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Із ра іль і Га за да мо ві лі ся 
аб спы нен ні агню

Пас ля двух дзён ар ты ле рый скіх аб стрэ-

лаў з абод вух ба коў увай шло ў сі лу па гад-

нен не аб спы нен ні агню па між Із ра і лем і 

сек та рам Га-

за. Гэ та бы ло 

са мае жорст-

кае су тык нен-

не за апош нія 

не каль кі ме ся-

цаў. Па вод ле 

ін фар ма цыі ўра чоў з абод вух ба коў, ра нен ні 

атры ма лі дзя сят кі па лес цін цаў і із ра іль цян. 

Эс ка ла цыя кан флік ту па ча ла ся пас ля та го, 

як із ра іль скія ва ен ныя за бі лі ад на го з лі да-

раў «Іс лам ска га джы ха ду» Ба ху Абу аль-

Ату. Вы со ка па стаў ле ны егі пец кі чы ноў нік 

па ве да міў агенц тву France-Presse, што па-

гад нен не аб спы нен ні агню бы ло за клю ча на 

«ў вы ні ку на ма ган няў Егіп та». На пя рэ дад ні 

прэм' ер-мі ністр Бінь я мін Не тань я ху за ўва-

жыў, што Із ра іль не хо ча аб васт раць сі ту а-

цыю, але га то вы да за цяж но га кан флік ту. 

Па лес цін скія ар га ні за цыі ў Га зе та ды ж вы-

пус ці лі су мес ную за яву, у якой па абя ца лі, 

што Із ра іль су тык нец ца з на ступ ства мі.

У ка ле джы Бла га ве шчан ска 
сту дэнт рас стра ляў ад на груп ні каў

У вы ні ку адзін ча ла век за гі нуў, сам стра-

лок здзейс ніў са ма за бой ства. Па звест ках 

пар та ла «Амур.инфо», страль бу зла дзіў 

на ву чэ нец чац вёр та га кур са, які прый шоў 

у ка ледж са збро яй. Па вод ле па пя рэд няй 

ін фар ма цыі, сту дэн та вы да лі лі з за ня-

ткаў, пас ля ча го ён вяр нуў ся з па ляў ні чай 

стрэль бай Іж-81 і рас стра ляў ад на груп ні-

каў. Па па пя рэд ніх звест ках, тры ча ла ве кі 

атры ма лі ра нен ні. Як па ве дам ля юць СМІ, 

зброя бы ла афі цый на за рэ гіст ра ва на на 

на пад ні ка.

Пер шы еў ра пей скі за вод Tesla 
па бу ду юць ка ля Бер лі на

Аме ры кан скі міль яр дэр і вы на ход нік Ілан 

Маск вы зна чыў ся з мес цам для бу даў ніц-

тва свай го пер ша га аў та збо рач на га за во да 

ў Еў ро пе — ім ста не Бер лін. «Ня мец кая ін-

жы нер ная дум ка — вы біт ная. Бер лін кру ты. 

Ад ны з най леп шых аў та ма бі ляў зроб ле ны 

ў Гер ма ніі», — ска заў прад пры маль нік, 

атрым лі ва ю чы ў Гер ма ніі прэ мію Golden 

Steerіng Wheel. Но вы за вод па бу ду юць не-

да лё ка ад но ва га аэ ра пор та Бер лі на, акра-

мя та го, з'я віц ца і ін жы нер на-кан струк тар-

скі цэнтр. 

Па чы на ю-

чы з 2021-

га, як ча-

к а  е ц  ц а , 

тут бу дуць 

вы раб ляц-

ца Tesla 

Model 3 і 

но вы кам-

пакт ны па за да рож нік Model Y. Ці ка васць 

да вы твор час ці ў Гер ма ніі звя за на з рос-

там по пы ту на элект ра ма бі лі ў Еў ро пе. 

Ана ліз га лі ны па ка заў, што ў не да лё кай 

перс пек ты ве най буй ней шыя за во ды па вы-

твор час ці та кіх аў то бу дуць раз ме шча ны ў 

Гер ма ніі, Фран цыі, Іс па ніі і Іта ліі. Ка ля 16 

буй ных прад пры ем стваў па вы твор час ці лі-

тый-іён ных аку му ля тар ных ба та рэй па він-

ны па чаць ра бо ту ў Еў ро пе да 2023 го да. 

Пла ны Мас ка мо гуць пад штурх нуць раз віц-

цё ня мец кай пра мыс ло вас ці/ Аме ры кан скі 

вы на ход нік і біз нес мен дзя ку ю чы за во ду ў 

Бер лі не атры мае маг чы масць пра да ваць 

элект ра ма бі лі з па мет кай «зроб ле на ў Гер-

ма ніі».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за явіў пра 

гэ та пе рад тым, як за слу хаў 

дак лад стар шы ні Дзярж па-

гран ка мі тэ та Ана то ля Ла по і 

дзярж сак ра та ра Са ве та бяс-

пе кі Ста ні сла ва За ся аб уза е-

ма дзе ян ні Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

і Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў сфе ры 

па гра ніч най бяс пе кі.

На го дай для су стрэ чы ста ла чар-

го вае за вяр шэн не тэр мі ну дзе ян ня 

Да га во ра па між Рэс пуб лі кай Бе ла-

русь і Ра сій скай Фе дэ ра цы яй аб уза-

ем ных на ма ган нях у ахо ве мя жы. 

Ме сяц та му кі раў нік дзяр жа вы да-

ру чаў грун тоў на пра пра ца ваць гэ ту 

тэ му з ра сій скі мі парт нё ра мі.

«Мы свае аба вяз кі, згод на з гэ-

тым да га во рам, вы кон ва ем цал кам, 

на сто пра цэн таў, у пла не ба раць бы 

з асноў ны мі зла чын ства мі, — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Гэ та і 

нар ко ты кі, бо еп ры па сы, скра дзе ны 

аў та транс парт. Мы так са ма ак тыў на 

зма га ем ся з не ле галь най міг ра цы яй 

і заў сё ды пры во дзі лі прык лад, што 

па гра ніч нае ве дам ства Бе ла ру сі ну 

прос та ў ра зы больш эфек тыў на 

пра цуе на су мес ных ме жах».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: мы на дзей-

на аба ра ня ем ін та рэ сы на пер шых 

мет рах «на шай агуль най Ай чы ны, як 

свае, так і на ша га га лоў на га са юз ні-

ка — Ра сій скай Фе дэ ра цыі».

«Быц цам бы праб лем ня ма, у 

той жа час, па ін фар ма цыі ін шых 

ве дам стваў, яны ёсць, — за ўва жыў 

Прэ зі дэнт. — На прык лад, коль кі мы 

вя дзём пе рагаворы з Ра сі яй з на го-

ды пе ра ся чэн ня на шай унут ра най 

мя жы — пад Сма лен скам, ска жам, 

Бран скам, Пско вам — гра ма дзя на-

мі трэ ціх кра ін... Ка лі за меж ны гра-

ма дзя нін (аўcтрыец, не мец, па ляк) 

пры ехаў (у Бе ла русь. — «Зв.») праз 

мя жу пад Брэс там, то яго на ват з 

ра сій скай ві зай мо гуць пад Сма-

лен скам не пра пус ціць (у Ра сію. — 

«Зв.»). Яго вяр та юць на зад: да вай 

едзь праз лі тоў ска-, лат вій ска-ра сій-

скую мя жу, аль бо (дзіў на!) укра ін-

ска-ра сій скую. Гэ та што та кое?!»

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што ра сі я не пры зна юць — мы 

ахоў ва ем знеш нія ме жы Са юз най 

дзяр жа вы лепш, чым яны са мі. Але 

ня гле дзя чы на тое што гра ма дзя нін 

трэ цяй кра і ны трап ляе на агуль ную 

пра сто ру Бе ла ру сі і Ра сіі, пас ля пра-

вер кі бе ла рус кі мі па меж ні ка мі і іх 

да зво лу ра сі я не раз ва роч ва юць ча-

ла ве ка і пры му ша юць пе ра ся каць 

сваю мя жу праз ін шыя дзяр жа вы. 

Прэ зі дэнт на зваў та кую сі ту а цыю 

аб сурд най і за клі каў вы ра шыць гэ-

та пы тан не з ра сі я на мі.

«Яшчэ ад на праб ле ма — гэ та 

чэр гі, якія, па ва шай ін фар ма цыі, да-

ся га юць 10 кі ла мет раў пад Сма лен-

скам, — аба зна чыў кі раў нік дзяр жа-

вы. — Гру за ві кі, якія едуць праз Бе-

ла русь у Ра сію, вы строй ва юц ца для 

над гля ду, і не толь кі па гра ніч на га: і 

мыт на га, і фі та са ні тар на га, і ін шых. 

Як так? Агуль ная мя жа. Да мо ві лі ся. 

Пад Брэс там гэ тую ма шы ну вы вер-

ну лі на вы ва рат. Ве да ем, ку ды ідзе, 

што вя зе, пе рад алі Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі ін фар ма цыю. Яны спы ня юць 

гэ тыя ма шы ны пад Сма лен скам, 

Бран скам зноў і на но ва іх вы ва роч-

ва юць. Гэ та не нар маль на».

Ка лі іг на ру ец ца наш кант роль, 

мы вы цер пім, за ўва жыў Прэ зі дэнт, 

але на вош та та ды ад нас неш та 

па тра ба ваць? «Гэ та не тое, што 

не да вер. Гэ та аб сурд. Прос та аб-

сурд, — паў та рыў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — Эфек ту ж ні я ка га ад гэ-

та га ня ма. На вош та? Та ко га быць 

не па він на».

Прэ зі дэнт за ўва жыў: у бе ла рус кіх 

па гра ніч ні каў з Ра сі яй усё доб ра, у 

ва ен ных дзвюх кра ін праб лем ня ма, 

тое ж у транс парт ных ве дам ствах, 

але ка лі ўсе пы тан ні зво дзяц ца 

на ўзроў ні ўра даў, з'яў ля ец ца ма-

са праб лем, і як вы нік — па про кі ў 

ад рас Бе ла ру сі ва ўтры ман стве за 

кошт Ра сіі.

«Трэ ба па лі чыць, ча го нам каш-

туе аба ро на су мес най мя жы, на га-

даць ім пра сіс тэ му су праць па вет-

ра най аба ро ны, аб якой яны доў га 

пра сі лі мя не і якую зра бі лі су мес-

най — ад Бал ты кі да Чор на га мо-

ра мы сён ня пра цу ем на Ра сій скую 

Фе дэ ра цыю, — на га даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Гэ та так са ма гро шай 

каш туе. І не толь кі гро шай. Сён ня 

гра шы ма ўсе не вы ме раць. Але мы 

ўсё роў на «на хлеб ні кі».

За раз ідзе пра цэс пе ра га во раў 

па да лей шай ін тэ гра цыі ў рам ках 

Са юз най дзяр жа вы, та му важ на, каб 

ра сі я не ве да лі пра ўнё сак бе ла ру саў 

у аба ро ну іх ін та рэ саў. «Спа да ры 

ста рэй шыя бра ты ра сі я не, па гля дзі-

це, якія па слу гі мы вам аказ ва ем! 

І гэ та не тан на, — за ўва жыў кі раў-

нік бе ла рус кай дзяр жа вы. — Вось 

за раз за ку пі лі ў Ра сіі су час ныя са-

ма лё ты, але ж мы вы кон ва ем функ-

цыю аба ро ны і на гэ тым на прам ку 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі, на ро да Ра сіі. 

Дык ча му нам не да па маг чы? Ча му 

не па ста віць зброю су час ную? Мы 

ўме ем ёй ка рыс тац ца не горш за 

ра сі ян, але пла цім за гэ та ка ла саль-

ныя гро шы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў, 

што Бе ла русь і да лей бу дзе дас ка-

на ла вы кон ваць свае між на род ныя 

і са юз ніц кія аба вя за цель ствы, але 

лю дзі па він ны ве даць, што пад стаў 

для аб ві на вач ван ня на шай кра і ны 

ў тым, што яна аб ця жар вае Ра сію, 

ня ма.

«Трэ ба ўсе гэ тыя пы тан ні на 

ўзроў ні ўра да зво дзіць і на стол: 

вось мы да па ма га ем, і каб ра сій скае 

гра мад ства ве да ла і ра зу ме ла, што 

бе ла ру сы ні я кія не на хлеб ні кі, што 

ра сі я ні ну тут у Бе ла ру сі не горш, 

чым у Ра сіі, — за га даў лі дар кра і-

ны. — Да вай це пра ма ка заць: лепш, 

чым у Ра сіі. І гэ та каш туе гро шай».

Та му, ка лі ра сій скае кі раў ніц тва 

га то ва ў гэ тым кі рун ку дзей ні чаць, 

Бе ла русь са свай го бо ку га то ва за-

клю чыць но вы да га вор аб аба ро не 

агуль ных ме жаў, за явіў Прэ зі дэнт. 

«Ка лі ра сі я не не жа да юць гэ та га, 

ну што ж, та ды нам трэ ба быць га-

то вы мі, як мы пра цу ем за раз, дзей-

ні чаць, аба ра ня ю чы свае ін та рэ сы 

ад імя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, у адзі-

ноч ку», — да даў ён.

Усе зга да ныя пы тан ні па він ны 

быць праз рыс тыя і аб мяр коў вац ца 

на пе ра га во рах з кі раў ніц твам Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі, у гэ тым вы пад ку — 

з па гра ніч ным ве дам ствам, да ру чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

МЯ ЖА 
ПА РА ЗУ МЕН НЯ

Уза е ма дзе ян не з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй 
па він на быць праз рыс тым

Пя ці га до вы тэр мін дзе ян ня 

да га во ра па між Рэс пуб лі кай 

Бе ла русь і Ра сій скай Фе дэ ра-

цы яй аб су мес ных на ма ган нях 

у ахо ве Дзяр жаў най гра ні цы 

Бе ла ру сі хут ка за кан чва ец ца. 

Тут маг чы мы тры шля хі дзе-

ян няў — ён мо жа спы ніц ца, 

ак ту а лі за вац ца або па змаў-

чан ні пра цяг вац ца. Ад каз ныя 

за да ку мент ве дам ствы кра і ны 

пра вя лі ана ліз па гад нен ня. Як 

ад зна чыў дзяр жаў ны сак ра-

тар Са ве та бяс пе кі Ста ні слаў 

ЗАСЬ, шэ раг яго па ла жэн няў 

ужо стра ціў сваю ак ту аль-

насць.

Па сло вах Ста ні сла ва За ся, 

мно гія пунк ты да га во ра пры-

но сяць ка рысць, але шмат лі кія 

вы кон ва юц ца фар маль на ці 

не ў поў най сту пе ні. На прык-

лад, на ма ган ні па раз віц ці інф-

ра струк ту ры, асна шчэн ні сіл 

і срод каў для ахо вы гра ні цы. 

Знач ных праб лем на бе ла рус-

ка-ра сій скай мя жы ня ма, але 

ёсць рэ чы, якія не аб ход на вы-

праў ляць у тым лі ку і ў да га во-

ры. «Мы як кра і на тран зіт ная 

страч ва ем сваю пры ваб насць, 

та му што там (на мя жы. — 

«Зв.») вы бу доў ва юц ца ней кія 

пунк ты кант ро лю і «за ва роч ва-

юц ца» і гра ма дзя не, і гру зы, ці 

пра хо дзяць праз ін шыя кра і ны. 

Гэ та мі нус нам як тран зіт най 

кра і не», — па ве да міў дзярж-

сак ра тар Са ве та бяс пе кі.

На яго дум ку, ад кры тасць 

су мес най гра ні цы пры но сіць на-

шай кра і не не толь кі ка рысць, 

але і праб ле мы, якія ўклю ча-

юць не за кон ную міг ра цыю, 

нар кат ра фік. «Уся не за кон ная 

міг ра цыя, якая ў нас фік су ец ца 

прак тыч на кож ны дзень, — гэ-

та лю дзі, якія ідуць з та го бо ку, 

ка рыс та ю чы ся праз рыс тас цю 

мя жы. І мы іх за трым лі ва ем 

на сва ёй гра ні цы і па чы на ем 

з імі раз бі рац ца, — ад зна чыў 

Ста ні слаў Зась. — Дру гое, тая 

кант ра бан да нар ко ты каў так-

са ма ідзе ў асноў ным з та го 

бо ку (Цэнт раль най Азіі, Аф га-

ні ста на) праз гэ тую ад кры тую 

гра ні цу».

Па сло вах Ста ні сла ва За ся, 

Бе ла русь ра зу мее на ма ган-

ні Ра сіі па за бес пя чэн ні сва ёй 

бяс пе кі і па пя рэ джан ні тэ ра-

рыс тыч най па гро зы, але пра-

па ноў вае шу каць ін шыя шля хі 

для су мес ных дзе ян няў.

Шмат га доў іс на ва ла та кая 

сіс тэ ма. На прык лад, у Брэст 

на пункт про пус ка пры яз джа лі 

гра ма дзя не, іх пра вя ра лі на шы 

па гра ніч ні кі. Ка лі ім ён не бы-

ло ў агуль ных спі сах не ўяз ных 

і ме ла ся ра сій ская ві за, яны 

маг лі сва бод на пра цяг ваць па-

да рож жа.

«За раз ча мусь ці ўся гэ та 

спра ва змя ні ла ся. У чым тут 

сэнс? Мы не ба чым ка рыс ці ў 

но вых кро ках, а ня зруч насць 

для тых, хто па да рож ні чае, 

ёсць», — кан ста та ваў Ста ні-

слаў Зась.

Ён звяр нуў ува гу, што ра-

сій скія ка ле гі тлу ма чаць но выя 

дзе ян ні на гра ні цы тым, што так 

па тра буе за кон. А на пы тан не, 

ча му ра ней бы ло па-ін ша му, 

вы раз на га ад ка зу ад іх так і не 

па чу лі.

Стар шы ня Дзяр жаў на га 

па гра ніч на га ка мі тэ та Бе ла-

ру сі Ана толь ЛА ПО рас ка-

заў, як функ цы я нуе сіс тэ ма 

ахо вы гра ніц Са юз най дзяр-

жа вы. Бе ла рус кія па гра ніч ні кі 

кант ра лю юць бяс пе ку ме жаў 

на бе ла рус кім участ ку, а ра-

сій скія — на сва ім. «І раз мо ва 

не іш ла, каб нам хтось ці да па-

ма гаў. Мы са мі ў ста не за бяс-

пе чыць сваю бяс пе ку і бяс пе ку 

Са юз най дзяр жа вы, — ска заў 

Ана толь Ла по. — Мы ста вім 

пы тан не, ча му на на шай унут-

ра най мя жы іс ну юць па гра ніч-

ні кі».

На яго дум ку, праў кі ў да га-

во ры па він ны рас ста віць кроп кі 

над «і» ды пры знаць раў на праў-

насць па гра ніч ных ве дам стваў 

кра ін.

«Мы свае са юз ніц кія аба вя-

за цель ствы заў сё ды вы кон ва лі 

і бу дзем вы кон ваць. І прэ тэн зій 

да нас ні ко лі не бы ло», — ад-

зна чыў стар шы ня Дзярж па-

гран ка мі тэ та.

Толь кі сё ле та бе ла рус кія 

па гра ніч ні кі за тры ма лі 504 кі-

ла гра мы нар ко ты каў, якія іш лі 

ў Ра сію.

«Якія мы на хлеб ні кі? Мы 

за бяс печ ва ем і іх бяс пе ку. Ка-

лі ўзяць мі ну лы год, коль кі мы 

нар ко ты каў за тры ма лі, якія 

іш лі ў Санкт-Пе цяр бург. У нас 

ёсць свае ВНУ, мы ву чым сва іх 

хлоп цаў, дзесь ці ў іх (ра сі ян. — 

«Зв.») бя ром во пыт», — пад-

крэс ліў Ана толь Ла по і да даў, 

што пе ра моў ны пра цэс з ра сій-

скі мі ка ле га мі па ак ту а лі за цыі 

да га во ра пач нец ца ў хут кім 

ча се.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

У тэ му

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

НА ПРА МОЙ СУ ВЯ ЗІ
У су бо ту, 16 ліс та па да, з 9.00 да 

12.00 кі раў ні кі аб лас ной вер ты ка лі 

пра вя дуць тра ды цый ныя пра мыя лі-

ніі. У гэ ты час на су вя зі бу дуць:

на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы-

кан ка ма Ва дзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. 

Тэл. (8 0162) 21 31 21;

стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га Са-

ве та дэ пу та таў Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч 

ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. Тэл. (8 0212) 22 22 22;

на мес нік стар шы ні Го мель ска-

га абл вы кан ка ма Ула дзі мір Аляк-

санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. (8 0232) 

33 12 37;

стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан-

ка ма Ула дзі мір Ва сі ле віч КРАЎ ЦОЎ. 

Тэл. (8 0152) 73 56 44;

на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска-

га абл вы кан ка ма Рус лан Ба ры са віч 

СТРА ХАР. Тэл. (8 0222) 50 18 69;

на мес нік стар шы ні Мінск ага абл-

вы кан ка ма Сяр гей Пят ро віч НЕ ЎМЯР-

ЖЫЦ КІ. Тэл. (8 017) 500 41 60;

стар шы ня Мінск ага гар вы кан ка ма 

Ана толь Аляк санд ра віч СІ ВАК. Тэл. 

(8 017) 222 44 44.


