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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
У Зім баб вэ ва ен ныя ўзя лі пад кант роль 
бу ды нак тэ ле вя шчаль най кар па ра цыі

Ар мія Зім баб вэ ўзя ла пад кант роль бу ды нак дзяр жаў най тэ ле вя шчаль най 
кар па ра цыі ў ста лі цы кра і ны Ха ра рэ, ад хі ліў шы пры гэ тым па ве дам лен ні аб 
дзяр жаў ным пе ра ва ро це. Уз бро е ныя сал да ты за ня лі і цэнтр го ра да, дзе бы лі 
чу ваць вы бу хі.

Стрэ лы бы лі чут ны ка ля рэ зі дэн цыі 93-га до ва га 
прэ зі дэн та кра і ны Ро бер та Му га бэ. Пры гэ тым вай-
скоў цы за пэў ні ва юць, што прэ зі дэнт у бяс пе цы, а іх 
мэ та — «за клі каць да ад каз нас ці зла чын цаў ва кол 
яго». Ва ен ныя ак ты ві за ва лі ся пас ля та го, як кі ру ю-
чая пар тыя «Аф ры кан скі на цы я наль ны са юз Зім баб-
вэ—Па тры я тыч ны фронт» аб ві на ва ці ла ў здра дзе 
і пад бух тор ван ні да мя ця жу ка ман ду ю ча га ўзбро е ны мі сі ла мі кра і ны Кан стан-
ці на Чы вен гу. Ра ней той за явіў пра га тоў насць умя шац ца, каб спы ніць га нен ні 
на пры хіль ні каў ад хі ле на га 6 ліс та па да ві цэ-прэ зі дэн та Эмер са на Мнан гаг вы.

Паз ней ста ла вя до ма, што ва ен ныя ўсё ж змяс ці лі пад вар ту прэ зі дэн та кра-
і ны Ро бер та Му га бэ, які фак тыч на кі ра ваў рэс пуб лі кай з 1980 го да, і яго жон-
ку Грэйс. Пра гэ та па ве дам ляе Assocіated Press. Мяс цо вае вы дан не News 24 
са спа сыл кай на не на зва ныя кры ні цы па ве дам ляе, што Му га бэ да мо віў ся пра 
тое, каб яго жон ка па кі ну ла кра і ну, па куль ён «рых ту ец ца сыс ці ў ад стаў ку».

Больш за па ло ву аме ры кан цаў лі чаць, 
што Трамп не па ды хо дзіць на па са ду прэ зі дэн та

Пра гэ та свед чаць апуб лі ка ва ныя вы ні кі но ва га са цы я ла гіч на га апы тан ня, 
ар га ні за ва на га Кві ні пэк скім уні вер сі тэ там у шта це Кан эк ты кут.

Згод на з рас паў сю джа най ін фар ма цы яй, 57% апы та ных лі чаць Трам па не-
пры дат ным для вы шэй ша га дзяр жаў на га па ста, а 40% мяр ку юць, што ён доб ра 
спраў ля ец ца са сва ёй дзей нас цю на па са дзе кі раў ні ка аме ры кан скай ад мі ніст ра-
цыі. Як ад зна ча юць са цы ё ла гі, гэ та са мы мі ні маль ны з ад па вед ных па каз чы каў 
ся род усіх апы тан няў з мо ман ту інаў гу ра цыі Трам па ў сту дзе ні сё ле та.

59% апы та ных мяр ку юць, што Трам пу не ха пае не аб ход ных лі дар скіх якас-
цяў. 65% удзель ні каў апы тан ня за яві лі, што не лі чаць Трам па ўраў на ва жа ным 
ча ла ве кам. Акра мя та го, 62% рэ спан дэн таў сцвяр джа юць, што кі раў нік Бе ла га 
до ма не па дзя ляе каш тоў нас ці боль шас ці аме ры кан цаў. Ра зам з тым 58% лі-
чаць, што Трамп з'яў ля ец ца моц най асо бай (39% мяр ку юць інакш). Ка ля 55% 
рэ спан дэн таў так са ма лі чаць прэ зі дэн та ра зум ным ча ла ве кам (не згод ныя 
з гэ тым 41% удзель ні каў апы тан ня).

Ура ган «Хар ві» пры зна лі біб лей скім штор мам
Ура ган «Хар ві», які прай шоў ся ў кан цы жніў ня па ўзбя рэж жы аме ры кан ска га 

шта та Тэх ас, пры зна лі біб лей скім штор мам. Пра гэ та ў ча со пі се PNAS пі ша клі-
ма то лаг з Ма са чу сец ка га тэх на ла гіч на га ін сты ту та Кэ ры Эма ну эль.

«Хар ві» стаў біб лей скім ура га нам у тым сэн се, што неш та па доб нае ад бы ло-
ся толь кі ад ной чы з тых ча соў, як быў на пі са ны Ста ры За па вет», — тлу ма чыць 
ён. Ву чо ны ства рыў клі ма тыч ную ма дэль, якая раз ліч вае ве ра год насць з'яў-
лен ня та кіх ура га наў, як «Хар ві», у бу ду чы ні, а так са ма час та ту іх уз нік нен ня ў 
мі ну лым. Па звест ках ву чо на га, ра ней штор мы та кой сі лы ўзні ка лі раз у дзве 
ты ся чы га доў. У най ноў шы час та кія ўра га ны ста лі пры хо дзіць час цей з-за клі-
ма тыч ных зме н.

«Хар ві», які аб ры нуў ся на ЗША, стаў са мым раз бу раль ным ура га нам пас ля 
«Кат ры ны» ў 2005 го дзе, пад час штор му за гі ну лі 80 ча ла век.

Спа дар Хан сэн ад зна чыў, што ўра-
жа ны раз віц цём Бе ла ру сі ў сфе ры спор-
ту, та му, ка лі вы бі раў ся го рад, у якім 
прой дзе матч, вя лі кіх су мнен няў не бы-
ло, хоць на зван не гас па да роў тур ні ру 
прэ тэн да ва лі та кія буй ныя га ра ды, як 
Лон дан і Ос ла.

— Мінск — гэ та сха ва ная жам чу жы-
на Еў ро пы. Мно гія лю дзі не ве да юць ні-
чо га пра гэ ты го рад, а па пры ез дзе сю-
ды дзі вяц ца, на коль кі ён над звы чай ны 
і пры го жы. Я ўпэў не ны, што гэ ты матч 
да па мо жа раз віц цю спар тыў на га ту рыз-
му ва шай кра і ны. Ён прой дзе ў 2019-м 
не вы пад ко ва, на су свет най арэ не ў лёг-
кай ат ле ты цы ў гэ ты год не шмат буй-
ных лёг ка ат ле тыч ных спа бор ніц тваў. 
Чэм пі я нат све ту прой дзе ў Ка та ры, та му 
нам ха це ла ся б пры вез ці штось ці і ў 
Еў ро пу, — рас каз вае Хан сэн. — Гэ тыя 
да ты вы бра ны так са ма не вы пад ко ва, 
мы шмат ду ма лі над імі, аме ры кан скія 
спарт сме ны так са ма на стой ва лі ме на-
ві та на гэ тым ча се. На тур ні ры бу дуць 
прад стаў ле ны ўсе ві ды бе гу да 3 ты сяч 
мет раў, усе ві ды кі дан ня і скач коў. Так-
са ма прой дуць эс та фе ты, якія, хут чэй 
за ўсё, бу дуць змя ша ны мі, бо на Алім-
пія дзе ў То кіа эс та фе ты бу дуць ме на-
ві та та кія. Мы хо чам мак сі маль на за-
поў ніць ста ды ён «Ды на ма» гле да ча мі, 
та му па спра бу ем, каб у мат чы пры ня лі 
ўдзел мак сі мум бе ла рус кіх ат ле таў, са 
свай го ар га ні за тар ска га во пы ту ве даю, 

што ста ды ён за поў ніц ца толь кі ў тым 
вы пад ку, ка лі бу дуць прад стаў ле ны 
мяс цо выя спарт сме ны, — па ве да міў 
прэ зі дэнт Еў ра пей скай лёг ка ат ле тыч-
най аса цы я цыі.

Пла ну ец ца, што ў кож ным ві дзе 
пра гра мы спа бор ніц тваў бу дуць прад-
стаў ле ны па чатыры ат ле ты з ка ман ды 
Еў ро пы і ка ман ды ЗША. Уся го ўдзел у 
мат чы пры муць 72 жан чы ны і 72 муж чы-
ны, плюс эс та фет ныя ка ман ды. Ад бор 
бу дзе бу да вац ца на асно ве ка манд ных 
спа бор ніц тваў, якія прой дуць у 2019 го-
дзе. Усе дэ та лі ква лі фі ка цыі, бюд жэ ту 
лёг ка ат ле тыч на га тур ні ру, су мы пры за-
вых бу дуць вя до мыя, ка лі спар тыў ныя 
функ цы я не ры пад пі шуць кант ракт. Ча-
ка ец ца, што гэ та ад бу дзец ца ў кра са ві-
ку на ступ на га го да.

Мі ністр спор ту і ту рыз му Бе ла ру сі 
Аляк сандр ШАМ КО ад зна чыў, што для 
на шай кра і ны гэ та бу дзе чар го вая буй-
ная па дзея су свет на га маш та бу.

— Лёг ка ат ле тыч ныя спа бор ніц твы 
ад ны з са мых па пу ляр ных у све це, яны 
заў сё ды збі ра юць поў ныя ста ды ё ны. За 
апош нія 5 га доў мы прак тыч на ў тры 
ра зы па вя лі чы лі коль касць су свет ных 
спар тыў ных фо ру маў, якія пра вод зяц-
ца ў Бе ла ру сі, — ад 25 у 2012 го дзе да 
прак тыч на 80 да 2018-га. Гэ та па каз чык 
пры знан ня на шай кра і ны на су свет най 
спар тыў най арэ не, па каз чык доб ра га 
ўзроў ню інф ра струк ту ры, транс парт ных 

зно сін, гас ці ніч на га біз не су, — пад крэс-

ліў Аляк сандр Іга ра віч.

Стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 

лёг кай ат ле ты кі Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ-

СКІ ў сваю чар гу ад зна чыў, што для 

ай чын ных спарт сме наў гэ ты тур нір ста-

не доб рай ма ты ва цы яй вы сту паць па-

спя хо ва, каб у 2019 го дзе быць у топ-4 

еў ра пей скіх ат ле таў і тра піць у збор ную 

Еў ро пы.

— Матч у Мін ску прой дзе за два 

тыд ні да чэм пі я на ту све ту ў Ка та ры, 

для эліт ных лёг ка ат ле таў ён ста не ге-

не раль най рэ пе ты цы яй пла не тар на га 

пер шын ства, та му ў нас ёсць пад ста вы 

раз ліч ваць, што да нас пры едуць най-

леп шыя спарт сме ны све ту. Пры ем на, 

што сён ня мы ма ем та кі вы со кі ўзро вень 

да ве ру. Жы ха ры на шай кра і ны лю бяць 

спорт, уме юць хва рэць, гэ та мы ба чы лі 

ня даў на ў тэ ніс ным Куб ку Фе дэ ра цыі, 

ка манд ным чэм пі я на це Еў ро пы ў бе гу 

на 10 ты сяч мет раў, та му та кая па дзея 

ста не доб рым штурш ком для раз віц ця 

лёг кай ат ле ты кі ў Бе ла ру сі, — ад зна чыў 

Дзе вя тоў скі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by

Мінск пад трым лі вае ўзро вень ад на го 
з са мых спар тыў ных га ра доў све ту

Збор ная Еў ро пы су праць збор най ЗША. Лёг ка ат ле тыч ная біт ва прой дзе ў Бе ла ру сі
У све це спор ту та кая па дзея ад бу дзец ца ўпер шы ню, а пры ме яе ста лі ца 
9—10 ве рас ня 2019 го да. Спа бор ніц твы прой дуць на аб ноў ле ным ста ды-
ё не «Ды на ма». Ён бу дзе ад па вя даць усім па тра ба ван ням спар тыў на га 
аб' ек та, які мо жа пры маць чэм пі я на ты све ту і Еў ро пы па лёг кай ат ле-
ты цы. Ідэя пра вя дзен ня між на род на га мат ча Еў ро па — ЗША на ле жыць 
прэ зі дэн ту Еў ра пей скай лёг ка ат ле тыч най аса цы я цыі Све ну Ар нэ Хан сэ-
ну. Пад трым ку ў пра вя дзен ні гэ тай спар тыў най па дзеі ў ста лі цы Бе ла-
ру сі вы ка заў і кі раў нік дзяр жа вы, Прэ зі дэнт НАК Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Фі нан сыФі нан сы  

ЖА ДАЮ ПА СКАР ДЗІЦ ЦА 
НА... МІ НІК РЭ ДЫТ

А да ваць та кую кні гу бу дуць па па тра ба ван ні клі ен таў 

у мес цах за клю чэн ня да га во раў мік ра па зы кі і ажыц-

цяў лен ня лі зін га вай дзей нас ці. Гэ та пра ду гле джа на 

па ста но вай Са ве та Мі ніст раў ад 4 ліс та па да 2017 го да 

№831, якая ўсту пае ў сі лу з 11 лю та га 2018 го да.

Па ста но ва пры ня та з мэ тай уз мац нен ня аба ро ны пра воў 
і за кон ных ін та рэ саў клі ен таў мік ра фі нан са вых і лі зін га вых 
ар га ні за цый, па вы шэн ня якас ці па слуг і па ляп шэн ня ра бо ты 
са зва ро та мі гра ма дзян. За раз мік ра фі нан са выя струк ту ры 
ў ад па вед нас ці з За ко нам Бе ла ру сі «Аб зва ро тах гра ма дзян 
і юры дыч ных асоб» аба вя за ны даць кні гу за ўваг і пра па ноў 
па пер шым па тра ба ван ні за яў ні ка і на кі ра ваць яму ад каз 
па сут нас ці вы ка за ных за ўваг і пра па ноў ад нос на якас ці 
па слуг. З ак ту аль ным пе ра лі кам і ад ра са мі дзе ю чых мік ра-
фі нан са вых і лі зін га вых ар га ні за цый мож на азна ё міц ца на 
афі цый ным сай це На цы я наль на га бан ка ў раз дзе ле «Фі-
нан са вы сек тар».

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

З на го дыЗ на го ды  

Ця пер усе фі нан са выя 
ар га ні за цыі 
бу дуць вес ці 
кні гу за ўваг 
і пра па ноў

КА МУ 
ДА СТА НЕЦ ЦА МІК РА ФОН?

На ва по лац кі кон курс юных вы ка наў цаў эст рад най 

пес ні «Ха лі-Ха ло» сё ле та прой дзе ў між на род ным 

фар ма це. І ар га ні за та ры га на рац ца тым, што ў го рад 

наф та пе ра пра цоў шчы каў па жа да лі пры ехаць хлоп-

чы кі і дзяў чат кі з Бе ла ру сі, Ра сіі, Мал до вы, Эс то ніі, 

Укра і ны, Лат віі і Ру мы ніі.

Як па ве да мі лі ў гар вы кан ка ме, па дзея ад бу дзец ца 18—
19 ліс та па да. Ся род чле наў ін тэр на цы я наль на га жу ры мас-
ці тыя пе да го гі ва каль на га май стэр ства, кам па зі та ры і дзея чы 
мас тац тваў. А стар шын ства да ве ры лі за слу жа най ар тыст цы 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Іры не Да ра фе е вай. У «суд дзяў» ня лёг-
кая за да ча: пры клад на з 60 кан кур сан таў трэ ба бу дзе (у трох 
уз рос та вых ка тэ го ры ях) вы браць най леп шых вы ка наў цаў. Ды 
яшчэ вы зна чыць, ка му да ста нец ца га лоў ны прыз — пра фе сій-
ны мік ра фон, вель мі не аб ход ны «ак се су ар» для да лей ша га 
па ка рэн ня твор ча га алім па. Але, пад крэс лі лі ў арг ка мі тэ це, 
усе юныя та лен ты атры ма юць па мят ныя пры зы і су ве ні ры.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу

Каб не та нуць — ву чыц ца 
пла ваць

Хлоп чык, які та нуў у ста лі цы ў Свіс ла чы, 
ад чу вае ся бе доб ра, па ве да мі лі прад стаў-
ні кі 2-й га рад ской дзі ця чай клі ніч най баль-
ні цы.

На га да ем, зда рэн не ад бы ло ся 28 каст рыч ні-
ка ў ра ё не ву лі цы Даў ма на. 9-га до ва га хлоп чы-
ка вы ра та ваў вы пад ко вы мі нак Ві таль Ці тоў. За 
свой учы нак ён быў по тым уша на ва ны на роз ных 
уз роў нях. Вы ра та ва на га пе рад алі бры га дзе хут-
кай ме ды цын скай да па мо гі без ды хан ня і сэр-
ца біц ця. Ме ды кі змаг лі за пус ціць сэр ца дзі ця ці. 
У ме ду ста но ве яго пад клю чы лі да апа ра та штуч-
най вен ты ля цыі лёг кіх, і ён быў у ста не ме ды ка-
мен тоз на га сну. Апош нім ча сам па цяр пе лы зна-
хо дзіў ся ў кар дыя ла гіч ным ад дзя лен ні баль ні цы. 
Ён па спеў цал кам ад на віц ца, на строй у ма лень-
ка га па цы ен та доб ры, хлоп чык з не цярп лі вас цю 
ча каў вы піс кі да до му. Учо ра яго па він на бы ла 
за браць ма ці. Да рэ чы, да гэ туль ма лень ка му па-
цы ен ту абя ца лі бяс плат ны аба не мент у ба сейн. 
Бы ла і су стрэ ча ра та валь ні ка з вы ра та ва ным.

Гру за вік «на ско чыў» 
на цяг нік

Пры су тык нен ні цяг ні ка Маск ва—Го мель 
і гру за во га аў та ма бі ля ў Пад мас коўі ні хто 
не па цяр пеў, па ве да мі ла прэс-служ ба Мас-
коў скай чы гун кі.

Зда рэн не ад бы ло ся ад ра зу пас ля 22 га-
дзін на рэ гу ля ва ным чы гу нач ным пе ра ез дзе 
37-га кі ла мет ра пе ра го на Адзін цо ва—Га лі цы-
на Бе ла рус ка га на прам ку Мас коў скай чы гун кі. 
Кі роў ца гру за во га аў та ма бі ля вы ехаў на пу ці 
і сутыкнуўся з на ды хо дзя чым цяг ні ком №55 
Маск ва—Го мель. Па вод ле па пя рэд няй ін фар-
ма цыі, ні хто не па цяр пеў. Па са жы ры цяг ні ка па 
ме ды цын скую да па мо гу не звяр та лі ся. З-за ДТЗ 
ад бы ла ся за трым ка цяг ні коў №1 Маск ва—Мінск 
і №3 Маск ва—Брэст.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За стол ле — ка хан не — 
за бой ства

Прос та мек сі кан скія страс ці раз га рэ лі ся 
на ад ным з пад вор каў вёс кі Плот ні ца Сто-
лін ска га ра ё на.

Дзве жан чы ны, як іх на зы ва лі, сяб роў кі, без 
асаб лі вай пры чы ны, прос та, каб па ра да ваць ду-
шу, зла дзі лі пік ні чок на пры ро дзе. Спра ва бы ла 

ле там, та му ра за сла лі па кры ва ла пад яб лы няй, 

са бра лі га рэл кі і за кус кі, па клі ка лі муж чын: му жа 

50-га до вай і су жы це ля 33-га до вай. За вы піў кай 

час пра хо дзіў хут ка, але ста рэй шая ўспом ні ла, 

што ў яе ёсць гас па дар ка, ды пай шла да до му 

па кар міць коз, ку рэй, ка чак. А ка лі вяр ну ла ся, то 

за ста ла не ча ка ную кар ці ну: яе «сяб роў ка» бы ла 

не толь кі без адзен ня, але і ў аб дым ках му жа, не 

свай го, вя до ма.

Та ды па крыў джа ная ма ці ся мей ства, ба бу ля 

ўну каў ста ла луп ца ваць і му жа, і са пер ні цу. Збі-

ла ма ла дую на гор кі яб лык пад руч ны мі срод ка мі 

ды па гна ла за кон на га да ха ты. Як вы свет лі ла ся 

по тым, па цяр пе лая пра ля жа ла ўсю ноч на зям лі 

го лая. Да шмат лі кіх траў маў да ба ві ла ся пе ра аха-

ла джэн не. Ад ным сло вам, 33-га до вая жан чы на 

па мер ла праз су ткі ў баль ні цы. Ста рэй шай суд 

пры зна чыў сем га доў па збаў лен ня во лі. На су дзе 

яна пра сі ла спа га ды, га ва ры ла, што зу сім не ду-

ма ла пра за бой ства. А вар та бы ло б па ду маць 

хоць пра тое, што бу дуць ад каз ваць яе дзе ці ўну-

кам на пы тан не, ча му ба бу ля ў тур ме.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

«Ма біль ны» пад ман
Па па да зрэн ні ў мах ляр стве ў ста лі цы пра-

ва ахоў ні ка мі за тры ма ны 37-га до вы мін ча-

нін.

Згод на з ін фар ма цы яй Фрун зен ска га РУ УС 

г. Мін ска, у мі лі цыю звяр ну лі ся гра ма дзя не, якія 

рас ка за лі, што не вя до мы муж чы на праз аб' явы 

ў ін тэр нэ це пра па ноў ваў ім на быць ма біль ныя 

тэ ле фо ны па ся рэд ня ры нач ных цэ нах. Пас ля пе-

ра лі чэн ня грошай на ра ху нак «пра даў ца» жа да-

ны та вар па куп ні кі так і не атрым лі ва лі. У твар 

зла мыс ні ка ні хто з па цяр пе лых не ба чыў, су вязь 

пад трым лі ва ла ся толь кі праз пе ра піс ку ў се ці ве. 

Мі лі цы я не ры ўста на ві лі, што вы ка рыс тоў ваў та-

кую «рэ кла му» толь кі як на го ду для вы мань ван ня 

чу жых гро шай. Па доб ным чы нам па да зра ва ны 

«раз вёў» ка ля 30 гра ма дзян. Про ці праў най дзей-

нас цю муж чы на зай маў ся ў 2016—2017 га дах: 

не ка то рыя клі ен ты ча ка лі абя ца ныя тэ ле фо ны 

больш за год. Ад га вор кі зна хо дзі лі ся са мыя роз-

ныя: ня ма та ва ру на скла дзе, пры вез лі ня спраў-

ныя тэ ле фо ны і г. д.

Муж чы ну па гра жае па збаў лен не во лі на тэр мін 

да 10 га доў. Да рэ чы, ра ней ён пра ца ваў ды рэк-

та рам прад пры ем ства, якое зай ма ла ся за точ кай 

стан коў, пры цяг ваў ся да кры мі наль най ад каз нас-

ці за пад роб ку да ку мен таў, за па ру шэн не ПДР, 

якое па цяг ну ла цяж кія ця лес ныя па шко джан ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


