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Ула ды Ма ке до ніі пры сту пі лі 
да пе рай ме на ван ня кра і ны

Урад бы лой юга слаў скай рэс пуб лі кі атры маў вер баль ную 

но ту ад грэ час ка га кі раў ніц тва аб ра ты фі ка цыі да ку мен та і 

вы ка нан ні ўмоў для ўступ лен ня ў сі лу па пра вак да ма ке дон-

скай кан сты ту цыі. З бу дын ка ўра да ў цэнт ры Скоп'я быў пры-

бра ны над піс «Урад рэс пуб лі кі Ма ке до нія», ра ней па ча ла ся 

за ме на шыль даў і па ка заль ні каў на па меж ных пунк тах, перш 

за ўсё на га лоў ным КПП на мя жы з Грэ цы яй «Ба га ро дзі ца» 

ў рэ гі ё не Геў ге лія на поўд ні кра і ны. Сцяг НА ТА ўста навілі 

пе рад офі сам Ка бі не та мі ніст раў. «Служ бен вес нік» (афі-

цый ны пуб лі ка тар) агу чыць да ту ўступ лен ня ў сі лу па пра вак 

да кан сты ту цыі і за ко на аб іх. По тым рэс пуб лі ка Паў ноч ная 

Ма ке до нія і Грэ цыя да ста вяць су мес ны ліст ген се ку ААН 

Ан то ніу Гу тэ рэ шу з да тай кан чат ко ва га ўступ лен ня ў сі лу 

па гад нен ня, якім бу дзе за вер ша на шмат га до вая спрэч ка 

па між дзвю ма кра і на мі», — па ве да міў урад. За тым ула ды 

Паў ноч най Ма ке до ніі па він ны апа вяс ціць сак ра та ры ят ААН, 

дзяр жа вы-чле ны і кра і ны-на зі раль ні кі, а так са ма між на род-

ныя ар га ні за цыі аб пе рай ме на ван ні.

Прэ зі дэнт Аф га ні ста на га то вы да зво ліць 
та лі бам ад крыць офіс у кра і не

Прэ зі дэнт Аф га ні ста на Ашраф 

Га ні вы ка заў га тоў насць даць маг-

чы масць чле нам ра ды каль на га 

ру ху «Та лі бан» ад крыць офіс у 

пра він цыі Ка бул, На нгар хар або 

Кан да гар, пе рад ае Rеutеrs. «Мы 

за бяс пе чым мір у кра і не», — да даў 

прэ зі дэнт. Як ад зна чае Rеutеrs, На нгар хар з'яў ля ец ца апо рай 

та лі баў. Згод на з ін фар ма цы яй агенц тва, прад стаў ні кі та лі-

баў на мі ну лым тыд ні пад крэс лі лі важ насць на яў нас ці афі-

цый на га офі са ся род шэ ра гу па тра ба ван няў, якія ўклю ча лі ў 

ся бе зняц це за ход ніх санк цый, за ба ро ны на па езд кі сяб рам 

«Та лі ба на», вы зва лен не зня во ле ных і спы нен не «пра па ган-

ды», на кі ра ва най су праць гэ та га ру ху. Афі цый ны прад стаў нік 

офі са ру ху ў До се Му ха мад Са ха іл Ша хін за явіў агенц тву, 

што та лі бы лі чаць не аб ход ным пры знан не між на род най су-

поль нас цю іс ну ю ча га ў Ка та ры офі са. Як ад зна чае агенц тва, 

25 лю та га ў Ка та ры за пла на ва ны чар го вы раўнд кан суль та-

цый прад стаў ні коў «Та лі ба на» са спец прад стаў ні ком ЗША 

па Аф га ні ста не За лма ем Ха ліл за дам. Пе ра га во ры бу дуць 

скан цэнт ра ва ны на тэ ме рэ жы му спы нен ня агню і вы ва дзе 

з тэ ры то рыі кра і ны за меж ных вой скаў.

Кі тай цы за свя ты па тра ці лі ўтрая больш, 
чым кіп ры ё ты за ра бі лі за год

Жы ха ры Кі тая за час тыд нё вых ва ка цый з на го ды Но ва-

га го да па ме ся цо вым ка лен да ры здзейс ні лі 415 міль ё наў 

па ез дак па кра і не, вы дат ка ваў шы 513,9 міль яр да юа няў 

(76,21 міль яр да до ла раў). Аб гэ тым свед чаць да ныя кі тай-

ска га мі ніс тэр ства куль ту ры і ту рыз му. Для па раў на ння: 

ВУП Люк сем бур га (да ныя МВФ за мі ну лы год) склаў ка ля 

69 міль яр даў до ла раў, Кіп ра — 23 міль яр ды, су сед няй з 

КНР Ман го ліі — 13 міль яр даў, Чар на го рыі — 5 міль яр даў 

до ла раў. Чунь цзэ (Cвята вяс ны, Но вы год па ме ся цо вым 

ка лен да ры) на сту піў у ноч на 5 лю та га. На ва год нія ўра-

чыс тас ці скон чац ца пас ля Свя та ліх та роў (Юань ся ац зэ, 

або Дэнц зэ) — на 15-ы дзень пер ша га ме ся ца ва га ме ся ца. 

Афі цый ныя на ва год нія свя ты ў Кітаі завяр шы лі ся 10 лю та-

га. Па вод ле апы тан ня, пра ве дзе на га мі ніс тэр ствам, пад час 

ва ка цый жы ха ры Пад ня бес най ад да ва лі пе ра ва гу тра ды-

цый ным куль тур ным ме ра пры ем ствам: ка ля 40 пра цэн таў 

ту рыс таў пад час сва іх па ез дак на вед ва лі му зеі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

З'я ві лі ся но выя асо бы ся род 

кі раў ні коў мяс цо вых вы ка наў-

чых і рас па рад чых ор га наў, 

дып прадс таў ніц тваў, па моч ні-

каў Прэ зі дэн та — ін спек та раў. 

Акра мя та го, зме ны ад бы лі ся 

ў кі раў ніц тве дзяр жаў ных ор-

га наў, пад па рад ка ва ных бе ла-

рус ка му лі да ру.

Най перш — эка но мі ка
Так, па моч ні кам Прэ зі дэн та — 

ін спек та рам па Брэсц кай воб лас ці 

быў пры зна ча ны Ана толь Мар ке віч, 

які ра ней зай маў па са ду стар шы ні 

На ва груд ска га рай вы кан ка ма.

Па моч ні кам Прэ зі дэн та — ін-

спек та рам па Мін ску стаў Ві таль 

Пры ма, які з 2012 го да да 13 ліс та-

па да 2018-га з'яў ляў ся Над звы чай-

ным і Паў на моц ным Па слом Бе ла-

ру сі ў Ін дыі і па су мя шчаль ніц тве ў 

Шры-Лан цы, Банг ла дэш і Не па ле.

Так са ма бе ла рус кі лі дар уз гад-

ніў пры зна чэн не Сяр гея Фед чан кі 

на па са ду стар шы ні На ва груд ска-

га рай вы кан ка ма. Ра ней ён зай маў 

па са ду на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня кант ро лю за ра бо тай аг ра-

пра мыс ло ва га і пры ро да ахоў на га 

комп лек саў Ка мі тэ та дзяр жаў на га 

кант ро лю.

Стар шы нёй Клі чаў ска га рай-

вы кан ка ма стаў Вік тар Раб ка вец, 

ра ней — пер шы на мес нік стар шы-

ні, на чаль нік упраў лен ня сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня гэ та га рай-

вы кан ка ма.

«Вам — кі раў ні кам ра ё наў і 

па моч ні кам Прэ зі дэн та — трэ ба 

бу дзе вы ра шаць па доб ныя за да-

чы, — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — За да чы ня прос тыя, я ўжо 

ка заў, на ва шы пле чы яны ля гуць 

у тым поў ным аб' ёме. Два га ды, 

га ды пе рад вы бар ныя, та му трэ ба 

па каз ваць лю дзям, што мы ўме ем 

вы ра шаць праб ле мы. Мы бу дзем 

зда ваць эк за мен у гэ тым і на ступ-

ным го дзе».

Прэзідэнт за клі каў не ба яц ца 

та кіх вы пра ба ван няў і вес ці сур'-

ёз ную пад рых тоў ку, па каз ваць 

лю дзям сваю здоль насць кі ра ваць 

дзяр жа вай.

Ін шы ас пект: бе ла рус кі лі дар 

звяр нуў ува гу, што ўсім вы шэй на-

зва ным да вя дзец ца зай мац ца пы-

тан ня мі эка но мі кі. Ён да даў, што 

ў ін фар ма цый ным по лі нас па ло-

хаюць роз ны мі па гро за мі, але га-

лоў ная, фун да мен таль ная праб ле-

ма ў лю бой дзяр жа ве — эка но мі ка. 

«Бу дзе доб ра ў эка но мі цы — бу-

дзе доб ра ў лю дзей до ма, перш за 

ўсё — у сем' ях, — пад крэс ліў Прэ-

зі дэнт. — Та му пы тан не ну мар адзін 

для вас усіх — гэ та эка но мі ка».

Яшчэ адзін ас пект — са цы яль-

ны. На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, 

бы ло шмат зроб ле на для нар маль-

на га жыц ця на сель ніц тва, пра цу ў 

гэ тым кі рун ку трэ ба пра цяг ваць 

паў сюд на — ад аг ра га рад коў да 

ста лі цы.

Брэст: сель ская 
гас па дар ка, 
пра мыс ло васць, юбі лей

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі, пры зна ча ныя кі раў ні кі 

па він ны не ад клад на пры сту піць да 

вы ка нан ня аба вяз каў.

«Чым больш са ма стой ны па моч-

нік, чым больш ён на во дзіць па ра-

дак у воб лас ці і зай ма ец ца кад ра мі, 

ін фар муе нас пра сі ту а цыю для пры-

няц ця мер у той ці ін шай воб лас ці, 

тым больш ён па ві нен быць пад-

тры ма ны мной і ва мі (стар шы ня мі 

рай вы кан ка маў. — Аўт.) Асаб лі ва 

пры вы лу чэн ні на больш вы со кую 

па са ду. Па моч нік — гэ та асноў ны 

рэ зерв Прэ зі дэн та пры вы лу чэн ні 

на клю ча выя па са ды. Та му па чы-

най це дзей ні чаць не ад клад на», — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Ён так са ма па ці ка віў ся, на коль кі 

Ана толь Мар ке віч зна ё мы з Брэсц-

кай воб лас цю. Той ад ка заў, што 

зна ё мы, па коль кі яго На ва груд скі 

ра ён мя жуе з ёй, больш за тое — 

Мар ке віч ву чыў ся ў ВНУ ў Брэс це. 

Па вод ле яго слоў, Брэсц кая воб-

ласць раз ві ва ец ца ды на міч на, па 

ўсіх га лі нах эка но мі кі, акра мя сель-

скай гас па дар кі, ёсць рост. Ад нак 

і сель ска гас па дар чыя праб ле мы 

вы ра шыць рэ аль на.

Прэ зі дэнт на зваў На ва груд скі 

ра ён амаль злеп кам Брэсц кай воб-

лас ці, па коль кі і там, і там па доб ныя 

праб ле мы — і па ўмо вах на двор'я, 

і па гле бах. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за клі каў звяр нуць асаб лі вую ўва гу 

на пра мыс ло васць у гэ тым рэ гі ё не, 

а яшчэ на ты ся ча год дзе Брэс та, так 

што пра цы бу дзе да стат ко ва.

Мінск, На ва гру дак, 
Клі чаў — ба чыць 
і вы ра шаць праб ле мы

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ся да Ві-

та ля Пры мы і ад зна чыў, што ў Мін-

ску «праб лем вы шэй да ху».

«Вы па він ны дак лад на, не-

прадузя та па гля дзець на Мінск, 

перш за ўсё — на кад ры. І ўба чыць 

тыя праб ле мы, якія трэ ба вы ра-

шыць. Зноў жа, эк за мен. Два най-

буй ней шыя між на род ныя спар тыў-

ныя ме ра пры ем ствы — Еў ра пей-

ская алім пі я да і матч Аме ры ка — 

Еў ро па», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Што да ты чыц ца ра ё наў, то бе-

ла рус кі лі дар ука заў на па да бен-

ства На ва груд ска га і Клі чаў ска га 

ра ё наў.

На ва гру дак ён на зваў вель мі 

важ ным рэ гі ё нам Бе ла ру сі — і гіс-

та рыч на, і эка на міч на.

«Я аба вяз ко ва па ві нен у Клі ча ве 

па бы ваць, даў но не быў там. Па гля-

дзець трэ ба гэ ты ра ён, ня прос ты, 

шчы ра ска жам. Але су стрэ нем ся 

ў гэ тым го дзе і па гля дзім на тое, 

што вы там зра бі лі, што мо жа це 

зра біць, а ў чым, мо жа быць, трэ ба 

і да па маг чы», — да даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Не за ўваж ная» Іс па нія, 
су сед ская Поль шча

Прэ зі дэнт так са ма пры зна чыў 

Паў ла Пус та во га на па са ду Над-

звы чай на га і Паў на моц на га Па сла 

Бе ла ру сі ў Іс па ніі і па су мя шчаль-

ніц тве па ста ян на га прад стаў ні ка 

Бе ла ру сі ў Су свет най ту рысц кай 

ар га ні за цыі. Да гэ та га дып ла мат 

быў на мес ні кам на чаль ні ка га лоў-

на га ўпраў лен ня — на чаль ні кам ад-

дзе ла Ла цін скай Аме ры кі га лоў на га 

ўпраў лен ня Азіі, Аф ры кі і Ла цін скай 

Аме ры кі МЗС.

«Што да ты чыц ца Іс па ніі, шчы ра 

ка жу чы, я не як з пунк ту гле джан ня 

пра цы МЗС гэ тую кра і ну не за ўва-

жаю. Гэ та дрэн на, — кан ста та ваў 

Прэ зі дэнт. — Гэ та не зна чыць, што 

я не ве даю, што та кое Іс па нія і яе 

маг чы мас ці. Вель мі доб ра ве даю, 

але мы дрэн на пра цу ем на іс пан-

скім кі рун ку. Та му вам трэ ба бу дзе, 

ка лі хо ча це, за клас ці тры ва лы пад-

му рак на шых ад но сін».

Як ад зна чыў мі ністр за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей, 

Па вел Пус та вой — най леп шая 

кан ды да ту ра, пад бор быў вель мі 

грун тоў ны. Но вы па сол — адзін з 

вя ду чых спе цы я ліс таў па іс пан ска-

моў ных кра і нах.

Па вод ле слоў Ула дзі мі ра Ма кея, 

та ва ра аба рот з Іс па ні яй больш чым 

300 млн до ла раў — гэ та не мя жа, 

апош нія га ды ён рас це. «Мы пе-

ра ка на ныя, што з пры зна чэн нем 

па сла там мы моц на да ба вім», — 

ска заў мі ністр за меж ных спраў.

Ёсць шмат сфер уза е ма дзе ян ня, 

у тым лі ку ў пра мыс ло вас ці.

...Ула дзі мір Чу шаў стаў Над звы-

чай ным і Паў на моц ным Па слом Бе-

ла ру сі ў Поль шчы. Ра ней ён зай-

маў па са ду на чаль ні ка ўпраў лен ня 

між на род на га су пра цоў ніц тва і на-

цы я наль най бяс пе кі сак ра та ры я та 

Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі.

Звяр та ю чы ся да Ула дзі мі ра Чу-

ша ва, Прэ зі дэнт ад зна чыў, што но-

вы па сол ве дае спе цы фі ку ад но сін 

з су сед няй кра і най. «Не ска жу, што 

яны без праб лем. Праб лем ха пае, 

але ўсе яны аб са лют на вы ра шаль-

ныя, і для гэ та га трэ ба зра біць усё, 

та му што на ступ ныя га ды для бе-

ла рус ка-поль скіх ад но сін бу дуць 

вы зна чаль ны мі на вя лі кую перс-

пек ты ву», — ад зна чыў бе ла рус кі 

лі дар.

Па вод ле яго слоў, у Поль шчы 

трэ ба ба чыць свой ін та рэс, да во-

дзіць да мяс цо ва га іс тэб ліш мен-

ту і на ро да бе ла рус кую па зі цыю. 

«Ні якіх па гроз ад нас яны ня хай не 

ча ка юць. Але гэ та не зна чыць, што, 

ка лі яны бу дуць браз гаць збро яй, 

мы бу дзем на гэ та спа кой на гля-

дзець», — ска заў ён.

Дыс цып лі на і вы нік
Стар шы ня ка мі тэ та эка но мі кі 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Анд-

рэй Сві ры даў быў пры зна ча ны на 

па са ду на мес ні ка кі раў ні ка спраў 

Прэ зі дэн та.

«Вас ча кае ра зам з кі раў ні ком 

спраў ве лі зар ная пра ца, — пад-

крэс ліў ён. — Жа лез ная па він на 

быць дыс цып лі на і вы нік. Ска за на 

лы жы зра біць — ра бі це, у вас ёсць 

прад пры ем ства. Ска за на зям лю 

ка паць — трэ ба ка паць і хлеб вы-

рошч ваць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-

ма звяр нуў ува гу, што Кі раў ніц тва 

спра ва мі сён ня — гэ та шмат про-

філь ная ар га ні за цыя, якая зай ма-

ец ца ўсім — ад вы твор час ці ма ла ка 

да ту рыз му. Ён за клі каў за круч ваць 

гай кі як след і дзей ні чаць.

Яшчэ Прэ зі дэнт уз гад ніў пры-

зна чэн не Аляк санд ра Ма ро за на 

па са ду ге не раль на га ды рэк та ра 

ААТ «Мін скі ме ха ніч ны за вод імя 

С. І. Ва ві ла ва — кі ру ю чая кам па-

нія хол дын га «Бел ОМА». Ра ней ён 

быў пер шым на мес ні кам ге не раль-

на га ды рэк та ра на гэ тым за вод зе. 

На га да ем, ня даў на ста ла вя до ма, 

што па пя рэд ні ген ды рэк тар хол-

дын га «Бел ОМА» Вя ча слаў Бур скі 

быў за тры ма ны і зна хо дзіц ца пад 

вар тай.

«Я вель мі спа дзя ю ся, Аляк сандр 

Іва на віч, вы зро бі це пэў ныя вы сно-

вы ў сва ім ка лек ты ве і ў кан цы гэ та-

га го да мы ўба чым аша лам ляль ныя 

вы ні кі ва шай дзей нас ці», — за явіў 

Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся да но ва га 

кі раў ні ка.

Ад па сла 
да на мес ні ка мі ніст ра

Акра мя та го, у ра бо чым па рад-

ку бы лі ўзгод не ны і ін шыя пры зна-

чэн ні. Алег Швец стаў на мес ні кам 

мі ніст ра ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 

(ра ней — на мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра дзяр жаў на га вы твор ча-

га аб' яд нан ня «Мінск буд»). Пер шым 

на мес ні кам стар шы ні Дзяр жаў на га 

ка мі тэ та па стан дар ты за цыі ста ла 

Іры на Асмо ла (ра ней — ды рэк тар 

на ву ко ва-вы твор ча га РУП «Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны ін сты тут стан дар-

ты за цыі і сер ты фі ка цыі»).

Кі раў нік дзяр жа вы пры зна чыў 

Але ну Куп чы ну на па са ду Над-

звы чай на га і Паў на моц на га Па сла 

Бе ла ру сі ў Сла ве ніі, па ста ян на га 

прад стаў ні ка Бе ла ру сі пры Ар га ні-

за цыі па бяс пе цы і су пра цоў ніц тве 

ў Еў ро пе па су мя шчаль ніц тве. Ра-

ней яна бы ла па слом у Аў стрыі і 

па су мя шчаль ніц тве ў Хар ва тыі, а 

так са ма па ста ян ным прад стаў ні ком 

Бе ла ру сі пры між на род ных ар га ні-

за цы ях у Ве не.

Аляк сандр Па на ма роў стаў Над-

звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 

Бе ла ру сі ў Хар ва тыі па су мя шчаль-

ніц тве, да гэ та га ён пра ца ваў у 

якас ці па сла ў Венг рыі і па су мя-

шчаль ніц тве ў Бос ніі і Гер ца га ві не.

Рус лан Есін пры зна ча ны Над-

звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 

Бе ла ру сі ў Аў стра лій скім Са ю зе і 

Но вай Зе лан дыі па су мя шчаль ніц-

тве. Ра ней ён быў бе ла рус кім па-

слом у Япо ніі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПЕ РАД ДЗЯР ЖАЎ НЫМ ЭК ЗА МЕ НАМ
Учо ра Прэ зі дэнт пра вёў кад ра выя пе ра ста ноў кі

У ТРА ГЕ ДЫІ Ў СТОЎБ ЦАХ ВІ НА ВА ТЫЯ МЫ ЎСЕ
Та кое мер ка ван не вы ка заў кі раў нік дзяр жа вы на конт тра ге дыі 

ў стаўб цоў скай шко ле, на зна ча ю чы па моч ні каў Прэ зі дэн та і 

да ючы зго ду на на зна чэн не кі раў ні коў мяс цо вых вы ка наў чых 

і рас па рад чых ор га наў.

На га да ем, школь нік на паў з на жом на на стаў ні цу і трох вуч няў. 

Жан чы на і адзін школь нік не вы жы лі.

«Я су ткі ана лі зую сі ту а цыю і ўся ка га ро ду раз мо вы на гэ тую тэ му. 

Хто ві на ва ты? Усе мы ві на ва тыя. І спра ва тут не толь кі і не столь кі ў 

ін тэр нэ це, — пад крэс ліў ён. — У нас у шко лах поў ны бар дак. Ні ко лі 

та ко га не бы ло — ні ў са вец кія ча сы, на ват у пе ра лом ны пе ры яд».

Бе ла рус кі лі дар за клі каў звяр нуць ува гу на мес цы ма са ва га збо ру 

лю дзей, перш за ўсё — дзя цей. «А пры раз бо ры гэ тай спра вы трэ ба 

на ўсю ка туш ку спы таць перш за ўсё са стар шы ні рай вы кан ка ма. Гэ та 

яго шко ла, — ска заў ён. — І з мі ніст ра аду ка цыі — ча му не на вя лі па-

ра дак. Шко ла — свя тое мес ца, як у царк ву трэ ба іс ці ў шко лу. А ў нас 

што ад бы ва ец ца ў шко лах — со рам на на ват пуб ліч на га ва рыць».

Кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба ваў да свай го вяр тан ня з ка ман дзі роў кі 

ў Ра сію да ла жыць аб тым, што зроб ле на па на вя дзен ні па рад ку. Яго 

асноў ны па сыл: па він на быць жа лез ная дыс цып лі на, а яшчэ не аб ход на 

за ха ваць ста біль насць, якая сён ня ёсць. Га лоў ная каш тоў насць — гэ та 

ча ла ве чае жыц цё, ак цэн та ваў Прэ зі дэнт.


