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Каля 500 най ба га цей шых 
лю дзей у све це стра ці лі 
за дзень $35 млрд

Гэ та ад бы ло ся з-за скан да лаў, звя за-
ных з прэ зі дэн там ЗША До наль дам Трам-
пам, вы ні кае з да ных ін дэк са Bloomberg 
Bіllіonaіres Іndex. Аме ры кан скія фон да выя 
ін дэк сы ўпа лі пас ля на він аб зваль нен ні 
прэ зі дэн там ЗША ды рэк та ра ФБР Джэй-
мса Ко мі і рас сле да ван ні пра су вя зі Трам-
па з Ра сі яй. Як ста ла вя до ма, са мы ба га-
ты ча ла век, па вер сіі агенц тва, Біл Гейтс 
стра ціў $1 млрд за адзін дзень. У сваю 
чар гу, за сна валь нік Amazon Джэф Без ас, 
чый ка пі тал ацэнь ва ец ца ў $83,6 млрд, 
стра ціў $1,7 млрд. Больш за ўсё страт ад 
па лі тыч ных скан да лаў з Трам пам па нёс 
за сна валь нік са цы яль най сет кі «Фэйс-
бук» Марк Цу кер берг: за адзін дзень ён 
стра ціў $2 млрд з-за па дзен няў ак цый 
яго кам па ніі.

Ма сул мо гуць па кі нуць 
да 200 ты сяч ча ла век 
з-за ба ёў у го ра дзе

Між на род ная ар га ні за цыя па міг ра цыі 
па ве да мі ла, што ка ля 370 ты сяч ча ла век 
у Іра ку вы му ша на па кі ну лі свае да мы 
за сем ме ся цаў з па чат ку апе ра цыі па 

вы зва лен ні Ма су ла ад ба е ві коў ІД. «Па 
ме ры та го як ін тэн сіў насць ва ен ных апе-
ра цый на рас тае і яны на блі жа юц ца да 
ста рой част кі Ма су ла, мы ча ка ем, што 
яшчэ да 200 ты сяч ча ла век па кі нуць ра-
ён», — пры во дзіць агенц тва «Рэй тэр» 
сло вы ка ар ды на та ра гу ма ні тар ных пра-
грам ААН па Іра ку Ліз Гран дэ. Ця пер 
ірак скія ва ен ныя і ка а лі цыя на ча ле з 
ЗША пра вод зяць апе ра цыю па вы зва-
лен ні Ма су ла.

Кі тай аб вяс ціў аб па чат ку 
но вай вуг ле ва да род най 
рэ ва лю цыі

Кі тай скія наф-
та ві кі пер шы мі ў 
све це зда бы лі са 
дна Паўд нё ва-Кі-
тай ска га мо ра 
«га ру чы лёд» — 
гід рат пры род-
на га га зу. «Гэ та 
бу дзе та кой жа буй ной па дзе яй, як слан-
ца вая рэ ва лю цыя, што ад бы ла ся ра ней 
у ЗША», — за явіў на мес нік упраў лен ня 
геа ла гіч ных да сле да ван няў Мі ніс тэр ства 
зя мель ных і пры род ных рэ сур саў КНР 
Лі Цзінь фа. Адзін ку біч ны метр гід ра ту 
эк ві ва лент ны 160 ку біч ным мет рам пры-

род на га га зу ў га за па доб ным ста не (на 
100 літ рах га зу аў та ма біль мо жа пра ехаць 
300 кі ла мет раў, та ды як на 100 літ рах «га-
ру ча га лё ду» — 50 ты сяч кі ла мет раў). 
Ра бо ты па зда бы чы пры род на га рэ сур су 
вя дуц ца і ін шы мі кра і на мі, у пры ват нас ці 
Ка на дай і Япо ні яй, ад нак па куль толь кі Кі-
таю ўда ло ся да стаць гід рат з дна мо ра.

РПЦ за клі ка ла Дзярж ду му 
за ка на даў ча пры знаць 
абор ты за бой ствам

На мес нік Но ва іе ру са лім ска га ма нас-
ты ра ар хі манд рыт Фе а фі лакт за клі каў 
дэ пу та таў Дзярж ду мы на за ка на даў чым 
уз роў ні пры знаць абор ты за бой ствам і 
за ба ра ніць іх, па ве дам ляе РБК. «Аборт 
па ві нен быць пры зна ны за бой ствам. На 
гэ ты за кон усё ж та кі трэ ба звяр нуць ува-
гу, і ён па ві нен быць пры ня ты», — ска заў 
ар хі манд рыт на па ся джэн ні між фрак цый-
най ра бо чай гру пы Дзярж ду мы па аба ро-
не хрыс ці ян скіх каш тоў нас цяў. Між тым 
у снеж ні мі ну ла га го да экс перт ная гру па 
пры ўра дзе РФ ад хі лі ла іні цы я ты ву аб 
вы клю чэн ні абор таў з сіс тэ мы аба вяз ко-
ва га ме ды цын ска га стра ха ван ня. Та ды 
ва ўра дзе за яві лі, што ні гра мад ства, ні 
дзяр жа ва не ма е пра ва пры маць «лю да-
ед скія ра шэн ні».

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Аб гэ тым учо ра 

за явіў Стар шы ня 

Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду 

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ 

на су стрэ чы з па сла мі 

дзяр жаў — 

чле наў Цэнтраль на-

Еўрапей скай іні цы я ты вы. 

На ра бо чай на ра дзе 

аб мяр коў ва лі пы тан ні 

па пад рых тоў цы 

і пра вя дзен ні 

па ся джэн ня 

Пар ла менц ка га ка мі тэ та.

Цэнт раль най тэ май па ся-

джэн ня ста не «Ін тэ ле кту а лі-

за цыя эка но мі кі ў рэ гі ё не ЦЕІ: 

іна ва цый ная вы твор часць, кі-

ра ван не і ча ла ве чы ка пі тал». 

На сён няш ні дзень у су стрэ-

чы па га дзі лі ся пры няць удзел 
11 кра ін. «Па на яў ных у мя не 
сён ня звест ках, па цвяр джэн не 
ёсць ад Аў стрыі, Іта ліі, Сер біі, 
Сла ве ніі, Ру мы ніі, Поль шчы, 
Мал до вы, Хар ва тыі, Бал га рыі, 
Сла ва кіі і Венг рыі», — па ве да-
міў Мі ха іл Мясніковіч.

— Мы, вя до ма, вель мі за-
ці каў ле ны ў тым, каб як ма га 
ак тыў ней уклю чац ца ў эка-
на міч ныя і са цы яль ныя су вя-
зі ў Еў ро пе, — ска заў спі кер 
верх няй па ла ты. — У пер шую 
чар гу гэ та Цэнт раль ная і Ус-

ход няя Еў ро па, па коль кі ЦЕІ 

прад стаў ляе ме на ві та гэ тае 

ко ла дзяр жаў.

Кі раў нік Са ве та Рэс пуб лі-

кі так са ма да даў, што ўся го 
ў пра гра ме пла ну ец ца больш 
за 20 ме ра пры ем стваў, пры 
гэ тым част ка з іх прой дзе не 
ў Бе ла ру сі, а ў Ве не, Ве не-
цыі, За льцбур гу і ін шых еў ра-
пей скіх га ра дах. 8 чэр ве ня ў 
Мін ску прой дзе мі ніс тэр ская 
кан фе рэн цыя па тэ ма ты цы 
ўза е ма су вя зяў і су мя шчаль-
нас ці ў рэ гі ё не ЦЕІ «На вод-
зя чы мас ты па між Еў ро пай і 
Азі яй», а 22 чэр ве ня ў ста лі цы 

ад бу дзец ца су стрэ ча мі ніст раў 

за меж ных спраў кра ін Цэнт-

раль на-Еў ра пей скай іні цы я ты-

вы. Акра мя та го, у ліс та па дзе ў 

Мін ску пла ну ец ца па ся джэн не 

Пар ла менц кай асамб леі ЦЕІ.

Цэнт раль на-Еў ра пей ская 

іні цы я ты ва — гэ та ар га ні за-

цыя, ство ра ная ў 1989 го дзе 

для са дзей ні чан ня раз віц цю 
ўстой лі вых су вя зяў па між дзяр-
жа ва мі Цэнт раль най, За ход няй 
і Ус ход няй Еў ро пы ў га лі не па-
лі ты кі, эка но мі кі і куль ту ры, а 
так са ма для не да пу шчэн ня 
з'яў лен ня но вых раз дзя ляль-
ных лі ній у еў ра пей скім рэ гі-
ё не. Сён ня ў ЦЕІ на ліч ва ец ца 
18 кра ін-удзель ніц. Бе ла русь 

ста ла чле нам ар га ні за цыі ў 

чэр ве ні 1996 го да, а ў 2017-м 

упер шы ню пры ня ла на ся бе мі-

сію стар шын ства ў фо ру ме.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. 
lukashevich@zvіazda.by



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Я вель мі ца ню тваю па зі цыю па 

Бе ла ру сі ўво гу ле, — ад зна чыў бе ла рус-
кі Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся да вы со ка га 
гос ця.

— Сут насць гэ тай па зі цыі ў тым, што 
Та міс лаў Ні ка ліч яшчэ да свай го абран ня 
Прэ зі дэн там пры яз джаў у Бе ла русь і не 
прос та пры яз джаў, а ад кры та, сум лен на 
і прын цы по ва пад трым лі ва ю чы Бе ла русь, 
зай маў жорст кую па зі цыю па аба ро не ін та-
рэ саў бе ла рус ка га на ро да, — рас тлу ма чыў 
Аляксандр Лукашэнка. — Гэ та га лоў нае, 
та му што прэ зі дэн та мі мы аба вя за ны су-
пра цоў ні чаць: па да ба ем ся мы адзін ад на-
му, не па да ба ем ся, па да ба ец ца дзяр жаў-
нае ўлад ка ван не той ці ін шай кра і ны або 
не па да ба ец ца... Мы па він ны ўспры маць 
рэ аль на. А вось прос та як ча ла век — да 
абран ня — Таміс лаў Ні ка ліч быў асаб лі вым 
у ад но сі нах да на шай кра і ны.

Сер бія вы дзя ляе ся род пры яры тэ таў у 
знеш няй па лі ты цы ў пер шую чар гу ўступ-
лен не ў Еў ра са юз. Тым не менш дзяр жа ва 
заў сё ды імк ну ла ся пад трым лі ваць шчы-
рыя ад но сі ны з Бе ла рус сю. Так, у мі ну-
лым го дзе дзяр жа ва ў лі ку вась мі кра ін, 
што не ўва хо дзяць у ЕС, да лу чы ла ся да 
ра шэн ня Са ве та ЕС аб зняц ці санк цый у 
ад но сі нах да шэ ра гу бе ла рус кіх кам па ній 
і гра ма дзян.

ФУН ДА МЕНТ БУ ДЗЕ 
ЎМА ЦОЎ ВАЦ ЦА

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, уз-
на га ро да, якую ён уру чыў Та міс ла ву Ні-
ка лі чу, — цал кам за слу жа ная:

— Тут ня ма ні я кіх умоў нас цяў, тут ня-
ма ні чо га, што звя за на з па са дай Прэ зі-
дэн та... Хоць і не без гэ та га. Бо ка лі ця бе 
аб ра лі Прэ зі дэн там Сер біі, мы здзейс ні лі 

тое, што па він ны бы лі даў но здзейс ніць, 
пры мі ну лых кі раў ні ках Сер біі. Бо як бы ні 
склад ва ла ся аб ста ноў ка, сі ту а цыя ў Сер-
біі і Бе ла ру сі, мы, на шы на ро ды заў сё-
ды цяг ну лі ся адзін да ад на го. Прэ зі дэн ты 
не заў сё ды ад люст роў ва лі гэ тыя ду мы і 
спа дзя ван ні. І з абран нем Прэ зі дэн там 
Сер біі ця бе ў нас ад чу валь на змя ні лі ся 
ад но сі ны.

У апош нія га ды ак ты ві за ва ла ся су-
пра цоў ніц тва па між рэ гі ё на мі Бе ла ру сі і 
Сер біі. 15 на шых га ра доў, у тым лі ку ўсе 
аб лас ныя цэнт ры, усталявалі па бра цім скія 
і парт нёр скія су вя зі з га ра да мі Сер біі. У 
мі ну лым чэр ве ні ў Мін ску ўпер шы ню бы лі 
пра ве дзе ны Дні Бялг ра да. Вя дзец ца ра-
бо та па ар га ні за цыі і пра вя дзен ні Дзён 
Мін ска ў Бялг ра дзе — пла ну ец ца, што яны 
прой дуць з 5 па 7 чэр ве ня.

Трэ ба ска заць, што гэ ты ме сяц — 
апош ні для Та міс ла ва Ні ка лі ча на па са-
дзе кі раў ні ка Сер біі. 31 мая за сту піць на 
па са ду Прэ зі дэн та Аляк сандр Ву чыч, які 
пе ра мог на прэ зі дэнц кіх вы ба рах дру го га 
кра са ві ка. За раз Аляк сандр Ву чыч з'яў ля-
ец ца Стар шы нёй ура да.

— Мы су стра ка лі ся ў Пе кі не з абра ным 
Прэ зі дэн там Сер біі Ву чы чам, — рас ка заў 
кі раў нік Бе ла ру сі. — Я за ўва жыў, што той 
фун да мент, які мы за кла лі ў асно ву ад наў-
лен ня на шых сяб роў скіх ад но сін — па між 
на шы мі на ро да мі, пра ва слаў ны мі на ро-
да мі Сер біі і Бе ла ру сі, — гэ ты фун да мент 
ума цоў ва ец ца. Я ба чу гэ та па абра ным 
Прэ зі дэн це. Ён цал кам на стро е ны гэ так 
жа, як і ты, пра вод зя чы па лі ты ку на ша га 
сяб роў ства.

АБ' ЁМЫ РАС ТУЦЬ
Та ва ра зва рот па між дзяр жа ва мі па куль 

не вя лі кі — ад нос на. У той жа час ап ты мізм 
уся ляе ста ноў чая тэн дэн цыя: дзя ку ю чы 

па гад нен ню аб зо не сва бод на га ганд лю 
за сем га доў Бе ла русь і Сер бія на рас ці лі 
та ва ра зва рот амаль у пяць ра зоў — да 
250 міль ё наў до ла раў.

На пра ця гу сту дзе ня—са ка ві ка бя гу-
ча га го да так са ма на зі раў ся рост та ва ра-
зва ро ту — мы на тар га ва лі больш чым на 
чвэрць у па раў на нні з ад па вед ным пе ры-
я дам 2016-га. Пры гэ тым па вя ліч ва ец ца 
і аб' ём бе ла рус ка га экс пар ту ў Сер бію. 
Уво гу ле, у су пра цоў ніц тве з гэ тай кра і най 
саль да для нас склад ва ец ца ста ноў чым.

— Та ва ра зва рот у нас не вель мі што, 
але яго ўво гу ле не бы ло! — звяр нуў ува-
гу Аляк сандр Лу ка шэн ка. — І ён у ра зы 
па вя лі чыў ся за апош нія га ды. У нас ня ма 
за кры тых тэм. Вы па він ны ве даць, што 
мы заў сё ды з лю боўю і па ва гай ста ві лі ся 
да сер баў і бу дзем пры трым лі вац ца та кой 
па лі ты кі. А ця бе, Та міс лаў, я пра шу да лё ка 
не ады хо дзіць ад на шых ад но сін, тры маць 
іх на ві да во ку і пры яз джаць у Бе ла русь 
час цей, пад каз ваць па-сяб роў ску, што не 
так, на што трэ ба бы ло б звяр нуць ува гу. 
Ду маю, што Та міс лаў ста не доб рым па-
слом доб рай во лі серб ска га і бе ла рус ка га 
на ро даў у імя ўма ца ван ня на ша га сяб роў-
ства. Я на гэ та вель мі раз ліч ваю.

Таміс лаў Ні ка ліч па дзя ка ваў за ўзна га-
ро ду і вы со ка аца ніў стаў лен не Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі да Сер біі. Па яго сло вах, тое, 
што Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў Сер-
бію пад час бам бар дзі ро вак НА ТА, ні ко лі 
не бу дзе за бы та. Та міс лаў Ні ка ліч так са ма 
па цвер дзіў, што бу ду чы серб скі Прэ зі дэнт, 
з якім яны зна ё мыя 25 га доў, пра цяг не 
пра ца ваць над раз віц цём бе ла рус ка-серб-
скіх ад но сін. Так са ма кі раў нік Сер біі пад-
крэс ліў, што яны ра зам з Аляк санд рам 
Лу ка шэн кам пад ня лі двух ба ко выя ад но-
сі ны на вель мі вы со кі ўзро вень.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

НАДЗЕЙНЫ ПАРТ НЁР І ВЯЛІКІ СЯБАР

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  
Ка рыс ныя су вя зі

Па ся джэн не Пар ла менц ка га ка мі тэ та ЦЕІ ад бу дзец ца 30 мая ў ста лі цы

Ва ўра дзеВа ўра дзе  

Пра ца да па ма гае 
вы пра віц ца

Прак ты ку ра бо ты скла да ных пад лет каў у студ-

ат ра дах трэ ба пад трым лі ваць і раз ві ваць. Пра 

гэ та за явіў Ва сіль ЖАР КО, на мес нік прэм' ер-

мі ніст ра Бе ла ру сі, пад час па ся джэн ня Ка мі сіі 

па спра вах не паў на лет ніх пры Са ве це Мі ніст-

раў Бе ла ру сі.

Пад час па ся джэн ня раз гля да лі ся пы тан ні аб пра-
фі лак тыч най ра бо це з на ву чэн ца мі пра фе сій на-тэх-
ніч най і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, а так са ма 
во пыт ра бо ты ў сту дэнц кіх атра дах з пад лет ка мі, 
якія ста яць на ўлі ку ў Ка мі сіі. «Коль касць пра ва па-
ру шэн няў, здзейс не ных не паў на лет ні мі, па вы ні ках 
ча ты рох ме ся цаў у бя гу чым го дзе зні зі ла ся на 15% 
у па раў на нні з мі ну лым го дам — з 711 да 599. Амаль 
па ло ва з гэ тых зла чын стваў здзейс не на на ву чэн ца-
мі лі цэ яў і ка ле джаў. У асноў ным імі ўчы ня юц ца кра-
дзя жы — 40%, ху лі ган ствы — 19% і не за кон ны аба-
рот нар ко ты каў — 8,6%», — па ве да міў ві цэ-прэм' ер. 
Для вы праў лен ня сі ту а цыі, лі чыць Ва сіль Жар ко, 
трэ ба за дзей ні чаць усе рэ зер вы — сям'ю, пе да го гаў, 
ра зум на вы бу да ваць ін ды ві ду аль ную ра бо ту з на ву-
чэн ца мі, не аб ход на аца ніць эфек тыў насць ра бо ты 
са цы яль на-пе да га гіч ных, псі ха ла гіч ных служ баў 
уста ноў аду ка цыі.

Ад нак і ў гэ тай сфе ры іс ну юць пэў ныя хі бы. Ча-
сам пад вы гля дам сту дэнц кіх атра даў афарм ля-
юц ца ін ды ві ду аль нае пра ца ўлад ка ван не на ву чэн-
цаў, ча со вая пра цоў ная за ня тасць, ар га ні за ва ная 
за кошт фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва. 
«Па звест ках Ге не раль най пра ку ра ту ры, толь кі ў 
мі ну лым го дзе ў го ра дзе Мін ску бы ло вы яў ле на 
40 фар маль ных сту дэнц кіх атра даў коль кас цю ка-
ля 1000 ча ла век. Мі на ду ка цыі не аб ход на за бяс пе-
чыць больш жорст кі і дзейс ны кант роль та кіх пы тан-
няў», — пад су ма ваў Ва сіль Жар ко.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by



Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  

Акрэ ды та цыя 
на се сію ПА АБ СЕ 

па ча ла ся
У лі пе ні ў Мін ску прой дзе 26-я се сія Пар ла-

менц кай асамб леі Ар га ні за цыі па бяс пе цы і 
су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе. Як па ве да міў пад-
час бры фін гу на чаль нік упраў лен ня ін фар ма-
цыі — прэс-сак ра тар МЗС Дзміт рый МІ РОН-
ЧЫК, тра ды цый на па ся джэн ні се сіі ПА АБ СЕ 
шы ро ка асвят ля юц ца ў срод ках ма са вай ін-
фар ма цыі.

— Спа дзя ём ся, што і гэ ты год не ста не вы клю-
чэн нем, — ска заў прэс-сак ра тар знеш не па лі тыч на га 
ве дам ства. — МЗС Бе ла ру сі ра зам з Між на род ным 
сак ра та ры я там Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ бу дзе 
ра біць усё маг чы мае, каб за бяс пе чыць кам форт ныя 
ўмо вы пра цы для прад стаў ні коў за меж ных і ай чын-
ных СМІ пад час се сіі.

Ад крыц цё пе ра но сяць
Ад крыц цё ад дзя лен ня па соль ства Ні дэр лан даў 

у Бе ла ру сі, якое пла на ва ла ся пра вес ці ў на ступ ны 
па ня дзе лак, ад клад ва ец ца па прось бе ні дэр ланд-
ска га бо ку. Та кую ін фар ма цыю агу чыў Дзміт рый 
Мі рон чык, ад каз ва ю чы на пы тан не, хто з прад стаў-
ні коў кі раў ніц тва на ша га МЗС бу дзе ўдзель ні чаць 
у зга да ным ме ра пры ем стве і ці атры ма юць на яго 
за пра шэн не СМІ.

— На жаль, гэ та цы ры мо нія пе ра не се на па прось-
бе ні дэр ланд ска га бо ку па цал кам аб' ек тыў ных аб-
ста ві нах, звя за ных са ста нам зда роўя вы со ка га 
гос ця, пры езд яко га ў Бе ла русь для ад крыц ця ад-
дзя лен ня па соль ства пла на ваў ся. Але мы ча ка ем, і, 
без умоў на, за про сім на ме ра пры ем ства прэ су.

Дзміт рый Мі рон чык так са ма зга даў той ап ты міс-
тыч ны факт, што дып ла ма тыч ная пры сут насць у 
Бе ла ру сі па ста ян на па шы ра ец ца за кошт знач ных і 
ці ка вых для нас з ганд лё ва-эка на міч на га і па лі тыч-
на га пунк ту гле джан ня кра ін. Так, у мі ну лым го дзе 
ў Бе ла ру сі бы ло ад кры та па соль ства Аў стрыі. Гэ та 
па дзея тым больш знач ная, што ад бы ла ся на фо не 
за крыц ця Аў стрый скай Рэс пуб лі кай па соль стваў у 
шэ ра гу бліз кіх да нас дзяр жаў.

Для бе ла ру саў — 
без на ступ стваў

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб маг чы мым уплы ве 
на бе ла ру саў, якія хо чуць пе ра ся чы ўкра ін скую мя-
жу, ня даў ня га пад пі сан ня да ку мен та аб бяз ві за вым 
рэ жы ме па між Укра і най і ЕС, Дзміт рый Мі рон чык 
за пэў ніў, што для на шай кра і ны гэ та па дзея не ня се 
ні я кіх на ступ стваў.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zvіazda.by




