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Да вер да еў ра 
да сяг нуў гіс та рыч на га мак сі му му

Да вер да еў ра сён ня мац ней шы, чым за ўсю гіс то-

рыю яго іс на ван ня, за яві ла стар шы ня Еў ра пей ска га 

цэнт ра бан ка Крыс цін Ла гард. 76 пра цэн таў еў ра пей цаў 

пад трым лі вае ідэю адзі най ва лю ты, пад крэс лі ла бан кір, 

на зваў шы гэ та «гіс та рыч ным мак сі му мам». 63-га до вая 

Крыс цін Ла гард, якая змя ні ла ў па чат ку ліс та па да Ма-

рыа Дра гу на па са дзе кі раў ні ка ЕЦБ, у Франк фур це-на-

Май не ва ўра чыс тай аб ста ноў цы па ста ві ла свой под піс 

на ве лі зар ным ма люн ку банк но ты вар тас цю 20 еў ра. 

Пер шыя ку пю ры з та кім под пі сам па він ны з'я віц ца ў аба-

ро це ў дру гой па ло ве 2020 го да. На сён няш ні дзень еў ра 

з'яў ля ец ца афі цый най ва лю тай 19 еў ра пей скіх дзяр жаў. 

Еў ра пей скі цэнт ра банк так са ма вы пус ціў аб ноў ле ныя 

банк но ты вар тас цю 100 і 200 еў ра. Іх ко лер (зя лё ны і 

жоў ты) больш на сы ча ны, чым у ра ней шых ку пюр. Ка лі 

па гля дзець на іх су праць свят ла, мож на ўба чыць парт рэт 

Еў ро пы — дач кі фі ні кій ска га ца ра Аге но ра і ге ра і ні ста-

ра жыт на грэ час кіх мі фаў. 

Ста ла вя до ма
пра маг чы мае ад ра чэн не Лі за ве ты ІІ

Ка ра ле ва Вя лі ка бры та ніі Лі за ве та ІІ мо жа ад мо віц ца ад 

тро на на пра ця гу най блі жэй шых 18 ме ся цаў на ка рысць 

свай го ста рэй ша га сы на Чарль за. Пра гэ та па ве дам ляе 

Thе Sun са спа сыл кай на кры ні цы ў ася род дзі ма нар ха. 

Су раз моў ца га зе ты ад зна чае, што ад кры та пра ад ра-

чэн не ка заць за ба ро не на, ад нак 

пра цэс пе ра да чы паў на моц тваў 

ні бы та ўжо па чаў ся. Так, Лі за ве та ІІ 

усё менш на вед вае афі цый ныя 

ме ра пры ем ствы, дзе яе за мя шчае 

71-га до вы Чарльз. Па звест ках га-

зе ты, маг чы мае ад ра чэн не ка ра ле-

вы мо жа зда рыц ца ў кра са ві ку 2021-га, ка лі ёй споў ніц ца 

95 га доў. Пад крэс лі ва ец ца, што муж Лі за ве ты ІІ прынц 

Фі ліп ад мо віў ся ад удзе лу ў пуб ліч ных ме ра пры ем ствах 

ме на ві та ў гэ тым уз рос це. Лі за ве та ІІ бы ла ка ра на ва на 

ў 1952 го дзе. У ве рас ні 2015-га, пра быў шы на тро не 

23 226 дзён, яна ста ла ма нар хам Вя лі ка бры та ніі, які 

больш за ўсіх у гіс то рыі кі ра ваў кра і най.

У Ін да не зіі штуч ны ін тэ лект 
за ме ніць па моч ні каў мі ніст раў

Прэ зі дэнт Ін да не зіі Джок Ві до да вы ра шыў ска са ваць 

паў на моц твы не каль кіх ка тэ го рый мі ніс тэр скіх па моч ні-

каў, ра бо ту якіх пач не вы кон ваць штуч ны ін тэ лект. Пра 

гэ та па ве да мі ла га зе та Thе Jаkаrtа Роst. «Я за га даў мі-

ніст рам за мя ніць су пра цоў ні каў трэ цяй і чац вёр тай ка тэ-

го рыі тэх на ло гі яй штуч на га ін тэ ле кту, — за явіў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Яна да зво ліць хут чэй вы кон ваць бю ра кра-

тыч ную ра бо ту». Як рас тлу ма чыў мі ністр-ка ар ды на тар 

па пы тан нях эка но мі кі Ін да не зіі Аір лан га Хар тар та, но ва-

ўвя дзен не, у пры ват нас ці, бу дзе вы ка рыс тоў вац ца пры 

вы да чы дзяр жаў ных лі цэн зій. «Штуч ны ін тэ лект да зво ліць 

нам афарм ляць да зво лы, грун ту ю чы ся на аў та ма тыч най 

сіс тэ ме ацэн кі ры зык», — пад крэс ліў чы ноў нік.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

СпортСпорт РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЯ 
АЛІМ ПІ Я ДЫ

У То кіа стар та ваў 34-ы чэм пі я нат све ту 
па скач ках на ба ту це

Для на шых спарт сме наў гэ та га лоў ны тур нір у се зо-

не: акра мя ме да лёў, яны па спра ча юц ца за алім пій-

скія лі цэн зіі. Спа бор ніц твы пра хо дзяць у су час ным 

гім нас тыч ным цэнт ры «Ары эйк», уз вя дзен не яко га 

за вяр шы ла ся роў на ме сяц та му. Ме на ві та ба ту тыс-

там, а так са ма прад стаў ні кам двай но га мі ні-трам пу 

і акра ба тыч най да рож кі вы паў го нар пер шы мі вы-

пра ба ваць зна ка вы аб' ект, на якім ужо на ле та прой-

дуць алім пій скія спа бор ніц твы ў скач ках на ба ту це, 

спар тыў най і мас тац кай гім нас ты цы.

З 28 ліс та па да да 1 снеж ня за 15 кам плек таў уз на га род 

чэм пі я на ту све ту спра ча юц ца 340 спарт сме наў з 37 кра ін. 

Па восем фі на ліс таў у муж чын скіх і жа но чых ін ды ві ду аль-

ных скач ках атры ма юць за па вет ныя лі цэн зіі на Алім пі я ду, 

ад нак ёсць аб ме жа ван не: пу цёў ку ў кан крэт ным ві дзе 

атры мае мак сі мум адзін спарт смен ад кра і ны.

У бе ла рус кім скла дзе муж чын скай ка ман ды — во пыт-

ныя Ула дзі слаў Ган ча роў і Алег Раб цаў, а так са ма юныя 

Іван Літ ві но віч і Аляк сей Ду да раў, усе яны вы сту па юць у 

ін ды ві ду аль ных скач ках. У сін хрон ных бе ла рус кія па ры 

вы гля да юць так: Аляк сей Ду да раў і Ар цём Жук, а так са-

ма дзе ю чыя чэм пі ё ны Ула дзі слаў Ган ча роў і Алег Раб цаў. 

У за яў цы жа но чай ка ман ды — Ма рыя Ма ха рын ская, Ан-

ге лі на Ха цян і Ва лян ці на Ба га мо ла ва. Дзве апош нія дзяў-

чы ны скла дуць адзі ную бе ла рус кую па ру ў сін хрон ных 

скач ках. У скач ках на акра ба тыч най да рож цы Бе ла русь 

прад ста віць Дзміт рый На ва сё лаў.

Ад зна чым, што Ула дзі слаў Ган ча роў за раз лі дзі руе ў 

су свет ным рэй тын гу, у гэ тым се зо не ён ужо пе ра ма гаў 

на эта пах Куб ка све ту.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Коль касць вай скоў цаў НА ТА, якая ўзрас-

тае ка ля ме жаў кра ін АДКБ (Бе ла ру сі ў 

пры ват нас ці), пры му шае вы пра цоў ваць у 

ад каз ме ры дып ла ма тыч на га, ін фар ма цый-

на га і ва ен на га ха рак та ру.

«Тым больш сён ня, ка лі на фо не раз бу-

рэн ня ме ха ніз маў кант ро лю над уз бра ен-

ня мі мы фік су ем па этап нае на рошч ван не 

ва ен ных па тэн цы я лаў, па шы рэн не ва ен най 

інф ра струк ту ры ў Еў ра пей скім рэ гі ё не. Па 

сут нас ці, га вор ка ідзе аб ад кры тай, а га лоў-

нае, бес пад стаў най мі лі та ры за цыі за ход ніх 

ме жаў зо ны ад каз нас ці АДКБ, — пад крэс-

ліў кі раў нік кра і ны. — Но вая гон ка ўзбра-

ен няў нам не трэ ба».

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, асноў ны мі 

кры ні ца мі па лі тыч ных, ва ен ных і тэ ра рыс-

тыч ных па гроз, не ле галь най міг ра цыі і не-

за кон на га тран зі ту зброі за ста юц ца рэ гі я-

наль ныя кан флік ты, у тым лі ку сі ту а цыя на 

ўсхо дзе Укра і ны, дзе ўжо пяць год ідзе су-

праць ста ян не. Не аб ход на ад зна чыць, што 

на ша кра і на ві тае па ча так кан струк тыў на га 

дыя ло гу ў рам ках трох ба ко вай кан такт най 

гру пы і пра грэс у пы тан нях вы ка нан ня Мін-

скіх па гад нен няў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што 

сі ту а цыя ва кол зо ны ад каз нас ці АДКБ іс тот-

на ві даз мя ня ец ца. «Пе ра ка на ны, што на ша 

ар га ні за цыя па він на адэ кват на і свое ча со ва 

рэ ага ваць на но выя вы клі кі і па гро зы, дэ та-

лё ва і комп лекс на ана лі за ваць ста но ві шча, 

вы пра цоў ваць ад па вед ныя пра па но вы і іні-

цы я ты вы, — пе рад ае сло вы бе ла рус ка га 

лі да ра Бел ТА. — З'яў ля ю чы ся важ ным ме ха-

ніз мам за бес пя чэн ня бяс пе кі ў Еў ра зій скім 

рэ гі ё не, АДКБ па він на па сту паль на па шы-

раць знеш не па лі тыч ны кі ру нак, ума цоў ваць 

свой між на род ны аў та ры тэт».

Прэ зі дэнт так са ма вы ка заў ся за па-

шы рэн не ўза е ма дзе ян ня АДКБ з ін шы мі 

ар га ні за цы я мі. Гэ та му мо жа па слу жыць 

рэа лі за цыя пры ня та га з іні цы я ты вы Бе ла-

ру сі ра шэн ня аб юры дыч ным афарм лен ні 

ста ту су «Парт нё ра» ар га ні за цыі, а так са ма 

«На зі раль ні ка» пры АДКБ.

Яшчэ ад на іні цы я ты ва на шай кра і ны, 

якая пра гу ча ла на пля цоў цы ў Біш ке ку, —

вы хад на раў на праў ны дыя лог з Паў ноч на -

ат лан тыч ным аль ян сам, бо дзве ва ен-

 на-па лі тыч ныя струк ту ры ад каз ва юць за 

за бес пя чэн не бяс пе кі на пра сто ры ад Ван-

ку ве ра да Ула дзі вас то ка.

У раз мо ве з прад стаў ні ка мі СМІ Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі звяр нуў ува гу: лейт ма ты вам 

па ся джэн ня быў тэ зіс пра тое, што кра і ны 

ар га ні за цыі па він ны быць блі жэй шыя ад на 

да ад ной і за яў ляць на між на род най арэ не,

што бу дуць ра зам рэ ага ваць на тыя ці 

ін шыя рэ чы.

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, у кож-

на га чле на аб' яд нан ня ёсць свая зо на ад-

каз нас ці ў за бес пя чэн ні агуль най бяс пе кі: 

за ход ні на пра мак — у Бе ла ру сі і Ра сіі, Цэнт-

раль ная Азія — у дзяр жаў гэ та га рэ гі ё на пры 

пад трым цы Ра сіі. Ён пад крэс ліў: «Але ка лі 

рва не там, дзе ў нас скан цэнт ра ва ны ўсе 

ін та рэ сы, зна чыць, мы бу дзем змагацца з 

гэ тым вы бу хам ра зам. Гэ та ад на знач на».

Дзяр жаў ны сак ра тар Са ве та бяс пе кі 

Бе ла ру сі Ста ні слаў Зась на зна ча ны ге не-

раль ным сак ра та ром АДКБ. Пра гэ та жур-

на ліс там рас ка заў вы ка наў ца аба вяз каў 

ген сак ра та ра ар га ні за цыі Ва ле рый Се ме-

ры коў: «Сён ня кі раў ні кі дзяр жаў па він ша ва-

лі Ста ні сла ва За ся, прад стаў ні ка Бе ла ру сі, 

з пры зна чэн нем на гэ тую па са ду з 1 сту дзе-

 ня 2020 го да. Ра шэн не пад рых та ва на ў мэ-

тах вы ка нан ня ра шэн ня Са ве та ка лек тыў-

най бяс пе кі, дзе дак лад на рэг ла мен та ва на 

пры зна чэн не ге не раль ных сак ра та роў на 

ра та цый най асно ве».

Па вы ні ках па ся джэн ня ў Біш ке ку Са ве та 

ка лек тыў най бяс пе кі Ар га ні за цыі Да мо вы 

аб ка лек тыў най бяс пе цы пры ня та за ява аб 

удас ка на лен ні між на род на га ўза е ма дзе ян-

ня і су пра цоў ніц тва. Акра мя та го, пад пі са ны 

план ка лек тыў ных дзе ян няў дзяр жаў АДКБ 

па рэа лі за цыі Гла баль най контр тэ ра рыс-

тыч най стра тэ гіі ААН на 2019—2021 га ды.

На ле та стар шын ства ў АДКБ пе ра хо-

дзіць да Ра сіі, якая мае на мер пра па на ваць 

парт нё рам план ва ен на га су пра цоў ніц тва 

да 2025 го да. Да рэ чы, ад Ула дзі мі ра Пу ці на 

пра гу ча ла за пра шэн не на юбі лей ны па рад 

Пе ра мо гі ў Маск ве лі да рам і ва ен ным кан-

тын ген там кра ін АДКБ.

***

Аляк сандр Лу ка шэн ка на двух ба ко вай 

су стрэ чы з Прэ зі дэн там Кыр гыз ста на Са-

аран ба ем Жэ эн бе ка вым ад зна чыў вя лі кую 

ра бо ту кра і ны пад час стар шын ства ў АДКБ 

і ад каз нае стаў лен не да ўза е ма дзе ян ня ў 

Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе.

«Гэ та свед чыць пра тое, што Кыр гыз стан 

пры кла дае ве лі зар ныя на ма ган ні з пунк ту 

гле джан ня та го, каб за сце раг чы сваю рэс-

пуб лі ку і пад няць эка но мі ку, — ска заў Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі. — На ват у дро бя зях мы га то-

выя вас пад трым лі ваць. Мо жа це ў гэ тым не 

су мня вац ца. Ка лі неш та трэ ба, вы ска жы це, 

ка лі мы мо жам, аба вяз ко ва гэ та зро бім».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма звяр нуў 

ува гу, што плён ным мо жа быць і па ве лі чэн-

не ганд лё вых су вя зяў: «Мы ад наў ля ем тое, 

што бы ло ў Са вец кім Са ю зе, — ад но сі ны і 

та ва ра аб мен, і ўжо ад на ві лі. Нам не трэ ба 

спы няц ца. Трэ ба іс ці да лей. Ка лі Кыр гыз-

стан бу дзе та кі мі тэм па мі ру хац ца, я ўпэў-

не ны, што за пя ці год ку вы за бу дзе це ся пра 

вя лі кія праб ле мы».

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ВЫ СЛУ ХАЦЬ, ЗРА ЗУ МЕЦЬ, 
ДА ПА МАГ ЧЫ

Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі прой дуць 

30 ліс та па да ў су бо ту. З 9.00 да 12.00 на зван кі ад ка-

жуць:

пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ва сі ле віч РАБ КА ВЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Аляк сандр 

Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Але на 

Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Вік тар Анд рэ е віч ЛІС КО ВІЧ. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 

Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

стар шы ня МІНСК АГА абласнога Са ве та дэ пу та таў 

На тал ля Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ. Тэл. 8 017 500 41 60;

кі раў нік спраў МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ган на Мар' я-

наў на МА ЦЕЛЬ СКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

ПРА ЕЗД НА БЕС КАН ТАК ТА ВЫХ 
«РЭЙ КАХ»

На ле та ў ста лі цы за пра цуе сэр віс апла ты пра ез ду 

карт ка мі ў на зем ным транс пар це. Пра гэ та па ве да-

мі ла вы ка наў чы ды рэк тар БПС-Ашчад бан ка Ма ры на 

АСІ ПОЎ СКАЯ на Мін скім транс парт ным фо ру ме.

— Тэх на ло гія ўжо па спя хо ва пра тэс ці ра ва на на шос тым 

трам вай ным марш ру це, які звяз вае Се раб ран ку і Зя лё ны 

Луг. Кож ны дзень та кім чы нам ажыц цяў ля юц ца ты ся чы 

па ез дак. Гэ ты вы нік да зво ліў мак сі маль на пад рых та вац ца 

да маш таб на га за пус ку сіс тэ мы апла ты пра ез ду бес кан-

так та вы мі бан каў скі мі карт ка мі. Мы пе ра ка на лі ся, што та кі 

спо саб ка рыс та ец ца вя лі кім по пы там у па са жы раў, — ад-

зна чы ла вы ка наў чы ды рэк тар БПС-Ашчад бан ка.

Сэр віс пад трым лі вае пла цеж ныя сіс тэ мы Vіsа, 

Mаstеrсаrd і Бел карт-Mаеstrо з бес кан так та вым ін тэр фей-

сам. Так са ма для раз лі каў па ды дуць смарт фон, «ра зум-

ныя» га дзін ні кі і ін шыя пры ла ды з пад трым кай тэх на ло гіі 

NFС. Пры гэ тым кошт пра ез ду за ста нец ца та кі ж, як і пры 

куп лі па пя ро ва га та ло на. Для апла ты трэ ба бу дзе пад-

нес ці карт ку да ва лі да та ра, да ча кац ца гу ка во га сіг на лу і 

тэкс та ва га па ве дам лен ня. Вы ву чыць гіс то рыю па ез дак і 

рас хо даў, удак лад ніць ста тус бан каў скай карт кі і атры маць 

элект рон ны карт-чэк мож на бу дзе ў аса біс тым ка бі не це 

па са жы ра на сай це сіс тэ мы Рауbусаrd.

Та кая тэх на ло гія ўжо па спя хо ва пра цуе ў мін скім мет-

ро і цяг ні ках га рад скіх лі ній. Па са жы ры чы гун кі толь кі 

ў каст рыч ні ку апла ці лі та кім спо са бам на 50 пра цэн таў

больш пе ра мя шчэн няў, чым у ве рас ні. Уся го ж бан каў скі мі 

карт ка мі кож ны ме сяц аплач ва ец ца ка ля двух міль ё наў 

па ез дак на роз ных ві дах гра мад ска га транс пар ту. Услед 

за ста лі цай но ва ўвя дзен ні мо гуць за пус ціць і ў рэ гі ё нах.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

Па ка лен ню 
пе ра мож цаў 

пры свя ча ец ца...
У Мін ску пра хо дзяць пя-

тыя Бе ла рус кія Ка ляд-

ныя чы тан ні. У ме жах іх 

пра вод зяц ца кан фе рэн-

цыі, круг лыя ста лы, ад-

зна ча юц ца най леп шыя 

пе да го гі і ка лек ты вы, 

якія пра па на ва лі но выя 

па ды хо ды, пра гра мы, 

звя за ныя з вы ха ван нем 

пад рас та ю ча га па ка лен-

ня, уз на га родж ва юц ца 

пе ра мож цы што га до-

ва га рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су «Біб лі я тэ ка — 

цэнтр ду хоў най асве ты 

і вы ха ван ня».

Ме ра пры ем ства ар га-

ні зоў вае Бе ла рус кая Пра-

ва слаў ная Царк ва пры 

пад трым цы мі ніс тэр стваў 

куль ту ры, ахо вы зда роўя, 

аду ка цыі, пра цы і са цы яль-

най аба ро ны і На цы я наль-

най ака дэ міі на вук. Тэ ма 

пя тых ду хоў ных Ка ляд ных 

су стрэч — «Вя лі кая Пе ра-

мо га — спад чы на і спад чын-

ні кі».

«Сё ле та чы тан ні пра хо-

дзяць па між дзвю ма зна ка-

вы мі юбі лей ны мі да та мі для 

на ша га на ро да — 75-год-

дзя мі вы зва лен ня Бе ла ру сі і 

Вя лі кай Пе ра мо гі. На ту раль-

на, гэ та пры му шае нас за-

ду мац ца пра тую гіс та рыч-

ную па дзею, якую пе ра жы лі 

на шы дзя ды-пра дзе ды, пра 

спад чы ну, якую яны нам 

па кі ну лі, і як мы яе збе ра га-

ем», — ад зна чыў стар шы-

ня арг ка мі тэ та Бе ла рус кіх 

Ка ляд ных чы тан няў епіс кап 

Ба ры саў скі і Мар' і на гор скі 

Ве ні я мін.

Пад час фо ру му пра гу-

чаць дак ла ды, звя за ныя не 

толь кі з ва ен най гіс то ры яй і 

ана лі зам та го, дзя ку ю чы ча-

му бы ла да сяг ну та Пе ра мо га 

і як гэ тыя па дзеі паў плы ва лі 

на бе ла ру саў. Кан фе рэн цыі і 

круг лыя ста лы пры све ча ны 

роз ным тэ мам: цар коў най і 

свец кай гіс то рыі, ся мей ным 

каш тоў нас цям, пе да го гі цы, 

ма ла дзёж най па лі ты цы, ахо-

ве зда роўя і ін шым.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.
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