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БО РЫС ДЖОН САН 
ВЫЙ ГРАЎ ПЕР ШЫ ТУР 
ВЫ БА РАЎ ЛІ ДА РА ТО РЫ

У пер шым ту ры, у якім га-

ла са ва лі 313 дэ пу та таў па ла-

ты аб шчын ад Кан сер ва тыў-

най пар тыі, бы лы мі ністр за-

меж ных спраў Бо рыс Джон сан 

атры маў 114 га ла соў. За яго га лоў ных кан ку рэн таў, ця пе раш ня га 

кі раў ні ка МЗС Джэ рэ мі Хан та і мі ніст ра на ва коль на га ася род дзя 

Май кла Гоў ва, пра га ла са ва лі 43 і 37 ка лег-дэ пу та таў ад па вед на. 

Трое з дзе ся ці кан ды да таў — Анд рэа Лед сам, Эс тэр Мак вей і 

Марк Хар пер — вы бы лі з ба раць бы, не пе ра адо леў шы пра хад ны 

бар' ер у 17 га ла соў. У на ступ ны тур так са ма вый шлі бы лы мі ністр 

па «брэк сі це» Да мі нік Ра аб (27 пры хіль ні каў), мі ністр унут ра ных 

спраў Са джыд Джа від (23), мі ністр між на род на га раз віц ця Ро ры 

Сцю арт (19) і мі ністр ахо вы зда роўя Мэт Хэн как (20). Вы ба ры 

з па сту по вым вы бы ван нем пра цяг нуц ца на на ступ ным тыд ні, 

і га ла са ваць у на ступ ных ту рах па-ра ней ша му бу дуць толь кі 

то ры-дэ пу та ты Па ла ты аб шчын. Не паз ней за 20 чэр ве ня кан-

ды да таў па він на за стац ца толь кі двое, і вы бі раць з гэ тых двух 

фі на ліс таў бу дуць ужо ўсе чле ны Кан сер ва тыў най пар тыі — ка ля 

160 ты сяч ча ла век.

У КІ ТАІ ПАД ЛІ ЧЫ ЛІ ШКО ДУ АД СТЫ ХІЙ НЫХ БЕД СТВАЎ
Больш за 80 ча ла век сё ле та 

за гі ну лі або пра па лі без вес так 

у Кі таі ў вы ні ку сты хій ных бед-

стваў, у пры ват нас ці па во дак на 

поўд ні кра і ны, за явіў кі раў нік дэ-

парт амен та на цы я наль на га кант -

ро лю за па вод ка мі і за су ха мі 

Е Цзянь чунь. У паў днё вых рэ гі ё нах Кі тая ў па чат ку ле та што год 

па чы на юц ца па вод кі, у той час як у паў ноч ных на ды хо дзіць пе-

ры яд за су хі. Ула ды пра вод зяць у за топ ле ных ра ё нах ма са вую 

эва ку а цыю, ад нак па збег нуць ня шчас ных вы пад каў не ўда ец ца. 

«У боль шас ці пра він цый за рэ гіст ра ва ныя па вод кі, мац ней за ас-

тат ніх па цяр пе лі паў днё выя ра ё ны — Гу ан сі-Чжу ан скі аў та ном ны 

ра ён, пра він цыя Цзян су, Фуц зянь і Гу ан дун. Па ўсёй кра і не ў зо-

не бед ства ад па во дак апы ну лі ся 6,75 міль ё на ча ла век, што на 

48 пра цэн таў менш за ся рэд няе зна чэн не апош ніх пя ці га доў, 

якое скла дае 12,8 міль ё на ча ла век. Не па срэд ны эка на міч ны ўрон 

склаў 10 міль яр даў юа няў (ка ля 1,5 міль яр да до ла раў), што на 

41 пра цэнт менш за ся рэд ні па каз чык апош ніх пя ці га доў», —

па ве да міў Е Цзянь чунь. Па вод кі пры нес лі знач ны ўрон сель ска-

гас па дар чым угод дзям — пло шча за топ ле ных сель ска гас па дар-

чых зя мель пе ра вы сі ла 623 ты ся чы гек та раў.

AMAZON СТАЎ СА МЫМ ДА РА ГІМ БРЭН ДАМ У СВЕ ЦЕ
Аме ры кан скі ан лайн-рэ тэй лер Amazon стаў пер шым у рэй-

тын гу 100 са мых да ра гіх брэн даў The BrandZ Global па вер сіі 

бры тан скіх кам па ній WPP і Kantar Mіllward Brown. Пе ра лік скла-

дзе ны на асно ве апы тан ня больш чым 3,7 міль ё на спа жыў цоў. 

Так, Amazon па ка заў ад чу валь ны рост за 2019 год: яго кошт 

вы рас на 52 пра цэн ты — да 315,5 міль яр да до ла раў. Рэ тэй лер 

па вы сіў сваю кан ку рэн та здоль насць, удас ка на ліў шы эка сіс тэ му, 

па леп шыў шы якасць аб слу гоў ван ня і па шы рыў шы спіс пра па-

на ва ных па слуг. Кам па нія Apple за ня ла дру гое мес ца ў рэй-

тын гу: кошт гэ та га брэн да па вы сіў ся амаль на тры пра цэн ты — 

да 309,5 міль яр да до ла раў. Між тым кар па ра цыя Google ўпер-

шы ню за тры га ды апус ці ла ся на трэ ці ра док. Брэн дам, які мак-

сі маль на па да ра жэў за год, пры зна ны Іnstagram. Са цы яль ная 

сет ка, у якой за рэ гіст ра ва на больш за міль ярд ка рыс таль ні каў, 

ста ла да ра жэй шай амаль у два ра зы ў па раў на нні з мі ну лым 

го дам — яе кошт склаў 28,2 міль яр да до ла раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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Алег ТО КУН, 
на чаль нік упраў лен ня 
па лі ты кі за ня тас ці 
Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны:
«Сі ту а цыя на рын ку 
пра цы сён ня спры яль ная 
для тых, хто шу кае 
ра бо ту. Устой лі вы по пыт 
на су пра цоў ні каў з бо ку 
най маль ні каў мы фік су ем 
ужо на пра ця гу двух 
га доў. Толь кі ў на шым 
афі цый ным бан ку ва кан сій 
на пар та ле дзяр жаў най 
служ бы за ня тас ці больш 
за 80 ты сяч ва кан сій. 
Вя до ма, струк ту ра 
роз ная: больш за 
60 % — пра па но вы 
па ра бо чых 
спе цы яль нас цях. За роб кі 
так са ма роз ныя: 
ёсць пра па но вы 
і па Br400—500, але ёсць 
і па Br1000, і больш. 
У то пе за па тра ба ва ных 
ра бо чых пра фе сій сён ня — 
кі роў ца аў та ма бі ля, 
швач ка, пра да вец, 
ма шы ніст, по вар, му ляр, 
элект ра га за звар шчык. 
Ся род ва кан сій слу жа чых 
шмат за пы таў на ўра чоў, 
ве тэ ры на раў, бух гал та раў, 
ін жы не раў па ахо ве пра цы 
і г. д. Апош нія тры га ды 
ня змен на вы со кі по пыт 
на ІT-спе цы я ліс таў 
для роз ных га лін».

ЦЫТАТА ДНЯ

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал 
і ІІ паўгоддзе

Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

СТАР. 2

НА ДЗЯ ЖУР НАЙ ЗМЕ НЕНА ДЗЯ ЖУР НАЙ ЗМЕ НЕ

СТАР. 8

Бе ла рус кі лі дар вы сту піў пе рад пры-

сут ны мі на па ся джэн ні Са ве та кі раў ні коў 

дзяр жаў у па шы ра ным скла дзе — пры-

во дзім асноў ныя тэ зі сы з пра мо вы Прэ-

зі дэн та.

Па вод ле яго слоў, сён ня ві да воч на, 

што між на род ная сіс тэ ма, якая функ цы-

я на ва ла больш-менш эфек тыў на пас ля 

Дру гой су свет най вай ны, тра шчыць па 

швах. У ва ен най сфе ры ідзе дэ ман таж 

стры маль ных стра тэ гіч ных да моў ле нас-

цяў і скоч ван не да гон кі ўзбра ен няў, у 

па лі ты цы раз мо ва вя дзец ца толь кі на 

мо ве кан фран та цыі, а эка но мі ка і ган-

даль вы ка рыс тоў ва юц ца як ін стру мент 

ва ро жа га ўздзе ян ня...

«На зме ну зра зу ме лым для ўсіх пра-

ві лам гуль ні пры хо дзіць анар хія», — рэ-

зю ма ваў ён.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі звяр нуў ува гу, што 

ў свой час кра і ны шмат спа дзя ва лі ся на 

гла ба лі за цыю, мяр ку ю чы, што яна пры-

ня се збаў лен не ад усіх бед і ня шчас цяў. 

Па куль жа склад ва ец ца ўра жан не, што

вый грыш ад гэ та га пра цэ су аказаўся 

знач на мен шым.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: без 

цес на га ўза е ма дзе ян ня ў рам ках шмат-

ба ко вых струк тур, без вы пра цоў кі ўзгод-

не ных кро каў не маг чы ма за бяс пе чыць 

мір як у рэ гі я наль ным, так і гла баль ным 

маш та бе. Ён да даў, што ШАС са спе ла 

для та го, каб больш ак тыў на і на стой-

лі ва са дзей ні чаць вы строй ван ню між-

на род най па лі ты кі на прын цы пах мі ру, 

уза ем най па ва гі і раў на праўя. «Ар га ні-

за цыя мо жа і, га лоў нае, па він на (гэ та га 

ча ка юць лю дзі) са дзей ні чаць нейт ра лі-

за цыі па гроз у га лі не бяс пе кі, вы зна чэн-

ню агуль ных по гля даў і ўза е ма дзе ян ня ў 

эка на міч най сфе ры», — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Так са ма Прэ зі дэнт агу чыў пра па но-

вы на шай кра і ны па раз віц ці дзей нас ці 

ар га ні за цыі.

Па-пер шае, бе ла рус кі лі дар пра па на-

ваў па ду маць аб но вых фор мах дзей нас ці 

ШАС на між на род най арэ не. На прык лад, 

мож на пры маць су мес ныя за явы па ак ту-

аль ных пы тан нях у па рад ку дня ААН.

Па-дру гое, Бе ла русь лі чыць вель-

мі важ ным да маг чы ся та го, каб тэ ма 

шмат ба ко ва га дыя ло гу па праб ле ма ты-

цы бяс пе кі ста ла да мі ну ю чай у су час ным 

між на род ным жыц ці.

Па-трэ цяе, кі раў нік бе ла рус кай 

дзяр жа вы ўка заў на не аб ход насць вы-

ка рыс тоў ваць аб' яд наў чую пры ро ду 

між на род ных ар га ні за цый для кан са-

лі да цыі іх на ма ган няў у сфе ры гла баль-

най бяс пе кі. Па вод ле яго слоў, у гэ тым 

пла не важ ным кро кам маг ла б стаць 

не фар маль ная су стрэ ча ге не раль ных 

сак ра та роў ААН, АБ СЕ, ШАС, СНД, 

НА ТА і АДКБ у мэ тах аб мер ка ван ня 

на за па ша ных пы тан няў за бес пя чэн ня 

ста біль нас ці ў све це.

Ін шы важ ны мо мант — вя дзец ца 

шмат раз моў аб спа лу чэн ні роз ных ін-

тэ гра цый ных пра цэ саў — Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за, іні цы я ты вы «По яс 

і шлях», ін шых. «Ра зам з тым, на на шу 

дум ку, мы па він ны быць больш ак тыў ны-

мі ў рас пра цоў цы і рэа лі за цыі су мес ных 

пра ек таў у важ ных для на шых дзяр жаў 

сфе рах: хар чо вая бяс пе ка, транс парт і 

ла гіс ты ка, энер ге ты ка, іна ва цый ныя тэх-

на ло гіі», — упэў не ны Прэ зі дэнт.

Ён так са ма ад зна чыў, што кі раў ні кі 

дзяр жаў ШАС пры ня лі на са мі це шэ раг 

да ку мен таў, на кі ра ва ных на да лей шае 

ўзмац нен не ба раць бы з тэ ра рыз мам і 

зла чын най дзей нас цю, — Бе ла русь цал-

кам пад трым лі вае гэ тыя ра шэн ні і га то ва 

да прак тыч на га ўза е ма дзе ян ня.

Яшчэ Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў 

над звы чай ную важ насць больш цес на га 

ўза е ма дзе ян ня па ак ту аль ных для ўсіх 

пы тан нях за бес пя чэн ня ін фар ма цый най 

бяс пе кі і ба раць бы з кі берз ла чын ства мі.

Пад вод зя чы вы нік, ён за явіў, што пры-

кла дам эфек тыў на га су пра цоў ніц тва на 

пра сто ры ШАС мо гуць быць Кі тай і Ра сія 

— та ва ра аба рот у іх знач ны і пра цяг вае 

рас ці. Пра цэс раз ві ва ец ца без шу му, і 

ця пер з та кім ста но ві шчам рэ чаў лі чац ца 

ўсе гуль цы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ся з 

прось бай да буй ных су свет ных дзяр жаў, 

у тым лі ку прад стаў ле ным у ШАС, каб яны 

ў су пра цоў ніц тве так са ма не за бы ва лі аб 

ма лых і ся рэд ніх кра і нах, больш ак тыў на 

ўклю ча лі іх у ган даль, у эка на-

міч нае ўза е ма дзе ян не.

АБ' ЯД НАЦЬ, 
А НЕ СУ ТЫ КАЦЬ

Сіс тэ ма гла баль най бяс пе кі 
тра шчыць па швах

Аб гэ тым за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка, пры ма ю чы ўдзел у са мі це Шан-

хай скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва ў Біш ке ку. Да рэ чы, па вы ні ках па ся-

джэн ня бы ла пад пі са на Біш кек ская дэк ла ра цыя, а так са ма ка ля 20 ін шых 

да ку мен таў.

Сяб роў ства са «Звяз дой» у Іры ны 

ГА ПЕ Е ВАЙ, стар ша га на ву ко ва га 

су пра цоў ні ка Шкло ўска га ра ён на га 

гіс то ры ка-края знаў ча га му зея, па ча-

ло ся, воб раз на ка жу чы, са здым ка на 

пер шай па ла се га зе ты.

— Гэ та бы ло пад час ві зі ту Прэ зі дэн-

та ў наш ра ён, — усмі ха ец ца яна. — Я 

су пра ва джа ла ад ну ра сій скую мас тач ку, 

якая ўдзель ні ча ла ў пле нэ ры і збі ра ла ся 

па да рыць кі раў ні ку дзяр жа вы кар ці ну з 

края ві да мі Шкло ўшчы ны. І гэ ты ўра чыс ты 

мо мант зняў фо та ка рэс пан дэнт «Звяз ды». 

І я, як той ка заў, тра пі ла ў эпа халь ны кадр. 

Ён вый шаў на пер шай ста рон цы. Прэ зі дэнт 

і ва кол лю дзі, ся род якіх і я. Гэ ты зды мак 

я вы ра за ла і за хоў ваю па сён няш ні дзень. 

Да рэ чы, яго ко пія ў па вя лі ча ным па ме ры 

раз ме шча на ў нас у му зеі. Праў да, на ёй 

мя не ня ма — пры апра цоў цы здым ка част-

ку да вя ло ся аб рэ заць. А вось га зе ту я ця-

пер вы піс ваю рэ гу ляр на. Ку піць яе ў кі ёс ку 

праб ле ма, не заў сё ды пра да ец ца — вы пі-

саць на дзей ней. Мне ў ёй па да ба ец ца ўсё: 

і тое, што яна на бе ла рус кай мо ве, і тое, 

што ў ёй так шмат ці ка вых руб рык. З за-

да валь нен нем чы таю ўсё, што да ты чыц ца 

ар хеа ло гіі, гіс то рыі — гэ та мае про філь ныя 

тэ мы. Вель мі ці ка выя ўклад кі ў га зе ту, шы-

коў ныя фо та. Ка лі ўпер шы ню вы піс ва ла, 

шка да бы ло гро шай. Але я па ба чы ла яе 

на паў нен не і пе ра ка на ла ся, што яно та го 

вар та. Ка рыс та ю ся па ра да мі для са да во-

даў і ага род ні каў, бя ру на ўзбра ен не не ка-

то рыя пры ёмы пры пра вя дзен ні эк скур сій. 

Ад ным сло вам, га зе та ста ла для мя не муд-

рым да рад цам і доб рым сяб рам.

А кар ці ну, да рэ чы, Прэ зі дэнт пе ра даў 

нам у му зей са сло ва мі, што гэ ту пры га-

жосць па він ны ба чыць і ін шыя. Мы та ды 

як раз толь кі ад кры лі ся, і не ха па ла экс па-

на таў. Вель мі бы лі ўдзяч ныя за та кі па да ру-

нак. Ця пер у нас шмат ці ка ва га, а тая кар ці-

на зай мае па чэс нае мес ца ў экс па зі цыі.

За пі са ла Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та аў та ра.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»

І мы там бы лі!І мы там бы лі!

ПА ДА РОЖ ЖА 
Ў ПЧА ЛІ НАЕ 
ЦАР СТВА

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

КАБ НЕ ПЛА ЦІЦЬ ДВОЙ ЧЫ
Ні ў якім ра зе не кла дзі це «плас тык» пра яз но га 

по бач з бан каў скі мі карт ка мі. А лепш — на сі це карт ку ў фоль зе

Я так са ма па лі чыў, што гэ ты 

вы раб упа рад куе і за ха вае ўсе 

мае карт кі, узяў і зра біў карт хол-

дар сва і мі ру ка мі. Маё што дзён нае 

жыц цё змя ні ла ся ў леп шы бок. У 

ад ным мес цы ў мя не бы лі су ме-

шча ны пра яз ны на мет ро, аў то бус 

і трам вай; зар плат ная бан каў ская 

карт ка; «плас тык» ін тэр нэт-бан-

кін гу май го лю бі ма га бан ка і кар-

та ла яль нас ці май го най леп ша га 

ма га зі на. Усё пад ру кой. Карт-

хол дар з гэ тым на бо рам кар так 

я не змя няю ўжо мі ні мум тры га-

ды. Дак лад ней — не мя няў. Мая 

зар плат ная карт ка ста ла злёг ку 

сці рац ца і па тра ба ва ла за ме ны. 

У ад дзя лен ні бан ка мне па ра і лі 

ўзяць больш су час ную карт ку з 

чы пам, тую, якая бес кан так та вая. 

Па ра і лі, але па пя рэ дзі лі...

Аказ ва ец ца, ця пер, ка лі я пад ня-

су свой карт кат ры маль нік да тур-

ні ке та на стан цыі мет ро, каб та кім 

чы нам ак ты ві за ваць мой плас ты ка-

вы пра яз ны, то ў мя не ад на ча со ва 

спі шуць 65 ка пе ек і з бан каў скай 

карт кі. Як так? Але я не жа даю пла-

ціць за ад ну па езд ку двой чы. Хто 

вер не мне за ліш не апла ча ныя гро-

шы? Аказ ва ец ца, ужо ні хто ні чо га 

не вер не. І вось ча му.

Усе мы, на вед ва ю чы мет ро, 

апры ёры па він ны ве даць пэў ныя 

ін струк цыі. За раз пад рых та ва ны і 

вы ве ша ны ў мет ро і на сай це но-

выя пра ві лы пра хо ду па са жы раў 

на стан цыі мет ра па лі тэ на праз аў-

та ма тыч ны тур ні кет з вы ка ры стан-

нем жэ то на, пра яз но га бі ле та на 

бес кан так та вай смарт-кар це і бан-

каў скай бес кан так та вай кар ты.

Там га во рыц ца, што ка лі пас ля 

раз мя шчэн ня ў зо не счыт ван ня 

бес кан так та вай смарт-кар ты чут-

ны гу ка вы сіг нал і на ін фар ма цый-

ным таб ло тур ні ке та вы свят ля ец-

ца над піс «СКОН ЧА НЫ ПА ЕЗД-

КІ», «НЕ ГОД НЫ», «НЕ ЧЫ ТАЕ», 

«РА НА» — гэ та азна чае, што ўва-

ход на стан цыю не да зво ле ны, а 

карт ка не пры ма ец ца тур ні ке там 

па ад ной з пры чын.

Спа дзя ю ся, мой 

подз віг бу дзе ацэ не ны. 

Бо, вы кон ва ю чы 

ба я вое за дан не, 

я атры ма ла вы твор чую 

траў му. На ват у 

мас кі ро вач най 

экі пі роў цы ад на з 

пчол зра зу ме ла, што 

ў свя тая свя тых тра піў 

чу жы нец, і ўджа лі ла 

мя не ў не пры кры ты 

па лец. Ён рас пух на 

ва чах. Але гас па дар 

ад ра зу ж знай шоў ся, 

што ска заць: «Не 

хва люй це ся, гэ та 

са мая на дзей ная 

пры шчэп ка ад 

пра сту ды». Ну што ж, 

пра ве рым.

«Звяз да» вы свят ля ла, 
як ро біц ца 

пра віль ны мёд

СТАР. 2 Мя до вы па кой.

Пач нём з дро бя зяў. У га рад ско га жы ха ра аба вяз ко ва 

ёсць цэ лы стос плас ты ка вых кар так, бан каў скіх, 

пра яз ных, крам ных, лю бых. У гэ тым вы пад ку спат рэ бяц ца 

свое асаб лі выя ві зі тоў ні цы — зу сім не ца цан кі, а ак се су а ры, 

якія здаў на лі чы лі ся ад ным з пры кмет са цы яль на га 

і дзе ла во га ста ту су. Ін шая наз ва — карт хол дар, утво ра нае 

ад анг лій скіх слоў «card» і «holder» — на огул карт кат ры маль нік.

Зды мак для га зе ты

Баль ні ца сяст рын ска га до гля ду ў вёс цы Ша-

пя ле ві чы Круг лян ска га ра ё на за сна ва на во сем 

га доў та му на ба зе сель скай участ ко вай баль-

ні цы — ра вес ні цы вы зва лен ня Бе ла ру сі. Ка лі 

дак лад ней, пер ша га жніў ня 1944 го да ў ад ной з 

аца ле лых хат (вёс ку спа лі лі, за ста ло ся толь кі сем 

па бу доў) бы ла ад чы не на ля кар ня: лю дзі хва рэ лі 

на ма ля рыю, сып ны тыф. А ця пер у сце нах баль-

ні цы знай шлі са бе пры ту лак двац цаць ня мог лых 

і адзі но кіх ста рых. Ім да па ма гае ме ды цын скі пер-

са нал — сёст ры, са ні тар кі, ку ха ры, пад соб ныя 

ра бо чыя, за гад чык гас па дар кі. На дзя жур най 

зме не, ка лі мне да вя ло ся на ве даць гэ тую мі ла-

сэр ную ўста но ву, пра ца ва лі Тац ця на ВЛА ДЫ КА, 

Та ма ра ША РОЙ КА, Ла ры са ШМЯР КО, На тал ля 

ША РА ПА ВА, Ва лян ці на ПА ЛУ ДА, Воль га АСЕЦ-

КАЯ (усе яны на гэ тым фо та).

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


