
7 жніўня 2020 г.НАДЗЁННАЕ2

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Стар шы ня След ча га ка мi-

тэ та вам да ло жыць ра зам 

з Ка мi тэ там дзяр жаў най 

бяс пе кi i апе ра тыў ную iн-

фар ма цыю, i iн фар ма цыю 

след чых аб рас сле да ван нi. 

Вось да ку мен ты, вось iн-

фар ма цыя — на стол. Не 

пры едуць — пы тан не вы ра-

шым мы без iх», — ска заў 

Прэ зi дэнт.

Ён пад крэс лiў, што трэ ба 

праб ле му раз гля даць з пунк ту 

гле джан ня за ко наў (а не па 

прын цы пе: хто гуч ней ска-

жа па тэ ле вi за ры), але ёсць 

яшчэ адзiн важ ны ню анс — 

ча ла веч насць, «бо за ко ны не 

ўсё пра ду гледж ва юць».

«I мы вы ра шым гэ ту 

праб ле му. Нi я кай па лi ты-

за цыi быць не па вiн на. Нам 

не трэ ба спек так лi нi па лi-

тыч ныя, нi эка на мiч ныя. 

I пу жаць нас так са ма не трэ-

ба на ступ ства мi. Мы ве да-

ем пра ўсе на ступ ствы. Не 

трэ ба нас пу жаць аме ры-

кан ца мi, на таў ца мi. Не аме-

ры кан цы i не на таў цы сю ды 

да сла лi 33 ча ла ве кi, ка лi на 

тое пай шло, — за явiў кi раў-

нiк кра i ны. — Сядзь це ўтрох, 

ра бi це, як лi чы це маг чы мым, 

на пад ста ве на шых за ко наў, 

мiж на род на-пра ва вых ак таў 

пры мi це ра шэн не па гэ тых 

хлоп цах».

Па сло вах Прэ зi дэн та, 

ён учо ра раз маў ляў з укра-

iн скiм ка ле гам Ула дзi мi-

рам Зя лен скiм, i па зi цыя 

бе ла рус ка га лi да ра бы ла 

ад на знач ная: «У нас ёсць 

бе ла рус кiя за ко ны. Пра ва-

па ру шэн нi яны здзяйс ня лi на 

тэ ры то рыi Бе ла ру сi», — ска-

заў Прэ зi дэнт.

ПЕС НI 
ПАД ЧУ ЖОЕ КА РА О КЕ

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

да даў, што фо кус праб лем 

сён ня змяс цiў ся толь кi на 

ба е вi коў ПВК, але ў кра i-

не за тры ма на шмат iн шых 

лю дзей, якiя ста вi лi мэ тай 

дэ ста бi лi за цыю аб ста ноў кi 

ў Бе ла ру сi.

«Вя до мыя iм ёны, ад ра-

сы, па ро лi, яў кi. Усё вя до ма. 

Да цу даў ча сам да хо дзiць. 

Усе срод кi ма са вай iн фар-

ма цыi па пя рэдж ва юць нас, 

што нас тут жа да юць за ха-

пiць аме ры кан цы, на таў цы. 

Але не ка то рых лю дзей за-

тры ма лi з аме ры кан скi мi 

паш пар та мi, жа на ты мi з 

аме ры кан ка мi, якiя пра-

цу юць у Дзярж дэ пе», — 

па ве да мiў  Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Па яго сло вах, пры чы на 

та ко му зда ва ла ся б не су-

па дзен ню iн та рэ саў — гро-

шы. «Усё прос та — гро шы, 

баб кi. Ня важ на: аме ры ка-

нец, дзярж дэ па вец, пры-

на леж насць твая да дэ ма-

к ры тыч най пар тыi... Во ра гi 

Ра сii, удзель нi ча лi ў пе рад-

вы бар чай кам па нii ў Ра сii, 

атры ма лi за гэ та доб рыя 

гро шы, хай па ва лi ся на тэ-

ры то рыi Бе ла ру сi. Ду маў, 

аме ры кан цы за раз пач нуць 

iх аба ра няць. Нi чо га па-

доб на га, — пра iн фар ма ваў 

Прэ зi дэнт. — Гро шы за сцi-

ла юць во чы. Па зе ля не лi ад 

гэ тых гро шай. Ня важ на, дзе 

i што. Хто пла цiць, за та го i 

пя юць».

Прэ зi дэнт па хва лiў за 

хут кую рэ ак цыю не толь кi 

ор га ны дзяр жаў най бяс пе-

кi, мi лi цыю, мяс цо вую ўла ду, 

але i звы чай ных гра ма дзян, 

якiя да па маг лi мi лi цыi з iн-

фар ма цы яй.

ГIБ РЫД НАЯ ВАЙ НА: 
УСЕ СУ ПРАЦЬ УСIХ?

Прэ зi дэнт па пра сiў мi лi-

цыю не рас слаб ляц ца, бо 

iдзе гiб рыд ная вай на.

«Мы не ве да ем, на што 

яны здоль ныя. Мы на ват не 

ве да ем, хто яны — цi аме-

ры кан цы з на таў ца мi, цi з 

Укра i ны нас хтось цi пад-

цiс кае, цi ўсход ныя бра ты 

«моц на лю бяць». Я ж ска-

заў: iдзе гiб рыд ная вай-

на су праць Бе ла ру сi, i мы 

па вiн ны ча каць пос ку дзi з 

лю бо га бо ку», — пра цяг нуў 

Прэ зi дэнт.

Ён па раіў сi ла вi кам «аба-

пi рац ца на на шых лю дзей, 

на бе ла ру саў — яны зра зу-

ме лi, што мо гуць стра цiць 

кра i ну».

Ме на вi та та му, на дум ку 

Прэ зi дэн та, шмат лю дзей 

пай шло га ла са ваць да тэр-

мi но ва.

Ён пе ра ка на ны: гэ та 

свед чыць, што «лю дзi на-

сця ро жы лi ся. Яны ўча пi лi ся 

за гэ ты ка ва лак зям лi i яго 

стра цiць не жа да юць».

КАБ НЕ ЎСПЫХ НУЦЬ 
ВОГ НI ШЧУ

Яшчэ ад на тэ ма на ра ды, 

якую агу чыў лi дар кра i ны, — 

«гэ та аль тэр на тыў ны пад лiк 

га ла соў у дзень вы ба раў». Ён 

да ру чыў Ге не раль най пра ку-

ра ту ры, су дам даць ацэн ку 

за кон на сцi гэ тых iнi цы я тыў.

«Усiм, хто бу дзе га ла-

са ваць, мы па вiн ны даць 

маг чы масць зра бiць гэ та 

спа кой на, свя точ на, ка лi хо-

ча це, не ба ю чы ся на пад каў 

i ўмя шан ня ў аса бiс ты вы бар 

ча ла ве ка. Я вель мi сур' ёз на 

ма нi то ру сi ту а цыю па га ла-

са ван нi — год на, пры го жа, 

iдуць лю дзi, нi ко му не пе ра-

шка джа юць. Хтось цi на да-

чу хо ча па ехаць у вы хад ны, 

хтось цi яшчэ ку ды. Мы ж не 

па по шце га ла су ем, як у не-

ка то рых дзяр жа вах», — ад-

зна чыў Прэ зi дэнт.

Вы ка заў ся Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на конт «за клi ку 

на май дан 9–10 жнiў ня»: «Не 

дай бог мы рас па лiм вог нi-

шча ў цэнт ры Мiн ска i бу дзем 

рас кiд ваць га ла веш кi па ўсiм 

Мiн ску. Гэ та мы да пус цiць не 

мо жам i не да пус цiм».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Усiм, хто бу дзе га ла са ваць, 
мы па вiн ны даць маг чы масць 

зра бiць гэ та спа кой на»

Пад час Па слан ня бе ла рус ка му на ро ду i На цы я наль-

на му схо ду Аляк сандр Лу ка шэн ка ка заў пра тое, што 

вы бар чыя ка мi сii бу дуць ахоў ваць ад аб раз i пе ра сле-

ду. Учо ра на на ра дзе ён пад крэс лiў, што ў дзяр жа вы 

да стат ко ва рэ сур саў для аба ро ны лю дзей, «якiя амаль 

бяс плат на пра цу юць на кра i ну».

«Паў та раю за да чу МУС i Ге не раль най пра ку ра ту ры: 

усе, хто аб ра жаў i пра цяг вае гэ та ра бiць, за па лох ваў 

i пра цяг вае гэ та ра бiць, дзяр жаў ных слу жа чых, ва ен-

на слу жа чых, чле наў вы бар чых ка мi сiй (асаб лi ва пад-

крэс лi ваю), ра бот нi каў вер ты ка лi ўла ды, па вiн ны быць 

пры цяг ну тыя да ад каз нас цi, як та го па тра бу юць на шы 

за ко ны i Кан сты ту цыя», — ска заў Прэ зi дэнт.

Такое меркаванне 

выказаў 

старшыня Палаты 

прадстаўнікоў 

Нацыянальнага 

сходу Беларусі 

Уладзімір 

АНДРЭЙЧАНКА, 

калі ўчора 

прыняў удзел у 

датэрміновым 

галасаванні на 

выбарах Прэзідэнта. 

Датэрмінова — праз 

графік працы, бо ў 

нядзелю Уладзімір 

Андрэйчанка не 

будзе прысутнічаць 

у Мінску.

«На кожным з нас сёння ляжыць каласальная адказ-
насць за будучыню Беларусі, і таму выбар кожнага мусіць 
быць усвядомлены, каб Беларусь і надалей развівалася, 
каб нашы людзі маглі спакойна жыць, працаваць. І важна 
захаваць стабільнасць, бяспеку, якія ёсць у нас сёння, 
таму што гэта аснова паляпшэння дастатку, дабрабыту 
нашых людзей. Вось за гэта я і прагаласаваў», — лічыць 
спікер ніжняй палаты Парламента.

Ён падкрэсліў абавязковае прытрымліванне 
Канстытуцыі пры правядзенні ўсіх палітычных кампаній 
у нашай краіне. Беларускае выбарчае заканадаўства 
Уладзімір Андрэйчанка назваў вельмі прагрэсіўным.

«Мы тройчы ўносілі змяненні і дапаўненні ў Выбарчы 
кодэкс, яны даволі высока ацэнены нашымі Палатамі, 
парламенцкімі структурамі. Таму ў людзей, якія сёння 
спрабуюць дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі, мне зда-
ецца, адзін настрой – што трэба выклікаць у грамадстве 
нейкі пратэстны настрой. Гэта не да дабра краіне і тым жа 
людзям. Таму мы павінны праяўляць спакой, вытрымку — 
і я бачу, што людзі на гэта і настроены», — адзначыў 
старшыня Палаты прадстаўнікоў.

Правёўшы ў апошні час шмат сустрэч, у тым ліку ў 
рэгіёнах, Уладзімір Андрэйчанка прыйшоў да высновы, што 
беларусы разумеюць: толькі працай, дысцыплінай, правапа-
радкам можна зрабіць краіну сучаснай, квітнеючай.

Варвара МАРОЗАВА.
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Адказнасць 
за будучыню

Спробы дэстабілізаваць сітуацыю 
не да дабра краіне і самім людзям

Тра ге дыя ў Бей ру це вы клi ка ла шы ро кi вод гук 
у све це

Еў ра ка мi сiя вы да ткуе 

больш 33 млн еў ра Лi ва ну 

для пе ра адо лен ня на ступ-

стваў вы бу ху ў пор це Бей-

ру та. Пра гэ та га во рыц ца ў 

за яве ЕК па вы нi ках тэ ле-

фон най раз мо вы кi раў нi ка 

Еў ра ка мi сii Урсу лы фон дэр 

Ля ен з лi ван скiм прэм' ер-мi нiст рам Ха са нам Дзi а бам, па ве-

дам ляе ТАСС. Стар шы ня так са ма пра па на ва ла пад трым ку 

ЕС для пра вя дзен ня поў най ацэн кi па трэб у рэ кан струк цыi 

го ра да i ад наў лен нi кра i ны, а так са ма са дзей нi чан не ў дыс-

ку сi ях з мiж на род ны мi фi нан са вы мi iн сты ту та мi, якiя маг лi б 

да па маг чы вы дзе лiць да лей шую эка на мiч ную да па мо гу.

Прэ зi дэнт Фран цыi Эма ну эль Мак рон пер шы з су свет-

ных лi да раў на ве даў лi ван скую ста лi цу пас ля тра ге дыi. Ён 

за явiў пра на мер Фран цыi iнi цы я ваць пра гра му мiж на род-

най пад трым кi на сель нiц тву Лi ва на.

Ра сiя на кi ра ва ла ў Лi ван не каль кi са ма лё таў МНС з 

ра та валь нi ка мi i аб ста ля ван нем для раз горт ван ня аэ-

ра ма бiль на га шпi та ля, а так са ма спе цы я лiс таў атра да 

«Цэнт рас пас» i псi хо ла гаў МНС.

У Лос-Ан джэ ле се ар га нi за та рам ве ча ры нак 
ад клю чаць ва ду i элект рыч насць

Жы ха рам Лос-Ан джэ ле са, якiя бу дуць пра во дзiць до ма 

за ба ро не ныя ця пер ве ча рын кi, ад клю чаць ва ду i элект-

рыч насць, па ве да мiў 

мэр го ра да. Ён ад зна-

чыў, што гэ тая ме ра на-

кi ра ва на на ска ра чэн не 

рас паў сюдж ван ня ка-

ра на вi ру са ў го ра дзе. 

«Пры тым, што мы ўжо 

за кры лi ўсе нач ныя клу-

бы i ба ры, гэ тыя маш таб ныя хат нiя ве ча рын кi пе ра тва ры-

лi ся прак тыч на ў нач ныя клу бы... У су вя зi з гэ тым я да зва-

ляю ад клю чаць па слу гi дэ парт амен та во да за бес пя чэн ня 

i элект рыч нас цi Лос-Ан джэ ле са ў тых не да пу шчаль ных 

вы пад ках, ка лi да мы, ар га нi за цыi i iн шыя пля цоў кi пры-

ма юць за ба ро не ныя вя лi кiя схо ды», — ска заў мэр пад час 

прэс-кан фе рэн цыi, якая транс лi ра ва ла ся ў Youtube.

Па вод ле апош нiх звес так, у акру зе Лос-Ан джэ лес за фiк-

са ва на звыш 197 ты сяч вы пад каў за ра жэн ня i 4825 вы пад-

каў смер цi ад ка ра на вi рус най iн фек цыi. Штат Ка лi фор нiя, 

дзе зна хо дзiц ца Лос-Ан джэ лес, зна хо дзiц ца на пер шым 

мес цы па коль кас цi вы пад каў за ра жэн ня ў ЗША.

На Мар се знай шлi 
сля ды ста ра жыт ных ле да вi коў

На ран нiм эта пе свай го 

фар мi ра ван ня Марс быў 

па кры ты сет кай ле да вi-

коў. Пра гэ та га во рыц ца 

ў да сле да ван нi ка над скiх 

па ле ан то ла гаў, апуб лi ка-

ва ным у на ву ко вым ча со-

пi се Nature Geoscience.

Та кое за клю чэн не бы ло зроб ле на на асно ве вы ву чэн ня 

дзя сят каў ты сяч фа та гра фiй па верх нi пла не ты. Яны бы-

лi су па стаў ле ныя з фо та здым ка мi пад ле да вi ко вых нi зiн, 

раз ме шча ных на вост ра ве Дэ вон у ка над скай Арк ты-

цы. На ву коў цы па цвер дзi лi па да бен ства рэ лье фаў дзвюх 

пла нет, у пры ват нас цi, знай шлi прак тыч на ад ноль ка выя 

сля ды ад ле да вi коў.

Па да бен ства рэ лье фаў дзвюх тэ ры то рый дае зра зу-

мець, што на Мар се зна хо дзi ла ся вя лi кая коль касць ста-

ра жыт ных ле да вi коў, якiя ўтва ры лi ся ў вы нi ку на яў нас цi 

ва ды i пры сут нас цi ха лод на га клi ма ту. У па чат ку свай го 

фар мi ра ван ня пла не та па ды хо дзi ла для за ра джэн ня жыц-

ця, але ка ля 3,6 мiль яр да га доў та му Марс стаў па доб ны 

на пус ты ню.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

НЕ ЗА СТАЦ ЦА ЎБА КУ
Гра мад скiя аб' яд нан нi i па лi тыч ныя пар тыi Рэс пуб-

лi кi Бе ла русь, у лi ку якiх Фе дэ ра цыя праф са юзаў 

Бе ла ру сi, РГА «Бе лая Русь», Бе ла рус кi са юз жан-

чын, БРСМ, твор чыя са ю зы, на цы я наль ныя ды яс па-

ры, на пя рэ дад нi вы ба раў вы сту пi лi са зва ро там.

«На шы ар га нi за цыi — гэ та мiль ё ны не абы яка вых гра-

ма дзян. Мы аб' яд на ны па роз ных на прам ках i по гля дах. 

Але сён ня мы ра зам, пля чо ў пля чо, з'яд на лi ся дзе ля адзi-

най мэ ты: аба ра нiць род ную зям лю ад на хаб най хлус нi 

i здра ды, ад жа дан ня ра за рваць адзiн ства на ша га гра-

мад ства i па хiс нуць дзяр жаў ныя асно вы. Хо чам ад кры та 

i ра шу ча за явiць: мы бу дзем са мi вы ра шаць, у якой кра i не 

жыць i га да ваць дзя цей. Не трэ ба нас раз' яд ноў ваць!» — 

га во рыц ца ў зва ро це.

Аў та ры зва ро ту за клi ка юць гра ма дзян Бе ла ру сi: «Не 

за ста нем ся ўба ку, прый дзем на вы бар чыя ўчаст кi i пра-

га ла су ем за кра i ну, якую лю бiм i якой га на рым ся!»

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

ТРА ДЫ ЦЫЯ НЕ ПА РУ ША ЕЦ ЦА
Тра ды цый на, па су бо тах, абл вы кан ка ма мi i Мiн скiм 

гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лi нii ў мэ тах 

па вы шэн ня эфек тыў нас цi ра бо ты са зва ро та мi гра-

ма дзян i юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў 

бю ра кра тыз му i ця га нi ны, па пе ра твор час цi, а так-

са ма для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных 

пы тан няў, якiя ўзнi ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лi нii ў су бо ту, 18 лi пе ня, з 9:00 да 12:00 

пра вя дуць:

 на мес нiк стар шы нi Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ва дзiм 

Iва на вiч АЛЬ ШЭЎ СКI. Тэл. 8 016 221 31 21;

 на мес нiк стар шы нi Вi цеб ска га абл вы кан ка ма Ула дзi-

мiр Мi ка ла е вiч БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;

  на мес нiк стар шы нi Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзi мiр Аляк санд ра вiч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

 на мес нiк стар шы нi Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзi мiр Iо сi фа вiч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

 на мес нiк стар шы нi Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма Ва ле-

рый Ана то ле вiч МА ЛА ШКА. Тэл. 8 022 250 18 69;

 стар шы ня Мiнск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

На тал ля Вiк та раў на ЯКУ БIЦ КАЯ. Тэл. 8 017 500 41 60;

 кi раў нiк спраў Мiнск ага гар вы кан ка ма Ган на Мар' я-

наў на МА ТЭЛЬ СКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.
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