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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
НІ КА ЛАС МА ДУ РА ПЕ РА МОГ НА ВЫ БА РАХ 
ПРЭ ЗІ ДЭН ТА ВЕ НЕ СУ Э ЛЫ

Як па ве да мі ла ў тэ-

ле эфі ры кі раў нік На цы я-

наль на га вы бар ча га са ве-

та Ці бі сай Лу се на, дзей ны 

прэ зі дэнт Ве не су э лы Ні-

ка лас Ма ду ра за ру чыў ся 

пад трым кай звыш 5,8 млн 

вы бар шчы каў (ка ля 68 %). 

Яго асноў на га са пер ні ка на па са ду кі раў ні ка дзяр жа вы ад 

апа зі цый най пар тыі «Пра грэ сіў ны аван гард» Эн ры Фаль-

ко нэ пад тры ма лі ка ля 1,8 млн ча ла век. Як ад зна чы ла Ці бі-

сай Лу се на, вы ба ры прай шлі без якіх-не будзь зда рэн няў. 

На най вы шэй шую дзяр жаў ную па са ду, акра мя Ма ду ры 

і Фаль ко нэ, прэ тэн да ва лі прад стаў нік ру ху «На дзея на 

пе ра ме ны» Хаў ер Бер ту чы і Рэй наль да Кі ха да ад «На-

род на га па лі тыч на га адзін ства». У спі сы вы бар шчы каў 

бы ло ўне се на больш як 20,5 млн ча ла век. Інаў гу ра цыя 

абра на га прэ зі дэн та ад бу дзец ца ў сту дзе ні 2019 го да.

КІ ТАЙ І ЗША ВЫ РА ШЫ ЛІ АД МО ВІЦ ЦА 
АД ГАНД ЛЁ ВАЙ ВАЙ НЫ

Кі тай і ЗША да сяг ну лі да моў ле нас цяў па пы тан нях 

эка но мі кі і ганд лю, па абя цаў шы не раз вяз ваць ганд лё-

вую вай ну. Пра гэ та за явіў ві цэ-прэм' ер Дзярж са ве та 

Лю Хэ пад час ві зі ту ў Ва шынг тон, пе рад ае «Сінь хуа». 

Лю пры быў у аме ры кан скую ста лі цу для пра вя дзен ня 

ад па вед ных кан суль та цый па за пра шэн ні ўра да ЗША. 

Па вы ні ках пе ра га во раў ві цэ-прэм' ер ад зна чыў, што ба кі 

да мо ві лі ся пе ра стаць уво дзіць за га ра джаль ныя та ры фы 

ў да чы нен ні адзін да ад на го і ўма ца ваць ганд лё вае су пра-

цоў ніц тва ў та кіх га лі нах, як энер ге ты ка, фі нан сы, ахо ва 

зда роўя, вы твор часць сель гас пра дук цыі, вы со ка тэх на-

ла гіч най пра дук цыі. «Та кое су пра цоў ніц тва з'яў ля ец ца 

бяс прой грыш ным, па коль кі яно мо жа спры яць якас на му 

раз віц цю кі тай скай эка но мі кі, за да валь няць па трэ бы лю-

дзей і спры яць на ма ган ням ЗША па ска ра чэн ні дэ фі цы ту 

ганд лё ва га ба лан су», — рас тлу ма чыў Лю, да даў шы, што 

Кі тай га то вы куп ляць та ва ры не толь кі са Злу ча ных Шта-

таў, але і з уся го све ту.

НА КУ БЕ Ў АВІЯ КА ТА СТРО ФЕ 
ЗА ГІ НУ ЛІ 110 ЧА ЛА ВЕК

Пры кру шэн ні Boeіng-737 пад Га ва най за гі ну лі 

110 ча ла век, у тым лі ку пя цё ра дзя цей. Та кія афі цый ныя 

ліч бы агу чыў мі ністр транс пар ту Ку бы Ад эль Іск' ер да. Ён 

так са ма па ве да міў, што ў авія ка та стро фе вы жы лі тры 

ча ла ве кі, яны зна хо дзяц ца ў цяж кім ста не. Па сло вах Іск'-

ер да, ся род па са жы раў са ма лё та бы ло пяць за меж ні каў: 

два гра ма дзя ні ны Ар ген ці ны, гра ма дзян ка Мек сі кі і два 

жы ха ры За ход няй Са ха ры. Пры гэ тым лай нер пі ла та ваў ся 

мек сі кан скім экі па жам у скла дзе шас ці ча ла век, па ве дам-

ляе ТАСС. У су вя зі з тым, што ад бы ло ся, у кра і не бы ла 

аб ве шча на двух дзён ная на цы я наль ная жа ло ба.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе-

ла рус ка га на ро да і ся бе аса біс та на кі ра ваў спа чу ван не 

стар шы ні Дзяр жаў на га са ве та і Са ве та Мі ніст раў Ку бы 

Мі ге лю Ды яс-Ка не лю. Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 

ў Бе ла ру сі па ве дам лен не аб шмат лі кіх ча ла ве чых ах вя-

рах у вы ні ку гэ тай авія ка та стро фы ўспры ня лі з вя лі кім 

бо лем і смут кам. Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма вы ка заў 

шчы рае спа чу ван не і пе ра даў сло вы пад трым кі род ным 

і бліз кім за гі ну лых, па жа даў хут чэй ша га вы зда раў лен ня 

па цяр пе лым.

«ЗА ЛА ТУЮ ПАЛЬ МА ВУЮ ГА ЛІ НУ» 
АТРЫ МАЎ ЯПОН СКІ РЭ ЖЫ СЁР

Га лоў ны прыз 71-га 

між на род на га Кан ска га 

фес ты ва лю атры ма ла 

са цы яль ная дра ма япон-

ска га рэ жы сё ра Хі ра ка-

дзу Ка рэ э ды «Крам ныя 

зла дзюж кі». Дру гой па 

знач нас ці ўзна га ро дай — 

Гран-пры — ад зна ча ны 

аме ры ка нец Спайк Лі з філь мам «Чор ны кла на вец». Прыз 

жу ры да стаў ся лі ван скай стуж цы «Ка пер на ум» рэ жы сё ра 

На дзін Ла ба кі. Ка зах ская акт ры са Са мал Ес ля ма ва атры-

ма ла прыз за най леп шую жа но чую ро лю ў філь ме Сяр-

гея Два рэц ка га «Ай ка». Най леп шым ак цё рам пры зна ны 

італь я нец Мар чэ ла Фон тэ за ро лю ў кар ці не «Дог мен».

Кон курсКон курс  

«СЛА ВУ ТЫЯ ІМ ЁНЫ 
МА ЁЙ МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ»

«Звяз да», «Края знаў чая га зе та» і Бе ла рус кі 

фонд куль ту ры рас па чы на юць но вы пра ект — 

рэс пуб лі кан скі кон курс «Сла ву тыя ім ёны ма ёй 

ма лой ра дзі мы». Ён пра во дзіц ца ў ме жах Го да 

ма лой ра дзі мы і скі ра ва ны на ак ты ві за цыю 

дзей нас ці гра мад скіх і дзяр жаў ных ар га ні за цый, 

пры ват ных іні цы я тыў, асоб ных гра ма дзян па 

по шу ку і збо ры гіс та рыч ных і су час ных звес так 

аб вя до мых вы хад цах з кан крэт ных на се ле ных 

пунк таў і рэ гі ё наў у мэ тах уша на ван ня па мя ці 

і па пу ля ры за цыі іх дзей нас ці.

Кон курс ныя за яў кі і пра ек ты мо гуць быць са мы мі роз-

ны мі: збор ма тэ ры я лаў і на пі сан не ра да во даў сла ву тых 

дзея чаў і зна ка мі тых вы хад цаў кан крэт ных рэ гі ё наў; ства-

рэн не кніг, пад рых тоў ка хро ні ка-да ку мен таль ных філь маў, 

ра дыё- і тэ ле пе ра дач; скла дан не па мят ных ка лен да роў; 

пад рых тоў ка ілюст ра ва ных аль бо маў, пры све ча ных вя-

до мым зем ля кам, збор фо та здым каў, што ма юць да іх 

да чы нен не; уста ноў ка па мят ных до шак і па мят ных зна каў, 

кап лі чак, пры све ча ных вя до мым лю дзям — вы хад цам з 

гэ тых мяс цін; за пі сы ўспа мі наў ста рэй шых жы ха роў пэў-

ных на се ле ных пунк таў; ства рэн не му зей ных экс па зі цый, 

ме ма ры яль ных за лаў (па ко яў) у мяс цо вых біб лі я тэ ках, 

му зе ях і шко лах.

Удзель ні чаць у кон кур се мож на як ін ды ві ду аль на, так і 

прад стаў ля ю чы пэў ную ўста но ву ці ар га ні за цыю.

На кон курс мо гуць быць прад стаў ле ны як рэа лі за ва ныя 

пра ек ты (не ра ней за 2017 год), так і тыя, што зна хо дзяц ца 

ў ста не рэа лі за цыі. Ход кон кур су бу дзе асвят ляц ца на ста-

рон ках «Звяз ды» і «Края знаў чай га зе ты», у рэ гі я наль ных 

і мяс цо вых СМІ.

Па да ча ма тэ ры я лаў на кон курс (апі сан не, фо та і ві дэа-

ма тэ ры я лы, пуб лі ка цыі ў СМІ) ажыц цяў ля ец ца да 31 снеж-

ня 2018 го да ў Бе ла рус кі фонд куль ту ры (220026, г. Мінск, 

Тра ец кая на бя рэж ная, 6).

Ацэнь ваць кон курс ныя пра ек ты бу дзе ка мі сія ў скла дзе 

прад стаў ні коў ар га ні за цый за сна валь ніц і парт нё раў кон-

курсу. Най леп шыя пра ек ты бу дуць ад зна ча ны спе цы яль-

ны мі дып ло ма мі і каш тоў ны мі па да рун ка мі.

Па вы ні ках кон кур су най больш ці ка выя пра ек ты бу дуць 

прэ зен та вац ца ў Мін ску, іх уклю ча юць у ін фар ма цый ны 

банк для шы ро ка га ін фар ма ван ня гра мад скас ці, а так са ма 

за ці каў ле ных ар га ні за цый і мяс цо вых ор га наў ула ды



Па вод ле яго слоў, Бе ла-

русь мо жа па спры яць ка-

рэй скім парт нё рам у больш 

хут кім вы ха дзе на еў ра зій скі 

ры нак. У сваю чар гу бе ла рус-

ка му біз не су ці ка вы во пыт 

Паўд нё вай Ка рэі ў ар га ні за-

цыі экс пар ту вы со ка тэх на ла-

гіч най пра дук цыі.

Як ад зна чыў пад час ме-

ра пры ем ства Ула дзі мір Ула-

хо віч, у Се у ле ўжо за вяр-

шыў ся раўнд пе ра га во раў па 

ства рэн ні зо ны сва бод на га 

ганд лю.

«Ча ка ем, што на пра ця гу 

двух га доў, гэ та зна чыць у на-

ступ ным го дзе, мож на вый сці 

на пад пі сан не гэ та га па гад-

нен ня», — ска заў Ула дзі мір 

Ула хо віч.

У хо дзе біз нес-фо ру му 

прад стаў ні кі БелГПП су стрэ-

лі ся з удзель ні ка мі Ка рэй-

скай аса цы я цыі ім пар цё раў 

KOІMA — най буй ней шым аб'-

яд нан нем прад пры ем стваў-

ім пар цё раў, дыс трыб' ю та раў 

і прад стаў ні коў за меж ных вы-

твор цаў на рын ку Ка рэі.

У пра цэ се су стрэ чы так са-

мі аб мер ка ва лі маг чы масць 

па ста вак у Ка рэю хі міч най 

пра дук цыі, сіс тэм бяс пе кі, 

зап час так да аў та ма біль най 

тэх ні кі, пра мыс ло ва га аб ста-

ля ван ня, пра дук таў хар ча ван-

ня, адзен ня. Ба кі раз гле дзе-

лі перс пек ты вы па шы рэн ня 

кан так таў па між бе ла рус кі мі 

экс пар цё ра мі і ка рэй скі мі ім-

пар цё ра мі, уза е ма дзе ян не ў 

на ву ко ва-тэх ніч най сфе ры.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



Пётр Па ра шэн ка пад пі саў указ, 

якім увёў у дзе ян не ра шэн не 

Са ве та на цы я наль най бяс пе кі 

і аба ро ны аб кан чат ко вым 

спы нен ні ўдзе лу Укра і ны 

ў ра бо це ста тут ных ор га наў 

Са друж нас ці Не за леж ных 

Дзяр жаў, па ве дам ляе 

афі цый нае ін тэр нэт-

прад стаў ніц тва Прэ зі дэн та 

Укра і ны.

Пра гэ та кі раў нік укра ін скай дзяр-

жа вы па ве да міў 19 мая пад час вы-

ступ лен ня ў Він ні цы на ўра чыс тас цях 

з на го ды Дня Еў ро пы. «Сён ня я пад пі-

саў указ аб ад клі кан ні ўсіх прад стаў ні-

коў Укра і ны з усіх ста тут ных ор га наў 

СНД», — цы туе Пят ра Па ра шэн ку яго 

афі цый ны ін тэр нэт-пар тал.

На на ступ ны дзень пад час ме ра-

пры ем стваў па ўша на ван ні па мя ці 

ах вяр па лі тыч ных рэ прэ сій у Бы коў ні 

Прэ зі дэнт Укра і ны па цвер дзіў, што 

па ста ян нае прад стаў ніц тва Укра і ны 

пры СНД за кры ва юц ца. «Укра і на 

не ра ты фі ка ва ла Ста тут СНД і так і 

не ста ла, і не збі ра ла ся ста на віц ца, 

паў на вар тас най удзель ні цай СНД. 

Ця пер мы ўваж лі ва пе ра гле дзім усе 

між на род ныя да га во ры, за клю ча ныя 

ў рам ках СНД, і вый дзем з тых, у якіх 

зной дзем хоць бы са мую ма лую не-

ад па вед насць на цы я наль ным ін та рэ-

сам», — да даў укра ін скі лі дар.

У дру гой па ло ве дня па ня дзел ка, 

21 мая, у вы кан ка ме СНД «Звяз дзе» 

па ве да мі лі, што па куль ні я кіх афі цый-

ных да ку мен таў пра ад клі кан не прад-

стаў ні коў Укра і ны са ста тут ных ор га-

наў СНД не атрым лі ва лі.

Укра і на, ра зам з Рэс пуб лі кай Бе ла-

русь і РСФСР, бы ла ад ной з трох кра ін, 

якія 8 снеж ня 1991 го да ў Мін ску пад-

пі са лі па гад нен не аб ства рэн ні СНД. 

Ад нак пры ня ты ў снеж ні 1993 го да ў 

Мін ску на са мі це СНД ста тут Са друж-

нас ці Укра і на не пад пі са ла. З вяс ны 

2014 го да ўдзел Кі е ва ў ме ра пры ем-

ствах СНД быў зве дзе ны да мі ні му му.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА



Су се дзіСу се дзі  

СЫ ХОД ПА-ЎКРА ІН СКУ

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Анд рэй 

КА БЯ КОЎ даў ін тэр в'ю кі тай ска му 

ін фар ма цый на му агенц тву «Сінь-

хуа», па ве да мі лі «Звяз дзе» ў прэс-

служ бе ўра да.

Пад час ін тэр в'ю Анд рэй Ка бя коў ад-

ка заў на пы тан ні аб раз віц ці бе ла рус-

ка-кі тай скіх ад но сін: удзе ле Бе ла ру сі ў 

бу даў ніц тве эка на міч на га по яса Шаў ко-

ва га шля ху, ганд лё ва-эка на міч ным уза-

е ма дзе ян ні дзвюх кра ін, перс пек ты вах 

ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень» і 

ін шых су мес ных пра ек таў, уза ем най ад-

ме не віз, гу ма ні тар ным су пра цоў ніц тве і 

мно гім ін шым.

Су стрэ ча прэм' ер-мі ніст ра з агенц твам 

«Сінь хуа» ад бы ла ся пе рад афі цый ным 

ві зі там у Бе ла русь на мес ні ка стар шы-

ні КНР Ван Ці ша ня, які за пла на ва ны ў 

кан цы мая. Ві зіт у Бе ла русь Ван Ці ша ня 

прой дзе на пя рэ дад ні па ся джэн ня Са ве та 

кі раў ні коў дзяр жаў — чле наў Шан хай-

скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва ў Кі таі. 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пры ме ўдзел у гэ тым па ся джэн ні, пла-

ну ец ца яго су стрэ ча са Стар шы нёй КНР 

Сі Цзінь пі нам.

«Мы раз гля да ем ві зіт Ван Ці ша ня ў 

Бе ла русь перш за ўсё ў рэ чы шчы на шай 

пад рых тоў кі да су стрэ чы лі да раў дзвюх 

кра ін. Мы ма ем на мер аб мя няц ца дум-

ка мі па ак ту аль ных пы тан нях су свет на га 

па рад ку дня, аб мер ка ваць су мес ныя на-

ма ган ні, на кі ра ва ныя на раз віц цё на ша га 

су мес на га пра ек та — ін дуст ры яль на га 

пар ка «Вя лі кі ка мень», шля хі па шы рэн ня 

бе ла рус ка-кі тай ска га су пра цоў ніц тва ў 

га лі не ма шы на бу да ван ня, су пра цоў ніц-

тва ў гу ма ні тар най сфе ры, рэа лі за цыю 

шэ ра гу су мес ных ін вес ты цый ных пра-

ек таў», — ад зна чыў у ін тэр в'ю Анд рэй 

Ка бя коў.

(Ул. інф.)

Ак цэн тыАк цэн ты  

СТРА ТЭ ГІЧ НАЕ 
ПАРТ НЁР СТВА

Дыя лог біз не саўДыя лог біз не саў  

ЕА ЭС і Рэспубліка Ка рэя 
змо гуць ганд ля ваць сва бод на?

Бе ла рус кія кам па ніі пад рых та ва лі экс парт ны парт фель для Ка рэі
Пад пі сан не да га во ра аб ства рэн ні зо ны сва бод на га 

ганд лю па між ЕА ЭС і Рэспублікай Ка рэ я ча ка ец ца 

ў 2019 го дзе. Пра гэ та пад час бе ла рус ка-ка рэй ска га 

біз нес-фо ру му, які прай шоў у Мін ску, за явіў стар шы ня 

Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты Ула дзі мір 

УЛА ХО ВІЧ.


