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Шве цыя за кры ла спра ву 
су праць Джу лі я на Асан жа

Аб ві на вач ван ні ў сек су аль ным гвал це, вы лу ча ныя ў 
Шве цыі су праць су за сна валь ні ка сай та WіkіLeaks Джу лі я-
на Асан жа, зня тыя. Швед ская пра ку ра ту ра спы ні ла рас сле-
да ван не, рас па ча тае ў 2010 го дзе. 48-га до вы ак ты віст, які 

апуб лі ка ваў на сай це ўце чак WіkіLeaks міль ё ны за сак рэ ча-

ных ура да вых да ку мен таў ЗША, Бры та ніі і ін шых дзяр жаў, 

ма тэ ры я лы пра вай ну ў Іра ку і дып ла ма тыч ную пе ра піс ку 

вя ду чых су свет ных дзяр жаў, ця пер зна хо дзіц ца ў лон дан-

скай тур ме Бель марш. Пер ша па чат ко ва аб ві на вач ван ні 

су праць Асан жа ў згвал та ван ні бы лі вы су ну ты дзвю ма 

жан чы на мі ў 2010 го дзе ў Шве цыі. Не ўза ба ве след ства бы-

ло спы не на, але праз не ка то ры час із ноў ад кры та. Тэр мін 

даў нас ці па гэ тай спра ве скон чыў ся ў жніў ні 2019 го да.

Бо рыс Джон сан пе ра мог 
на пер шых тэ ле дэ ба тах

У Вя лі ка бры та ніі прай шлі пер шыя пе рад вы бар чыя тэ-

ле дэ ба ты па між га лоў ны мі са пер ні ка мі на ма ю чым ад быц-

ца 12 снеж ня га ла са ван ні — дзе ю чым прэм' е рам Бо ры сам 

Джон са нам і лі да рам лей ба рыс таў Джэ рэ мі Кор бі нам. 

Пе ра мо гу атры маў дзе ю чы прэм' ер. На яго бок устаў 

51 пра цэнт лю дзей, якія на-

зі ра лі гэ ты раўнд, Кор бі на 

пад тры ма лі 49 пра цэн таў 

гле да чоў. Та кія звест кі пры-

во дзіць са цы я ла гіч ная служ-

ба YouGov. У апы тан ні ўзя ло 

ўдзел больш за 1,6 ты ся чы 

ча ла век, пры гэ тым ва ры янт ад ка зу «не ве даю» ўдзель-

ні кам апы тан ня не пра па ноў ваў ся. Джон са ну са праў ды 

ўда ло ся пе ра ха піць іні цы я ты ву на дэ ба тах, бо ён больш 

ка заў пра Brexіt, Кор бін жа за ся ро дзіў ся на не га тыў ных 

ас пек тах праў лен ня кан сер ва та раў. Ад нак, як ад зна чае 

The Guardіan, яр кіх за яў у па ле мі цы абод вух па лі ты каў 

бы ло ма ла. «Па праў дзе ка жу чы, гэ тая дыс ку сія не па хіс-

ну ла мно гіх вы бар шчы каў. Абод ва гу ля лі на сва іх моц ных 

ба ках», — ад зна чае СNN. Да рэ чы, па лі ты кі ў асноў ным 

ад каз ва лі на пы тан ні ма дэ ра та ра дыс ку сіі, па збя га ю чы 

пра мо га дыя ло гу па між са бой, што ў цэ лым ад люст-

роў вае ўнут ры па лі тыч нае ста но ві шча ў Вя лі ка бры та ніі. 

У ця пе раш няй вы бар чай кам па ніі ўдзель ні ча юць кі ру ю чая 

Кан сер ва тыў ная пар тыя Джон са на, лей ба рыс ты Кор бі на, 

лі бе рал-дэ ма кра ты Джо Су ін са на, «зя лё ныя» Джо на та-

на Барт лі і на цы я на ліс тыч ная пар тыя Brexіt Най джэ ла 

Фа ра джа.

У Пе ру знай шлі больш за 140 но вых гі ганц кіх 
ка мен ных ма люн каў

На пла та На ска ў паўд нё вай част цы Пе ру, дзе зна-

ходзяц ца са мыя вя до мыя ў све це гі ганц кія ка мен ныя ма-

люн кі, вы яў ле ны 143 но выя ге ог лі фы, якія ад люст роў ва-

юць лю дзей, жы вёл і ін шых жы вых іс тот. Раз гля дзець іх 

мож на толь кі з па вет ра. Ся род зной дзе на га ёсць вы явы 

пту шак, мал паў, рыб, змей, ліс, ка тоў і лам. Усе яны бы-

лі зроб ле ныя шля хам вы ем кі верх ня га плас та грун ту — 

чор ных ка мя нёў, пад які мі зна хо дзіц ца свет лы пя сок. Ён 

пра чэрч вае на цём най зям лі доб ра ад роз ныя лі ніі, ад нак з 

ча сам боль шасць з іх так са ма па цям не ла. Па ме ры пе ра-

важ най част кі зной дзе ных ма люн каў скла да юць ад пя ці да 

паў сот ні мет раў, са мы вя лі кі ге ог ліф рас кі нуў ся ў даў жы-

ню больш чым на 100 мет раў. Ад крыц цё зра бі ла ка ман да 

на ву коў цаў з Ямац ка га ўні вер сі тэ та ў Япо ніі, вы ву чыў шы 

спа да рож ні ка выя здым кі і пра вёў шы пад ра бяз ную ла зер-

ную аэ ра фо та здым ку гэ тай мяс цо вас ці, а па яе вы ні ках — 

се рыю па ля вых ра бот. Адзін з ма люн каў быў за ўва жа ны 

толь кі ў 2019 го дзе пры да па мо зе штуч на га ін тэ ле кту, які 

склаў ра зам раз роз не ныя фраг мен ты лі ній. Уз рост ге ог-

лі фаў ацэнь ва ец ца са ма ме ней у 1700—2100 га доў. Гэ та 

па цвяр джае гі по тэ зу пра тое, што іх ства ры лі прад стаў ні кі 

ста ра жыт най цы ві лі за цыі на ска або на ват іх па пя рэд ні кі 

з куль ту ры па ра кас.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 
ПА ВЫ ГАД НЫХ 
ТА РЫ ФАХ
Прэм' ер-мі ніст ры Бе ла ру сі і Ра сіі 
зня лі не менш за па ло ву роз на га лос сяў 
па ін тэ гра цый ных да рож ных кар тах

Па ін фар ма цыі прэс-служ бы на ша га 

ўра да, прэм' ер-мі ністр Сяр гей РУ МАС 

па вы ні ках па ся джэн ня Са ве та Мі ніст-

раў Са юз най дзяр жа вы на га даў, што 

ўся го не аб ход на рас пра ца ваць 31 да-

рож ную кар ту, уклю ча ю чы больш за 

700 ме ра пры ем стваў. Да пе ра га во раў 

кі раў ні коў двух ура даў ка ля 40 ме-

ра пры ем стваў па да рож ных кар тах 

не бы лі ўзгод не ны дзярж ор га на мі. 

Прэм'ер-мі ністр Бе ла ру сі пад крэс ліў, 

што не менш за 20 ін тэ гра цый ных да-

рож ных кар таў па вы ні ках са юз на га 

Саў мі на ўжо га то выя да пад пі сан ня.

Са юз ныя ад но сі ныСа юз ныя ад но сі ны

Во сень — ба га тая, вель мі пры-

го жая па ра го да. Час упа рад-

ка ваць ура джай на па лет ках і 

пад во дзіць вы ні кі. Для гас па-

дар лі вых бе ла ру саў так бы ло 

спрад ве ку. Сё лет няя во сень 

апроч уся го ін ша га пес ці ла 

не бы ва лай цеп лы нёй. Ня хай 

ка жуць пра гла баль ныя зме-

ны клі ма ту, ад нак не як так не 

хо чац ца не тое што ха ла дэ чы, 

а больш слот на га «ка ля ну ля». 

Усё ж лепш сон ца і роз на ка-

ля ро вая ліс то та. На строй яны 

ства раюць ад па вед ны.

Ба дай што ў мно гіх та кое свя точ-

нае ад чу ван не па на ва ла ў ду шы і 

ў мі ну лыя вы хад ныя, ці не апош ні 

ўтуль ны ўік-энд пе рад амаль паў га-

да вым вы пра ба ван нем «ня бес най 

кан цы ля рыяй». З та кім на стро ем, 

ве даю, мно гія прый шлі на свае 

вы бар чыя ўчаст кі. Га ла са ваць за 

«свай го» кан ды да та ў дэ пу та ты. Не 

за аб стракт на га ад асоб ле на га за-

ка на даў цу, а кан крэт на га ча ла ве ка, 

які мае ў сва ёй жыц цё вай скар бон-

цы доб рыя спра вы, зроб ле ныя для 

лю дзей. Ме на ві та та кім чы нам і 

ства ра ец ца ка ман да пра фе сі я на-

лаў, здоль ная ад люст ра ваць гра-

мад ства, а зна чыць дзей ні чаць у 

яго ін та рэ сах. І гэ та зу сім не вы со-

кія ма тэ рыі, а прак тыч ны, эфек тыў-

ны па ды ход да спра вы, які мае на 

ўва зе кан крэт ныя вы ні кі.

Тут усё прос та. Як за ўва жы ла 

спе цы яль ны ка ар ды на тар і кі раў нік 

ка рот ка тэр мі но вай мі сіі на зі раль ні-

каў АБ СЕ Мар га рэ та Се дэр фельт, 

«ле гі тым насць не га ран ту ец ца між-

на род най ар га ні за цы яй, яна га ран-

ту ец ца са мім на ро дам, на ро дам 

Бе ла ру сі, не на мі». Яна асаб лі ва 

пад крэс лі ла, што «Бе ла русь з'яў ля-

ец ца дзяр жа вай — чле нам АБ СЕ». 

Са спа да ры няй Се дэр фельт са лі-

дар ны і прад стаў нік Пар ла менц-

кай аса млеі Са ве та Еў ро пы. «Мы 

не мо жам вы но сіць мер ка ван ні ў 

да чы нен ні да ле гі тым нас ці абра ных 

кан ды да таў. Гэ та вы ра шае на род 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь», — ад зна чыў 

у сваю чар гу кі раў нік дэ ле га цыі 

ПА СЕ Лорд Блен кат ра. Па-мой му, 

вель мі па ка заль ныя вы каз ван ні, 

якія пе ра важ ва юць усё тое, што бы-

ло ска за на еў ра пей скі мі на зі раль ні-

ка мі ў да чы нен ні да вы ні каў пар ла-

менц кіх вы ба раў у на шай кра і не. Іх 

вы, на пэў на, ве да е це — ры то ры ка 

з га да мі не змя ня ец ца. Ад нак змя-

ня ем ся мы, і гэ та ра дуе. Афі цый-

ныя ка мен та рыі не пры му сі лі ся бе 

ча каць, іх уз ва жа ны, упэў не ны тон 

вы клі кае па ва гу.

«Бе ла рус кі бок азна ё міў ся з 

за ява мі між на род ных на зі раль ніц-

кіх мі сій па вы ні ках мі ну лых пар-

ла менц кіх вы ба раў у Бе ла ру сі. 

Пры ня та так са ма да ве да ма за-

ява Еў ра пей скай служ бы знеш ніх 

дзе ян няў па азначаным пы тан ні. 

У гэ тай су вя зі ха це лі б на га даць, 

што не іс нуе ідэа льных вы бар чых 

сіс тэм, пры жа дан ні мож на знай сці 

за га ны ў лю бым вы бар чым пра-

цэ се ў лю бой кра і не на пра сто ры 

АБ СЕ, — ад зна ча ец ца ў за яве прэс-

сак ра та ра МЗС Бе ла ру сі Ана то ля 

Гла за. — Бе ла русь пра яві ла мак-

сі маль ную транс па рэнт насць і за-

пра сі ла на вы ба ры, якія прай шлі, 

рэ корд ную коль касць між на род ных 

на зі раль ні каў. Па вод ле ацэ нак мно-

гіх з іх, вы бар чая кам па нія прай шла 

спа кой на, ар га ні за ва на, ад кры та, 

пуб ліч на і на кан ку рэнт най асно ве, 

у поў най ад па вед нас ці з на цыя-

наль ным за ка на даў ствам і на шы мі 

між на род ны мі аба вя заль ніц тва мі, 

што па цвяр джа ец ца, у пры ват нас ці, 

за ява мі мі сій СНД і ШАС.

Шка ду ем, што мі сіі АБ СЕ, як і ў 

ра ней шыя га ды, не ўда ло ся цал кам 

ады сці ад па лі ты за ва ных ацэ нак і 

вы сноў. Лі чым так са ма, што аса-

біс тая ан га жа ва насць і суб' ек тыў ны 

па ды ход не па він ны ля жаць у асно-

ве вы сноў і ацэ нак між на род ных на-

зі раль ні каў. Што ў гэ тым вы пад ку 

мож на ча каць ад кі раў ні коў на зі-

раль ных мі сій, якія яшчэ да пры ез-

ду ў кра і ну не га тыў на вы каз ва юц ца 

пра Бе ла русь і пуб лі ку юць аб раз-

лі выя ар ты ку лы пра кра і ну? Гэ та, 

да рэ чы, — сур' ёз нае пы тан не да 

струк тур АБ СЕ, якія ажыц цяў ля юць 

пад бор ад па вед ных пер са на лій.

Мы не ад на ра зо ва ка за лі на шым 

за ход нім парт нё рам, што га то выя 

да кан струк тыў най кры ты кі, але 

ні ко лі не пры мем бес пад стаў нае і 

та таль нае шаль ма ван не, а на шы 

вы бар чыя пра цэ ду ры і за ка на даў-

ства ка лі і бу дуць удас ка наль вац-

ца, то не па чы ёй сьці ўказ цы, а па 

за пы тах на ша га гра мад ства і эва-

лю цый ным шля хам. Мы пра во дзім 

вы ба ры для сва ёй кра і ны і на ро да, 

а не каб да га дзіць знеш нім сі лам.

Бе ла русь га то вая да да лей ша га 

раз віц ця кан струк тыў на га ўзае ма-

дзе ян ня ў сфе рах уза ем най ці ка-

вас ці з усі мі на шы мі між на род ны мі 

парт нё ра мі. Толь кі дыя лог і су пра-

цоў ніц тва, а не ціск, шан таж і санк-

цыі да зво ляць ру хац ца на пе рад па 

пы тан нях, якія ад па вя да юць ін та рэ-

сам як са мой Бе ла ру сі, так і на шых 

парт нё раў».

Га то вы пад пі сац ца пад кож ным 

сло вам прэс-сак ра та ра на ша га 

знеш не па лі тыч на га ве дам ства, як, 

на пэў на, мно гія з вас. Ацэн кі па-

він ны быць аб' ек тыў ныя, у гэ тым 

іх асноў ны сэнс. Нас яшчэ са шко-

лы да гэ та га пры ву чы лі. Кі раў нік 

Цэнт рвы бар ка ма Бе ла ру сі Лі дзія 

Яр мо шы на за яві ла РІА «На ві-

ны», што агу ча ная на зі раль ні ка мі 

АБ СЕ па пя рэд няя ацэн ка вы ба раў 

у бе ла рус кі пар ла мент з'яў ля ец ца 

па вяр хоў най, ад на ба ко вай і не да-

стат ко ва ар гу мен та ва най. «Ёй не 

ха пае ар гу мен та цыі», — кан ста та-

ва ла кі раў нік ЦВК.

«А што вы ча ка лі ад на зі раль ні-

каў ад АБ СЕ? Яны ка жуць тое, што 

яны ка жуць ва ўсіх кра і нах СНД. 

І ўсё, што не ад па вя дае іх уяў лен ню 

пра жыц цё, іх све та ад чу ван ню, яно, 

так бы мо віць, іх рас ча роў вае», — 

вы ка заў жур на ліс там сваё мер-

ка ван не дзярж сак ра тар Са юз най 

дзяр жа вы Ры гор Ра по та ў Маск ве 

пад час экс перт на-ме дый на га фо-

ру му «Са юз ная дзяр жа ва 2030 — 

тра ек то рыя бу ду чы ні», ад каз ва ю чы 

на пы тан не аб ацэн цы на зі раль ні ка-

мі ад АБ СЕ вы ні каў пар ла менц кіх 

вы ба раў у Бе ла ру сі.

Вы стаў ляць та кія ацэн кі — 

гэ та, ма быць, тое ж са мае, як пры-

ехаць у Бе ла русь са сва і мі дра ні ка-

мі. Атры ма ец ца пры нам сі смеш на. 

Тым больш што на ўза е ма ад но сі ны, 

якія вы строй ва юц ца апош нім ча сам 

па між на шай дзяр жа вай і кра і на-

мі Ста ро га Све ту (у пры ват нас ці, 

па зі тыў нае су пра цоў ніц тва апош-

ніх трох га доў згад ва ец ца ў за яве 

знеш не па лі тыч най служ бы Еў ра-

саю за) па лі ты за ва ныя, не ар гу мен-

та ва ныя ацэн кі на ўрад ці паў плы-

ва юць. Та кую дум ку вы ка заў шэ-

раг за меж ных экс пер таў. Бе ла русь 

ады гры вае важ ную геа па лі тыч ную 

ро лю ў Еў ро пе — гэ тым тлу ма чыц ца 

та кая вя лі кая коль касць між на род-

ных на зі раль ні каў на пар ла менц кіх 

вы ба рах. Та кое мер ка ван не Бел ТА 

вы ка заў са вет нік па пы тан нях па-

лі ты кі Еў ра пар ла мен та, не за леж-

ны на зі раль нік Грэ га ры Жуль ен. 

На дум ку экс пер та, у цэ лым у яго 

скла ла ся доб рае ўра жан не ад пра-

вя дзен ня вы бар чай кам па ніі.

Так што за пра ша ем усіх на дра-

ні кі!

Мі хась ДУНЬ КО.

Дум кі ўслыхДум кі ўслых

ЕЎ РА ПЕЙ СКІЯ ДРА НІ КІ
Ня зграб ны во пыт 

за меж на га «май стар-кла са» 
на бе ла рус кай 

па лі тыч най «кух ні»

«Ра зам з тым са праў ды за ста лі ся скла да-

ныя пы тан ні, па якіх нам не ўда ло ся знайсці 

раз вяз ку. Але гэ та не зна чыць, што раз вя зак 

па іх не іс нуе», — ад зна чыў Сяр гей Ру мас. Ён 

па ве да міў, што прэм' ер-мі ніст ры да лі да дат-

ко выя да ру чэн ні дзярж ор га нам пра пра ца ваць 

гэ тыя раз вяз кі.

«На прык лад, ка лі па ад чу валь ных для Бе-

ла ру сі кар тах — па рын ку га зу або па наф та-

вым рын ку — бы лі ча ты ры не ўрэ гу ля ва ныя 

пы тан ні, то сён ня іх за ста ло ся два, — па ве-

да міў кі раў нік бе ла рус ка га ўра да. — Ра зам 

з тым яны скла да ныя і, на пэў на, па іх кі раў-

ні ка мі дзяр жаў бу дуць пра па на ва ны раз вяз кі. 

Мы сён ня вель мі знач на пра су ну лі ся і вы раз-

на ра зу ме ем, дзе ў нас за ста лі ся ра зы хо-

джан ні. Узя лі пры клад на ты дзень тэр мі ну, каб 

іх яшчэ раз аб мер ка ваць, а да лей гэ ты па кет 

да ку мен таў з роз ны мі па зі цы я мі ба коў бу дзе 

ўне се ны на раз гляд кі раў ні коў дзяр жаў».

Так са ма Сяр гей Ру мас пад крэс ліў, што 

вы ні кі бе ла рус ка-ра сій скай ін тэ гра цыі ві да-

воч ныя і бяс спрэч ныя. У якас ці па цвяр джэн ня 

сва іх слоў ён на зваў роў ныя пра вы гра ма дзян 

Бе ла ру сі і Ра сіі, адзі ную міг ра цый ную пра сто-

ру, ад сут насць па гра ніч на га кант ро лю.

У сваю чар гу прэм' ер-мі ністр Ра сіі Дзміт-

рый Мядз ве дзеў не вы клю чыў, што кі раў ні-

кам ура даў Бе ла ру сі і Ра сіі спат рэ біц ца яшчэ 

раз пра вес ці пе ра га во ры па ін тэ гра цый ных 

да рож ных кар тах да су стрэ чы прэ зі дэн таў 

дзвюх кра ін.

Ра сій скі прэм' ер-мі ністр рас тлу ма чыў, 

што не ка то рыя з роз на га лос сяў, якія за хоў-

ва юц ца, но сяць чыс та тэх ніч ны ха рак тар, 

а не ка то рыя да ты чац ца до сыць сур' ёз ных 

пы тан няў, якія мож на бу дзе ўрэ гу ля ваць у 

фар ма це аб мер ка ван ня кі раў ні камі дзяр жаў 

з удзе лам ура даў.

РОЎ МІНГ 
ПА СПРА ВЯД ЛІ ВАС ЦІ

Бе ла русь на чар го вым па ся джэн ні Са ве-

та Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі прад-

ста віў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла-

ру сі Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА. На па ся джэн ні 

аб мер ка ва на больш за 30 пы тан няў са 

сфер знеш не ганд лё вай, фі нан са вай, пра-

мыс ло вай, ін тэ гра цый най па лі ты кі, мыт-

на га, та рыф на га і тэх ніч на га рэ гу ля ван ня, 

ліч ба ві за цыі эка но мі кі.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба ЕЭК, Са вет 

да ру чыў Ка ле гіі ка мі сіі су мес на з дзяр жа-

ва мі-чле на мі да 1 са ка ві ка 2020 го да сфар-

мі ра ваць з улі кам па зі цый, прад стаў ле ных 

дзяр жа ва мі ЕА ЭС, пра па но вы па ства рэн ні 

ўмоў для ўка ра нен ня спра вяд лі вых та ры-

фаў у між на род ным роў мін гу на тэ ры то ры ях 

кра ін са ю за.

На пя рэ дад ні ка ле гія ЕЭК аб мер ка ва ла 

маг чы масць зні жэн ня та ры фаў на па слу гі 

ма біль най су вя зі ў роў мін гу па між кра і на мі 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. За да ча 

зні жэн ня пла ты за па слу гі ма біль най су вя зі ў 

роў мін гу на тэ ры то рыі ЕА ЭС бы ла па стаў ле-

на на па ся джэн ні Еў ра зій ска га між ура да ва га 

са ве та ў каст рыч ні ку.

Для вы ра шэн ня пы тан няў зні жэн ня пла-

ты за роў мінг спат рэ біц ца зра біць шэ раг 

кро каў. У пры ват нас ці, не аб ход на лі бе ра-

лі за ваць між апе ра тар скае ўза е ма дзе ян не 

кра ін ЕА ЭС, мі ні мі за ваць ры зы кі ў су вя зі з 

вы пад ка мі мах ляр ства і пад ме ны тра фі ку, 

зні зіць кошт па слу гі ін тэр ка нек ту.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.


