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Тур цыя па ча ла ва ен ную 
апе ра цыю ў Сі рыі

Ва ен ная апе-

ра цыя Тур цыі 

«Кры ні ца мі ру» 

на поў на чы Сі-

рыі па ча ла ся з 

авія ўда раў ва ен-

на-па вет ра ных 

сіл рэс пуб лі кі па 

па зі цы ях курд скіх фар мі ра ван няў «Сі лы 

на род най са ма аба ро ны», якія Ан ка ра 

лі чыць тэ ра рыс тыч ны мі. Са ма лё ты на-

нес лі ўда ры ў ра ё не на се ле ных пунк таў 

Рас-эль-Айн,Тэль-Аб' яд, Эль-Кам ыш лы 

і Айн-Іса. Аб па чат ку апе ра цыі аб вяс ціў 

прэ зі дэнт Тур цыі Та іп Эр да ган. Па яго 

сло вах, мэ та апе ра цыі «зні шчэн не тэ-

ра рыс тыч на га ка лі до ра, які спра ба ва-

лі ства рыць уз доўж мя жы рэс пуб лі кі, а 

так са ма да сяг нен не мі ру і ста біль нас ці ў 

рэ гі ё не». «Мы за ха ва ем тэ ры та ры яль ную 

цэ лас насць Сі рыі і вы зва лім мяс цо выя су-

поль нас ці ад тэ ра рыс таў», — на пі саў ён у 

«Тві тэ ры». Уз бро е ная ка а лі цыя «Сі лы дэ-

ма кра тыч най Сі рыі» (SDF), су праць якой 

вы сту пае Ан ка ра, у ад каз пра вя ла мі на-

мёт ны аб стрэл па меж ных ту рэц кіх га ра-

доў і пад па лі ла шэ раг наф та вых вы шак 

у сі рый скай пра він цыі Эль-Ха са ка. Ра ней 

курд скія атра ды, якія ўва хо дзяць у ка а лі-

цыю, аб вяс ці лі ўсе агуль ную ма бі лі за цыю 

ў па меж ных ра ё нах. Ка ло ны бе жан цаў 

па кі да юць ра ён пра вя дзен ня апе ра цыі. 

Па сту па юць па ве дам лен ні аб ах вя рах ся -

род мір на га на сель ніц тва. У Бе ла ру сі 

«з глы бо кай за кла по ча нас цю со чаць за рос-

там на пру жа нас ці на паў ноч ным ус хо дзе 

Сі рыі... За клі ка ем у эк стра ным па рад ку 

вяр нуц ца да дыя ло гу», — ад зна ча ец ца ў 

за яве МЗС Бе ла ру сі.

«Джа кон да» вяр ну ла ся 
ў Луўр

Зна ка мі тае 

па лат но Ле а-

нар да да Він чы 

«Мо на Лі за» 

вяр ну ла ся ў 

па рыж скі Луўр. 

Сваё звы чай-

нае  мес  ца 

экс па зі цыі — sаllе dеs Еtаts (за ла дзяр -

жаў) — кар ці на па кі ну ла два ме ся цы та-

му, ка лі там па ча лі ся ра монт ныя ра бо ты. 

На гэ ты час «Джа кон ду» пе ра вез лі ў га-

ле рэю Ме ды чы. Пас ля вяр тан ня яе ча каў 

но вы фон: сце ны па мяш кан ня пе ра фар-

ба ва лі з свет ла-жоў та га ў цём на-сі ні ко-

лер. «Так са ма мы ска рыс та лі ся мо ман-

там, каб змя ніць шкло, за якім кар ці на 

пра вя ла 15 га доў, каб аба ра ніць «Мо-

ну Лі зу». За гэ тыя га ды з'я ві лі ся но выя 

тэх на ло гіі. Шкло са мо па са бе цал кам 

праз рыс тае і ства рае та кое ўра жан не, 

быц цам вы зна хо дзі це ся вель мі бліз ка 

да кар ці ны», — рас ка заў мас тацт ва зна-

вец і ку ра тар му зея Вен сан Дэль е вен. 

Змя ні ла ся і схе ма пе ра мя шчэн ня па за ле 

му зея. Для на вед валь ні каў ар га ні за ва лі 

дзве чар гі, каб кож ны меў маг чы масць 

раз гле дзець шэ дэўр Ле а нар да да Він чы з 

мак сі маль на бліз кай ад лег лас ці. Што дня 

ў ся рэд нім 30 ты сяч ча ла век пры хо дзяць 

у Луўр, каб зір нуць на за гад ка вую ўсмеш-

ку «Мо ны Лі зы».

Іран скіх жан чын упер шы ню 
за 40 га доў пус ці лі на фут бол

Тры з па ло вай 

ты ся чы іран скіх 

жан чын упер шы-

ню за без ма ло га 

со рак га доў змаг-

лі па гля дзець на 

ста ды ё не фут-

боль ны матч. Ра ней ім за хо дзіць на ста-

ды ё ны бы ло стро га за ба ро не на. ФІ ФА 

на ста я ла на ад ме не за ба ро ны пас ля та-

го, як іран ская ба лель шчы ца, злоў ле ная 

пры спро бе ўвай сці на ста ды ён у муж-

чын скім адзен ні, пад па лі ла ся бе пе рад 

бу дын кам су да з-за стра ху пе ра сле ду. 

Гіс та рыч най гуль нёй стаў матч па між 

збор ны мі Іра на і Кам бо джы, які іран ская 

ка ман да вый гра ла з лі кам 14:0. 3500 

«жа но чых» квіт коў, як па ве дам ля ец ца, 

ра зы шлі ся за лі ча ныя хві лі ны. Ад ной з 

жан чын, што тра пі лі на матч, бы ла спар-

тыў ная жур на ліст ка Ра хав Пур бахш. «Я 

да гэ туль не ве ру, што гэ та зда рыц ца. 

Усе гэ тыя га ды я гля дзе ла гуль ні па тэ-

ле ві за ры, а ця пер уба чу ўжы вую», — 

ска за ла яна ін фар ма цый на му агенц тву 

Frаnсе-Рrеssе пе рад гуль нёй.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пра тое, што Грод на на ле та пры-

ме на ступ ны Фо рум рэ гі ё наў Бе ла-

ру сі і Укра і ны, ста ла вя до ма лі та-

раль на дня мі, ад зна чыў Ула дзі мір 

Краў цоў. Ён на зваў гэ та ра шэн не 

сур' ёз най па дзе яй для гро дзен цаў. 

ІІІ Фо рум ад бу дзец ца ў ліс та па дзе. 

Ужо ця пер Гро дзен шчы на па чы нае 

пад рых тоў ку, каб пра вес ці яго на 

вы со кім уз роў ні.

Між тым гэ та па дзея не па кі ну ла 

ўба ку зла ба дзён ныя пы тан ні рэ гіё-

на. Ад ным з са мых ак ту аль ных за-

ста ец ца пуск пер ша га энер га бло ка 

атам най стан цыі ў Аст раў цы. Жур-

на ліс ты да ве да лі ся, што ў су вя зі з 

гэ тым па шы рыц ца вы ка ры стан не 

элект ра энер гіі ў пра мыс ло вас ці, на 

транс пар це, у по бы це. У Грод не ўжо 

за рэ гіст ра ва на 10 элект ра ма бі ляў, 

і іх коль касць бу дзе рас ці. Так са ма 

пач нец ца бу даў ніц тва цал кам элект-

ры фі ка ва ных жы лых да моў. Для 

тых, хто рас пач не но вую спра ву, бу-

дуць дзей ні чаць іль гот ныя та ры фы. 

А вось для жы ха роў Аст ра вец ка-

га ра ё на та кіх іль гот не пра ду гле-

джа на. За тое го рад атам шчы каў 

атры маў шмат знач ных аб' ек таў. 

Тут па бу да ва лі 63 шмат па вяр хо-

ві кі, чатыры дзі ця чыя сад кі, дзве 

ся рэд нія шко лы, аб' ек ты куль ту ры. 

Больш чым удвая па вя лі чы ла ся 

коль касць на сель ніц тва. Бу дзе ўве-

дзе ны спар тыў ны комп лекс, цэнт-

раль ная ра ён ная баль ні ца, ля до вая 

пля цоў ка і ін шыя аб' ек ты. 

Ба лю чая для мно гіх жы ха роў тэ-

ма — мяс цо выя да ро гі. Ула ды па-

він ны за бяс пе чыць до ступ на ват 

да са мых ад да ле ных ху та роў, ад-

зна чыў Ула дзі мір Краў цоў. А ўся го 

трэ ба ад ра ман та ваць 800 кі ла мет-

раў мяс цо вых да рог. Сё ле та бу дзе 

зда дзе на больш за 200, амаль 230 

кі ла мет раў — на ле та. Ад наў лен не 

за кра не ўсе ра ё ны воб лас ці. Фі нан-

са ван не вя дзец ца з трох кры ніц — 

транс парт ны па да так, бюд жэт і крэ-

дыт Бан ка раз віц ця. Але не толь кі 

яны да па ма га юць: доб рай пад мо-

гай ста лі транс гра ніч ныя пра ек ты. 

За срод кі між на род най пра гра мы 

бу дзе ад ра ман та ва на 20 кі ла мет-

раў да рож на га па крыц ця ў Гро дзен-

скім ра ё не.

Пра гу ча лі пы тан ні па пе ра хо дзе 

ад плас ты ка вай та ры да больш эка-

ла гіч ных ма тэ ры я лаў. Са праў ды, 

тэ ма ця пер ак ту аль ная і па тра буе 

ад па вед ных мер. І яны пры ма юц ца. 

Як ад зна чыў кі раў нік рэ гі ё на, у рэс-

пуб лі цы пра хо дзіць уз гад нен не пра-

ек та па вы клю чэн ні вы ка ры стан ня 

ад на ра зо ва га по су ду і аб сіс тэ ме 

вяр тан ня спа жы вец кай упа коў кі. 

Гро дзен цы так са ма ідуць гэ тым 

шля хам. На прык лад, шкло за вод 

вы пус кае та ру з больш лёг кіх ма-

тэ ры я лаў, ганд лё выя прад пры ем-

ствы пе ра хо дзяць на та ру з па пе-

ры, Гро дзен ская ты паг ра фія па ча ла 

вы пуск па пя ро ва га по су ду.

Яшчэ ад но вост рае пы тан не да-

ты чы ла ся ка ры стан ня ма біль ны мі 

тэ ле фо на мі ў шко лах. Як вя до ма, 

праб ле ма вый шла на дзяр жаў ны 

ўзро вень. Згод на з за га дам Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі па аб ме жа ван ні 

ка ры стан ня імі, у шко лах тэ ле фо-

ны зда юц ца на ча со вае за ха ван не 

ў спе цы яль ныя бок сы. Па гэ тым 

шля ху пай шла і Гро дзен шчы на. Як 

ад зна чыў Ула дзі мір Краў цоў, у кла-

сах уста ля ва ны мес цы (звы чай на 

на ста ле на стаў ні ка), дзе зна хо дзяц-

ца спе цы яль ныя бок сы з ячэй ка мі. 

У іх вуч ні кла дуць свае гаджэты ў 

рэ жы ме «без гу ку». У та кім жа рэ-

жы ме тэ ле фон мо жа зна хо дзіц ца і ў 

парт фе лі. Да рэ чы, ма біль ныя пры-

ла ды мо гуць вы ка рыс тоў вац ца пе-

да го гам у аду ка цый ных мэ тах. Па 

сло вах Ула дзі мі ра Краў цо ва, пра цэс 

аб ме жа ван ня срод каў ма біль най су-

вя зі пад час за ня ткаў пра хо дзіць без 

экс цэ саў.

На прэс-кан фе рэн цыі бы ло ўзня-

та рэ за нанс нае пы тан не па сты хій-

ных да чах са до ва га та ва рыст ва 

«Хі мік-Азот». Уся го та кіх участ каў 

ка ля сот ні, яны пад ля га юць зно су. 

Чле ны та ва рыст ва на ват на пі са-

лі зва рот у Ад мі ніст ра цыю Прэ зі-

дэн та. А між тым мно гія ўчаст кі не 

аформ ле ны да ку мен таль на, част ка 

іх пус туе. Згод на з пла нам го ра-

да, гэ та зо на га рад ской за бу до вы, 

тут бу дзе пра кла дзе на да ро га пры 

рэ кан струк цыі чы гу нач на га мос та 

це раз Нё ман, па тлу ма чыў стар шы-

ня абл вы кан ка ма. Да та го ж да чы 

зна хо дзяц ца на ка му ні ка цы ях за во-

да, што так са ма не бяс печ на. Для 

вы ра шэн ня праб ле мы ство ра на ра-

бо чая гру па. Чле нам та ва рыст ва 

бы лі пра па на ва ны ін шыя ўчаст кі на 

тэ ры то рыі Гро дзен ска га ра ё на. І та-

кіх сва бод ных участ каў ка ля ты ся-

чы. Не ка то рыя ска рыс та лі ся та кім 

пра вам. Так са ма ёсць маг чы масць 

уза ко ніць і свае са до выя до мі кі, якія 

не пад па да юць пад знос.

За кра ну лі жур на ліс ты і тэ му 

свят ка ван ня 500-год дзя Жы ро-

віц ка га ма нас ты ра. Ура чыс тас ці 

з гэ тай на го ды прой дуць 20 мая 

2020 го да. У гэ ты дзень бу дзе свят-

ка вац ца і 550-год дзе га лоў най ма-

нас тыр скай свя ты ні — іко ны Жы-

ро віц кай Бо жай Ма ці. Як па ве да міў 

Ула дзі мір Краў цоў, сю ды ча ка ец ца 

пры езд мно гіх важ ных гас цей, маг-

чы ма, кі раў ніц тва Бе ла ру сі і Ра сіі. 

Пад рых тоў ка да свя та вя дзец ца па 

спе цы яль най пра гра ме на ча ле з 

рэс пуб лі кан скім арг ка мі тэ там. За-

пла на ва на пра вя дзен не рэ кан струк-

цыі Брац ка га кор пу са, на гэ тыя мэ-

ты на кі ру юць два міль ё ны руб лёў. 

Ад но вяць Свя та-Ус пен скі са бор, 

зва ні цу, цэнт раль ную пло шчу. Ця-

пер вя дзец ца комп лекс ная ра бо та 

па доб ра ўпа рад ка ван ні Жы ро віц: 

ад ноў ле ны ка ля дзя сят ка аб' ек таў, 

у тым лі ку да ро гі. Да кан ца го да 

пла ну ец ца ўста ля ваць ага ро джу па 

ву лі цы Са бор най, пра вес ці ма дэр-

ні за цыю ву ліч на га асвят лен ня. Да 

свят ка ван ня юбі лей най да ты пе рад 

ува хо дам у Жы ро віц кі ма нас тыр 

пла ну ец ца па ста віць пом нік ар хі-

манд ры ту Жы ро віц ка му, пра па доб-

на му Се ра фі му. Не аб ход ныя да ку-

мен ты са бра ны і ўзгад ня юц ца.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

АД ФО РУ МУ РЭ ГІ Ё НАЎ ДА ЮБІ ЛЕЮ МА НАС ТЫ РА
Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ рас ка заў аб знач ных па дзе ях 2020 го да, што ад бу дуц ца на Гро дзен шчы не

Бяс пе ка «Пер са нал і на сель ніц тва 
пад рых та ва ны вы дат на»

Маш таб нае ву чэн не прай шло на Бе ла рус кай АЭС

Бліз кая ўла да

Экс плу а та цыя лю бо га па тэн цый на не-

бяс печ на га аб' ек та не па рыў на звя за на 

з пы тан ня мі бяс пе кі. Атам най элект ра-

стан цыі ў гэ тым рэ чы шчы ад да ец ца 

асаб лі вая ўва га — хоць ве ра год насць 

ра ды я цый ных ава рый вель мі ніз кая, 

але на ступ ствы іх вель мі сур' ёз ныя як 

па фі нан са вых, так і па ча са вых склад-

ні ках. І на вы па дак не спа дзя ва нак трэ ба 

знай сці вый сце з як ма га боль шай коль-

кас ці маг чы мых сі ту а цый за га дзя. Та му 

11 каст рыч ні ка на пля цоў цы стан цыі 

і по бач з ёй раз гар ну ла ся буй на маш-

таб нае ву чэн не з ор га на мі кі ра ван ня, 

сі ла мі і срод ка мі Гро дзен скай аб лас ной

пад сіс тэ мы ДСНС па ад пра цоў цы дзе ян-

 няў на вы па дак ра ды я цый най ава рыі 

на атам най элект ра стан цыі.

— Пла на выя ме ра пры ем ствы па ка за лі на-

шу поў ную га тоў насць, — за зна чыў на мес-

нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ула дзі мір 

КУ ХА РАЎ. — Усё ад бы ва ец ца вы ключ на па 

пра ві лах МА ГА ТЭ; прад стаў нік гэ тай ар га ні-

за цыі так са ма пры сут ні чае на ву чэн нях. Мы 

на свае во чы ўба чы лі, што ўсе служ бы асна-

шча ны на леж ным чы нам і га то вы да лік ві да-

цыі маг чы май над звы чай най сі ту а цыі. Мож на 

мер ка ваць, што бяс пе ка жы ха роў бу дзе цал-

кам га ран та ва ная.

Пер шыя та кія буй на маш таб ныя ву чэн ні 

прай шлі два га ды та му. Мі ністр па над звы-

чай ных сі ту а цы ях Ула дзі мір ВА ШЧАН КА 

за зна чыў:

— Са мае га лоў нае — на ла дзіць уза е ма-

дзе ян не. Пер са нал і на сель ніц тва пад рых та-

ва ны вы дат на, ня гле дзя чы на тое, што пуск 

стан цыі яшчэ не ад быў ся. Усе ста вяц ца да сі-

ту а цыі з ра зу мен нем. Ін фар ма цыя пе ра да ва-

ла ся на цэнтр апе ра тыў на га рэ ага ван ня МНС, 

звест кі па сту па лі ў ка мі сію па над звы чай ных 

сі ту а цы ях пры Са ве це Мі ніст раў і прэм' ер-мі-

ніст ру. Пры не аб ход нас ці бу дзе ін фар ма ва ны 

кі раў нік дзяр жа вы.

Больш пад ра бяз на пра ход ву чэн няў на 

Бе ла рус кай АЭС чы тай це ў ад ным з на ступ-

ных ну ма роў і не ўза ба ве на сай це.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Трагедыя
ПАД КА ЛУ ГАЙ ЗА ГІ НУ ЛІ СУ АЙ ЧЫН НІ КІ

Пы тан ні, з які мі прад стаў ні кі СМІ пад час вы яз ной 

прэс-кан фе рэн цыі ў Мас тах звяр ну лі ся да стар шы ні 

абл вы кан ка ма, сён ня на слы ху і хва лю юць мно гіх жы ха роў. 
Гэ та і пуск пер шай бе ла рус кай АЭС, і праб ле ма плас ты ка вай 
упа коў кі, і доб ра ўпа рад ка ван не мяс цо вых да рог, і сі ту а цыя 
з ма біль ні ка мі ў шко лах... Ула дзі мір Краў цоў пад ра бяз на 
рас ка заў пра тое, як вы ра ша ец ца спрэч нае пы тан не 
па сты хій ных да чах, і па ве да міў, дзе прой дзе ІІІ Фо рум рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Укра і ны.
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Учо ра ра ні цай па соль ства Бе ла ру сі ў 

Ра сіі па цвер дзі ла гі бель ча ты рох на-

шых гра ма дзян у да рож на-транс парт-

ным зда рэн ні ў Ка луж скай воб лас ці. 

Паз ней ста ла вя до ма, што коль касць 

ах вяр ава рыі мік ра аў то бу са па вя лі чы-

ла ся да пя ці: адзін са шпі та лі за ва ных 

па цяр пе лых у ава рыі па мёр у рэ ані-

ма цыі.

Пас ля ДТЗ у баль ні цу па сту пі ла пяць гра-

ма дзян Бе ла ру сі. Два іх пас ля агля ду ад пус-

ці лі на ам бу ла тор нае ля чэн не. Як па ве да мі ла 

прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Бе ла ру сі Юлія Ба ра дун, за раз у Ка луж скай 

аб лас ной клі ніч най баль ні цы зна хо дзяц ца 

тры па цяр пе лыя су ай чын ні кі, адзін з іх — у 

ад дзя лен ні траў ма та ло гіі. Яшчэ два з больш 

цяж кі мі траў ма мі, стан якіх ста біль на цяж кі, — 

у рэ ані ма цый ным ад дзя лен ні. Як толь кі бе-

ла рус кім гра ма дзя нам ста не лепш, бу дзе 

вы ра шац ца пы тан не аб іх транс пар ці роў цы 

на ра дзі му.

Ава рыя ад бы ла ся 10 кастрычніка ў 16.20 

на 202-м кі ла мет ры аў та да ро гі М3 «Укра і на» 

ў Ба бы нін скім ра ё не. Згод на з па пя рэд ні мі 

звест ка мі, кі роў ца мік ра аў то бу са Mercedes-

Benz Sprіnter, ру ха ю чы ся з бо ку Бран ска ў 

Маск ву, пры раз ва ро це су тык нуў ся з аў та ма бі-

лем Scanіa, які ехаў у спа да рож ным на прам ку. 

Пас ля гэ та га мік ра аў то бус вы ле цеў у кю вет.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


