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Згод на з па пя рэд няй ін фар ма-

цы яй, за цьмен не пач нец ца 27 лі-

пе ня ў 21.24. У 22.30 Ме сяц цал-

кам увой дзе ў цень Зям лі і ста не 

чыр во ны. Пік з'я вы мож на бу дзе 

на зі раць у 23.22.

Част ко вае за цьмен не бу дзе пра хо-

дзіць 3 га дзі ны 55 хві лін. Пад час гэ тай 

з'я вы мож на бу дзе ўба чыць на не бе Марс 

больш яр кім, чым звы чай на. Упер шы ню 

за апош нія 15 га доў чыр во ная пла не та 

прой дзе так бліз ка ад Зям лі. Ме ся цо вае 

за цьмен не бу дзе та кое доў гае, та му што 

спа да рож нік Зям лі прой дзе не па срэд на 

ў цём най зо не це ню пла не ты, якая на-

дасць Ме ся цу кры ва вае ад цен не.

Экс пер ты ад зна ча юць, што ў гэ ты 

дзень ад бу дзец ца ўні каль нае ме ся цо-

вае за цьмен не XXІ ста год дзя. Перш за 

ўсё, за кошт сва ёй пра цяг лас ці. Тым не 

менш яно бу дзе ўні каль ным і ў ін шым, 

міс тыч ным сэн се. Прынамсі, так гаво-

раць астролагі. Пад час за цьмен ня Сон ца 

бу дзе зна хо дзіц ца ў зна ку Льва, а Ме-

сяц — у зна ку Ва да лі ва. Ва да ліў — знак 

сва бо ды, та му ў ду шы кож на га ча ла ве ка 

на зям лі па ўста не жа дан не сва бод на пра-

яў ляц ца. Пас ля гэ та га за цьмен ня доў гі 

час лю дзей бу дуць хва ля ваць праб ле мы 

лік ві да цыі раз на стай ных пе ра шкод.

Асаб лі вас цю гэ та га за цьмен ня з'яў-

ля ец ца і тое, што яно су па дае з яшчэ 

ад ной важ най аст ра на міч най з'я вай, 

якая так са ма ўліч ва ец ца і ў аст ра ло гіі: 

су праць ста ян не Мар са з Сон цам. Марс 

апы нец ца на ад ной лі ніі з Сон цам, і яго 

дыск бу дзе доб ра пра гля дац ца з зям лі. 

Спа кон вя коў Марс лі чыў ся пла не тай 

агрэ сіі. Ён мо жа вы клі каць у ча ла ве ку 

агрэ сіў насць, жа дан не вы ра шаць пы-

тан ні шля хам пра мо га су тык нен ня аль-

бо пры му шаць ча ла ве ка спа бор ні чаць з 

ін шы мі людзь мі. Та му варта ча каць, што 

коль касць лю дзей, якія хо чуць спа бор ні-

чаць адзін з ад ным, рэз ка ўзрас це.

Марс так са ма бу дзе пра ва ка ваць 

дроб ныя кан флік ты ў гра мад стве, та му 

ка лі мы хо чам па збег нуць не па жа да-

ных на ступ стваў, то не ка то ры час пас-

ля за цьмен ня не аб ход на кант ра ля ваць 

ся бе. Так са ма вар та ска заць, што гэ та 

за цьмен не ад крые ў лю дзях ці ка васць 

да эза тэ рыч ных дыс цып лін, да вы ву-

чэн ня не звы чай ных з'яў пры ро ды.

Сяр гей КУР КАЧ



Чу лі?Чу лі?  

СА МАЕ ДОЎ ГАЕ МЕ СЯ ЦОВАЕ ЗА ЦЬМЕН НЕ

Лі чыц ца, 
што яно 

больш за ўсё ўплы вае 
на ма тэ ры яль ны свет 

КАМ ПЕ ТЭНТ НЫЯ АД КА ЗЫ 
НА АК ТУ АЛЬ НЫЯ ПЫ ТАН НІ

Ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны 28 лі пе ня прой дуць рэ гу ляр ныя 

пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі з ула да мі. Не ка то рыя праб ле-

мы кі раў ні кі вы ра ша юць не па клаў шы труб ку тэ ле фо на, 

ін шыя бя руць пад улас ны кант роль.

Тра ды цый на тэ ле фон ныя лі ніі бу дуць пра ца ваць з 

9.00 да 12.00, на зван кі ад ка жуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Ва дзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. Тэл. 8-016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8-021 222 22 22;

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

Анд рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА. Тэл. 8-023 233 12 37;

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

Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8-015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 

Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8-022 250 18 69;

стар шы ня МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ана толь Мі хай-

ла віч ІСА ЧАН КА. Тэл. 8-017 500 41 60;

кі раў нік спраў МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ган на Мар'я-

наў на МА ЦЕЛЬ СКАЯ. Тэл. 8-017 222 44 44.

ЗдарэннеЗдарэнне  

Пад Ка мян цом за гі ну ла сям'я
Ра ні цай у се ра ду страш нае ДТЗ ад бы ло ся на да ро-

зе Брэст — Ка мя нец — Бе ла веж ская пу шча па блі зу 

вёс кі Ра дасць. Су тык ну лі ся гру за вік МАЗ і мік ра-

аў то бус Renault, у якім еха ла сям'я — муж, жон ка і 

двое дзя цей.

Сі ла ўда ру бы ла на столь кі моц ная, што ка бі ну мік ра аў-

то бу са ска мя чы ла, ні бы яна бы ла зроб ле на не з ме та лу, а 

з плас ты лі ну. На мес цы зда рэн ня за гі ну лі жон ка кі роў цы і 

іх сын, яко му бы ло ўся го тры га ды. Пад час ака зан ня ме ды-

цын скай да па мо гі па мёр і дру гі сын, пя ці га до вы. Кі роў цу 

Renault ура чы па спе лі да ста віць у Ка мя нец кую цэнт раль ную 

ра ён ную баль ні цу, але праз не ка то ры час не ста ла і яго.

— Па па пя рэд няй ін фар ма цыі, ва дзі цель гру за ві ка, вы-

яз джа ю чы з дру гас най да ро гі, не даў пе ра ва гу мік ра аў то-

бу су, які ехаў па га лоў най да ро зе, — па ве да мі лі ў ДАІ УУС 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма.

Па ін фар ма цыі След ча га ка мі тэ та, адзін з ма лых зна хо-

дзіў ся ў спе цы яль ным дзі ця чым крэс ле, а дру гі — на ру ках 

у ма ці, якая бы ла пры шпі ле на.

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва па пунк це 3 ар ты ку ла 

317 Кры мі наль на га ко дэк са — па ру шэн не пра ві лаў да рож-

на га ру ху, якое па цяг ну ла па не асця рож нас ці смерць дзвюх 

і больш асоб.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК, Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Тым, хто яшчэ не вы ра шыў, як ар-

га ні за ваць свой су бот ні і ня дзель ны 

ад па чы нак, на пэў на, бу дзе ці ка ва аку-

нуц ца ў сяб роў скую ат мас фе ру ду шэў-

на га ме ра пры ем ства на бе ра зе Чы гі-

рын ска га ва да схо ві шча. Са мае га лоў-

нае, што на яго пра гра му ні я кім чы нам 

не змо жа паў плы ваць на двор'е. Бо 

га лоў ны сэнс свя та — поў нае яд нан-

не з пры ро дай, пра па ган да зда ро ва га 

ла ду жыц ця, спорт, эка ту рызм. Фор ма 

адзен ня па жа да на спар тыў ная, бо тут 

як заў сё ды бу дзе шмат ме ра пры ем-

стваў для ак тыў ных — ад кры ты тур нір 

па пляж ным ва лей бо ле ся род ама та-

раў і пра фе сі я на лаў, кон курс «Ка ра-

ле ва бард-ры бал кі» ад ад ной з за сна-

валь ніц фіт нес-ру ху ў Бе ла ру сі На тал-

лі На ва жы ла вай, даб ра чын ны ку бак 

«Вя лі кай бард-ры бал кі» па бе гу. За 

кож ны кі ла метр шля ху «Ма га тэкс» — 

ге не раль ны парт нёр пра ек та — пе ра-

лі чыць гро шы на даб ра чын ны ра ху нак 

па ад ра джэн ні мяс цо вай сла ву тас ці 

ХVІІ ста год дзя — Бы хаў ска га зам ка. 

Пе рад стар там На тал ля На ва жы ла ва 

пра вя дзе ма са вую раз мін ку. А яшчэ 

бу дзе шмат пе сен ных і ры ба лоў ных 

спа бор ніц тваў, ку лі нар ных па ядын каў і 

лаз не ва-азда раў лен чых май стар-кла-

саў. Ад бу дзец ца чэм пі я нат Бе ла ру сі па 

пры га та ван ні юш кі пад кі раў ніц твам 

шэф-ку ха ра Ба ры са Бур ды, вя до ма га 

зна та ка, бар да і тэ ле вя ду ча га. На огул, 

тут мож на бу дзе па ба чыць шмат ме-

дый ных асоб у амаль хат няй аб ста ноў-

цы. Ама та рам спе ваў пад гі та ру бу дзе 

дзе ад вес ці ду шу. Удзел у ме ра пры-

ем стве пры ма юць му зы кан ты і паэ ты 

з дзе вя ці кра ін: Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і-

ны, Гер ма ніі, Поль шчы, Чэ хіі, Сла ва кіі, 

Гру зіі і ЗША.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



Склад спі ке раў атры-

маў ся са праў ды на сы ча ны. 

З бо ку ўла ды ў ме ра пры ем-

стве пры ня лі ўдзел мі ністр 

ін фар ма цыі Аляк сандр Кар-

лю ке віч, стар шы ня Па ста-

ян най ка мі сіі па на цы я наль-

най бяс пе цы Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Ва лян цін Міх не віч. 

Тут жа — вя ду чыя дзея чы 

Чыр во на га Кры жа, на прык-

лад — ге не раль ны сак ра тар 

БТЧК Воль га Мыч ко. Не 

абы шло ся і без прад стаў-

ні коў струк тур ААН, МУС, 

МНС, Між на род най ар га ні-

за цыі па міг ра цыі і ін шых.

Як ад зна чы ла Воль га 

Мыч ко, боль шасць пы тан-

няў, звя за ных з міг ра цы яй, і 

ад па вед ны ўклад Чыр во на-

га Кры жа сфар мі ра ва лі ся ў 

2014 го дзе, ка лі па вя лі чыў-

ся па ток вы му ша ных пе ра-

ся лен цаў з Укра і ны. Ка ля 

160 ты сяч укра ін цаў бы лі 

пе ра ме шча ныя на тэ ры то-

рыю Бе ла ру сі — але гэ та 

не азна чае, што ўсе яны за-

ста лі ся, мно гія пры яз джа лі 

і па кі да лі на шу кра і ну, рас-

тлу ма чы ла ге не раль ны сак-

ра тар.

«Ка ля 2400 сем' яў па-

тра пі лі ў фо кус гле джан ня 

Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа, — па-

ве да мі ла Воль га Мыч ко. — 

Не ўсе тыя, хто пры ехаў у 

рэс пуб лі ку, ме лі па трэ бу 

ў па ста ян най або ча со вай 

пад трым цы, але гэ тая ра бо-

та бы ла пра ве дзе на».

Кі раў нік Прад стаў ніц тва 

Упраў лен ня Вяр хоў на га ка-

мі са ра ААН па спра вах бе-

жан цаў у Бе ла ру сі Жан-Іў 

Бу шар дзі на га даў пры сут-

ным, што на пра ця гу апош-

ніх двац ца ці га доў ты ся чы 

бе жан цаў пры еха лі ў Бе ла-

русь у по шу ках пры тул ку. 

У вы ні ку кры зіс най сі ту а цыі 

ва Укра і не кры ху больш за 

тры ты ся чы гра ма дзян, якія 

пры еха лі ад туль у Бе ла русь, 

звяр ну лі ся з прось бай на-

даць ім ста тус бе жан ца і 

да дат ко вую аба ро ну. Ка лі 

браць ад лік ад 2014 го да, то 

з той жа мэ тай у бе ла рус кае 

Прад стаў ніц тва звяр ну ла ся 

ка ля 240 гра ма дзян Сі рыі і 

кры ху больш за 100 гра ма-

дзян Аф га ні ста на.

«Ка лі ка заць пра ста тыс-

ты ку за пер шае паў год дзе 

бя гу ча га го да, то ка ля 460 

за меж ні каў звяр ну ла ся па 

пры ста ні шча ў Бе ла ру сі, — 

ска заў Жан-Іў Бу шар дзі. — 

Боль шасць з іх — гэ та гра-

ма дзя не Укра і ны, Сі рыі і 

Уз бе кі ста на. У да да так да 

гэ та га, ка лі ка заць пра асо-

бы, якія ўва хо дзяць у кам-

пе тэн цыю Прад стаў ніц тва, 

у Бе ла ру сі на ліч ва ец ца 

ка ля шас ці ты сяч ча ла век 

без гра ма дзян ства. Та кім 

чы нам, ка лі склас ці ўсе 

ка тэ го рыі асоб, якія зна хо-

дзяц ца ў на шай кам пе тэн-

цыі, то іх коль касць ледзь 

пе ра вы сіць дзе вяць ты сяч. 

З улі кам уся го вы шэй ска за-

на га ві да воч ным з'яў ля ец ца 

той факт, што рэ ак цыя на 

над звы чай ныя сі ту а цыі — 

гэ та комп лекс ны пра цэс, і 

эфек тыў ная ра бо та ў гэ тай 

су вя зі не маг чы мая без су-

мес ных, уз год не ных на ма-

ган няў з бо ку ўра да і роз ных 

ар га ні за цый».

На ме ра пры ем стве за-

кра ну лі і та кую важ ную тэ-

му, як гвалт у ад но сі нах да 

жан чын, дзя цей і бе жан-

цаў. Як рас ка за ла на мес нік 

прад стаў ні ка Фон ду ААН у 

га лі не на ро да на сель ніц тва 

ў Бе ла ру сі Але на Кась ко, 

па ста тыс ты цы 35 % жан-

чын су ты ка лі ся аль бо з бы-

та вым гвал там з бо ку свай го 

парт нё ра, аль бо з гвал там з 

бо ку не зна ё ма га ча ла ве ка. 

«Мож на мер ка ваць, што ў 

над звы чай най сі ту а цыі — 

на прык лад, у вы пад ку вы му-

ша най міг ра цыі, тэх на ген най 

ка та стро фы — вы шэй на зва-

ныя гру пы ста нуць ах вя ра мі 

гвал ту ў яшчэ боль шай ме ры 

ве ра год нас ці», — пад крэс лі-

ла спе цы я ліст.

Па агуль ным мер ка ван ні 

ўдзель ні каў прэс-кан фе рэн-

цыі, каб маш таб агу ча ных 

тэм не ста на віў ся боль шы, 

не аб ход ная па ста ян ная 

пад рых тоў ка па гэ тых пы-

тан нях, чым і зай ма юц ца ў 

сё май Між на род най шко-

ле. Ад пра цоў ка ме ха ніз маў 

уза е ма дзе ян ня ў вы пад ку 

ма са ва га пе ра ся лен ня або 

міг ра цыі па між ва лан цё ра-

мі, на цы я наль ны мі та ва-

рыст ва мі Чыр во на га Кры-

жа і Чыр во на га Паў ме ся ца з 

ар га ні за цы я мі роз ных дзяр-

жаў — не су мнен на, адзін з 

дзейс ных спо са баў вы ра-

шэн ня гэ тых праб лем.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  

У ПО ШУ КАХ ПРЫ ТУЛ КУ
Якая сі ту а цыя з міг ран та мі ў на шай кра і не?

Фес ты ва лімФес ты ва лім  

ГАЙ ДА НА БАРД-РЫ БАЛ КУ!
ІХ між на род нае му зыч на-спар тыў нае свя та «Вя лі кая бард-ры бал ка» 
прой дзе ў Бы хаў скім ра ё не ўжо ў гэ тыя вы хад ныя

Мы ўжо пі са лі, што на днях ад бы ло ся ад крыц цё 

сё май Між на род най шко лы па пад рых тоў цы да 

рэа га ван ня на над звы чай ныя сі ту а цыі Бе ла рус ка га 

та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа. Ад ным з цэнт раль-

ных тэ а рэ тыч ных ме ра пры ем стваў ста ла прэс-кан-

фе рэн цыя, пры све ча ная су час ным міг ра цый ным 

вы клі кам, а так са ма во пы ту ўза е ма дзе ян ня дзяр-

жаў ных, між на род ных і гра мад скіх струк тур у гэ тым 

ня прос тым ас пек це.

На зда роўеНа зда роўе  

ЛЕ КІ З ПАД НЯ БЕС НАЙ 
АЙ ЧЫН НАЙ ВЫ ТВОР ЧАС ЦІ
У Бе ла ру сі мяр ку юць вы пус каць ме ды ка мен ты 

не тра ды цый най кі тай скай ме ды цы ны.

Ба ры саў скі за вод мед прэ па ра таў су мес на са спе цы я ліс та мі 
з КНР пла нуе на ла дзіць у Бе ла ру сі вы твор часць ме ды ка мен-
таў не тра ды цый най кі тай скай ме ды цы ны. Пра гэ та па ве да міў 
ге не раль ны ды рэк тар прад пры ем ства Ві таль Дзе раш.

Су час нае фар ма цэў тыч нае прад пры ем ства пла ну ец ца 
па бу да ваць у ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі кі ка мень» су-
мес на з Пе кін скай фар ма цэў тыч най кар па ра цы яй. Ві таль 
Дзе раш ад зна чыў, што гэ та бу дзе но вым кі рун кам у раз віц ці 
фар ма цэў ты кі ў Бе ла ру сі. У хут кім ча се прад стаў ні кі за во да 
і пар ка ма юць на мер ад пра віц ца ў Кі тай, каб аб мер ка ваць 
дэ та лі су пра цоў ніц тва па пра ек це.

Ві таль Дзе раш пад крэс ліў, што га вор ка ідзе пра прэ па ра-
ты, вы раб ле ныя з на ту раль най сы ра ві ны. Пра дук цыя бу дзе 
па стаў ляц ца на ры нак Бе ла ру сі і на экс парт. Ме ды ка мен ты 
не тра ды цый най кі тай скай ме ды цы ны за па тра ба ва ны ў за-
ход ніх кра і нах. У той жа час ад на з пер ша сных мэ таў пра ек-

та — на сы ціць бе ла рус кі ры нак




