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Br7 млн — 
да гэ тай лiч бы на блi жа ец ца 
ся рэд нi за ро бак у Мiн ску, па-
ве дам ляе га лоў нае ста тыс-
тыч нае ўпраў лен не ста лi цы. 
Так, у ве рас нi на мi наль ная 
на лi ча ная ся рэд няя за ра бот-
ная пла та ра бот нi каў скла ла 
Br6910,4 тыс. Што да ты чыц-
ца ся рэд ня ме сяч най зар пла ты, 
то ў сту дзе нi—ве рас нi сё ле та 
яна бы ла роў ная Br6440,8 ты-
ся чы i па вя лi чы ла ся ў па раў-
на ннi са сту дзе нем—ве рас нем 
2012 го да ў 1,4 ра за. Най больш 
вы со ка аплат ны мi ў ста лi цы ў 
сту дзе нi—ве рас нi гэ та га го да 
бы лi ра бот нi кi ар га нi за цый, 
звя за ных з вы лi чаль най тэх-
нi кай i фi нан са вай дзей нас цю. 
Ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная 
пла та ра бот нi каў у гэ тых ар-
га нi за цы ях скла ла, ад па вед на, 
Br12899,7 тыс. i Br10150,9 тыс. 
Ста бiль на вы со кай за ста ец ца 
апла та пра цы ра бот нi каў бу-
даў нiц тва.

Член Са ю за мас та коў Бе ла ру сі, жы хар Свет ла гор ска Аляк сандр 
Ка мар дзін ка ля дзе ся ці га доў зай ма ец ца апра цоў кай ка ме ню. Ня даў-
на ён скон чыў пра цу над лі рыч най кам па зі цы яй з гра ні ту «За ка ха ны 
ко нік» (на фо та здым ку), якая пры зна ча на для ўпры гож ван ня пар ка-
вай пра сто ры.

— Я пра ца ваў над гэ тай вы явай тры ме ся цы, — ка жа скульп тар. — Уяў-

ляю, што асаб лі ва дзе цям бу дзе ў ра дасць да кра нац ца да ко ні ка, коў зац ца 
на ім, фа та гра фа вац ца.

Ця пер май стар пра цуе над чар го вай ка мен най кам па зі цы яй, на ве я най 
яму мі фа ла гіч ным сю жэ там «Ле да і Ле бедзь». А твор чай май стэр няй Аляк-
санд ру Ка мар дзі ну слу жыць не вя лі кая пля цоў ка на тэ ры то рыі ко ліш ня га 
за во да жа ле за бе тон ных вы ра баў у га рад скім па сёл ку Па ры чы.

СВЯТА КІНО
Удзель ні кам ХХ Мінск ага між на род на га кі на фес ты ва лю «Ліс та пад»

Да ра гія сяб ры! Сар дэч на він шую вас з ад крыц цём ХХ Мінск ага між на род на га кі на фес ты ва лю 
«Ліс та пад».

За ра дзіў шы ся як фо рум кра ін СНД і Бал тыі, за мі ну лыя дзе ся ці год дзі «Ліс та пад» пе ра тва рыў ся ў 
ад ну з най буй ней шых еў ра пей скіх твор чых ак цый, фес ты валь фес ты ва ляў, які збі рае на бе ла рус кай 
зям лі леп шыя су свет ныя прэм' е ры. Ён ня змен на вер ны свай му пры зна чэн ню — з да па мо гай мас тац тва 
ўма цоў ваць зго ду і ўза е ма ра зу мен не па між на ро да мі, са дзей ні чаць за ма ца ван ню ў гра мад стве ідэа лаў 
ду хоў нас ці і гу ма ніз му. З го да ў год рас туць шэ ра гі ўдзель ні каў фес ты ва лю — гэ та на гляд нае па цвяр-
джэн не та му, што вы са ка род нае імк нен не зна хо дзіць вод гук у сэр цах па клон ні каў кі но. Сё лет ні, юбі лей ны 
«Ліс та пад» — гэ та са праўд нае свя та, якое прад стаў ляе шы ро кую па на ра му су час на га кі не ма то гра фа, 
до рыць ра дасць су стрэч з вы дат ны мі май стра мі і ўзы хо дзя чы мі зор ка мі су свет на га эк ра на.

Ня хай жа наш лю бі мы фес ты валь і на да лей за хоў вае сла ву тыя тра ды цыі і ў той жа час за ста ец ца 
ад кры тым для яр кіх экс пе ры мен таў і на ва тар скіх ідэй, уно ся чы важ кі ўклад у па шы рэн не між на род-
на га куль тур на га су пра цоў ніц тва.

Зы чу вам доб ра га зда роўя, не вы чэрп ных твор чых сіл, не за быў ных пра гля даў, ці ка вых дыс ку сій, 
шчас ця і цу доў на га на строю.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляксандр ЛУ КА ШЭН КА.

ЧА РАЎ НІК, ЧА РАЎ НІК, 
ЯКІ АЖЫЎ ЛЯЕ КА МЕНЬЯКІ АЖЫЎ ЛЯЕ КА МЕНЬ

На двор'еНа двор'е  ��

Усё яшчэ цёп ла...
Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 

па вет ра ў пер шы дзень ліс та па-
да бу дзе да ся гаць 7-13 гра ду саў, 
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. А вось у су бо ту да нас за-
ві та юць ня ўстой лі выя па вет ра ныя 
ма сы з бо ку За ход няй Еў ро пы. 
Та му ўна чы ў асоб ных ра ё нах, а 
ўдзень у паў ноч на-за ход нім рэ гі-
ё не ча ка юц ца не пра цяг лыя даж-
джы.Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-
чы на су бо ту плюс 2-8 гра ду саў, 
удзень — ад 7 да 13 цяп ла, а ў 
Брэсц кай і Го мель скай аб лас цях 
мес ца мі да 15 гра ду саў. Кан чат-
ко ва са псу ец ца на двор'е ў ня дзе-
лю. Пад уплы вам ат мас фер ных 
фран тоў на боль шай част цы кра-
і ны бу дуць іс ці ка рот ка ча со выя 
даж джы. На поў на чы Бе ла ру сі 
мес ца мі ўз мац нен не вет ру да 15-
18 м/с. Уна чы на ня дзе лю тэм пе-
ра тур ны фон скла дзе ад 5 да 11 
гра ду саў, удзень — 8-13 цяп ла, а 
па поўд ні кра і ны да плюс 15 гра-
ду саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра-
гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у па-
ня дзе лак за ха ва ец ца ня ўстой лі-
вае і ўме ра на цёп лае на двор'е. 

Сяр гей КУР КАЧ.
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Пер шы ві цэ-прэм' ер Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 
вы сту па ю чы пе рад пар ла мен там з ана лі-
зам пра цэ саў пра мыс ло вай і энер ге тыч най 
ма дэр ні за цыі, па ве да міў, што тэмп рос-
ту пра мыс ло вай вы твор час ці Бе ла ру сі за 
9 ме ся цаў гэта га го да склаў 95,4% да ана-
ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га го да. Да кан ца 
го да гэ ты па каз чык мо жа вы рас ці да 98%. 
Пры за дан ні на гэ ты год 107% тэмп, што 
праг на зу ец ца, нель га на зваць зда валь ня-
ю чым вы ні кам, ска заў ві цэ-прэм' ер, ад нак 
ёсць і ста ноў чая тэн дэн цыя. 
Склад скія за па сы па він ны зні зіц ца да кан ца 
го да да 60-62%. У пра мыс ло вас ці і энер ге-
ты цы ўда ло ся зні зіць пра цэнт 
зно ша нас ці асноў ных срод каў 
да 45 пунк таў, што з'яў ля ец ца 
па каз чы кам ста біль най ра бо-
ты га лі ны.

Не аб ход насць 
адзі ных пра віл

Ся род пры чын эка на міч на га спа-
ду ві цэ-прэм' ер на пер шым мес цы 
на зваў суб' ек тыў ны фак тар. Умо вы 
ад ноль ка выя, а вы ні кі роз ныя, за ў-
ва жыў ён. Без умоў на, не га тыў на на 
раз віц ці пра мыс ло вас ці ад бі ва юц ца 
шмат лі кія вы клю чэн ні і аб ме жа ван ні 
ў Мыт ным са ю зе і Адзі най эка на міч-
най пра сто ры. Ула дзі мір Ся маш ка 
пры вёў у якас ці пры кла ду па ста но-
ву ра сій ска га ўра да ад 27 снеж ня 
2012 го да, якая фак тыч на за кры ла 
па ступ лен не бе ла рус кай сель ска гас-
па дар чай тэх ні кі на ра сій скі ры нак.

Ві цэ-прэм' ер звяр нуў ува гу на сі ту а цыю, якая 
сён ня склад ва ец ца ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі і ў цэ-
лым у Мыт ным са ю зе па ўты лі за цый ным збо ры. 
«Ня даў на пры ня ты за кон Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
аб тым, што ўты лі за цый ны збор бу дзе збі рац ца 
па кра і не пры зна чэн ня. Для Бе ла ру сі, ка лі ні чо га 
не ра біць, для бе ла рус кіх вы твор цаў гэ та азна чае 
стра ту кан ку рэн та здоль нас ці», — ска заў ён.

Для мі ні мі за цыі страт бе ла рус кіх вы твор цаў не-
аб ход на ў рам ках пад рых тоў кі нар ма тыў най ба зы 
Адзі най эка на міч най пра сто ры Бе ла ру сі, Ка зах ста-
на і Ра сіі вы зна чыць адзі ныя пра ві лы вы твор час ці 
і рэа лі за цыі пра дук цыі, лі чыць пер шы на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра. «Ста іць за да ча вы ра шыць гэ тую 

праб ле му да 1 сту дзе ня 2015 го да. Але не ка то рыя 
пы тан ні не аб ход на вы ра шыць знач на ра ней. Хто 
б што ні ка заў, але ры нак Ра сіі і Мыт на га са ю за 
за ста ец ца ад ным з асноў ных на шых рын каў, і мы 
па він ны мець на ім пэў ныя і зра зу ме лыя пра ві лы 
гуль ні. Гэ та бу дзе за ло гам па спя хо вай ра бо ты на-
шай пра мыс ло вас ці і ў цэ лым на род на гас па дар ча-
га комп лек су», — ска заў ён.

Вый сці за пост са вец кія ме жы
Дру гім не га тыў ным фак та рам для раз віц ця бе-

ла рус кай пра мыс ло вас ці ві цэ-прэм' ер лі чыць вы со-
кую сту пень пры вя за нас ці да рын ку Мыт на га са ю-
за і пост са вец кай пра сто ры. Ён лі чыць не аб ход ным 

рэз ка ак ты ві за ваць пра цэс ус туп лен-
ня Бе ла ру сі ў Су свет ную ганд лё вую 
ар га ні за цыю. Акра мя та го, Бе ла ру сі 
не аб ход на ства раць зо ны сва бод на га 
ганд лю з ін шы мі кра і на мі.

У якас ці пры кла ду Ула дзі мір Ся-
маш ка пры вёў сі ту а цыю з па стаў кай 
бе ла рус кай пра дук цыі ў Ін да не зію 
і кра і ны АСЕ АН. У са ка ві ку гэта га 
го да ад быў ся ві зіт у Ін да не зію кі раў-
ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы, вы ні кам 
яко га ста ла рэа лі за цыя пра гра мы 
па на рошч ван ні экс пар ту ў гэ тую 
кра і ну і ў цэ лым у рэ гі ён. «Але гэ-
та ня прос тая за да ча. Ка лі па лі чыш 
усе мыт ныя пош лі ны і ін шыя па бо ры 
пры па стаў ках на шай пра дук цыі, то 
на ліч ва еш ад 45 да 53 пра цэн таў 
уваз ной пош лі ны, гэ та зна чыць, што 
ад ра зу пры ўво зе тэх ні ка па да ра жэе 
амаль у паў та ра ра за», — 
ад зна чыў ві цэ-прэм' ер.

ТЭН ДЭН ЦЫЯ СТА НОЎ ЧАЯ, АЛЕ НЕ ЗДА ВАЛЬ НЯ Ю ЧАЯ
Урад ад ка заў на пы тан ні пар ла мен та ры яў на су мес ным па ся джэн ні 

дзвюх па лат На цы я наль на га схо ду
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Учо ра ў Мiн ску ад бы лi ся пе ра га во ры 
Аляк санд ра Лу ка шэн кi i Прэ зi дэн та 
Эк ва до ра Ра фа э ля Ка рэа Дэль га да, 
якi пры быў у Бе ла русь з афi цый ным 
вi зi там. Су стрэ чы лi да раў дзвюх кра-
iн ад бы лi ся ў вуз кiм i па шы ра ным 
скла дах.

«Бе ла русь на дае вя лi кае зна чэн не па-
шы рэн ню ад но сi наў з Эк ва до рам ва ўсiх 
сфе рах i га то вая на дзяр жаў ным уз роў нi 
пры маць усе не аб ход ныя кро кi для та го, 
каб на ша су пра цоў нiц тва ў са мыя ка рот кiя 
тэр мi ны маг ло вый сцi на вы со кi ўзро вень», 
— ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, вi та ю чы 
вы со ка га гос ця. «У гэ тым скла да ным не-
спа кой ным све це, з фi нан са ва-эка на мiч-
ным кры зi сам, якi па куль пра цяг ва ец ца, са 
знеш нi мi па гро за мi i па лi тыч ны мi iнт ры га мi, 
як нi ко лi важ на, каб по бач бы лi сяб роў скiя 
кра i ны, якiя да па мо гуць у цяж кую хвi лi ну», 
— пад крэс лiў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
ад но сi ны па мiж Бе ла рус сю i Эк ва до рам бу-
ду юц ца на прын цы пах уза е ма па ва гi i ўза-
е ма ра зу мен ня, су ве рэ нi тэ ту i не ўмя шан ня 
ва ўнут ра ныя спра вы. Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 
звяр нуў ува гу на ста ноў чыя пры кла ды су-
пра цоў нiц тва Бе ла ру сi i Эк ва до ра. Па вод ле 
яго слоў, гэ та ўза е ма дзе ян не ў наф та вай 
сфе ры, ма юц ца на ме ры рэа лi зоў ваць су-
мес ныя пра ек ты ў га лi не пра мыс ло вас цi, 
сель скай гас па дар кi. Аляк сандр Лу ка шэн-
ка ад зна чыў, што ўжо 1 лiс та па да ў Мiн ску 
прой дзе пер шае па ся джэн не су мес най ка-
мi сii па на ву ко ва-тэх нiч ным су пра цоў нiц тве, 
пад час яко га ба кi вы зна чаць перс пек тыў ныя 
на прам кi ра бо ты ў гэ тай важ най сфе ры.

«Мы з вя лi кай сiм па ты яй i ўва гай со чым 
за ты мi пе ра ўтва рэн ня мi, што iдуць у Эк ва-
до ры, за рос там аў та ры тэ ту кра i ны ў ла цi-
на а ме ры кан скiм рэ гi ё не i на мiж на род най 
арэ не ў цэ лым, — ска заў бе ла рус кi лi дар. 
— Бе ла русь вы со ка ацэнь вае не за леж ны 
курс, а так са ма прын цы по вую па зi цыю, 
якую Эк ва дор зай мае ў ААН, ру ху не да лу-
чэн ня i iн шых мiж на род ных ар га нi за цы ях, 
ак тыў на i ра шу ча вы сту па ю чы за па бу до ву 
шмат па ляр на га све ту i на ладж ван не ўза е-
ма вы гад на га i раў на праў на га су пра цоў нiц-
тва з усi мi дзяр жа ва мi».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
кi раў нi кi дзвюх дзяр жаў на ме цi лi асноў ныя 
шля хi ак ты вi за цыi двух ба ко ва га су пра цоў-
нiц тва, аб мя ня лi ся дум ка мi ад нос на клю ча-
вых кi рун каў па лi тыч на га i ганд лё ва-эка на-
мiч на га ўза е ма дзе ян ня, вы зна чы лi ары ен-
цi ры на перс пек ты ву. Кi раў нiк бе ла рус кай 
дзяр жа вы пад крэс лiў, што яму прос та вес цi 
дыя лог з Ра фа э лем Ка рэа Дэль га да.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў нiў, што ўсе 
да моў ле нас цi, якiя бы лi да сяг ну ты падчас 
яго  візi ту ў Кi тай i пе ра моў у Мiн ску, бу дуць 
свя та вы кон вац ца. «Мы зро бiм усё, каб вы 
нi ко лi не па шка да ва лi, што пры еха лi ў Бе ла-

русь. Мы хо чам, каб вы ве да лi, што за ты ся чу 
кi ла мет раў ад вас ёсць лю дзi, якiя ве да юць 
пра Эк ва дор, i каб ва шы лю дзi бы лi за да во-
ле ныя на шым су пра цоў нiц твам. Вы заў сё ды 
жа да ныя гос цi на бе ла рус кай зям лi», — пад-
крэс лiў бе ла рус кi лi дар. Ён вы ка заў упэў не-
насць, што ў бе ла рус ка-эк ва дор скiх ад но сiн 

вы дат ныя перс пек ты вы, а су пра цоў нiц тва 
бу дзе плён ным i ўза е ма вы гад ным.

Па вод ле слоў Ра фа э ля Ка рэа Дэль га да, 
Эк ва дор мае на мер поў нас цю ска рыс тац ца 
па тэн цы я лам i маг чы мас ця мi су пра цоў нiц тва 
з Бе ла рус сю. «Ва шы да сяг нен нi ў на ву цы, 
тэх на ло гi ях, аду ка цыi ўяў ля юць вя лi кую цi-
ка васць для Эк ва до ра. Мы не ўпус цiм маг-
чы мас цi ска рыс тац ца ва шым па тэн цы я лам. 
У нас ве лi зар нае по ле для су мес най дзей-
нас цi», — ска заў Ра фа эль Ка рэа Дэль га да. 
Ён ад зна чыў, што яго вi зiт у Бе ла русь стаў 
вель мi плён ным. «Пад час сён няш нiх пе ра моў 
мы вы зна чы лi 4-5 вы гад ных сфер, у якiх су-
пра цоў нiц тва бу дзе раз вi вац ца хут ка. I ўся го 
ка ля 15 на прам каў, якiя па вiн ны быць да-
сле да ва ны», — ска заў Прэ зi дэнт Эк ва до ра. 
Па вод ле яго слоў, ужо за раз ёсць рэ аль ныя 
вы нi кi су пра цоў нiц тва па мiж дзвю ма кра i на-
мi, на прык лад, у га лi не наф та вых ра до вi шчаў 
i ўза е ма дзе ян ня ў гэ тай сфе ры прад пры ем-
стваў «Бе ла рус наф та» i «Пет ра ама зо нас».

«Ма ец ца ве лi зар ны па тэн цы ял су пра-
цоў нiц тва ў пла не па ста вак i ства рэн ня ў 
Эк ва до ры вы твор час цi трак та роў па бе ла-
рус кiх тэх на ло гi ях, вы твор час цi ме ды ка мен-
таў. Вя лi кая цi ка васць ёсць да су пра цоў нiц-
тва ў энер ге тыч най сфе ры, — ад зна чыў 
Ра фа эль Ка рэа. — У гэ тых сек та рах на ша 
су пра цоў нiц тва ад на знач на вы хо дзiць за 
ме жы прос та га ганд лю. Мы ро бiм на ступ ны 
крок у га лi не пе ра да чы тэх на ло гiй i ар га-
нi за цыi су мес най вы твор час цi. Дзя ку ю чы 
су пра цоў нiц тву з Бе ла рус сю з'яў ля ец ца 
на дзея, што мы са мi змо жам вы раб ляць 
пра дук цыю з вы со кiм да баў ле ным кош там. 
Гэ та з'яў ля ец ца част кай на шай рэ ва лю цыi ў 
тэх на ла гiч ным i вы твор чым вы мя рэн нi».

Акра мя та го, па сло вах Ра фа э ля Ка рэа, 
Эк ва дор за цi каў ле ны ў ства рэн нi на сва ёй тэ-
ры то рыi вы твор час цяў вы со ка тэх на ла гiч ных 
та ва раў. «У нас да стат ко ва шмат пры род ных 
рэ сур саў. Нам не ха пае ча ла ве ча га ка пi та лу i 
тэх на ло гiй», — да даў Прэ зi дэнт Эк ва до ра.

Для больш цес на га i зла джа на га су пра-
цоў нiц тва дзве кра i ны ма юць на мер ства-
рыць су мес ную мiж ура да вую ка мi сiю па 
пы тан нях ганд лё ва-эка на мiч на га су пра цоў-
нiц тва. Прэ зi дэнт Эк ва до ра па ве да мiў, што 
праз не каль кi тыд няў Бе ла русь на ве дае афi-
цый ная дэ ле га цыя Эк ва до ра на ча ле з вi цэ-
прэ зi дэн там. У час вi зi ту пла ну ец ца дэ та лё ва 
раз гле дзець усе па тэн цый ныя маг чы мас цi 
раз вiц ця двух ба ко ва га су пра цоў нiц тва.

Па вод ле паведамленняў 
прэс-службы Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь  і БЕЛ ТА.

СЯБ РОЎ СКIЯ КРА I НЫ 
ЗАЎ СЁ ДЫ БУ ДУЦЬ ПО БАЧ

ЗША АД МО ВІ ЛІ СЯ ГА РАН ТА ВАЦЬ ГЕР МА НІІ АБА РО НУ 
АД ШПІ Я НА ЖУ

Ва шынг тон ад мо віў ся даць Гер ма ніі якія-не будзь га ран тыі аба ро ны ад шпі я на жу з бо ку 
аме ры кан скіх спец служ баў. Пра гэ та па ве дам ляе га зе та Frankfurter Allgemeіne Zeіtung у 
су вя зі з без вы ні ко вы мі пе ра мо ва мі прад стаў ні коў дзвюх кра ін у Бе лым до ме, якія ад бы лі ся 
30 каст рыч ні ка. Ан ты шпі ён скае па гад нен не, пры няц ця яко га да ма га ец ца Бер лін, па куль 
так і не бы ло ўхва ле на Злу ча ны мі Шта та мі. Да ку мент, на пры няц ці яко га на стой вае Бер лін, 
пра ду гледж вае за ба ро ну на са чэн не за ўра да мі, дзяр жаў ны мі ор га на мі і дып ла ма та мі кра ін 
— удзель ніц да га во ра. Акра мя та го, Гер ма нія па тра буе га ран та ваць аба ро ну пер са наль ных 
звес так і пры ват на га жыц ця ня мец кіх гра ма дзян, за які мі, мяр ку ю чы па да ку мен тах, што 
тра пі лі ў СМІ, ЗША так са ма са чы лі.

ЛЕП СА ПРЫ ЛІ ЧЫ ЛІ ДА «ПОСТ СА ВЕЦ КАЙ МА ФІІ»
Аме ры кан скія ўла ды ўсве дам ля лі, што вы соў ва юць аб ві на вач ван ні 

ў пры на леж нас ці да так зва на га Еў ра зій ска га зла чын на га сін ды ка та 
«Брац кае ко ла» ме на ві та су праць вя до ма га ра сій ска га эст рад на га вы ка-
наў ца Ге ор гія Леп са. На іх дум ку, ён «слу жыць кур' е рам для да стаў кі гро-
шай ад імя Ля вонць е ва», ад на го з кі раў ні коў сін ды ка та. Гэ та па цвер дзіў 
афі цый ны прад стаў нік мі ніс тэр ства фі нан саў ЗША Джон Са лі ван. «Так, 
ён спя вак. Мы ўклю чы лі яго ў гэ ты спіс за пра цу на Ула дзі сла ва Ля вонць-
е ва, які стаў фі гу ран там спі са ў лю тым 2012-га», — за явіў Са лі ван.

УЛА ДЗІ МІР ПУ ЦІН ПРЫ ЗНА НЫ СА МЫМ УПЛЫ ВО ВЫМ 
ЧА ЛА ВЕ КАМ У СВЕ ЦЕ ПА ВЕР СІІ FORBES

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін стаў са мым уплы во вым ча ла ве кам у све це па вер сіі ча со-
пі са Forbes. Ён абы шоў лі да ра ЗША Ба ра ка Аба му, які да 
гэ та га зай маў пер шыя па зі цыі шмат ра зоў. Та кім чы нам, 
трой ка лю дзей, «якія кі ру юць све там», вы гля дае так: пер-
шае мес ца ў Пу ці на, дру гое — у Аба мы, а трэ цяе да ста ло ся 
стар шы ні КНР Сі Цзінь пі ну. Уплыў Пу ці на, як га во рыц ца ў 
тлу ма чаль най за піс цы Forbes, па вя лі чыў ся дзя ку ю чы «шах-
мат най пар тыі» ва кол Сі рыі, а Аба ма стра ціў част ку сва ёй 
ма гут нас ці з-за скан да лу са спец служ ба мі ЗША.

ЦЫТ РУ СА ВЫЯ ШКО ДЗЯЦЬ 
ЗДА РОЎЮ ЖАН ЧЫН?

На пра ця гу 22 
га доў бры тан скія 
ды е то ла гі вы ву ча лі 
па пу ляр ныя ды е ты. 
Іх вы сно ва та кая: 
фрук то выя ды е ты 
вель мі не бяс печ ныя 
для жан чын, пе рад ае Іndependent-news.ru. 
У пры ват нас ці, ме ды кі пе ра сце ра га юць ад 
цыт ру са вых, асаб лі ва па пу ляр ных ва ўсім 
све це. Сю ды ад но сяц ца апель сі ны, лі мо ны, 
якія мо гуць вы клі каць сур' ёз ныя праб ле мы 
са зда роў ем. На прык лад, ак тыў нае спа жы-
ван не цыт ру са вых па вы шае ры зы ку за па-
лен ня кас ця вой ткан кі на 41%. Пры чым гэ-
та ты чыц ца толь кі жа но ча га по лу, пра што 
ві да воч на свед чы ла аб сле да ван не 78000 
жан чын. Спе цы я ліс ты так са ма ад зна ча юць: 
шкод ная не толь кі са да ві на, але апель сі на вы 
і лі мон ны со кі. Іх не вар та спа жы ваць жан-
чы нам з па вы ша най кіс лот нас цю страў ні ка, 
атлус цен нем і дыя бе там.

А вось да след чы кі з Гар вард скай ме ды-
цын скай шко лы і Жа но ча га шпі та ля Бры га ма 
вы яві лі ў грэй пфру тах, апель сі нах і ін шых 
цыт ру са вых злу чэн не, якое зні жае ры зы ку 
ін суль ту ў жан чын.

Ад нак экс пер ты не ра яць зло ўжы ваць цыт-
ру са вы мі. У гэ тых пра дук таў мо гуць быць па-
боч ныя эфек ты. На прык лад, сок грэй пфру та 
па вы шае ве ра год насць раз віц ця праб лем з 
пе чан ню і ўплы вае на кан цэнт ра цыю шэ ра гу 
прэ па ра таў, якія кант ра лю юць кры вя ны ціск.

Фота БЕЛТА.


