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Па па Рым скi па ма лiў ся аб зба вен нi све ту 
ад пан дэ мii

Па па Рым скi Фран цыск 

па кi нуў Ва ты кан, каб па-

ма лiц ца аб зба вен нi ад 

пан дэ мii COVID-19. Ён 

здзейс нiў на ба жэн ства 

ў дзвюх рым скiх ба зi лi-

ках. Пра гэ та па ве да мi ла «Бi-бi-сi». Спа чат ку пан ты фiк 

у не афi цый най аб ста ноў цы ўзнёс ма лiт ву пе рад шы ро ка 

ўша на ва ным у на ро дзе аб ра зом ма цi Бо жай Salus Populi 

Romani («Вы ра та ван не на ро да рым ска га») у ад ной з ча-

ты рох га лоў ных цэрк ваў Ры ма — ба зi лi цы Сан та-Ма рыя-

Ма джо рэ. За тым пеш шу даб ра ўся да ба зi лi кi Сан-Мар-

чэ ла-аль-Кор са, дзе за хоў ва ец ца цу да твор нае рас пяц це. 

Яго ў 1522 го дзе вы но сi лi на пра цэ сiю па ву лi цах Ры ма з 

ма лiт вай аб за кан чэн нi эпi дэ мii чу мы. «Па па Фран цыск па-

ма лiў ся аб за кан чэн нi пан дэ мii, якая ўра зi ла Iта лiю i ўвесь 

свет, за клi каў да вы ля чэн ня шмат лi кiх хво рых, уз га даў 

ах вяр апош нiх дзён i па пра сiў, каб iх сям'i i сяб ры знай-

шлi су ця шэн не i пад ба дзёр ван не», — ад зна чыў кi раў нiк 

служ бы дру ку Свя то га пра сто ла Ма тэа Бру нi.

Прэ зi дэнт Iз ра i ля да ру чыў 
фар мi ра ван не ўра да Бе нi Ган цу

Прэ зi дэнт Iз ра i ля Рэў вен Рыў лiн пры няў ра шэн не да ру-

чыць фар мi ра ван не ка бi не та мi нiст раў Бе нi Ган цу i за клi-

каў яго зра бiць гэ та як ма га хут чэй. Ра ней кан ды да ту ру 

кi раў нi ка цэнт рысц ка га бло ка «Ка холь-Ла ван» пад тры ма лi 

больш за па ло ву дэ пу та таў кне се та — 61 пар ла мен та-

рый, у тым лi ку ад на пар тый цы Ган ца, прад стаў нi кi са ю-

за ле вых «Аво да-Ге шэр-Ме рэц», дэ пу та ты ад араб ска га 

«Аб' яд на на га спi са» i сяб ры пар тыi «Наш дом — Iз ра iль». 

Най боль шая коль касць га ла соў на вы ба рах 2 са ка вi ка 

бы ла па да дзе на за пар тыю «Лi куд» Бiнь я мi на Не тань я ху. 

Але для фар мi ра ван ня ўстой лi вай ка а лi цыi атры ма ных 

33 дэ пу тац кiх крэс лаў, а так са ма 16 ман да таў са юз нi каў 

не ха пае. Ра ней Не тань я ху пра па на ваў свай му апа не нту 

ства рыць над звы чай ны ўрад адзiн ства на шас цi ме сяч ны 

пе ры яд.

Ка роль Iс па нii ад мо вiў ся ад спад чы ны 
i па зба вiў баць ку фi нан са ван ня

Фе лi пэ VI пры няў ра шэн не па зба вiць свай го баць ку, 

ко лiш ня га кi раў нi ка дзяр жа вы Ху а на Кар ла са, срод каў 

з бюд жэ ту ка ра леў ска га до ма, а так са ма ад мо вiў ся ад 

спад чы ны. Такое ра шэн не бы ло пры ня та пас ля та го, як 

швей цар скае вы дан не Tribune de Geneve па ве да мi ла, што 

пра ку ра ту ра рас сле дуе па хо джан не 65 мiль ё наў еў ра, 

якiя ма нарх пе ра даў сва ёй ця пер ужо бы лой па лю боў-

нi цы. Гэ тыя срод кi, па звест ках СМI, — част ка гро шай, 

якiя бы лi пе ра ве дзе ны на ра ху нак у швей цар скiм бан ку 

ў 2012 го дзе прад стаў нi ка мi акру жэн ня са удаў ска га ка-

ра ля «ў якас цi па да рун ка» пас ля яго па ся рэд нiц тва пры 

за клю чэн нi здзел кi з iс пан скi мi кам па нi я мi для бу даў нiц тва 

вы са ка хут кас най чы гун кi па мiж Мек кай i Ме ды най.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пры зна чыў но вых мi нiст ра сель скай 

гас па дар кi i хар ча ван ня, па сла ў Мал до-

ву, па моч нi ка-iн спек та ра на Ма гi лёў шчы-

ну, уз гад нiў пры зна чэн не 19 кi раў нi коў 

мяс цо вай ула ды i шэ раг iн шых дзярж-

слу жа чых вы со ка га звя на.

Ад сель скай гас па дар кi 
да ме ды цы ны

Сель скую гас па дар ку ўзна ча лiў Iван Круп-

ко, якi да гэ туль кi ра ваў Мiн скiм рай вы кан-

ка мам. Па пя рэд нi мi нiстр Ана толь Хаць ко 

вы зва ле ны ад па са ды ў су вя зi з пе ра хо дам 

на iн шую ра бо ту. Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што 

«стра цiць» яго нель га. «У яго пра фе сiя доб рая. 

Я вам ужо ка заў, у нас як раз у жы вё ла га доў лi 

праб лем ха пае. Даць ра бо ту, каб сур' ёз на па-

пра ца ваў, — ён мо жа пра ца ваць. Па трэб ны 

больш да свед ча ны ча ла век у пла не кi раў нi ка. 

Мяр кую, што до свед та ва ры ша Круп ко як раз 

да зво лiць на даць боль шую ды на мi ку ў сель-

скай гас па дар цы. Пры нам сi, я на гэ та спа дзя-

ю ся», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён 

па пя рэ дзiў, што спа кой на пра ца ваць на но вай 

па са дзе не атры ма ец ца, яна па тра буе ня спын-

ных «ва ру шэн няў». До свед, атры ма ны ў са-

мым ня прос тым ра ё не кра i ны, Мiн скiм, гэ та му 

па спры яе, спа дзя ец ца Прэ зi дэнт.

Прад стаў ляць на шу кра i ну ў якас цi Над звы-

чай на га i Паў на моц на га Па сла ў Мал до ве на-

кi ра ва ны Ана толь Ка лi нiн, у 2010—2018 га дах 

на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра Бе ла ру сi. «З Мал-

до вай у нас цу доў ныя ад но сi ны. Там не прос-

та нар маль ны ча ла век прэ зi дэнт, гэ та вель мi 

вя лi кi ся бар Бе ла ру сi, вы з iм заў сё ды ад шу-

ка е це агуль ную мо ву. Ганд лё ва-эка на мiч нае 

су пра цоў нiц тва — у асно ве. Што да па лi ты кi i 

iн шых пы тан няў, у нас там праб лем ня ма, ды 

i з эка но мi кай ня бла га», — кан ста та ваў кi раў-

нiк дзяр жа вы.

Па моч нi кам Прэ зi дэн та Бе ла ру сi — iн спек-

та рам па Ма гi лёў скай воб лас цi на зна ча ны 

Аляк сандр Суб оцiн. Са жнiў ня 2018-га да пер-

ша га лю та га 2020 го да ён зай маў па са ду чле на 

ка ле гii (мi нiст ра) па пра мыс ло вас цi i аг ра пра-

мыс ло вым комп лек се Еў ра зiй скай эка на мiч най 

ка мi сii. Аляк санд ру Суб оцi ну Прэ зi дэнт па жа-

даў больш па ха дзiць па зям лi i доб ра ўнiк нуць 

у пра цэ сы сель ска гас па дар чай вы твор час цi.

«Вось з кi раў нi ком Ад мi нiст ра цыi па пра цу е-

це, Ма гi лёў скую воб ласць па ды ме це, ад па вед-

нае i стаў лен не бу дзе», — аба зна чыў за да чу 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На па са ду ге не раль на га ды рэк та ра ВГРУП 

«Бел мед тэх нi ка» на зна ча ны га лоў ны ўрач Рэс-

пуб лi кан скай клi нiч най баль нi цы ме ды цын скай 

рэ абi лi та цыi Дзмiт рый Страз дзiн. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка чар го вы раз звяр нуў ува гу на цэна-

ўтва рэн не ле каў i ме ды цын скай тэх нi кi, якiя 

кра i на за куп ляе. Гэ та пы тан не ну мар адзiн.

Кi ру нак — на по ле
Ад мi нiст ра цыя Прэ зi дэн та раз гле дзе ла i 

пад рых та ва ла для ўзгад нен ня 19 кан ды да-

таў на па са ды кi раў нi коў мяс цо вых ор га наў 

ула ды, уклю ча ных у кад ра вы рэ естр кi раў нi ка 

дзяр жа вы.

Боль шасць но вых кi раў нi коў бу дзе пра ца-

ваць у ра ё нах. Та му пер шы пункт па рад ку 

дня — па сяў ная, якая ўжо па ча ла ся. «У су вя зi 

з тым, што не ар ды нар ная бы ла зi ма — не-

бла гая бы ла зi ма, дай бог, каб са ка вiк пра-

жы лi спа кой на, без моц ных ма ра зоў. I той, 

хто раз гор нец ца, бу дзе з ура джа ем. Усе прак-

тыч на воб лас цi, дзе больш, дзе менш, па ча лi 

па сяў ную кам па нiю ран нiх збож жа вых куль тур, 

перш за ўсё. Гле бу трэ ба рых та ваць, ра зум на 

рых та ваць — не трэ ба па ба ло тах ла зiць», — 

пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

«Ну i вы клi каў вель мi шмат. Вы ба чы це: 

свет з глуз ду з'е хаў ад ка ра на вi ру са цi, ма-

быць, на пад ста ве гэ тых усiх раз ва жан няў 

пра ка ра на вi рус. Але для нас не гэ та га лоў-

нае i страш нае. Мы ра ней вi ру сы пе ра жы ва-

лi, пе ра жы вём i гэ ты. Мы адэ кват на рэ агу ем 

i вель мi даў но рэ агу ем — кроп ка ва», — чар-

го вы раз за пэў нiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па яго пе ра ка нан нi, сён ня са мая вя лi кая 

ад каз насць — эка но мi ка, на якой так са ма 

рэз ка ад люст ра ваў ся ўздым за хвор ван ня. 

За кра не ак ту аль ная праб ле ма i но ва на зна ча-

ных служ бо вых асоб: ме на вi та iм да вя дзец ца 

на мес цах пра ца ваць з людзь мi. У прык лад 

кi раў нiк дзяр жа вы пры вёў па вы ша ны по пыт, 

якiм не каль кi дзён та му ка рыс та лi ся ме ды цын-

скiя мас кi. Прад пры ем ствы лёг кай пра мыс ло-

вас цi бы лi пе ра ары ен та ва ныя на iх вы твор-

часць, на шы лi за шмат — i ця пер ня ма ку ды iх 

дзя ваць. Дай шло да спрэ чак з сiс тэ май ахо вы 

зда роўя, якой столь кi i не па трэб на, аб ма ля ваў 

сi ту а цыю кi раў нiк дзяр жа вы. «Праў да, я ска-

заў, што трэ ба раз горт вац ца: у Гер ма нii не ха-

пае спец адзен ня, ма сак. Трэ ба пра даць iм, ка лi 

ёсць по пыт. Мне па ста ян на дак лад вае мi нiстр 

ахо вы зда роўя, што ў нас, у Бе ла ру сi, эпi дэ мi я-

ла гiч ная сi ту а цыя па куль — па куль — леп шая, 

чым у iн шыя, звы чай ныя, «не праб лем ныя» га-

ды», — раз ва жае Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Лi дар дзяр жа вы пад крэс лiў: «Не трэ ба 

нiякай па нi кi, трэ ба прос та пра ца ваць. Асаб-

лi ва ця пер, на вёс цы», да даў шы: «Та му гля-

дзi це за эка но мi кай i гля дзi це за людзь мi. Не 

трэ ба ду маць, што лю дзi ў нас дрэн ныя. Лю дзi 

та кiя, як мы. Цi мы та кiя, як на шы лю дзi. Iн шых 

не бу дзе. Та кiя яны ёсць, з iмi трэ ба пра ца ваць. 

I я ска жу, што не са мыя дрэн ныя ў нас лю-

дзi — ра зум ныя, тал ко выя, з адэ кват най 

рэ ак цы яй на сi ту а цыю».

Прэ зi дэнт на га даў, што тэх на ла гiч ную i 

пра цоў ную дыс цып лi ну нi хто не ад мя няў. 

Гэ та са мыя важ ныя эле мен ты ў лю бой эка но мi-

цы — i пла на вай, i ры нач най, лi чыць Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён пе ра сця рог ад не бяс пе кi «зай-

грац ца» з рын кам у спа дзя ван нi, што той усё 

«ад рэ гу люе». Та кi па ды ход то iць маг чы масць 

упус цiць сi ту а цыю.

«I не за бы вай це — па лi тыч ны год. Мы зда-

ём эк за ме ны. Не толь кi я. Я ў пер шую чар гу. 

Але i вы так са ма. Без вас нi я ка га эк за ме ну 

нi хто не здасць, i мне бу дзе вель мi скла да на. 

Я жа даю вам пос пе хаў», — звяр нуў ся да чы-

ноў нi каў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ра та цыя ў рэ гi ё нах
На мес нi кам стар шы нi Брэсц ка га абл вы кан-

ка ма на зна ча ны Дзмiт рый Га ра дзец кi, якi да гэ-

туль быў на чаль нi кам га лоў на га фi нан са ва га 

ўпраў лен ня вы кан ка ма. Пер шым на мес нi кам 

стар шы нi Мiнск ага абл вы кан ка ма — стар шы ня 

ка мi тэ та па сель скай гас па дар цы i хар ча ван нi 

вы кан ка ма Сяр гей Ляў ко вiч, на мес нi кам стар-

шы нi Мiнск ага абл вы кан ка ма — стар шы ня ка-

мi тэ та па ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тве вы кан ка ма 

Аляк сандр Кру ча наў.

На мес нi кам стар шы нi Мiнск ага гар вы кан-

ка ма на зна ча ны кi раў нiк ад мi нiст ра цыi Са вец-

ка га ра ё на Мiн ска Юрый Тру шчан ка, стар шы-

нёй Ба ра на вiц ка га рай вы кан ка ма — пер шы 

на мес нiк стар шы нi, на чаль нiк упраў лен ня па 

сель скай гас па дар цы i хар ча ван нi Ба ра на вiц-

ка га рай вы кан ка ма Мi ха iл Па лу ян, стар шы-

нёй Ма ла рыц ка га рай вы кан ка ма — стар шы ня 

ка мi тэ та эка но мi кi Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Мi ха iл Ба цэн ка.

Стар шы нёй Бе шан ко вiц ка га рай вы кан ка ма 

ста ла стар шы ня Глы боц ка га ра ён на га Са ве та 

дэ пу та таў Га лi на Уну ко вiч, Док шыц ка га рай-

вы кан ка ма — на чаль нiк По лац ка га фi лi яла 

Вi цеб ска га агенц тва па дзяр жаў най рэ гiст ра-

цыi i зя мель ным ка даст ры Алег Ка ва лё нак. 

Сен нен скi рай вы кан кам уз на ча лiў Iгар Ма роз, 

да гэ туль пер шы на мес нiк стар шы нi, на чаль нiк 

упраў лен ня па сель скай гас па дар цы i хар ча-

ван нi Ле пель ска га рай вы кан ка ма.

Стар шы нёй Дзят лаў ска га рай вы кан ка ма 

стаў ды рэк тар ААТ «Пры нё ман скi» На ва груд-

ска га ра ё на Анд рэй Са доў скi, стар шы нёй 

Свiс лац ка га рай вы кан ка ма — на чаль нiк га-

лоў на га ўпраў лен ня iдэа ла гiч най ра бо ты i па 

спра вах мо ла дзi Гро дзен ска га абл вы кан ка-

ма Аляк сандр Вяр соц кi, стар шы нёй Мiнск ага 

рай вы кан ка ма — пер шы на мес нiк стар шы нi 

Ула дзi мiр Юр ге вiч.

Сма ля вiц кi рай вы кан кам уз на ча лiў ды рэк-

тар ААТ «Но вае жыц цё» Ня свiж ска га ра ё на 

Анд рэй Ра там скi, Баб руй скi рай вы кан кам — 

пер шы на мес нiк стар шы нi, на чаль нiк упраў лен-

ня па сель скай гас па дар цы i хар ча ван нi Кi раў-

ска га рай вы кан ка ма Аляк сандр Су ха доль скi, 

Крас на поль скi рай вы кан кам — на чаль нiк ад-

дзе ла зем ле ўпа рад ка ван ня Клi ма вiц ка га рай-

вы кан ка ма Аляк сандр Труш кiн.

Стар шы нёй Хо цiм ска га рай вы кан ка ма стаў 

пер шы на мес нiк стар шы нi, на чаль нiк упраў-

лен ня па сель скай гас па дар цы i хар ча ван нi 

Шкло ўска га рай вы кан ка ма Мi ха iл Кук сян коў, 

Чэ ры каў ска га — пер шы на мес нiк стар шы нi 

Клi ма вiц ка га рай вы кан ка ма Аляк санд ра Мi хе-

ен ка. Кi раў нi ком ад мi нiст ра цыi Пер ша май ска-

га ра ё на Мiн ска стаў пер шы на мес нiк кi раў нi ка 

Дзмiт рый Ша шок, Са вец ка га ра ё на — ды рэк-

тар КВУП «Мiнск рэ кла ма» Сяр гей Хiль ман.

Уз год не ны на зна чэн нi на па са ду на мес нi ка 

мi нiст ра ахо вы зда роўя Але ны Бог дан (да гэ-

туль уз на чаль ва ла га лоў нае ўпраў лен не ар-

га нi за цыi ме ды цын скай да па мо гi, экс пер ты зы, 

зва ро таў гра ма дзян i юры дыч ных асоб Мi нiс-

тэр ства ахо вы зда роўя), на мес нi ка мi нiст ра 

куль ту ры — Ва ле рыя Гра ма ды (да гэ туль га лоў-

ны са вет нiк упраў лен ня са цы яль на-куль тур най 

па лi ты кi га лоў на га iдэа ла гiч на га ўпраў лен ня 

Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Бе ла ру сi). Кан ды-

да ту ра пер ша га на мес нi ка стар шы нi Ка мi тэ-

та дзяр жаў на га кант ро лю Вi цеб скай воб лас цi 

Ула дзi мi ра Га дзяц ка га ўзгод не на на па са ду 

стар шы нi Ка мi тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Вi-

цеб скай воб лас цi.

На чаль нiк упраў лен ня КДБ па Го мель скай 

воб лас цi Аляк сандр Мель нi каў за сту пiў на па-

са ду чле на Го мель ска га абл вы кан ка ма, стар-

шы ня Мiнск ага га рад ско га аб' яд нан ня ар га-

нi за цый праф са юзаў Аляк сандр Шча ко вiч — 

на па са ду чле на Мiнск ага гар вы кан ка ма.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Не трэ ба нi я кай па нi кi, 
трэ ба прос та пра ца ваць»

«Каб 
не па цяр пе лi 
нi лю дзi, 

нi эка но мi ка»
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ра сiя за кры ла гра нi цу ў якас цi ме-

ры ба раць бы з но вым ка ра на вi ру сам. 

Але, на дум ку Прэ зi дэн та, вi ру со ла гi 

ра зу ме юць, што зма гац ца з вi ру сам 

тэ ры та ры яль на не маг чы ма, асаб лi-

ва ў на шым гла ба лi за ва ным све це. 

Больш за тое, па ло гi цы Ра сii гра нi-

цы ў ёй са мой трэ ба за кры ваць ужо 

рэ гi я нальна, пра цяг нуў Аляк сандр 

Лукашэн ка. «Ра сiя ве лi зар ная, паў све-

ту. На вош та ж ад рэ за лi Бе ла русь ад 

Ра сii, не па ду маў шы пра на ступ ствы? 

Мне зда ец ца, там больш за кла по ча-

ныя тым, як Маск ву ней кiм пло там 

ага ра дзiць i ду маць: крый бо жа, урад 

за ра зiц ца. I па ча лi зда лёк», — iра нiч на 

за ўва жыў бе ла рус кi лi дар.

Ён упэў не ны: з вi ру са мi трэ ба 

зма гац ца па сут нас цi, пра фе сiй на, 

кроп ка ва. Прэ зi дэнт вы ка заў здзiў-

лен не тым, што ра сiй скi бок бяс плат-

на пра па на ваў Бе ла ру сi тры ты ся чы 

тэс таў. У Мi нiс тэр стве ахо вы зда роўя 

та кой даб ра чын нас цi на ват не зра-

зу ме лi. А ўсход няя су сед ка рас тлу-

ма чы ла: для аба ро ны на гра нi цы з 

Поль шчай.

«Са праў ды, мы гэ та ро бiм (кант-

роль тых, хто ўяз джае. — «Зв.») ужо 

два ме ся цы амаль, як толь кi сiг нал 

пай шоў. На ўсiх гра нi цах, акра мя Ра-

сii, пра вя ра ем лю дзей. Вось яны нас 

пра спан сi ра ва лi, пры зна лi, што мы гэ-

та ро бiм пра вiль на», — рас тлу ма чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. На агуль най 

за ход няй гра нi цы i трэ ба бы ло зра бiць 

ак цэнт за мест та го, каб за кры ваць мя-

жу з Бе ла рус сю, упэў не ны лi дар краi-

ны. Ка лi Ра сiя са ма пры зна ла сваю 

сi ту а цыю скла да най, ла гiч на бы ло б 

ад на шай кра i ны ча каць бо я зi, што 

вi рус пры вя зуць ад туль.

«Вы ж ча го ба i це ся Бе ла ру сi? 

Гэта ж не той ве лi зар ны мядз ведзь! 

Пры та кiм на шым кант ро лi i стаў лен нi 

да гэ тай праб ле мы — да вай це ра зам 

гэ та ра бiць. Не. За кры лi. Ну што ж, 

iх спра ва. Мы му сiм сён ня вы зна чыц-

ца, што нам ра бiць у гэ тай сi ту а цыi, 

каб не па цяр пе лi нi лю дзi, нi эка но-

мi ка: за год 110 мiль ё наў тон гру зу 

пе ра мяс цi ла ся тран зi там! Чым ду ма-

лi лю дзi, ка лi пры ма лi та кiя ра шэн-

нi?» — не ра зу мее Прэ зi дэнт.

Ён прад ба чыць ве лi зар ныя чэр гi 

фур, не за да во ле насць лю дзей, ня-

зруч насць для бе ла ру саў у Ра сii i ра-

сi ян у Бе ла ру сi... Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пла нуе па тэ ле фо не аб мер ка ваць 

праб ле му з ра сiй скiм ка ле гам Ула дзi-

мi рам Пу цi ным. Па ды ход адзiн: лю-

дзi па цяр пець не па вiн ны. Ад па вед ны 

комп лекс мер лi дар кра i ны да ру чыў 

вы пра ца ваць ра зам з ура дам.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.
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