
28 жніўня 2018 г.2 НАДЗЁННАЕ

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У БАЛ ГА РЫІ АЎ ТО БУС ЗЛЯ ЦЕЎ У БЕЗ ДАНЬ

У вы ні ку ава рыі аў то бу са, 

якая ад бы ла ся 25 жніў ня, за гі-

ну лі 17 ча ла век. Дзень агуль-

на на цы я наль най жа ло бы быў 

аб ве шча ны ўчо ра па ра шэн ні 

Са ве та мі ніст раў Бал га рыі. 

Тра гіч ны ін цы дэнт ад быў ся ў ра ё не Іс кыр скай цяс ні ны

пры клад на за 20 кі ла мет раў ад Са фіі. Вадзіцель не спра-

 віў ся з кі ра ван нем, і аў то бус зва ліў ся ў без дань. У ава рыі 

так са ма па цяр пе лі ча ты ры лег ка выя аў та ма бі лі. Пры чы-

най ДТЗ на зы ва юць умо вы на двор'я — у гэ тым ра ё не 

ішоў моц ны дождж. У вы ні ку ава рыі 13 ча ла век за гі ну лі 

на мес цы. 27 ча ла век атры ма лі ра нен ні, некаторыя з іх 

па сту пі лі ў баль ні цы ў кры тыч ным ста не. У аў то бу се еха лі 

на ад па чы нак на вы хад ныя жы ха ры бал гар ска га го ра да 

Бо жу рыш це. За меж ні каў ся род іх не бы ло. Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў спа чу ван не 

Прэ зі дэн ту Бал га рыі Ру ме ну Ра дзе ву. Кі раў нік дзяр-

жа вы пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі тра гіч ную вест ку 

ўспры ня лі з глы бо кім бо лем і смут кам.

ПА ПУ РЫМ СКА МУ «СО РАМ НА ЗА ЦАРК ВУ»
Цэнт раль ны пункт у пра гра-

ме ві зі ту Па пы Рым ска га ў Ір-

лан дыю, які ад быў ся ў мі ну лыя 

вы хад ныя, — удзел у су свет най 

су стрэ чы ка та ліц кіх сем' яў, але 

не толь кі. Па езд ка Фран цыс ка 

пра хо дзі ла на фо не шмат лі кіх скан да лаў аб спа ку шэн ні 

ма ла лет ніх ка та ліц кі мі свя та ра мі. Па па Рым скі пра вёў 

паў та ры га дзі ны сам-на сам з ты мі, хто не па срэд на стаў 

ах вя ра мі сек су аль на га гвал ту. Пад час су стрэ чы з вась мю 

ах вя ра мі свя та роў-пе да фі лаў у Дуб лі не Фран цыск за явіў, 

што рас ча ра ва ны су поль нас цю ка та ліц кай царк вы, якая 

доў гі час утой ва ла фак ты сек су аль на га гвал ту над дзець-

мі, па ве да мі ла ВВС. Пад час свай го вы ступ лен ня ў дуб лін-

скім за мку Па па рас кры ты ка ваў свя та роў, якія па він ны 

зай мац ца асве тай і аба ро най дзя цей, але за мест гэ та га 

здзяйс ня юць «бяс чын ствы». «Ня здоль насць біс ку паў, 

свя та роў, цар коў на га кі раў ніц тва адэ кват на рэ ага ваць 

на гэ тыя агід ныя зла чын ствы спра вяд лі ва вы клі ка ла абу-

рэн не. Тое, што ад бы ло ся, за ста нец ца пры чы най бо лю 

і со ра му для ўсёй ка та ліц кай су поль нас ці. І я аса біс та 

па дзя ляю гэ тыя па чуц ці», — за ўва жыў пан ты фік.

РА СІЮ МЯР КУ ЮЦЬ ПА ДЗЯ ЛІЦЬ НА 14 МАК РА РЭ ГІ Ё НАЎ
Мі нэ ка ном раз віц ця да пра-

ца ва ла пра ект стра тэ гіі пра-

сто ра ва га раз віц ця Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі да 2025 го да, які 

мяр куе за цвер дзіць склад 

14 мак ра рэ гі ё наў па ана ло гіі з 

Да лё кім Ус хо дам і Паў ноч ным 

Каў ка зам. Яны не бу дуць ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ны-

мі адзін ка мі, а ста нуць ад люст роў ваць са цы яль на-эка на міч-

ныя су вя зі, якія скла лі ся, пі ша «Коммерсантъ» са спа сыл кай

на мі ніс тэр ства. Па інфармацыі га зе ты, у РФ з'я вяц ца Цэнт-

раль ны, Цэнт раль на-Чар на зём ны, Паў ноч ны, Паў ноч на-За-

ход ні, Паў днё вы, Вол га-Кам скі, Вол га-Ураль скі, Ураль скі, 

За ход не-Сі бір скі, Паўд нё ва-Сі бір скі, Ені сей скі і Бай каль скі 

мак ра рэ гі ё ны. У склад кож на га з іх мяр ку ец ца ўклю чаць як 

мі ні мум адзін буй ны цэнтр эка на міч на га рос ту (на ця пе раш ні 

мо мант у Ра сіі ёсць 14 най буй ней шых і шэсць буй ных га рад-

скіх агла ме ра цый, а так са ма ча ты ры мі не раль на-сы ра він-

ныя цэнт ры). Пра ект стра тэ гіі на кі ру юць ва ўрад у ве рас ні, 

яго пла ну ец ца за цвер дзіць у ліс та па дзе.

ПАД ЧАС СТРАЛЬ БЫ Ў ФЛА РЫ ДЗЕ ЗА ГІ НУ ЛІ ЧАЦ ВЁ РА
У вы ні ку страль бы ў за баў-

ляль ным цэнт ры ў го ра дзе 

Джэк сан віл, што на поў на чы 

Фла ры ды, за гі ну лі па мен шай 

ме ры чатыры ча ла ве кі, 11 атры-

ма лі ра нен ні і бы лі шпі та лі за-

ва ныя. Як па ве да міў офіс мяс-

цо ва га шэ ры фа, адзін па да зра ва ны мёрт вы. Страль ба 

ад бы ла ся ў ня дзе лю пад час ан лайн-тур ні ру па кам п'ю-

тар най гуль ні Madden 19 — сі му ля та ры аме ры кан ска га 

фут бо ла. Спа бор ніц тва пра хо дзі ла ў па пу ляр ным ганд-

лё вым цэнт ры «Джэк сан віл Лен дынг», які зна хо дзіц ца 

ў цэнт ры го ра да на бе ра зе ра кі Сэнт-Джонс. Мо мант 

на па ду тра піў у транс ля цыю гуль ні, якая пра хо дзі ла на 

сай це Twіtch. На за пі се чу ваць не каль кі стрэ лаў і кры кі. 

Па звест ках мяс цо вых СМІ, па да зра ва ны ўдзель ні чаў у 

тур ні ры і прай граў, пас ля гэ та га да стаў зброю і ад крыў 

агонь, а за тым па кон чыў з са бою. Дарэчы, гэ та не пер-

шы вы па дак страль бы ў Фла ры дзе за апош нія га ды. 

У пры ват нас ці, у 2016-м у нач ным клу бе ў Ар лан да бы лі 

за бі тыя 50 ча ла век, а сё ле та ў шко ле го ра да Парк лэнд 

за гі ну лі 17 ча ла век.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:
5191,5

26,4

97,8

Умоўныя абазначэнні:
– намалочана збожжа, тысяч тон
– ураджайнасць, цэнтнераў з гектара
– сабрана збожжавых і зернебабовых 
культур, у працэнтах да плана

Віцебская 
вобл.:
  737,2
  25,3
  93,4

Брэсцкая 
вобл.:
  926,2
  29
  99

Гомельская 
вобл.:
  600,3
  19,9
  97,3

Гродзенская 
вобл.:
  864,2
  28,9
  98,6

Мінская 
вобл.:
  1310,4
  28,1
  99,4

Магілёўская 
вобл.:
  753,1
  26,1
  98,3

Па стане 
на 27.08.2018

«ПО ЛЕ ЗЖА ТА ГА ЎЖО ХЛЕ БА»
У кра і не сё ле та са бра лі 

больш за 5 міль ё наў тон збож жа
Асноў ны збор збож жа за вер ша ны, па ве да міў Бел ТА 

на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня — на чаль-

нік упраў лен ня рас лі на вод ства Мі ніс тэр ства сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня Ва сіль ЯД ЛОЎ СКІ. На па лях 

за ста лі ся грэч ка і про са, част ко ва зер не ба бо выя па 

дзвюх аб лас цях — Ві цеб скай і Го мель скай.

Згод на з апе ра тыў най ін фар ма цы яй Мі ніс тэр ства сель-

скай гас па дар кі і хар ча ван ня за раз фак тыч на ўбра на 5,19

міль ё на тон збож жа з пло шчы амаль 1,97 міль ё на гек-

 та раў (97,8 % ад усіх па сяў ных пло шчаў). Са мы вя лі кі ўра-

джай аг ра рыі са бра лі ў Мін скай воб лас ці — 1,31 міль ё на 

тон. Да лей у рэй тын гу раз мяс ці ла ся Брэст чы на з вы ні кам 

926,2 ты ся чы тон, на трэ цім мес цы — Гро дзен ская воб-

ласць, дзе з па лёў са бра лі 864,2 ты ся чы тон збож жа.

Ра ней мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Ле а нід 

За яц за явіў, што хле ба ў кра і не бу дзе да стат ко ва. «Бу дзем 

з бе лым і чор ным хле бам, кру па мі, ма ла ком і мя сам — усім 

не аб ход ным. За су ха, якая паў плы ва ла на ўра джай, не 

ада б'ец ца на хар чо вых па лі цах і ка шаль ку на шых гра ма-

дзян», — за пэў ніў мі ністр.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

На мі ну лых вы хад ных Аляк сандр 

Лу ка шэн ка даў ін тэр в'ю тэ ле ка на лу 

«Бе ла русь 1», у якім бы ло за кра ну та 

мност ва пы тан няў: ад уза е ма ад но сін 

на шай кра і ны з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй 

да аса біс та га стаў лен ня бе ла рус ка га 

лі да ра да До наль да Трам па. Ні жэй — 

вы трым кі з раз мо вы.

Пра пе ра га во ры 
з Ула дзі мі рам Пу ці ным у Со чы

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, пе ра га-

во ры прай шлі ў вель мі доб рай сяб роў скай 

ат мас фе ры, пры гэ тым ні чо га кан спі ра тыў-

на га і та ем на га ў іх не бы ло. Тэ ма ты ка су-

стрэ чы бы ла на ступ ная: ад но сі ны з ЗША і 

сі ту а цыя ў гэ тай кра і не, па лі ты ка Прэ зі дэн та 

До наль да Трам па. Акра мя та го, Ула дзі мір 

Пу цін рас ка заў пра вы ні кі пе ра га во раў з 

фе дэ раль ным канц ле рам Гер ма ніі Ан ге лай 

Мер кель, а так са ма аб пры ват ным ві зі це на 

вя сел ле аў стрый ска га мі ніст ра. Яшчэ адзін 

ас пект, на які звяр ну лі ўва гу, — су пра цоў-

ніц тва ў АДКБ у су вя зі з сі ту а цы яй ва кол 

ця пе раш ня га ге не раль на га сак ра та ра ар-

га ні за цыі Юрыя Ха ча ту ра ва.

Вя до ма, ба кі за кра ну лі і ўза е ма ад но сі ны 

Бе ла ру сі і Ра сіі. Гэ та пы тан ні з па стаў ка мі 

бе ла рус ка га хар ча ван ня, спрэч ная сі ту а цыя 

на рын ку аў та пе ра во зак, вы пла та ўты лі за-

цый на га збо ру на су мес ную пра дук цыю ма-

шы на бу да ван ня, ас пек ты рэ аль на га кош ту 

бу даў ніц тва Бе лА ЭС і ін шыя.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад крэс ліў: на гэ тай 

су стрэ чы не за кра на лі бу ду чае наф ты, га-

зу і крэ ды таў, па коль кі па гэ тых пы тан нях 

ра шэн ні пры ня ты. Адзі нае, што ас пект з 

крэ ды та мі аб мяр коў ва ец ца, а ка лі бу дзе 

на ступ ная су стрэ ча, то бу дзе пры ня та кан-

чат ко вае ра шэн не.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, важ на, 

каб да сяг ну тыя да моў ле нас ці і па гад нен ні 

вы кон ва лі ся. Бе ла рус кі лі дар рас ка заў, што 

звяр нуў ся да Ула дзі мі ра Пу ці на з пра мым 

пы тан нем: ча го Ра сія хо ча ад на шай дзяр жа-

вы? «Мы хо чам гэ та ве даць. Ра зу ме е це, нам 

трэ ба глы бо ка аку нуц ца ў гэ тыя праб ле мы. 

Шчы ра аку нуц ца, без па лі ты кі, без пра па ган-

ды ўся кай, без на нос на га, пры ду ма на га, і аб-

мер ка ваць гэ тыя пы тан ні, — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Бо са мы блі жэй шы са юз нік для 

Ра сіі сён ня — Бе ла русь. Са мы бліз кі, на дзей-

ны са юз нік для Ра сій скай Фе дэ ра цыі — гэ та 

Бе ла русь. І рап там та кое стаў лен не».

Ён пры вёў у прык лад да моў ле нас ці па 

энер га нось бі тах, да сяг ну тыя ў Санкт-Пе цяр-

бур гу ў кра са ві ку мі ну ла га го да. Та ды на шай 

кра і не па вя лі чы лі ца ну на газ. Сі ту а цыя бы-

ла скла да ная, але, па вод ле слоў Прэ зі дэн-

та, ра зам з Ула дзі мі рам Пу ці ным уда ло ся 

знай сці ра шэн не. Да рэ чы, бе ла рус кі лі дар 

звяр нуў ува гу на тое, што гэ та не па да рун кі 

з бо ку Ра сіі — за гэ тым ста яць на шы па слу гі 

для Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў ад каз.

Пра но вую су стрэ чу
Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што ў 

Со чы ба кі да мо ві лі ся су стрэц ца ў най блі-

жэй шы час з удзе лам чле наў ура даў дзвюх 

кра ін. «У яго [Ула дзі мі ра Пу ці на. — «Зв.»] 

вель мі на пру жа ны гра фік. Гэ та са праў ды 

так, вы гэ та ба чы це. І ён ця пер бу дзе ў Сі бі-

ры пра цяг лы час. А пас ля вось гэ тых ві зі таў 

у рэ гі ё ны Ра сіі мы су стрэ нем ся ў шы ро кім 

фар ма це. І гэ та бы ла яго пра па но ва — Ула-

дзі мі ра Пу ці на. Перш за ўсё па шы рыць за 

кошт на шых прад стаў ні коў ура даў. Ён у кур-

се, што ў нас но вы ўрад, на ту раль на. І ён 

пра па на ваў: да вай мы су стрэ нем ся вось у 

хут кім ча се ці тут у Со чы, або ў Маск ве і 

аб мяр ку ем праб ле мы, якія больш за ўсё 

да ты чац ца ўра даў Ра сіі і Бе ла ру сі. Вя до мыя 

праб ле мы», — да даў Прэ зі дэнт.

Прэ зі дэнт Ра сіі пра па на ваў пра вес ці су-

стрэ чу ў пры сут нас ці чле наў ура даў і прэм'-

ер-мі ніст раў.

Пра жа дан не Бе ла ру сі 
неш та атрым лі ваць 
ад ра сій скіх цяж кас цяў

Кі раў нік дзяр жа вы пад час ін тэр в'ю пра-

цы та ваў на ступ ную фра зу з СМІ: «Ка лі 

Ра сій ская Фе дэ ра цыя пад санк цы я мі, то 

Лу ка шэн ка ло віць гэ ты мо мант, бя рэ гэ ты 

доб ры мо мант, каб неш та па тра ба ваць ад 

Ра сіі». Ка мен та рый ад бе ла рус ка га лі да ра 

быў ёміс ты: «Поў ны іды я тызм, які не пад да-

ец ца кры ты цы».

Ён ад зна чыў, што сі ту а цыя з санк цы я мі ў 

да чы нен ні да Ра сіі дае не га тыў і для Бе ла ру-

сі. Узяць аб вал ра сій ска га руб ля — па сло вах 

Прэ зі дэн та, у свой час ад апош ня га вя лі ка га 

аб ва лу Бе ла русь стра ці ла ка ля трох міль яр-

даў до ла раў толь кі на кур са вых роз ні цах.

Пра па да рун кі і іх сэн с
Па вы ні ках су стрэ чы ў Со чы кі раў нік дзяр-

жа вы па да рыў ра сій ска му Прэ зі дэн ту аб раз 

Анё ла-Ахоў ні ка. Ці па трэб ны Ра сіі і Ула дзі мі-

ру Пу ці ну анёл-ахоў нік і ці мо жа ў за ход нім 

на прам ку ім стаць Бе ла русь — на гэ тае пы-

тан не Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў так:

«Як Ра сія для нас, так і Бе ла русь для Ра сіі 

з'яў ля ец ца анё лам-ахоў ні кам. Я ўжо ка заў. 

Мо жа, гэ та ка мусь ці ў Бе ла ру сі не па да ба ец-

ца, але з пер шых дзён свай го прэ зі дэнц тва 

я раб лю та кія за явы», — да даў ён.

Пра зда гад кі аб улас ных стра хах
Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што ў агля дзе 

СМІ пра чы таў роз ныя тлу ма чэн ні на тэ му 

стра хаў, жа хаў для ся бе ў бу ду чы ні. «Па-

пер шае, мне ўжо ні чо га не страш на. Я ча-

ла век, які прай шоў праз мно гія стра хі. Але 

ёсць адзін страх, ка лі яго мож на стра хам на-

зваць, — гэ та эка но мі ка. Я заў сё ды пра гэ та 

ка жу, — на га даў кі раў нік дзяр жа вы. — Ка лі 

бу дзе ў нас раз ві вац ца нар маль на эка но мі-

ка, бу дуць больш-менш нар маль на жыць 

на шы лю дзі, ну хоць бы як ця пер, ні я кіх стра-

хаў для бе ла ру саў быць не мо жа. Не іс нуе 

та кіх стра хаў. Ні знеш няя агрэ сія, ні што нас 

хтось ці за ня во ліць, за хо піць, што нас хтось-

ці пад па рад куе, рас тво рыць... Ні я кіх больш 

стра хаў ня ма, акра мя эка но мі кі».

Пра но ва га ра сій ска га па сла
і кан ды да ту ру бе ла рус ка га ў Ра сіі

На га да ем, но вым па слом Ра сіі ў на шай 

кра і не і спец прад стаў ні ком Прэ зі дэн та Ра сіі 

па раз віц ці ганд лё ва-эка на міч на га су пра-

цоў ніц тва з Бе ла рус сю стаў Мі ха іл Ба біч.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, Ба-

біч — да свед ча ны ча ла век, які ве дае шмат-

лі кія праб ле мы. Акра мя та го, яго кан ды да ту-

ру бе ла рус кі лі дар аб мяр коў ваў з Ула дзі мі-

рам Пу ці ным у тэ ле фон най раз мо ве. Пу цін 

пад крэс ліў: гэ та ча ла век, які бу дзе спры яць 

нар ма лі за цыі, па глыб лен ню ад но сін, бу дзе 

пра ца ваць на доб рае.

З кан ды да ту рай бе ла рус ка га па сла ў Ра-

сіі бе ла рус кі лі дар па куль не вы зна чыў ся. Ён 

на зваў зда гад кі СМІ [не ка то рыя з іх па ве да-

мі лі, што но вым па слом мо жа стаць пер шы 

на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та Мак сім Ры жан коў. — «Зв».] аб са лют най 

ня праў дай. «Я на ват яшчэ і пы тан ні гэ тыя 

не пра дум ваў аса біс та. Не тое што кан ды -

да ту ры... Зной дзем мы год на га ча ла ве ка», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Аб ад но сі нах да До наль да Трам па
Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што ён быў 

іні цы я та рам раз мо вы аб аме ры кан скім Прэ зі-

дэн це і рас пыт ваў, што ад бы ва ец ца ў ЗША з 

пунк ту гле джан ня Ра сіі. «Тым больш я не ўтой-

ваў і не ўтой ваю, што я ж вель мі моц на хва рэў 

за До наль да Трам па. І пуб ліч на не каль кі ра зоў 

вы каз ваў ся аб хо дзе пе рад вы бар най кам па ніі 

ў ЗША на ка рысць фак тыч на До наль да Трам-

па», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Бе ла рус кі Прэ зі дэнт на зваў Трам па не ар-

ды нар ным па лі ты кам і кан ста та ваў, што та-

ко га яшчэ не бы ло, каб най буй ней шая кра і на 

ў све це і яе кі раў нік так ак тыў на дзей ні ча лі, і 

пры тым та кі мі не стан дарт ны мі ме та да мі.

Ад нак Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу 

на тое, што не ва ўсім яго пад трым лі вае. «Тым 

больш, мо жа, я ча гось ці не ра зу мею. На ту-

раль на, не ка то рыя пы тан ні сха ва ныя ад усіх 

нас, і ад мя не ў тым лі ку. Але ва я ваць з усім 

све там, у тым лі ку ў ганд лі... На пэў на, гэ та 

не зу сім пра віль на. Але, я яшчэ раз пад крэс-

лі ваю, не ўсё мы, на пэў на, ве да ем, што там 

іс нуе і што ад бы ва ец ца», — ад зна чыў ён.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

БЕЗ ДО МЫС ЛАЎ Прэ зі дэнт рас ка заў пад ра бяз нас ці 
сва ёй су стрэ чы з ра сій скі м ка ле га м


