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Ах вя ра мі тэ рак ту ў Іра не ста лі 
больш за 40 ча ла век

Тэ ра рыст-смя рот нік 

на кі ра ваў аў та ма біль, на-

чы не ны ўзрыў чат кай, у 

аў то бус, які ру хаў ся па 

марш ру це Хаш—За хе дан. 

«Коль касць ах вяр да сяг ну-

ла 41, у тым лі ку чле наў 

КВІР (Кор пу су вар та вых 

іс лам скай рэ ва лю цыі. — 

Рэд.) і гра ма дзян скіх асоб», — па ве да мі ла іран скае ін-

фар ма цый нае агенц тва Fаrs. Ад каз насць за тэ ракт узя-

ла на ся бе тэ ра рыс тыч ная гру поў ка «Джэйш аль-Адль» 

(«Ар мія спра вяд лі вас ці»), у яе ўва хо дзяць іс ла міс ты, якія 

вы зна юць іс лам су ніц ка га кі рун ку. Гэ тая гру поў ка бы ла 

ство ра на ў 2012 го дзе бы лы мі ўдзель ні ка мі эк стрэ місц-

кай ар га ні за цыі «Джун да ла» («Рух на род на га су пра ці ву») 

пас ля та го, як у 2010-м ура да выя сі лы Іра на за ха пі лі і 

па ка ра лі смер цю лі да ра «Джун да лы» Аб до лма ле ка Ры-

гі. Гру поў ка «Джэйш аль-Адль» ужо трэ ці раз з па чат ку 

2019 го да ажыц цяў ляе на па ды на ва ен на слу жа чых і прад-

стаў ні коў сіл пра ва па рад ку ў Сі ста не і Бе лу джы ста не.

Ду тэр тэ пра па на ваў пе рай ме на ваць Фі лі пі ны
Прэ зі дэнт Фі лі пін 

Рад ры га Ду тэр тэ да-

пус ціў пе рай ме на ван-

не кра і ны ў «Рэс пуб лі ку 

Ма хар лі ка», пі ша га зе-

та Mаnіlа Bullеtіn. Ён 

рас кры ты ка ваў уплыў 

Іс па ніі на фі лі пін скую 

куль ту ру і на га даў ідэю экс-прэ зі дэн та Фер ды нан да Мар-

ка са ад мо віц ца ад «іс пан скай» наз вы дзяр жа вы. «Наз-

ву на шай кра і ны пры ду маў Ма ге лан, па да рож жа яко га 

апла ціў іс пан скі ка роль Фі ліп. Ка лі-не будзь мы гэ та зме-

нім», — за явіў Ду тэр тэ. Кі раў нік дзяр жа вы пад тры маў 

пра па но ву Мар ка са, ад зна чыў шы, што «ма хар лі ка» — 

сло ва ма лай ска га па хо джан ня, якое ад люст роў вае па-

няц це «спа кой і мір». Паз ней прэс-сак ра тар кі раў ні ка 

дзяр жа вы Саль ва дор Па нэ ла на зваў сло вы Ду тэр тэ 

«па цвяр джэн нем на цы я наль най ідэн тыч нас ці». Па нэ ла 

ад зна чыў, што, згод на з кан сты ту цы яй Фі лі пін, ра шэн не 

аб зме не наз вы кра і ны мо жа быць пры ня та пар ла мен-

там. У кан грэ се Фі лі пін дум кі пра ідэю пе рай ме на ван ня 

кра і ны ра зы шлі ся. «Гэ та прос та ідэя. Маг чы ма за над та 

шмат ус клад нен няў», — ска заў жур на ліс там кі раў нік се-

на та Ві сэн тэ Со та. У той жа час се на тар Пан фі ла Лак сон 

адзначыў, што схіль ны па га дзіц ца з Ду тэр тэ, па коль кі 

наз ва «Фі лі пі ны» заў сё ды бу дзе на гад ваць аб іс пан скім 

ка ра лі Фі лі пе ІІ і трох сот га до вым пе ры я дзе ка ла ні яль на-

га іс пан ска га ўла да ран ня.

У ра сій скім Пры мор'і 
на шэс це амур скіх тыг раў

Пры мор скі край пе ра-

жы вае на шэс це амур скіх 

тыг раў — за не се ных у 

Чыр во ную кні гу дра пеж-

ных жы вёл, якія жы вуць 

пе ра важ на ў пе рад гор' ях 

Сі ха тэ-Алі ня і ў ляс ных ма-

сі вах па бе ра гах рэк Амур і 

Усу ры. У лю тым жы вё лы ма са ва вы хо дзяць да на се ле ных 

пунк таў, што ім звы чай на не ўлас ці ва, і на па да юць на 

свой скую жы вё лу. Так са ма ах вя ра мі тыг раў ста но вяц ца 

са ба кі. Звы чай на ві зі ты дра пеж ні каў да лю дзей аб умоў-

ле ны збяд нен нем кар ма вой ба зы ў звык лым арэ а ле пра-

жы ван ня і не аб ход нас цю шу каць но выя кры ні цы хар чу. 

Ця пе раш няя зі ма вы да ла ся ў мно гіх ра ё нах Пры мор'я 

не звы чай на ма ла снеж най. На поўд ні рэ гі ё на снеж нае 

по кры ва так да гэ та га ча су і не бы ло сфар ма ва нае. Не 

вы клю ча на, вы хад тыг раў да цы ві лі за цыі спра ва ка ва ны 

ме на ві та пры род ным фак та рам — збі лі ся звык лыя жыц-

цё выя рыт мы. У не ка то рых на се ле ных пунк тах ак тыў-

насць дра пеж ні каў ужо прак тыч на спра ва ка ва ла рэ жым 

над звы чай на га ста но ві шча. Мяс цо выя ўла ды за клі ка юць 

жы ха роў за хоў ваць асця рож насць і ад маў ляц ца ад пра-

гу лак у цём ны час су так. З-за рап тоў най па гро зы за кры-

ва юц ца дзі ця чыя сек цыі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У по ле зро ку мі лі цыі трап ля юць 

но выя асо бы, якія ў той час зна-

хо дзі лі ся ў ра ё не знік нен ня не паў-

на лет ня га хлоп чы ка. На га да ем, 

што 10-га до вы жы хар вёс кі Но вы 

Двор Свіс лац ка га ра ё на Мак сім 

Мар ха люк знік у Бе ла веж скай пу-

шчы 16 ве рас ня 2017 го да. З тае 

па ры мі ну ла паў та ра го да.

Па фак це знік нен ня хлоп чы ка бы ла 

рас па ча та кры мі наль ная спра ва. По-

шу ка мі Мак сі ма зай ма лі ся пра ва ахоў-

ныя ор га ны, ра та валь ні кі, ва лан цё ры, 

чле ны по шу ка вых атра даў і ўсе не абы-

яка выя да яго лё су лю дзі.

За раз гэ та тэ ма не та кая «га ра чая» 

ў СМІ, бо прай шло ня ма ла ча су, але 

гро дзен ская мі лі цыя не спы няе по шу кі. 

Як вя до ма, гэ ты вы па дак зна хо дзіц-

ца на кант ро лі кі раў ні ка дзяр жа вы. 

Аб хо дзе ра бот гро дзен цы па ста ян-

на ін фар му юць. Во сен ню пра чэс ва лі 

мяс цо васць з вы ка ры стан нем тэх ніч-

ных срод каў, якія мо гуць да па маг чы 

знай сці це ла ці ней кія час цін кі адзен ня. 

Бы ло аб сле да ва на 170 квар та лаў ляс-

но га ма сі ву, у тым лі ку з па вет ра. Але 

па куль без вы ні ко ва.

Ра зам з тым у по ле зро ку мі лі цыі 

трап ля юць усё но выя асо бы, якія бы-

лі па блі зу мес ца зда рэн ня. Вы яў ле на 

3816 ча ла век. Уста ноў ле на больш 

за 11 ты сяч ула даль ні каў па ляў ні чых 

стрэль баў, апы та на больш за сто ча ла-

век, якія маг лі зна хо дзіц ца ў тым ра ё-

не. З та кой жа мэ тай пра ве ра на больш 

за 2400 транс парт ных срод каў.

У мі лі цыі най больш іма вер най лі-

чаць вер сію ня шчас на га вы пад ку. 

Да та кой дум кі тут схі ля юц ца з-за асаб-

лі вас цяў гэ та га ра ё на — гу шча ры, ба-

ло ты... Хлоп чык мог за блу дзіць. Але 

спы няць по шу кі ў рэ гі ё не не збі ра юц ца. 

Яны пра цяг нуц ца да тае па ры, па куль 

не бу дзе поў най яс нас ці ў гэ тай спра-

ве, па ве да мі лі ў аб лас ным упраў лен ні 

ўнут ра ных спраў.

Да рэ чы, Мак сім — адзі ны не паў-

на лет ні ў воб лас ці, яко га да гэ та га 

ча су не атры ма ла ся знай сці. Апош ні 

вы па дак да ты чыўся двух пад лет каў з 

Грод на, якія знік лі ў ся рэ дзі не сту дзе-

ня. Іх знай шлі ў доб рым ста не праз 

пяць дзён, ад на го — у Ма гі лё ве, дру го-

га — у Маск ве. А ўся го ў спі се тых, ка го 

шу кае УУС, зна хо дзіц ца амаль 250 ча-

ла век. Не ка то рыя яшчэ з 80-х га доў 

мі ну ла га ста год дзя.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е

Як ў па чат ку кра са ві ка
Тэм пе ра тур ны фон у пер шай па ло ве лю та га 

ака заў ся на 4—6 гра ду саў вы шэй шым 
за клі ма тыч ную нор му

У вы хад ныя дні на двор'е ў кра і не бу дзе вы зна чаць 

пе ры фе рыя ан ты цык ло ну з цэнт рам над Бал кан скім 

паў вост ра вам. Та му ў нас ча ка ец ца па ступ лен не не 

па се зо не цёп лых па вет ра ных мас, па ве да мі лі 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.

Сён ня ўдзень у воб лас ці па вы ша на га ат мас фер на га 

ціс ку іс тот ных апад каў не ча ка ец ца. Толь кі пад уплы вам 

фран таль на га раз дзе ла ў асоб ных ра ё нах прой дуць не-

вя лі кія апад кі, у асноў ным дождж. У асоб ных ра ё нах маг-

чы мы сла бы га ла лёд, на да ро гах мес ца мі га ла лё дзі ца. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ад ну ля да плюс 6 гра ду саў.

У су бо ту і ня дзе лю паў днё выя вят ры пра цяг нуць пе-

ра но сіць у на шу кра і ну цёп лае па вет ра. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, 

удзень — 1—8 цяп ла. Па паў днё вым за ха дзе кра і ны да-

сяг не плюс 9—10 гра ду саў. Та кі тэм пе ра тур ны фон больш 

чым на ме сяц апя рэдж вае клі ма тыч ную нор му і ад па вя дае 

апош нім датам са ка ві ка — па чат ку кра са ві ка. Іс тот ных 

апад каў не праг на зу ец ца. У нач ныя і ра ніш нія га дзі ны 

мес ца мі ча ка юц ца ту ма ны. Асоб ныя ўчаст кі да рог за ста-

нуц ца сліз кія.

У па чат ку на ступ на га тыд ня на двор'е бу дзе вы зна чаць 

у асноў ным воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, 

а ўна чы пры пра яс нен нях бу дзе пад ма рож ваць. У па ня-

дзе лак бу дзе без іс тот ных апад каў. На асоб ных участ ках 

да рог ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад мі нус 1 да мі нус 7 гра ду саў, удзень — ад мі нус 

3 гра ду саў да 3 цяп ла. Па паў днё вым за ха дзе кра і ны бу дзе 

цяп лей, там уна чы ча ка ец ца ад ну ля да плюс 3 гра ду саў, 

а ўдзень — 4—7 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у аў то рак бу дзе без іс тот ных апад каў. На асоб ных участ-

ках да рог ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе 1—7 ма ро зу, пры пра яс нен нях па ўсхо дзе 

кра і ны па ні зіц ца да мі нус 11 гра ду саў. Удзень бу дзе ад 

ну ля да плюс 7 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Упраў лен не аба ро ны ін-

фар ма цыі На цы я наль-

на га бан ка ін фар муе аб 

тым, што ў на шай кра і не 

за фік са ва ныя вы пад кі 

тэ ле фон на га мах ляр-

ства — ві шын гу.

Сут насць ві шын гу ў тым, 

што зла мыс ні кі, вы ка рыс-

тоў ва ю чы тэ ле фон ную су-

вязь і іг ра ю чы пэў ную ро-

лю (су пра цоў ні ка бан ка, 

па куп ні ка або ін шых), пад 

роз ны мі пад ста ва мі вы-

мань ва юць у тры маль ні ка 

пла цёж най карт кі кан фі-

дэн цый ную ін фар ма цыю 

або про сяць што-не будзь 

зра біць са сва ім ра хун кам. 

Вы нік заў сё ды адзін і той 

жа — гро шы з карт кі зні-

ка юць.

Уста ноў ле на, што ашу-

кан цы тэ ле фа ну юць клі ен-

там бе ла рус кіх бан каў і, на-

зы ва ю чы ся су пра цоў ні ка мі 

бан каў (у тым лі ку На цы я-

наль на га бан ка), пад роз-

ны мі на го да мі про сяць даць 

паш парт ныя да ныя, а так са-

ма рэ кві зі ты бан каў скіх пла-

цеж ных кар так і ко ды, якія 

па сту па юць на тэ ле фон ны 

ну мар клі ен та бан ка.

У боль шас ці вы пад каў 

ну ма ры тэ ле фо наў мах ля-

роў мо гуць быць сха ва ныя 

аль бо на ле жаць апе ра та рам 

су вя зі ін шых дзяр жаў. Ад нак 

у асоб ных вы пад ках больш 

хіт рыя зло дзеі вы ка рыс тоў-

ва юць спе цы яль ныя тэх на-

ло гіі, і та ды ну ма ры тэ ле фо-

наў, з якіх ажыц цяў ля юц ца 

зван кі, вы зна ча юц ца як афі-

цый ныя ну ма ры, на зва ныя 

на сай це бан ка.

Су пра цоў ні кі Нац бан ка 

звяр та юць ува гу: ра бот нік 

бан ка пры тэ ле фа на ван ні 

клі ен ту за га дзя па ві нен ве-

даць усе не аб ход ныя яму 

да ныя. Та му па ве дам ляць 

ка мусь ці рэ кві зі ты бан каў-

скай пла цеж най карт кі, па-

ро лі і ко ды до сту пу, паш-

парт ныя да ныя ні ў якім ра зе 

нель га.

У Нац бан ку рэ ка мен ду-

юць у вы пад ку па ступ лен ня 

па доб ных зван коў ад ра зу ж 

звяр нуц ца ў кан такт-цэнтр 

бан ка, які эмі та ваў карт-

ку, рас ка заць аб сі ту а цыі і 

да лей пры трым лі вац ца рэ-

ка мен да цый су пра цоў ні ка 

бан ка.

Ка лі зла мыс ні ку ўсё ж 

уда ло ся атры маць рэ кві зі ты 

карт кі або быў уста ноў ле ны 

факт кра дзя жу гра шо вых 

срод каў, вар та не ад клад на 

за бла ка ваць карт ку і звяр-

нуц ца з за явай у пра ва ахоў-

ныя ор га ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

БЕЗ ТЭР МІ НУ ДАЎ НАС ЦІ
У Гро дзен скай воб лас ці не спы ня юц ца по шу кі Мак сі ма Мар ха лю ка

З НЕ ЗНА Ё МЫ МІ ПА ТЭ ЛЕ ФО НЕ З НЕ ЗНА Ё МЫ МІ ПА ТЭ ЛЕ ФО НЕ 
ЛЕПШ АД КРЫ ТА НЕ ГА ВА РЫЦЬ...ЛЕПШ АД КРЫ ТА НЕ ГА ВА РЫЦЬ...

...тым больш на бан каў скую тэ му...тым больш на бан каў скую тэ му

Будзь це піль ныя!Будзь це піль ныя!

УЛА ДА НА СУ ВЯ ЗІ
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу-

дуц ца заўт ра, 16 лю та га, у абл вы кан ка мах і Мін-

гар вы кан ка ме. На пы тан ні жы ха роў рэ гі ё наў і 

ста лі цы з 9 да 12 га дзін ад ка жуць:

 стар шы ня БРЭСЦ КА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та-

таў Юрый Іо сі фа віч НАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 016 221 31 21;

 на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ба рыс Сяр ге е віч ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

 на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан-

ка ма Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8 023 

233 12 37;

 пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл-

вы кан ка ма Іван Алёй за віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

 кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рыгор Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

 стар шы ня МІНСК АГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

На тал ля Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ Тэл. 8 017 500 41 60;

  стар шы ня МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ана толь 

Аляксанд ра віч СІ ВАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

Трай ное за бой ства 
жы вё лы

За апош ні час за рэ гіст ра ва на не каль кі вы пад каў, 

ка лі бра кань е ры ад ной пят лёй ці ад ным стрэ лам 

фак тыч на за бі ва лі трох жы вёл ад ра зу.

Факт не за кон най зда бы чы дзі чы ны з вы ка ры стан нем 

пет ляў на тэ ры то рыі Ле пель ска га ра ё на вы яў ле ны па блі зу 

на се ле на га пунк та Фа тынь. У бра кань ер скай па стцы бы лі 

зной дзе ны па рэшт кі ка зу лі з дву ма эмб ры ё на мі. Па фак це 

не за кон на га па ля ван ня і на ня сен ня шко ды на ва коль на му 

ася род дзю ў па ме ры 600 ба за вых ве лі чынь пра во дзіц ца 

пра вер ка.

Не каль кі мі дня мі ра ней ра бот ні кі ўпраў лен ня апе ра тыў-

на га рэ ага ван ня Дзяр жаў най ін спек цыі су мес на з су пра-

цоў ні ка мі Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та за тры ма лі 

трох жы ха роў Брас лаў ска га ра ё на, якія зай ма лі ся не за кон-

най зда бы чай ла сёў у па ляў ні чых угод дзях На цы я наль на-

га пар ка «Брас лаў скія азё ры». За тры ман не ад бы ва ла ся 

па блі зу вёс кі Са ві чы ў той мо мант, ка лі бра кань е ры ўжо 

зда бы лі і ра за бра лі са мку ла ся, як вы свет лі ла ся паз ней, з 

дву ма эмб ры ё на мі. Та кім чы нам, ад ным стрэ лам бра кань-

е ры фак тыч на за бі лі ад ра зу трох ла сёў. Па гэ тым фак це 

за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Пад час во быс ку ў до ма ўла дан нях бра кань е раў і па-

да зра ва ных са ўдзель ні каў кан фіс ка ва на ча ты ры адзін кі 

не за рэ гіст ра ва най па ляў ні чай зброі, у тым лі ку два ка ра бі-

ны, 126 па тро наў, 80 кі ла гра маў мя са дзі чы ны, а так са ма 

ры ба лоў ныя сет кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


