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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра вёў па ся джэн не Са-

ве та бяс пе кі з удзе лам 

кі раў ні коў рэ гі ё наў па 

ві дэа су вя зі.

Пер шае пы тан не — ура-

джай. За ста ло ся са браць 

10 пра цэн таў збож жа вых. 

«Але на пе ра дзе яшчэ вель-

мі шмат ра бо ты для та го, 

каб са браць ба га ты ўра-

джай і быць упэў не ны мі ў 

бу ду чы ні — што сі ту а цыя не 

толь кі з хар ча ван нем, але і 

ў эка но мі цы ў нас бу дзе ста-

біль ная», — пе рад ае сло вы 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі яго 

прэс-служ ба.

Дру гая тэ ма на ра ды — 

гра мад ска-па лі тыч ная сі-

ту а цыя. Тут кі раў нік кра і ны 

вы зна чыў па гро зы на ад рас 

сем' яў вай скоў цаў, мі лі цыі, 

спец служ баў, дзяр жаў ных 

слу жа чых, ра бот ні каў СМІ. 

«Па гро зы і ата кі (гэ та так-

са ма нас тур буе) на ра бо чых 

за во даў і фаб рык, кі раў ні коў 

прад пры ем стваў. Іх пе рад і 

пас ля ра бо ча га дня пра пус-

ка юць на пра хад ной праз 

ка лі дор агрэ сіў на га на тоў-

пу, — да даў ён. — Я прос та 

ха чу ска заць ра бо чым, вы-

ка заць ім вя лі кую па дзя ку і 

па пра сіць, каб яны не ха ва лі 

во чы ў ас фальт. Вы, ра бо-

чыя, гас па да ры на гэ тым 

за вод зе, а з гэ ты мі мі тын-

гоў ца мі, якія вас су стра ка-

юць на пра хад ной, мы раз-

бя ром ся».

Па сло вах Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, за ход нія кра і-

ны, не ха ва ю чы, збі ра юць 

срод кі для ву ліч ных ак цый. 

Ён па ра іў гэ тым дзяр жа вам 

звяр нуць ува гу на свае ўнут-

ра ныя праб ле мы. «Кі раў ні кі 

за ход ніх дзяр жаў пра па ну-

юць нам пе ра гаворы, раз мо-

вы. А гэ тым ча сам пра цяг-

ва юць гнуць сваю лі нію. Мы 

так са ма гэ та ба чым, ра зу ме-

ем, але не ўспры ма ем. Я ха-

чу, каб яны гэ та па чу лі. Яны 

збі ра юц ца пра вес ці сён ня ці 

заўт ра на ра ду на ўзроў ні ці 

то МЗС, ці то кі раў ні коў Еў-

ра пей ска га са ю за, — ад зна-

чыў кі раў нік дзяр жа вы. — 

Я прос та б ім па ра іў: перш 

чым ты каць паль цам у нас, 

унес ці ў па ра дак дня сва іх 

на рад пы тан ні «жоў тых ка мі-

зэ лек» у Фран цыі, жу дас ных 

бес па рад каў у ЗША».

Аль тэр на тыў ныя ор га ны, 

ство ра ныя ў Бе ла ру сі, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на зваў 

«чор най сот няй для пры ёму 

і пе ра да чы ўла ды». «Што 

дзіў на, там ужо ста лі ў чэр гі 

і дзе ляць парт фе лі. Я ха чу 

ска заць: па ва жа ныя чар-

на со цен цы, у кра і не ня ма 

та кой коль кас ці парт фе ляў, 

коль кі вас ста іць у чар зе. 

Ве ні кі і рыд лёў кі ў нас ёсць. 

Мы за бяс пе чым, — пе рад ае 

прэс-служ ба сло вы кі раў ні-

ка кра і ны. — Ха чу паў тор на 

на га даць: ства рэн не аль тэр-

на тыў ных, па ра лель ных і ін-

шых ор га наў, тых жа «сот-

няў», з мэ тай за хо пу ўла ды 

ка ра ец ца за ко нам».

Так са ма на на ра дзе Аляк-

сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў, 

што дзе ю чая ўла да — не 

адзі но кая. Ён меў на ўва зе 

мі тын гі ў бе ла рус кіх га ра дах 

у яго пад трым ку. «І ха чу ска-

заць, што ўла дзе ёсць на ка-

го аба пер ці ся. Та му мы не 

за дры жым. Мы свой шлях 

прой дзем так, як гэ та трэ-

ба», — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ся род тэм па ся джэн-

ня пра гу чаў ка мен та рый 

на конт рэ фор маў і змен. 

Асноў нае па тра ба ван не да 

іх — быць у рам ках за ко на. 

«Пе ра ме ны ўся кія па він ны 

быць пра пі са ны ў Кан сты ту-

цыі. І гэ тая ра бо та пра цяг ва-

ец ца. Яна бу дзе ак ты ві за ва-

на. І на коль кі гэ та маг чы ма, 

і на коль кі гэ та бу дзе пад-

тры ма на на сель ніц твам, ад 

гэ та га за ле жыць хут касць 

пры няц ця Кан сты ту цыі. І па 

Кан сты ту цыі мы ўжо мо жам 

вес ці дыс ку сіі аб пе ра абран-

ні ор га наў ула ды», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Яшчэ ад на праб ле ма — 

гэ та фэй кі. Ад кры тая хлус-

ня ў ін тэр нэ це: за меж ныя 

вой скі ў Бе ла ру сі, тэх ні ка з 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў Бе-

ла ру сі. Вы, на пэў на, ужо гэ-

та ба чы лі, ка лі гэ тыя фэй кі 

рас круч ва юц ца. Бя руць ка-

ло ну ва ен най тэх ні кі — не-

вя до ма ка лі, не вя до ма чыя, 

не вя до ма на якой да ро зе, 

але трэ ба ска заць, што яны 

з ра сій скай гра ні цы ў Ор шу 

ру ха юц ца, — ад зна чыў кі-

раў нік дзяр жа вы. — Зня лі, 

не ра зу ме ю чы та го, што гэ-

та бе ла рус кія БТР, а не ра-

сій скія. І што яны ру ха лі ся ў 

на прам ку за ход няй гра ні цы, 

ка лі мы пры ня лі ра шэн не аб 

тым, што нам трэ ба пры маць 

да дат ко выя ме ры па аба ро-

не дзяр жаў на га су ве рэ ні тэ ту 

і не за леж нас ці, дзяр жаў най 

гра ні цы на За ха дзе».

Па яго сло вах, сён ня ў 

кра і не ня ма ні вод на га за-

меж на га вай скоў ца.

Дзярж па гран ка мі тэ ту:
Уз мац ніць ахо ву дзяр жаў най гра ні цы па ўсім 

пе ры мет ры ў мэ тах не да пу шчэн ня ў Бе ла русь 

з ін шых кра ін ба е ві коў, зброі, бо еп ры па саў, 

гро шай для фі нан са ван ня бес па рад каў.
«Пла цяць лю дзям, якія хо чуць за ра біць. 

З кве тач ка мі па ста яць, яшчэ неш та зра біць. 
Я не ха чу ска заць, што ўсе та кія. Але вя лі-
кія гро шы па сту па юць, і пры тым у ад кры-
тую», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Мі ніс тэр ству аба ро ны:
Асаб лі вую ўва гу звяр нуць на пе ра мя-

шчэн не вой скаў НА ТА на тэ ры то рыю Поль-

шчы і Літ вы, ад соч ваць на прам кі іх ру ху і 

за ду мы.

«Гэ та зна чыць, трэ ба кант ра ля ваць гэ тыя 

пы тан ні. Асаб лі ва ў Грод не, у гро дзен скім 

на прам ку. Бо ўжо вель мі вя лі кае жа дан-

не там дэ ста бі лі за ваць аб ста ноў ку яшчэ 

больш, чым у Мін ску», — да даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Мі ніс тэр ству 
ўнут ра ных спраў:

Не да пус каць бес па рад каў у кра і не, асаб-

лі ва ў Мін ску, аба ра ніць пра цоў ныя ка лек-

ты вы ад шаль ма ван ня і па гроз ву лі цы.

«У Мін ску не па він на быць больш ні я кіх 

бес па рад каў. Лю дзі ста мі лі ся, лю дзі па тра-

бу юць мі ру і ці шы ні, — пад крэс ліў кі раў нік 

кра і ны. — Бо мо ра лю дзей, пе ра важ ная 

боль шасць, якія пры вык лі жыць у спа кой-

най кра і не. І мы гэ тую спа кой ную кра і ну 

па він ны ім вяр нуць».

Ка мі тэ ту дзярж бяс пе кі:
Вы яў ляць і спы няць дзе ян ні ар га ні за та-

раў ву ліч ных бес па рад каў, вы кры ваць ка на-

лы фі нан са ван ня бес па рад каў у Бе ла ру сі.

Мі ніс тэр ству за меж ных 
спраў:

Ар га ні за ваць ра бо ту па да вя дзен ні да 

кі раў ні коў за ход ніх дзяр жаў ін фар ма цыі пра 

сі ту а цыю ў Бе ла ру сі.

«Ба ра ба ніць гу се ні ца мі на гра ні цы з 

Бе ла рус сю, пра во дзіць за раз ву чэн ні 

контр пра дук цый на. Яны (кі раў ні кі за ход-

ніх кра ін. — «Зв.») па він ны ра зу мець, 

што бу дуць за гэ та ад каз ваць, ка лі неш-

та ад бу дзец ца», — да даў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка.

Срод кам 
ма са вай ін фар ма цыі:

«Рас тлу мач ваць, рас каз ваць, па пя рэдж-

ваць лю дзей, што пра гра мы гэ тай «чор най 

сот ні» — шлях у прор ву да зні шчэн ня Бе ла-

ру сі як су ве рэн най і не за леж най дзяр жа вы. 

Вы гэ та ба чы це. Больш за тое, яны штур ха-

юць нас да су тык нен ня з гіс та рыч на брац кім 

нам на ро дам — рус кі мі, ра сі я на мі. Гэ та га 

да пус ціць нель га. Та му трэ ба ак ты ві за вац-

ца срод кам ма са вай ін фар ма цыі», — за явіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Ка лі хтось ці ў срод ках ма са вай ін фар-

ма цыі — АНТ, БТ, яшчэ дзесь ці — хо чуць 

па бас та ваць, вый сці і по тым зноў вяр нуц ца, 

та ко га шан цу ў іх быць не па він на. Сыш-

лі — ідзі це. Але аба ра ніць ка лек ты вы трэ ба. 

І гэ та на ша сён ня за да ча», — да даў ён.

Ура ду:
За бяс пе чыць рэа лі за цыю і кант роль да-

ру чэн няў па бес пе ра бой ным функ цы я на-

ван ні прад пры ем стваў, ака заць пад трым ку 

кі раў ні кам прад пры ем стваў у ар га ні за цыі 

вы твор ча га пра цэ су, за ся ро дзіць ува гу на 

вы ра шэн ні паў ся дзён ных за дач і пы тан няў 

жыц ця гра ма дзян кра і ны.

«Не трэ ба кі даць кі раў ні коў сам-на сам з 

тым на тоў пам, які ча сам ся дзіць на пра хад-

ной, пе ра шка джае лю дзям пра ца ваць. Ну і 

ўнут ры ж прад пры ем стваў ёсць пэў нае ко ла 

лю дзей, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — Мы 

не па він ны на гня таць у пра цоў ных ка лек ты-

вах аб ста ноў ку. Але тым не менш: хо чаш 

пра ца ваць — пра цуй (як я ўжо ка заў), не 

хо чаш — за ва ро ты, не пе ра шка джай пра-

ца ваць ін шым».

АД БЫ ЛА СЯ 
ТЭ ЛЕ ФОН НАЯ РАЗ МО ВА

ПРЭМ' Е РАЎ 
БЕ ЛА РУ СІ І РА СІІ

Прэм' ер-мі ніст ры Ра ман Га лоў-

чан ка і Мі ха іл Мі шус цін учо ра ў 

тэ ле фон най раз мо ве аб мер ка-

ва лі на рошч ван не эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін. Ін-

фар ма цыю пра гэ та рас паў сю-

дзі ла прэс-служ ба ўра да Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі.

«Мі ха іл Мі шус цін і Ра ман Га лоў-

чан ка аб мер ка ва лі кан крэт ныя за да-

чы, звя за ныя з на рошч ван нем ра сій-

ска-бе ла рус ка га ганд лё ва-эка на міч-

на га су пра цоў ніц тва і па глыб лен нем 

ка а пе ра цыі ў энер ге ты цы, пра мыс-

ло вас ці і ін шых га лі нах», — га во рыц-

ца ў па ве дам лен ні прэс-служ бы.

«Кі раў ні кі ўра даў па га дзі лі ся з 

важ нас цю да лей ша га па глыб лен ня 

прак тыч на га ўза е ма дзе ян ня ў рам-

ках Са юз най дзяр жа вы», — да да лі 

ў прэс-служ бе ўра да Ра сіі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Бай дэн за цвер джа ны кан ды да там у прэ зі дэн ты ЗША 
ад дэ ма кра таў

Дэ ма кра тыч ная пар тыя 

ЗША за цвер дзі ла 18 жніў-

ня сва ім кан ды да там у прэ-

зі дэн ты на ліс та па даў скіх 

вы ба рах Джо зе фа Бай дэ на. 

Гэ тае ра шэн не пры ня та на 

агуль на на цы я наль ным з'ез-

дзе ў Мі лу о кі (штат Віс кон-

сін), па ве дам ляе ТАСС.

Га ла са ван не праз пан дэ мію пра хо дзі ла ў вір ту аль ным фар ма-

це. Прад стаў ні кі дэ ле га цый аме ры кан скіх шта таў і за мор скіх тэ-

ры то рый па чар зе аб' яў ля лі пра тое, за ка го іх дэ ле га ты ад да юць 

свае га ла сы — за Бай дэ на або се на та ра ад шта та Вер монт Бер ні 

Сан дэ рса. У вы ні ку Бай дэн атры маў больш за 3550 га ла соў, Бер ні 

Сан дэрс — звыш 1150.

Прад стаў нік Дэ ма кра тыч най пар тыі кан ста та ваў, што Джо зеф 

Бай дэн афі цый на вы лу ча ны ад яе кан ды да там у прэ зі дэн ты і за-

про ша ны вы сту піць з пра мо вай аб зго дзе на гэ та. Ча ка ец ца, што 

гэ та ад бу дзец ца сён ня.

Прэ зі дэнц кія вы ба ры ў ЗША за пла на ва ны на 3 ліс та па да. Кан ды-

да там ад рэс пуб лі кан цаў бу дзе дзей ны прэ зі дэнт До нальд Трамп.

Зем ля трус на Фі лі пі нах: два ча ла ве кі за гі ну лі, 
170 па цяр пе лі

У вы ні ку зем ля тру су на Фі лі пі нах два ча ла ве кі за гі ну лі, яшчэ ка ля 

170 па цяр пе лі, па ве дам ляе тэ ле ка нал CNN Phіlіppіnes.

Пад зем ныя штурш кі на нес лі сур' ёз ны ўрон бу дын кам у Ка тай нга-

не, на да ро гах з'я ві лі ся рас ко лі ны. Сей сміч ная ак тыў насць у рэ гі ё не 

пра цяг ва ец ца. «На ця пе раш ні мо мант жыц цё не нар ма лі за ва ла ся, 

та му што кож ную га дзі ну або кож ныя 30 хві лін ад бы ва юц ца штурш кі. 

Лю дзі ўсё яшчэ нер ву юц ца і па куль не хо чуць вяр тац ца ў свае да-

мы», — па ве да міў прад стаў нік мяс цо вай ула ды.

На ўча раш ні дзень 18 па цяр пе лых у вы ні ку зем ля тру су зна хо-

дзі лі ся ў баль ні цах. Больш за 300 ча ла век бы лі вы му ша ныя па кі-

нуць свае да мы. Ула ды раз гля да юць не аб ход насць эва ку а цыі ка ля 

шасці ты сяч жы ха роў.

На ву коў цы аца ні лі аб' ём акі я ніч на га мік ра плас ты ку
У Ат лан тыч ным акі я не мо жа зна хо дзіц ца да 200 міль ё наў тон 

ма лень кіх час ціц плас ты ку. Да та кой вы сно вы прый шлі бры тан скія 

на ву коў цы, якія ўдзель ні ча лі ў мар ской экс пе ды цыі і вы яві лі на сва ім 

шля ху 12 міль ё наў тон мік ра плас ты ку, па ве дам ляе Euronews.

Вы ні ко вая ацэн ка, якая больш чым у 10 ра зоў пе ра ўзы шла па-

пя рэд нія, бы ла атры ма на ў вы ні ку эк стра па ля цыі. Вы ні кі да сле-

да ван ня вы кла дзе ны ў анг ла моў ным на ву ко вым ча со пі се Nature 

Communіcatіons.

Пад мік ра плас ты кам на ву коў цы ра зу ме юць ка ва лач кі по лі эты-

ле ну, по лі пра пі ле ну і по лі сты ро лу дыя мет рам не больш за пяць 

мі лі мет раў, якія, зна хо дзя чы ся ў ва дзе, ня бач ныя для прос та га 

во ка. Яны ўтва ра юц ца ў вы ні ку рас па ду плас ты ка вых па ке таў, 

бу тэ лек і по су ду, трап ля юць у мо ра ра зам з ін шым смец цем, але 

не рас кла да юц ца бак тэ ры я мі, а толь кі рас шчап ля юц ца на дроб ныя 

част кі. Мно гія мар скія жы вё лы і птуш кі пры ма юць мік ра плас тык за 

ядо мыя ар га ніз мы і за смеч ва юць ім свае страў ні кі, што ня рэд ка 

пры во дзіць да гі бе лі.

Не бяс печ ны мік ра плас тык пра краў ся ўжо ва ўсе кут кі Су свет-

на га акі я на. Ня даў на яго вы яві лі ў іль дах Арк ты кі і Ан тарк ты кі. 

За брудж вае ён і ўнут ра ныя ва да ёмы, у тым лі ку і во зе ра Бай кал, 

якое сла віц ца чыс ці нёй.

Ро нальд Ку ма ўзна ча ліў «Бар се ло ну»
Вя до мы ні дэр ланд скі спе цы я ліст Ро нальд Ку ма стаў га лоў ным 

трэ не рам фут ба ліс таў іс пан скай «Бар се ло ны».

Па звест ках афі цый на га сай та «Бар сы», кант ракт з но вым на-

стаў ні кам ка ман ды пад пі са ны да 2022 го да. Ро нальд Ку ма, яко му 

ця пер 57 га доў, гу ляў у скла дзе ка та лон ска га клу ба з 1989 да 1995 

го да. За гэ ты час у «Бар се ло не» ён стаў ча ты рох ра зо вым чэм пі ё-

нам Іс па ніі, трой чы за ва ёў ваў Су пер ку бак кра і ны, па ад ным ра зе 

вый гра ваў Ку бак кра і ны, Ку бак еў ра пей скіх чэм пі ё наў і Су пер ку бак 

УЕ ФА. Апош нім ча сам Ро нальд Ку ма ўзна чаль ваў на цы я наль ную 

збор ную Ні дэр лан даў.

У мі ну лым се зо не фут ба ліс ты «Бар се ло ны» пад кі раў ніц твам 

іс пан ска га трэ не ра Эн ры ке Сет' е на не ўзя лі ні ад на го на цы я наль-

на га тра фея, а ў ня даў нім чвэрць фі на ле Лі гі чэм пі ё наў прай гра лі з 

буй ным лі кам 2:8 мюн хен скай «Ба ва рыі».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Уся кія пе ра ме ны па він ны быць пра пі са ны 
ў Кан сты ту цыі. І гэ тая ра бо та пра цяг ва ец ца. 

Яна бу дзе ак ты ві за ва на»
Вы ні ко выя ра шэн ні па ся джэн ня Са ве та бяс пе кі 

агу чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні-

коў На цы я наль на га схо ду Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць 

глы бо кае спа чу ван не чле ну 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па пра мыс ло-

вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным 

комп лек се, транс пар це і су-

вя зі КА РА СЮ Дзя ні су Мі ка ла е-

 ві чу ў су вя зі з на пат каў шым 

яго вя лі кім го рам — смер цю 

МА ЦІ.
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