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Рас паў сюдж ван не ка ра на вi ру са ў Кi таi ўда ло ся спы нiць
З ад па вед най за явай пад час бры фiн гу вы сту пiў Мi Фэн, 

якi з'яў ля ец ца афi цый ным прад стаў нi ком Дзярж ка мi тэ та па 

пы тан нях ахо вы зда роўя КНР. Пра гэ та па ве да мi ла iн фар ма-

цый нае агенц тва «Сiнь хуа». Коль касць унут ра ных вы пад каў 

за ра жэн ня скла ла менш чым 3 ты ся чы. У ма це ры ко вым Кi таi 

фiк су ец ца мi нi маль ны ўзро вень рас паў сю джан ня COVID-19. 

Пры гэ тым афi цый ны прад стаў нiк Дзярж ка мi тэ та па пы тан-

нях ахо вы зда роўя КНР ад зна чыў, што но вы вi ток ба раць бы з 

вi ру сам у Кi таi маг чы мы, бо коль касць за воз ных вы пад каў пра цяг вае рас цi. Iх за фiк са ва на 

амаль 700 з 42 кра iн, удак лад нiў Мi Фэн.

Паў ноч ная Ма ке до нiя ўвай шла ў НА ТА
Паў ноч ная Ма ке до нiя ста ла 30-м чле нам НА ТА, яе сцяг уз ня-

лi над штаб-ква тэ рай аль ян су ў Бру се лi. Бал кан ская дзяр жа ва 

зда ла на за хоў ван не ў Дзярж дэ парт амент ЗША па свед чан не аб 

пры ёме ў аль янс. «Паў ноч ная Ма ке до нiя з гэ та га ча су з'яў ля ец-

ца чле нам сям'i з 30 кра iн i амаль мiль яр да ча ла век», — за явiў 

ге не раль ны сак ра тар НА ТА Енс Стол тэн берг. Ус туп лен ню ў 

аль янс кра i ны з на сель нiц твам 2,1 мiль ё на ча ла век доў гi час 

пе ра шка джа ла спрэч ка з Грэцы яй. Афi ны асце ра га лi ся, што 

дзяр жа ва з наз вай Ма ке до нiя мо жа прад' явiць тэ ры та ры яль ныя прэ тэн зii да ад най мен най 

грэ час кай пра вiн цыi. Толь кi пас ля та го, як Скоп'е ў чэр ве нi 2018 го да па га дзiў ся змя нiць наз ву 

кра i ны на Паў ноч ную Ма ке до нiю, пе ра шко да да ўступ лен ня ў НА ТА бы ла лiк вi да ва на.

Экс пер ты па пя рэ дзi лi, што праз тры ме ся цы наф ту не бу дзе ку ды па дзець
Па раз лi ках кан са лтын га вай кам па нii IHS Markit, бя гу чыя 

тэм пы по пы ту i пра па но вы азна ча юць, што за па сы па вя лi чац ца 

больш чым на 1,8 мiль яр да ба рэ ляў пас ля пер шай па ло вы 2020 

го да. Ка лi ўлi чыць, што ма гут нас цяў для за хоў ван ня па-ра ней-

ша му да ступ на толь кi ка ля 1,6 мiль яр да ба рэ ляў, вы твор цы бу-

дуць вы му ша ныя ска ра цiць яе вы раб. Iнакш у чэр ве нi не бу дзе 

мес ца, каб скла да ваць наф ту. Vitol Group i Gunvor Group, два 

вя ду чыя су свет ныя трэй да ры, за ўва жа юць, што ёсць вя лi кая цi ка васць да срод каў яе за хоў-

ван ня. Не каль кi трэй да раў за мо вi лi су пер тан ке ры, каб за хоў ваць наф ту ў мо ры. Пра па но ва 

мо жа пе ра вы сiць по пыт на 12,4 мiль ё на ба рэ ляў у су ткi ўжо ў дру гiм квар та ле. «Зда бы чу 

вар та ска ра цiць цi на ват спы нiць. Ця пер толь кi пы тан не — дзе i на коль кi», — пад крэс лiў кi-

раў нiк пад раз дзя лен ня па наф та вых рын ках IHS Джым Бурк хард.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Кi раў нiк дзяр жа вы вы ву чыў стан 

спраў у бе ла рус кай ар мii ўво гу ле i 

зла ба дзён нае пы тан не — рэ ага ван-

ня на ву чэн нi НА ТА «Аба рон ца Еў ро-

пы — 2020» — у пры ват нас цi. Яшчэ 

ле тась Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў 

вы пра ца ваць адэ кват ныя ме ры, пры-

чым нi ў якiм вы пад ку не праз мер ныя, 

на што кi раў нiк дзяр жа вы зноў звяр-

нуў увагу.

«Я не ха цеў бы, каб гэ та ўспры ма лi як 

браз ган не збро яй з на ша га бо ку. Мы на 

сён няш нi дзень ву чэн не НА ТА, якое пра во-

дзiц ца ў не па срэд най блiз ка сцi ад на шых 

гра нiц, так не ўспры ма ем — яшчэ i та му, 

што яны знач на ад сту пi лi ад сва iх пер-

ша па чат ко вых пла наў», — пад крэс лiў кi-

раў нiк кра i ны.

Ад па вед ныя дзе ян нi бе ла рус кiх сi ла вi коў 

Прэ зi дэнт за па тра ба ваў уплес цi ў жыц цё 

ар мii. Ра бо та му сiць пай сцi на ка рысць, а 

не стаць па ка зуш най.

Прэ зi дэнт iн фар ма ва ны, што бе ла рус кая 

ар мiя жы ве, як ёй i на ле жыць, ме ра прыем -

ствы не пе ра но сяц ца i не ад мя ня юц ца, 

пра ве дзе ны ву чэн нi мi ра твор чых пад раз-

дзя лен няў Уз бро е ных Сiл Бе ла ру сi i Вя лi-

ка бры та нii.

«Вод гу кi ста ноў чыя, ду маю, што гэ та 

нi ко га не па вiн на на пруж ваць. Мiр нам 

па трэб ны, i мi ра твор часць — тая лi нiя, 

па якой мы заў сё ды му сiм су пра цоў нi-

чаць з усi мi. Ду маю, наш асноў ны парт-

нёр — Ра сiй ская Фе дэ ра цыя — у гэ тым кi-

рун ку аба ро ты не знi жае, i не толь кi па лi нii 

мi ра твор час цi», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

На га даў шы пра ак ту аль ную ў гра мад-

стве тэ му рас паў сюдж ван ня но вай ка ра на-

вi рус най iн фек цыi, Прэ зi дэнт па цi ка вiў ся i 

ста нам зда роўя ва ен на слу жа чых, асаб лi ва 

афi цэр ска га скла ду, якi кан так туе са «знеш-

нiм све там».

Дзярж сак ра тар Са ве та бяс пе кi Анд рэй 

Раў коў, мi нiстр аба ро ны Бе ла ру сi Вiк тар 

Хрэ нiн i на чаль нiк га лоў на га раз вед валь на га 

ўпраў лен ня — на мес нiк на чаль нi ка Ге не раль-

на га шта ба Уз бро е ных Сiл Бе ла ру сi Па вел 

Цi ха наў да ла жы лi Аляк санд ру Лу ка шэн ку аб 

дзе ян нях з бо ку бло ка НА ТА, да лi свае ацэн кi 

ра бо це i ўнес лi пра пано вы.

ВЫ КА НАЦЬ ЛЮ БУЮ ЗА ДА ЧУ
Вiк тар Хрэ нiн пра iн фар ма ваў кi раў нi ка 

дзяр жа вы, што iн тэн сiў насць ву чэн няў НА ТА 

«Аба рон ца Еў ро пы — 2020» з 16 са ка вi ка 

знi жа на ў су вя зi са скла да ным эпi дэ мi я ла-

гiч ным ста но вi шчам. Гер ма нiя, Iта лiя, Нi дэр-

лан ды ад мо вi лi ся ад пра вя дзен ня ву чэн няў, 

Вя лi ка бры та нiя цал кам ска ра чае i ад во дзiць 

сi лы i срод кi. Шэ раг су меж ных ву чэн няў на 

тэ ры то рыi Лiт вы, Лат вii, Эс то нii ад ме не ны.

«Ад нак нi я кiх за яў аб тым, што гэ тыя 

ву чэн нi спы не ны, да гэ туль ня ма. Пад раз-

дзя лен нi Злу ча ных Шта таў i НА ТА на ра та-

цый най асно ве ка ля на шых гра нiц так са ма 

пры сут нi ча юць. Та му мы пра цяг ва ем пла-

на ва пад рых тоў ку сва iх Уз бро е ных Сiл, 

ме ра пры ем ствы пра во дзiм са ма стой на, без 

чы ёй сьцi да па мо гi, на сва ёй тэ ры то рыi», — 

па ве да мiў жур на лiс там мi нiстр аба ро ны.

Вiк тар Хрэ нiн на зна ча ны на па са ду 20 сту-

дзе ня. Ён да ла жыў Прэ зi дэн ту, што са ста но-

вi шчам ва Уз бро е ных Сi лах ра за браў ся.

«На сён няш нi дзень мож на ска заць дак-

лад на i ўпэў не на, што Уз бро е ныя Сi лы 

кi ра ва ныя, бо е га тоў ныя, уз ро вень воін -

скай дыс цып лi ны i ма раль на-псi ха ла-

гiч на га ста ну да зва ляе вы ка наць лю бую 

за да чу», — упэў не ны мi нiстр.

Кi раў нiк аба рон на га ве дам ства да ла жыў 

Прэ зi дэн ту аб кi рун ках ра бо ты, на якiх за ся-

ро дзiць да лей шыя на ма ган нi, i аб пад рых-

тоў цы Па ра да да 75-год дзя Пе ра мо гi.

Што да ста ну зда роўя сал дат i афi цэ раў 

Уз бро е ных Сiл, Вiк тар Хрэ нiн пра iн фар ма-

ваў, што па нi кi з на го ды ка ра на вi ру са не 

на зi ра ец ца.

«На дзе ся цi па лi го нах дзей нi чае ка ля 

7,5 ты ся чы аса бо ва га скла ду. Яны ўсе цал-

кам зда ро выя i здоль ныя вы кон ваць за да чы. 

Праб лем з рас паў сюдж ван нем ка ра на-

вi ру са ва Уз бро е ных Сi лах ня ма, ад нак 

мы не рас слаб ля ем ся: на шы са нi тар на-

эпi дэ мi я ла гiч ныя служ бы, ме ды кi зна-

хо дзяц ца ў па вы ша най га тоў нас цi, каб 

хут ка, ква лi фi ка ва на i якас на аказ ваць да-

па мо гу», — рас ка заў Вiк тар Хрэ нiн.

Па сло вах мi нiст ра, па ста не на па ня-

дзе лак ва Уз бро е ных Сi лах ня ма нi вод на га 

вы пад ку за ра жэн ня ка ра на вi ру сам.

УСЁ ПА ПЛА НЕ
Ва кол Бе ла ру сi ў ця пе раш нi час пра во-

дзiц ца тры апе ра цыi: Аб' яд на ных уз бро е-

ных сiл НА ТА «Па шы ра ная пе ра да вая пры-

сут насць» (ча ты ры ба таль ё ны так тыч най 

гру пы), уз бро е ных Сiл ЗША «Ат лан тыч ная 

ра шу часць» (дзве ба я выя бры гад ныя гру-

пы) i мi сiя па ахо ве па вет ра най пра сто ры. 

Пра гэ та жур на лiс там па ве да мiў на чаль нiк 

га лоў на га раз вед валь на га ўпраў лен ня — 

на мес нiк на чаль нi ка Ге не раль на га шта ба 

Уз бро е ных Сiл Бе ла ру сi Па вел Цi ха наў.

«На гэ тым фо не пла на ва лi ся i ўжо пра-

вод зяц ца ву чэн нi «Аба рон ца Еў ро пы — 

2020», i фак тыч на ця пер за вяр ша ец ца 

пер шы этап — пе ра кiд ван не. Дру гi этап 

пла на ваў ся 22 кра са вi ка — 22 мая, але з 

пры чы ны пан дэ мii кi раў нiц тва ЗША i Аб' яд-

на ных уз бро е ных сiл НА ТА ка рэк туе (ход 

ву чэн няў. — «Зв.»), i за мест пе ра кi ну тых 

трох ба я вых бры гад ных груп рэ аль на ця-

пер раз ме шча на ў Гер ма нii, Поль шчы ад на 

ба я вая бры гад ная гру па», — рас тлу ма чыў 

на чаль нiк раз ве дуп раў лен ня. Праз ка ра-

на вi рус ад ме не ны ча ты ры ву чэн нi, i Па вел 

Цi ха наў мяр куе, што гэ та не апош нiя змя-

нен нi на ак тыў ным эта пе апе ра цыi.

«Нас не мо жа не хва ля ваць, ка лi ў нас 

блiз ка ад гра нiц зна хо дзяц ца гру пi роў кi iн-

шых уз бро е ных сiл. Але ра зам з тым мы 

пра во дзiм пла на выя ме ра пры ем ствы, ад пра-

цоў ва юц ца ўсе пы тан нi. Усё ажыц цяў ля ец ца 

пла на ва», — пад крэс лiў Па вел Цi ха наў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Мi ра твор часць — тая лi нiя, па якой 
мы заў сё ды му сiм су пра цоў нi чаць з усi мi»

На на ра дзе ў Прэ зi дэн та аб мер ка ва лi ва ен ную бяс пе ку дзяр жа вы
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Гэ тай вяс ной у шас ці най-

буй ней шых га ра дах Бе-
ла ру сі размесцяць се рыю 
арт-ін ста ля цый — на бо раў 
ін тэр ак тыў ных скульп-
тур, якія ра зам утва ра юць 
ма ну мен таль нае сло ва 
«МО ВА». У Мін ску яны 
з'я вяц ца ў скве ры Ада-
ма Міц ке ві ча. Так са ма 

арт-аб' ек ты ўпры го жаць 

ву лі цы Брэс та, Ві цеб ска, 

Грод на, Го ме ля і Ма гі лё ва. Пра ект 

рэа лі зу ец ца ад ным з ма біль ных 

апе ра та раў су мес на з іні цы я ты-

вай «Ве ліч род най мо вы».

Кож ная з лі тар у ін ста ля цыі ўяў ляе з 

ся бе ву ліч ную мэб лю з дрэ ва і ме та лу, 

на якой мож на з кам фор там раз мяс ціц-

ца, і мае свой ко лер — у гэ тым га лоў ная 

ад мет насць пра ек та. Па за ду ме аў та-

ра арт-аб' ек таў, вя до ма га бе ла рус ка га 

скульп та ра Паў ла Вай ніц ка га, ко ле ра-

выя га мы скульп тур ва ўсіх га ра дах уні-

каль ныя. Яны пад бі ра лі ся так, каб па ка-

заць мяс цо выя куль тур ныя, гіс та рыч ныя 

і ланд шафт ныя ад мет нас ці.

Чыр во ны, чор ны, зя лё ны, жоў ты ці за-

ла ціс ты, шэ ры і роз ныя ад цен ні сі ня га — 

асноў ныя ко ле ры, якія ця гам ста год дзяў 

ата ча лі бе ла ру саў у по бы це, ар хі тэк ту ры 

і пры ро дзе. Гэ та ад люст ра ва на ў да сле-

да ван нях, на якіх грун ту ец ца ідэя пра ек-

та «МО ВА», — кан цэп цыі на цы я наль-

ных ко ле ра вых упа да бан няў ды зай не ра, 

мас та ка і паэ та Мі ха ла Анем па дыс та ва 

(апі са на ім у кні зе «Ко лер Бе ла ру сі»), 

а так са ма рэ кан струк цы ях на род ных 

стро яў эт ног ра фа Мі ха і ла Ра ма ню ка.

Мінск — геа гра фіч ны, са цы яль ны і 

куль тур ны цэнтр кра і ны, дзе пе ра мя ша-

ныя асаб лі вас ці роз ных рэ гі ё наў. Та му 

для ін ста ля цыі ў ста лі цы вы бра ны ўсе 

асноў ныя ко ле ры — сі ні, зя лё ны, жоў ты, 

чыр во ны і чор ны. Скульп тур ныя лі та ры 

«МО ВА» з'я вяц ца на пе ра ся чэн ні ву ліц 

Га рад скі Вал і Ня мі га — у скве ры Ада-

ма Міц ке ві ча, ад на го з выдат ных паэ таў 

эпо хі ра ман тыз му, які апіс ваў у сва іх 

тво рах пры га жосць бе ла рус кай зям лі.

У Брэс це ін ста ля цыя бу дзе ўста ля-

ва на на пе ра ся чэн ні ву лі цы Са вец кай і 

на бя рэж най Фран цыс ка Ска ры ны, у Ві-

цеб ску — на ву лі цы Ле ні на пе рад мас-

том 1000-год дзя го ра да, у Грод не — на 

ву лі цы Мас та вой, на ву лі цы Кі ра ва — 

у Го ме лі, на Тра ец кай на бя рэж най у 

Ма гі лё ве.

Ва ўсіх га ра дах арт-аб' ек ты пла ну ец-

ца ўста ля ваць да кан ца вяс ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«МО ВА» — 
у скве ры Ада ма Міц ке ві ча

Шануй сваё!Шануй сваё!


