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У Па кі ста не пры на па дзен ні на аў то бус 
за гі ну лі 14 ча ла век

На поўд ні Па кі ста на ў пра він цыі Бе лу джы стан у вы ні ку 

на па дзен ня на аў то бус за гі ну лі 14 ча ла век, па ве дам ляе 

мяс цо вы тэ ле ка нал Gео TV.

На пад ад быў ся на пры бя рэж най ша шы Мак ра на, якая 

злу чае га ра ды Ка ра чы і Гва дар. Па вод ле ін фар ма цыі 

тэ ле ка на ла, гру па ўзбро е ных асоб спы ні ла аў то бус, за-

па тра ба ва ла ў па са жы раў да ку мен ты, а за тым за стрэ-

лі ла 14 ча ла век.

Па куль не вя до ма, кім бы лі тыя, хто на па даў. Пра во-

дзіц ца рас сле да ван не.

Guаrdіаn: трон ная пра мо ва 
ка ра ле вы Вя лі ка бры та ніі мо жа быць 
ад кла дзе на з-за брэк сі ту

Трон ная пра мо ва 

ка ра ле вы Вя лі ка бры-

та ніі Лі за ве ты ІІ на ад-

крыц ці се сіі пар ла мен-

та (звы чай на ў маі або 

чэр ве ні) мо жа быць 

ад кла дзе ная на больш 

поз ні тэр мін у су вя зі з 

тым, што здзел ка прэм' е ра Тэ рэ зы Мэй з Бру се лем па 

вы ха дзе з ЕС за ста ец ца за бла ка ва най у най вы шэй шым 

за ка на даў чым ор га не кра і ны. Пра гэ та па ве дам ляе га зе-

та Thе Guаrdіаn са спа сыл кай на ўра да выя кры ні цы.

Па коль кі ка ра ле ва «ўла да рыць, але не кі руе», яе 

трон ная пра мо ва ад люст роў вае не аса біс тыя по гля ды 

ма нар ха, а па лі ты ку пар тыі ці пар тый, якія зна хо дзяц ца 

ва ўла дзе. Тэкст вы ступ лен ня скла дае ка бі нет мі ніст раў, 

і ка ра ле ва не мае пра ва ўно сіць у яго якія-не будзь зме-

ны. Га лоў ны пункт па рад ку дня на гэ ты мо мант — гэ та 

брэк сіт, і з улі кам ця пе раш няй сі ту а цыі, па да ных кры ніц, 

«ня ма ні я кіх пла наў на най блі жэй шую перс пек ты ву» 

апуб лі ка ваць пра гра му дзе ян няў ура да без ад аб рэ ння 

гэ та га кур са пар ла мен там.

У той жа час вы дан не пры во дзіць мер ка ван не прад-

стаў ні ка кан цы ля рыі прэм' е ра, па сло вах яко га бы ло б 

не ка рэкт на га ва рыць аб тым, што вы ступ лен не ма нар ха 

ад кла да ец ца, па коль кі ні я кай афі цый най да ты не пры-

зна ча на.

Экс-прэ зі дэнт Пе ру скон чыў жыц цё 
са ма губ ствам у час за тры ман ня

Бы лы прэ зі дэнт Пе ру Алан Гар сія стрэ ліў у ся бе пад-

час спро бы за тры ман ня па лі цы яй па вод ле ра шэн ня су-

да па спра ве аб ка руп цыі, па ве дам ляе фран цуз скае 

ін фарм а генц тва АFР. З ку ля вым ра нен нем ён быў да-

стаў ле ны ў шпі таль Лі мы, але ўра чам не ўда ло ся вы ра-

та ваць яму жыц цё.

Алан Гар сія зай маў па са ду прэ зі дэн та два тэр мі ны: 

з 1985-га да 1990 го да і з 2006-га да 2011 го да.

Як ад зна чае ТАСС, у ліс та па дзе мі ну ла га го да суд 

за ба ра ніў Гар сія па кі даць кра і ну на пра ця гу 18 ме ся цаў. 

На дум ку след ства, па лі тык мог атры маць $100 ты сяч ад 

Оdеbrесht у аб мен на да па мо гу ў за клю чэн ні вы гад ных 

для кам па ніі кант рак таў. Бы лы кі раў нік дзяр жа вы сваю 

ві ну ад маў ляў. З 17 ліс та па да да 3 снеж ня 2018 го да ён 

ха ваў ся ў па соль стве Уруг вая, ад нак пас ля та го, як яму 

бы ло ад моў ле на ў за бес пя чэн ні пры тул ку, ён па кі нуў 

рэ зі дэн цыю.

Ця пе раш ні прэ зі дэнт Пе ру Мар цін Віс ка ра ў «Тві тэ ры» 

вы ка заў спа чу ван ні ў су вя зі са смер цю Ала на Гар сія.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Га тоў насць 
па ўсіх 

на прам ках
Па ся джэн не Рэс пуб лі кан ска га ар га ні-

за цый на га ка мі тэ та па пад рых тоў цы 

і пра вя дзен ні ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да прай шло пад стар шын ствам 

прэм' ер-мі ніст ра Сяр гея Ру ма са.

На па ся джэн ні быў раз гле джа ны ход 

ра бот па пад рых тоў цы аб' ек та для ар-

га ні за цыі хар ча ван ня ўдзель ні каў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у 

Вёс цы спарт сме наў. Так са ма за слу ха ны дак ла ды пра га тоў-

насць На цы я наль на га алім пій ска га ста ды ё на «Ды на ма» да 

пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў Гуль няў, доб ра ўпа рад ка ван-

не тэ ры то рыі Мін ска, ра монт да рог, тра ту а раў, пры вя дзен-

не ў на леж ны стан бу дын каў. Акра мя та го, раз гле джа ны 

пы тан ні пры цяг нен ня сцю ар даў да пра вя дзен ня Гуль няў і 

куль тур ная пра гра ма фо ру му.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

НА СУ ВЯ ЗІ З УЛА ДАЙ
20 кра са ві ка ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме 

ад бу дуц ца тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі. 

У су бо ту з 9.00 да 12.00 на зван кі ад ка жуць:

стар шы ня БРЭСЦ КА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Юрый Іо сі фа віч НАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Але на 

Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 

Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Іван 

Ста ні сла ва віч МАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк-

сандр Пят ро віч КРЭ ПАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

На двор'еНа двор'е

Со неч на, але мес ца мі 
дож джык

У вы хад ныя бу дзе цёп ла — 
да плюс 19 гра ду саў

Скан ды наў скі ан ты цык лон на гэ тым тыд ні ўпар та 

ўтрым лі ваў уплыў на на двор'е ў на шай кра і не. 

Ат мас фер ныя фран ты, якія ссоў ва лі ся па яго 

пе ры фе рыі, за кра ну лі ў асноў ным паў днё выя 

ра ё ны кра і ны. Там у най больш іс тот ныя апад кі 

прай шлі па паў днё вым ус хо дзе Го мель скай 

воб лас ці. А вось па на чах мес ца мі тэм пе ра ту ра 

па ні жа ец ца да сла ба ад моў ных зна чэн няў. Удзень 

па вет ра доб ра вы гра ва ец ца і тэм пе ра тур ны 

фон утрым лі ва ец ца на 1—4 гра ду сы вы шэй за 

клі ма тыч ную нор му, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 

і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У апош ні дзень пра цоў на га тыд ня на двор'е бу дзе па-ра-

ней ша му вы зна чаць ан ты цык лон, але ўжо ў вы хад ныя дні 

яго ўплыў асла бее. Тэ ры то рыя кра і ны апы нец ца пад уплы-

вам ма ла ак тыў ных ат мас фер ных фран тоў, так што мес ца мі 

не абы дзец ца без даж джоў. Сён ня ўдзень бу дзе пе ра важ на 

без апад каў. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе 

ад плюс 12 да плюс 17 гра ду саў, па за ха дзе кра і ны па вет ра 

пра грэ ец ца да 19 цяп ла.

У ноч на су бо ту бу дзе пе ра важ на без апад каў. Ра ні цай 

і ўдзень ат мас фер ны фронт пры ня се мес ца мі па кра і не 

ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ў 

асноў ным скла дзе 1—6 цяп ла, але пры пра яс нен нях мес ца-

мі па ні зіц ца да ну ля — мі нус 3 гра ду саў. Удзень тэм пе ра ту ра 

бу дзе зна хо дзіц ца ў ме жах ад плюс 11 гра ду саў па паў ноч-

ным ус хо дзе да 19 цяп ла па паў днё вым за ха дзе кра і ны. 

У ня дзе лю пад уплы вам фран таль на га раз дзе ла мес ца мі 

па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да 7 цяп ла, удзень па кра і не 

бу дзе ад плюс 11 да плюс 18 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

па ня дзе лак уна чы і ра ні цай мес ца мі па паўд нё ва-за ход няй 

част цы кра і ны не абы дзец ца без ка рот ка ча со вых даж джоў. 

Удзень тэ ры то рыя на ша га рэ гі ё на апы нец ца пад уплы вам 

ан ты цык ло ну з цэнт рам над еў ра пей скай тэ ры то ры яй Ра сіі. 

Бу дзе пе ра важ на без апад каў. Уна чы і ра ні цай у асоб ных 

ра ё нах ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад ну ля да плюс 7 гра ду саў, удзень бу дзе ад плюс 

12 да плюс 18 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗГА РЭЎ ХРАМ
з-за спаль ван ня смец ця

Удзень у цэнтр апе ра тыў на га кі ра ван ня Га ра доц-

ка га пад раз дзя лен ня МНС ад муж чы ны па сту пі ла 

па ве дам лен не: га рыць храм у вёс цы Рам ні.

Ка лі да мес ца вы-

клі ку праз во сем хві лін 

пры бы лі ра та валь ні кі, 

бу ды нак па лаў ад кры-

тым по лы мем. Па ін-

фар ма цыі МНС, храм 

не экс плу а та ваў ся 

больш за 30 га доў. Дах 

у бу дын ка быў драў ля-

ны (дран ка) на та кіх 

жа ла тах, вок ны бы лі 

за ка ло ча ны. Згод на з 

па пя рэд ні мі звест ка мі, 

храм Свя тых апоста-

лаў Пят ра і Паў ла 1896 го да па бу до вы ў 1998 го дзе быў 

пе ра да дзе ны Ві цеб ска му епар хі яль на му ўпраў лен ню пра-

ва слаў най царк вы.

Уста ноў ле на, што по лы мя пе ра кі ну ла ся на бу ды нак у 

вы ні ку не асця рож на га абы хо джан ня з аг нём пры спаль-

ван ні смец ця — пе рай шло на су хую рас лін насць. Ні хто не 

па цяр пеў. У вы ні ку па жа ру зні шча ны дах хра ма, сто ле вае 

пе ра крыц це, па шко джа ны сце ны бу дын ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Да кан ца мая транс парт ны парк Мін ска па поў ніц-

ца 328 аў то бу са мі і 60 элект ро бу са мі, боль шая част-

ка тэх ні кі ўжо па сту пі ла. Пра гэ та па ве да міў пер шы 

на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра ДП «Мінск транс» 

Алег ДЗЮ БЕН КА, пе рад ае Бел ТА. «Гэ тая тэх ні ка бу дзе 

за дзей ні ча на ў тым лі ку ў аб слу гоў ван ні ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў. На сён няш ні дзень мы атры ма лі 283 аў то бу сы. 

Так са ма па сту пі лі 28 доў гіх элект ро бу саў пад вы ша най 

ёміс тас ці і тры ка рот кія. Да кан ца мая па він ны атры-

маць яшчэ 25 ка рот кіх элект ро бу саў», — ска заў Алег 

Дзю бен ка. Уся го ў Мін ску ёсць 137 трам ва яў, 801 тра-

лей бус і 1560 аў то бу саў. Ся рэд ні ўзрост тра лей бу саў і 

аў то бу саў — 9,5 го да (пры тэр мі не служ бы 10 га доў), 

трам ва яў — 11 га доў (пры тэр мі не служ бы 15).

 Куль тур на-за баў ляль ныя пра гра мы ад на ві лі ся 

на тан ца валь най ве ран дзе «Су стрэ ча» ў мін скім пар ку 

куль ту ры і ад па чын ку ім. Ча люс кін цаў, па ве да мі лі БелТА 

ва ўпраў лен ні «Га рад скія пар кі» УП «Мінск зя лён буд». 

Танц пля цоў ка ў пар ку Ча люс кін цаў — па пу ляр нае мес-

ца ад па чын ку га ра джан. Кож ны тан ца валь ны ве чар 

збі рае ад 500 да 800 ча ла век 45 га доў і ста рэй шых. 

Са ма му па жы ло му гос цю споў ні ла ся 92 га ды. Адзі ная 

ў го ра дзе ад кры тая тан ца валь ная ве ран да дзей ні чае ў 

пар ку Ча люс кін цаў з 1979-га. У лі пе ні мі ну ла га го да яна 

ад кры ла ся пас ля рэ кан струк цыі.

Прад стаў ні кі кі тай скіх ме дыя 

з 15 да 20 кра са ві ка гас цю юць у 

на шай кра і не, на вед ва ю чы роз-

ныя аб' ек ты як у бе ла рус кай ста-

лі цы, так і ў рэ гі ё нах.

У рам ках ар га ні за ва на га прэс-ту-

ра яны ўжо па бы ва лі ў Кі тай ска-бе ла-

рус кім ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі кі 

ка мень», рэ сурс ным цэнт ры Эка Тэх-

на Парк — Вол ма, на ву ко ва-тэх ніч ным 

пар ку БНТУ «Па лі тэх нік». У Мін скім 

дзяр жаў ным лінг віс тыч ным уні вер сі-

тэ це кі тай скія жур на ліс ты змаг лі па-

знаё міц ца з аду ка цый ным пра цэ сам на 

фа куль тэ це кі тай скай мо вы і куль ту ры, 

па гу та ры лі з пер шым на мес ні кам мі-

ніст ра аду ка цыі Бе ла ру сі Іры най Ста-

ра вой та вай і кі раў ніц твам ВНУ.

Зна ём ства з «аду ка цый най тэ май» 

пра цяг ну ла ся на гро дзен скай зям лі, дзе 

ва ўні вер сі тэ це імя Ян кі Ку па лы ву чац-

ца су ай чын ні кі гас цей. Пры чым на ўсіх 

уз роў нях атры ман ня аду ка цыі: ад пад-

рых тоў ча га ад дзя лен ня да ас пі ран ту ры. 

Акра мя та го, тут раз ві ва юц ца не каль кі 

су мес ных на ву ко вых пра ек таў. Ра зам з 

тым вы ву чэн не мо вы мае ўза ем ны ха-

рак тар: ка ля 200 бе ла рус кіх сту дэн таў 

вы ву ча юць кі тай скую мо ву на роз ных 

уз роў нях. Гэ та мо гуць быць кур сы ў ка-

бі не це Кан фу цыя ці вы ву чэн не кі тай-

скай мо вы як пер шай за меж най для 

сту дэн таў, якія зай ма юц ца на спе цы-

яль нас ці «Лінг віс тыч нае за бес пя чэн не 

між куль тур ных ка му ні ка цый».

Пе ра ва гі якас най і на ту раль най 

бе ла рус кай пра дук цыі кі тай скія гос-

ці змаг лі ў лі та раль ным сэн се аца ніць 

на смак, на ве даў шы прад пры ем ствы 

«Ма лоч ны мір» і «Бел лакт».

А з ба га тай куль тур на-гіс та рыч най 

спад чы най кі тай скія гос ці ме лі маг чы-

масць па зна ё міц ца блі жэй пад час на-

вед ван ня зам ка ва га комп лек су «Мір» 

і пе шай пра гул кі па гіс та рыч ных мяс-

ці нах цэнт ра Грод на.

На су стрэ чы з кі раў ніц твам воб лас ці 

жур на ліс таў больш за ўсё ці ка ві лі пы-

тан ні су пра цоў ніц тва Гро дзен шчы ны 

з рэ гі ё на мі Кі тая. Прад стаў ні кі мас ме-

дыя змаг лі да ве дац ца, як рэа лі зу юц ца 

з удзе лам кі тай ска га ка пі та лу ча ты ры 

ін вест пра ек ты. У пры ват нас ці, кі тай-

ская кам па нія вы ку пі ла ў аб лас ным 

цэнт ры 16-па вяр хо вы бу ды нак бы лой 

гас ці ні цы «Грод на». За раз вя дзец ца 

яго рэ кан струк цыя: тут з'я вяц ца га-

тэль, рэ ста ран, ганд лё выя і офіс ныя 

па мяш кан ні.

У СЭЗ «Грод на ін вест» так са ма за-

рэ гіст ра ва ны рэ зі дэнт з Кі тая, які пла-

нуе рэа лі за цыю ін вест пра ек та ў сфе ры 

ла гіс ты кі. Гэ ты на пра мак су пра цоў ніц-

тва — адзін з са мых перс пек тыў ных, 

ад зна чыў на су стрэ чы стар шы ня Гро-

дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Краў цоў, па ве дам ляе Бел ТА. 

У Грод не так са ма ад кры ты цэнтр 

тра ды цый най кі тай скай ме ды цы ны 

і ганд лё ва-вы ста вач ны цэнтр, дзе 

прад стаў ле ны та ва ры з Кі тая. Пра ек-

ты рэа лі зу юц ца су мес на з парт нё ра мі 

з кі тай скай пра він цыі Гань су, з якой 

Гро дзен скую воб ласць звяз ва юць па-

бра цім скія ад но сі ны.

— Кі тай у апош нія га ды для рэ гі ё-

на важ ны ганд лё ва-эка на міч ны парт-

нёр. Пла ны па раз віц ці су пра цоў ніц тва 

ў нас да стат ко ва вя лі кія. Па вы ні ках 

2018 го да та ва ра аба рот склаў ка ля 

200 міль ё наў до лараў. Маг чы ма, ліч ба 

і не са мая вя лі кая, ад нак ад зна ча ем 

што га до вы рост гэ та га па каз чы ка. Усё 

больш і больш прад пры ем стваў рэ гі ё на 

на ладж ва юць су вя зі з кі тай скі мі парт нё-

ра мі, — ад зна чыў Ула дзі мір Краў цоў.

Ён пад крэс ліў, што ды на міч на раз-

ві ва юц ца ад но сі ны ў аду ка цыі і куль ту-

ры. Яшчэ ад на перс пек тыў ная сфе ра 

су пра цоў ніц тва — ту рызм.

Зна ём ства з Сі ня во кай пра цяг ва-

ец ца.

КІ ТАЙ СКІЯ ЖУР НА ЛІС ТЫ ЗНА Ё МЯЦ ЦА З СІ НЯ ВО КАЙ


