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Гла баль нае па цяп лен неГла баль нае па цяп лен не  ��

СА МАЯ ПРА ЦЯГ ЛАЯ СПЯ КО ТА
Ра ды я цый ны ма ні то рынг бу дзе ажыц цяў ляц ца 
су мес на з гід ра ме тэа ра ла гіч най служ бай Ра сіі

Ана маль ная га ра чы ня 
гэ тым ле там ста ла 
са май пра цяг лай 
за апош нія 25 га доў, 
па ве да міў на чаль нік 
служ бы гід ра ме тэа-
ра ла гіч ных пра гно заў 
Рэс пуб лі кан ска га 
гід ра ме тэа цэнт ра 
Дзміт рый РА БАЎ.

Та ко га пра цяг ла га спя-
кот на га пе ры я ду, які ад зна-
ча ец ца сё ле та, на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі не бы ло з 1989 го да, 
ад зна чыў спе цы я ліст. Кі раў-
нік служ бы гід ра ме тэа цэнт ра 
па ве да міў, што што год на тэ-
ры то рыі кра і ны фік су ец ца ў 
ся рэд нім 9-10 не бяс печ ных 
клі ма тыч ных з'яў, пры чым 
80% з іх пры па да юць на лет-
ні час. Больш за тое, па вод ле 
ін фар ма цыі Су свет най ме тэа-
ра ла гіч най ар га ні за цыі і не за-
леж ных экс пер таў, коль касць 
не бяс печ ных з'яў у апош нія 
га ды ва ўсім све це іс тот на па-
вя лі чы ла ся і та кая тэн дэн цыя 
за хоў ва ец ца на да лей.

Па доб ная сі ту а цыя, звя-
за ная з рос там коль кас ці 
не бяс печ ных з'яў (яна на зі-
ра ец ца ў тым лі ку на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі), тлу ма чыц ца 
змя нен нем клі ма ту, пры чы-
най ча го, на дум ку мно гіх 
на ву коў цаў, з'яў ля ец ца гла-
баль нае па цяп лен не. Ра-
ней на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі 
спе цы я ліс ты вы лу ча лі тры 
аг ра клі ма тыч ныя зо ны. А ў 
апош нія га ды лі чыц ца, што 
паў ноч ная зо на раз бу ры ла-
ся, а ў ра ё не Па лес ся па ча ла 
ўтва рац ца но вая зо на, якая 
ха рак та ры зу ец ца ка рот кай 
пра цяг лас цю зім і боль шым 
пе ры я дам ве ге та цыі.

Та кім чы нам, кі раў ні кі гід-
ра мет цэнт ра кан ста ту юць, 

што на тэ ры то рыю Бе ла ру сі 
зруш ва ец ца клі мат з поўд ня 
і поў на чы Укра і ны. Та му зі мы 
ў на шай кра і не ста лі мяк чэй-
шы мі і менш снеж ны мі, ска ра-
ча ец ца вяс но вы се зон, а ле та, 
на ад ва рот, пры хо дзіць ра ней 
і надоў га.

� � �
Су мес ны ра ды я цый ны 

ма ні то рынг на ва коль на га 
ася род дзя бу дуць пра во дзіць 
гід ра ме тэа ра ла гіч ныя служ бы 
Бе ла ру сі і Ра сіі. Пер шы на-
мес нік на чаль ні ка Рэс пуб лі-
кан ска га гід ра ме тэа ра ла гіч-
на га цэнт ра Бе ла ру сі Ма рыя 
ГЕР МЯН ЧУК па ве да мі ла аб 
рас пра цоў цы пра гра мы раз-

віц ця сіс тэ мы гід ра ме тэа ра ла-
гіч най бяс пе кі Са юз най дзяр-
жа вы. Ця пер гэ ты да ку мент 
уз год не ны за ці каў ле ны мі мі-
ніс тэр ства мі Бе ла ру сі і Ра сіі і 
вы не се ны на раз гляд Са ве та 
Мі ніст раў Са юз най дзяр жа вы. 
Спа да ры ня Гер мян чук па ве-
да мі ла, што знач ная част ка 
пра цы ўдзель ні каў пра гра мы 
бу дзе пры све ча на ра ды я цый-
на му ма ні то рын гу на ва коль-
на га ася род дзя. Ад ной з най-
важ ней шых за дач гід ра ме тэа-
служ бы Бе ла ру сі з'яў ля ец ца 
пра вя дзен не ра ды я цый на га 
ма ні то рын гу ў зо не бу ду чай 
бе ла рус кай АЭС. Та ко га во-
пы ту ў на шай кра і не па куль 
не да стат ко ва, але ім ва ло да-

юць ра сій скія ка ле гі, ад зна чы-
ла спе цы я ліст. Больш за тое, 
ця пер мяр ку ец ца ўдзел у ма-
ні то рын гу Бе лА ЭС ад па вед-
ных служ баў су меж ных кра-
ін — Літ вы, Лат віі і Поль шчы. 
Ра ды я цый ны ма ні то рынг у 
гэ тым рэ гі ё не ста но віц ца 
над звы чай важ ным для за бес-
пя чэн ня там ста біль нас ці.

Пад час рэа лі за цыі пра гра-
мы раз віц ця сіс тэ мы гід ра-
ме тэа ра ла гіч най бяс пе кі Са-
юз най дзяр жа вы пла ну ец ца 
больш ак тыў нае ўцяг ван не ў 
пра цу но вых тэх на ло гій, вы-
ка ры стан не спа да рож ні ка вай 
ін фар ма цыі.

Сяр гей КУР КАЧ
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ПА ЧАЎ СЯ ЭЛЕКТ РОН НЫ 
ЗА КАЗ БІ ЛЕ ТАЎ

ХІХ Між на род ны тэ ат раль ны 
фес ты валь «Бе лая ве жа» 

прой дзе ў Брэс це з 12 па 19 ве рас ня
Фэст ад бу дзец ца на не каль кіх пля цоў ках го-
ра да. Тэ ат ры з Маск вы і Санкт-Пе цяр бур га 
вы сту пяць на сцэ не Брэсц ка га ака дэ міч на га 
тэ ат ра дра мы і аб лас но га гра мад ска-куль тур-
на га цэнт ра. Лю бі мыя мно гі мі ву ліч ныя спек-
так лі — на гэ ты раз Львоў ска га ака дэ міч на га 
тэ ат ра «Уваск рэ сен не» і «Тэ ат ра на ча ма да нах» 
з Вроц ла ва — ах вот ныя змо гуць па гля дзець на 
га лоў най пло шчы го ра да бяс плат на.

Брэсц кі тэ атр — гас па дар фес ты ва лю — ужо ад-
крыў элект рон ны за каз на спек так лі. Квіт кі ж у ка се 
пач нуць пра да ваць з 26 жніў ня. Кошт іх ва га ец ца ад 
40 ты сяч да 250 ты сяч руб лёў.

На гэ ты раз да нас пры едуць тэ ат раль ныя ка лек-
ты вы з 13 кра ін све ту. У пра гра ме за яў ле на 25 спек-
так ляў.

Яна СВЕ ТА ВА.

СУ ПРА ЦОЎ НІК АЎ ТА МЫЙ КІ 
РАЗ БІЎ АЎ ТО НА ЧАЛЬ НІ КА

У мі лі цыю з за явай аб уго не звяр нуў ся ад мі-
ніст ра тар ад ной са ста ліч ных аў та мы ек: па куль 
ён не каль кі дзён ад сут ні чаў на пра цы, нех та 
раз біў яго «БМВ» сё май се рыі. «Ска ле ча ны» 
транс парт ны сро дак ула даль нік знай шоў у та-
кім ста не на штрафс та ян цы.

— Як вы свет лі ла ся, ад праў ля ю чы ся ў ад па чы-
нак, гас па дар ма шы ны па пра сіў сва іх ка лег са чыць 
за аса біс тым «БМВ». Адзін з ра бот ні каў аў та мый кі, 
20-га до вы мін ча нін, пас ля су мес на га ўжы ван ня ра зам 
з сяб рам спірт но га тут жа, на пра цоў ным мес цы, вы-
ра шыў па ка тац ца, — рас па вя ла пад ра бяз нас ці зда-
рэн ня прэс-афі цэр Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска 
На тал ля ГА НУ СЕ ВІЧ. — Доў га не вы бі ра лі — ба ла зе, 
што клю чы ад ма гут най ма шы ны зна хо дзі лі ся ў за-
мку за паль ван ня. Пас ля не каль кіх спроб за вес ці аў то 
(зняў шы па ра лель на аку му ля тар з ін шай ма шы ны) 
ма ла дыя лю дзі на кі ра ва лі ся ў цэнтр го ра да. Праз не-
каль кі кі ла мет раў сяб ры, бу ду чы на пад піт ку, не спра-
ві лі ся з кі ра ван нем і тра пі лі ў да рож на-транс парт нае 
зда рэн не. Па гэ тым фак це пра во дзіц ца пра вер ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВЫ ДА ВАЎ ЖА ДА НАЕ 
ЗА СА ПРАЎД НАЕ

Бы ло му ге не раль на му ды рэк та ру 
ААТ «Фан ДАК» прад' яві лі 

аб ві на вач ван не ў зло ўжы ван ні 
служ бо вы мі паў на моц тва мі

Баб руй скі між ра ён ны ад дзел След ча га ка мі-
тэ та за вяр шыў рас сле да ван не ў да чы нен ні да 
экс-кі раў ні ка вя до ма га бе ла рус ка га вы твор-
цы мэб лі. Ён аб ві на вач ва ец ца ў зло ўжы ван ні 
служ бо вы мі паў на моц тва мі. Фак таў, якія свед-
чаць аб яго без гас па дар час ці, на бра ла ся аж 
на 33 та мы.

— Бы лы ген ды рэк тар пад піс ваў ак ты пры ём кі-пе-
ра да чы за фак тыч на не вы ка на ныя ў поў ным аб' ёме 
ра бо ты па ма дэр ні за цыі і ўвод зе ў экс плу а та цыю 
лі ніі сар та ван ня круг ла га ле су, а так са ма аб вы ка-
нан ні шэф-ман таж ных і пус ка на ла дач ных ра бот па 
бу даў ніц тве мі ні-ТЭЦ та ва рыст ва, — па ве да мі ла 
афі цый ны прад стаў нік УСК па Ма гі лёў скай воб-
лас ці Ак са на СА ЛЯ НЮК. — Акра мя гэ та га, з лі пе ня 
па ліс та пад 2007 го да з яго ве да ма здзяйс ня ла ся 
ад груз ка шлі фа ва най фа не ры ра сій скім фір мам па 
ніз кіх цэ нах. Толь кі на гэ тым прад пры ем ства стра ці ла 
70 міль ё наў руб лёў.

На огул па ме ры страт па ві не бы ло га кі раў ні ка 
скла лі 770 міль ё наў руб лёў. На ма ё масць аб ві на вач-
ва на га на кла дзе ны арышт. Пад час рас сле да ван ня 
кры мі наль най спра вы бы лы кі раў нік кам пен са ваў 
шко ду ў па ме ры 199 млн руб лёў. Сту пень яго ві ны і 
ме ру па ка ран ня вы зна чыць суд.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ДЗЕ ЦІ ЎКЛЮ ЧЫ ЛІ 
КАН ФОР КІ...

Сіг нал «Па жар» па сту піў ра ні цай з ін тэр на та 
будт рэс та па ву лі цы Ле ні на ў Са лі гор ску.

Пры быў шыя вы ра та валь ні кі пры кмет га рэн ня не 
ўба чы лі. Пад час раз вед кі бы ло ўста ноў ле на, што 
спра ца ва ла сіг на лі за цыя ў па коі на пя тым па вер се. 
Тут без на гля ду зна хо дзі лі ся два ма лыя хлоп чы кі — 
2009 і 2012 га доў на ра джэн ня. Па сло вах ста рэй ша га 
дзі ця ці, яны са ма стой на ўклю чы лі кан фор кі элект рыч-
най плі ты на кух ні і не змаг лі іх вы клю чыць. Ра бот-
ні кі вы ве лі хлоп чы каў на све жае па вет ра і пе рад алі 
іх ме ды кам. Дзя цей шпі та лі за ва лі ў рэ ані ма цый нае 
ад дзя лен не Са лі гор скай цэнт раль най ра ён най баль-
ні цы з ды яг на зам «атру чэн не чад ным га зам лёг кай 
сту пе ні». Стан іх зда валь ня ю чы. Па пя рэд няя вер сія 
зда рэн ня — дзі ця чае сва воль ства.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Рас туць цэ ны на газ у Еў ро пе
Ца на на газ спы ні ла са мае рэз кае па дзен не з 2009 го да і ста ла рас ці ў су вя зі 

з асця ро га мі, што на пру жа насць у ад но сі нах па між Ра сі яй і Укра і най пры вя дзе 
да пе ра бо яў у па стаў ках па лі ва. Пра гэ та па ве дам ляе агенц тва Bloomberg.

Ф'ю чар сы на газ з па стаў кай у на ступ ным ме ся цы па да ра жэ лі на тар гах у Лон да не 
ад ра зу на 21 пра цэнт за апош нія шэсць тыд няў. У па чат ку лі пе ня цэ ны па да лі, па-
коль кі пас ля мяк кай зі мы ў га за схо ві шчах ЕС за ста ва ла ся шмат па лі ва. За раз кошт 
га зу рас це на фо не на пру жа ных ад но сін па між Маск вой і Кі е вам. У Еў ра са ю зе асце-
ра га юц ца, што Укра і на мо жа за крыць тран зіт ра сій ска га га зу праз сваю тэ ры то рыю. 
У та кой сі ту а цыі ЕС спра буе знай сці но вых па стаў шчы коў. У якас ці аль тэр на ты вы 
пра па ну ец ца на рас ціць ім парт энер га нось бі таў з Нар ве гіі. 8 жніў ня прэм' ер-мі ністр 
Укра і ны Ар се ній Яца нюк за явіў, што тран зіт ра сій ска га га зу праз Укра і ну мо жа быць 
спы не ны. На дум ку кі раў ні ка ўкра ін ска га ка бі не та мі ніст раў, та кім чы нам Кі еў «па-
ста віць кроп ку» ў пы тан ні аб га за вай за леж нас ці ад Ра сіі. 11 жніў ня Гер ма нія за па-
тра ба ва ла ад Укра і ны ад мо віц ца ад ідэі бла кі ра ван ня тран зі ту ра сій ска га га зу.

Ба е ві кі ў Іра ку па ка ра лі смер цю 
аме ры кан ска га жур на ліс та

Ба е ві кі «Іс лам скай дзяр жа вы» (ра ней яны 
на зы ва лі яе «Іс лам ская дзяр жа ва Іра ка і Ле ван-
та») ад сек лі га ла ву аме ры кан ска му жур на ліс ту 
Джэй мсу Фоў лі, які ўжо ка ля двух га доў лі чыў-
ся знік лым без вес так. Пра гэ та па ве дам ляе 
агенц тва Reuters.

Ві дэа «A Message To Amerіca» («Па слан не Аме-
ры цы»), на якім за пі са на за ява Фоў лі, а так са ма 
яго па ка ран не, з'я ві ла ся ў сац сет ках учо ра. Як 

ад зна чае Daіly Maіl, ба е ві кі за клі ка лі ЗША вы вес ці свае вой скі з Іра ка. Інакш яны 
па гра жа юць за біць яшчэ ад на го за хоп ле на га ў па лон жур на ліс та — Джо э ла Сол-
та фа.

Фа то граф-фры лан сер Фоў лі ў пе рад смя рот ным зва ро це аб ві на вач вае ў сва ёй 
гі бе лі аме ры кан скія ўла ды. «Я за клі каю сва іх сяб роў, сям'ю і лю бі мых па ўстаць 
су праць ма іх рэ аль ных за бой цаў, ура да ЗША. Усё тое, што зда рыц ца са мной, — 
вы нік іх са ма ўлю бё нас ці і зла чын ных дзе ян няў. Маё па слан не баць кам: за ха вай це 
год насць і не пры май це ні я кіх кам пен са цый за маю смерць ад тых лю дзей, якія 
за бі лі апош ні цвік у сваю ма гі лу, па чаў шы ня даў на ва ен ную кам па нію ў Іра ку», — 
ска заў ён. Ула ды ЗША па цвер дзі лі па ка ран не аме ры кан ска га жур на ліс та Джэй мса 
Фоў лі ў Іра ку, смерць яко га бы ла зня та на ві дэа ба е ві ка мі «Іс лам скай дзяр жа вы», 
па ве дам ляе Assocіated Press.

Із ра іль і ХА МАС 
зноў па ча лі 

ўза ем ныя аб стрэ лы
Ва ра гу ю чым ба кам не ўда-

ло ся да мо віц ца аб па ста ян ным 
спы нен ні агню. Пе ра мо вы, якія 
пра хо дзі лі ў апош нія дні ў Ка і-
ры пры ак тыў ным па ся рэд ніц-
тве Егіп та, скон чы лі ся без вы-
ні ко ва.

Ня гле дзя чы на пра даў жэн не 
пе ра мір'я на да дат ко выя 24 га дзі-
ны, пра якое бы ло аб ве шча на ў 
па ня дзе лак уве ча ры, па лес цін цы і 
із ра іль ця не ад на ві лі ва ен ныя дзе-
ян ні адзін су праць ад на го. Па лес-
цін скія кры ні цы па ве дам ля юць, 
што ў вы ні ку ад на го з авія ўда раў 
па сек та ры Га за за гі ну лі жон ка і 
дач ка Ма ха ме да Дэй фа — кі раў-
ні ка ва ен на га кры ла ру ху ХА МАС. 
Ці па цяр пеў сам Дэйф, не па ве-
дам ля ец ца. Вя до ма, што ра ней 
із ра іль скія спец служ бы ўжо сем 
ра зоў спра ба ва лі яго лік ві да ваць. 
У Із ра і лі лі чаць Дэй фа най больш 
не бяс печ ным з тэ ра рыс таў, які 
аса біс та пла на ваў дзя сят кі тэ рак-
таў су праць мір ных гра ма дзян.


