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NBC: у ЗША фік су юць рост коль кас ці кі бе ра так 
на інф ра струк ту ру, якая за дзей ні ча на 
на вы ба рах

ЗША фік су юць па ве лі чэн не коль кас ці спроб ар га ні за-

цыі кі бе ра так з бо ку не вя до мых ха ке раў на аме ры кан-

скую інф ра струк ту ру, што за дзей ні ча на пры пра вя дзен ні 

вы ба раў. Пра гэ та па ве да мі ла тэ ле кам па нія NBC.

Яна спа сы ла ец ца на дак лад ад на го з ад дзя лен няў 

мі ніс тэр ства ўнут ра най бяс пе кі ЗША, які тра піў у яе рас-

па ра джэн не. «Нам ста ла вя до ма аб уз рос лай коль кас-

ці кі бе ра так, на цэ ле ных на вы бар чую інф ра струк ту ру ў 

2018 го дзе», — ад зна ча ец ца ў ім. У ліс та па дзе ў ЗША 

прой дуць пра меж ка выя вы ба ры ў Кан грэс.

У дак ла дзе га во рыц ца, што не вя до мыя ха ке ры «на 

рэ гу ляр най асно ве» здзяйс ня юць та кія на па ды з роз ны мі 

мэ та мі, у тым лі ку для та го, каб вы клі каць рас кол у гра-

мад стве, вы крас ці кан фі дэн цы яль ныя звест кі і па да рваць 

ве ру аме ры кан скіх гра ма дзян у вы бар чыя пра цэ сы, ад-

зна чае NBC. Па да ных ка на ла, ве дам ства па куль не мае 

ін фар ма цыі, хто мо жа ста яць за та кі мі на па да мі, ад нак 

усе яны бы лі па пя рэ джа ны або па цяр пе лі ня ўда чу.

Як па ве дам ляе NBC, у дак ла дзе так са ма га во рыц ца 

пра спро бы за меж ных дзяр жаў, уклю ча ю чы Кі тай і Ра сію, 

з да па мо гай умя шан ня ў вы ба ры паў плы ваць на па лі тыч-

ны клі мат у ЗША.

Эк ва дор склаў пра ві лы па во дзін для Асан жа
Эк ва дор склаў для за сна-

валь ні ка WіkіLeaks Джу лі я на 

Асан жа но вы рэг ла мент па-

во дзін на тэ ры то рыі па соль-

ства кра і ны ў Лон да не.

Но выя пра ві лы за ба ра-

ня юць Асан жу ад на ча со ва 

пры маць больш за трох гас цей; кож ны на вед валь нік 

так са ма па ві нен за га дзя да слаць за пыт па элект рон най 

по шце. Асанж не мо жа ра біць за явы, якія мо гуць быць 

рас цэ не ныя як умя шан не ў спра вы ін шых дзяр жаў, пад 

па гро зай па збаў лен ня ста ту су бе жан ца.

Па соль ства так са ма больш не бу дзе аплач ваць вы дат-

кі Асан жа на хар ча ван не, ме ды цы ну і праль ню, па кі нуў шы 

за са бой толь кі апла ту ка му наль ных па слуг. Асанж мо жа 

вы хо дзіць у ін тэр нэт з улас ных пры лад, а вы ка ры стан не 

кам п'ю та раў дып мі сіі ім маг чы ма толь кі ў край ніх вы пад-

ках. Асоб на ў пра ві лах пра пі са на не аб ход насць за ха ван ня 

Асан жам і яго гас ця мі чыс ці ні і пра ві лаў гі гі е ны: у пры ват-

нас ці, за сна валь нік WіkіLeaks па ві нен сам кар міць свай го 

ка та і пры бі раць за ім.

Урад Эк ва до ра, які прый шоў да ўла ды ў 2017 го дзе, 

узяў курс на па ляп шэн не ад но сін з ЗША і Вя лі ка бры та-

ні яй. З-за гэ та га но вае кі раў ніц тва рэс пуб лі кі пуб ліч на 

на зы вае сі ту а цыю з Асан жам «праб ле май».

Прад ка за на па дзен не аб' ёмаў вы твор час ці пі ва 
з-за зме ны клі ма ту

Ву чо ныя ўні вер сі тэ та 

Ус ход няй Анг ліі вы свет лі лі, 

што гла баль нае па цяп лен-

не пры вя дзе да змян шэн ня 

аб' ёмаў вы твор час ці яч ме-

ню — асноў на га ін грэ ды ен-

та пі ва. У вы ні ку за сух, якія паў плы ва юць на сель ска гас-

па дар чыя куль ту ры, спа жы ван не ал ка голь на га на пою 

ў све це ўпад зе на 16 пра цэн таў. Пра гэ та па ве дам ляе 

вы дан не Scіence Alert.

Вя до ма, што клі ма тыч ныя зме ны зні зяць вы твор часць 

ка вы і ві на. У но вым да сле да ван ні спе цы я ліс ты вы зна чы лі, 

што рост гла баль най ся рэд няй тэм пе ра ту ры так са ма ада-

б'ец ца і на да ступ нас ці пі ва. Па вод ле ацэ нак, у за леж нас ці 

ад скла да нас ці ўмоў на двор'я мо жа быць стра ча на да 

17 пра цэн таў ура джаю яч ме ню. Гэ та, у сваю чар гу, пры-

вя дзе да знач на га ска ра чэн ня аб' ёмаў вы твор час ці пі ва і 

зні жэн ня яго спа жы ван ня на 29 міль яр даў літ раў, што эк ві ва-

лент на ўся му пі ву, якое спа жы ва ец ца ў ЗША. Акра мя та го, 

ву чо ныя прад каз ва юць рост ца ны ў два ра зы ў ся рэд нім.

Эфект ад гла баль на га па цяп лен ня бу дзе най больш 

знач ны ў Кі таі, дзе ўзро вень спа жы ван ня пі ва са мы вы со кі 

ў све це. Ча ка ец ца, што ў гэ тай кра і не про да жы пен на га 

на пою змен шац ца на 4,3 міль яр да літ раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Бе ла рус кая 

ста лі ца ўвай шла 

ў трой ку са мых 

чыс тых га ра доў 

све ту па вод ле 

рэй тын га 

аме ры кан ска га 

ін тэр нэт-рэ сур су 

фі нан са вых 

і ана лі тыч ных 

на він The Street.

Уся го ў спіс, скла дзе-

ны The Street, увай шлі 

30 га ра доў, пры гэ тым 

Менск раз мяс ціў ся на 

трэ цім мес цы. «Ста лі ца 

і най буй ней шы го рад 

Бе ла ру сі час та рэ кла-

му ец ца ту рыс тыч ны мі 

сай та мі як са мы чыс ты го рад у све це. Пра ца ві тыя 

ра бот ні кі кла по цяц ца аб шмат лі кіх пар ках го ра да і 

рэ гу ляр на пад трым лі ва юць на ву лі цах чыс ці ню», — 

га во рыц ца ў апі сан ні го ра да.

Пер шыя два мес цы ў рэй тын гу чыс тых га ра доў 

за ня лі Сін га пур і То кіа. Услед за бе ла рус кай ста лі цай, 

на чац вёр тым мес цы, раз мяс ціў ся яшчэ адзін япон скі 

го рад — Кі ё та. У дзя сят ку так са ма ўвай шлі Ка зань, 

Ме дзі на, Абу-Да бі, Тай бэй, Цю рых, Стак гольм. Ста-

лі ца Ра сіі Маск ва за ня ла 14-е мес ца. За мы кае трыц-

цат ку аме ры кан скі Бо стан.

Скла даль ні кі рэй тын га за сноў ва лі ся на вод гу ках 

ка рыс таль ні каў ан лайн-сэр ві су бра ні ра ван ня жыл ля 

Bookіng.com.

ІН ТЭР НЭТ-РОЎ МІН ГАМ БЕ ЛА РУ СЫ 
КА РЫС ТА ЮЦ ЦА НА ВАТ У МА ЗАМ БІ КУ

Бе ла ру сы ста лі спа жы ваць больш 

ін тэр нэт-тра фі ку ў за меж ных 

па езд ках. Ана лі зу ю чы BіgDаtа, 

экс пер ты МТС праг на зу юць, што 

бя гу чы год ста не рэ корд ным па 

аб' ёмах спа жы ван ня ін тэр нэ ту. 

Над звы чай ак тыў ным ака заў ся 

се зон ад па чын каў: ка лі мі ну лым 

ле там аба не нты ў роў мін гу пра-

пам па ва лі 244 907 МБ тра фі ку, 

то гэ тым — 2 670 116 МБ, што 

зна чыць: ін тэр нэт-тра фік вы рас 

больш чым у 10 ра зоў.

Бум спа жы ван ня ін тэр нэт-тра фі ку 

ў МТС звяз ва юць з за пус кам па слу-

гі «Unlіm за мя жой». Яна да зво лі ла 

аба не нтам ка рыс тац ца ін тэр нэ там у 

роў мін гу без аб ме жа ван няў па аб' ёме, 

што, у сваю чар гу, змя ні ла стаў лен не 

бе ла ру саў да ан лайн-роў мін гу, за бяс-

пе чы ла боль шы ўзро вень сва бо ды, 

чым аба не нты і ска рыс та лі ся.

А вось га ла са вы мі зван ка мі ў роў мін-

гу ста лі ка рыс тац ца ра дзей. Усе апош-

нія га ды ды на мі ка га ла са вых кан так-

таў дэ ман струе ад моў ную тэн дэн цыю. 

У па раў на нні з 2017 го дам коль касць 

зван коў у роў мін гу змен шы ла ся на 

12 %. Тое ж са мае да ты чыц ца і SMS, 

коль касць якіх ска ра ці ла ся на 21 %.

За лет нія ме ся цы аба не нты МТС 

на ве да лі больш за 120 кра ін. Най-

больш ак тыў на ін тэр нэт-тра фік бе ла-

ру сы вы ка рыс тоў ва лі ў Ра сіі, Укра і не 

і Тур цыі. Акра мя та го, аба не нты МТС 

час та зна хо дзі лі ся ан лайн у Поль шчы, 

Літ ве і Іта ліі. У пер шую дзя сят ку так са-

ма ўвай шлі Гер ма нія, Іс па нія, Лат вія і 

Грэ цыя.

Акра мя па да рож жаў па то па вых на-

прам ках, бе ла ру сы гэ тым ле там на вед-

ва лі і эк за тыч ныя кра і ны, на прык лад 

Ма зам бік, Пе ру, Грэн лан дыю, Па на му 

і Ар ген ці ну.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Чу лі?!Чу лі?!

Мінск увай шоў у трой ку 
са мых чыс тых га ра доў све ту

Кры мі налКры мі нал

БЕЗ ТЭР МІ НУ 
ДАЎ НАС ЦІ

Як па ве да мі лі ў След чым ка мі тэ це Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь, у Го ме лі за вер ша на рас сле да ван не за бой ства 

так сіс та, здзейс не на га ў 1984 го дзе.

34 га ды та-

му, у ноч з 26 на 

27 лю та га на ву лі цы 

Іль і ча го ра да Го-

ме ля двое муж-

чын се лі ў так сі і 

па да ро зе на па лі 

на кі роў цу. Зла-

мыс ні кі сціс ну лі 

яму шыю, пас ля 

ча го на нес лі не-

каль кі ўда раў ту-

пы мі прад ме та мі і шы лам па роз ных част ках це ла. Пас ля 

та го як аў та ма біль спы ніў ся, кі роў цу вы цяг ну лі на ву лі цу 

і збі ва лі да лей. За тым бан ды ты пе ра нес лі яго на бе раг 

во зе ра і па кі ну лі там ля жаць на ма ро зе. Ад атры ма ных 

ця лес ных па шко джан няў кі роў ца так сі па мёр.

Зла мыс ні кі вы кра лі з аў та ма бі ля вы руч ку, а так са ма 

парт ма нет, на руч ны га дзін нік, ключ ад ква тэ ры, па свед-

чан не кі роў цы і ін шыя рэ чы па цяр пе ла га.

Рас крыць та ды зла чын ства «па га ра чых сля дах» пра-

ва ахоў ні кам не ўда ло ся. Але ў той жа час бы лі за фік са-

ва ныя сля ды да ло няў ад на го з іх. Праз га ды з упраў лен ня 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз па Го мель скай 

воб лас ці ва УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма па сту пі ла ін-

фар ма цыя аб су па дзен ні гэ тых сля доў з ад біт ка мі да ло няў 

муж чы ны, арыш та ва на га за ра ба ван не.

Рас сле да ван не за бой ства так сіс та бы ло ад ноў ле на. Па-

ча ла ся кар пат лі вая пра ца па збо ры до ка заў ві ны на зва най 

асо бы і вы свят лен ні асо бы яго са ўдзель ні ка. Бы лі паў тор на 

да пы та ны ўсе свед кі, пра ве дзе ны след чыя экс пе ры мен ты 

і воч ная стаў ка, пра ве ра ны па ка зан ні на мес цы зда рэн ня з 

удзе лам па да зра ва на га з ужы ван нем ві дэа гу ка за пі су. Па 

па ста но вах, вы не се ных след чым, су пра цоў ні ка мі УДКСЭ 

па Го мель скай воб лас ці пра ве дзе ны шэ раг экс пер тыз, у 

тым лі ку да дат ко выя су до ва-ме ды цын скія, дак ты лас ка піч-

ныя і ме ды ка-кры мі на ліс тыч ныя экс пер ты зы.

На пад ста ве ана лі зу ўсіх са бра ных па спра ве до ка-

заў след ства прый шло да вы сно вы аб да чы нен ні жы ха-

ра Рэ чыц ка га ра ё на да за бой ства так сіс та. Яго дзе ян ні 

ква лі фі ка ва ныя па ч. 2 арт. 89 (раз бой, здзейс не ны па 

па пя рэд няй змо ве гру пай асоб, з пры чы нен нем цяж кіх 

ця лес ных па шко джан няў), п. п. «а», «е» арт. 100 (за бой-

ства з ка рыс лі вас ці, здзейс не нае з асаб лі вай жорст кас цю) 

Кры мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь (у рэ дак цыі 

1960 года).

Кры мі наль ная спра ва вы ву ча на пра ку ро рам і на кі ра-

ва на для раз гля ду ў суд.

Пра вя дзен не след чых дзе ян няў і апе ра тыў на-вы шу-

ко вых ме ра пры ем стваў, на кі ра ва ных на ўста наў лен не 

са ўдзель ні ка зла чын ства, пра цяг ва ец ца.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Сён ня ў Рэс пуб лі кан скім 

до ме мо ла дзі БРСМ дасць 

старт ма ла дзёж на му 

ма ра фо ну пад та кой 

наз вай, пры мер ка ва на му 

да ве ка во га юбі лею 

Усе са юз на га кам са мо ла.

Як рас ка за лі ў Цэнт раль ным 

ка мі тэ це БРСМ, част кай ме ра пры-

ем ства ста не ма біль ная экс па зі-

цыя, якая ад люст роў вае гіс то рыю 

ста наў лен ня і ўма ца ван ня ма ла-

дзёж на га ру ху кра і ны: ка лек цыя 

кам са моль скіх бі ле таў і знач коў 

роз ных па ка лен няў, кам са моль-

скія курт кі бай цоў сту дэнц кіх 

атра даў, вы раз кі з кам са моль скіх 

га зет і ча со пі саў, плас цін кі з кам-

са моль скі мі пес ня мі, фа та гра фіі, 

пла ка ты, па да рун кі і су ве ні ры, 

уру ча ныя ЦК кам са мо ла. Мно гія 

экс па на ты бу дуць прад стаў ле ны 

рэ гі ё на мі кра і ны.

Не абы дзец ца юбі лей ны старт 

без кам са моль скіх пе сень і вер-

шаў, тэ ма тыч ных фо та зон і ін ста-

ля цый.

У дзень стар ту ма ра фо ну ар га-

ні за та ры пра ек та кі нуць кліч для 

збо ру кам са моль скіх экс па на таў 

па ўсёй кра і не. Ах вот ныя змо гуць 

пе ра даць іх з 17 па 25 каст рыч ні-

ка ў Рэс пуб лі кан скі дом мо ла дзі 

(Цэнт раль ны ка мі тэт БРСМ, ка бі-

нет 63), са мыя ці ка выя ўвой дуць у 

тэ ма тыч ную экс па зі цыю і бу дуць 

прад стаў ле ны ўдзель ні кам рэс-

пуб лі кан ска га ўра чыс та га схо ду 

і свя точ на га кан цэр та, пры све ча-

ных юбі лею кам са мо ла.

Ма ла дзёж ны ма ра фон «Кам са-

мо лу — 100: эс та фе та па ка лен няў», 

які бу дзе пра хо дзіць да 29 каст рыч-

ні ка, пад хо пяць ак ты віс ты Са ю за 

мо ла дзі ў ра ё нах і га ра дах кра і ны. 

Яны пра вя дуць дыя ло гі па ка лен-

няў, су стрэ нуц ца з кам са моль ца мі 

роз ных га доў. Пад час су стрэч, а 

так са ма по шу ка вай ра бо ты бу дуць 

за пі са ны гіс то рыі ві да воч цаў тых 

па дзей, са бра ны прад ме ты (уз на-

га ро ды, фа та гра фіі і ін шае), якія 

ад люст роў ва юць гіс то рыю кам са-

моль ска га ру ху ў кож ным рэ гі ё не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МА ЛА ДЗЁЖ НЫ МА РА ФОН
«Кам са мо лу — 100: 

эс та фе та па ка лен няў»


