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Ча го вы ба i це ся 
або ста ра еце ся па збя гаць 
так, на ўся ля кi вы па дак? 
Чор ных ко так? Жан чы ны 
з пус тым вяд ром? Рас ко лiн 
на ас фаль це? Або 13-га 
чыс ла, асаб лi ва ка лi яно 
пры па дае 
на пят нi цу? 83

Вя до мы жур на лiст i фа то граф 
падчас ванд ровак па 
кра i не, фа та гра фа ваў за мкi, 
кас цё лы, цэрк вы, ся дзi бы. I 
ад ной чы за ўва жыў, што ся род 
шмат лi кiх фо та здым каў 
ня ма ла аб' ек таў 
Пер шай су свет най 
вай ны...

Анд рэй Мрый — вя до мы 
бе ла рус кi пiсь мен нiк, бы лы 
су пра цоў нiк «Звяз ды». 
У 1929-м ён ства рыў 
не паў тор ныя «За пiс кi 
Са мсо на Са ма суя», якiя 
на дру ка ва лi 
ў Мюн хе не толь кi 
праз 24 га ды. 4
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Магілёў     + 22°
Мінск     + 23°  

Ды рэк тар дэ парт амен та па 
ту рыз ме Мі ніс тэр ства спор ту 
і ту рыз му Ва дзім КАР МА ЗІН:

«Па на шых звест ках, ця пер на 
ку рор тах Егіп та зна хо дзіц ца ка-
ля ты ся чы бе ла рус кіх гра ма дзян. 
Звес так аб тым, што ка му-не-
будзь з іх па гра жае не па срэд ная 
не бяс пе ка, ня ма. Тым, хто ўжо 
на быў пу цёў кі на ад па чы нак у 
Егі пет, рэ ка мен ду ец ца ў мэ тах 
улас най бяс пе кі ўстры мац ца ад 
па езд кі. У ад па вед нас ці з бе ла рус-
кім за ка на даў ствам, у вы пад ку 
умоў, якія па гра жа юць зда роўю і 
жыц цю ту рыс таў, ту ра пе ра та-
ры ў аба вяз ко вым па рад ку па він-
ны кам пен са ваць кошт па езд кі. 
У вы пад ку іх ад мо вы клі ент па ві-
нен звяр тац ца ў суд. Кан суль та-
цыю па спрэч ных пы тан нях мо-
жа даць так са ма Мі ніс тэр ства 
спор ту і ту рыз му».

Па ру шыў шы тра ды цыю «по шу ку на він» най перш на ад-
кры тых ра дах ста ліч на га Ка ма роў ска га рын ку, ка рэс пан-
дэнт «Звяз ды» спа чат ку на кі ра ва ла ся ў кры ты ры нак, дзе 
пры ца ні ла ся да сві ні ны...

...Пра даў цы, як 
заўж ды, ак тыў на за-
клі ка юць і абя ца юць 
вы браць са мы леп шы 
ка ва лак.

— Што вы, сві ні на 
ў нас не па тан не ла! 
— амаль з да ко рам 
на ма га ец ца ўпэў ніць 
мя не ад на з пра даў-
цоў. Па чы наю раз-
гляд ваць цэн ні кі на 
мя са. На мно гіх з іх 
па зна ча ны не ней кі 

адзін пэў ны кошт, як заў сё ды бы ло да гэ туль, а ад ра зу дзве 
ліч бы: на прык лад, ка лі вы ра шы це га та ваць неш та з шый на га 
ка вал ка, будзь це га то вы ад даць ад 76 да 85 ты сяч руб лёў за 
кі ла грам.

— Гэ та мак сі маль ныя і мі ні маль ныя цэ ны, па якіх мы мо жам 
пра да ваць мя са, — па тлу ма чы ла пра да вец. — Але 85 ты сяч 
каш та ваць не бу дзе, не хва люй це ся. Вам за 80 ад дам, — рас-
кры ла яна апош нія кар ты ўсёй гэ тай «кош та вай па лі ты кі». Як 
яна вы зна ча ла ўзро вень ма ёй пла це жаз доль нас ці, за ста ец ца 
толь кі зда гад вац ца.

На ін шыя ві ды мя са цэ ны на ступ ныя: ка ва лак па лянд ві цы 
абы дзец ца ў су му ад 68 да 78 ты сяч руб лёў, за кі ла грам сві но га 
кум пя ку на Ка ма роў цы да вя дзец ца за пла ціць ад 58 да 65 ты сяч 
руб лёў. За све жае са ла ўво гу ле про сяць ней кія «смеш-
ныя гро шы»: ад 10 да 15 ты сяч руб лёў за кі ла грам.

Шпа цыр па Ка ма роў цыШпа цыр па Ка ма роў цы  ��

ГРЫ БЫ «ПА ХА ВАЛІ СЯ», 
СВІ НІ НА КАШ ТУЕ 

АМАЛЬ ЯК КУ РЫ ЦА

БЫХАЎСКІЯ НАДЗЕЙКІБЫХАЎСКІЯ НАДЗЕЙКІ

Узорны дзіцячы танцавальны ансамбль «Надзейка» Узорны дзіцячы танцавальны ансамбль «Надзейка» 
Быхаўскай школы мастацтваў.Быхаўскай школы мастацтваў.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс-
ні ко віч азна ё міў ся ўчо ра з рэа лі за-
цы яй ін вес ты цый ных пра ек таў у ААТ 
«Бел шы на» ў рам ках ра бо чай па езд кі 
ў Ма гі лёў скую і Го мель скую воб лас ці, 
пе рад ае БЕЛ ТА.

Кі раў нік ура да на ве даў за вод ма са вых 
шын (ЗМШ) і за вод звыш буй на га ба рыт ных 
шын (ЗБГШ). Асаб лі вую ўва гу Мі ха іл Мяс ні ко-
віч звяр нуў на ход ма дэр ні за цыі вы твор час ці, 
рэа лі за цыю най больш перс пек тыў ных пра ек-
таў, вы твор часць пра дук цыі, за па тра ба ва най 
і ай чын ны мі, і за меж ны мі спа жыў ца мі.

Са мы ам бі цый ны пра ект — ства рэн не вы-
твор час ці цэль на ме та ла корд ных (ЦМК) шын ра-
ды яль най кан струк цыі з па са дач ным дыя мет рам 
57 і 63 ца лі. Гэ та бу дзе са дзей ні чаць па шы рэн ню 

асар ты мен ту і па ве лі чэн ню аб' ёму вы твор час ці 
шын для кар' ер ных са ма зва лаў гру за па ды маль-
нас цю 220-360 т вы твор час ці ААТ «Бе лАЗ», 
а так са ма не ка то рых за меж ных вы твор цаў. 
Як ад зна чыў на мес нік ге не раль на га ды рэк та-
ра па якас ці ААТ «Бел шы на» Алег Ку ра кін, з 
ты ся чы шын ных прад пры ем стваў све ту толь кі 
тры гі ган ты ма юць за слу жа ны пос пех у гэ тай 
спра ве — Mісhеlіn, Brіdgеstоnе, Gооdуеаr.

У су вя зі з аб наў лен нем пар ку лег ка вых аў-
та ма бі ляў у рэс пуб лі цы і рос там вы ка ры стан-
ня шын з па са дач ным дыя мет рам ад 16 да 20 
цаль у ААТ «Бел шы на» вя дзец ца рас пра цоў ка 
пра ек та па вы твор час ці шын для лег ка вых 
аў та ма бі ляў, а так са ма для кра со ве раў і па-
за да рож ні каў з па са дач ным дыя мет рам да 
20 цаль са зні жа ным про фі лем са мой шы ны 
(з аб' ёмам вы твор час ці 1,4 млн штук у год).

Гэ та, зда ец ца мне, га-
лоў ны прын цып функ цы я-
на ван ня су свет на га ва лют-
на га рын ку, бо ні хто не да-
зво ліць пе ра маг чы ней кай 
пэў най гра шо вай адзін цы. 
Пад тры ман не пры клад на 
на ад ным уз роў ні кур саў 
асноў ных ва лют то з вя лі кі-
мі скач ка мі, то з ма руд ны мі 
ру ха мі — лю бі мы за ня так 
фі нан са вых гуль цоў. Еў ра і 
до лар із ноў па ча лі тап тац ца 
на вуз кім п'е дэс та ле, зма га-
ю чы ся за пер шае мес ца.

Зра зу ме ла, што гэ та му 
спры яе і не зра зу ме ласць рэ-
аль на га ста ну най буй ней шых 

эка но мік. На вы пе рад кі яны 
па каз ва юць свае да сяг нен ні. 
Дак лад на зра зу ме ла толь кі ад-
но: як бы там ні бы ло, эка но мі кі 
пра цу юць і па каз ва юць хоць 
якія-не будзь вы ні кі. Ад нак у ка-
го яны леп шыя, а ў ка го гор-
шыя — вы свет ліць не маг чы-
ма. Тут, хут чэй, фі ла соф скае 
пы тан не, чым эка на міч нае. 
Так ці інакш, атрым лі ва ец ца, 
што ў най блі жэй шы час ней кіх 
знач ных зру хаў на ва лют ным 
рын ку не прад ба чыц ца. Хут чэй 
за ўсё, да ве рас ня, ка лі бу дуць 
вы ра шаць пы тан не пра маг-
чы мае зні жэн не пра цэнт най 
стаў кі Еў ра пей ска га Цэнт ра-

бан ка і так са ма ве ра год нае 
зва роч ван не пра гра мы пад-
трым кі эка но мі кі Фе дэ раль най 
рэ зер во вай служ бы ЗША.

Бе ла ру сы так са ма па куль 
мо гуць па чу ваць ся бе спа кой-
на. Бо, ві даць, пе ры яд не ча ка-
на га па вы шэн ня кур саў за меж-
ных ва лют прай шоў. За апош ні 
ты дзень до лар па да ра жэў на 
20 руб лёў (плюс 0,2%) да 8920. 
Еў ра за стаў ся (пас ля зні жэн ня 
і пад няц ця) на ра ней шым уз-
роў ні — 11910. Ра сій скі ру бель 
каш туе 270 бе ла рус кіх руб лёў 
пас ля зні жэн ня на 1 гра шо вую 
адзін ку (мі нус 0,4%).

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

МІ ХА ІЛ МЯС НІ КО ВІЧ АЗНА Ё МІЎ СЯ З РЭА ЛІ ЗА ЦЫ ЯЙ 
ІН ВЕСТ ПРА ЕК ТАЎ У ААТ «БЕЛ ШЫ НА»

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

КРЫ ШЫЦЬ БУ РА КІ НА АБОД ВА БА КІ...

Ра ман ШАМ ШО РЫК, май стар спор ту па кiк бок сiн гу, 
ме не джар па рэ кла ме та ва рыст ва «Ка жан», г. Грод на:

У на шай сям'i ўсе ляў шы, па чы на ю чы ад пра дзе да i за кан чва ю чы мною. Не пе ра адоль ныя цяж кас цi, звя за ныя 
з гэ тым, уз нi ка юць да во лi рэд ка. Так, кам п'ю тар ная мыш ка дак лад на не для нас ства ра ла ся, але ж не праб ле ма 
пе ра цяг нуць яе на су праць лег лы бок. Не вель мi зруч на тры маць ка ме ру пра вай ру кой, але дзя ку ю чы па ста ян най 
прак ты цы спраў ля ю ся. Ма быць, адзi ная не пе ра адоль ная цяж касць паў стае, ка лi ву чыш ся ка рыс тац ца збро яй. 
Спра ва ў тым, што лю бы аў та мат раз лi ча ны на пра ва ру кiх. Ча му? У ад ва рот ным вы пад ку ты ры зы ку еш улас ным 
тва рам у пра мым сэн се гэ та га сло ва: за твор раз мес цiц ца як раз пе рад тва рам, i пер шая ж гiль за тра пiць у ця бе. 
Але ста ноў чыя мо ман ты для ляў шы ёсць так са ма. На прык лад, па вод ле эты ке ту вi дэ лец па трэб на тры маць у ле-
вай ру цэ, што для нас цал кам на ту раль на. Шмат пе ра ваг ма юць ляў шы ў спор це. Ка лi твой парт нёр па кiк бок сiн-
гу — праў ша, то ён, ад па вед на, ча кае ад ця бе ўда ру спра ва. Пра цiў нiк ста вiць аба ро ну на пра вы бок, а ты лёг ка 
трап ля еш у яго зле ва. Як пра вi ла, та ды да пе ра мо гi за ста ец ца адзiн крок.

Пётр КАЗ ЛОЎ, сту дэнт Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iмя Ян кi Ку па лы, г.Грод на:
Цi лёг ка мне? Не як не вель мi. З са ма га ма лен ства ало вак з ма ёй ле вай ру кi пе ра клад ва лi ў пра вую. Вось вы вазь-

мi це i на пi шы це што-не будзь ле вай ру кой. Атры ма ец ца кры ва, цi не так? А по тым здзiў ля юц ца, ча му я пi шу, як ку ры ца 
ла пай. Га во раць, д'я бал быў ляў шой. Та му ў кож ным з нас ёсць неш та дэ ма нiч нае. На вя лi кае шчас це, эпо ха ся рэд ня-
веч ча за ста ла ся да лё ка за спi най i iн квi зi цы яй сён ня нас не за па ло ха еш. Да рэ чы, коль касць та кiх, як я, — 5% ад усiх 
жы ха роў пла не ты. Ка лi ж сур' ёз на i без дра ма тыз му, то ўсё нар маль на. Ча сам на ват пры ем на: зна ё мыя да вед ва юц ца, 
што я ляў ша, i ад ра зу ж па чы на юць лi чыць мя не за твор чую асо бу. Вя до ма, гэ та прос та стэ рэа тып, але са ма ацэн ку 
па вы шае.

Мар га ры та ДАН ЦО ВА, кан суль тант кра мы «Свет кам п'ю тар ных тэх на ло гiй», г.Грод на:
Су час ным ляў шам знач на пра сцей. Вось у ча сы СССР iм да во дзi ла ся не зу сiм са лод ка. Ка му ж за хо чац ца пе ра-

вуч вац ца пад пры му сам? Сён ня ж кож ны мае пра ва на са ма стой ны вы бар. Мож на за вi таць у спе цы яль ныя сет ка выя 
кра мы, раз лi ча ныя ад мыс ло ва на ляў шэй. Звы чай на там ганд лю юць канц та ва ра мi. На прык лад, ад мет най фор мы 
руч кi. Праў шы iмi ка рыс тац ца не здо ле юць. Са праў ды экс клю зiў ныя рэ чы для твор чых лю дзей. Ад ной чы зай шла на 
сайт пра ляў шэй i для ляў шэй — i здзiў лен ню май му не бы ло ме жаў. Ся род нас вы явi ла ся доб рая па ло ва най леп шых 
га лi вуд скiх ак цё раў, най мац ней шых па лi ты каў i вай скоў цаў, без лiч фi ло са фаў, мас та коў i му зы кан таў. Як жа на тхнi лi 
мя не iх iм ёны! Джым Кэ ры i Скар лет Ёхан сан, Фрыд рых Нiц шэ i Франц Каф ка, Леў Талс той i Лью iс Кэ рал. Сён ня ў 
Бе ла ру сi вель мi цэ нiц ца мыс лен не не лi ней нае, воб раз нае, ары гi наль нае. Та му быць не па доб ным на ас тат нiх — гэ та 
цу доў на. Як пi саў Марк Твэн, «ка лi ты за ўва жыў, што тваё мер ка ван не су па дае з боль шас цю, час змя няц ца».

Пад рых та ва ла Мар га ры та СI ДАР.

ЦI ЛЁГ КА БЫЦЬ ЛЯЎ ШОЙ?
Наш свет зруч ны для тых, хто мак сi маль на па доб ны да iн шых. Усiм, хто вы бi ва ец ца з агуль най ма сы, жыць бы вае ця жэй. 

«Бе лыя ва ро ны» вы му ша ны па ста ян на пад ладж вац ца пад умо вы, ство ра ныя для пе ра важ най боль шас цi. З нагоды міжнароднага 
дня леўшуноў мы пацікавіліся, ці лёгка ім жывецца. 
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Аме ры кан скае вы дан не 
«Flаvоrwіrе» ўклю чы ла На цы-
я наль ную біб лі я тэ ку Бе ла ру сі ў 
рэй тынг фан тас тыч ных ар хі тэк-
тур ных ра бот (тво раў, якія вель мі 
на ту раль на вы гля да лі б у фан-
тас тыч ных філь мах). У рэй тын-
гу, у які ўклю ча ны 20 ра бот, яна 
зай мае 11-е мес ца.

За праў ка для элект ра ма бі-
ляў з'я віц ца ў Мін ску да кан ца 
2013 го да, па ве да мі лі ў «Бе ла-
рус наф це». Па куль што га вор-
ка ідзе аб уста ноў цы спе цы-
яль на га аб ста ля ван ня на трох 
іс ну ю чых аў та за пра ва чных 
стан цы ях фір мен най сет кі 
«Бе ла рус наф та» — у Мін ску 
і Го ме лі.

У Баб руй ску пры бу даў ніц-
тве га ра жа ў спа жы вец кім га-
раж на-бу даў ні чым ка а пе ра ты ве 
аб ры ну лі ся ўнутр тры бе тон ныя 
плі ты (1х6 м кож ная). Га раж сва-
і мі сі ла мі бу да ва лі двое муж чын. 
Адзін з іх здо леў са ма стой на вы-
брац ца з-пад пліт, дру гі за гі нуў 
пад за ва лам. Ра бо ты ажыц цяў-
ля лі ся без спец адзен ня і бу даў-
ні чых ка сак.

ВЫ ТВОР ЦЫ ЦЭ МЕН ТУ 
АБ' ЯД НА ЮЦ ЦА 

Ў КАР ПА РА ЦЫЮ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка адоб рыў ства рэн не на-
цы я наль най хол дын га вай струк ту ры «Бе ла рус кая цэ мент ная кар-
па ра цыя». Аб гэ тым іш ла раз мо ва ў час на вед ван ня Прэ зі дэн там 
фі лі яла «Кры чаў цэ мент» ААТ «Кры чаў цэ мент на шы фер», пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Пла ну ец ца, што ў склад хол дын га ўвой дуць 3 бе ла рус кія за во ды па вы-
твор час ці цэ мен ту — Бе ла рус кі цэ мент ны за вод, ААТ «Крас на сель скбуд ма-
тэ ры я лы» і ААТ «Кры чаў цэ мент на шы фер», а так са ма транс парт на-ла гіс тыч-
ная кам па нія. Ства рэн не гэ тай струк ту ры пра ду гледж ва ец ца ў 2014 го дзе, 
у 2015-м — пры цяг нен не стра тэ гіч на га ін вес та ра.

У вы ні ку та кой ін тэ гра цыі ча ка ец ца зні жэн не са бе кош ту бу даў ні чых ма тэ-
ры я лаў, што вы раб ля юц ца на асно ве цэ мен ту і вап ны, рост ва ла вой да баў-
ле най вар тас ці, рэн та бель нас ці про да жаў, вы руч кі на ад на го пра цу ю ча га, 
асва ен не но вых ві даў кан ку рэн та здоль най пра дук цыі з цэ мен ту з вы со кай 
да баў ле най вар тас цю, па шы рэн не рын каў збы ту, рост аб' ёмаў про да жаў і 
ва лют най вы руч кі.

«Ка лі вы вы ра шы лі ства раць та кі хол дынг, кі раў ні кі прад пры ем стваў не 
су праць, гэ та пры ня се эфек тыў насць, — дзей ні чай це», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы. «Але ка лі вы та кім чы нам ду ма е це за рэ ту ша ваць праб ле мы — не 
атры ма ец ца. У кан цы па він на быць эка но мі ка, эфек тыў насць. Я не бу ду ў 
вас пы тац ца, па якой ца не за куп ля е це сы ра ві ну, пра да яце га то вую пра дук-
цыю, мя не бу дзе ці ка віць агуль ны вы нік. Та му, ро бя чы гэ ты крок, ад ра зу 
ду май це, як вы бу дзе це да ваць спра ва зда чу па эка но мі цы», — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы. Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў да лiс та па да 2014 го да 
за пус цiць но выя за во ды па вы твор час цi жа ле за бе тон ных кан струк цый i штуч-
на га ка ме ню. Абод ва пра ек ты пла ну ец ца рэа лi за ваць на ба зе Бе ла рус ка га 
цэ мент на га за во да.

Кi раў нiк дзяр жа вы да ру чыў стар шы нi Ка мi тэ та дзярж кант ро лю Аляк санд-
ру Якаб со ну ўзяць пад кант роль гэ тыя пы тан нi. «Усе гэ тыя пла ны не па вiн ны 
быць ма нi лаў шчы най, — ска заў Прэ зi дэнт. — Каб у нас не атры ма ла ся тое, 
што ця пер ад бы ва ец ца ў бу даў нiц тве: на ме цi лi, ка мень за ла жы лi i 5-7 га доў 
бу ду ем. Ка лi та кi вя лi кi по пыт на гэ ту пра дук цыю, то трэ ба хут ка ў гэ ту нi шу 
ўско чыць». Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў так са ма на ла дзiць вы твор часць 
жа ле за бе тон ных кан струк цый i штуч на га ка ме ню ў фi лi яле «Кры чаў цэ мент» 
у ААТ «Кры чаў цэ мент на шы фер».
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МА ГI ЛЁЎ СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬ ПЕР ШАЯ 
ЗА ВЯР ШАЕ ЎБОР КУ ЎРА ДЖАЮ

На гэ ты факт звяр нуў ува гу Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад час ра бо чай па езд кi ў гэ ты рэ гi ён, пе рад ае БЕЛ ТА.

Па вод ле слоў гу бер на та ра Ма гi лёў скай воб лас цi Пят ра Руд нi ка, у рэ гi ё не ўбра-
на 98 пра цэн таў пло шчы, за ста нец ца ўбраць толь кi зер не ба бо выя куль ту ры.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што воб ласць у гэ тым го дзе дэ ман струе як вы со-
кiя тэм пы ўбор кi, так i доб рую ўра джай насць. Па ста ну на ра нi цу 16 жнiў ня 
Ма гi лёў ская воб ласць на ма ла цi ла 1,1 млн.т збож жа. Па вод ле слоў Пят ра 
Руд нi ка, ча ка ец ца, што ўра джай збож жа вых у воб лас цi скла дзе 1,13 млн.т 
збож жа i 250 тыс.т ку ку ру зы.

«Я, шчы ра ка жу чы, су мня ваў ся, што та кое са праў ды рэ аль на ў воб лас цi. 
Але я яшчэ да па чат ку ўбор кi га ва рыў, што ка лi ты нар маль на ар га нi зу еш, 
то бу дзеш мець збож жа. Так яно i атры ма ла ся. Та му што на по лi бы ло вель мi 
доб рае збож жа. Ма лай чы на ў гэ тым пла не. Ка лi, вя до ма, вы цяг неш яшчэ i 
пра мыс ло васць так, як на ме ча на, та ды мож на лi чыць, што Руд нiк ад быў ся як 
кi раў нiк. Та му што гэ та не прос ты год, гэ та па каз чык ра бо ты для лю бо га гу-
бер на та ра», — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы, звяр та ю чы ся да Пят ра Руд нi ка.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за кра нуў так са ма тэ му iм пар ту пi ва вар на га яч ме ню 
ў Бе ла ру сi. Ён па пя рэ дзiў, што нi вод ная то на пi ва вар на га яч ме ню не па вiн на 
быць iм пар та ва на ў кра i ну. «Мы не здар ма ўкла лi та кiя гро шы ў пра гра му 
на рых тоў кi пi ва вар на га яч ме ню. Да та го ж у гэ тым го дзе ён ня дрэн ны», 
— ска заў Прэ зi дэнт.

РА СІЯ ВЫ РА ШЫ ЛА НЕ ЭВА КУ І РА ВАЦЬ СВА ІХ ТУ РЫС ТАЎ, 
АЛЕ ТУ РЫ НЕ ПРА ДАЕ

Ра сія вы ра шы ла не эва ку і ра ваць сва іх гра ма дзян з Егіп та. Па ін фар ма цыі ра сій ска га са ю за 
ту рін дуст рыі, ця пер на ад па чын ку ў Егіп це зна хо дзіц ца ад 40 да 60 тыс. ра сі ян. Па вод ле за яў 
прад стаў ні коў Аса цы я цыі ту ра пе ра та раў Ра сіі, гра ма дзя не, якія ўжо на бы лі пу цёў кі, ма юць 
пра ва вы ле цець у Егі пет, але гэ та вель мі не па жа да на. Ад нак ка лі тур за бра ні ра ва ны, але не 
апла ча ны, то, хут чэй за ўсё, ту рыс ту бу дзе пра па на ва ны ін шы на пра мак, а ў па езд цы ў Егі пет 
бу дзе ад моў ле на.

У КІ Е ВЕ КА ЛЯ ПА СОЛЬ СТВА РФ СПА ЛІ ЛІ РА СІЙ СКІ 
ША КА ЛАД

Ка ля бу дын ка па соль ства РФ у Кі е ве прай шла ак цыя пра-
тэс ту су праць бла кі ра ван ня Ра сі яй ім пар ту ўкра ін скіх та ва раў, 
па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Ме ра пры ем ства ар га ні за ва лі 
ак ты віс ты ўкра ін ска га ка мі тэ та «На ступ». Удзель ні кі ак цыі за клі-
ка лі кі раў ніц тва Укра і ны ад рэ ага ваць на дзе ян ні Ра сіі і так са ма 
за ба ра ніць увоз ра сій скай пра дук цыі. Пад час ак цыі бы лі дэ ман-
стра тыў на спа ле ны не ка то рыя пра дук ты ра сій скай вы твор час ці, 
на бы тыя ў Кі е ве. У пры ват нас ці, упа коў ка гар ба ты і пліт ка «Рус-
ско го шо ко ла да».

У КІ ТАЙ СКІМ ЗАА ПАР КУ СА БА КУ 
ВЫ ДА ВА ЛІ ЗА... ІЛЬ ВА

У кі тай скім заа пар ку на вед валь ні кі вы яві лі пад роб ку: за мест 
іль ва ў клет цы зна хо дзі ла ся вя лі кая куд ла тая са ба ка па ро ды 

ты бец кі маст тыф. Пад ман быў 
рас кры ты, ка лі жы вё ла, якая, 
згод на з над пі сам на клет цы, 
бы ла львом, па ча ла бра хаць. 
Кі раў ніц тва заа пар ка па спеш-
лі ва ўбра ла са ба ку, але мяс цо выя га рэ зы па спе лі вы сме яць 
уста но ву ў ін тэр нэ це, па ве дам ля юць кі тай скія СМІ.

ТЛУС ТАЯ РЫ БА 
Ў РА ЦЫ Ё НЕ КАНТ РА ЛЮЕ 

АРТ РЫТ НЕ ГОРШ ЗА ЛЕ КІ
Мі ні мум ад на 

пор цыя тлус-
тай ры бы ў 
ты дзень зні-

жае ры зы ку 
рэў ма то ід на га 

арт ры ту на па ло ву. 
Гэ та па ка за лі пра цяг-

лыя на зі ран ні больш чым за 32 тыс. шве-
дак, пе рад ае BBC. Вя до ма, што вы шэй-
зга да ны тып ры бы ба га ты на тлус тую 
кіс ла ту аме га-3. Кіс ла та аба ра няе мозг 
і сэр ца. Гэ та вы дат ны су праць за па лен чы 
агент, а арт рыт — за па лен чае за хвор-
ван не.

Та кім чы нам, пад час экс пе ры мен ту 
жан чы ны, якія рэ гу ляр на спа жы ва лі лю-
бую ры бу ха ця б раз у ты дзень, ра дзей 
па ку та ва лі ад арт ры ту амаль на тра ці ну. 
А мі ні мум ад на пор цыя тлус тай ці ча ты ры 
пор цыі ін шай ры бы ска ра ча лі ры зы ку на 
50%.

Рэў ма то ід ны арт рыт уяў ляе са бой сіс-
тэм нае за хвор ван не злу чаль най ткан-
кі. У пер шую чар гу, па ку ту юць дроб ныя 
су ста вы. Хва ро ба су пра ва джа ец ца ня-
сцерп ным бо лем, і су стаў не мо жа нар-
маль на функ цы я на ваць. Па ра лель на з 
гэ тым маг чы мы праб ле мы з бо ку сар-
дэч на-са су дзіс тай і ды халь най сіс тэм, 
ску ры, нер во вай сіс тэ мы, ор га наў зро ку, 
ны рак, ане мія.


