
Ма ла дзёж ны фо рум стаў част кай афі цый най пра гра мы V Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі. Ён аб' яд наў прад стаў ні коў ма ла дзёж ных і дзі ця чых гра мад скіх 
аб' яд нан няў дзвюх кра ін, ма ла дзёж ных пар ла мен таў, са юзаў ма ла дых 
ад ва ка таў і прад пры маль ні каў з усёй Бе ла ру сі і 10 рэ гі ё наў Ра сіі. 

Ад ной са знач ных яго па дзей ста ла фар сайт-се сія, на якой хлоп цы і дзяў ча ты 
маг лі за даць пы тан ні мі ніст ру аду ка цыі Бе ла ру сі Іга ру Кар пен ку, стар шы ні На цыя-
наль на га Cавета ма ла дзёж ных і дзі ця чых аб' яд нан няў Ра сіі Ры го ру Пе туш ко ву, 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці Вік та ру 
Сірэн ку. Удзель ні кі дыя ло гу ці ка ві лі ся, што ро біц ца для та го, каб мо ладзь 
абедз вюх кра ін ад ноль ка ва маг ла рэа лі за ваць свой па тэн цы ял.

9

12 кастрычніка 2018 г. № 41 (474)

Штотыднёвы Штотыднёвы 
дадатак дадатак 
газетыгазеты

стар. 2

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Як бе ла рус кія 
рэ гі ё ны 
су пра цоў ні ча юць 
з ра сій скі мі.

Кан так ты 
пры цяг ва юць 

кант рак ты

На ву чым уд мурц кіх 
спе цы я ліс таў.

Як вы раб ляць лён

Брэсц кі ра ён 
па сяб ра ваў 
з Зор ным га рад ком, 
што ў Пад мас коўі.

Блі жэй да зор

Ад мыс ло вы ту рыс тыч ны 
марш рут пра па ну юць 
рас па чаць 
на Ві цеб шчы не.

Да пуш кін скіх мяс цін

На якую ва кан сію 
з за роб кам 
ад 1000 руб лёў 
ах вот ных ня шмат...

Ка го шу ка юць 
у Грод не?

стар. 16

стар. 4–15

стар. 13

стар. 14

стар. 14

ТЕМА НЕДЕЛИ

НА ПО РО ГЕ НО ВЫХ НА ПО РО ГЕ НО ВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙДОСТИЖЕНИЙ
В Могилеве проходит V Фо рум регионов Беларуси и РоссииВ Могилеве проходит V Фо рум регионов Беларуси и России

ІН ТЭ ГРА ЦЫЯ ІН ТЭ ГРА ЦЫЯ 
ПА ЧЫ НАЕЦ ЦА ПА ЧЫ НАЕЦ ЦА 
З МО ЛА ДЗІЗ МО ЛА ДЗІ
У Ма гі лё ве ві та лі ўдзель ні каў VІ Ма ла дзёж на га фо ру му У Ма гі лё ве ві та лі ўдзель ні каў VІ Ма ла дзёж на га фо ру му 
Бе ла ру сі і Ра сіі «Мо ладзь — за Са юз ную дзяр жа ву»Бе ла ру сі і Ра сіі «Мо ладзь — за Са юз ную дзяр жа ву»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ТЕМЫ — 

на 2-3-й стр.

У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ

В церемонии открытия V Фо ру ма регионов Беларуси 
и России приняли участие (сле ва на пра во) по сол Российской 
Федерации в Республике Бе ла русь Михаил БАБИЧ, 
пред се да тель Со ве та Федерации Фе де раль но го 
Собрания Российской Федерации Валентина МАТВИЕНКО, 
пред се да тель Со ве та Республики Национального 
собрания Республики Бе ла русь Михаил МЯСНИКОВИЧ.


