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На двор'еНа двор'е  

Па ра со ны і га лё шы...
А ў пят ні цу па цяп лее да плюс 26 гра ду саў

Вы ключ на даждж лі вае на двор'е ча ка ец ца ў Бе ла ру сі 
на гэ тым тыд ні, па ве дам ляе на чаль нік служ бы гід ра-
ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў 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 Дзміт рый РА БАЎ.

Сён ня на тэ ры то рыі кра і ны бу дзе гас па да рыць цык лон, а 
ўдзень у паў днё вых ра ё нах ада б'ец ца ўплыў зо ны па вы ша-
на га ат мас фер на га ціс ку. Пе ра важ на па поў на чы Бе ла ру сі 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Ве цер праг на зу ец ца 
за ход ні, паўд нё ва-за ход ні. Ме на ві та ў гэ ты дзень бу дзе вет-
ра на. У Бе ла ру сі 19 ве рас ня аб ве шча ны аран жа вы ўзро вень 
не бяс пе кі з-за моц на га вет ру. Ён бу дзе 12 м/с, у мно гіх 
ра ё нах з па ры ва мі да 15—20 м/с, мес ца мі да 21—24 м/с. 
Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень — ад плюс 
12 да плюс 17 гра ду саў, па поўд ні — да 19 цяп ла.

У се ра ду на на двор'е бу дуць уплы ваць ат мас фер ныя фран-
ты. Та ды ўна чы пе ра важ на па поўд ні Бе ла ру сі, а ўдзень на 
боль шай част цы тэ ры то рыі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. 
Уна чы і ра ні цай ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе плюс 5—12 гра ду саў, удзень — 12—19 цяп ла. 
У дру гой па ло ве тыд ня, у чац вер, на боль шай част цы тэ ры-
то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных 
ра ё нах на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе плюс 
7—14 гра ду саў. Удзень бу дзе ўжо ад плюс 12 да плюс 19 гра-
ду саў, па паў днё вым ус хо дзе — да 20—25 цяп ла.

Уна чы ў пят ні цу на боль шай част цы тэ ры то рыі, а ўдзень 
у асоб ных ра ё нах, пе ра важ на па паў днё вым за ха дзе, прой-
дуць ка рот ка ча со выя даж джы. У асоб ных ра ё нах маг чы мы 
на валь ні цы. Праг на зу ец ца, што тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе 9—16 цяп ла. Удзень ста не яшчэ цяп лей — ад плюс 
20 да плюс 26 гра ду саў, па за ха дзе — толь кі 17—19 цяп ла.

Згод на з доў га тэр мі но вы мі пра гно за мі, у вы хад ныя дні 
з рос там ат мас фер на га ціс ку даж джоў ста не менш, але з 
паў ноч на га за ха ду Еў ро пы пач не па сту паць больш све жае 
па вет ра. 

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Вест кі з Кі таяВест кі з Кі тая  

У Дунь ху а не ад крыў ся 
між на род ны фо рум СМІ

Сён ня ў го ра дзе Дунь ху а не (пра він цыя Гань су Паў-
ноч на-За ход ня га Кі тая) ура чыс та ад крыў ся Фо рум 
су пра цоў ніц тва СМІ «Адзін по яс, адзін шлях», пе-
радае «Жэнь мінь жы баа» ан лайн».

У фо ру ме ўдзель ні ча юць вя до мыя па лі тыч ныя дзея-
чы, лі да ры ка мер цый ных ко лаў, аў та ры тэт ныя экс пер ты, 
а так са ма прад стаў ні кі больш чым 200 вя ду чых су свет ных 
СМІ. Прой дуць аб мер ка ван ні па та кіх га ра чых тэ мах, як гла-
баль ная су вязь, ін тэ ле кту аль ная вы твор часць, комп лекс-
нае зда роўе, ліч ба вая эка но мі ка, куль тур на-ту рыс тыч ная 
ін дуст рыя. Бу дуць пра ве дзе ны раз на стай ныя ме ра пры ем-
ствы, у тым лі ку прэс-тур для кі тай скіх і за меж ных прад-
стаў ні коў СМІ, вы ста ва па ўза ем ным аб ме не іна ва цы я мі, 
экс клю зіў нае муль ты ме дый нае ін тэр в'ю, вы ступ лен ні твор-
чых ка лек ты ваў.

Удзел у фо ру ме пры мае кі раў ніц тва Вы да вец ка га до ма 
«Звяз да». Як вя до ма, па між рэ дак цы я мі най ста рэй шай 
га зе ты Бе ла ру сі і цэнт раль ным вы дан нем Кі тая «Жэнь мінь 
жы баа» ў 2015-м быў пад пі са ны Ме ма ран дум аб су пра цоў-
ніц тве. Ця гам двух га доў па спя хо ва ўва саб ля ец ца гла баль-
ны су мес ны пра ект «Вест кі з Кі тая»



ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Тэ ле фон ны тэ ра рызм у Маск ве пра цяг ва ец ца

Ка ля 8 ты сяч ча ла век бы лі эва ку і ра ва ны ў Маск ве з 
буй ных ганд лё вых цэнт раў уве ча ры 17 ве рас ня ў су вя зі са 
зван ка мі не вя до мых, якія па гра жа лі зра біць вы бух. Пра гэ-
та ТАСС па ве да мі ла кры ні ца ў эк стран ных служ бах го ра да. 
Бы лі эва ку і ра ва ны на вед валь ні кі ганд лё вых цэнт раў МЕ ГА 
і ІКЕА Цёп лы Стан, «Ашан», МЕ ГА і ІКЕА Хім кі, ГЦ «Рыа», 
ГЦ «Ахот ны рад», ГЦ «Ве гас», ГЗЦ «Акі я нія», ГЦ «Доб ра!», 
ГЦ «Маск ва рэч ча».

Су пра цоў ні кі апе ра тыў ных служ баў пра ве ры лі ўсе гэ-
тыя ганд лё выя цэнт ры. Па вод ле ін фар ма цыі пра ва ахоў ных 
ор га наў, ні ад но па ве дам лен не пра па гро зу вы бу ху не па-
цвер дзі ла ся.

Са акаш ві лі па абя цаў не ар га ні зоў ваць 
но вую рэ ва лю цыю ва Укра і не

Лі дар «Ру ху но вых сіл», экс-гу бер на тар Адэ скай воб лас ці 
Мі ха іл Са акаш ві лі за явіў, што не бу дзе ар га ні зоў ваць но вую 
рэ ва лю цыю ва Укра і не. Пра гэ та бы лы прэ зі дэнт Гру зіі за явіў 
учо ра пад час мі тын гу ў Він ні цы.

«Хоць я і ста ры рэ ва лю цы я нер, але ў мя не ня ма ні я ка га жа-
дан ня ар га ні зоў ваць но выя рэ ва лю цыі», — за явіў Са акаш ві лі.

Па сло вах па лі ты ка, ён і яго па плеч ні кі пла ну юць да біц-
ца вы ка нан ня сва іх па тра ба ван няў «за кон ным шля хам». 
«Бу дзем ез дзіць па ўсёй Укра і не і збі раць па тра ба ван ні. 
По тым гэ тыя па тра ба ван ні пе ра да дзім Вяр хоў най Ра дзе і 
вяр хоў на му ба ры гу», — ад зна чыў ён. Са акаш ві лі так са ма 
па абя цаў га ра джа нам, што «но вы ўрад Укра і ны бу дзе так-
са ма з Він ні цы, але з доб рых він ні чан, а не з ба рыг».

Пас ля гэ та га Са акаш ві лі ад пра віў ся ў Львоў, дзе за-
явіў, што пла нуе аб' ехаць «мно гія га ра ды і вёс кі» Укра і ны. 

17 каст рыч ні ка па лі тык мае на мер прад' явіць на мі тын гу 
ў Кі е ве спіс па тра ба ван няў па рэ фор ме ўла ды. Ра ней бы лы 
прэ зі дэнт Гру зіі за явіў, што мае на мер у аў то рак, 19 ве рас-
ня, да біц ца атры ман ня маг чы мас ці вы сту піць у Вяр хоў най 
Ра дзе.

Па збаў ле ны ўкра ін ска га гра ма дзян ства Са акаш ві лі 
10 ве рас ня вяр нуў ся ва Укра і ну, ня гле дзя чы на за ба ро ну 
ўла даў. Яму гэ та ўда ло ся пас ля та го, як на тоўп пры хіль ні каў 
па лі ты ка пра рваў кар дон па меж ні каў.

Уэйн Ру ні па збаў ле ны пра воў кі роў цы на два га ды
На пад нік анг лій ска-

га фут боль на га клу ба 
«Эвер тан» Уэйн Ру ні па 
ра шэн ні су да па збаў ле ны 
пра воў кі роў цы тэр мі нам 
на два га ды за кі ра ван-
не аў та ма бі лем у не цвя-
ро зым ста не, а так са ма 

пры су джа ны да 100 га дзін па праў чых ра бот. Пра гэ та па-
ве дам ляе бры тан скае вы дан не Dаіlу Mаіl.

Ру ні ў па ня дзе лак з'я віў ся ў суд па спра ве аб кі ра ван ні 
аў та ма бі лем у ста не ал ка голь на га ап'я нен ня і цал кам пры-
знаў сваю ві ну.

Уве ча ры 31 жніў ня па лі цыя спы ні ла аў та ма біль фут ба ліс-
та ка ля яго до ма ў граф стве Чэ шыр, ка лі ён вяр таў ся да до му 
пас ля вя чэ ры. Фут ба ліст быў арыш та ва ны, пас ля ча го яму 
бы ло прад' яў ле на афі цый нае аб ві на ва чан не.

У збор най Анг ліі Ру ні дэ бю та ваў у лю тым 2003 го да. 
У скла дзе на цы я наль най ка ман ды ён пра вёў 119 мат чаў, 
за біў 53 мя чы і з'яў ля ец ца на сён ня най леп шым бам бар дзі-
рам у яе гіс то рыі.

У гэ тай ава рыі за гі ну лі 22-га до вы 
кі роў ца мік ра аў то бу са, яго ма лыя 
пля мен ні кі: двух га до вы хлоп чык і 
трох га до вая дзяў чын ка, і 16-га до вы 
хло пец, да лё кі сва як кі роў цы. Ча ты-
рох га до вая дзяў чын ка і 15-га до вы 
хло пец у цяж кім ста не бы лі да стаў-
ле ны ў рай баль ні цу. Паз ней іх пе ра-
вез лі ў Брэст.

Яшчэ днём на пя рэ дад ні вы хад ных не-
вя лі кая вёс ка Ры ла ві чы жы ла кло па та мі 
пра ўбор ку буль бы. 22-га до вы Аляк сандр 
па клі каў ма лых пля мен ні каў, дзя цей сва-
ёй сяст ры, і ўзяў ся пад вез ці іх у по ле, дзе 
пра ца ва лі ста рэй шыя. У машыне ўжо быў 
16-гадовы юнак. Па ка тац ца па пра сі ла ся і 
ма лая су сед ка, ча ты рох га до вая Але ся. Па 
да ро зе яны па да бра лі 15-га до ва га Мі ка-
лая, які спя шаў ся на цяг нік у Пінск, каб пад-
вез ці яго да чы гу нач на га пры пын ку «Юх на-
ві чы». Ка ля гэ та га пры пын ку і зда ры ла ся 
не па праў нае. Кі роў ца па ехаў на чыр во нае 
свят ло ў спа дзя ван ні пра ско чыць. Хоць, як 
ста ла вя до ма паз ней, ма шы ніст са ста ву 
«Лу ні нец — Брэст» па да ваў гу ка выя сіг на-
лы, але пра ду хі ліць ава рыю не ўда ло ся.

— Бя да зда ры ла ся ў пят ні цу ве ча-
рам, — ска заў на ша му ка рэс пан дэн ту 
стар шы ня Іва наў ска га ра ён на га Са ве-

та Кан стан цін ВАЎ РУК. — А ў су бо ту ў 
Да сто е ве па він ны бы лі пра хо дзіць ра ён-
ныя да жын кі. Вя до ма, свя та мы ад мя ні-
лі ў знак жа ло бы. Ра бот ні кі Брод ніц ка га 
сель вы кан ка ма аказ ва лі ўсю не аб ход-
ную да па мо гу ў ар га ні за цыі па ха ван ня. 
Пад клю чы лі ся ар га ні за цыі, дзе пра цу юць 
баць кі за гі ну лых. Па ха ван не ад бы ло ся ў 
ня дзе лю. Смут куе не толь кі ма лень кая 
вёс ка Ры ла ві чы, смут куе ўвесь ра ён.

На мес ца зда рэн ня вы яз джа лі прад стаў-
ні кі га лоў на га след ча га ўпраў лен ня цэнт-
раль на га апа ра та СК Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
след чыя аб лас но га і ра ён на га СК, спе цыя-
ліс ты Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс-
пер тыз, су пра цоў ні кі пра ку ра ту ры і мі лі цыі. 
За ве дзе на кры мі наль ная спра ва па фак це 
па ру шэн ня пра ві лаў да рож на га ру ху, якое 
па цяг ну ла за са бой гі бель ча ты рох ча ла век 
па не асця рож нас ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by



БольБоль  

Смут куе ўвесь ра ён
У Іва наў скім ра ё не па ха ва лі ча ты рох ах вяр страш най ава рыі, 

якая ад бы ла ся ў пят ні цу на чы гу нач ным пе ра ез дзе

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— З улі кам та го, што ў ад-
бо рач ных ту рах (га рад скім, 
ра ён ным і аб лас ным) па ўсёй 
кра і не ўзя лі ўдзел больш як 
30 ты сяч ча ла век, а ў фі нал 
з іх вый шлі толь кі 56, мож на 
ўя віць са бе, на коль кі вы со кае 
пра фе сій нае май стэр ства бу-
дзе пра дэ ман стра ва на ў за-
ключ най част цы спа бор ніц-
тваў, — пад крэс лі вае на мес-
нік мі ніст ра аду ка цыі Ра і са 
СІ ДА РЭН КА. — Пры зна ем ся 
шчы ра, што для сіс тэ мы аду-
ка цыі гэ ты кон курс — кры ні-
ца но вых ду мак, но вых ідэй, 
но вых аў тар скіх ме то дык. 
Мы шу ка ем лю дзей, якія ў 
перс пек ты ве ста нуць на шай 
пад трым кай пры ства рэн ні 
пад руч ні каў і ме та дыч ных 
да па мож ні каў, лю дзей, якія 
не пой дуць у цень, а заў сё ды 
бу дуць у кан так це з ін шы мі 
на стаў ні ка мі, га то выя транс-
ля ваць свой пе да га гіч ны во-
пыт. Пе да го гаў, якія ма юць 
сваю па зі цыю і ста нуць для 

нас вель мі важ ны мі аў та ры-
тэт ны мі да рад чы ка мі.

Кон курс пра во дзіц ца па 
8 прад мет ных на мі на цы ях. 
У ад роз нен не ад па пя рэд-
ніх спа бор ніц тваў у асоб ную 
на мі на цыю бы лі вы лу ча ны 
на стаў ні кі хі міі і бія ло гіі. Але 
толь кі пе ра мож цы ў кож най з 
на мі на цый тра пяць у су пер фі-
нал. Ме на ві та з гэ тай «вась-
мёр кі» шчас ліў цаў і бу дзе 
вы бі рац ца «На стаў нік го да». 
Ся род фі на ліс таў ёсць прад-
стаў ні кі гім на зій, лі цэ яў, га-
рад скіх і сель скіх школ. Хоць 
прад стаў ніц тва муж чын у на-
стаў ніц кім кор пу се па кра і не 
вель мі ня знач нае — уся го 13 
пра цэн таў, у фі на ле пе да го-
гаў-муж чын 15 ча ла век. Ёсць 
ся род фі на ліс таў і ўдзель нік 
кон кур су «На стаў нік го да — 
2014», які тры га ды та му 
так са ма дай шоў да фі на лу. 
Та кое ў гіс то рыі пра вя дзен ня 
на цы я наль на га кон кур су ад-
бы ло ся ўпер шы ню.

— «На стаў нік го да» — 
вель мі сур' ёз ны пра ект, а 
не ней кае ка рот ка ча со вае 

шоу, — звяр тае ўва гу рэк тар 
Ака дэ міі пас ля дып лом най 
аду ка цыі Анд рэй МА НАС-
ТЫР НЫ. — Па пя рэд нія эта-
пы доў жы лі ся ця гам на ву-
чаль на га го да, і амаль два 
тыд ні бу дзе доў жыц ца фі-
наль ная част ка. У фі на ле пе-
да го гам да вя дзец ца пра вес ці 
два ўро кі ў не зна ё май дзі ця-
чай аў ды то рыі, пры чым адзін 
з іх — па тэ ме, пра па на ва-
най жу ры. А на пад рых тоў ку 
да «ім пра ві за цыі» ў іх бу дзе 
фак тыч на толь кі ноч. Ме на ві-
та ўрок з'яў ля ец ца сут нас цю 
ра бо ты на стаў ні ка, та му за 
іх на ліч ва ец ца най боль шая 
коль касць ба лаў. Акра мя та-
го, кан кур сан ты пра вя дуць 
май стар-кла сы для сту дэн-
таў — сва іх бу ду чых ка лег, іх 
ча кае псі ха ла гіч нае і пе да га-
гіч нае тэс ці ра ван не.

А вось у су пер фі на ле 
ўсё дзей ства пе ра ня сец ца 
на сцэ ну, і тут, вя до ма, ар-
тыс тыч ны та лент і ха рыз ма 
пе да го гам не зашкодзяць. 
Іх ча кае двац ца ці хві лін ны мі-
ні-ўрок на сцэ не, дзе ў ро лі 

вуч няў бу дуць вы сту паць ка-
ле гі па фі на ле, пуб ліч нае вы-
ступ лен не на тэ му «На стаў нік 
(вы ха валь нік): учо ра, сён ня, 
заўт ра» з ак цэн там на тым, 
якім жа яны ба чаць пе да го га 
заўт раш ня га дня, і прэс-кан-
фе рэн цыя, ка лі кан кур сан ты 
бу дуць ад каз ваць на пы тан ні 
жу ры. Тут су пер фі на ліс там 
да вя дзец ца пра дэ ман стра-
ваць не толь кі сваю пе да-
га гіч ную эру ды цыю, але і 
ім гнен ную рэ ак цыю, бо ў 
што дзён най ра бо це жыц цё 
па ста ян на пад кід вае пе да-
го гам не стан дарт ныя сі ту а-
цыі...

У су пер фі на ле акра мя пра-
фе сій на га жу ры сваё мер ка-
ван не вы ка жа і вуч нёў скае: 
школь ні кі вы бе руць свай го 
пе ра мож цу і ўру чаць яму 
прыз вуч нёў скіх сім па тый. 
А імя ўла даль ні ка га лоў на-
га пры за кон кур су — «Хрус-
таль на га жу раў ля» — ста не 
вя до ма бе ла рус кай гра мад-
скас ці ўжо 28 ве рас ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkalaeva@zvіazda.by

Ка му да ста нец ца «Хрус таль ны жу ра вель»?

ЗдарэннеЗдарэнне  

«Ба кас» му сіў 
спі кі ра ваць на лес
Звыш лёг кі са ма лёт здзейс ніў 

вы му ша ную па сад ку
Ран кам у ня дзе лю ра та-
валь ні кам Ма зыр ска га 
раё на па сту пі ла па ве дам-
лен не: у ляс ным ма сі ве ка-
ля па сёл ка Са сно вы ўпаў, 
як мер ка ва ла ся, са ма лёт.

На мес цы вы свет лі ла ся, што 
звыш лёг кі са ма лёт Х-32 «Ба кас» 
пад час па лё ту над Ба коў скім ляс-
ніц твам здзейс ніў вы му ша ную 
па сад ку з-за рэз ка га змя нен ня 
вет ру. Па сло вах 49-га до ва га 
пі ло та, пры па лё це на вы шы ні 
15 мет раў ад крон дрэў ім бы ло 
пры ня та ра шэн не аб ава рый най 
па са дцы з-за ўмоў на двор'я. На 
бор це апроч яго зна хо дзіў ся па-
са жыр, абод ва не па цяр пе лі.

Звыш лёг кі са ма лёт Х-32 
«Ба кас» пра во дзіў ра бо ты па 
апырс кван ні ля соў. У вы ні ку 
вы му ша най па сад кі ён атры маў 
ня знач ныя па шко джан ні фю зе-
ля жа і кры лаў. Вя дуц ца ра бо ты 
па вы свят лен ні пры чын зда рэн-
ня і да лей шай транс пар ці роў кі 
ля таль на га апа ра та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



ФактФакт  

ЯХ ЦЕ З НАР ВЕ ГІІ 
ЗНОЎ СПАТ РЭ БІ ЛА СЯ ДА ПА МО ГА

Па да рож ні кі з Нар ве гіі зноў тра пі лі ў звод кі Мі ніс тэр-
ства па над звы чай ных сі ту а цы ях. На гэ ты раз праб-
ле мы ў суд на ад бы лі ся з ру ля вым кі ра ван нем па блі зу 
вёс кі Вял ле Бра гін ска га ра ё на. Па ве дам лен не пра 
гэ та па сту пі ла ра та валь ні кам у ня дзе лю ўдзень.

Суд на даў жы нёй 10 мет раў, ва гой 6 тон на ле жыць гра ма-
дзя ні ну Нар ве гіі, на бор це зна хо дзяц ца жур на ліс ты пер ша га 
нар веж ска га на цы я наль на га тэ ле ка на ла «Ос ла». Ях та 17 жніў ня 
вый шла з Хель сін кі (Фін лян дыя) і прай шла шлях у Санкт-Пе цяр-
бург, по тым па Ня ве ў На ва ла даж скі ка нал і Ноў га рад, з Ноў га-
ра да па ра цэ Вол хаў і част ко ва па су шы — у Сма ленск. У гэ ты 
го рад суд на пры бы ло 1 ве рас ня і 3 ве рас ня па Дняп ры на кі ра ва-
ла ся ў бок Чор на га мо ра. 5 ве рас ня ях та пе ра сек ла дзяр жаў ную 
мя жу Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У той жа дзень па да рож ні кі тра пі лі ў 
скла да ную сі ту а цыю — іх суд на се ла на мель ка ля вёс кі Бу рая 
Дуб ро вен ска га ра ё на. Та ды на да па мо гу нар веж цам прый шлі 
бе ла рус кія ра та валь ні кі. І вось праз два тыд ні ў ванд роў ні каў 
ад бы ла ся па лом ка він та ру ля во га кі ра ван ня. Да па мо гу аказ ва лі 
ва да ла зы з Го мель ска га па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га 
атра да. Ра бо ты бы лі скон ча ны поз на ўве ча ры.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by




