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Кі ру ю чая пар тыя Япо ніі аб ра ла пе ра ем ні ка 
Сін дзо Абэ

Лі да рам Лі бе раль на-дэ-

ма кра тыч най пар тыі Япо ніі 

абра ны ге не раль ны сак ра тар 

ка бі не та мі ніст раў кра і ны Ёсі-

хі дэ Су га, па ве да мі ла агенц-

тва Assocіated Press. Ён атры-

маў 377 га ла соў, абы шоў шы 

двух ін шых кан ды да таў. Як ад зна чае «Бі-бі-сі», пе ра мо гу 

пер ша па чат ко ва прад каз ва лі ме на ві та 71-га до ва му Су гу, 

яко га лі чаць на блі жа ным бы ло га прэм' е ра Сін дзо Абэ і 

ве ра год ным пра даў жаль ні кам яго па лі ты кі. Абэ зай маў 

па са ду кі раў ні ка япон ска га ўра да са мы доў гі ў най ноў шай 

гіс то рыі кра і ны час: ён зна хо дзіц ца на гэ тай па са дзе на 

пра ця гу амаль вась мі га доў. 16 ве рас ня бу дзе пра ве дзе-

на яшчэ ад но га ла са ван не ў пар ла мен це. На дум ку СМІ, 

па яго вы ні ках Су га бу дзе пры зна ча ны прэм' е рам Япо-

ніі. Як ча ка ец ца, ён да пра цуе на гэ тай па са дзе да кан ца 

бя гу ча га тэр мі на — да вы ба раў у ве рас ні 2021 го да. Як 

пі ша «Бі-бі-сі», ад ной з са мых ад мет ных па дзей апош ніх 

га доў з удзе лам Су гі стаў яго ны ўдзел у пра цэ се пе ра-

да чы ўла ды ім пе ра та ра Акі хі та ця пе раш ня му ім пе ра та ру 

На ру хі та. Ме на ві та Ёсі хі дэ Су га аб вяс ціў пра па ча так 

но вай эры Рэй ва.

Тур цыя на кі роў вае ў Чор нае мо ра 
яшчэ адзін карабель раз ве дкі

Тур цыя ад пра віць яшчэ адзін карабель раз ве дкі у Чор-

нае мо ра для пра вя дзен ня ге о ла га раз ведваль ных ра бот. 

Аб гэ тым па ве да міў мі ністр энер ге ты кі і пры род ных рэ-

сур саў Фа ціх Дзён мез. «Наш мар скі флот па поў ніц ца 

яшчэ ад ным ка раб лём, — цы туе ТАСС за піс мі ніст ра на 

яго ста рон цы ў «Твітэры». Як вя до ма, 21 жніў ня Эр да ган 

афі цый на аб вяс ціў, што Тур цыя вы яві ла ў Чор ным мо ры 

буй ныя запа сы пры род на га га зу. Да 2023 го да ўла ды 

раз ліч ва юць па чаць яго па стаў кі на ўнут ра ны ры нак. 

Мяр ку ец ца, што аб' ёмы ра до ві шча скла да юць 320 міль-

яр даў ку ба мет раў. У най блі жэй шы час, ад зна чыў ту рэц кі 

прэ зі дэнт, ула ды вы ра шаць тэх ніч ныя пы тан ні, якія да ты-

чац ца зда бы чы га зу з гэ та га ра до ві шча, і «не ад клад на 

пры сту пяць да бу рэн ня». Фа ціх Дзён мез па ве дам ляў, што 

зной дзе ныя ў Чор ным мо ры за па сы га зу ацэнь ва юц ца ў 

65 міль яр даў до ла раў.

«Кра і на ка чэў ні каў» атры ма ла 
«За ла то га льва»

Леп шым філь мам 77-га 

Ве не цы ян ска га кі на фес ты ва-

лю ста ла кар ці на «Зям ля ка-

чэў ні каў» з Фрэн сіс Мак дор-

манд у га лоў най ро лі. Кар ці на 

аме ры кан ска га кі на рэ жы сё ра 

кі тай ска га па хо джан ня Хлоі 

Чжао — пе ра мож ца кон курс най пра гра мы, па ве да міў 

Euronews. Ура чыс тая цы ры мо нія аб вя шчэн ня леп шых 

філь маў прай шла ан лайн на сай це фес ты ва лю. Чжао і 

Мак дор манд вый шлі ў эфір з фур го на, у якім па да рож-

ні ча ла па Аме ры цы ге ра і ня філь ма. «Ся рэб ра на га льва 

Свя то га Мар ка» атры маў мек сі кан скі рэ жы сёр Мі шэль 

Фран ко за кар ці ну «Но вы па ра дак». Най леп шым вы ка-

наў цам жа но чай ро лі бы ла пры зна на бры тан ская актрыcа 

Ва не са Кір бі, якая сыг ра ла ў двух кон курс ных філь мах. 

Яе ўз на га ро дзі лі за ро лю ў кар ці не «Фраг мен ты жан чы-

ны» Кар нэ ля Мунд ру ца. Італь я нец П'ерф ран чэс ка Фа ві-

на — най леп шы ак цёр. Ён сыг раў у філь ме «Наш баць ка» 

Клаў дыа На чэ. Ся рэб ра ным львом за леп шую рэ жы су ру 

ад зна чы лі фільм япон ца Кі ё сі Ку ра са вы «Жон ка шпі ё на». 

А кар ці на ра сій ска га рэ жы сё ра Анд рэя Кан ча лоў ска га 

«Да ра гія та ва ры шы!» атры ма ла спе цы яль ную прэ мію 

жу ры.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА Слова — чытачам «Звязды»

«Калі чытаеш на роднай 
мове — ніколі яе 
не забудзеш»

Тац ця на ГА ГА КА ВА, 

на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ідэа ла гіч-

най ра бо ты і па спра-

вах мо ла дзі Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма:

— Га зе ту чы таю шмат 

га доў, яна ім па нуе перш за 

ўсё сва ім асаб лі вым сты-

лем па да чы ма тэ ры я лаў, 

у якім ёсць чыс та бе ла рус-

кая раз важ лі васць, стры-

ма насць, ін тэ лі гент насць.

Вель мі важ на, што вы 

па каз ва е це жыц цё глы-

бін кі. Сён ня гэ та, мож на 

ска заць, свай го ро ду ба ро метр жыц ця. Лю дзі, якія вы-

рошч ва юць хлеб, што дня пра цу юць на зям лі, упэў не на, 

най блі жэй шыя да іс ці ны. Та му да іх мер ка ван ня трэ ба 

ўваж лі ва пры слу хоў вац ца. На ста рон ках га зе ты з за да-

валь нен нем пра гля даю ма тэ ры я лы з са мых ма лень кіх 

і ад да ле ных вё сак Бе рас цей шчы ны, не па кі даю па-за 

ўва гай пуб лі ка цыі на тэ мы гіс то рыі, куль ту ры, ад ра-

джэн ня пом ні каў даў ні ны.

І яшчэ. «Звяз да», якая вы хо дзіць кож ны дзень, 

на мой по гляд, цу доў ная маг чы масць пад трым лі ваць 

улас ную бе ла рус кую мо ву: ка лі чы та еш на род най мо ве 

хоць не каль кі аб за цаў у дзень, мо ву не за бу дзеш.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Учо ра, 14 ве рас ня, 

у ра сій скім Со чы 

на тэ ры то рыі рэ зі дэн цыі 

«Ба ча роў ру чай» 

ад бы ла ся су стрэ ча 

прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Ра сіі 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

і Ула дзі мі ра Пу ці на. 

Ін фар ма цыя аб 

ёй раз ме шча на 

на афі цый ным сай це 

кі раў ні ка бе ла рус кай 

дзяр жа вы.

Пе ра гаворы пра хо дзі лі ў фар-

ма це «сам-на сам». Лі да ры кра ін 

аб мер ка ва лі стан і перс пек ты вы 

раз віц ця двух ба ко ва га су пра цоў-

ніц тва ў роз ных сфе рах, тэ ма ты ку 

са юз ных ад но сін, раз гле дзе лі між-

на род ную праб ле ма ты ку і сі ту а-

цыю ў рэ гі ё не, пы тан ні су мес на га 

рэ ага ван ня на вы клі кі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя-

ка ваў ра сій ска му бо ку і аса біс та 

Прэ зі дэн ту Ра сіі Ула дзі мі ру Пуціну 

за пад трым ку ў пост вы бар ны пе-

ры яд. Кі раў нік бе ла рус кай дзяр-

жа вы ад зна чыў, што ў сва ім ус-

туп ным сло ве ра сій скі лі дар ад-

кры та і до сыць поў на за кра нуў 

пы тан ні ця пе раш няй су стрэ чы ў 

Со чы. «Гэта пра віль на. Та му што 

як ні ко лі ра ней — я з-за пэў ных 

аб ста він вель мі ста ран на ад соч-

ваю за раз пуб лі ка цыі ў роз ных 

СМІ — столь кі кан спі ра ла гіч на га 

бы ло на пя рэ дад ні на шай су стрэ-

чы... Та му ўсё, што вы ска за лі, 

вель мі важ на. І яно, уво гу ле, ад-

каз вае на ўсе тыя вы клі кі і на строі 

ў СМІ», — ска заў ён.

«Перш за ўсё ха чу вам па дзя ка-

ваць. Гэ та на ту раль на, усе гэ та вы-

дат на ра зу ме юць. Па дзя ка ваць не 

за тое, што мы вы кон ва ем да га во-

ры. Гэ та на ту раль на. Вы па сту пі лі 

вель мі пры стой на, па-ча ла ве чы. 

Та му я аса біс та вам дзя кую і ўсім 

тым ра сі я нам, хто быў да тыч ны 

да та го, каб пад тры маць нас у 

гэ ты пост вы бар ны час», — ска-

заў Прэзідэнт Беларусі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

крэс ліў, што ся бар спаз на ец ца ў 

бя дзе. «Я гэ та шчы ра ка жу. Гэ та 

нам урок — не толь кі Бе ла ру сі і 

Ра сіі, але і на шым пост са вец кім 

рэс пуб лі кам. Пра гэ та мы бу-

дзем яшчэ га ва рыць на су стрэ чы 

ЕАЭС, АДКБ, ды і ў рам ках СНД 

ёсць пра што па га ва рыць. Ду маю, 

вам бу дзе ці ка вая мая за ява ў гэ-

тых струк ту рах, — ска заў Прэ зі-

дэнт. — Як мы з ва мі па тэ ле фо не 

раз маў ля лі яшчэ ў па чат ку гэ тых 

па дзей у Бе ла ру сі, што ўро кі трэ-

ба зда бы ваць з усіх па дзей. І для 

нас так са ма вель мі сур' ёз ны ўрок, 

які мы з ва мі, спа дзя ю ся, вы тры-

ма лі».

«Мы са праў ды па да мо ве АДКБ 

іш лі роў на і, уліч ва ю чы ад но сі ны 

па між брац кі мі на ро да мі, фак-

тыч на ад ным на ро дам, мы так і 

зра бі лі. Не ва я ва лі, не стра ля лі, 

не кі да лі ся на ват пал ка мі. Але пра-

дэ ман стра ва лі сваю ра шу часць. 

Што ка лі там, за бе ла рус кі мі ме-

жа мі, ка мусь ці хо чац ца па ча саць 

ру кі, мы мо жам па ча саць у лю бы 

мо мант. І што мне вель мі пры ем на, 

я вам вель мі за гэ та ўдзяч ны, — вы 

пра дэ ман стра ва лі, што бе ла рус-

кія ме жы — гэ та ме жы Са юз най 

дзяр жа вы. І ні ко му не да зво ле на 

браз гаць там збро яй», — за явіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма ад зна чыў, 

што пры ства рэн ні і раз віц ці да мо-

вы аб Са юз най дзяр жа ве ба кі іш-

лі пла на мер на, па сту по ва. «На шы 

дзяр жа вы і на шы на ро ды заў сё ды 

бу дуць дру жа люб ныя», — упэў не-

ны бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы 

па цвер дзіў не па хіс насць бе ла рус-

ка-ра сій ска га су пра цоў ніц тва ў 

ва ен най сфе ры. «Па аба ро не мы 

заўсё ды пры трым лі ва лі ся з ва-

мі, як лю дзі ва ен ныя, ад ной так-

ты кі. Я, мо жа быць, гру ба ска заў 

ня даў на ра сій скім жур на ліс там: 

са ба чыц ца мы мо жам па лю бых 

пы тан нях, спра чац ца і гэ так да лей, 

але аба ро на і бяс пе ка ў нас ні ко-

лі не вы клі ка лі ні я кіх спрэ чак і су-

мне ваў. Мы ні ў ко га не па він ны 

пы тац ца, пра во дзіць ці не пра во-

дзіць у нас ву чэн ні. Мы пра во дзі-

лі і бу дзем пра во дзіць. Хто-не будзь 

хо ча, ня хай да лу ча ец ца да гэ тых 

ву чэн няў, хтось ці не хо ча, няхай 

не ро біць гэ та га, — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Я ду маю, 

што, Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч, вы 

дас цё ка ман ду мі ніст ру аба ро ны 

Ра сіі, а наш мі ністр ужо атры маў 

та кую ка ман ду: мы спла ну ем на 

га ды на пе рад гэ тыя ву чэн ні, бу-

дзем іх кан крэ ты за ваць. І ма лыя, 

і вя лі кія ву чэн ні мы па він ны пра-

во дзіць ра зам».

У су вя зі з гэ тым кі раў нік дзяр-

жа вы ак цэн та ваў ува гу на ад ным 

з уро каў ця пе раш няй сі ту а цыі ў 

Бела ру сі і ва кол яе: «Ну на вош-

та ляз гаць гу се ні ца мі каля ме жаў 

Саюз най дзяр жа вы і Бе ла ру сі (га-

вор ка пра ва ен ныя ма неў ры за-

ход ніх кра ін і НА ТА)? Скла да ны 

пе ры яд, ну па цяр пі це».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры вёў 

кан крэт ны прык лад — пе ра кідка 

на па лі гон Па бра дзе ў Літ ве ў 

15 кіламетрах ад дзяр жаў най мя-

жы аме ры кан ска га тан ка ва га ба-

таль ё на. «На вош та гэ та ра біць? 

Та му нам трэ ба не да пус ціць па-

мы лак Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

ка лі ўсе ўці ха мір ва лі, што пра ва-

ка цый не да пус цяць, вай ны не бу-

дзе і ін шае... І мы апы ну лі ся як ля 

раз бі та га ка ры та...»

«Та му я лі чу, што нам ні ў якім 

ра зе нель га азі рац ца на тое, што 

нам ска жуць. Яны з на мі не лі чац-

ца. Яны не гля дзяць на на шу на-

сця ро жа насць, пра вод зяць ву чэн ні 

та ды, ка лі хо чуць. Та му мы так-

са ма, ка лі вы пад тры ма е це гэ ты 

тэ зіс, не на пруж ва ю чы аб ста ноў-

ку ва кол, бу дзем рых та ваць свае 

ар міі, каб ка лі, не дай бог, мож на 

бы ло гэ та му су праць ста яць», — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі так са ма 

вы ка заў ся на конт пра тэс таў, якія 

пе ры я дыч на пра хо дзяць у кра і не, 

і асаб лі ва ў бе ла рус кай ста лі цы, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў на-

ступ нае: «Не спра шчаю, але з 

усмеш кай гля джу на тое: у нас у 

су бо ту марш жан чын і дзяў чат, а 

ў ня дзе лю агуль ны марш. У звы-

чай ныя (буд нія) дні кра і на жы ве 

звы чай ным жыц цём. Ды і ў су бо ту і 

ня дзе лю. Част ку Мін ска мы вы зва-

ля ем для та го, каб лю дзі маг лі, ка лі 

ў іх ёсць жа дан не, прай сці ся».

Ён пад крэс ліў, што галоў-

нае — не пе ра хо дзіць мя жу. 

«Ёсць чыр во ная лі нія (вам так са-

ма гэ та зна ё ма і вя до ма больш, 

чым мне, вам да вя ло ся гэ тыя лі ніі 

чар ціць па Чач ні перш за ўсё, ка лі 

вы ста лі яшчэ зу сім ма ла дым прэ-

зі дэн там). Не дай бог, вя до ма, гэ та 

ў Бе ла ру сі. Але тым не менш ёсць 

пэў ныя чыр во ныя лі ніі, якія ні хто 

не мае пра ва пе ра хо дзіць. Па куль 

гэ тыя чыр во ныя лі ніі ні хто не па ру-

шаў», — да даў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка заявіў, 

што ба чыць не аб ход насць у больш 

цес ным су пра цоў ніц тве з Ра сі яй, 

у тым лі ку ў сфе ры эка но мі кі. «Эка-

но мі ка ля жыць у асно ве ўся го. І па-

вер це, што мы заў сё ды пры трым-

лі ва лі ся гэ тай лі ніі. А вось гэ тыя 

па дзеі па ка за лі, што нам трэ ба 

больш цес на тры мац ца з на шым 

ста рэй шым бра там і супра цоў-

ні чаць па ўсіх пы тан нях, у тым 

лі ку і ў эка но мі цы», — ска заў кі-

раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 

што яшчэ да прэ зі дэнц кіх вы ба-

раў у Бе ла ру сі яны з Ула дзі мі-

рам Пу ці ным да маў ля лі ся пас ля 

элек та раль най кам па ніі ак тыў на 

за няц ца пы тан ня мі эка на міч ных 

ад но сін. Бы ло пра па на ва на, каб 

у Мінск пры ехаў ра сій скі прэм' ер-

мі ністр з чле на мі ўра да, пра вя лі 

пе рагаворы. «Каб мы зноў не на-

сту па лі на граб лі, звы чай на спа-

ты ка ю чы ся на скла да ных пы тан-

нях. Так, Мі ха іл Мі шус цін пры ехаў 

у Мінск, мы з ім су стра ка лі ся. Яны 

вель мі доб ра спра ца ва лі па ўсіх 

пы тан нях, якія ля жа лі на па верх ні. 

Да моў ле нас цяў да сяг ну лі. Не ка то-

рыя пы тан ні мы ад кла лі спе цы яль-

на для су стрэ чы прэ зі дэн таў, каб 

іх аб мер ка ваць і пры няць ра шэн-

не», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт не вы клю чае, што 

дру гая хва ля ка ра на ві ру са ў Еў-

ро пе бу дзе больш ма гут ная, чым 

пер шая. «Што да ты чыц ца ка ра-

на ві ру са, я вам удзяч ны, і мы гэ та 

вель мі цэ нім, што вы па ста ві лі 

нас на пер шы ра док у за бес пя-

чэн ні вак цы най. Вы ба чы це, што 

ад бы ва ец ца ў Еў ро пе. Ужо ад на-

знач на па ча ла ся моц ная дру гая 

хва ля. Ба ю ся, што яна бу дзе 

больш ма гут ная, чым пер шая. 

Ужо ба чу гэ тыя тэн дэн цыі, мы ад-

соч ва ем іх», — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ра зам з тым ён ад зна чыў, што ў 

Бе ла ру сі гэ та га ўсплёс ку, як у шэ-

ра гу кра ін Еў ро пы, ня ма. «Але гэ та 

не зна чыць, што мы ру кі апус ці лі. 

Мы вель мі сур' ёз на рых ту ем ся да 

та го, каб не атры маць гэ тую хва-

лю. Што аб на дзей вае, на шы спе-

цы я ліс ты, на ву коў цы за ўва жы лі: 

гэ та ві рус ужо не той. Але ба ю ся, 

што гэ ты ві рус бу дзе на клад вац-

ца на роз ныя гры поз ныя ві ру сы, 

якія блу ка юць тут. Та му нам з ва мі 

нель га рас слаб ляц ца», — за явіў 

Аляк сандр Лука шэн ка.

«На шы дзяр жа вы і на шы на ро ды 
заў сё ды бу дуць дру жа люб ныя»
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