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Кi тай пе ра ма гае ў ганд лё вай вай не з ЗША
З та кiм мер ка ван нем вы сту пiў 

экс перт Bloomberg Энд ру Браўн. 

Ён упэў не ны, што Кi тай умуд рыў-

ся пе ра хiт рыць Трам па прак тыч на 

на кож ным кро ку на пра ця гу ўсёй 

су свет най ганд лё вай вай ны, якая 

рас па ча ла ся не ўза ба ве пас ля та-

го, як па лi тык за сту пiў на па са ду. 

Так, пра фi цыт ганд лё ва га ба лан су Кi тая з ЗША ўзрос 

амаль на 25 пра цэн таў з па чат ку прэ зi дэнц тва Трам па, 

пе ра вы сiў шы 300 мiль яр даў до ла раў. Нель га не звяр нуць 

ува гу на ВУП Кi тая, якi па вя лi чыў ся на 3,2 % у дру гiм

квар та ле ў па раў на ннi з ана ла гiч ным пе ры я дам 2019-га. 

А аме ры кан ская эка но мi ка ска ра цi ла ся на 32,9 % у га да вым

вы ра жэн нi. Апроч iн ша га, юань ума цоў ва ец ца ўжо во сем 

тыд няў за пар, што з'яў ля ец ца са мым пра цяг лым пе ры я дам 

рос ту ва лю ты з лю та га 2018 го да. До лар мiж тым па чаў 

сла бець. «Гэ та толь кi пы тан не ча су, ка лi кi тай скiя фiр мы 

ста нуць № 1 у све це», — пе ра ка на ны ды рэк тар-кi раў нiк 

па знеш нiм ганд лi Ня мец кай аса цы я цыi ма шы на бу да ван ня 

VDMA Уль рых Акер ман.

Time апуб лi ка ваў рэй тынг 
ста са мых уплы во вых лю дзей

Гэ та су свет ны рэй тынг па вер-

сii вы дан ня за 2020 год. Уплы во-

выя пер со ны па дзя лi лi па ка тэ го-

ры ях — «Ты та ны», «На ва та ры», 

«Дзея чы мас тац тва», «Лi да ры» 

i «Ку мi ры». Удзель нi каў спi су не 

ран жы ра ва лi. Ся род «Лi да раў» 

сё ле та — ды рэк тар На цы я наль на га iн сты ту та алер гiч ных i 

iн фек цый ных за хвор ван няў ЗША Эн та нi Фаў чы, ген ды рэк-

тар Су свет най ар га нi за цыi ахо вы зда роўя Тэд рас Ада ном 

Геб рэ е сус, прэ зi дэнт ЗША До нальд Трамп i яго апа нент на 

ма ю чых ад быц ца вы ба рах Джо Бай дэн, стар шы ня КНР Сi 

Цзiнь пiн, канц лер Гер ма нii Ан ге ла Мер кель, прэ зi дэнт Бра-

зi лii Жа iр Бал са на ру, прэм' ер Iн дыi На рэнд ра Мо дзi, прэ-

зi дэнт Еў ра ка мi сii Урсу ла фон дэр Ля ен. «Ты та на мi» Time 

на зы вае ген ды рэк та ра Google Су нда ра Пi чаi, вя ду ча га 

эпi дэ мi ё ла га Кi тая Чжун На ньша ня, кi раў нi ка Фе дэ раль най 

рэ зер во вай сiс тэ мы ЗША Джэ ро ма Паў эла, шас цi ра зо ва га 

чэм пi ё на «Фор му лы-1» Лью i са Хэ мiл та на, кi раў нi ка МВФ 

Крыс та лi ну Ге ор гi е ву.

Цы ры мо нiя ўру чэн ня Но бе леў скiх прэ мiй 
прой дзе ан лайн

Тра ды цый ная цы ры мо нiя ўру чэн ня Но бе леў скiх прэ мiй 

сё ле та змя няе фар мат праз пан дэ мiю COVID-19. Так, ура-

чыс тае ўзна га ро джан не лаў рэ а таў у Стак голь мскай кан-

цэрт най за ле ад ме не на, па ве да мiў Но бе леў скi фонд. Яго

за ме нiць ан лайн-цы ры мо нiя з уклю чэн ня мi з не каль кiх 

кра iн. Ме да лi i дып ло мы бу дуць уру ча ны лаў рэ а там, чые iм ёны 

ста нуць вя до мыя з 5 да 12 каст рыч нi ка ў iх род ных кра i нах. 

Да гэ та га мо гуць пры цяг нуць па соль ствы або ўнi вер сi тэ ты, 

га во рыц ца ў па ве дам лен нi фон ду. Уру чэн не ўзна га род па 

тра ды цыi пра хо дзi ла ў Стак голь ме i Ос ла ў дзень смер цi 

Аль фрэ да Но бе ля 10 снеж ня. А ў нар веж скай ста лi цы, дзе 

ўру ча юць прэ мiю ў га лi не ўма ца ван ня мi ру, ура чыс тасць 

прой дзе ў менш маш таб ным фар ма це — не ў ра ту шы, а ва 

ўнi вер сi тэ це Ос ла, дзе яна не пра во дзi ла ся з 1990 го да.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Сак рэт па спя хо вай, ства-

раль най ра бо ты ў га лi не 

дзяр жаў на га бу даў нiц тва, 

бу даў нiц тва кра i ны ў цэ лым 

за клю ча ец ца ў вы раз ным 

асэн са ван нi ру ху, па сту-

паль ных кро каў па рэа лi-

за цыi сва ёй улас най стра-

тэ гii. Уз бе кi стан, уваж лi ва 

ўгля да ю чы ся ў су свет ныя 

трэн ды, раз вiц цё дзяр жа-

вы i гра мад ства вы зна чае 

згод на з улас ны мi iдэа ла-

мi су ве рэ нi тэ ту, пры гэ тым 

вы ка рыс тоў вае тра ды цыi 

глы бо ка гiс та рыч ныя, якiя 

вы хо дзяць з во пы ту жыц ця 

ўлас на га на ро да. Прэ зi дэнт 

Шаў кат Мiр зi ё еў i на ўра-

чыс тым схо дзе, пры све ча-

ным 29-й га да вi не не за леж-

нас цi Рэс пуб лi кi Уз бе кi стан, 

паў та рыў устой лi вы вы раз 

прод каў-джа ды даў: «Сва бо-

ду нi хто не па до рыць, за яе 

трэ ба зма гац ца!» Ме на вi та 

ў гэ тай ура чыс тай пра мо ве 

кi раў нiк Уз бе кi ста на ад зна-

чыў: «Сён ня ва ўсiм све це, 

ка жу чы пра на шу кра i ну, усё 

час цей вы ка рыс тоў ва юць 

вы раз «но вы Уз бе кi стан». 

Гэ та — пры знан не та го, што 

за мi ну лыя га ды мы вый шлi 

на зу сiм но вы этап раз вiц ця 

i да сяг ну лi на гэ тым шля ху 

знач ных пос пе хаў.

У су вя зi з гэ тым мож на 

ска заць, што сён ня, ка лi 

ў поў ную сi лу рэа лi зу ец ца 

ма гут ны па тэн цы ял на ша га 

на ро да, ва Уз бе кi ста не за-

клад ва ец ца пад му рак но вай 

эпо хi Ад ра джэн ня — трэ ця га 

Рэ не сан су. Бо сён няш нi Уз-

бе кi стан — гэ та не ўча раш нi 

Уз бе кi стан. I наш на род — 

ужо не той, якiм быў учо ра.

Ка лi мы ацэнь ва ем ня-

лёг кi, але ра зам з тым слаў-

ны шлях, прой дзе ны за 

га ды не за леж нас цi, на ша 

ўпэў не насць у бу ду чы нi, ва 

ўлас ных сi лах i маг чы мас-

цях яшчэ больш уз рас тае. 

Вы ра шаль ным фак та рам 

гэ та га з'яў ля юц ца рэ фор мы 

ва ўсiх сфе рах i га лi нах, якiя 

ажыц цяў ля юц ца на асно ве 

Стра тэ гii дзе ян няў па раз вiц-

цi Уз бе кi ста на.

У на шым жыц цi ўсё больш 

тры ва ла сцвяр джа ец ца ма-

бi лi зу ю чая iдэя «Ад на цы я-

наль на га ад ра джэн ня — да 

на цы я наль на га пра грэ су». 

Ме на вi та на гэ тай асно-

ве мы ро бiм важ ныя кро кi 

для ка рэн на га па ляп шэн ня 

жыц ця на ро да, за бес пя чэн-

ня пра воў i сва бод ча ла ве ка, 

вяр шэн ства за ко на i са цы-

яль най спра вяд лi вас цi, iна-

ва цый на га раз вiц ця.

Шы ро кая гра мад скасць, 

сам наш на род ста но вiц ца 

iнi цы я та рам i ства раль нi кам 

усiх па зi тыў ных змен. Гра-

 ма дзя не на шай кра i ны, дзе б 

яны нi бы лi, ад чу ва юць,

што зна хо дзяц ца пад аба ро-

най дзяр жа вы; сi лу за ко на i 

спра вяд лi вас цi.

Сён ня ста но вiц ца ўсё 

больш вi да воч на, што но вая 

сiс тэ ма, сфар мi ра ва ная ва 

Уз бе кi ста не, цал кам апраўд-

вае ся бе ў ця пе раш няй тры-

вож най сi ту а цыi, ка лi ў све це 

на рас та юць роз ныя вы клi кi 

i па гро зы, су тык нен нi iн та-

рэ саў».

Прад стаў ля ю чы ўчо-

ра Рэс пуб лi ку Уз бе кi стан 

на 75-й се сii Ге не раль най 

Асамб леi ААН, кi раў нiк кра i -

ны ўнёс на раз гляд су свет-

 най гра мад скас цi цэ лы шэ-

раг iнi цы я тыў i за яў ад сва ёй 

дзяр жа вы. У iх лi ку — рас-

пра цоў ка i пры няц це мiж на-

род на га ко дэк са аб доб ра-

ах вот ных аба вя за цель ствах 

дзяр жаў у пе ры яд пан дэ мii; 

пад трым ка i пра соў ван не 

Кан вен цыi ААН аб пра вах 

мо ла дзi; ства рэн не но ва га 

фар ма ту мiж на род на га су-

пра цоў нiц тва па Аф га нi ста не 

(ства рыць пры ААН па ста ян-

на дзе ю чы ка мi тэт); вы зна-

чэн не пы тан ня лiк вi да цыi га-

ле чы i ба раць бы з бед нас цю 

ў якас цi ад ной з асноў ных 

тэм ма ю чай ад быц ца се сii 

Ге не раль най Асамб леi ААН, 

а так са ма пра вя дзен не Гла-

баль на га са мi ту па гэ тых пы-

тан нях; пры няц це спе цы яль-

най рэ за лю цыi Ге на самб леi 

ААН аб аб' яў лен нi рэ гi ё на 

Пры арал ля зо най эка ла гiч-

ных iна ва цый i тэх на ло гiй; 

за сна ван не Мiж на род на га 

дня ахо вы i ад наў лен ня эка-

ла гiч ных сiс тэм; за сна ван не 

пад эгi дай ААН Рэ гi я наль на-

га цэнт ра па раз вiц цi транс -

парт на-ка му нi  ка цый най 

уза е ма звя за нас цi; пра вя-

дзен не ў Таш кен це мiж на род-

най кан фе рэн цыi, пры све ча-

най 10-год дзю Су мес на га пла-

на дзе ян няў кра iн Цэнт раль най 

Азii па рэа лi за цыi контр тэ ра-

рыс тыч най стра тэ гii; пра вя-

дзен не су мес на з ЮНЕС КА ў 

Хi ве ў 2021 го дзе Мiж на род-

на га фо ру му «Цэнт раль ная 

Азiя на скры жа ван нi су свет-

ных цы вi лi за цый»; пры няц це

спе цы яль най рэ за лю цыi 

Ге не раль най Асамб леi ААН 

аб па вы шэн нi ро лi пар ла мен-

таў у да сяг нен нi Мэт устой лi-

ва га раз вiц ця i за бес пя чэн нi 

пра воў ча ла ве ка; пад трым-

ка пра па но вы Ге не раль на га 

сак ра та ра ААН А. Гу тэ ры ша 

аб склi кан нi ў 2021 го дзе са-

мi ту па хар чо вых сiс тэ мах; 

пад трым ка мiж на род ных iнi-

цы я тыў па шы ро кiм до пус-

ку да вы нi каў рас пра цо вак 

не аб ход ных ле каў i вак цын 

су праць ка ра на вi ру са.

Ра зу ме ю чы, што кож-

ная з пра па на ва ных iнi цы я -

тыў глы бо ка асэн са ва ная, 

усве дам ля ю чы, што ўсе 

ўзбек скiя iнi цы я ты вы i за я-

вы спа лу ча ныя не толь кi з

унут ра най жыц ця дзей нас цю 

са мой дзяр жа вы, але вы кла-

дзе ныя з улi кам iх знач нас цi 

для ўся го цэнт раль на а зi яц-

ка га рэ гi ё на, звер нем ся да 

больш пад ра бяз на га раз гля-

ду хоць бы дзвюх з агуль на-

га лi ку. Тэ ма Кан вен цыi ААН 

аб пра вах мо ла дзi пра гу ча ла 

з вус наў Шаў ка та Мiр зi ё е ва 

яшчэ ў ве рас нi 2017 го да 

на 72-й се сii Ге не раль най 

Асамб леi ААН. Уз бе кi стан 

за гэ ты ад рэ зак ча су пра-

вёў вя лi кую ра бо ту ў гэ тым 

кi рун ку. У рам ках «да рож най 

кар ты» су пра цоў нiц тва кра i-

ны з ААН быў рас пра ца ва ны 

асоб ны план. Сё ле та прай-

шоў лi та раль на гран ды ёз-

ны Са мар канд скi фо рум па 

пра вах ча ла ве ка «Мо ладзь 

дня — 2020: Гла баль ная са-

лi дар насць, устой лi вае раз-

вiц цё i пра вы ча ла ве ка». 

Та ды i быў аб мер ка ва ны 

пра ект Кан вен цыi аб пра вах 

мо ла дзi. Вар та ад зна чыць, 

што Уз бе кi стан на прак ты цы 

па цвер дзiў пра ва кра i ны на 

па ста ноў ку пы тан няў у та кiм 

клю чы. У дзяр жа ве рэа лi зу-

юц ца пяць важ ных iнi цы я тыў, 

якiя ўклю ча юць у ся бе за да-

чы шы ро ка га пры цяг нен ня 

мо ла дзi да куль ту ры, мас-

тац тва, фi зiч на га вы ха ван ня 

i спор ту, па вы шэн ня яе да-

свед ча нас цi ў iн фар ма цый-

ных тэх на ло гi ях, пра па ган ды 

чы тан ня кнiг ся род мо ла дзi, 

за бес пя чэн ня за ня тас цi жан-

чын. Ство ра на Агенц тва па 

спра вах мо ла дзi, за да ча мi 

яко га з'яў ля юц ца ў тым лi ку 

шы ро кае пры цяг нен не мо ла-

дзi да ма ло га бiз не су i пры-

ват на га прад пры маль нiц тва, 

ства рэн не да дат ко вых умоў 

для тры ва ла га асва ен ня ёю 

су час ных пра фе сiй i на вы каў 

лiч ба вай эка но мi кi, ака зан не 

са дзей нi чан ня пра цэ сам яе 

пра ца ўлад ка ван ня. Рэа лi зу-

ец ца Пра гра ма да дат ко вых 

мер па да лей шым раз вiц цi 

дзяр жаў най ма ла дзёж най 

па лi ты кi ў Рэс пуб лi цы Уз бе-

кi стан. З 2017 го да ажыц цяў-

ля ец ца дзей насць Су свет най 

аса цы я цыi мо ла дзi Уз бе кi -

ста на. Га лоў ная мэ та Аса цы я -

цыi — пад трым ка i аба ро на

iн та рэ саў ма ла дых лю дзей, 

якiя на ву ча юц ца i пра цу юць 

за мя жой. Сён ня чле ны Су-

свет най аса цы я цыi мо ла дзi 

Уз бе кi ста на прад стаў ле ны ў 

13 кра i нах.

Пы тан нi вы жы ван ня ў сён-

няш нiм све це на ўпрост звя-

за ныя з тым, як мы вы ста iм 

пе рад вы пра ба ван нем пан-

дэ мi яй. Уз бе кi стан пра па нуе 

не ад клад на рас пра ца ваць 

мiж на род ны ко дэкс доб ра-

ах вот ных аба вя за цель стваў 

дзяр жаў у пе ры яд пан дэ мii i 

за няц ца яго пра соў ван нем. 

Шаў кат Мiр зi ё еў за клi кае 

па чуць сло вы Ге не раль на га 

сак ра та ра ААН Ан то нiа Гу-

тэ ры ша пра тое, што сён ня 

«га вор ка iдзе не пра вак цы-

ну для ней кай ад ной з кра iн, 

ад на го рэ гi ё на цi част кi све-

ту, а пра не да ра гiя, бяс печ-

ныя i на дзей ныя ле кi, до ступ

да якiх бу дзе ў кож на га, дзе б 

ён нi зна хо дзiў ся». Вы сту-

 па ю чы на ўра чыс тым схо дзе, 

пры све ча ным 29-й га да вi не 

не за леж нас цi Уз бе кi ста на, 

Шаў кат Мiр зi ё еў ад зна чыў:

«...За апош нiя шэсць ме-

 ся цаў мы пра вя лi бес прэ цэ-

дэнт ную ра бо ту па ба раць бе 

з гэ тым не бяс печ ным за-

хвор ван нем. У пры ват нас цi, 

зда дзе на ў экс плу а та цыю 

шмат но вых баль нiц i ка-

ран цiн ных зон. На бы та вя-

лi кая коль касць да дат ко ва га 

ме ды цын ска га аб ста ля ван ня

i ма шын хут кай да па мо гi.

З улi кам пе ра да вой за меж най 

прак ты кi i на ша га ўлас на га 

до све ду ўдас ка наль ва юц ца 

ме то ды кi ля чэн ня. У цэнт ры 

на шай ува гi па ста ян на зна-

хо дзiц ца пы тан не год на га 

сты му ля ван ня са ма ад да най 

пра цы ме ды цын скiх ра бот нi-

каў, якiя стой ка днём i ноч чу 

зма га юц ца су праць ка ра на-

вi ру са. У вы нi ку ўсёй гэ тай 

ра бо ты ты ся чы хво рых вы-

зда раў лi ва юць i вяр та юц ца 

ў свае сем'i.

Мы зра бi лi вель мi шмат 

для вяр тан ня i пад трым кi 

на шых су ай чын нi каў, якiя 

вы еха лi за мя жу на ра бо-

ту i ву чо бу, але апы ну лi ся 

ў цяж кiм ста но вi шчы з-за 

пан дэ мii. I гэ тая ра бо та пра-

цяг ва ец ца...» Ва Уз бе кi ста не 

пе ра ка на ныя, што на ват 

ад ной вак цы най не вы ра-

шыш праб ле му, усiм кра i нам 

све ту не аб ход на гла баль-

ная са лi дар насць. I ў гэ тай 

цэнт раль на а зi яц кай кра i не 

ро бiц ца ўсё маг чы мае, каб 

па збег нуць са цы яль на-эка-

на мiч на га i гу ма нi тар на га 

кры зi су. Тут ра зу ме юць, што 

«зда роўе — гэ та не прад мет 

рас ко шы, а не аб ход насць i 

ча ла ве чае пра ва» (ка жу-

чы сло ва мi кi раў нi ка СА АЗ 

Т. Геб рэ е су са). Ня ма та ко га 

па няц ця, як на цы я наль нае 

ра шэн не гла баль на га кры-

зi су, як i тое, што «не маг-

чы ма зра бiць пры шчэп ку 

на цы я наль най эка но мi цы 

ад гла баль най эка на мiч най 

ка та стро фы» ў су час ных 

умо вах ганд лё вых ад но сiн. 

Вы сту па ю чы на 75-й се сii, 

Шаў кат Мiр зi ё еў ад зна чыў: 

«...Пры гэ тым ад ной з умоў 

i ад на ча со ва ад ным з най-

больш важ ных пы тан няў на 

сён ня з'яў ля ец ца тое, як хут-

ка кра i ны з нiз кi мi да хо да-

мi змо гуць ад на вiц ца пас ля 

пан дэ мii. На дум ку экс пер-

таў, ка лi ўдас ца па спя хо ва 

рас паў сю дзiць вак цы ну ад 

ка ра на вi ру са ва ўсiм све це 

на пра ця гу на ступ ных 18 ме-

ся цаў, то вяр тан не да да кры-

зiс на га ўзроў ню ча ка ец ца 

праз адзiн або два га ды.

Аб' яд нан не маг чы мас цяў 

усiх кра iн, iна ва цый ных i да-

свед ча ных на ву коў цаў з усiх 

ад па вед ных га лiн ва ўнi каль-

ным ду ху су пра цоў нiц тва да-

зво лiць мак сi маль на ўзмац-

нiць уза е ма да паў няль насць

усiх за пу шча ных iнi цы я ты ў 

i па ско рыць рас пра цоў ку та-

кiх не аб ход ных све ту ле каў i 

вак цын ад ка ра на вi ру са.

Та му Уз бе кi стан вы сту пае 

ў пад трым ку мiж на род на га 

су пра цоў нiц тва i рэа лi за цыi 

iнi цы я тыў па шы ро кiм до сту-

пе да вы нi каў рас пра цо вак 

не аб ход ных ле каў i вак цын 

су праць ка ра на вi ру са».

У лi ку эка ла гiч ных iнi цы я-

тыў, пра па на ва ных Прэ зi дэн-

там Уз бе кi ста на да раз гля ду 

на прэ стыж ным су свет ным 

фо ру ме, — i шэ раг iн шых 

ак ту а лiй, звя за ных перш 

за ўсё з жыц ця дзей нас цю ў 

цэнт раль на а зi яц кiм рэ гi ё не. 

Рэс пуб лi ка Уз бе кi стан пас-

ля доў на вы бу доў вае ма дэль 

су ве рэн най дзяр жа вы, якая 

iмк нец ца да па спя хо ва га вы-

ра шэн ня мно гiх праб лем.

Алесь КАР ЛЮ КЕ ВIЧ.

НО ВЫ УЗ БЕ КI СТАН — 
НО ВЫЯ ГЛА БАЛЬ НЫЯ IНI ЦЫ Я ТЫ ВЫ
Уро кi па лi тыч най гiс то рыi для кож най з кра iн на пост-

са вец кай пра сто ры зна хо дзяць сваё ўлас нае зна чэн-

не. Iмк ну чы ся па спя хо ва вы ра шаць га лоў ныя, стра тэ-

гiч ныя за да чы па бу даў нiц тве су ве рэн ных, не за леж-

ных дзяр жаў, сцвяр джа ю чы iдэа лы доб ра су сед ства 

i мiр на га су iс на ван ня, кож ная з цэнт раль на а зi яц кiх 

кра iн пра хо дзiць свой шлях вы пра ба ван няў i ства-

раль ных пе ра ўтва рэн няў. Пры кла дам па спя хо ва га

эва лю цый на га раз вiц ця з'яў ля ец ца Рэс пуб лi ка 

Уз бе кi стан, дзе шы ро ка маш таб ныя ме ры па лi тыч най

i эка на мiч най ма дэр нi за цыi да зво лi лi вы бу да ваць 

но вую кра i ну, дзе дэ ма кра тыч ныя пе ра ўтва рэн нi 

на бы лi не зва рот ны ха рак тар. Эва лю цыя та ко га ха-

рак та ру да ра го га вар та. На пост са вец кай пра сто ры 

ца на яе ўдвая вя лi кая.

Пад час вi зi ту ў Бе ла русь у мi ну лым го дзе Шаў кат МIР ЗI Ё ЕЎ 
на ве даў Парк вы со кiх тэх на ло гiй.
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