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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ТРАМП ПА ЗБА ВІЎ ЭКС-КІ РАЎ НІ КА ЦРУ 
ДО СТУ ПУ ДА САК РЭТ НЫХ ДА НЫХ 

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп ад-

клі каў до ступ да сак рэт най ін фар ма цыі 

ў экс-кі раў ні ка ЦРУ Джо на Брэ на на. Гэ та 

ад бы ло ся на на ступ ны дзень пас ля та-

го, як бы лы цэ рэ уш нік чар го вы раз рас-

кры ты ка ваў па во дзі ны кі раў ні ка Бе ла га 

до ма ў Twіttеr, на зваў шы яго «па гро зай 

для на цыі» і ча ла ве кам, які не ад па вя дае «мі ні маль ным стан-

дар там пры стой нас ці, вет лі вас ці і сум лен нас ці». Апа не нты 

Трам па асце ра га юц ца, што Брэ нан па пла ціў ся за па доб ныя 

сло вы і ўслед за ім до сту пу да сак рэт ных да ных па зба вяц ца 

яшчэ не каль кі кры ты каў ця пе раш няй ад мі ніст ра цыі.

Брэ нан уз на чаль ваў ЦРУ з 2013 да 2017 го да, а да гэ та-

га быў га лоў ным са вет ні кам прэ зі дэн та Ба ра ка Аба мы па 

пы тан нях ба раць бы з тэ ра рыз мам. Ён па кі нуў свой пост 

20 сту дзе ня 2017 го да — у дзень інаў гу ра цыі Трам па. З та го 

ча су Брэ нан стаў ад ным з са мых лю тых кры ты каў 45-га 

прэ зі дэн та: у пры ват нас ці, ён фак тыч на аб ві на ва ціў Трам па 

ў здра дзе і за явіў, што на са мі це ў Хель сін кі кі раў нік Бе ла га 

до ма зна хо дзіў ся пад кант ро лем прэ зі дэн та Ра сіі. Ча сам 

вы па ды экс-ды рэк та ра бы лі да во лі жорст кія: «Вы для па лі-

ты кі — тое ж са мае, што Бер ні Мэ даф (ства раль нік ад ной 

з най буй ней шых фі нан са вых пі ра мід у гіс то рыі Злу ча ных 

Шта таў. — Заўв. ТАСС) для рын ку каш тоў ных па пер».

ЗША НЕЗАДАВОЛЕНЫ УКРА І НАЙ З-ЗА ПА СТА ВАК 
КІ ТАЮ РУ ХА ВІ КОЎ ДЛЯ БА Я ВЫХ СА МА ЛЁ ТАЎ

Аме ры кан скія экс пер ты рас кры ты ка ва лі ра шэн не 
ўкра ін скай кам па ніі «Ма тор Січ» па стаў ляць Кі таю ру ха-
ві кі для ву чэб на-ба я вых са ма лё таў JL-10 на су му ў $380 млн. 

Пра гэ та па ве да мі ла га зе та Thе Wаshіngtоn Tіmеs.

Як яна на га да ла, у 2016 го дзе «Ма тор Січ» за клю чы ла 

да га вор на па стаў ку 250 та кіх ру ха ві коў, ад нак на сён ня 

іх па стаў ле на толь кі 20. Пры гэ тым мяр ку ец ца, што на 

зга да ных са ма лё тах бу дзе ад пра цоў вац ца, у пры ват нас ці, 

па сад ка на авія нос цы, ча го ра ней Кі тай ажыц цяў ляць не 

мог. Для аба рон на-пра мыс ло ва га комп лек су Кі тая ру ха-

ві кі для са ма лё таў з'яў ля юц ца ад ным са сла бых мес цаў, 

та му іх Пе кін за куп ляе ў Ра сіі і Укра і ны. У Ва шынг то не 

ўжо знай шло ся ня ма ла кры ты каў та кіх дзе ян няў Кі е ва. Як 

мяр куе экс-са вет нік ка мі тэ та Се на та ЗША па за меж ных 

спра вах і экс перт па Кі таю Уіль ям Трып лет, тым са мым 

Укра і на да па ма гае кі тай скай ва ен най га лі не раз ві вац ца 

хут чэй. «Фак тыч на, укра ін цы з ад на го бо ку атрым лі ва юць 

гро шы аме ры кан скіх па дат ка пла цель шчы каў, але ў той 

жа час на но сяць удар у спі ну аме ры кан ска му фло ту», — 

сцвяр джаў Трып лет. Пры гэ тым ён за явіў, што ЗША ві-

да воч на не хо чуць, каб кі тай цы «па ско ра ны мі тэм па мі 

ву чы лі ся са джаць зні шчаль ні кі на авія нос цы».

У АЎ СТРЫІ РАС КРЫ ТЫ КА ВА ЛІ ЗА ПРА ШЭН НЕ ПУ ЦІ НА 
НА ВЯ СЕЛ ЛЕ КІ РАЎ НІ КА МЗС

У Аў стрыі кры ты ку юць за пра шэн не прэ зі дэн та Ра сіі 

Ула дзі мі ра Пу ці на на вя сел ле кі раў ні ка аў стрый ска га 

знеш не па лі тыч на га ве дам ства Ка рын Кнайсль. Як за-

явіў агенц тву АРА аў стрый скі па лі то лаг Гер хард Ман гот, 

ма ю чы ад быц ца ві зіт «уз бу джае па да зрэн не» ў тым, што 

Аў стрыя з'яў ля ец ца «тра ян скім ка нём», які прад стаў ляе 

ін та рэ сы Ра сіі ў ЕС, а Пу цін атрым лі вае маг чы масць аб-

верг нуць рэ пу та цыю Ра сіі як іза ля ва най дзяр жа вы.

Для за бес пя чэн ня бяс пе кі ра сій ска га прэ зі дэн та ў фе-

дэ раль най зям лі Шты рыя бу дуць за дзей ні ча ны не каль кі 

сот няў па лі цэй скіх і су пра цоў ні каў пад раз дзя лен ня спе-

цы яль на га пры зна чэн ня «Коб ра». Прад стаў нік упраў лен ня 

па лі цыі Шты рыі Франц Грунд ніх рас тлу ма чыў па доб ныя 

ме ры за ко нам аб па лі цыі і аба вя за цель ства мі ў ад па вед-

нас ці з між на род ным пра вам. Па вод ле яго слоў, гэ тыя 

вы дат кі па крые мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Пры гэ тым 

аў стрый скія СМІ на гад ва юць, што ві зіт Пу ці на ў Ве ну два 

ме ся цы та му абы шоў ся аў стрый скім па дат ка пла цель шчы-

кам у 423 ты ся чы еў ра.

Зро бімЗро бім  

ЦЁ ЦЯ МО ЦЯ 
ІДЗЕ НА ДА ПА МО ГУ

Як праз ін тэр нэт-гуль ню вы ра шыць 
праб ле мы ў сва ім ра ё не

У се ці ве за пус ці лі гуль ню «Доб рыя су се дзі», у якой 

мяс цо вым су поль нас цям пра па ну юць па ляп шаць га-

ра ды і вёс кі, дзе яны жы вуць. Лю дзі змо гуць аб' яд-

нац ца з ад на дум ца мі, на ву чыц ца скла даць план дзе-

ян няў, уза е ма дзей ні чаць з ор га на мі ўла ды і на рэш це 

вы ра шаць праб ле мы, якія хва лю юць іх двор — ад 

па ла ма най дзі ця чай пля цоў кі да ад сут нас ці лі па вай 

алеі пад вок на мі.

Удзел у гуль ні бяс плат ны (знай сці яе мож на на сай це 

dobrososedі.tіlda.ws). Цяг нец ца яна шэсць тыд няў. Пер шы — 

азна ям лен чы: трэ ба бу дзе на ла дзіць ка му ні ка цыю з ты мі,

хто жы ве по бач. Дру гі — да след чы: вы яў ля ем праб ле мы. 

Трэ ці — ра шу чы: раз бі ра ем ся, ку ды звяр тац ца па да па мо гу 

і што мож на зра біць. Чац вёр ты — эка ла гіч ны: пад час яго 

па спра буй це вы ра шыць пы тан ні з азе ля нен нем і асоб ным 

збо рам смец ця. Пя ты — за баў ляль ны: час ар га ні за ваць свя-

та ву лі цы, фес ты валь вёс кі ці два ро вае ча я ван не. Шос ты, 

за ключ ны, ты дзень — пуб ліч ны: не аб ход на бу дзе рас ка заць 

пра свае пос пе хі на ва коль ным.

Кож ны аў то рак вір ту аль ны да па мож нік — Цё ця Мо ця — 

бу дзе пры сы лаць па тры за дан ні. Вы кон ваць усе не аба вяз-

ко ва — мож на вы браць ад но, якое вам па да ец ца най больш 

ак ту аль ным і па сіль ным. Але, ка лі спра ві це ся і з ін шы мі, 

атры ма е це да дат ко выя бо ну сы.

Каб прай сці гуль ню, трэ ба па спець вы ка наць па ад ным 

за дан ні з кож на га эта пу. Са мых ак тыў ных за про сяць на 

прэ мію «Зро бім», але, ба дай, га лоў ны прыз — зме ны да 

леп ша га ў ва шым два ры.

Ар га ні за тар пра ек та — Офіс еў ра пей скай экс пер ты зы 

і ка му ні ка цыі. Га лоў ная за да ча гуль ні — на тхніць лю дзей, 

даць ім пер шы ім пульс і пад каз кі, не аб ход ныя для вы ра-

шэн ня мяс цо вых праб лем.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



На пра ця гу трох су так 

Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та 

ра зам з кі раў ні ка мі пар ла-

мен та і стар шы нёй Ка мі тэ-

та дзярж кант ро лю пра ца ва лі 

над скла дан нем ад па вед на-

га спі са кан ды да тур. «Я ве-

даю, што бы лі пра ве дзе ныя 

кан суль та цыі і з гра мад скі мі 

ар га ні за цы я мі, і з ін шы мі, ду-

маю, што я так са ма па слу-

хаю іх мер ка ван не пе рад 

тым як на зна чаць но вых чле-

наў ура да і ін шых служ бо вых 

асоб», — ска заў Прэ зі дэнт у 

па чат ку на ра ды.

На аб мер ка ван не бы лі 

за про ша ны так са ма стар-

шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў най 

бяс пе кі Ва ле рый Ва куль чык 

і на чаль нік Апе ра тыў на-ана-

лі тыч на га цэнт ра пры Прэ зі-

дэн це Анд рэй Паў лю чэн ка, 

ве дам ствы якіх кант ра лю-

юць ан ты ка руп цый ны склад-

нік служ бо вых асоб кад ра ва-

га рэ ест ра Прэ зі дэн та. «Ка лі 

ў іх ёсць ней кія пы тан ні па 

кан ды да ту рах, якія бу дуць 

аб мяр коў вац ца, на ту раль на, 

яны іх вы ка жуць», — рас тлу-

ма чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за ўва жыў, што спектр кан-

ды да тур да стат ко ва шы ро-

кі. «У су вя зі з тым, што ў нас 

ёсць не бла гія па слы, якія 

атры ма лі пэў ны во пыт ра-

бо ты, і вель мі на ват доб рыя 

кан ды да ту ры з лі ку дып ла-

ма тыч на га кор пу са, па слу-

ха ем мер ка ван не і мі ніст ра 

за меж ных спраў у част цы 

прад стаў ле ных кан ды да тур 

з дып ла ма тыч на га кор пу-

са», — ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы пад-

крэс ліў, што кад ра вае пы-

тан не трэ ба вы ра шаць не-

ад клад на, каб не да пус ціць 

не кант ра лю е ма га раз віц-

ця не ка то рых не га тыў ных 

пра цэ саў у эка но мі цы, ды 

і з па зі тыў ных каб не зва-

ліц ца. «Хоць я не ха чу тут 

дра ма ты за ваць сі ту а цыю: 

мі ніст ры на мес цах, ве дам-

ствы пра цу юць, гу бер на та-

ры на мес цы, кі ру е масць у 

нас прос та не мо жа быць 

згуб ле ная», — да даў ён.

Прэ зі дэнт звяр нуў асаб-

лі вую ўва гу на гра мад скую 

дум ку ад нос на ня даў на 

пры ня тых ра шэн няў. «Я 

ад соч ваю срод кі ма са вай 

ін фар ма цыі, там асоб ныя ў 

ін тэр нэ це за явы, я іх чую, я 

іх ба чу, і я па ста ра юся ў най-

блі жэй шы час на іх ад рэ ага-

ваць. ...Я за да во ле ны ўжо 

тым, што пра цэн таў на 90 

гэ та па зі тыў ныя вод гу кі, гэ-

та ка жа пра тое, што лю дзі, 

пад трым лі ва ю чы Прэ зі дэн-

та ў яго дзе ян нях, на мя ка-

юць на тое, што дыс цып лін-

ку трэ ба па ды маць у на шых 

ра дах. І гэ та бу дзе зроб ле на 

не ад клад на», — па абя цаў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Лі дар кра і ны зра біў ак-

цэнт на тым, што ў сі ту а цыі, 

якая скла ла ся ў Ор шы, ві-

на ва ты не толь кі чы ноў ні кі. 

Кож ны ча ла век, перш чым 

не ка га асу джаць, па ві нен 

па гля дзець на ся бе. «Пад 

на пру гай па він ны быць па-

стаў ле ны ўсе: ад не лю бі мых 

чы ноў ні каў (яны гэ та га за-

слу гоў ва юць, лю дзі тут ма-

юць ра цыю), лю дзям трэ ба 

па гля дзець і на ся бе: «а які 

я?», перш, чым не ка га асу-

джаць, «ці ўсё я зра біў?» У 

Ор шы, па-мой му, з гэ тым у 

нас ёсць праб ле мы, як і па 

ўсёй кра і не. Та му я за га даў, 

па куль мы там з ба ло та бу-

дзем вы ла зіць і вы во дзіць 

на нар маль ны ўзро вень 

раз віц ця прад пры ем ствы 

і са цы яль ную струк ту ру, 

увес ці асаб лі вы рэ жым кі-

ра ван ня ў Ар шан скім рэ гі ё-

не. Гэ та зна чыць, кож ны, ад 

прос та га ча ла ве ка, па ві нен 

быць на пру жа ны гэ так жа, 

як кі раў ні кі прад пры ем стваў 

і струк ту ры ад па вед най ула-

ды. Лю дзі па він ны ад чу ваць, 

што там па ча ла ся, воб раз на 

ка жу чы, рэ ва лю цыя і ва ру-

шыц ца трэ ба ўсім, у тым лі-

ку прос тым лю дзям».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА



УРОК НЕ ТОЛЬ КІ ДЛЯ ЧЫ НОЎ НІ КАЎ
На на ра дзе ў Прэ зі дэн та кі раў ні ку дзяр жа вы прад ста ві лі кан ды да ту ры 

на па са ды ва ўра дзе і ў су вя зі з за ме най ін шых служ бо вых асоб

Бяс пе каБяс пе ка  
У Мін ску па пя рэ дзі лі ўгон па вет ра на га ка раб ля

пад час кам п'ю тар ных ка манд на-штаб ных ву чэн няў

На тэ му дняНа тэ му дня  

КАБ АД ПА ЧЫ НАК 
НЕ БЫЎ 

СА П СА ВА НЫ
Да лё ка не па ўсіх на прам ках вы ля таць з су сед ніх 

кра ін ту рыс там вы гад ней, чым з Бе ла ру сі. Та кое мер-

ка ван не вы ка заў стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га са ю-

за ту рыс тыч най ін дуст рыі (РСТ) Пі ліп ГУ ЛЫ пад час 

круг ла га ста ла «Што і ча му трэ ба мя няць у сфе ры 

ту рыз му» ў прэс-цэнт ры Бел ТА.

«Сён няш няя сі ту а цыя на рын ку цэн аб са лют на ін шая, чым 

яшчэ не каль кі га доў та му. Ёсць шэ раг на прам каў, па якіх з 

Бе ла ру сі ля цець знач на больш вы гад на. Ду маю, што з ча сам 

гэ тая сі ту а цыя вы раў ня ец ца, — мяр куе экс перт. — Мы ма ем 

на мер зра біць пад ра бяз ны ана ліз па лёт ных пра грам у Бе ла ру-

сі і ў су сед ніх кра і нах. Ён па ка жа рэ аль ную сі ту а цыю. Ду маю, 

у каст рыч ні ку мы змо жам прад ста віць гэ тую ана лі ты ку».

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му га то ва пад клю чыц ца да гэ-

тай работы і па дзяліц ца да  ны мі, якія для гэ та га не аб ход ныя. 

«Гэ та бу дзе ка рыс на ўсім», — лі чыць на мес нік ды рэк та ра 

Дэ парт амен та па ту рыз ме Мінс пор ту Ві таль Гры цэ віч.

Пі ліп Гу лы пад крэс ліў, што ту рыс ты, якія вы бі ра юць тан-

ныя па лёт ныя пра гра мы за меж ных бюд жэт ных авія кам па ній, 

не заў сё ды ра зу ме юць, што гэ та звя за на з пэў ны мі ры зы ка мі. 

Яск ра вы прык лад — ня даў няя сі ту а цыя, ка лі бе ла рус кія ту-

рыс ты не маг лі вы ле цець на ад па чы нак з Кі е ва з-за ад ме ны 

рэй саў авія кам па ні я мі BravoAіrways і AndaAіr.

«Трэ ба аку му ля ваць гэ ты ры нак у ся бе ў кра і не. І ў на цы-

я наль най авія кам па ніі, і ў на цы я наль на га тур біз не су ёсць 

жа дан не і маг чы мас ці зра біць так, каб ад нас бы ло вы ля-

таць вы гад ней і тан ней», — пе ра ка на ны стар шы ня РСТ



— Пад час прак тыч на га эта пу ву чэн-

няў мы ад пра ца ва лі та кія сі ту а цыі, якія 

най больш час та мо гуць су стрэц ца, — 

рас ка заў ка ман ду ю чы Ва ен на-па вет-

ра ны мі сі ла мі і вой ска мі про ці па вет-

ра най аба ро ны Уз бро е ных Сіл Бе-

ла ру сі Ігар ГО ЛУБ. — Пер шая — угон 

па вет ра на га суд на тэ ра рыс та мі. Так са-

ма мы пра ве ры лі ал га рытм дзе ян няў 

пад час па ру шэн ня дзяр жаў най мя жы 

ба я вым па вет ра ным суд нам. Трэ ці эпі-

зод — з-за форс-ма жор ных аб ста він яно 

згу бі ла ві зу аль ную ары ен ці роў ку. У тым 

вы пад ку, ка лі лёт чык і экі паж не мо гуць 

са ры ен та вац ца, дзе яны зна хо дзяц ца, 

то дзя жур ныя сі лы па про ці па вет ра най 

аба ро не па він ны прый сці ім на да па мо-

гу. У гэ тай сі ту а цыі мы ажыц цяў ля ем 

пе ра хоп. Што гэ та та кое? Мы пад во дзім 

па вет ра нае суд на-пе ра хват чы ка да та-

го, якое стра ці ла ары ен ці роў ку, пас ля 

ча го і вы во дзім яго на за да дзе ны марш-

рут. Ка лі ка ман дзір экі па жа дак лад вае 

аб тым, што ары ен ці роў ка ад ноў ле на, 

то мы лі чым, што за да ча вы ка на на.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



На га да ем, што па вы ні ках на вед ван ня Ор шы 

13—14 жніў ня Аляк сандр Лу ка шэн ка ўка заў на сіс-

тэм ныя не да пра цоў кі па комп лекс ным раз віц ці 

ра ё на і ў су вя зі з гэ тым пры няў шэ раг кад ра вых 

ра шэн няў: ад па сад бы лі вы зва ле ны мі ніст ры пра-

мыс ло вас ці і бу даў ніц тва, а так са ма стар шы ня Ар-

шан ска га рай вы кан ка ма. Та ды ж кі раў нік дзяр жа вы 

за па тра ба ваў да кан ца тыд ня ўнес ці яму пра па но вы 

па кад ра вых зме нах ва ўра дзе.

У Бе ла ру сі на ба зе аў та ма ты за ва-

на га да па мож на га пунк та кі ра ван-

ня ВПС і вой скаў ППА прайшло 

су мес нае кам п'ю тар нае ка манд-

на-штаб ное ву чэн не аб' яд на най 

сіс тэ мы про ці па вет ра най аба-

ро ны дзяр жаў — удзель ніц СНД 

«Рэ гі я наль ная бяс пе ка — 2018».


