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У аме ры кан скіх ВМС па абя ца лі не да пус ціць 
ра сій ска га па на ван ня ў Арк ты цы

ЗША лі чаць, што Арк-

ты ка па він на за ста вац-

ца сва бод най і ад кры тай 

пра сто рай, ня гле дзя чы 

на тое, што Ра сія лі чыць 

яе сва ёй тэ ры то ры яй. Та-

кое мер ка ван не вы ка заў 

ад мі рал Джэймс Фог, ка ман ду ю чы ВМС ЗША ў Еў ро пе 

і Аф ры цы.

Фог, сло вы яко га пры во дзіць вы дан не Washіngton 

Examіner, ад зна чыў, што Ва шынг тон ба чыць «знач ную 

ак тыў насць» Пе кі на і Маск вы. Ён так са ма за ся ро дзіў 

сваю ўва гу на тым, што «рус кія лі чаць Арк ты ку сва ёй 

тэ ры то ры яй». «На са май спра ве гэ та між на род ная тэ-

ры то рыя», — пад крэс ліў ад мі рал, да даў шы, што ў су вя зі 

з гэ тым ЗША за ці каў ле ны ў тым, каб рэ гі ён за ста ваў ся 

сва бод най і ад кры тай тэ ры то ры яй.

У ліс та па дзе 2018 го да стар шы ня Ка мі тэ та на чаль-

ні каў шта боў УС ЗША ге не рал Джо зэф Да нфард за явіў 

аб па шы рэн ні ра сій скай ва ен най пры сут нас ці ў Арк ты-

цы. Па вод ле яго слоў, у Ва шынг то не не вы клю ча юць 

маг чы мас ці пе ра тва рэн ня ў бу ду чы ні гэ та га рэ гі ё на ў 

зо ну кан флік ту.

Ра сія пас ля доў на ад прэч ва ла сцвяр джэн ні за ход ніх 

па лі ты каў аб на рошч ван ні сва ёй ва ен най пры сут нас ці ў 

ін шых рэ гі ё нах і аб якіх-не будзь сва іх дзе ян нях, ні бы та 

на кі ра ва ных на па ру шэн не між на род на га па рад ку.

Forbes: Со ра су ёсць з-за ча го тур ба вац ца 
за бу ду чы ню Еў ро пы

У Еў ро пе на бі ра юць ва гу еў рас кеп ты кі, якія, як ча-

ка ец ца, атры ма юць больш як пя тую част ку га ла соў на 

ма ю чых ад быц ца вы ба рах у Еў ра пар ла мент, пі ша Forbes. 

Да та го ж еў ра пей скія эка но мі кі су ты ка юц ца з за па во-

лен нем рос ту і праб ле ма мі ў бан каў скай сфе ры.

Джордж Со рас ба іц ца, што Еў ра пей ска му са ю зу па-

гра жае па лі тыч нае рас сла ен не, і, на дум ку жур на ліс та 

Forbes Ке не та Ра по зы, у яго ёсць на тое пры чы ны. Дзя-

ку ю чы ў тым лі ку та му, што сам Со рас пад трым лі ваў 

па лі ты ку ад кры тых ме жаў, ця пер у Еў ро пе вы рас лі на-

цы я на ліс тыч ныя на строі. У вы ні ку еў рас кеп ты кам прад-

каз ва юць, што яны атры ма юць больш як пя тую част ку 

мес цаў у Еў ра пар ла мен це. Та кім чы нам, яны змо гуць 

бла ка ваць ра бо ту ўсёй струк ту ры, асце ра га юц ца ана-

лі ты кі.

Ад бі ва ец ца на гэ тым і брэк сіт, з-за яко га і мес цаў у 

Еў ра пар ла мен це ста не менш, і мо гуць ад быц ца но выя 

эка на міч ныя ўзру шэн ні ў Вя лі ка бры та ніі і ЕС. Так, аў-

тар ар ты ку ла ад зна чае, што з дрэн ны мі па каз чы ка мі ў 

2018 го дзе вый шлі Гер ма нія і Поль шча, Іта лія ўвай шла 

ў рэ цэ сію, а Фран цыі за па во лен не эка на міч на га рос ту 

не да зво лі ла пе ра гле дзець сваю па лі ты ку.

Зе ман не ба чыць пад стаў для раз мя шчэн ня 
аме ры кан скіх ра кет у Чэ хіі

Прэ зі дэнт Чэ хіі Мі лаш Зе ман не ба чыць пры чын для 

маг чы ма га раз мя шчэн ня аме ры кан скіх ра кет на тэ ры-

то рыі кра і ны. Пра гэ та ён за явіў у чац вер ве ча рам, вы-

сту па ю чы па пра жскім тэ ле ка на ле Barrandov.

«Не ба чу для гэ та га аб са лют на ні я кіх пад стаў», — 

ска заў Зе ман, ад каз ва ю чы на пы тан не вя ду ча га пра-

гра мы, якой бы ла б яго рэ ак цыя, ка лі б ЗША звяр ну лі ся 

да Чэ хіі з прось бай уста на віць свае ра кет ныя сіс тэ мы 

на яе тэ ры то рыі.

Вя ду чы звя заў сваё пы тан не з ня даў ні мі вы каз ван ня мі 

прад стаў ні коў поль скіх ула даў аб тэ а рэ тыч най маг чы-

мас ці раз мя шчэн ня аме ры кан скіх ра кет на тэ ры то рыі 

іх кра і ны. Прэ зі дэнт Чэ хіі вы ка заў так са ма за не па ко е-

насць з на го ды па гар шэн ня між на род най сі ту а цыі. Гэ та, 

па вод ле яго слоў, звя за на з ганд лё вы мі вой на мі ЗША з 

Кі та ем і Еў ра са ю зам.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Кон курс

«Фран та вы аль бом» 
ча кае ва шы гіс то рыі

Яшчэ мож на мно га зра біць для та го, каб за ха ваць 

па мяць пра па дзеі Вя лі кай Ай чын най вай ны. Па гар-

тай це ста рыя фо та аль бо мы, па раз маў ляй це з род ны-

мі, за на туй це іх ус па мі ны — і ад праў це ў «Фран та вы 

аль бом».

Кон курс з та кой наз вай, пры све ча ны 75-й га да ві не вы-

зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, пра-

во дзіц ца Бе ла рус кім тэ ле граф ным агенц твам, рэ дак цы яй 

га зе ты «7 дней» су мес на з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі, На цыя-

наль ным цэнт рам твор час ці дзя цей і мо ла дзі і кам па ні яй 

«Гейм Стрым». Сю ды мож на да сы лаць тэкс ты і фа та гра фіі, 

якія да поў няць яск ра выя ўспа мі ны прад стаў ні коў ста рэй ша-

га па ка лен ня. Пры чым, як за ўва жа юць ар га ні за та ры кон-

кур су, тут ча ка юць не толь кі апо ве ды, звя за ныя з ге ро я мі 

Дру гой су свет най вай ны, важ на за ха ваць лю бую па мяць 

пра тыя ча сы. Га лоў нае, каб за кож най гіс то ры яй ста я лі 

кан крэт ныя лю дзі (у кон курс ных ра бо тах трэ ба па зна чыць 

ін фар ма цыю пра ўдзель ні каў вай ны, іх проз ві шчы, імя і імя 

па баць ку).

І зу сім не аба вяз ко ва, каб твор чыя ра бо ты былі пры-

све ча ны ва шым бліз кім. Маг чы ма, вы ад шу ка е це ці ка вую 

ін фар ма цыю ў ар хі вах ці за хо ча це рас ка заць пра гіс то рыю 

ве тэ ра на, які жыў з ва мі па су сед стве.

— Гэ та важ ная па дзея для ве тэ ран ска га брац тва на шай 

кра і ны, — за ўва жае стар шы ня Мін скай га рад ской ар га-

ні за цыі ве тэ ра наў Ана толь АДОНЬ ЕЎ, які ўва хо дзіць у 

склад жу ры кон кур су. — На ша га лоў ная за да ча — пе ра даць 

мо ла дзі дух ад да на сці, па ста ян най га тоў нас ці да аба ро ны 

сва ёй Ай чы ны, свай го на ро да.

Удзель ні чаць у кон кур се мо гуць лю дзі, якія да сяг ну-

лі паў на лет ня га ўзрос ту. Ра бо ты пры ма юц ца да 3 мая 

2019 го да. Най леп шыя гіс то рыі бу дуць на дру ка ва ны ў га зе-

це, на сай це Мі ніс тэр ства аду ка цыі, зме шча ны на пар та ле 

пра ек та «Фран та вы аль бом» (frоntlіnе.su).

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

 Скла дзе ны ба ро метр маг чы мас ці пра ца ўлад ка ван-

ня ў Мін ску ў 2019 го дзе (так зва ны ба ро метр пра фе сій) 

і пра гноз сі ту а цыі на рын ку пра цы, за сна ва ныя на ча-

кан нях най маль ні каў і экс перт най ацэн цы спе цы я ліс таў 

служ бы за ня тас ці, пе рад ае Бел ТА. Як вы ні кае з яго, 

най больш за па тра ба ва ныя эка но мі кай ста лі цы сё ле та 

бу дуць та кія спе цы я ліс ты, як ад мі ніст ра тар баз да ных, 

сіс тэм ны ад мі ніст ра тар, бух гал тар, вы ха валь нік, урач-

спе цы я ліст, фар ма цэўт, фель чар, ін струк тар ля чэб най 

фіз куль ту ры, ін жы нер-ме ха нік, ін жы нер-пра гра міст, май-

стар бу даў ні чых і ман таж ных ра бот.

 Звыш 100 энер га збе ра галь ных ме ра пры ем стваў 

пла ну ец ца рэа лі за ваць сё ле та ў Мін ску, па ве да міў на па-

ся джэн ні ра бо чай гру пы па пы тан нях утры ман ня і доб ра-

ўпа рад ка ван ня тэ ры то рый ста лі цы на чаль нік га рад ско га 

ўпраў лен ня па на гля дзе за ра цы я наль ным вы ка ры стан-

нем ПЭР Ігар Тур. У 2018 го дзе го рад сэ ка но міў дзя ку ю чы 

энер га збе ра жэн ню больш за 170,5 тыс. тон умоў на га па-

лі ва, або амаль $37,5 млн, па каз чык па энер га збе ра жэн ні 

склаў мі нус 4,8 %, па до лі мяс цо вых па ліў на-энер ге тыч ных 

рэ сур саў у ка цель на-пяч ным па лі ве — 1,67 %.

 Ад клю чаць га ра чую ва ду ў Мін ску пач нуць 

з 13 мая. Гра фік ад клю чэн няў га ра ча га во да за бес пя чэн ня 

за цвер джа ны «Мінск энер га» і ўзгод не ны Мін гар вы кан ка-

мам. Ме ра пры ем ствы не аб ход ныя для та го, каб вы явіць 

не па лад кі ў ра бо це цеп ла вых се так, не да пус ціць збо яў 

цеп ла за бес пя чэн ня. «Гра фік пра ду гледж вае ад клю чэн не 

96 участ каў цеп ла вых се так. Ён ска рэк та ва ны з улі кам 

пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў і пра ду гледж вае тэх-

ніч ны пе ра пы нак з 18 чэр ве ня да 4 лі пе ня.

Бліз кая ўла да

Кам форт і бяс пе ка 
дзя цей — у пры яры тэ це
Та кое мер ка ван не ў час аса біс та га пры ёму гра ма дзян і 

пра мой тэ ле фон най лі ніі ў Смар гон скім рай вы кан ка ме 

вы ка заў па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Гро дзен-

скай воб лас ці Іван ЛАЎ РЫ НО ВІЧ, пе рад ае Бел ТА.

Жы ха ры вёс кі Ка ра ні Смар гон ска га ра ё на рас ка за лі, што 

пры га рад ны аў то бус, які пра хо дзіць праз на се ле ны пункт, 

не ро біць у ім пры пын ку. Дзе ці вы му ша ныя пеш шу іс ці ў 

га рад скую шко лу. Ад лег ласць хай і не вель мі вя лі кая, але 

на аў то бу се ім да бі рац ца бы ло б пра сцей. «Дзе ці — гэ та 

свя тое. Іх бяс пе ка і кам форт па він ны быць у пры яры тэ це, 

мы па він ны імк нуц ца ства рыць для іх мак сі маль на зруч ныя 

ўмо вы, у тым лі ку на шля ху ў шко лу і на зад», — пад крэс-

ліў Іван Лаў ры но віч. Мяс цо вым ула дам да дзе на да ру чэн не 

пра пра ца ваць пы тан не з аба вяз ко вым вы ез дам на мес ца.

Асоб ныя праб ле мы мож на бы ло б зняць пры на леж ным 

і пра віль ным ін фар ма ван ні. «А яшчэ важ на заў сё ды па ста-

віць ся бе на мес ца ча ла ве ка, па глы біц ца ў яго сі ту а цыю, 

пай сці, дзе гэ та маг чы ма, на су страч, та ды бу дзе па ра зу мен-

не і да вер да ўла ды», — ад зна чыў па моч нік Прэ зі дэн та.

Больш за 400 ме ра пры ем стваў, 

пры све ча ных біз нес-іні цы я ты-

вам, за пла на ва на на 2019 год.

Ад па вед ны план пра вя дзен ня 

стар тап-ме ра пры ем стваў у Бе ла русі 

прад ста ві ла Мі ніс тэр ства эка но мі кі. Іх 

ар га ні за цы яй зой муц ца 52 уста но вы 

ў рэ гі ё нах і ста лі цы.

Ся род пра па на ва ных для прад пры-

маль ні каў-па чат коў цаў фор маў — май-

стар-кла сы, стар тап-шко лы, пітч-се сіі, 

мі та пы, кон кур сы біз нес-ідэй. Вы ка-

наў ца мі ме ра пры ем стваў ста нуць 

ста ліч ныя і рэ гі я наль ныя ВНУ, ка ле-

джы і лі цэі, Ін ку ба тар ма ло га прад-

пры маль ніц тва УП «УІН», ГА «Сет ка 

біз нес-анё лаў», БРСМ і ін шыя. Су стрэ-

чы на пра ця гу го да прой дуць не толь кі 

ў аб лас ных, але і ў ра ён ных цэнт рах 

кра і ны, на прык лад Ка пы лі, Ба ра на ві-

чах, Ор шы, Пру жа нах, На ва по лац ку, 

Са лі гор ску.

Пад трым ка стар тап-ру ху вы зна ча-

на важ ным кі рун кам у Пра гра ме са цы-

яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь на 2016—2020 га ды, но-

вай рэ дак цыі Ды рэк ты вы Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 14.06.2007 № 3 

«Аб пры яры тэт ных кі рун ках ума ца ван-

ня эка на міч най бяс пе кі дзяр жа вы», а 

так са ма ў Дзяр жаў най пра гра ме «Ма-

лое і ся рэд няе прад пры маль ніц тва ў 

Рэс пуб лі цы Бе ла русь» на 2016—2020 

га ды.

«Прак ты ка пад рых тоў кі што га до-

вых пла наў пра вя дзен ня стар тап-ме-

ра пры ем стваў скла ла ся з 2012 го да 

і па спя хо ва за рэ ка мен да ва ла ся бе ў 

пра цэ се ўза е ма дзе ян ня Мі нэ ка но мі-

кі, абл вы кан ка маў (Мін гар вы кан ка ма) 

з ар га ні за цы я мі, якія ажыц цяў ля юць 

пад рых тоў ку і пра вя дзен не стар тап-

ме ра пры ем стваў. Та кое пла на ван не 

да зва ляе ар га ні за та рам стар тап-ме-

ра пры ем стваў ка рыс тац ца ар га ні за-

цый най, ін фар ма цый най і фі нан са вай 

пад трым кай мяс цо вых ор га наў ула-

ды», — ад зна ча ец ца ў па ве дам лен ні 

Мі нэ ка но мі кі.

План мі ну ла га го да пра ду гледж ваў 

толь кі 274 ме ра пры ем ствы, у 2019-м 

іх коль касць па вя лі чы ла ся амаль 

у 1,5 ра за.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

У ім пры ма юць 

удзел ка лек ты вы 

з Бе ла ру сі, Ра сіі, 

Укра і ны, Поль шчы, 

Сер біі, Ру мы ніі, Лат віі 

і Літ вы. За пра ва 

на звац ца най леп шым 

спа бор ні ча юць 

як ду хоў ныя, 

так і свец кія 

кан кур сан ты. Уся го 

ў кон курс най 

пра гра ме вы сту піць 

41 ка лек тыў.

Ура чыс тае ад крыц цё 

ХVІІІ фес ты ва лю ад бы ло ся 

ў аб лас ным тэ ат ры з удзе-

лам за слу жа на га ка лек ты-

ву Бе ла ру сі — Дзяр жаў най 

ака дэ міч най ка пэ лы імя 

Ры го ра Шыр мы. Кон курс-

ныя вы ступ лен ні прой дуць 

у Свя та-Па кроў скім са бо ры 

і ў цэнт ры куль ту ры.

— Бы ла пра ве дзе на вя-

лі кая пад рых тоў чая ра бо-

та, — ад зна чыў стар шы-

ня жу ры, лаў рэ ат прэ міі 

«За ду хоў нае ад ра джэн-

не» про та і е рэй Анд рэй 
БАН ДА РЭН КА. — Упер шы-

ню за ўсю гіс то рыю фес-

ты ва лю бы ла па да дзе на 

та кая коль касць за явак — 

амаль 90. Гэ та свед чыць 

аб рос це па пу ляр нас ці 

«Ка лож ска га бла га вес та». 

Але трэ ба ра зу мець, што ў 

цар коў ных спе вах важ нае 

мес ца ад во дзіц ца сло вам, 

му зы ка да па ма гае ду хоў на-

му ўспры ман ню. Та кім чы-

нам, у фі нал вый шлі менш 

за па ло ву прэ тэн дэн таў.

Па сло вах ды рэк та-

ра фес ты ва лю На тал лі 

ГАП ЛІН ЧЫК, уні каль най 

з'я вай мож на на зваць знач-

ную коль касць муж чын скіх 

хо раў. Упер шы ню ў фес ты-

ва лі вы сту піць хор Lоgоs з 

Ры гі, ка мер ны хор «Се ра-

фім» з Бялг ра да, муж чын скі 

хор з Мін ска — уся го восем 

ка лек ты ваў. Так са ма па вя лі-

чы ла ся коль касць дзі ця чых і 

юнац кіх хо раў.

На чаль нік упраў лен ня 

куль ту ры Гро дзен ска-
га абл вы кан ка ма Але на 
КЛІ МО ВІЧ пад час ура чыс-

та га ад крыц ця звяр ну ла 

ўва гу на пры ем ную на ві ну. 

Як раз у кан цы мі ну ла га го да 

за вяр шы лі ся асноў ныя ра-

бо ты па ад наў лен ні най ста-

рэй ша га пом ні ка ар хі тэк-

ту ры ХІІ ста год дзя Ка лож-

скай царк вы, у го нар якой 

і ўзнік ла наз ва ду хоў на га 

ме ра пры ем ства.

А гіс то рыя кон кур су па-

ча ла ся ў 2002 го дзе і бы ла 

пры мер ка ва на да 10-год-

дзя ад наў лен ня Гро дзен-

скай епар хіі. У 2011 го дзе 

фес ты валь атры маў ста тус 

між на род на га. Кон курс пра-

хо дзіць па вась мі на мі на цы-

ях як для ду хоў ных, так і для 

свец кіх ка лек ты ваў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фес ты ва лім

ГА ЛА СЫ «КА ЛОЖ СКА ГА БЛА ГА ВЕС ТА»
У Грод не пра хо дзіць адзін з вя ду чых пра ва слаў ных фес ты ва ляў све ту

Эка на мікс НА СТАРТ-АП!

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.


