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• Стар шы нёй Дзяр жаў-

на га ка мi тэ та су до вых 

экс пер тыз пры зна ча ны 

Аляк сей Вол каў.

• Больш за 80 но вых рэ-

зi дэн таў за рэ гiст ра ва лi ў 

ПВТ.

• Но вы се зон пра ек та 

«Сту дэнт на ты дзень» 

стар туе ў БДУ.

• Укра i на вы хо дзiць з па-

гад нен ня СНД па не за кон-

най мiг ра цыi.

• Бе ла русь у сту дзе-

нi—жнiў нi знi зi ла экс парт 

та ва раў i па слуг на 16,2 % 

да $22,9 млрд.

• Па пу ля цыю ба лот най 

ча ра па хi ад наў ля юць у за-

каз нi ку «Брэсц кi».

• Бе ла рус кае та ва-

рыст ва Чыр во на га Кры жа 

i не абы яка выя бе ла ру сы 

да па маг лi са браць у шко-

лу больш за 4,6 ты ся чы 

хлоп чы каў i дзяў чы нак.

• У Поль шчы па ру шаль-

нi кам са нi тар ных нор маў ва 

ўмо вах COVID-19 па гра жа-

юць штра фы да 6,5 ты ся чы 

еў ра.

КОРАТКА

Мi ха iл ОР ДА, стар шы ня 

Фе дэ ра цыi праф са юзаў 

Бе ла ру сi:

«Цэ ны на та ва ры 
i па слу гi мы кант ра лю ем 
на па ста ян най асно ве. 
Гэ та важ на, па коль кi 
ўсе мы хо дзiм у кра мы 
i аплач ва ем роз ныя па слу гi. 
Ад уз роў ню цэн за ле жыць 
i ўзро вень жыц ця 
на шых лю дзей. Та му 
праф са ю зы гэ та пы тан не 
тры ма юць на па ста ян ным 
кант ро лi су мес на 
з МАРГ, На цы я наль ным 
бан кам, На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным 
ка мi тэ там. Мы да мо вi лi ся 
з дэ пу та та мi Па ла ты 
прад стаў нi коў i чле на мi 
Са ве та Рэс пуб лi кi, што 
аб' яд на ем на шы на ма ган нi 
ў гэ тым вель мi важ ным 
i па трэб ным кi рун ку».

ЦЫТАТА ДНЯ
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НЕЙРАХІРУРГ — 
ПРА РЫЗЫКІ 
ДЛЯ КОЖНАГА

ДРАНЬКО-МАЙСЮК 
ПРА КАРАТКЕВІЧА
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Звяз доў ская во сень

У ве рас нi ад удзе лу ў спа бор нiц твах на не каль кi га доў бы лi ад-

хi ле ны лёг ка ат ле ты Вiк то рыя Колб I Дзмiт рый На бо каў, цяж ка-

ат лет ка Да р'я Веж на вец. Пры чы ны —  за ба ро не ныя прэ па ра ты 

ў до пiнг-про бах —  са мая вя лi кая праб ле ма су час на га спор ту. 

Пра тое, што ўяў ляе са бой до пiнг i як з iм зма гац ца, рас ка заў 

ды рэк тар На цы я наль на га ан ты до пiн га ва га агенц-

тва Рэс пуб лi кi Бе ла русь Дзя нiс МУЖ ЖУ ХIН.

Раз мо ва па сут нас цiРаз мо ва па сут нас цi

ФАР МА КА ЛО ГIЯ VS 
СПАР ТЫЎ НЫЯ ПРЫН ЦЫ ПЫ

Ба раць ба з до пiн гам — уто пiя 
цi агуль ная мэ та?

У Бе ла ру сi зна хо дзіц ца не-

каль кi на се ле ных пунк таў з 

наз вай Звяз да — цё зак на шай 

га зе ты. Вёс ка, пра якую гэ ты 

фо та рэ пар таж, мес цiц ца па-

мiж ляс ным во зе рам Тэк лiц 

i гас цiн цам мiж ра ён на га зна-

чэн ня Ле пель — Док шы цы.

Бла кiт ны ўка заль нiк так за пра-

шае збо чыць i, ка лi па шан цуе, дык 

i су стрэць жы ха роў-звяз доў цаў. 

Што я i па спя шаў ся 

зра бiць.Фо
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Пе ра ва рот у Кыр гыз ста не
Па сло вах кi раў нi ка кра i ны, сi ту а цыя на знеш нiм кон ту ры Бе ла ру сi 

за ме сяц толь кi па гор шы ла ся, i мы ста лi свед ка мi но ва га «га ра ча га» 

кан флiк ту, дзяр жаў на га пе ра ва ро ту ў Еў ра зiй скiм рэ гi ё не.

«Ва ўсiх гэ тых па дзе ях, як i ў не рэа лi за ва ным бе ла рус кiм сцэ на-

рыi, дак лад на бач ны пры кме ты знеш ня га кi ра ван ня. Апош нiм ча сам 

пры ня та па раў ноў ваць па дзеi ў Бе ла ру сi (ня ўда лы пе ра ва рот) з па-

спя хо вым пе ра ва ро там у Кыр гыз ста не. Па вi нен за ўва жыць, што гэ та 

зу сiм не пра фе сiй нае па раў на нне i нам не трэ ба тут пра во дзiць ней кiя 

па ра ле лi. Адзi нае, што мае мес ца, — гэ та за ява пра тое, што мо жа 

быць у нас на пры кла дзе Каў ка за i Цэнт раль на а зi яц кай кра i ны», — 

за ўва жыў Прэ зi дэнт.

Ён ска заў, што на шу кра i ну ад та кiх па дзей утры ма ла моц ная вер-

ты каль ула ды, якой ня ма ў Кыр гыз ста не. «Гэ та тое, да ча го iмк нуц ца

не ка то рыя па лi ты кi ў Бе ла ру сi. Яны хо чуць па дзя лiць кра i ну па пар-

тый най пры кме це. Прэ зi дэнт там паў на моц тваў не мае фак тыч на 

нi я кiх. Та му на вош та на ра каць на Жэ эн бе ка ва (Прэ зi дэнт Кыр гыз-

ста на. — «Зв».)? У iх сi ту а цыя пры клад на ся рэ дзi ны 90-х га доў у 

Бе ла ру сi. Гэ та тое, да ча го на шы ўча раш нiя па лi тыч ныя апа не нты, 

а сён няш нiя зма га ры за клi ка юць — «да вай це вер нем Кан сты ту цыю 

94-га го да», — да даў ён.

Прэ зi дэнт пра цяг нуў, што алi гар хат, ка руп цыя — гэ та спа да рож нi кi 

без улад дзя, а не кант ра лю е мы за хоп ула ды пры вя дзе да 

па дзе лу дзяр жаў най i пры ват най улас нас цi.

«КА ЛI МЫ ХО ЧАМ ЗВАЦ ЦА НА РО ДАМ, 
КА ЛI МЫ НА ЦЫЯ, 

МЫ ПА ВIН НЫ ЗГУР ТА ВАЦ ЦА 
I ВЫ СТА ЯЦЬ»
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У Па ла цы Не за леж нас цi прай шла на ра да ў Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 

Аляк санд ра Лу ка шэн кi па ак ту аль ных пы тан нях — аб мяр коў ва-

лi ся па дзеi ў Кыр гыз ста не, дру гая хва ля ка ра на вi ру са, знеш не- i 

ўнут ры па лi тыч ная аб ста ноў ка ў кра i не. Ся род удзель нi каў больш 

за два дзя сят кi прад стаў нi коў вы шэй шых эша ло наў дзяр жа вы — 

кi раў нi кi сi ла вых ве дам стваў, на мес нi кi прэм' ер-мi нiст ра, стар шы нi 

абл вы кан ка маў i Мiн гар вы кан ка ма.


