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Бам бар дзі роў шчы кі ЗША пра вя лі 
шы ро ка маш таб ную гла баль ную апе ра цыю

Аме ры кан скія стра-
тэ гіч ныя бам бар дзі роў-
шчы кі, якія вы ле це лі з 
авія баз у Еў ро пе і ЗША 
ва ўза е ма дзе ян ні са 
зні шчаль ні ка мі кра ін — 
чле наў НА ТА, здзейс ні лі 
ма са выя па лё ты ва Ус-

ход няй Еў ро пе і ў за ход няй част цы Ці ха га акі я на. Аб гэ тым 
па ве да мі ла Еў ра пей скае ка ман да ван не Уз бро е ных сіл 
ЗША. Па вод ле да дзе ных за ход ніх ма ні то рын га вых сай-
таў, у пры ват нас ці, быў за фік са ва ны па лёт стра тэ гіч на га 
бам бар дзі роў шчы ка B-52H, здоль на га нес ці ядзер ную 
зброю, па блі зу Ле нін град скай воб лас ці ў ра ё не Фін ска га 
за лі ва і Эс то ніі. У апе ра цы ях пры ня лі ўдзел ВПС Ка на ды, 
Нар ве гіі і Вя лі ка бры та ніі. 

Італь ян цы на рэ фе рэн ду ме вы ка за лі ся 
за ска ра чэн не мес цаў у пар ла мен це

Аб гэ тым па ве да мі ла 
вы дан не іl Fatto Quotіdіano. 
За та кую рэ фор му вы ка-
за ла ся ка ля 70 пра цэн таў 
тых, хто пра га ла са ваў. 
Та кім чы нам, з на ступ ных 
вы ба раў у па ла це дэ пу та-

таў бу дзе 400 ча ла век за мест ця пе раш ніх 630. У се на це 
за ста нец ца 200 мес цаў (ця пер іх — 315). Пы тан не аб 
ска ра чэн ні мес цаў у пар ла мен це да во лі даў но аб мяр-
коў ва ец ца ў Іта ліі. Мяр ку ец ца, што та кія ме ры да зво ляць 
дзяр жа ве сэ ка но міць гро шы і за бяс пе чыць больш эфек-
тыў нае кі ра ван не кра і най.

Deutsche Bank па ве да міў аб па да зро ных 
здзел ках на трыль ён еў ра

Рэ за нанс ная пуб лі ка-
цыя Між на род ным кан-
сор цы у мам жур на ліс-
таў (ІCІJ) да дзе ных аб 
па да зро ных бан каў скіх 
апе ра цы ях з сак рэт на га 
дасье Упраў лен ня ЗША 
па су праць дзе ян ні фі нан са вым зла чын ствам (FіnCEN) 
не абы шла бо кам Deutsche Bank, па ве да мі лі ня мец кія 
СМІ. Бан кі, якія вя лі біз нес у ЗША з 2000-га па 2017-ты, 
па ве да мі лі FіnCEN аб па да зро ных здзел ках на агуль ную 
су му ў $2 трлн (1,68 трлн еў ра). Амаль дзве тра ці ны гэ тай 
су мы (1,09 трлн еў ра) прый шлі ся на апе ра цыі ў Deutsche 
Bank, па ве да мі ла Deutsche Welle. Гла баль ная інф ра струк-
ту ра гэ та га бан ка вы ка рыс тоў ва ла ся для ад мы ван ня 
гро шай на пра ця гу больш доў га га пе ры я ду і ў больш 
шы ро кіх маш та бах, чым лі чы ла ся ра ней, па ве дам ля юць 
Sьddeutsche Zeіtung і ме ды я кам па ніі NDR і WDR. Акра мя 
та го, сіс тэ мы бяс пе кі Deutsche Bank не вы кон ва лі свае 
функ цыі, сцвяр джа юць след чыя.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Iгар БУ ЗОЎ СКI: 

«Трэ ба бе раг чы 
са мае да ра гое, што мы ма ем»

Кла па цiц ца пра дзя цей i аба ра няць iх ад уся ка га 

ро ду па гроз, зда ва ла ся б, на ту раль ны за кон пры-

ро ды, важ насць яко га нi ко му не трэ ба тлу ма чыць. 

Але, як па каз вае прак ты ка, ча сам жыц цё ўно сiць 

свае ка рэк ты вы i сiс тэ ма дае збой... I та ды ўжо 

спра бу еш зра зу мець, хто мо жа аба ра нiць пра вы 

дзi ця цi, i ад каз насць баць коў цi дзяр жа вы тут боль-

шая. Па ад ка зы на не ка то рыя пы тан нi, што не па ко-

яць сён ня гра мад скасць, «Звяз да» звяр ну ла ся да 

чле на На цы я наль най ка мi сii па па вах дзя цей Iга ра 

Бу зоў ска га.

— Iгар Iва на вiч, акрэс лi це, якiя за раз най больш 

вост рыя праб ле мы ёсць у на шай кра i не, што да ты-

чац ца тэ мы па ру шэн ня пра воў дзя цей?

— У цэнт ры ўва гi тых, хто на ўзроў нi дзяр жа вы i ў ко лах 
не абы яка вых гра ма дзян не па ко iц ца i зай ма ец ца праб ле-
ма мi дзя цiн ства, пад трым кi i вы ха ван ня дзя цей, сён ня па-
ра ней ша му вост ра гу чаць шмат лi кiя тэ мы, ак ту аль ныя не 
толь кi для боль шас цi кра iн све ту. Мы жы вём у гла баль ным 
све це i зна хо дзiм ся ў вя лi кай геа па лi тыч най пра сто ры, 
якая на ўпрост цi ўскос на за кра нае та ко га ро ду праб ле ма мi 
i на ша гра мад ства. Та му тэ мы гвал ту ў сям'i, рас паў сюдж-
ван не нар ко ты каў, са цы яль на не бяс печ ныя ўмо вы — з'яў-
ля юц ца ак ту аль ны мi i для нас. На ша На цы я наль ная ка мi сiя 
па пра вах дзя цей пра цуе над тым, каб аба ра нiць дзя цей 
ад усiх згуб ных рэ чаў та ко га ха рак та ру.

— Ска жы це, у свят ле аб вост ра на га па лi тыч на га 

су праць ста ян ня, якое мы на зi ра ем апош нiя ме ся цы 

ў Бе ла ру сi, як аба ра нiць дзя цей ад уцяг ван ня ў гэ тыя 

па дзеi?

— Ка лi кан крэт на па зга да най сi ту а цыi, то так, у нас 
за раз ак тыў на пра хо дзяць пра цэ сы гра мад ска-па лi тыч-
ныя, звя за ныя з вы бар чай кам па нi яй кi раў нi ка дзяр жа вы. 
I ад бi так яны зна хо дзяць у роз ных плос кас цях з за кра нан-
нем эка на мiч ных, са цы яль ных, мiж на род ных пы тан няў. 
Апош нiм ча сам да нас звяр та юц ца прад стаў нi кi гра мад скiх 
ко лаў, баць кi з абу рэн ня мi, што ба чаць па СМI, у iн тэр нэ це 
i на ву лi цы, як удзель нi кi не санк цы я на ва ных ак цый уцяг-
ва юць дзя цей, пад лет каў у сваю дзей насць, аль бо дзе цi 
ту ды трап ля юць з-за ад сут нас цi на леж на га кант ро лю з 
бо ку да рос лых. I ў гэ тай сi ту а цыi па няц це ад каз нас цi ўжо 
рас паў сюдж ва ец ца не толь кi за сва iх дзя цей, але i за дзя-
цей у гра мад стве ў цэ лым. Бо iх iн та рэ сы i пра вы ў на шай 
кра i не аба ра ня юц ца за ко нам.

На жаль, мы ўжо ў сва ёй кра i не ба чы лi, якiя на ступ-
ствы мо гуць мець ма са выя не санк цы я на ва ныя ме ра пры-
ем ствы, якiя по тым пе ра тва ра юц ца ў на тоўп. I якi мi на-
ступ ства мi яны ад гук ну лi ся для асоб ных сем' яў. То-бок, 
у такiх сi ту а цы ях пы тан не за бес пя чэн ня фi зiч най бяс пе-
кi — перша чар го вае. I тут яшчэ важ на па мя таць пра тое, 
што ёсць ма раль ная, псi ха ла гiч ная не бяс пе ка, якая ўзнi кае 
ў ат мас фе ры на тоў пу. Дзi ця чая псi хi ка яшчэ ня ста лая для 
ўспры ман ня iн фар ма цыi, тым больш той, дзе пры сут нi ча-
юць псi хоз i агрэ сiя, маг чы ма, не кант ра лю е мыя па во дзi ны 
лю дзей. Асаб лi ва, ка лi яны зна хо дзяц ца на мя жы з за ко-
нам i тым больш, ка лi яго па ру ша юць.

Та му мы пры не аб ход нас цi бу дзем iнi цы i ра ваць раз-
гляд та кiх вы пад каў i пры маць не аб ход ныя ме ры. Каб, як 
мi нi мум, на пра ва вым уз роў нi ў тых, хто ня се ад каз насць 
за дзi ця, бы ло ўсве дам лен не ўсiх ры зы к i на ступ стваў. 
Хо чац ца, каб лю дзi ра зу ме лi, што та кiя па во дзi ны i не аб-
ду ма ныя дзе ян нi нель га да пус каць. Гэ та за ба ра ня ец ца 
за ко нам i ты мi нар ма ты ва мi, якiя аба ра ня юць сён ня на-
шых дзя цей.

— У прэ се гу ча ла iн фар ма цыя, што та кiя па во дзi ны 

баць коў бу дуць атрым лi ваць пра ва вую ацэн ку. Якiя 

мо гуць быць на ступ ствы?

— Ду маю, ра шэн нi бу дуць пры мац ца, зы хо дзя чы з та го, 
як пра цяг нуць склад вац ца аб ста вi ны. Па куль што мы фiк-
су ем гэ тыя вы пад кi, на зi ра ю чы за па дзея мi, i ра зу ме ем, 
што тут нель га ся дзець склаў шы ру кi. Пэў ныя ра шэн нi 
ўжо пры ма юц ца i ра бо та вы кон ва ец ца ка мi сi яй. Ця пер 
пра во дзiц ца шы ро кае iн фар ма ван не баць коў i гра мад-
скас цi на конт гэ тых аб ста вiн. Ка лi спат рэ бiц ца, то, ма быць, 
трэ ба бу дзе гра мад скас цi (якая аба ра няе пра вы i iн та рэ сы 
дзя цей i пад лет каў на ўсiх уз роў нях) i не па срэд на ка мi сii 
пры маць больш ра ды каль ныя ме ры па пры цяг нен нi да 
ад каз нас цi. Бо, на ват улiч ва ю чы па зi цыю не ка то рых «гэта 
маё дзi ця, та му што ха чу, тое i раб лю», ёсць па няц це гра-
мад ства, якое сён ня па вiн на ба ра нiць дзя цей i iх пра вы. 
I гэ та да ты чыц ца не толь кi ней кiх рэ чаў, якiя звя за ны з 
вы ха ван нем, аду ка цы яй, але i са зда роў ем фi зiч ным i 
псi ха ла гiч ным. Кла па цiц ца пра гэ та — пра мы аба вя зак 
дзяр жа вы. Бо тое, што ад бы ва ец ца сён ня, прос та па-за 
ме жа мi ра зу мен ня баць коў, якiя за не па ко е ны спа кой ным i 
нар маль ным фар мi ра ван нем сва iх дзя цей, iх вы ха ван нем 
як асоб. Пе рад ва чы ма ста яць эпi зо ды, якiя па вiн ны бы лi б 
хай па нуць на эмо цы ях, i яны да сяг ну лi сва ёй мэ ты, дзе ма-
цi тры мае дзi ця за ру ку, i тое пла ча, а яна пе рад пра ва ахоў-
нi ка мi эма цы я наль на ад стой вае ней кую сваю гра мад скую 
па зi цыю. Ка лi ўзнiк ла ў гэ тым рэ чы шчы не па ра зу мен не 
та ко га ро ду, дзе ёсць па гро за бяс пе цы i зда роўю дзя цей, 
зна чыц ца бу дзем звяр тац ца да за ка на даў чай ба зы, каб 
ад стой ваць iх iн та рэ сы.

Я сам баць ка i доб ра ра зу мею, што нi дзе акра мя сям'i 
дзi ця не атры мае леп ша га вы ха ван ня i больш ува гi i цяп ла, 
але ёсць ме жы, якiя нель га пе ра хо дзiць. I вар та перш за 
ўсё ду маць пра сва iх дзя цей. Трэ ба бе раг чы са мае да ра-
гое, што мы ма ем.

Су стрэ ча гу бер на та ра Пры мор-

ска га краю Але га Ка жа мя кі з 
Аляк санд рам Лу ка шэн кам — 
свое асаб лі вы раз ві таль ны акорд 
бе ла рус кай ка ман дзі роў кі, якая 
па ча ла ся 19 ве рас ня. За не каль кі 
дзён да лё каў сход нія гос ці на ве-
да лі ма шы на бу даў ні чыя і хар чо-
выя прад пры ем ствы Ма гі лёў шчы-
ны, пра вя лі пе рагаворы з кі раў-
ніц твам Саў мі на, Мі ніс тэр ствам 
сель скай гас па дар кі Бе ла ру сі і 
за ві та лі на флаг ма ны ста ліч най 
цяж кай пра мыс ло вас ці — МТЗ, 
«Амка дор», «Бел ка мун маш».

Гэ та пер шы ві зіт у на шу кра і ну кі-
раў ні ка Пры мор'я за не каль кі га доў, 
але да лё ка не пер шы для Але га Ка-
жа мя кі. На шча дак бе ла рус кіх пе ра ся-
лен цаў раз ві ваў рэ гі я наль ныя су вя зі 

Бела ру сі і Ра сіі на па са дзе гу бер на тара 
Амур скай, Са ха лін скай аб лас цей, за 
што ле тась атры маў з рук Аляк сандра 
Лука шэн кі ор дэн Па ша ны.

Прэ зі дэнт на зваў кі раў ні ка Пры-
мор'я «заў сё ды жа да ным гос цем у 
Бе ла ру сі», да даў шы, што дзе б Алег 
Ка жа мя ка ні пра ца ваў, Бе ла русь бу дзе 
ра біць усё, што не аб ход на для су пра-
цоў ніц тва.

Па сло вах Прэ зі дэн та, «Ма гі лёў-
шчы на су пра цоў ні чае на пра мую з да-
лё каў сход нім кра ем. Ні чо га, ка лі Ма-
гі лёў шчы на ад гэ та га атры мае ней кі 
пры рост — гэ та бу дзе на ка рысць усёй 
дзяр жа ве», — да даў кі раў нік кра і ны.

Ён пад крэс ліў, што, не за леж на ад 
геа гра фіі, бе ла ру сы не раз гля да юць 
Ула дзі вас ток як чу жы го рад: «Мы час-
та ўспа мі на ем пра сваю Ай чы ну ад 

Брэс та да Ула дзі вас то ка. Так што вы 
жы вя це ў на шай Ай чы не, і мы заў сё-
ды бу дзем раз ві ваць су пра цоў ніц тва ў 
гэ тым пла не».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў 
да па мо гу ў бу даў ніц тве кас ма дро-
ма «Ус ход ні». «Мы вель мі ўваж лі ва 
за раз па ды дзем яшчэ раз да гэ та га 
аб' ек та. І прэ зі дэнт Ра сіі мя не пра сіў 
па гля дзець. Мне ха це ла ся б паў дзель-
ні чаць у бу даў ніц тве гэ та га кас ма дро-
ма, па ка заць на шы маг чы мас ці і на 
што здоль ныя бе ла рус кія бу даў ні кі. 
Я га то вы пе ра кі нуць ту ды трэст ці два. 
Га лоў нае, каб мы да мо ві лі ся пра су-

пра цоў ніц тва, і мно гае мы мо жам 

зра біць на гэ тым кас ма дро ме. Пры 
тым, па цэ нах і якас ці нас там на ўрад 
ці на ват япон цы або ка рэй цы пе ра сяг-
нуць», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Га лоў нае, каб мы да мо ві лі ся 
пра су пра цоў ніц тва, 

і мно гае мо жам зра біць»
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пра вёў пе ра гаворы 
з гу бер на та рам Пры мор ска га краю

Па сло вах кі раў ні ка Бе-
ла ру сі, прэ зі дэнт Ра сіі на су-
стрэ чах вель мі шмат ува гі 
на дае Пры мор ска му краю 
і на стой вае, каб Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па бы ваў у тых 
мяс ці нах. Сваё па да рож жа 
па Да лё кім Ус хо дзе Прэ зі-
дэнт на шай кра і ны мяр куе 
па чаць з кас ма дро ма, ка лі 
там бу дуць пра ца ваць бе ла-
рус кія ра бо чыя.

Бе ла ру сы га то вы ўдзель-
ні чаць не толь кі ў па стаў ках 
тэх ні кі, але і ў яе га ран тый-
ным і сэр віс ным аб слу гоў-
ван ні. «Мы га то выя тут і па 

фі нан са ван ні вы гад ныя 

ўмо вы пра па на ваць, як мы 

гэ та звы чай на ро бім. Элект-
рыч ныя аў то бу сы, МАЗы, 
трам ваі, тра лей бу сы — 
вель мі вя лі кі ў нас у гэ тым 
во пыт. І на га заматорным 

па лі ве мы мо жам пра па на-
ваць аў то бу сы», — за пэў ніў 
кі раў нік кра і ны.

Да лё ка му Ус хо ду вя до-
мыя маг чы мас ці Бе ла ру сі 

ў сель скай гас па дар цы, бо 
з гэ та га не ка лі і па ча ло ся 
су пра цоў ніц тва. Вы каз ваў 
ін та рэс да гэ та га і прэ зі дэнт 
Ра сіі Пу цін.

«Я яму ка жу: вы ў Кі таі 
куп ля е це пра дук ты хар-
ча ван ня. Не аб ход на свае 
ства раць, — звяр нуў ува гу 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.— 
Мы га то выя ў гэ тым кі рун ку 
пра ца ваць і ў сель скай гас-
па дар цы, і па на сен ні, і ага-
род ніц тве, і пла да вод стве».

Пра па на ваў Прэ зі дэнт і 
ай чын ны па са дач ны ма тэ-
ры ял для са доў, каб пака-

заць ін шым кра і нам, «што 
са мі ўсё мо жам». Га то вы бе-
ла ру сы па стаў ляць у Пры-
мор'е і сваю мя са-ма лоч ную 
пра дук цыю, дзі ця чае хар ча-
ван не, як гэ та ро біць Кі тай.

«У мя не ня ма не аб ход нас-
ці вас у не чым за пэў ні ваць. 
Мы з ва мі даў нія сяб ры. Лі-
чы це, што мы сяб ры на заў-
сё ды і гэ та спра ва го на ру, 
што мы бу дзем пра ца ваць у 
Пры мор'і і су пра цоў ні чаць з 
ва мі», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся да 
гу бер на та ра Пры мор'я.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

 Ка мен та рый у тэ му

Алег Ка жа мя ка па ве да міў, што дэ ле-

га цыя з Да лё ка га Ус хо ду пры бу дзе 

на вы стаў ку «Бе ла гра» (прой дзе з 

29 ве рас ня да 4 каст рыч ні ка).

У раз мо ве з жур на ліс та мі гу бер на тар 
за явіў, што не аб ход на па шы раць зна ём-
ства на ўзроў ні кі раў ні коў прад пры ем-
стваў, раз ві ваць прад стаў ніц тва Бе ла ру сі 
ў краі. «Мы аба зна чы лі кан крэт ныя пра гра-
мы, звя за ныя з па стаў кай бе ла рус кіх сель-
гас та ва раў для жы ха роў Пры мор'я, та го, 
што мы не вы пус ка ем, — сы ры, мас ла, 
мя са. Гэ та важ на для школь на га хар ча ван-
ня, каб дзе ці елі якас ныя пра дук ты. Та му 

ў «Бе ла гра» бу дуць пры маць удзел на шы 
ганд лё выя сет кі, тыя, хто за бяс печ вае дзі-
ця чым хар ча ван нем на шы шко лы, дзі ця-
чыя са ды», — да даў Алег Ка жа мя ка.

За ку пяць для Пры мор'я і на шы элект-
ро бу сы, а бе ла рус кія бу даў ні кі, маг чы ма, 
бу дуць пра ца ваць у гэ тым ра сій скім рэ гіё-
не над са цы яль ны мі аб'ек та мі.

«Мы да мо ві лі ся, што ў ліс та па дзе прад-
стаў ні кі вы твор цаў з Бе ла ру сі на ча ле з 
Ле а ні дам Зай цам, гу бер на та рам Ма гі лёў-
скай воб лас ці (вы зна ча ны кі раў ні ком гру-
пы па ра бо це з Пры мор' ем) вы едуць, каб 
на мес цы рас пра ца ваць да рож ную кар ту 
і да лей ра біць кро кі па па ве лі чэн ні ганд-
лё ва-эка на міч ных су вя зяў», — па ве да міў 
Алег Ка жа мя ка.

Та ва ра аба рот Бе ла ру сі і Пры мор ска га краю са сту-

дзе ня па лі пень склаў сё ле та 9,1 міль ё на до ла раў. Ён 

па вя лі чыў ся ў па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 

2019 го да амаль на 18 пра цэн таў. Саль да ста ноў-

чае ў 7,5 міль ё на. Ас но ва экс пар ту — гру за выя аў то, 

«ма лоч ка». У рэ гі ё не ад сут ні ча юць пра мыя та ва ра-

пра вод ныя сет кі бе ла рус кіх прад пры ем стваў. Па-

стаў кі та ва раў на род на га спа жы ван ня рэа лі зу юц ца 

пра мы мі да га во ра мі куп лі-про да жу, праз ап то выя 

струк ту ры-па срэд ні кі, дзей ні чае ды лер ская сет ка па 

рэа лі за цыі пра дук цыі ма шы на бу да ван ня.

Мер ка ван неМер ка ван не
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