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ЧЫМ СПАР ТЫЎ НЫ 

ІН ТА РЭС

Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, Прэ зі дэнт 

На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў на ра ду па пы тан нях 

раз віц ця зі мо вых ві даў спор ту. У час за ці каў ле най 

раз мо вы аб мер ка ва лі іх сён няш ні стан з улі кам вы ні каў 

Алім пій скіх гуль няў у Пхёнч ха не, а так са ма за гля ну лі 

на ча ты ры га ды на пе рад — як мы змо жам прад ста віць 

кра і ну на зі мо вых Гуль нях у Пе кі не.

Мі цю 26 га доў. Ён не раз маў ляе, не чы тае 

і не ўмее лі чыць — ін тэ ле кту аль ныя 

па ру шэн ні з пры чы ны па шко джан ня 

га лаў но га моз га. Кан так туе з на ва коль ны мі 

хло пец пры да па мо зе жэс таў, ня ўцям ных 

гу каў і пік та грам. Пры гэ тым ён мае 

кі шэн ныя гро шы, больш за тое, сам іх 

за раб ляе! Пра цуе пры бі раль шчы кам 

плюс на па лі гра фіч ным аб ста ля ван ні 

на ста ліч ным прад пры ем стве «Арт-ідэя» 

ро біць паш тоў кі. У яго на ват ёсць ма біль ны 

тэ ле фон! Ён тэ ле фа нуе ма ме — тая вы дат на 

ра зу мее ўсе яго гу кі. Больш за тое, Мі ця, не 

ўме ю чы чы таць і пі саць, мо жа са ма стой на 

па клас ці гро шы на тэ ле фон у бан ка ма це 

(яго на ву чы лі ад роз ні ваць ку пю ры). Ін шы мі 

сло ва мі, хло пец доб ра са цы я лі за ва ны. 

Адзі нае пы тан не, якое да са ма га апош ня га 

ча су моц на му чы ла яго ма ці: што з ім бу дзе 

да лей, ка лі не бу дзе яе? Бо, ня гле дзя чы 

ні на што, Мі ця ні ко лі не змо жа жыць 

са ма стой на — ні ў 26 га доў, 

ні ў 40...

На гэ тым тыд ні ў ста лі цы Пар ту га ліі ад кры ла ся 

вы стаў ка «Ад Лі са бо на праз Мінск, Маск ву, Аста ну 

да Ула дзі вас то ка», ад ным з іні цы я та раў ства рэн ня 

якой вы сту піў Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 

Бе ла ру сі ў Фран цыі Па вел Ла туш ка, які так са ма 

прад стаў ляе на шу кра і ну ў Ка ра леў стве 

Іс па нія, Княст ве Ма на ка і Пар ту галь скай 

Рэс пуб лі цы. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та рыў 

з Паў лам Паў ла ві чам не толь кі пра мас тац тва, 

але і пра рэа лі за цыю бе ла рус кіх та ва раў і ра бо ту 

ай чын най дып ла ма тыч най мі сіі на між на род най 

арэ не ўво гу ле.

АБ' ЯД НАЦЬ РАЗ НА СТАЙ НАС ЦЮ
— Што ўяў ляе са бой вы стаў ка «Ад Лі са бо на праз 

Мінск, Маск ву, Аста ну да Ула дзі вас то ка» і што на ёй 

прад стаў ле на?

— Ідэя яе ар га ні за цыі з'я ві ла ся ў Год куль ту ры, які пра во-

дзіў ся ў на шай кра і не. І ад ной з пад стаў з'яў лен ня ідэі ста ла 

вы каз ван не вя до ма га су свет на га па лі ты ка Шар ля дэ Го ля, 

бы ло га прэ зі дэн та Фран цыі, які ў кан цы 50-х га доў ХХ ста-

год дзя ў Страс бур гу агу чыў тэ зіс не аб ход нас ці па бу до вы 

агуль най пра сто ры без па дзя ляль ных лі ній «ад Лі са бо на да 

Ура ла». Паз ней у знеш няй па лі ты цы роз ных кра ін тэ зіс транс-

фар ма ваў ся ў наз ву 

«ад Лі са бо на да Ула-

дзі вас то ка».

І вось гэ та ста ла 

пад ста вай для рэа-

лі за цыі да дзе на га 

куль тур на га пра ек-

та. Да рэ чы, га лоў-

ным прын цы пам 

ЮНЕС КА з'яў ля ец-

ца раз на стай насць 

і па бу до ва праз яе 

агуль най куль тур-

най пра сто ры. Мы 

роз ныя, мы ад роз ні-

ва ем ся ад но ад ад-

на го, але дзя ку ю чы 

гэ та му ўно сім свой 

уклад у куль тур ную 

пра сто ру Еў ро пы і 

све ту, та кім чы нам 

яна ста но віц ца ба-

га цей шай. Вель мі важ на ме на ві та сён ня ра зу мець ад но 

ад на го, ба чыць роз ныя кі рун кі мас тац тва, зна ё міц ца з яго 

прад стаў ні ка мі. Зра зу ме ла, што сён няш няя цы ві лі за цыя і 

да сяг нен ні, якія мы вы ка рыс тоў ва ем праз ін тэр нэт, ін фар-

ма цый ныя, тэ ле ві зій ныя і ін шыя тэх на ло гіі, ства ра юць шмат 

маг чы мас цяў. Праз ар га ні за цыю вы стаў кі, у якой пры ня лі 

ўдзел 30 мас та коў з 28 кра ін Еў ро пы і Азіі, мы ства ры лі 

ўні каль ную маг чы масць ме на ві та ў рэ аль ным вы мя рэн ні 

па зна ё міц ца з су час ным вы яў лен чым мас тац твам.

— Як гэ та вы стаў ка бу дзе раз ві вац ца ў бу ду чы ні?

— Да рэ чы, ці ка ва, што гэ ты пра ект па шы рыў ся і пас ля 

ад крыц ця ў 2016 го дзе ў Мін ску, а по тым — у Маск ве і Аста-

не, да яго да лу чы лі ся прад стаў ні кі і ін шых кра ін. На прык лад, 

Шве цыя і Із ра іль, а Кі тай вы ка заў па жа дан не пры няць удзел. 

Гэ та з'яў ля ец ца свед чан нем та го, што па доб ная аб' яд наў чая 

ідэя за па тра ба ва на, не аб ход насць яе рэа лі за цыі — без умоў-

ная. Важ на, што пра ект пад тры ма ла Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў Бе ла ру сі, бе ла рус кія па соль ствы, Мін гар вы кан кам і 

Му зей гіс то рыі го ра да Мін ска. Усё ж та кі, цэнт раль ны пункт 

вы стаў кі — ста лі ца на шай дзяр жа вы, якая апош нім ча сам 

ады гры вае вель мі важ ную ро лю гле дзі шча бу даў ніц тва рэ гі-

я наль най ста біль нас ці. Пра ект пад тры ма ны і ЮНЕСКА, якая 

ўзя ла па тра нат над яго рэа лі за цы яй.

Лі чу, што вы стаў ка мае свае перс пек ты вы, маг чы масць ад-

наў лен ня і рэа лі за цыі ў бу ду чы ні. Гэ та мо жа быць не толь кі вы-

яў лен чае мас тац тва, але і му зы ка, тэ атр, кі но, маг чы мы ўдзел 

прад стаў ні коў роз ных сфер, праз вы ні кі пра цы 

якіх мы змо жам па бу да ваць агуль ную пра сто ру.
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БРЫ ТА НІЯ ПРА ВЯ ЛА МАШ ТАБ НУЮ КІ БЕ РА ТА КУ 
СУ ПРАЦЬ «ІС ЛАМ СКАЙ ДЗЯР ЖА ВЫ»

Ата ка бы ла на кі ра ва на на дыс ка ар ды на цыю тэ ра рыс тыч най 

гру поў кі, па ве да мі лі ў Цэнт ры ўра да вай су вя зі Вя лі ка бры та ніі 

(Government Communіcatіons Headquarters, GCHQ). Кі раў нік цэнт-

ра, бы лы агент МІ-5 Джэ рэ мі Фле мінг за явіў, што ў вы ні ку эк стрэ-

міс там бу дзе скла да ней пла на ваць бу ду чыя на па ды. Гэ та пер шы ў 

гіс то рыі Бры та ніі вы па дак поў на маш таб на га вы ка ры стан ня кі бе р-

ата кі ў хо дзе ва ен най кам па ніі. «Вы ні кі та кіх апе ра цый, як пра ві ла, 

са мыя роз ныя», — рас тлу ма чыў Фле мінг пад час свай го пер ша га 

вы ступ лен ня ў якас ці кі раў ні ка GCHQ на кан фе рэн цыі Cyber UK у 

Ман чэс тэ ры. «У 2017 го дзе бы лі пе ры я ды, ка лі «Іс лам ская дзяр-

жа ва» прак тыч на не маг ла рас паў сюдж ваць сваю ня на вісць праз 

ін тэр нэт», — ка жа Фле мінг. У хо дзе бры тан скай кі бе ра пе ра цыі 

дзей насць гру поў кі ў ін тэр нэ це бы ла па да рва ная, атры ма ла ся 

зні шчыць шэ раг фі зіч ных се так і аб ста ля ван ня. «Гэ тая кам па нія 

па ка за ла, на коль кі эфек тыў ным і на кі ра ва ным мо жа быць вы ка-

ры стан не кі бер ма гут нас цяў для на сту пу», — ка жа Фле мінг.

ПУ ЭР ТА-РЫ КА 
ЗА СТА ЛО СЯ БЕЗ СВЯТ ЛА 
З-ЗА ПА ДЗЕН НЯ ДРЭ ВА

Жы ха ры Пу эр та-Ры ка, уклю ча-

ю чы ста лі цу Сан-Ху ан, су тык ну лі ся 

з маш таб ным ад клю чэн нем 

элект рыч нас ці пас ля та го, як 

дрэ ва, якое ўпа ла, па шко дзі ла 

лі нію элект ра пе ра да чы, па ве да-

міў тэ ле ка нал CNN. Па сло вах 

мэ ра Сан-Ху а на Кар мэн Юлін, 

пры клад на 700 ты сяч ча ла век 

за ста лі ся без свят ла, і на ад наў лен не па да чы элект рыч нас ці 

спат рэ бі ла ся ка ля 16 га дзін. Не каль кі ін шых на се ле ных пунк таў 

так са ма су тык ну лі ся з пе ра бо я мі з элект ра за бес пя чэн нем.

КОШТ SPACEX НЕ ЎЗА БА ВЕ ДА СЯГ НЕ $25 МЛРД
Та кія ацэн кі пры вя ло агенц тва Bloomberg. Яно кан ста туе, што 

SpaceX та кім чы нам ста не трэ цяй у ЗША па кош це кам па ні яй, 

за сна ва най на іна ва цы ях, якая па чы на ла як стар тап. Пер шыя 

дзве — гэ та па пу ляр ны ан лайн-сэр віс аў та ма біль ных пе ра во зак 

Uber, які да зва ляе праз пра гра му на ма біль ным тэ ле фо не ска-

рыс тац ца па слу га мі кі роў цаў пры ват ных аў та ма бі ляў, а так са-

ма сет ка вы рэ сурс Aіrbnb, пры зна ча ны для ка рот ка тэр мі но вай 

арэн ды жыл ля. Па вод ле звес так PіtchBook Data, у ліс та па дзе 

2017 го да кошт SpaceX ацэнь ваў ся ў $21 млрд. Уся го SpaceX 

пла нуе ў 2018 го дзе здзейс ніць ка ля 30 за пус каў. Ле тась ра ке ты 

гэ тай кам па ніі ад праў ля лі ся ў кос мас 18 ра зоў.

КРЫП ТА ВА ЛЮ ТЫ РАС ТУЦЬ У ЦА НЕ
Кошт крып та ва лют пра цяг вае ак тыў на 

рас ці, ана лі ты кі ад зна ча юць, што гэ та мо жа 

азна чаць за вяр шэн не глы бо кай ка рэк цыі, 

якая на зі ра ла ся ў пер шым квар та ле 2018 го-

да. Па вод ле звес так пар та ла CoіnMarketCap, 

учо ра біт койн да ра жэў на 12,39 % — да 7785 до ла раў. На бір жы 

Bіtfіnex крып та ва лю та рас ла ў ца не на 13,33 % — да 7882 до ла раў, 

на OKEx — на 13,09 %, да 7860. У чац вер пад час тар гоў біт койн 

упер шы ню за два тыд ні да ся гаў восем ты сяч до ла раў на бір жы 

Bіtfіnex. Да ра жэ лі ў пят ні цу і аль тэр на тыў ныя крып та ва лю ты: 

Ethereum — на 13 %, да 485,33 до ла ра, Rіpple — на 16,77 %, да 

0,61 до ла ра, Bіtcoіn Cash — на 8,53 %, да 731,6 до ла ра. Ка пі та лі за-

цыя рын ку крып та ва лют, па ін фар ма цыі CoіnMarketCap, скла дае 

на ця пе раш ні мо мант 271,2 міль яр да до ла раў. Пры гэ тым на до лю 

біт кой на пры па дае пры клад на 44 % уся го рын ку крып та ва лют.

Патэнцыйныя 
«Міс 

Беларусь»

Вяс на 
ў кра і не 
пі ра мід

«Чацвёртая 
планета» 

не акрыліла
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З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  

ДЫП ЛА МА ТЫЯ ШЫ РО КА ГА СПЕКТ РА
Гу тар ка з Паў лам ЛА ТУШ КАМ — пра мас тац тва, дып ла ма тыю і ды вер сі фі ка цыю экс пар ту

Ста ні слаў ЗАСЬ, 

дзяр жаў ны 

сак ра тар 

Са ве та бяс пе кі:

«Пра вер ка 
бо е га тоў нас ці 
Уз бро е ных Сіл, 
якую Дзяр жаў ны 
сак ра та ры ят 
Са ве та бяс пе кі 
пра во дзіць 
у ад па вед нас ці 
з да ру чэн нем 
Прэ зі дэн та кра і ны 
і якая ахоп лі вае 
най больш важ ныя 
пы тан ні ба я вой 
га тоў нас ці 
і паў ся дзён най 
дзей нас ці 
бе ла рус кай ар міі, 
за вяр ша ец ца. 
Трэ ба ска заць, 
што ўсе за да чы, 
якія пла на ва лі ся 
на гэ тую пра вер ку, 
ад пра ца ва ны. 
Усе за да чы 
вы ра ша ны 
Уз бро е ны мі 
Сі ла мі. 
Ней кіх пра ва лаў 
або зры ваў 
у вы ка нан ні за дач 
не да пу шча на».

ЦЫТАТА 
ДНЯ

«Звяз да» да сле дуе праб ле му«Звяз да» да сле дуе праб ле му  

«МОЙ МІ ЦЯ ПРЫ ВЫК 
ЖЫЦЬ У ЛЮ БО ВІ...»

Ці ёсць аль тэр на ты ва до му-ін тэр на ту 
для да рос лых дзя цей з цяж кай ін ва лід нас цю?

Фо та Артура КОФА.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  

Бія тэх на ла гіч ныя 
ме та ды 

пе ра маг лі
На алім пі я дзе «Golden 

Clіmate» бе ла рус кія 

школь ні кі за ва я ва лі 

за ла тыя ме да лі.

Што га до вая між на род ная 

алім пі я да «Golden Clіmate» 

(GCІEPO) — са мы вя лі кі між на-

род ны кон курс на ву ко вых пра-

ек таў ся род школь ні каў. Уся го 

на алім пі я дзе ў Най ро бі (Ке нія) 

бы ло прад стаў ле на больш за 

200 пра ек таў з 25 кра ін.

Бе ла русь у Най ро бі прад стаў-

ляў пра ект на тэ му «Па вы шэн-

не эфек тыў нас ці ар га ніч на га і 

тра ды цый на га зем ля роб ства 

бія тэх на ла гіч ны мі ме та да мі». 

Яго аў та ры — вы ха ван цы Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра эка ло гіі 

і края знаў ства дзе ся ці клас нік 

мін скай ся рэд няй шко лы № 130 

Ці ма фей ФЁ ДА РАЎ і адзі нац ца-

ці клас нік ста ліч най 13-й гім на-

зіі Дзміт рый ХА РЫ ТО НАЎ. На 

між на род най алім пі я дзе яны 

бы лі ўзна га ро джа ны за ла ты мі 

ме да ля мі і спе цы яль ны мі сер-

ты фі ка та мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Гас па ды ня Гас па ды ня 
ка зач на га го ра дака зач на га го ра да

Фо
 та

 А
на

 то
 ля

 К
ЛЕ

 Ш
ЧУ

 КА
.

Ма лень кая жы хар ка 
вёс кі Мі ка ла еў шчы на 
Стаўб цоў ска га ра ё на 

Ган на ЛО СІК га на рыц ца 
не звы чай ным па да рун кам. 

Ка лі дзяў чын ка на ра дзі ла ся, 
а гэ та бы ло сем га доў 

та му, яе дзя ду ля, 
Эду ард Аляк санд ра віч 

ШАЛЬ КЕ ВІЧ, у го нар унуч кі 
па бу да ваў на сва ім пад вор ку 

са праўд ны комп лекс 
ка зач най ар хі тэк ту ры, 

толь кі мі ні я цюр ны.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.
Фо

та
 Б
ел
ТА

.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў ро лю 

спор ту не толь кі для зда роўя лю дзей, 

але і ў якас ці пры яры тэ таў дзяр жаў най 

па лі ты кі. «Ка лі га ва рыць аб зі мо вых ві-

дах, то ў кож ным рэ гі ё не ёсць ля до выя 

арэ ны, па бу да ва на па не каль кі трас, якія 

зі мой вы ка рыс тоў ва юц ца для лыж ных 

го нак, ле там — для лы жа ро ле раў. Да-

дзе ны да ру чэн ні аб бу даў ніц тве ўсе се-

зон ных аб' ек таў для лыж ных трэ ні ро-

вак у Раў бі чах і Мін ску», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт.

Ад нак на зі мо вых Гуль нях-2018 на-

шы спарт сме ны за ва я ва лі толь кі тры 

ме да лі. «Гэ та вы нік сур' ёз ных праб-

лем у ра бо це ўсёй спар тыў най га лі-

ны», — лі чыць кі раў нік дзяр жа вы. На 

спа бор ніц тва та ко га ўзроў ню едуць 

не прос та вы сту паць, а пе ра ма гаць. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

«не ўсе на шы прад стаў ні кі па ка за лі 

рэ зуль та ты, якія мы ме лі пра ва ад іх 

ча каць». На прык лад, ха ке іс ты ўво гу ле 

не тра пі лі на Алім пі я ду, пра ва ліў шы 

дру гую за пар ква лі фі ка цыю. У муж-

чын скім бія тло не вы ні кі за сму чаль ныя, 

у жа но чым — не бач на, хто прый дзе на 

зме ну Да р'і До мра ча вай і Над зеі Скар-

дзі на. Прэ зі дэнт па пра сіў даць прын цы-

по вую ацэн ку раз віц цю зі мо вых ві даў 

спор ту ў Бе ла ру сі.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 

спорт — гэ та «кроў ная спра ва» гу бер на-

та раў. Не здар ма прад стаў ні кі ўсіх абл-

вы кан ка маў і ста ліч на га гар вы кан ка ма 

ўдзель ні ча лі ў на ра дзе. Мі ністр спор ту 

і турызму Сяр гей Ка валь чук ад зна чыў, 

што пы тан не вы ні каў бу дзе ста яць, па-

куль мы не зме нім свае ад но сі ны да 

спор ту і не вы бу ду ем дак лад ную сіс тэ-

му пла на ван ня і за бес пя чэн ня кі ра ван ня 

ад мі ніс тэр ства да кож на га ра ё на. Да 

лі пе ня пла ну ец ца за вяр шыць ства рэн не 

са ма стой ных пад раз дзя лен няў спор ту 

на ўзроў ні раёнаў. У ве рас ні на ба зе Ві-

цеб ска га рэ гі ё на мяр ку ец ца пра вя дзен-

не се мі на ра па зі мо вых ві дах спор ту: 

са браць спе цы я ліс таў з усёй кра і ны і 

аца ніць га тоў насць да но ва га се зо на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, 

што ў пад рых тоў цы ма ла дых па він ны 

ак тыў на ўдзель ні чаць бы лыя спарт сме-

ны, якія ве да юць гэ ту спра ву як ні хто. 

За раз для юных та лен таў іс ну юць маг-

чы мас ці пра явіць ся бе. Гэ та і «Снеж ны 

снай пер» па бія тло не, і «За ла тая шай-

ба» па ха кеі.

Пры гэ тым, га во ра чы пра ха кей, Прэ-

зі дэнт дак лад на ад зна чыў, што «ша лё-

ных гро шай не бу дзе, бу дзем пла ціць за 

вы нік», і без яго за роб кі боль шы мі, чым 

у мі ну лым се зо не, не атры ма юць. Важ ны 

мо мант у раз віц ці ай чын на га спор ту — 

свае спа бор ніц твы, бо без гэ та га, як ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, перс пек ты вы 

не бу дзе.

Пер шы ві це-прэ зі дэнт НАК Анд рэй 

Аста шэ віч рас ка заў, што апош нім ча-

сам на ме ці ла ся раз віц цё кёр лін га ў 

кра і не. Пры тым, што ў нас да стат ко-

ва маг чы мас цяў, каб ён стаў ма са вым. 

На сён ня гэ ты від спор ту раз ві ва ец ца 

толь кі ў ста лі цы і Мін скай воб лас ці, 

за ня ткі пра хо дзяць на кань ка беж ным 

ста ды ё не «Мінск-Арэ ны». Так са ма Анд-

рэй Аста шэ віч пра па на ваў па вя лі чыць 

ад каз насць фе дэ ра цый за да сяг нен не 

пла наваных вы ні каў.

Га во ра чы пра бія тлон, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што «мы не мо-

жам стра ціць гэ ты від спор ту», а так са ма 

спы таў у стар шы ні Бе ла рус кай фе дэ-

ра цыі бія тло на Анд ры я на Цы буль ска га, 

ча му на Алім пі я дзе спарт сме ны вы сту-

пі лі не на на леж ным уз роў ні. Стар шы ня 

ад ка заў, што сё ле та сі ту а цыя па муж-

чын скім бія тло не па він на 

вы пра віц ца.


