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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У ШАС ПА ПЯ РЭ ДЗІ ЛІ ПРА ПА ГРО ЗУ 
АБ' ЯД НАН НЯ ІД І «АЛЬ-КА І ДЫ»

Тэ ра рыс тыч ныя гру поў кі «Іс-

лам ская дзяр жа ва» і «Аль-Ка-

і да» мо гуць аб' яд нац ца, за явіў 

ды рэк тар вы ка наў ча га ка мі тэ та 

рэ гі я наль най ан ты тэ ра рыс тыч-

най струк ту ры Шан хай скай ар-

га ні за цыі су пра цоў ніц тва (ШАС) 

Яў ген Сы со еў на ан ты тэ ра рыс-

тыч ным фо ру ме ў Крас на яр ску. Па вод ле яго слоў, у Аф-

га ні ста не скан цэнт ра ва на вя лі кая коль касць ба е ві коў, 

якія ра ней ва я ва лі на Бліз кім Ус хо дзе. Усе яны га то выя 

пра цяг ваць сваю дзей насць. Сён ня ІД рых туе і пе ра кід-

вае гру пы ў Еў ро пу, Цэнт раль ную і Паўд нё ва-Ус ход нюю 

Азію, Ра сію. Як ад зна чыў Сы со еў, яны час та прак ты ку юць 

так ты ку вы пад ко ва га вы ба ру мэ таў на па даў у буй ных ме-

га по лі сах з вы ка ры стан нем лю бых пад руч ных срод каў, 

ха лод най зброі, транс пар ту. Так са ма пры хіль ні кі тэ ра рыс-

таў пра хо дзяць ан лайн-на ву чан не. Па вод ле ін фар ма цыі 

Сы со е ва, ле тась ва ўсім све це тэ ра рыс та мі за бі та і па-

ра не на больш за 33 ты ся чы ча ла век. Уся го з 2014 го да 

па цяр пе ла 152 ты ся чы. У ся рэд нім што год ад бы ва ец ца 

больш за 1600 тэ рак таў.

ЗА НА ЗА РБА Е ВЫМ ЗА МА ЦА ВА ЛІ ПРА ВА 
ПА ЖЫЦ ЦЁ ВА ЎЗНА ЧАЛЬ ВАЦЬ СА ВЕТ 
БЯС ПЕ КІ КА ЗАХ СТА НА

Се нат Ка зах ста на ўхва ліў за ко на пра ект аб Са ве це 

бяс пе кі, які, у пры ват нас ці, за ма цоў вае пра ва за дзей ным 

прэ зі дэн там Нур сул та нам На за рба е вым па жыц цё ва ўзна-

чаль ваць Са вет бяс пе кі, пе рад ае РІА На ві ны. Акра мя гэ-

та га, за ко на пра ект на дзя ляе Са вет бяс пе кі ста ту сам кан-

сты ту цый на га ор га на, які ка ар ды нуе пра вя дзен не адзі най 

дзяр жаў най па лі ты кі ў сфе ры за бес пя чэн ня на цы я наль най 

бяс пе кі і аба ра на здоль нас ці ў мэ тах за ха ван ня ўнут ры па-

лі тыч най ста біль нас ці, аба ро ны кан сты ту цый на га ла ду, 

дзяр жаў най не за леж нас ці, тэ ры та ры яль най цэ лас нас ці і 

на цы я наль ных ін та рэ саў Ка зах ста на на між на род най арэ-

не. Склад Са ве та бяс пе кі пра па ну ец ца фар мі ра ваць прэ зі-

дэн там па ўзгад нен ні са стар шы нёй Са ве та бяс пе кі.

МЕР КЕЛЬ ПРЫ ЗНА ЛА СЯ, ШТО ЗА СТА ЛА СЯ 
КАНЦ ЛЕ РАМ З-ЗА ТРАМ ПА

Канц лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель у гу тар цы з ко ліш-

нім прэ зі дэн там ЗША Ба ра кам Аба мам рас па вя ла, што 

пай сці на чац вёр ты тэр мін на па са дзе канц ле ра ФРГ яна 

бы ла вы му ша ная, каб про ці дзей ні чаць До наль ду Трам пу 

пас ля яго абран ня. Пра гэ та па ве да міў са вет нік Аба мы па 

на цы я наль най бяс пе цы Бэн Род у сва ёй кні зе «Свет як ён 

ёсць», пе ра да юць «Вест кі». Вы трым кі з кні гі апуб лі ка ва-

ла The New York Tіmes. Так, на прык лад, у сва іх ме му а рах 

Родс пі ша, што пад час апош няй су стрэ чы Мер кель і Аба мы 

канц лер раз віт ва ла ся з ім са сля за мі. «Яна зу сім ад на», — 

пры во дзіць аў тар кні гі сло вы Ба ра ка Аба мы.

ДАЦ КІ ПАР ЛА МЕНТ ПРА ГА ЛА СА ВАЎ 
ЗА ЗА БА РО НУ НА ШЭН НЯ НІ КА БАЎ

Пар ла мент Да ніі адоб-

рыў пра па но ву ўра да за ба-

ра ніць на шэн не ў гра мад-

скіх мес цах га лаў ных ўбо-

раў, якія за кры ва юць твар. 

Пра гэ та па ве дам ляе Ра дыё 

Да ніі DR. За ба ро на на бу дзе 

моц 1 жніў ня гэ та га го да. 

У якас ці пры кла даў ад па вед ных га лаў ных убо раў на зы-

ва юц ца, у пры ват нас ці, ні каб, по кры ва «бур ка», а так са ма 

шап кі-мас кі «ба лак ла вы», якія па кі да юць ад кры ты мі толь кі 

во чы і рот. Па ру шэн не за ба ро ны пер шы раз пра па ну ец-

ца ка раць штра фам на су му ў ад ну ты ся чу дац кіх крон 

(157 до ла раў), мак сі маль ны штраф мо жа быць да 10 ты сяч 

крон (1568 до ла раў) пры паў тор ным па ру шэн ні.

На двор'еНа двор'е  

Плюс 30 і на ват вы шэй
У па ня дзе лак на ват уна чы бу дзе аж да 17 цяп ла

У пер шыя дні ле та па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны 

спя ко та кры ху спа дзе, а ў ноч на пят ні цу ў асоб ных 

ра ё нах Ві цеб скай і Ма гі лёў скай аб лас цей бы лі на ват 

сла быя за ма раз кі, але днём па вет ра зараз хут ка 

пра граваецца. У вы хад ныя ча ка ец ца па-лет ня му 

цёп лае, пе ра важ на без апад каў, на двор'е, 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.

Заўт ра бу дзе амаль без апад каў. Толь кі ў край ніх паўд нё ва-

за ход ніх ра ё нах кра і ны маг чы мыя ка рот ка ча со выя даж джы, 

мес ца мі на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

плюс 5 гра ду саў па край нім паў днё вым ус хо дзе да плюс 14 

па за ха дзе кра і ны. Днём — ад плюс 23 да плюс 28 гра ду саў. 

У ня дзе лю на тэ ры то рыю кра і ны пра цяг не па сту паць цёп лая 

па вет ра ная ма са з поўд ня Еў ро пы пе ра важ на без апад каў. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 10—15 цяп ла, удзень — 

да плюс 24—30 гра ду саў.

У па ня дзе лак за ха ва ец ца вель мі цёп лае на двор'е, але 

мес ца мі па кра і не ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, у 

дзён ныя га дзі ны ў асоб ных  ра ё нах — на валь ні цы. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 12—17 гра ду саў вы шэй за 

нуль. Удзень бу дзе 24—29 цяп ла, па паў днё вым за ха дзе 

кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да плюс 31 гра ду са.

Як па ве да мі лі рэ дак цыі клі ма то ла гі Бел гід ра ме та, май 

сё ле та вы даў ся вель мі цёп лы. У цэ лым за ме сяц тэм пе ра-

тур ны фон па кра і не на 3—4 гра ду сы пе ра вы сіў клі ма тыч-

ную нор му і ад па вя даў чэр вень скім па каз чы кам. Даж джоў 

у маі бы ло вель мі ма ла, амаль паў сюд на ад зна ча ец ца 

не да бор апад каў, у асоб ных ра ё нах кра і ны вы па ла менш 

за тра ці ну нор мы.

Сяр гей КУР КАЧ



Вы ключ на раз у год на на шых 

ву лі цах мож на па ба чыць школь ную 

фор му са вец кіх ча соў. За ста ец ца 

толь кі здзіў ляц ца, ад куль дзяў ча-

ты яе бя руць і хто яе столь кі га доў 

за хоў вае? Вы пуск ні цы 10-й ся рэд-

няй шко лы Пін ска Воль га Не вар і 

Ган на Ках нюк так са ма кра су юц-

ца ў ка рыч не вых су кен ках з бе-

лы мі фар туш ка мі. Воль га ка жа, 

што спе цы яль на па шы ла фор му 

да апош ня га зван ка, а Ган на раз-

да бы ла яе праз зна ё мых. «Тут 

усё так па зі тыў на, столь кі мо ла-

дзі. Ка лі рэс пуб лі кан скі апош ні 

зва нок ста не тра ды цы яй, бу дзе 

прос та вы дат на. Вось толь кі шка-

да, што да вя ло ся пра пус ціць свой 

школь ны зва нок апош ні: да ро га да 

ста лі цы ня бліз кая, — кан ста ту юць 

дзяў ча ты. — Але з на ша га го ра да 

на свя та тра пі лі ўся го 10 ча ла век, 

і мы — ся род шчас ліў чы каў...»

Мі ністр аду ка цыі Ігар КАР-

ПЕН КА, які на ве даў рэс пуб лі кан скі 

«Апош ні зва нок», вы ка заў упэў не-

насць, што боль шасць вы пуск ні коў 

цвёр да ве да юць, ку ды яны бу дуць 

па сту паць. Для яго апош ні школь-

ны зва нок пра зві неў у да лё кім 

1981 го дзе. «Я за кан чваў у По лац-

ку ся рэд нюю шко лу № 14. У мя не 

бы ла кан крэт ная мэ та — па сту піць 

у пе да га гіч ны ін сты тут на гіс та рыч-

ны фа куль тэт, якую я і ажыц ця віў. 

Цу доў на па мя таю той май скі дзень, 

апош ні зва нок і свой вы пуск ны ве-

чар. Шко ла — гэ та не за быў ныя ўра-

жан ні. Мы па сён ня пад трым лі ва ем 

ста сун кі з ад на клас ні ка мі, рэ гу ляр-

на збі ра ем ся на юбі лей ныя да ты».

Мі ністр па ра іў бу ду чым вы пуск-

ні кам удзя ляць ува гу ўсім прад-

ме там ад ноль ка ва, не за леж на ад 

та го, якую спе цы яль насць яны аб-

ра лі, та му што ў агуль на аду ка цый-

най шко ле фар мі ру ец ца ўсе ба ко ва 

раз ві тая асо ба. «Уво гу ле, жыц цё іх 

бу дзе яшчэ не ад ной чы эк за ме на-

ваць, і, я спа дзя ю ся, яны ўсе вы-

пра ба ван ні вы тры ма юць з год нас-

цю», — ска заў Ігар Кар пен ка.

Ад кры ва ючы ўра чыс тую част ку 

свя та, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Бе ла ру сі Ва сіль ЖАР КО за чы таў 

пры ві тан не Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў 

ад рас вы пуск ні коў.

«За раз дум кі і ма ры кож на га з 

вас на кі ра ва ныя ў бу ду чы ню. Якой 

яна бу дзе, шмат у чым за ле жыць 

ад вы ба ру пра фе сій ных шля хоў і 

рэа лі за цыі свай го пры зван ня, — 

га во рыц ца ў ім. — Ку ды б ні вы веў 

гэ ты по шук, па мя тай це: вы па трэб-

ныя сва ёй Ра дзі ме. Мно гае зроб-

ле на, каб тут, на род най зям лі, вы 

маг лі раз віць свае та лен ты, да маг-

чы ся пос пе хаў, ад чуць ся бе па-са-

праўд на му шчас лі вы мі і ўпэў не ны-

мі ў заўт раш нім дні. Але аў та ра мі 

ўлас на га лё су за ста ец еся вы. Ста-

ран насць і пра ца ві тасць — вось 

про пус кі ў па спя хо вае жыц цё».

А да лей ад бы ло ся ўша на ван не 

вы пуск ні коў у роз ных на мі на цы ях. 

Уз на га ро ды ў на мі на цыі «Та лент-

2018» вы пуск ні кам уру чаў Аляк-

сандр Са ла ду ха. Алім пій скі чэм пі-

ён Аляк сандр Баг да но віч ад зна чыў 

са мых спар тыў ных і моц ных ду-

хам у на мі на цыі «Чэм пі ён». Бы лі 

вы зна ча ны най леп шыя ў ка тэ го-

ры ях «Ін тэ лект» і «Лі дар-2018». 

«Хві лі на сла вы» бы ла так са ма і ў 

пе да го гаў. Мі ністр аду ка цыі Ігар 

Кар пен ка ўру чыў па дзя кі най леп-

шым клас ным кі раў ні кам ад кож-

най воб лас ці і Мін ска. Акра мя та го, 

усе пе ра мож цы ў гэ тай на мі на цыі 

атры ма лі па 10 бі ле таў у аква парк 

для на ву чэн цаў свай го кла са. З'я-

ві лі ся і пер шыя ўла даль ні кі ты ту ла 

«Су пер шко ла». Яго бу дуць на сіць 

ся рэд няя шко ла № 7 г. Ба ра на ві-

чы, ся рэд няя шко ла № 31 г. Ві-

цеб ска, гім на зія № 1 г. Грод на, 

Дзе раў нян ская ся рэд няя шко ла 

Стаўб цоў ска га ра ё на, ста ліч ная 

гім на зія № 1 імя Ф. Ска ры ны, Ма-

зыр скі дзяр жаў ны аб лас ны лі цэй і 

Ка дзін ская ся рэд няя шко ла Ма гі-

лёў ска га ра ё на. Мі ністр аду ка цыі 

ўру чыў кі раў ні кам гэ тых уста ноў 

так са ма сер ты фі ка ты на дзве ак-

тыў ныя сэн сар ныя сіс тэ мы (муль-

ты бор ды).

Ну а са май вя сё лай і доў га-

ча ка най атры ма ла ся за ключ ная 

част ка свя та, пад час якой пе рад 

вы пуск ні ка мі вы сту пі лі TEO і Воль-

га Ры жы ка ва, гру пы «NavіBand» і 

«Тяни-Тол кай», дзядь ка Ва ня са 

сва ім му зыч ным ка лек ты вам, Са-

ша Нэ ма, Гер ман, Але на Лан ская, 

Ге ор гій Кал дун і ін шыя. А вы хад 

Аляк санд ра Са ла ду хі на сцэ ну ў 

ад ну се кун ду раз біў увесь скеп сіс 

у ін тэр нэ це і са цы яль ных сет ках 

на конт пры сут нас ці спе ва ка на 

ма ла дзёж ным свя це. На пры кан-

цы свайго выступлення па жа даў 

вы пуск ні кам знай сці сваё мес ца 

под сон цам у гэ тым жыц ці, і свя та 

пра доў жы ла ся...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА


Больш фо та шу кай це на сай це 

www.zvіazda.by

Но вая тра ды цыяНо вая тра ды цыя   Су пер шко ла, 
шоу-ба лет «Вы пуск нік-2018» 
і за пра шэн не ў аква парк

Як прай шоў рэс пуб лі кан скі «Апош ні зва нок»?

30 мая ў ста лі цы быў па бі ты тэм пе ра тур ны рэ корд ста год дзя. 

Але на ват не вы нос ная спё ка не змаг ла са пса ваць свя та 10 ты-

ся чам вы пуск ні коў, якія са бра лі ся ў «Мінск-Арэ не» на рэс пуб-

лі кан скае свя та «Апош ні зва нок». Да мін чан да лу чы лі ся яшчэ 

1200 вы пуск ні коў з рэ гі ё наў — па 100 най леп шых з усіх аб лас цей, 

а з Мін скай воб лас ці — 600 хлоп цаў і дзяў чат.


