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БОЛЬШ,
ЧЫМ СПАРТЫЎНЫ
ІНТАРЭС

Маленькая жыхарка
вёскі Мікалаеўшчына
Стаўбцоўскага раёна
Ганна ЛОСІК ганарыцца
незвычайным падарункам.
Калі дзяўчынка нарадзілася,
а гэта было сем гадоў
таму, яе дзядуля,
Эдуард Аляксандравіч
ШАЛЬКЕВІЧ, у гонар унучкі
пабудаваў на сваім падворку
сапраўдны комплекс
казачнай архітэктуры,
толькі мініяцюрны.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў ролю
спорту не толькі для здароўя людзей,
але і ў якасці прыярытэтаў дзяржаўнай
палітыкі. «Калі гаварыць аб зімовых відах, то ў кожным рэгіёне ёсць лядовыя
арэны, пабудавана па некалькі трас, якія
зімой выкарыстоўваюцца для лыжных
гонак, летам — для лыжаролераў. Дадзены даручэнні аб будаўніцтве ўсесезонных аб'ектаў для лыжных трэніровак у Раўбічах і Мінску», — падкрэсліў
Прэзідэнт.
Аднак на зімовых Гульнях-2018 нашы спартсмены заваявалі толькі тры
ме да лі. «Гэ та вы нік сур' ёз ных праблем у ра бо це ўсёй спар тыў най га ліны», — лічыць кіраўнік дзяржавы. На
спа бор ніц тва та ко га ўзроў ню едуць
не прос та вы сту паць, а пе ра ма гаць.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што
«не ўсе на шы прад стаў ні кі па ка за лі
рэзультаты, якія мы мелі права ад іх
чакаць». Напрыклад, хакеіс ты ўвогуле
не тра пі лі на Алім пі я ду, пра ва ліў шы
дру гую за пар ква лі фі ка цыю. У мужчынскім біятлоне вынікі засмучальныя,
у жаночым — не бачна, хто прыйдзе на
змену Дар'і Домрачавай і Надзеі Скардзіна. Прэзідэнт папрасіў даць прынцыповую ацэнку развіццю зімовых відаў
спорту ў Беларусі.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што
спорт — гэта «кроўная справа» губернатараў. Нездарма прадстаўнікі ўсіх аблвыканкамаў і сталічнага гарвыканкама
ўдзельнічалі ў нарадзе. Міністр спорту
і турызму Сяргей Кавальчук адзначыў,
што пытанне вынікаў будзе стаяць, пакуль мы не зменім свае адносіны да
спорту і не выбудуем дакладную сістэму планавання і забеспячэння кіравання
ад міністэрства да кожнага раёна. Да
ліпеня плануецца завяршыць стварэнне
самастойных падраздзяленняў спорту

на ўзроўні раёнаў. У верасні на базе Віцебскага рэгіёна мяркуецца правядзенне семінара па зімовых відах спорту:
сабраць спецыялістаў з усёй краіны і
ацаніць гатоўнасць да новага сезона.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу,
што ў падрыхтоўцы маладых павінны
актыўна ўдзельнічаць былыя спартсмены, якія ведаюць гэту справу як ніхто.
Зараз для юных талентаў існуюць магчымасці праявіць сябе. Гэта і «Снежны
снайпер» па біятлоне, і «Залатая шайба» па хакеі.
Пры гэтым, гаворачы пра хакей, Прэзідэнт дакладна адзначыў, што «шалёных грошай не будзе, будзем плаціць за
вынік», і без яго заробкі большымі, чым
у мінулым сезоне, не атрымаюць. Важны
момант у развіцці айчыннага спорту —
свае спаборніцтвы, бо без гэтага, як сказаў Аляксандр Лукашэнка, перспектывы
не будзе.
Першы віце-прэзідэнт НАК Андрэй
Асташэвіч расказаў, што апошнім часам намецілася развіццё кёрлінга ў
краіне. Пры тым, што ў нас дастаткова магчымасцяў, каб ён стаў масавым.
На сёння гэты від спорту развіваецца
толькі ў сталіцы і Мінскай вобласці,
заняткі праходзяць на канькабежным
стадыёне «Мінск-Арэны». Таксама Андрэй Асташэвіч прапанаваў павялічыць
адказнасць федэрацый за дасягненне
планаваных вынікаў.
Гаворачы пра біятлон, Аляксандр
Лукашэнка падкрэсліў, што «мы не можам страціць гэты від спорту», а таксама
спытаў у старшыні Беларускай федэрацыі біятлона Андрыяна Цыбульскага,
чаму на Алімпіядзе спартсмены выступілі не на належным узроўні. Старшыня
адказаў, што сёлета сітуацыя па мужчынскім біятлоне павінна
выправіцца.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Учора Прэзідэнт Беларусі, Прэзідэнт
Нацыянальнага алімпійскага камітэта
Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях
развіцця зімовых відаў спорту. У час зацікаўленай
размовы абмеркавалі іх сённяшні стан з улікам вынікаў
Алімпійскіх гульняў у Пхёнчхане, а таксама заглянулі
на чатыры гады наперад — як мы зможам прадставіць
краіну на зімовых Гульнях у Пекіне.

«Праверка
боегатоўнасці
Узброеных Сіл,
якую Дзяржаўны
сакратарыят
Савета бяспекі
праводзіць
у адпаведнасці
з даручэннем
Прэзідэнта краіны
і якая ахоплівае
найбольш важныя
пытанні баявой
гатоўнасці
і паўсядзённай
дзейнасці
беларускай арміі,
завяршаецца.
Трэба сказаць,
што ўсе задачы,
якія планаваліся
на гэтую праверку,
адпрацаваны.
Усе задачы
вырашаны
Узброенымі
Сіламі.
Нейкіх правалаў
або зрываў
у выкананні задач
не дапушчана».

ДЫПЛАМАТЫЯ ШЫРОКАГА СПЕКТРА
Гутарка з Паўлам ЛАТУШКАМ — пра мастацтва, дыпламатыю і дыверсіфікацыю экспарту
На гэтым тыдні ў сталіцы Партугаліі адкрылася
выстаўка «Ад Лісабона праз Мінск, Маскву, Астану
да Уладзівастока», адным з ініцыятараў стварэння
якой выступіў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол
Беларусі ў Францыі Павел Латушка, які таксама
прадстаўляе нашу краіну ў Каралеўстве
Іспанія, Княстве Манака і Партугальскай
Рэспубліцы. Карэспандэнт «Звязды» пагутарыў
з Паўлам Паўлавічам не толькі пра мастацтва,
але і пра рэалізацыю беларускіх тавараў і работу
айчыннай дыпламатычнай місіі на міжнароднай
арэне ўвогуле.

АБ'ЯДНАЦЬ РАЗНАСТАЙНАСЦЮ
— Што ўяўляе сабой выстаўка «Ад Лісабона праз
Мінск, Маскву, Астану да Уладзівастока» і што на ёй
прадстаўлена?
— Ідэя яе арганізацыі з'явілася ў Год культуры, які праводзіўся ў нашай краіне. І адной з падстаў з'яўлення ідэі стала
выказванне вядомага сусветнага палітыка Шарля дэ Голя,
былога прэзідэнта Францыі, які ў канцы 50-х гадоў ХХ стагоддзя ў Страсбургу агучыў тэзіс неабходнасці пабудовы
агульнай прасторы без падзяляльных ліній «ад Лісабона да
Урала». Пазней у знешняй палітыцы розных краін тэзіс транс-

БРЫТАНІЯ ПРАВЯЛА МАШТАБНУЮ КІБЕРАТАКУ
СУПРАЦЬ «ІСЛАМСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ»

засталіся без святла, і на аднаўленне падачы электрычнасці
спатрэбілася каля 16 гадзін. Некалькі іншых населеных пунктаў
таксама сутыкнуліся з перабоямі з электразабеспячэннем.

Атака была накіравана на дыскаардынацыю тэрарыстычнай
групоўкі, паведамілі ў Цэнтры ўрадавай сувязі Вялікабрытаніі
(Government Communіcatіons Headquarters, GCHQ). Кіраўнік цэнтра, былы агент МІ-5 Джэрэмі Флемінг заявіў, што ў выніку экстрэмістам будзе складаней планаваць будучыя напады. Гэта першы ў
гісторыі Брытаніі выпадак поўнамаштабнага выкарыстання кібератакі ў ходзе ваеннай кампаніі. «Вынікі такіх аперацый, як правіла,
самыя розныя», — растлумачыў Флемінг падчас свайго першага
выступлення ў якасці кіраўніка GCHQ на канферэнцыі Cyber UK у
Манчэстэры. «У 2017 годзе былі перыяды, калі «Ісламская дзяржава» практычна не магла распаўсюджваць сваю нянавісць праз
інтэрнэт», — кажа Флемінг. У ходзе брытанскай кібераперацыі
дзейнасць групоўкі ў інтэрнэце была падарваная, атрымалася
знішчыць шэраг фізічных сетак і абсталявання. «Гэтая кампанія
паказала, наколькі эфектыўным і накіраваным можа быць выкарыстанне кібермагутнасцяў для наступу», — кажа Флемінг.

КОШТ SPACEX НЕЎЗАБАВЕ ДАСЯГНЕ $25 МЛРД
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Такія ацэнкі прывяло агенцтва Bloomberg. Яно канстатуе, што
SpaceX такім чынам стане трэцяй у ЗША па кошце кампаніяй,
заснаванай на інавацыях, якая пачынала як стартап. Першыя
дзве — гэта папулярны анлайн-сэрвіс аўтамабільных перавозак
Uber, які дазваляе праз праграму на мабільным тэлефоне скарыстацца паслугамі кіроўцаў прыватных аўтамабіляў, а таксама сеткавы рэсурс Aіrbnb, прызначаны для кароткатэрміновай
арэнды жылля. Паводле звестак PіtchBook Data, у лістападзе
2017 года кошт SpaceX ацэньваўся ў $21 млрд. Усяго SpaceX
плануе ў 2018 годзе здзейсніць каля 30 запускаў. Летась ракеты
гэтай кампаніі адпраўляліся ў космас 18 разоў.

КРЫПТАВАЛЮТЫ РАСТУЦЬ У ЦАНЕ
Кошт крыптавалют працягвае актыўна
расці, аналітыкі адзначаюць, што гэта можа
азначаць завяршэнне глыбокай карэкцыі,
якая назіралася ў першым квартале 2018 года. Паводле звестак партала CoіnMarketCap,
учора біткойн даражэў на 12,39 % — да 7785 долараў. На біржы
Bіtfіnex крыптавалюта расла ў цане на 13,33 % — да 7882 долараў,
на OKEx — на 13,09 %, да 7860. У чацвер падчас таргоў біткойн
упершыню за два тыдні дасягаў восем тысяч долараў на біржы
Bіtfіnex. Даражэлі ў пятніцу і альтэрнатыўныя крыптавалюты:
Ethereum — на 13 %, да 485,33 долара, Rіpple — на 16,77 %, да
0,61 долара, Bіtcoіn Cash — на 8,53 %, да 731,6 долара. Капіталізацыя рынку крыптавалют, па інфармацыі CoіnMarketCap, складае
на цяперашні момант 271,2 мільярда долараў. Пры гэтым на долю
біткойна прыпадае прыкладна 44 % усяго рынку крыптавалют.

фармаваўся ў назву
«ад Лісабона да Уладзівастока».
І вось гэта стала
падставай для рэалі за цыі да дзе на га
культур на га пра екта. Да рэ чы, га лоўным прын цы пам
ЮНЕС КА з'яўля ецца раз на стай насць
і пабудова праз яе
агуль най культурнай пра сто ры. Мы
розныя, мы адрозніваемся адно ад аднаго, але дзякуючы
гэтаму ўносім свой
уклад у культурную
пра сто ру Еў ро пы і
свету, такім чынам
Фота Артура КОФА.
яна ста но віц ца багацейшай. Вельмі важна менавіта сёння разумець адно
аднаго, бачыць розныя кірункі мастацтва, знаёміцца з яго
прадстаўнікамі. Зразумела, што сённяшняя цывілізацыя і

 Ведай нашых!
Біятэхналагічныя
метады
перамаглі
На алімпіядзе «Golden
Clіmate» беларускія
школьнікі заваявалі
залатыя медалі.
Што га до вая між на род ная
алім пі я да «Golden Clіmate»
(GCІEPO) — самы вялікі міжнародны конкурс навуковых праектаў сярод школьнікаў. Усяго
на алімпіядзе ў Найробі (Кенія)
было прадстаўлена больш за
200 праектаў з 25 краін.
Беларусь у Найробі прадстаўляў праект на тэму «Павышэнне эфектыўнасці арганічнага і
тра ды цый на га зем ля роб ства
біятэхналагічнымі метадамі».
Яго аўтары — выхаванцы Рэспубліканскага цэнтра экалогіі
і краязнаўства дзесяцікласнік
мінскай сярэдняй школы № 130
Цімафей ФЁДАРАЎ і адзінаццацікласнік сталічнай 13-й гімназіі Дзмітрый ХАРЫТОНАЎ. На
між на род най алім пі я дзе яны
былі ўзнагароджаны залатымі
медалямі і спецыяльнымі сертыфікатамі.
Надзея НІКАЛАЕВА.

дасягненні, якія мы выкарыстоўваем праз інтэрнэт, інфармацыйныя, тэлевізійныя і іншыя тэхналогіі, ствараюць шмат
магчымасцяў. Праз арганізацыю выстаўкі, у якой прынялі
ўдзел 30 мастакоў з 28 краін Еўропы і Азіі, мы стварылі
ўнікальную магчымасць менавіта ў рэальным вымярэнні
пазнаёміцца з сучасным выяўленчым мастацтвам.
— Як гэта выстаўка будзе развівацца ў будучыні?
— Дарэчы, цікава, што гэты праект пашырыўся і пасля
адкрыцця ў 2016 годзе ў Мінску, а потым — у Маскве і Астане, да яго далучыліся прадстаўнікі і іншых краін. Напрыклад,
Швецыя і Ізраіль, а Кітай выказаў пажаданне прыняць удзел.
Гэта з'яўляецца сведчаннем таго, што падобная аб'яднаўчая
ідэя запатрабавана, неабходнасць яе рэалізацыі — безумоўная. Важна, што праект падтрымала Міністэрства замежных
спраў Беларусі, беларускія пасольствы, Мінгарвыканкам і
Музей гісторыі горада Мінска. Усё ж такі, цэнтральны пункт
выстаўкі — сталіца нашай дзяржавы, якая апошнім часам
адыгрывае вельмі важную ролю гледзішча будаўніцтва рэгіянальнай стабільнасці. Праект падтрыманы і ЮНЕСКА, якая
ўзяла патранат над яго рэалізацыяй.
Лічу, што выстаўка мае свае перспектывы, магчымасць аднаўлення і рэалізацыі ў будучыні. Гэта можа быць не толькі выяўленчае мастацтва, але і музыка, тэатр, кіно, магчымы ўдзел
прадстаўнікоў розных сфер, праз вынікі працы
якіх мы зможам пабудаваць агульную прастору.
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 «Звязда» даследуе праблему

«МОЙ МІЦЯ ПРЫВЫК
ЖЫЦЬ У ЛЮБОВІ...»
Ці ёсць альтэрнатыва дому-інтэрнату
для дарослых дзяцей з цяжкай інваліднасцю?
Міцю 26 гадоў. Ён не размаўляе, не чытае
і не ўмее лічыць — інтэлектуальныя
парушэнні з прычыны пашкоджання
галаўнога мозга. Кантактуе з навакольнымі
хлопец пры дапамозе жэстаў, няўцямных
гукаў і піктаграм. Пры гэтым ён мае
кішэнныя грошы, больш за тое, сам іх
зарабляе! Працуе прыбіральшчыкам
плюс на паліграфічным абсталяванні
на сталічным прадпрыемстве «Арт-ідэя»
робіць паштоўкі. У яго нават ёсць мабільны
тэлефон! Ён тэлефануе маме — тая выдатна
разумее ўсе яго гукі. Больш за тое, Міця, не
ўмеючы чытаць і пісаць, можа самастойна
пакласці грошы на тэлефон у банкамаце
(яго навучылі адрозніваць купюры). Іншымі
словамі, хлопец добра сацыялізаваны.
Адзінае пытанне, якое да самага апошняга
часу моцна мучыла яго маці: што з ім будзе
далей, калі не будзе яе? Бо, нягледзячы

ні на што, Міця ніколі не зможа жыць
самастойна — ні ў 26 гадоў,
ні ў 40...

СТАР. 3

