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Роlіtісо: ЗША спра ба ва лі за вер ба ваць 
ін фар ма та раў ся род су пра цоў ні каў Huаwеі

Тэ ле ка му ні ка цый ная кам па нія Huаwеі сцвяр джае, што 

ўрад ЗША ра біў спро бы за вер ба ваць ін фар ма та раў ся-

род яе су пра цоў ні каў. Пра гэ та па ве да мі ла га зе та Роlіtісо 

са спа сыл кай на ўнут ра ныя да ку мен ты кам па ніі, якія 

тра пі лі ў яе рас па ра джэн не.

Па звест ках га зе ты, прад стаў ні кі ўра да ЗША вя лі шы-

ро кую кам па нію, спра бу ю чы рэ кру та ваць су пра цоў ні каў 

Huаwеі. У пры ват нас ці, ціск мог быць ака за ны на ра бот-

ні каў кі тай скай фір мы, якія звяр та лі ся па аме ры кан скую 

ві зу. Акра мя та го, аме ры кан цы вы ву ча лі змес ці ва тэ ле-

фо наў і ноў тбу каў су пра цоў ні каў Huаwеі у по шу ках кам-

пра ме ту ю чай ін фар ма цыі аб кам па ніі, ка лі яны пра хо дзі лі 

паш парт ны кант роль па пры быц ці ў ЗША. Аме ры кан скія 

аген ты так са ма спра ба ва лі вы да ваць ся бе за бы лых су-

пра цоў ні каў Huаwеі, каб увай сці ў да вер. 

Іра н вер нец ца да вы ка нан ня ядзер най 
здзел кі, ка лі атры ма е крэ дыт на $15 млрд

На мес нік кі раў ні ка іран ска га 

МЗС Абас Араг чы за явіў, што 

Тэ ге ран вер нец ца да поў на га 

за ха ван ня Су мес на га ўсё аб дым-

на га пла на дзе ян няў па іран скай 

ядзер най пра гра ме пры ўмо ве 

атры ман ня крэ ды ту ў па ме ры $15 млрд.

«З на ша га пунк ту гле джан ня, вяр тан не да поў на га 

вы ка нан ня ядзер най здзел кі за ле жыць ад та го, ці атры-

ма ем мы крэ дыт у па ме ры $15 млрд на пра ця гу ча ты рох 

ме ся цаў. У ад ва рот ным вы пад ку мы пра цяг нем ска ра-

чэн не аба вя за цель стваў па ядзер най здзел цы», — цы туе 

Араг чы агенц тва Fаrs. Па вод ле яго слоў, па зі цыя Іра на 

за клю ча ец ца ў тым, што «Еў ро па па він на куп ляць іран-

скую наф ту або даць Тэ ге ра ну эк ві ва лент у вы гля дзе 

крэ дыт най лі ніі, якая за бяс пе ча на наф та вы мі па стаў ка мі, 

што фак тыч на азна чае па пя рэд ні про даж наф ты», — 

пад крэс ліў на мес нік кі раў ні ка МЗС.

«Пас ля атры ман ня крэ ды ту ў па ме ры $15 млрд Іран га-

то вы пра цяг нуць пе рагаворы з гру пай 4+1 (РФ, Вя лі ка бры-

та нія, Гер ма нія, Кі тай і Фран цыя), ад нак па змес це гэ та га 

дыя ло гу за хоў ва юц ца роз на га лос сі», — да даў Араг чы.

Рак стаў асноў най пры чы най смер цяў 
у раз ві тых кра і нах

Ра ка выя за хвор ван ні ста-

лі асноў най пры чы най смя-

рот нас ці ў кра і нах з вы со кім 

уз роў нем да хо даў на сель-

ніц тва. Да та кой вы сно вы 

прый шла між на род ная гру-

па ву чо ных, вы ні кі да сле да ван ня апуб лі ка ва ныя ў на ву-

ко вым ча со пі се Thе Lаnсеt.

Аў та ры да сле да ван ня вы ра шы лі вы свет ліць, як ад-

роз ні ва юц ца най больш рас паў сю джа ныя за хвор ван ні, 

якасць ля чэн ня і смя рот насць у кра і нах з вы со кім, ся-

рэд нім і ніз кім уз роў нем да хо даў на сель ніц тва. Для гэ-

та га яны пра ана лі за ва лі да ныя 160 ты сяч ча ла век ва 

ўзрос це ад 35 да 70 га доў з 21 кра і ны све ту за апош нія 

10 га доў. Ака за ла ся, што ў кра і нах з вы со кім да хо дам 

на сель ніц тва рак як пры чы на смя рот нас ці амаль удвая 

пе ра вы сіў сар дэч на-са су дзіс тыя за хвор ван ні, якія ра-

ней зай ма лі пер шае мес ца ў спі се пры чын смя рот нас ці. 

Сар дэч на-са су дзіс тыя за хвор ван ні за ста лі ся на пер шым 

мес цы ся род пры чын смя рот нас ці ў кра і нах з ніз кім уз-

роў нем да хо ду.

Са май жа час тай пры чы най смер ці ў све це сён ня па-

куль з'яў ля юц ца хва ро бы сэр ца. У 2017 го дзе на іх до лю 

прый шло ся 40 % смя рот ных зы хо даў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Клі ма тыч ны ба ланс

НАПРАМАК — НІЗ КА ВУГ ЛЯ РОД НАЯ 
ЭКА НО МІ КА

Спе цы я ліс ты рас ка за лі, якія па пе рад жаль ныя ме ры 

сён ня прад пры ма юц ца і пла ну юц ца ў бу ду чым па 

пра ду хі лен ні і змяк чэн ні не га тыў ных уз дзе ян няў зме-

ны клі ма ту на роз ныя га лі ны на род най гас па дар кі.

Як рас ка за ла на мес нік на чаль ні ка 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 Свят ла на КУЗЬ МІЧ, за этап па вы шэн ня ся-

рэд не га да вой тэм пе ра ту ры па вет ра, які цяг нец ца ў на шай 

кра і не з 1989 го да, яна ўзрас ла на 1,3 гра ду са. Са мым 

цёп лым за ўсю гіс то рыю ме тэа на зі ран няў стаў 2015 год: 

ся рэд не га да вая тэм пе ра ту ра скла ла +8,5 0С пры нор ме 

+6,7 0С, а ле та 2010 го да па бі ла рэ кор ды па коль кас ці га-

ра чых дзён і пра цяг лас ці га ра чы ні.

21 ве рас ня 2016 го да Бе ла русь ста ла ўдзель ні цай Па-

рыж ска га па гад нен ня да Ра мач най кан вен цыі ААН аб зме не 

клі ма ту. Тым са мым кра і на пры ня ла на ся бе аба вя за цель-

ствы ска ра ціць да 2030 го да вы кі ды пар ні ко вых га заў не 

менш чым на 28 % да ўзроў ню 1990 го да.

Па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня рэ гу ля ван ня ўздзе ян -

ня на ат мас фер нае па вет ра, зме ны клі ма ту і экс пер ты-

зы Мінп ры ро ды На тал лі АЛЕЙ НІ КА ВАЙ, каб вы ка наць 

гэ тыя аба вя за цель ствы, пла ну ец ца ўзмац ніць па лі ты ку 

кра і ны ў воб лас ці ад наў ляль ных кры ніц энер гіі; ука ра ніць 

ніз ка вуг ля род ныя і без вуг ля род ныя тэх на ло гіі; уста на віць 

бія га за выя ўста ноў кі на ўсіх буй ных комп лек сах па вы рошч-

ван ні буй ной ра га тай жы вё лы, сві на комп лек сах, птуш ка-

фаб ры ках; ука ра ніць комп лекс ныя сіс тэ мы вы ка ры стан ня 

бія га зу, энер гіі сон ца, вет ру для аг ра га рад коў; па вя лі чыць 

вы ка ры стан не до лі элект ра транс пар ту і вы вес ці з экс плу а-

 та цыі транс парт, што пра цуе на бен зі на вых ці ды зель ных 

ма то рах, ніз кіх эка ла гіч ных кла саў і ін шае.

Па сло вах экс пер та, рас пра цоў ва ец ца комп лекс ная пра-

гра ма па пе ра вод зе ўся го гра мад ска га транс пар ту ў буй ных 

га ра дах на элект рыч насць. Сён ня ў Бе ла ру сі ін тэн сіў на 

раз ві ва ец ца па са жыр скі элект ра транс парт: тра лей бу сы, 

трам ваі, элект ра цяг ні кі. На ву лі цах бе ла рус кіх га ра доў (па-

куль пе ра важ на Мін ска) пра цу юць 83 адзін кі элект ро бу саў. 

Ёсць у нас і ўлас ныя рас пра цоў кі элект ра ма бі ляў.

— Ад на з пе ра шкод па ве лі чэн ня до лі элект ра транс пар ту 

ў на шай кра і не і су се дзяў — аб ме жа ван ні маг чы мас ці транс-

гра ніч на га пе ра мя шчэн ня, — лі чыць На тал ля Алей ні ка ва. — 

Як мы едзем на сва ім аў та ма бі лі ў Літ ву, Лат вію, Поль шчу, 

Укра і ну, Ра сію, гэ так жа мы па він ны сес ці на элект ра ма біль 

і па ехаць у тыя ж кра і ны, ве да ю чы, што ў лю бым мес цы 

зной дзем за пра ва чную стан цыю для свай го транс парт на-

га срод ку і змо жам пры не аб ход нас ці яго ад ра ман та ваць. 

Не аб ход на ка ар ды на цыя на ма ган няў кра ін па фар мі ра ван ні 

гэ тай інф ра струк ту ры. Мы лі чым, што Бе ла русь змаг ла б 

вы сту піць та кім ка ар ды на та рам у на шым рэ гі ё не.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Зва ро ты да ты чы лі ся тэм, якія 

ма юць рэ за нанс у гра мад стве. 

У пер шую чар гу, гэ та су до выя 

спра вы, ра бо та пра ва ахоў ных 

ор га наў. Дру гой важ най тэ май 

зва ро таў да кі раў ні ка Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма мож на на-

зваць за ха ван не гіс то ры ка-куль-

тур най спад чы ны.

Сваю праб ле му агу чыў гро дзе нец 

Ана толь Мі ка ла е віч, сын яко га асу джа-

ны ра ён ным су дом Грод на за ха бар. 

На дум ку баць кі, спра ва бы ла не аб-

грун та ва на за цяг ну та, след ства вя ло ся 

два га ды. На пра ця гу гэ та га тэр мі ну на 

сы на, па сло вах Ана то ля Мі ка ла е ві ча, 

аказ ваў ся ціск, пра во дзі лі ся ліш нія ме-

ра пры ем ствы, у якія бы лі ўцяг ну ты дач-

ка і зяць. Так са ма муж чы на не ра зу мее, 

на вош та пра во дзіць столь кі во быс каў, 

у тым лі ку ў ква тэ ры дач кі, якая не мае 

да чы нен ня да спраў свай го бра та. Праз 

ме ру вя лі кім, на дум ку Ана то ля Мі ка ла-

е ві ча, з'яў ля ец ца і сам пры суд — ча ты-

ры га ды па збаў лен ня во лі.

Пад час пры ёму яму па ве да мі лі, 

што скар га ця пер раз гля да ец ца ў аб-

лас ным су дзе, які мае паў на моц твы 

змя ніць ква лі фі ка цыю пры су да ра ён-

на га су да аль бо на огул яго ад мя ніць. 

Ра зам з тым аб лас ны суд мо жа па кі-

нуць вы не се ны пры суд без змя нен няў. 

У гэ тым вы пад ку ўдзель ні кі пра цэ су 

змо гуць звяр нуц ца ў Вяр хоў ны суд. 

За ка на даў ства дае пра ва пе ра гле-

дзець спра ву.

— Хоць да ха ба ру ў гра мад стве 

ста вяц ца вель мі жорст ка, асаб лі ва 

ка лі спра ва да ты чыц ца дзяр жаў ных 

слу жа чых, ня ма ла пы тан няў апош нім 

ча сам уз ні кае да са міх пра ва ахоў ных 

ор га наў, пра што ня даў на ка заў кі раў-

нік дзяр жа вы. Гэ та да ты чыц ца ў тым 

лі ку і мяс цо вых сі ла вых струк тур, — 

ад зна чыў Ула дзі мір Краў цоў.

На яго дум ку, не аб ход на на мес цах 

удас ка наль ваць ра бо ту пра ва ахоў най 

сіс тэ мы. Бо не да хо пы, на якія ўказ ваў 

кі раў нік кра і ны, як раз і пра яў ля юц ца ў 

вы гля дзе зва ро таў.

— Трэ ба па ды хо дзіць больш уваж лі-

ва. Ба чыць пе рад са бой не па тэн цый на-

га зла чын ца, а ча ла ве ка, — за ўва жыў 

пад час пры ёму Уладзімір Краў цоў. — 

Па мыл ка ў ра бо це пра ва ахоў ных ор га-

наў мо жа зла маць лёс ча ла ве ку. Та му 

гэ тыя пы тан ні так са ма трэ ба ад соч ваць 

і, ка лі не аб ход на, пе ра гля даць.

Не ад ну ін стан цыю прай шла пен сі я-

нер ка з Грод на Лю боў Мі ка ла еў на. Яна 

лі чыць, што ёй не да лі чы лі пен сію, бо 

яе ка ле гі, з які мі жан чы на пра ца ва ла 

ў шкод ных умо вах на прад пры ем стве 

хі міч най вы твор час ці, атрым лі ва юць 

на 85 руб лёў больш. Ра зам з тым яна 

па ве да мі ла, што вы яз джа ла пра ца-

ваць у Гер ма нію.

Зва рот гро дзен кі раз гля даў ся ка мі-

тэ там па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-

най аба ро не на сель ніц тва абл вы кан-

ка ма. Усе пе ры я ды ста жу, якія па він ны 

бы лі ўвай сці, на лі ча ны, у тым лі ку і 

дзевяць га доў пра цы ў шкод ных умо-

вах. Скар гу раз бі ра лі і ў Мі ніс тэр стве 

пра цы і са цы яль най аба ро ны. Ад туль 

быў да дзе ны ад каз, што ўсё на лі ча на 

ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам. Гэ-

та па цвер дзіў так са ма і ра ён ны суд. 

У сваю чар гу, са цы яль ныя ор га ны 

за пэў ні лі, што да па ма га юць адзі но-

кай жан чы не, ёй што год аказ ва ец ца 

ма тэ ры яль ная да па мо га, ра біў ся ра-

монт. Ула дзі мір Краў цоў пра па на ваў 

пе ра гле дзець спра ву ра зам з са мой 

жан чы най і рас тлу ма чыць ёй, як вя-

дзец ца на лі чэн не пен сіі.

А вось кі раў ні ка гра мад скай ар га-

ні за цыі «Смар гонь фран та вая» хва-

люе праб ле ма за ха ван ня гіс та рыч най 

спад чы ны. Ігар Аляк санд ра віч звяр-

нуў ся да стар шы ні абл вы кан ка ма з 

кан крэт най прось бай — ака заць да-

па мо гу ва ўста ноў цы па мят на га зна ка. 

Ён рас ка заў, што гра мад ская ар га ні-

за цыя вя дзе ра бо ту над ства рэн нем 

му зея пад ад кры тым не бам — у пры-

ват нас ці, уве ка веч ван нем па мя ці жа-

но ча га ба таль ё на пад ка ман да ван нем 

Ма рыі Бач ка ро вай. Мас тац кі фільм 

«Ба таль ён», зня ты ра сій скі мі кі не ма-

та гра фіс та мі, як раз пра гэ тыя па дзеі. 

Як вя до ма, пер шае ба я вое хры шчэн не 

ба таль ён атры маў пад Смар гон ню, ка-

ля вёс кі На вас паск. На асно ве ар хі ваў 

бы ла зной дзе на тран шэя, дзе жан чы-

ны-во і ны ад бі лі 14 ня мец кіх атак.

Гэ ты подз віг вар та ўве ка ве чыць 

па мят ным зна кам, лі чыць Ігар Аляк-

санд ра віч. Два га ды та му вы зна ча на 

і мес ца для ўста ноў кі. Аб грун та ван не 

па цвер дзі ла Ака дэ мія на вук Бе ла ру-

сі, ёсць гіс та рыч ная да вед ка. Эс кі зы 

прай шлі ўзгад нен не. Праз «на род-

ную» плат фор му краў дфан дын гу са-

бра ны срод кі на ма ну мент, які бу дзе ў 

вы гля дзе вя лі ка га ка ме ня. Пра ек там 

пра ду гле джа ны ўклад ка пліт кі, асвят-

лен не, пар коў ка, але на доб ра ўпа рад-

ка ван не срод каў не ха пае.

Ула дзі мір Краў цоў ад зна чыў, што 

не су праць та го, каб пад тры маць ідэю 

гра мад скай ар га ні за цыі. Тым больш 

што яна пра цяг вае ства рэн не ў Смар-

гон скім ра ё не аба рон чай лі ніі «За ла-

тая гор ка». У са мім го ра дзе ўста ноў-

ле ны ме ма ры ял, пры све ча ны Пер шай 

су свет най вай не.

— Пы тан ні гіс то рыі і куль ту ры сён ня 

асаб лі ва кла по цяць на шых гра ма дзян, — 

пад крэс ліў Ула дзі мір Краў цоў. — Лю-

дзі не абы яка выя да на шай гіс то рыі, 

куль ту ры, да ма лой ра дзі мы. Мы ба-

чым, як гра мад скія ар га ні за цыі ажыц-

цяў ля юць гэ ту дзей насць, не толь кі 

ча ка юць ка ман ды звер ху, але і са мі 

іні цы ю юць мно гія пра ек ты. І пра віль на 

ро бяць. У нас шмат па мят ных мес цаў, 

якія трэ ба пры во дзіць у па ра дак, уз-

наў ляць, каб па кі нуць на шчад кам.

Па сло вах стар шы ні абл вы кан ка ма, 

та кія ту рыс тыч ныя мяс ці ны ва бяць ту-

рыс таў, што спры яе па шы рэн ню бяз ві-

за вых зон. Да рэ чы, Смар гонь мо гуць 

на ве даць ту рыс тыч ныя гру пы без віз, 

хоць сам ра ён не пад па дае пад бяз ві-

за вую зо ну.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Гуч ная спра ва

На лёт на «Яхант» 
рас кры ты

17 жніў ня ся род дня бы ла аб ра ба ва на юве лір ная кра-

ма «Яхант», што мес ціц ца ў са мым цэнт ры Мін ска. 

Зла чын цы рас пы лі лі ў ма га зі не пяр цо вы газ, а пас ля 

звя за лі ру кі пра даў цам плас ты ка вай сцяж кай. Урон, 

на не се ны кра ме пад час раз бой на га на па ду, быў ацэ-

не ны больш чым у адзін міль ён руб лёў. На лёт чы кі 

вы нес лі больш за ты ся чу вы ра баў! І вось 3 ве рас ня 

для мер ка ва ных на лёт чы каў ка лян дар пе ра вяр нуў-

ся ў лі та раль ным сэн се гэ та га сло ва — ім да вя ло ся 

раз ві тац ца са сва бо дай.

— Ад ра зу пас ля на па ду бы ла ство ра на апе ра тыў ная 

гру па, у якую ўвай шлі най больш да свед ча ныя спе цы я ліс-

ты, — за зна чыў на чаль нік ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Іван 

КУБ РА КОЎ. — Су пра цоў ні кі МУС зра бі лі ве лі зар ную ра бо ту 

па вы свят лен ні асоб, якія ме лі да чы нен не да на па ду, па тэ-

ры то рыі ўсёй кра і ны. Бы лі дні, ка лі су пра цоў ні кі кры мі наль-

на га вы шу ку ме лі на ад па чы нак не больш за тры га дзі ны.

Па да зра ва ныя вель мі дас ка на ла рых та ва лі ся да рабун-

ку. Яны ра бі лі мак сі маль ныя за ха ды для та го, каб не па кі-

нуць сля ды на мес цы зла чын ства.

У іх да мах прай шлі пе ра тру сы. Част ку вы кра дзе ных 

каш тоў нас цяў мі лі цы я не ры знай шлі ў схро нах. Ад шу ка лі ся і 

плас ты ка выя сцяж кі — ана ла гіч ныя тым, які мі звяз ва лі ру кі 

пра даў цоў. Пры зна ча ны шэ раг су до вых экс пер тыз.

— Па фак це зла чын ства за ве дзе на кры мі наль ная спра ва 

па ар ты ку ле 207 Кры мі наль на га ко дэк са — «Раз бой», — па-

ве да міў на чаль нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та па Мін ску 

Дзміт рый КА НАП ЛЯ НІК. — Трое па да зра ва ных ужо да пы-

та ны. Яны пры зна лі сваю да тыч насць да гэ та га зла чын ства. 

Усе яны — жы ха ры Мін ска, не пра цу юць. Адзін з іх ра ней 

су дзі мы.

След ства ця пер, ся род ін ша га, пра вя рае да тыч насць 

за тры ма ных да ін шых зла чын стваў. Дзміт рый Ка нап ля нік 

за зна чыў, што яны мо гуць мець да чы нен не да трох на па-

даў на жы лыя пры ват ныя да мы, якія ад бы лі ся ў ста лі цы 

сё ле та і ле тась.

— Але ёсць пы тан ні і да бяс пе кі са мой кра мы, — ад зна-

чае ён. — Асоб ныя яе па тра ба ван ні бы лі пра іг на ра ва ны 

як су пра цоў ні ка мі ма га зі на, так і ад мі ніст ра цы яй. З гэ тай 

на го ды бу дзе ўне се на асоб нае прад стаў лен не.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Бліз кая ўла да

ПА ЗБЕГ НУЦЬ СУ ДО ВЫХ ПА МЫ ЛАК...
Ула дзі мір Краў цоў пра вёў пры ём гра ма дзян
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