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Ген сек ААН на зваў пры яры тэ та мi 
ства рэн не вак цы ны ад ка ра на вi ру са 
i ба раць бу за эка ло гiю

Ства рэн не вак цы ны ад «ко вi-

ду» i знi жэн не маш та баў вы кi даў 

у ат мас фе ру вуг ля кiс ла га га зу — 

дзве важ ныя праб ле мы, якi мi 

мiж на род най су поль нас цi трэ ба 

бу дзе зай мац ца ў най блi жэй шы 

час. Пра гэ та за явiў на пя рэ дад нi 

па чат ку агуль на па лi тыч най дыс-

ку сii на 75-й се сii Ге не раль най Асамб леi ге не раль ны сак-

ра тар ААН Ан то нiу Гу тэ рыш у iн тэр в'ю тэ ле кам па нii PBS. 

Ген сек так са ма лi чыць, што аме ры ка на-кi тай скiя су пя рэч-

нас цi мо гуць пры вес цi да сур' ёз ных праб лем у агляд най 

бу ду чы нi: «Я ска заў бы, што iс нуе ры зы ка, але мы яшчэ не 

да сяг ну лi гэ тай ста дыi, мы ўсё яшчэ на эта пе, ка лi сi ту а цыя 

не прад ка заль ная i трэ ба па гля дзець, што ад бу дзец ца ў 

най блi жэй шыя два-тры га ды, з тым каб мець больш вы раз-

ную перс пек ты ву». На дум ку ге не раль на га сак ра та ра ААН, 

«ры зы ка ў тым, што дзве эка но мi кi бу дуць дзей нi чаць па 

сва iх пра вi лах у ганд лi, бу дзе два iн тэр нэ ты, дзве роз ныя 

стра тэ гii ства рэн ня штуч на га iн тэ ле кту, дзве да мi ну ю чыя 

ва лю ты». У вы нi ку, пад крэс лiў Гу тэ рыш, «мо жа ўзнiк нуць 

па гро за кан фран та цыi, якая ста не вель мi сур' ёз най».

Бры тан скiм па ру шаль нi кам са ма iза ля цыi 
па гра жае штраф у 10 ты сяч фун таў

Ула ды Вя лi ка бры та нii ўво-

д зяць больш стро гiя па ка ран нi 

за па ру шэн нi ка ра на вi рус ных 

аб ме жа ван няў, па ве дам ляе 

«Бi-бi-сi». На прык лад, у Анг лii, 

дзе сi ту а цыя асаб лi ва сур' ёз-

ная, па чы на ю чы з 28 ве рас ня 

штраф за па ру шэн не са ма iза ля цыi мо жа склас цi 10 ты сяч 

фун таў (амаль $13 тыс.). Ён за кра не гра ма дзян, у якiх 

па цвер джа ны COVID-19 або якiя бы лi ў блiз кiм кан так це 

з хво ры мi, але не вы кон ва юць са ма iза ля цыю. Па чы нац ца 

штра фы бу дуць ад ты ся чы фун таў, 10 ты сяч — гэ та мак сi-

маль ная су ма для тых, хто па ру шыць за ба ро ну шмат кроць 

або для са мых абу раль ных вы пад каў iг на ра ван ня па тра ба-

ван ня са ма iза ля цыi. Мi нiстр ахо вы зда роўя Вя лi ка бры та нii 

Мэт Хэн кок, яко га цы туе Daily Mail, за явiў, што бры тан цы 

па вiн ны за яў ляць у па лi цыю, ка лi iх су се дзi па ру ша юць ка-

ра на вi рус ныя аб ме жа ван нi. Па вод ле яго слоў, ён сам зра-

бiў бы ме на вi та так. Па ве дам ля ец ца, што ў Анг лii i Уэль се 

бы ло вы пi са на больш за 19 ты сяч штра фаў за па ру шэн нi 

аб ме жа ван няў, але апла ча на менш за па ло ву з iх. Як ад-

зна чае «Бi-бi-сi», ула ды кра i ны раз гля да юць маг чы масць 

ска ра цiць га дзi ны ра бо ты па баў i ўвес цi аб ме жа ван нi на 

су стрэ чы лю дзей, якiя не пра жы ва юць ра зам.

Ка ля Ка i ра знай шлi 27 сар ка фа гаў 
уз рос там больш за 2500 га доў

Ра ней ула ды Егiп та аб' яў ля лi, 

што на мес цы рас ко пак зной дзе ны 

13 сар ка фа гаў, за тым бы лi вы яў ле-

ныя яшчэ 14. Экс пер ты на зы ва юць 

гэ та ад крыц цё най буй ней шым у сва-

iм ро дзе. Са ка ра, якая зна хо дзiц ца 

за 30 кi ла мет раў ад Ка i ра, 3000 га-

доў на зад ак тыў на вы ка рыс тоў ва ла-

ся для па ха ван няў i бы ла га лоў ным не кро па лем Мем фi-

са — ста лi цы Ста ра жыт на га Егiп та. Ця пер яна ад но сiц ца 

да Су свет най спад чы ны ЮНЕС КА. Мi нiс тэр ства па спра-

вах ста ра жыт на сцяў Егiп та па ве дам ляе, што сар ка фа гi 

не ад чы ня лi ся з мо ман ту па ха ван ня. Ра бо ты на мес цы 

пра цяг ва юц ца, ар хе о ла гi вя дуць да сле да ван нi на глы бi нi 

11 мет раў. Яны спа дзя юц ца атры маць больш да ных аб 

тым, ка му на ле жаць сар ка фа гi.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Не за кан чва юц ца спро бы 

пра мо га ўмя шаль нiц тва 

ў на шы ўнут ра ныя спра-

вы». Пра гэ та за явiў прэм'-

ер-мi нiстр Бе ла ру сi Ра ман 

ГА ЛОЎ ЧАН КА пад час су-

стрэ чы з гу бер на та рам 

Пры мор ска га краю Ра сii 

Але гам КА ЖА МЯ КАМ.

«Як у хо дзе пе рад вы бар чай 

кам па нii ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь, 

так i пас ля яе, на ша кра i на су-

тык ну ла ся з бес прэ цэ дэнт ным 

знеш нiм цiс кам. Не за кан чва-

юц ца спро бы пра мо га ўмя-

шаль нiц тва ў на шы ўнут ра ныя 

спра вы. Не за кан чва юц ца спро-

бы рас хiс таць сi ту а цыю, дэ ста-

бi лi за ваць аб ста ноў ку ў кра i не, 

пе ра тва рыць яе ў ха ос, яко га 

да бi ва юц ца злос нi кi на шай кра-

i ны», — ска заў кi раў нiк ура да.

Па яго сло вах, у гэ тых умо вах 

асаб лi ва важ ная пад трым ка сяб-

роў, та му ён пад крэс лiў каш тоў-

насць бе ла рус ка-ра сiй скiх ад но-

сiн i iн тэн сi фi ка цыю двух ба ко вых 

кан так таў. У iх шэ ра гу — вi зiт 

у Мiнск у па чат ку ме ся ца прэм' е ра 

Ра сii Мi ха i ла Мi шус цi на, су стрэ-

ча двух прэ зi дэн таў у Со чы.

«У яго хо дзе (вi зi ту ў Со чы. — 

«Зв.») бы ла пад крэс ле на абод-

ву ма ба ка мi не аб ход насць iн тэн-

сi фi ка цыi рэ гi я наль на га су пра-

цоў нiц тва, ак ты вi за цыя пра мых 

кан так таў па мiж прад пры ем ства-

мi i ар га нi за цы я мi. Лi да ры на шых 

дзяр жаў да мо вi лi ся ак ты вi за ваць 

су пра цоў нiц тва па мiж Рэс пуб лi-

кай Бе ла русь i рэ гi ё на мi Ра сiй-

скай Фе дэ ра цыi як фун да мент 

эка на мiч ных ад но сiн», — да даў 

Ра ман Га лоў чан ка.

Ён так са ма ад зна чыў, што на 

мi ну лых па са дах Алег Ка жа мя-

ка ве лi зар ную ўва гу ад да ваў су-

пра цоў нiц тву з Бе ла рус сю. Ка лi 

ён быў гу бер на та рам Амур скай 

воб лас цi, за сна ва на збо рач ная 

вы твор часць ай чын ных кам-

бай наў, а ў быт насць гу бер на-

та рам Са ха лiн скай воб лас цi 

экс парт бе ла рус кай пра дук цыi 

ма шы на бу да ван ня ту ды вы рас 

у 16 ра зоў у пер шую чар гу за 

кошт кар' ер ных са ма зва лаў.

«I сён ня Пры мор скi край для 

Бе ла ру сi — адзiн з клю ча вых 

парт нё раў у Да лё каў сход няй фе-

дэ раль най акру зе. У 2019 го дзе 

наш та ва ра аба рот па вя лi чыў ся 

на 8,4 пра цэн та, а ў сту дзе нi—лi-

пе нi сё ле та ўжо на 17,7 пра цэн-

та. У якас цi гу бер на та ра Пры-

мор ска га краю вы тэн дэн цыю 

за хоў ва е це, ча му мы вель мi 

ра ды», — пад крэс лiў бе ла рус кi 

прэ' мер.

Ён пра цяг нуў, што на гэ тым 

нель га спы няц ца i раз вi ваць са-

дзей нi чан не не аб ход на, у пер-

шую чар гу, у пра мыс ло вас цi.

«У вас вель мi ба га ты край ка-

рыс ны мi вы кап ня мi, пры род ны-

мi рэ сур са мi, унi каль ная зям ля, 

та му мы, ня гле дзя чы на геа гра-

фiч ную ад да ле насць, га на рым ся 

тым, што пры сут нi ча ем у гэ тым 

вы дат ным краi зям лi i робім свой 

унё сак у яго пра мыс ло ва-iн дуст-

ры яль нае раз вiц цё», — кан ста-

та ваў Ра ман Га лоў чан ка i ад зна-

чыў, што хо ча па чуць пра ек ты 

i iдэi, з якi мi пры ехаў гу бер на-

тар.

На дум ку Ра ма на Га лоў чан кi, 

не аб ход на ак тыў на пра ца ваць 

над ства рэн нем ганд лё вых кан-

так таў, у эка ла гiч най сфе ры.

Па сло вах Але га Ка жа мя кi, 

яго вi зiт пад трым лi ва юць жы-

ха ры Пры мор'я, бо пра дук цыя 

бе ла рус кiх вы твор цаў вы клi кае 

па ва гу за вы со кую якасць.

«Та му, ка неш не, мы за цi каў-

ле ны ў су пра цоў нiц тве, у па стаў-

ках у ма шы на бу да ван нi, рэа лi-

за цыi та ва раў спа жы ван ня, якiя 

сён ня Пры мор скi край не мо жа 

сам ства раць. Я ду маю, што тыя 

не вя лi кiя та вар ныя ад но сi ны i ў 

экс пар це, i ў iм пар це могуць

быць знач на па вя лi ча ны», — за я-

вiў гу бер на тар.

Дэ ле га цыя з Ра сii, у скла дзе 

якой кi раў нi кi рэ гi я наль ных мi-

нiс тэр стваў, мэр Ула дзi вас то ка, 

ужо азна ё мi лi ся з прад пры ем-

ства мi Го мель скай, Ма гi лёў скай 

абласцей. Пра цяг ва юц ца вi зi ты 

i сён ня. Най больш за цi ка вi лi iх 

маг чы мас цi па стаў кi бе ла рус кiх 

аў то бу саў трэ ця га па ка лен ня.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе Рэ гi ё ны як фун да мент 
эка на мiч ных ад но сiн

Па вод ле па ве дам лен ня прэс-служ бы 

Прэ зi дэн та ўчо ра кi раў нiк дзяр жа вы на-

зна чыў Вя ча сла ва ДА НI ЛО ВI ЧА рэк та-

рам Ака дэ мii кi ра ван ня пры Прэ зi дэн це 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь i даў зго ду на на-

зна чэн не Сяр гея РУБ НI КО ВI ЧА рэк та рам 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме ды цын ска га 

ўнi вер сi тэ та, Iга ра СТО МЫ рэк та рам 

Го мель ска га дзяр жаў на га ме ды цын-

ска га ўнi вер сi тэ та, Але ны КРАТ КО ВАЙ 

рэк та рам Гро дзен ска га дзяр жаў на га 

ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ та. Прэ зi дэнт

так са ма ўзгад нiў на зна чэн не Сяр гея 

НI КI ФА РО ВI ЧА ге не раль ным ды рэк та рам

ААТ «БЕ ЛАЗ» — кi ру ю чай кам па нii хол-

дын га «БЕ ЛАЗ-Хол дынг», Аляк санд ра 

ТА РА СЕН КI на мес нi кам мi нiст ра ахо вы 

зда роўя — га лоў ным дзяр жаў ным са-

нi тар ным ура чом Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 

Дзмiт рыя КIЙ КО пер шым на мес нi кам мi-

нiст ра фi нан саў, Але ну ПЕ ЧАНЬ i Воль гу 

ТА РА СЕ ВIЧ на мес нi ка мi мi нiст ра фi нан-

саў. Пётр БРОЎ КIН уз год не ны Аляк санд-

рам Лу ка шэн кам на па са ду пер ша га на-

мес нi ка стар шы нi Дзяр жаў на га ка мi тэ та 

па ма ё мас цi, Мi ка лай БА БЕР — на мес нi-

кам стар шы нi Дзяр жаў на га ка мi тэ та па 

ма ё мас цi, а Ана толь УЛА СЕ ВIЧ — пер-

шым на мес нi кам стар шы нi Ма гi лёў ска га 

абл вы кан ка ма.

Уз гад ня ю чы на зна чэн не рэк та раў, кi-

раў нiк дзяр жа вы за явiў, што ў бе ла рус кiх 

ВНУ трэ ба звяр нуць ува гу на вы ха ваў чы 

пра цэс. «Мы да ём блiс ку чую аду ка цыю. 

На шы спе цы я лiс ты, якiя атры ма лi аду ка-

цыю ў Бе ла ру сi, цэ няц ца ва ўсiм све це», — 

пе рад ае сло вы Аляк санд ра Лу ка шэн кi яго 

прэс-служ ба.

У той жа час, звяр нуў ува гу Прэ зi дэнт, 

апош нiя не каль кi га доў на зi ра ец ца ад ва-

рот ны пра цэс: у Бе ла русь вяр та юц ца лю-

дзi, якiя не ка лi па еха лi жыць i пра ца ваць 

у iн шыя кра i ны. «У на шым све це на ўрад цi 

не ка га ўтры ма еш сён ня. Утрым лi ваць трэ-

ба ра зум на, каб лю дзi ца нi лi гэ ту зям лю. 

А Ака дэ мiя кi ра ван ня — там на огул мыш не

па вiн на пра паўз цi, там па вiн ны быць па тры я -

тыч ныя i ад да ныя дзяр жа ве i на ро ду лю дзi.

Я спе цы яль на па пра сiў, каб гу ма нi та рый уз-

на чаль ваў гэ ту ВНУ. Нам вель мi не ха пае 

па тры я тыз му ў на шых лю дзях», — лi чыць 

Прэ зi дэнт.

Кi раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што гэ та 

ак ту аль на i для ме ды цын скiх ВНУ, па коль-

кi яны «за цык ле ныя на сва ёй кан крэт най 

спра ве».

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што 

гэ ты мi дня мi, як яму да ла жы лi, у ад ной з 

па лi клi нiк урач ад мо вiў ся ля чыць трох га-

до вае дзi ця ва ен на га. Прэ зi дэнт абу рыў ся 

гэ тай сi ту а цы яй i да ру чыў ра за брац ца ў ёй. 

«У га ды вай ны мы во ра гаў сва iх ля чы лi, 

ка лi па пад аў ся на по лi бою. А гэ та што ж за 

ўра чы? Вось пры чы на та го, што я да ру чыў 

уваж лi ва па гля дзець на кi раў нiц тва на шых 

ме ды цын скiх ВНУ. Урач па вi нен быць са-

мым па тры я тыч ным ча ла ве кам, та му што 

яго га лоў ная за да ча — вы ра та ваць жыц-

цё лю бо га ча ла ве ка», — пад крэс лiў ён.

Кi раў нiк дзяр жа вы так са ма зга даў пра 

яшчэ адзiн ня даў нi вы па дак, ка лi ў Сма ля-

вi чах муж чы на пад па лiў ся бе ка ля бу дын ка 

РА УС. Па вод ле яго слоў, сi ту а цыя з ля чэн-

нем гэ та га ча ла ве ка бы ла ад ва рот най. «Мы ж

яго пе ра вез лi ледзь жы во га ў апё ка вы

цэнтр i ле чым, та му што гэ та ча ла век», — 

ска заў ён.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што ўра чы, як i 

на стаў нi кi, — гэ та ас но ва гра мад ства, i 

яго стаў лен не да iх заў сё ды бы ло асаб-

лi вае. «Я вас вель мi пра шу: звяр нi це ўва гу 

не толь кi на аду ка цый ны, але i на вы ха ваў чы 

пра цэс у тых ВНУ, у якiя вы на кi роў ва е це-

ся», — да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«УРАЧ ПА ВI НЕН БЫЦЬ СА МЫМ 
ПА ТРЫ Я ТЫЧ НЫМ ЧА ЛА ВЕ КАМ»

Но выя кi раў нi кi для ВНУ, Мiн фi на i Дзярж ка мi тэ та па ма ё мас цi — кад ра вы 
па ня дзе лак у Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Аляк санд ра Лу ка шэн кi 

Ва ен ная бяс пе каВа ен ная бяс пе ка

ДРУ ГI ЭТАП 
ВУ ЧЭН НЯЎ

Сён ня па чы на ец ца дру гi этап су мес-

ных бе ла рус ка-ра сiй скiх ву чэн няў 

«Сла вян скае бра тэр ства — 2020». 

У прэс-служ бе Мi нiс тэр ства аба ро-

ны рас ка за лi аб тым, як ён бу дзе 

пра хо дзiць.

Прак тыч ныя дзе ян нi вой скаў бу дуць 

скi ра ва ны на вя дзен не су мес ных дзе ян няў 

для за ха ван ня ва ен най бяс пе кi дзяр жа вы. 

У ву чэн нях бу дуць удзель нi чаць вай скоў-

цы За ход ня га апе ра тыў на га ка ман да ван-

ня, сiл спе цы яль ных апе ра цый Уз бро е ных 

Сiл, Ва ен на-па вет ра ных сiл i вой скаў про-

цi па вет ра най аба ро ны, ра кет ных вой скаў i 

ар ты ле рыi, а так са ма пад раз дзя лен нi двух 

злу чэн няў па вет ра на-дэ сант ных вой скаў 

Уз бро е ных Сiл Ра сii. Агу лам бу дзе за дзей-

нi ча на ка ля шасці ты сяч вай скоў цаў, звыш 

500 адзi нак ба я вой тэх нi кi. Пры гэ тым ад 

Уз бро е ных Сiл Ра сiй скай Фе дэ ра цыi — ка-

ля 1000 ча ла век i да 100 адзi нак ба я вой 

тэх нi кi.

— Су мес ныя ву чэн нi «Сла вян скае бра-

тэр ства — 2020» ма юць аба рон чы ха рак-

тар i на кi ра ва ны на ад пра цоў ку су мес ных 

дзе ян няў гру по вак вой скаў у ад па вед нас-

цi з iс ну ю чы мi да моў ле нас ця мi Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь i Ра сiй скай Фе дэ ра цыi, а так са-

ма да лей шае ўма ца ван не i раз вiц цё iн тэ-

гра цый ных пра цэ саў у рам ках ума ца ван ня 

аба ра на здоль нас цi Са юз най дзяр жа вы, — 

ад зна чы лi ў Мi на ба ро ны.

Кi ра ваць ву чэн ня мi бу дзе на мес нiк мi-

нiст ра аба ро ны Рэс пуб лi кi Бе ла русь ге не-

рал-ма ёр Сяр гей Па та пен ка.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

«За мiр»«За мiр»

Маш таб ны аў та пра бег 
зла дзi лi аў та ама та ры 
па ву лi цах Брэс та

Удзель нi кi аў та пра бе гу ўскла лi квет-

кi да Веч на га агню на пло шчы Цы ры-

ма нi я лаў Брэсц кай крэ пас цi, а по тым 

хвi лi най маў чан ня ўша на ва лi па мяць 

аба рон цаў Ай чы ны, якiя ў га ды вай-

ны ад стой ва лi на ша пра ва на мiр нае 

i спа кой нае жыц цё.

У мi ну лую пят нi цу ў Брэс це ад быў ся аў-

та пра бег пад наз вай «Мы — за мiр». На 

ма шы ны се лi ве тэ ра ны вай ны i пра цы, прад-

стаў нi кi пра цоў ных ка лек ты ваў, ма ла дыя i 

да рос лыя лю дзi. У аў та пра бе гу паў дзель-

нi чаў на мес нiк стар шы нi гар вы кан ка ма 

Вi таль ШЧЭР БА. Мес цам для стар ту ста ла 

пля цоў ка Брэсц ка га аб лас но га цэнт ра алiм-

пiй ска га рэ зер ву па гуль ня вых вi дах спор ту 

«Вiк то рыя». Ад сюль дзве сот нi ма шын на кi-

ра ва лi ся ў шлях, якi ўдзель нi кi мар шу пры-

свя цi лi аба рон цам Ра дзi мы i мi ру ў на шай 

кра i не. Яны пра еха лi па ву лi цах Гро дзен-

скай, Мас коў скай, пра спек це Ма шэ ра ва, 

да лей па вяр ну лi на Ле нi на да За ход ня га аб-

хо ду i фi нi ша ва лi ў Брэсц кай крэ пас цi.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.


