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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ІЗ РА ІЛЬ І ГА ЗА
ЗНОЎ АБ МЯ НЯ ЛІ СЯ РА КЕТ НЫ МІ ЎДА РА МІ 

Уз бро е нае су праць ста ян не Із ра і ля і сек та ра Га за пра цяг ва ец ца 
ўжо які дзень. Учо ра зноў бы ла зроб ле на спро ба бам біць Тэль-Авіў. 
Ра ке та, вы пу шча ная з сек та ра Га за, бы ла збі та сіс тэ май про ці па вет-
ра най аба ро ны «Жа лез ны ку пал». Акра мя та го, у дру гі раз за два 
дні ра ке ты бы лі вы пу шча ны ў бок із ра іль ска га ядзер на га комп лек су 
ў Ды мо не. Іе ру са лім у даў гу не за ста ец ца: у сек та ры пад ліч ва юць 

коль касць ах вяр, якіх ужо дзя сят кі. Ін фар ма генц твы па ве дам ля юць, што із ра іль скія авія ўда ры ў 
се ра ду ўзруш ва лі Га зу кож ныя не каль кі хві лін. Па лес цін скія афі цый ныя асо бы за яві лі аб гі бе лі па 
мен шай ме ры 47 ча ла век. Па вод ле ін фар ма цыі BПС, з аў то рка ў Па лес цін скай аў та но міі за гі ну лі 
ка ля 60 ча ла век; афі цый ныя асо бы сцвяр джа юць, што па ло ва ах вяр — жан чы ны і дзе ці.

РАС САК РЭ ЧА НЫ ЯШЧЭ АДЗІН ШПІ ЁН ЗША Ў ГЕР МА НІІ 
Рас сак рэ ча ны на пя рэ дад ні яшчэ адзін аме ры кан скі шпі ён у сі ла вых струк ту рах ФРГ ака заў ся 

су пра цоў ні кам Мі на ба ро ны Гер ма ніі, па ве дам ляе Suddеutsсhе Zеіtung. Па вод ле сло ў экс пер таў, 
гэ ты ін цы дэнт на ват больш сур' ёз ны, чым за тры ман не аме ры кан ска га шпі ё на ў раз ве дуп раў лен ні 
на мі ну лым тыд ні. Акра мя та го, два рас кры тыя шпі ё ны менш чым за ме сяц — гэ та па гра жае гран-
ды ёз ным скан да лам, які на ўрад ці бу дзе са дзей ні чаць ума ца ван ню ня мец ка-аме ры кан скіх ад но сін, і 
так на цяг ну тых пас ля па ве дам лен няў Сноў дэ на. 2 лі пе ня ў Бер лі не быў за тры ма ны пер шы фі гу рант 
спра вы — ця пер ужо бы лы су пра цоў нік фе дэ раль най раз вед валь най служ бы Гер ма ніі, які за два 
га ды су пра цоў ніц тва са спец служ ба мі ЗША вы краў больш за дзве сот ні сак рэт ных да ку мен таў.

ФРАН ЦУ ЗЫ СА РВА ЛІ ПЛА НЫ «АЛЬ-КА І ДЫ» 
ПА ДА РВАЦЬ ЭЙ ФЕ ЛЕ ВУ ВЕ ЖУ, ЛУЎР І АЭС 

Іс лам скія ра ды ка лы пла на ва лі ўчы ніць се рыю тэ рак таў на тэ ры то рыі Фран цыі. Тэ ра-
рыс ты збі ра лі ся ата ка ваць зна ка выя куль тур ныя аб'-
ек ты і ме ра пры ем ствы — Эй фе ле ву ве жу і Луўр у Па ры жы і Авінь-
ён скі тэ ат раль ны фес ты валь. Акра мя та го, пла на ва лі ся вы бу хі ў 
ба рах, на рын ках і на па ды на па лі цэй скіх, раз гля да ла ся маг чы масць 
ата кі на АЭС. Па да зро ны ў пад рых тоў цы тэ рак таў быў арыш та ва ны 
яшчэ год та му, ад нак вя до ма пра гэ та ста ла толь кі 9 лі пе ня — пас-
ля та го, як фран цуз скі ўрад прад ста віў шэ раг мер, на кі ра ва ных на 
ўзмац нен не ба раць бы з тэ ра рыз мам, пі ша Lе Раrіsіеn.

СА МЫЯ НЕ БЯС ПЕЧ НЫЯ — 
ГУ МО ВЫЯ ШЛЁ ПАН ЦЫ 

Шлё пан цы зруч на на сіць. Але яны 
шко дзяць на гам, ка лі на сіць іх не на пля-
жы, а ў го ра дзе, па пя рэдж ва юць ме ды кі з 
Tорісаl BіоMеdісs. Боль шасць пар та ко га 
абут ку не мо жа за бяс пе чыць пад трым-
ку зво ду ступ ні, ік ра-
нож ныя мыш цы рас-
цяг ва юц ца, ахі ла вы 
су ха жыл лі на пруж-
ва юц ца. Усё гэ та 
вы лі ва ец ца ў праб-
ле мы з су ста ва мі 
ў ка ле нях, сцёг нах 
і са спі най. У шлё-
пан цаў звы чай на тон кая па дэ шва, та му 
на га мац ней да ты ка ец ца з зям лёй. Гэ та 
не бяс печ на для кос так і су ста ваў. По-
тым, з-за ад сут нас ці зад ні ка пры хо дзіц ца 
пры кла даць на ма ган ні, каб утры маць 
іх на на зе. Вы нік — маг чы мая стра та 
раў на ва гі. Шлё пан цы па гар ша юць стан 
па цы ен таў з шыш ка мі на вя лі кіх паль цах 
ног і з па дэ швен ным фас цы там. Што 
ўжо ка заць пра раз драж нен не, вы клі-
ка нае пе ра мыч кай, і ін фек цыі! Час та ў 
ама та раў та ко га абут ку су стра ка юц ца 
па рэ зы. А гу мо вая па дэ шва ста но віц ца 
ідэа льным мес цам раз мна жэн ня грыб коў 
і бак тэ рый. У цэ лым па сту пе ні не бяс-
пе кі са шлё пан ца мі мо гуць па раў на цца 
ба лет кі. Кра соў кі мож на на сіць толь кі са 
шкар пэт ка мі, інакш ін фек цыі не па збег-
нуць. А ад пра цяг ла га на шэн ня гу мо ва га 
абут ку на огул вар та ад мо віц ца.
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тыдзень
20 КАНАЛАЎ 86

Срод кі дзяр жаў на га фі-
нан са ва га крэ ды ту Ра сіі ў 
су ме $450 млн па сту пі лі ў 
рэс пуб лі кан скі бюд жэт у 
ад па вед нас ці з за клю ча-
ным 31 сту дзе ня 2014 го да 
па гад нен нем па між ура дам 
Бе ла ру сі і ўра дам Ра сіі аб 
пра да стаў лен ні бе ла рус ка му 
ўра ду дзяр жаў на га фі нан са-
ва га крэ ды ту.

Ін фля цыя ў Бе ла ру сі за 
чэр вень у па раў на нні з ма ем 
2014 го да скла ла 1,2 пра цэн-
та. Ін дэкс спа жы вец кіх цэн 
на та ва ры і па слу гі ў чэр ве ні 
ад нос на мая 2014-га склаў 
101,2 пра цэн та, снеж ня 2013-
га — 110,2 пра цэн та.

На рэа лі за цыю трэ цяй 
фа зы пра ек та па ства рэн ні 
На цы я наль най элект рон-
най сіс тэ мы збо ру пла ты за 
пра езд па аў та да ро гах Бе-
ла ру сі BelToll бу дзе на кі ра-
ва на 109 млн еў ра ін вес ты-
цый аў стрый ска га кан цэр на 
Kapsch.

Бе ла русь ува хо дзіць у лік 
лі да раў ся род кра ін све ту 
па до сту пе на сель ніц тва да 
ме ды цын скіх па слуг. Та кія 
звест кі зме шча ны ў дак ла-
дзе Су свет най ар га ні за цыі 
ахо вы зда роўя «Су свет ная 
ста тыс ты ка ахо вы зда роўя 
2014».
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Долар ЗША    10240,00
Еўра 13960,00
Рас. руб. 302,50
Укр. грыўня 877,84

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 11.07.2014 г. 

Зорка Надзеі БАБКІНАЙ стала дзясятай
на Алеі лаўрэатаў спецыяльнай узнагароды Прэзідэнта Беларусі.
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Учо ра афі цый на стар та ваў 
ХХІ ІІ Між на род ны фес ты валь 
мас тац тваў «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску». Ці ка ва, што ка лі 
сё ле та, толь кі па па пя рэд ніх 
пра гно зах, фэст аку піць ся бе 
пры клад на на 77%, у на ступ ным 
го дзе — ужо на ўзроў ні 94%, 
а ў 2016 го дзе пла ну ец ца 
«вы вес ці» «ба зар» на поў ную 
са ма акуп насць.

Ана толь ТО ЗІК, на мес нік прэм' ер-
мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь, стар шы-
ня ар га ні за цый на га ка мі тэ та фэс ту, 
ад каз ва ю чы на пы тан ні прад стаў ні коў 
СМІ, па ста віў са мую вы со кую ацэн ку 
пра цы ды рэк цыі «ба за ру» і кі раў ніц тва 
мяс цо вай ула ды.

— Доб ра спра ца ва лі ў пе ры яд пад-
рых тоў кі да фэс ту. Дзя куй за гэ та аса-
біс та ды рэк та ру і ўсім яго пад на ча ле ным. 
І ўвесь го рад да фес ты ва лю доб ра пад-
рых та ваў ся, — ска заў ён.

Ві цэ-прэм' ер на га даў, што ле тась «ба-
зар» «раз гар ну лі» ў бок тэ ле гле да ча. Для 

гэ та га бы лі за дзей ні ча ны са мыя пра фе-
сій ныя су пра цоў ні кі тэ ле ба чан ня, тыя, 
хто зай ма юц ца ды зай нам, афарм лен нем 
сцэ ны лет ня га ам фі тэ ат ра — га лоў най 
сцэ ніч най пля цоў кі фэс ту.

Па вод ле яго слоў, ня гле дзя чы на тое, 
што «ба зар» стаў менш пра цяг лым: афі-
цый на ён доў жыц ца ўся го толь кі пяць 
дзён, але кож ны з іх на сы ча ны па дзея-
мі: у пра гра ме больш за 80 ме ра пры ем-
стваў.

Сё ле та фес ты валь ныя па дзеі асвят ля-
юць больш за 500 жур на ліс таў з 12 кра ін. 
Каб ад зна чыць са мыя леп шыя пра гра мы 
і ар ты ку лы, на фэс це бу дзе ад ро джа на 
тра ды цыя ўру чэн ня жур на ліс там спе цы-
яль на га пры за «За ла тое пя ро».

— Ся род прад стаў ні коў СМІ, акра мя 
бе ла рус кіх, жур на ліс ты з Ар ме ніі, Гер ма-
ніі, Із ра і ля, Лат віі, Ра сіі, Укра і ны і ін шых 
кра ін. Аў та раў най леп шых пуб лі ка цый і 
пе ра дач мы ха це лі б ад зна чыць на на-
ступ ным фес ты ва лі ў рам ках ад крыц ця 
ўжо ХХІV фес ты ва лю, — ад зна чы ла Лі лія 
АНА НІЧ, мі ністр ін фар ма цыі 
Бе ла русі.

«БА ЗАР»
ЧА КАЕ АНШ ЛА ГАЎ

ФЕС ТЫ ВАЛЬ У ВІ ЦЕБ СКУ ТОЛЬ КІ ПА ЧАЎ СЯ, А НА НЕ КА ТО РЫЯ КАН ЦЭР ТЫ БІ ЛЕ ТАЎ УЖО НЕ КУ ПІЦЬ 

Пар ла менц кі дзён нік Пар ла менц кі дзён нік   ��

НА ВУ КА 
ЗА КА НАТВОРЧАСЦІ 

Учо ра ў фае Аваль най за лы До ма ўра да ад бы ла ся цы-
ры мо нія пад пі сан ня па гад нен ня аб су пра цоў ніц тве па між 
Па ла тай прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ там. Под пі сы 
пад да ку мен там па ста ві лі стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
Ула дзі мір Анд рэй чан ка і рэк тар БДУ Сяр гей Аб ла мей ка.

Па гад нен не пра ду гледж вае шы ро кі спектр уза е ма дзе ян ня. У 
пер шую чар гу яно на кі ра ва на на ства рэн не спры яль ных умоў для 
ана лі зу і на ву ко вай экс пер ты зы дзе ю ча га за ка на даў ства і за ко на-
пра ек таў, над які мі пра цу юць дэ пу та ты, раз віц цё на ву ко ва-да след-
чай дзей нас ці ў га лі не пра ва. У пры ват нас ці, су пра цоў ніц тва мае на 
ўва зе ар га ні за цыю кан фе рэн цый, се мі на раў і сім по зі у маў, аб мен 
на ву ко вай і ме та дыч най лі та ра ту рай, ана лі тыч ны мі і экс перт ны мі 
ма тэ ры я ла мі, ста тыс тыч ны мі і тэ ма тыч ны мі ба за мі да ных.

Акра мя та го, у рам ках па гад нен ня за пла на ва ны прак ты ка і 
азна ям лен чыя ві зі ты сту дэн таў, ма гіст ран таў, ас пі ран таў у Па ла ту 
прад стаў ні коў, а так са ма ста жы роў ка пра фе сар ска-вы клад чыц-
ка га скла ду БДУ і па вы шэн не ква лі фі ка цыі дэ пу та таў і ра бот ні каў 
сак ра та ры я та ніж няй па ла ты пар ла мен та.

— Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў і сён ня су пра цоў ні ча юць з 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ там па пы тан нях за ка нат вор чай 
дзей нас ці. Мэ та пад пі сан ня па гад нен ня — вы вес ці гэ тае су пра цоў-
ніц тва на больш вы со кі і сіс тэм ны ўзро вень, — пра ка мен та ваў жур-
на ліс там па дзею спі кер ніж няй па ла ты пар ла мен та Ула дзі мір 
АНД РЭЙ ЧАН КА. — Асноў ныя кі рун кі, па якіх мы бу дзем пра ца ваць 
ра зам — гэ та перш за ўсё ана ліз дзеючага за ка на даў ства, уня-
сен не не аб ход ных змя нен няў і да паў нен няў; дру гі кі ру нак — на ву-
ко вая экс пер ты за за ка на даў чых ак таў, якія раз гля да юц ца ў Па ла це 
прад стаў ні коў. Для нас вель мі важ нае зна чэн не мае мер ка ван не 
ву чо ных, спе цы я ліс таў у гэ тай га лі не, бо боль шасць дэ пу та таў не 
з'яў ля ец ца юрыс та мі. Трэ ці кі ру нак — на ву ко ва-да след чая ра бо та 
ў галіне пра ва. Па гад нен не так са ма пра ду гледж вае ўдзел пар ла-
мен та ў рэа лі за цыі ву чэб на га пра цэ су бу ду чых юрыс таў.

Вы ні кам пры няц ця гэ та га да ку мен та па він ны стаць больш якас-
ныя за ко ны і больш ад кры тая дзей насць пар ла мен та ры яў.

— У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це скан цэнт ра ва на кра са 
бе ла рус кай юры дыч най на ву кі, — да даў рэк тар БДУ Сяр гей АБ ЛА-
МЕЙ КА. — Тут пра цуе больш за 20 дак та роў, вель мі шмат кан ды-
да таў; ёсць лю дзі, вя до мыя ўсёй кра і не. І мэ та па гад нен ня — больш 
ін тэн сіў на пры цяг нуць іх для су пра цоў ніц тва ў га лі не за ка на даў ства, 
пад рых тоў кі, ана лі зу за ко наў. Больш цес на пра ца ваць з пар ла мен-
там бу дуць і сту дэн ты. Для іх гэ та так са ма вель мі важ на.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

Ігар БУ ЗОЎ СКІ,
пер шы сак ра тар 
Цэнт раль на га ка мі тэ та 
гра мад ска га аб' яд нан ня 
«БРСМ»:

«Ёсць ідэя ўвес ці ў нар-
ма тыў на-пра ва вую ба зу 
пэў ныя прэ фе рэн цыі для 
прад пры ем стваў, якія бя-
руць на пра цу бу дат ра ды. 
Маг чы ма, гэ тыя льго ты 
за кра нуць ад лі чэн ні прад-
пры ем ства ў фонд са-
цы яль най аба ро ны. Пра-
цу ю чы, мы вы хоў ва ем 
мо ладзь, вы хоў ва ем тое 
па ка лен не, якое пра цуе на 
бу ду чы ню кра і ны. Тра ды-
цыі бу дат ра даў ад ра джа-
юц ца ў Бе ла ру сі ў апош нія 
га ды. Ча ла век пра цы — гэ-
та прын цып ра бо ты бу д-
ат ра даў, тыя тра ды цыі, 
якія мы па він ны за ха ваць і 
ўваж лі ва да іх ста віц ца».

Шлях да су свет на га 
пры знан ня ака заў ся доў-
гім. Пра наш агуль ны на-
цы я наль ны сім вал ве да юць 
даў но не толь кі ў на шай 
кра і не. Сю ды што год едзе 
шмат ту рыс таў. Ім аба вяз-
ко ва рас каз ва юць пра гіс-
то рыю знік нен ня і да лей-
ша га ад наў лен ня пу шчан-
ска га во ла та — зуб ра. Але 
не ад ным зуб ром сла віц ца 
пу шча.

Пра са ма быт ны ку ток на-
шай кра і ны ска за на шмат, 
ды ні хто да гэ туль, зда ец ца, 
не ска заў лепш за Ула дзі-
мі ра Ка рат ке ві ча: «Гэ та не 
толь кі скарб усіх на све це 
лю дзей. Га лоў нае тое, што 
мы звя за ны з ча ты рох но гі мі 
і пё рыс ты мі бра та мі на шы-
мі адзі най по вяз зю ед нас ці 
ўся го жы во га на зям лі. Та-
му за да ча і го нар ча ла ве-
ка не за бі ваць, а ба ра ніць 
і кар міць. Ён за раз і ро біць 
гэ та, са праўд ны 
ча ла век»…

«СКАРБ
УСІХ НА СВЕ ЦЕ ЛЮ ДЗЕЙ» 

БЕ ЛА ВЕЖ СКАЯ ПУ ШЧА
ЗА НЕ СЕ НА Ў СПІС ЮНЕС КА З НО ВЫ МІ МЕ ЖА МІ 

Пры ем ная на ві на прый шла ў На цы я наль ны парк «Бе ла веж ская 
пу шча» і Бе ла веж скі на цы я наль ны парк (Поль шча) са ста лі цы 
Ка та ра Да хі. Ка мі тэт Су свет най спад чы ны на чар го вай
38-й се сіі пры няў су мес ную за яў ку Бе ла ру сі і Поль шчы 
на ўклю чэн не тэ ры то рыі Бе ла веж скай пу шчы па абод ва ба кі мя жы 
як адзі на га транс гра ніч на га аб' ек та Су свет най спад чы ны ЮНЕС КА. 
Ён атры маў но вую наз ву — «Бе ла веж ская пу шча», а яго пло шча 
ця пер скла дае 141 885 гек та раў.

На двор'е На двор'е   ��

МОЦ НЫЯ ЛІЎ НІ 
І НА ВАТ ГРАД 

На вы хад ныя — зноў плюс 30 
У блі жэй шыя дні на тэ ры то рыі Бе ла ру сі бу-
дуць гас па да рыць ак тыў ныя ат мас фер ныя 
фран ты цык ло ну, які пе ра мя шча ец ца з Бал-
кан ска га паў вост ра ва на паў ноч ны ўсход 
Поль шчы, па ве да мі ла га лоў ны сі ноп тык Рэс-
пуб лі кан ска га гід ра ме тэа цэнт ра Люд мі ла ПА-
РА ШЧУК.

Та му ў пят ні цу амаль паў сюд на прой дуць ка рот ка-
ча со выя даж джы, пра гры мяць на валь ні цы, мес ца мі 
праг на зу юц ца моц ныя ліў ні. Удзень у асоб ных ра ё-
нах маг чы мы град. Ве цер паў ноч на-ўсход ні ўме ра ны, 
пры на валь ні цах — па ры віс ты. Ста не больш воб лач-
на і бу дзе кры ху свя жэй. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень ча ка ец ца ад 19 да 25 гра ду саў цяп ла, 
а па паў днё вым ус хо дзе да плюс 27 гра ду саў.

У су бо ту і ў ня дзе лю ўста лю ец ца паўд нё ва-ўсход ні 
ве цер, з якім на тэ ры то рыю кра і ны пач не па сту паць 
больш цёп лае па вет ра з ус хо ду Укра і ны. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе плюс 14–19 гра ду саў, удзень — 
ад 23 да 28 цяп ла, а па паў днё вым ус хо дзе мес ца мі 
ча ка ец ца да плюс 30. І на вы хад ныя на боль шай част-
цы тэ ры то рыі праг на зу юц ца ка рот ка ча со выя даж джы 
і на валь ні цы, мес ца мі — моц ныя даж джы. Удзень
у су бо ту ў мно гіх рэ гі ё нах ча ка ец ца ўзмац нен не вет-
ру па ры ва мі да 15–20 мет раў у се кун ду, у асоб ных 
ра ё нах маг чы мы град. Та кі тэм пе ра тур ны фон на 
3–7 гра ду саў пе ра вы сіць клі ма тыч ную нор му.

Сяргей КУР КАЧ.

АД НА ЎЛЯЕЦЦА ЛІ НЕЙ КА 
СПА ЖЫ ВЕЦ КІХ КРЭ ДЫ ТАЎ 

Найбуй ней шы банк Бе ла ру сі з 10 лі пе ня па чаў зноў вы да-
ваць крэ ды ты на спа жы вец кія па трэ бы «Пра ве ра на ча сам» 
з вы ка ры стан нем крэ дыт най бан каў скай аплат най карт кі, 
па ве дам ляе прэс-служ ба Бе ла рус бан ка.

На зва ны крэ дыт пра да стаў ля ец ца клі ен там бан ка, якія атрым-
лі ва юць за ра бот ную пла ту і ін шыя да хо ды на ра хун кі, ад кры тыя 
ў ад дзя лен нях Бе ла рус бан ка, і мае шэ раг пе ра ваг у па раў на нні з 
тра ды цый ны мі спа жы вец кі мі крэ ды та мі. У гэ тым вы пад ку ча ла ве ку 
да ец ца між на род ная крэ дыт ная бан каў ская пла цеж ная карт ка з 
маг чы мас цю зняц ця на яў ных гра шо вых срод каў. Крэ дыт ная лі нія 
з'яў ля ец ца ад наў ляль най да да сяг нен ня крэ ды та атры маль ні кам 
57-га до ва га ўзрос ту з маг чы мас цю па ве лі чэн ня гра ніч на га па ме ру 
крэ дыт най лі ніі ў пе ры яд ка ры стан ня крэ ды там. 

Акра мя та го, ад наў ля ец ца вы да ча фі зіч ным асо бам крэ ды таў на 
спа жы вец кія па трэ бы тэр мі нам ад 1 да 5 га доў з вы ка ры стан нем 
крэ дыт най бан каў скай аплат най карт кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

БУДЗЕМ БУДЗЕМ 
     З     З  БУЛЬБАЙ!БУЛЬБАЙ!


