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• У Мі ніс тэр стве ахо вы 

зда роўя на га да лі аб пра -

ві лах вы ка ры стан ня 

ме ды цын скіх ма сак.

• Пад атко вая служ-

ба пра пра цуе пы тан не аб 

атры ман ні ад кур' ер скіх 

служ баў ін фар ма цыі пра 

буй ныя па куп кі.

• Маг чы мас ці па ляў-

ні ча га і ры ба лоў на га 

ту рыз му Бе ла ру сі прад-

стаў ле ны на вы стаў цы ў 

Гер ма ніі.

• У Го ме лі ў лю тым пач-

нуць тэс ці ра ваць апла ту 

пра ез ду ў аў то бу сах праз 

смарт фон.

• Збо рач ная вы твор-

часць бе ла рус кіх элект-

ро бу саў мо жа з'я віц ца ў 

Ка та ло ніі.

• Рэ ак тыў ную сіс тэ му 

зал па ва га агню «Флей та» 

прад ста ві лі ў Мін ску.

• Пяць но вых кам п'-

ю тар ных та мог ра фаў 

па сту пяць сё ле та ў ме д-

у ста но вы Гро дзен скай 

воб лас ці.

КОРАТКА

Сяр гей РУ МАС, 

прэм' ер-мі ністр:

«Ста вя чы пе рад са бой 
ам бі цый ную мэ ту па 
ства рэн ні ІT-кра і ны, 
мы пры ня лі вы клік 
па пе ра бу до ве эка но мі кі, 
пе ра вод зе яе на ліч ба выя 
рэй кі. Вы зна чыў шы 
ІT-сфе ру на цы я наль ным 
пры яры тэ там 
раз віц ця, дзяр жа ва 
сфар мі ра ва ла не аб ход ныя 
стар та выя ўмо вы. 
У Бе ла ру сі ство ра ны 
раз ві тая і ад па вед ная 
су свет ным стан дар там 
інф ра струк ту ра 
пе ра да чы, за хоў ван ня 
і апра цоў кі 
да ных, ме ха ніз мы 
ідэн ты фі ка цыі, 
су час ныя срод кі аба ро ны 
ін фар ма цыі».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 5

Пры ро да і мыПры ро да і мы

Пе ра блы та лі зі му 
з вяс ной

Ці не на шко дзіць ана маль на цёп лы сту дзень 
рас лі нам і жы вё лам?

На двор'е ў апош нія ме ся цы нель га на зваць зім нім: даж джы 

за мест сне гу, плю са вая тэм пе ра ту ра за мест ма ра зоў, ту ма ны 

за мест со неч ных дзён. Як на та кія зме ны рэ агу юць рас лі ны і 

жы вё лы?

АНА МА ЛІЯ ЦІ ТЭН ДЭН ЦЫЯ?
— Сё ле та зі ма, са праў ды, вель мі цёп лая, — ка жа на чаль нік ад-

дзе ла вы ву чэн ня змя нен ня клі ма ту Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра ды я цый на га за брудж ван-

ня і ма ні то рын гу на ва коль-

на га ася род дзя На тал ля 

КЛЯ ВЕЦ. — У снеж ні ся рэд-

няя тэм пе ра ту ра скла да ла 

+1,9 °С, што вы шэй за клі ма-

тыч ную нор му на 5,2 гра ду са. 

Па доб ная сі ту а цыя бы ла 

зі мой 2006-2007 га доў. Той 

сне жань з ся рэд няй тэм пе-

 ра ту рай +2,6 °С і цяпер

са мы цёп лы за ўсю гіс то рыю 

ме тэа на зі ран няў. Не зі мо вае 

на двор'е фік са ва лі і ў сту дзе-

ні 2007-га, але ўжо ў 20-25 

ліч бах ме ся ца на дыш ло па-

ха ла дан не, якое 

за ха пі ла і лю ты.

Без бар' е раўБез бар' е раў

ТЛУ МА ЧУ... 
НА ПАЛЬ ЦАХ

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па бы ва ла ў Ма гі лёў скім 
ін сты ту це МУС на за лі ку па ас но вах жэс та вай мо вы

Уя ві це са бе 

мі лі цы я не ра, які 

па ды шоў да вас 

і прос та па ма хаў 

паль ца мі ка ля лба. 

Па ду ма лі, што 

ён вас аб ра зіў? 

Зу сім не. Муж чы на 

прос та «ска заў» 

на мо ве глу хіх, 

што ён з Ві цеб ска. 

У Ма гі лёў скім 

ін сты ту це МУС 

та кая фор ма 

ка му ні ка цыі 

ні ко га не здзіў ляе. 

На ад ва рот, тут 

як раз і ву чаць 

ас но вам жэс та вай 

мо вы. Ня даў на 

за лік па гэ тай 

дыс цып лі не зда ла 

чар го вая гру па 

су пра цоў ні каў 

сі ла во га ве дам ства.
Ар цём КУЗЬ МІ НІЧ па каз вае на паль цах, 

што ён мі лі цы я нер. СТАР. 4

Кож ны дзень Ка ця ры на ДЗМІТ РЫ ЕН КА гу ляе са сва ім не маў-

лят кам — ма лод шым трох ме сяч ным сы нам Пла то нам па але ях 

ста ліч на га пар ку Ча люс кін цаў. Аба вяз ко вы ры ту ал ма ла дой ма ту лі — 

на вед ван не зі мо ва га кар му шач на га комп лек су: яна па кі дае для 

пту шак ла сун кі — сем кі сла неч ні ку, хлеб ныя крош кі. А як ста не на 

нож кі яе сын, бу дуць ра зам кла па ціц ца пра пту шак зі мой!
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