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На пар ла менц кіх вы ба рах у 

скла дзе са май вя лі кай мі сіі на-

зі раль ні каў — ад Са друж нас ці 

Не за леж ных Дзяр жаў — пра-

ца ва лі дэ пу та ты Пар ла менц ка-

га схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі. 

Яны аха рак та ры за ва лі вы ба ры 

як ад кры тыя, дэ ма кра тыч ныя і 

ле гі тым ныя.

Ар цём ТУ РАЎ, член ка мі тэ та 

Дзяр жаў най ду мы па спра вах Са-

друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў, 

еў ра зій скай ін тэ гра цыі і су вя зях 

з су ай чын ні ка мі рас ка заў, што ў 

скла дзе мі сіі бы лі дэ пу та ты Дзяр жаў-

най ду мы, чле ны Са ве та Фе дэ ра цыі, 

прад стаў ні кі сак ра та ры я та Пар ла-

менц ка га схо ду Бе ла ру сі і Ра сіі. Уся го 

25 ча ла век пра ца ва лі ў доў га тэр мі но-

вай і ў ка рот ка тэр мі но вай мі сіі.

У дзень вы ба раў на зі раль ні кі ад 

Пар ла менц ка га схо ду на ве да лі ка ля 

160 участ каў у Мін ску, Мін скай, Ві цеб-

скай, Гро дзен скай аб лас цях.

«Па тых участ ках, дзе мы зна хо дзі-

лі ся, вель мі сіс тэм на, транс па рэнт на 

пра хо дзі лі вы ба ры. Мы не вы зна чы лі 

ні я кіх па ру шэн няў, якія б маг лі паў-

плы ваць на вы ні кі га ла са ван ня ці на 

во ле вы яў лен не гра ма дзян, та му да ём 

да стат ко ва вы со кую ацэн ку вы ба рам 

дэ пу та таў пар ла мен та. Ча ка ем на шых 

но вых ка лег, якія да лу чац ца да ра бо ты 

Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі 

і Ра сіі», — ска заў Ар цём Ту раў.

У мі сіі на зі раль ні каў СНД бы ла 

прад стаў ле на і Цэнт раль ная вы бар-

чая ка мі сія Ка зах ста на, пры чым на 

са мым вы со кім уз роў ні — стар шы-

нёй Бе ры кам ІМА ША ВЫМ. У рэ гі ё нах 

Бе ла ру сі пра ца ва лі 76 ка зах стан скіх 

на зі раль ні каў, якія на ве да лі звыш 

400 участ каў.

«Са спра ва здач на шых на зі раль ні-

каў вы ні кае, што вы ба ры прай шлі ар га-

ні за ва на. Чле ны ўчаст ко вых вы бар чых 

ка мі сій ра бі лі сваю ра бо ту пра фе сій на, 

раз бі ра лі ся ва ўсіх пра цэ ду рах, звя за-

ных з ар га ні за цы яй га ла са ван ня — пад-

лі кам га ла соў, пад вя дзен нем вы ні каў 

вы ба раў. Ка зах стан скі мі на зі раль ні ка-

мі ад зна ча ец ца, што на боль шас ці вы-

бар чых участ каў бы лі ство ра ны ўмо вы 

для га ла са ван ня асоб з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі, і, што вель мі важ на, — 

га ла са ван не пра хо дзі ла ў спа кой най, 

доб ра зыч лі вай ат мас фе ры», — пад-

крэс ліў стар шы ня ЦВК Ка зах ста на.

Па яго сло вах, сіс тэм ных па ру шэн-

няў на ўчаст ках не бы ло, а ня знач ныя 

не да хо пы не паў плы ва лі на во ле вы яў-

лен не гра ма дзян.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Энер ге тЭнер ге ты каы ка

БЕ ЛА РУС КУЮ АЭС ЗА ПУС ЦЯЦЬ 
У ПА ЧАТ КУ 2020-га

Гэ тыя і ін шыя тэ мы аб мяр коў ва лі ся на 20-м па ся-

джэн ні Ка мі сіі дзяр жаў — удзель ні каў СНД па вы ка-

ры стан ні атам най энер гіі ў мір ных мэ тах.

— На ле та за вяр ша ец ца дзе ян не двух асноў ных да ку-

мен таў, у ме жах якіх пра цуе Ка мі сія. Гэ та Ра мач ная пра-

гра ма су пра цоў ніц тва дзяр жаў — удзель ніц СНД у га лі не 

мір на га вы ка ры стан ня атам най энер гіі да 2020 го да «Су-

пра цоў ніцтва «АТАМ-СНД» і План ме ра пры ем стваў па яе 

рэа лі за цыі, — па ве да міў Мі ха іл МІ ХА ДЗЮК, на мес нік мі-

ніст ра энер ге ты кі Бе ла ру сі. — Экс пер ты пад рых та ва лі 

пра ек ты но вых да ку мен таў, якія вы зна чаць ра бо ту Ка мі сіі 

да 2025 го да з перс пек ты вай да 2030-га.

Учо ра ўдзель ні кі па ся джэн ня Ка мі сіі на ве да лі пля цоў ку 

бу даў ніц тва атам най стан цыі і сам го рад энер ге ты каў Аст ра-

вец. Га во ра чы пра рэа лі за цыю су мес на га з Ра сі яй пра ек та 

па ства рэн ні АЭС, Мі ха іл Мі ха дзюк ад зна чыў:

— На пер шым энер га бло ку Бе ла рус кай АЭС вя дуц ца 

пе рад пус ка выя апе ра цыі. На дру гім бло ку на роў ні з бу даў-

ні чы мі ра бо та мі ман ці ру ец ца асноў нае тэх ніч нае аб ста ля-

ван не. Кож ная апе ра цыя, пе рад пус ка вая і пус ка вая, рас пі-

са на спе цы яль ны мі пра гра ма мі, якія нель га ні па ско рыць, 

ні абы сці. Та му што гэ та тэх на ла гіч ны пра цэс. Сён ня мы 

рых ту ем ся да клю ча во га эта пу ў гра фі ку пе рад пус ка вых 

апе ра цый — вы ха ду на «га ра чую аб кат ку».

Пас ля па спя хо ва га за вяр шэн ня гэ та га эта пу пач нуц-

ца за груз ка па лі ва і так зва ны фі зіч ны за пуск. Ка лі ўсё 

атры ма ец ца на леж ным чы нам, ён ад бу дзец ца ў пер шым 

квар та ле 2020 го да.

Іры на СІ ДА РОК.

У ААЭ бе ла рус кі лі дар 

і кі раў ніц тва Эмі ра таў аб-

мер ка ва лі шмат лі кія кі-

рун кі су пра цоў ніц тва, але 

Аляк сандр Лу ка шэн ка спе-

цы яль на за пра сіў Му ха ме да 

Алі аль-Аба ра, каб больш 

кан крэт на па га ва рыць пра 

ра бо ту «Эма ар Про пер ціз» 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

«Мы га то вы су пра цоў ні-

чаць з Эмі ра та мі не толь кі 

ў сфе ры ін та рэ саў ва шай 

кам па ніі, але на шмат шы-

рэй: у сфе ры пра мыс ло вас-

ці і сель скай гас па дар кі. Для 

нас гэ та са мыя важ ныя кі-

рун кі», — пад крэс ліў кі раў-

нік дзяр жа вы.

Ён пра па на ваў Му ха ме ду 

Алі аль-Аба ру аб мер ка ваць 

пра ек ты, якія ця пер у рас-

пра цоў цы, але асаб лі вую 

ўва гу ўсё ж та кі ўдзя ліць 

пра ек там у рэ аль ным сек-

та ры эка но мі кі.

Пад час ві зі ту ў Эмі ра-

ты, а так са ма пад час ві-

зі ту на след на га прын ца 

ў Бе ла русь Аляк санд ру 

Лу ка шэн ку спа да баў ся 

шэ раг ідэй, якія вы ка заў 

шэйх, у тым лі ку ідэя са-

мо га аль-Аба ра. Бе ла рус кі 

лі дар па пра сіў гос ця пе ра-

даць са мыя цёп лыя і доб-

рыя па жа дан ні, па дзя ку за 

ўсё, што зроб ле на пад час 

зна хо джан ня Прэ зі дэн та 

ў Эмі ра тах, на след на му 

прын цу Абу-Да бі Му ха ме-

ду і кі раў ні ку Ду бая шэй-

ху Мак ту му. У Бе ла ру сі іх 

заў сё ды ча ка юць, да даў 

кі раў нік на шай кра і ны.

Пер шы на мес нік прэм'-

ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Аляк-

сандр Тур чын па ве да міў 

жур на ліс там, што эмі рац-

кі бок га то вы вель мі апе-

ра тыў на — лі та раль на за 

паў го да — ма дэр ні за ваць 

які-не будзь ста ры бу ды нак 

у Мін ску і па бу да ваць гас ці-

ні цу су час на га ўзроў ню.

Гэ та толь кі адзін з вы ні каў 

су стрэ чы, на якой аб мер ка-

ва ны цэ лы шэ раг маг чы мых 

ін вес ты цый ных пра ек таў — 

ад пы тан няў сель скай гас-

па дар кі да пра мыс ло вас ці і 

дэ ве ла пер скіх пра ек таў. Па 

сло вах пер ша га ві цэ-прэм'е-

ра, Прэ зі дэнт на ват га то вы 

су стрэц ца для аб мер ка ван-

ня рэа лі за цыі гэ тых пра ек-

таў яшчэ раз, ка лі бу дзе та-

кая не аб ход насць.

«У «Эма ар Про пер ціз» 

пра па но вы ёсць з уся го све-

ту, але яны вы бра лі для ін вес-

ты цый на шу кра і ну», — пад-

крэс ліў Аляк сандр Тур чын.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Вы ба ры: мер ка ван ніВы ба ры: мер ка ван ні

СІС ТЭМ НА І ТРАНС ПА РЭНТ НА

Прэм' ер-мі ністр Ка на ды 
прад ста віў но вы ка бі нет

У склад но ва га ка над ска га 

лі бе раль на га ўра да ўвай шлі 

36 мі ніст раў. Джас цін Тру до, 

па вы ні ках сё лет ніх вы ба раў, 

як і ча ты ры га ды та му, сфар-

мі ра ваў свой ка бі нет з улі кам 

ген дар най роў на сці — па ло ву 

скла да юць жан чы ны. Чле ны 

ка бі не та мі ніст раў пры нес лі пры ся гу на вер насць краі-

не і ка ра ле ве Вя лі ка бры та ніі Лі за ве це ІІ, якая з'яў ля-

ец ца кі раў ні ком Ка на ды. Ура чыс тую цы ры мо нію, што 

ад бы ла ся ў атаў скай рэ зі дэн цыі Ры да-Хол ка над ска га 

ге не рал-гу бер на та ра Жу лі Пе ет, транс ля ва лі ўсе на-

цы я наль ныя тэ ле ка на лы. «Сён ня мы прад ста ві лі но вы 

ка бі нет мі ніст раў і ра зу ме ем, што на пе ра дзе нас ча кае 

шмат ра бо ты, — ска заў Тру до па вы ні ках цы ры мо ніі 

пры вя дзен ня да пры ся гі но ва га ка бі не та мі ніст раў. — 

Мы па він ны аб' яд наць кра і ну, сфа ку са вац ца на рос це 

эка но мі кі, ба раць бе са зме на мі клі ма ту і бяс пе цы ка-

над цаў. Гэ та на шы пры яры тэ ты». Шэ раг мі ніст раў ра-

ней ша га ўра да атры ма лі но выя па са ды, акра мя та го, у 

ка бі нет увай шлі і но выя чле ны, за явіў Джас цін Тру до. 

На каст рыч ніц кіх вы ба рах у пар ла мент Лі бе раль ная 

пар тыя стра ці ла аб са лют ную боль шасць і сфар мі ра ва ла 

мі на ры тар ны ўрад.

ААН вы зна чы ла 47 най менш раз ві тых кра ін
Больш за 30 аф ры кан скіх кра ін, а так са ма шэ раг 

азі яц кіх і аст раў ных дзяр жаў увай шлі ў спіс най менш 

раз ві тых кра ін у све це. Пра гэ та га во рыц ца ў Дак ла-

дзе па най менш раз ві тых кра і нах Кан фе рэн цыі ААН па 

ганд лі і раз віц ці (ЮНК ТАД). Спіс уклю чае 47 дзяр жаў. 

У асноў ным гэ та аф ры кан скія кра і ны, у тым лі ку Ан го ла, 

Бе нін, Бур кі на-Фа со, Бу рун дзі, ЦАР, Чад, Дэ ма кра тыч ная 

Рэс пуб лі ка Кон га, Джы бу ці, Эрыт рэя, Эфі о пія, Гам бія, 

Ма да гас кар, Ма лі, Су дан, Паў днё вы Су дан, Уган да, Зам-

бія і ін шыя. У спі се так са ма апы ну лі ся аст раў ныя дзяр-

жа вы Акі я ніі: Кі ры ба ці, Ту ва лу, Ва ну а ту, Са ла мо на вы 

Аст ра вы. У трэ цюю гру пу — азі яц кія кра і ны — увай шлі 

Аф га ні стан, Банг ла дэш, Кам бо джа, Ла ос, М'ян ма, Не пал, 

Емен і Бу тан. «Мы ана лі зу ем усе кра і ны на пад ста ве трох 

кры тэ ры яў, — рас тлу ма чы ла ТАСС прад стаў нік ЮНК ТАД 

Шан таль Кар пенцье. — Па-пер шае, гэ та да ход на ду шу 

на сель ніц тва, тут раз гля да юц ца кра і ны з гэ тым па каз-

чы кам ні жэй за 1230 до ла раў. Так са ма ана лі зу ем кры-

тэ рый сла бас ці люд скіх рэ сур саў на асно ве па каз чы каў 

хар ча ван ня, зда роўя, аду ка цыі і пісь мен нас ці да рос ла га 

на сель ніц тва і кры тэ рый эка на міч най ураз лі вас ці — гэ та 

зна чыць схіль нас ці да клі ма тыч ных, сель ска гас па дар-

чых, эка на міч ных і ін-

шых ка та кліз маў». За 

ўсю гіс то рыю скла дан-

ня дак ла да ад моў ны 

рэй тынг уда ло ся па-

кі нуць пя ці кра і нам — 

Батс ва не, Ка ба-Вер дэ, 

Эк ва та ры яль най Гві неі, 

Маль ды вам і Са моа.

Окс фард скі слоў нік на зваў «над звы чай ную 
клі ма тыч ную сі ту а цыю» сло вам го да

Окс фард скі слоў нік анг лій скай мо вы на зваў «clіmate 

emergency» сло вам 2019 го да, па ве дам ляе га зе та New 

York Tіmes. У шорт-ліст так са ма ўвай шлі «ба раць ба са 

зме най клі ма ту» (clіmate actіon), «клі ма тыч нае ад маў-

лен не» (clіmate denіal), «эка-тры вож насць» (eco-anxіety), 

«вы мі ра нне» (extіnctіon) і «лё таць со рам на» (flіght shame). 

Па тэн цый на гэ ты мі сло ва мі мо гуць стаць куль тур на знач-

ныя тэр мі ны. Ня даў ні мі пе ра мож ца мі ў гэ тай ка тэ го рыі 

ста лі «так січ ны» (toxіc), «моладзетрасенне» (youthquake), 

«пост-праў да» (post-truth) і «вейп» (vape). «Ка лі мы пра-

гля да лі фак ты, бы ло ві да воч на, што пы тан ні, звя за ныя 

з клі ма там, пра хо дзі лі праз усе лек січ ныя адзін кі, з які мі 

мы пра ца ва лі», — ад зна чы ла рэ дак тар Окс фард ска га 

слоў ні ка Кэт рын Ко нар Мар цін. Вы ка ры стан не тэр мі на 

«clіmate emergency» ў сот ні ра зоў па вя лі чы ла ся з 2018 

го да, свед чаць да ныя, са бра ныя ба зай, якая ўклю чае ў 

ся бе сот ні міль ё наў анг лій скіх слоў. Яно су стра ка ец ца ў 

тры ра зы час цей, чым «над звы чай ная сі ту а цыя ў га лі не 

ахо вы зда роўя».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ААЭ ВЫ БІ РА ЮЦЬ БЕ ЛА РУСЬ
Бе ла русь ча кае па ве лі чэн ня араб скіх ін вес ты цый у сфе ры пра мыс ло вас ці і сель скай гас па дар кі

«У Прэ зі дэн та на ста ле — 

рас пра цоў кі ста цы я нар най 

ай чын най су вя зі, усе най вы-

шэй шыя служ бо выя асо бы, 

чле ны ўра да ма юць не бла-

гую ста цы я нар ную су вязь. 

Але са мае га лоў нае, што мы 

ў гэ тым вы пад ку аб са лют-

на не за леж ныя. Мы ства ры-

лі ўлас ныя сіс тэ мы, цэнт ры 

шыф ра ван ня ін фар ма цыі, 

не да ступ ныя для раз ве дак 

ін шых дзяр жаў», — ад зна-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён зга дзіў ся, што зроб ле-

на ў гэ тым пла не ня ма ла — 

але да лё ка не ўсё. На прык-

лад, сён ня ў Бе ла ру сі ўжо 

вы пус ка юць сіс тэ мы ма біль-

най су вя зі.

«У кож на га сён ня ёсць 

ма біль ны тэ ле фон. Узяў, па-

тэ ле фа на ваў — увесь свет 

ве дае, пра што ты га во рыш. 

Трэ ба ства рыць та кую су-

вязь — але аба ро не ную, як 

у на ро дзе ка жуць, «сак рэт-

ную». Мы тэс ці ру ем та кую 

су вязь, але ёсць шэ раг не-

да хо паў», — звяр нуў ува гу 

кі раў нік дзяр жа вы.

Ня даў на ён да ру чыў 

Апе ра тыў на-ана лі тыч на му 

цэнт ру пры Прэ зі дэн це пра-

ве рыць, як пра цуе КДБ па 

«за кры тай» су вя зі, на коль кі 

яна на дзей ная і не да ступ ная 

для раз ве дак ін шых дзяр-

жаў, па боч ных асоб.

За зір нуў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка і глы бей: ра бо та па 

су вя зі не прос та дае ней кі 

вы нік у вы гля дзе пра дук ту 

як та ко га, але ру хае бе ла-

рус кую шко лу шыф ра ван ня 

і ства рэн ня па доб ных сіс тэм. 

Ка лі кра і на гэ тым зай ма ец-

ца, гэ та свед чыць пра на яў-

насць клас ных спе цы я ліс таў 

і бу ду чы ні ў гэ тай сфе ры. 

«У нас ёсць доб рыя на пра-

цоў кі, згу біць іх нель га. Тым 

больш што мно гія сіс тэ мы, 

якія мы ства ры лі тут, у тым 

лі ку за кры тай су вя зі, ка рыс-

та юц ца па ва гай за меж ных 

дзяр жаў», — пад крэс ліў бе-

ла рус кі лі дар. І для не ка то-

рых кі раў ні коў дзяр жаў бе-

ла рус кія спе цы я ліс ты ўжо 

ства ры лі ка му ні ка цыі, ана-

ла гіч ныя прэ зі дэнц кім.

Акра мя та го, усё, што ка-

рыс та ец ца по пы там, пры но-

сіць не ма лыя гро шы. Та му 

Аляк сандр Лу ка шэн ка да-

ру чыў удзель ні кам на ра ды 

пра ца ваць у гэ тым кі рун ку 

і раз ві ваць сіс тэ мы «за кры-

тай» су вя зі.

Дзяр жаў ны сак ра тар Са-

ве та бяс пе кі Бе ла ру сі Ста-

ні слаў Зась рас ка заў жур-

на ліс там пра вы ні кі ра бо ты 

на да дзе ным кі рун ку: «Мы 

цал кам ады шлі ад са вец кай 

спад чы ны: сіс тэ ма па бу да-

ва на на но вай тэх на ла гіч най 

ба зе, вы ка рыс тоў ва ец ца 

вы ключ на бе ла рус кая апа-

ра ту ра шыф ра ван ня. Тут 

трэ ба прос та на рошч ваць 

і ўдас ка наль ваць тое, што 

ёсць».

Дру гі кі ру нак, які сён ня 

па тра буе боль шых на ма-

ган няў, — ма біль ная аба ро-

не ная су вязь. «Сак рэт ны мі» 

со та вы мі тэ ле фо на мі ўжо 

ка рыс та юц ца бе ла рус кія кі-

раў ні кі. «Гэ та но вая спра ва 

для кра і ны. Не каль кі га доў 

та му мы з ну ля па ча лі ства-

раць шко лу кад раў, пра во-

дзіць на ву ко выя і тэх на ла гіч-

ныя рас пра цоў кі. Ця пер ужо 

этап тэс та вай экс плу а та цыі 

«ў ба я вых умо вах», — рас-

ка заў дзярж сак ра тар.

Моц ны бок гэ тай су вя-

зі — бяс пе ка ка му ні ка цыі, а 

вось над яе якас цю яшчэ на-

ле жыць па пра ца ваць. Та кую 

за да чу на на ра дзе па ста віў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ТА ЯМ НІ ЦА ЎРА ДА ВАЙ 
СУ ВЯ ЗІ

Хут ка чы ноў ні кі бу дуць ка рыс тац ца 
аба ро не ны мі ма біль ны мі тэ ле фо на мі

Прэ зі дэнт пра вёў ра бо чую су стрэ чу са стар шы нёй 

са ве та ды рэк та раў кам па ніі «Эма ар Про пер ціз» 

(Ду бай). Су стрэ ча ста ла пра ця гам тэм, уз ня тых 

на па чат ку ліс та па да пад час ві зі ту Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі ў Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты.

У па чат ку жніў ня Прэ зі дэнт на ве даў адзін 

з аб' ек таў ура да вай су вя зі Ка мі тэ та дзяр жаў най 

бяс пе кі. Та ды бы ла анан са ва на раз мо ва 

аб да лей шых кро ках у рас пра цоў цы аба ро не най 

су вя зі, і ўчо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў 

на ра ду аб раз віц ці «за кры тых» ка му ні ка цый.


