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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
ФБР рас ка за ла аб ма ты вах тэх аска га страл ка

Ма са вая страль ба, якую ў 
ня дзе лю ўчы ніў аме ры ка нец 
Дэ він Ке лі ў ад ной з цэрк ваў 
шта та Тэх ас, не бы ла аб умоў-
ле на ні ра са вы мі, ні рэ лі гій ны-
мі ма ты ва мі. На гэ та зла чын цу 
спра ва ка ва лі ся мей ныя праб ле-
мы, па ве дам ляе тэ ле ка нал ABC 
News са спа сыл кай на ўра да-
выя кры ні цы.

Афі цый ны прад стаў нік ФБР за явіў, што «за раз спра ва не рас-
сле ду ец ца як тэ ракт». Па ін фар ма цыі вы дан ня, на зла чын ства 
муж чы на ад пра віў ся пас ля кан флік ту са сва ёй це шчай, якая так-
са ма на вед ва ла царк ву, дзе ад бы ла ся стра ля ні на. На пя рэ дад ні, 
як па ве дам ля ла ся, стра лок з аў та ма там за біў па мен шай ме ры 
26 ча ла век і па ра ніў яшчэ двац цаць вер ні каў царк вы ў га рад ку на 
поўд ні аме ры кан ска га шта та Тэх ас. Зла чын ца дзей ні чаў у адзі ноч-
ку. Апра ну ты ў чор ную спец воп рат ку і бро не ка мі зэль ку, муж чы на 
пад' ехаў да царк вы ў мяс тэч ку Са зер ленд-Спрынгс і ад крыў агонь 
з па ро га. По тым ён зай шоў унутр і пра цяг нуў стра ляць.

СМІ па ве дам ля юць, што стра лок — 26-га до вы Дэ він Па трык 
Ке лі. У 2012 го дзе яго са скан да лам зволь ні лі з ВПС ЗША. 
Тры бу нал рас па чаў су праць яго спра ву за збіц цё жон кі і дзі ця ці 
і паз ней пры су дзіў да 12 ме ся цаў тур мы. У 2014 го дзе ён быў 
раз жа ла ва ны і зволь не ны з ар міі. Па ін фар ма цыі BBC, Дэ він Ке лі 
знік з мес ца зла чын ства на ма шы не. Паз ней па лі цыя знай шла 
яго мёрт вым. 

У ЗША аб' яў ле на ча ты рох дзён ная жа ло ба. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў спа чу ван не Прэ зі дэн ту ЗША До наль ду 
Трам пу ў су вя зі з тра ге ды яй у мяс тэч ку Са зер ленд-Спрынгс, якая 
пры вя ла да шмат лі кіх ах вяр. «Зла чын ства, учы не нае ў царк ве пад час 
ня дзель на га на ба жэн ства, абу рае сва ёй цы ніч нас цю, жорст кас цю і 
бес сэн соў нас цю», — пад крэс ліў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. Ад 
імя бе ла рус ка га на ро да і ся бе аса біс та Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка-
заў глы бо кія спа чу ван ні род ным і бліз кім за гі ну лых, сло вы пад трым кі 
жы ха рам Са зер ленд-Спрынгс і ўся му на ро ду ЗША, а так са ма па жа даў 
хут чэй ша га вы зда раў лен ня па ра не ным.

Ра сій скі гімн — на мя жы за ба ро ны 
на Алім пі я дзе 2018

Ра сій скі гімн мо жа быць за ба ро не ны на зі мо вых Алім пій скіх 
гуль нях — 2018 у Пхёнч ха не. Пра гэ та па ве дам ляе The New 

York Tіmes са спа сыл кай на кры ні цы, зна ё мыя з сі ту а цы яй. Ад-
зна ча ец ца, што ра сій скія спарт сме ны так са ма мо гуць быць не 
да пу шча ны да цы ры мо ніі ад крыц ця Гуль няў. Та кія санк цыі раз-
гля да юц ца прад стаў ні ка мі Між на род на га алім пій ска га ка мі тэ та 
(МАК) у якас ці па ка ран ня за па ру шэн ні ра сі я на мі ан ты до пін га-
вых пра ві лаў на Алім пій скіх гуль нях — 2014 у Со чы.

Ча ка ец ца, што ра шэн не па до пус ку збор най Ра сіі да Гуль няў-
2018 бу дзе пры ня та на вы кан ка ме МАК у па чат ку снеж ня.

2017 год на зва лі ад ным з трох са мых га ра чых 
за ўсю гіс то рыю на зі ран няў

Па пад лі ках экс пер таў Су свет най ме тэа ра ла гіч най ар га ні-
за цыі пры ААН, у сту дзе ні — ве рас ні 2017 го да гла баль ная ся-
рэд няя тэм пе ра ту ра ўтрым лі ва ла ся пры клад на на паў гра ду са 
вы шэй, чым у 1981—2010 га дах. Пры гэ тым у цэ лым шэ ра гу 
рэ гі ё наў све ту, у тым лі ку ў азі яц кай част цы Ра сіі, бы ла за фік-
са ва на рэ корд на вы со кая тэм пе ра ту ра.

Са мым га ра чым го дам у гіс то рыі на зі ран няў, як вы ні кае з 
пра гно зу СМА, за ста нец ца па куль 2016 год, ка лі на клі мат пла-
не ты ака за ла ўплыў та кая з'я ва, як Эль-Ніньё (пад гэ тай наз вай 
ра зу ме ец ца знач нае ва ган не тэм пе ра ту ры па верх не ва га плас та 
ва ды ў эк ва та ры яль най част цы Ці ха га акі я на).

«Ма быць, 2017 год ста не са мым цёп лым го дам у гіс то рыі на-
зі ран няў, які не пад паў пад уз дзе ян не з'я вы Эль-Ніньё. Ся рэд няе 
зна чэн не тэм пе ра тур за пя ці га до вы пе ры яд (2013—2017 га доў), 
па па пя рэд ніх да ных, на 0,4 °С вы шэй шае за ся рэд няе зна чэн не 
за пе ры яд 1981—2010 га доў і пры клад на на 1,03 °С вы шэй шае 
за па каз чык да ін дуст ры яль на га пе ры я ду. Ві даць, ён ста не са-
мым га ра чым у гіс то рыі на зі ран няў», — га во рыц ца ў дак ла дзе 
СМА. Ге не раль ны сак ра тар СМА Пе тэ ры Та а лас ад зна чыў, што 
доў га тэр мі но вая тэн дэн цыя да пад вы шэн ня тэм пе ра ту ры на 
пла не це су пра ва джа ец ца рос там коль кас ці не бяс печ ных пры-
род ных з'яў.

«Мы ста лі свед ка мі не звы чай на га на двор'я, уклю ча ю чы 
тэм пе ра ту ры, якія пе ра вы ша юць 50 гра ду саў па Цэль сію ў Азіі, 
рэ корд ныя ўра га ны ў Ка рыб скім ба сей не і Ат лан ты цы, якія 
да сяг ну лі бе ра гоў Ір лан дыі, раз бу раль ныя му сон ныя па вод-
кі, якія ака за лі ўздзе ян не на жыц ці мно гіх міль ё наў лю дзей, 
і страш ную за су ху ва Ус ход няй Аф ры цы», — рас тлу ма чыў 
Та а лас.

Ра ней СМА па ве да мі ла, што кан цэнт ра цыя вуг ля кіс ла га га зу 
(СО2) у ат мас фе ры Зям лі да сяг ну ла са ма га вы со ка га за апош нія 
800 ты сяч га доў уз роў ню.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

ТЭЛЕФОН НЕ ЗМАЎКАЎ
Стар шы ня Мін гар вы кан ка ма 
ад ка заў на пы тан ні мін чан

Боль шая част ка зваротаў да ты чы ла ся жыл лё вай сфе ры: 
будаў ніц тва і зно су да моў, а так са ма ад ся лен ня іх жы ха роў.

Тэлефанавалі мэру сталіцы Андрэю ШОРЦУ і на конт іль гот ных 
крэ ды таў і суб сі дый на ўзвя дзен не жыл ля для роз ных ка тэ го рый гра-
ма дзян, у пры ват нас ці сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей-ін ва лі даў. Не 
за ста ла ся без ува гі і сфе ра ЖКГ: для хут чэй ша га вы ра шэн ня праб-
лем ныя пы тан ні бы лі пе ра на кі ра ва ныя ў ра ён ныя ад мі ніст ра цыі. Уся го 
мяс цо вым ор га нам ула ды па сту пі ла 44 пы тан ні для раз гля ду.

Ці ка ві ла мін чан не толь кі бу даў ніц тва но ва га жыл ля, але і ка пі таль-
ны ра монт ста ро га, на прык лад, маг чы масць вы вя дзен ня ба та рэй са 
сцен пры пра вя дзен ні ад па вед ных ра бот. Ад на са скар гаў да ты чы ла ся 
шу му, які да но сіц ца са скле па шмат ква тэр на га до ма з-за раз ме шча-
на га там ха ла дзіль на га аб ста ля ван ня ганд лё ва га аб' ек та.

Ко ла пы тан няў не аб ме жа ва ла ся асоб ны мі да ма мі, бы лі ся род іх 
і тыя, якія за кра на лі цэ лыя на се ле ныя пунк ты. 

Стар шы ня Мін гар вы кан ка ма за пэў ніў, што кож ная сі ту а цыя бу дзе 
дас ка на ла вы ву ча ная, а на кож ны зва рот бу дзе да дзе ны ад каз у 
рам ках дзе ю ча га за ка на даў ства. Уво гу ле за тры га дзі ны пра мой лі ніі 
бы ло пры ня та 65 зван коў, пры гэ тым за фік са ва на ка ля 3 800 спроб 
да тэ ле фа на вац ца.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by



Вы шэй шая аду ка цыяВы шэй шая аду ка цыя  

У по шу ку 
ал ма заў 

не гра нё ных
На ка ні ку ляр ным тыд ні школь ні кі 

ста лі «сту дэн та мі» Ака дэ міі кі ра ван ня
На пра ця гу ча ты рох дзён га лоў ная аль ма-
матэр кіраўнікоў розных узроўняў ажыц цяў-
ля ла пра ект «Во сень ская шко ла кі ра ван ня. 
Лес ві ца пос пе ху». У яго рам ках трыц цаць 
школь ні каў ад чу лі ся бе паў на вар тас ны мі сту-
дэн та мі Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Рэк тар Ма рат Жы лін скі, ка жу чы пра асноў ныя 
мэ ты пра ек та, ад зна чыў: «Па-пер шае, мы ары ен ту-
ем ся на тое, каб са браць у доб рым сэн се за ла тую 
мо ладзь, каб ужо за раз па чаць ра бо таць з ма ты-
ва ва ны мі і та ле на ві ты мі людзь мі. Ка лі воб раз на, 
на ша за да ча — знай сці гэ тыя ма лень кія ал ма зы і 
пе ра тва рыць іх у са праўд ныя брыль ян ты. Па-дру гое, 
вель мі важ на даць маг чы масць бу ду чым сту дэн там 
па гля дзець на тое, што ўяў ляе са бой не толь кі Ака-
дэ мія, але і ўво гу ле сіс тэ ма вы шэй шай аду ка цыі. 
Трэ цяя мэ та — гэ та раз віц цё ад па вед ных на вы каў, 
та му што ў на шай уста но ве мы ча ка ем лю дзей, 
якія бу дуць мець не толь кі ба гаж ве даў, але яшчэ 
і пэў ныя схіль нас ці да кі ра ван ня. Ну і зра зу ме ла, 
што гэ та бу дзе вель мі эфек тыў ная рэ кла ма на шай 
уста но вы, ка лі ўдзель ні кі пра ек та бу дуць дзя ліц-
ца са сва і мі сяб ра мі, ад на клас ні ка мі ме на ві та тым, 
што яны бы чы лі на свае во чы, што са мі ад чу ва лі, і 
школь ні кі бу дуць атрым лі ваць жы вую і адап та ва ную 
пад іх ін фар ма цыю пра Ака дэ мію».

«Во сень ская шко ла кі ра ван ня» з'яў ля ец ца пі лот-
ным пра ек там, та му сё ле та пры няць удзел у ім ме лі 
маг чы масць толь кі жы ха ры ста лі цы. Але, як бы ло 
ад зна ча на рэк та рам, геа гра фія ме ра пры ем ства бу-
дзе па шы рац ца і не ўза ба ве ахо піць усю тэ ры то рыю 
кра і ны.

У пер шы дзень удзель ні кам вы да лі ча со выя сту-
дэнц кія бі ле ты. У пра гра ме «Во сень скай шко лы кі ра-
ван ня» бы лі пра ду гле джа ны роз на га кштал ту ін тэр-
ак ты вы: трэ нін гі, май стар-кла сы і дзе ла выя гуль ні, 
пра фе сій на-псі ха ла гіч нае тэс ці ра ван не, ін ды ві ду-
аль ная гу тар ка, круг лы стол з чле на мі сту дэнц ка га 
ак ты ву, дзе ад бы ла ся прэ зен та цыя спе цы яль нас цяў, 
і су стрэ ча з ар га ні за та ра мі пра ек та.

Ад мет ным ме ра пры ем ствам стаў вы яз ны за ня-
так на ба зе Ге не раль най пра ку ра ту ры. Удзель ні кі 
пра ек та па зна ё мі лі ся з сіс тэ май і сут нас цю дзей-
нас ці пра ку ра ту ры, у раз мо ве з ге не раль ным пра-
ку ро рам Аляк санд рам КА НЮ КОМ за кра ну лі та кія 
вост ра са цы яль ныя тэ мы, як праб ле мы нар ка ма ніі, 
зла чын стваў ся род дзя цей і пад лет каў, пра фа на цый 
і пра ва ка цый у СМІ. Так са ма ге не раль ны пра ку рор 
рас ка заў пра свой кар' ер ны шлях і даў не каль кі 
ка рыс ных па рад бу ду чым абі ту ры ен там на конт зда-

чы эк за ме наў і вы ба ру пра фе сіі. «Та кія су стрэ чы, 

безумоў на, вель мі эфек тыў ныя. Са мае пры ем нае, 
што ін тэ ле кту аль ная элі та мо ла дзі на вед вае ме ра-
пры ем ствы та ко га ро ду і раз гля дае як ва ры янт пра цу 
ў гэ тай сфе ры», — за ўва жыў Аляк сандр Ка нюк. Ён 
па абя цаў не толь кі спры яць ар га ні за цыі па доб ных 
су стрэч, але і вы сту паць іх не па срэд ным іні цы я та-
рам, а так са ма за пра сіў удзель ні каў раз мо вы да 
ся бе на лек цыю.

У апош ні дзень пра гра мы сту дэн там-школь ні-
кам вы па ла маг чы масць па бы ваць у га лоў ным офі-
се кам па ніі «Wargamіng», якую Ака дэ мія кі ра ван ня 
за бяс печ вае кад ра мі ў сфе ры кі ра ван ня ін фар ма-
цый ны мі рэ сур са мі. Бы ла пра ве дзе на эк скур сія 
па два нац ца ці этаж ным бу дын ку: школь ні кі на ве-
да лі ра бо чыя па мяш кан ні, па коі ад па чын ку, трэ-

на жор ную за лу, Алею сла вы, ка бі нет, пры све ча ны 

«Бітлз», і шмат ча го яшчэ. Ка жуць, што ка лі ў офіс 
«Wargamіng» пры хо дзяць на эк скур сію гру пы, пы-
тан не, якое за да юць най час цей, — гэ та «А як тут у 
вас мож на не пры кмет на згу біц ца, каб за стац ца?» 
Удзель ні кі пра ек та вы клю чэн нем не ста лі.

За вяр шаль най па дзе яй «Во сень скай шко лы кі-
ра ван ня» ста ла су стрэ ча з рэк та рам Ма ра там Жы-
лін скім, дзе бы лі пад ве дзе ны вы ні кі тыд ня і ўру ча ны 
сер ты фі ка ты ўдзель ні кам пра ек та.

Аляк санд ра ДА РА ШЭН КА



Ка ля 1000 
за ка на даў чых ак таў

Пад рых та ваў На цы я наль ны цэнтр 
за ка на даў ства і пра ва вых да сле да ван няў

Та кі вы нік пад вя лі на свят ка ван ні 20-год дзя цэнт ра. 
«Па іх (за ко нах. — Аўт.) бу дуць жыць на шы дзе ці, на-
шы ўну кі. І нам не со рам на за сваю пра цу», — ад зна-
чыў ды рэк тар НЦЗПД Ва дзім ІПА ТАЎ. Ён пад крэс ліў, 
што ка лек тыў фар мі ра ваў ся на пад ста ве трох па зі-
цый: пра фе сі я на лізм, кам пе тэнт насць і ад да насць 
сва ёй спра ве. І гэ тыя па зі цыі за хоў ва юц ца.

Сён ня цэнтр зай ма ец ца пад рых тоў кай пра ек таў за ко наў, 
ажыц цяў ляе ме та дыч нае кі ра ван не за ка нат вор чай дзей нас-
цю, пра во дзіць на ву ко выя да сле да ван ні. Па він ша ваць су-
пра цоў ні каў прый шоў і бы лы ды рэк тар, а ця пер на мес нік 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ. Ён 
лі чыць, што ка лек тыў цэнт ра ўні каль ны: «Склас ці ма ла досць і 
во пыт — гэ та ня прос тая за да ча. І гэ та на вы ха дзе да ло вель мі 
сур' ёз ны эфект. Вы пад бі ра е це са мых леп шых вы пуск ні коў, 
по тым яны ўжо пе ра тва ра юц ца ў во пыт ных спе цы я ліс таў і на-
ву ча юць тых, якія зноў прый шлі, — гэ та да ло свой плён».

Па він ша ваць ка лек тыў пры шлі так са ма на мес нік стар-
шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Ба ляс лаў 
Пірш тук і стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па за ка на даў стве і дзяр жаў-
ным бу даў ніц тве Ала Бо дак.

На дзея АНІ СО ВІЧ. anіsovіch@zvіazda.by

Прэ зі дэнт на шай дзяр жа вы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 5 ліс-

та па да пра вёў пе ра га во ры 

з На след ным прын цам Абу-

Да бі, на мес ні кам Вяр хоў-

на га га лоў на ка ман ду ю ча га 

Уз бро е ны мі Сі ла мі ААЭ шэй-

хам Му ха ме дам бен За ідам 

аль-На ха я нам. Як па ве да мі-

ла прэс-служ ба бе ла рус ка га 

лі да ра, ба кі аб мер ка ва лі стан 

і перс пек ты вы раз віц ця бе ла-

рус ка-эмі рац кіх ад но сін.

«Вель мі важ ная сфе ра двух-
ба ко вых ад но сін. Мі ну лы раз мы 
да мо ві лі ся па шэ ра гу на прам каў 
су пра цоў ніц тва, і гэ тыя на прам-
кі мы ра зам з эмі рац кім бо кам спра бу ем 
раз ві ваць», — ска заў кі раў нік на шай дзяр-
жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка асаб лі ва пад-
крэс ліў, што су стрэ чы з Му ха ме дам бен 
За ідам аль-На ха я нам заў сё ды пра хо дзяць 

у сяб роў скім рэ чы шчы, па дзя ка ваў за цёп-
лы пры ём у ААЭ. Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 
ў бе ла рус кай дэ ле га цыі атры ма ла ся азна ё-
міц ца з раз віц цём цэ ла га шэ ра гу га лін у гэ-
тай кра і не. «Па ві нен ад кры та ска заць, што 
мы ў вас гэ тым ра зам мно гае па гля дзе лі. 

Ад сфе ры ту рыз му да най леп шых 
узо раў ахо вы зда роўя. І я ўдзяч ны 
за тое, што вы па-бра тэр ску, шчы-
ра ад чы ні лі нам дзве ры ў лю бы 
дом, у якім мы ха це лі па бы ваць. 
І перш за ўсё той шпі таль, які мы 
на ве да лі. Ён на огул нас ура зіў», — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Што да двух ба ко вых ад но сін, лі-
да ры кра ін да мо ві лі ся, што ААЭ па-
він ны быць яшчэ шы рэй прад стаў-
ле ны ў Бе ла ру сі. Ба кі пра пра цу юць 
ва ры ян ты яшчэ не каль кіх ма гут-
ных пра ек таў, якія яшчэ больш 
цес на ў пла не эка но мі кі звя жуць 
дзве дзяр жа вы. Ад зна ча на, што 
ды на мі ка ў раз віц ці ад но сін доб-
рая, і яе не аб ход на пад трым лі ваць 

і па мна жаць.
Кі раў нік на шай дзяр жа вы па да рыў На-

след на му прын цу Абу-Да бі дэ ка ра тыў нае 
па но «За ла ты арол», вы ка на нае з вы ка ры-
стан нем дрэ ва і тэх на ло гіі ча кан кі, і ўсход-
нюю шаб лю.

У пла нах — но выя пра ек ты
Бе ла русь і ААЭ бу дуць па глыб ляць су пра цоў ніц тва
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