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Уз бро е ныя сі лы Ба лі віі пры зна лі 
се на та ра Ань ес вы ка наў цам 
аба вяз каў прэ зі дэн та

Прад стаў ні кі 

вы шэй ша га ка-

ман да ван ня Уз-

бро е ных сіл (УС) 

Ба лі віі пры зна лі 

дру го га ві цэ-спі-

ке ра па ла ты се-

на та раў (верх няй па ла ты пар ла мен та) Жа-

нін Ань ес ча со вым кі раў ні ком дзяр жа вы і 

вы ка за лі ёй сваю пад трым ку. 

Пра гэ та га во рыц ца ў за яве ка ман ду-

ю ча га ба лі вій скі мі УС Уіль ям са Ка лі ма на, 

апуб лі ка ва най у га зе це Раgіnа Sіеtе. Ра-

ней Ань ес аб вяс ці ла, што бя рэ на ся бе 

вы ка нан не аба вяз каў прэ зі дэн та, і абя ца-

ла як ма га хут чэй пра вес ці но выя вы ба-

ры кі раў ні ка дзяр жа вы. Да гэ та га па ла та 

се на та раў шмат на цы я наль най за ка на-

даў чай асамб леі (пар ла мен та) Ба лі віі не 

змаг ла са браць кво рум для пра вя дзен ня 

па за чар го ва га па ся джэн ня, склі ка на га для 

аб мер ка ван ня па лі тыч на га кры зі су. Бы лы 

прэ зі дэнт Эва Ма ра лес, які пе ра браў ся ў 

Мек сі ку, дзе яму да лі па лі тыч ны пры ту лак, 

асу дзіў ра шэн не Ань ес, ад зна чыў шы, што 

яно бы ло пры ня та «ў ася род дзі са ўдзель-

ні каў і пры пад трым цы ўзбро е ных сіл і па-

лі цыі, якія ду шаць на род».

WР: Трамп пра па на ваў Эр да га ну 
здзел ку на 100 міль яр даў 
до ла раў

Прэ зі дэнт 

З Ш А  Д о -

нальд Трамп 

пра па на ваў 

ту рэц ка му лі-

да ру Рэ джэ пу 

Та і пу Эр да-

га ну ганд лё вую здзел ку на $100 млрд 

з вы гад ны мі для рэс пуб лі кі ўмо ва мі, а 

так са ма да па мо гу ў вы ра шэн ні сі ту а цыі 

ва кол санк цый, якія Ва шынг тон па ві нен 

увес ці су праць Ан ка ры ў су вя зі з куп ляй 

ра сій скіх зе ніт ных ра кет ных сіс тэм (ЗРС) 

С-400. Пра гэ та па ве да мі ла га зе та Thе 

Wаshіngtоn Роst. Па звест ках яе кры ніц у 

ва шынг тон скай ад мі ніст ра цыі, Трамп на 

мі ну лым тыд ні ад пра віў Эр да га ну ліст, пе-

ра лі чыў шы гэ тыя пра па но вы, якія па він ны 

па слу жыць па ляп шэн ню аме ры ка на-ту-

рэц кіх ад но сін. 

Як па ве да мі ла кры ні ца вы дан ня, ця пер 

ва шынг тон ская ад мі ніст ра цыя на стой вае 

на тым, што С-400 «не ўвод зяц ца ў экс плу а -

та цыю», каб яны не маг лі «мець до ступ

да срод каў ка му ні ка цыі і аба ро ны аме ры-
кан ска га F-35». У та кім вы пад ку Ан ка ра 
мо жа вяр нуц ца да пра гра мы ства рэн ня 
шмат мэ та вых зні шчаль ні каў F-35 і па збег-
нуць аб ме жа ван няў.

У Ве не цыі рэ корд ная па вод ка, 
ёсць ах вя ры

Два ча ла ве кі ста лі ах вя ра мі не па га дзі, 
якая аб ры ну ла ся на Ве не цыю і су сед нія 
з ёй аст ра вы, па ве да мі лі мяс цо выя СМІ. 
Ра ней га рад скія ўла ды па ве дам ля лі, што 
ўзро вень ва ды да сяг нуў 187 сан ты мет раў. 
Пас ля рэ корд ных 194 сан ты мет раў у 1966 
го дзе гэ та дру гі ўзро вень у гіс то рыі. Па-
вод ка вы шэй за 140 сан ты мет раў за лі вае 

90 пра цэн таў го ра да. 

Ця пе раш няя аquа аltа («вы со кая ва да») 

пры вя ла да сур' ёз най шко ды для го ра да: 

у сац сет ках рас паў сюдж ва юц ца здым кі 

вы кі ну тых на на бя рэж ныя рач ных трам-

ва яў ва па рэ та і ло дак. За топ ле ны ўвесь 

гіс та рыч ны цэнтр: ва да за поў ні ла на ват 

крып ту ба зы лі кі Сан-Мар ка. За кры тыя 

шко лы, га ра джан про сяць не па кі даць 

да мы. На зі ра юц ца пе ра боі з тэ ле фон най 

су вяз зю. Мэр Ве не цыі Лу і джы Брунь я ра ў 

пры лі ве і за ле вах аб ві на ва ціў гла баль нае 

па цяп лен не. Мэ рыя па пра сі ла жы ха роў і 

мяс цо выя прад пры ем ствы за да ку мен та-

ваць пры чы не ную не па гад дзю шко ду. 

Фе но мен «вы со кай ва ды» ха рак тэр ны 

для Ве не цыі, раз ме шча най на не каль кіх 

аст ра вах у ла гу не Ад ры я тыч на га мо ра. Ён 

звя за ны з па вы шэн нем уз роў ню мо ра, што 

зда ра ец ца, як пра ві ла, во сен ню і вяс ной і 

за ле жыць ад ме сяч ных цык лаў і пры лі ваў. 
Пэў ныя клі ма тыч ныя з'я вы, та кія як моц ныя 
даж джы, мо гуць пры во дзіць да аб васт рэн-
ня ста но ві шча. У да дзе ным вы пад ку гэ та му 
спры я ла даждж лі вае на двор'е і пэў ны ве-
цер з мо ра. Ад на ча со ва ўла ды паў днё вых 
ра ё наў Іта ліі аб' яві лі аб па вы шэн ні не бяс пе-
кі па во дак у су вя зі з не па гад дзю. У Не апа лі 
бы ло вы ра ша на за крыць шко лы, а так са ма 
га рад скія пар кі пас ля пра гно заў аб моц ным 

штар ма вым вет ры.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Рэагаванне ажыццяўляецца планава

Мі ністр па ве да міў, што 

мае мес ца знач ная ак ты ві-

за цыя ва ен най дзей нас ці ў 

Еў ро пе, у тым лі ку ў су меж-

ных з Бе ла рус сю кра і нах, 

пе рад ае Бел ТА. Пад час пра-

во дзі мых За ха дам апе ра цый 

«Ат лан тыч ная ра шу часць» і 

«Уз моц не ная пе ра да вая 

пры сут насць» вай ско вы кан-

тын гент НА ТА і ЗША, раз ме-

шча ны на ра та цый най асно-

ве на тэ ры то рыі су меж ных 

з Бе ла рус сю дзяр жаў, за 

апош нія шэсць га доў па вя-

лі ча ны ў 13 ра зоў — з 550 

ча ла век да больш чым ся-

мі ты сяч, коль касць адзі нак 

уз бра ен ня і тэх ні кі вы рас ла 

ў пяць ра зоў. З 25 ты сяч да 

40 ты сяч ча ла век па вя лі ча-

на коль касць сіл пер ша чар-

го ва га за дзей ні чан ня НА ТА. 

Ак тыў на рэа лі зу юц ца пла ны 

па ўзмац нен ні аме ры кан скай 

гру поў кі вой скаў ва Ус ход-

няй Еў ро пе.

З ся рэ дзі ны каст рыч ні ка 

бя гу ча га го да на лі тоў скай 

тэ ры то рыі за 15 кі ла мет раў 

ад бе ла рус кай гра ні цы раз-
ме шча ны тан ка вы ба таль ён 
су ха пут ных вой скаў ЗША 
(500 ва ен на слу жа чых, 29 
тан каў «Аб рамс», 25 БМП 

«Брэд лі») пад час апе ра цыі 

«Ат лан тыч ная ра шу часць». 

Гэ та зна чыць, што ўпер шы-

ню ка ля гра ні цы Бе ла ру сі 

раз ме шча на аме ры кан ская 

бро не тэх ні ка. «Зра зу ме-

ла, што га вор ка не ідзе пра 

агрэ сію, гэ та не пра мая ва-

ен ная па гро за. Але ві да воч-

ным фак там з'яў ля ец ца рост 

ва ен най не бяс пе кі для кра і-

ны», — ад зна чыў мі ністр.

Акра мя та го, Злу ча ныя 

Шта ты пра цяг ва юць рас пра-

цоў ваць ва ры ян ты ства рэн-

ня і выкарыстання буй ных 

між ві да вых гру по вак вой-

скаў ва Ус ход не-Еў ра пей-
скім рэ гі ё не. Ад па вед ныя 
пы тан ні пла ну ец ца ад пра-
ца ваць на ма ю чым ад быц ца 

шмат на цы я наль ным ву чэн ні 

«Аба рон ца Еў ро пы — 2020», 

якое прой дзе на тэ ры то рыі 

дзе ся ці дзяр жаў, у тым лі ку 

Поль шчы і кра ін Бал тыі. За-

яў ле ная коль касць пры цяг-

ну та га аса біс та га скла ду — 

ка ля 37 ты сяч ча ла век, 

20 ты сяч з якіх — ва ен на слу-

жа чыя ЗША.

Асноў най мэ тай ме ра пры-

ем ства з'яў ля ец ца прак тыч-

ная ад пра цоў ка пы тан няў 

пе ра кі дан ня аме ры кан ска га 

агуль на вай ско ва га злу чэн ня 

ў Еў ро пу, а так са ма пра вер-

ка га тоў нас ці і маг чы мас цяў 

ад па вед най інф ра струк-

ту ры еў ра пей скіх дзяр жаў 

пры няць і раз мяс ціць вой-

скі ўзмац нен ня. Пры гэ тым 

узбра ен не і ва ен ная тэх ні ка 

бу дуць да стаў ле ны ў ра ё ны 

пра вя дзен ня ву чэн ня як з тэ-

ры то рыі ЗША, так і з мес цаў 

па пя рэд ня га за хоў ван ня на 

тэ ры то рыі еў ра пей скіх кра ін. 

Ву чэн не фак тыч на з'яў ля ец-

ца пра меж ка вым эта пам у 

комп лекс най ацэн цы ме ра-

пры ем стваў па па вы шэн ні 

так зва най ва ен най ма біль-

нас ці, якія рэа лі зу юц ца з 

2016 го да.

За апош нія пяць га доў 

коль касць ву чэн няў аль ян-

су ка ля бе ла рус кіх гра ніц і 

за дзей ні ча на га ў іх аса біс-

та га скла ду ўзрас ла больш 

чым удвая. Па ра лель на з 

пры ёмам кан тын ген таў у 

су меж ных дзяр жа вах удас-

ка наль ва ец ца ва ен ная інф-

ра струк ту ра, пры чым пры я-

ры тэт ад да ец ца ма дэр ні за-

цыі па лі го наў і аэ ра дро маў, 

пры ма юц ца да ку мен ты, якія 

спра шча юць па ра дак раз-

горт ван ня і пе ра мя шчэн ня 

вой скаў НА ТА ў ме жах Еў-

ра са ю за. «Так са ма іс тот-

на па вя лі ча ны вы дат кі на 

аба ро ну. За апош нія пяць 

га доў ва ен ныя асіг на ван -

ні Поль шчы вы рас лі на 

30 пра цэн таў, Літ вы — амаль 

у 2,5 ра за, Лат віі — у тры ра-

зы», — кан ста та ваў Анд рэй 

Раў коў.

Ва ўмо вах аб васт рэн ня 

су праць ста ян ня па лі ніі Ус-

ход — За хад Бе ла русь рэа-

лі зуе па лі ты ку, за сна ва ную 

на кан крэт ных пры яры тэ тах. 

«Ад на ча со ва мы вы му ша ны 

рэ ага ваць на ак ты ві за цыю 

ва ен най дзей нас ці ў Еў ро-

пе, у тым лі ку не па срэд на 

ка ля на шых гра ніц. Пры чым 

га вор ка не ідзе аба вяз ко ва 

пра сі мет рыч ныя ад ка зы, — 

пад крэс ліў мі ністр. — Мы 

бы лі га то выя да па доб на га 

раз віц ця ва ен на-па лі тыч на-

га ста но ві шча. Та му рэ ага-

ван не ажыц цяў ля ец ца пла-

на ва».

Па цвер джан не та му, па 

сло вах кі раў ні ка Мі на ба ро-

ны, — бу даў ніц тва і раз віц цё 

Уз бро е ных Сіл як па ста ян ны 

пра цэс, асна шчэн не перс-

пек тыў ны мі і ма дэр ні за ва ны-

мі ўзо ра мі ўзбра ен ня і тэх ні-

кі, пад рых тоў ка вой скаў да 

вы со ка ма неў ра ных ма біль-

ных дзе ян няў, пры яры тэт нае 

раз віц цё ВПС і вой скаў СПА, 

ра кет ных вой скаў, сіл спе-

цы яль ных апе ра цый і ін шых 

кі рун каў, што рэа лі зу юц ца 

кра і най на пра ця гу двух дзе-

ся ці год дзяў. Яшчэ ў 2007-м 

бы ло пры ня та ра шэн не аб 

ства рэн ні пад раз дзя лен няў 

рэ ага ван ня з вы со кай сту-

пен ню га тоў нас ці. Ство ра ныя 

сі лы не ад клад на га рэ ага ван-

ня і сі лы хут ка га раз горт ван-

ня. Гэ ты кам па нент ёсць як у 

су ха пут ных вой сках, так і ў 

ВПС і вой сках СПА.

Акра мя та го, да дат ко-

ва бу дуць пры ня ты ме ры 

па ўзмац нен ні дзяр жаў най 

гра ні цы і па вя лі ча на коль-

касць су ха пут на га кан тын-

ген ту вой скаў на лі тоў скім 

на прам ку. У 2020 го дзе бу-

дуць уне се ны ка рэк ты вы ў 

пла ны пры мя нен ня РГВ(С) 

Бе ла ру сі і Ра сіі. Ак ту аль-

ным з'яў ля ец ца пры няц це 

Кан цэп цыі ін фар ма цый най 

бяс пе кі Бе ла ру сі. Ва ен нае 

ве дам ства бра ла ўдзел у яе 

пад рых тоў цы і ўнес ла шэ раг 

фун да мен таль ных пра па ноў, 

на кі ра ва ных на за бес пя чэн-

не аба ро ны ін фар ма цый ных 

і ін фар ма цый на-тэх ніч ных 

сіс тэм.

Бяс пе ка

Па жар у ад ной з ква тэр трох па вяр хо-

ва га до ма па ву лі цы Са вец кай вёс кі 

Вуль ка Аб роў ская Іва цэ віц ка га ра ё на 

зда рыў ся ра ні цай. У гэ ты час гас па-

да ры до ма па еха лі на ра бо ту, а ча ты-

рох га до ва га сы на па кі ну лі ў па коі, ка лі 

хлоп чык яшчэ спаў.

Як паз ней па тлу ма чы ла ма ці хлоп чы ка 

Воль га Ку лі ніч, яна спа дзя ва ла ся, што хут-

ка ад ба бу лі прый дзе яе 10-га до вая дач ка і 

пры гле дзіць за ма лым. Але дзяў чын ка за-

тры ма ла ся, а ма лень кі Ягор знай шоў за пал-

кі, стаў гу ляць з імі, па куль не ўчы ніў па жар. 

Ка лі з вок наў і дзвя рэй па ва ліў дым, су се дзі 

най перш па тэ ле фа на ва лі на ну мар «101», а 

най блі жэй шы су сед Дзміт рый Крыц кі ад ра-

зу кі нуў ся да дзвя рэй, па сту каў, стаў пы тац-

ца, ці ёсць хто ў ха це. У ад каз па чуў сла бы 

дзі ця чы го лас — ма лое клі ка ла ма му. На 

по шу кі ло ма ці ся ке ры ча су не бы ло, муж чы-

на ра шу ча вы біў дзве ры на га мі, але па ток 

га ра ча га па вет ра і ды му лі та раль на ва ліў 

з ног. Та ды ад важ ны су сед пры крыў нос 

улас ным адзен нем і, са гнуў шы ся, пай шоў 

у ква тэ ру, ахоп ле ную па жа рам. На пад ло зе 

ад на го з па ко яў ён знай шоў хлоп чы ка, вы-

нес яго ў ка лі дор, а за тым на ву лі цу. Там ужо 

бы лі ме ды кі з мяс цо ва га ФА Па, агле дзе лі 

дзі ця. Шпі та лі за цыя яму не спат рэ бі ла ся.

Як па ве да міў афі цый ны прад стаў нік 

Брэсц ка га аб лас но га ўпраў лен ня МНС 

Сяр гей МАШ НОЎ, ра та валь ні кі пры бы лі 

лі та раль на праз тры хві лі ны пас ля вы клі-

ку. Да вя ло ся эва ку і ра ваць на не ка то ры час 

жыль цоў гэ та га до ма. Па жар хут ка па ту шы-

лі, але агонь зні шчыў аб ста ноў ку ад на го з 

па ко яў ква тэ ры. «Мы вель мі ўдзяч ныя ві да-

воч цу па жа ру, гра ма дзя ні ну Крыц ка му, які 

пра явіў сме ласць і ра шу часць», — да даў 

Сяр гей Маш ноў.

Сам жа Дзміт рый Крыц кі ся бе ге ро ем 

не лі чыць.

— На ма ім мес цы гэ так зра біў бы лю бы 

муж чы на, — ска заў 34-га до вы вяс ко вец. — 

У мя не так са ма дзі ця рас це. А та ды ўсё 

вы ра ша лі до лі се кун ды, ма ру дзіць бы ло 

нель га. Я ра ды, што ў Ягор кі ўсё доб ра, ён 

ад чу вае ся бе нар маль на.

У раз мо ве з ка рэс пан дэн там га зе ты 

стар шы ня Жыт лін ска га сель ска га Са ве-

та Пётр СВІ БО ВІЧ ска заў:

— Ня шчас це зда ры ла ся ў звы чай най 

сель скай сям'і. Муж з жон кай пра цу юць у 

сель гас прад пры ем стве, га ду юць два іх дзя-

цей. Баць кі ма ло га Яго ра доб ра ўсвя до мі-

лі, што ма лое нель га па кі даць без на гля ду 

на ват на не каль кі хві лін. Гэ ты вы па дак мы 

бу дзем згад ваць пад час пра фі лак тыч най 

ра бо ты з сем' я мі, якія вы хоў ва юць дзя-

цей. Агонь, як ба чым, не да руе баць коў скіх 

агрэ хаў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

За апош нія тры га ды ў бе ла рус кай ар міі ў два ра зы 

па вя лі ча на коль касць рап тоў ных пра ве рак з вы ха-

дам вой скаў да дзяр жаў най граніцы. Пра гэ та на се-

мі на ры для кі раў ні коў рэс пуб лі кан скіх СМІ па ве да міў 

мі ністр аба ро ны Анд рэй Раў коў. «За апош нія тры 

га ды мы больш чым на 20 пра цэн таў на рас ці лі ін тэн-

сіў насць ме ра пры ем стваў апе ра тыў най і ба я вой пад-

рых тоў кі», — ад зна чыў кі раў нік Мі на ба ро ны.

Пад ра бяз нас ці

ВЫ РА ША ЛІ ДО ЛІ СЕ КУН ДЫ
Вяс ко вы жы хар бяс страш на ўвай шоў у па ла ю чы дом 

і вы нес ад туль дзі ця

Удзень у Са вец кі РА УС Го ме ля па сту-

пі ла па ве дам лен не ві да воч цы аб тым, 

што не вя до мы раз біў шкло ў лег ка вым 

аў та ма бі лі, які ста іць ка ля шмат па вяр-

 хо ва га до ма па Рэ чыц кім пра спек це, 

а за тым пад па ліў яго.

На мес ца зда рэн ня пры бы лі су пра цоў-

ні кі мі лі цыі і МНС, якія ра зам з ві да воч ца мі 

лік ві да ва лі па жар. Вы свет лі ла ся, што зга-

рэ лая ін ша мар ка на ле жыць га мяль чан цы 

1978 го да на ра джэн ня. Яна рас ка за ла, што 

да пад па лу ма шы ны мо жа быць да тыч ны 

яе бы лы муж.

У хо дзе апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра-

пры ем стваў сы шчы кі знай шлі муж чы ну. 

Не пра цу ю чы га мяль ча нін 1976 го да на ра-

джэн ня быў да стаў ле ны ў мі лі цыю. Як па-

ве дам ляе УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма, 

мяр ку ю чы па яго воп рат цы, гра ма дзя нін 

сам ледзь не па цяр пеў ад па жа ру.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Здарэнне АЎ ТО ПАД ПА ЛІЎ БЫ ЛЫ МУЖ?
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