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Тра ге дыя над Яван скім мо рам
Па са жыр скі са ма лёт ін да не зій скай авія кам па ніі Lіon aіr, 

які вы кон ваў рэйс з Джа кар ты, па цяр пеў ка та стро фу і ўпаў 

у Яван скае мо ра. Пра гэ та па ве да мі ла агенц тва Сінь хуа. 

Па па пя рэд ніх звест ках, на бор це бы ло 189 ча ла век, у тым 

лі ку сем чле наў экі па жа.

Са ма лёт знік з ра да раў пры клад на праз дзе сяць хві лін 

пас ля ўзлё ту. Boeіng 737, які вы кон ваў рэйс з Джа кар ты ў 

ін да не зій скі го рад Пан ка лі нанг на вост ра ве Бан ка, уз ля цеў 

у 6.20 па мяс цо вым ча се (2.20 па мін скім) і знік у 6.33.

Як па ве дам ля ец ца, ка ман дзір са ма лё та амаль ад ра зу 

ж пас ля ўзлё ту з аэ ра пор та Джа кар ты за пра сіў эк стран-

ную па сад ку. Па сло вах афі цый на га прад стаў ні ка Га лоў на-

га ўпраў лен ня гра ма дзян скай авія цыі кра і ны Сін ду Ра хаю, 

«экі паж за пра сіў вяр тан не ў аэ ра порт, пас ля ча го су вязь з 

ім пе ра пы ні ла ся, лай нер знік з эк ра наў ра да раў».

Ра зам з тым, як па ве да мі ла агенц тва Reuters са спа-

сыл кай на за яву авія кам па ніі, са ма лёт экс плу а та ваў ся са 

жніў ня і быў пры дат ны да па лё ту. Двое пі ло таў па вет ра-

на га суд на на ля та лі ўво гу ле 11 ты сяч га дзін.

У кам па ніі Boeіng па ве да мі лі, што ве да юць пра кру шэн-

не лай не ра і «ўваж лі ва со чаць за сі ту а цы яй».

Ра та валь ні кі ўжо вы яві лі мес ца кру шэн ня са ма лё та, 

яго аб лом кі, аса біс тыя рэ чы па са жы раў.

З-за за брудж ван ня па вет ра ў Еў ро пе 
заў час на па мер ла ка ля паў міль ё на ча ла век

Уз ро вень за брудж ван ня па вет ра ў Еў ро пе ўсё яшчэ 

пе ра вы шае нор мы і Еў ра са ю за, і Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя. Пра гэ та га во рыц ца ў апублікаванай спра-

ва зда чы Еў ра пей ска га агенц тва па ахо ве на ва коль на га 

ася род дзя.

Асноў ныя кры ні цы за брудж ван ня па вет ра ў Еў ро пе — 

аў та ма бі лі, а так са ма сель ска гас па дар чая дзей насць, 

вы твор часць энер гіі, пра мыс ло васць і дзей насць асоб ных 

хат ніх гас па да рак.

Больш за ўсё шко дзяць зда роўю цвёр дыя час ці цы, 

дыаксід азо ту і кан цэнт ра цыя азо ну, пі шуць экс пер ты.

Па іх звест ках, пе ра вы шэн не ўзроў ню кан цэнт ра цыі 

цвёр дых час ціц ста ла пры чы най заў час най смер ці ка ля 

422 ты сяч ча ла век у 41 кра і не Еў ро пы ў 2015 го дзе, уз дзе-

ян не ды ак сі ду азо ту та ды ж вы клі ка ла ка ля 79 ты сяч заў-

час ных смер цяў, кан цэнт ра цыя азо ну — 17,7 ты ся чы.

DPA: Мер кель га то ва ад мо віц ца 
ад па са ды кі раў ні ка ХДС

Канц лер Гер ма ніі 

Ан ге ла Мер кель га то ва 

ад мо віц ца ад па са ды 

стар шы ні Хрыс ці ян ска-

дэ ма кра тыч на га са ю за 

(ХДС) і не бу дзе вы лу-

чаць сваю кан ды да ту ру 

на вы ба рах лі да ра ХДС 

у снеж ні. Пры гэ тым яна 

мае на мер за ха ваць за са бой па са ду кі раў ні ка ўра да ФРГ, 

па ве да мі ла ў па ня дзе лак агенц тва DPA.

Па вод ле яго ін фар ма цыі, аб сва ім ра шэн ні Мер кель 

па ве да мі ла на па ся джэн ні праў лен ня ХДС у свят ле стра ты 

пар ты яй га ла соў на зя мель ных вы ба рах у Ге сэ не. З'езд 

хрыс ці ян скіх дэ ма кра таў, на якім бу дзе пе ра абі рац ца пар-

тый нае кі раў ніц тва, ад бу дзец ца ў па чат ку снеж ня. Мер-

кель не ад на ра зо ва за яў ля ла, што па са да кі раў ні ка ўра да 

не па рыў на звя за на для яе з па стом стар шы ні пар тыі. 

Ра ней яна па ве дам ля ла, што мае на мер ад пра ца ваць 

увесь ча ты рох га до вы тэр мін і пла нуе зноў вы ста віць сваю 

кан ды да ту ру на па са ду кі раў ні ка ХДС у снеж ні.

Як па ве да мі ла га зе та Bіld, пра га тоў насць вы лу чыц ца 

на па са ду стар шы ні ХДС ужо за явіў бы лы кі раў нік пар ла-

менц кай фрак цыі бло ка ХДС/ХСС Фрыд рых Мерц.

На рэ гі я наль ных вы ба рах у Ге сэ не хрыс ці ян скія дэ ма-

кра ты на бра лі 27 %, што на 11,3 % менш, чым на мі ну лых 

вы ба рах у 2013 го дзе.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Спорт-таймСпорт-тайм

РАЗ ВЯЗ КА 
ЎСЁ БЛІ ЖЭЙ

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас-

каз ва ем аб чар го вым ту ры чэм пі я на ту кра і ны па 

фут бо ле і ін шых са мых пры кмет ных спар тыў ных 

па дзе ях вы хад ных.

1. Бе ла рус кія тэ ні сіс ты прай гра лі сла ва кам з лі кам 

1:3 у мат чы 2-га раў нда плэй-оф 1-й гру пы Еў ра-Аф-

ры кан скай зо ны Куб ка Дэ ві са.

У пер шы дзень спа бор ніц тваў на кор це NTC Arena 

Ягор Ге ра сі маў пе ра мог Нор бер та Гам ба ша — 3:6, 6:4, 

6:4, а Мар цін Клі жан пе рай граў Аляк санд ра Згі роў ска-

га — 6:1, 6:4. У дру гі гуль ня вы дзень Мак сім Мір ны і Анд-

рэй Ва сі леў скі ў пар най су стрэ чы прай гра лі сла вац ка му 

ду э ту Фі ліп Па ла шэк / Мар цін Клі жан — 7:6, 4:6, 3:6. А 

за тым Мар цін Клі жан пе рай граў Яго ра Ге ра сі ма ва ў двух 

сэ тах — 6:4, 6:3.

Збор ная Сла ва кіі за ха ва ла пра піс ку ў 1-й гру пе, а бе ла-

ру сам у на ступ ным се зо не прый дзец ца гу ляць у 2-й гру пе 

Еў ра-Аф ры кан скай зо ны Куб ка Дэ ві са.

2. Ары на Са ба лен ка зай мае 12-е мес ца ў аб ноў ле-

ным рэй тын гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі. Аляк санд-

ра Са сно віч зна хо дзіц ца на 30-м рад ку, Вік то рыя Аза ран ка 

зай мае 52-е мес ца, у Ве ры Лап ко 65-я па зі цыя.

Ары на Са ба лен ка на бя гу чым тыд ні вы сту піць на тур ні-

ры WTA Elіte Trophy з пры за вым фон дам $2,3 млн у кі тай-

скім Чжу хаі. На гру па вым эта пе ма ло га вы ні ко ва га тур ні ру 

WTA згод на з жа раб' ёў кай бе ла рус ка згу ляе з фран цу-

жан кай Ка ра лін Гар сі яй (18 WTA) і Эш лі Бар ці (19 WTA) з 

Аў стра ліі. У пар ным раз ра дзе вы сту піць і бе ла рус ка Лі дзія 

Ма ро за ва, якая ра зам з Шу ка Аая ма з Япо ніі су стрэ нец ца 

на пер шым эта пе з Мі ха э лай Бу зар нес ку (Ру мы нія) / Алі сі яй 

Ра соль скай (Поль шча), Фан Йін Ксун / Тан Цян (Кі тай). Тур-

нір у Чжу хаі прой дзе з 30 каст рыч ні ка да 4 ліс та па да.

3. Ганд ба ліс ты 

збор най Бе ла ру сі 

атры ма лі пер шую 

пе ра мо гу ў ад бо-

рач ным тур ні ры 

чэм пі я на ту Еў ро-

пы 2020 го да. Пас-

ля прой гры шу до ма 

бас ній цам у гас ця-

вым мат чы дру го га 

ту ра бе ла ру сы абы гра лі фі наў — 27:20.

Свой на ступ ны па яды нак ква лі фі ка цыі бе ла рус кія ганд-

ба ліс ты пра вя дуць у кра са ві ку 2019 го да ў гас цях у ка ман-

ды Чэ хіі, якая ў пер шым ту ры абы гра ла фі наў, а по тым 

пе ра маг ла збор ную Бос ніі і Гер ца га ві ны.

4. За вяр шы лі ся мат чы 26-га ту ра чэм пі я на ту кра і ны 

па фут бо ле. БА ТЭ атры маў пе ра мо гу на вы ез дзе ў «Го ме-

ля» з лі кам 1:0. «Ві цебск» быў мац ней шы за мін скае «Тар-

пе да» — 1:0. У ды на маў скім дэр бі мін ча не і брас таў ча не 

ра зы шлі ся мі рам — 1:1. Жо дзін скае «Тар пе да-Бе лАЗ» на 

сва ім по лі абы гра ла са лі гор скі «Шах цёр» 1:0. Вы ні кі ас тат-

ніх су стрэч 26-га ту ра: «Іс лач» (Мін скі ра ён) — «Мінск» — 

0:3, «Дняп ро» (Ма гі лёў) — «Слуцк» — 2:0, «Га ра дзея» — 

«Сма ля ві чы» — 4:1 , «Нё ман» (Грод на) — «Пра мень» 

(Мінск) — 0:0.

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў: БА ТЭ — 63 ач кі, «Ві-

цебск» — 53, «Шах цёр» — 51, «Ды на ма» (Мінск) — 50, 

«Тар пе да-Бе лАЗ» — 46, «Ды на ма» (Брэст) — 45. У са мым 

кан цы тур нір най таб лі цы «Дняп ро», у яко га 16 ач коў, на 

2 ба лы менш у ка ман ды «Пра мень».

Бам бар дзір скі спіс уз на ча ліў гу лец брэсц ка га «Ды на ма» 

Па вел Са віц кі, які за біў 12 мя чоў.

Ад зна чым, што фа ва ры ты чэм пі я на ту 31 каст рыч ні-

ка пра вя дуць пе ра не се ныя мат чы роз ных ту раў: «Ды на-

ма» (Брэст) — БА ТЭ, «Шах цёр» — «Ві цебск», «Тар пе да-

БелАЗ» — «Ды на ма» (Мінск).

Бе ла рус ка — най леп шая 
ма ла дая лёг ка ат лет ка Еў ро пы

Што год у Ла за не Еў ра пей ская лёг ка ат ле тыч ная 

аса цы я цыя аб' яў ляе пе ра мож цаў прэ міі «За ла тая 

да рож ка» («Golden tracks»), дзе най леп шым спарт-

сме нам па вы ні ках ады хо дзя ча га се зо на ўру ча юць 

уз на га ро ды ў на мі на цы ях «Лёг ка ат лет го да» і «Узы-

хо дзя чая зор ка».

У кож най з дзвюх 

на мі на цый у муж чын і 

жан чын звы чай на ёсць 

па тры фі на ліс ты. Бе-

ла рус кая бар' е рыст ка 

Эль ві ра ГЕР МАН ста-

ла ўла даль ні цай зван ня 

«Узы хо дзя чая зор ка» 

2018 го да. Пер шы ві цэ-

прэ зі дэнт Еў ра пей скай лёг ка ат ле тыч най аса цы я цыі, член 

Са ве та Еў ра пей скай лёг ка ат ле тыч най аса цы я цыі Даб ра-

мір Ка ра ма ры наў уру чыў па мят ную шкля ную ста ту эт ку 

Эль ві ры.

На га да ем, сё ле та спарт смен ка ста ла чэм пі ён кай Еў-

ро пы ў бе гу на 100 метраў з бар' е ра мі, уста на ві ла на цы я-

наль ны рэ корд (U-23). Эль ві ра так са ма з'яў ля ец ца са май 

ма ла дой спарт смен кай, якой уда ло ся стаць чэм пі ён кай 

Еў ро пы ў бе гу на 100 метраў з бар' е ра мі за ўсю гіс то рыю 

кан ты нен таль ных спа бор ніц тваў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е

ЯШЧЭ ТРО ХІ 
ПА ГРЭ ЕМ СЯ
Ча ка ец ца ана маль на цёп лае 
для гэ та га ча су на двор'е

Асаб лі ва цёп ла на гэ тым тыд ні бу дзе ў паў днё вых ра ё-

нах кра і ны, але без даж джоў не абы дзец ца, 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 Мінп ры ро ды.

Ужо сён ня ўмо вы на двор'я бу дуць вы зна чац ца па ступ лен-

нем цёп лай па вет ра най ма сы з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы, 

але ва ўсход ніх ра ё нах за ха ва ец ца ўплыў фран таль на га па-

дзе лу. А гэ та аб умо віць вя лі кія кант рас ты тэм пе ра тур па між 

паў ноч ным ус хо дам і паў днё вым за ха дам кра і ны. Днём бу дзе 

без іс тот ных апад каў. Мес ца мі ча ка ец ца ту ман. Мак сі маль-

ная тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе зна хо дзіц ца ў ме жах ад плюс 

2 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе Ві цеб скай і да 20 цяп ла па 

паў днё вым за ха дзе Брэсц кай абласцей.

А ў се ра ду да нас за цяг не ат мас фер ны фронт, які пры ня се 

ка рот ка ча со выя даж джы на боль шай част цы тэ ры то рыі кра-

і ны. Уна чы бу дзе ад плюс 6 гра ду саў да плюс 12, удзень — 

11—18 цяп ла. Па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны тэм пе ра тур ны 

фон бу дзе ні жэй шы: уна чы 3—5 цяп ла, удзень — ад плюс 

7 да плюс 10 гра ду саў. У чац вер на ша кра і на апы нец ца ў 

воб лас ці па вы ша на га ціс ку, та му бу дзе пе ра важ на без апад-

каў. Уна чы і ра ні цай мес ца мі ча ка ец ца ту ман. Тэм пе ра ту ра 

ўна чы скла дзе 4—9 цяп ла, удзень бу дзе ў асноў ным плюс 

12—18 гра ду саў, толь кі па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны ўся го 

плюс 10—11 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у пят ні цу ўна чы пе ра важ на без апад каў, удзень ат мас фер ны 

фронт аб умо віць у асноў ным па паў ноч на-за ход няй па ло ве 

кра і ны ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай у асоб ных 

ра ё нах ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ад 2 да 

9 гра ду саў цяп ла, удзень — у асноў ным ад плюс 8 да плюс 

14 гра ду саў, у паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах кра і ны цяп лей — 

плюс 15—16 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фес ты ва лімФес ты ва лім

НАЙ ЛЕП ШЫЯ 
МУЛЬТ ФІЛЬ МЫ 

ГО ДА
У Ма гі лё ве пад вя лі вы ні кі 

ХХІ Між на род на га фес ты ва лю 
ані ма цый ных філь маў «Ані ма ёў ка 2018»

Тры не за быў ныя фес ты валь ныя дні пра ля це лі, як ад но 

ім гнен не, па да рыў шы дзе цям і да рос лым ці ка выя су стрэ-

чы з лю бі мы мі мульт філь ма мі і іх ства раль ні ка мі. Вель мі 

на сы ча най і раз на стай най бы ла кон курс ная пра гра ма. 

На га да ем, што за зван ні най леп шых зма га лі ся ў Ма гі-

лё ве ўжо пры зна ныя май стры ані ма цый на га мас тац тва 

і бу ду чыя муль ты плі ка та ры. У спа бор ніц твах за вя лі кі 

хрус таль ны ало вак удзель ні ча лі аў та ры з 31 кра і ны. Яны 

прад ста ві лі на суд між на род на га жу ры, якое ўзна чаль ваў 

мэтр са вец кай муль ты плі ка цыі, ства раль нік ле ген дар на га 

«Ан тош кі» Ле а нід Но са раў, 61 стуж ку.

У топ-11 «Ані ма ёў кі» (ме на ві та столь кі бы ло на мі на-

цый) увай шлі стуж кі «Па дзен не» (Фран цыя), «Пяць хві-

лін да мо ра» (Ра сія), «Прор ва» (Ні дэр лан ды) «Пус тэ ча» 

(Эс то нія), «Мі ці на ка хан не» (Ра сія), «Ма як» (Фран цыя), 

«Bloeіstraat 11» (Ні дэр лан ды), «Ка роб ка» (Фран цыя), 

«Па да рож жа ў Тэль-Авіў» (Швей ца рыя), «Ваў ча нят ка» 

(Бе ла русь). А мульт філь мам го да і ўла даль ні кам Гран-

пры ста ла стуж ка «Мер ку рый» італь ян ска га рэ жы сё ра 

Мі шэ ля Бер нар дзі.

Свае лі да ры вы зна чы лі ся і ся род юных ані ма та раў. 

Па між са бой кан ку ра ва лі больш за 50 сту жак з пяці кра-

ін. Двой чы ў гэ тых спа бор ніц твах «за свя ці лі ся» вы ха ван-

цы ма гі лёў скай дзі ця чай ані ма цый най сту дыі «Ало вак». 

У на мі на цыі «Са мы па зна валь ны ані ма цый ны фільм» 

пе ра мог твор Ве ра ні кі Ра дзі во на вай «Ле ген да пра Мір скі 

за мак» , а пер шы прыз у на мі на цыі «Най леп шы бе ла рус кі 

ані ма цый ны фільм» узяў Ар цём Мазь ко з мульт філь мам 

«Пя рэ ва ра цень». Абедз ве дзі ця чыя ра бо ты ство ра ны пры 

са дзей ні чан ні пе да го га і кі раў ні ка сту дыі На стас сі Клач-

ко вай.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

За раз уста наў лі ва юц ца аб ста ві ны гэ та га жу дас на га 
зда рэн ня.

Па звест ках след ства, уве ча ры 27 каст рыч ні ка 28-га до вы 
жы хар Лу нін ца, прый шоў шы да до му, знайшоў цела вась мі-
ме сяч най дач кі з пры кме та мі гвал тоў най смер ці. У гэ ты час 
у ква тэ ры зна хо дзі лі ся 25-га до вая ма ці дзі ця ці і 47-га до вы 
зна ё мы сям'і. Яны бы лі ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. 

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва за за бой ства за ве да ма 

ма ла лет ня га, учы не нае з асаб лі вай жорст кас цю. Па ве дам-

ля ла ся, што дзяў чын цы ад рэ за лі га ла ву... Па па да зрэн ні ў 

здзяйс нен ні зла чын ства за тры ма ны ма ці дзі ця ці і яе зна ё мы, 

пра ін фар ма ваў След чы ка мі тэт. Вя до ма, што гэ тая сям'я 

бы ла на ўлі ку, бо зна хо дзі ла ся ў са цы яль на не бяс печ ным 

ста но ві шчы. У ёй вы хоў ва ец ца яшчэ двое дзя цей — хлоп чы кі 

ча ты рох і шас ці га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ШокШок
У Лу нін цы за бі лі вась мі ме сяч ную дзяўчынку


