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НАВІНЫ

 Глабальнае пацяпленне

САМАЯ ПРАЦЯГЛАЯ СПЯКОТА
Радыяцыйны маніторынг будзе ажыццяўляцца
сумесна з гідраметэаралагічнай службай Расіі

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
Растуць цэны на газ у Еўропе
Цана на газ спыніла самае рэзкае падзенне з 2009 года і стала расці ў сувязі
з асцярогамі, што напружанасць у адносінах паміж Расіяй і Украінай прывядзе
да перабояў у пастаўках паліва. Пра гэта паведамляе агенцтва Bloomberg.
Ф'ючарсы на газ з пастаўкай у наступным месяцы падаражэлі на таргах у Лондане
адразу на 21 працэнт за апошнія шэсць тыдняў. У пачатку ліпеня цэны падалі, паколькі пасля мяккай зімы ў газасховішчах ЕС заставалася шмат паліва. Зараз кошт
газу расце на фоне напружаных адносін паміж Масквой і Кіевам. У Еўрасаюзе асцерагаюцца, што Украіна можа закрыць транзіт расійскага газу праз сваю тэрыторыю.
У такой сітуацыі ЕС спрабуе знайсці новых пастаўшчыкоў. У якасці альтэрнатывы
прапануецца нарасціць імпарт энерганосьбітаў з Нарвегіі. 8 жніўня прэм'ер-міністр
Украіны Арсеній Яцанюк заявіў, што транзіт расійскага газу праз Украіну можа быць
спынены. На думку кіраўніка ўкраінскага кабінета міністраў, такім чынам Кіеў «паставіць кропку» ў пытанні аб газавай залежнасці ад Расіі. 11 жніўня Германія запатрабавала ад Украіны адмовіцца ад ідэі блакіравання транзіту расійскага газу.



ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Ізраіль і ХАМАС
зноў пачалі
ўзаемныя абстрэлы

Нягледзячы на прадаў жэнне
перамір'я на дадатковыя 24 гадзіны, пра якое было абвешчана ў
панядзелак увечары, палесцінцы і
ізраільцяне аднавілі ваенныя дзеянні адзін супраць аднаго. Палесцінскія крыніцы паведамляюць,
што ў выніку аднаго з авіяўдараў
па сектары Газа загінулі жонка і
дачка Махамеда Дэйфа — кіраўніка ваеннага крыла руху ХАМАС.
Ці пацярпеў сам Дэйф, не паведамляецца. Вядома, што раней
ізраільскія спецслужбы ўжо сем
разоў спрабавалі яго ліквідаваць.
У Ізраілі лічаць Дэйфа найбольш
небяспечным з тэрарыс таў, які
асабіста планаваў дзясяткі тэрактаў супраць мірных грамадзян.

ПАЧАЎСЯ ЭЛЕКТРОННЫ
ЗАКАЗ БІЛЕТАЎ
ХІХ Міжнародны тэатральны
фестываль «Белая вежа»
пройдзе ў Брэсце з 12 па 19 верасня
Фэст адбудзецца на некалькіх пляцоўках горада. Тэатры з Масквы і Санкт-Пецярбурга
выступяць на сцэне Брэсцкага акадэмічнага
тэатра драмы і абласнога грамадска-культурнага цэнтра. Любімыя многімі вулічныя спектаклі — на гэты раз Львоўскага акадэмічнага
тэатра «Уваскрэсенне» і «Тэатра на чамаданах»
з Вроцлава — ахвотныя змогуць паглядзець на
галоўнай плошчы горада бясплатна.
Брэсцкі тэатр — гаспадар фестывалю — ужо адкрыў электронны заказ на спектаклі. Квіткі ж у касе
пачнуць прадаваць з 26 жніўня. Кошт іх вагаецца ад
40 тысяч да 250 тысяч рублёў.
На гэты раз да нас прыедуць тэатральныя калектывы з 13 краін свету. У праграме заяўлена 25 спектакляў.
Яна СВЕТАВА.

СУПРАЦОЎНІК АЎТАМЫЙКІ
РАЗБІЎ АЎТО НАЧАЛЬНІКА
У міліцыю з заявай аб угоне звярнуўся адміністратар адной са сталічных аўтамыек: пакуль
ён некалькі дзён адсутнічаў на працы, нехта
разбіў яго «БМВ» сёмай серыі. «Скалечаны»
транспартны сродак уладальнік знайшоў у такім стане на штрафстаянцы.
— Як высветлілася, адпраўляючыся ў адпачынак, гаспадар машыны папрасіў сваіх калег сачыць
за асабістым «БМВ». Адзін з работнікаў аўтамыйкі,
20-гадовы мінчанін, пасля сумеснага ўжывання разам
з сябрам спіртнога тут жа, на працоўным месцы, вырашыў пакатацца, — распавяла падрабязнасці здарэння прэс-афіцэр Партызанскага РУУС г. Мінска
Наталля ГАНУСЕВІЧ. — Доўга не выбіралі — балазе,
што ключы ад магутнай машыны знаходзіліся ў замку запальвання. Пасля некалькіх спроб завесці аўто
(зняўшы паралельна акумулятар з іншай машыны)
маладыя людзі накіраваліся ў цэнтр горада. Праз некалькі кіламетраў сябры, будучы нападпітку, не справіліся з кіраваннем і трапілі ў дарожна-транспартнае
здарэнне. Па гэтым факце праводзіцца праверка.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ВЫДАВАЎ ЖАДАНАЕ
ЗА САПРАЎДНАЕ

Варагуючым бакам не ўдалося дамовіцца аб пастаянным
спыненні агню. Перамовы, якія
праходзілі ў апошнія дні ў Каіры пры актыўным пасярэдніцтве Егіпта, скончыліся безвынікова.

Баевікі ў Іраку пакаралі смерцю
амерыканскага журналіста
Баевікі «Ісламскай дзяржавы» (раней яны
называлі яе «Ісламская дзяржава Ірака і Леванта») адсеклі галаву амерыканскаму журналісту
Джэймсу Фоўлі, які ўжо каля двух гадоў лічыўся зніклым без вестак. Пра гэта паведамляе
агенцтва Reuters.
Відэа «A Message To Amerіca» («Пасланне Амерыцы»), на якім запісана заява Фоўлі, а таксама
яго пакаранне, з'явілася ў сацсетках учора. Як
адзначае Daіly Maіl, баевікі заклікалі ЗША вывесці свае войскі з Ірака. Інакш яны
пагражаюць забіць яшчэ аднаго захопленага ў палон журналіста — Джоэла Солтафа.
Фатограф-фрылансер Фоўлі ў перадсмяротным звароце абвінавачвае ў сваёй
гібелі амерыканскія ўлады. «Я заклікаю сваіх сяброў, сям'ю і любімых паўстаць
супраць маіх рэальных забойцаў, урада ЗША. Усё тое, што здарыцца са мной, —
вынік іх самаўлюбёнасці і злачынных дзеянняў. Маё пасланне бацькам: захавайце
годнасць і не прымайце ніякіх кампенсацый за маю смерць ад тых людзей, якія
забілі апошні цвік у сваю магілу, пачаўшы нядаўна ваенную кампанію ў Іраку», —
сказаў ён. Улады ЗША пацвердзілі пакаранне амерыканскага журналіста Джэймса
Фоўлі ў Іраку, смерць якога была знята на відэа баевікамі «Ісламскай дзяржавы»,
паведамляе Assocіated Press.

ФАКТЫ

юць расійскія калегі, адзначыла спецыяліст. Больш за тое,
цяпер мяркуецца ўдзел у маніторынгу БелАЭС адпаведных службаў сумежных краін — Літвы, Латвіі і Польшчы.
Радыяцыйны маніторынг у
гэ тым рэ гі ё не ста но віц ца
надзвычай важным для забеспячэння там стабільнасці.
Падчас рэалізацыі праграмы развіцця сіс тэмы гідраметэаралагічнай бяспекі Саюзнай дзяржавы плануецца
больш актыўнае ўцягванне ў
працу новых тэхналогій, выкарыстанне спадарожнікавай
інфармацыі.
Сяргей КУРКАЧ

НАВІНЫ


Су мес ны ра ды я цый ны
ма ні то рынг на ва коль на га
асяроддзя будуць праводзіць
гідраметэаралагічныя службы
Беларусі і Расіі. Першы намеснік начальніка Рэспубліканскага гідраметэаралагічнага цэнтра Беларусі Марыя
ГЕРМЯНЧУК паведаміла аб
распрацоўцы праграмы раз-

віцця сістэмы гідраметэаралагічнай бяспекі Саюзнай дзяржавы. Цяпер гэты дакумент
узгоднены зацікаўленымі міністэрствамі Беларусі і Расіі і
вынесены на разгляд Савета
Міністраў Саюзнай дзяржавы.
Спадарыня Гермянчук паведаміла, што значная частка
працы ўдзельнікаў праграмы
будзе прысвечана радыяцыйнаму маніторынгу навакольнага асяроддзя. Адной з найважнейшых задач гідраметэаслужбы Беларусі з'яўляецца
правядзенне радыяцыйнага
маніторынгу ў зоне будучай
беларускай АЭС. Такога вопыту ў нашай краіне пакуль
недастаткова, але ім валода-

ПАДЗЕІ

што на тэрыторыю Беларусі
зрушваецца клімат з поўдня
і поўначы Украіны. Таму зімы
ў нашай краіне сталі мякчэйшымі і менш снежнымі, скарачаецца вясновы сезон, а лета,
наадварот, прыходзіць раней
і надоўга.

Былому генеральнаму дырэктару
ААТ «ФанДАК» прад'явілі
абвінавачванне ў злоўжыванні
службовымі паўнамоцтвамі
Бабруйскі міжраённы аддзел Следчага камітэта завяршыў расследаванне ў дачыненні да
экс-кіраўніка вядомага беларускага вытворцы мэблі. Ён абвінавачваецца ў злоўжыванні
службовымі паўнамоцтвамі. Фактаў, якія сведчаць аб яго безгаспадарчасці, набралася аж
на 33 тамы.
— Былы гендырэктар падпісваў акты прыёмкі-перадачы за фактычна не выкананыя ў поўным аб'ёме
работы па мадэрнізацыі і ўводзе ў эксплуатацыю
лініі сартавання круглага лесу, а таксама аб выкананні шэф-мантажных і пусканаладачных работ па
будаўніцтве міні-ТЭЦ таварыства, — паведаміла
афіцыйны прадстаўнік УСК па Магілёўскай вобласці Аксана САЛЯНЮК. — Акрамя гэтага, з ліпеня
па лістапад 2007 года з яго ведама здзяйснялася
адгрузка шліфаванай фанеры расійскім фірмам па
нізкіх цэнах. Толькі на гэтым прадпрыемства страціла
70 мільёнаў рублёў.
Наогул памеры страт па віне былога кіраўніка
склалі 770 мільёнаў рублёў. На маёмасць абвінавачванага накладзены арышт. Падчас расследавання
крымінальнай справы былы кіраўнік кампенсаваў
шкоду ў памеры 199 млн рублёў. Ступень яго віны і
меру пакарання вызначыць суд.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

ДЗЕЦІ ЎКЛЮЧЫЛІ
КАНФОРКІ...
Сігнал «Пажар» паступіў раніцай з інтэрната
будтрэста па вуліцы Леніна ў Салігорску.

ФАКТЫ

Та ко га пра цягла га спякотнага перыяду, які адзначаецца сёлета, на тэрыторыі
Беларусі не было з 1989 года,
адзначыў спецыяліст. Кіраўнік службы гідраметэацэнтра
паведаміў, што штогод на тэрыторыі краіны фіксуецца ў
сярэднім 9-10 небяспечных
клі ма тыч ных з'яў, пры чым
80% з іх прыпадаюць на летні час. Больш за тое, паводле
інфармацыі Сусветнай метэаралагічнай арганізацыі і незалежных экспертаў, колькасць
небяспечных з'яў у апошнія
гады ва ўсім свеце істотна павялічылася і такая тэндэнцыя
захоўваецца надалей.
Падобная сітуацыя, звяза ная з рос там коль кас ці
небяспечных з'яў (яна назіраецца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі), тлумачыцца
змяненнем клімату, прычынай ча го, на дум ку мно гіх
навукоўцаў, з'яўляецца глабаль нае па цяп лен не. Раней на тэрыторыі рэспублікі
спе цы я ліс ты вы лу ча лі тры
агракліматычныя зоны. А ў
апошнія гады лічыцца, што
паўночная зона разбурылася, а ў раёне Палесся пачала
ўтварацца новая зона, якая
ха рак та ры зу ец ца ка рот кай
працягласцю зім і большым
перыядам вегетацыі.
Такім чынам, кіраўнікі гідра мет цэнт ра кан ста ту юць,

ПАДЗЕІ

Анамальная гарачыня
гэтым летам стала
самай працяглай
за апошнія 25 гадоў,
паведаміў начальнік
службы гідраметэаралагічных прагнозаў
Рэспубліканскага
гідраметэацэнтра
Дзмітрый РАБАЎ.
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Прыбыўшыя выратавальнікі прыкмет гарэння не
ўбачылі. Падчас разведкі было ўстаноўлена, што
спрацавала сігналізацыя ў пакоі на пятым паверсе.
Тут без нагляду знаходзіліся два малыя хлопчыкі —
2009 і 2012 гадоў нараджэння. Па словах старэйшага
дзіцяці, яны самастойна ўключылі канфоркі электрычнай пліты на кухні і не змаглі іх выключыць. Работнікі вывелі хлопчыкаў на свежае паветра і перадалі
іх медыкам. Дзяцей шпіталізавалі ў рэанімацыйнае
аддзяленне Салігорскай цэнтральнай раённай бальніцы з дыягназам «атручэнне чадным газам лёгкай
ступені». Стан іх здавальняючы. Папярэдняя версія
здарэння — дзіцячае свавольства.
Сяргей РАСОЛЬКА.

