
4 жніўня 2020 г.НАДЗЁННАЕ2

Рых ту ец ца пер шая рэ гіст ра цыя 
вак цы ны ад ка ра на ві ру са

Рэ гіст ра цыя пер шай 

вак цы ны ад ка ра на ві ру са 

ў Ра сіі ча ка ец ца на пра ця-

гу дзе ся ці дзён. Пра гэ та 

па ве да міў кі раў нік ра сій-

ска га Фон ду пра мых ін вес-

ты цый (РФПІ) Кі рыл Дзміт-

ры еў у эфі ры тэ ле ка на ла 

«Ра сія 24».

Па вод ле яго слоў, ка лі ў най блі жэй шы час ад бу дзец-

ца рэ гіст ра цыя, кра і на аб го ніць па тэр мі нах ЗША і ін шыя 

кра і ны. «Гэ та бу дзе пер шая за рэ гіст ра ва ная вак цы на ад 

ка ра на ві ру са», — пад крэс ліў ён. У кан цы го да кра і на што-

ме сяц бу дзе вы раб ляць 10 міль ё наў доз прэ па ра ту, ад зна-

чыў Дзміт ры еў.

Ра ней кі раў нік Мінп рам ганд лю Дзя ніс Ман ту раў ка заў 

пра не каль кі міль ё наў доз у ме сяц да па чат ку 2021 го да. 

Ён да да ваў, што се рый ны вы пуск вак цы ны, рас пра ца ва най 

Цэнт рам імя Га ма леі, пач нец ца ўжо ў ве рас ні. Ма са вую 

бяс плат ную вак цы на цыю гра ма дзян у Мі ніс тэр стве ахо вы 

зда роўя пла на ва лі ар га ні за ваць у каст рыч ні ку. Пер шыя яе 

атры ма юць ме ды кі і на стаў ні кі.

3 жніў ня ў Мі на ба ро ны зра бі лі спра ва зда чу аб кан чат ко-

вых вы ні ках тэс ці ра ван ня пры шчэп кі на доб ра ах вот ні ках. 

Вы ні кі ме ды цын скай ды яг нос ты кі па ка за лі, што ва ўсіх 

пад до след ных ёсць ві да воч ны імун ны ад каз і ня ма па боч-

ных эфек таў. Гэ та свед чыць пра бяс пе ку прэ па ра та і пра 

тое, што ён доб ра пе ра но сіц ца.

Пля жы Бал га рыі 
за бру джа ныя паль ма вым але ем

Ад па чы валь ні кі на 

паў днё вых пля жах 

чар на мор ска га ўзбя-

рэж жа Бал га рыі ма-

са ва па ве дам ля юць 

ула дам пра вы кі дан-

не з мо ра ша ры каў 

паль ма ва га алею, па-

ве дам ляе вы дан не BgNews.

У асоб ных мес цах пас ля чыст кі пля жаў эка ак ты віс ты 

і ад па чы валь ні кі са бра лі сот ні кі ла гра маў гэ та га тлу шчу. 

«Паль ма вы алей шко дзіць мар ской эка сіс тэ ме, на ват 

пах яго пе ра шка джае нар маль на му ад па чын ку на пля жы 

і ства рае па гро зу зда роўю, асаб лі ва дзя цей. Ме на ві та 

та му мы, не ча ка ю чы ўлад, рас па ча лі спро бу па чыс ціць 

пляж», — за явіў эка ак ты віст Ба рыс Са доў.

Ад нак у мар ской ад мі ніст ра цыі Вар ны ад маў ля юць 

не бяс пе ку за брудж ван ня, ад зна ча ю чы, што паль ма вы 

алей — рас лін ны пра дукт і мар скім на сель ні кам ні чым не 

па гра жае. Там вы ка за лі зда гад ку, што пра дукт тра піў у ва-

ду з бор та ад на го з суд наў, якія пра хо дзяць у між на род ных 

во дах, а не спры яль ная сі ту а цыя ўзнік ла з-за на двор'я, бо 

ве цер ад пра віў алей не па срэд на да бе ра га.

Са ні тар ныя служ бы ўзя лі ўзо ры пра дук ту для пра вя-

дзен ня да сле да ван няў, але вы ні кі па куль не га то выя. Сі ту а-

 цыя тым ча сам па гар ша ец ца. Алей ныя ша ры кі да сяг ну лі

пля жаў у са май паўд нё вай част цы чар на мор ска га ўзбя-

рэж жа ў ра ё не го ра да Ахто пал.

Муж чы на ад біў ся ад кра ка дзі ла ма чэ тэ
У мек сі кан скім шта-

це Юка тан кра ка дзіл 

на паў на муж чы ну, які 

пра ца ваў у по лі. Пра гэ-

та па ве дам ляе вы дан не 

The Yucatan Tіmes.

Рэп ты лія сха пі ла 60-

га до ва га Сан та са Н. зу-

ба мі, ад нак у та го атры ма ла ся ад біц ца ад яе пры да па мо зе 

ма чэ тэ. Па ра не ны кра ка дзіл ад пус ціў муж чы ну і сха ваў ся. 

Па цяр пе ла га да ста ві лі ў баль ні цу на пры ват ным аў та ма бі лі 

з моц ным кры ва цё кам.

З'яў лен не кра ка дзі ла ў по лі, як мяр ку ец ца, тлу ма чыц ца 

моц ны мі даж джа мі, якія прай шлі ў рэ гі ё не. Ня звык лы да 

лю дзей дра пеж нік мог пры паўз ці з ба ло та і, су стрэў шы 

ча ла ве ка, пра явіў агрэ сію.

На паў вост ра ве Юка тан рас паў сю джа ныя цэнт раль на -

а ме ры кан скія кра ка дзі лы. Час цей за ўсё іх даў жы ня

скла дае ад 1,5 да 2,7 мет ра, ад нак су стра ка юц ца асо бі ны 

даў жы нёй да 4,5 мет ра, якія ва жаць 400—450 кі ла гра маў. 

Прад стаў ні кі гэ та га ві ду рэд ка на па да юць на лю дзей.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У су бо ту Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра вёў тры ра бо чыя 

су стрэ чы — за слу хаў 

дак лад стар шы ні 

Ка мі тэ та дзяр жаў най 

бяс пе кі Ва ле рыя 

Ва куль чы ка 

і стар шы ні След ча га 

ка мі тэ та Іва на 

На ске ві ча, аб мер ка ваў 

з кі раў ні ком ча со вай 

ад мі ніст ра цыі 

ААТ «Бел газп рам банк» 

На дзе яй Ер ма ко вай 

сі ту а цыю ў бан ку, 

а На тал лі Ка ча на вай 

і Вік та ру Шэй ма ну 

да ру чыў ака заць 

пад трым ку 

вы бар ка мам 

і па кла па ціц ца 

пра ар га ні за цыю 

бяс пе кі іх ра бо ты.

«Мне ўсё час цей і час цей па сту-

пае ін фар ма цыя аб тым, што не ўсю-

ды ў нас спа кой на хо чуць пра вес ці 

прэ зі дэнц кія вы ба ры. А ар га ні за ваць 

бяс пе ку на кож ным участ ку — наш 

свя ты аба вя зак, — пе рад ае сло вы 

бе ла рус ка га лі да ра яго прэс-служ-

ба. — Вы ба чы це, што ро біц ца ва-

кол. Ня хай па кры чаць, па шу мяць. 

Праз мер нас цяў быць не па він на. Не 

па він на быць так, што яны пач нуць 

нас кры ты ка ваць за тое, што мы 

вы ка рыс тоў ва ем мо мант, каб не-

дзе не ка га аб ме жа ваць. Ёсць за кон, 

згод на з за ко нам па він на іс ці пе рад-

вы бар ная агі та цыя і ра бо та ўся».

Аляк сандр Лу ка шэн ка рэ зю ма-

ваў: «Вік тар Ула дзі мі ра віч — ма-

тэ ры яль ная част ка, На тал ля Іва-

наў на — ар га ні за цый ная част ка. 

Удак лад ні це ў Лі дзіі Мі хай лаў ны 

Яр мо шы най (кі раў нік Цэнт рвы бар-

ка ма. — «Зв.»), якая па трэб на пад-

трым ка ёй і на мес цах. Ка лі трэ ба, 

каб я пад клю чыў ся, тэр мі но ва мя не 

пра ін фар муй це».

Кі раў ні ку ча со вай ад мі ніст ра-

цыі ААТ «Бел газп рам банк» Над зеі

Ер ма ко вай у гэ ты ж дзень Прэ зі дэнт 

вы ка заў па дзя ку, што ў цяж кі мо-

мант яна ад гук ну ла ся і фак тыч на 

вы ра та ва ла банк і пра цоў ны ка лек-

тыў.

«Вель мі пра сіў бы, каб па ра дак 

быў у бан ку, банк згу біць нель га. 

Гэ ты банк, ка лі «Газп рам» ад яго 

ад мо віц ца, гас подзь з імі. Пра цоў ны 

ка лек тыў ёсць, на вы кі ёсць, маг чы-

мас ці бу дуць. Мы На цы я наль ным 

бан кам бу дзем пад трым лі ваць гэ-

ты банк: там жа на шы лю дзі і на шы 

прад пры ем ствы. Так, тра пі лі ў скла-

да ную сі ту а цыю з-за гэ тых ка руп-

цый ных пра яў, але ў нас ёсць во пыт 

утры ман ня не прос та на пла ве бан-

каў, але і нар маль на га іх функ цы я-

на ван ня», — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, 

што, як дак лад ваў яму стар шы ня 

Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Іван Тэр-

тэль, у бан ку ня ма ка та стро фы, а 

Над зеі Ер ма ко вай і Іло не Ляд ніц кай, 

на мес ні ку стар шы ні На цы я наль на га 

бан ка, уда ло ся ста бі лі за ваць там сі-

ту а цыю. «Я зраб лю ўсё для та го, каб 

і лю дзі, якія ўкла лі свае гро шы, і на-

шы прад пры ем ствы ні чо га не стра-

ці лі. З на ша га бо ку, з бо ку дзяр жа вы 

мы зро бім усё не аб ход нае», — за-

пэў ніў Прэ зі дэнт.

Так са ма 1 жніў ня кі раў нік дзяр жа-

вы за слу хаў дак лад стар шы ні КДБ 

Ва ле рыя Ва куль чы ка і стар шы ні 

След ча га ка мі тэ та Іва на На ске ві ча 

па сі ту а цыі з за тры ма ны мі ра ней 

ра сі я на мі са скла ду пры ват най ва-

ен най кам па ніі.

«Мно гія фак ты (вы мне пісь мо ва 

да ла жы лі) ці ка выя. Я гля джу, пры-

моў клі і на шы ста рэй шыя бра ты. 

Ужо не кры чаць, што яны па сы ла-

лі гэ тых лю дзей у Стам бул. Ні я ка га 

Стам бу ла не бы ло і быць не маг ло, 

як ака за ла ся на па вер ку. Зра зу ме-

ла, што ў гэ тай гру пы бы лі ін шыя мэ-

ты», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Па сло вах Прэ зі дэн та, вы свет лі-

ла ся, што за тры ма ныя — пер шая 

гру па са 180 або 200 ча ла век, якія 

пла на ва лі ся для пе ра кід кі ў Бе ла-

русь. Лі дар кра і ны рас тлу ма чыў, што 

заў сё ды, якія ме ра пры ем ствы ні пра-

во дзі лі ся б у Бе ла ру сі з удзе лам ра-

сій скіх ва ен на слу жа чых, бы лых або 

дзе ю чых, ад па вед ныя ве дам ствы 

дзвюх кра ін уза е ма дзей ні ча юць.

«У нас да звол толь кі Прэ зі дэнт мо-

жа даць на пры езд ва ен на слу жа чых, 

на на вед ван не Бе ла ру сі. З тэх ні кай, 

без тэх ні кі, са ма лё ты, вер та лё ты і гэ-

так да лей... Ні я кіх да зво лаў ні хто не 

да ваў. Больш за тое, у нас вы клі ка-

юць сур' ёз ныя сён ня па да зрэн ні тыя 

мэ ты, якія са бе гру па на мя ча ла», — 

да дае прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што бе ла рус кі бок ад кры ты для 

ўза е ма дзе ян ня па сі ту а цыі і «на 

хлус ні мы па лі ты ку не па бу ду ем»: 

«Пе ра крык ва ю чы ад но ад на го ў 

СМІ, пы тан не не вы ра шым. Та му, 

ка лі ў ка го-не будзь ёсць жа дан не 

з ра сі ян атры маць да дат ко вую ін-

фар ма цыю, мы заў сё ды ад кры ты. 

Мы ні чо га не ўтой ва ем, але нам па-

трэб на праў да».

След ства вя дзе След чы ка мі тэт, 

апе ра тыў нае су пра ва джэн не — за 

КДБ і мі лі цы яй. «Пад клю чай це лю-

дзей, ка лі вам трэ ба, апе ра тыў ні-

каў. Пра цуй це аку рат на. Але праў да 

па він на быць прад' яў ле на гра мад-

ству», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«МЫ НІ ЧО ГА НЕ ЎТОЙ ВА ЕМ, 
АЛЕ НАМ ПА ТРЭБ НА ПРАЎ ДА»

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ПЕ РАД 
ПА СЛАН НЕМ
Учо ра ад кры ла ся трэ цяя па за чар го вая се сія 

Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі сё ма га склі кан ня
Яе ад крыц цё для за слу хоў ван ня Па слан ня Прэ зі дэн та бе-

ла рус ка му на ро ду і пар ла мен ту пра ду гле джа на ўка зам 

кі раў ні ка дзяр жа вы ад 24 лі пе ня. Учо ра Па ла та прад стаў-

ні коў у гэ тай су вя зі вы ра шы ла пра цэ су аль ныя пы тан ні. 

Акра мя та го, яна раз гле дзе ла тры за ко на пра ек ты, якія 

да ты чац ца двух ба ко вых ад но сін Бе ла ру сі з ін шы мі дзяр-

жа ва мі.

Пар ла мен та рыі ра ты фі ка ва лі вы ка наў чую пра гра му па між 

ура да мі Бе ла ру сі і Егіп та аб су пра цоў ніц тве ў сфе ры вы шэй шай 

і пас ля ву заў скай аду ка цыі.

Па сло вах стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Ула дзі мі ра АНД РЭЙ ЧАН КІ, ад но сі ны па між Бе ла рус сю і 

Егіп там раз ві ва юц ца вель мі ды на міч на па са мым шы ро кім ко ле 

кі рун каў. Спі кер ніж няй па ла ты на га даў пра ві зі ты Прэ зі дэн та Бе-

ла ру сі ў Егі пет у 1998, 2017 га дах і ў лю тым гэ та га го да, а так са ма 

пра ле таш ні ві зіт Прэ зі дэн та Егіп та ў Мінск.

«Да га вор на-пра ва вая ба за на шых двух ба ко вых ад но сін уклю-

чае ка ля 50 між на род ных да га во раў, у іх лі ку ганд лё вае па гад-

нен не, па гад нен не аб эка на міч ным і на ву ко ва-тэх ніч ным су пра-

цоў ніц тве, уза е ма дзе ян ні ў іна ва цый най, пад атко вай і ін шых 

сфе рах», — ска заў ён.

Між ура да вая вы ка наў чая пра гра ма пра ду гледж вае су пра цоў-

ніц тва ў сфе ры вы шэй шай аду ка цыі і аду ка цыі пас ля за вяр шэн ня 

ВНУ. Яна бы ла пад пі са ная ў лю тым гэ та га го да ў Ка і ры пад час 

афі цый на га ві зі ту ту ды Прэ зі дэн та на шай кра і ны.

Мі ністр аду ка цыі Бе ла ру сі Ігар КАР ПЕН КА па ве да міў дэ пу-

та там, што па ла жэн ні вы ка наў чай пра гра мы раз ві ва юць нор мы 

між ура да ва га па гад нен ня ў га лі не вы шэй шай аду ка цыі, якое 

бы ло пад пі са нае ў 1998 го дзе, і пра ду гледж ва юць ар га ні за цыю 

на па ры тэт ных умо вах і на пад ста ве кон курс най за яў кі што га до-

ва га аб ме ну на поў ны курс на ву чан ня ва ўста но вах вы шэй шай 

аду ка цыі абедз вюх дзяр жаў сту дэн таў, ма гіст ран таў і ас пі ран таў. 

Ён па ве да міў, што кож ны на ву чаль ны год на та кіх умо вах бу дуць 

пры мац ца ча ты ры ча ла ве кі на на ву чан не ў ВНУ і яшчэ адзін — у 

ас пі ран ту ру. На ву чан не бу дзе бяс плат нае з вы пла тай сты пен дый. 

Вы ка наў чая пра гра ма так са ма пра ду гледж вае на кі ра ван не вы-

клад чы каў ва ўста но вы аду ка цыі кра і ны-парт нё ра.

Мі ністр пра ін фар ма ваў, што за раз у Бе ла ру сі на ву ча ец ца ка ля 

50 егі пец кіх сту дэн таў, Бе ла рус кі дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ўні вер-

 сі тэт рых туе кад ры для мэб ле вай пра мыс ло вас ці Егіп та, у На цы я-

 наль ным дзі ця чым азда раў лен чым цэнт ры «Зуб ра ня» ў кан цы 

жніў ня пла ну ец ца пры ём ка ля 20 дзя цей з гэ тай кра і ны.

У па ра дак дня па за чар го вай се сіі бы лі так са ма ўклю ча ныя 

за ко на пра ек ты аб да лу чэн ні Бе ла ру сі да Пра та ко ла аб аб ме не 

ін фар ма цы яй у элект рон ным вы гля дзе па між удзель ні ка мі СНД 

для ажыц цяў лен ня пад атко ва га ад мі ніст ра ван ня і аб ра ты фі ка цыі 

Па гад нен ня аб асаб лі вас цях ажыц цяў лен ня апе ра цый з каш тоў-

ны мі ме та ла мі і каш тоў ны мі ка мя ня мі ў рам ках ЕА ЭС. Абод ва 

да ку мен ты бы лі пры ня тыя.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў пра га ла са ва лі за пра вя дзен не 

су мес на га з Са ве там Рэс пуб лі кі па ся джэн ня для за слу хоў ван ня 

што га до ва га Па слан ня Прэ зі дэн та Бе ла ру сі бе ла рус ка му на ро-

ду і пар ла мен ту, якое бу дзе агу ча на сён ня, 4 жніў ня, у Па ла цы 

Рэс пуб лі кі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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