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Са удаў ская Ара вія за пус ці ла на цы я наль ную 
пра гра му пра мыс ло ва га раз віц ця

Рэа лі за цыя маш таб-

най пра гра мы абя цае да 

2030 го да пры нес ці больш 

за 1,6 трыль ё на ры я лаў 

(438 міль яр даў до ла раў) 

ін вес ты цый у эка но мі ку 

кра і ны, па ве да міў на цы-

ры мо ніі за пус ку пра гра мы 

мі ністр энер ге ты кі, пра мыс-

ло вас ці і мі не раль ных рэ сур саў Са удаў скай Ара віі Ха лід 

аль-Фа ліх. Пра гра ма пад кант ро лем на след на га прын ца 

Са удаў скай Ара віі Му ха ме да бен Са лма на раз лі ча на на 

ўзняц це та кіх сек та раў эка но мі кі ка ра леў ства, як энер ге-

ты ка, наф та хі мія, гор на зда быў ная і аў та ма бі ле бу даў ні чая 

пра мыс ло васць. «Гэ тая пра гра ма пра ду гледж вае па ве-

лі чэн не до лі яе сек та раў у ВУП да 1,2 трыль ё на ры я лаў 

(ка ля 320 міль яр даў до ла раў), з'яў лен не 1,6 міль ё на но вых 

ра бо чых мес цаў, рост ня наф та ва га экс пар ту да больш як 

трыль ё на ры я лаў», — ска заў аль-Фа ліх, яго вы ступ лен не 

транс ля ваў са удаў скі тэ ле ка нал «Аль-Іх ба рыя».

У Іта ліі па ні зі лі пен сій ны ўзрост
Прэ зі дэнт Іта ліі Сер джа Ма та рэ ла пад пі саў за кон аб 

пра вя дзен ні ў кра і не пен сій най рэ фор мы, па ве дам ляе 

агенц тва АNSА. Ад па вед ны за ко на пра ект быў пры ня ты 

пар ла мен там у ся рэ дзі не сту дзе ня. Па вод ле яго, у пен-

сій най сіс тэ ме Іта ліі ўво дзіц ца «кво та 100». Гэ та азна чае, 

што тэр мін вы ха ду на пен сію за раз бу дзе вы зна чац ца па 

фор му ле: уз рост гра ма дзя ні на плюс яго пра цоў ны стаж. 

У су ме гэ тыя два па каз чы кі па він ны даць вы нік 100. Ад зна-

ча ец ца, што мі ні маль ны ўзрост вы ха ду на пен сію скла дзе 

62 га ды, у гэ тым вы пад ку стаж па ві нен быць не менш 

за 38 га доў. Па ра ней шых пра ві лах, боль шасць італь-

ян цаў маг лі вы хо дзіць 

на пен сію ў 67 га доў. 

Асоб на для жан чын 

пра ду гле джа на маг-

чы масць да тэр мі но ва 

вый сці на пен сію ва 

ўзрос це 58—59 га доў 

пры на яў нас ці 35-га-

до ва га ста жу. Асоб на ага во ра на маг чы масць да тэр мі но-

ва вый сці на пен сію пас ля да сяг нен ня пра цоў на га ста жу: 

41 год і 42 га ды пра цы для жан чын і муж чын ад па вед на. 

Но ва ўвя дзен ні пач нуць пра ца ваць для пры ват ных кам-

па ній з кра са ві ка, а са жніў ня — для су пра цоў ні каў дзяр-

жаў ных прад пры ем стваў. Так са ма за кон пра ду гледж вае 

ўвя дзен не са цы яль ных вы плат ма ла ма ё мас ным. Ві цэ-

прэм' ер, мі ністр пра цы і са цы яль най па лі ты кі Лу і джы Дзі 

Маё на зы ваў пры няц це за ко на кро кам на шля ху да па бу-

до вы ў Іта ліі «дзяр жа вы ўсе агуль на га даб ра бы ту».

Цу кер берг мае на мер ін тэ гра ваць WhаtsАрр, 
«Ін стаг рам» і «Фэй сбук»

За сна валь нік і кі раў нік 

Fасеbооk Марк Цу кер берг 

мае на мер аб' яд наць тэх ніч-

ную інф ра струк ту ру сва іх 

плат фор маў па аб ме не па-

ве дам лен ня мі — Mеssеngеr, 

Іnstаgrаm і WhаtsАрр. Пра гэ та 

па ве да мі ла Thе Nеw Yоrk Tіmеs са спа сыл кай на кры ні-

цы, зна ё мыя з пла на мі кам па ніі. Пас ля ін тэ гра цыі яны 

пра цяг нуць функ цы я на ваць у якас ці асоб ных пра грам, 

але іх інф ра струк ту ра ста не агуль най. Зме ны пла ну юць 

унес ці да кан ца 2019 або да па чат ку 2020-га. Пас ля та го як 

змя нен ні ўсту пяць у сі лу, ка рыс таль нік са цы яль най сет кі 

«Фэй сбук» змо жа па сы лаць аба ро не нае па ве дам лен не 

ча ла ве ку, на прык лад, які мае акаўнт толь кі ў WhаtsАрр. 

У ка мен та ры СNBС прад стаў нік Fасеbооk за явіў, што 

кам па нія за ся ро джа на на пра па на ван ні хут кіх, прос тых, 

на дзей ных, кан фі дэн цый ных і бяс печ ных сэр ві саў па 

аб ме не па ве дам лен ня мі. Ін тэ гра цыя з'яў ля ец ца рэз кім 

змя нен нем па ды хо ду Цу кер бер га да сэр ві саў, якім ён 

абя цаў знач ную аў та ном насць у мо мант іх куп лі. Як вя-

до ма, Fасеbооk на бы ла са цы яль ную сет ку «Ін стаг рам» 

за 715 міль ё наў до ла раў у 2012 го дзе, а WhаtsАрр за 

$19 млрд — у 2014-м.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На су стрэ чы з кі раў ні ком 

бе ла рус кай дзяр жа вы бы лі 

за кра ну тыя са мыя роз ныя 

пы тан ні ўза е ма дзе ян ня Бе-

ла ру сі і Укра і ны. На па чат ку 

прад стаў нік Укра і ны ў пе-

ра га вор ным пра цэ се пе ра-

даў Аляк санд ру Лу ка шэн ку 

цёп лае пры ві тан не ад яго 

ўкра ін ска га ка ле гі. «Ён 

(Пётр Па ра шэн ка. — «Зв.») 

пра сіў пе ра даць, што за да-

во ле ны тым, як раз ві ва ец-

ца ўкра ін ска-бе ла рус кае 

су пра цоў ніц тва, асаб лі ва 

пас ля Фо ру му рэ гі ё наў, і не 

толь кі. Двух ба ко вая ка мі сія 

пра цуе як га дзін нік. Са мы, 

на пэў на, най важ ней шы па-

каз чык: 18,6 % рос ту ганд-

лё ва га та ва ра аба ро ту. Гэ-

та му трэ ба толь кі па ра да-

вац ца. Су па да юць пла ны і 

па па ве лі чэн ні ганд лё ва га 

аба ро ту: да васьмі міль-

яр даў до ла раў праз па ру 

га доў», — ад зна чыў Яў ген 

Мар чук.

Бе ла рус кі лі дар удак лад-

ніў: «Во сем міль яр даў — гэ-

та быў наш най леп шы па-

каз чык, сён ня тро хі больш 

за пяць з па ло вай. Гэ та, 

ка неш не, не наш уз ро вень. 

Мы мо жам больш, і трэ ба да 

гэ та га імк нуц ца».

Су раз моў ні кі па зі тыў-

на аца ні лі вы ні кі Пер ша га 

фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 

і Укра і ны і па га дзі лі ся на-

конт мэ та згод нас ці пра цяг-

ваць уза е ма дзе ян не ў та кім 

фар ма це. Бы лі за кра ну тыя 

тэ мы су пра цоў ніц тва ў га лі-

не сель ска гас па дар чай вы-

твор час ці.

Укра ін скі па лі тык да даў, 

што важ на так са ма і тое, 

што сё ле та за кон чыц ца дэ-

мар ка цыя су ха пут най част кі 

бе ла рус ка-ўкра ін скай мя жы, 

у вы ні ку ча го бу дуць зня тыя 

ўсе не па ра зу мен ні.

Удзель ні кі су стрэ чы аб-

мя ня лі ся дум ка мі і на конт 

та го, што за раз ад бы ва ец ца 

на ўсхо дзе Укра і ны. «Я па-

дзя ка ваў Аляк санд ру Ры го-

ра ві чу за ства рэн не вы ключ-

на доб рых умоў для ра бо ты 

трох ба ко вай кан такт най 

гру пы і ўсіх ра бо чых груп. 

Я ўжо чац вёр ты год пра цую 

ў кан такт най гру пе і ма гу 

ацэнь ваць усе кам па не нты: 

ад ар га ні за цый ных да ча ла-

ве чых. Мы ад чу ва ем ся бе як 

до ма», — пра ка мен та ваў 

жур на ліс там асноў ную тэ му 

су стрэ чы Яў ген Мар чук.

Ён па ве да міў кі раў ні ку 

бе ла рус кай дзяр жа вы аб 

праб ле мах і ад чу валь ных 

мо ман тах пе ра га вор на га 

пра цэ су. «Асаб лі ва звя за-

ныя з пры пы нен нем агню 

па ўсёй лі ніі фрон ту і са мы 

ад чу валь ны — гэ та аб мен 

за лож ні ка мі: хво рых на хво-

рых», — рас тлу ма чыў прад-

стаў нік Укра і ны.

Ка мен ту ю чы па ра дак 

дня чар го ва га раў нда пе-

ра га во раў, ён ад зна чыў, 

што так зва нае «ка ляд нае 

пе ра мір'е» да зво лі ла вель-

мі іс тот на зні зіць коль касць 

аб стрэ лаў. «На жаль, га лоў-

ная пе ра шко да для мір на га 

ўрэ гу ля ван ня лік ві да ва на 

не цал кам, але гэ та доб-

ры знак», — ска заў Яў ген 

Марчук.

Ён рас ка заў, што на чар-

го вай су стрэ чы ба кі па спра-

бу юць да сяг нуць па гад нен ня 

па не ка то рых пы тан нях гу-

ма ні тар на га ха рак та ру. Яны 

да ты чац ца, перш за ўсё, ра-

мон ту і ад наў лен ня аб' ек таў 

кры тыч най інф ра струк ту ры, 

гэ та тыя аб' ек ты, якія за бяс-

печ ва юць нар маль нае жыц-

цё лю дзей у так зва най пры-

фран та вой зо не. «Даў жы ня 

лі ніі су да кра нан ня 426 кі ла-

мет раў. Ад гэ тай лі ніі на 15, 

20, 30, 70 кі ла мет раў ад ве-

дзе ны роз ныя ві ды зброі. 

Але вой скі там зна хо дзяц ца 

ад но су праць ад на го. І там 

пра жы вае ка ля 240 ты сяч 

ча ла век, у тым лі ку не каль кі 

дзя сят каў ты сяч ма лых дзя-

цей. У гэ тых лю дзей вель мі 

шмат праб лем. Акра мя па-

кут і па гро зы эпі дэ мій з-за 

пе ры я дыч най ад сут нас ці ба-

за вых рэ чаў — ва ды, цяп ла, 

элект ра энер гіі, за хоў ва ец ца 

і па гро за аб стрэ лаў. Мін ская 

трох ба ко вая кан такт ная гру-

па зай ма ец ца за бес пя чэн-

нем умоў для ад наў лен ня 

гра ма дзян скай інф ра струк-

ту ры ў гэ тай зо не», — па ве-

да міў Яў ген Мар чук.

Прад стаў нік Укра і ны ад-

зна чыў, што пы тан няў, па 

якіх па куль не ўда ец ца да-

мо віц ца, да стат ко ва шмат, 

але з вы ра шэн нем праб лем 

эка на міч на га ха рак та ру 

зрухі ёсць.

Яў ген Мар чук пра ана лі-

за ваў, што пер шым пунк там 

сён няш ня га па рад ку дня ра-

бо ты Трох ба ко вай кан такт-

най гру пы і ра бо чай гру пы 

па бяс пе цы бу дзе пы тан не 

ўста ля ван ня рэ жы му ці шы ні 

і ад вя дзен ня ва ен ных струк-

тур на ад лег ласць па кі ла-

мет ры ў кож ны бок ад са мой 

лі ніі су да кра нан ня.

На дум ку прад стаў ні ка 

Укра і ны, Мін скі фар мат вель мі 

ка рыс ны. «Ка лі ба кі ва ю юць 

адзін су праць ад на го, па між 

імі на ра джа ец ца і на рас тае 

вя ліз ны не да вер, да маў ляц ца 

ста но віц ца вель мі скла да на. 

І ка лі нам уда ец ца да мо віц-

ца пра ма лое, гэ та па сту по ва 

раз бу рае той ве лі зар ны вал 

не да ве ру ба коў. Ска жам, ле-

там нам уда ло ся да мо віц ца 

пра раз мі ні ра ван не бе ра гоў 

рэч кі, каб дзе ці маг лі ку пац-

ца. Гэ та не спы ні ла вай ну, але 

па між ты мі, хто браў у гэ тым 

удзел, уз нік ла ра зу мен не пра 

маг чы масць да маў ляц ца», — 

ад зна чыў ён.

Пе ра га вор най пля цоў кай 

для ўрэ гу ля ван ня сі ту а цыі 

на ўсхо дзе Укра і ны Мінск 

стаў з 2014 го да. У лю тым 

2015 го да ў бе ла рус кай ста-

лі цы пад пі са ны да ку мент аб 

спы нен ні ба я вых дзе ян няў 

і рэа лі за цыі комп лек су мер 

па вы ка нан ні Мін скіх па гад-

нен няў. З вяс ны 2015 го да 

ў Мін ску пра вод зяц ца па ся-

джэн ні ра бо чых пад груп, якія 

ство ра ны ў рам ках Трох ба-

ко вай кан такт най гру пы.

Гэ та ні мно га ні ма ла — па-

дзея пла не тар на га маш та бу, 

са мыя буй ныя спа бор ніц твы ў 

све це шах мат. Пра тое, што гэ-

та дасць Бе ла ру сі — раз мо ва 

асоб ная, але каб неш та атры-

маць, трэ ба ўмець ад да ваць. 

Та му да лю бых знач ных па дзей 

важ на год на пад рых та вац ца. Гэ-

та і ста ла на го дай для су стрэ чы 

Прэ зі дэн та на шай кра і ны Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі з Прэ зі дэн там 

Між на род най фе дэ ра цыі шах мат 

(ФІ ДЭ) Ар ка дзем Двар ко ві чам.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва-

жыў, што для яго лю бы від спор ту 

вель мі важ ны. «Тым больш Бе ла-

русь ад на з моц ных шах мат ных 

дзяр жаў, і шко ла ў нас заў сё ды 

бы ла год ная, і за раз ёсць зру хі. 

Та му гэ та на ша су стрэ ча да рэ чы, 

і ёсць маг чы масць аб мер ка ваць 

пла ны на бу ду чы ню», — да даў 

ён.

Кі раў нік дзяр жа вы за пэў ніў у 

га тоў нас ці ака заць да па мо гу пры 

вы ра шэн ні лю бых праб лем пад-

час пад рых тоў кі да Алім пі я ды.

Ка мен ту ю чы жур на ліс там 

змест су стрэ чы, Ар кадзь Двар ко-

віч ска заў, што на пя рэ дад ні буй-

ных спа бор ніц тваў і ін шых ме ра-

пры ем стваў, якія прой дуць у Бе-

ла ру сі, а гэ та, акра мя Алім пі я ды, 

два Куб кі све ту (ся род жан чын і 

ся род муж чын) і кан грэс ФІ ДЭ, 

важ на аба зна чыць пры яры тэ-

ты раз віц ця гэ та га ві ду спор ту ў 

кра і не. «Гэ та да ты чыц ца пра соў-

ван ня пра ек та «шах ма ты ў шко-

лах» — са мы важ ны пра ект, які 

па ві нен аха піць усе на ву чаль ныя 

ўста но вы, раз мо ва аб пра гра ме 

для па чат ко вых кла саў. На ступ-

ны ўзро вень — шах мат ная ака-

дэ мія, дзе ву чац ца та ле на ві тыя 

ма ла дыя лю дзі. Бе ла рус кая Шко-

ла (Ака дэ мія) шах мат ФІ ДЭ мо жа 

стаць ад ной з най леп шых у све-

це. І, вядома, гэ та пра фе сій ныя 

шах ма ты. Вель мі важ на, каб у 

2022 го дзе бе ла рус кая ка ман да 

па спя хо ва вы сту пі ла на да маш-

няй алім пі я дзе».

Аляк сандр Двар ко віч, які 

з'яў ля ец ца су стар шы нёй Фон ду 

раз віц ця Цэнт ра рас пра цоў кі і 

ка мер цы я лі за цыі но вых тэх на ло-

гій «Скол ка ва» (Маск ва) так са-

ма рас ка заў Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі 

пра ра бо ту Фон ду «Скол ка ва», 

пра яго ўза е ма дзе ян не з бе ла-

рус кі мі парт нё ра мі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

КРОП ЛЯ 
КА МЕНЬ КРЫ ШЫЦЬ

СА МЫЯ ЦІ ХІЯ СПА БОР НІЦ ТВЫ
Аляк сандр Лу ка шэн ка аб мер ка ваў пад рых тоў ку да Су свет най шах мат най алім пі я ды 2022 го да

Да вед ка «Звяз ды»
Су свет ная шах мат ная алім пі я да 

бу дзе доў жыц ца два тыд ні, з 1 да 

14 жніў ня 2022 го да. У ёй ма юць пра ва 

браць удзел усе кра і ны — чле ны ФІ ДЭ, 

та кіх ця пер 189. Гэ та не толь кі ўлас на 

спа бор ніц твы, але і вя лі кая коль касць 

ін шых ме ра пры ем стваў для дзя цей і 

юнац тва, якія на кі ра ва ны на па пу ля-

ры за цыю шах мат і пад няц це ўзроў ню 

шах ма тыс таў. Пад час алім пі я ды прой-

дзе кан грэс ФІ ДЭ, на якім ад бу дуц ца 

чар го выя вы ба ры Прэ зі дэн та і Прэ зі-

дэнц ка га са ве та Між на род най фе дэ-

ра цыі шах мат. Во сен ню 2010 го да ў 

Мін ску прой дзе Ку бак све ту па шах ма-

тах ся род жан чын. У жніў ні 2021-га — 

Ку бак све ту ся род муж чын.

Пра гэ та ўчо ра іш ла раз мо ва 

ў Па ла цы Не за леж нас ці. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лука шэн ка су стра каў ся з прад стаў ні ком 

Укра і ны ў Трох ба ко вай кан такт най гру пе 

па мір ным урэ гу ля ван ні сі ту а цыі ў Да не цкай 

і Лу ган скай аб лас цях Яў ге нам Мар чу ком. 

Да рэ чы, сён ня, 30 сту дзе ня, у Мін ску пра хо дзіць 

чар го вы раўнд пе ра га во раў Трох ба ко вай 

кан такт най гру пы.

Мін скі пе ра га вор ны пра цэс 
хоць і па воль на, 

але ро біць сваю спра ву

Бе ла русь як ар га ні за тар спар тыў ных фо ру маў 

гла баль на га маш та бу пра цяг вае на бі раць ва гу. 

Чэм пі я нат све ту па ха кеі, чэм пі я нат Еў ро пы па фі гур ным 

ка тан ні, ІІ Еў ра пей скія гуль ні... Ве да е це што ста не 

на ступ ным? Алім пі я да. Су свет ная шах мат ная алім пі я да 

2022 го да, пра ва пра вя дзен ня якой мы атры ма лі 

мі ну лай во сен ню.


