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БЕЛАРУСЬ ГАТОВА СТАЦЬ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
«ЗАХОДНІМІ ВАРОТАМІ»
НА ШЛЯХУ Ў ЕЎРОПУ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ён адзначыў, што на тэрыторыі Казахстана ўжо створаны дзясяткі сумесных
прадпрыемстваў, у тым ліку ў сферы прамысловай кааперацыі. Яшчэ большыя перспектывы адкрываюцца для развіцця супрацоўніцтва са стварэннем АЭП. «На постсавецкай прасторы бліжэйшых саюзнікаў,
чым Беларусь, Расія і Казахстан, няма. І
гэтым усё сказана», — заўважыў казахстанскі лідар.
Ён таксама канстатаваў, што ў міждзяржаўным і міжнародным плане Казахстан і Беларусь прытрымліваюцца адзіных пазіцый.
Нурсултан Назарбаеў павіншаваў Аляксандра Лукашэнку з Днём Перамогі і асабліва падкрэсліў гераізм беларускага народа ў барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх
захопнікаў.
Беларусь разглядае Казахстан у якасці
апорнай пляцоўкі для ўмацавання эканамічнай прысутнасці ў рэгіёне Цэнтральнай Азіі
і гатова стаць для Казахстана «заходнімі
варотамі» на шляху ў Еўропу, заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь зацікаўлена ў тым, каб у бліжэйшы час
выйсці на буйныя сумесныя праекты не толькі
ў прамысловай кааперацыі, але і ў энергетычнай сферы, транспарце, лагістыцы, галіне
новых тэхналогій, тэлекамунікацый, аграпрамысловым комплексе. Усе гэтыя напрамкі супрацоўніцтва абмяркоўваліся ў час сустрэчы
кіраўнікоў дзяржаў сам-насам.
Беларусь разлічвае таксама, што новыя
ўмовы дадуць магчымасць значна ак тывізаваць інвес тыцыйнае супрацоўніцтва.
«Спадзяёмся, што казахстанскі капітал будзе ўдзельнічаць у працэсах прыватызацыі

ў нашай краіне», — сказаў Прэзідэнт Беларусі. У сваю чаргу для беларускіх прадпрыемстваў цікавасць мае больш актыўнае
ўключэнне ў рэалізацыю казахстанскіх дзяржаўных праграм, у тым ліку па мадэрнізацыі
эканомікі гэтай краіны.
«Сёння важна эфектыўна выкарыстоўваць магчымасці Адзінай эканамічнай прасторы, а ў перспектыве і Еўразійскага эканамічнага саюза. Гэта дасць магчымасць
вывесці нашы адносіны на больш высокую,
якасна новую ступень», — падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы.
Прэзідэнт Беларусі лічыць, што свабоднае перамяшчэнне тавараў, паслуг, капіталу, працоўных рэсурсаў дасць магчымасць
максімальна задзейнічаць патэнцыял як Беларусі, так і Казахстана. «Гэта павінна забяспечыць устойлівы эканамічны рост у нашых
дзяржавах», — адзначыў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на
агульнасць поглядаў і падыходаў дзвюх краін. «Беларусь і Казахстан не маюць рознагалоссяў у рамках палітычнага дыялогу. У нас
падобныя погляды на актуальныя праблемы
міжнароднага парадку дня, адзіныя падыходы да прынцыпаў развіцця еўразійскай
інтэграцыі. Абедзве дзяржавы нацэлены
ў першую чаргу на выкананне сацыяльна
арыентаваных задач і павышэнне дабрабыту нашых народаў», — сказаў кіраўнік
беларускай дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка з задавальненнем
адзначыў сістэмны характар двухбаковых
адносін. Па ўсіх ключавых напрамках — у
эканоміцы, навукова-тэхнічнай сферы, культурна-гуманітарных сувязях у краін вызначана стратэгія сумеснай работы на сярэднетэрміновую перспектыву. На міжурадавым

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Асаблівую ўвагу спецыялісты
надаюць апошнім часам праблеме нізкай падрыхтаванасці бацькоў да догляду дзіцяці ва ўзросце да 5 гадоў. У краіне застаецца высокай колькасць бытавых
траўмаў, якія дзеці атрымліваюць з-за недагляду бацькоў.
Краіна дабілася вялікіх поспехаў па зніжэнні дзіцячай і мацярынскай смяротнасці, і разам
з тым дэманструе нізкі ўзровень
кампетэнтнасці бацькоў па прадухіленні дзіцячага траўматызму, адсутнасць бяспечных умоў
для пражывання малых.
Наогул Міністэрства аховы здароўя прапаноўвае са свайго боку
поўны спектр паслуг для захавання здароўя маці і дзіцяці. Пра гэта

узроўні зацверджана «дарожная карта»
супрацоўніцтва на 2012-2013 гады.
Падводзячы вынікі праведзеных перагавораў, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што
бакі намецілі вялікія планы па ўзаемадзеянні
ў галіне сельскай гаспадаркі, транспарту, лагістыкі. Сярод іншых абмяркоўваўся праект
стварэння транспартнага калідора ад Кітая да
ўзбярэжжа Атлантычнага акіяна. «Мы будзем
заўтра весці размову з Прэзідэнтам Расіі, каб
утрох мадэрнізаваць, а дзе неабходна і пабудаваць, дарогі. Мы зможам амаль напалову
скараціць шлях тавараў з Еўропы ў Казахстан
і наадварот», — сказаў беларускі лідар.
Беларускі бок запрасіў казахстанскі капітал удзельнічаць у інвеставанні ў беларускія
прадпрыемствы. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь гатова аказаць прыярытэтную падтрымку інтарэсам інвестараў
з Казахстана. Акрамя таго, Беларусь гатова прымаць казахстанскі бізнэс, які захоча
ўдзельнічаць у працэсах прыватызацыі.
Усе дасягну тыя дамоўленасці былі адлюстраваны ў сумеснай заяве, падпісанай
учора лідарамі дзвюх краін, а таксама іншых
заключаных у час візіту казахстанскай дэлегацыі ў Беларусь дакументах.
«Перакананы, што рэалізацыя дамоўленасцяў будзе садзейнічаць умацаванню
нашага стратэгічнага партнёрства», — падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі. Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуўся да казахстанскага
народа, адзначыўшы, што ён «павінен ведаць, помніць і разумець, што тут, на заходняй граніцы Мытнага саюза, Еўразійскага
эканамічнага саюза ёсць надзейныя сябры,
якія з высокай адказнасцю гатовы прадстаўляць вашы інтарэсы ў любой кропцы
Еўрапейскага кантынента».

сведчыць, напрыклад, рост зваротаў у нашу службу аховы здароўя
грамадзянак Украіны і Казахстана.
Цяжарныя замежніцы выказваюць
жаданне назіраць цяжарнасць і
нараджаць ва ўстановах аховы
здароўя Віцебскай, Брэсцкай, Гомельскай абласцей. На сёння ў Беларусі будучая маці павінна рабіць
значна больш візітаў да акушэрагінеколага, яна праходзіць больш
поўны пералік абследаванняў дый
сама родадапамога крыху адрозніваецца ад таго, як гэта робіцца ў
краінах-суседках.
Аднак высокі ўзровень медыцыны не здымае з кожнага
беларуса абавязак сачыць за
станам уласнага здароўя, адказна ставіцца да мацярынства
і бацькоўства.
Святлана БАРЫСЕНКА.

ДАМА З САБАЧКАМ,
АЛЕ БЕЗ ПАРАСОНА
У Магілёве ад рук вандалаў пацярпела скульптура, усталяваная на прыступках Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра. Нехта адарваў ад бронзавай дамы парасон. Верагодна, што палявалі на метал, які можна прадаць. На жаль, плошча перад будынкам не знаходзіцца
пад відэаназіраннем.
Увогуле ў Магілёве нярэдкія такія крадзяжы. Пра востры недахоп каналізацыйных рашотак вядома даўно. Цяпер жа на набярэжнай Дубравенкі, у зоне адпачынку, знікаюць жалезныя часткі
ў альтанках і нават пралёты ў чыгуннай агароджы каля ракі.
Алена КАЗЛОВА.

Лідзія ЯРМОШЫНА:

бюджэтнай эканоміі, узгодненых раней Сарказі з Германіяй,
сусветныя біржы затрэсла пры
думцы аб тым, што магчымасць
краху Еўразоны рэзка павялічылася.
Яшчэ адны парламенцкія
выбары прайшлі ў Сірыі. Па
папярэдніх неафіцыйных звестак пе ра мо гу атры маў блок
«Нацыянальнае адзінства», а ў
парламент прайшоў шэраг незалежных кандыдатаў. Апазіцыі ў
парламент прайсці не ўдалося.
Выбары ў Сірыі былі першымі
за шмат дзесяцігоддзяў, у якіх
да ўдзелу дапусцілі іншыя палітычныя партыі, акрамя кіруючай. У той жа час цяжка чакаць,
што ў падыходзе ЗША і ЕС да
Сірыі пасля выбараў, улічваючы
іх вынік, нешта сур'ёзна зменіцца. З пункту гледжання Вашынгтона і Бруселя, усё роўна, праз
выбары або рэвалюцыю, але ў
краіне павінны прыйсці да ўлады
сілы, якія абвесцяць бліжэйшымі
партнёрамі і сябрамі ЗША і ЕС
замест цяперашняга цеснага саюзніка Ірана. Тым часам міністр
нафты і прыродных рэсурсаў Сірыі паведаміў, што краіна страціла 3 млрд долараў з-за адмовы краін Еўрасаюза закупляць
яе нафту. Акрамя таго, вялікую
шкоду нанеслі тэракты на нафта- і газаправодах, а таксама
на чыгунцы, якая выкарыстоўвалася для перавозкі гаручага.
10 мая прагрымелі чарговыя выбухі ў сталіцы Сірыі, Дамаску.
Загінула 55 чалавек, і больш як
370 атрымала раненні.
У Расіі прайшла інаўгурацыя
новага прэзідэнта Уладзіміра
Пуціна. Паколькі гэтая падзея
была даўно чаканай, сапраўднай сенсацыяй на тыдні стала
іншая навіна, таксама звязаная з новым прэзідэнтам Расіі.
Уладзімір Пуцін адмовіўся ад
раней запланаванай паездкі
на саміт «Вялікай васьмёркі»,
які пройдзе 17—18 мая ў ЗША,
спаслаўшыся на неабходнасць
аддаць гэты час фарміраванню ўрада. Замест яго на саміце
Расію будзе прадстаўляць новы
прэм'ер-міністр Расіі Дзмітрый
Мядзведзеў. Навіна зрабіла сапраўдны фурор — Уладзімір Пуцін, стаўшы зноў прэзідэнтам,
перш за ўсё ігнаруе саміт G8
у ЗША! Але гэта нядзіўна, калі
ўспомніць, чым з'яўляецца па
сутнасці «Вялікая васьмёрка».
Толькі нямногія гатовыя бачыць
у ёй сімвал прызнання Захадам
уплыву Расіі ў свеце. Рэалісты
лічаць, што Маскву ў 1997 годзе запрасілі далучыцца да існуючай раней «Вялікай сямёркі»
самых магутных краін Захаду па
досыць банальнай прычыне —
неабходна было пасварыць Расію з яе патэнцыйнымі саюзнікамі, Індыяй і Кітаем, якіх заходнія
краіны на такіх правах да ўдзелу ў G8 не запрасілі. Падзяляй і
ўладар — даволі старажытная і
па-ранейшаму эфектыўная формула. Пра гэта выдатна ведаюць
і ў Расіі. Большае значэнне для
яе мае саміт «Вялікай дваццаткі», які пройдзе 18—19 чэрвеня ў
Мексіцы. Раўнапраўнымі ўдзельнікамі гэтай арганізацыі, акрамя заходніх, з'яўляюцца таксама
ўсе буйныя незаходнія краіны.
Сяргей КІЗІМА, загадчык
кафедры міжнародных
адносін Акадэміі кіравання
пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь, доктар
палітычных навук



«Выбаршчыку патрэбны канкрэтны
кандыдат з рэальнай адказнасцю»
Выбаршчыку патрэбны канкрэтны кандыдат і канкрэтная
персона з рэальнай
адказнасцю, якая будзе выбрана яго волевыяўленнем. Такое меркаванне выказала
ў праграме «Карціна свету» на тэлеканале РТР-Беларусь старшыня Цэнтральнай
камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Беларусі Лідзія
Ярмошына, паведамляе БЕЛТА.
«У сваім Пасланні да беларускага народа і
Нацыянальнага сходу Прэзідэнт зняў вялікі камень з маёй душы, паколькі магла паступіць
прапанова аб нейкім рэвалюцыйным пераўтварэнні напярэдадні выбараў і наогул аб змяненні
выбарчай сістэмы», — сказала старшыня Цэнтрвыбаркама. Яна адзначыла, што сама доўгі час
была прыхільніцай пераходу да новай выбарчай сістэмы — прапарцыянальнай, гэта значыць
па партыйных спісах. Бо ў выбарчай кампаніі
ўдзельнічае такая вялікая колькасць кандыдатаў-маргіналаў, людзей, якія сваім удзелам
проста дыскрэдытуюць ідэю выбараў. «Я лічыла,
што калі ў выбарах будуць удзельнічаць партыі і
не будзе гэтых самавылучэнцаў, мы атрымаем
якасны кандыдацкі корпус, таму што партыі будуць вылучаць лепшых», — растлумачыла Лідзія
Ярмошына. У той жа час вопыт краін-суседзяў
сведчыць аб тым, што выбаршчыку патрэбны
рэальны кандыдат. У прыватнасці, галоўным
лозунгам мітынгуючых пасля парламенцкіх выбараў у Расіі быў лозунг: «Пяройдзем да мажарытарнай выбарчай сістэмы».
На думку Лідзіі Ярмошынай, Прэзідэнт
вельмі ўзважана падышоў да тэмы выба-

раў, ён «па-добраму кансерватыўны ў гэтым
плане». Пастаянна мяняць закон аб выбарах
добра толькі для двух катэгорый — для журналістаў, таму што ім будзе пра што пісаць, і
для палітычных авантурыстаў: для іх з'яўляецца новая магчымасць паразважаць.
«Выбаршчык не любіць нейкія абстрактныя партыйныя спісы. Аднак калі няма такой
выбарчай сістэмы, партыі не развіваюцца»,
— заўважыла старшыня Цэнтрвыбаркама. Не
варта забываць і аб тым, што Беларусь — небагатая дзяржава. «Я не думаю, што цяпер у
выбаршчыкаў будзе папулярнай ідэя аб пераходзе да прапарцыянальнай сістэмы, пры
якой палітычныя партыі будуць фінансавацца
з бюджэту. Сумняваюся, што пры нашых эканамічных рэаліях хто-небудзь з выбаршчыкаў
выкажацца пазітыўна па гэтым пытанні», —
сказала Лідзія Ярмошына.
Вядома, без галасавання па партыйных спісах кандыдату ад апазіцыі няпроста трапіць у
парламент. Яму трэба быць яркай персонай,
якая сваімі ідэямі, сваёй асобай здольна захапіць выбаршчыкаў адной з акруг. Паводле
слоў старшыні Цэнтрвыбаркама, у парламент
такія людзі трапляюць. У многіх з часам змяняюцца погляды. Так, нярэдка бывае, што
тыя, хто першапачаткова пазіцыянаваў сябе
з уладай, пазней пад уплывам розных абставін
мяняюць свае перакананні і становяцца апазіцыянерамі. «Таму гаварыць, што мы выбіраем нешта нязменнае, аморфнае, немагчыма.
Гэтак жа, як змяняецца наша ўласная сям'я.
Часта выбіраеш аднаго чалавека, а праз чатыры гады атрымліваецца зусім іншы, з іншымі
поглядамі», — адзначыла яна.

 Бацькоўскі сход

СЯМ'Я І ШКОЛА:
НЕ ПОБАЧ, А РАЗАМ
Аб узаемадзеянні школы і сям'і ішла размова на абласным бацькоўскім сходзе, што днямі адбыўся ў Барысаве. Абмеркаваць
праблемы выхавання ў гарадскім Доме культуры сабраліся 720
бацькоў і педагогаў, яшчэ 1300 узялі ўдзел у мерапрыемстве
падчас працы раённых тэматычных пляцовак. На форуме таксама быў арганізаваны відэамост з рэгіёнамі Міншчыны.
У апошні час навучальныя праграмы носяць усё больш практычны
характар. Прынамсі, на Міншчыне менш чым год таму створаны чатыры школьныя бізнэс-кампаніі, дзе навучэнцы спасцігаюць асновы
прадпрымальніцтва, вучацца складаць бізнэс-планы і ажыццяўляць
свае ідэі. Сёння юныя прадпрымальнікі, а іх 49 чалавек, зарабілі
10 млн рублёў. З 1 верасня аналагічныя структуры пачнуць працаваць ва ўсіх рэгіёнах вобласці. Акрамя таго, на Міншчыне функцыянуе адзіны ў краіне інтэрнэт-магазін абласных прафесійна-тэхнічных
каледжаў, праз які навучэнцы прапаноўваюць насельніцтву зробленую сваімі рукамі прадукцыю і разнастайныя паслугі. За паўтара
года бізнэсмены зарабілі больш за 7 млрд рублёў.
Летась аблвыканкам сумесна з Саветам па развіцці прадпрымальніцтва аб'явілі конкурс інавацыйных бізнэс-ідэй сярод навучэнскай моладзі. Было пададзена больш за 50 заявак, якія датычыліся арганізацыі
вытворчасці, пашырэння турысцка-экскурсійных паслуг, сферы грамадскага харчавання, развіцця іншых відаў дзейнасці. Нядаўна падведзены
яго вынікі, якія паказалі: у нас шмат таленавітых маладых людзей, якім
ўласцівы дапытлівасць і кемлівасць. Перамаглі два бізнэс-праекты навучэнак Капыльскага прафесійна-тэхнічнага каледжа Марыны Яшаевай і
Вольгі Дунай. Дзяўчынкі стварылі прыстасаванне, якое засцерагае абутак падчас кіравання аўтамабілем, а таксама распрацавалі арыгінальны
камплект адзення для працы на кухні і прыборкі памяшкання.
Пра павышэнне адказнасці бацькоў за выхаванне дзяцей нагадаў міністр адукацыі Сяргей Маскевіч. Гэтыя пытанні павіны знайсці
адлюстраванне і ў Кодэксе аб адукацыі.
— Сёння дакумент уважліва вывучаецца на месцах, апрабуецца
ва ўстановах адукацыі. Як вынік, з'яўляюцца пытанні, якія трэба адрэгуляваць. Пасля адпаведнага аналізу мы выступім з прапановай
па ўдасканаленні Кодэкса, — адзначыў міністр. На яго думку, варта
больш эфектыўна выкарыстоўваць матэрыяльную, спартыўную базы навучальных устаноў, бо яны працуюць не на поўную сілу. Толькі
50% дзяцей ахоплены сістэмай дадатковай адукацыі.
— У другой палове дня ў некаторых школах зацішша, не загружаны спартыўныя залы, не працуюць гурткі і секцыі, — канстатаваў
Сяргей Маскевіч. Акрамя таго, дарослыя не могуць пакуль нічога
супрацьпаставіць інтэрнэту, стварыць інфармацыйную прастору,
праграмы, якія зацікавілі б падлеткаў. Гэтыя праблемы варта вырашаць сумеснымі намаганнямі грамадскасці, сям'і, школы.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



НАВІНЫ

СВЕТ ПРАЗ ПРЫЗМУ
ГЕАПАЛІТЫКІ

«НЕ ВАРТА ЛЕЗЦІ Ў ЛОДКУ,
ЯКАЯ НАПАЎНЯЕЦЦА ВАДОЙ»
Беларускія і расійскія эксперты супаставілі
свае погляды на палітыку ЕС у дачыненні
да Саюзнай дзяржавы
Два буйныя аналітычныя цэнтры Масквы і Мінска — Расійскі
інстытут стратэгічных даследаванняў (РІСД) і Інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь — сабраліся за «круглым сталом» у беларускай сталіцы, каб абмеркаваць і выпрацаваць агульны погляд
на ўзаемаадносіны паміж Еўрапейскім Саюзам і... не асобна
Расіяй або Беларуссю, а — Саюзнай дзяржавай.
Гэта ўжо не першы раз, калі інтэграцыйнае ўтварэнне на постсавецкай прасторы выказвае адзіную пазіцыю, тым не менш такая з'ява
яшчэ не стала звыклай ні для палітыкаў, ні для абывацеляў. Саюзная
дзяржава і іншыя інтэграцыйныя ўтварэнні на постсавецкай прасторы
ўсё смялей і часцей заяўляюць пра сябе як пра адзінае цэлае.
— У сучасным свеце за апошнія 15-16 гадоў трансфармавалася
ўся геапалітычная сітуацыя, — заўважыў на пасяджэнні «круглага
стала» кіраўнік прадстаўніцтва Пастаяннага камітэта Саюзнай
дзяржавы Беларусі і Расіі ў Мінску Сяргей ЗАБАЛОЦЕЦ. —
Сёння толькі аб'яднаўшыся можна супрацьстаяць выклікам часу
— і эканамічным, і палітычным, і сацыяльным. Саюзная дзяржава
не адмяжоўваецца ад Еўрапейскага саюза, яна гатова да канструктыўнага дыялогу. І дыялог гэты патрэбен абодвум бакам.
Нягледзячы на невялікі бюджэт, нагадаў Сяргей Забалоцец,
цалкам абсталявана мяжа паміж Саюзнай дзяржавай і краінамі
ЕС (на гэта выдаткавана 3 млрд расійскіх рублёў), а гэта — кардон
на шляху незаконнай міграцыі, тэрарызму і наркатрафіку... Толькі
за 2011 год нашымі службамі было затрымана 115 кг наркотыкаў, 160 асоб, якія спрабавалі незаконна перайсці мяжу, больш
за 6 000 асоб, якім уезд у краіны ЕС забаронены.
Дырэктар Расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў Леанід РАШЭТНІКАЎ падкрэсліў, што ва ўмовах крызісу,
у якім апынуўся Еўрапейскі саюз, Расіі і Беларусі вельмі важна
знайсці новыя шляхі для супрацоўніцтва. «Рэальна ЕС не можа
разглядацца як перспектыўны партнёр для нас на бліжэйшыя месяцы і гады, — сказаў ён. — Лезці ў лодку, дзе і без таго шмат вады, бяздумна. Стварэнне Еўразійскага саюза трэба разглядаць не
як супрацьпастаўленне еўрапейскай інтэграцыі, а як магчымасць
пазбегнуць глабальнага крызісу і ўтрымацца на плыву. На гэта і
накіравана наша сумесная з беларускімі калегамі праца».
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

АБЗАЦ

Лідзія Ярмошына паведаміла, што ў час перадвыбарнай кампаніі ў беларускі парламент
кандыдатам будзе прадастаўлена магчымасць
удзельнічаць у дэбатах. Гэта магчыма ў тым
выпадку, калі не менш за два кандыдаты, якія
балатуюцца ў адной выбарчай акрузе, пажадаюць правесці дэбаты, ім будзе прадастаўлены час для тэле- і радыёдэбатаў.
Гаворачы аб магчымай рэакцыі Захаду на
маючыя адбыцца парламенцкія выбары ў Беларусі, Лідзія Ярмошына падкрэсліла, што Беларусь праводзіць выбары ў першую чаргу для
сябе. «Мы заўсёды праводзім іх свабодна, усе
заходнія палітыкі, якія цікавяцца пытаннем Беларусі, маюць магчымасць і доступ да любой інфармацыі. Мы запрашаем іх наглядальнікаў без
якіх-небудзь абмежаванняў», — дадала яна.
Што ж датычыцца змяненняў выбарчага
заканадаўства, то старшыня Цэнтрвыбаркама нагадала, што апошнія змяненні ў 2010
годзе ў Беларусі праводзіліся са згоды і па
просьбе БДІПЧ АБСЕ. «Тым не менш свае
высновы яны робяць загадзя, пры гэтым спасылаючыся на меркаванне тых некалькіх апазіцыйных палітыкаў, якія на Захадзе лічацца
аўтарытэтнымі, але мала вядомы беларускаму народу», — адзначыла яна.
Моцны парламент, на думку Лідзіі Ярмошынай, гэта парламент унутранай згоды. Калі
гэтай згоды няма, то ён становіцца слабым і
заганным і, зразумела, будзе тормазам грамадства, таму што не будуць развівацца ніякія дзяржаўныя праграмы. Сіла парламента
ў тым, каб туды былі выбраны вельмі аўтарытэтныя людзі, а сам аўтарытэт будзе заснаваны на персаналіях.

ПАСВЕДЧАННІ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ ЛІКВІДАЦЫІ
НАСТУПСТВАЎ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС
СЁЛЕТА ПАВІННЫ БЫЦЬ АБМЕНЕНЫ
Як паведамілі нам у Камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама, у адпаведнасці з пунктам 1 Указа
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 4 жніўня 2009 г. № 407 «Аб некаторых пытаннях абмену дакументаў, якія пацвярджаюць права
грамадзян на льготы» грамадзянам, якія маюць статус удзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС і
пацярпелых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, на працягу
2012 года (з 1 студзеня па 31 снежня) неабходна абмяняць наяўныя пасведчанні на пасведчанні пацярпелых ад катастрофы на
Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый.
Для атрымання кансультацыі па пытанні абмену пасведчанняў
жыхарам горада Мінска варта звяртацца па тэлефоне: 285 01 82.
Святлана БУСЬКО.

ВЕРШЫ НАД БЕСЯДДЗЮ

ПАДЗЕІ

 Рэха тыдня

Вынікі другога тура прэзідэнцкіх выбараў у Францыі не
сталі сенсацыяй — як і прадказвалі сацыёлагі, Нікаля Сарказі
не змог дагнаць канкурэнта ад
сацыялістаў Франсуа Аланда.
Выбаршчыкі не змаглі дараваць
Сарказі ні праблем у эканоміцы
і беспрацоўя, ні занадта прагерманскай і праамерыканскай
палітыкі, ні шавінісцкіх выказванняў аб мусульманах. Менталітэт — рэч усё ж важная, і яго
не падманеш, а французы пры
Сарказі ўпершыню за шмат дзесяцігоддзяў аказаліся пад такім
шчыльным кантролем у ЗША і
Германіі. Ужо пасля выбараў
свет абляцела сенсацыя — паведамленне Прэзідэнта Беларусі аб тым, што Муамар Кадафі
даў Сарказі не 50 мільёнаў еўра,
якія абмяркоўваліся ў прэсе, а
100 млн долараў на выбарчую
кампанію, і гэта стала адной з
прычын нападу на Лівію і пераследавання сваякоў Кадафі па
ўсім свеце — Сарказі элементарна замятаў сляды. Хочацца верыць, што пры новым прэзідэнце
Францыі беларуска-французскія
адносіны палепшацца, паколькі
ў беларусаў і французаў значна
больш фактараў, якія аб'ядноўваюць, чым тых, што раз'ядноўваюць. Зыходзячы з уласнага досведу наведвання Францыі, магу
з упэўненасцю сказаць, што па
менталітэце французы з'яўляюцца адной з найбольш блізкіх да
беларусаў (і ў цэлым да ўсходніх славян) еўрапейскіх нацый.
Французы, як і славяне, цэняць
больш за ўсё не вечную пагоню
за грашыма, такую характэрную
для Вялікабрытаніі і Германіі, а
сардэчныя зносіны і сяброўства.
Сыход Сарказі віталі і ў некаторых іншых краінах свету. У прыватнасці, прэм'ер-міністр Турцыі
Рэджэп Таіп Эрдаган выказаў
надзею, што з сыходам Сарказі
французска-турэцкія адносіны
пацяплеюць.
Выбары ў Францыі супалі з
парламенцкімі выбарамі ў Грэцыі. Тут таксама стаўкі былі дастаткова вялікія — наглядальнікі
варажылі, ці атрымае большасць
у парламенце парламенцкая
кааліцыя, якая падтрымлівае
цвёрды курс бюджэтнай эканоміі і атрымання новых велізарных
крэдытаў, што навязаны Еўрасаюзам і апускае Грэцыю ў пазыковае рабства? Вынікі выбараў
сталі сенсацыяй — кааліцыя з
дзвюх найбольш раней самых
папулярных партый такой большасці не змагла набраць. Другое месца па колькасці галасоў
заняла левая грэчаская партыя
Сірыза, якая выступае за адмову
ад фінансавых пагадненняў з Еўрасаюзам і МВФ. У Бруселі занепакоеныя, што калі Грэцыя адмовіцца ад ранейшых пагадненняў,
вынікам можа стаць яе выхад з
Еўразоны. А гэта можа стаць сігналам для яе поўнага развалу
з-за нарастаючых праблем і ў
іншых краінах-удзельніцах. Ужо
праз тры дні пасля выбараў Грэцыя атрымала на мільярд еўра
менш траншаў ад Еўразоны, чым
планавалася да выбараў. Невясёлым варыянтам для Еўрасаюза могуць стаць і працяглыя
цяжкасці ў фарміраванні новага
ўрада, здольныя выклікаць пагаршэнне эканамічнай сітуацыі
ў краіне. А ўлічваючы прыход
да ўлады ў Францыі сацыяліста Франсуа Аланда, які таксама
скептычна ставіцца да захадаў

БЕЛАРУСАЎ ПАВІННА
БЫЦЬ БОЛЬШ!

Свята паэзіі і аўтарскай песні «Пісьмянкоў луг» у Касцюковіцкім раёне адбудзецца 26 мая.
Яно прысвечана вядомаму беларускаму паэту Алесю Пісьмянкову, ураджэнцу вёскі Бялынкавічы на Касцюкоўшчыне. Сёлета папулярнае культурнае мерапрыемства набыло статус абласнога.
Ад раніцы і да вечара ў апошнюю майскую суботу на беразе
ракі Бесядзь будуць праходзіць творчыя выступленні, конкурсы,
канцэрты. На «Пісьмянковым лузе» будуць чытаць беларускія
вершы, адбудзецца абласны конкурс выканаўцаў аў тарскай
песні, ля вогнішча збяруцца таленавітыя людзі Магілёўшчыны.
Танцавальна-забаўляльная праграма падрыхтавана для гасцей
свята. Касцюковіцкія ўлады арганізоўваюць бясплатныя аўтобусныя маршруты з раённага цэнтра да Бялынкавіч і назад.
Ілона ІВАНОВА.

«УЗНАГАРОДЖАННЕ» І ПАПРАЎЧАЯ КАЛОНІЯ

ФАКТЫ
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НАДЗЁННАЕ

Да 8 гадоў пазбаўлення волі з адбыццём пакарання ў папраўчай калоніі ўзмоцненага рэжыму і канфіскацыяй маёмасці асуджаны былы галоўны энергетык шклозавода «Нёман»,
паведамляе прэс-служба УКДБ па Гродзенскай вобласці.
Службовую асобу затрымалі супрацоўнікі дзяржбяспекі ў момант атрымання хабару ў памеры 35 мільёнаў рублёў. Гэта была
першая частка ўзнагароджання за лабіраванне інтарэсаў аднаго
з гомельскіх прадпрыемстваў пры закупцы абсталявання. Увогуле ж «паслуга» ў гэтым пытанні каштавала 70 мільёнаў рублёў.
Незаконныя дзеянні гэтага спецыяліста былі задакументаваны ў
выніку сумесных аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў упраўленняў КДБ па Гродзенскай і Гомельскай абласцях.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

НІШТО САБЕ ТАК «ПАРЫБАЧЫЛІ»...
34 мільёны рублёў — на такую суму нанёс шкоду прыродзе грамадзянін, якога на адным з азёр Ушацкага раёна
затрымалі работнікі Лепельскай міжрайінспекцыі.

 Усплёск нараджальнасці двайнят назіраецца сёлета ў Мінску. Згодна са статыстычнымі звесткамі, за першы квартал у
сталіцы нарадзіліся 67 пар двайнят і адна трайня. За адпаведны
леташні перыяд гэтыя лічбы склалі 49 і 3 адпаведна.
 Пад Радашковічамі (Маладзечанскі раён) у нядзелю, 13 мая,
аўтамабіль «Крайслер-Неон» урэзаўся ў дрэва. У аварыі загінуў
66-гадовы кіроўца. Яго 29-гадовы сын з пераломамі ног дастаўлены ў бальніцу. Як мяркуецца, вадзіцель не справіўся з кіраваннем,
з'ехаў на правую ўзбочыну і ўрэзаўся ў дрэва.
 27-гадовы мінчанін быў смяротна траўмаваны цягніком
Мінск — Гомель у Асіповіцкім раёне. Малады чалавек разам
з маці прыехаў на лецішча ў вёску Ясень, у якой знаходзіцца
аднайменны прыпыначны пункт. Адпрацаваўшы на прысядзібным участку, хлопец пайшоў з дома да чыгуначнага прыпынку.
Перад прыбыццём пасажырскага цягніка ён сеў на рэйкі. Машыніст заўважыў чалавека, прымяняў экстраннае тармажэнне
і падаваў гукавыя сігналы, аднак пазбегнуць наезду не ўдалося.
Пры аглядзе ў загінулага была знойдзена запіска з вершамі
абстрактнага зместу суіцыдальнага характару.

ПОЎНЫ АБЗАЦ
 Дызайнеры з сусветна вядомай кампаніі Trіumрh Іntеrnаtіоnаl,
лідара ў вытворчасці жаночай
бялізны, адгукнуліся на гарачае
лета, якое чакаецца, новай мадэллю бюстгальтара. Прэзентацыя яго прайшла ў Японіі. Акрамя сваёй асноўнай функцыі, такі
бюстгальтар будзе ахалоджваць
прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва. Чашачкі станіка мадэлі
Suреr Сооl Brа («суперпрахалодны бюстгальтар») звонку забяспечаны ёмістасцямі, якія нагадваюць мініяцюрныя акварыумы, а
па сваіх функцыях — аўтамабільны радыятар. У ёмістасці можна
заліваць халодную ваду, у якую для прыемнага паху дадаюць мяту. У камплекце — маленькая конаўка, з дапамогай якой можна
даліваць ваду. Насіць такі станік рэкамендуецца са спадніцай,
вырабленай з вельмі тонкага бамбуку: гэта таксама будзе садзейнічаюць паляпшэнню цеплаабмену. Чаго тут больш — рэкламы
ці карысці — пакажа практыка.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

З выкарыстаннем гідракасцюма і падводнай стрэльбы ён незаконна здабыў 20 асобін розных відаў рыб і 168 вузкапалых ракаў.
Гідракасцюм, ласты, маска, падводная стрэльба, улоў канфіскавалі. Вырашаецца пытанне крымінальнай адказнасці.
А ў Талачынскім раёне работнікі Аршанскай міжрайінспекцыі
затрымалі двух грамадзян, якія на возе ехалі паблізу вадаёма.
Падазрэнне інспектараў спраўдзілася: яны везлі мех з сеткамі
і рыбай. Прылады лоўлі даўжынёй 100 метраў і 35 кілаграмаў
незаконна здабытай рыбы канфіскаваныя. Браканьераў чакае
крымінальная адказнасць. Шкода навакольнаму асяроддзю ацэнена ў больш чым 34 мільёны рублёў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

АБЛІЎСЯ БЕНЗІНАМ І ПАДПАЛІЎ СЯБЕ
У Слоніме відавочцы прадухілілі спробу суіцыду.
— Пра спробу самаспалення чалавека ў двары шматкватэрнага жылога дома па вуліцы Касманаўтаў у МНС паведаміў дзяжурны РАУС. Мужчына абліў сябе бензінам і падпаліў. У выніку
загарэўся і аўтамабіль «Аўдзі А4», што стаяў побач, — паведамілі
ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. — Загаранне адзення на чалавеку мясцовыя жыхары ліквідавалі пры дапамозе
падручных сродкаў яшчэ да прыбыцця падраздзяленняў МНС.
Пацярпелы з дыягназам «тэрмічны апёк другой-трэцяй ступені
галавы, шыі, абедзвюх рук, тулава, пярэдняй паверхні сцёгнаў»
(70 працэнтаў цела) і апёкавым шокам быў шпіталізаваны ў
рэанімацыйнае аддзяленне Слонімскай цэнтральнай раённай
бальніцы. Стан яго быў крайне цяжкім. У выніку пажару знішчаны салон аўтамабіля і багажны адсек.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ПРЫВАТНЫ САМАЛЁТ СЕЎ
НА ВАЕННЫМ АЭРАДРОМЕ
Прыватны самалёт Cessna-172 вымушаны быў зрабіць аварыйную пасадку на ваенным аэрадроме пад Ваўкавыскам.
Паветранае падарожжа пілота і двух яго сяброў нечакана сапсавалі непаладкі ў механізме самалёта, у выніку чаго ўзнікла
неабходнасць тэрмінова завяршыць палёт.
У гэтым здарэнні няма нічога звышнатуральнага, патлумачылі
карэспандэнту «Звязды» ў Міністэрстве абароны. Самалёт ляцеў па вызначаным маршруце, на які была папярэдняя заяўка.
Дзеянні пілота цалкам адпавядалі патрабаванням Паветранага
кодэкса РБ, дзе гаворыцца, што ў выпадку ўзнікнення сітуацыі,
якая ўяўляе небяспеку для экіпажа ці пасажыраў, самалёт мае
права здзейсніць пасадку на бліжэйшым аэрадроме. І не мае
значэння, ваенны ён будзе ці грамадзянскі. Адносна іншых падрабязнасцяў цяпер праводзіцца праверка.
У Дэпартаменце па авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацый паведамілі, што і з пасажырамі, і з пілотам усё ў парадку.
Самалёт ужо паляцеў у Мінск. Здзіўленне сітуацыя выклікае
таму, што не так шмат беларусаў падарожнічаюць на ўласных
самалётах. Па звестках Дэпартамента па авіяцыі, сёння ў прыватных асоб маецца ўсяго некалькі дзясяткаў лёгкаматорных
самалётаў.
Ганна ГАРУСТОВІЧ.

