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• Най леп шы ляс ні-

чы 2019 го да Аляксандр 

Гайса пра цуе ў Аст ра вец-

кім ляс га се.

• Вак цы ну су праць но-

ва га ка ра на ві ру са па ча лі 

тэс ці ра ваць у Кі таі.

• Амаль тра ці на до-

нар скай кры ві ў Бе ла ру сі 

зда ец ца бяз вы плат на.

• Га тоў насць дру го-

га энер га бло ка Бе лА ЭС 

ацэнь ва ец ца ў 70 %.

• Бе ла рус кія кан ды та-

ры возь муць удзел у Су-

свет най ку лі нар най алім-

пі я дзе.

• У сту дзе ні больш за 

ўсё па да ра жэ лі агур кі, ві-

на град і па мі до ры, па тан-

не ла про са.

КОРАТКА

Дзміт рый ШАЎ ЦОЎ, 

стар шы ня Бе ла рус кай 

аса цы я цыі ўра чоў:

«Ня ма ні я кай «уцеч кі 
маз гоў» — ёсць міг ра цыя. 
«Уцеч ка маз гоў» 
азна чае ма са вы ад ток 
спе цы я ліс таў 
з кан крэт най га лі ны 
з на ступ ным вы ез дам 
за ме жы кра і ны. 
У нас жа ёсць міг ра цыя, 
якая заў сё ды бы ла 
і заў сё ды бу дзе. 
Ёсць тыя, хто з'яз джае 
на ра бо ту па кант рак це 
і вяр та ец ца на зад 
пас ля яго за кан чэн ня. 
З'яз джа юць 
на ста жы роў кі, 
спе цы я лі за цыі, 
на па ста ян нае мес ца 
жы хар ства. На рэш це, 
бы ва юць, на шчас це, 
ня час та, спро бы 
пе ра ку піць на шых 
спе цы я ліс таў. Але пры 
гэ тым ёсць і пэў ная 
коль касць ура чоў, якія 
гэ так са ма пры яз джа юць 
на ра бо ту да нас. 
То-бок гэ та нар маль ны 
пра цэс міг ра цыі».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЯК ДАГЛЯДАЦЬ 
СКУРУ 
ЗІМОЙ

ЗАВАБІЦЬ ЛЮДЗЕЙ 
У МУЗЕЙ 
ПРОСТА 12

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ЦЯП ЛО Ў ХА ТУ 
ЗА МЕН ШУЮ АПЛА ТУ

На вош та па трэб на цеп ла вая ма дэр ні за цыя 
і ча му нель га ўпус каць шанц за пла ціць за гэ та менш

З па чат ку го да Бе ла русь ад пра ві ла два са ма лё ты з гу ма ні тар-

най да па мо гай у Кі тай, дзе раз га рэ ла ся эпі дэ мія з-за но ва га 

ка ра на ві ру са. У кам плек та ван ні і па груз цы каш тоў на га гру зу 

ўдзель ні ча лі на шы ра таваль ні кі. Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях ад са ма га свай го ства рэн ня ак тыў на раз ві вае кі ру-

нак між на род на га су пра цоў ніц тва. Але як жа ўсё ад бы ва ец ца? 

Аб гэ тым «Звяз дзе» рас ка заў кі раў нік ад па вед на га 

ўпраў лен ня ве дам ства Дзміт рый ТКА ЧУК.

ПРА ЦЯГ НУЦЬ 
РУ КУ 

ДА ПА МО ГІ
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Ці ве да лі вы, што амаль па ло ва цяп ла ў ста рых шмат ква тэр ных 

жы лых да мах вы хо дзіць праз ня ўцеп ле ныя сце ны? А коль кі 

та кі бу ды нак страч вае праз дах, вок ны і вен ты ля цый ныя шах-

ты? Ка лі аплач ва еш толь кі 20 % рэ аль на га кош ту цяп ла, ма ла 

за дум ва еш ся, коль кі гро шай вы ля тае праз форт ку, якую ад чы-

ня еш, ка лі ў ква тэ ры вель мі го ра ча. Але ж не ка лі мы прый дзем 

да та го, што бу дзем пла ціць за цяп ло па яго са бе кош це, дык 

ча му б не па кла па ціц ца за га дзя пра эка но мію сва іх 

срод каў?

Рас па чы на ю чы су стрэ чу, Прэ зі дэнт вы ка заў 

га тоў насць ад ка заць на лю быя пы тан ні рэ дак-

та раў. А не аб ход насць прад мет най раз мо вы 

ўжо на спе ла: ка ля двух га доў прай шло з та го 

ча су, як у вя ду чых бе ла рус кіх СМІ змя ні лі ся кі-

раў ні кі. На дум ку Прэ зі дэн та, на ды шоў мо мант 

аб мер ка ваць вы ка нан не да ру чэн няў, да дзе ных 

у тым лі ку і пры пры зна чэн ні, па чуць ба чан-

не стра тэ гіі да лей шай ра бо ты, ак ту а лі за ваць 

за да чы, якія ста яць пе рад срод ка мі ма са вай 

ін фар ма цыі.

За да чы, пры знае бе ла рус кі лі дар, ня прос-

тыя ў ня прос ты час. Ця пе раш няе ста но ві шча 

аб са лют на не схі ляе кі раў ні ка дзяр жа вы да 

ней кай за спа ко е нас ці. Су праць ста ян не, геа-

па лі тыч ная не ста біль насць у роз ных част ках 

све ту, у тым лі ку ў на шым рэ гі ё не, — усё гэ та 

на па рад ку сён няш ня га дня.

«Важ ным склад ні кам не за леж нас ці лю-

бой дзяр жа вы з'яў ля ец ца ін фар ма цый ны 

су ве рэ ні тэт. Гэ та пра ва пра во дзіць улас ную 

ін фар ма цый ную па лі ты ку ў сва ёй дзяр жа ве, 

фар мі ра ваць на цы я наль ную ін фар ма цый ную 

інф ра струк ту ру, за бяс печ ваць ін фар ма цый-

ную бяс пе ку. Што да за меж жа, то аб са лют на 

сум лен нае, доб рае ін фар ма ван не тых, хто ці ка-

віц ца Бе ла рус сю, і на ват тых, хто сён ня, мо жа 

быць, і не ці ка віц ца Бе ла рус сю. Ін фар ма ваць 

пра тыя па дзеі, тыя рэ чы, якія ад бы ва юц ца ў 

на шай кра і не. І гэ та пра ва мы як су ве рэн ная 

і не за леж ная дзяр жа ва, на жаль, сён ня му-

сім ад стой ваць у што б там ні ста ла, у тым 

лі ку і на ін фар ма цый ным по лі», — аба зна чыў 

па зі цыі Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ЗБРОЯ МА СА ВА ГА ПА РА ЖЭН НЯ
Кры ху менш за год та му ў на шай кра і не 

рас пра ца ва на і пры ня та Кан цэп цыя ін фар-

ма цый най бяс пе кі Бе ла ру сі — ме на ві та для 

су праць ста ян ня но вым ры зы кам, вы клі кам і 

па гро зам. Гэ та пер шы сур' ёз ны крок у вы пра-

цоў цы стра тэ гіі ін фар ма цый най бяс пе кі, але ён 

так са ма мо жа па тра ба ваць удас ка на лен няў. 

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: даў но ады шлі 

ў ня быт ча сы, ка лі прэ са бы ла толь кі срод кам 

да ня сен ня ін фар ма цыі.

«Сён ня гэ та паў на вар тас ная зброя, пры-

чым, як я ўжо ра ней ка заў, ма са ва га па ра-

жэн ня. Пад та са ва ныя фак ты, фэй кі і дып фэй кі, 

так зва ная пост праў да, ка лі аў ды то ры яй уме ла 

ма ні пу лю юць, на ўмыс на ад вод зя чы ад са праўд ы 

важ ных праб лем. Гэ тая і ін шая ін фар ма цый ная 

атру та па доб на да хі міч най зброі. Ці тое яшчэ 

бу дзе... Нас ча ка юць яшчэ больш скла да ныя 

рэ чы, якія цяж ка бу дзе аб вяр гаць — пры нам сі, 

у ка рот кі тэр мін. Гэ тая ня праў да, гэ тая хлус-

ня вы кош вае цэ лыя плас ты ўспры маль на га 

на сель ніц тва, ро бя чы іх без аба рон ны мі пе-

рад сва ім раз бу раль ным уз дзе ян нем. Та му 

ін фар ма цый нае про ці бор ства ця пер ады гры-

вае асаб лі вую ро лю», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«НА ШЫ НА ВІ НЫ, НА ША СУМ ЛЕН НАЯ ПА ЗІ ЦЫЯ 
ПА ВІН НЫ БЫЦЬ ДА НЕ СЕ НЫЯ ДА КОЖ НА ГА 
І ПА ЧУ ТЫЯ ЎСІ МІ»
Прэ зі дэнт пра вёў на ра ду 
з кі раў ні ка мі вя ду чых 
дзяр жаў ных срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі
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