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Эфi о пiя, Су дан i Егi пет кан флiк ту юць з-за Нi ла
Пла цi на «Ад ра джэн не», якая бу ду ец ца ў Эфi о пii на Бла кiт ным 

Нi ле, за паў ня ец ца ва дой. Гэ та, як сцвяр джа юць спе цы я лiс ты, вi-

даць на спа да рож нi ка вых здым ках. Су дан i Егi пет асце ра га юц ца, 

што ў вы нi ку ра бо ты эфi оп скай ГЭС у Нi ле мо жа ўзнiк нуць вост ры 

не да хоп ва ды, якi пры вя дзе да шмат лi кiх са цы яль на-эка на мiч ных 

i эка ла гiч ных праб лем у гэ тых кра i нах. На пя рэ дад нi Ка iр за пы таў 

ва ўра да Эфi о пii апе ра тыў ныя афi цый ныя тлу ма чэн нi па гэ тым 

пы тан нi. «Эфi о пiя за яў ляе, што мае на мер вы ка рыс тоў ваць ва ду 

ў асноў ным для вы твор час цi элект ра энер гii з мэ тай у да лей шым 

стаць най буй ней шым на кан ты нен це экс пар цё рам энер ге тыч ных 

рэ сур саў. У сваю чар гу, Егi пет, дзе па ста ян на рас це коль касць 

на сель нiц тва, якая ўжо пе ра вы шае сто мiль ё наў ча ла век, за яў-

ляе пра свае гiс та рыч ныя пра вы на во ды Нi ла, якi за бяс печ вае 

90 пра цэн таў па трэ бы дзяр жа вы ў вод ных рэ сур сах», — рас тлу-

ма чыў Ахмед Са лi ман, на ву ко вы су пра цоў нiк Chatam House's 

Africa programme. Як вя до ма, пра ект «Ад ра джэн не» стар та ваў у 

2011 го дзе. Яго кошт пе ра вы шае 4,6 мiль яр да до ла раў. Эфi о пiя, 

Су дан i Егi пет спра бу юць да сяг нуць да моў ле нас цi па тэр мi нах i 

аб' ёмах за паў нен ня i пра вi лах экс плу а та цыi пла цi ны, але па куль 

не прый шлi да кам пра мi су.

Азi яц кiя бiр жы пай шлi ў мi нус, 
ад нак пас ля пад ка рэк цi ра ва лi ся

Фон да выя рын кi Азi яц ка-Цi ха акi ян ска га рэ гi ё на (АЦР) на пя-

рэ дад нi за вяр шы лi тар гi ў мi ну се. 

Кi тай скiя iн дэк сы стра цi лi больш 

за 4 %, пе ра жыў шы най гор шы 

дзень з па чат ку пан дэ мii ка ра-

на вi ру са. Iн дэкс CSI 300, у раз-

лiк яко га ўва хо дзяць най буй ней-

шыя кам па нii з лiс тын гам у Шан-

хаi i Шэнь чжэ нi, упаў на 4,81 %, 

Shanghai Composite i Shenzhen Composite знi зiў ся на 4,5 % i 5,2 % 

ад па вед на. Iн ды ка та ры па нес лi най мац ней шыя стра ты з лю та-

га. Ган конг скi Hang Seng апус цiў ся на 2 %. Ак цыi аў та вы твор ца 

Geely Automobile Holdings Ltd. па тан не лi на 11,8 %, апы нуў шы ся 

ся род лi да раў па дзен ня. Кошт па пер стра ха вой кам па нii China Life 

Insurance ўпаў на 6,1%, апе ра та ра бiр жаў Hong Kong Exchanges & 

Clearing Ltd. — на 5,7 %. Па пе ры iн тэр нэт-гi ган та Tencent Holdings 

па тан не лi на 5,5 %. Япон скi iн дэкс Nikkei 225 апус цiў ся на 0,76 %. 

Зна чэн не паўд нё ва к арэй ска га iн дэк са Kospi змен шы ла ся на 0,82 %. 

Аў стра лiй скi iн дэкс S&P/ASX 200 стра цiў 0,69 %. Учо ра асноў ныя 

фон да выя рын кi рэ гi ё на за вяр шы лi тар гi ка рэк цый ным рос там, 

ад нак лiк вi да ваць па дзен не па боль шас цi па зi цый не ўда ло ся.

На Сон цы знай шлi «вог нi шчы»
НА СА i Еў ра пей скае кас-

мiч нае агенц тва апуб лi ка ва лi 

пер шыя здым кi, зроб ле ныя 

апа ра там «Со лар Ор бi тэр» з 

ад лег лас цi 77 мiль ё наў кi ла-

мет раў — гэ та пры клад на на 

паў да ро зе да свя цi ла. Не вя-

лi кiя, па доб ныя на вог нi шчы 

струк ту ры вы яў ле ны ўпер шы-

ню. На ву коў цы лi чаць, што яны на гад ва юць моц на па мен ша ныя 

пра ту бе ран цы. Маг чы ма, мi нi-ўспыш кi ады гры ва юць важ ную ро лю 

ў фе но ме не на грэ ву со неч най ка ро ны, якi за клю ча ец ца ў тым, што 

яна ў 200—500 ра зоў га ра чэй шая, чым слаi пад ёй. Здым кi бы лi 

зроб ле ны зон дам у рам ках пра ек та Solar Orbiter. Апа рат быў за-

пу шча ны з мы са Ка на ве рал у лю тым. Мяр ку ец ца, што ён змо жа 

пра ца ваць дзевяць га доў. Зонд аб ста ля ва ны дзя сят кам на ву ко вых 

пры бо раў i цеп ла ахо вай, якая да зво лiць яму па ды сцi да зор кi на 

40 мiль ё наў кi ла мет раў — блi жэй, чым уся кi iн шы спа да рож нiк, якi 

вы ву чаў Сон ца. З яго да па мо гай да след чы кi спа дзя юц ца атры маць 

но выя звест кi пра па во дзi ны най блi жэй шай да Зям лi зор кi.
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• Ка бi нет кам п'ю тар-

най та маг ра фii ад кры лi 

ў 5-й гар баль нi цы Мiн ска.

• Бе ла русь пра цяг вае 

пе ра га во ры з «Газп ра-

мам» аб знi жэн нi ца ны на 

газ у 2020—2021 га дах.

• Аб' ём прам выт вор час цi 

«Бел Джы» ў I паў год дзi вы-

рас на 11,3 %.

• У НАК Бе ла ру сi ўша-

ноў ва лi чэм пi ё наў i пры-

зё раў Алiм пi я ды-1980.

• Сан эпi дслуж ба на зва-

ла 13 пля жаў у Бе ла ру сi, 

дзе за ба ро не на ку пац ца.

• Пад пi сан не стра тэ-

гii раз вiц ця еў ра зiй скай 

iн тэ гра цыi да 2025 го да 

ча ка ец ца во сен ню ў Мiн-

ску.

КОРАТКА

Ужо 29-ы раз го рад над Дзвi ной пры мае Мiж на род ны 

фесты  валь мас тац тваў. Свя та тра ды цый на ад крыў кi раў нiк 

кра i ны.

У Вi цеб скiм лет нiм ам фi тэ ат ры Аляк сандр Лу ка шэн ка пры знаў-

ся: у гэ ты ўра чыс ты ве чар пе ра паў ня юць па чуц цi ра дас цi i го на ру 

за бе ла ру саў, якiя нi ко лi не ста но вяц ца на ка ле нi пе рад вы клi ка мi 

ча су. I «Сла вян скi ба зар», фес ты валь з яр кiм i цi ка вым лё сам, — 

прык лад та му.

«Яго гiс то рыя па ча ла ся ў да лё кiя 90-я на фо не ня прос та га вы-

бу доў ван ня но вых ад но сiн па мiж су ве рэн ны мi дзяр жа ва мi, ство-

ра ны мi з ас кеп каў ве лi зар най iм пе рыi. Фес ты валь за дум ваў ся 

як свя та друж бы брац кiх на ро даў: бе ла ру саў, ра сi ян, укра iн цаў. 

Чвэрць ста год дзя та му гэ та ве лi зар нае дзей ства маг ло ад пра-

вiц ца ў па да рож жа па га ра дах i вёс ках не аб дым на га Са вец ка га 

Са ю за, якi раз ва лiў ся. А сё ле та ён мог прос та стаць на паў зу, як 

гэ та зда ры ла ся з вя до мы мi су свет ны мi шоу i кон кур са мi. Але i та-

ды, i сён ня мы збе раг лi наш «Сла вян скi ба зар», на шу сла вян скую 

тра ды цыю. Ня гле дзя чы на за кры тыя гра нi цы, тут са бра лi ся са мыя 

яр кiя, ты ту ла ва ныя ар тыс ты Ра сii, Укра i ны, Бе ла ру сi — брац кiх нам 

на ро даў i рэс пуб лiк — i iн шых дзяр жаў. Інакш, на пэў на, i быць не 

маг ло», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па яго сло вах, «Сла вян скi ба зар» стаў сэр цам куль тур на га i 

ду хоў на га адзiн ства. I гэ тае сэр ца па вiн на бiц ца ў iмя га лоў най 

iдэi, за кла дзе най у асно ву фес ты ва лю: «Праз мас тац тва да мi ру i 

ўза е ма ра зу мен ня». Сён ня, ка лi ўсе кра i ны i на ро ды зна хо дзяц ца 

на мя жы гла баль на га геа па лi тыч на га кры зi су, пе ра дзе лу све ту, 

жыц цё ва важ на за ха ваць тра ды цыю, якая аб' яд ноў вае 

лю дзей, лi чыць Прэ зi дэнт.

Хто та кiя Бул га кi?
Мяс тэч ка Жы лi чы вя до ма з 

XV ста год дзя. Яно на ле жа ла кня-

зям Траб скiм, Хад ке вi чам, Са-

пе гам. У XVII ста год дзi тут бы ла 

ўзве дзе на крэ пасць: яе зем ля-

ныя ва лы ў 3-4 ча ла ве чыя рос ты 

част ко ва за ха ва лi ся да на шых 

ча соў. У XIX ста год дзi крэ пасць 

стра цi ла сваё зна чэн не. I як раз 

у гэ ты час Iг на цiй Бул гак на быў 

Жы лi чы ў Фран цiш ка Са пе гi.

— Фран цi шак Са пе га быў вя-

до мы аван ту рыст i па ста ян на меў 

па трэ бу ў гро шах, — апа вя дае 

ды рэк тар уста но вы куль ту ры 

«Жы лiц кi гiс та рыч ны комп-

лекс-му зей» Ула дзi слаў КУ ЛА-

КЕ ВIЧ. — Бул га кi па зы чы лi яму 

буй ную су му, i ў кошт па зы кi ён, 

на пэў на, ад даў iм гэ тыя зем лi.

Но выя ўла даль нi кi на мес цы 

ста рой крэ пас цi вы ра шы лi па бу-

да ваць па лац. Па лац у поў ным 

сэн се гэ та га сло ва. Каб пус цiць 

су се дзям пыл у во чы, каб кож ны 

пры по гля дзе на яго зра зу меў: 

ула даль нi кi — ба га ты 

i шля хет ны род.

Рыш та ван нi Баць каў шчы ныРыш та ван нi Баць каў шчы ны

«ВЕР САЛЬ» У ЖЫ ЛI ЧАХ

«Мы збе раг лi 
наш 

«Сла вян скi ба зар», 
на шу сла вян скую 

тра ды цыю»
Ме жы для мас тац тва 

за крыць не маг чы ма — пра гэ та 
за явiў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 

пад час цы ры мо нii ад крыц ця 
«Сла вян ска га ба за ру ў Вi цеб ску»

Ад шу каць свае ка ра нi — ад на з най важ ней шых ча ла ве чых 

па трэб. Сён ня ма ла хто ве дае на ват аб пра дзе дах-пра ба бу-

лях, не ка жу чы ўжо пра тых прод каў, якiя жы лi ра ней. Ад-

сюль — цi ка васць да гiс та рыч ных пом нi каў, ста ра даў нiх ся-

дзiб i па ла цаў. Ка лi знай сцi звест кi пра лёс улас ных прод каў 

скла да на, а ча сам не маг чы ма, то мож на да ве дац ца, як жы лi 

на на шай зям лi тыя лю дзi, пра якiх вя до ма гiс то ры кам.

На пра сёл ку ка ля ва рот з над пi сам «Ува га! Бу даў нi чы аб'-

ект» — ма шы ны з мiн скi мi ну ма ра мi. За ва ро та мi — ве лiч ны 

фа сад па ла ца ў бу даў нi чых ля сах. Гэ тым ле там мно гiя бе ла-

ру сы «ад кры ва юць для ся бе Бе ла русь». У ся дзi бу Бул га каў 

у Жы лi чах (Кi раў скi ра ён Ма гi лёў шчы ны) ту рыс ты пры яз-

джа юць за сот нi кi ла мет раў.

Учо ра ў Мiн ску прай шло 

чар го вае па ся джэн не Еў-

ра зiй ска га мiж ура да ва га 

са ве та, упер шы ню сё ле-

та — у рэ жы ме воч най су-

стрэ чы. У ста лi цу Бе ла ру сi, 

якая ў 2020 го дзе стар шын-

ствуе ў ор га нах ЕА ЭС, пры-

еха лi ўсе кi раў нi кi ўра даў 

дзяр жаў — чле наў саю  за, 

а так са ма Мал до вы — кра-

i ны-на зi раль нi ка.

Па ра дак дня мiнск ага са мi-

та прэм' е раў уклю чаў шы ро кi 

спектр пы тан няў еў ра зiй скай 

iн тэ гра цыi ў сфе рах ганд лю, 

функ цы я на ван ня ўнут ра на га 

рын ку, кан ку рэн цыi, пра мыс-

ло вас цi, тэх нiч на га рэ гу ля ван-

ня i iн шых. Тра ды цый на ра бо-

та Мiж урад са ве та па ча ла ся з 

пы тан няў аб лiк вi да цыi бар' е-

раў у рам ках функ цы я на ван ня 

ўнутра  на га рын ку са ю за.

Ад но з най важ ней шых пы-

тан няў па рад ку дня са мi ту — 

мар кi роў ка та ва раў срод ка мi 

iдэн ты фi ка цыi.

На раз гляд кi раў нi коў ура даў 

«пя цёр кi» быў вы не се ны так са ма 

комп лекс ны план у га лi не ахо вы 

зда роўя i са нi тар на-эпi дэ мi я ла-

гiч най бяс пе кi на сель нiц тва.

Прэм' е ры раз гле дзе лi пра-

ект мiж дзяр жаў най пра гра мы 

па су пра цоў нiц тве кра iн ЕА ЭС 

у сфе ры ака зан ня кас мiч ных i 

геа iн фар ма цый ных па слуг на 

асно ве дыс тан цый на га зан-

дзiра  ван ня Зям лi.

Ува зе Мiж урад са ве та бы лi 

прад стаў ле ныя кар та раз вiц ця 

аг ра iн дуст рыi ЕА ЭС i кар та iн-

дуст ры я лi за цыi са ю за. Або два 

пра ек ты пра ду гледж ва юць 

звод iн фар ма цыi аб буй ных 

пра ек тах, якiя рэа лi зу юц ца, што 

да зво лiць парт нё рам па са ю зе 

пры фар мi ра ван нi на цы я наль-

ных пла наў раз вiц ця i iн вес ты-

цый ных пра грам вы клю чыць 

дуб лi ра ван не вы твор час цяў, 

улiч ваць тэн дэн цыi раз вiц ця, 

эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць 

кам пе тэн цыi ад но ад на го.

Па ся джэн не Еў ра зiй ска га 

мiж ура да ва га са ве та прай шло 

ў вуз кiм i па шы ра ным скла дзе, 

усе 18 пы тан няў па рад ку дня 

бы лi раз гле джа ны, лiк вi да ва на 

ка ля дзя сят ка бар' е раў.

Больш пад ра бяз на пра вы-

нi кi са мi ту чы тай це ў най блi-

жэй шым ну ма ры да дат ку «Со-

юз—Евразия».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

МI НУС БАР' Е РЫ, 
ПЛЮС УМО ВЫ ДЛЯ IНА ВА ЦЫЙ

ЕА ЭСЕА ЭС
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«Ве даю, што гэ тая су стрэ ча 

(Між урад са вет. — «Зв.») — пэў-

ны крок у па глыб лен ні ад но сін 

у ЕА ЭС, пры нам сі, ха це ла ся б, 

каб так бы ло, — ска заў кі раў нік 

бе ла рус кай дзяр жа вы. — Аб мен 

мер ка ван ня мі ад быў ся вель мі 

сур' ёз ны».

Бе ла русь і Ар ме нію аб' яд ноў-

ва юць ад ноль ка выя праб ле мы ў 

ЕА ЭС, за ўва жыў бе ла рус кі лі-

дар. «У нас па доб ныя эка но мі кі, 

мы аба пі ра ем ся на рэ аль ны сек-

тар эка но мі кі, у нас ня ма вя лі кіх 

за па саў вуг ле ва да ро даў, як у 

ін шых на шых ка лег. Яшчэ, мо-

жа, кір гі зы ў та кой жа сі ту а цыі, 

хоць, маг чы ма, у ней кай сту пе ні 

ім пра сцей. На ват пры па дзен ні 

цэн (на вуг ле ва да ро ды — «Зв.») 

Ка зах стан і Ра сія ма юць вя лі кія 

маг чы мас ці. У нас гэ тых маг чы-

мас цяў ня ма», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

На жаль, шмат да моў ле нас-

цяў у ЕА ЭС па куль за ста юц ца 

ня вы ка на ны мі, да даў Прэ зі-

дэнт.

«У нас яшчэ бар' е раў до-

сыць, між дзяр жаў ныя гра ні-

цы ў нас да ве дзе ны ў су вя зі з 

бар' е ра мі да та кой сту пе ні, што 

біз нес час та ка жа: вы ўжо ўста-

люй це гра ні цы па між дзяр жа-

ва мі, нам бу дзе пра сцей і ляг-

чэй. Ужо на ват біз нес пра гэ та 

за яў ляе. Быц цам ня ма гра ніц, 

а на пру жан не на гра ні цы праз-

мер нае. Вы гэ та не горш за мя-

не ад чу ва е це. Та му ёсць над 

чым пра ца ваць. Але вель мі б 

ха це ла ся, каб су стрэ ча прэм' е-

раў да ла штур шок вы ра шэн ню 

гэ тых праб лем».

Ні кол Па шы нян лі чыць, што 

праб ле мы ў раз віц ці Еў ра зій-

ска га эка на міч на га са ю за ўдас-

ца вы ра шыць, ка лі на гэ та бу-

дзе па лі тыч ная во ля кі раў ніц тва 

кра ін-удзель ніц.

Па вод ле яго слоў, пра ве дзе-

нае ў Мін ску па ся джэн не між-

ура да ва га са ве та ЕА ЭС бы ло 

«вель мі эфек тыў нае». Ба кам 

уда ло ся ўзгад ніць асноў ныя 

па ды хо ды і пра су нуц ца ў лік ві-

да цыі бар' е раў. Ні кол Па шы нян 

вы ка заў упэў не насць, што краі -

ны ЕА ЭС пра цяг нуць пра цэс 

зблі жэн ня і лік ві да цыі пе ра шкод 

на роз ных уз роў нях.

«Шмат да моў ле нас цяў у ЕА ЭС 
па куль за ста юц ца ня вы ка на ны мі»

«Бу да ваць са юз ныя ад но сі ны мы па він ны 
на вы ключ на раў на праў най асно ве»

Гэ та бы ло пад крэс ле на кі раў ні ком бе ла-

рус кай дзяр жа вы на су стрэ чы са стар шы-

нёй ура да Ра сій скай Фе дэ ра цыі Мі ха і лам 

Мі шус ці ным.

«Я як гіс то рык доб ра ра зу мею, што са ю зы, 

па бу да ва ныя на не раў на праў най асно ве, не іс ну-

юць доў га», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Да та го ж ча сы змя ні лі ся, да даў Прэ зі дэнт. 

Сён ня не маг чы ма, як у ся рэд нія вя кі, за ха піць 

ней кую кра і ну і пад па рад ка ваць яе. «Ды і не 

па трэб на: у Ра сіі сва іх зя мель ха пае», — да даў 

ён.

«Што да ты чыц ца на шых ад но сін, мы ні ку ды не 

збі ра ем ся, як не ка то рыя спра бу юць прад ста віць 

Бе ла русь. Мы зна хо дзім ся на гэ тым ка вал ку зям-

лі, яна заў сё ды бы ла бліз кая і род ная для рус ка га 

ча ла ве ка, для ра сі я ні на. Яна за ста нец ца заў сё ды 

та кой, на ват ка лі мы з ва мі не за хо чам, — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — На ро ды і без нас 

раз бя руц ца, як ім жыць. Але ха це ла ся б, каб і мы 

пры гэ тым пра цэ се пры сут ні ча лі».

У сваю чар гу, Мі ха іл Мі шус цін ад зна чыў вы-

со кі ўзро вень ар га ні за цыі па ся джэн ня Між ура-

да ва га са ве та ў Мін ску.

«Аб мяр коў ва лі мы шы ро кі па ра дак дня, — 

рас ка заў ён. — ...Лі чу, што мы вель мі плён на 

па пра ца ва лі, ад па вед ныя да ку мен ты пад пі са лі. 

Прак тыч на ўсю ды да мо ві лі ся, ёсць кам пра мі-

сы».

Ра сій скі прэм' ер вы ка заў за да во ле насць і 

рэалі  за цы яй двух ба ко ва га па рад ку дня. Асоб на 

ён спы ніў ся на перс пек ты вах бе ла рус ка-ра сій скіх 

ад но сін, за кла дзе ных у са юз ным да га во ры.

«Ка жу чы пра ін тэ гра цыю — мы заў сё ды гаво-

рым, вя до ма, пра не за леж ную ін тэ гра цыю, пра 

тое, каб маг чы мас ці эка на міч на га су пра цоў ніц-

тва бы лі аб са лют на ўза ем ныя, раў на праў ныя, — 

і я вель мі спа дзя ю ся, што су мес ны мі на ма ган ня мі 

мы гэ та зро бім», — пад крэс ліў Мі ха іл Мі шус цін.

Пра гэ та кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы за явіў пад час 

су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам Ар ме ніі Ні ко лам Па шы ня нам 

пас ля за вяр шэн ня па ся джэн ня Еў ра зій ска га між ура да ва-

га са ве та, якое пра хо дзі ла ў Мін ску з удзе лам прэм' е раў 

Ар ме ніі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, Ра сіі і Мал до вы. Пе ра-

га во ры лі да раў Бе ла ру сі і Ар ме ніі ад бы лі ся ў двух ба ко вым 

фар ма це ў Па ла цы Не за леж нас ці.


