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ЦЫТАТА ДНЯ

Алег ТО КУН, 
на чаль нік упраў лен ня 
па лі ты кі за ня тас ці 
Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны:
«Бес пра цоўе ў кра і не сё ле та 
за ліс та пад па вы сі ла ся 
на 0,1 пра цэнт на га пунк та 
і скла ла на 1 снеж ня 1% 
да коль кас ці эка на міч на 
ак тыў на га на сель ніц тва. Ха чу 
ад зна чыць, што іс тот ных змен 
на рын ку пра цы ў ліс та па дзе 
не ад бы ло ся — фак тыч на 
ўма ца ва лі ся каст рыч ніц кія 
тэн дэн цыі. Ча ка ец ца за ха ван не 
на яў ных тэн дэн цый на рын ку 
пра цы і ў снеж ні. 
У па пя рэд нія ме ся цы коль касць 
бес пра цоў ных, якія зна хо дзяц ца 
на ўлі ку, зні жа ла ся, 
а за ліс та пад яна кры ху 
вы рас ла — з 42,6 тыс. 
да 43,2 тыс. ча ла век. Коль касць 
ва кан сій тро хі змен шы ла ся: 
най маль ні кі па да лі ў служ бу 
за ня тас ці звест кі аб на яў нас ці 
на 1 снеж ня 29,3 тыс. 
сва бод ных ра бо чых мес цаў 
(на 1 ліс та па да 
бы ло 30,2 тыс.)».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўчо ра на ве даў су мес ную бе ла рус ка-
турк мен скую вы стаў ку-кір маш і Алім пій скі га ра док, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

На вы стаў цы прад стаў ле на пра дук цыя 117 кам па ній. На пер шым 
па вер се комп лек су пра хо дзіць кір маш, ку ды мо гуць прый сці ўсе жа-
да ю чыя пра дэ гус та ваць прад стаў ле ную пра дук цыю, тут жа вя дзец ца 
ра бо та з ды ле ра мі, га то вы мі ў да лей шым куп ляць яе. Дэ ман стру юц-
ца як пра дук ты хар ча ван ня, так і та ва ры на род на га спа жы ван ня, у 
пры ват нас ці бе ла рус кая мэб ля, га за выя плі ты, бе ла рус кія шпа ле ры 
і ін шая пра дук цыя, якая мо жа быць за па тра ба ва на сён ня на турк-
мен скім рын ку. На дру гім па вер се пра хо дзіць вы стаў ка для спе цы я-
ліс таў, дзе аб мяр коў ва юц ца бу ду чыя кант рак ты, маг чы мыя па стаў кі 
і перс пек ты вы су мес най вы твор чай ка а пе ра цыі.

Як па ве да міў стар шы ня Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла-
ты Мі ха іл Мят лі каў, да па чат ку вы стаў кі пла на ва ла ся пад пі сан не ўжо 
8 кант рак таў на агуль ную су му $10,5 млн. У пры ват нас ці, кант рак-
ты кам па ній «Бел наф та хім», «Бел шы на», «Ма гі лёў хім ва лак но» на 
ПЭТ-сы ра ві ну для вы твор час ці ПЭТ-бу тэ лек, «Ма га тэкс», Ма гі лёў скі 
мя са кам бі нат, «Мінск Крыш таль» на па стаў ку га то вай пра дук цыі. 
Акра мя та го, на вы стаў цы прад стаў ле ны стэн ды мі ніс тэр стваў аду-
ка цыі, спор ту і ту рыз му, дзе да дат ко ва аб мяр коў ва юц ца пы тан ні 
на ву чан ня турк мен скіх сту дэн таў у Бе ла ру сі. Па вод ле слоў Мі ха і ла 
Мят лі ка ва, пла ну ец ца, што вы стаў ку-кір маш на ве да юць дэ ле га цыі 
пра во дзі май у Ашха ба дзе ў гэ тыя дні між на род най кан фе рэн цыі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка агле дзеў экс па зі цыю як бе ла рус кай, так і 
турк мен скай пра дук цыі. Ка ля стэн да з па лі гра фіч най пра дук цы яй мі-
ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Лі лія Ана ніч прэ зен та ва ла кні гу Прэ зі дэн та 
Турк ме ні ста на ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву. У кні зе кі раў нік 
турк мен скай дзяр жа вы рас каз вае пра свай го дзя ду лю — сель ска га 
на стаў ні ка. Кні га вы да дзе на па вы да вец кай пра гра ме Мі нін фар ма.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі так са ма на ве даў Алім пій скі га ра док, дзе агле-
дзеў шмат функ цы я наль ную спар тыў ную арэ ну, ве ла трэк, за лу цяж-
кай ат ле ты кі.

Учо ра ж Аляк сандр Лу ка шэн ка з ка рот кай эк скур сі яй на ве даў ме ма-
ры яль ны комп лекс «На род ная па мяць» у Ашха ба дзе. Кі раў нік бе ла рус кай 
дзяр жа вы ўсклаў вя нок да ма ну мен та за гі ну лым у Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну. Ме ма ры яль ны комп лекс ад кры ты ў каст рыч ні ку мі ну ла га го да. Ён 
уклю чае ў ся бе пом нік у го нар Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не, а так-
са ма ма ну мен ты, якія ўве ка веч ваюць па мяць за гі ну лых у Ге ок-Ця пін скай 
біт ве і ах вяр ашха бад скага зем ля тру су. По бач з комп лек сам раз ме шча ны 
му зей. Ма ну мен ты акру жа ны фан та на мі і квет ні ка мі.

На па мяць аб на вед ван ні му зея Аляк сандр Лу ка шэн ка па кі нуў 
за піс у Кні зе га на ро вых гас цей.

ЦЁП ЛЫЯ АД НО СІ НЫ
Пра цяг ва ец ца ві зіт 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Турк ме ні стан
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Рэй тын гіРэй тын гі  ��

СА МЫЯ ПА СПЯ ХО ВЫЯ
Ра сі я не лі чаць на шу кра і ну са мым на дзей ным 
парт нё рам Ра сіі і са май па спя хо вай дзяр жа вай 
у СНД. Пра гэ та свед чаць вы ні кі са цы я ла гіч на га 
да сле да ван ня Усе ра сій ска га цэнт ра вы ву чэн ня 
гра мад скай дум кі (УЦВГД), якія бы лі прад стаў-
ле ны ўчо ра на прэс-кан фе рэн цыі ў Маск ве.

Па вод ле апы тан ня, у 2015 го дзе 72% ра сі ян на зва лі 
най больш па спя хо вай кра і най СНД Бе ла русь. На дру-
гім мес цы, на дум ку 50% удзель ні каў — Ка зах стан. 
Ле тась ана ла гіч ныя ад ка зы да лі ад па вед на 66% і 45% 
рэ спан дэн таў. Ра дзей на зы ва юц ца ін шыя дзяр жа вы 
пост са вец кай пра сто ры. Укра і на, па кі нуў шы трой ку 
лі да раў у 2014 го дзе, сё ле та не змаг ла ад на віць сва-
іх па зі цый. З 2010-га па 2013 год амаль пя тая част ка 
ра сі ян (ад 17% да 21%) на зы ва лі Укра і ну най больш 
па спя хо вай, у 2014 го дзе так ад ка за лі толь кі 2% рэ-
спан дэн таў, сё ле та — толь кі 1%.

Кож ны дзя ся ты ра сі я нін ад зна чыў як най больш 
па спя хо выя та кія кра і ны, як Ар ме нія (11%) і Азер-
бай джан (10%). 6% лі чыць са май па спя хо вай Гру зію, 
4% — Кыр гыз стан, па 3% — Турк ме ні стан і Уз бе кі стан, 
па 1% апы та ных на зва лі Мал до ву і Та джы кі стан.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзна-
чаль вае рэй тынг да ве ру ра сі ян ся род кі раў ні коў кра ін 
СНД (63%). Прэ зі дэн ту Ка зах ста на Нур сул та ну На зар-
ба е ву да вя рае 45% ра сі ян, ін шым кі раў ні кам дзяр жаў 
СНД вы ка за ла да вер менш як дзя ся тая част ка апы та-
ных. Бе ла русь лі дзі руе так са ма і ў ацэн цы ра сі я на мі 
ўзроў ню за бес пя чэн ня пра воў рус ка моў на га на сель-
ніц тва — 69%.

На дзея АЛЕК САНД РО ВІЧ.

А рэ аль на дзей ні чаць гэ ты парк пач не ўжо менш чым праз год, па ве да міў 
учо ра на цы ры мо ніі за клад кі аб' ек та ды рэк тар «Чай на Мер чантс Груп», 
ге не раль ны прад стаў нік прад стаў ніц тва «Чай на Мер чантс Груп» у Цэнт-
раль най Азіі і Бал тыі Ху Чжэн. З бе ла рус ка га бо ку на гэ тым зна ка вым 
ме ра пры ем стве пры сут ні чаў на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Мі ка лай Снап коў.

КВАД РАТ НЫ КІ ЛА МЕТР СУ ЦЭЛЬ НАЙ ІНФ РА СТРУК ТУ РЫ
Па вод ле слоў кі раў ні ка кі тай скай кам па ніі, пра ект ла гіс тыч на га цэнт ра 

з'яў ля ец ца са мым пер шым, які па чы нае бу да вац ца на тэ ры то рыі пар ка «Вя лі кі 
ка мень», і са мым буй ным ся род усіх рэ зі дэн таў. Зра зу ме ла, што яго бу даў-
ніц тва за вер шыц ца ра ней за ўсіх. Ху Чжэн ад зна чыў, што ў цэ лым ін вес ты цыі 
ў пра ект скла дуць 500 млн до ла раў, а агуль ная пло шча суб пар ка да сяг не 
1 квад рат на га кі ла мет ра. Па пер шай чар зе гэ та га бу даў ніц тва на ўзвя дзен не 
най буй ней ша га склад ско га па мяш кан ня і вы ста вач на га цэнт ра бу дзе ўкла-
дзе на 150 млн до ла раў.

На дум ку ды рэк та ра «Чай на Мер чантс Груп», гэ ты пра ект злу чае два ін тэ гра-
цый ныя аб' яд нан ні — Еў ра зій скі эка на міч ны са юз і Еў ра пей скі са юз. Так са ма 
ён бу дзе мос там па між Кі тай ска-бе ла рус кім ін дуст ры яль ным пар кам «Вя лі кі 
ка мень», сва бод най эка на міч най зо най «Каў нас» і пор там Клай пе ды. Ху Чжэн 
па ве да міў, што ганд лё ва-ла гіс тыч ны цэнтр у пар ку «Вя лі кі ка мень» з'яў ля ец ца 
са мым вя лі кім ін вес ты цый ным пра ек там «Чай на Мер чантс Груп» за мя жой. 
«Ме на ві та ён за клі ка ны ады гры ваць знач ную ро лю на ўсім эка на міч ным по ясе 
Шаў ко ва га шля ху, бо ён ад кры вае ва ро ты для кра ін Цэнт раль най 
Азіі ў Еў ро пу», — пад крэс ліў Ху Чжэн.

Ба е ві кі ІГІЛ ра бу юць за хоп ле ныя тэ ры то рыі
Мін фін ЗША пад лі чыў, што ба е ві кі ІГІЛ атры ма лі да $1,5 млрд ад ра ба ван ня і ганд лю наф тай.
Ба е ві кі за ба ро не най у мно гіх кра і нах тэ ра рыс тыч най ар га ні за цыі 

«Іс лам ская дзяр жа ва» скра лі па рад ку 1 млрд до ла раў з бан каў у Сі рыі і 
Іра ку, а так са ма за ра бі лі 500 млн на про да жы наф ты на чор ным рын ку, 
і гэ та толь кі мі ні маль ны пры бы так па вод ле ацэ нак экс пер таў. Гро шы з 
сі рый скіх бан каў ба я ві кі «Іс лам скай дзяр жа вы» атры ма лі, даб ра ўшы ся 
да бан каў скіх схо ві шчаў за хоп ле ных імі фі нан са вых уста ноў. Акра мя 
та го, тэ ра рыс ты зай ма юц ца ра баў ніц твам на сель ніц тва ў ра ё нах, якія 
бя руць пад кант роль.

Прэ зі дэнт Эс то ніі са браў ся жа ніц ца
Прэ зі дэнт Эс то ніі То мас Хенд рык Іль вес за ру чыў ся з су пра цоў ні цай мі ніс тэр ства аба ро ны 
Лат віі Іе вай Куп цэ.

«То мас Хенд рык Іль вес і Іе ва Куп цэ за ру чы лі ся ў ся рэ дзі не ліс та па да. Гэ та бы ло іх аса біс тае ра шэн-
не, і яно не звя за на з прэ зі дэнц кі мі аба вяз ка мі То ма са Хенд ры ка Іль ве са», — па ве да міў прэс-сак ра тар 
прэ зі дэн та. Па вод ле звес так СМІ Лат віі, Куп цэ і Іль вес зна ё мыя не каль кі га доў. Куп цэ не за му жам, у яе 
ёсць сын ад па сла Лат віі ў Грэ цыі Івар са Пун дур са. Яна пра цуе кі раў ні ком сек та ра ка ар ды на цыі кі бер-
бяс пе кі мі ніс тэр ства аба ро ны Лат віі. Да гэ та га бы ла на дып ла ма тыч най пра цы ў МЗС Лат віі, пра ца ва ла 
ў прад стаў ніц тве кра і ны ў НА ТА і бы ла спец прад стаў ні цай ЕС у Азер бай джа не. 61-га до вы Іль вес і яго 
бы лая жон ка, 47-га до вая Эве лін Іль вес, раз вя лі ся пас ля 11 га доў шлю бу ў кра са ві ку гэ та га го да.

Сло вам го да ў Гер ма ніі ста ла «бе жан цы»
Ня мец кае сло ва «fluchtlіnge» («бе жан цы») на зва на сло вам го да ў Гер ма ніі, пра гэ тае ра шэн не 

аб вяс ці ла 11 снеж ня Та ва рыст ва ня мец кай мо вы.
На дру гім мес цы апы ну ла ся фран цуз ская фра за «Je suіs Charlіe», якая ста-

ла ло зун гам ак цый у пад трым ку фран-
цуз ска га са ты рыч на га ча со пі са Charlіe 
Hebdo, па рыж ская рэ дак цыя яко га пад-
верг ла ся ў сту дзе ні на па ду тэ ра рыс таў. 
На трэ цім мес цы — неа ла гізм «grexіt», 
які ўзнік пад час дэ ба таў аб маг чы мым 
вы ха дзе Грэ цыі з еў ра зо ны. Уся го ў спіс 
GfdS увай шлі 10 слоў і фраз.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Гэ тыя звыч кі за бі ва юць 
ча ла ве ка ра ней ча су

Акра мя ты ту ню, спірт но га і ніз кай фі зіч-
най ак тыў нас ці, ад пра віць у ма гі лу ра ней 
ча су мо гуць і, зда ва ла ся б, бяс крыўд ныя 
звыч кі.

Спіс з шас ці фак та раў, якія па вя ліч ва юць 
ве ра год насць да час на га сы хо ду з жыц ця, 
прад ста ві лі да след чы кі з Сід ней ска га ўні вер сі-
тэ та. На ву коў-
цы грун ту юц ца 
на шас ці га до-
вым на зі ран ні 
за 230 ты ся-
ча мі лю дзей, 
ста рэй шых за 
45 га доў. У іх 
ла дзе жыц ця 
спе цы я л іс  ты 
вы лу чы лі шэсць звы чак, кож ная з якіх па асоб-
ку аказ вае не га тыў ны ўплыў на зда роўе, а ў 
спа лу чэн ні ў шэсць ра зоў па вя ліч вае ры зы ку 
ран няй смер ці.

Боль шая част ка фак та раў з но ва га спі са 
доб ра вя до мая: ку рэн не, зло ўжы ван не ал ка го-
лем, ад сут насць фі зіч най ак тыў нас ці і ня пра-
віль нае хар ча ван не. Да іх да да лі ся дзя чы лад 
жыц ця — больш за сем га дзін на дзень, а так-
са ма не да хоп ці лі шак сну. Па вод ле слоў экс-
пер таў, іх да сле да ван не яшчэ раз да ка за ла, 
што на вед ван не спар тыў ных за лаў не каль кі 
ра зоў на ты дзень не да па ма га е кам пен са ваць 
не га тыў ныя эфек ты ад шкод ных пры хіль нас-
цяў і не вы ка нан ня рэ жы му сну.
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ПАД МУ РАК СУ ЧАС НАЙ ІН ТЭ ГРА ЦЫІ
У Кі тай ска-бе ла рус кім ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі кі ка мень» 

па ча ло ся бу даў ніц тва са ма га буй но га аб' ек та — ганд лё ва-ла гіс тыч на га суб пар ка

На мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Мі ка лай СНАП КОЎ і ды рэк тар «Чай на Мер чантс Груп» Ху ЧЖЭН.

Са «Звяз дой» на ша вя лі кая сям'я 
сяб руе ўжо вель мі даў но, з ма ла дых га-
доў. Шчы ра па ва жаў яе мой ня бож чык 
муж, а ка лі пад рас лі, то і на шы дзе ці. 
Га зе та бы ла — і ця пер за ста ец ца — ці-
ка вай для ўсіх па ка лен няў. Ды інакш, 
ві даць, і быць не па він на, бо дру ку ец ца 
яна на род най бе ла рус кай мо ве, а та му 
і род ная...

Ця пер я ўжо на пен сіі. «Звяз да» 
па-ра ней ша му на ма ім ста ле, праў да, 
вы піс ва ем яе на два іх з да чуш кай. 
Тац цян ка мая жы ве по бач, і га зе та 
вель мі да па ма гае ёй у яе на стаў ніц-
кай пра цы. Да та го ж не ка лі ў звяз-
доў скай ла та рэі Та ня вый гра ла пры-
го жы па ра сон, а ня даў на — яшчэ і 
прас. Ну як мож на здра дзіць та кой 
га зе це? Ні як! А тым больш ка лі аса-
біс та ве да еш мно гіх жур на ліс таў.

Шмат га доў та му я па зна ё мі ла-
ся з фо та ка рэс пан дэн там «Звяз ды» 
Яў ге нам Пя сец кім. Мы да гэ туль аб-
мень ва ем ся він ша ван ня мі. Ся род 
іх ёсць вель мі да ра гія мне вер шы-
пры свя чэн ні (ад но — у спе цы яль най 
ра мач цы, на ста ле), ёсць яго кні га, 
якую я атры ма ла з вя лі кай ра дас-
цю... Дзі вам дзіў лю ся: ён та кі за ня-

ты — то там зды мае, то тут, аб' ехаў 
усю Бе ла русь, але ж зной дзе час, 
каб на пі саць коль кі ра доч каў, па він-
ша ваць.

Бы ла ў мя не ў гас цях і ра зум ні ца 
Але на Ляў ко віч. Яе пры во зі ла мая 
са мая да ра гая пры яцель ка, не ка лі — 
шчы рая пры хіль ні ца і ак тыў ная аў та рка 
«Звяз ды» Ні на Мар каў на За ха рэ віч, 
па смер ці якой ду ша мая ба ліць і да-
гэ туль.

Ці ка ва, па ву чаль на вы сту па юць са 
ста ро нак га зе ты і мае даў нія зна ём цы 
Сяр гей Руб леў скі, Ана толь Кля шчук, 
Аляк сандр Пук шан скі...

Даў но бы ло, але ж і ця пер я до-
сыць час та ўспа мі наю Дзень бе ла-
рус ка га пісь мен ства, які пра хо дзіў 
у на шых Па ста вах. Коль кі ці ка вых 
лю дзей та ды з'е ха ла ся! Коль кі слоў 
пра гу ча ла са сцэ ны! Але звяз доў-
скае бы ло са мым шчы рым, са мым 
ад мет ным!

Та ды ж ад бы ло ся маё зна ём ства 
з Ва лян ці най Доў нар. Зга дзі це ся: 
які б ні быў на строй (на ват вель мі 
кеп скі!), а па чы та еш яе «...На род на 
про ва дзе!» ці «Прос тую мо ву», і ўсё 
са мот нае не ку ды ады хо дзіць, ад сту-
пае на зад.

Зрэш ты, ін шых жур на ліс таў мне 
так са ма чы таць ці ка ва. Усім хо чац ца 
па жа даць зда роўя і даб ра.

А га лоў нае — са мой амаль ста га-
до вай га зе це хо чац ца ска заць: «Жы ві, 
«Звяз да», яшчэ мно гія-мно гія га ды!»

Ад рэ дак цыі. Як той ка заў, ва шы-
мі ма літ ва мі: кло па там і пад трым кай 
чы та чоў.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  ��

Лі лія ЗА РЭ ЦКАЯ,
вя до мая май стры ха-вы шы валь шчы ца, жы хар ка м. На ва сёл кі, Па стаў скі ра ён:

«...ГА ЗЕ ТА НА РОД НАЙ МО ВЕ, А ТА МУ І РОД НАЯ»

Ма ла дыя ма ту лі Каст рыч ніц ка га ра ё на ста лі цы 
да юць сва ім дзе цям пер шыя ўро кі сяб роў ства з птуш ка мі.

КРЫ ЛА ТЫЯ СЯБРЫ
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