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У Ра сіі па ча ла ся вы твор часць 
вак цы ны ад ка ра на ві ру са

Вы твор часць вак цы-

ны су праць ка ра на ві ру-

са, якая рас пра ца ва на 

На цы я наль ным да-

след чым цэнт рам эпі-

дэ мі я ло гіі і мік ра бія ло гіі 

(НИЦЭМ) імя Га ма леі 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя РФ, па ча ло ся ў Ра сіі. Пра 

гэ та па ве дам ляе ТАСС са спа сыл кай на прэс-служ бу 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

«Па ча та вы твор часць вак цы ны ад ка ра на ві рус най 

ін фек цыі COVІD-19, рас пра ца ва най НИЦЭМ імя Га ма-

леі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Ра сіі», — га во рыц ца ў 

па ве дам лен ні.

Ра сія 11 жніў ня пер шая ў све це за рэ гіст ра ва ла вак цы-

ну ад ка ра на ві ру са, яна атры ма ла наз ву «Спа да рож нік 

V». Прэ па рат быў рас пра ца ва ны На цы я наль ным да след-

чым цэнт рам эпі дэ мі я ло гіі і мік ра бія ло гіі імя М. Ф. Га ма леі 

і прай шоў клі ніч ныя вы пра ба ван ні ў чэр ве ні—лі пе ні. Ён 

за сна ва ны на ўжо вя до май плат фор ме, на якой ства-

ры лі яшчэ шэ раг вак цын. Кі раў нік бе ла рус ка га Фон ду 

пра мых ін вес ты цый Кі рыл Дзміт ры еў за яў ляў, што Ра сія 

ўжо атры ма ла за яў кі ад 20 кра ін на па стаў ку 1 міль яр да 

доз вак цы ны.

ВУП Япо ніі ска ра ціў ся на рэ корд ныя 
за 40 га доў 27,8 %

ВУП Япо ніі з-за ўве дзе ных аб ме жа валь ных мер для 

не да пу шчэн ня рас паў сюдж ван ня COVІD-19 за дру гі 

квартал бя гу ча га го да 

(з кра са ві ка да чэр ве-

ня) ска ра ціў ся на рэ-

корд ныя 27,8 % у па-

раў на нні з па пя рэд нім 

квар та лам, па ве дам-

ляе япон ская тэ ле ра-

дыё кам па нія NHK.

Па звест ках кан цы ля рыі ка бі не та мі ніст раў Япо ніі, 

гэ та ста ла най буй ней шым па дзен нем з 1980 го да, ка лі 

ў кра і не па ча лі вес ці па доб ную ста тыс ты ку.

З 7 кра са ві ка ў Япо ніі дзей ні чаў аб ве шча ны ўра дам 

рэ жым над звы чай най сі ту а цыі. З кан ца мая ўла ды па сту-

по ва ста лі аслаб ляць ме ры, якія за кра ну лі эка на міч ную 

ак тыў насць у кра і не.

Як па ве дам ляе агенц тва Kyodo, спа жы вец кія вы дат кі 

ў кра і не зні зі лі ся на 8,2 % у па раў на нні з па пя рэд нім квар-

та лам. Экс парт та ва раў і па слуг ска ра ціў ся на 18,5 %.

Па звест ках на 17 жніў ня, у Япо ніі за рэ гіст ра ва на 

больш за 56,9 ты ся чы вы пад каў за ра жэн ня ка ра на ві-

рус най ін фек цы яй, па мер лі 1116 ча ла век.

Пас ля вы бу ху ў Бей ру це 
ў пар тах Егіп та ўты лі зу юць 
не бяс печ ныя рэ чы вы

Пас ля раз бу раль-

на га вы бу ху, што пра-

гры меў у ста лі цы Лі ва-

на Бей ру це 4 жніў ня, у 

Егіп це пры ня та ра шэн-

не ўты лі за ваць усе 

не бяс печ ныя рэ чы вы, 

якія за хоў ва юц ца ў мар скіх пар тах кра і ны. Пра гэ та 

па ве да міў мі ністр фі нан саў Егіп та Му ха мед Ма а іт, 

пе рад ае ТАСС.

«Тое, што зда ры ла ся ў Бей ру це, пры му сі ла нас вы-

ву чыць на шу ўлас ную сі ту а цыю, і мы ўжо на ват па-

зба ві лі ся ад вя лі кай коль кас ці за кі ну тых і без гас па-

дар ных не бяс печ ных ма тэ ры я лаў, якія зна хо дзі лі ся ў 

пар тах», — ад зна чыў мі ністр. Ён да даў, што да снеж ня 

га ва ні Егіп та бу дуць цал кам ачы шча ны.

Пры чы най тра ге дыі ў Лі ва не ста ла тое, што пад час 

зва рач ных ра бот ад бы ло ся ўзга ран не звыш 2,7 ты ся чы 

тон амі яч най са лет ры, кан фіс ка ва най мыт ны мі служ-

ба мі шэсць га доў та му. У вы ні ку вы бу ху бы лі зні шча-

ны і па шко джа ны ты ся чы да моў, больш за 300 ты сяч 

ча ла век за ста лі ся без пры тул ку. За гі ну лі 178 ча ла век, 

па цяр пе лі ка ля 6 ты сяч. Дзя сят кі лі чац ца знік лы мі без 

вес так.

У Лон да не па мёр унук Нур сул та на 
На за рба е ва Ай сул тан

У Лон да не па мёр 

Ай сул тан На за рба еў — 

унук пер ша га прэ зі дэн та 

Ка зах ста на Нур сул та на 

На за рба е ва і сын экс-

спі ке ра Се на та Да ры гі 

На за рба е вай, па ве дам-

ляе пар тал zakon.kz.

«Сён ня ноч чу ў Лон да не па мёр Ай сул тан На за рбаеў. 

Пры чы на смер ці вы свят ля ец ца. Па пя рэд не — спы нен-

не сэр ца. Ін шыя пад ра бяз нас ці па куль не вя до мыя. 

Праз не каль кі дзён Ай сул та ну Ра ха та ві чу споў ні ла ся б 

30 гадоў», — га во рыц ца ў па ве дам лен ні.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У прад стаў ніц тве Дзі ця ча га фон ду 

ААН (ЮНІ СЭФ) у Бе ла ру сі на мер-

ва юц ца сфа ку сі ра вац ца на ра бо-

це, якая здоль ная да па маг чы ўсім: 

і баць кам, і дзе цям, па цяр пе лым 

у час пра тэст ных ак цый. За раз 

яны ўдас ка наль ва юць сіс тэ му гэ-

тых па слуг і збі ра юц ца ства рыць 

сіс тэ му, якая да зво ліць аб' яд наць 

кры зіс ных псі хо ла гаў, да па мо га 

якіх ця пер па трэб ная як ні ко лі.

— Спе цы я ліс ты, якія па бы ва лі ка-

ля мес цаў ча со ва га ўтры ман ня гра-

ма дзян, ка жуць, што шмат псі хо ла гаў 

і ва лан цё раў ужо га то выя ака заць да-

па мо гу і на ма га юц ца гэ та ра біць. Ад-

нак па трэб ны ўдзел пра фе сі я на лаў, 

бо лю дзі, якія па цяр пе лі, пе ра жы лі 

моц ны шок, — акрэс ліў Дзміт рый 

ШЫ ЛІН, стар шы ка ар ды на тар па 

пы тан нях ахо вы дзя цін ства Дзі ця-

ча га фон ду ААН (ЮНІ СЭФ) у Бе ла-

ру сі. — Каб га ва рыць з імі, па трэб ны 

тыя, хто ве дае кры зіс ную псі ха ло гію, 

а та кіх спе цы я ліс-

таў у кра і не, на 

жаль, ня шмат, і іх 

па тэн цы ял трэ ба 

за раз аб' яд наць.

На га да ем, што 

юры дыч ную да-

па мо гу баць кам і 

дзе цям прад стаў-

ніц тва ЮНІСЭФ 

ра зам са спе цы-

я ліс та мі Бела-

рус кай рэс пуб лі-

кан скай ка ле гіі 

ад ва ка таў па ча-

ло аказ ваць праз 

чат-бот у Telegram 

@kіds_lawyer_bot 

яшчэ з 22 лі пе-

ня. Па се ра дах 

з 16.00 да 18.00 

мож на аб мер-

ка ваць пы тан ні 

гра ма дзян ска га і 

ся мей на га пра ва. 

Штодня людзям 

дапамагаюць  ра за брац ца з ака ліч нас-

ця мі кры мі наль най і ад мі ніст ра цый най 

ад каз нас ці.

Ка лі дзі ця ці і яго баць кам па трэб на 

юры дыч ная да па мо га, тэр мі но вая кан-
суль та цыя або не аб ход на да ве дац ца, 
дзе знай сці най блі жэй ша га ад ва ка та, 
мож на так са ма звяр тац ца па бяс плат-
ную кан суль та цыю да Telegram-бо та, 
па ра іў ка ар ды на тар дзі ця ча га фон ду 
ЮНІ СЭФ:

— Лю дзі, якія ста лі свед ка мі гвал ту, 
мо гуць адчуваць цяж кія пе ра жы ван ні: 
раз губ ле насць, не ра зу мен не, дэз ары-
ен та цыю, боль, страх, бяс сіл ле. З на-

ступ ства мі псі ха ла гіч най траў мы цяж ка 

спра віц ца на ват да рос ла му, але асаб-

лі ва ад гэ та га па ку ту юць дзе ці, у якіх 

менш жыц цё ва га во пы ту і ве даў. Каб 

ра зам да па маг чы ма лым, мы пад рых-

та ва лі ка рот кія чэк-ліс ты пра тое, як 

да па ма гаць дзе цям роз ных уз рос таў. 

Іх мож на знай сці па спа сыл цы https://

www.unіcef.by/press-centr/395.html.

Іры на СІ ДА РОК.

На сувязі 
кры зіс ныя 
псі хо ла гі

«Звяз да» па пра сі ла пра-

ка мен та ваць па дзеі, якія 

ад бы ва юц ца ў Бе ла ру сі, 

чле на Па ста ян най ка мі-

сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі па між на род-

ных спра вах Ва ле рыя 

Ва ра нец ка га.

— Ва ле рый Іо сі фа віч, як 

вы ацэнь ва е це сі ту а цыю, 

што скла ла ся ў кра і не?

— Ві да воч на, што ў кра і не 

скла ла ся вель мі скла да ная, 

кры зіс ная сі ту а цыя. У гэ тых 

умо вах нам усім трэ ба быць 

асаб лі ва ўваж лі вы мі ад но 

да ад на го, па ва жаць роз ныя 

па зі цыі і пунк ты гле джан ня, 

не дзя ліць гра мад ства на 

сва іх і чу жых... Трэ ба за ха-

ваць гра ма дзян скі мір і зго ду 

ў кра і не. Гэ та са мае важ нае. 

Мер ка ваў бы пра віль ным у гэ-

тай сі ту а цыі ства рыць неш та 

на кшталт на цы я наль на га са-

ве та або круг ла га ста ла, які 

стаў бы мес цам аб мер ка ван-

ня шля хоў вы ха ду з кры зі су 

і да лей ша га раз віц ця на шай 

кра і ны. На ту раль на, што ў ім 

па він ны ўдзель ні чаць аў та ры-

тэт ныя прад стаў ні кі ўла ды і 

гра ма дзян скай су поль нас ці, 

па лі тыч ных сіл, гра мад скіх 

дзея чаў, ра бо ча га ру ху, царк-

вы і г. д. І, вя до ма, удзель ні-

каў прэ зі дэнц кай «гон кі».

Вель мі важ на сён ня так са-

ма за бяс пе чыць не ўмя шан не 

знеш ніх ак цёраў у на шы ўнут-

ра ныя спра вы і на шу ва ен на-

па лі тыч наю бяс пе ку. У су вя-

зі з гэ тым ха чу на га даць аб 

га ран ты ях бяс пе кі, да дзе ных 

Бе ла ру сі з бо ку Ра сіі, ЗША, 

Вя лі ка бры та ніі і Фран цыі ў 

Бу да пешц кім ме ма ран ду ме 

1994 го да.

— Што за раз ад бы ва ец-

ца ў пар ла мен це, як дэ пу-

та ты рэ агу юць на шмат лі кія 

заявы пра на сіл ле з бо ку 

права  ахоў ных ор га наў пад-

час дэ ман стра цый у пе ры-

яд з 9 да 14 жніў ня?

— Дэ пу та ты ў ця пе раш ні 

час пра цу юць у пар ла мен це 

і акру гах. У пят ні цу гру па дэ-

пу та таў су стра ка ла ся ў пар-

ла мен це з пра ва аба рон ца мі, 

прад стаў ні ка мі БАЖ, гра ма-

дзян скай су поль нас ці, каб аб-

мер ка ваць ста но ві шча, якое 

скла ла ся ў кра і не, і са мыя бо-

ле выя і праб лем ныя пы тан ні, 

якія хва лю юць усіх нас. Раз-

мо ва атры ма ла ся вель мі эма-

цы я наль ная, заці каў леная і, 

спа дзя ю ся, ка рыс ная. На ту-

раль на: усе мы вель мі ба лю-

ча пе ра жы ва ем за тое, што 

ад бы ва ец ца ў гра мад стве і 

кра і не.

— Ці ёсць аса біс та ў вас 

су мнен ні ў ад сут нас ці маш-

таб ных фаль сі фі ка цый пад-

час сё лет ніх прэ зі дэнц кіх 

вы ба раў?

— Ця пер у се ці ве з'я ві ла-

ся до сыць свед чан няў раз-

на стай ных фаль сі фі ка цый 

пад час вы ба раў. Ёсць і ад па-

вед ныя зва ро ты ў пра ку ра ту-

ру, да пра ва ахоў ных ор га наў. 

Усім фак там фаль сі фі ка цый 

не аб ход на даць ад па вед ную 

пра ва вую ацэн ку. Мы ўсе 

хо чам спра вяд лі вас ці і сум-

лен ных вы ба раў. Гэ та вель мі 

важ на.

— Як вы мо жа це пра ка-

мен та ваць за явы ва шых 

ка лег па дып ла ма тыч най 

служ бе аб пад трым цы пра-

тэс на га ру ху ў кра і не?

— У кож на га з нас заў сё ды 

ёсць вы бар. І кож ны мае пра-

ва ра біць яго так, як лі чыць 

для ся бе маг чы мым. Але 

трэ ба па мя таць, што га лоў-

нае для ўсіх нас — за ха ваць 

гра ма дзян скі мір, зго ду і да-

вер у гра мад стве, за ха ваць 

і ўма ца ваць наш агуль ны 

дом — на шу род ную Бе ла-

русь — у якім жы вём мы і ў 

якім бу дуць жыць на шы дзе ці 

і ўну кі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Дэ пу тат Ва ле рый ВА РА НЕЦ КІ: 

«Мер ка ваў бы пра віль ным 
у гэ тай сі ту а цыі ства рыць 

неш та на кшталт 
на цы я наль на га са ве та 
або круг ла га ста ла»

Сло ва пар ла мен та рыю


