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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ТРАМП ПРЫ НЯЎ ПРА ПА НО ВУ КІМ ЧЭН ЫНА 
АБ СУ СТРЭ ЧЫ

Су стрэ ча па між ця пе раш-

ні мі кі раў ні ка мі ЗША і Паў-

ноч най Ка рэі ста не прэ цэ-

дэн там у гіс то рыі між на род-

ных ад но сін, ад зна чае ВВС. 

«Я ска заў прэ зі дэн ту Трам пу, 

што пад час на шай су стрэ чы 

з лі да рам Паў ноч най Ка рэі Кім Чэн Ынам той за явіў аб 

сва ёй пры хіль нас ці да дэ нук ле а ры за цыі. Кім па абя цаў, што 

Паў ноч ная Ка рэя ўс тры ма ец ца ад да лей шых ядзер ных і 

ра кет ных вы пра ба ван няў», — за ўва жыў са вет нік прэ зі дэн-

та Паўд нё вай Ка рэі па бяс пе цы Чон Ы Ён. Пры гэ тым Кім 

Чэн Ын па га дзіў ся су стрэц ца з аме ры кан скім лі да рам «як 

ма га хут чэй». У ад каз До нальд Трамп за явіў, што пра вя дзе 

пе ра га во ры з кі раў ні ком КНДР да мая бя гу ча га го да. Гэ та 

па цвер дзі ла прэс-сак ра тар Бе ла га до ма Са ра Сан дэрс.

З ЗА МА РО ЖА НЫХ РА ХУН КАЎ КА ДА ФІ 
ЗНІК ЛІ МІЛЬ ЯР ДЫ ЕЎ РА

Бель гій скія ўла ды вы яві лі знік нен не 10 міль яр даў еў-

ра з за ма ро жа ных лі вій скіх ак ты ваў. Гро шы за хоў ва лі ся 

ў банку Euroclear Bank і пра па лі ў пе ры яд з 2013 па 2017 год. 

Пра гэ та па ве да міў «Ін тэр факс» са спа сыл кай на Le Vіf. 

Срод кі зна хо дзі лі ся на ча ты рох ра хун ках, ад кры тых для 

Lіbyan Іnvestment Authorіty і Lіbyan Foreіgn Іnvestment 

Company. Па ста не на 29 ліс та па да 2013 го да на іх бы ло 

больш за 16 міль яр даў еў ра. Ад нак уво сень 2017 го да, ка лі 

ўла ды ка ра леў ства пас ля рас сле да ван ня спра вы аб ад мы-

ван ні гро шай збі ра лі ся на клас ці арышт на 16 міль яр даў, 

вы свет лі ла ся, што на ра хун ках уво гу ле за ста ло ся толь кі 

пяць міль яр даў. Срод кі кант ра ля ва лі ся най блі жэй шым 

акру жэн нем зры ну та га лі вій ска га лі да ра Му а ма ра Ка да фі і 

бы лі за ма ро жа ны па ра шэн ні ААН у 2011 го дзе. Бель гій скія 

ўла ды, са свай го бо ку, ад зна чы лі, што не пры ма лі ра шэн ня 

аб раз ма рож ван ні ак ты ваў.

КІ ТАЙ НА ЦЭ ЛІЎ СЯ ЗРА БІЦЬ ЮАНЬ 
СУ СВЕТ НАЙ ВА ЛЮ ТАЙ

Ула ды Кі тая пра цяг нуць 

па воль на спры яць ін тэр на-

цы я на лі за цыі юа ня, у тым 

лі ку за кошт да лей ша га 

ад крыц ця свай го фі нан-

са ва га рын ку. Пра гэ та 

за явіў кі раў нік На род на га 

бан ка Кі тая Чжоу Ся а чу ань, па ве да мі ла РІА На ві ны. «У пра-

цэ се ін тэр на цы я на лі за цыі юа ня бы лі пры ня ты да стат ко выя 

ме ры, якія ця пер да зва ля юць вы ка рыс тоў ваць яго ў ганд лі 

і ў ін вес ты цы ях. Акра мя та го, юань быў уклю ча ны ў ко шык 

ва лют SDR. Асноў ныя пра цэ ду ры ўжо пра ве дзе ны», — ска-

заў Чжоу Ся а чу ань. Па вод ле яго слоў, трэ ба да стат ко вы 

час, каб удзель ні кі су свет на га рын ку пе рай шлі да раз лі каў 

у кі тай скай ва лю це. Але Кі тай зро біць усё, каб ішоў пра цэс 

ін тэр на цы я на лі за цыі юа ня.

ГРУ ЗІЯ МА БІ ЛІ ЗУ ЕЦ ЦА 
НА БА РАЦЬ БУ З КЛА ПА МІ

Пра гэ та па ве дам ляе «Ін тэр факс». У Тбі лі сі прай шоў 

між на род ны сім по зі ум «Мар му ро вы клоп (Halyomorpha 

halys) — гла баль ны вы клік, між на род ны во пыт і най леп-

шыя шля хі вы ра шэн ня праб лем». Аме ры кан цы рас ка за лі, 

што ў ЗША з мар му ро вы мі кла па мі зма га юц ца 12 га доў. 

Кам па нія Trece Іnc прый шла да вы сно вы, што пе ра маг чы 

шкод ні ка мож на толь кі комп лекс ным па ды хо дам. Як вя до-

ма, ле тась мар му ро выя кла пы зні шчы лі ў Гру зіі ўра джай 

фун ду ку, ку ку ру зы і са да ві ны. Хі міч ную апра цоў ку пра вя лі 

на 100 ты ся чах гек та раў, але рас паў сюдж ван не на ся ко мых 

не ўда ло ся спы ніць. У тым жа го дзе клоп па шко дзіў па ло ву 

ўра джаю ман да ры наў у Аб ха зіі.

ПРЫ ЗНАН НЕ 
ЗА ШМАТ ГА ДО ВУЮ 

ПРА ЦУ
Усё па зна ец ца ў па раў на нні. Каб зра зу мець, 

што ва да га ра чая, спа чат ку трэ ба 

да кра нуц ца да ха лод най. Каб ад чуць 

шчы рую, цёп лую жа ноц касць, вар та 

па ба чыць са праўд ных муж чын. Ме на ві та 

на та кім кант рас це пра хо дзяць уру чэн ні 

Прэ зі дэн там Бе ла ру сі Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам дзяр жаў ных уз на га род 

і ге не раль скіх па го наў. Ужо тра ды цы яй 

ста ла аб' яд ноў ваць ва ўра чыс тас ці 

муж ных аба рон цаў Ай чы ны і цу доў ных 

жан чын, вар тых кам плі мен таў не толь кі 

за пры га жосць, але і за гра мад скія 

і пра цоў ныя да сяг нен ні.

Ся род уз на га ро джа ных боль шасць — жан чы ны. 

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што свя та 8 Са ка ві ка 

па чы на ла ся як між на род ны рух у аба ро ну гра ма-

дзян скіх пра воў жан чын, а ця пер ста ла на го дай 

для іх уша на ван ня. «Гэ та знак глы бо кай па ва гі і 

пры знан не вы ключ на важ най ро лі жан чын у гра-

мад стве, — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. — У вас — 

на ша сі ла і муж насць, шчас це і ду шэў ны спа кой, ра дасць 

і на тхнен не. Вы, як і вяс на, до ры це цеп лы ню, жа дан не 

жыць і ста на віц ца леп шы мі». Па сло вах Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі, пры зна чэн не жан чы ны — упры гож ваць свет, 

муж чы ны — аба ра няць яго. І якія б са цы яль ныя ро лі мы 

ні пры мя ра лі, важ на не за бы вац ца на гэ та і та кім чы нам 

за хоў ваць у гра мад стве гар мо нію ад но сін.

«Я заўж ды ка заў і сён ня паў та ру: бе ла рус кія жан-

чы ны — са мыя леп шыя і са мыя пры го жыя, здоль ныя 

дзіў ным чы нам спа лу чаць у са бе сі лу ха рак та ру і не-

звы чай ную жа ноц касць. Мно гія з вас да ся га юць вя лі кіх 

вы шынь, ска жу як ёсць, ча сам на ват у аб са лют на не жа-

но чых пра фе сі ях. Асаб лі ва гэ та пры кмет на ў спор це», — 

ска заў Прэ зі дэнт.

Вя до ма ж, са мых сар дэч ных слоў за слу гоў ва юць 

шмат дзет ныя ма ці, якія што дзён на здзяйс ня юць подз віг, 

вы хоў ва ю чы дзя цей. «На іх пля чах не мен шая фі зіч ная 

і эма цы я наль ная на груз ка, а так са ма ве лі зар ная ад каз-

насць за бу ду чы ню сва іх дзя цей, на шых гра ма дзян. Гэ тыя 

жан чы ны ад да юць ім усё сваё жыц цё», — лі чыць кі раў нік 

дзяр жа вы. Асаб лі вай па ва гі за слу гоў ва юць тыя, хто пра-

цуе ў та кіх сфе рах, як аду ка цыя і ме ды цы на, куль ту ра і 

мас тац тва, эка но мі ка і дзяр жаў ная служ ба.

Акра мя дзя сят каў прад стаў ніц сла ба га по лу шас цё ра 

ва ен ных атры ма лі вы со кія зван ні, трое — ге не рал-ма ё-

раў. Па сло вах Прэ зі дэн та, яны — прык лад ад ва гі, го на ру 

і муж нас ці, са праўд ныя муж чы ны, якія ў ня прос ты час 

вы бі ра юць пра фе сію «Ра дзі му аба ра няць». Але ра зам з 

но вы мі па го на мі ўзрас тае і ад каз насць. «Упэў не ны, вы 

з го на рам спра ві це ся з ус кла дзе ны мі на вас аба вяз ка-

мі», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

На пры кан цы Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў усіх 

пры сут ных жан чын з на ды хо дзя чым свя там.

Ган на ГУСЬ КО ВА, за ла ты пры зёр ХХІ ІІ зі мо вых 

Алім пій скіх гуль няў 2018 го да ў Пхёнч ха не па фрыс-

тай ле:

— Не асаб лі ва прос та, з ад на го бо ку, а з дру го га — 

вель мі пры ем на, ка лі за ця бе пе ра жы вае ўся кра і на, гэ-

та мно га га каш туе. Гэ та тыя мо ман ты, дзе ля якіх вар-

та жыць. Дзя куй усім за пад трым ку! Па куль скла да на 

ска заць, як за раз бу дуць склад вац ца на шы трэ ні роў кі, 

але тое, што я бу ду пра цяг ваць трэ ні ра вац ца, гэ та ад на-

знач на. Па куль воль на га ча су ня ма, боль шая яго част ка 

ідзе на су стрэ чы з прэ сай і спро бы асэн са ваць усё, што 

ад бы ло ся. Што змя ні ла ся пас ля вы ступ лен ня ў Пхёнч-

ха не? Больш ме дый най ста ла, але ў ін шым — па куль 

скла да на ска заць, я яшчэ не ады шла ад па дзей лю та га. 

Яшчэ і тое, што атры ма ла за слу жа на га май стра спор ту, 

так са ма знач ная па дзея для мя не.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

ПЯ ШЧО ТА І СІ ЛА
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Ор дэ на мі, ме да ля мі і га на ро вы мі зван ня мі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад зна ча ны за слу гі 89 ра бот ні каў 

роз ных сфер. Ад па вед ны ўказ пад пі саў кі раў нік 

дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Уз на га ро ды пры су джа ны за шмат га до вую плён ную пра-

цу, узор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, вы ключ ную 

ад ва гу і муж насць, пра яў ле ныя ў ба раць бе са зла чын нас-

цю, пры вы ра та ван ні лю дзей на па жа ры, знач ны аса біс ты 

ўклад у га зі фі ка цыю кра і ны, рас пра цоў ку і ма дэр ні за цыю 

ўзо раў уз бра ен ня, ва ен най і спе цы яль най тэх ні кі, за слу гі ў 

сфе ры су до ва-экс перт най дзей нас ці, са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва, ахо вы зда роўя, энер ге ты кі, на ву кі, аду ка цыі, 

куль ту ры і спор ту.

Ра бот ні кі роз ных га лін уз на га ро джа ны ме да ля мі за ад-

зна ку ў во ін скай служ бе, ахо ве гра мад ска га па рад ку, дзяр-

жаў най гра ні цы, ме да лём «За пра цоў ныя за слу гі», ме да лём 

Фран цыс ка Ска ры ны. Пры свое ны га на ро выя зван ні дзея чам 

у сфе рах на ву кі, ме ды цы ны, энер ге ты кі, спор ту, пра ва ахоў-

най дзей нас ці.

Кі раў нік дзяр жа вы пад пі саў рас па ра джэн не, у ад па вед-

нас ці з якім Па дзя ка Прэ зі дэн та за знач ны ўклад у раз віц цё 

сель ска гас па дар чай га лі ны, да сяг нен не вы со кіх вы твор чых 

па каз чы каў аб' яў ле на ка лек ты ву ра бот ні каў бя лы ніц ка га СВК 

«Кал гас «Ра дзі ма».

Па дзя ка Прэ зі дэн та аб' яў ле на тром дзя сят кам ра бот ні каў 

роз ных сфер дзей нас ці, у тым лі ку за вы со кі пра фе сі я на лізм, 

уклад у раз віц цё АПК і сель гас вы твор час ці, ума ца ван не аба-

ра на здоль нас ці Бе ла ру сі, рэа лі за цыю дзяр жаў най па лі ты кі 

ў сфе ры са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва, ука ра нен не ў 

ме ды цын скую прак ты ку су час ных тэх на ло гій пра тэ за ван ня 

і рэ абі лі та цыі, раз віц цё пры яры тэт ных на прам каў ме ды цын-

скай на ву кі, да сяг нен ні ў са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці, 

рэа лі за цыю дзяр жаў най ін фар ма цый най па лі ты кі, раз віц цё 

кар та гра фіі ў Бе ла ру сі, да сяг нен не вы со кіх па каз чы каў у па-

жар на-вы ра та валь ным спор це.

Прэ зі дэнт аб' явіў па дзя ку і Ана то лю Сла неў ска му, на-

мес ні ку га лоў на га рэ дак та ра рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» 

рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз-

да», за шмат га до вую плён ную пра цу, вы со кае пра фе сій-

нае май стэр ства, знач ны аса біс ты ўклад у рэа лі за цыю 

дзяр жаў най ін фар ма цый най па лі ты кі. Віншуем калегу!

За ла ты пры зёр па фрыс тай ле ХХІ ІІ зі мо вых Алім пій скіх гуль няў 
2018 го да Ган на Гусь ко ва атрымала ор дэ н Ай чы ны ІІІ сту пе ні 

з рук Аляк санд ра Лу ка шэн кі.

— У дзя цін стве, юнац тве, 

да рос лым жыц ці вы для нас 

апо ра і пад трым ка, — ад зна-

чыў у сва ёй він ша валь най 

пра мо ве Ула дзі мір Да ма-

неў скі. — Як бы ні змя ня ла-

ся жыц цё, у якіх бы сфе рах 

дзей нас ці ні пра ца ва лі, вы 

заў сё ды за ста я це ся цу доў-

ны мі і за слу гоў ва е це са мых 

цёп лых слоў.

Ва ўра чыс тай аб ста ноў-

цы кі раў нік рэ гі ё на ўру чыў 

ор дэн Ма ці шас ці жан чы-

нам, якія на ра дзі лі і вы ха-

ва лі пя ця рых і бо лей дзя-

цей, — хат нім гас па ды ням 

з Ма гі лёў ска га, Хо цім ска га 

і Асі по віц ка га ра ё наў — Іне 

Ба ка на вай, Але сі Куд раў-

ца вай, Ва лян ці не Дзя ра бі-

най, швач цы та ва рыст ва з 

аб ме жа ва най ад каз нас цю 

«Ана тэкс плюс» з Ма гі лё ва 

На тал лі Ла ба на вай, а так-

са ма Але не Асі по віч і Люд-

мі ле Сад ко вай, якія пра цу-

юць пры бі раль шчы ца мі ў 

Мсці слаў скай і Бы хаў скай 

цэнт раль ных ра ён ных баль-

ні цах.

А ін спек та ры ДАІ тра ды-

цый на він ша ва лі жан чын-кі-

роў цаў. Ак цыю пад тры ма лі 

ка му наль нае прад пры ем-

ства «Ма гі лёў зе лян буд», 

кра ма аў та зап час так «Аў-

то 1», стра ха вая кам па нія 

«Таск» і су мес нае та ва рыст-

ва з аб ме жа ва най ад каз нас-

цю «Кон тэ Трэйд». Іх прад-

стаў ні кі так са ма ўвай шлі ў 

він ша валь ны да рож ны па-

труль. Ра зам з цюль па на мі 

жан чы ны атры ма лі зніж ка-

выя сер ты фі ка ты, су ве ні ры 

і па да рун кі.

— Ак цыя пра хо дзі ла 

з 1 па 8 са ка ві ка, але пік він-

ша ван няў прый шоў ся на 7 са-

ка ві ка, — па ве да мі ла стар-

шы ін спек тар ад дзя лен ня 

па агі та цыі і пра па ган дзе 

ДАІ УУС Ма гі лёў ска га абл-

вы кан ка ма Тац ця на СТА РА-

СОТ НІ КА ВА. — Пры ем ную 

мі сію ў гэ ты дзень вы кон ва лі 

тры экі па жы ДАІ. Толь кі ў Ма-

гі лё ве пад час свя точ най ак-

цыі па да рун кі атры ма лі ка ля 

200 жан чын. Акра мя гэ та га 

він ша валь ныя па тру лі пра ца-

ва лі і ў ра ё нах воб лас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Жан чы нам па да ры лі свя та
На пя рэ дад ні 8 Са ка ві ка він ша ван ні ад стар шы ні Ма гі-

лёў ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мі ра ДА МА НЕЎ СКА ГА 

атры ма лі 30 прад стаў ніц воб лас ці, ся род якіх шмат-

дзет ныя ма ці, а так са ма лі да ры пра цоў най і гра мад-

скай дзей нас ці.


