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СЕКС СУПРАЦЬ 
ДЭМЕНЦЫІ

АДКУЛЬ ПАХОДЗІЦЬ 
«ДЭКРЭТАФОБІЯ»?

• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад пі саў указ, якім ад ка-

рэк та ва ны пра ві лы фар-

мі ра ван ня і дзей нас ці бу-

даў ні чых атра даў.

• Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Ігар Сер ге ен ка 

азна ё міў ся з дзей нас цю Бе-

ла рус ка га ін сты ту та стра-

тэ гіч ных да сле да ван няў.

• У Бе ла ру сі 43,3 % уве-

дзе на га ў сту дзе ні жыл ля 

па бу да ва на для тых, хто 

мае па трэ бу.

• Імя прад стаў ні ка Бе ла-

ру сі на «Еў ра ба чан ні-2020» 

ста не вя до ма 28 лю та га.

• Ар кестр Мі ха і ла Фін-

бер га прэ зен туе 22 лю-

та га пра гра му, пры све-

ча ную Грод на.

• Бе ла русь не раз гля дае 

маг чы масць за ба ро ны на 

ўезд за меж ні каў, якія на-

ве да лі Кі тай.

• «Бел наф та хім» пра-

цяг вае пе ра га во ры з 

Поль шчай па ар га ні за-

цыі рэ верс ных па ста вак 

наф ты.

• Мін скі пла не та рый за-

пра шае па гля дзець паў на-

ку паль ныя філь мы на бе ла-

рус кай мо ве.

• У Мін скім заа пар ку 

па ся ліў ся ча ро та вы кот 

з Но ва сі бір ска.

КОРАТКА

Воль га ЧУП РЫС, 

на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

«На ша за да ча — на ве даць 
усе рэ гі ё ны і пра ца ваць 
з усі мі жы ха ра мі 
кра і ны. Ча сам, ка лі ня ма 
зва ро таў, зда ец ца, 
што і праб лем там ня ма, 
ад нак пры аса біс тых 
су стрэ чах вы свят ля юц ца 
роз ныя сі ту а цыі. Вель мі 
важ на ка му ні ка ваць 
з на сель ніц твам, 
мы ад кры тыя для ўсіх 
пы тан няў. Прак ты ка 
су стрэч з ка лек ты ва мі, 
пра вя дзен ня аса біс тых 
пры ёмаў кі раў ніц твам 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
бу дзе пра цяг вац ца».
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Пы Пы тан не ру бамтан не ру бам

На агранома — 
без эк за ме наў?

Якіх прэ фе рэн цый ча ка юць ма ла дыя кад ры АПК
Згод на з апы тан нем, якое пра вя лі ў Гро дзен скай воб лас ці, ка-
ля 9 % школь ні каў збі ра юц ца звя заць сваё жыц цё з сель скай 
гас па дар кай. А ка лі б пры ма лі ў аграр ны ўні вер сі тэт без эк за-
ме наў, ву чыц ца пай шлі б 26 % апы та ных. Ас тат ніх па ло ха юць 
цяж кія ўмо вы пра цы, ніз кая зар пла та, вяс ко вае жыц цё і на ват 
не прэ стыж насць пра фе сіі.
Як за бяс пе чыць ад ну з са мых важ ных сфер на шай эка но мі кі 
кад ра мі? Аб гэ тым раз ва жа лі ў фар ма це «круг ла га ста ла» прад-
стаў ні кі ўла ды, на ву коў цы і сель гас вы твор цы. Су стрэ ча пра хо-
дзі ла з удзе лам па моч ні ка Прэ зі дэн та — ін спек та ра 
па Гро дзен скай воб лас ці Іва на ЛАЎ РЫ НО ВІ ЧА.

Праб ле ма і ра шэн ніПраб ле ма і ра шэн ні

ГО МЕЛЬ СКІЯ ВУ ЧО НЫЯ 
РАС ШЫФ РА ВА ЛІ ГЕ НОМ 

ЖУ КА-КА РА Е ДА
Ка ля 80 ты сяч гек та раў хва ё вых ля соў 

Бе ла ру сі за апош нія тры га ды па цяр пе лі 

ад вы сы хан ня — іх па шко дзіў жук-ка ра ед. 

Асноў ны ўдар пры паў на Го мель скую воб-

ласць. Ця пер у рэ гі ё не па каз чык за ра жэн-

ня шкод ні кам уда ло ся зні зіць у 2,5 ра зы. 

Спраг на за ваць да лей шыя ўспыш кі рос ту 

па пу ля цыі ка ра е да і вы пра ца ваць ме ры 

ба раць бы з ім да па ма га юць су пра цоў ні кі 

Ін сты ту та ле су НАН Бе ла ру сі. Тут упер шы-

ню рас шыф ра ва лі ге ном жу ка-ка ра е да.

У ла ба ра то рыі праб лем ад наў лен ня, аба ро-

ны і ахо вы ля соў на ву ко вы су пра цоў нік Га лі на 

ПО МАЗ вы сы пае на пры бор нае шкло пад бі на ку-

ля рам з дзя ся так не зра зу ме лых, на пер шы по гляд, 

цём ных зяр ня так. Пад па ве лі чэн нем лін зы вы ма-

лёў ва юц ца це лы вяр шын на га жу ка-ка ра е да:

— Тры мі лі мет ры ўся го ў даў жы ню, — га во-

рыць Га лі на. — Яны сон ныя, ля ні выя ця пер, бо 

бы лі ў ха ла дзіль най ка ме ры. Па вя лі чым ма лю нак, і мож на раз гле дзець 

по кры ва з дроб ных шарс ці нак на пан цы ры.

Цяж ка ўя віць, што на ся ко мае па ме рам з па ўклет кі ў вуч нёў скім 

сшыт ку, якое пад пры цэ лам бі на ку ля ра сон на пе ра бі рае лап ка мі, жук-

за бой ца хва ё вых ля соў.

А ця пер не вя лі кі «рум-тур» па лет ніх ква тэ рах. Так хо чац ца па жар та-

ваць, ка лі гля джу на дзе ян ні на ву ко ва га су пра цоў ні ка, які зды мае тон кі 

пласт пад ка рой. Але ця пер не да жар таў: на ка вал ку са сно ва га ства ла 

па ме рам ледзь больш за метр — сот ні чор ных кро пак. Гэ та 

як ад кры тыя ўва ход ныя дзве ры «ква та ран та-за бой цы».

На ву ко вы су пра цоў нік 
Ін сты ту та ле су Га лі на ПО МАЗ 

рых туе ма тэ ры я лы 
для да сле да ван няў.

Лі дар Бе ла ру сі ў прэ зі дэнц кім па ла цы 

«Аль-Іты ха дыя» ў Ка і ры пра вёў пе ра га-

во ры з Прэ зі дэн там Егіп та Аб дэль Фа та-

хам ас-Сі сі.

Пе ра га во ры прэ зі дэн таў па ча лі ся з пра та-

коль най цы ры мо ніі. Аб дэль Фа тах ас-Сі сі су-

стрэў Аляк санд ра Лу ка шэн ку ка ля ўва хо ду ў 

па лац, і пас ля вы ка нан ня гім наў і цы ры ма ні я лу 

з удзе лам ро ты га на ро вай вар ты прэ зі дэн ты 

се лі за стол пе ра га во раў. Су стрэ ча па ча ла ся 

ў фар ма це «сам на сам», за тым да кі раў ні коў 

дзяр жаў да лу чы лі ся чле ны дэ ле га цый.

КУРС НА ЎЗА Е МА ЗБЛІ ЖЭН НЕ
Егі пет пла нуе ад крыць сваё па соль ства ў 

Мін ску.

«Ві та ем пла ны егі пец ка га бо ку па ад крыц ці 

дып ла ма тыч на га прад стаў ніц тва ў Бе ла ру сі. 

Мы ака жам для гэ та га ўся кую пад трым ку як 

са май бліз кай і доб рай дзяр жа ве, з якой мы 

су пра цоў ні ча ем», — ска заў на су стрэ чы з жур-

на ліс та мі Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле яго слоў, па ды хо ды абедз вюх кра ін 

па асноў ных пы тан нях між на род на га па рад ку 

су па да юць.

«Мы вы сту па ем за мір нае ўрэ гу ля ван не 

рэ гі я наль ных кан флік таў, су праць усіх ві даў 

гіб рыд ных вой наў, а так са ма штуч най дэ-

ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў роз ных кра і нах», — 

заявіў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што Бе ла русь 

асу джае лю быя пра явы тэ ра рыз му і вы каз вае 

поў ную пад трым ку на ма ган ням Егіп та ў ба-

раць бе з гэ тай па гро зай.

Па вы ні ках пе ра га во раў прэ зі дэн ты Бе ла ру сі 

і Егіп та пад пі са лі па кет да ку мен таў. Ся род іх 

між ура да вая вы ка наў чая пра гра ма аб су пра-

цоў ніц тве ў сфе ры вы шэй шай аду ка цыі, па гад-

нен не аб су пра цоў ніц тве і ўза ем най да па мо зе 

ў мыт ных спра вах.

Па між мі ніс тэр ства мі за меж ных спраў за-

клю ча ны ме ма ран дум аб уза е ма дзе ян ні. Ён 

пра ду гледж вае ства рэн не су мес най ка мі сіі 

вы со ка га ўзроў ню па пы тан нях двух ба ко ва га 

су пра цоў ніц тва і па лі тыч на га дыя ло гу па між 

Бе ла рус сю і Егіп там на ўзроў ні мі-

ніст раў за меж ных спраў.

Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі 
Аляк сандр 
Лу ка шэн ка 
зна хо дзіц ца 
з афі цый ным ві зі там 
у Егіп це
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