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На двор'еНа двор'е

Да нас прый шло 
«ста рое ба бі на ле та»
З пят ні цы да ня дзе лі бу дзе цёп ла, 

да плюс 20 гра ду саў
На гэ тым тыд ні асноў ны ўплыў на на двор'е ў на шай 

кра і не бу дуць аказ ваць ан ты цык ло ны. Уста лю ец ца 

цёп лае і ў асноў ным без апад каў на двор'е з тэм пе-

ра тур ным фо нам на 2—6 гра ду саў вы шэй шым за 

клі ма тыч ную нор му, па ве дам ля юць 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.

У аў то рак умо вы на двор'я бу дзе вы зна чаць воб ласць 
па вы ша на га ціс ку. Аб ло каў ста не менш, і па вет ра ў дзён-
ныя га дзі ны пач не пра гра вац ца. Бу дзе пе ра важ на без 
апад каў. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе 
10—16 цяп ла. І ў се ра ду на на двор'е паў плы вае ан ты-
цык лон. Бу дзе без апад каў. Уна чы і ра ні цай мес ца мі маг-
чы мы сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
ад плюс 1 да плюс 8 гра ду саў, на тар фя ні ках Па лес ся 
мес ца мі ча ка юц ца сла быя за ма раз кі ад ну ля да мі нус 
2 гра ду саў. Удзень бу дзе 13—19 цяп ла.

Па гро за не вя лі кіх за ма раз каў за ха ва ец ца і ў чац вер. 
У гэ ты дзень бу дзе пе ра важ на без апад каў. Уна чы і ра-
ні цай у асоб ных ра ё нах маг чы мы сла бы ту ман. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 2—9 цяп ла, на тар фя ні ках 
Па лес ся мес ца мі ча ка юц ца сла быя за ма раз кі да ну ля — 
мі нус 2 гра ду саў. Днём тэм пе ра ту ра бу дзе зна хо дзіц ца 
ў ме жах ад плюс 13 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе да 
20 цяп ла па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

Ця пе раш няе «ста рое ба бі на ле та» за ві тае да нас у пят-
ні цу — ня дзе лю. З 12 да 14 каст рыч ні ка бу дзе пе ра важ на 
без апад каў і цёп ла. Уна чы і ра ні цай мес ца мі маг чы мы 
ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 3—8 цяп ла, 
а ўдзень — ад плюс 13 да плюс 20 гра ду саў.

Дру гас нае па цяп лен не, або ба бі на ле та, па на ву ко ва-
на род ным тлу ма чэн ні на ды хо дзіць пас ля знач на га па ха-
ла дан ня і мо жа су пра ва джац ца яшчэ ад ным цві цен нем 
не ка то рых рас лін.

Сяр гей КУР КАЧ.

У Бар се ло не раз ві та лі ся з Мант се рат Ка балье
Су свет на вя до май 

іс пан скай опер най спя-
вач кі Мант се рат Ка-
балье не ста ла на 86-м 
го дзе жыц ця ў мі ну лую 
су бо ту ў Бар се ло не. 
Ка балье вя до мая тэх-
ні кай вір ту оз на га спе ву 

бель кан та. Сваё імя атры ма ла ў го нар мяс цо вай свя той 
га ры, дзе зна хо дзіц ца ма нас тыр Свя той Ма рыі Мант се-
рат. Су свет ная сла ва прый шла да спя вач кі ў 1965 го дзе, 
ка лі яна за мя ні ла хво рую аме ры кан скую опер ную зор ку 
Мэ ры лін Хорн у пар тыі Лук рэ цыі Бор джа ў нью-ёрк скім 
Кар нэ гі-хо ле. Яе вы ступ лен не ста ла сен са цы яй, за ла зла-
дзі ла 20-хві лін ную ава цыю. Уся го Ка балье вы ка на ла ка ля 
125 опер ных пар тый і вы пус ці ла больш за сот ню дыс каў. 
У 1988 го дзе ра зам з лі да рам гур та Queen Фрэ дзі Мерк'ю-
ры за пі са ла аль бом Barcelona, за га лоў ная пес ня з яко га, 
ство ра ная да Алім пій скіх гуль няў 1992 го да, у вы ні ку 
ста ла сім ва лам Бар се ло ны і ўсёй Ка та ло ніі. Гра ма дзян-
ская па ні хі да ад бы ла ся ў цэнт ры па ха валь ных ры ту а лаў 
Лес-Кортс. Спя вач ку па ха ва лі на мо гіл ках Сан-Анд рэа 
по бач з баць ка мі. Бы вай це, сень ё ра Ка балье...

Са удаў скі прынц прад ка заў сы ход 
клю ча вых гуль цоў з рын ку наф ты

На след ны прынц Са удаў скай Ара віі Му ха мед бен 
Салман Аль Са уд за явіў, што ў бу ду чы ні боль шасць вы-
твор цаў наф ты знік не з су свет на га рын ку. Пра гэ та ён 
рас ка заў у ін тэр в'ю Bloomberg. У пры ват нас ці, на дум-
ку прын ца, зда бы ча гэ та га ві ду сы ра ві ны ска ро ціц ца ў 
Ра сіі. «Праз 19 га доў вы твор часць наф ты ў Ра сіі моц на 
ска ро ціц ца, ка лі не знік не зу сім, з яе 10 міль ё на мі ба ра-
ляў», — рас тлу ма чыў Аль Са уд. Акра мя гэ та га, са удаў скі 
прынц прад ка заў сы ход Кі тая з су свет на га рын ку наф ты 
пры клад на праз пяць га доў. Па вод ле яго слоў, ін шыя вы-
твор цы сы ра ві ны так са ма бу дуць «зні каць кож ны дзень». 

Ня гле дзя чы на гэ та, по-
пыт на наф ту бу дзе рас-
ці да 2030 го да больш 
чым на адзін пра цэнт 
у год, та му Са удаў ская 
Ара вія ў бу ду чы ні па він-
на па вя лі чыць па стаў кі. 
Ра ней Му ха мед Аль Са-

уд за явіў, што ка ра леў ства не бу дзе пла ціць ЗША за сваю 
бяс пе ку. Ён да даў, што па гад нен не Эр-Ры я да і Ва шынг-
то на да зва ляе Са удаў скай Ара віі вы раб ляць зброю па 
аме ры кан скай тэх на ло гіі і гэ та доб рае да сяг нен не як для 
Бе ла га до ма, так і для араб скай кра і ны.

У Кі таі па цвер дзі лі за тры ман не знік ла га 
прэ зі дэн та Ін тэр по ла, яго па да зра юць 
у ка руп цыі

Ко ліш ні прэ зі дэнт 
Ін тэр по ла Мэн Хун вэй 
зна хо дзіц ца пад след-
ствам у Кі таі па па да-
зрэн ні ў ха бар ніц тве. 
Пра гэ та га во рыц ца ў 
за яве мі ніс тэр ства гра-
мад скай бяс пе кі кра і ны. 
Як ад зна ча ец ца, рас-

сле да ван не па каз вае, што ні я кіх вы клю чэн няў у за ко не 
для чы ноў ні каў не іс нуе. У мі ніс тэр стве так са ма па ве да-
мі лі, што не аб ход ныя дзе ян ні пра вя дуць і ў да чы нен ні 
да са ўдзель ні каў чы ноў ні ка. Ра ней СМІ па ве да мі лі, што 
муж чы на ні бы та аказ ваў са дзей ні чан не кам па ніі, якая 
пра цуе ў сфе ры ба раць бы з кі берз ла чын нас цю, пры атры-
ман ні кант рак таў. Прэ зі дэнт Ін тэр по ла па даў у ад стаў ку, 
і гэ тая прось ба за да во ле на. Вы кон ваць яго аба вяз кі да 
но вых вы ба раў у ліс та па дзе бу дзе стар шы ві цэ-прэ зі дэнт 
Кім Чэн Ян з Паўд нё вай Ка рэі. Як вя до ма, 64-га до вы Мэн 
Хун вэй 29 ве рас ня ад пра віў ся з Фран цыі ў Кі тай і з тых 
ча соў не вы хо дзіў на су вязь. За не каль кі га дзін да знік-
нен ня ён да слаў жон цы фо та на жа.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

5 каст рыч ні ка 2018-га — зна ка вая 

да та для Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў. Споў ні ла ся 100 га доў са 

дня ўтва рэн ня кры мі наль на га вы-

шу ку.

У гэ ты дзень пад раз дзя лен ням кры-
мі наль на га вы шу ку кры мі наль най мі лі-
цыі быў уру ча ны сцяг, за сна ва ны за-
га дам мі ніст ра ўнут ра ных спраў Іга ра 
Шу не ві ча. Уру чэн не ад бы ло ся на пло-
шчы Дзяр жаў на га сця га пры ўдзе ле 
кі раў ніц тва ве дам ства і кры мі наль на га 
вы шу ку кра і ны, на чаль ні каў аб лас ных 
упраў лен няў мі лі цыі і ве тэ ра наў.

— Гэ ты дзень, 100-год дзе кры мі-
наль на га вы шу ку, ста не ў гіс то рыі 
мі лі цыі Бе ла ру сі яшчэ і ўні каль ным 
свя там, — ад зна чыў Ігар Шу не віч. — 
Пад раз дзя лен ням кры мі наль на га вы-
шу ку кры мі наль най мі лі цыі ўру ча ны 
сцяг, які зой ме асаб лі вае мес ца ў 
ле та пі се ле ген дар най служ бы. Сцяг 
для кож на га су пра цоў ні ка ста не сім-
ва лам доб лес ці і го на ру, на па мі нам 
аб ге ра іч ных тра ды цы ях і аба вяз ку 
су пра цоў ні каў кры мі наль на га вы шу ку 
па аба ро не гра ма дзян ад зла чын ных 
за ма хаў.

Пас ля та го як сцяг быў уру ча ны 
пад раз дзя лен ням кры мі наль на га вы-
шу ку, су пра цоў ні кі служ бы атры ма лі 
дзяр жаў ныя і ве да мас ныя ўзна га ро-
ды за ўзор нае вы ка нан не служ бо ва га 
аба вяз ку, пра фе сій нае май стэр ства, 

вы со кія па каз чы кі ў апе ра тыў на-служ-
бо вай дзей нас ці, знач ны аса біс ты 
ўклад кож на га ў спра ву ба раць бы са 
зла чын нас цю.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, які ўклад 
унёс кры мі наль ны вы шук у на шу 
агуль ную бяс пе ку, Ігар Шу не віч ад-
зна чыў: «Кры мі наль ны вы шук кра і ны 
ва ло дае ве лі зар ным во пы там, усім не-
аб ход ным тэх ніч ным аб ста ля ван нем 
для та го, каб адэ кват на рэ ага ваць на 
ўсе вы клі кі і па гро зы кры мі наль на га 
све ту».

Ад на з удзель ніц па дзеі, опер упаў-

на ва жа ны ад дзя лен ня кры мі наль-

на га вы шу ку Жо дзін ска га ГА УС ка-

пі тан мі лі цыі Воль га КА РА ЛЁ ВА, на 
пы тан не, якая на са май спра ве гэ тая 
служ ба, ад ка за ла:

— Служ ба, як і ўсе ін шыя ў мі лі цыі, 
і не бяс печ ная, і цяж кая. Бы ва юць свае 
пы тан ні, свае ню ан сы. Але служ ба ці-
ка вая, пра ца ваць мож на і трэ ба. Вя-
до ма, бы ва юць роз ныя сі ту а цыі, ка лі 
да во дзіц ца ня прос та. Але зда ра юц ца 
і пры ем ныя мо ман ты... як, на прык лад, 
сён няш ні дзень.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Па дзеяПа дзея

ПРЫ ЕМ НЫЯ МО МАН ТЫ СЛУЖ БЫ

У 2019 го дзе пад час пры ём най кам па ніі бу дзе ўве-

дзе на но вая сіс тэ ма апра цоў кі вы ні каў цэнт ра лі за-

ва на га тэс ці ра ван ня. Пра гэ та ў ін тэр в'ю Бел ТА па-

ве да мі ла пер шы на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Іры на 

СТА РА ВОЙТА ВА.

Яна рас ка за ла, што сё ле та экс пе ры мен таль на, па ра-
лель на з на яў най сіс тэ май апра цоў кі вы ні каў ЦТ, апра ба ва-
ла ся і но вая ме то ды ка. Пры той сіс тэ ме пад лі ку ба лаў, якая 
дзей ні ча ла з мо ман ту ўвя дзен ня ў на шай кра і не цэнт ра лі за-
ва на га тэс ці ра ван ня, вы нік удзель ні ка за ле жаў ад та го, як 
спра ві лі ся з кан крэт ным за дан нем ін шыя абі ту ры ен ты, і ўсе 
яны па між са бой ран жы ра ва лі ся. Пры вы ка ры стан ні но ва га 
па ды хо ду для кож на га тэс та ва га за дан ня бу дуць вы зна ча ны 
пер ша сныя ба лы («ва га за дан няў»), пра якія абі ту ры ен ты 
даве даюцца за га дзя. Гэ тым, па сло вах пер ша га на мес ні ка 

мі ніст ра аду ка цыі, бу дзе за бяс печ вац ца пэў ная ад кры тасць. 
Абі ту ры ент па ме ры вы ка нан ня за дан няў змо жа ад ра зу 
спраг на за ваць свае вы ні кі. І атры ма ны бу дзе дак лад на ад-
люст руе рэ аль ны ўзро вень ве даў абі ту ры ен та па прад ме це. 
«Зна чыць, у пе ра важ най боль шас ці ўдзель ні каў ЦТ гэ тыя 
вы ні кі бу дуць на блі жа ны да вы ні ко вай атэс та цыі ў шко ле, 
мы змо жам уба чыць іх ка рэ ля цыю і, ад па вед на, якасць 
пра цы школь ных пе да го гаў. Ста баль ная сіс тэ ма ацэн кі 
вы ні каў на ЦТ за ха ва ец ца, скла да насць за дан няў так са ма 
за ста нец ца ра ней шай, — за пэў ні ла Іры на Ста ра вой та ва. — 
Змя нен ні за кра нуць толь кі спо саб апра цоў кі вы ні каў тэс таў. 
Як па ка заў экс пе ры мент гэ та га го да, Рэс пуб лі кан скі ін сты-
тут кант ро лю ве даў да ра бо ты ў но вым фар ма це га то вы, 
яны спра ві лі ся, збо яў ні я кіх не бы ло. Мы па раў на лі вы ні кі 
экс пе ры мен та і ра ней шай сіс тэ мы. На ша вы сно ва — но вая 
ме то ды ка мае свае плю сы, яна до сыць эфек тыў ная».

Абі ту ры ент-2019Абі ту ры ент-2019 Ад сіс тэ мы ран жы ра ван ня 
на ЦТ ад маў ля юц ца
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Пад ся ліць со ма і лі ня
Бе ла рус кае та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў 

(БТПР) у каст рыч ні ку — ліс та па дзе пла нуе пра вес ці 

за рыб лен не 11 ва да ёмаў кра і ны.

Гэ та пра цяг ме ра пры ем стваў па ад наў лен ні рыб ных 
рэ сур саў у Бе ла ру сі. У пра ва тнас ці, за пла на ва на пра вес-
ці за рыб лен не ва да схо ві шчаў Вя лу та, Кня жа бор' еў скае, 
Свід нае, Зэ львен скае, Ляў кі, Га рэ ніц кае, Ру дзея, азёр 
Лу чай, Му гі ры на і ін шых.

Бе ла рус кае та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў з 
2014 го да пра во дзіць ме ра пры ем ствы па ўзнаў лен ні 
рыб ных рэ сур саў у ры ба лоў ных угод дзях фон ду за па-
су. З 2014-га па 2018 год пра ве дзе на за рыб лен не звыш 
50 са цы яль на знач ных ва да ёмаў кра і ны: ва да схо ві шчаў 
За слаў ска га, Чы гі рын ска га, Пят ро віц ка га, Ру дзеі, Пці-
чы, Вя чы, Са лі гор ска га, Чыр во на сла бод ска га, Мы шан кі, 
Ле пель ска га во зе ра, Дняп ра, Пры пя ці і ін шых. Што год у 
ва да ёмы кра і ны ўся ля ец ца ка ля 30 тон або звыш 100 ты-
сяч асо бін роз ных ві даў рыб, у тым лі ку шчу па коў, со ма, 
лі ня, кар па, бе ла га аму ра.

Як ад зна чы лі ў БТПР, за рыб лен не скі ра ва на на ад-
наў лен не рыб ных за па саў, па ляп шэн не ві да во га скла ду 
іх ты я фаў ны ва да ёмаў, а так са ма на за да валь нен не рэа-
лі за цыі пра ва на бяс плат нае ама тар скае ры ба лоў ства ўсіх 
без вы клю чэн ня гра ма дзян кра і ны.

За гі ну ла пад кам бай нам
Пен сі я нер ка за гі ну ла на ку ку руз ным по лі ў Дзяр-

жын скім ра ё не.

Зда рэн не ад бы ло ся днём ка ля вёс кі Яро шаў ка. Па 
ін фар ма цыі афі цый на га прад стаў ні ка УСК па Мін скай 
воб лас ці Тац ця ны Бе ла ног, ме ха ні за тар, кі ру ю чы кор ма-
ўбо рач ным комп лек сам, здзейс ніў на езд і смя рот на траў-
ма ваў 80-га до вую мяс цо вую жы хар ку, якая зна хо дзі ла ся 
на ўбо рач ным участ ку. Ака ліч нас ці та го, што ад бы ло ся, 
уста наў лі вае Дзяр жын скі ра ён ны ад дзел След ча га ка мі-
тэ та. На мес цы зда рэн ня зной дзе на сум ка з ку ку ру зай, 
ада бра ны прад ме ты, за фік са ва ны сля ды. Па вы ні ках пер-
ша па чат ко вых след чых дзе ян няў за ве дзе на кры мі наль-
ная спра ва за па ру шэн не пра ві лаў да рож на га ру ху або 
экс плу а та цыю транс парт ных срод каў, што па цяг ну ла па 
не асця рож нас ці смерць ча ла ве ка.

След чыя на гад ва юць аб ме рах бяс пе кі пры зна хо джан ні 
ста рон ніх асоб на по лі пад час сель ска гас па дар чых ра бот, 
у якіх за дзей ні ча на тэх ні ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ


