
НА КРАІ БЕЗ ДА НІ
У па чат ку кі раў нік дзяр жа вы 

ад зна чыў, што Мюн хен ская кан-

фе рэн цыя — адзін з най ста рэй-

шых і най больш аў та ры тэт ных па-

лі тыч ных фо ру маў у све це, дзе на 

ўзроў ні экс пер таў аб мяр коў ва ец ца 

праб ле ма ты ка бяс пе кі ў гла баль-

ным сэн се. Ся род асноў ных яе за-

дач ён на зваў аб' ек тыў ны ана ліз 

сі ту а цыі, якая склад ва ец ца, вы-

пра цоў ку кан струк тыў на га па рад-

ку дня, па шы рэн не ўза е ма дзе ян ня 

і ўма ца ван не бяс пе кі не толь кі ў 

Еў ро пе, але і за яе ме жа мі.

«Сён ня ня ма больш важ на га 

пы тан ня, чым за ха ван не мі ру, пры-

тым у цэ лым на пла не це, — пад-

крэс ліў бе ла рус кі лі дар. — Ак ту-

аль насць гэ тай тэ мы па цвяр джае і 

ўра жаль ны склад удзель ні каў кан-

фе рэн цыі, і пе ра лік праб лем, якія 

аб мяр коў ва юц ца, у якім знай шлі 

ад люст ра ван не най больш вост-

рыя для на ша га рэ гі ё на «бо ле выя 

кроп кі»: ад роз на га лос сяў па лі ніі 

Ус ход — За хад да кан флік ту ва 

Укра і не».

Прэ зі дэнт са шка да ван нем па-

га дзіў ся з вы сно ва мі апош ня га 

дак ла да Мюн хен скай кан фе рэн-

цыі аб тым, што на ша пла не та па-

ды шла да краю без да ні, за якой 

зна хо дзіц ца гла баль ны кан флікт. 

Па вод ле яго слоў, кан фран та цыя 

ста ла ад ным з вы зна чаль ных фак-

та раў раз віц ця між на род ных ад-

но сін, у тым лі ку і ў еў ра пей скім 

рэ гі ё не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў 

пры сут ным, што ўзбро е ныя су-

праць ста ян ні ідуць прак тыч на на 

ўсіх кан ты нен тах. Кан флік ты на 

Бліз кім Ус хо дзе і ў Азіі ўзмац ня-

юц ца спро ба мі па дзя ліць рэ гі ё ны 

на сфе ры ўплы ву. У Аф ры цы па-

слаб лен не цэнт раль ных ула д су-

пра ва джа ец ца ўзмац нен нем ра ды-

каль ных іс ла місц кіх гру по вак.

«Кан флікт, які тлее, а па сут нас-

ці — ня спын ная вай на на Дан ба-

се, гэ та вай на тут, у на шай з ва мі 

Еў ро пе», — кан ста та ваў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу 

на тое, што коль касць бе жан цаў у 

све це лі чыц ца ўжо не сот ня мі ты-

сяч, а міль ё на мі.

Ён так са ма да даў, што ганд-

лё выя су пя рэч нас ці па між ЗША і 

Кі та ем, у якіх лік ідзе на сот ні міль-

яр даў до лараў, па чы на юць пра ва-

ка ваць су праць ста ян не 

Ва шынг то на і Пе кі на 

ў ін шых сфе рах уза е-

ма дзе ян ня — на роў ні з 

тэр мі на мі «ха лод ная» ці 

«ле дзя ная» вай на ўжо 

га во раць пра перс пек ты-

вы «ха лод най ганд лё вай 

вай ны». Прэ зі дэнт ад-

зна чыў, што ўсё больш 

ві да воч ны ха рак тар на-

бы ва юць і роз на га лос сі 

па між ЗША і ЕС, са мы мі 

бліз кі мі са юз ні ка мі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за явіў, што прор ва не да-

ве ру па між Ра сі яй і За-

ха дам ця пер знач на шы-

рэй шая, чым у па пя рэд нія 

скла да ныя пе ры я ды най-

ноў шай еў ра пей скай гіс то рыі. Акра-

мя та го, ідуць маш таб ныя санк цый-

ныя і ін фар ма цый ныя вой ны.

Ён да даў, што тры вож ная сі ту а-

цыя скла ла ся ва кол да га во раў аб 

лік ві да цыі ра кет ся рэд няй і мен-

шай да лё кас ці, а так са ма аб ска-

ра чэн ні стра тэ гіч ных на сту паль ных 

уз бра ен няў.

«Вя лі кія дзяр жа вы страч ва юць 

ста тус га ран таў ста біль нас ці. Яны 

не мо гуць прый сці да адзі на га мер-

ка ван ня ні па ад ным з най сур' ёз-

ных пы тан няў», — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы.

На яго дум ку, Са вет Бяс пе кі 

ААН пе ра тва рыў ся ў пля цоў ку для 

вы свят лен ня ад но сін: на агуль на-

па лі тыч най дыс ку сіі ў рам ках ця пе-

раш няй, 73-й, се сіі Ге на самб леі ААН 

кож ны ка жа пра свае ін та рэ сы, прэ-

тэн зіі, за кла по ча насць і ма ла хто — 

пра тое, што трэ ба са дзіц ца за стол 

пе ра гавораў і змя няць сі ту а цыю.

Бе ла рус кі лі дар ак цэн та ваў ува гу 

на тым, што ўжо не толь кі су свет ныя 

па лі ты ка, эка но мі ка, але і спорт, ін-

шыя нейт раль ныя сфе ры між на род-

на га су пра цоў ніц тва ста но вяц ца арэ-

най су праць ста ян ня 

не ка то рых дзяр жаў.

Да стар ту но вай пры ём най кам па ніі 

яшчэ ка ля вась мі ме ся цаў, але ва кол 

яе ўжо раз га рэ лі ся га ра чыя дэ ба ты. 

Пры чы на — увя дзен не но вай ме то ды кі 

пад лі ку ба лаў на ЦТ. Нель га ска заць, што 

жа дан не Мі ніс тэр ства аду ка цыі ад мо віц ца 

ад рэй тын га вай шка лы, якая пры мя ня ла ся 

12 га доў для абі ту ры енц ка га тэс ці ра ван ня, 

ста ла не ча ка нас цю. Больш за тое, гэ тым 

ле там прай шла ма дэль ная апра ба цыя 

но вай сіс тэ мы, гэ та зна чыць, што вы ні кі 

ўдзель ні каў ЦТ 2018 го да ацэнь ва лі ся 

як па ра ней шай, так і па но вай ме то ды цы. 

Але ба лы, якія абі ту ры ен ты ўба чы лі 

ў сва іх сер ты фі ка тах, раз ліч ва лі ся яшчэ 

па ста рой ме то ды цы. Ві даць па ўсім, 

но вая апраў да ла ўскла дзе ныя на яе 

над зеі, і два тыд ні та му ста ла вя до ма, 

што тэс та выя ба лы і на рэ пе ты цый ным, 

і на цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні 

ця пер бу дуць раз ліч вац ца па-но ва му. 

Вось толь кі атры ма ныя пад час пер ша га 

раў нда рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня 

вы ні кі ад ра зу вы клі ка лі шмат пы тан няў 

у абі ту ры ен таў, пе да го гаў і рэ пе ты та раў. 

Апош нія на ват пад рых та ва лі зва рот да 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі, у якім яны агу чы лі 

свае асця ро гі, па дзя лі лі ся ба чан нем 

сі ту а цыі і пра па на ва лі... ад но вай сіс тэ мы 

ад мо віц ца. Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

вы ра шы ла агу чыць сваю па зі цыю 

і за пра сі ла жур на ліс таў 

на прэс-кан фе рэн цыю.
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• У Кі таі пра хо дзіць Фо-

рум су пра цоў ніц тва СМІ 

«Адзін по яс, адзін шлях» — 

2018. Ся род удзель ні каў і 

прад стаў ні кі Вы да вец ка га 

до ма «Звяз да».

• У Бе ла ру сі збі ра юц ца 

бу да ваць пры ват ныя да-

мы, дзе квад рат ны метр 

бу дзе каш та ваць $300 у 

эк ві ва лен це без ад строй-

ван ня.

• Комп лекс мер па ба-

раць бе з жу ком-ка ра е дам 

па пра ек це Пра гра мы ма-

лых гран таў вы пра ца ва ны 

ў Крас на поль скім ра ё не.

• Бе ла рус кая чы гун ка 

ад на ві ла про даж бі ле таў 

да Ад ле ра.

• Птуш кай 2019 го да ў 

Бе ла ру сі аб ве шча ны вя лі кі 

ар лец.

КОРАТКА

ЯК СТАНОВЯЦЦА 
БАРБЕРАМІ?

НАКАРМІЦЬ 
СТУДЭНТА. 
СМАЧНА І ТАННА

Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 

мі ністр фі нан саў:

«Бе ла русь пла нуе 
атры маць 
ад Ра сіі $630 млн 
на рэ фі нан са ван не 
дзярж доў гу ў 2019 го дзе. 
Аб' ём пры цяг ну тых 
рэ сур саў бу дзе ад па вя даць 
аб' ёму па га шэн ня асноў най 
част кі доў гу пе рад 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. 
Гэ ты па ды ход уз год не ны 
па між мін фі на мі 
і ра сій скім Мін фі нам 
па цвер джа ны. Для нас 
гэ та маг чы масць 
рэ фі нан са ваць част ку 
аба вя за цель стваў 
па 2019 го дзе. Ва лю та, 
у якой бу дуць пра ве дзе ны 
за па зы чан ні, яшчэ 
аб мяр коў ва ец ца. Хут чэй 
за ўсё, у до ла рах. 
Мы зной дзем спо саб 
па га сіць усе ас тат нія 
аба вя за цель ствы».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Пачалася падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

Абі ту ры ент-2019Абі ту ры ент-2019

ЯК ПАДЛІЧЫЦЬ БАЛЫ НА ЦТ? 
Ар га ні за та ры ўступ ных эк за ме наў па спра ба ва лі рас ста віць кроп кі над «і»

СТАР. 2

У МІН СКУ ЗНОЎ 
ГА ВО РАЦЬ ПРА МІР

«Ка лі не спы ніць ма ха вік кан фран та цыі, то па лых не ўжо не толь кі Укра і на і Ус ход няя Еў ро па»
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Су свет ныя кан флік ты, укра ін скія па дзеі, «Хель сін кі-2» і член-

ства Бе ла ру сі ў ЕС — гэ тыя і ін шыя тэ мы за кра нуў Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час вы ступ лен ня ў Мін ску 

на ад крыц ці су стрэ чы Асноў най гру пы Мюн хен скай кан фе рэн-

цыі па бяс пе цы.


