
ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

24 ВЕРАСНЯ  2013 г. АЎТОРАК Кошт 1800 рублёў№ 179  (27544)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

ISSN 1990 - 763X

Кошт 1 кв.м на пер ша-
сным рын ку жы лой не ру хо-
май ма ё мас ці Мін ска з па-
чат ку 2013 го да па вя лі чыў ся 
на 16,5 пра цэн та. Ся рэд няя 
ца на 1 кв.м у ста ліч ных но ва-
бу доў лях у па чат ку ве рас ня 
2013 го да скла ла $1640. У 
но ва бу доў лях эка ном-кла-
са кошт удзе лу ў до ле вым 
бу даў ніц тве вы рас на 20,7 
пра цэн та, біз нес-кла са — на 
14,7 пра цэн та, эліт — на 11,2 
пра цэн та.

Учо ра па чаў ся дру гі этап 
су мес на га стра тэ гіч на га ву-
чэн ня ўзбро е ных сіл Бе ла ру сі 
і Ра сіі «За хад-2013».

Ад мі ніст ра цый ныя бу дын-
кі ор га наў унут ра ных спраў, 
злу чэн няў і во ін скіх час цей 
унут ра ных вой скаў МУС Бе-
ла ру сі аб' яў ля юц ца сва бод-
ны мі ад ку рэн ня зо на мі, а 
су пра цоў ні кам мі лі цыі і ва-
ен на слу жа чым унут ра ных 
вой скаў за ба ра ня ец ца ку-
рэн не ў фор мен ным адзен-
ні, пра ду гле джа на за га дам 
МУС № 424.

Вы кан кам УЕ ФА ўклю чыў 
Мінск у спіс кан ды да таў на 
пра вя дзен не мат чаў Еў ра-
2020.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 24.09.2013 г. 

Долар ЗША    9040,00
Еўра 12230,00
Рас. руб. 283,50
Укр. грыўня 1105,95

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 13°
Віцебск     + 12°
Гомель     + 12°
Гродна     + 12°
Магілёў     + 12°
Мінск     + 10°  

КОРАТКАПАДРАБЯЗНАСЦІ

Да ра гія ге роі-вы зва лі це лі!
Па ва жа ныя су ай чын ні кі!

Сар дэч на ра ды па він ша ваць вас з 70-й га да-
ві най па чат ку вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-
фа шысц кіх за хоп ні каў.

Ме на ві та гэ ты мі ве рас нёў скі мі дня мі сем дзе ся-
ці год дзяў та му Чыр во ны сцяг зноў гор да ўзняў ся 
над ад ва я ва ны мі ў гіт ле раў скіх аку пан таў рай цэнт-
ра мі Ка ма рын і Хо цімск. Бе ла рус кі на род ішоў да 
вя лі ка га дня больш як два кры ва выя і цяж кія га ды, 
ад да ючы ўсе сі лы ба раць бе з во ра гам.

На ша зям ля пер шая пры ня ла на ся бе ўдар 
гіт ле раў скай ар ма ды і здо ле ла даць да стой ны 
ад пор за хоп ні кам, па ка заў шы, што тут жы вуць 
па тры ё ты, якія бу дуць ста яць на смерць за сваю 
Ай чы ну.

Ні я кія ка та ван ні і па ку ты, ні я кія звер ствы і 
здзе кі фа шысц кіх ка таў не здо ле лі зла маць во-
лю на ша га на ро да. Бе ла русь па ка за ла све ту 
не бы ва лы прык лад дзяр жа вы-во і на, рэс пуб лі кі-
пар ты зан кі, жы ха ры якой ад ма ло га да вя лі ка га 
бяс страш на зма га лі ся, лі чыў шы, што лепш за гі-
нуць, чым стаць ра ба мі.

Пра дзе ды, дзя ды і баць кі па кля лі ся не скла-
даць зброю да та го ча су, па куль род ная бе ла-
рус кая зям ля не бу дзе вы зва ле на ад фа шыс таў. 
І ца ной бяс пры клад на га ге ра із му і ней ма вер ных 

ах вяр яны стры ма лі клят ву, ра зам з усі мі на ро-
да мі Са вец ка га Са ю за вы зва лі лі ад ка рыч не вай 
чу мы не толь кі Бе ла русь, але і ўсю Еў ро пу.

Па ва жа ныя ве тэ ра ны! Сла ва аб ва шым вя лі кім 
подз ві гу, аб цяж кіх, ге ра іч ных да ро гах вы зва лі це-
ляў не са трэц ца ў вя ках. І та кой жа веч най бу дзе 
на ша ўдзяч насць усім жы вым і за гі нулым ге ро ям. 
Ніз кі вам па клон! Упэў не ны, што ні мы, ні на шы 
дзе ці і ўну кі ні ко лі не за бу дзем свя шчэн ную праў-
ду аб Вя лі кай Ай чын най вай не.

Да ра гія су ай чын ні кі! У кож на га па ка лен ня ёсць 
свая гіс та рыч ная мі сія. Доб лес ныя фран та ві кі, 
пар ты за ны і пад поль шчы кі, са ма ад да ныя пра-
цаў ні кі ты лу не толь кі пры нес лі нам мір і сва бо ду, 
але і за кла лі той фун да мент, на якім вы рас ла 
і рас квіт не ла не за леж ная бе ла рус кая дзяр жа ва.

Наш свя ты аба вя зак — цвёр да ста яць на вар це 
гэ тых за ва я ван няў, пе рад тва рам лю бых па гроз і 
вы клі каў ча су пра яў ляць з'яд на насць і адзін ства 
і ні пры якіх умо вах не да пус ціць стра ты не за леж-
нас ці Ай чы ны. Толь кі так мы змо жам за ха ваць і 
пе ра даць на шчад кам вя лі кі гіс та рыч ны зда бы так 
— су ве рэн ную Рэс пуб лі ку Бе ла русь.

Жа даю вам, да ра гія сяб ры, моц на га зда роўя, 
пос пе хаў, шчас ця, пра цві тан ня і доў гіх га доў мір на-
га жыц ця пад чыс тым не бам лю бі май Ай чы ны.

Прэзідэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Па ва жа ныя сяб ры! Сар дэч на ві таю 
на бе ла рус кай зям лі ўдзель ні каў 

VІІІ Фо ру му твор чай і на ву ко вай ін тэ лі ген цыі 
дзяр жаў Са друж нас ці.

За сваю гіс то рыю Фо рум стаў знач ным фак та-
рам раз віц ця між дзяр жаў ных ад но сін у гу ма ні тар-
най сфе ры. Су стрэ чы дзея чаў на ву кі, куль ту ры і 
аду ка цыі кра ін СНД са дзей ні ча юць ума ца ван ню 
брац ка га адзін ства на шых на ро даў.

У Год эка ла гіч най куль ту ры і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя, аб' яў ле ны Са друж нас цю Не за-

леж ных Дзяр жаў, асноў най тэ май Фо ру му вы зна-
ча ны праб ле мы эка ла гіч най бяс пе кі, за ха ван ня 
пры род на га ба гац ця і куль тур най спад чы ны. Упэў-
не ны, што яго пра вя дзен не па слу жыць ак тыў на му 
аб ме ну во пы там і па шы рэн ню ўза е ма вы гад на га 
су пра цоў ніц тва ў гэ тых важ ных на прам ках са цы-
яль на га раз віц ця су час на га гра мад ства.

Жа даю плён най пра цы Фо ру му, не вы чэрп най 
энер гіі, пос пе хаў, шчас ця і даб ра бы ту яго ўдзель-
ні кам.

Прэзідэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Аляк сандр АР ХІ ПАЎ, на чаль нік 
упраў лен ня дэ лі мі та цыі 
і дэ мар ка цыі дзяр жаў най мя жы 
Дзяр жаў на га па гра ніч на га 
ка мі тэ та:

«За да ча су мес най бе ла рус-
ка-ўкра ін скай дэ мар ка цый най 
ка мі сіі — не толь кі пра вес ці 
дзяр жаў ную мя жу і рас ста-
віць па меж ныя зна кі, але так-
са ма ства рыць мак сі маль на 
кам форт ныя ўмо вы, каб гэ ты 
пра цэс не га тыў на не ад біў ся 
на мяс цо вым на сель ніц тве, 
якое там жы ве. Праб лем ныя 
пы тан ні бы ва юць звя за ны з 
пра жы ван нем і вя дзен нем гас-
па дар чай або ін шай дзей нас ці 
па блі зу дзяр жаў най мя жы. Бы-
ва юць вы пад кі, ка лі лю дзі пры-
вык лі ха дзіць па пэў най сцеж-
цы, ска ра ча ю чы ад лег ласць 
па між на се ле ны мі пунк та мі. 
І ні хто не за дум ваў ся, што гэ-
тая сцеж ка пра хо дзіць па тэ-
ры то рыі су меж най дзяр жа вы. 
У су вя зі з гэ тым на мі бу дзе пра-
во дзіц ца ад па вед ная ра бо та».

Дня мі на ба зе ад па чын ку «Друж ба» ад быў ся 
чар го вы (ужо 17-ы) рэс пуб лі кан скі кон курс 
пра фе сій на га май стэр ства ся род паш таль ё наў 
і апе ра та раў су вя зі. Як і вар та бы ло ча каць, 
з'е ха лі ся на яго леп шыя з леп шых — гэ та зна-
чыць, пе ра мож цы ана ла гіч ных ра ё ных і аб лас-
ных кон кур саў, каб аб мя няц ца до све дам, каб 
па ка заць ся бе. Ме на ві та гэ та га па тра ба ва ла, 
пры нам сі, хат няе за дан не.

Пер шая част ка яго — «Мы — твар кам па ніі» — 
дэ ман стра ва ла ся ад ра зу пас ля пры ві таль ных слоў 
стар шы ні праф са ю за ра бот ні каў су вя зі Ні ны ГАЎ-
РЫ ЛА ВАЙ і ге не раль на га ды рэк та ра РУП «Беп-
пош та» Іры ны САК СО НА ВАЙ.

— Нель га на ват па раў наць уз ро вень па тра ба-
ван няў, якія прад' яў ля лі ся ра ней да паш таль ё наў і 
апе ра та раў, з ты мі, што прад' яў ля юц ца ця пер. Ка-
лі 10 га доў та му мы ла дзі лі кон курс пра фе сій на га 
май стэр ства, то для гэ та га ці не ма шы на мі за во зі лі 
рэ кві зіт — фа нер ныя скрын кі для ўпа коў кі па сы лак, 
сур гуч, шпа гат... Ды што там — ра ней для га рад скіх 
і сель скіх апе ра та раў су вя зі на ват кон кур сы бы лі 
асоб ныя, — пад крэс лі ла Іры на Іг на таў на. — Сён ня 
і ўзро вень ве даў, і па тра ба ван ні, і пе ра лік па слуг 
ужо ад ноль ка выя. І ўсе яны звя за ны з най ноў шы мі 
тэх на ло гі я мі і аў та ма ты за цы яй пра цэ саў, з вы ка ры-
стан нем кам п'ю та раў.

Што, у пры ват нас ці, і дэ ман стра ва лі ка ман ды, вы-
кон ва ю чы дру гую част ку хат ня га за дан ня 
«Мая пра фе сія — прэ стыж ная!».

Ве дай сва іх!Ве дай сва іх!  ��

ПАШ ТАЛЬ ЁН І АПЕ РА ТАР — 
ПРА ФЕ СІІ ПРЭ СТЫЖ НЫЯ!

4
Са мы яр кі пра фе сій ны дэ бют — пе ра мож ца Са мы яр кі пра фе сій ны дэ бют — пе ра мож ца 

кон кур су паш таль ён АПС-2 Ба ры са ва кон кур су паш таль ён АПС-2 Ба ры са ва 
Тац ця на Тац ця на АЛЬ ШАН НІ КА ВААЛЬ ШАН НІ КА ВА..

На двор'еНа двор'е  ��

ЦЫК ЛОН ПРЫ НЁС ДАЖ ДЖЫ 
І ХО ЛАД

Гэ ты мі дня мі моц ны цык лон, які ўзнік над Бал тый скім мо рам, 
ру ха ец ца ў бок Мас коў скай воб лас ці. Та му сён ня тэ ры то рыя 
на шай кра і ны тра піць пад уплыў яго тыль най ха лод най част кі, 
па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт-
ра Мінп ры ро ды Воль га Фя до та ва.

У аў то рак паў сюд на бу дуць іс ці даж джы, уста лю ец ца моц ны паў ноч на-
за ход ні ве цер па ры ва мі да 15-20 м/с. Па ха ла дае. Мак сі маль ная тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўдзень — 8-14 цяп ла. У се ра ду і чац вер па ступ лен не ха лод на га 
па вет ра з бо ку поў на чы Еў ро пы пра цяг нец ца. У се ра ду ўна чы мес ца мі, а 
ўдзень паў сюд на ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы. У чац вер не вя лі кія 
апад кі праг на зу юц ца толь кі ў асоб ных ра ё нах Бе ла ру сі. Ста не яшчэ ха-
лад ней, ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на се ра ду зні зіц ца да плюс 1-7 
гра ду саў, а ўна чы на чац вер ча ка юц ца ў асоб ных ра ё нах на ват за ма раз кі 
да 0 — мі нус 3 гра ду саў. Удзень 25-26 ве рас ня — ад 6 да 13 цяп ла.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, да во лі 
хо лад на бу дзе і ў апош нія дні тыд ня. З пят ні цы і да ня дзе лі ўключ на мес-
ца мі ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
толь кі плюс 1-6 гра ду саў, а на гле бе і мес ца мі ў па вет ры за ма раз кі ад 
0 да мі нус 3 гра ду саў. Удзень праг на зу ец ца ў ме жах 6-13 цяп ла. Сі ноп-
ты кі пад лі чы лі, што та кі тэм пе ра тур ны фон пры клад на на 3-5 гра ду саў 
ні жэй шы за клі ма тыч ную нор му апош няй дэ ка ды ве рас ня.

Сяр гей КУР КАЧ

�

СЛА ВА АБ ВЯ ЛІ КІМ ПОДЗ ВІ ГУ 
НЕ СА ТРЭЦ ЦА Ў ВЯ КАХ

Ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны, якія вы зва лі лі Бе ла русь 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, і ўсім гра ма дзя нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь

СУСТРЭЧЫ, ЯКІЯ ЎМАЦОЎВАЮЦЬ 
АДЗІНСТВА НАРОДАЎ

Удзель ні кам VІІІ Фо ру му твор чай і на ву ко вай ін тэ лі ген цыі дзяр жаў — 
удзель ніц Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў

У якім па ме ры вы плач ва юц ца пад' ём ныя 
ма ла дым спе цы я ліс там? Як вы ра ша ец ца 
пы тан не за ма ца ван ня ма ла дых спе цы я-
ліс таў на мес цах у сель скіх рэ гі ё нах? Ча му 
не ка то рыя ма ла дыя спе цы я ліс ты атрым-
лі ва юць ма тэ ры яль ную да па мо гу ад прад-
пры ем стваў за арэн ду жыл ля, а ін шыя — 
не? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні мож на бы ло 
па чуць ад ка зы пад час ан лайн-кан фе рэн-
цыі, якая прай шла на сай тах Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны і БЕЛ ТА.

У ёй пры ня лі ўдзел на мес нік мі ніст ра пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі Ігар СТА РА-
ВОЙ ТАЎ і спе цы я ліс ты юры дыч на га ўпраў лен-
ня, га лоў на га ўпраў лен ня пра цы і за ра бот най 
пла ты Мінп ра цы і са ца ба ро ны.

— Ці пла ну ец ца пад тры маць ма ла дых пе-
да го гаў і ме ды каў, як гэ та ро біц ца з ма ла ды-
мі спе цы я ліс та мі АПК (ма ец ца на ўва зе Указ 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ад 12.08.2013 г. № 353)? 
Мо жа, та кі па ды ход да па мо жа вы ра шыць кад-
ра вую праб ле му ў гэ тых ві дах дзей нас ці?

Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ:
— Кі раў ні ком дзяр жа вы і ўра дам ро бяц ца за-

ха ды, на кі ра ва ныя на сты му ля ван не пра цы і ма-
тэ ры яль ную пад трым ку ма ла дых спе цы я ліс таў. 
Па вы шэн не ўзроў ню апла ты іх пра цы ажыц цяў-
ля ец ца як у рам ках ра шэн няў, на кі ра ва ных на 
па ве лі чэн не за ра бот най пла ты ўсіх ра бот ні каў 
ар га ні за цый, так і шля хам пры няц ця асоб ных 
ак таў за ка на даў ства, дзе ян не якіх рас паў сюдж-
ва ец ца толь кі на ма ла дых спе цы я ліс таў.

Асноў ны мі та кі мі ра шэн ня мі з'яў ля юц ца:
�па вы шэн не та рыф най стаў кі пер ша га раз-

ра ду, якая за цвяр джа ец ца ўра дам для апла ты 
пра цы ра бот ні каў бюд жэт най сфе ры;
�па вы шэн не та рыф ных ста вак (акла даў) ад 

10 да 50 пра цэн таў (у ся рэд нім гэ та па вы шэн не 
скла дзе ад 17 да 85 до ла раў) на роз ных пад ста вах 
(ма ла дым спе цы я ліс там; з пер ша га дня ра бо ты за 
стаж пра цы па спе цы яль нас ці (га лі ны); пры ра бо-
це па кант рак це; за ака дэ міч ную сту пень ма гіст ра; 
тым, хто за вяр шы лі на ву чан не ў вя ду-
чых ВНУ кра і ны з ад зна кай і г.д.);

Со цы умСо цы ум  ��

ЯК ПАД ТРЫ МАЦЬ 
МА ЛА ДО ГА СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТА?
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Сён ня ў Мін ску па чы нае пра цу 
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і на ву ко вай ін тэ лі ген цыі 
дзяр жаў — удзель ніц СНД
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СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА — 
НА ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ

Пра ек ты ў га лі не гу ма ні тар-
на га, куль тур на га і ін фар ма-
цый на га су пра цоў ніц тва са мым 
цес ным чы нам аб' яд ноў ва юць, 
звяз ва юць кра і ны СНД тры ва-
лы мі ста сун ка мі. Невы пад ко ва 
і тое, што чар го вай пля цоў кай 
для дыс ку сій, дыя ло гу на роз-
ныя ак ту аль ныя тэ мы су пра цоў-
ніц тва стаў Мінск. Мі ністр ін фар-
ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Алег 
Пра ляс коў скі ўзна чаль вае Ра ду 
па гу ма ні тар ным су пра цоў ніц-
тве дзяр жаў — удзель ніц СНД. 
Бе ла русь у апош ні час рэа лі за-
ва ла мно гія су мес ныя з ін шы мі 
кра і на мі іні цы я ты вы, з'яў ля ец ца 
ру ха ві ком шмат лі кіх на ву ко вых і 
твор чых пра ек таў.

У час ра бо ты фо ру му асаб лі-
вая ўва га бу дзе на да дзе на тэ ма-
тыч най па нэ лі «СМІ ў су час ных 
гра мад ска-па лі тыч ных пра цэ-
сах». Пра асаб лі вас ці раз віц ця 

жур на ліс ты кі ва ўмо вах гла баль-
на га гра мад ства, вар тас ці ба-
лан су дзяр жаў ных і гра мад скіх 
ін та рэ саў у дзей нас ці СМІ, са цы-
яль ную ад каз насць жур на ліс ты кі 
бу дуць вес ці раз мо ву мно гія аў-
та ры тэт ныя кі раў ні кі га зет і ча со-
пі саў, тэ ле ка на лаў роз ных кра ін. 
Ся род гас цей, удзель ні каў дыс-
ку сій — пер шы на мес нік ге не-
раль на га ды рэк та ра ІТАР-ТАСС 
Мі ха іл Гус ман, ві цэ-прэ зі дэнт Ра-
сій скай ака дэ міі на вук, рэк тар 
Мас коў ска га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та імя М.В. Ла ма но са ва 
Вік тар Са даў ні чы, ка зах скі па-
эт, кі на дра ма тург Ба хыт жан Ка-
нап' я наў, стар шы ня Бе ла рус ка га 
Са ю за жур на ліс таў, га лоў ны рэ-
дак тар га зе ты «Рэс пуб лі ка» Ана-
толь Ле мя шо нак... Ма дэ ра та рам 
вы сту піць га лоў ны рэ дак тар га-
зе ты «Со вет ская Белоруссия» 
Па вел Яку бо віч.

Ін шыя тэ ма тыч ныя сек цыі 
фо ру му — «Эка ла гіч ная аду ка-
цыя і вы ха ван не», «Рэа лі за цыя 
мо ла дзе вай па лі ты кі ў кра і нах 
Са друж нас ці», «Бія ла гіч ная і 
ланд шафт ная раз на стай насць: 
су час ны стан, ахо ва і ра цы я-
наль нае вы ка ры стан не», «Ро ля 
най ноў шых тэх на ло гій у ля чэн-
ні дзі ця чых ан ка ла гіч ных за-
хвор ван няў», «Дыя лог куль тур 
і гу ма ні тар нае су пра цоў ніц тва 
кра ін СНД: гіс та рыч ны во пыт, 
ін тэ гра цый ныя ра шэн ні», «За-
ха ван не пры род най і куль тур-
най спад чы ны. Во пыт кі ра ван-
ня куль тур ны мі ланд шаф та мі 
і ін шы мі аб' ек та мі куль тур най 
спад чы ны на ахоў ных тэ ры то-
ры ях». Так са ма прой дзе па ся-
джэн не Ра ды Еў ра зій скай аса-
цы я цыі ўні вер сі тэ таў, ад бу дуц ца 
ін шыя су стрэ чы і дыс ку сіі.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

VІІІ Фо рум 
твор чай 

і на ву ко вай 
ін тэ лі ген цыі 
дзяр жаў — 
удзель ніц 

СНД 23 верасня 
стартаваў 
праектам 
«Мінск 

сустракае 
гасцей». 
Дэлегаты 

форуму ўсклалі 
кветкі да абеліска 

на плошчы 
Перамогі.

АДКБ уда ло ся ства рыць гіб кую сіс-
тэ му, ары ен та ва ную на мна га век тар-
насць і здоль ную рэ ага ваць на но выя 
вы клі кі і па гро зы, аба пі ра ю чы ся, 
у пер шую чар гу, на прэ вен тыў ныя 
ме ры. Аб гэ тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў 23 ве-
рас ня ў Со чы на се сіі Са ве та ка лек-
тыў най бяс пе кі Ар га ні за цыі Да га во ра 
аб ка лек тыў най бяс пе цы, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі-
да ра.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 
гэ та як ма га лепш ад па вя дае не толь кі ін-
та рэ сам усіх дзяр жаў-чле наў, але і за бяс-
печ вае бяс пе ку, ста біль насць і прад ка заль-
насць на знач най част цы Еў ра зій ска га кан-
ты нен та. «А гэ та ў су час ным све це да ра го га 
каш туе», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць жыц цё ва не-
аб ход ным раз ві ваць но выя на прам кі дзей нас ці 
АДКБ, у тым лі ку і мі ра твор чы скла д нік.

Па вод ле яго слоў, ця пер ды на міч на раз-
ві ва юц ца та кія на прам кі су пра цоў ніц тва, як 
за бес пя чэн не ін фар ма цый най і па гра ніч най 
бяс пе кі, за клад ва юц ца асно вы ска ар ды на-
ва най ін фар ма цый най па лі ты кі дзяр жаў — 
чле наў АДКБ.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі з за да валь нен нем кан-
ста та ваў, што гэ ты год для ар га ні за цыі быў ад-
нос на спа кой ны: ні я кіх унут ра ных уз ру шэн няў, 
ра бо та вя ла ся ў штат ным рэ жы ме, што да ло 
маг чы масць скан цэнт ра вац ца на вы ра шэн ні 
што дзён ных за дач, на кі ра ва ных на ўма ца ван-
не і раз віц цё АДКБ па ўсіх на прам ках.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма звяр нуў 
ува гу на тое, што пра па на ва ны ра сій скім 
бо кам фар мат ме ра пры ем стваў у Со чы дае 

маг чы масць не толь кі пра вес ці не аб ход ныя 
су стрэ чы, але і ў спа кой най аб ста ноў цы аб-
мер ка ваць ак ту аль ныя пы тан ні між на род-
на га па рад ку дня, праб ле мы бяс пе кі ў зо не 
ад каз нас ці ар га ні за цыі і вы пра ца ваць уз год-
не ныя па ды хо ды па рэ ага ван ні на ўзні ка ю-
чыя вы клі кі і па гро зы.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі лі чыць жыц цё ва важ-
ным для бяс пе кі кра ін АДКБ ака заць да па-
мо гу Та джы кі ста ну ва ўма ца ван ні гра ні цы з 
Аф га ні ста нам. «Усім вя до ма, што аме ры кан-
цы пра яў ля юць ін та рэс да гэ та га рэ гі ё на, і ўсё 
час цей з'яў ля ец ца ін фар ма цыя аб на ме ры 
ЗША і НА ТА па кі нуць у рэ гі ё не част ку ўзбра-
ен ня і ва ен най тэх ні кі, што зна хо дзяц ца ця пер 
у Аф га ні ста не. Яны на ват га то вы фі нан са ваць 
бу даў ніц тва па гран зас таў на та джык ска-аф-
ган скай гра ні цы», — ад зна чыў кі-
раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

АДКБ — ГАРАНТ БЯС ПЕКІ І СТА БІЛЬ НАСЦІ 
НА ЗНАЧ НАЙ ЧАСТ ЦЫ ЕЎ РА ЗІЙ СКА ГА КАН ТЫ НЕН ТА
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ПАР ТЫЯ АН ГЕ ЛЫ МЕР КЕЛЬ ПЕ РА МАГ ЛА НА ВЫ БА РАХ
Канц лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель і яе Хрыс ці ян ска-дэ ма кра тыч ны 

са юз (ХДС) зноў атры ма лі боль шасць у пар ла мен це, па ве дам ля юць 
ін фар ма генц твы. За ХДС ад да лі га ла сы ка ля 42% вы бар шчы каў. Гэ та 
са мы леп шы па каз чык пар тыі на вы ба рах з 1990 го да. Уся Гер ма нія 
га во рыць пра «зор ны час» Ан ге лы Мер кель. ХДС тра ды цый на вы-
сту пае ў са ю зе з Хрыс ці ян ска-са цы яль ным са юзам. Пе ра мо га бло ка 
ХДС/ХСС аў та ма тыч на азна чае пе ра мо гу яго кан ды да та ў ба раць бе 
за па са ду канц ле ра, і хоць афі цый нае пры зна чэн не Ан ге лы Мер кель 
ад бу дзец ца паз ней, гэ та ста не прос тай фар маль нас цю.

ІРАН І РА СІЯ ДА МО ВІ ЛІ СЯ АБ БУ ДАЎ НІЦ ТВЕ НО ВЫХ АЭС
Іран і Ра сія бу дуць су пра цоў ні чаць у сфе ры бу даў ніц тва но вых 

АЭС. «На апош нім па ся джэн ні між ура да вай ка мі сіі Іра на і Ра сіі па 
эка на міч ных пы тан нях ба кі прый шлі да па гад нен ня аб бу даў ніц тве 
но вых АЭС» , — за явіў кі раў нік Ар га ні за цыі па атам най энер гіі Іра на 
Алі Акбар Са ле хі. Учо ра ў Іра не быў пад пі са ны пра та кол пе ра да чы 
Бу шэр скай АЭС іран скім спе цы я ліс там, згод на з якім на пра ця гу 
двух га доў на яе бу дзе рас паў сюдж вац ца га ран тыя ра сій ска га бо-
ку. АЭС «Бу шэр» з'яў ля ец ца пер шай АЭС не толь кі ў Іра не, але і 
на ўсім Бліз кім Ус хо дзе.

БОЛЬШ ЗА 53 ЧА ЛА ВЕ КІ ЗА ГІ НУ ЛІ 
ПРЫ ВЫ БУ ХУ КА ЛЯ ХРЫС ЦІ ЯН СКАЙ ЦАРК ВЫ

Вы бух ка ля хрыс ці ян скай царк вы на паў ноч ным за ха дзе Па кі ста на за браў жыц ці 53 ча ла-
век, больш за 80 бы лі па ра не ны, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Двое тэ ра рыс таў-смя рот ні-

каў 22 ве рас ня пры вя лі ў дзе ян не 
вы бу хо выя пры ла ды ка ля царк вы 
ў го ра дзе Пе ша вар, ка лі вер ні кі 
па ча лі па кі даць яе пас ля ня дзель-
най служ бы. У мо мант тэ рак ту ў 
царк ве зна хо дзі лася ка ля 600 ча-
ла век. Хрыс ці я не скла да юць ка ля 
4% на сель ніц тва Па кі ста на.

ЗМЯ НЕН НЕ ВА ГІ 
ПРЫ ЗНА НА 

НЕ БЯС ПЕЧ НЫМ
Уні вер сі тэт Агаё ўста на віў: ка-

лі ча ла век на браў ва гу пас ля 50 
га доў і яна за ста ец ца ста біль най, 
ён мае ўсе шан цы за ха ваць са бе 
жыц цё ў на ступ ныя 16 га доў, пі ша 
The Daіly Maіl. 

Атрым лі ва ец ца, пад тры ман не 
ста біль най ва гі — са мае важ нае. У 
асаб лі вай не бяс пе цы зна хо дзяц ца 
лю дзі з ліш няй ва гой, якія пра цяг-
ва юць на бі раць кі ла гра мы. 

Спе цы я ліс ты да сле да ва лі пры-
клад на 10 тыс. ча ла век, ацэнь ва-
ю чы іх ін дэкс ма сы це ла. Ні жэй 
за ін шых ры зы ка смер ці бы ла ў 
лю дзей з ін дэк сам 25-29,9, якія 
за хоў ва лі яго. За імі іш лі лю дзі з 
ін дэк сам 30-34,9, якія пе рай шлі з 
раз ра ду «ліш няя ва га» ў ка тэ го рыю 
«атлус цен не». На трэ цім мес цы 
раз мяс ці лі ся лю дзі з пер ша па чат-
ко ва нар маль най ва гой, якія по тым 
яе на бра лі. І на апош нім — асо бы 
з атлус цен нем пер ша га ты пу, якія 
яшчэ больш па паў не лі. Ха рак тэр-
на: да іх ста тыс тыч на на блі жа ла-
ся гру па лю дзей пер ша па чат ко ва 
з нар маль най ва гой, якія по тым 
па ча лі худ нець, і гру па лю дзей з 
са мым цяж кім атлус цен нем (ін дэкс 
35 і вы шэй).
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