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КОРАТКА
На лi ча ная ся рэд няя за ра-

бот ная пла та ра бот нi каў Бе-
ла ру сi сё ле та ў чэр ве нi скла-
ла Br5 млн 159 тыс. 884.

Прад пры ем ствам ганд лю 
ў се зон пад рых тоў кi да на ву-
чаль на га го да да ру ча на пры-
мя няць мi нi маль ныя ганд лё-
выя над баў кi на школь ныя 
та ва ры.

Бе ла рус кiя ЗА ГСы з 26 
лi пе ня бу дуць уно сiць iн ды-
вi ду аль ныя iдэн ты фi ка цый-
ныя ну ма ры ў па свед чан не 
аб на ра джэн нi. Гэ та да ты-
чыц ца як ма лень кiх гра ма-
дзян Бе ла ру сi, так i дзя цей 
усiх за меж ных гра ма дзян 
або асоб без гра ма дзян ства, 
якiя па ста ян на пра жы ва юць 
у кра i не.

Коль касць на сель нiц тва 
Бе ла ру сi на 1 лi пе ня гэ та га 
го да скла ла 9 млн 459,8 тыс. 
ча ла век.

Мi нiс тэр ства пра цы i са-
цы яль най аба ро ны iнi цы я-
ва ла пра цэ ду ру ўня сен ня 
змя нен няў у за ка на даў-
ства з мэ тай уста наў лен-
ня для ўсёй рэс пуб лi кi 
адзi ных тэр мi наў вы пла ты 
пен сiй i да па мог — з 5 па 
25 чыс ло.
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Ва ле рый КА ВАЛЬ КОЎ, 
на мес нік мі ніст ра пра цы 
і са цы яль най аба ро ны:

«Мы іні цы і ру ем пра цэ ду ру ўня-
сен ня змя нен няў у за ка на даў ства з 
мэ тай уста наў лен ня для ўсёй рэс-
пуб лі кі адзі ных тэр мі наў вы пла ты 
пен сій і да па мог — з 5 па 25 чыс ло. 
Так, у Мін ску вы пла та пен сій і да-
па мог па чы на ец ца з 1 чыс ла ме ся-
ца (у ін шых рэ гі ё нах у рэс пуб лі цы 
— з 5-га). Вы пла та з 1-га чыс ла 
ства рае пэў ныя скла да нас ці. 
Спра ва ў тым, што Бел ста там 
зме не ны тэр мін пра да стаў лен ня 
ін фар ма цыі па ўзроў ні за ра бот най 
пла ты на 25-е чыс ло. Зна чыць, усе 
па ра мет ры раз лі ку пен сій мы змо-
жам да вес ці да за ці каў ле ных ка мі-
тэ таў і ўпраў лен няў толь кі 26-га 
чыс ла. Не аб ход на пра пра ца ваць 
пы тан не аб раў на мер ным раз мер-
ка ван ні коль кас ці атры маль ні каў 
вы плат па ўсім вы плат ным пе-
ры я дзе. За раз больш за 75% сум 
пен сій і да па мог вы плач ва юц ца ў 
пер шыя 15 дзён ме ся ца».
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Ці шы ня ў вод пус ку — 
гэ та асоб ная тэ ма. Ці шы ня 
бы вае з пеў ня мі. Ка лі гуч на 
па чы нае па блі зу адзін, по тым 
пад хоп лі вае тро хі да лей 
дру гі, яшчэ праз ней кі час 
ужо ці шэй ад гу ка ец ца трэ ці. 
Апош нім ча сам ці шы ня 
з гу ка мі даж джу...

Раз мя шчэн не са до ва га 
до мі ка і гас па дар чых 
па бу доў на зя мель ным 
участ ку па він на ад па вя даць 
пра ек ту, у якім вы ка на ны 
ар хі тэк тур ныя, са ні тар ныя, 
су праць па жар ныя і ін шыя 
нор мы, што дзей ні ча лі на 
мо мант бу даў ніц тва.

25 лi пе ня ў 18 га дзiн дзве ры пры ём ных 
ка мi сiй для абi ту ры ен таў за чы нi лi ся. У 
гэ ты дзень пры ём ныя ка мi сii пра ца ва лi ў 
штат ным рэ жы ме, а iх су пра цоў нi кi бы лi 
за га дзя пра iн струк та ва ны на конт та го, як 
трэ ба дзей нi чаць у апош нiя га дзi ны пры-
ёму да ку мен таў i пас ля 18 га дзiн, ка лi до-
пуск абi ту ры ен таў у бу ды нак на ву чаль най 
уста но вы, у якой раз мя шча ец ца пры ём ная 
ка мi сiя, спы нiў ся. Пас ля 18 га дзiн пры ём-
ныя ка мi сii пе ра ста лi вы да ваць абi ту ры ен-
там да ку мен ты з мэ тай iх па да чы на iн шую 
спе цы яль насць. Пры гэ тым абi ту ры ен ты, 
якiя па спе лi тра пiць у бу ды нак да та го, як 
яго дзве ры за чы нi лi ся, яшчэ ме лi маг чы-
масць па даць свае да ку мен ты на абра ную 
спе цы яль насць.

Не сак рэт, што не ка то рыя абi ту ры ен ты ак-
тыў на «ма нi то раць» iн фар ма цыю аб пра вя дзен-
нi пры ёму за яў, пад лiч ва юць пра хад ныя ба лы 
(i, ад па вед на, свае шан цы на па ступ лен не), 
та му ад клад ва юць вi зiт у пры ём ную ка мi сiю 
лi та раль на на апош нi мо мант. Праў да, з кож-
ным го дам та кiх «асця рож ных» абi ту ры ен таў 
стано вiц ца ўсё менш. У Мi нiс тэр стве аду ка цыi 
з за да валь нен нем ад зна ча юць, што сё ле та пра-
цэс па да чы за яў пра хо дзiў у ВНУ раў на мер на 
i без аў ра лаў. Але, з iн ша га бо ку, iс тот на ска-
ра цi ла ся i коль касць прэ тэн дэн таў на сту дэнц кi 
бi лет.

Абi ту ры ен ты, якiя ўско чы лi лi та раль на ў 
апош нi ва гон, па вiн ны бы лi звяр нуць ува гу на 
тое, што пра хад ны бал на асоб ныя спе цы яль-
нас цi ў апош нi дзень мог па вя лi чыц ца. На ват 
за апош нiя паў га дзi ны пра хад ны бал мог або 

кры ху вы рас цi, або, на ад ва рот, знi зiц ца на не-
каль кi адзi нак.

У най мен шай сту пе нi гэ та ты чыц ца iн жы-
нер на-тэх на ла гiч ных i пе да га гiч ных спе цы-
яль нас цяў, дзе, як i праг на за ва ла ся, сё ле та 
скла ла ся асаб лi ва скла да ная сi ту а цыя з за-
паў нен нем бюд жэт ных мес цаў. I спра ва тут не 
толь кi ў iх не вы со кай па пу ляр нас цi ў мо ла дзi, 
але i ў па вы шэн нi мi нi маль най план кi на цэнт-
ра лi за ва ным тэс цi ра ван нi. Так, для пры кла ду, 
у Бе ла рус кiм дзяр жаў ным пе да га гiч ным унi-
вер сi тэ це на спе цы яль насць «Ма тэ ма ты ка i 
iн фар ма ты ка» бы ло па да дзе на ўся го 40 за яў 
пры пла не на бо ру 115 ча ла век, на «Фi зi ку i 
iн фар ма ты ку» — 21 за ява на 75 мес цаў, на 
«Фi зi ку i тэх нiч ную твор часць» — уво гу ле ўся-
го 1 за ява на 10 мес цаў.

У Бе ла рус кiм на цы я наль ным тэх нiч ным унi-
вер сi тэ це не за поў не ны мi за ста лi ся бюд жэт ныя 
мес цы на спе цы яль нас цях фа куль тэ та гор най 
спра вы i iн жы нер най эка ло гii, на ме ха нi ка-тэх-
на ла гiч ным фа куль тэ це, аў та трак тар ным, пры-
бо ра бу даў нi чым, ме ха нi ка-тэх на ла гiч ным, iн жы-
нер на-пе да га гiч ным фа куль тэ тах, фа куль тэ це 
энер ге тыч на га бу даў нiц тва... За тое цал кам укам-
плек та ваў ся бу даў нi чы фа куль тэт i, што ўжо нi ко-
га не здзiў ляе, фа куль тэт мар ке тын гу, 
ме недж мен ту i прад пры маль нiцт ва.

бу дуць удзель нi чаць 
ва ўра чыс тых ме ра-
пры ем ствах з на го-

ды свят ка ван ня 1025-год дзя 
Хры шчэн ня Ру сi, якiя прой-
дуць у Мiн ску.

Ста лi ца Бе ла ру сi рых ту ец ца 
не толь кi да пры ез ду Свя цей ша га 
Па тры яр ха Мас коў ска га i ўсяе Ру сi 
Кi ры ла, але i да ма са ва га пры то ку 
вер нi каў з усiх епар хiй Бе ла ру сi.

— У Мiнск пры едуць звыш 200 
аў то бу саў з па лом нi ка мi з усiх кут-
коў кра i ны, — пад крэс лiў на ад мыс-
ло вай прэс-кан фе рэн цыi Ле а нiд 
Гу ля ка, Упаў на ва жа ны ў спра вах 
рэ лi гiй i на цы я наль нас цяў. — Усё 
гэ та ар га нi зоў ва ец ца не дзе ля 
ма са вас цi на ўра чыс тас цях i за да-
валь няе жа дан нi толь кi 20% тых, 
хто ха цеў бы пры ехаць.

Ча ка ец ца, што, акра мя бе ла ру-
саў, ста лi цу ў блi жэй шыя днi на-
ве да юць пi лiг ры мы з Ра сii, Укра-
i ны, Поль шчы i Лiт вы. Ад нак, як 
ад зна чыў Iгар Кар пен ка, на мес нiк 
стар шы нi Мiн гар вы кан ка ма, го рад 
пад рых та ва ны да вi зi ту шмат лi кiх 
гас цей. «У нас да во лi час та пра-
вод зяц ца ме ра пры ем ствы буй но-
га фар ма ту. Та му ў Мiн ску бу дуць 
ство ра ны ўсе ме ры бяс пе кi. Мы 
пла ну ем за дзей нi чаць пад ста ян кi 
аў то бу саў i аў та ма бi ляў пля цоў-
ку i пар кiнг «Мiнск-Арэ ны». Бу дзе 
ар га нi за ва ны да дат ко вы рух гра-
мад ска га транс пар ту, а пунк ты хар-
ча ван ня за пра цу юць ка ля Па ла ца 
спор ту i не да лё ка ад хра ма-пом нi ка 
ў го нар Усiх Свя тых».

Свят ка ван не ў Мiн ску па доб-
най да ты мае не толь кi вя лi кае 
зна чэн не для iмi джу го ра да, але i 
для ду хоў на га жыц ця кра i ны. Акра-
мя Па тры яр ха Кi ры ла, у Бе ла русь 
пры едуць прад ста я це лi i прад стаў-
нi кi амаль усiх 15 па мес ных пра ва-
слаў ных цэрк ваў. Ра зам з гас ця мi 
ў ня дзе лю ў Мiнск цяг нi ком з Кi е ва 
да ста вяць Крыж Анд рэя Пер ша-
зва на га, якi за раз зна хо дзiц ца ў 
Тра пез ным хра ме Кi е ва-Пя чэр скай 
лаў ры. Свя ты ню з вак за ла пе ра вя-
зуць у пры ход Анд рэя Пер ша зва -
н а га, што на ву лi цы Ма лi нi на. З 29 
лi пе ня i да 2 жнiў ня крыж бу дзе зна-
хо дзiц ца ў хра ме-пом нi ку ў го нар 
Усiх Свя тых. Асноў ныя ўра чыс тас цi 
з на го ды свят ка ван ня 1025-год дзя 
Хры шчэн ня Ру сi ад бу дуц ца ў блi-
жэй шы па ня дзе лак. Ра нi цай (7:30) 
вер нi кi прой дуць хрэс ным хо дам ад 
хра ма свя той Маг да лi ны па пра-
спек це Ма шэ ра ва да за мчы шча, 
што ка ля Па ла ца спор ту, дзе праз 
дзве га дзi ны пад ад кры тым не бам 
рас пач нец ца лi тур гiя з удзе лам Па-
тры яр ха Кi ры ла i прад ста я це ляў 
па мес ных пра ва слаў ных цэрк ваў. 
У ве ча ры, у 19:30, ка ля хра ма-пом-
нi ка ў го нар Усiх Свя тых пач нец ца 
ўра чыс ты кан цэрт.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ДЗЯ СЯТ КI ТЫ СЯЧ ПА ЛОМ НI КАЎ

Пры ём ная кам па нiя-2013Пры ём ная кам па нiя-2013  ��

АХ ВОТ НЫХ БЫЦЬ ПЕ ДА ГО ГА МI 
I IН ЖЫ НЕ РА МI СТА НО ВIЦ ЦА ЎСЁ МЕНШ

«Сё ле та пра цэс па да чы за яў пра хо дзiў 
у ВНУ раў на мер на i без аў ра лаў. 
Але, з iн ша га бо ку, iс тот на ска ра цi ла ся 
i коль касць прэ тэн дэн таў 
на сту дэнц кi бi лет»

«Я нi ко лi не ба чы ла 
свай го дзе да, у нас на ват 
ня ма яго фо та здым ка. 
Але ма ма i цётка 
з та кой цеп лы нёй га ва ры лi 
пра свай го та ту, 
што я лi чы ла сва iм свя тым 
аба вяз кам знай сцi 
яго ма гi лу».

З 1 мая па 30 ве рас ня, па тра ды цыi, у Рэс пуб лi цы Бе ла русь 
пра хо дзiць трэ цi пра цоў ны се местр, мэ тай яко га з'яў ля ец ца 
дру гас ная за ня тасць мо ла дзi ў лет нi пе ры яд. Фар мi ра ван нем 
сту дэнц кiх атра даў у г. Мiн ску зай ма ец ца Мiн ская га рад ская 
ар га нi за цыя гра мад ска га аб' яд нан ня «БРСМ». Штаб пра цоў ных 
спраў пер ша снай ар га нi за цыi ГА «БРСМ» Бе ла рус ка га на цы я-
наль на га тэх нiч на га ўнi вер сi тэ та ў трэ цiм пра цоў ным се мест ры 
«Ле та-2013» ужо сфар мi ра ваў 72 сту дэнц кiя атра ды, 57 з якiх 
бу даў нi чыя. Бай цы бу дат ра даў БНТУ пра цу юць на бу даў нiц тве 
мно гiх важ ных аб' ек таў.

На здым ку: сту дэн ты БНТУ пра цу юць на бу даў нiц тве бу дын ка 
штаб-ква тэ ры На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та ў Мiн ску.

Фо та Аляк санд ра ДЗI ДЗЕ ВI ЧА, БЕЛ ТА.

АЛІМПІЙСКІ БУДАТРАДАЛІМПІЙСКІ БУДАТРАД«БУ ДАЎ НI ЧУЮ ГА ЛI НУ 
НЕ АБ ХОД НА ПРЫ ВЕС ЦI 

ДА ПРЫТОМНАСЦІ»
Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 26 лi пе ня азна ё мiў ся з 
хо дам бу даў нiц тва аква пар ку ў Мiн ску. Кi раў нi ку дзяр жа вы 
так са ма да ла жы лi аб вы ка нан нi яго да ру чэн няў па бу даў-
нiц тве ў ста лi цы са цы яль на знач ных аб' ек таў i ства рэн нi 
сет кi спар тыў ных фiз куль тур на-азда раў лен чых комп лек саў, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Гу та ра чы пас ля з жур на лiс та мi, Прэ зi дэнт за кра нуў усю праб-
ле ма ты ку бу даў нi чай га лi ны. Па сло вах кi раў нi ка дзяр жа вы, ня-
ма нi я кiх су мнен няў у тым, што яе ў Бе ла ру сi ўдас ца азда ра вiць. 
«Што ты чыц ца праб ле мы ка рум па ва нас цi не ка то рых чы ноў нi каў, 
а iх ня ма ла, то па вi нен ска заць, што ў све це ня ма та ко га во пы ту, 
каб цал кам збе раг чы тую цi iн шую га лi ну ад ка руп цыi. Та ко га во пы ту 
ня ма. Але як бы тут нi ста ра лi ся не ка то рыя, хто нас кры ты куе ў Ра сii, 
на За ха дзе, у Аме ры цы, — iм да лё ка да та го ўзроў ню ба раць бы з 
ка руп цы яй, якi iс нуе ў Бе ла ру сi», — ад зна чыў бе ла рус кi лi дар.

«Гэ та вель мi сур' ёз ны пра цэс, i я ўвесь час па пя рэдж ваў пра гэ-
та. Не ка то рыя не ра зу ме юць. Не ра зу ме юць, зна чыць бу дзе пэў ная 
ад каз насць. Але пы тан не не ў тым, каб па са дзiць. Пы тан не ў азда-
раў лен нi ўсёй сiс тэ мы», — лi чыць Прэ зi дэнт. «Бу даў нi чая га лi на ў 
нас не прос та хра нiч на хво рая. У нас та кая га лi на, якой яна на огул 
не па вiн на быць у на шым гра мад стве i кра i не. Та му, як бы хтось цi 
ха цеў гэ та га цi не, мы яе пры вя дзём да прытомнасці i азда ро вiм. 
Яна бу дзе пра ца ваць у iн та рэ сах на ро да. Але цяр пець су цэль ныя 
скар гi ад лю дзей я як Прэ зi дэнт не мае на ме ру, я аба вя за ны рэ ага-
ваць на гра мад скую дум ку», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт за ўва жыў, што гра ма дзя не не па тра бу юць ад бу даў нi-
коў нi чо га звыш на ту раль на га, а толь кi па бу да ваць у тэр мiн, якас на 
i за ра ней уста ноў ле ную ца ну. «Вось мы i па тра бу ем гэ та га. Ду маю, 
вель мi мно гiя ўжо зра зу ме лi, што жар та ваць мы нi з кiм не ма ем 
на ме ру. Сён ня стар шы ня ка мi тэ та дак лад ваў, што заведзена ўжо 
ка ля вась мi дзя сят каў кры мi наль ных спраў толь кi ў гэ тай сфе ры. 
I мы прой дзем ся тут гу се нi ца мi са ма га цяж ка га тан ка, па чы на ю чы 
ад чы ноў нi каў УКБ, праз пра ек цi роў шчы каў i бу даў нi коў. Але мы 
вы раў ну ем гэ та мес ца так, што на род да нас прэ тэн зiй мець не бу-
дзе. I гэ та толь кi па ча так», — па пя рэ дзiў кi раў нiк дзяр жа вы.

Па вод ле слоў Прэ зi дэн та, зме нiц ца па ды ход i да пры ват ных кам па нiй 
у бу даў нiц тве. Ён ста не больш жорст кiм: «Яны (пры ват ныя струк ту ры. — 
За ўва га БЕЛ ТА.) па вiн ны ра зу мець, што за ра бi лi свой ад моў ны iмiдж. I 
мы ўсё больш бу дзем ад маў ляц ца ад пры ват ных за бу доў шчы каў, кан-
цэнт ра вац ца на буй ных дзяр жаў ных бу даў нi чых кам па нi ях. Пры ват нiк 
атры мае за каз толь кi та ды, ка лi ён да ка жа сваю кам пе тэнт насць. Хо чаш 
бу да ваць — ка лi лас ка, але па ка жы, дзе твая бу даў нi чая ар га нi за цыя цi, 
у край нiм вы пад ку, дзе твае гро шы, за якiя ты хо чаш бу да ваць».

«Прос та так, як гэ та бы ло ра ней, ужо не бу дзе. Бя рэ зям лю, пля цоў-
ку, по тым пе ра пра дае, не вы хо дзiць на яе, а ка лi i вый шаў, то па чы нае 
«да iць» лю дзей на ўсю ка туш ку, нi чо га не па бу да ваў шы. Гэ та га больш 
не бу дзе. А ка лi бу дзе, я ўжо шчыра i цвёр да ска заў: — усе ся дуць у 
ка ме ру. Бу дзем пры мя няць кар ныя ме ры для та го, каб лю дзi на нас 
не крыў дзi лi ся», — рэ зю ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Мэр Мiн ска Мi ка лай Ла дуць ка рас ка заў, якi вя дзец ца ў го ра дзе 
ўзвя дзен не не ка то рых спар тыў ных фiз куль тур на-азда раў лен чых комп-
лек саў. На прык лад, ужо вя до ма, што мiн скi аква парк пач не ра бо ту 
1 мая 2014 го да. Па вод ле яго слоў, да кан ца гэ та га го да поў нас цю 
за вер ша цца бу даў нi ча-ман таж ныя ра бо ты i аб' ект пя рой дзе ў тэс та-
вы рэ жым. На сён ня бу даў нi чая га тоў насць аква пар ку скла дае 72%. 
Па вод ле слоў мэ ра Мiн ска, ужо за куп ле на ўсё не аб ход нае аб ста ля-
ван не для аква пар ку, на пра ця гу жнiў ня яно бу дзе зман цi ра ва на.

Мi ка лай Ла дуць ка ад зна чыў, што ў кра i не мно гiя аб' ек ты пра ек-
ту юц ца i бу ду юц ца сi ла мi бе ла рус кiх спе цы я лiс таў. За 15 га доў у 
Бе ла ру сi на пра ца ва ны ба га ты во пыт. «Мiн скi аква парк з'яў ля ец ца 
ад ным з та кiх аб' ек таў, мы яго пра ек та ва лi са мi з ну ля. Па на бо ры 
функ цый, маш таб нас цi ён з'яў ля ец ца пя тым у Еў ро пе. I, вя до ма, 
гэ та ўнi каль ны аб' ект для кра i ны», — ска заў мэр.

У лет нi час аква парк змо гуць на вед ваць да 2 ты сяч ча ла век 
ад на ча со ва, у зi мо вы — больш за 1,6 тыс. Па слу га мi аква пар ку 
змо гуць ска рыс тац ца i лю дзi з аб ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi. По бач 
з аква пар кам раз мес цiц ца гас цi нiч ны комп лекс, у склад яко га ўвой-
дуць гас цi нi ца эка ном-к ла са ўзроў ню «дзве зор кi» i во сем ка тэ джаў. 
Аква парк з пры лег лы мi тэ ры то ры я мi зай мае 38 га.

Мiн скiя ўла ды пра па ну юць даць аква пар ку наз ву «Ку пал ле». 
Ад нак Аляк сандр Лу ка шэн ка не пад тры маў гэ тую iдэю, ад зна чыў-
шы, што над наз вай трэ ба яшчэ па ду маць.

Стар шы ня Мiн гар вы кан ка ма так са ма да ла жыў Прэ зi дэн ту аб тым, як 
iдзе рэ кан струк цыя ста ды ё на «Ды на ма». «Мы сён ня добра ўяў ля ем, што 
бу дзем бу да ваць. Усе пла нi ро вач ныя ра шэн нi цал кам зра зу ме лыя», — 
ад зна чыў ён. Гэ тая кан цэп цыя рас пра ца ва на ня мец кай кам па нi яй, якая 
ўжо не адзiн год пра цуе на рын ку па доб ных па слуг у Еў ро пе.

«Не ад клад на пра ек туй це i бу дуй це аб' ект, на коль кi гэ та маг чы-
ма. Трэ ба апе ра тыў на ар га нi за ваць пад рых тоў ку пра ек та, на ват 
ка лi гэ та бу дзе ра бiц ца па част ках, i па чы наць бу да ваць».

Прэ зi дэн ту так са ма бы ло да ло жа на аб хо дзе бу даў нiц тва куль-
тур на-за баў ляль на га спар тыў на га комп лек су «Чы жоў ка-Арэ на». 
Па сло вах Мi ка лая Ла дуць кі, на гэ тым аб' ек це ўжо вы ка на на 85% 
бу даў нi ча-ман таж ных ра бот. Пра ве дзе ны тэн да ры i па стаў ле на 
боль шая част ка аб ста ля ван ня. Ура чыс тае ад крыц цё «Чы жоў ка-
Арэ ны» пла ну ец ца пры мер ка ваць да свя та 7 лiс та па да 
ў гэ тым го дзе. 2

ЕЎ РА КА МI СIЯ АД НА ВI ЛА ФI НАН СА ВАН НЕ ЗА КРЫЦ ЦЯ 
IГ НА ЛIН СКАЙ АЭС

Еў ра ка мi сiя i Еў ра пей скi банк рэ кан струк цыi i раз вiц ця ад на вi лi фi-
нан са ван не за крыц ця IА ЭС пас ля та го, як Лiт ва да сяг ну ла пра грэ су ў 
пе ра мо вах з ген пад рад чы кам пра ек та за крыц ця АЭС — кан сор цы у мам 
ня мец кiх кам па нiй з удзе лам ра сiй ска га ка пi та лу Nukem i GNS, з якiм у 
апош нiя два га ды ўрад Лiт вы вёў па ста ян ныя спрэч кi з на го ды якас цi 
кан тэй не раў для за хоў ван ня па лi ва.

У КА I РЫ ПА ЧА ЛI СЯ СУ ТЫК НЕН НI ПА МIЖ ПРЫ ХIЛЬ НI КА МI 
I ПРА ЦIЎ НI КА МI ЗВЕРГ НУ ТА ГА ПРЭ ЗI ДЭН ТА

Учо ра ў дру гой па ло ве дня мi тын гоў цы з абод вух ба коў па ча лi за кiд-
ваць адзiн ад на го ка мя ня мi. Ча сам спра ва да хо дзi ла да ру ка паш най. 
Цi ёсць у вы нi ку гэ тых па дзей за гi ну лыя i па ра не ныя, не па ве дам ля-
ец ца. 26 лi пе ня ста ла вя до ма, што Мур сi прад' яў ле ны аб вi на вач ван нi 
ў шпi я на жы i змо ве, ажыц цёў ле най су мес на з ру хам ХА МАС. Яго 
так са ма па да зра юць у са ўдзе ле ў за бой стве i вы кра дан нi вай скоў цаў i 
па лi цэй скiх. Дву ма дня мi ра ней ка ман да ван не егi пец кiх уз бро е ных сiл 
па пра сi ла пра цiў нi каў Мур сi вый сцi 26 лi пе ня на мi тынг у пад трым ку 

дзе ян няў ця пе раш нiх улад. Ге не ра лы рас тлу ма чы лi, што iм па трэб ны ман дат ад шы ро кiх сла ёў 
на сель нiц тва на ба раць бу з «эк стрэ мiз мам» i «гвал там».

ЗША МО ГУЦЬ УВЕС ЦI САНК ЦЫI СУ ПРАЦЬ УСIХ КРА IН, 
ЯКIЯ ДА ПА МА ГА ЛI СНОЎ ДЭ НУ

Кан грэс мен ад шта та Паўд нё вая Ка ра лi на рэс пуб лi ка нец Лiнд-
сi Грэм унёс у се нат за ко на пра ект, якi пра ду гледж вае санк цыi 
су праць лю бой кра i ны, што дасць пры ста нi шча вы кры ва льнi ку 
аме ры кан скiх спец служ баў Эд вар ду Сноў дэ ну. Пад санк цы я мi 
ма юць на ўва зе «ска са ван не прэ фе рэн цый i пры вi лей у ганд лi 
з ЗША». За ко на пра ект аформ ле ны ў вы гля дзе па праў кi да за-
ко на аб фi нан са ван нi знеш не па лi тыч най дзей нас цi ЗША ў 2014 
го дзе.

ВI НОЎ НIК ЧЫ ГУ НАЧ НАЙ 
КА ТА СТРО ФЫ ВЫ ХВА ЛЯЎ СЯ 
ПЕ РА ВЫ ШЭН НЕМ ХУТ КА СЦI 

Ў САЦ СЕТ КАХ
У Iс па нii пра цяг ва юць рас сле да ваць 

пры чы ны ава рыi па са жыр ска га цяг нi ка. 
У цэнт ры ўва гi — ма шы нiст Фран сiс ка 
Ха сэ Гар сон Амо. Вы свет лi ла ся, што 
ён не ўтой ваў сва ёй лю бо вi да хут ка-
сцi. Вя до ма, што ма шы нiс ту 52 га ды, у 

яго вя лi кi во пыт. Ад нак па вод ле да ных 
СМI, Фран сiс ка Ха сэ Гар сон Амо пе ра-
вы шаў хут касць не ад на ра зо ва i на ват 
вы хва ляў ся гэ тым у са цы яль ных сет ках. 
У са ка вi ку 2012 го да ён раз мяс цiў на 
сва ёй ста рон цы ў Facebook фа та гра фii 
спi до мет ра цяг нi ка, стрэл ка яко га па-
каз ва ла хут касць 200 км у га дзi ну.

На на ступ ны дзень пас ля чы гу нач-
най ава рыi па ве дам лен не ма шы нiс та 
бы ло вы да ле на са ста рон кi. Амо быў за-
клю ча ны пад вар ту ў шпi та лi, дзе ён зна-
хо дзiц ца. Па апош няй iн фар ма цыi, коль-
касць ах вяр ава рыi скла дае 80 ча ла век, 
яшчэ ка ля 180 атры ма лi траў мы.


