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ЕС па га дзіў ся ад клас ці Brexіt 
да 31 сту дзе ня

Еў ра ей скі са юз у скла дзе 27 кра ін па га дзіў ся ад клас ці 

Brexіt да 31 сту дзе ня. У най блі жэй шы час гэ тае ра шэн не 

бу дзе за цвер джа на пісь мо ва, па ве да міў у па ня дзе лак 

кі раў нік Еў ра са ве та До нальд Туск.

Ра ней Вя лі ка бры та нія па пра сі ла ад клас ці свой вы хад з 

ЕС з 31 каст рыч ні ка да 31 сту дзе ня, па коль кі пар ла мент 

так і не ра ты фі ка ваў да га вор аб умо вах Brexіt.

Со рас на зваў са ма га ква лі фі ка ва на га 
кан ды да та на па са ду прэ зі дэн та ЗША

Фі нан сіст і міль яр дэр Джордж Со рас на мяк нуў на тое, 

хто з'яў ля ец ца яго ным фа ва ры там у гон цы за прэ зі дэнц-

кае крэс ла ў 2020 го дзе. Пра гэ та ён ска заў The New 

York Tіmes.

Па вод ле яго слоў, се на тар ЗША ад Ма са чу сет са Элі-

за бэт Уо рэн з'яў ля ец ца «най больш ква лі фі ка ва ным» кан-

ды да там на па са ду прэ зі дэн та ў 2020 го дзе.

Со рас за явіў, што пад трым лі вае па вы шэн не па да тку 

на ба гац це, якое з'яў ля ец ца ад ным з клю ча вых па лі тыч-

ных абя цан няў Уо рэн.

Мак ры прай граў: Ар ген ці на аб ра ла 
но ва га прэ зі дэн та

Дзе ю чы прэ зі дэнт Ар ген ці ны Маў ры сіа Мак ры па цяр-

пеў па ра жэн не на вы ба рах і ўжо па він ша ваў з пе ра мо гай 

свай го кан ку рэн та Аль-

бер та Фер нан дэ са. Ён 

так са ма за пра сіў свай-

го пе ра ем ні ка ў афі цый-

ную рэ зі дэн цыю, каб па-

чаць пра цэс пе ра да чы 

спраў. Пас ля апра цоў кі 

95 % бю ле тэ няў Мак ры 

на браў кры ху больш за 

40 % га ла соў, што на 

7 % менш, чым у Фер нан дэ са. Ар ген ці на за раз су тык-

ну ла ся з сур' ёз ным эка на міч ным кры зі сам, які апа зі цыя 

на зы вае «мак ры зі сам».

«Я ха чу па він ша ваць абра на га прэ зі дэн та Аль бер та 

Фер нан дэ са, ён атры маў вы дат ную пе ра мо гу. Я за пра сіў 

яго на сня да нак, каб па чаць пе ра ход ны пра цэс», — заявіў 

Мак ры.

Раз рыў па між дву ма кан ды да та мі быў зу сім не вя лі-

кі — уся го 7 % га ла соў. Па ра жэн не Мак ры аб умоў ле на 

сур' ёз ны мі эка на міч ны мі праб ле ма мі ў кра і не. Вы бар-

шчы кі моц на за тур ба ва лі ся пы тан ня мі свай го даб ра бы-

ту — ін фля цыя ў кра і не да сяг ну ла амаль 55 %, ад ад на-

го да трох міль ё наў гра ма дзян 40-міль ён най Ар ген ці ны 

не да яда юць.

У кра і не ад на ча со ва з гэ тым па ча лі ся ма са выя ак цыі 

пра тэс ту.

У кан цы ве рас ня ак ты віс ты вый шлі на ву лі цы Бу э нас-

Ай рэ са, за клі ка ю чы ўла ды ўвес ці рэ жым над звы чай на га 

ста но ві шча з-за го ла ду і бед нас ці, якія аха пі лі кра і ну.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Зы хо дзя чы з дак ла да раз вед валь-

на га ўпраў лен ня, Прэ зі дэнт пра ана-

лі за ваў дыс ла ка цыю вой скаў НА ТА ў 

За ход няй Еў ро пе і ро лю ба таль ё на, 

які пе ра кід ва ец ца. Кі раў нік кра і ны па-

хва ліў ай чын ных раз вед чы каў, якія 

фік су юць дзе ян ні на су сед няй тэ ры то-

рыі — ад мо ман ту вы груз кі ба таль ё на 

ў лат вій скім пор це да ру ху да мес ца 

дыс ла ка цыі. Ён ад зна чыў: у Бе ла ру сі 

ма юць усю ін фар ма цыю аб тым, што 

ад бы ва ец ца ка ля на шых гра ніц.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да міў: 

«Мы ж ча ты ры ма дэр ні за цыі ар міі пра-

вя лі. І мы вы дат на ра зу ме лі, якія «ку-

ла кі» бу дуць ство ра ны по бач з на шы мі 

гра ні ца мі і з якім пра ціў ні кам мы, крый 

Бог, змо жам су тык нуц ца. Мы да гэ та га 

рых та ва лі ся».

Па сло вах Прэ зі дэн та, знач на тое, 

што ство ра ны прэ цэ дэнт: «Ні ко лі яшчэ 

так дэ ман стра тыў на да на шых гра ніц 

з-за акі я на не пе ра кід ва лі ся вой скі. 

Ніко лі та ко га не бы ло, па-мой му, і ў 

Літ ве гэ та ўпер шы ню».

На ту раль на, ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, што на та кія дзе ян ні трэ-

ба ад каз ваць. На яго дум ку, бе ла ру сы 

ўжо шмат на ва я ва лі ся ў сва ёй гіс то рыі, 

і ста рон ка вой наў для на ша га на ро да 

пе ра гор ну та. «На ша па лі ты ка зра зу-

ме лая, мы хо чам, каб у гэ тым рэ гі ё не 

і ў Еў ро пе ў цэ лым, у на шым агуль ным 

до ме, быў мір. Але бач на: ка мусь ці не 

ся дзіц ца», — кан ста та ваў лі дар дзяр-

жа вы.

Бе ла рус кі бок пры мае і чуе мі ра люб-

ныя за явы еў ра пей скіх, аме ры кан скіх 

па лі ты каў і ва ен ных, але, па мя та ю чы 

пра па дзеі на пя рэ дад ні і ў па чат ку Вя-

лі кай Ай чын най вай ны, «по рах бу дзе 

тры маць су хім».

«На лю быя ак цыі па доб на га чы ну 

трэ ба адэ кват на рэ ага ваць. Ні я ка га 

браз ган ня збро яй, ні ў якім ра зе, — 

за пэў ніў Прэ зі дэнт. — Мы не бу дзем 

тут фэй кі роз ныя вы да ваць у срод ках 

ма са вай ін фар ма цыі, як гэ та ад бы ва-

ец ца ў не ка то рых моц ных све ту. Нам 

гэ тыя фэй кі не па трэб ныя. Мы па він ны 

дак лад на ска заць лю дзям, як на гэ та 

бу дзем рэ ага ваць і коль кі гэ та бу дзе 

каш та ваць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў, 

што аме ры кан ская бры га да не ўяў ляе 

знач най па гро зы для на шых Уз бро е-

ных Сіл і спра віц ца з ёй маг чы ма на-

ват ма біль ны мі дэ сант на-штур ма вы мі 

пад раз дзя лен ня мі. «І не трэ ба за клі-

каць увесь свет стаць на аба ро ну Бе-

ла ру сі. Мы са мі здоль ныя ся бе аба ра-

ніць», — звяр нуў ува гу кі раў нік кра і ны 

і за ўва жыў: «Хто су праць нас бу дзе 

ва я ваць — аме ры кан цы, лі тоў цы, нем-

цы ці яшчэ хтось ці, — мы ў паш пар ты 

не гля дзім».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што Бе ла русь тры мае ў по лі зро ку не 

толь кі гэ тую пе ра кід ку сіл, але і бу ду-

чыя ву чэн ні ў Літ ве «Аба рон ца Еў ро-

пы — 2020».

«Лі тоў цы па він ны ра зу мець, што 

адэ кват ныя ад ка зы — гэ та ад но. Але 

ў нас да стат ко ва сіл і срод каў, каб ад-

ка заць асі мет рыч на, як гэ та пры ня та 

сён ня ў па лі ты каў ка заць. Я ха цеў бы, 

каб лі тоў цы і Еў ро па ра зу ме лі, што 

Па бра дэ, дзе яны раз мя шча юць гэ-

тыя сі лы, гэ та за не каль кі кі ла мет раў 

ад атам най стан цыі, та му трэ ба быць 

там аку рат ней. Не дай Бог дру гі Чар но-

быль, Еў ро па гэ та га не пе ра жы ве», — 

пе ра сця рог Прэ зі дэнт.

На ахо ву атам най стан цыі па ста ві лі 

цэ лы полк су праць па вет ра най аба ро-

ны з най ноў шым уз бра ен нем (Тор-М2), 

пра па на ваў лі дар кра і ны па ду маць і аб 

яе на зем най ахо ве.

Прэ зі дэнт па ве да міў, што на аба ро-

ну дзяр жа вы Бе ла русь не бу дзе шка-

да ваць гро шай, але трэ ба па ды хо дзіць 

да гэ та га з ро зу мам.

Га лоў ным на шым прын цы пам у аба-

ро не кра і ны з'яў ля ец ца не пры маль ны 

ўрон для пра ціў ні ка. «Усе па він ны ра зу-

мець: ка лі яны з на мі збя руц ца ва я ваць, 

то бу дзем ары ен та вац ца на тое, што 

мы мо жам на нес ці гэ тым пра ціў ні кам, 

са пер ні кам не пры маль ныя стра ты, — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэнка. — Мы 

як ва ен ныя лю дзі ра зу ме ем, што та кое 

не пры маль ныя стра ты. Для гэ та га ў 

нас так са ма ёсць зброя».

У за клю чэн не Прэ зі дэнт яшчэ раз 

пад крэс ліў, што мы не браз га ем збро-

яй, а рых ту ем адэ кват ныя ад ка зы на 

лю быя ру хі і прэ цэ дэн ты.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ПО РАХ 
ТРЫ МА ЕМ СУ ХІМ

 У тэ му
Апе ра цы я мі «Ат лан тыч ная ра шу часць» і «Уз моц не ная пе ра да вая пры сут-

насць» у апош нія га ды ўзмоц не ны сі лы НА ТА ў кра і нах Бал тыі, Поль шчы ў 

рам ках су праць ста ян ня з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй амаль у 13 ра зоў, на рошч-

ва ец ца ма тэ ры яль ная ба за — тэх ні ка, бо еп ры па сы.

«Сён ня той на пал па пра вя дзен ні ву чэн няў на су меж най тэ ры то рыі, ка неш-

не, на шмат вы шэй шы, чым быў, на прык лад, пяць га доў та му, і мы так са ма 

гэ та ад соч ва ем і пры ма ем ад па вед ныя ме ры су праць дзе ян ня гэ тым пра цэ-

сам», — рас ка заў мі ністр аба ро ны Анд рэй Раў коў.

На па лі го не Па бра дэ, што зна хо дзіц ца за 15 кі ла мет раў ад на шай гра ні цы, 

ства ра ец ца гру поў ка з дзвюх тан ка вых, дзвюх пя хот ных рот.

Пра вя дзен не ву чэн няў на су меж ных тэ ры то ры ях па тра буе ад па вед ных 

мер і, па сло вах мі ніст ра, яны пла на выя. Гэ та, у пер шую чар гу, ра бо та ра дыё-

элект рон най і ра дыё тэх ніч най раз вед кі па ад соч ван ні ра дыё се так, ра бо та па 

ўзмац нен ні дзяр жаў най гра ні цы ра зам з Дзяр жаў ным па гра ніч ным ка мі тэ там, 

прак ты ка вы ка нан ня за дач ра кет ны мі вой ска мі і ар ты ле ры яй у пры гра ніч най 

зо не, пра цуе і Дзярж кам ва енп рам над асна шчэн нем Уз бро е ных Сіл су час-

ны мі срод ка мі.

«Пра вя дзен не ву чэн няў на гэ тым па лі го не, зна хо джан не там тан ка ва га 

ба таль ё на, гру поў кі, ство ра най пад ву чэн ні «Аба рон ца Еў ро пы — 2020», не 

так страш на, але на сця рож вае, што ідзе па ста ян нае па ве лі чэн не гэ та га кан-

тын ген ту. Дру гое — на ват мы, пра вод зя чы ву чэн ні на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, не тры ма ем там вой скі па паў го да, як пра ду гледж ва ец ца на гэ тым 

па лі го не», — па ве да міў мі ністр аба ро ны.

Па вы ні ках су стрэ чы пры ня ты шэ раг ра шэн няў па на рошч ван ні сіл па адэ-

кват ным рэ ага ван ні на дзе ян ні гру поў кі на су сед няй тэ ры то рыі. Гэ та бу дуць 

ме ры па кант ро лі за ўзбра ен нем, на кі ра ван не ін спек цый ных груп на су меж ную 

тэ ры то рыю, уз мац нен не раз вед кі, дзяр жаў най гра ні цы, пры сут нас ці су ха пут-

на га кан тын ген ту па на прам ку Па бра дэ.

«Я ўпэў не ны, што гэ тыя ме ры, якія бу дуць пра во дзіц ца, аб са лют на адэ-

кват ныя тым ме ра пры ем ствам, якія пра вод зяц ца на су сед няй тэ ры то рыі. 

І яны да зво ляць нам рэ ага ваць і тры маць на па ста ян ным кант ро лі сі ту а цыю 

і аб ста ноў ку», — кан ста та ваў Анд рэй Раў коў.

Па сло вах мі ніст ра, Уз бро е ныя Сі лы, зай ма ю чы ся сва ёй што дзён най дзей-

нас цю, змо гуць за бяс пе чыць мір ную пра цу і аба ро ну на ша га на ро да.

Ра ке та вы хо дзіць 
на старт

На па лі го не пад Ба ры са вам па спя хо ва прай шлі пус кі 

ма дэр ні за ва най су праць тан ка вай кі ру е май ра ке ты 

9М113М з су праць тан ка ва га ра кет на га комп лек су 

«Кон курс». Яны ажыц цяў ля лі ся па бра ні ра ва ных 

аб' ек тах на роз ныя да лё кас ці. Пра гэ та па ве да мі лі 

ў Мі ніс тэр стве аба ро ны.

У вы ні ку ма дэр ні за цыі ра ке та атры ма ла да дат ко вы 

ку му ля тыў ны за рад. Яе ма са па вя лі чы ла ся на два кі ла гра-

мы, а бро не пра бі валь насць — з 250 да 375 мі лі мет раў.

Но вая ра ке та ўза е ма за мен ная з ты мі, якія вы ка рыс-

тоў ва юц ца ў комп лек сах «Кон курс» і «Фа гот», з пунк ту 

гле джан ня вы ка ры стан ня кант роль на-пра ве рач най апа-

ра ту ры і шмат ра зо вых пус ка вых уста но вак. Та му ба я вым 

раз лі кам для вы ка ры стан ня гэ тых ма дэр ні за ва ных ра кет 

не спат рэ біц ца да дат ко ва га на ву чан ня.

Ма лыя га ба ры ты ра кет на га комп лек су і аў та ном насць 

пус ка вой уста ноў кі да зва ля юць вы ка рыс тоў ваць для 

транс пар та ван ня прак тыч на лю быя срод кі, у тым лі ку 

роз ныя ві ды бро не ма шын, аў та ма бі лі «Джып» і ма та цык лы 

з ка ляс кай. Ба я вы раз лік скла дае два ча ла ве кі. Усё гэ та 

за бяс печ вае сха ва насць пры мя нен ня су праць тан ка ва га 

ра кет на га комп лек су і яго вы со кую эфек тыў насць.

Ра ке та пры зна ча на для па ра жэн ня бра ня тэх ні кі, жы вой 

сі лы, до таў, аб' ек таў про ці па вет ра най аба ро ны і вер та-

лё таў на ад лег лас ці да шасці кі ла мет раў. Вы ка рыс таць 

ра ке ту мож на з вер та лё таў Мі-24, Мі-8 і іх ма ды фі ка цый, 

а так са ма ба я вых ма шын про ці тан ка вых ра кет ных комп-

лек саў «Штурм».

Ва ляр' ян ШКЛЕННІК.

ІН КЛЮ ЗІЎ НАЯ 
ПРА СТО РА
Без ме жаў і з пра вам 

быць ка рыс ны мі і па чу ты мі
Між на род ны фо рум «Тэ атр і аў тызм. Пы тан ні і ад ка-

зы» са браў удзель ні каў у Мін ску трэ ці раз. Сё ле та 

яго га лоў ная тэ ма — «Ад ін клю зіў ных аб' яд нан-

няў да ін клю зіў на га гра мад ства». Сва ім во пы там і 

на пра цоў ка мі па дзе ляц ца прад стаў ні кі гра мад скіх 

ар га ні за цый Бе ла ру сі, спе цы я ліс ты з роз ных кра ін 

све ту (у тым лі ку праз ві дэа пад клю чэн не — з Азер-

бай джа на, Эс то ніі і Фран цыі) і баць кі, каб яшчэ 

больш на блі зіц ца да па спя хо вай ін тэ гра цыі ў гра-

мад ства дзя цей з аўтыз мам.

— Наш фо рум — уні каль ная пля цоў ка, бо ме на ві та та-

кі збор спе цы я ліс таў і во пыт ных лю дзей дае маг чы масць 

ру хац ца на пе рад. Асаб лі ва ў та кой праб ле ме, як аў тызм. 

Ідэя ства рэн ня фо ру му ў мя не ўзнік ла яшчэ ў ча сы за-

ра джэн ня тэ ат ра, каб з'я ві ла ся пра сто ра, дзе мы маг лі б 

дзя ліц ца ўлас ным во пы там і ву чыц ца ў сва іх за меж ных 

ка лег, — рас каз вае мас тац кі кі раў нік Ся мей на га ін клю-

зіў-тэ ат ра «і» Іры на КІ СЯ ЛЁ ВА. — Прай шло шэсць га доў 

з та го мо ман ту, як я аса біс та па ча ла зай мац ца праб ле май 

аў тыз му. За тры га ды ў тэ ат ры мы ства ры лі ўжо шэсць 

спек так ляў, і з да па мо гай кож на га нам уда ец ца па ка заць 

і баць кам, і спе цы я ліс там, якіх вы ні каў мож на да сяг нуць, 

пра цу ю чы з та кі мі дзець мі. Спек такль па збаў ляе ад га лоў-

на га — ад стра ху і ня ве дан ня, дае маг чы масць ру хац ца 

да лей, уза е ма дзей ні чаць з на ва коль ным ася род дзем.

Тэ атр шчыль на су пра цоў ні чае з Ін сты ту там ін клю зіў най 

аду ка цыі пры БДПУ імя Мак сі ма Тан ка. І, дзя ку ю чы вя лі ка му 

шта ту су пра цоў ні каў, тут ма юць маг чы масць спа чат ку ін ды-

ві ду аль на зай мац ца з дзець мі, а по тым ужо кан цэнт ра вац ца 

на іх та лен тах і моц ных ба ках. Та кая ка му ні ка цыя да па ма гае 

не толь кі быць і рас кры ваць ся бе ў твор чым ася род ку, але і 

на бы ваць пэў ныя на вы кі, якія да па мо гуць по тым са цы я лі за-

вац ца ў гра мад стве. Ця пер у тэ ат ры зай ма ец ца больш чым 

120 дзя цей, і да кож на га тут ве да юць, як знай сці па ды ход.

— Я не пе ра стаю паў та раць, што ад та го, на коль кі пе-

да гог га то вы пра ца ваць з лю бым дзі цем, за ле жыць даб-

ра быт дзі ця ці, яго сям'і і гра мад ства ў цэ лым, — дзе ліц ца 

дум ка мі ды рэк тар Ін сты ту та ін клю зіў най аду ка цыі Вера 

ХІТ РУК. — Вель мі важ на вы зна чыць па трэ бы ча ла ве ка і 

цяж кас ці, з які мі ён су ты ка ец ца. А по тым зра біць тое, што 

мо жам, каб цяж кас ці бы лі ні ве лі ра ва ны. Ад нак аду ка цыя 

на пэў ным эта пе за кан чва ец ца, а жыц цё пра цяг ва ец ца. 

І цу доў на, ка лі з да па мо гай мас тац тва атры млі ва ец ца даць 

маг чы масць асаб лі ва му ча ла ве ку ўвай сці ў гра мад ства, 

пра явіць ся бе і стаць ка рыс ным для ін шых.

Але на ДРАП КО.
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