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ПАД ЧАС НА ПА ДУ Ў ПА РЫ ЖЫ 
ПА РА НЕ НЫЯ СЕМ ЧА ЛА ВЕК

Муж чы на, уз бро е ны на жом і ме та ліч ным пру том, здзейс-

ніў на па д у Па ры жы, у вы ні ку якога сем ча ла век па ра не-

ныя, чац вё ра з іх цяж ка. Злачынец арыш та ва ны. Згод на 

з па пя рэд ні мі па ве дам лен ня мі, ён пры ехаў у Фран цыю з 

Аф га ні ста на. Як па ве да мі ла па рыж ская па лі цыя, на пад ад-

быў ся 9 верасня пры клад на ў 23.00 на на бя рэж най ка на ла ў 

19-й акру зе го ра да. Спа чат ку зла чын ца на кі нуў ся з на жом 

на двух муж чын і жан чы ну ка ля кі на тэ ат ра на на бя рэж най 

Лу а ры. Адзін са свед каў, 28-га до вы Юсэф На джаф, рас ка-

заў, што гу ляў уз доўж ка на ла і ўба чыў ча ла ве ка, які бег з 

на жом па ме рам пры клад на 25—30 сан ты мет раў. За тым ён 

ата ка ваў двух бры тан скіх ту рыс таў на су сед няй ву лі цы. Мэр 

Па ры жа Ан Ідаль га па дзя ка ва ла су пра цоў ні кам па лі цыі, якія 

арыш та ва лі на пад ні ка, і не абы яка вых лю дзей, якія спра ба-

ва лі спы ніць яго. Як вя до ма, за апош нія не каль кі ме ся цаў у 

Фран цыі ад бы ло ся не каль кі на па даў з ужы ван нем на жоў, 

толь кі не ка то рыя з іх бы лі ква лі фі ка ва ныя як тэ рак ты.

ЗА СНА ВАЛЬ НІК ALІBABА 
ПА КІ ДАЕ КАМ ПА НІЮ

За сна валь нік і па куль што дзей ны кі раў нік кар па ра-

цыі Alіbaba Group Джэк Ма аб вяс ціў аб сва ім сы хо дзе з 

кам па ніі 10 ве рас ня 2019 го да. «Што да ты чыц ца ма ёй 

бу ду чы ні, то я ўсё яшчэ пра мно гае ма ру. Лю дзі, якія 

мя не ве да юць, па цвер дзяць, што я не ма гу ся дзець без 

спра вы», — га во рыц ца ў апуб лі ка ва ным ліс це кі тай ска га 

міль яр дэ ра. «Я так са ма ха чу вяр нуц ца да аду ка цыі. Гэ та 

спра ва, якую я люб лю і якая пры но сіць мне шмат ра дас ці. 

Свет вя лі кі, і я ўсё яшчэ ма ла ды, та му ха чу па спра ба ваць 

но выя рэ чы», — за явіў Джэк Ма.

Ён так са ма пад крэс ліў, што «Alіbaba ні ко лі не на ле жа-

ла толь кі Джэ ку Ма, але Джэк Ма заў сё ды бу дзе на ле-

жаць Alіbaba». Пас ля свай го сы хо ду ён пра цяг не за ста-

вац ца чле нам са ве та ды рэк та раў да 2020 го да.

Джэк Ма (па-кі тай ску — Ма Юнь) на ра дзіў ся ў каст-

рыч ні ку 1964 го да. Гэ та пер шы біз нес мен з ма це ры ко ва га 

Кі тая, чыё фо та бы ло апуб лі ка ва на на вок лад цы ча со пі са 

Forbes. У 1988 го дзе скон чыў Пе да га гіч ны ін сты тут Ханч-

жоу, дзе вы ву чаў анг лій скую мо ву. Паз ней па чаў пра ца-

ваць ва ўні вер сі тэ це ў якас ці вы клад чы ка. У 1999 го дзе 

ра зам з сяб ра мі за сна ваў кам па нію па элект рон ным ганд-

лі Alіbaba Group.

НА ЎСХО ДЗЕ ГЕР МА НІІ 
ЗНОЎ ПРАЙ ШОЎ МАРШ ПРА ТЭС ТУ

Ва ўсход не гер ман-

скім го ра дзе Кё тэн, 

раз ме шча ным у зям лі 

Сак со нія-Ан хальт, дзе 

ра ней пад час бой кі з 

аф ган ца мі па мёр ма-

ла ды мяс цо вы жы хар, 

прай шлі чар го выя ву-

ліч ныя пра тэс ты. На 

ма ні фес та цыю вый шлі 

як на цы я на ліс тыч ныя гру пы, так і ле ва ра ды ка лы і ан ты-

фа, якія су праць ста яць ім. Па лі цэй скія атра ды бы лі раз-

гор ну ты, каб пра ду хі ліць су тык нен ні. Мэр Кё тэ на па ра іў 

га ра джа нам за ста вац ца до ма. Пад ста вай да вы ха ду на 

ву лі цы мяс цо вых жы ха роў ста ла па ве дам лен не пра тое, 

што 22-га до вы жы хар Гер ма ніі за гі нуў у вы ні ку бой кі з вы-

хад ца мі з Аф га ні ста на. Як па ве дам ля ец ца, пад час ін цы-

дэн ту за гі ну лы атры маў чэ рап на-маз га вую траў му, ад нак 

не па срэд най пры чы най смер ці ста ла не яна, а праб ле мы 

з сэр цам. Аб са мой бой цы вя до ма толь кі тое, што муж-

чы на ўмя шаў ся ў кан флікт па між ця жар най жан чы най і 

тры ма аф ган ца мі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па ва ла вым збо ры збож жа лі дзі ру-

юць гас па дар кі Мін скай воб лас ці, там 

са бра на 1 млн 316 ты сяч тон, у Брэсц-

кай воб лас ці — 930 ты сяч тон збож жа, 

у Гро дзен скай — 866 ты сяч тон, у Ма гі-

лёў скай — 760 ты сяч тон, у Ві цеб скай — 

650 ты сяч тон. У Го мель скай воб лас ці, 

па се вы якой больш за ўсё па цяр пе лі ад 

за су хі, аг ра рыі са бра лі 620 ты сяч тон 

збож жа. Ад каз ва ю чы на пы тан не аб 

ска ра чэн ні па ста вак жы та на не ка то рыя 

кам бі на ты хле ба пра дук таў, на мес нік мі-

ніст ра ад зна чыў, што ў лік дзярж за ка зу ў 

бя гу чым го дзе па він на быць па стаў ле на 

256 ты сяч тон жы та. Сён ня ў кра і не да-

дзе ныя аб' ёмы ёсць, на рых та ва на больш 

за 500 ты сяч тон жы та. Та му яго па стаў-

ка ў лік дзярж за ка зу — спра ва ча су.

БУЛЬ БУ — НА ЭКС ПАРТ, 
КА ВУ НЫ — СА БЕ

Пра цяг ва ец ца ўбор ка буль бы. Пло-

шчы пад яе за ха ва лі ся на ўзроў ні мі-

ну ла га го да, але агуль ны вы нік бу дзе 

боль шы. Ура джай насць скла дае больш 

за 310 ц/га, што дасць маг чы масць са-

браць ка ля 1,2 млн тон буль бы толь кі ў 

сель гас ар га ні за цы ях. У цэ лым з улі кам 

участ каў на сель ніц тва і фер мер скіх гас-

па да рак экс пер ты ча ка юць атры маць 

ка ля 6,2 млн тон буль бы.

Ужо сён ня ка ля 160 ты сяч тон буль-

бы пра да дзе на на мі ў ін шыя кра і ны. Па 

пад лі ках спе цы я ліс таў, у гэ тым се зо не 

аг ра рыі змо гуць па ста віць за мя жу не 

менш за 600 ты сяч тон буль бы.

У кра і не вя дзец ца збор ка ву ноў. Уся-

го збор гэ тай яга ды ча ка ец ца не ні жэй-

шы за ўзро вень мі ну ла га го да. Па сад-

кі бах ча вых куль тур скан цэнт ра ва ны 

ў Брэсц кай, Го мель скай, Гро дзен скай 

і Мін скай аб лас цях. Пад ка ву ны за ня-

та ка ля 26 га, з якіх ча ка ец ца са браць 

больш за 500 тон.

СЫП ЦЕ ЦУК РУ КОЛЬ КІ ХО ЧА ЦЕ
Цук ро выя бу ра кі ў нас па са джа ны на 

пло шчы, якая скла дае амаль 100 ты сяч 

гек та раў. Ця пер яе трэ ба свое ча со ва і 

без страт убраць. Пла ну ец ца ўра джай 

больш за 5 млн тон са лод кіх ка ра нёў, 

што вышэй, чым у мі ну лым го дзе. На 

сён ня ўбра на 9 % пло шчаў. Ра дуе тое, 

што цук рыс тасць ко ра ня на 1 % вы шэй-

шая за ўзро вень мі ну ла га го да.

Спі кер зга даў скла да нас ці з атры ман-

нем на сен ня цук ро вых бу ра коў. «Згод на з 

да ру чэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы, гэ тая ра-

бо та вя дзец ца з Сер бі яй. На цы я наль ная 

ака дэ мія на вук Бе ла ру сі ўжо пад рых та-

ва ла не каль кі сар тоў і гіб ры даў цук ро вых 

бу ра коў. З кож ным го дам до ля на шых 

сар тоў бу дзе па вя ліч вац ца, па куль гэ та 

10 %», — да даў на мес нік мі ніст ра.

СВОЕ ЧА СО ВЫ ЛЁН
Пра цяг ва ец ца ўбор ка лё ну. Сё ле-

та мы па він ны ўбраць лён на пло шчы 

44,5 ты ся чы га. Убра на 54 % пло шчаў, у 

мі ну лым го дзе на гэ тую да ту бы ло ўбра-

на 25 %. Гэ та зна чыць ўбор ка ідзе ў два 

ра зы хут чэй. Да 25 верасня не аб ход на 

звез ці апош ні ру лон з па лёў. Вось та кія 

за да чы па стаў ле ны кі раў ніц твам пе рад 

ра бот ні ка мі сель гас ар га ні за цый.

На мес нік мі ніст ра пад крэс ліў не да пу-

шчаль насць страт гэ тай куль ту ры. Ка лі 

спа чат ку пры бі ра лі пад га рэ лыя ад за су хі 

па се вы, то сён ня ўбі ра ец ца якас ны лён, 

у яко га і вы леж ван не ёсць. Трэ ба цал кам 

убраць ура джай, вы ра біць іль но ва лак но 

і за бяс пе чыць ім Ар шан скі льно кам бі нат. 

Для гэ та га ўсе маг чы мас ці ў нас ёсць, у 

тым лі ку для пе ра пра цоў кі на льно за-

во дах. Акра мя та го, ліш кі льно ва лак на 

бу дуць па стаў ляц ца на экс парт. А гэ та 

пры ня се па трэб ную кра і не ва лю ту.

ДА ПА ЧАТ КУ КАСТ РЫЧ НІ КА 
ЗА ВЯР ШЫЦЬ СЯЎ БУ АЗІ МЫХ

Азі мыя збож жа выя куль ту ры ў кра і не 

па се я ны на чвэр ці за пла на ва ных пло-

шчаў. Па ра лель на з за вяр шэн нем убор кі 

пра цяг ва ец ца пад рых тоў ка да на ступ-

на га ўра джаю. Па се я ны кры жак вет ныя 

куль ту ры, рапс. За раз ідзе сяў ба азі мых 

збож жа вых куль тур, 24 % пло шчаў за-

сея на. Па стаў ле на за да ча да 1 каст рыч-

ні ка за вяр шыць сяў бу, цал кам вы кон ва-

ю чы ўсе рэг ла мен ты, тэх на ло гіі. А яшчэ 

трэ ба па спець унес ці пад азі мыя ўвесь 

комп лекс угна ен няў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Бу дзе не менш 
як 7 млн тон збож жа

У ча кан ні фо ру муУ ча кан ні фо ру му  

Аграр ная па лі ты ка 
Са юз най дзяр жа вы
Як га ран та ваць хар чо вую бяс пе ку 

Бе ла ру сі і Ра сіі?
Па ве лі чэнне пра дук цый насці жы вё ла га доў лі, ства-

рэнне су час ных рэ сур са- і энер га збе ра галь ных сель-

гас ма шы н і падрыхтоўка бу ду чых пра фе сі я на лаў 

аграр най спра вы — гэ тыя тэ мы бы лі клю ча вы мі для 

ўдзель ні каў кан фе рэн цыі «Аграр ная па лі ты ка Са юз-

най дзяр жа вы: во пыт, праб ле мы, перс пек ты вы».

На пля цоў цы Бе ла рус кай дзяр жаў най сель ска гас па-

дар чай ака дэ міі ў Горках на ву коў цы пра ца ва лі на пра ця гу 

двух дзён.

Пры сут ні ча лі на су стрэ чы чле ны верх ніх па лат пар ла-

мен таў — стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па рэ гі я наль най па лі ты цы 

і мяс цо вым са ма кі ра ван ні Аляк сандр Па пкоў і член Ка мі-

тэ та Са ве та Фе дэ ра цыі па аграр на-хар чо вай па лі ты цы і 

пры ро да ка ры стан ні Ва дзім Ні ка ла еў. А стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Мі ха іл Мяс ні ко віч на кі ра-

ваў удзель ні кам пры ві таль нае сло ва.

— На асно ве тых за дач, якія бы лі вы зна ча ны на шы мі 

прэ зі дэн та мі Аляк санд рам Лу ка шэн кам і Ула дзі мі рам Пу-

ці ным, мы па він ны на пра цоў ваць пэў ныя тэх на ла гіч ныя кі-

рун кі на асно ве ліч ба вай эка но мі кі. У пры ват нас ці, тое, што 

мы сён ня аб мяр коў ва лі, — ства рэн не се лек цый на-ге не тыч-

ных цэнт раў. Мы па він ны злу чыць ін та рэ сы і маг чы мас ці 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі і Рэс пуб лі кі Бе ла русь для та го, каб 

вый сці на ім парт аза мя шчэн не па мно гіх кі рун ках: і ў птуш-

ка га доў лі, і ў сві на вод стве, і ў ма лоч най жы вё ла га доў лі. Па-

тэн цы ял у дзвюх кра ін ёсць. Я мяр кую, што на ша на ву ко вая 

су поль насць і прак ты ка сён ня мо гуць рэа лі зоў ваць та кія 

пра гра мы. Мы вель мі сур' ёз на аб мяр коў ва лі прак тыч ныя 

па ды хо ды, і, ду маю, бу дзе пры ня та пра гра ма дзе ян няў на 

перс пек ты ву, — ад зна чыў Аляк сандр Па пкоў.

Вы ні кам плён най пра цы спе цы я ліс таў дзвюх кра ін ста лі 

кан цэп цыя пра гра мы адзі най сіс тэ мы се лек цый най ра бо ты 

(што да па мо жа вый сці на ім парт аза мя шчэн не) і да ку мент 

аб комп лек сах ма шын дак лад на га зем ля роб ства. Так са-

ма ўдзель ні кі кан фе рэн цыі пад тры ма лі ідэю ства рэн ня 

ву чэб на га ка ар ды на цый на га цэнт ра для бу ду чых аг ра ры-

яў, асно ву яко га па він ны склас ці дзве вя ду чыя га лі но выя 

вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы кра ін.

Ме ра пры ем ства — яшчэ ад на па дзея з шэ ра гу пры мер-

ка ва ных да V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. На пра цоў кі 

на ву коў цаў і прад стаў ні коў ула ды ўвой дуць у вы ні ко вы 

да ку мент форуму, які ад бу дзец ца на Ма гі лёў шчы не 11—

12 каст рыч ні ка. Больш падрабязна пра канфэренцыю — 

у бліжэйшым нумары «Мясцовага самакіравання».

Ма рыя ДА ДА ЛКА



НО ВЫЯ ШЛЯ ХІ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

У Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

ад бы ло ся па ся джэн не ка ар ды на цый най гру пы па 

рэа лі за цыі пра ек та пе ра кла ду і пуб лі ка цыі кла січ-

ных лі та ра тур ных тво раў Кі тая і Бе ла ру сі — пад 

стар шын ствам на мес ні ка мі ніст ра ін фар ма цыі Іга ра 

Бу зоў ска га.

Мяр ку ец ца, што ў най блі жэй шы час у Кі таі па ба чыць свет 

скла дзе ная ў бе ла рус кім вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра-

ту ра» ан та ло гія су час най бе ла рус кай дзі ця чай лі та ра ту ры. 

Пад ад ной вок лад кай бу дуць прад стаў ле ны тво ры паэ зіі і 

про зы, пе ра кла дзе ныя на кі тай скую мо ву. Маг чы ма, тым 

са мым мы на га да ем кі тай ска му чы та чу, што ў аў та ра не ка-

лі вы да дзе на га ў Кі таі «Мі кол кі-па ра во за» ёсць на ступ ні кі, 

пісь мен ні кі, якія пра цу юць з раз лі кам на юна га чы та ча.

Удзел у па ся джэн ні пры ня лі кі раў ні кі Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да», вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра», прад стаў ні-

кі ААТ «Бел кні га», вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя 

імя Пет ру ся Броў кі», рэ дак цыі ча со пі са «Вя сёл ка». Раз мо-

ва іш ла пра да сяг ну тыя да моў ле нас ці па су пра цоў ніц тве з 

кі тай скім бо кам па вы ні ках удзе лу бе ла рус кай дэ ле га цыі 

ў ме ра пры ем ствах XXV Пе кін скай між на род най кніж най 

вы стаў кі. Да рэ чы, у Пе кі не бы ла да сяг ну та па пя рэд няя да-

моў ле насць ад нос на та го, што ў 2019 го дзе на кніж най 

вы стаў цы ў ста лі цы Кі тая Рэс пуб лі ка Бе ла русь прэ зен туе 

кні га вы да вец кую га лі ну ў ро лі Га на ро ва га гос ця. Асоб на бы-

ла вы лу ча на тэ ма ад крыц ця ў мін скіх кні гар нях па ліц кі тай-

скіх кніг. Маг чы ма, з ча сам та кія па лі цы прый дуць у кні гар ні 

«Бел кні гі» і ў аб лас ных цэнт рах Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Так са ма іш ла га вор ка пра но выя вы да вец кія пра ек-

ты, якія бу дуць пры све ча ны пе ра кла дам кі тай скай паэ зіі і 

про зы на бе ла рус кую мо ву. Па шы рыц ца вя до мая чы та чу 

се рыя «Свет лыя зна кі. Паэ ты Кі тая», якой ця пер апя ку-

ец ца вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра». Бу дзе вы да-

дзе ны шэ раг но вых куль ту ра ла гіч ных кніг, пры све ча ных 

Пад ня бес най.

Сяргей ШЫЧКО.

На двор'еНа двор'е  

Бал ты ка пры ня се 
мар скую 
пра ха ло ду

Пер шыя два тыд ні ве рас ня ака-

за лі ся па-лет ня му цёп лы мі, тэм-

пе ра тур ны фон у ся рэд нім быў 

на 3–5 гра ду саў вы шэй шы за клі-

ма тыч ную нор му. На гэ тым тыд ні 

даж джоў бу дзе ня шмат, ча ка ец ца 

пе ра ва га цёп ла га на двор'я, па ве-

да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж-

ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды. Толь кі з 

ся рэ дзі ны тыд ня ў паў ноч ных ра ё-

нах кра і ны пад уплы вам па вет ра-

ных мас, якія па сту па юць з Бал-

тый ска га мо ра, ста не ха лад ней.

Ужо заўт ра на двор'е пач не мя-

няц ца. У се ра ду мес ца мі прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, а ра ні-

цай у асоб ных ра ё нах бу дзе сла-

бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 10 да плюс 

15 гра ду саў, удзень — 20—27 цяп-

ла, толь кі па поў на чы кра і ны ча ка-

ец ца не вы шэй за 18—19 гра ду-

саў. У чац вер у не ка то рых ра ё нах 

ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж-

джы. Уна чы і ра ні цай па поўд ні 

кра і ны маг чы мы сла бы ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе 

ад 10 да 15 цяп ла, удзень — плюс 

17—24 гра ду сы, па поўд ні кра і ны 

па вет ра пра грэ ец ца ад плюс 25 да 

плюс 27 гра ду саў.

Тро хі па ха ла дае ў пят ні цу. У гэ-

ты дзень умо вы на двор'я бу дзе 

ў асноў ным вы зна чаць воб ласць 

па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку. 

Ча ка ец ца пе ра важ на без апад каў, 

толь кі днём па за ха дзе кра і ны, які 

бу дзе зна хо дзіц ца пад уплы вам 

ат мас фер на га фрон ту, прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і 

ра ні цай мес ца мі маг чы мы ту ман. 

Уна чы ста не ха лад ней, і да ра ні цы 

тэм пе ра ту ра па вет ра па ні зіц ца да 

6—13 цяп ла. Днём ча ка ец ца ад 

плюс 17 да плюс 24 гра ду саў, па 

поўд ні кра і ны па вет ра пра грэ ец ца 

да 26 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ




