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СМІ на зва лі проз ві шчы маг чы мых 
пе ра ем ні каў Тэ рэ зы Мэй

Бры тан скія кан сер ва та-

ры скла лі пе ра лік дзяр жаў ных 

дзея чаў, якія, на іх дум ку, маг лі 

б за няць па са ду прэм' ер-мі ніст ра 

Вя лі ка бры та ніі пас ля та го, як яе 

па кі не Тэ рэ за Мэй. Пра гэ та са спа сыл кай на служ бо вую 

за піс ку, якая апы ну ла ся ў рас па ра джэн ні рэ дак цыі, па ве-

дам ляе га зе та The Telegraph. Да ку мент, па ін фар ма цыі 

вы дан ня, рас паў сюдж ва ец ца ся род кан сер ва тыў ных чле-

наў пар ла мен та. Згод на з ім, ад на пар тый цы Мэй пла ну-

юць пра па на ваць ёй ад стаў ку «не ўза ба ве пас ля са ка ві ка 

2019 го да». 29 верасня Вя лі ка бры та нія ў рам ках «брэк сі та» 

па він на кан чат ко ва па кі нуць Еў ра са юз. Пас ля гэ та га, як 

указ ва ец ца ў рас паў сюдж ва е май кан сер ва та ра мі па пе ры, 

па ві нен бу дзе «не ад клад на» ад быц ца ней кі «ма неўр».

За тым у служ бо вай за піс цы пад за га лоў кам «кан ды-

да ты ў ка бі нет мі ніст раў» пе ра лі ча ны проз ві шчы вя до мых 

па лі ты каў Вя лі ка бры та ніі. Telegraph на зы вае іх «маг чы мы мі 

пе ра ем ні ка мі Мэй на па са дзе прэм' ер-мі ніст ра». Гэта бы лы 

мі ністр па вы ха дзе Бры та ніі з ЕС Дэ від Дэ віс, мі ністр між на-

род на га ганд лю Лі ам Фокс, бры тан скі мі ністр на ва коль на га 

ася род дзя, хар ча ван ня і сель скай гас па дар кі Майкл Го ув, 

канц лер каз на чэй ства Фі ліп Хэ манд, мі ністр ахо вы зда роўя 

Мэцью Хэн как, мі ністр аду ка цыі Дэ мі ян Хайнс, кі раў ні кі 

МЗС і МУС кра і ны Джэ рэ мі Хант і Са джы да Джа від, экс-

мі ністр за меж ных спраў Бры та ніі Бо рыс Джон сан.

Трамп на зваў са мую гор шую па мыл ку ЗША 
за ўсю гіс то рыю дзяр жа вы

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп на зваў най гор шую па-

мыл ку сва ёй дзяр жа вы за ўсю гіс то рыю. Па вод ле яго слоў, 

гэ та — увя дзен не аме ры кан скіх вой скаў на Бліз кі Ус ход, 

ажыц цёў ле нае ад ным з яго па пя рэд ні каў Джор джам Бу шам-

ма лод шым. Пра гэ та Трамп за явіў у ін тэр в'ю The Hіll.

«Хоць Аба ма, маг чы ма, па сту піў ня пра віль на, вы веў шы 

ад туль сал дат, але ўво дзіць іх ту ды бы ло, на маю дум ку, са-

мая вя лі кая па мыл ка, якую ка лі-не будзь здзяйс ня лі ў гіс то рыі 

на шай кра і ны», — ска заў Трамп. Ён рас тлу ма чыў, што ЗША 

па тра ці лі на бліз ка ўсход нюю кам па нію 7 трыль ё наў до ла раў, 

а ча ла ве чыя стра ты з абод вух ба коў вы лі ча лі ся міль ё на мі. 

«Міль ё ны жыц цяў», — пад крэс ліў прэ зі дэнт.

Вы дан не пры во дзіць да ныя Пен та го на: па ацэн цы аба-

рон на га ве дам ства, вы дат кі на ба я выя дзе ян ні ў Іра ку, Аф-

га ні ста не і Сі рыі з 2001 да 2018 го да скла лі 1,52 трыль ё на 

до ла раў. Ад нак Браў наў скі ўні вер сі тэт пры во дзіць ін шую 

ліч бу: 5,6 трыль ё на (па ста не на ве ра сень 2017 го да). 

У каст рыч ні ку 2001 го да, не ўза ба ве пас ля па дзей 11 ве-

рас ня, Джордж Буш-ма лод шы, які зай маў та ды па са ду прэ-

зі дэн та, за га даў увес ці вой скі ў Аф га ні стан, дзе, па звест ках 

раз вед кі ЗША, ха ваў ся вер ха вод «Аль-Ка і ды» Уса ма бен Ла-

дэн. Праз два га ды аме ры кан скі лі дар іні цы я ваў на па дзен не 

на Ірак з мэ тай звяр жэн ня рэ жы му Са да ма Ху сэй на.

Дзярж дэ парт амэнт: коль касць тэ рак таў 
у све це ска ра ці ла ся ў 2017 го дзе на 23 %

Та кія звест кі пры вод зяц ца ў чар го вым што га до вым дак-

ла дзе аб праб ле мах ба раць бы з тэ ра рыз мам у све це, які 

быў пад рых та ва ны Дзярж дэ парт амен там. Гэ тае да сле да-

ван не ахоп лі вае 2017 год. «Агуль ная коль касць тэ ра рыс-

тыч ных на па даў у све це ў 2017 го дзе змен шы ла ся на 23 %, 

а агуль ная коль касць смер цяў у вы ні ку тэ рак таў — на 27 % 

(у па раў на нні з 2016 го дам)», — га во рыц ца ў да ку мен це. 

Яго аў та ры пры зна юць, што гэ тая ста ноў чая тэн дэн цыя за-

фік са ва ная ў асноў ным дзя ку ю чы толь кі ад на му фак та ру — 

рэз ка му ска ра чэн ню коль кас ці ах вяр тэ рак таў у Іра ку.

У ад па вед нас ці з вы кла дзе ны мі ў спра ва зда чы да ны мі, 

тэ рак ты бы лі здзейс не ны ле тась у цэ лым у 100 дзяр жа вах. 

Ад нак яны бы лі геа гра фіч на скан цэнт ра ва ны я: 95 % з іх 

прый шлі ся ўся го на пяць кра ін — Аф га ні стан, Ін дыю, Ірак, 

Па кі стан і Фі лі пі ны. Акра мя та го, 70 % усіх смер цяў ад рук 

тэ ра рыс таў бы лі за рэ гіст ра ва ныя так са ма ў пя ці дзяр жа-

вах — Аф га ні ста не, Іра ку, Ні ге рыі, Сі рыі і Са ма лі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У най леп шых 
тра ды цы ях гас цін нас ці

Ужо заўт ра аг ра га ра док Ляс ка ві чы Пет ры каў ска га 

ра ё на пе ра тво рыц ца ў ста лі цу Па лес ка га краю — вя-

лі кай тэ ры то рыі, якая аб' яд нае восем ра ё наў Го мель-

шчы ны і тры — Брэст чы ны, а так са ма прад стаў ні коў 

Чар ні гаў скай, Бран скай аб лас цей і шмат лі кіх гас цей з 

роз ных кра ін у V Між на род ным фес ты ва лі эт на куль-

тур ных тра ды цый «Кліч Па лес ся».

Па вод ле слоў кан суль тан та ўпраў лен ня куль ту ры і на род-

най твор час ці Мін куль ту ры Іва на ГА ЛА БУР ДЫ, фес ты валь, 

які ла дзіц ца з 2010 го да, «за га ды свай го іс на ван ня вы зна-

чыў ся як ад мет ная, яр кая з'я ва між на род на га ўзроў ню». 

Ме на ві та та му ён змя ніў ста тус з рэ гі я наль на га спа чат ку 

на рэс пуб лі кан скі, а по тым — і на між на род ны. На прык лад, 

сё ле та ся род яго ўдзель ні каў не толь кі па ле шу кі з Бе ла ру сі, 

Ра сіі і Укра і ны, але так са ма і твор чыя ка лек ты вы, якія прад-

стаў ля юць са ма быт ную куль ту ру Поль шчы і на ват Ін дыі.

І ўсё ж ба зай, фун да мен там свя та быў і за ста ец ца куль-

тур ны ма тэ ры ял Па лес ся, у збі ран ні і за ха ван ні яко га ар га-

ні за та рам фес ты ва лю вя лі кую да па мо гу аказ ва юць эт но-

г ра фы, са ма дзей ныя і пра фе сій ныя твор чыя аб' яд нан ні з 

роз ных рэ гі ё наў. Так, сё ле та, рас каз вае га лоў ны рэ жы сёр 

фэс ту «Кліч Па лес ся» Аляк сандр БАН ДА РЭН КА, пра гра ма 

грун ту ец ца на тра ды цый ным па лес кім вя сел лі, у ка ра год 

яко га пла ну ец ца ўклю чыць аб са лют на ўсіх — і больш як 

1000 ар тыс таў, і ства раль ні каў рэ гі я наль ных пад вор каў, і 

гас цей. Кож ны з 11 пад вор каў-удзель ні каў, да рэ чы, бу дзе 

пай ме на ва ны ў го нар кан крэт най вёс кі са свай го рэ гі ё на, 

а на вед валь ні кам пра па нуе тэ ат ра лі за ва ную вер сію па хо-

джан ня гэ тых на зваў: Які мы, Бу лаў кі, Каў пак-Га ра... Больш 

за 20 са ма дзей ных ка лек ты ваў Го мель скай і Брэсц кай аб-

лас цей возь муць удзел у пра ек це «Ся род вёс кі ка ра год», які 

прад ста віць як мяс цо выя, так і шы ро ка вя до мыя на род ныя 

бы та выя тан цы ды гуль ні. У мес ці чаў і ту рыс таў, між ін шым, 

бу дзе маг чы масць раз ву чыць з да па мо гай пра фе сі я на лаў 

па пу ляр ны на род ны та нец «Лы сы», ён жа «Ка ра пет». А на 

свя це на род ных тэ ат раў «Бат лей ка.bу» мож на бу дзе не 

толь кі па гля дзець прад стаў лен ні, але і па спра ба ваць улас-

на руч на змай стра ваць тэ ат раль ныя ляль кі ці рэ кві зіт.

«На ад крыц ці фес ты ва лю, як заўж ды, ад бу дзец ца ўру-

чэн не сім ва ліч ных ста ту э так і зван няў «Га на ро вы па ля шук». 

Сё ле та яго ўла даль ні ка мі ста нуць ад ра зу два ча ла ве кі», —

рас каз вае пер шы на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 

Го мель ска га абл вы кан ка ма Ін га За ўга род няя. Ся род ін шых 

ці ка ві нак пра гра мы — ры цар ская рэ кан струк цыя «Біт ва 

эпох», прэ зен та цыя пра ек та рэ гі я наль ных брэн даў «З лю-

боўю да Го мель шчы ны», ра бо та пля цоў кі «Кі но на тра ве», 

свя та «Тан чым па-даў ней ша му» (ле тась най ста рэй ша му 

яго ўдзель ні ку бы ло 76 га доў, а най мен ша му — 6, і гэ та, 

мяр ку юць ар га ні за та ры, да лё ка не мя жа).

Цэ лы дзень на роз ных пля цоў ках зной дзец ца што па-

гля дзець — як на экс па зі цыі пад вор каў, што рас цяг нец ца 

больш чым на 1,5 кі ла мет ра ўздоўж Пры пя ці, так і на кон-

кур се дзя во ча га ха раст ва «Па лес кая пры га жу ня — 2018», 

па ка заль ных вы ступ лен нях па кон ным спор це, вы ста ўцы 

«Фес ты валь кні гі і прэ сы». У амаль дзвюх га дзін най кан-

цэрт най пра гра ме ра зам з твор чы мі ка лек ты ва мі ра ё наў 

і аб лас цей вы сту пяць ле таш нія ўдзель ні кі «Еў ра ба чан ня», 

гурт NаvіBаnd, і на цы я наль ны кан цэрт ны ар кестр Бе ла ру сі 

пад кі раў ніц твам ма эст ра Мі ха і ла Фін бер га (да рэ чы, так са ма 

га на ро ва га па ле шу ка). Ка лі да зво ліць на двор'е, ша ноў ную 

пуб лі ку ўра зяць ві до вішч ны мі вы ступ лен ня мі дэль тап ла не-

рыс ты і па ра шу тыс ты. За вер шаць жа фэст, як пла ну ец ца, 

ма ла дзёж ная шоу-пра гра ма з удзе лам гур та «Драз ды», свя-

точ ны фе ер верк і тан ца валь на-за баў ляль ная пра гра ма.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Дом уз ве дзе ны за кошт аб лас но га 

бюд жэ ту ў сціс лыя тэр мі ны — менш 

чым за год. Мяс цо выя ўла ды і бу даў ні кі 

імк ну лі ся як ма га хут чэй увес ці жыл лё 

ў экс плу а та цыю, па коль кі яно пры зна ча-

ла ся для ма ла дых спе цы я ліс таў — ура-

чоў вуз ка га про фі лю, якіх не ха па ла ў 

ра ё не і якія па він ны бы лі пры ехаць на 

пра цу па раз мер ка ван ні да 1 жніў ня.

Анд рэй і Ксе нія Зе лян ко за кон чы-

лі Гро дзен скі ме ды цын скі ўні вер сі тэт. 

Анд рэй — не ўро лаг, яго жон ка — гі не-

ко лаг. Абод ва ро дам з Брэсц кай воб-

лас ці. Як пры зна ла ся ма ла дая па ра, у 

Лю бань еха лі ах вот на, бо ве да лі, што 

ім тут га ран та ва на пер шае мес ца пра-

 цы і пра стор ная ква тэ ра пло шчай 

77 квад рат ных мет раў. «З перс пек ты-

вай для па паў нен ня сям'і», — па жар-

та ваў Анд рэй. Па куль ма ла дая сям'я 

па ці ху за куп ляе мэб лю, аб жы ва ец ца.

Яў ген Схаў ко атры маў спе цы яль насць 

псі хі ят ра-нар ко ла га ў Ві цеб скім ме ду ні-

вер сі тэ це. Праз два га ды яго жон ка там 

жа атры мае дып лом псі ха тэ ра пеў та, і ма-

ла дая сям'я аб' яд на ец ца. У ад на па ка ё выя 

ква тэ ры за ся лі лі ся рэнт ге но лаг Ва дзім 

Ні кі фа рэн ка і нар ко лаг Га лі на Гры га рэ віч. 

Яў ге нія і Мі кі та Дрэн чы кі ў Лю ба ні ўжо два 

га ды. Пры еха лі па раз мер ка ван ні пас ля 

за кан чэн ня Гро дзен ска га ме ду ні вер сі тэ-

та, ды так і за ста лі ся. За гэ ты час Мі кі та 

стаў на мес ні кам га лоў на га ўра ча баль ні-

цы. Яў ге нія ў дэ крэт ным вод пус ку, рых-

ту ец ца стаць ма май. Ма ла дыя атры ма лі 

клю чы ад двух па ка ё вай ква тэ ры.

— Мая за да ча — утры маць ма ла-

дых спе цы я ліс таў, — ка жа га лоў ны 

ўрач Лю бан скай цэнт раль най ра ён-

най баль ні цы Анд рэй АМША РУК. — 

А ўтры маць мо ладзь мож на не толь кі да-

стой най зар пла тай, на леж ны мі ўмо ва мі 

пра цы, але і жыл лём. Мяр кую, што на віч кі 

за ма цу юц ца на сва іх па са дах, за ста нуц ца 

жыць і пра ца ваць у Лю ба ні.

Сё ле та ў ра ён ную баль ні цу пры бы ло 

12 ме ды каў. Прак тыч на ня ма праб ле мы 

з ура ча мі — штат укам плек та ва ны на 

86 %. На сён ня не ха пае спе цы я ліс таў 

пяр віч най ме ды ка-са ні тар най да па мо гі 

і пе ды ят раў. Сё ле та ў вы шэй шыя ме-

ды цын скія ўста но вы з рай цэнт ра па сту-

пі ла пяць ча ла век. Пас ля за кан чэн ня 

ву чо бы яны вер нуц ца ў Лю бань.

— Гэ ты дом зда дзе ны ма ла дым спе-

цы я ліс там-ура чам, у якіх меў па трэ бу 

го рад. Яшчэ на эта пе ву чо бы ў ме ду-

ста но вах з імі бы лі за клю ча ны мэ та выя 

да га во ры аб тым, што яны пры едуць да 

нас пра ца ваць, а мы па абя ца лі за бяс пе-

чыць іх доб ра ўпа рад ка ва ным жыл лём, — 

рас ка заў стар шы ня Лю бан ска га рай -

вы кан ка ма Сяр гей КА ЗЕЦ КІ. — Го ра ду 

не аб ход ны не толь кі ме ды кі, але і трэ не-

ры па пла ван ні, ха рэо гра фы, вы клад чы кі 

ва ўста но вы аду ка цыі ды ін шыя. Та му 

ў да лей шым бу дзем бу да ваць і пра па-

ноў ваць жыл лё тым спе цы я ліс там, якія 

за па тра ба ва ныя ў Лю ба ні.

— Дом пад ну ма рам 12 — толь кі 

пер шая лас таў ка. На гэ тым зя мель-

ным участ ку ў не да лё кай перс пек ты ве 

з'я вяц ца яшчэ 24 арэнд ныя ква тэ ры. 

Жы лая за бу до ва бу дзе прад стаў ле на 

ад на па вяр хо вы мі да ма мі, мак сі мум — 

двух па вяр хо вы мі. Для гэ та га ёсць усе 

пад ста вы: улад ка ва ныя інф ра струк ту-

ра, да ро гі, па бу да ва ны ма га зін, пла ну-

ец ца ўзвя дзен не дзі ця ча га сад ка.

Ця пер у Лю ба ні на ліч ва ец ца 

12 ты сяч на сель ніц тва. На гор на-аба га-

чаль ным кам бі на це бу дзе пра ца ваць 

1800—2000 ча ла век. Зра зу ме ла, што 

спе цы я ліс ты пры едуць сю ды з сем' я-

мі, дзець мі. Па па пя рэд ніх пад лі ках, 

рай цэнтр пры рас це шасцю ты ся ча мі 

на ва сё лаў. Да іх пры ёму тут кар пат лі ва 

рых ту юц ца. Ідзе ак тыў нае бу даў ніц тва 

жыл ля, інф ра струк ту ры, пра клад ва юц-

ца цеп ла выя, ка бель ныя сет кі, во да-

пра вод. Ра бо ты вя дуц ца ў комп лек се, 

рас пра ца ва ны перс пек тыў ны план раз-

віц ця го ра да, цал кам пад рых та ва ны 

план дэ та лё вай за бу до вы на кан крэт-

ных мес цах. Сё ле та пла ну ец ца ўвес ці 

7,5 тыс. квад рат ных мет раў жыл ля. Па 

ме ры па ступ лен ня но вай ра бо чай сі лы 

бу дзе на бі раць аба ро ты і бу даў ніц тва. 

Пра ду гледж ва юц ца як ма ла па вяр хо-

выя, так і шмат па вяр хо выя бу дын кі. 

Мяс цо вае кі раў ніц тва вый шла ў вы шэй-

шыя ін стан цыі з пра па но вай да зво ліць 

уз вя дзен не 9-па вяр хо ві каў.

Но ва му кам бі на ту спат рэ бяц ца спе-

цы я ліс ты гор най спра вы, якіх у сель-

скай мяс цо вас ці ня ма. Та му «Слаў ка-

лій» кла по ціц ца аб пры цяг нен ні та кой 

ка тэ го рыі ра бот ні каў. У сваю чар гу рай-

вы кан кам пад бі рае тых лю дзей, якія 

бу дуць за бяс печ ваць аб слу гоў ван не і 

жыц ця дзей насць го ра да. А пры цяг нуць 

і за ма ца ваць кад ры мож на не толь кі 

жыл лём, па коль кі не хле бам адзі ным 

жы ве ча ла век.

— У нас ство ра ны ўмо вы, каб лю-

дзі змаг лі за да во ліць свае са цы яль ныя, 

куль тур ныя па трэ бы, змяс тоў на ад па-

чыць, рэа лі за ваць твор чыя маг чы мас-

ці, рас крыць та лен ты, — ка жа на мес-

нік стар шы ні рай вы кан ка ма Та ма ра 

ДА МА ШЭ ВІЧ.

Жы ха ры ма юць маг чы масць на ве-

даць ба сей ны га рад ско га фіз куль тур-

на-азда раў лен ча га цэнт ра і спар тыў-

на га комп лек су аг ра га рад ка Са ра чы. 

Пры ра ён ным До ме куль ту ры пра цуе 

тэ ат раль ны ка лек тыў. Два га ды та-

му доб ра ўпа рад ка ва лі га рад скі парк 

куль ту ры і ад па чын ку. Мож на ці ка ва 

пра вес ці воль ны час, ве ча ры ну ва ўста-

но вах гра мад ска га хар ча ван ня — як 

рай спа жыў са ю за, так і ў пры ват ных. 

Сла віц ца Лю бан шчы на і ін тэ ле кту аль-

ным тур ні рам «Што, дзе, ка лі», фес ты-

ва лем «Клуб вя сё лых і зна ход лі вых». 

Тут зной дуць за ня так па сва ім гус це 

як ма ла ды спе цы я ліст, так і ста лы пра-

фе сі я нал.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ,

Час для раз моў
Тра ды цый ныя пра мыя лі ніі ад бу дуц ца ў су бо ту, 

22 ве рас ня, у Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах. 

Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

кі раў нік спраў БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ге ор гій 

Мі ка ла е віч ХВАЛЬ КО. Тэл. 8-016 221 31 21;

стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч Ця рэнць еў. Тэл. 8-021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8-023 233 12 37;

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

Але на Аляк санд раў на БУ БЕН ЧЫК. Тэл. 8-015 273 56 44;

пер шы на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан-

ка ма Алег Іва на віч ЧЫ КІ ДА. Тэл. 8-022 250 18 69;

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

Ігар Мі ка ла е віч МА КАР. Тэл. 8-017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Вік тар 

Сяр ге е віч ЛАП ЦЕЎ. Тэл. 8-017 222 44 44.

РА БО ТА, ЗАР ПЛА ТА...
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