
На Кан грэ се, пры мер ка ва ным да 70-год-

дзя Між на род на га са ю за су час на га пя ці-

бор'я, ва ўра чыс тай аб ста ноў цы Анас та сіі 

ўру чы лі ўзна га ро ду «Bеst Sеnіоr Fеmаlе 

Реntаthlеtе» («Най леп шы спарт смен-пя ці-

бо рац ся род жан чын»). Уз на га родж ван не 

ад бы ва ла ся ў рам ках Га ла-вя чэ ры, у якой 

пры ня лі ўдзел вы со ка па стаў ле ныя асо бы, 

у тым лі ку шэйх Ахмад Аль-Фа хад Аль Са-

бах — прэ зі дэнт Аса цы я цыі на цы я наль ных 

алім пій скіх ка мі тэ таў. Уся го ў Кан грэ се 

пры ня лі ўдзел кі раў ні кі фе дэ ра цый су-

час на га пя ці бор'я з больш чым 80 кра ін. 

Уру чаў уз на га ро ду Анас та сіі прэ зі дэнт 

Фе дэ ра цыі су час на га пя ці бор'я Ра сіі, ві-

цэ-прэ зі дэнт UІРM Вя ча слаў Амі наў.
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На двор'еНа двор'е

БАЛ ТЫ КА ПРЫ НЯ СЕ 
НАМ МОК РЫ СНЕГ
Не вя лі кі мі нус мес ца мі па кра і не 

ча ка ец ца ў нас на ват днём
Сён ня днём мы бу дзем зна хо дзіц ца на сты-

ку двух ат мас фер ных утва рэн няў — ха лод-

на га ан ты цык ло ну з цэнт рам над Па вол жам 

і цык ло ну над Вя лі ка бры та ні яй. Іх про ці бор-

ства бу дзе пра яў ляц ца ва ўзмац нен ні вет ру 

і па ні жэн ні кам форт нас ці на двор'я. У на шай 

кра і не бу дзе воб лач на і пе ра важ на без апад-

каў, толь кі ў асоб ных ра ё нах па паў ноч ным 

за ха дзе маг чы мы не вя лі кія апад кі, у асноў ным 

у вы гля дзе даж джу, 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 Мін-

пры ро ды.

Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы па ры віс ты, у асоб-
ных ра ё нах моц ны па ры віс ты. Мак сі маль ная тэм-
пе ра ту ра па вет ра ў аў то рак у ся рэ дзі не дня — ад 
ну ля да плюс 6 гра ду саў. У за ход ніх ра ё нах бу дзе 
цяп лей — 7—10 цяп ла. У се ра ду кра і на апы нец ца 
пад уплы вам ак тыў на га ат мас фер на га фрон ту, які 
пе ра мя шча ец ца з бо ку Бал тый ска га мо ра. У мно-
гіх ра ё нах ча ка юц ца апад кі ў вы гля дзе даж джу і 
мок ра га сне гу. Па ўсход няй па ло ве кра і ны мес ца мі 
маг чы мы га ла лёд, на лі пан не мок ра га сне гу. Ве цер 
праг на зу ец ца пе ра мен ных на прам каў, уме ра ны, уна-
чы па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
ад мі нус 4 гра ду саў да плюс 3 гра ду саў, па за ха-
дзе — 4—7 цяп ла. Удзень бу дзе ад мі нус 2 гра ду саў 
па ўсхо дзе і да плюс 9 гра ду саў па за ха дзе кра і ны.

У чац вер умо вы на двор'я ў асноў ным бу дзе вы-
зна чаць віль гот ная ня ўстой лі вая па вет ра ная ма са. 
Апад каў ста не менш. У асоб ных ра ё нах згус цяц ца 
ту ма ны, мес ца мі маг чы мы сла бы га ла лёд. Ве цер 
праг на зу ец ца ня ўстой лі вы, ад сла ба га да ўме ра на га. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 да 
плюс 5 гра ду саў, па ўсхо дзе — да 4 ма ро зу. Удзень 
бу дзе ад мі нус 2 гра ду саў па ўсхо дзе, да плюс 8 гра-
ду саў па за ха дзе кра і ны. Та кі тэм пе ра тур ны рэ жым 
ад па вя дае клі ма тыч най нор ме.

У пят ні цу і су бо ту ча ка юц ца са мыя ха лод ныя 

но чы на гэ тым тыд ні. Цык ло ны і ак тыў ныя фран-
таль ныя раз дзе лы бу дуць да лё ка ад на шай кра і ны. 
Та му ў шмат лі кіх рэ гі ё нах без апад каў, толь кі ў асоб-
ных ра ё нах па поў на чы кра і ны маг чы мы не вя лі кія 
ка рот ка ча со выя апад кі. Мес ца мі ту ма ны, уна чы і 
ра ні цай маг чы мы сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 да плюс 4 гра ду саў, 
а па паў днё вым ус хо дзе, дзе ча ка юц ца больш пра-
цяг лыя пра яс нен ні, па вет ра бу дзе па ні жац ца да 

3—6 ма ро зу. Удзень бу дзе ад мі нус 1 па ўсхо дзе да 
плюс 6 гра ду саў у за ход ніх ра ё нах кра і ны.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп-
ты каў, у ня дзе лю пе ра важ на па ўсход няй част цы 
кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе 
даж джу і мок ра га сне гу. Уна чы і ра ні цай у асоб ных 
ра ё нах ча ка юц ца сла бы ту ман і га ла лёд. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 гра ду саў да 
плюс 5 гра ду саў, удзень — ад ну ля да 7 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

У сек та ры Га за за бі тыя ся мё ра па лес цін цаў 
і із ра іль скі сал дат. 
Не тань я ху пе ра пы ніў ві зіт у Па рыж

Ся мё ра па лес цін цаў за-
гі ну лі ў вы ні ку пра вя дзен ня 
із ра іль скі мі сі ла мі ва ен най 
апе ра цыі ў сек та ры Га за. Як 
па ве дам ляе Reuters, із ра-
іль ця не на нес лі па вет ра ныя 
ўда ры і пра вя лі рэйд. Із ра-
іль скія ва ен ныя па ве да мі лі, 

што ў хо дзе апе ра цыі за гі нуў адзін афі цэр.
Гру поў ка ХА МАС сцвяр джае, што су тык нен не ад бы-

ло ся, ка лі з ма шы ны, якая пра яз джа ла, ад кры лі агонь па 
гру пе па лес цін скіх бай цоў, пры гэ тым быў за бі ты адзін з 
ка ман дзі раў. Па лес цін цы ста лі пе ра сле да ваць аў та ма біль, 
але ня ўда ла, ён апы нуў ся на тэ ры то рыі Із ра і ля. Пас ля 
гэ та га із ра іль скія ва ен ныя са ма лё ты вы пус ці лі па па лес-
цін скай тэ ры то рыі больш за 40 ра кет. У сваю чар гу ар мія 
Із ра і ля па ве да мі ла аб пе ра хо пе сіс тэ май ППА «Жа лез ны 
ку пал» дзвюх за пу шча ных з Га зы ра кет. Прэм' ер-мі ністр 
Із ра і ля Бень я мін Не тань я ху з-за сі ту а цыі ў сек та ры Га за 
пе ра пы ніў ві зіт у Па рыж, дзе ён зна хо дзіў ся на ме ра-
пры ем ствах з на го ды 100-год дзя за вяр шэн ня Пер шай 
су свет най вай ны, і вяр нуў ся ў Із ра іль. Сі ту а цыя ў сек та ры 

Га за пры кмет на ўсклад ні ла ся за апош ні год: су тык нен ні 
ўспых ва юць рэ гу ляр на з-за ста ту су Іе ру са лі ма.

Стол тэн берг: НА ТА не збі ра ец ца раз мя шчаць 
ядзер ную зброю ў Еў ро пе

НА ТА не пла нуе раз мя шчаць ра ке ты з ядзер ны мі бо е-
га лоў ка мі ў Еў ро пе і за клі кае Ра сію вяр нуц ца да дыя ло гу 
з ЗША па Да га во ры аб лік ві да цыі ра кет ся рэд няй і мен шай 
да лё кас ці (ДРСМД). Пра гэ та за явіў у па ня дзе лак ге не-
раль ны сак ра тар НА ТА Енс Стол тэн берг, вы сту па ю чы на 
кан фе рэн цыі ў Бер лі не.

Ра зам з тым ге не раль ны сак ра тар Паў ноч на ат лан-
тыч на га аль ян су аб ві на ва ціў Ра сію ў раз горт ван ні но вых 
ра кет ных сіс тэм, якія мо гуць па тэн цый на нес ці ядзер ны 
за рад. «Раз мя шчэн не Ра сі яй ра кет ста віць ДРСМД пад 
па гро зу. На пра ця гу мно гіх га доў Ра сія рас пра цоў ва ла, 
вы раб ля ла і вы пра боў ва ла но вую сіс тэ му: SSC-8 (па ра-
сій скай кла сі фі ка цыі — 9М729). Гэ тыя ра ке ты ма біль ныя 
і цяж ка ад соч ва юц ца, яны мо гуць нес ці ядзер ны за рад, 
што зні жае па рог раз вяз ван ня ядзер на га кан флік ту», — 
ска заў ён.

«Мы за клі ка ем Ра сію вяр нуц ца да дыя ло гу з ЗША», — 
да даў ён. У апош нія га ды па між Ра сі яй і ЗША аб васт-
ры ла ся па ле мі ка ва кол вы ка нан ня ДРСМД 1987 го да. 
Абод ва ба кі аб ві на вач ва юць адзін ад на го ў па ру шэн нях. 

У Маск ве пры гэ тым ад зна ча юць, што ха це лі б за ха ваць 
па гад нен не.

Аст ра фі зі кі лі чаць, што астэ ро ід Оў му а муа 
мо жа быць па слан цом па за зям ной 
цы ві лі за цыі

Пер шы з вы яў ле ных ву чо ны мі астэ ро і даў, якія тра пі лі 
звон ку ў на шу Со неч ную сіс тэ му, што атры маў наз ву Оў-
му а муа (па-га вай ску — «па сла нец зда лёк»), з'яў ля ец ца 
зон дам, на кі ра ва ным па за зям ной цы ві лі за цы яй. Та кую 
гі по тэ зу вы ка за лі аст ра фі зі кі Гар вард ска га ўні вер сі тэ та 
Аві Ло еб і Шму эль Бія лі. Іх дак лад пуб лі куе спе цы я лі за-
ва ны ча со піс The Astrophysіcal Journal Letters у ну ма ры, 
які вый шаў у свет 12 ліс та па да.

Як па ве да міў у па ня дзе лак тэ ле кам па ніі NBC Аві Ло-
еб, не звы чай ная цы га ра па доб ная фор ма, не ха рак тэр-
ная тра ек то рыя ру ху, асаб лі вас ці яго па ска рэн ня пад час 
пе ра мя шчэн ня ўнут ры Со неч най сіс тэ мы ад роз ні ва юць 
да дзе ны аб' ект ад вя до мых на ву цы астэ ро і даў і ка мет. 
Да след чы кі не вы клю ча юць, што гэ та «мо жа быць цал кам 
кі ра ва ны зонд, па сла ны да Зям лі спе цы яль на па за зем най 
цы ві лі за цы яй».

Аст ра фі зі кі на зы ва юць аб' ект «свет ла вым па ру сам штуч-
на га па хо джан ня» і пры зна юць, што ў іх па куль не да стат ко ва 
на ву ко вых звес так, каб аб грун та ваць сваю гі по тэ зу.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Дня мі па соль ства Бе ла ру сі ў Фран цыі прад ста ві ла між-

на род ны вы ста вач ны пра ект «Бе ла русь. Рэ лі гія. Та ле-

рант насць», пад рых та ва ны па ста ян ным прад стаў ніц твам 

на шай кра і ны пры ЮНЕС КА су мес на з На цы я наль ным 

гіс та рыч ным му зе ем Бе ла ру сі.

Па сол Бе ла ру сі ў Фран цыі Па вел Ла туш ка за зна чыў, што гэ та 
вель мі сім ва ліч на: у дні, ка лі ў све це ад зна ча ец ца за кан чэн не 
Пер шай су свет най вай ны, ад кры ваць у Па ры жы вы стаў ку, якая 
свед чыць, што на бе ла рус кай зям лі заўж ды ша на ва лі і цэ няць 
сён ня між на цы я наль ны мір і між кан фе сій ную зго ду. Бе ла русь 
шмат цяр пе ла ад вой наў, але са ма ні ко лі не іні цы я ва ла ва ен ных 
дзе ян няў, на га даў па сол, і на шы су ай чын ні кі вель мі доб ра ве да-
юць ца ну мір на га не ба над га ла вой. Гіс та рыч ны во пыт на шай 
кра і ны, на тэ ры то рыі якой шмат ста год дзяў у ла дзе і ўза е ма ра-
зу мен ні жы вуць прад стаў ні кі роз ных на цы я наль нас цяў і ве ра выз-
нан няў, ста но віц ца вель мі за па тра ба ва ным у ця пе раш нім све це, 
які пе ра жы вае ў тым лі ку рэ лі гій ныя і эт ніч ныя кры зі сы.

На здым ках — пом ні кі куль та вай ар хі тэк ту ры, прад ме ты рэ лі гій на га куль ту з му зей ных фон даў, а так са ма вы явы су час на га, 
на сы ча на га і раз на стай на га, жыц ця кан фе сій, якія дзей ні ча юць у Бе ла ру сі. Не ўза ба ве вы стаў ку «Бе ла русь. Рэ лі гія. Та ле рант-
насць» пла ну ец ца прад ста віць і ў ін шых еў ра пей скіх кра і нах.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та атры ма на ад па соль ства Бе ла ру сі ў Фран цыі.

На га да ем, у 2018 го дзе Анас-
та сія Пра ка пен ка ста ла чэм пі ён-
кай све ту, за ва я ваў шы за ла ты 
ме даль у аса біс тым за лі ку і ў 
эс та фе це. Акра мя та го, на чэм-
пі я на це све ту ў Ме хі ка спарт-
смен цы быў уру ча ны брон за-
вы ме даль Алім пій скіх гуль няў 
2008 го да ў Пе кі не. А кры ху паз-
ней Пра ка пен ка ў ду э це з Іль ёй 
Па лаз ко вым вый гра ла эліт ны 
Ку бак Крам ля. Па ацэн цы UІРM, 
у 2018 го дзе най леп шым спарт-
сме нам све ту ся род муж чын стаў 
Чон Ун Тхэ (Паўд нё вая Ка рэя).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Бе ла рус кі прык лад у Па ры жы

Вы явы гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў роз ных кан фе сій 
на шай кра і ны ця пер упры гож ва юць па соль ства Бе ла ру сі ў Фран цыі. 

Аў та ры боль шас ці фа та гра фій, вы ка ры ста ных пры пад рых тоў цы 
вы стаў кі, — Алег Лу ка шэ віч і Аляк сандр Аляк се еў.

Ве дай на шых!Ве дай на шых! Най леп шая пя ці бор ка ў све це
Та ко га зван ня ўда сто е на бе ла рус ка Анас та сія Пра ка пен ка

У ста ліч ным ганд лё ва-за баў ляль ным цэнт ры «Арэ на-

Сі ці» на пра спек це Пе ра мож цаў ад бы ло ся аб валь ван не 

сто ле ва га пе ра крыц ця. Па сло вах спе цы я ліс таў, яно 

аб ры ну ла ся на пло шчы 150 квад рат ных мет раў.

На мес цы пра ца ва ла след ча-апе ра тыў ная гру па УСК па 
Мін ску і кры мі на ліс ты ўпраў лен ня. Су пра цоў ні кі пры сту пі лі да 
пра вя дзен ня агля ду. Амаль ад ра зу па ве дам ля ла ся, што, маг-
чы ма, ёсць па цяр пе лыя, пры нам сі, ме ды кі вы ра ша лі пы тан не 
шпі та лі за цыі ў ад но сі нах да ад на го ча ла ве ка. Гэ тую ін фар ма-
цыю не ўза ба ве па цвер дзі ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Юлія Ба ра дун. «Ад на па цяр пе лая. Яе стан — ся рэд няй 
сту пе ні цяж кас ці. З па пя рэд нім ды яг на зам «чэ рап на-маз га вая 
траў ма» яна бу дзе шпі та лі за ва на ў Га рад скую клі ніч ную баль-
ні цу хут кай ме ды цын скай да па мо гі Мін ска».

Пад вяс ная столь уяў ляе са бой ліс ты гіп са кар до ну на ме та-
ліч ных ма ца ван нях. Па ве дам ля ла ся, што ў вы ні ку іх па дзен ня 
па цяр пе ла кра ма кве так і пункт со та вай су вя зі, раз ме шча ныя 
ў ганд лё вым цэнт ры.

На га да ем, не каль кі тыд няў та му ў поль скім го ра дзе Жэ шу-
ве на на вед валь ні каў аб ва лі ла ся пад вяс ная столь пло шчай 
40 на 50 мет раў на пер шым па вер се ў ад ной з кра маў ганд лё-
ва-за баў ляль на га цэнт ра. Па цяр пе лі сем ча ла век. На мо мант 
пры быц ця ме ды каў усе яны зна хо дзі лі ся ў пры том нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У ганд лё вым цэнт ры ў Мін ску аб ва лі ла ся стольЗдарэннеЗдарэнне


