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• БРСМ дае старт па трыя-
тыч най ак цыі «Я слу жу!»

• Бе ла русь і Поль шча 

пад пі са лі па гад нен не аб 

ахо ве транс гра ніч ных вод.

• Ін фля цыя ў Бе ла ру сі 
ў сту дзе ні скла ла 0,9%.

• Уні каль ны су праць пух-

лін ны прэ па рат «Тэ ма дэкс» 
бу дзе вы раб ляц ца ў БДУ.

• Ла гіс тыч ны цэнтр для 
збы ту сель гас пра дук цыі 
плануецца ства рыць на 
Сто лін шчы не.

• До ля ім парт аза мя-
шчаль най пра дук цыі ў пра-
мыс ло вас ці Бе ла ру сі на блі-
жа ец ца да 40 %.

• Джэ кі Чан па абя цаў 
міль ён юа няў за вы на ход-
ніц тва вак цы ны су праць 
ка ра на ві ру са.

• У Пін ску на ла дзі лі 
пе ра пра цоў ку зно ша ных 
шын. З атры ма най гу ма-
вай крош кі бу дуць ра біць 
гу мо выя ру лон ныя па крыц-
ці, пліт ку, ма ты для жы вё-
ла га доў чых комп лек саў, 
«зя лё ныя пар коў кі».

• У Асі по ві чах пад цяг-

нік тра піў муж чы на ў на-

вуш ні ках.

КОРАТКА

Ар цём СІ КОР СКІ, 

ды рэк тар дэ парт амен та 

па авія цыі Мі ніс тэр ства 

транс пар ту і ка му ні ка цый:

«Бел авія» вель мі ак тыў на 
ця пер пра цуе над 
пы тан нем ар га ні за цыі 
да лё ка ма гіст раль ных 
марш ру таў і за куп кі 
ад па вед ных су доў. 
Раз гля да ец ца 
і пры цяг нен не за меж ных 
кам па ній для вы ка нан ня 
транс ат лан тыч ных 
і транс кан ты нен таль-
ных па лё таў. Ёсць да во лі 
вы со кая ці ка васць. 
Мы пра цу ем 
з авія кам па ні я мі Кі тая, 
Ін дыі, кра ін Бліз ка га 
Ус хо ду, каб ар га ні за ваць 
па лё ты з пра меж ка вай 
па сад кай у На цы я наль ным 
аэ ра пор це Мінск, 
а за тым ля цець у ЗША, 
Ка на ду, кра і ны Паўд нё вай 
Аме ры кі».
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Кніж ная па лі цаКніж ная па лі ца

Храм плюс края від
Най вы шэй шую ўзна га ро ду кон кур са 

«Мас тац тва кні гі» атры маў пры ват ны вы да вец
Што год у Бе-

ла ру сі апроч 

шэ ра гу лі та ра-

тур ных асоб-

на ўру ча юц ца 

ўзна га ро ды за 

афарм лен не і 

ды зайн вы дан-

няў — якасць 

па лі гра фіі, воб-

раз насць, мас-

тац кую струк-

ту ру, стыль і 

на ва тар ства ў 

пры ёмах. Цы-

ры мо нія ўзна-

га  родж ван ня 

59-га па лі ку 

кон кур су «Мас тац тва кні гі» прай шла ў пят ні цу ўве ча ры на 

Мін скай між на род най кніж най вы ста ве-кір ма шы. Кам пе тэнт нае 

жу ры, боль шасць яко га скла лі мас та кі і ды зай не ры, вы бі ра-

ла пе ра мож цаў са 188 вы дан няў 35 вы да вец тваў. І га лоў ную 

ўзна га ро ду кон кур су — вя лі кі «За ла ты фа лі янт» у на мі на цыі 

«Тры умф» ра зам з га на ро вым дып ло мам імя Фран цыс ка Ска-

ры ны — упер шы ню атры маў пры ват ны вы да вец. Ім стаў Дзя ніс 

Ра ма нюк з кні гай «Бе ла русь. Храм і края від». Свае ўзна га ро ды 

да ста лі ся і Вы да вец ка му до му «Звяз да», і цэ ла му 

шэ ра гу на шых ка лег.

Аты-ба тыАты-ба ты

ПРЫ ЗЫЎ 
ПА НО ВЫХ 
ПРА ВІ ЛАХ

Ка нец мі ну ла га тыд ня па чаў ся з гуч най на ві ны. Ста ла вя до-

ма, што ў Бе ла ру сі зме не ны пе ра лік хва роб, якія вы зна ча юць 

пры дат насць пры зыў ні коў да тэр мі но вай служ бы. Су мес ная 

па ста но ва мі ніс тэр стваў аба ро ны і ахо вы зда роўя бы ла раз ме-

шча на на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле ў ноч на 

пят ні цу. А на бы вае яна моц пас ля афі цый на га апуб лі ка ван ня. 

Гэ та зна чыць, што но выя пра ві лы па чы на юць дзей ні чаць ужо 

пад час сёлетняга пры зы ву.

— Уз бро е ныя Сі лы аб са лют на не за ці каў ле ны ў тым, каб у ар мей скія 

шэ ра гі тра пі лі ма ла дыя лю дзі, якія боль шую част ку тэр мі ну служ бы 

бу дуць пра во дзіць не на служ бе, асвой ва ю чы сак рэ ты ба я вой пад рых-

тоў кі, а на баль ніч ным лож ку, — за зна чыў пал коў нік ме ды цын скай 

служ бы, на чаль нік ва ен на-ме ды цын ска га ўпраў лен ня Мі ніс тэр-

ства аба ро ны Дзміт рый АЛЬ ХО ВІК.

Асноў ныя змя нен ні на ступ ныя. Па-пер шае, ця пер лі міт вуг ла ска-

лі ё зу па вы ша ны да 17 гра ду саў. Па-дру гое, пры дат ны мі ця пер пры-

зна юц ца юна кі, у якіх ды яг нас та ва на атлус цен не ІІ сту пе ні з ін дэк сам 

ма сы це ла да 36.9. Зме ны ад бы лі ся і, так бы мо віць, з ін ша га бо ку. 

Ка лі ў пры зыў ні ка ін дэкс ма сы це ла зна хо дзіц ца ў ме жах 16.9—18.5, 

то гэ та ця пер так са ма не пе ра шко да для служ бы. Ска ро ча ны і тэр мін 

ча со вай ад тэр мі ноў кі пас ля ла зер най ка а гу ля цыі з на го ды пе ры фе-

рыч най дэ гра да цыі сят чат кі — з шас ці да трох ме ся цаў. За кра ну ла 

рэ фор ма і час та траў ма валь ныя не ву сы, якія зна хо дзяц ца ў зо нах, 

дзе яны мо гуць траў мі ра вац ца ад на шэн ня вай ско вай 

фор мы, абут ку ці аму ні цыі.СТАР. 13 СТАР. 4
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У Ві цеб скім аб лас ным Цэнт ры алім пій ска га рэ зер ву 

па вяс ляр ных ві дах спор ту, які ба зі ру ец ца ў По лац ку, трэ не ры 

і спарт сме ны рых ту юц ца да пер ша га вы ха ду на ва ду. 

Трэ нер вы шэй шай ка тэ го рыі па кла січ ным вес ла ван ні Мі ха іл 

КА МІН СКІ са сва і мі вы ха ван ца мі, пе ра мож ца мі Рэс пуб лі кан скай 

спар та кі я ды ся род дзі ця ча-юнац кіх спар тыў ных школ Ці ма фе ем 

ЛА СЁМ і Мак сі мам СКА РА ХО ДА ВЫМ на строй вае лод ку — 

ву чыць гэ тых адо ра ных хлопцаў, як вы стаў ляць даў жы ню 

вы на су во сі-верт лю га.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

РЫХ ТУЙ ВЁС ЛЫ Ў ЛЮ ТЫМ


