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Ко ліш ні мі ністр аба ро ны Маў ры та ніі пе ра мог 
на прэ зі дэнц кіх вы ба рах

Бы лы кі раў нік ге не раль на га шта ба ар міі, экс-мі ністр 

аба ро ны Іс лам скай Рэс пуб лі кі Маў ры та нія (ІРМ) Ма ха мед 

ульд аш-Шэйх аль-Газ ва ні на браў 52,01 пра цэн та га ла-

соў вы бар шчы каў па вы ні ках пер ша га ту ра прэ зі дэнц кіх 

вы ба раў, які ад быў ся 22 чэр ве ня. Пра гэ та, як пе рад ае 

маў ры тан скае агенц тва ін фар ма цыі, га во рыц ца ў па ве-

дам лен ні На цы я наль най не за леж най вы бар чай ка мі сіі. 

Дру гім (18,58 пра цэн та га ла соў) стаў пра ва аба рон ца і 

дэ пу тат На цы я наль най асамб леі Бі рам Дах ульд Абейд, 

які ста віць пе рад са бой мэ ту ба раць бы з раб ствам у 

Маў ры та ніі. Трэ цім стаў вы лу ча ны іс ла місц кай пар ты яй 

«Та ва суль» бы лы прэм' ер-мі ністр і экс-мі ністр фі нан саў 

ІРМ Сі дзі Ма ха мед ульд Бу ба кар (17,87 пра цэн та). Яў ка ў 

пер шым ту ры пе ра вы сі ла 62 пра цэн ты. Аль-Газ ва ні з'яў-

ля ец ца кан ды да там ад кі ру ю чай пар тыі «Са юз за рэс пуб-

лі ку». Акра мя та го, яго ад кры та пад тры маў ця пе раш ні 

прэ зі дэнт Ма ха мед ульд Аб дэль Азіз, чый дру гі ман дат 

за кан чва ец ца ў жніў ні. У ня дзе лю мі ністр куль ту ры і ра-

мёст ваў, па су вя зях з пар ла мен там, прэс-сак ра тар ура да 

ІРМ Сі дзі Ма ха мед ульд Ма хам па він ша ваў Ма ха ме да 

ульд аль-Газ ва ні з пе ра мо гай на прэ зі дэнц кіх вы ба рах. 

«Мы жа да ем яму пос пе хаў у яго ра бо це», — ад зна чыў 

ён. Сам аль-Газ ва ні ўжо вы сту піў пе рад пры хіль ні ка мі, 

аб вяс ціў шы пра сваю пе ра мо гу ў пер шым ту ры прэ зі-

дэнц кіх вы ба раў.

Сот ні ты сяч мі тын гоў цаў у Пра зе 
за па тра ба ва лі ад стаў кі прэм' е ра

У чэш скай ста лі цы прай шла ма са вая ак цыя пра тэс ту з 

па тра ба ван нем ад стаў кі прэм' ер-мі ніст ра Анд рэя Ба бі ша. 

У ёй, па звест ках ар га ні за та раў, пры ня лі ўдзел 250 ты сяч 

ча ла век. Па лі цыя па ве да мі ла пра 200 ты сяч пра тэс тоў-

цаў. Мі тынг пра цяг ваў ся не каль кі га дзін і за вяр шыў ся без 

ін цы дэн таў. Да па мо га спат рэ бі ла ся не каль кім дзя сят кам 

пра тэс ту ю чых, якім ста ла дрэн на з-за га ра ча га на двор'я. 

У ак цыі бра лі ўдзел не толь кі жы ха ры Пра гі, але і лю дзі з 

усёй кра і ны, мно гія з іх спе цы яль на пры еха лі ў чэш скую 

ста лі цу з ад да ле ных ра ё наў. Квіт кі на цяг ні кі і аў то бу сы 

да Пра гі бы лі вы куп ле ныя яшчэ ў па чат ку тыд ня. Ся род 

пра тэс тоў цаў бы ло так са ма шмат мо ла дзі. Ня дзель ная 

ак цыя пра тэс ту ста ла най буй ней шай з ча соў Ак са міт най 

рэ ва лю цыі 1989 го да ў Чэ ха сла ва кіі, у вы ні ку якой ад бы-

ла ся зме на па лі тыч на га рэ жы му ў рэс пуб лі цы.

У Эфі о піі пад аў ле на спро ба дзярж пе ра ва ро ту
Урад Эфі о піі па ве да-

міў пра ня ўда лую спро бу 

пе ра ва ро ту, здзейс не ную 

ўзбро е ны мі атра да мі ў 

шта це Амха ра, дру гім па 

коль кас ці на сель ніц тва 

рэ гі ё не кра і ны, пе рад ае 

ТАСС. Прэм' ер-мі ністр 

кра і ны Абій Ахмед Алі за явіў, што гэ тыя дзе ян ні су пя-

рэ чаць кан сты ту цыі і на кі ра ва ны на тое, каб па да рваць 

з цяж кас цю за ва я ва ны мір у рэ гі ё не. Сі ту а цыя ў шта це 

ста бі лі за ва ная, ад зна ча ец ца ў за яве, рас паў сю джа най 

кан цы ля ры яй кі раў ні ка ўра да ў «Тві тэ ры». Эфі оп скія ўла-

ды за клі ка лі на род «за хоў ваць мір і пад трым лі ваць на-

ма ган ні па пры цяг нен ні ві на ва тых да ад каз нас ці». Урад 

па ве дам ляе, што не каль кі па да зра ва ных у да тыч нас ці да 

ар га ні за цыі пе ра ва ро ту ўжо арыш та ва ныя. Акра мя та го, 

кан цы ля рыя прэм' е ра ўдак лад ні ла, што на чаль нік шта ба 

ар міі ге не рал Се а ра Ме ко нен за бі ты це ла а хоў ні кам у 

сва ім до ме ў Адыс-Абе бе, і не вы клю чы ла су вя зі гэ та га 

за бой ства з ня ўда лай спро бай пе ра ва ро ту ў Амха ра. 

Ахоў нік Ме ко не на арыш та ва ны. Прад стаў нік эфі оп ска га 

прэм' е ра так са ма па цвер дзіў за бой ства кі раў ні ка шта та і 

яго па моч ні ка ў вы ні ку спро бы за хо пу ўла ды, па ве да мі ла 

Reuters са спа сыл кай на дзяр жаў нае тэ ле ба чан не. Па 

звест ках ін фар ма генц тва, якое спа сла ла ся на эфі оп скае 

тэ ле ба чан не, за ня ўда лай спро бай за хо пу ўла ды ў рэ гі ё-

не ста іць кі раў нік служ бы бяс пе кі шта та Амха ра.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Як вя до ма, у пла нах 

вер мах та пад наз вай 

«Бліцк рыг» 

на за хоп кож най 

з па гра ніч ных за стаў 

пад раз дзя лен ням 

гер ман скай ар міі 

ад во дзі ла ся га дзі на. 

На шы за ста вы 

тры ма лі ся мно гія 

га дзі ны, дні, а бы ва ла 

і бо лей. Аба ра ня лі ся 

да апош ня га бай ца 

аль бо апош ня га 

па тро на. Вар та вым 

гра ні цы да вя ло ся 

стаць пер шы мі на 

шля ху за хоп ні каў.

У пер шыя хві лі ны вай ны 

ў бой з пра ціў ні кам ус ту пі-

лі бай цы па гра ніч ных на ра-

даў, якія за сту пі лі на служ-

бу ў апош ні мір ны дзень — 

21 чэр ве ня. Гэ та бы ла су бо-

та. У 19.00 на ўсіх за ста вах, 

якія ахоў ва лі ме жы кра і ны, 

пра во дзіў ся тра ды цый ны 

ры ту ал пры зна чэн ня па гра-

ніч ні каў на ахо ву дзяр жаў най 

гра ні цы — ба я вы раз лік, які 

ака заў ся апош нім. У іх го нар, 

а так са ма ў го нар усіх вар-

та вых гра ні цы, што за гі ну лі 

ў га ды вай ны, кур сан ты Ін-

сты ту та па гра ніч най служ бы 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра вя лі 

ба я вы раз лік ка ля Холм скіх 

ва рот Брэсц кай крэ пас ці. 

На пло шчы пе рад пом ні кам 

ге ро ям гра ні цы вы стра і лі ся 

кур сан ты пер ша га кур са 

з парт рэ та мі бай цоў Бе ла-

рус кай па гра ніч най акру гі, 

якія за гі ну лі ў ба ях Вя лі кай 

Ай чын най. Па ча ла ся пе ра-

кліч ка:

— На чаль нік 9-й за ста вы 

105-га па гра нат ра да лей-

тэ нант Іла ры ён Ся мё на віч 

Аляк се еў!

— Ку ля мёт чык 1-й за-

ста вы 17-га па гра нат ра да 

чыр во на ар ме ец Мі ха іл Ва-

сі ле віч Анд ры я наў!

— На чаль нік 9-й за ста вы 

17-га па гра нат ра да Ге рой 

Са вец ка га Са ю за лей тэ-

нант Анд рэй Міт ра фа на віч 

Кі жа ва таў!..

І ад каз у кож ным вы пад-

ку быў ад ноль ка вы: «Паў 

смер цю храб рых у ба ях за 

сва бо ду і не за леж насць на-

шай Ра дзі мы».

— У тым і сэнс на ша-

га ба я во га раз лі ку, які мы 

пра во дзім ка ля сцен крэ-

пас ці чац вёр ты раз, каб 

пад крэс ліць, што мы па мя-

та ем. Зна чыць, яны зноў за-

сту па юць з на мі на ахо ву 

гра ні цы як сім вал муж нас-

ці, як прык лад для ця пе-

раш ніх бай цоў і ка ман дзі-

раў, — ад зна чыў на чаль нік 

упраў лен ня ідэа ла гіч най 

ра бо ты Дзяр жаў на га па-

гра ніч на га ка мі тэ та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Мі ха іл 

АК СЯ НЮК.

А ка лі ак цыя з парт рэ та-

мі скон чы ла ся і 18—19-га-

до выя кур сан ты па ка ман-

дзе стро ем пра кро чы лі па 

бру ка ван цы крэ пас ці ў ад-

кры тыя Холм скія ва ро ты... 

Гэ та быў са мы эма цыя-

наль ны мо мант ба я во га 

раз лі ку: вось та кія ж іш лі 

не ка лі, у да лё кім 41-м, каб 

стаць на шля ху у во ра га. 

Яны пай шлі ў бяс смер це і 

ста лі па мяц цю, як і ін шыя 

аба рон цы крэ пас ці. Пра 

іх зга да лі лі та раль на праз 

не каль кі га дзін, ка лі а чац-

вёр тай ра ні цы па ча лі ся па-

мят ныя ак цыі на пло шчы 

Цы ры ма ні я лаў. Гэ тым ра-

зам жа лоб ныя ме ра пры-

ем ствы па ча лі ся ў 3.15 з 

тэ ат ра лі за ва най дзеі пра 

апош ні мір ны ве чар го ра-

да над Бу гам. Ідуць кад ры 

звы чай на га жыц ця, по тым 

усё пе ра ры ва ец ца стрэ ла-

мі, зал па мі сна ра даў, аглу-

шаль ны мі гу ка мі сі рэ ны. На 

эк ра нах, якія ўста ля ва лі ля 

Веч на га агню, гу ча лі ўспа-

мі ны пра пер шыя ім гнен ні 

вай ны, чар га ва лі ся парт рэ-

ты аба рон цаў.

— Сё ле та мы ад зна ча-

ем ты ся ча год дзе, — ска-

заў стар шы ня Брэсц ка га 

гар вы кан ка ма Аляк сандр 

РА ГА ЧУК. — Ацэнь ва ю чы 

мі ну лыя ста год дзі, мы ба-

чым, як мно га ад ня ла гэ-

тая вай на. На ша асаб лі вая 

па ша на фран та ві кам і пра-

цаў ні кам ты лу за тое, што 

ад ста я лі не за леж насць 

Ра дзі мы, ад бу да ва лі яе 

на ноў.

Паз ней кі раў нік го ра да 

ад зна чыў, што най леп шай 

па мяц цю аб за гі ну лых пры 

аба ро не бу дзе па спя хо вы 

квіт не ю чы Брэст, жы ха ры 

яко га кож ны год пры хо-

дзяць у крэ пасць на сві тан ні 

22 чэр ве ня. Да брас таў чан 

да лу ча юц ца гос ці з роз ных 

кра ін і га ра доў.

А пас ля та го, як усе ра-

зам па ста я лі ў хві лі не маў-

чан ня і па даў няй тра ды цыі 

апус ці лі вян кі са свеч ка мі 

на во ды Бу га, удзель ні кі 

ме ра пры ем ства на кі ра ва-

лі ся на Коб рын скае ўма-

ца ван не, дзе бы лі га то выя 

да прад стаў лен ня ўдзель-

ні кі ва ен на-гіс та рыч ных 

клу баў. У рэ кан струк цыі 

сё ле та пры ма ла ўдзел ка-

ля 500 ча ла век з Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Укра і ны, Пры бал ты кі, 

Поль шчы, Япо ніі, Кі тая, ін-

шых кра ін.

Рэ кан струк цыя аба ро-

ны крэ пас ці скла да ла ся з 

не каль кіх эпі зо даў. Гле да-

чы маг лі ўба чыць аба ро ну 

па гран зас та вы, ата ку Сам-

ве ла Ма це ва ся на, бой ма ё-

ра Гаў ры ла ва. Як заў сё ды, 

асаб лі ва кра наль ны мі ў рэ-

кан струк та раў вы хо дзяць 

сцэ ны за хо пу ў па лон жан-

чын і дзя цей гар ні зо на крэ-

пас ці, а так са ма ра не ных 

бай цоў і ка ман дзі раў. На 

рэ кан струк цыю збі ра ец ца 

шмат ма ла дых гле да чоў. 

Ця пе раш ня му кам п'ю тар-

на му па ка лен ню ці ка ва 

гля дзець на па дзеі той вай-

ны не толь кі ў 3D, 5D, але і 

ў жы вым вы ка нан ні.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 

НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

У Са ве це Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу-

дуц ца:

27 чэр ве ня 2019 г. у 14.00 — па ся джэн не шос тай се сіі 

Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь шос та га склі кан ня;

28 чэр ве ня ў 15.00 — за ключ нае па ся джэн не шос тай 

се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь шос та га склі кан ня.

На двор'еНа двор'е

З га ра чы ні ды ў хо лад
Да вы хад ных «асты нем», мо жа, гэ та і ня кеп ска...

У пер шай па ло ве тыд ня тэ ры то рыя на шай кра і ны 

бу дзе зна хо дзіц ца пад уплы вам воб лас ці па вы ша-

на га ат мас фер на га ціс ку, та му ў гэ тыя дні ча ка ец ца 

цёп лае без апад каў на двор'е. А вось у чац вер ак тыў-

ны фран таль ны раз дзел аб умо віць ня ўстой лі вае з 

даж джа мі і па ры віс тым вет рам на двор'е. За фрон-

там пач не па сту паць ха лод ная па вет ра ная ма са з 

паў ноч ных шы рот, і да кан ца ра бо ча га тыд ня ў нас 

ста не іс тот на свя жэй, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-

ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У се ра ду бу дзе пе ра важ на без апад каў. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ў нач ныя га дзі ны скла дзе 11—16 цяп ла, у асоб ных 

ра ё нах зні зіц ца да плюс 8—10 гра ду саў, удзень ча ка ец ца 

ад 23 гра ду саў вы шэй ну ля па паў ноч ным ус хо дзе да плюс 

32 гра ду саў па за ха дзе кра і ны.

Ат мас фер ны фронт прый дзе да нас у чац вер. Ужо ўна чы 

ён пры ня се апад кі ў асноў ным па паў ноч на-за ход няй па ло ве 

кра і ны. Ра ні цай і днём на боль шай част цы тэ ры то рыі рэ гі ё-

на ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы роз най ін тэн сіў нас ці, 

мес ца мі пра гры мяць на валь ні цы, у асоб ных ра ё нах маг чы-

мы град. Удзень у мно гіх ра ё нах ча ка ец ца моц ны па ры віс ты 

ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 14—20 цяп ла, 

удзень у асноў ным бу дзе плюс 22—28 гра ду саў, у паў ноч ных 

ра ё нах кра і ны праг на зу ец ца ад плюс 19 да плюс 21 гра ду са, 

на паў днё вым ус хо дзе па вет ра пра грэ ец ца да 31 цяп ла.

У пят ні цу ха лод нае па вет ра рас паў сю дзіц ца на ўсю тэ-

ры то рыю на шай кра і ны. На ват удзень ча ка ец ца вет ра нае 

на двор'е, а мес ца мі па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 9—16 гра-

ду саў, удзень бу дзе не больш чым 16—23 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

Ба я вы раз лік і ноч у крэ пас ці
У Брэс це прай шлі ме ра пры ем ствы, пры мер ка ва ныя да Дня па мя ці
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ЭФЕК ТЫЎ НАС ЦЬ ПЕН СІЙ НАЙ 
РЭ ФОР МЫ АЦЭ НЯЦЬ

Пра гэ та за явіў мі ністр фі нан саў Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ на 

па шы ра ным па ся джэн ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду па бюд жэ це і фі нан сах.

Дэ пу та ты, прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства фі нан саў, Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най аба ро ны, а так са ма Ка мі тэ та дзяр жаў на га 

кант ро лю раз гле дзе лі за ко на пра ек ты аб за цвяр джэн ні спра-

ва зда чы аб вы ка нан ні бюд жэ ту дзяр жаў на га па за бюд жэт на га 

фон ду са ца ба ро ны, а так са ма аб за цвяр джэн ні спра ва зда чы аб 

вы ка нан ні рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту за 2018 год. Пры во дзім 

га лоў нае з па ся джэн ня.

Па сло вах мі ніст ра фі нан саў, та кое да ру чэн не Прэ зі дэн та — 

пра вес ці ацэн ку эфек тыў нас ці пен сій най рэ фор мы — ёсць. Ён 

так са ма да даў, што ця пер яе ра біць ра на, ёсць толь кі па пя рэд нія 

раз лі кі. «Але мы та кія ацэн кі зро бім ра зам з Мінп ра цы», — па-

ве да міў Мак сім Ер ма ло віч.

Тро хі ліч баў па тэ ме па ся джэн ня: у 2018 го дзе бюд жэт дзяр-

жаў на га па за бюд жэт на га фон ду са цы яль най аба ро ны на сель-

ніц тва вы ка на ны з пра фі цы там больш як 300 міль ё наў руб лёў. 

Да хо ды фон ду — 13,9 міль яр да руб лёў, вы дат кі — 13,6 міль яр да 

руб лёў. Най боль шая част ка срод каў на кі ра ва на на вы пла ту 

пен сій — гэ та звыш 10,5 міль яр да руб лёў. Да рэ чы, гэ та вы шэй 

за ўзро вень 2017 го да на 11 %.

Ся рэд ні па мер пры зна ча ных пен сій за 2018 год склаў 

342,23 руб ля, пен сій па ўзрос це — 352,11 руб ля, мі ні маль ны па мер 

пен сіі па ўзрос це — 255,1 руб ля. У па раў на нні з па пя рэд нім го дам, 

рэ аль ны па мер пры зна ча ных пен сій па вя лі чыў ся на 8,3 %.

Ці ка ва, што пад час па ся джэн ня зноў за кра ну лі ак ту аль нае 

пы тан не — ме ха нізм да рож на га збо ру.

На га да ем, ёсць дзве кан цэп цыі: аплач ваць да рож ны збор па 

ме ся цах ці ўклю чыць яго ў кошт па лі ва. На дум ку Мак сі ма Ер-

ма ло ві ча, у абод вух ва ры ян таў ёсць як пе ра ва гі, так і не да хо пы. 

Пры гэ тым ён пры знаў, што з пунк ту гле джан ня ад мі ніст ра ван ня 

збі раць па да так праз па лі ва ляг чэй.

Да тыч на ўклю чэн ня кош ту да рож на га збо ру ў ца ну на па лі ва 

ён звяр нуў ува гу, што та кі ва ры янт паў плы вае на кошт ін шых 

та ва раў і па слуг. Ні хто не бу дзе гля дзець, хто за праў ля ец ца — 

біз нес мен, пен сі я нер, кі роў ца ка мер цый на га транс пар ту. І хай 

той жа пен сі я нер за пла ціць за па лі ва менш, але яму прый дзец ца 

за пла ціць праз ін шыя ві ды та ва раў і па слуг знач на больш.

З бо ку пры сут ных на су стрэ чы дэ пу та таў пра гу ча ла пра-

па но ва зні зіць кошт да дзе на га збо ру, каб па вя лі чыць яго збі-

раль насць. Мі ністр фі нан саў па ры ра ваў: ёсць кошт да рож на-

транс парт най інф ра струк ту ры, па мян ша ем стаў ку — зні жа ем 

вы дат кі на да рож ную гас па дар ку. Што гэ та азна чае, зда ец ца, 

тлу ма чыць не трэ ба.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Баявы разлік.


