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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ТРАМП ГА ТО ВЫ АД МО ВІЦ ЦА АД СУ СТРЭ ЧЫ 
З КІМ ЧЭН ЫНАМ

Пра гэ та ві цэ-прэ зі дэнт Майк Пенс рас ка заў у ін тэрв'ю 

тэ ле ка на лу Fox News, вы трым кі з яко га пры во дзіць 

Reuters. «Для Кім Чэн Ына бы ло б вя лі кай па мыл кай 

ду маць, што ён мо жа гу ляць з Трам пам», — пад крэс ліў 

ён. На пы тан не аб тым, ці мо жа Ва шынг тон ад мя ніць 

са міт з Пхень я нам, Пенс ад ка заў: «Гэ та не пы тан не». 

Як вя до ма, са міт ЗША — КНДР па пя рэд не на ме ча ны на 

12 чэр ве ня ў Сін га пу ры. Ад нак 16 мая ў Пхень я не ад-

зна чы лі, што мо гуць пе ра гле дзець свой удзел у ім. Гэ та 

звя за на з тым, што Паў ноч ная Ка рэя не жа дае вес ці пе-

ра га во ры з кра і най, якая, на яе дум ку, па тра буе ў ад на-

ба ко вым па рад ку ад мо віц ца ад ядзер най зброі.

У БРА ЗІ ЛІІ ДАЛЬ НА БОЙ ШЧЫ КІ БЛА КУ ЮЦЬ ДА РО ГІ 
З-ЗА РОС ТУ ЦЭН НА ДЫ ЗЕЛЬ НАЕ ПА ЛІ ВА

Кі роў цы-даль на бой-

шчы кі за бла ка ва лі дзя-

сят кі да рог у Бра зі ліі ў 

знак пра тэс ту су праць 

па вы шэн ня та ры фаў 

на ды зель нае па лі ва. 

Як па ве да міў тэ ле ка-

нал Globo, ак цыі пра-

тэс ту пра хо дзяць па мен шай ме ры ў 18 з 27 рэ гі ё наў 

паўд нё ва а ме ры кан скай кра і ны. Ма ні фес та цыі па ча лі-

ся пас ля та го, як дзяр жаў ная наф та га за вая кам па нія 

Petrobras аб вяс ці ла пра но вае па вы шэн не цэн на бен зін 

і ды зель нае па лі ва з аў то рка. На мі ну лым тыд ні гэ тыя 

па каз чы кі ўжо бы лі пе ра гле джа ны ў бок па ве лі чэн-

ня пяць ра зоў за пар. У Petrobras сі ту а цыю тлу ма чаць 

су свет ным рос там цэн на энер га нось бі ты. Най больш 

маш таб ныя ма ні фес та цыі пра хо дзяць у гу ста на се ле-

ным шта це Сан-Паў лу, дзе ака за лі ся пе ра кры тыя ў 

тым лі ку аў та ма гіст ра лі, што вя дуць у раз ме шча ны ў 

го ра дзе Сан тас буй ны ганд лё вы порт. На мно гіх да ро-

гах утва ры лі ся шмат кі ла мет ро выя за то ры.

У НА ВУ ЧАЛЬ НЫХ УСТА НО ВАХ ЗША СТРА ЛЯ ЛІ 
Ў 57 РА ЗОЎ ЧАС ЦЕЙ, ЧЫМ У АС ТАТ НІХ КРА І НАХ G7

У аме ры кан скіх шко лах, ВНУ і ін шых на ву чаль ных уста-

но вах вы пад кі страль бы з 2009 го да ад бы ва лі ся ў 57 ра-

зоў час цей, чым у агуль най су куп нас ці ў ас тат ніх кра і нах 

«вя лі кай ся мёр кі», па ве дам ляе CNN. Сё ле та зла мыс ні кі 

ад кры ва лі агонь у на ву чаль ных уста но вах ЗША ў ся рэд нім 

адзін раз на ты дзень. Па да ных тэ ле ка на ла, з 1 сту дзе ня 

2009 го да да 21 мая 2018-га ін цы дэн таў са страль бой у ЗША 

бы ло за фік са ва на 288. За зга да ны пе ры яд дру гое мес ца па 

коль кас ці па доб ных над звы чай ных зда рэн няў зай мае Мек-

сі ка, дзе ад бы ло ся во сем вы пад каў страль бы ў на ву чаль-

ных уста но вах. Трэ цяе мес ца ў рэй тын гу ад да дзе на ПАР 

(6 вы пад каў), за тым ідуць Ін дыя (5), Па кі стан (4), Ні ге рыя 

(4), Аф га ні стан (3), Фран цыя (2), Ка на да (2), Бра зі лія (2). 

Па ад ным вы пад ку са страль бой за фік са ва на ў Грэ цыі, Кі таі, 

Ке ніі, Азер бай джа не, Гер ма ніі, Эс то ніі, Тур цыі, Венг рыі.

У ІН ДЫІ АД ЗНА ЧА НА ЎСПЫШ КА 
СМЯ РОТ НА ГА ВІ РУ СА НІ ПАХ

Ула ды Ін дыі сцвяр джа юць, што ў 

шта це Ке ра ла на паў днё вым за ха-

дзе кра і ны дзе вяць ча ла век за гі ну лі, 

за ра зіў шы ся ві ру сам Ні пах. Ад яго ня ма вак цын, 70 пра-

цэн таў тых, хто за хва рэў, па мі ра юць. Ана лі зы па цвер дзі лі 

Ні пах у тра іх за гі ну лых, ін шыя шэсць узо раў па куль пра-

вя ра юць. Яшчэ 25 ча ла век шпі та лі за ва ны з сімп то ма мі 

гэ тай ін фек цыі ў ін дый скім го ра дзе Ка жы ко дзе. Ві рус 

Ні пах (NІV) уз на чаль вае спіс з 10 са мых не бяс печ ных 

ін фек цый ных за хвор ван няў, ус пыш кі якіх Су свет ная ар-

га ні за цыя ахо вы зда роўя лі чыць най больш іма вер ны мі. 

Пры род ныя пе ра нос чы кі ві ру са — ля ту чыя лі сі цы, бліз-

кія сва я кі ка жа ноў, якія сіл ку юц ца са да ві ной. Чы ноў ні кі 

па ве дам ля лі, што ў да мах за гі ну лых ад ін фек цыі зна-

хо дзі лі ман га, над ку са ныя ля ту чы мі лі сі ца мі. Сімп то мы 

хва ро бы — жар, га лаў ны боль, сан лі васць, праб ле мы з 

ды халь ны мі шля ха мі, дэз ары ен та цыя. Праз су ткі ці двое 

хво ры ўпа дае ў кoму.

Аб пра ва па рад ку 
і аб ха кеі

Мі ніст ра ўнут ра ных спраў, кі раў ні ка на гля даль на га 

са ве та ха кей на га клу ба «Ды на ма-Мінск» Іга ра Шу-

не ві ча ўчо ра пры няў з дак ла дам Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Пад час су стрэ чы бы ло аб мер-

ка ва на, як змя ні ла ся коль касць здзейс не ных у кра-

і не зла чын стваў, якіх змен па тра буе за ка на даў ства 

ў сфе ры нар ка кант ро лю, а так са ма ча го не ха пае 

бе ла рус ка му ха кею.

Кі раў нік дзяр жа вы па пра сіў да ла жыць аб тым, як склад-

ва ец ца кры мі на ген ная аб ста ноў ка ў кра і не, якія праб ле мы 

ёсць у сфе ры нар ка кант ро лю. «Мо жа быць, мы да пус ці лі 

пра лі кі ці па мыл кі пад час пры няц ця ад па вед на га за ка на даў-

ства. Я на стой ваў на ўзмац нен ні за ка на даў ства, асаб лі ва 

да тых, хто вы раб ляе і па стаў ляе, пра дае сю ды нар ко ты кі. 

Нам трэ ба стро га ды фе рэн цы ра ваць спа жыў цоў і па стаў-

шчы коў», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Дру гое пы тан не, якое ўзні ма ла ся пад час су стрэ чы, — што 

на да лей бу дзем ра біць з ха ке ем. Дак лад ней, са сфе рай ад каз-

нас ці Іга ра Шу не ві ча як кі раў ні ка на гля даль на га са ве та ха кей-

на га клу ба «Ды на ма-Мінск». «Мы да маў ля лі ся, што «Ды на ма» 

ста не ба зай для пад рых тоў кі гуль цоў для збор най ка ман ды. 

За раз я гля джу, фе дэ ра цыя ўсё больш кі вае на «Ды на ма», 

што клуб не вы ка наў сва іх аба вяз каў. Клуб «Ды на ма» ка жа 

пра тое, што нам са мім трэ ба гу ляць і пе ра ма гаць, па каз ваць 

гуль ню. Та му ёсць свае ін та рэ сы. Дык вось, каб у нас не бы ло 

ра зы хо джан няў, трэ ба зра біць так, каб са праў ды най леп шыя 

ха ке іс ты гу ля лі ў «Ды на ма», а са мыя леп шыя ды на маў скія 

гуль цы — у збор най», — лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар пра ка мен та ваў тое, як бе ла рус кая збор-

ная вы сту пі ла пад час чэм пі я на ту све ту па ха кеі, вы ле цеў шы 

з эліт на га ды ві зі ё на. «Гэ та па спра ве. Іх мес ца там. Ім ня ма 

ча го ра біць з та кой гуль нёй у гэ тым ды ві зі ё не. Але па га дзіц-

ца з гэ тым мы ні як не мо жам. Раз бя ром ся асоб на са збор-

най», — па абя цаў кі раў нік дзяр жа вы. Важ на вы зна чыц ца, як 

ідзе фар мі ра ван не ка ман ды, як бу дуць на ладж ваць ад но сі ны 

«Ды на ма» і Фе дэ ра цыя ха кея ў бу ду чы ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што «Ды на ма» — гэ-

та асноў ны клуб, на ба зе яко га трэба ства рыць збор ную 

Бе ла ру сі. «Усё па він на быць за вост ра на на кра і ну. У нас 

па він ны гу ляць бе ла рус кія ха ке іс ты і перш за ўсё ва ра тар. 

Гэ та не ра бо та, што ў нас ня ма нар маль най аба ро ны, ды і 

на па дзен ня ня ма, ка лі за дзя ся так мат чаў не мо гуць за біць 

дзя ся так га лоў. Гэ та не ка ман да. Праб лем больш чым да-

стат ко ва», — рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт.

Ігар Шу не віч, га во ра чы аб кры мі на ген най сі ту а цыі за апош-

нія пяць ме ся цаў, ад зна чыў, што яна іс тот на не змя ні ла ся. 

На зі ра ец ца ўсё той жа трэнд зні жэн ня за рэ гіст ра ва ных зла чын-

стваў і зда рэн няў. «Мяр ку ем, што мы да сяг ну лі та го ўзроў ню 

ў ар га ні за цыі ба раць бы са зла чын нас цю, які да зва ляе аца ніць 

рэ аль ны стан спраў у кра і не ў гэ тай част цы, а так са ма адэ кват-

на рэ ага ваць на ўсе вы клі кі і па гро зы, якія ня се ў са бе гэ ты 

са цы яль ны фе но мен», — ска заў мі ністр. Па сло вах кі раў ні ка 

ве дам ства, ды фе рэн цы я цыя ад каз нас ці па між спа жыў ца мі і 

рас паў сюдж валь ні ка мі нар ко ты каў ужо іс нуе. Яна за ма ца ва-

на ў Кры мі наль ным ко дэк се Бе ла ру сі, адзін з ар ты ку лаў яко га 

раз мя жоў вае са ста вы та кіх зла чын стваў і ад каз насць за іх.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



На ва сел леНа ва сел ле  

Спар тыў ныя да сяг нен ні 
па чы на юц ца з ме даг ля ду
Го мель скі аб лас ны дыс пан сер спар тыў най ме ды цы-

ны ця пер мае пры ста са ва нае па мяш кан не. Ад крыц цё 

ўста но вы ад бы ло ся пры ўдзе ле стар шы ні Го мель ска-

га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ка ця ры ны Зян ке віч.

Ча ты ры га ды та му дыс пан се ру быў пе ра да дзе ны бы лы 

бу ды нак га рад ско га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі па ву лі цы 

Пе сі на. З аб лас но га бюд жэ ту на ка пі таль ны ра монт і за ме-

ну ка му ні ка цый вы дат ка ва на 290 ты сяч руб лёў. За раз тут 

ство ра ны ўсе ўмо вы, каб пра во дзіць ме ды цын скае аб сле-

да ван не спарт сме наў.

Да рэ чы, спе цы я ліс та мі ўста но вы пра во дзіц ца па глыб ле-

ны ме ды цын скі агляд на ву чэн цаў спар тыў ных уста ноў Го-

ме ля і воб лас ці, у тым лі ку ву чы лі шча алім пій ска га рэ зер ву, 

аб лас но га цэнт ра алім пій ска га рэ зер ву па вяс ляр ных ві дах 

спор ту і чле наў на цы я наль най збор най Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Так са ма тут пра вод зяц ца рэ абі лі та цый ныя ме ра пры ем ствы 

пас ля атры ма ных траў маў, ме ды цын скае су пра ва джэн не 

спа бор ніц тваў роз на га ўзроў ню, вы ра ша юц ца пы тан ні пра 

до пуск да за няц ця спор там. Аб гэ тым рас ка заў га лоў ны 

ўрач аб лас но га дыс пан се ра спар тыў най ме ды цы ны Ва ле-

рый Ка на ва лен ка:

— Гэ та вель мі важ ная па дзея для Го мель скай воб лас ці. 

Аб ноў ле ны дыс пан сер пра цуе ў дзве зме ны, што год аказ-

вае ме ды цын скія па слу гі 47 ты ся чам ча ла век. Ся род іх не 

толь кі спарт сме ны і трэ не ры, але і жы ха ры рэ гі ё на, якія 

вя дуць зда ро вы лад жыц ця. Па цы ен та мі ста но вяц ца і зу сім 

юныя, ка лі па чы на юць у дзя цін стве зай мац ца не ка то ры мі 

ві да мі спор ту.

Для па ляп шэн ня ды яг нос ты кі вы ка рыс тоў ва юц ца са мыя 

су час ныя рас пра цоў кі. Ад ным са знач ных кі рун каў дзей нас-

ці дыс пан се ра з'яў ля ец ца ба раць ба з ужы ван нем до пін гу. 

За да чы, якія ста яць пе рад ка лек ты вам спе цы я лі за ва най 

ме ды цын скай уста но вы, за раз бу дуць вы ра шац ца ў больш 

кам форт ных умо вах і на но вым уз роў ні.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўчо ра раз гле дзеў 

кад ра выя пы тан ні.

Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў:

МІ РОН ЧЫ КА Дзміт рыя Ле а ні да ві-

ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ка ра-

леў стве Шве цыя;

ЛУ КА ШЭ ВІ ЧА Аляк санд ра Ва сі ле-

ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб-

лі цы Бал га рыя і па су мя шчаль ніц тве 

ў Грэ час кай Рэс пуб лі цы і Рэс пуб лі цы 

Кіпр;

КА ЧА НА ВА Вя ча сла ва Ге ор гі е ві-

ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Эс тон-

скай Рэс пуб лі цы;

ПАЛЬ ЧЫ КА Ге на дзя Ула дзі мі ра-

ві ча — рэк та рам Ака дэ міі кі ра ван ня 

пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

АСТА ПЕН КУ Ула дзі мі ра Ар ка дзе ві-

ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб-

лі цы Чы лі па су мя шчаль ніц тве;

КА ЛЕС НІ КА Ва ле рыя Ге ор гі е ві-

ча — па ста ян ным прад стаў ні ком Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь пры Аса цы я цыі дзяр-

жаў Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі (АСЕ АН) 

па су мя шчаль ніц тве;

ГУ СА ЧЭН КУ Сяр гея Аляк санд ра-

ві ча — на мес ні кам стар шы ні На цы я-

наль най дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам-

па ніі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Прэ зі дэнт так са ма даў зго ду на 

на зна чэн не:

ГРЫШ КЕ ВІ ЧА Мі ха і ла Мі хай ла ві-

ча — стар шы нёй Коб рын ска га рай-

вы кан ка ма;

КА МІН СКА ГА Аляк санд ра Вік та ра-

ві ча — стар шы нёй Ля ха віц ка га рай-

вы кан ка ма;

БО ГУ ША Ва дзі ма Ана то ле ві ча — 

рэк та рам уста но вы аду ка цыі «Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт ін фар ма-

ты кі і ра дыё элект ро ні кі»;

ДРА ГА НА Аляк санд ра Вя ча сла ва-

ві ча — рэк та рам уста но вы аду ка цыі 

«Брэсц кі дзяр жаў ны тэх ніч ны ўні вер-

сі тэт»;

ЛЁГ КА ГА Паў ла Мі ка ла е ві ча — 

пер шым на мес ні кам мі ніст ра ін фар-

ма цыі;

КРА СІН СКА ГА Аляк сея Дзміт ры-

е ві ча — ды рэк та рам дэ парт амен та 

па каш тоў ных па пе рах Мі ніс тэр ства 

фі нан саў;

ГУ СЕ ВА Іга ра Ула дзі мі ра ві ча — 

ды рэк та рам дэ парт амен та кант ро лю і 

на гля ду за бу даў ніц твам Дзяр жаў на га 

ка мі тэ та па стан дар ты за цыі;

ЧАЙ КОЎ СКА ГА Аляк санд ра Іва-

на ві ча — ге не раль ным ды рэк та рам 

дзяр жаў на га на ву ко ва-вы твор ча га 

аб' яд нан ня «На ву ко ва-прак тыч ны 

цэнтр На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі па бія рэ сур сах»;

ХВАЛЬ КО Ге ор гія Мі ка ла е ві ча — 

кі раў ні ком спраў Брэсц ка га абл вы-

кан ка ма.

Пры зна ча ю чы но вых па слоў, кі раў-

нік дзяр жа вы ад зна чыў: «І Эс то нія, 

і Бал га рыя — гэ та бліз кія нам дзяр-

жа вы. Яны доб ра да нас ста вяц ца, і 

лю дзі там ра зу ме юць, ве да юць Бе-

ла русь. У Шве цыі бу дзе кры ху скла-

да ней, але, на пэў на, і там ужо пэў ны 

па ва рот у бок Бе ла ру сі ад быў ся. І гэ-

та тэн дэн цыя бу дзе ўзмац няц ца. Але 

са скан ды наў скі мі кра і на мі мы ма ем 

не апраў да на ніз кі ўзро вень ад но сін, 

а ву чыц ца ў іх мож на шмат ча му: у 

фі наў, шве даў, нар веж цаў. Па чы на ю-

чы ад дрэ ва ап ра цоў кі і за кан чва ю чы 

ха ке ем».

Прэ зі дэнт кан ста та ваў, што ў дып-

ла ма таў, на зна ча ных па сла мі ў гэ тыя 

кра і ны, ра бо ты бу дзе да стат ко ва. 

«Шве цыя для нас — кра і на вель мі 

важ ная, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр-

жа вы. — Не важ на, што там не ка то-

рыя па лі ты кі вель мі па лі ты за ва лі ся 

ўжо, уся ляк бы вае. Але вы бу доў ваць 

ад но сі ны з імі трэ ба. Вы ве да е це, што 

да дат нае саль да ў та ва ра аба ро це — 

гэ та ак сі ё ма, мы на гэ та па він ны пра-

ца ваць. Усё бу дзе доб ра, ка лі бу дзе 

эка но мі ка».

Но вых стар шынь рай вы кан ка маў 

бе ла рус кі лі дар са ры ен та ваў на раз-

віц цё сфе ры аб слу гоў ван ня. «Трэ ба 

да во дзіць да ла ду прад пры ем ствы 

сэр ві су. Гэ та і бы та вое аб слу гоў ван-

не, і швей ныя, і цы руль ні. Каб мы 

маг лі аб слу гоў ваць лю дзей. Я не ка-

жу ўжо аб ганд лі. Вы жы вя це ў ра ё-

нах, вам да вя дзец ца гэ тым зай мац-

ца», — ска заў Прэ зі дэнт. Ён так са ма 

за кра нуў сфе ру сель скай гас па дар кі, 

якая на ту раль ным чы нам зна хо дзіц-

ца ў цэнт ры ўва гі кі раў ні коў у ра ё нах. 

«Ра бо та з людзь мі, дыс цып лі на і жа-

лез ны па ра дак на мес цах, тэх на ло-

гіі», — акрэс ліў ко ла за дач кі раў нік 

дзяр жа вы.

У Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі-

дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь не аб ход-

на цал кам пе ра бу да ваць сіс тэ му аду-

ка цыі, лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

«Трэ ба дак лад на ра зу мець: ця пе раш-

ні кі раў нік — гэ та ча ла век, які ве дае 

эка но мі ку, за меж ную мо ву і мо жа раз-

маў ляць з лю бым. На гэ та трэ ба на-

строй ваць. Зна чыць, трэ ба вы ву чаць 

за меж ную мо ву больш, за пра шаць 

ту ды больш лю дзей з эка на міч ным 

ці юры дыч ным ухі лам. Ка лі нам трэ-

ба, каб кі раў нік ва ло даў па лі та ло гі яй, 

зна чыць, трэ ба вы ву чаць гэ тыя на ву-

кі», — ска заў Прэ зі дэнт, ад зна чыў шы, 

што не аб ход на хут ка пе ра бу да вац ца і 

ўжо на 1 ве рас ня ажыц цяў ляць на бор 

тых лю дзей, якія са праў ды па він ны 

атрым лі ваць аду ка цыю ў Ака дэ міі кі-

ра ван ня.

Кі раў нік дзяр жа вы ўзгад ніў на зна-

чэн не на па са ды і ін шых рэк та раў. 

«Ра та цыю я да ру чыў даў но па чаць. 

Та му што вель мі мно гія за ся дзе лі ся 

ўжо ў гэ тых крэс лах. Ужо ня ма та го, 

што па трэб на. Трэ ба асу час ніць ВНУ. 

Трэ ба яшчэ на ад ну пры ступ ку ўзняц-

ца вы шэй, вы кон ваць за каз гра мад-

ства і эка но мі кі па тых кад рах, у якіх 

яны ма юць па трэ бу. Жыц цё дык туе 

свае ўмо вы. Та му па трэб ны но выя лю-

дзі», — ска заў Прэ зі дэнт.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

МІ СІІ ЗА МЯ ЖОЙ 
І ЎНУТ РЫ КРА І НЫ


