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Блок Па шы ня на на браў боль шасць га ла соў 
на пар ла менц кіх вы ба рах у Ар ме ніі

Блок вы кон ва ю ча га 

аба вяз кі прэм' ер-мі ніст-

ра Ар ме ніі Ні ко ла Па шы-

ня на «Мой крок» на браў 

70,43 % га ла соў на вы-

ба рах у пар ла мент па 

вы ні ках апра цоў кі бю ле-

тэ няў з усіх 2010 вы бар-

чых участ каў кра і ны, па-

ве дам ляе ЦВК Ар ме ніі.

У пар ла мент так са ма па вы ні ках вы ба раў пра хо дзяць 

пар тыі «Квіт не ю чая Ар ме нія» (8,27 % га ла соў) і «Асве-

ча ная Ар ме нія» (6,37 %). Для пра хо джан ня ў пар ла мент 

пар ты ям трэ ба на браць мі ні мум 5 % га ла соў вы бар шчы-

каў, бло кам — не менш за 7 %. Бы лая кі ру ю чая Рэс пуб-

лі кан ская пар тыя Ар ме ніі на бра ла толь кі 4,7 % га ла соў. 

Вы ні ко вая яў ка на вы ба рах скла ла 48,63 %.

Па за ко не кра і ны па лі тыч ная сі ла, якая на бра ла больш 

за 50 % га ла соў, мае пра ва на атры ман не кан сты ту цый-

най боль шас ці ў пар ла мен це — 54 % мес цаў.

Кі раў нік ура да Ка та ло ніі аб вяс ціў га ла доў ку
Кі раў нік ура да Ка та ло ніі Кім То рэ па чаў двух дзён-

ную га ла доў ку ў пад трым ку ка та лон скіх па лі ты каў, 

якія зна хо дзяц ца ў па пя рэд нім зня во лен ні, пе рад ае Lа 

Vаnguаrdіа.

Згод на з апуб лі ка ва най ін фар ма цы яй, га ла доў ка пра-

цяг нец ца да 9 га дзін ра ні цы 11 снеж ня. Та кім чы нам 

кі раў нік ка та лон ска га ўра да спра буе пра дэ ман стра ваць 

«са лі дар насць, па ва гу і за хап лен не муж нас цю та ва ры-

шаў у тур ме, якія аб вяс ці лі га ла доў ку».

Ад зна чым, што пра ку ра ту ра Іс па ніі про сіць пры зна-

чыць тэр мі ны зня во лен ня да 25 га доў для лі да раў Ка та-

ло ніі па аб ві на ва чан ні ў мя ця жы і рас тра це дзяр жаў ных 

срод каў.

На га да ем, кан флікт па між Бар се ло най і Мад ры дам 

раз га рэў ся пас ля та го, як ка та лон скі ўрад пад кі раў ніц-

твам экс-стар шы ні Кар ле са Пуч дэ мо на во сен ню 2017 го-

да пра вёў рэ фе рэн дум аб не за леж нас ці рэ гі ё на ад Іс па-

ніі. Іс пан скія ўла ды пры зна лі рэ фе рэн дум не за кон ным, 

а ў да чы нен ні да шэ ра гу прад стаў ні коў ура да рэ гі ё на 

бы лі вы лу ча ны аб ві на ва чан ні ў се па ра тыз ме.

Кан грэс мен-дэ ма крат за явіў, 
што Трам пу мо жа па гра жаць тур ма 
пас ля за кан чэн ня паў на моц тваў

Най ста рэй шы дэ ма крат у спец ка мі тэ це Па ла ты прад-

стаў ні коў па раз вед цы Адам Шыф лі чыць, што До наль ду 

Трам пу мо жа быць прад' яў ле нае аб ві на ва чан не пас ля 

за кан чэн ня тэр мі ну яго прэ зі дэнц кіх паў на моц тваў. З та-

кім мер ка ван нем кан грэс мен вы сту піў у эфі ры пе ра да чы 

«Тва рам да на цыі» тэ ле ка на ла СBS у ня дзе лю.

«Іс нуе вель мі рэ аль ная маг чы масць та го, што ў дзень, 

ка лі До нальд Трамп па кі не свой пост, мі ніс тэр ства юс ты-

цыі мо жа прад' явіць яму аб ві на ва чан не. Ён мо жа стаць 

пер шым за доў гі час прэ зі дэн там, яко му па-са праўд на му 

па гра жае ту рэм ны тэр мін», — пе ра ка на ны Шыф.

Дэ ма крат звя заў маг чы масць прад' яў лен ня аб ві на-

ва чан ня Трам пу са звест ка мі, якія ста лі вя до мыя ў пят-

ні цу, ка лі фе дэ раль ныя пра ку ро ры ў нью-ёрк скім ра ё не 

Ман хэ тэн на кі ра ва лі ў суд Нью-Ёр ка да ку мен ты, з якіх 

вы ні кае, што юрыст Трам па Майкл Ко эн вы плач ваў гро-

шы экс-пор на акт ры се і бы лой фо та ма дэ лі ў аб мен на 

іх маў чан не аб мер ка ва ных ін тым ных су вя зях з ця пе-

раш нім гас па да ром Бе ла га до ма па пра мым ука зан ні 

апош ня га.

Як ад зна ча ла агенц тва Аssосіаtеd Рrеss, гэ та пер шы 

вы па дак, ка лі след чыя ўка за лі на па тэн цый ную су вязь 

Трампа з мер ка ва ным фе дэ раль ным зла чын ствам.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ка лек тыў Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь смут куе ў су вя зі са смер цю ГАР НІ ШЭЎ СКА ГА 

Аляк санд ра Ры го ра ві ча, бы ло га на чаль ні ка Са лі-

гор скай ра ён най ін спек цыі пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя, і вы каз вае глы бо кае 

спа чу ван не род ным і бліз кім.

ПРА ВЫ 
ЧА ЛА ВЕ КА: 

ПРА ЦА 
НЕ СКОН ЧА НА

10 снеж ня 1948 го да бы ла пры ня тая Усе агуль ная 

дэк ла ра цыя пра воў ча ла ве ка. З та го ча су су свет ная 

су поль насць ад зна чае гэ ты дзень, бо ён ня се ідэю 

роў ных маг чы мас цяў для кож на га, не за леж на ад 

по лу, ра сы і ін ша га. Учо ра, у 70-год дзе дэк ла ра цыі, 

у На цы я наль ную біб лі я тэ ку Бе ла ру сі пе рад алі вы дан-

не гэ та га да ку мен та на бе ла рус кай мо ве.

«Усе агуль ная дэк ла ра цыя пра воў ча ла ве ка, як і ін шыя 

лё са вы зна чаль ныя тэкс ты ў гіс то рыі ча ла вец тва, ме на ві та 

на род най мо ве мае для кож на га на ро да глы бо кае зна чэн-

не, — ска заў на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі 

Анд рэй ДА ПКЮ НАС. — Усве дам лен не ча ла ве кам сва іх 

не ад' ем ных пра воў і шчы рае ша на ван не ім мат чы най мо вы 

су гуч ны ў тым, што яны ідуць ад сэр ца. І та му кож ная дзяр-

жа ва, якая ра зу мее гэ та, здоль ная як праз за бес пя чэн не 

эфек тыў най ахо вы пра воў ча ла ве ка, так і праз за ці каў ле-

ную пад трым ку род на га сло ва са дзей ні чаць не вы чэрп най 

кры ні цы гра мад скай пад трым кі на ма ган няў дзяр жа вы на 

цяр ніс тым шля ху да сяг нен ня ўстой лі ва га раз віц ця гра мад-

ства, мі ру і бяс пе кі».

На мес нік мі ніст ра звяр нуў ува гу на тое, што дэк ла ра-

цыя «да ла ра зу мен не ўся му све ту, што аба ро на роў на сці, 

спра вяд лі вас ці, ча ла ве чай год нас ці — гэ та агуль ны аба-

вя зак усіх кра ін і ўра даў». Ра зам з тым су пра цоў нік МЗС 

пад крэс ліў, што, на жаль, яшчэ за ста юц ца міль ё ны лю дзей, 

якія да гэ туль па ку ту юць з-за го ла ду, хва роб, жы вуць ва 

ўмо вах гвал ту ці кан флік ту, па збаў ле ныя эфек тыў ных срод-

каў пра ва вой аба ро ны.

Так са ма Анд рэй Да пкю нас упэў не ны, што пы тан ні пра воў 

ча ла ве ка не аб ход на раз гля даць по руч з пы тан ня мі бяс пе кі 

і ўстой лі ва га раз віц ця. У на шай кра і не мно гія доб ра зна ё-

мы са змес там Усе агуль най дэк ла ра цыі пра воў ча ла ве ка. 

«Ад нак да лу чэн не да яе ідэй но вых па ка лен няў — гэ та 

аба вя зак кож най дзяр жа вы, кож на га з нас, дзяр жаў ных 

слу жа чых, дып ла ма таў, на ву коў цаў, ме дый ных ра бот ні каў, 

прос та кож на га не абы яка ва га ча ла ве ка», — пад крэс ліў 

на мес нік мі ніст ра.

Іа ан на КА ЗА НА-ВІШ НЯ ВЕЦ КІ, па ста ян ны ка ар ды на-

тар ААН і па ста ян ны прад стаў нік ПРА АН у Бе ла ру сі, рас-

ка за ла аб пра цы яе ар га ні за цыі ў рас паў сюдж ван ні пра воў 

ча ла ве ка ў роз ных га лі нах на шай кра і ны. У пры ват нас ці, 

за кра ну ла пы тан ні па пя рэдж ван ня хат ня га гвал ту і ахо вы 

яго ах вяр, па трэб дзя цей і лю дзей з ін ва лід нас цю. Яшчэ 

раз спа да ры ня Ка за на-Віш ня вец кі на га да ла аб пра цы з міг-

ран та мі і бе жан ца мі ды ін шы мі гру па мі лю дзей, якім сён ня 

па трэб на пад трым ка.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

«Жыц цё — гэ та не кі но»
МНС прад стаў ляе но вую се рыю біл бор даў

Апош нія — ма гут ны ін стру мент, які ак тыў на вы ка-

рыс тоў ва ец ца МНС для пра па ган ды бяс пе кі. Но вая 

крэ а тыў ная рэ кла ма ад ра та валь ні каў у гэ тым жан ры 

на зы ва ец ца «Жыц цё — гэ та не кі но».

Гэ та се рыя біл бор даў ад ра та валь ні каў пры све ча на гіс то-

ры ям пра ге ро яў, у якіх фан тас тыч ныя здоль нас ці. Але, на 

жаль, у рэ аль ным жыц ці лю дзі не ва ло да юць звыш ча ла ве-

чай сі лай, рэ ак цы яй або спры там, не ўме юць лё таць, вы со ка 

ска каць або рэ ге не ра ваць сваё зда роўе. Нам не пад улад на 

бес пе ра шкод на прай сці скрозь пад па ле ны дом, пра быць 

пад ва дой дзя сят кі хві лін або ма мен таль на зрэ а га ваць на 

кры тыч ную сі ту а цыю. Звы чай ны ча ла век — да лі кат ны і 

ўраз лі вы. Се рыя біл бор даў «Жыц цё — гэ та не кі но» ў ары-

гі наль ным фар ма це рас каз вае, што ў на шым жыц ці не па-

він на быць мес ца не аб ду ма ным «подз ві гам», якія мо гуць 

пры вес ці да сум ных на ступ стваў.

Усе пла ка ты се рыі мож на знай сці на сай це мі ніс тэр ства 

ў раз дзе ле «Муль ты ме дыя па АБЖ», у якім са бра ны най-

леп шыя на пра цоў кі Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра пра па ган ды. 

Ся род іх ёсць са мая раз на стай ная пра дук цыя, за клі ка ная 

ў яр кай, ці ка вай і прос тай фор ме рас каз ваць бе ла ру сам 

пра асноў ныя пра ві лы бяс пе кі: гэ та са цы яль ная рэ кла ма 

«У све це жы вёл», «Ца на ім гнен ня», «112. Да па мо га по бач», 

«Га на рым ся, што на ву чы лі!» і су мес ны пра ект з ЮНІ СЕФ 

«МНС дзя куе кла пат лі вым баць кам».

Вы ка нан не пра віл бяс пе кі — не аб ход насць, якую па ві нен 

уліч ваць кож ны ча ла век у паў ся дзён ным жыц ці. І ка лі вы 

хо ча це змя ніць свет, як гэ та ро бяць су пер ге роі ў ка са вых 

стуж ках, то пач ні це з ся бе, на гад ва юць ра та валь ні кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт Су да на па цвер дзіў, што ў 

дзвюх кра ін ёсць су па дзен ні по гля даў 

у па лі тыч най сфе ры і ўза ем ны эка на-

міч ны ін та рэс. «Рэ аль ны вы нік ва ша га 

ві зі ту ў Су дан — на ша ра шэн не ад-

крыць па соль ства ў Бе ла ру сі, — ска-

заў Омар Ха сан Ахмед аль-Ба шыр. — 

Мы су мес на з Бе ла рус сю мо жам шмат 

зра біць».

На су стрэ чы прэ зі дэн там уда ло ся 

да мо віц ца па шэ ра гу клю ча вых пы тан-

няў. Пра гэ та на пе ра га во рах у па шы-

ра ным скла дзе па ве да міў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«З мэ тай па ляп шэн ня ўза ем ных 

раз лі каў у ганд лі мы да мо ві лі ся, што 

бе ла рус кія кам па ніі бу дуць зда бы ваць 

зо ла та на ва шай тэ ры то рыі, ва шы 

нетры вель мі ба га тыя на гэ ты ме тал, 

і я вам удзяч ны — вы сён ня пры ня лі 

ра шэн не аб вы дзя лен ні нам дру го га 

ра до ві шча зо ла та», — звяр нуў ся ён 

да лі да ра Су да на.

Яшчэ ад но буй ное да сяг нен не афі-

цый ных пе ра гаво раў двух прэ зі дэн таў 

у Мін ску — па гад нен не аб ства рэн ні ў 

Су да не збо рач ных прад пры ем стваў і 

сель ска гас па дар чых комп лек саў поў-

на га цык ла. «У най блі жэй шы час мы 

ад кры ем у Су да не ма шы на бу даў ні чы 

цэнтр, дзе бу дзе ажыц цяў ляц ца збор-

ка трак та раў, аў та ма бі ляў, бу даў ні чай 

тэх ні кі. Так са ма мы ство рым у вас ма-

лоч на та вар ныя комп лек сы і цяп лі цы 

па вы рошч ван ні ага род ні ны і ра са ды ў 

за кры тым грун це», — пе ра лі чыў Прэ-

зі дэнт Бе ла ру сі.

Ён за пэў ніў, што Бе ла русь га то ва 

аказ ваць гра ма дзя нам Су да на ме ды-

цын скую да па мо гу па ўсіх на прам ках, 

якія бу дуць іх ці ка віць, а так са ма на-

ву чыць су да нскіх спе цы я ліс таў вы со-

ка тэх на ла гіч ным ме ды цын скім апе ра-

цы ям.

«Мы га то вы пад рых та ваць ва шых 

спе цы я ліс таў для ра бо ты на той тэх-

ні цы, якую бу дзем вы раб ляць на тэ-

ры то рыі Су да на, — да даў ён. — На 

мес цы ў ство ра ных цэнт рах мы бу дзем 

на ву чаць ва шых гра ма дзян».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі вы ка заў га тоў-

насць да су пра цоў ніц тва і ў гу ма ні-

тар най сфе ры: аду ка цыі, на ву цы, 

спор це.

«Толь кі што, спа дар Прэ зі дэнт, вы 

пры ня лі лё са вы зна чаль нае ра шэн не 

для бе ла рус ка-су да нска га су пра цоў-

ніц тва — аб ад ме не па да тку на вы-

раб ле ную тэх ні ку для та го су мес на га 

прад пры ем ства, якое бу дзе пра ца ваць 

у Хар ту ме, — за явіў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — Гэ та па вы сіць яе кан ку рэн-

та здоль насць, і я ду маю, што мы змо-

жам пра да ваць яе не толь кі ў Су да не, 

але і па ўсёй Аф ры цы».

Бе ла рус кі лі дар па дзя ка ваў Ома ру 

аль-Ба шы ру за аса біс тую пад трым ку 

су мес ных іні цы я тыў і пра ек таў. «Мы 

га то выя да ад кры та га дыя ло гу, аб мер-

ка ван ня ак ту аль ных пы тан няў су пра-

цоў ніц тва ў ін та рэ сах на ро даў на шых 

кра ін», — да даў ён.

Пас ля су стрэ чы ў шы ро кім скла-

дзе быў пад пі са ны шэ раг між ура да-

вых да ку мен таў у сфе ры пра ва і па-

дат каў, а так са ма па гад нен ні па між 

мі ніс тэр ства мі, ве дам ства мі і кам па-

ні я мі дзвюх кра ін аб су пра цоў ніц тве. 

Кі раў ні кі дзяр жаў пад пі са лі су мес ную 

за яву, у якой да лі ацэн ку ўза е ма дзе-

ян ню і па цвер дзі лі важ насць раз віц ця 

ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі аца ніў вы ні кі 

пе ра га во раў як плён ныя. «Су дан за-

ста ец ца на шым важ ным і на дзей ным 

парт нё рам у Аф ры цы. У нас вы дат ныя 

па лі тыч ныя ад но сі ны. Мы ві та ем ад-

крыц цё су да нска га па соль ства ў Бе-

ла ру сі, у сваю чар гу га то выя да та кіх 

жа кро каў на тэ ры то рыі Су да на», — 

за явіў ён.

Асноў ная ўва га на пе ра га во рах у 

Мін ску ўдзе ле на ганд лё ва-эка на міч-

ным ад но сі нам. Па тэн цы ял у дзвюх 

кра ін, якія зна хо дзяц ца на сты ку 

най важ ней шых рэ гі ё наў, — най шы-

рэй шы, пе ра ка на ны бе ла рус кі лі дар. 

Бе ла русь злу чае Еў ро пу і Азію, ува-

хо дзіць у Еў ра зій скі эка на міч ны са юз. 

Су дан з'яў ля ец ца мос там па між араб-

скай цы ві лі за цы яй і Аф ры кай, бра май 

у аф ры кан скі кан ты нет. «І нам ёсць 

што пра па на ваць гэ та му рэ гі ё ну, — 

за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Та му 

не аб ход на і на да лей пра ца ваць ра зам, 

ства раць су мес ныя пра дук ты для іх 

пра соў ван ня як у Аф ры цы, так і тут, 

у Еў ра зіі».

Не аб ход на пра цяг ваць ра бо ту па 

вы ва дзе бе ла рус ка-су да нска га су пра-

цоў ніц тва, перш за ўсё ў ганд лё ва-

эка на міч най сфе ры, на но вы, больш 

вы со кі якас ны ўзро вень, пад крэс ліў 

ён. «Пра гэ та мы да мо ві лі ся з ма ім 

ка ле гам Ома рам аль-Ба шы рам. Мы 

так са ма да мо ві лі ся аб су пра цоў ніц тве 

з Паў днё вым Су да нам, і я пра па на ваў, 

каб тры кра і ны маг лі ар га ні за ваць су-

пра цоў ніц тва: Су дан, Паў днё вы Су дан 

і Бе ла русь».

Са мая га лоў ная да моў ле насць — 

да на ступ на га ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі ў Хар тум пе ра тва рыць пад пі са ныя 

да ку мен ты ў жыц цё. У Су да не па він ны 

з'я віц ца су мес ны ма шы на бу даў ні чы 

цэнтр, сель ска гас па дар чы комп лекс і 

цяп лі цы па бе ла рус кіх тэх на ло гі ях і на-

ла джа на су мес ная зда бы ча зо ла та.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Су дан па цвер-

дзіў, што ўсе пад пі са ныя ў Мін ску і 

ра ней у Хар ту ме да ку мен ты ства ры лі 

доб рую гле бу для раз віц ця двух ба ко-

вых эка на міч ных ад но сін. «Мы ў Су да-

не бу дзем са чыць за рэа лі за цы яй усіх 

да моў ле нас цяў, бо яны на да юць вя лі кі 

ім пульс да лей ша му су пра цоў ніц тву. 

Для Су да на і Бе ла ру сі гэ та па ча так 

стра тэ гіч ных ад но сін», — за явіў Омар 

аль-Ба шыр. Ён за пэў ніў, што ўсе гэ тыя 

да ку мен ты бу дуць рэа лі за ва ныя да на-

ступ на га ві зі ту Аляк санд ра Лукашэн кі 

ў Су дан.

«Не ма ла важ нае ад крыц цё бе ла рус-

ка га па соль ства ў Хар ту ме, — звяр нуў 

ува гу Прэ зі дэнт Су да на. — Гэ та так-

са ма бу дзе вы кон ваць вя лі кую ро лю 

ў раз віц ці ад но сін і рэа лі за цыі на ме-

ча ных пра ек таў».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

НАШ ШЛЯХ 
У АФ РЫ КУ


