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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
АЎ СТРЫЯ ГА ТО ВАЯ ПРЫ НЯЦЬ 
РА СІЙ СКА-АМЕ РЫ КАН СКІ СА МІТ

Аў стрыя па га дзі ла ся пры няць са міт прэ зі дэн таў Ра-

сіі і ЗША — Ула дзі мі ра Пу ці на і До наль да Трам па. Пра 

гэ та аў стрый скі ві цэ-канц лер Хайнц-Крыс ці ян Штра хе 

па ве да міў у ін тэр в'ю тэ ле ка на лу «Ра сія 24», пе рад-

ае ТАСС. Па лі тык за явіў, што Аў стрыя — бяс печ ная і 

нейт раль ная дзяр жа ва, што да зва ляе ла дзіць у кра і не 

па доб ныя ме ра пры ем ствы. Па ве дам ля ла ся, што маг-

чы мым мес цам су стрэ чы кі раў ні коў дзвюх дзяр жаў 

ста не Ве на. Пу цін звяр нуў ся да канц ле ра Аў стрыі Се-

басць я на Кур ца з прось бай ар га ні за ваць пе рагаво ры 

з аме ры кан скім лі да рам.

НО ВЫ ПРЭ ЗІ ДЭНТ КА ЛУМ БІІ АБЯ ЦАЕ ЗА ХА ВАЦЬ 
МІР НЫЯ ДА МО ВЫ З ПАЎ СТАН ЦА МІ

Абра ны но вым прэ зі дэн там Ка лум біі Іван Ду ке па-

цвер дзіў, што за ха вае 

за клю ча ныя ра ней мір-

ныя да мо вы з паў стан-

ца мі з Рэ ва лю цый ных 

уз бро е ных сіл Ка лум біі. 

«Мы не да зво лім, каб 

мір быў раз бу ра ны», — 

за явіў Ду ке, вы сту па ю чы ў Ба га це пе рад ты ся ча мі 

пры хіль ні каў. У той жа час ён ад зна чыў, што мір ныя 

да мо вы бу дуць ска рэк ці ра ва ны з тым, каб у цэнт ры 

ўва гі апы ну лі ся ах вя ры пра цяг ла га ўзбро е на га кан флік-

ту. «Мы га ран ту ем праў ду, пра ва суд дзе і кам пен са цыі 

для ах вяр», — ска заў абра ны прэ зі дэнт. З перамогай 

Івана Дуке павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка.

У ЯПО НІІ КОЛЬ КАСЦЬ ПА ЦЯР ПЕ ЛЫХ АД 
ЗЕМ ЛЯ ТРУ СУ ПЕ РА ВЫ СІ ЛА 360 ЧА ЛА ВЕК

Коль касць па цяр пе лых 

пад час моц на га зем ля тру су 

на за ха дзе Япо ніі пе ра вы сі -

ла 360, па цвяр джа ец ца гі бель 

чатырох ча ла век, па ве дам ляе 

тэ ле ка нал NHK. Па вод ле яго 

ін фар ма цыі, за гі ну лы мі па-ра-

ней ша му лі чац ца трое, у тым 

лі ку 9-га до вая дзяў чын ка ў го ра дзе Та ка цу кі. Ме тэа ра ла гіч-

ная служ ба Япо ніі ўдак лад ні ла, што маг ні ту да зем ля тру су 

да сяг ну ла 6,1. Моц пад зем ных штурш коў скла ла шэсць з 

ся мі ба лаў па япон скай сіс тэ ме. Эпі цэнтр зна хо дзіў ся на 

поў на чы прэ фек ту ры Оса ка. З-за сты хій на га бед ства быў 

спы не ны рух на шэ ра гу ўчаст каў хут кас ных чы гу нак і на 

аў та тра сах на паў днё вым за ха дзе вост ра ва Хон сю, бы лі 

так са ма ад ме не ны за ня ткі амаль у 300 шко лах. Больш за 

100 ты сяч сем' яў за ста лі ся без га зу з-за зем ля тру су, па-

ве да міў прэм' ер-мі ністр кра і ны Сін дза Абэ на па ся джэн ні 

ўра да, склі ка ным у су вя зі са сты хій ным бед ствам.

ТУР ЦЫЯ ХО ЧА ПА БУ ДА ВАЦЬ У АН ТАРК ТЫ ЦЫ 
НА ВУ КО ВУЮ БА ЗУ

Прэ зі дэнт Тур цыі Рэ джэп Та іп Эр да ган за явіў, што кра і -

на пла нуе да 2019 го да па бу да ваць у Ан тарк ты цы на ву-

ко вую ба зу. Пра гэ та ён на пі саў у сва ім Twіtter. Па вод ле 

слоў прэ зі дэн та, у Ан тарк ты цы ўжо пры сут ні ча юць аб' ек ты 

трох дзя сят каў кра ін. Ра ней Тур цыя не ме ла па ляр ных 

на ву ко вых стан цый, але ў 2019 го дзе сі ту а цыя зме ніц ца. 

«Наш час па тра буе гла баль на га ба чан ня перс пек тыў», — 

на пі саў Эр да ган.

На двор'еНа двор'е  
ГА РА ЧЫ НЯ 

І АМАЛЬ БЕЗ ДАЖ ДЖОЎ
У чац вер пры пя чэ да 31 цяп ла

У кра і не ў маі — чэр ве ні ад зна ча ец ца не да хоп апад каў. 

У апош нія дні ў не ка то рых рэ гі ё нах кра і ны прай шлі даж джы 

і сі ту а цыя па леп шы ла ся. Але ёсць шэ раг раёнаў, дзе за пе-

ры яд з пер шых чыс лаў мая вы па ла апад каў менш за 25 % ад 

нор мы, у Жло бін скім, напрыклад, за паў та ра ме ся ца — толь кі 

10 %, па ве дам ля юць у Бел гід ра ме це.

Не ча ка ец ца доб рых даж джоў і на гэ тым тыд ні. Заўт ра асноў ным 

на двор' еў тва раль ным фак та рам у кра і не бу дзе по ле па вы ша на га 

ат мас фер на га ціс ку. Ча ка ец ца ў асноў ным без апад каў. Ве цер праг-

на зу ец ца за ход ні ўме ра ны, уна чы па поў на чы, днём у мно гіх ра ё нах па-

ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе 20—26 цяп ла, па поўд ні — 

да плюс 28 гра ду саў. Са мым цёп лым днём тыд ня ста не чац вер. У гэ ты 

дзень бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі днём у асоб ных ра ё нах па 

паў днё вым за ха дзе кра і ны маг чы мы ка рот ка ча со выя даж джы і на-

валь ні цы. Ве цер праг на зу ец ца паўд нё ва-за ход ні, паў днё вы ўме ра ны, 

мес ца мі па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 9—15 цяп ла, 

а ўдзень бу дзе ад плюс 23 да плюс 29 гра ду саў, па поўд ні — да 30—31 

цяп ла. А ў пят ні цу да нас за ві тае ха лод ны фран таль ны па дзел, які бу дзе 

пе ра мя шчац ца праз на шу кра і ну на ўсход. Та му на боль шай част цы 

тэ ры то рыі кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі на валь-

ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 9—16 цяп ла, па паў днё вым 

ус хо дзе — плюс 17—19 гра ду саў. Днём бу дзе ад плюс 17 да плюс 

23 гра ду саў, у паўд нё ва-ўсход ніх ра ё нах — плюс 24—27 гра ду саў. 

Сяр гей КУР КАЧ.

У 21 РА Ё НЕ МІН ШЧЫ НЫ НЕЛЬ ГА Ў ЛЯ СЫ
На тэ ры то рыі ста ліч най воб лас ці ўста ля ва ла ся за суш лі вае 

на двор'е. У 21 ра ё не Мін скай воб лас ці (апроч Мя дзель ска га) 

уве дзе на за ба ро на на на вед ван не ля соў. 

Ра та валь ні кі на гад ва юць, што ка лі ўве дзе на за ба ро на, то нель га 

на вед ваць лес на огул: ні збі раць яга ды, ні за яз джаць на ма шы не, 

ні пра во дзіць пік ні кі, ні тым больш рас паль ваць вог ні шчы. За па ру-

шэн не пра ві лаў па жар най бяс пе кі або за ба ро ны на іх на вед ван не 

пра ду гле джа на ад мі ніст ра цый ная ад каз насць у вы гля дзе штра фу да 

25 ба за вых ве лі чынь, ка лі не на не се на шко да, і ад 25 да 50 ба за вых 

ве лі чынь, ка лі па шко джа ны або зні шча ны лес.

Што ра біць, ка лі ста лі свед кам ляс но га па жа ру?

— Ад ра зу ж па тэ ле фа нуй це па тэ ле фо не МНС;

— спя шай це ся па кі нуць мес ца па жа ру: ідзі це на су страч вет ру або 

пер пен ды ку ляр на бе раж ку па жа ру, па пра се ках, да ро гах, па ля нах, 

бе ра гах ру ча ёў і рэк; па мя та й це, што ў су хое на двор'е і пры вет ры 

не да гар кі гал ля, ліс це, ву гол ле пе ра но сяц ца на дзя сят кі мет раў;

— пры моц ным за дым лен ні, ка лі ў вас ёсць та кая маг чы масць, 

пры крый це рот і нос мок рай ану чай;

— пры вер ха вых ляс ных па жа рах, ка лі га раць кро ны дрэў, схо-

ві шчам мо гуць слу жыць бе ра гі ва да ёмаў, буй ныя па ля ны, ліс та вы 

лес без хвой ні ку;

— не трэ ба шу каць пры ту лак на да ро гах і пра се ках, акру жа ных 

хва ё вым ле сам, асаб лі ва ма лад ня ком з ніз ка апу шча ны мі кро на мі, 

а так са ма ў ла гах, па рос лых ле сам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



— Мы пры еха лі са Ста-

рых Да рог з му жам, стры еч-

най сяст рой і бра там, — ка жа 

ма ці ад на го з сал дат Свят-

ла на ВА ЛОДЗЬ КА. — Наш 

Дзі ма скон чыў БДТУ, улад-

ка ваў ся на ра бо ту ін жы не-

рам-пра гра міс там, прай-

шло не каль кі ме ся цаў —

і яму пры нес лі па вест ку. 

З вой скам мы зна ё мы, як 

га во рыц ца, не па чут ках — 

пля мен нік зу сім ня даў на 

вяр нуў ся да до му з ар міі. 

Дык хай і Дзі ма ня се служ-

бу з го на рам.

— Не шка дую, што тра-

піў сю ды, — ка жа Дзміт-

рый ВА ЛОДЗЬ КА. — Ка-

лек тыў доб ры, афі цэр скі 

са стаў — прос та вы дат ны. 

Нам усё па каз ва юць, да-

па ма га юць ва ўсім. За раз 

асвой ваю спе цы яль насць 

ку ха ра. Зу сім хут ка, у лі-

пе ні, пач нец ца на ву чан не. 

Га та ваць я ўмею і люб лю 

гэ та ра біць з ма лен ства. 

Што змя ні ла ся ўва мне за 

ме сяц, пра ве дзе ны ў Пе-

чах? Перш за ўсё — стаў 

больш дыс цып лі на ва ным 

і са ма стой ным.

А вось у сал да та з Грод-

на Аляк сея ГА ЛУ ЗЫ ін шы 

жыц цё вы шлях. Ён па сту-

піў у БДУ ІР, ву чыў ся на 

пра гра міс та. Але пас ля 

пер ша га кур са пе ра ду маў 

і за браў да ку мен ты. Пас ля 

ўлад ка ваў ся на ра бо ту. Ад-

туль і тра піў у вой ска.

— Ужо вы ра шыў, што 

бу ду пас ля дэ ма бі лі за цыі 

ад наў ляц ца ва ўні вер сі-

тэ це, — усмі ха ец ца Аляк -

сей. — А вой ска для мя не — 

яшчэ і маг чы масць на-

брац ца жыц цё ва га до све-

ду і пе ра гле дзець по гля ды 

на жыц цё. Служ ба тут ідзе 

ці ка ва. Са мае скла да нае — 

гэ та пад няц ца а шос тай 

га дзі не ра ні цы. Бу ду чая 

вай ско вая спе цы яль насць 

так са ма бу дзе мець да чы-

нен не да тэх ні кі — бу ду ву-

чыц ца на ра дыс та-су вя зіс-

та. А за раз у нас ідзе курс 

ма ла до га бай ца. Шчы ра 

ка жу чы, мне бы ло ня цяж-

ка. Яшчэ ў 10-м кла се я ез-

дзіў у ва ен на-па тры я тыч ны 

ла гер ра зам са школь ны-

мі сяб ра мі, та му асвой ваю 

вай ско вую на ву ку не поў-

нас цю з ну ля.

З пры няц цем пры ся гі 

на ва бран цаў па він ша ваў 

мі ністр аба ро ны Анд рэй 

РАЎ КОЎ.

— У сал дат на пе ра дзе 

са мы на пру жа ны этап — 

ава ло дан не ва ен най спе-

цы яль нас цю. Скон чыц ца 

курс ма ла до га бай ца, і 

но вае па паў нен не ся дзе 

за пар ты па асоб ных шко-

лах. Для ра бо ты з на ва-

бран ца мі ў 72-м Аб' яд на-

ным на ву чаль ным цэнт ры 

ўзмоц не ны штат псі хо ла-

гаў. Хлоп цы пры хо дзяць 

у вой ска і трап ля юць у 

стрэ са вую аб ста ноў ку для 

свай го ар га ніз ма. Той апа-

рат афі цэ раў-ка ман дзі раў, 

які сфар мі ра ва ны ў цэнт ры 

для ра бо ты з імі, спраў ля-

ец ца з за да ча мі і да па ма-

гае хут чэй адап та вац ца 

да ар мей ска га жыц ця. 

Для кам форт най служ бы 

ў цэнт ры зроб ле на мно гае. 

Мы ад ра ман та ва лі ка зар-

мы, ад мі ніст ра цый на-гас-

па дар чыя бу дын кі, клуб, 

ста ло выя, мес ца раз мя-

шчэн ня тэх ні кі. Пра цяг ва-

ем уста лёў ваць сіс тэ мы ві-

дэа на зі ран ня ў ка зар мах.

Акра мя та го, у пад раз-

дзя лен нях, якія дыс ла ку-

юц ца ў Пе чах, па ча ла ся 

ўста ноў ка сіс тэм ві дэа на зі-

ран ня. Ад на з іх ужо пра цуе 

ў 3-й гвар дзей скай шко ле 

пад рых тоў кі спе цы я ліс таў 

тан ка вых і ар ты ле рый скіх 

пад раз дзя лен няў. Кар цін-

ка з 64 ка мер, уста ля ва-

ных на ча ты рох па вер хах, 

вы во дзіц ца на два ве лі-

зар ныя ма ні то ры. Аб' ек-

ты вы «пра стрэль ва юць» 

на скрозь усе па мяш кан ні. 

Больш за тое, ка ме ры пі-

шуць і гук. Мік ра фо ны ло-

вяць на ват шэпт.

— Вось да вай це па-

гля дзім, што ад бы ва ец ца 

ў ка зар ме, — га во рыць 

на мес нік на чаль ні ка 

шко лы па ідэа ла гіч най 

ра бо це гвар дыі ка пі-

тан Мі ха іл КУ МЯ КОЎ.— 

А ця пер уваж лі ва гля дзі це 

на па ра лель ны ма ні тор. 

Кар цін ка ў якас ці FullHD 

да зва ляе раз гле дзець у 

пад ра бяз нас цях усё, што 

ад бы ва ец ца ў па мяш кан ні. 

Тва ры бач ныя так, ні бы та 

ва ен на слу жа чы ста іць по-

бач з на мі. Больш за тое, 

у ка ме рах пра ду гле джа на 

функ цыя рас па зна ван ня 

тва раў. За тэс та вы пе ры яд 

мы не вы яві лі ні вод най па-

мыл кі ідэн ты фі ка цыі. За піс 

бу дзе за хоў вац ца на пра-

ця гу ме ся ца.

Мяр ку ец ца, што да кан-

ца го да сіс тэ ма бу дзе ўста-

ля ва на ва ўсім 72-м Аб' яд-

на ным ву чэб ным цэнт ры.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



Пе наль ці пас ля відэапаўтору 
пры нёс пе ра мо гу Шве цыі

Учо ра днём у мат чы груп пы F ка ман да Шве цыі пе ра-

маг ла збор ную Паўд нё вай Ка рэі з лі кам 1:0. Гол з пе наль ці 

за біў Анд рэ ас Гранк віст, пры чым 11-мет ро вы быў чар го-

вы раз на гэ тым чэм пі я на це пры зна ча ны пас ля пра-

гля ду суд дзёй ві дэ апаў то ру мо ман ту, на які ён ад ра зу 

не звяр нуў ува гу. Як ві даць, ар біт ры вель мі ак тыў на 

па ча лі вы ка рыс тоў ваць но ва ўвя дзен не FІFA, і мож-

на ска заць, што гэ та моц на ўплы вае на кан чат ко вы вы нік мат ча.

Нем цы пра дэ ман стру юць рэ ак цыю
Прэ зі дэнт Ня мец ка га фут боль на га са ю за Рай нхард Грын дзель 

на ве даў у па ня дзе лак трэ ні роў ку ка ман ды ў Ва ту цін ках і за явіў, што 

ў гуль нях са шве да мі і ка рэй ца мі ня мец кія фут ба ліс ты пра дэ ман-

стру юць рэ ак цыю на ня ўда чу на стар це тур ні ру. «Матч са збор най 

Мек сі кі не быў гуль нёй, дзе ўсё ста я ла на кар це. Ця пер у мат чах 

са Шве цы яй і Паўд нё вай Ка рэ яй мы пра дэ ман стру ем са праўд ную 

рэ ак цыю», — на пі саў ён пас ля трэ ні роў кі ў Twіtter.

Аў та ма біль за гол і пры чос ка Ней ма ра
Матч збор ных Іс лан дыі і Ар ген ці ны, які скон чыў ся ўні чыю 1:1, гля-

дзе ла 99,6 % на сель ніц тва Іс лан дыі, па ве дам ля ец ца ў афі цый ным 

мік ра бло гу Фут боль най аса цы я цыі кра і ны ў Twіtter.

Ка пі та ну збор най Сер біі па фут бо ле Аляк санд ру Ка ла ра ву па да-

ры лі паў на пры вад ны па за да рож нік Lada 4х4. Ад па вед ны сер ты фі кат 

яму ўру чыў ча со ва в. а. гу бер на та ра Са мар скай воб лас ці Дзміт рый 

Аза раў. Ула ды су мес на з са мар скі мі ба лель шчы ка мі вы зна чы лі, 

што аў то-прыз бу дзе ўру ча ны фут ба ліс ту, які за б'е пер шы гол на 

«Са ма ра-Арэ не» ў мат чах чэм пі я на ту.

На па да ючы збор най Бра-

зі ліі Ней мар змя ніў пры чос-

ку пе рад стар там чэм пі я на ту 

све ту па фут бо ле. Ка рыс-

таль ні кі сац се так па лі чы лі 

яе па доб най на пор цыю лок-

шы ны, а так са ма па раў на лі 

з пту шы ным гняз дом і ўдо-

сталь па здзе ка ва лі ся з фор вар да ў ін тэр нэ це.

Ка рыс таль нік Twіtter Па ола Джа нет па дзя лі ла ся ві дэа ро лі кам са 

сва ёй ба бу ляй і на зва ла яе «пры чы най» пе ра мо гі збор най Мек сі кі 

над нем ца мі. Ге ра і ня ро лі ка праз эк ран тэ ле ві за ра па чар зе пе ра-

хрыс ці ла ўсіх гуль цоў збор най пе рад па чат кам мат ча.

Ма ра до на за ку рыў цы га ру пад час мат ча Аргенціны су праць Іс-

лан дыі, па ру шыў шы тым са мым за ба ро ну на ку рэн не на ста ды ё не. 

Паз ней Ды е га ў ся бе ў Іnstagram спа слаў ся на пе ра жы ван ні ў час 

яго, па пра сіў пра ба чэн ня ў ба лель шчы каў і ар га ні за та раў тур ні ру і 

за пра сіў усіх на гуль ні сваёй збор най.

Іван КУПАРВАС.

Аты-ба тыАты-ба ты  

НА ВЕР НАСЦЬ НА РО ДУ 
І РА ДЗІ МЕ

Больш за 1,5 ты ся чы сал дат у Пе чах пры ня лі вай ско вую пры ся гу
Па хмур най чэр вень скай ра ні цай пад 

Ба ры са вам па на ваў свя точ ны на строй. 

З усіх кан цоў Бе ла ру сі ту ды з'е ха лі ся лю дзі, 

каб па ба чыць, як іх сы ны, уну кі, пля мен ні кі, 

бра ты бу дуць пры маць вай ско вую пры ся гу 

ў 72-м аб' яд на ным на ву чаль ным цэнт ры 

ў Пе чах. Агу лам жа сло вы на вер насць Ра дзі ме 

пра маў ля лі па кра і не больш за ча ты ры 

з па ло вай ты ся чы ва ен на слу жа чых, пры зва ных 

на тэр мі но вую ва ен ную служ бу,

і ка ля 200 рэ зер віс таў. За паў га дзі ны 

да па чат ку ўра чыс тай цы ры мо ніі па спя ва ем 

кры ху па гу та рыць з сал да та мі і іх сва я ка мі.
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