ства ра лі 

сем'і. Та му Алек санд рыя 

за пра шае ўсіх на свя та не 

толь кі як бліз кіх су се дзяў, 

але і як род ных лю дзей.

Прэ зі дэнт не ўтой вае: ён 

з за да валь нен нем пры яз-

джае ў лю бы ку ток на шай 

кра і ны — гэ та яго ве лі зар-

ная ра дзі ма, якую ён лю біць 

усім сэр цам. Але асаб лі выя 

эмо цыі ад чу вае, ка лі бы вае 

на Ку пал лі ў Алек санд рыі.

Ма лая ра дзі ма ў кож на-

га свая — ці вёс ка, ці го рад, 

ці ме га по ліс. Але, на дум-

ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

двух міль ён ны Мінск цяж ка 

аса цы я ваць з ма лой ра дзі-

май.

«Та му я ўсім ка жу: хай 

мая ма лая ра дзі ма бу дзе і 

ва шай. Кож ны, хто за кла по-

ча ны — дзе ж яго ма лая ра-

дзі ма, лі чы це, што тут. І ка-

лі вы бу дзе це што год сю ды 

пры яз джаць, на гэ тую на шу 

з ва мі ма лую ра дзі му, яна 

бу дзе лю біць вас так, як лю-

біць мя не», — за пра сіў Прэ-

зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўпэў не ны, што са ма быт нае 

свя та «Алек санд рыя збі рае 

сяб роў» да па ма гае ўсвя до-

міць ся бе ад ным з важ ных 

звен няў бес пе ра пын на га 

лан цуж ка па ка лен няў бе-

ла ру саў, пе ра даць дзе цям 

тое, што нам па кі ну лі ў 

спад чы ну баць кі, за ха ваць 

на цы я наль ную са ма ідэн тыч-

насць, тра ды цыі, куль ту ру, 

а зна чыць — і сваю род ную 

зям лю.

Ад кры ва ючы фес ты валь, 

Прэ зі дэнт на га даў ста ра-

жыт ную на род ную ле ген ду, 

згод на з якой та му, хто на 

Ку пал ле зной дзе па па раць-

квет ку, ад кры юц ца ўсе скар-

бы зям лі. Алек санд рыя ж 

з чыс тым сэр цам пра па нуе 

кож на му гос цю свае са мыя 

каш тоў ныя скар бы — куль-

тур ныя, ду хоў ныя, ра мес ныя 

і ку лі нар ныя. І да паў няе іх 

сла ву тай бе ла рус кай гас-

цін нас цю.

* * *

Дождж і ве цер не пе ра-

шко дзі лі ра бо це рэс пуб-

лі кан ска га фэс ту «Ку пал-

ле». Сё ле та ён пра хо дзіў у 

Алек санд рыі дзя ся ты раз і 

быў пры све ча ны трох год-

дзю ма лой ра дзі мы. Акра мя 

прад стаў ні коў усіх ку точ каў 

Бе ла ру сі, у ім узя лі ўдзел 

дэ ле га цыі з Ра сіі, Укра і ны, 

Эс то ніі, Літ вы, Лат віі, Поль-

шчы.

— Гэ тае свя та ідзе ад на-

шых прод каў, яго ад зна ча-

юць і ў ін шых кра і нах, але з 

та кой сар дэч нас цю і раз ма-

хам свят ку юць толь кі ў нас. 

Не здар ма па па раць-квет ка 

ста ла клю ча вым та ліс ма нам 

дру гіх Еў ра пей скіх гуль няў. 

Кож ны бе ла рус тры мае ў 

сва ім сэр цы па чуц цё ма-

лой ра дзі мы. І тыя слаў ныя 

тра ды цыі, якія мы тут дэ-

ман стру ем, вель мі важ ныя 

і не аб ход ныя для бу ду чы ні 

на шай кра і ны, — ад зна чыў 

на мес нік прэм' ер-мі ніст-

ра кра і ны, стар шы ня арг-

ка мі тэ та фес ты ва лю Ігар 

ПЕТ РЫ ШЭН КА.

Кі раў нік Ма гі лёў скай 

воб лас ці Ле а нід ЗА ЯЦ пад-

крэс ліў знач насць свя та і па-

тлу ма чыў ці ка васць да яго з 

бо ку на ро даў су сед ніх кра ін 

тым, што яно «аб' яд ноў вае 

род нас ныя ду шы сла вян скіх 

на ро даў».

Ку паль скае свя та сла віц-

ца сва ёй ду шэў нас цю, на-

род нас цю, аў тэн тыч нас цю. 

Яно быц цам жы вая ілюст-

ра цыя да ле та пі су слаў най 

мі нуў шчы ны і су час нас ці Бе-

ла ру сі, яе ста сун каў з ін шы мі 

на ро да мі і на цы я наль нас ця-

мі, яск ра вае свед чан не доб-

ра су сед скіх уза е ма ад но сін з 

роз ны мі кра і на мі, ге ра іч нас-

ці бе ла рус ка га на ро да. На 

вя лі кай ма ляў ні чай пля цоў-

цы скан цэнт ра ва ла ся ўсё 

тое, чым па пра ве га на рыц-

ца Бе ла русь: яе да сяг нен ні 

ў куль ту ры, спор це, на ву цы, 

сель скай гас па дар цы, аў та-

ма бі ле бу да ван ні.

Шмат люд на бы ло на 

пля цоў цы ім пра ві за ва на га 

кніж на га два ра. На род ішоў 

сю ды на су стрэ чу з пісь мен-

ні ка мі, паэ та мі, прад стаў-

ні ка мі ча со пі саў і га зет, у 

тым лі ку вы да вец ка га до ма 

«Звяз да».

Па эт ка Жан на МІ УС 

са бра ла ва кол ся бе пры-

хіль ні каў дзі ця чай лі та ра-

ту ры. У вы да вец кім до ме 

«Звяз да» вый шла яе кні га 

«Дзіў ныя дзет кі». Аў та рка ў 

гу ма рыс тыч ных вер шах рас-

каз вае пра ма лень кіх, ужы-

ва ючы жар тоў ныя слоў цы.

— За не каль кі га дзін пра-

да лі прак тыч на ўсё, што бы-

ло, — усмі ха ец ца па эт ка. — 

Гэ та мая дэ бют ная кніж ка, і 

пры ем на, што яна ўжо на мі-

на ва ная на На цы я наль ную 

лі та ра тур ную прэ мію. А хут-

ка ў гэ тым жа вы да вец тве 

вый дзе мая но вая кніж ка 

для дзя цей.

Яр кім су квец цем на род-

ных стро яў і ары гі наль ных 

вы ра баў ва бі лі ім пра ві за ва-

ныя ву лі цы бе ла рус кіх і за-

меж ных май строў і ра мес-

ні каў.

— Я на свя це ўжо ў трэ-

ці раз, яно мне вель мі па-

да ба ец ца, — пры зна ец ца 

Яні на Вац ла ваў на, тка чы-

ха з Гро дзен скай воб лас ці, 

член Са ю за мас та коў Бе-

ла ру сі. Яе ды ва ны з лё ну, 

ні так і сту жак, ня гле дзя чы на 

да во лі ад чу валь ны кошт — 

15 руб лёў за метр, ка рыс-

та лі ся пос пе хам. Ма ла дая 

дзяў чы на ку пі ла не вя лі кі ка-

ва ла чак для, як яна па тлу ма-

чы ла, за ня ткаў фіт не сам. Не-

ка то рыя бра лі на па кры ва лы 

і на ват... на жа лю зі.

— Толь кі ма гі лёў скіх 

прад стаў ні коў тут пры сут ні-

чае 300 ча ла век, — за ўва-

жае Ва лян ці на ВАЛЧ КО ВА, 

на чаль нік ін фар ма цый на-

ана лі тыч на га і рэ пер ту ар-

на-вы да вец ка га ад дзе ла 

аб лас но га ме та дыч на га 

цэнт ра. — Пры еха ла шмат 

удзель ні каў з Ра сіі, не ка то-

рыя з іх упер шы ню па бы ва лі 

ў на шай кра і не ле тась, на 

Фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 

Ра сіі, і ім так спа да ба ла ся, 

што па жа да лі вяр нуц ца.

Кож ная воб ласць Бе ла-

ру сі пры вез ла свой брэнд. 

На прык лад, Гро дзен шчы на 

дэ ман стра ва ла «Фес ты валь 

на цы я наль ных куль тур», 

Брэст чы на — «Мо та льскія 

пры сма кі», Го мель шчы на — 

свае зна ка мі тыя «Аў цю кі».

Упер шы ню ў та кім вя лі кім 

скла дзе на свя та пры еха лі 

прад стаў ні кі рэ кан струк тар-

скіх клу баў з Мін ска. Ва ен на-

гіс та рыч ны клуб «Ве руш», 

на прык лад, зай ма ец ца рэ-

кан струк цы яй га рад ско га 

апа лчэн ня поль ска га го ра да 

Вяр шоў і ча соў ВКЛ.

Ці ка ва бы ло па гля дзець 

на су час ную тэх ні ку Мінс-

кага трак тар на га за во да, 

на ве даць пе ра со вач ны цырк-

ша пі то SІRІUS, ма ляў ні чы 

ша цёр яко га ва біў дзя цей і 

да рос лых яшчэ з вак на цяг-

ні ка. А пе сень бы ло столь-

кі, што му зы кан ты не маг лі 

пры пы ніц ца, на ват ка лі еха лі 

ў цяг ні ку — пры нам сі да Ма-

гі лё ва. Ка лі пад пя вае ўвесь 

ва гон, у гэ тым неш та ёсць.

Гім нам ма лой ра дзі ме 

стаў га ла-кан цэрт з удзе лам 

Ана то ля Яр мо лен кі, Аляк-

санд ра Са ла ду хі, Іны Афа-

нась е вай, Але ны Лан ской, 

Іс куі Аба лян, Льва Ле шчан кі, 

Ці ны Ка раль. Пас ля шоу не-

ба на пра ця гу дзе ся ці хві лін 

рас квеч ва лі свя точ ны фе ер-

верк і ла зер нае шоу.

Ку паль ская дыс ка тэ ка 

гры ме ла да трох га дзін ра-

ні цы. Но вы свя точ ны дзень 

быў пры све ча ны ўша на ван-

ню ра бот ні каў АПК. Най леп-

шыя з най леп шых атры ма лі 

за слу жа ныя ўзна га ро ды за 

знач ны аса біс ты ўнё сак у 

сель ска гас па дар чую га лі ну 

воб лас ці і ў цэ лым кра і ны. А 

му зыч ным па да рун кам для 

іх стаў кан цэрт Ана то ля Яр-

мо лен кі і ан самб ля «Сяб ры». 

На ку паль скіх пля цоў ках 

пра цяг ва лі пра ца ваць май-

стар-кла сы, у тым лі ку па 

ма са жы, па ран ні ў лаз ні, рэ-

лакс-тэ ра піі, ве ге та ры ян скім 

хар ча ван ні, ар га ні за цыі ак-

тыў на га ад па чын ку, мы ла ва-

рэн ні. Ад бы лі ся ма ла дзёж ны 

квэст і фес ты валь фар баў. 

І толь кі пад ве чар ку паль скі 

фес ты валь ска заў сва ім гас-

цям і на вед валь ні кам: да су-

стрэ чы ў но вым го дзе.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КУ ПАЛЬ СКІЯ ФАР БЫ АЛЕК САНД РЫІ

ПЛЯ ЦОЎ КА 
ДЛЯ МІР НЫХ ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ
Афі цый нае па ве дам лен не прэс-служ бы 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі

У су вя зі са шмат лі кі мі пы тан ня мі ад прад стаў ні коў 

СМІ з на го ды за явы Прэ зі дэн та Укра і ны Ула дзі мі ра 

Зя лен ска га, у якой ён пра па на ваў ар га ні за ваць у 

Мін ску між на род ную су стрэ чу з удзе лам лі да раў 

Укра і ны, Ра сіі, ЗША, Вя лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, Фран-

цыі, ін фар му ем, што Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, вя до ма, ужо зна ё мы з за явай кі раў ні ка 

ўкра ін скай дзяр жа вы. Ад ра зу хо чам ад зна чыць — 

ні чо га но ва га ў па лі ты цы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, у яго 

ад но сі нах да кан флік ту ва Укра і не ня ма, а та му:

1. Наш Прэ зі дэнт аб са лют на пад трым лі вае пра па но вы 

Ула дзі мі ра Зя лен ска га. Гэ та па зі цыя ня змен ная, і за клю ча-

ец ца яна ў тым, што нель га гля дзець ад но на ад на го праз 

пры цэл гар мат, трэ ба ся даць і вы ра шаць праб ле мы, якіх 

на збі ра ла ся ня ма ла.

2. Што да ты чыц ца агу ча ных пра па ноў па ўдзель ні ках 

су стрэ чы, то ўсе, на пэў на, па мя та юць: Прэ зі дэнт на шай 

кра і ны не ад на ра зо ва ка заў, што «гэ тую праб ле му па він ны 

вы ра шыць мы — тры сла вян скія на ро ды. Не еў ра пей цы, не 

аме ры кан цы, а ме на ві та мы, каб яна не бы ла за ма ро жа-

ная па пры кла дзе ін шых га ра чых кро пак на пост са вец кай 

пра сто ры» (пра гэ та, у пры ват нас ці, іш ла раз мо ва на Фо-

ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Укра і ны ў мі ну лым го дзе). Але ка лі 

вы ра шыць праб ле му ў та кім фар ма це не атрым лі ва ец ца 

і адзін з ба коў кан флік ту — у да дзе ным вы пад ку Укра і-

на — на стой вае і пра па нуе ўдзел і ін шых гуль цоў, мы та кі 

фар мат пад трым лі ва ем так са ма... Тым больш што і пра 

ўдзел ЗША ў вы ра шэн ні да дзе на га кан флік ту Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўжо даў но ка заў — без аме ры кан цаў вы ра шыць 

гэ тую праб ле му бу дзе скла да на, за над та яны па гру жа ныя 

ў да дзе ныя пра цэ сы.

3. Ну і на конт мес ца пра вя дзен ня су стрэ чы... Тут і зу-

сім двух мер ка ван няў быць не мо жа: вай на ка ля на ша га 

па ро га, і ў Мін ску заў сё ды лі чы лі і лі чаць за го нар быць 

пля цоў кай для мір ных іні цы я тыў і пе ра га во раў.


