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Ар ген цін ская бір жа пе ра жы ла 
гіс та рыч нае па дзен не

Ар ген цін скі бір жа вы 

ін дэкс Merval аб ва ліў-

ся на 38 пра цэн таў на 

фо не пуб лі ка цыі вы ні-

каў прай ме рыз, па вы-

ні ках якіх фа ва ры там 

вы ба раў у кра і не ака-

заў ся не дзей ны прэ-

зі дэнт Ма у ры сіа Мак-

ра, а апа зі цы я нер Аль бер та Фер нан дэс. Як па ве дам ляе 

Bloomberg, за апош нія 70 га доў гор шай сі ту а цыя бы ла 

толь кі ў чэр ве ні 1989-га, ка лі бір жа Шры-Лан кі аб ва лі ла-

ся на 60 пра цэн таў на фо не гра ма дзян скай вай ны. Курс 

ар ген цін скай ва лю ты апус ціў ся на 30 пра цэн таў — да 

65 пе са за до лар. Больш за ўсё па цяр пе лі кам па ніі з фі-

нан са ва га і энер ге тыч на га сек та раў. На аме ры кан скай 

фон да вай бір жы Nasdaq кошт па пер ар ген цін ска га па-

стаў шчы ка элект ра энер гіі Edenor аб ва ліў ся на 58,9 пра-

цэн та, а энер ге тыч най кам па ніі Central Puerto — на 55,5. 

Як вя до ма, прэ зі дэнц кія вы ба ры ў Ар ген ці не прой дуць у 

каст рыч ні ку. Пад час прай ме рыз гра ма дзя не вы бі ра юць 

кан ды да таў, якія бу дуць прад стаў ляць на іх тую ці ін шую 

пар тыю. Ад нак сё ле та ўсе па лі тыч ныя сі лы вы ста ві лі 

толь кі па ад ным прэ тэн дэн це. Та кім чы нам, прай ме рыз 

ста лі свое асаб лі вым апы тан нем гра мад скай дум кі, якое 

да зва ляе ўба чыць рэ аль ны рас клад сіл пе рад прэ зі дэнц-

кі мі вы ба ра мі.

Ал маз бе ка Атам ба е ва аб ві на ва ці лі ў спро бе 
дзяр жаў на га пе ра ва ро ту ў Кыр гыз ста не

За тры ма ны 8 жніў ня 

бы лы прэ зі дэнт Кыр гыз-

ста на Ал маз бек Атам-

ба еў рых та ваў у рэс-

пуб лі цы дзяр жаў ны пе-

ра ва рот. Пра гэ та за явіў 

на прэс-кан фе рэн цыі ў 

Біш ке ку кі раў нік Дзяр-

жаў на га ка мі тэ та на цы я наль най бяс пе кі Кыргызстана 

Араз бек Апум ба еў. Па яго сло вах, экс-прэ зі дэнт спе цы-

яль на пад час апе ра цыі па яго за тры ман ні вы ка рыс таў 

для аба ро ны жан чын і дзя цей, каб мець ін фар ма цыю 

аб ра нен нях мір ных гра ма дзян як фак тар для звяр жэн-

ня ўла ды. «Атам ба еў рых та ваў ся да гэ та га, — ска заў 

кі раў нік Дзярж ка мі тэ та на цы я наль най бяс пе кі. — Яму 

па трэб на бы ла кроў, каб здзейс ніць дзяр жаў ны пе ра ва-

рот. Гэ та бы ла яго за ду ма». Так са ма ста ла вя до ма, што 

экс-прэ зі дэн ту Кыр гыз ста на прад' яў ле ны аб ві на вач ван ні 

ў за бой стве і ін шых асаб лі ва цяж кіх зла чын ствах. Пра 

гэ та па ве да мі лі ін фар ма генц твы са спа сыл кай на прад-

стаў ні ка кыр гыз скай генп ра ку ра ту ры. Акра мя за бой ства, 

бы ло га кі раў ні ка дзяр жа вы аб ві на вач ва юць у ар га ні за цыі 

ма са вых бес па рад каў, за хо пе за ложні каў і пры мя нен ні 

гвал ту су праць прад стаў ні ка ўла ды. У Кыр гыз ста не на-

кла дзе ны арышт на 120 адзі нак ма ё мас ці экс-прэ зі дэн та. 

Яму па гра жае па жыц цё вае па збаў лен не во лі.

У ста лі цы Эфі о піі ўста лю юць пом нік Пуш кі ну 
вы шы нёй больш за пяць мет раў

У цэнт ры ста лі цы 

Эфі о піі — Адыс-Абе-

бы — у хут кім ча се бу-

дзе ўста ноў ле ны яшчэ 

адзін пом нік ра сій ска му 

паэ ту Аляк санд ру Пуш кі-

ну, пра дзед яко га Аб рам 

Га ні бал быў ура джэн цам 

аф ры кан скай кра і ны, па ве да міў у ін тэр в'ю РІА «На ві ны» 

па сол Эфі о піі ў Ра сіі Але ма е ху Тэ ге ну Ар гаў. «Гэ тым пра-

ек там зай ма ец ца ка ман да скульп та раў, на ву коў цаў, гіс то-

ры каў з Эфі о піі і Ра сіі», — ска заў па сол. Ён на га даў, што 

ў эфі оп скай ста лі цы ўжо ёсць ма ну мент паэ ту і пло шча 

Пуш кі на. Над но вым пом ні кам у Адыс-Абе бе пра цуе член 

Са ю за мас та коў Ра сіі і ЮНЕС КА, член Сту дыі ва ен ных 

мас та коў Мі на ба ро ны Ра сіі скульп тар Аляк сей Ча ба нен-

ка. «Згод на з пра ек там, гэ та ма ну мен таль ная брон за вая 

скульп ту ра на гра ніт ным па ста мен це. Агуль ная вы шы ня 

пом ні ка пла ну ец ца больш за пяць мет раў», — рас ка заў 

скульп тар. Па вод ле яго слоў, пра ект за цвер джа ны, і ця-

пер эфі оп скія ўла ды ўзгад ня юць мес ца яго раз мя шчэн ня. 

Пла ну ец ца, што пом нік бу дзе ўста ля ва ны на пло шчы ў 

цэнт ры Адыс-Абе бы. На ства рэн не скульп ту ры Ча ба нен ку 

спат рэ біц ца ад трох ме ся цаў да паў го да.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

НАДЗЁННАЕ

«Я не ра зу мею, як мож на 

за тры маць ча ла ве ка, па са-

дзіць яго ў след чы іза ля-

тар — на ват не ў тур му — і 

ў ча ты рох сце нах тры маць 

ча ты ры га ды. І по тым за 

не да ка за нас цю яго ад пус-

ціць», — вы ка заў ся Аляк-

сандр Лу ка шэн ка і да ру чыў 

«вы цяг нуць на па верх ню» 

па доб ныя спра вы — хай 

тэр мі нам не ча ты ры, а два, 

паў та ра го да.

«Ка лі вы за трым лі ва е це 

ча ла ве ка, дык да ка жы це яго 

ві ну ва ўста ноў ле ныя за ко-

нам тэр мі ны без уся ля кіх 

там пра даў жэн няў. Гэ та та-

кі вы па дак, які пад штурх нуў 

мя не да раз мо вы з ор га на мі 

пра ва ахоў най сіс тэ мы ўво-

гу ле. Гэ та ня доб ра. Мы да 

лю дзей па він ны ста віц ца па-

ча ла ве чы», — за па тра ба ваў 

бе ла рус кі лі дар.

Ён упэў не ны, што ёсць 

ін шыя ме та ды, каб, не за-

трым лі ва ю чы ча ла ве ка, 

узяць яго на кант роль і пра-

ве рыць факт про ці праў най 

дзей нас ці. Прэ зі дэнт пе ра-

ка на ны: ка лі бач ныя не да-

пра цоў кі на апе ра тыў ным 

уз роў ні, трэ ба не за трым лі-

ваць ча ла ве ка, а спа га няць 

з мі лі цыі, Ка мі тэ та дзярж-

бяс пе кі і ін шых ве дам стваў, 

якія зай ма юц ца пер ша сны мі 

дзе ян ня мі.

«У асно ве па він на ля жаць 

спра вяд лі васць», — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лукашэн-

ка. Стар шы ня След ча га ка-

мі тэ та Іван На ске віч да ла-

жыў яму аб вы ні ках ра бо ты 

ве дам ства за сем ме ся цаў, 

па ве да міў шы, што ўзро-

вень зла чын нас ці ўзрос на 

8,3 пра цэн та.

Да кры мі наль най ад каз-

нас ці па спра вах, пе ра да-

дзе ных пра ку ро ру для на кі-

ра ван ня ў суд, пры цяг ну та 

25,9 ты ся чы аб ві на вач ва-

ных — больш на 1,8 пра цэн-

та, чым ле тась. Па вя лі чы ла-

ся і коль касць кры мі наль ных 

спраў, якія зна хо дзі лі ся ў вы-

ка нан ні, — на 12,3 пра цэн та. 

Ра зам з тым больш спраў 

за вер ша на — на 3,5 пра-

цэн та.

Коль касць па тра ба ван няў 

пра ку ро раў аб лік ві да ван ні 

па ру шэн няў за ка на даў ства, 

да пу шча ных пад час па пя-

рэд ня га след ства, ска ра ці-

ла ся на 16,2 пра цэн та.

Стар шы ня След ча га ка-

мі тэ та пад крэс ліў, што па ло-

ву кры мі наль ных спраў уда-

ло ся скон чыць у ска ро ча ны 

тэр мін — да ме ся ца. Ад нак 

па вя лі чы ла ся і част ка спраў, 

рас сле да ван не па якіх скон-

ча на ў тэр мін звыш двух ме-

ся цаў. Уз ро вень па крыц ця 

страт уз рос і ў пра цэнт ным, 

і ў гра шо вым вы ра жэн ні.

Іван На ске віч рас ка заў 

кі раў ні ку дзяр жа вы пра 

след чыя дзе ян ні па сё лет-

ніх на шу ме лых спра вах, за 

рас сле да ван нем якіх Аляк-

сандр Лу ка шэн ка заў сё ды 

ўваж лі ва со чыць.

На кант ро лі Прэ зі дэн-

та спра ва па вы бу хах пры 

пра вя дзен ні са лю ту 3 лі пе-

ня, ка лі пад час па за штат-

най сі ту а цыі за гі нуў ча ла-

век, быў пры чы не ны знач ны 

ўрон фі зіч ным і юры дыч ным 

асо бам. След ства раз гля дае 

ча ты ры вер сіі. Па сло вах кі-

раў ні ка ве дам ства, га лоў най 

пры чы най вы бу ху маг лі з'яў-

ляц ца ня якас ныя па тро ны, 

фе ер ве рач ныя вы ра бы.

«Ужо вя до ма, што част ка 

з іх бы ла са скон ча ным тэр-

мі нам пры дат нас ці, част ка 

пад вяр га ла ся ме ха ніч най так 

зва най «да пра цоў цы» пе рад 

за ра джан нем. На дум ку 

след ства, ёсць пра мая пры-

чын ная су вязь па між якас цю 

вы ра баў і ўздзе ян нем на іх і 

вы бу ха мі. Пры зна ча ны цэ лы 

шэ раг экс пер тыз», — пад-

крэс ліў Іван На ске віч.

У су вя зі з гі бел лю су пра-

цоў ні ка мі лі цыі Па та по ві ча 

след ства пры ня ло кан чат-

ко вае ра шэн не аб спы нен-

ні спра вы. У след ства ня ма 

су мнен няў у тым, што ме ла 

мес ца са ма губ ства. Стар-

шы ня ка мі тэ та па ве да міў: 

дак лад на да ка за на, што 

су пра цоў нік у кра ме на быў 

дро вы і сро дак для рас паль-

ван ня, якія за га дзя да ста віў 

у мес ца, дзе паз ней ён быў 

зной дзе ны мёрт вым. Пад час 

дзя жур ства Па та по віч з на-

ду ма най пры чы ны сы шоў з 

марш ру ту ня сен ня служ бы, 

пе ра апра нуў ся ў цы віль ную 

воп рат ку і на так сі з'е хаў у 

бок ляс но га ма сі ву.

«Да ня даў ня га ча су нам 

не ха па ла ад на го звя на — 

так сіс та, які вёз су пра цоў ні-

ка мі лі цыі. Асо бу кі роў цы мы 

вы яві лі, да пы та лі яго. Яго 

свед чан ні як раз зна хо дзяц-

ца ў кан ве ін шых до ка заў. 

Ма ец ца і цэ лы шэ раг ві дэа-

за пі саў, якія па цвяр джа юць, 

што су пра цоў нік мі лі цыі сам 

на бы ваў га ру чыя срод кі, сеў у 

кан крэт ную ма шы ну так сі. Па 

за клю чэн ні экс пер ты зы, ён 

мог сам пры чы ніць са бе тое 

аг ня стрэль нае ра нен не, якое 

ста ла пры чы най смер ці. На 

піс та ле це зна хо дзяц ца толь кі 

яго бія ла гіч ныя сля ды, а на 

це ле — сля ды стрэ лу», — па-

ве да міў Іван На ске віч.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Вы твор часць 
плас ты ка вых лыж 
стар туе ў ліс та па дзе

Ра бо та па ства рэн ні прад пры ем ства ідзе ў пла на вым 

па рад ку — пра гэ та да ла жыў Аляк санд ру Лукашэн-

ку кі раў нік спраў Прэ зі дэн та Вік тар Шэй ман. Шэ раг 

аб' ек таў, па якіх Прэ зі дэнт да ваў да ру чэн ні па бу-

даў ні чай тэ ма ты цы, ужо за вер ша ны і ўве дзе ны ў 

экс плу а та цыю.

На су стрэ чы так са ма аб мер ка ва лі пы тан не фі нан са вай 

струк ту ры Упраў лен ня спра ва мі: ста іць за да ча ства рыць 

фі нан са выя ін стру мен ты, якія да зво ляць сіс тэ ме пра ца ваць 

больш эфек тыў на.

Зай шла га вор ка і аб ства рэн ні су час на га цэнт ра мі ні- ін ва-

зій най эн да ска піч най хі рур гіі на ба зе Рэс пуб лі кан ска га клі ніч-

на га ме ды цын ска га цэнт ра. Пла ну ец ца, што гэ тая ўста но ва 

пра па нуе па цы ен там но выя ме ды цын скія тэх на ло гіі су свет на га 

ўзроў ню ў ля чэн ні за хвор ван няў па зва ноч ні ка, хва роб ура ла-

гіч на га ха рак та ру і скла да ных вы пад каў лор-за хвор ван няў.

Кі раў нік спраў па ве да міў аб ра бо це, якая пра во дзіц ца 

па да ру чэн ні Прэ зі дэн та на Аф ры кан скім кан ты нен це. Там 

за вяр ша ец ца ства рэн не су мес на га прад пры ем ства ў га лі не 

сель скай гас па дар кі, якое бу дзе вы раб ляць і пе ра пра цоў-

ваць ма ла ко, яла ві чы ну і птуш ку. Акра мя та го, вы ра ша ец ца 

пы тан не па бу даў ніц тве элект ра стан цыі на со неч ных па нэ-

лях. Ства ра юц ца так са ма аў та транс парт нае прад пры ем ства 

па пе ра воз цы гру заў на поўд ні Аф ры кі і прад пры ем ства, 

якое бу дзе ўзво дзіць да ро гі і лі ніі элект ра пе ра да чы.

Па вод ле Бел ТА.

Аг ра рыі 
ап ты міз му не тра цяць

Ход убо рач най кам па ніі ў кра і не па-ра ней ша му за-

ста ец ца ў по лі зро ку Прэ зі дэн та. Про філь ныя кі-

раў ні кі, а так са ма стар шы ні абл вы кан ка маў без ад-

ры ву ад асноў ных за ня ткаў у што дзён ным рэ жы ме 

ін фар му юць кі раў ні ка дзяр жа вы аб сі ту а цыі. Учо ра 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за слу хаў пад ра бяз ны дак лад 

гу бер на та ра Ві цеб скай воб лас ці Мі ка лая Шарс нё ва 

аб хо дзе жні ва ў рэ гі ё не. Пра гэ та па ве дам ляе прэс-

служ ба Прэ зі дэн та.

На сён няш ні дзень у рэ гі ё не ўбра на 60 пра цэн таў пло-

шчаў, у за се ках ужо больш за 650 ты сяч тон збож жа. Па-

вя ліч ваць гэ тую ліч бу на леж ны мі тэм па мі аг ра ры ям па куль 

пе ра шка джае на двор'е. У пры ват нас ці, учо ра з-за даж джоў 

па ля выя ра бо ты ў воб лас ці бы лі фак тыч на спы не ныя.

Ра зам з тым, як да ла жыў Мі ка лай Шарс нёў, ап ты міз му 

аг ра рыі не тра цяць — як толь кі да зво ляць умо вы на двор'я, 

за спра ву возь муц ца з мак сі маль най ад да чай і эфек тыў-

нас цю.

Прэ зі дэнт так са ма ці ка віў ся хо дам убор кі лё ну ў Ві цеб скай 

воб лас ці. На 13 жніў ня ў рэ гі ё не ўжо вы це раб ле ны амаль 

75 пра цэн таў пло шчаў лё ну, што скла дае 10 ты сяч гек та раў.

По руч 
з су свет ны мі трэн да мі

Удзел у су свет ных чэм-

пі я на тах WorldSkіlls дае 

Бе ла ру сі маг чы масць 

дэ ман стра ваць свае 

пос пе хі ў пра фпад рых-

тоў цы і пе рай маць пе ра-

да вы во пыт ін шых кра ін, 

за явіў на мес нік прэм' ер-

мі ніст ра Ігар Пет ры шэн-

ка на ўра чыс тых пра во-

дзі нах рэс пуб лі кан скай ка ман ды на 45-ы між на род-

ны чэм пі я нат пра фе сій на га май стэр ства WorldSkіlls 

Kazan 2019, пе рад ае ка рэс пан дэнт БелТА.

У Бе ла ру сі вя лі кая ўва га ўдзя ля ец ца ўдас ка на лен ню 

пра фе сій най пад рых тоў кі спе цы я ліс таў. Гэ та ас но ва раз-

віц ця на шай эка но мі кі. Та му для нас важ на ўка ра няць 

пе ра да выя су свет ныя ме то ды кі. Асна шча ем на ву чаль ныя 

ўста но вы но вай ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зай, ука ра ня ем 

ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі, каб на ша кра і на іш ла ў на гу 

з су свет ны мі лі да ра мі. Так са ма важ на дэ ман стра ваць і 

су па стаў ляць уз ро вень улас най пра фпад рых тоў кі з су-

свет ны мі трэн да мі.

Адзін са спо са баў — WorldSkіlls. Гэ та маг чы масць 

пра дэ ман стра ваць свае леп шыя ме то ды кі і да сяг нен ні 

і па гля дзець, як у ін шых, каб, маг чы ма, ад ка рэк та ваць 

на ву чаль ныя пра гра мы пад рых тоў кі спе цы я ліс таў, у тым 

лі ку ў 47 струк тур ных рэ сурс ных цэнт рах», — ска заў Ігар 

Пет ры шэн ка. Ён па жа даў кан кур сан там пос пе хаў і на га-

даў, што іх за да ча — на брац ца но вых ве даў, а так са ма 

па ка заць уся му све ту, што Бе ла русь — кра і на з вы со кім 

пра фе сій ным па тэн цы я лам не толь кі ў сфе ры вы шэй шай 

аду ка цыі, але і па ра бо чых спе цы яль нас цях.

WorldSkіlls Іnternatіonal — між на род ны не ка мер цый-
ны рух, мэ тай яко га з'яў ля ец ца па вы шэн не прэ сты-
жу пра фе сій най аду ка цыі і стан дар таў пра фе сій-
най пад рых тоў кі, пры цяг нен не мо ла дзі ў вы твор чы 
сек тар эка но мі кі, па пу ля ры за цыя ра бо чых пра фе-
сій і спе цы яль нас цяў. Удзель ні кі — ма ла дыя лю-
дзі да 22 га доў (па не ка то рых кам пе тэн цы ях — да 
24 га доў). У сту дзе ні 2014 го да Бе ла русь афі цый на 
ста ла чле нам між на род най ар га ні за цыі WorldSkіlls 
Іnternatіonal. Прад стаў ні кі рэс пуб лі кі ўдзель ні ча лі ў 
43-м між на род ным чэм пі я на це WorldSkіlls у бра зіль-
скім Сан-Паў ла, у 44-м чэм пі я на це ў Абу-Да бі.

У АСНО ВЕ ПА ВІН НА БЫЦЬ 
СПРА ВЯД ЛІ ВАСЦЬ

Аляк сандр Лу ка шэн ка анан са ваў на ра ду па зла ба дзён ных пы тан нях 
з ор га на мі пра ва па рад ку

На вя лі кай на ра дзе раз гле дзяць шэ раг спраў, пры 

рас сле да ван ні якіх за кра на лі ся пра вы і за кон ныя 

ін та рэ сы гра ма дзян. Апош няй кроп ляй, якая пры му-

сі ла Прэ зі дэн та за пла на ваць аб мер ка ван не і вы клі-

ка ла на сця ро жа насць, ста ла праз мер нае за цяг ван не 

след чых дзе ян няў. На прык лад, Прэ зі дэнт быў вы му-

ша ны да ру чыць Апе ра тыў на-ана лі тыч на му цэнт ру 

ра за брац ца ў спра ве га лоў на га ін жы не ра Мінск ага 

за во да ко ла вых ця га чоў.
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