
Тур цыя ад кры ла буй ное ра до ві шча 
пры род на га га зу ў Чор ным мо ры

Тур цыя ад кры ла най буй ней шае ў сва-

ёй гіс то рыі ра до ві шча пры род на га га зу ў 

Чор ным мо ры. Пра гэ та за явіў прэ зі дэнт 

кра і ны Рэ джэп Та іп Эр да ган, па ве дам-

ляе агенц тва «Ана до лу».

Па сло вах прэ зі дэн та Тур цыі, спе цы-

я ліс ты вы яві лі ра до ві шча пры род на га 

га зу аб' ёмам 320 міль яр даў ку ба мет раў 

на свід ра ві не «Ту на-1». Вы яў лен не ра до ві шча ка жа пра 

тое, што з вы со кай іма вер нас цю ў гэ тым ра ё не ёсць і ін-

шыя па кла ды га зу, за явіў ту рэц кі лі дар.

Рэ джэп Та іп Эр да ган звяр нуў ува гу на тое, што энер-

ге ты ка з'яў ля ец ца не толь кі асноў ным фак та рам раз віц ця 

дзяр жа вы. «Гэ тая зна ход ка вель мі важ ная з пунк ту гле-

джан ня энер ге тыч най не за леж нас ці на шай кра і ны. Мы 

бы лі цал кам за леж ныя ад па ста вак энер га нось бі таў з-за 

мя жы, мар на ва лі сот ні міль ё наў до ла раў на гэ та. Але ў 

2017 го дзе мы аб на ві лі на шу энер ге тыч ную стра тэ гію, 

па шы ры лі флот да след чых і бу ра вых суд наў», — ска заў 

ён. «На ша мэ та — да 2023 го да пе ра даць чар на мор скі газ 

у ка ры стан не на ро да. Тур цыя на стро е на на вы ра шэн не 

праб ле мы з энер ге ты кай у кра і не на ко ра ні», — пад крэс ліў 

Рэ джэп Та іп Эр да ган.

Ка ля бе ра гоў Маль ты вы ра та ва ны 
118 міг ран таў

Уз бро е ныя сі лы Маль ты вы ра та ва лі гру пу са 118 міг-

ран таў пас ля кру шэн ня суд на ка ля бе ра гоў аст раў ной 

дзяр жа вы. Пра гэ та па ве дам ляе «Сінь хуа».

Мі ністр унут ра ных спраў Маль ты Бай ран Ка мі лэ ры рас-

ка заў, што міг ран ты зна хо дзі лі ся ў маль тый скай по шу ка-

ва-вы ра та валь най зо не, ка лі іх суд на па цяр пе ла бед ства. 

Ва ен на-мар скія афі цэ ры Маль ты ўзя лі міг ран таў, якія та-

ну лі, на борт. Мі ністр удак лад ніў, што было вы ратавана 

ў тым лі ку 10 жан чын і шас-

цё ра дзя цей. Ён да даў, што 

вы ра та ва ныя міг ран ты бу-

дуць зна хо дзіц ца на ка ран-

ці не, па куль усе не атры-

ма юць вы ні кі ана лі зу на 

СОVІD-19.

Па сло вах Ка мі лэ ры, на пра ця гу пер шых ся мі ме ся цаў 

гэ та га го да ўла ды Лі віі пе ра ха пі лі сем ты сяч міг ран таў, 

якія спра ба ва лі не за кон на ад плыць ад уз бя рэж жа кра і-

ны. Маль та пла нуе ў да лей шым цес на су пра цоў ні чаць з 

лі вій скі мі ўла да мі, каб па збег нуць да лей ша га пры быц ця 

не па жа да ных міг ран таў і боль шай коль кас ці смер цяў у 

Між зем ным мо ры, пад крэс ліў мі ністр.

Па звест ках Між на род най ар га ні за цыі па міг ра цыі, 

марш рут па Між зем ным мо ры лі чыц ца ад ным з са мых 

не бяс печ ных шля хоў для бе жан цаў, якія хо чуць да брац-

ца ў Еў ро пу.

У Іс па ніі ад ві ру са лі ха ман кі За ход ня га Ні ла 
па мёр пер шы па цы ент

Жы хар іс пан скай пра-

він цыі Се вілья па мёр ад 

ві ру са лі ха ман кі За ход ня-

га Ні ла. Пра гэ та па ве дам-

ляе ТАСС са спа сыл кай на 

агенц тва ЕFЕ.

Па вод ле яго ін фар ма-

цыі, 77-га до вы муж чы на 

стаў пер шай ах вя рай ві ру са, ус пыш ка яко га за фік са ва на 

ў пра він цыі. Па мер лы не каль кі дзён зна хо дзіў ся ў ад дзя-

лен ні ін тэн сіў най тэ ра піі.

Ус пыш ка за хвор ван ня ў Ан да лу сіі кра ну ла 35 ча ла век, 

32 бы лі шпі та лі за ва ны.

Ві рус лі ха ман кі За ход ня га Ні ла — вост рае ін фек цый нае 

за хвор ван не. Час цей за ўсё яго пе ра нос чы ка мі з'яў ля юц-

ца ка ма ры.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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Гэ тым ра зам кад ры для ся бе шу-

ка лi во сем ма гi лёў скiх ар га нi за цый, 

ся род якiх аб лас ная дзi ця чая баль-

нi ца, до ма бу даў нi чы кам бi нат, прад-

пры ем ства «Ме тыз» Бе ла рус ка га 

гра мад ска га аб' яд нан ня та ва рыст ва 

глу хiх, вы твор чы iн сты тут «Ма гi лёў-

аг рап рамп ра ект», ААТ «За дняп роўе», 

ААТ «Оль са», ААТ «Зе нiт», та ва рыст-

ва «Тыф лас» Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

iн ва лi даў па зро ку. Пра па ноў ва лi ся 

ва кан сii iн жы не раў, элект ра ме ха нi каў, 

пры бi раль шчыц, ад мi нiст ра та раў баз 

да ных, бух гал та раў, кi роў цаў, ку ха-

раў, пра вi за раў — уся го 147 ра бо чых 

мес цаў. За роб кi — ад 375 да 1000 руб-

лёў.

За дзве га дзi ны сайт на ве да ла 

258 ча ла век, з iх больш за 40 % лю-

дзей ва ўзрос це 25-34 га доў i 25 % тых, 

ка му 35-44.

— Мы па шы ра ем маг чы мас цi гра-

ма дзян, пра па ну ем iм но выя спо са бы 

знай сцi ра бо ту, — ка жа су раз моў нi-

ца. — У нас дзей нi чае банк ва кан сiй, 

ён па ста ян на па паў ня ец ца, але гэ та ад-

на ба ко вая су вязь. Больш iн фар ма цыi 

мож на атры маць пад час тра ды цый на-

га кiр ма шу ва кан сiй, дзе мож на за даць 

пы тан не най маль нi ку i ад пра вiць рэ зю-

мэ. Сён ня ў нас iс ну юць роз ныя фор мы 

ўза е ма дзе ян ня з су iс каль нi ка мi. Гэ та 

i асабiс ты пры ём не па срэд на ва ўпраў-

лен нi, i днi прад пры ем стваў, i элект рон-

ныя кiр ма шы ва кан сiй. Плюс апош няй 

фор мы яшчэ i ў тым, што ў кiр ма шы мо-

гуць удзель нi чаць прад пры ем ствы не 

толь кi кан крэт на га го ра да або ра ё на. 

Апош нiм ра зам лю дзей на бi ра ла ста лiч-

нае прад пры ем ства, якое га то ва бы ло 

даць iн тэр нат. Ка лi ча ла век згод ны на 

пе ра езд, ча му б i не ска рыс тац ца та кой 

пра па но вай? Што да ты чыц ца най больш 

па пу ляр най фор мы ста сун каў, то гэ та, 

ка неш не, аф лайн-су стрэ чы. Боль шая 

коль касць гра ма дзян вы каз вае жа дан не 

пры хо дзiць i аб мяр коў ваць усе пы тан нi з 

най маль нi кам у жы вой гу тар цы.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

КIР МАШ ВА КАН СIЙ У РЭ ЖЫ МЕ АН ЛАЙН

Спа жы вецСпа жы вец

УСЁ ДЛЯ ВУ ЧО БЫ
У су бо ту, 22 жнiў ня, жы ха роў Вi цеб ска i гас цей го ра да 

за пра ша юць на пер шы маш таб ны школь ны кiр маш.

Ву лiч ны ган даль ар га нi зу юць у са мым цэнт ры го ра да: 

на ву лi цы Ле нi на — гэ та ўжо тра ды цый нае мес ца для та кiх 

ме ра пры ем стваў. З дзе вя цi ра нi цы да трох га дзiн дня мож на 

бу дзе на быць усё для шко лы ў ад ным мес цы...

На огул па шы ра ны про даж та ва раў для школь нi каў вя дзец ца 

з 1 жнiў ня. Ганд лю юць больш за во сем дзе сят крам.

Мiж iн шым, па куп кi да шко лы мож на зра бiць i паз ней. 

Згод на з рас па ра джэн нем стар шы нi гар вы кан ка ма, да 1 каст-

рыч нi ка ў ганд лё вай сет цы го ра да бу дзе ар га нi за ва ны па шы-

ра ны про даж та ва раў школь на га асар ты мен ту. За пла на ва ныя 

пра вя дзен не вы ста вак-про да жаў, ак цый са знi жэн нем ца ны, 

пра гра мы крэ ды та ван ня i рас тэр мi ноў кi апла ты.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Будзь у курсе!Будзь у курсе!

МЕТ РО ПЕ РА ХО ДЗІЦЬ 
НА ЗІ МО ВЫ РЭ ЖЫМ РА БО ТЫ

Ад бу дзец ца гэ та з 24 жніў ня, па ве дам ляе Telegram-

ка нал ста ліч на га мет ра па лі тэ на.

Ін тэр вал ру ху цяг ні коў па буд нях у ра ніш нія га дзі ны пік з 

7.00 да 9.00 і ў вя чэр нія га дзі ны пік з 17.00 да 19.00 скла дзе 

2 хві лі ны на пер шай і дру гой лі ні ях.

Па пят ні цах вя чэр нія га дзі ны пік на абедз вюх лі ні ях па чы-

на юц ца з 16.00 і за кан чва юц ца ў 18.30.

Стан цыі ад кры тыя для пры ёму па са жы раў з 5.30 да 0.40. 

На стан цыі «Ку па лаў ская» ўва ход з бо ку ву лі цы Кар ла Марк-

са ад кры ты з 7.00 да 21.00.

Пер шыя цяг ні кі з кан чат ко вых стан цый ад праў ля юц ца 

па ра бо чых днях у 5.32 са стан цый «Ма лі наў ка», «Уруч ча», 

у 5.33 — са стан цый «Ма гі лёў ская», «Ка мен ная Гор ка»; па 

су бо тах — у 5.32 са стан цый «Уруч ча», «Ма лі наў ка», «Ка-

мен ная Гор ка», у 5.33 — са стан цыі «Ма гі лёў ская»; па ня дзе-

лях — у 5.32 са стан цый «Уруч ча», «Ма лі наў ка», у 5.33 — са 

стан цый «Ма гі лёў ская», «Ка мен ная Гор ка».

Апош нія цяг ні кі з кан чат ко вых стан цый ад праў ля юц ца ў 

0.42 са стан цый «Ма лі наў ка», «Уруч ча», «Ка мен ная Гор ка», 

у 0.43 — са стан цыі «Ма гі лёў ская».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СпортСпорт

І з ка ра на ві ру сам 
мож на спа бор ні чаць
Як спорт пры вы кае да но вых рэа лій

Спар тыў ная гра мад скасць сё ле та ўмоў на па дзя лі ла ся 

на дзве част кі. Ад ны між на род ныя фе дэ ра цыі ад мя-

ня юць буй ныя спа бор ніц твы, не жа да ю чы ры зы ка-

ваць зда роў ем удзель ні каў, ін шыя пад строй ва юц ца 

пад эпі дэ мі я ла гіч ную сі ту а цыю.

Між на род ная фе дэ ра цыя лыж на га спор ту ўвя ла сіс тэ му 

тэс ці ра ван ня на ка ра на ві рус, па ве дам ля ец ца на афі цый ным 

сай це ар га ні за цыі. Каб быць да пу шча ны мі да спа бор ніц тваў, 

усе ўдзель ні кі і ар га ні за та ры кож ныя 3—4 дні бу дуць зда ваць 

тэст на ан ты це лы да COVІD-19. Для спарт сме наў гэ та ста не 

да дат ко вым ана лі зам да аба вяз ко ва га тэс ці ра ван ня на до-

пінг. Та кія ме ры бу дуць ужы ва цца да са ка ві ка 2021 го да.

Тэс ці ра ван не на ка ра на ві рус ста не аба вяз ко вай умо вай і 

для ўдзель ні каў між на род най се рыі спа бор ніц тваў па дзю до 

World Judo Tour, якая пач нец ца ў ве рас ні. Та кое ра шэн не пры-

ня ла між на род ная фе дэ ра цыя дзю до. Спарт сме ны бу дуць 

аба вя за ныя прад ста віць два ад моў ныя тэс ты на COVІD-19 

і прад'явіць да ку мен ты, якія па цвяр джа юць, што мі ні мум 

14 дзён у іх не бы ло ні я кіх сімп то маў ка ра на ві ру са. Тэс ты 

па він ны быць зроб ле ны з ін тэр ва лам 48 га дзін мак сі мум 

за пяць дзён да пры быц ця на спа бор ніц твы. Акра мя та го, 

дзю да іс таў і функ цы я не раў ча ка юць па ста ян ныя вы мя рэн-

ні тэм пе ра ту ры, якія бу дуць пра во дзіц ца ў пунк тах уез ду ў 

кра і ну, у мес цах пра жы ван ня спарт сме наў і на спар тыў ных 

аб' ек тах. Аба вяз ко вая для ўсіх умо ва — са цы яль нае дыс-

тан цы ра ван не і на шэн не ма сак. Вы клю чэн не — спарт сме ны 

пад час ба раць бы. Кі раў ніц тва між на род най фе дэ ра цыі ад-

зна чы ла, што ўдзель ні кі спа бор ніц тваў, якія не вы кон ва юць 

гэ тых умоў, не бу дуць да пу шча ныя да ме ра пры ем стваў.

Тур ні ры се рыі Tennіs Europe Junіor Tour, якія пра вод зяц-

ца ся род спарт сме наў 14—16 га доў, вер нуц ца 31 жніў ня 

з но вымі стро гі мі пра ві ла мі бяс пе кі. Ска ра ча юц ца сет кі 

ўдзель ні каў. Ця пер нель га ў адзін дзень пра во дзіць мат чы 

ква лі фі ка цыі і асноў най сет кі тур ні ру. Мат чы бу дуць пра хо-

дзіць без гле да чоў і з вы ка нан нем стро гіх са ні тар ных пра віл. 

Рэа лі за цыі гэ тых мер бу дзе спры яць ука ра нен ню ан лайн-

сэр ві су рэ гіст ра цыі на тур нір для тэ ні сіс таў. Гэ та змен шыць 

не аб ход насць пры сут нас ці лю дзей на мес цы пра вя дзен ня 

спа бор ніц тваў і збе ра жэ час спарт сме наў і трэ не раў.

Пра вя дзен не між на род ных спа бор ніц тваў, ня хай і з но-

вы мі пра ві ла мі, ста не са праўд ным свя там для спарт сме наў 

і ўсіх ама та раў спор ту. Над та ўсе за су ма ва лі па спор це ў 

гэ тым го дзе.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Ад но з па спя хо вых сель ска  гас па-

дар чых прад пры ем стваў воб лас цi 

ўпер шы ню пра па на ва ла спа жыў-

цам са ка вi тую паў днё вую яга ду 

сва ёй вы твор час цi.

ААТ «Свi та нак» iмя К. Ар лоў ска га — 

вя до мае ў кра i не прад пры ем ства, якое 

спе цы я лi зу ец ца на вы рошч ван нi агур коў, 

па мi до раў i цэ ла га шэ ра гу ка ра няп ло даў, 

сё ле та пай шло на экс пе ры мент. Апроч 

ужо тра ды цый ных куль тур, па спра ба ва ла 

вы рас цiць яшчэ i ка ву ны. Пер шы ўра-

джай па сту пiў у ту тэй шую ганд лё вую сет-

ку ўжо на мi ну лым тыд нi. Учо ра са бра лi 

яшчэ паў та ры то ны са лод кай яга ды.

— Куль ту ра па куль што для нас но-

вая, мы толь кi пры гля да ем ся да яе, — 

рас ка заў пер шы на мес нiк ды рэк та ра 

гас па дар кi Аляк сандр ЖЫ ЛIН СКI. — 

Па цяп лен не, якое мы на зi ра ем апош нiя 

не каль кi га доў, кры ху змя нi ла наш клi-

мат. Вось мы i вы ра шы лi па спра ба ваць 

вы рас цiць неш та но вае, па куль для нас 

не вель мi звык лае. Ку пi лi на сен не ў 

Мiн ску, вы са дзi лi ў цяп лi цах, а ў кан цы 

мая па са дзi лi ў ад кры ты грунт. Част ку 

рас са ды пра да лi кал га су «Даб ра во-

лец» Кi раў ска га ра ё на.

Бах ча спее на пло шчы пяці гек та раў. 

Па куль па вя лiч ваць тэ ры то рыю пад яе 

«Свi та нак» не збi ра ец ца. Хоць паўд нё-

вая яга да на гляд на пра дэ ман стра ва ла, 

што ёй па да ба ец ца пад бе ла рус кiм со-

ней кам. Не ка то рыя эк зэмп ля ры вы рас лi 

аж да 10 кi ла гра маў. У гас па дар цы спа-

дзя юц ца са браць сё ле та 100—120 тон. 

А на ле та па са дзiць яшчэ.

Да рэ чы, «Свi та нак» спе цы я лi зу ец-

ца так са ма на вы рошч ван нi яб лыкаў, 

а сё ле та вы са дзiў яшчэ i дрэў цы вiш нi. 

Так што на ле та тут пра па ну юць яшчэ 

i гэ тую яга ду.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Ка вун ад «Свi тан ка»

Яраслаў ІВАНІЦКІ.
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