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КНДР па пя рэ дзі ла ЗША аб пад рых тоў цы 
для іх «па да рун ка да Ка ляд»

З та кой за явай вы-

сту піў пер шы на мес нік 

кі раў ні ка МЗС КНДР Ры 

Тхэ Сон, аб ві на ва ціў шы 

ЗША ў за цяг ван ні пе ра-

га во раў па дэ нук ле а ры-

за цыі і ў вы ка ры стан ні 

аме ры кан скі мі па лі ты ка-

мі гэ тых пе ра га во раў у сва іх мэ тах. Паўд нё ва к арэй скае 

ін фар ма генц тва Yоnhар трак туе сло вы на мес ні ка мі ніст-

ра як па гро зу ад на віць вы пра ба ван ні ядзер най зброі і між-

кан ты нен таль ных ба ліс тыч ных ра кет у вы пад ку, калі ЗША 

не вы лу чаць но вых пра па ноў па пе ра га во рах з КНДР да 

кан ца го да. Праз не каль кі га дзін пас ля за яў Ры Тхэ Со на 

спец прад стаў нік ЗША па Паў ноч най Ка рэі Сты вен Бі ган 

за пэў ніў, што Ва шынг тон не мае на ме ру ад маў ляц ца ад 

пе ра га во раў з Пхень я нам па праб ле ме ядзер на га раз-

збра ен ня, пе рад ала Yоnhар.

У Япо ніі арыш та ва ны адзін з вер ха во даў 
яку дза

Япон ская па лі цыя 

арыш та ва ла ад на го з 

кі раў ні коў гру поў кі яку-

дза «Ко бе Яма гу ці-гу мі» 

па па да зрэн ні ў спро бе 

за бой ства ба е ві ка зла-

чын на га аб' яд нан ня, 

якое су пер ні чае з імі. 

Па звест ках след ства, па ве да міў тэ ле ка нал NHK, 60-га-

до вы Хі ро дзі На ка ту спра ба ваў за стрэ ліць з рэ валь ве ра 

пра фе сій на га ганг ста ра, які атры маў сур' ёз ныя ра нен ні. 

Ін цы дэнт ад быў ся на ад ной з ву ліц пар то ва га го ра да Ко-

бе, дзе рэ гу ляр на зда ра юц ца су тыч кі па між ва ра гу ю чы мі 

кла на мі яку дза. Бан дыц кія між усо бі цы раз гар ну лі ся пас ля 

та го, як у ве рас ні 2015 го да ад га лоў на га ў Япо ніі ганг-

стар ска га сін ды ка та «Яма гу ці-гу мі» ад ка ло ла ся до сыць 

вя лі кая част ка яго чле наў, якія ар га ні за ва лі са ма стой нае 

аб' яд нан не «Ко бе Яма гу ці-гу мі» коль кас цю ка ля трох 

ты сяч ча ла век. Кож ная з гэ тых гру по вак прэ тэн дуе на 

лі дар ства ў го ра дзе Ко бе і на ўсім паў днё вым за ха дзе 

га лоў на га япон ска га вост ра ва Хан сю. Коль касць «Яма гу-

ці-гу мі», па звест ках па лі цыі, ця пер скла дае ка ля дзевяці 

з паловай ты ся ч ча ла век.

Ула ды Са моа ўвя лі рэ жым 
над звы чай на га ста но ві шча 
з-за эпі дэ міі ад ру

Урад Са моа ўвёў 

рэ жым над звы чай на-

га ста но ві шча ў кра і не 

з-за эпі дэ міі ад ру, па ве-

да мі ла вы дан не Sаmоа 

Glоbаl Nеws са спа сыл-

кай на рэ ліз сак ра та-

рыя та Ка бі не та мі ніст-

раў. Коль касць ах вяр на Са моа да сяг ну ла 60 ча ла век, 

уся го за фік са ва на больш за чатыры ты ся чы вы пад каў 

за хвор ван ня, па ве дам ляе ўрад кра і ны. Па вод ле прэс-рэ-

лі за сак ра та ры я та каб мі на, усе пры ват ныя і дзяр жаў ныя 

ўста но вы і прад пры ем ствы па він ны быць за кры ты. Пры 

гэ тым пад час над звы чай на га ста но ві шча да зва ля ец ца 

пра ца ваць толь кі баль ні цам, мор гам, па лі цыі, па жар-

ным і ін шым апе ра тыў ным ве дам ствам. Ула ды пад крэс-

лі лі, што ўсе гра ма дзя не па він ны ча каць вак цы на цыі 

па мес цы жы хар ства. Ужо пры шчэп ле ныя аба вя за ныя 

па ве да міць аса біс тыя звест кі і да ту пра вя дзен ня вак цы-

на цыі для ўня сен ня ў ба зу. Пад час ма са вай вак цы на цыі 

пры шчэп кі су праць ад ру ўда ло ся зра біць 58 ты ся чам мяс-

цо вых жы ха роў. Усё на сель ніц тва вост ра ва скла дае ка ля 

200 ты сяч ча ла век.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Дня мі кі раў нік Цэнт ра куль ту ры 

«Ві цебск» Глеб ЛА ПІЦ КІ 

па дзя ліў ся пла на мі пра вя дзен ня 

шэ ра гу пра ек таў, у тым лі ку 

кон кур су пры га жос ці. Як 

ды рэк тар «Сла вян ска га ба за ру 

ў Ві цеб ску» ён лі чыць, што 

акра мя гэ та га фес ты ва лю 

мож на пра во дзіць, няхай 

і менш маш таб ныя, але вель мі 

на сы ча ныя ме ра пры ем ствы 

між на род на га ўзроў ню.

Дні бе ла рус кай, рус кай, ла тыш скай, 

лі тоў скай, яў рэй скай, а так са ма мно-

гіх ін шых куль тур пла ну юць зла дзіць 

у Ві цеб ску ўжо на ле та. І ёсць ка му іх 

ар га ні за ваць: пры Цэнт ры куль ту ры 

«Ві цебск» па чы на ю чы з 2003 го да 

функ цы я нуе Цэнтр на цы я наль ных куль-

тур. Ця пер дзей насць гэ тай струк ту ры 

ак ты ві зу ец ца, тым больш што прый шла 

но вая ка ман да ма ла дых і іні цы я тыў ных 

ар га ні за та раў. Ужо пра ве дзе ны пе ра-

мо вы і аб мер ка ва ны маг чы мас ці су пра-

цоў ніц тва з дып ла ма та мі Лат віі, Ін дыі, 

Літ вы, Эс то ніі і ін шых кра ін.

Асаб лі ва ча ка юць у Ві цеб ску прад-

стаў ні коў куль ту ры, біз не су, ула ды з 

га ра доў-па бра ці маў — цес ныя парт-

нёр скія ста сун кі ў бе ла рус ка га аб лас-

но га цэнт ра на ла джа ны больш чым з 

25 га ра да мі.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен-

ня ідэа ла гіч най ра бо ты і па спра вах 

мо ла дзі Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Ге надзь ЯГО РАЎ пад крэс ліў, што з 

Цэнт рам куль ту ры «Ві цебск» вя дзец ца 

вель мі плён нае су пра цоў ніц тва. Но выя 

ідэі, без умоў на, бу дуць мець пад трым-

ку з бо ку кі раў ніц тва вы ка наў чай ула-

ды аб лас но га ўзроў ню. Тым больш 

што прак ты ка па каз вае: ак ты ві за цыя 

куль тур на га су пра цоў ніц тва — гэ та і 

па ча так но ва га віт ка ў раз віц ці парт-

нёр ства і па пы тан нях ту рыз му, прад-

пры маль ніц тва, эка на міч най сфе ры ў 

цэ лым.

Адзін з пер шых пра анан са ва ных 

пра ек таў — кон курс пад ра бо чай наз-

вай Mіss Іntеrnаtіоnаl («Міс сяб роў ства» 

або «Міс са друж насць»). Але гэ та не 

бу дзе кон курс пры га жос ці ў кла січ ным 

ра зу мен ні. Ся род ін ша га за ду ма на, што 

ўдзель ні цы — прад стаў ні цы роз ных 

ды яс пар — «па зна ё мяць» чле наў жу ры 

з на цы я наль ны мі стра ва мі, фальк лор-

ны мі ну ма ра мі, на цы я наль ны мі кас цю-

ма мі і г. д. Што ці ка ва, суд дзі ацэ няць і 

ак тыў насць тых, хто бу дзе «хва рэць» 

за сва іх зям ля чак. Ад на знач на кон курс 

пра вя дуць на пя рэ дад ні Між на род на га 

жа но ча га свя та. Па куль жа агу ча на: за 

ты ту лы змо гуць па зма гац ца дзяў ча ты 

ва ўзрос це да 25 га доў. Але ар га ні за-

та ры не вы клю ча юць, што не аб ход ныя 

ўмо вы для ўдзе лу мо гуць быць зме не-

ны. Маг чы ма, з ча сам пра вя дуць ана-

ла гіч ныя кон кур сы ся род хлоп цаў.

Ся род пля цо вак, якія пра па ну юц ца 

для прэ зен та цый кра ін і куль тур, ужо 

зга да ны Лет ні ам фі тэ атр.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Без дур ма нуБез дур ма ну

АНА ЛІ ЗУЙ ЦЕ 
ГЭ ТА!

Як вы свет ліць, ці пры мае дзі ця нар ко ты кі
Спе цы я ліс ты па пя рэдж ва юць: ужы ван не нар ко ты-

каў не мае ўзрос та ва га цэн зу — пры маць іх не ка то-

рыя дзе ці па чы на юць на ват у дзе сяць.

Звяр та юц ца ж па да па мо гу не паў на лет нія і іх баць кі, 

калі ма лым ужо мі ну ла 16. Да гэ та га ча су ў асоб ных дзя-

цей ужо скла да ец ца нар ка тыч ная за леж насць. За год адзін 

нар ка за леж ны мо жа пры цяг нуць у свой «ча роў ны свет» 

10—12 сяб роў.

Спра бу юць нар ко ты кі дзе ці за кам па нію, з ці ка вас ці або 

прос та та му, што ім ня ма чым за няц ца. За ўва жыць гэ та 

баць кі мо гуць не ад ра зу, а, ка лі зда ра ец ца, і за не па ко яц-

ца, што неш та не так, то ад маў ля юц ца пры зна ваць гэ та. 

У вы ні ку губляецца час, і вы пра віць ста но ві шча бы вае 

амаль не маг чы ма. Та му нар ко ла гі, псі хо ла гі, на стаў ні кі  

скі ра ва ны на ад ноль ка ва ак тыў ную ра бо ту як з ма ла лет ні мі 

за леж ны мі, так і з іх баць ка мі. Апош нія, на жаль, час та не 

хо чуць да лу чац ца да да па мо гі, маў ляў, вы спе цы я ліс ты — 

вось і ра туй це, а я не ха чу, не ўмею і не ма гу.

Між тым толь кі са мыя бліз кія лю дзі мо гуць пер шыя 

за ўва жыць праб ле му, і вель мі важ на ўба чыць са мую пер-

шую спро бу.

— Ка лі ад дзі ця ці не пах не ал ка го лем, але яно ві да воч на 

па во дзіць ся бе не адэ кват на — гэ та тры вож ны зва нок баць-

кам. Са мы на дзей ны шлях пра ве рыць, ці пры мае ма лое 

нар ко ты кі, — здаць ма чу, і ра біць гэ та трэ ба тэр мі но ва, 

а не праз дзень-дру гі, — ра іць Люд мі ла ШПА КОЎ СКАЯ, 

за гад чык пад лет ка ва га ад дзя лен ня Га рад ско га клі ніч-

на га нар ка ла гіч на га дыс пан се ра. — Пры гэ тым лепш, 

ка лі дзі ця не зда гад ва ец ца, што яго пра вя ра юць. Мож на, 

на прык лад, ска заць, што з па лі клі ні кі зва ні лі, пра сі лі здаць 

ана лі зы. А са мі за вя зі це ана ліз на да сле да ван не (плат нае) 

у дыс пан сер, дзе пра цу юць круг ла су тач на і ана нім на.

Ін шы шлях — прый сці з ана лі зам на пры ём да нар ко-

ла га (так са ма ана нім на) і рас ка заць аб праб ле ме. Урач 

сам за вя зе ана ліз у дыс пан сер, і баць кам гэ та абы дзец ца 

бяс плат на. А пас ля нар ко лаг яшчэ пра кан суль туе пра вы-

ні кі да сле да ван ня.

У ап тэ ках так са ма па він ны быць тэс ты на вы зна чэн не 

нар ко ты каў: ма ры ху а ны, псі ха сты му ля та раў і опі ум ных 

рэ чы ваў. Ад нак га лоў нае для баць коў не вы зна чыць, што 

ме на ві та пры мае дзі ця, а ці ро біць яно гэ та ў прын цы пе. 

Вы ка рыс тоў ва юць тэс ты так са ма праз ма чу. Тое, што ця-

пер ужы ва юць пад лет кі, вы во дзіц ца з ар га ніз ма хут ка, так 

што пра вя раць трэ ба тэр мі но ва, па «све жых сля дах».

Іры на СІ ДА РОК.

Вя лі кую коль касць ва лан-

цё раў — 16 ты сяч — аб' яд-

ноў вае Бе ла рус кае та ва рыст-

ва Чыр во на га Кры жа. Дру гія 

Еў ра пей скія гуль ні аб слу гоў-

ва ла 8,7 тысячы ва лан цё-

раў, пе ра важ ная боль шасць 

якіх — сту дэн ты бе ла рус кіх 

ВНУ. Доб ра ах вот ны мі па моч-

ні ка мі ста но вяц ца лю дзі са-

мых роз ных пра фе сій — ура-

чы, мед сёст ры, пра гра міс ты, 

кі роў цы. І бес ка рыс лі ва да-

па ма га юць у раз на стай ных 

сі ту а цы ях: ад вы ра та ван ня 

пад час пры род ных і тэх на-

ген ных над звы чай ных сі ту а-

цый да прос тай тэ ле фон най 

раз мо вы з адзі но кі мі па жы-

лы мі людзь мі, якім не аб ход на 

пад трым ка.

— Тое, што бе ла ру сы 

вель мі спа гад лі выя лю дзі і 

га то выя ад гук нуц ца на чу-

жую бя ду, пра дэ ман стра ва-

ла ка та стро фа пры род на га 

ха рак та ру — ура ган Хаў ер, 

ка лі сот ні на шых су ай чын ні-

каў да па ма га лі аў та ма бі ліс-

там і ін шым, хто тра піў пад 

удар сты хіі, — ка жа афі цый-

ны прад стаў нік Мі ніс тэр-

ства па над звы чай ных сі-

ту а цы ях Ві таль НА ВІЦ КІ.

Ва лан цё ры Чыр во на га 

Кры жа круг ла су тач на дзя-

жу ры лі і да па ма га лі лю-

дзям пад час пе ра пра вы 

це раз Пры пяць (мост праз 

ра ку, які звяз ваў Жыт ка ві-

чы і Ту раў, трэс нуў 7 снеж ня 

2017 го да, рух па ім ад-

крыў ся пас ля рэ кан струк цыі 

амаль праз год). У па лат ках 

бы лі ар га ні за ва ны аба грэў, 

га ра чы чай і хар ча ван не, псі-

ха ла гіч ная да па мо га.

Час та ва лан цё ра мі ста-

но вяц ца ра бот ні кі прад-

пры ем стваў. Прык лад гэ та-

му — кам па нія «Ко ка-Ко ла 

Беў ры джыз Бе ла русь», су-

пра цоў ні кі якой з 2007 го-

да ўдзель ні ча юць у ак цыі 

«Вы ра ту ем Ель ню ра зам». 

Ба лот ны ма сіў у Ві цеб скай 

воб лас ці — адзін з най буй-

ней шых у Бе ла ру сі, яны вы-

ра тоў ва лі ад пе ра сы хан ня 

праз уста ноў ку пла цін. Спа-

чат ку ка ля 50 пла цін па бу да-

ва лі ўруч ную, а з 2015 го да 

пра мыс ло вым шля хам уз вя-

лі яшчэ 46, што да зва ляе за-

тры маць ва ду ва ўні каль ным 

пры род ным комп лек се.

Але на КРА ВЕЦ.

Бры га ды даб раБры га ды даб ра

ІДУЦЬ ТУ ДЫ, ДЗЕ НЕ АБ ХОД НА ДА ПА МО ГА

Ёсць ідэя!Ёсць ідэя!

ДА ВАЙ ЦЕ СЯБ РА ВАЦЬ... КУЛЬ ТУ РА МІ

Сён ня ў све це ад зна ча ец ца Су свет ны дзень 

ва лан цё раў. У Бе ла ру сі ва лан цёр скі рух 

скан цэнт ра ва ны ў асноў ным у гра мад скіх 

аб' яд нан нях, якія да па ма га юць хво рым 

у ан ка ла гіч ных і псі хі ят рыч ных дыс пан се рах, 

да мах-ін тэр на тах і ін шых ме ды цын скіх 

і са цы яль ных уста но вах. 

Ну і ну!Ну і ну!

ХУ ЛІ ГАН ПА БІЎ ДОК ТА РА 
І ПА ПСА ВАЎ АБ СТА ЛЯ ВАН НЕ
У вёс ку Па гра ніч ная Ка мя нец ка га ра ё на прый шла 

ма шы на для пла на ва га пра вя дзен ня флю а раг ра фіі. 

Лю дзі па сту по ва па ды хо дзі лі, за піс ва лі ся на пра цэ-

ду ру аба вяз ко ва га для кож на га да сле да ван ня ор га-

наў груд ной клет кі.

Блі жэй да абе ду ка ля пе ра соў на га рэ нтген-ка бі не та з'я віў ся 

не спа кой ны на вед валь нік. Спа чат ку ён прай шоў флю а раг ра-

фію, а по тым па спра ба ваў на хаб на за ля цац ца да мед сяст ры, 

якая за піс ва ла па цы ен таў. У ней кі мо мант док тар па клі каў яе 

ў рэнт ген-ка бі нет. Але зла мыс нік, за мест та го каб ад сту піц ца, 

на кі нуў ся на ўра ча з ку ла ка мі, стаў біць яго, рваць ха лат. Та-

ды ху лі га на змаг лі ад цяг нуць пры сут ныя, а док тар тым ча сам 

зай шоў у ка бі нет і за чы ніў ся там. Але ж злы дзень па чаў біць 

ру ка мі і на га мі аў та ма біль, па пса ваў элект ра аб ста ля ван не.

Як па ве да мі ла су пра цоў ні ца Брэсц ка га аб лас но га ўпраў-

лен ня УУС Аляк санд ра ЗА ХА РА ВА, на рад мі лі цыі пры быў 

на вы клік у Па гра ніч ную і за тры маў 43-га до ва га дэ ба шы ра. 

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва. Яму па гра жае да трох 

га доў па збаў лен ня во лі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НЕ ХА ЦЕЎ НА РА БО ТУ — 
«ЗА МІ НІ РА ВАЎ» ЗА ВОД

Уве ча ры ў апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу Ба ра на-

віц ка га ГА УС па сту пі ла па ве дам лен не аб тым, што 

за мі ні ра ва ны за вод «Ат лант».

На мес ца зда рэн ня не ад клад на вы бы лі след ча-апе ра-

тыў ная і са пёр на-пі ра тэх ніч ная гру пы, МНС, бры га да хут кай 

да па мо гі. Бы ло эва ку і ра ва на 150 ча ла век. У хо дзе аб сле да-

ван ня прад пры ем ства спе цы я ліс та мі на яў насць не бяс печ ных 

прад ме таў не вы яў ле на. Праз дзве га дзі ны пас ля па ве дам-

лен ня аб мі ні ра ван ні ра бо та за во да бы ла ад ноў ле на.

Пра ва ахоў ні ка мі ўста ноў ле на, што зва нок у мі лі цыю па-

сту піў з тэ ле фо на, які зна хо дзіц ца ў ад ной з ква тэр у Ба ра-

на ві чах. Тэ ле фа на ваў 43-га до вы муж чы на, які з'яў ля ец ца 

ра бо чым на зва на га за во да. Ён быў за тры ма ны па мес цы 

жы хар ства. Ме ды цын скім агля дам уста ноў ле на на яў насць 

ал ка го лю ў вы ды ха ным ім па вет ры ў кан цэнт ра цыі 1,8 пра-

мі ле. Як па тлу ма чыў па да зра ва ны, пры чы на яго ўчын ку — 

не жа дан не іс ці на ра бо ту.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


