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У Япо ніі змя ніў ся ўрад
Ім пе ра тар Япо-

ніі На ру хі та афі-

цый на за цвер дзіў 

склад но ва га ўра-

да кра і ны, які яму 

прад ста віў прэм'-

ер-мі ністр Сін дза 

Абэ. Ура чыс тая 

цы ры мо нія з гэ-

тай на го ды прай шла ў ім пе ра тар скім па ла цы ў 

То кіа, аб вяс ці ла кі раў ніц тва спра ва мі япон ска га 

ім пе ра тар ска га два ра. Як ад зна ча юць ана лі ты кі, 

Сін дза Абэ пра вёў са мыя маш таб ныя з 2012 го-

да пе ра ста ноў кі ва ўра дзе кра і ны. Уся го прэм' ер 

змя ніў кі раў ні коў 13 ве дам стваў, уклю ча ю чы МЗС, 

мі ніс тэр ствы аба ро ны, юс ты цыі, мі ніс тэр ства эка но-

мі кі, ганд лю і пра мыс ло вас ці кра і ны. Свае па зі цыі 

за ха ва лі толь кі двое — мі ністр фі нан саў Та ра Аса 

і ге не раль ны сак ра тар ка бі не та мі ніст раў Ёсі хі дэ 

Су га, якія ня змен на ўва хо дзі лі ў склад ура да Абэ з 

мо ман ту яго пры хо ду да ўла ды ў снеж ні 2012 го да. 

Ня гле дзя чы на маш таб ныя зме ны, прэм' ер ад зна-

чыў, што імк нец ца за ха ваць ста біль насць ўнут ры 

Каб мі на і быць га то вым да но вых вы клі каў.

У Іра ку больш за 30 ча ла век 
за гі ну лі ў ціс ка ні не

Больш за 

30 ча ла век 

ста лі ах вя ра-

мі ціс ка ні ны, 

якая ўзнік ла ў 

го ра дзе Кер-

бе ла на поўд ні Іра ка. Гэ та ад бы ло ся пад час рэ лі гій-

на га му суль ман ска га свя та Ашу ра, пе рад ае ірак скі 

ін фар ма цый ны пар тал «Ат-Тагй ір». Па вод ле звес-

так мяс цо вых улад, звыш сот ні ча ла век атры ма лі 

траў мы, не ка то рыя па цяр пе лыя — у кры тыч ным 

ста не. Ціс ка ні на ўзнік ла ў кан цы пра цэ сіі, пас ля та-

го як ты ся чы па лом ні каў кі ну лі ся да мя чэ ці. Што год 

у Кер бе лу пры яз джа юць міль ё ны па лом ні каў. Шы і-

ты ад зна ча юць Ашу ра як жа ло бу па ўну ку пра ро ка 

Му ха ме да іма ме Ху сей не, які за гі нуў і па ха ва ны 

ў Кер бе ле. Па тра ды цыі ў гэ ты дзень пі ліг ры мы 

пра хо дзяць па ву лі цы, якая вя дзе да мя чэ ці іма ма 

Ху сей на.

«Ай фон» уз рос там 2100 га доў 
ад ка па лі ў Ты ве

Па ха ван не жан чы ны са ста ра жыт на га ка ча во-

га на ро да ху ну вы яві лі ся род ін шых па ха ван няў 

на вост ра ве ў так зва ным Са ян скім мо ры ў Ты ве. 

Больш за ўсё ўва гу ар хе о ла гаў пры цяг ну ла не-

звы чай ная спраж ка ад рэ ме ня па мер лай, вель мі 

па доб ная на су час ны смарт фон. На ву коў цам уда-

ло ся вы зна чыць пры клад ны ўзрост па ха ван ня дзя-

ку ю чы кі тай скім ма не там, які мі ка лісь ці ўпры го жы-

лі рэ мень жан-

чы ны: яны бы-

лі ад ча ка не ны 

2137 га доў 

та му. «Нам 

не ве ра год на 

па шан ца ва ла 

знай сці па ха-

ван ні ба га тых ка чэў ні каў, якія не па цяр пе лі ад 

дзе ян няў ста ра жыт ных рас кра даль ні каў ма гіль-

няў», — пад крэс лі ла на чаль нік Ты він скай ар хеа-

ла гіч най экс пе ды цыі Ма ры на Кі лу ноў ская, сло вы 

якой пры во дзіць Sіbеrіаn Tіmеs. Ар хе о ла гі пра цяг-

ва юць ра бо ту на не кро па лі Ала-тэй, тэ ры то рыя 

яко га па каз ва ец ца над па верх няй Са яна-Шу шан-

ска га ва да схо ві шча толь кі на не каль кі тыд няў у 

год — у маі і чэр ве ні.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Такую дум ку вы ка заў 

стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 

на су стрэ чы са стар шы нёй 

пар ла менц кай ка мі сіі Тур цыі 

па за меж ных спра вах 

Вал ка нам БАЗ КЫ РАМ.

Гэ та пер шы ві зіт про філь най ка-

мі сіі Вя лі ка га на цы я наль на га схо ду 

Ту рэц кай Рэс пуб лі кі ў Бе ла русь. 

Акра мя стар шы ні, у дэ ле га цыю 

ўвай шлі яшчэ пяць яе чле наў, а 

так са ма да рад ца і су пра цоў нік пар-

ла менц кай ка мі сіі.

— Бе ла русь і Тур цыя — дзве 

сяб роў скія кра і ны, — ска заў, ві та-

ю чы гос ця, Ула дзі мір Анд рэй чан-

ка. — Тур цыя — ад на з пер шых 

кра ін, якая пры зна ла не за леж-

насць Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ад ра-

зу ж быў пры зна ча ны па сол Тур-

цыі. Пры ем на і тое, што ўсе гэ тыя 

га ды на шы ад но сі ны раз ві ва юц ца 

па сту паль на, і гэ та раз віц цё ні ко лі 

не спы ня ла ся.

Спі кер ніж няй па ла ты бе ла рус-

ка га пар ла мен та ад зна чыў ро лю ў 

гэ тым кі раў ні коў дзяр жаў, па між 

які мі ўста ля ва лі ся цёп лыя сяб роў-

скія ад но сі ны. «Та му ў нас ня ма на 

сён няш ні дзень ней кіх праб лем ных 

пы тан няў», — за ўва жыў ён.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні-

коў да даў, што двух ба ко выя ад-

но сі ны раз ві ва юц ца не толь кі ў 

па лі тыч най сфе ры, але і ў ганд-

лё ва-эка на міч най, куль тур най, на-

ву ко вай, ін вес ты цый най. Кра і ны 

ак тыў на ўза е ма дзей ні ча юць у між-

на род ных ар га ні за цы ях, дзе аказ-

ва юць ад на ад ной пад трым ку.

Па вы ні ках мі ну ла га го да та ва-

ра аба рот па між Бе ла рус сю і Тур-

цы яй да сяг нуў міль яр да до ла раў. 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка на га даў, 

што прэ зі дэн ты дзвюх кра ін па-

ста ві лі за да чу пе рад сва і мі ўра-

да мі да сяг нуць та ва ра аба ро ту 

ў паў та ра міль яр да. Ён вы ка заў 

мер ка ван не, што для вы ра шэн-

ня гэ тай за да чы, а так са ма для 

на рошч ван ня ін вес ты цый на га су-

пра цоў ніц тва па він ны пад клю чыц-

ца і пар ла мен та рыі.

Спі кер пад крэс ліў, што ад но сі-

ны па між за ка на даў чы мі ор га на мі 

Бе ла ру сі і Тур цыі скла лі ся вель мі 

доб рыя. Ле тась бы ло пад пі са на 

ад па вед нае па гад нен не аб су пра-

цоў ніц тве, у пар ла мен тах ма юц-

ца гру пы друж бы. Ула дзі мір Анд-

рэй чан ка па дзя ка ваў ту рэц ка му 

бо ку за ўдзел у між на род най 

кан фе рэн цыі Гру пы пад трым кі 

Шаў ко ва га шля ху Пар ла менц кай 

асамб леі АБ СЕ, якая пра хо дзі ла 

ў Мін ску.

— Час за раз вель мі ня прос ты, 

не спа кой ны, я ска заў бы на ват, 

вы бу хо ва не бяс печ ны, та му вель мі 

важ на на та кім уз роў ні су стра кац-

ца, аб мяр коў ваць, ка ар ды на ваць 

на шу ра бо ту, і на пэў на, са мае га-

лоў нае — пра ца ваць на апя рэ-

джан не, — ска заў стар шы ня Па-

ла ты прад стаў ні коў. — Та му ві зіт 

ваш вель мі важ ны.

Вал ка н Баз кы р пе ра даў ад 

спі ке ра Вя лі ка га на цы я наль на га 

схо ду Тур цыі Мус та фы Шан то па 

пры ві тан не і за пра шэн не свай му 

бе ла рус ка му ка ле гу на ве даць Тур-

цыю з афі цый ным ві зі там.

— Бе ла русь для Тур цыі вель мі 

важ ная сяб роў ская кра і на не толь кі 

ў пла не ганд лё ва-эка на міч ных ад-

но сін, а так са ма і ў част цы па лі тыч-

на га ўза е ма дзе ян ня, — за пэў ніў 

Вал кан Баз кыр. — У гэ тай ня прос-

тай геа гра фіі Бе ла русь ус пры ма-

ец ца на мі як вост раў бяс пе кі. Мы 

жа да ем раз ві ваць су пра цоў ніц тва 

як на між на род най плат фор ме, так 

і ў двух ба ко вым фар ма це.

Што да ты чыц ца мэ ты да сяг нуць 

та ва ра аба ро ту ў паўтара міль яр да 

до ла раў, ту рэц кі пар ла мен та рый 

лі чыць яе не прос та да ся галь най, 

але ён упэў не ны, што па тэн цы ял у 

кра ін на шмат вы шэй шы.

На тэ ры то рыі Бе ла ру сі пра цуе 

50 ту рэц кіх кам па ній, ін вес ты цыі 

якіх на ця пе раш ні мо мант скла-

да юць паўтара міль яр да до ла раў. 

Са мым буй ным ін вес та рам з'яў ля-

ец ца тэ ле ка му ні ка цый ная кам па-

нія Turkсеll.

Вал кан Баз кыр агу чыў па жа-

дан ні аб на ладж ван ні пра мых кан-

так таў па між пар ла менц кі мі ка мі-

сі я мі як у між на род най сфе ры, так 

і ў сфе ры энер ге ты кі, аду ка цыі і 

куль ту ры. Ён па ве да міў пра пла-

ны ў су пра цоў ніц тве па між На цы я-

наль най ака дэ мі яй на вук Бе ла ру сі 

і ту рэц кім Са ве там па на ву ко вых 

да сле да ван нях.

— Мы так са ма знай шлі до сыць 

ці ка вым пра ект транс парт ных зно-

сін па ра цэ Дняп ро, і на шы дзе ла-

выя ко лы пра пра цоў ва юць яго, — 

па ве да міў ту рэц кі па лі тык. — Пас-

ля ана лі зу яго рэн та бель нас ці і пры 

ўмо ве, што Укра і на так са ма бу дзе 

за ці каў ле на, мы спа дзя ём ся, што 

нам удас ца зноў зра біць Дняп ро 

знач ным эле мен там між на род ных 

гру за пе ра во зак.

Стар шы ня пар ла менц кай ка-

мі сіі Тур цыі да даў, што яго кра і на 

на дае вя лі кае зна чэн не так са ма 

су пра цоў ніц тву па між ВНУ дзвюх 

кра ін, і ў гэ тай су вя зі ча ка ец ца ві зіт 

у Бе ла русь дэ ле га цыі Са ве та па 

вы шэй шай аду ка цыі Тур цыі.

Кі раў нік пар ла менц кай дэ ле-

га цыі Тур цыі вы ка заў над зею і на 

тое, што ўдас ца вы зна чыць маг-

чы масць для вы твор час ці тэх ні кі 

Бе лАЗ у яго кра і не.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

У ЧА СЫ НЕ СТА БІЛЬ НАС ЦІ 
ВАЖ НА СУ СТРА КАЦ ЦА

Сацыяльны клопатСацыяльны клопат

ЧЫС ТАЯ ВА ДА — 
ДЛЯ ХВА РО БЫ БЯ ДА

У 6.15 бу дзе па чы нац ца ра бо та ба сей на ў Ма зы ры, які пас ля 
трох га до вай рэ кан струк цыі зноў пры мае ама та раў фіз куль ту-
ры і спор ту. За год яго змо гуць на ве даць 150 ты сяч ча ла век.

У гэ ты аб' ект укла дзе на амаль сем міль ё наў руб лёў. Ён па бу да ва ны 

за срод кі аб лас но га і ра ён на га бюд жэ таў, а так са ма гро шы, за роб ле-

ныя на су бот ні ках. Гэ ты спар тыў ны комп лекс ад но сіц ца да спе цы я лі за-

ва най дзі ця ча-юнац кай шко лы алім пій ска га рэ зер ву № 2. Тут за чвэрць 

ста год дзя бы ло пад рых та ва на шэсць май строў спор ту, 19 кан ды да таў 

у май стры спор ту і 124 спарт сме ны-пер ша раз рад ні кі.

Для ама та раў пла ван ня аб ноў ле ныя вя лі кая і ма лая ча шы, трэ-

на жор ная за ла, а так са ма зроб ле ны кам форт ныя ду ша выя і раз дзя-

вальні. Ёсць пры ста са ван ні для лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 

У спар тыў ным комп лек се ар га ні за ва ны так са ма і за ня ткі ад дзя лен няў 

фі лі яла аб лас но га ву чы лі шча алім пій ска га рэ зер ву, Ма зыр скай СДЮ-

ШАР праф са юзаў па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ. Сён ня сю ды 

пры хо дзяць ву чыц ца пла ваць школь ні кі, а так са ма ар га ні за ва ны плат-

ныя гру пы па аква а э ро бі цы, біль яр дзе, на столь ным тэ ні се. Да кан ца 

го да ад кры юц ца дзве за лы — для бар цоў і гуль ня вая. У ба сей не бу дзе 

пра ца ваць фі та бар, дзе пра па ну юць ле ка выя гар ба ты і кіс ла род ныя 

как тэй лі. Па сло вах стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма Ге на дзя 

СА ЛАЎЯ, які пры няў удзел у цы ры мо ніі ад крыц ця, у апош нія га ды на 

Го мель шчы не вель мі шмат зроб ле на для раз віц ця спор ту:

— Ба сейн у Ма зы ры — яшчэ адзін зна ка вы аб' ект на роў ні з ужо 

ад кры тай лы жа ро лер най тра сай і фут боль ным ма не жам, які бу ду ец-

ца ў Го ме лі. Но вае збу да ван не ў Ма зы ры па шы рыць маг чы мас ці для 

за ня ткаў спор там усіх ама та раў.

Між тым у Ло е ве пас ля ра мон ту ад кры та лаз ня. Бу ды нак на ву лі цы Ба-

ры са Ца ры ка ва на быў зу сім но вы вы гляд. Срод кі, за роб ле ныя на су бот-

ні ках жы ха ра мі ра ё на і га рад ско га па сёл ка, бы лі на кі ра ва ны на на быц цё 

ма тэ ры я лаў для важ най гра мад скай уста но вы. Ра монт ныя ра бо ты КЖУП 

«Ло еў скі рай жыл кам гас» ажыц цяў ля ла гас па дар чым спо са бам.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Як вя до ма, з 4 да 

30 каст рыч ні ка ў нас у кра і не 

бу дзе пра хо дзіць пе ра піс 

на сель ніц тва пад ло зун гам 

«По гляд у су час насць — 

крок у бу ду чы ню». 

Пе ра пі сац ца мож на бу дзе 

ад ным з трох спо са баў: 

са ма стой на і ў зруч ны час 

за поў ніць апы таль ныя 

ліс ты праз ін тэр нэт, на 

ста цы я нар ных участ ках, 

у ся бе до ма пад час вус на га 

апы тан ня пе ра піс чы ка.

На сель ніц тву пра па ну юць ад-

ка заць на 49 пы тан няў. Гэ тым 

ра зам, у нас бу дуць пы тац ца аб 

асноў ных дэ ма гра фіч ных і на цы я-

наль на-эт ніч ных ха рак та рыс ты ках, 

міг ра цый най ак тыў нас ці і аду ка-

цыі. Па ці ка вяц ца так са ма кры ні цай 

іс на ван ня, за ня тас цю, коль кас цю 

дзя цей, жыл лё вы мі ўмо ва мі і гас-

па дар чай дзей нас цю.

Упер шы ню ў пе ра пі се бу дзе 

асоб ны блок пы тан няў, які тэ ма-

тыч на звя за ны з сель скай гас па-

дар кай. Гэ тыя да ныя не аб ход ныя 

для вы зна чэн ня аб' ёмаў вы раб-

ле най на сель ніц твам пра дук цыі 

і ацэн кі за бес пя чэн ня хар чо вай 

бяс пе кі кра і ны, рас тлу ма чы ла 

стар шы ня На цы я наль на га ста-

тыс тыч на га ка мі тэ та Іна МЯДЗ-

ВЕ ДЗЕ ВА на прэс-кан фе рэн цыі ў 

прэс-цэнт ры Бел ТА.

Гэ ты блок змя шчае пы тан ні не 

толь кі пра тое, якія аб' ёмы буль-

бы, яб лы каў, груш і ін шых пло да-

а га род нін ных куль тур вы рошч вае 

рэ спан дэнт на сва ім участ ку, але 

і пра тое, якая жыў насць ма ец-

ца ў гас па дар цы: ка ро вы, свін ні, 

авеч кі, ку ры і на ват стра у сы. Іна 

Мядз ве дзе ва рас тлу ма чы ла, што 

не трэ ба ба яц ца гэ тых пы тан няў і 

вар та сум лен на на іх ад каз ваць. 

Яна за пэў ні ла, што гэ тыя звест кі 

па трэб ныя для мак ра эка на міч на-

га пла на ван ня, а не для ўвя дзен ня 

ней кіх мі фіч ных па дат каў на пла-

до выя дрэ вы або на пад свін каў.

Ад зна ча ец ца так са ма, што аса-

біс тая ін фар ма цыя гра ма дзян бу-

дзе аба ро не на апе ра тыў на-ана лі-

тыч ным цэнт рам і кам па ні я мі ПВТ: 

звест кі па сту пяць на за кры ты сер-

вер Бел ста та ў за шыф ра ва ным 

вы гля дзе. Ні я кая пад атко вая, ці 

ін шы ор ган ула ды, пер са на лі за ва-

ную ін фар ма цыю пра гэ та ні ко лі 

не атры мае.

Пер шую ін фар ма цыю аб коль-

кас ці на сель ніц тва Бел стат па-

дасць у лю тым 2020 го да. Пла-

ну ец ца, што асноў ныя да ныя 

пе ра пі су на сель ніц тва бу дуць 

пра ана лі за ва ныя да лі пе ня на-

ступ на га го да, у тым лі ку раз гор-

ну тая ін фар ма цыя па са цы яль-

на-дэ ма гра фіч ных ха рак та рыс-

ты ках і фак тыч ным бес пра цоўі. 

А ін фар ма цыю па са май скла да-

най част цы апы таль ні ка — дзей-

нас ці на сель ніц тва ў сфе ры сель-

скай гас па дар кі, спе цы я ліс ты 

атры ма юць у лі пе ні 2021 го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пе ра пісПе ра піс

КОЛЬ КІ ЯБ ЛЫНЬ І КУС ТОЎ 
НА ДА ЧЫ?..

Ра бот ні кі Бел ста та про сяць па ста віц ца 
да та кіх пы тан няў да стат ко ва сур' ёз на

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


