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Цэнтральная выбарчая камiсiя зарэгiстравала кандыдатамi ў прэзiдэнты Андрэя Дзмiтрыева, Ганну Канапацкую,
Аляксандра Лукашэнку, Святлану Цiханоўскую i Сяргея
Чэрачня. Менавiта ў такiм парадку прозвiшчы ўдзельнiкаў сёлетняй выбарчай кампанii будуць размешчаныя ў
бюлетэнях для галасавання.

Анатоль ГЛАЗ,
начальнiк упраўлення
iнфармацыi i лiчбавай
дыпламатыi —
прэс-сакратар МЗС:

«Беларускi народ
сам зробiць свой
выбар без падказкi
«добразычлiўцаў»
звонку. Нi Еўрасаюз,
нi хто-небудзь iншы
з боку не будзе
вызначаць ход
выбарчага працэсу
ў нашай краiне. Мы
адкрытыя (i даказваем
гэта на практыцы)
для раўнапраўнага
i ўзаемапаважлiвага
дыялогу з нашымi
еўрапейскiмi
партнёрамi. I такi
дыялог iдзе, прытым
з пазiтыўнымi
вынiкамi для
кожнага боку,
з прамым эфектам
для грамадзян Беларусi
i ЕС. Але гэта
не значыць, што мы
пацерпiм цiск на нашы
судовую, праваахоўную
i выбарчую сiстэмы,
тым больш пагрозы,
адкуль бы яны
нi зыходзiлi».

ЦВК адмовiла ў рэгiстрацыi кандыдату ў прэзiдэнты Вiктару
Бабарыку на падставе парушэння патрабавання Выбарчага
кодэкса адносна ўдзелу замежных арганiзацый i грамадзян у
выбарчай кампанii. Старшыня ЦВК Лiдзiя Ярмошына спаслалася
на звесткi Камiтэта дзяржаўнага кантролю аб фактах выкарыстання Вiктарам Бабарыкам замежнай фiнансавай дапамогi ў
iнтарэсах выбарчай кампанii. Акрамя таго, нагодай для адмовы
магла стаць неадпаведнасць пададзенай дэкларацыi аб даходах
прэтэндэнта фактычным даходам. На пасяджэннi ЦВК прагучала
iнфармацыя з матэрыялаў расследавання, якое адбываецца ў
гэты час у адносiнах да Вiктара Бабарыкi.
Неадпаведнасць гадавога даходу жонкi прэтэндэнта, якi ўказаны ў дэкларацыi, фактычнаму, а таксама недастатковая колькасць верыфiкаваных тэрытарыяльнымi камiсiямi подпiсаў у
падтрымку вылучэння кандыдатам у прэзiдэнты сталi нагодай
для адмовы ў рэгiстрацыi Валерыю Цапкалу.
Алег Гайдукевiч, Юрый Ганцэвiч, Юрый Губарэвiч, Наталля
Кiсель, Вольга Кавалькова, Мiкалай Казлоў, Уладзiмiр Няпомняшчых i Аляксандр Таболiч, iнiцыятыўныя групы якiх раней
таксама былi зарэгiстраваныя, не падавалi дакументаў на рэгiстрацыю iх кандыдатамi.

Прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі
правялі перагаворы ў Маскве
аб супрацоўніцтве ў энергетычнай сферы
Прэм'ер-міністр Беларусі Раман ГАЛОЎЧАНКА адзначыў
асаблівы характар беларуска-расійскіх адносін. «Прамыя
кантакты і нацэленая на канкрэтныя дасягненні работа на
ўрадавым узроўні маюць у цяперашніх умовах прынцыпова важнае значэнне, — сказаў ён. — Новы склад урада
захоўвае нацэленасць на дасягненне ўзаемавыгадных
рашэнняў па ўсіх актуальных пытаннях. Разлічваем, што
саюзніцкі характар нашых адносін дазволіць знаходзіць
кампрамісы па ўсіх адчувальных для абодвух бакоў пытаннях. Нават самая прагматычная пазіцыя, на наш погляд, павінна ўлічваць не толькі імгненныя або кароткатэрміновыя камерцыйныя інтарэсы, але і ўвесь комплекс
адносін, які складаецца гадамі і дзесяцігоддзямі».
Ва ўмовах пандэміі, крызісных з'яў у эканоміках усяго свету,
на думку кіраўніка беларускага ўрада, «трэба не дзяліць, а быць
разам і ад гэтага быць мацнейшымі».
Раман Галоўчанка запэўніў, што, нягледзячы на падзенне
тавараабароту паміж краінамі, Расійская Федэрацыя застаецца
ключавым гандлёвым партнёрам Беларусі. «Мы па тавараабароце, па нашых разліках, на 22 % за мінулы перыяд знізіліся.
Сапраўды, расійскі экспарт больш пацярпеў, чым беларускі, гэта
звязана ў асноўным з вуглевадароднай тэматыкай. Але, вядома,
аб'ектыўная прычына гэтаму — не пагаршэнне адносін паміж
краінамі, не нейкія сістэмныя праблемы. Гэта знешнеэканамічная кан'юнктура і шэраг іншых крызісаў, якія наклаліся», — пракаментаваў ён.
«Але ўсё ж нельга не адзначыць і не прызнаць той факт, што
не менш адчувальным момантам з'яўляецца ўзаемна страчаная
выгада ад захаваных бар'ераў, выключэнняў і абмежаванняў
па доступе на ўнутраныя рынкі, — дадаў беларускі прэм'ер. —
Мы з гэтым змагаемся і на двухбаковай аснове, і ў рамках
еўразійскай інтэграцыі. Тым не менш такія факты працягваюць
заставацца».
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Гэтыя прыгожыя кусты з далёкага азіяцкага вострава па-японску называюцца «хакура». Яны нядрэнна сябе адчуваюць у Гомельскім доследным лясгасе,
які па выніках работы летась прызнаны найлепшым у краіне. Начальніку лесагадавальніка Ліліі ГУЛЯЕВАЙ ёсць чым ганарыцца і на што дзівіцца.

Па палiчках

ЛЕТА. ВIЦЕБСК.
ФЕСТЫВАЛЬ
Ужо 29-ы раз прагучаць
у лiпенi прывiтальныя акорды
мiжнароднага фестывалю
мастацтваў «Славянскi базар
у Вiцебску» — сёлета ўпершыню
выключна пад адкрытым
небам. З улiкам складанай
эпiдэмiялагiчнай сiтуацыi
i закрытасцi многiх гранiц
аргкамiтэт вымушаны быў
iстотна перагледзець i скарацiць
праграму, тым не менш пакiнуўшы
ў шчыльным музычным графiку
самыя цiкавыя, яскравыя i любiмыя
гледачамi падзеi. Пра апошнiя
змены ў афiшы i асаблiвасцi
сёлетняга форуму напярэдаднi
яго адкрыцця даведалiся
карэспандэнты «Звязды».
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Пачалася акрэдытацыя ўдзельнiкаў i гасцей XXIX Мiжнароднага
фестывалю мастацтваў «Славянскi базар у Вiцебску».
На здымку: удзельнiца фестывалю Дзiяна АМЕЛЬЧАНКА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Эксперты прагназуюць рост цэн на нафту
да $100 за бараль
У найблiжэйшыя гады цэны
на нафту паднiмуцца вышэй за
адзнаку 100 долараў за бараль
з-за скарачэння яе здабычы,
а таксама знiжэння iнвестыцый
у галiну, прыводзiць газета The
Wall Street Journal меркаваннi
шэрагу экспертаў. «Цiск недафiнансавання будзе вельмi сур'ёзны. Некаторым вытворцам
стане рэальна складана працягваць здабычу», — лiчыць аналiтык
хэдж-фонду Northern Trace Capital Трэвар Вудс. Ён упэўнены, што
планка ў 150 долараў за бараль можа быць лёгка дасягнута да
2025 года. Яго калегi, чые думкi таксама прыводзiць WSJ, упэўненыя, што вымушанае прыпыненне прадпрыемстваў, а таксама
паралiч паветраных перавозак у свеце з-за эпiдэмii каранавiруснай iнфекцыi ўжо залажылi тэндэнцыю сусветнага знiжэння выдаткаў на сыравiну.

Урад Харватыi скароцiць склад кабiнета
Склад новага ўрада, кансультацыi адносна якога цяпер праводзiць Андрэй Пленкавiч, лiдар партыi «Харвацкая дэмакратычная супольнасць», якая перамагла на парламенцкiх выбарах
5 лiпеня, будзе паменшаны ў параўнаннi з папярэднiм кабiнетам
мiнiстраў. «Частка членаў гэтаISSN 1990 - 763X
га ўрада застанецца, а частка
пяройдзе ў Сабор (аднапалатны парламент. — «Зв.»). Частка
новых [мiнiстраў. — «Зв.»] далучыцца», — адзначыў у гутарцы
з журналiс тамi Пленкавiч, але

ЧЫМ
«ПАДКАРМIЦЬ»
IМУНIТЭТ?

Запрашальнiк

Моц нашага «шчыта ад вiрусаў» напрамую залежыць
ад таго, што знаходзiцца ў нас на талерцы

Фота БелТА.

Не дзяліць,
а быць разам

Фота БелТА.

Ва ўрадзе

не ўдакладнiў колькасць будучых мiнiс тэрстваў. Як iнфармаваў лiдар ХДС, новы склад
кабiнета будзе абвешчаны пасля апублiкавання Дзяржаўнай
выбарчай камiсiяй афiцыйных
вынiкаў. Як вядома, на выбарах
у 151-месцавы парламент Харватыi 10-га склiкання пераканаўчую перамогу атрымала ХДС —
66 мандатаў плюс яшчэ 10 месцаў каалiцыйных партнёраў.

У Еўропе вырас попыт на дамы на колах
Надышоў сезон адпачынкаў,
i на фоне пандэмii каранавiруса ўсё больш людзей адмаўляюцца ад далёкiх пералётаў i
перапоўненых гасцiнiц. Толькi ў
маi жыхары ФРГ набылi звыш
10 тысяч новых трэйлераў —
амаль на трацiну больш, чым
летась. У Iспанii попыт на кемперы таксама вырас — на 20 працэнтаў. Усяго цяпер у Еўропе
каля 5 мiльёнаў уладальнiкаў жылых аўтафургонаў. Прыкладна
2 мiльёны «караванаў» ўжо ў дарозе. «Еўрапейскi рынак развiваецца, ён усё больш арыентаваны на маладых, спартыўных
людзей. Таму аў тадамы i карыстаюцца такой папулярнасцю,
апошнiм часам — i ў краiнах Усходняй Еўропы», — адзначыў
Фрэнк Вiлi, камерцыйны дырэктар кампанii Benimar, якая ўжо
больш за 40 гадоў займаецца вытворчасцю i пастаўкай жылых
аўтафургонаў, перадае Euronews. Вырасла цiкавасць i да арэнды
трэйлераў. Толькi на адной з анлайн-платформаў бранiравання
Yescapa зарэгiстравана адпаведных запытаў на 60 працэнтаў
больш, чым летась.

КОРАТКА

— Не iснуе нiводнага прадук та харчавання, здольнага знiшчыць вiрусную iнфекцыю: нi «модны» COVID-19,
нi банальнае ВРЗ, — кажа намеснiк
генеральнага дырэктара па стандартызацыi i якасцi прадуктаў харчавання РУП «Навукова-практычны цэнтр
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi
па харчаваннi», кандыдат тэхнiчных
навук, дацэнт Алена МАРГУНОВА. —
Але ёсць шэраг прадуктаў, якiя з'яўляюцца iмунамадулятарамi. Прытрымлiваючыся пэўных рэкамендацый, можна ўзмацнiць ахоўныя функцыi арганiзма, а значыць, больш эфектыўна
супрацьстаяць iнфекцыям.

• Колькасць насельнiцтва гарадоў-спадарожнiкаў
Мiнска павялiчваецца.
• У пункце пропуску
«Да ма ча ва» ўста ля ва лi
новае вагавымяральнае
абсталяванне.
• ЮНIСЕФ у Беларусi i
БАТЭ стануць партнёрамi
па развiццi iнклюзii праз
спорт.
• Чартары ў Тунiс адкладзеныя як мiнiмум да
22 лiпеня.
• Танцавальны калектыў БДПУ стаў прызёрам
фестывалю Global Internet
Dance.
• Бясплатны анлайнрэсурс па ўсвядомленым
бацькоўстве створаны ў
Беларусi.

Вы здзiвiцеся, але найважнейшым прадуктам для ўмацавання iмунiтэту з'яўляецца... вада. Сакрэт у тым, што вада павiнна
быць якаснай, а з гэтым у сучаснага чалавека вялiкiя праблемы.
— Каб стаць iмунамадулятарам, пiтная
вада, здабытая з артэзiянскай свiдравiны,
пры неабходнасцi павiнна прайсцi шэраг
такiх спецыфiчных тэхналагiчных аперацый, як абез жа лез ван не, па мяк чэн не,
шмат сту пень ча тая фiльтра цыя. Чыс тыя,
вiльготныя слiзiс тыя — гэта першы бар'ер на шляху вiруса, — адзначае
суразмоўнiца.
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АСА АТАКУЕ РАПТОЎНА
Як засцерагчыся
ад крылатых агрэсараў?

• Паступлення бюджэтнага пакета дакументаў на
2021 год у парламенце чакаюць восенню.
• Краiны ЕАЭС маюць
намер сумесна рэалiзаваць касмiчны праект.

Крынiца жыцця

Пры ўсiх вы го дах ле та
ёсць у iм адзiн мiнус —
рэзка ак тывiзуюцца небяспечныя насякомыя. Восы, пчолы, чмялi i шэршнi
асаблiва заўважны ў цёплае надвор'е i ў другой
палове лета, калi спее садавiна. Няпрошаныя госцi
могуць да вас прычапiцца, калi вы варыце варэнне, праветрываеце пакой
без маскiтнай сеткi альбо
проста выйшлi пагуляць у
яркiм адзеннi. Вынiк уджалення можа быць вельмi
сумны.
Шырока вядомы выпадак у
Слуцку, якi адбыўся ў вераснi
2018 года. Тады восы атакавалi мужа i жонку — яны вылецелi з саломы на прысядзiбным
участку i напалi на сужэнцаў.
Муж чы на атры маў ча ты ры
ўкусы, але пагаршэння стану
не адчуў. А вось жанчыне не
пашанцавала — раз'юшаныя
насякомыя пачалi яе кусаць

у вобласцi грудзей i жывата.
Пры дапамозе дыхлафосу муж
разагнаў рой. Жанчына зайшла ў дом i пачала задыхацца. Медыкi выратаваць яе не
здолелi...
Тады ж, у 2018-м, восы сумна адзначылiся i ў Гродне, дзе

напалi на дзяцей у садку. Тады
ў бальнiцу трапiла пяцёра малых. Хэпi-эндам скончылася
гiсторыя ў Мсцiслаўскiм раёне,
дзе мясцовую жыхарку атакавалi шэршнi, — яе, на шчасце,
удалося выратаваць
супрацоўнiкам МНС.
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