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Ура ган 
на Алім пі я дзе
З-за моц на га па ры віс та га вет ру 
ўчо ра пе ра нес лі спа бор ніц твы 
па бія тло не і гар на лыж ным спор це

На Пхёнч хан аб ры нуў ся са праўд ны ўра ган, ве цер раз-

гра міў пунк ты до пус ку гле да чоў у алім пій скім пар ку, 

па ры ва мі зно сі лі ся асоб ныя лёг кія кан струк цыі. Дзя-

сят кі ва лан цё раў уруч ную ўтрым лі ва лі па лат кі, каб іх 

не зне сла вет рам. Адзін з ка рэй скіх ба лель шчы каў 

ледзь утры маў ка ляс ку з дзі цем. Ар га ні за та ры па 

гуч най су вя зі па пя рэдж ва лі ама та раў спор ту аб не-

бяс пе цы зна хо джан ня на ву лі цы. «З пры чы ны моц на-

га вет ру на ву лі цы за ста вац ца не бяс печ на. Ка лі лас ка, 

зай дзі це ўнутр аб' ек таў або рэ ста ра наў», — гу ча ла ў 

алім пій скім пар ку. Паз ней яго і зу сім за кры лі.

З-за та кой па год най аб ста ноў кі спа чат ку быў ад ме не ны гар-

на лыж ны сла лам у жан чын, у якім па він на бы ла вы сту піць на ша

Ма рыя Шка на ва. Ча ка ец ца, што гон ка ад бу дзец ца заўт ра, 

16 лю та га. На га да ем, Ма рыя пла нуе спа бор ні чаць у сла ла ме, 

гі ганц кім сла ла ме і су пер гі ган це. Паз ней ар га ні за та ры Алім пій-

скіх гуль няў па ве да мі лі і пра пе ра нос бія тлон най ін ды ві ду аль най 

гон кі ў жан чын на 15 км. Яна ад бу дзец ца сён ня ў 11.15, муж чы-

ны вый дуць на старт у гэ тай дыс цып лі не ў 14.20.

Яшчэ ад на на ві на прый шла з клас та ра Кан ына. Кань ка-

беж ка Тац ця на Мі хай ла ва не вый шла на старт дыс тан цыі 

1000 м. Трэ нер скі штаб бе ла рус кай ка ман ды даў маг чы-

 масць спарт смен цы за ся ро дзіц ца на пад рых тоўцы да мас-

стар ту, які прой дзе ў жан чын 24 лю та га.

Ва лей бол на зі мо вых Гуль нях
Снеж ны ва лей бол быў прад стаў ле ны на зі мо вых Алім пій-

скіх гуль нях у Пхёнч ха не. Матч быў ар га ні за ва ны Між на род-

най фе дэ ра цы яй ва лей бо ла, Еў ра пей скай кан фе дэ ра цы яй 

ва лей бо ла і Алім пій скім ка мі тэ там Аў стрыі.

У мат чы ўзя лі ўдзел су свет ныя зор кі кла січ на га і пляж на га 

ва лей бо ла — алім пій скія чэм пі ё ны бра зі лец Жы ба і серб Ула дзі-

мір Грбіч, трох ра зо вы пры зёр Алім пі яд Эма ну эль Рэ го, ка рэ ян ка 

Кім Ен Кун, кі та ян ка Сюэ Чэнь і ін шыя. У 2016 го дзе ў Еў ро пе 

ўпер шы ню ў гіс то рыі прай шла се рыя з трох афі цый ных тур ні-

раў па ва лей бо ле на сне зе, а ў 2026 го дзе маг чы ма афі цый нае 

ўклю чэн не дыс цып лі ны ў пра гра му Алім пій скіх гуль няў.

Ледзь не пра спаў Алім пі я ду
17-га до вы аме ры кан скі снаў бар дыст Рэ дманд Джэ рард 

ледзь не спаз ніў ся на свой алім пій скі старт. Ка ман да ЗША 

за ўва жы ла ад сут насць спарт сме на лі та раль на за не каль кі 

га дзін да па чат ку спа бор ніц тваў, тэ ле фон Рэ дман да не ад-

каз ваў. Ака за ла ся, што на пя рэ дад ні стар ту Рэ дманд да но чы 

гля дзеў се ры ял «Брук лін 9-9». Ра ні цай ён зра зу меў, што 

вель мі моц на спаз ня ец ца, і ад па ні кі на ват не змог знай сці 

сваю курт ку — прый шло ся па зы чаць воп рат ку ў парт нё ра.

Праз не каль кі га дзін ён па ка заў не ве ра год ны вы нік у 

слоў пстай ле і ўзяў «зо ла та» Алім пі я ды. Пе рад па езд кай 

у Пхёнч хан Джэ рард ска заў, што не ра зу мее важ нас ці 

Алім пі я ды, га лоў ным спа бор ніц твам для яго заў сё ды бы лі 

Х-Gаmеs. А пас ля ён на ват не па знаў кі раў ні ка Між на род на-

га алім пій ска га ка мі тэ та То ма са Ба ха, ка лі той па він ша ваў 

аме ры кан ца з алім пій скім «зо ла там».

Баць ка Рэ дман да Джэ рар да ад зна чае, што яго сын з та го 

па ка лен ня, якое не гля дзіць тэ ле ві зар, ён заў сё ды гля дзіць у 

свой смарт фон, і хло пец са праў ды ні ко лі не гля дзеў Алім пі я-

ду. Сам Джэ рард не ўпэў не ны, што вы ра шыць удзель ні чаць у 

Алім пій скіх гуль нях яшчэ раз. «Я з тых хлоп цаў, якія жы вуць 

ад ным днём. Ха чу кры ху па зды маць ві дэа пра снаў борд. Па-

зай ма ю ся гэ тым два га ды, а да лей вы ра шу, ку ды іс ці».

Па чуц цё гу ма ру і сты лю
Пад час транс ля цыі 

алім пій скіх спа бор ніц тваў 

ска ку ноў з трамп лі на ўва га 

гле да чоў бы ла пры ка ва на 

да нар веж ска га спарт сме-

на Ро бер та Юхан са на. 

Ка лі за быць, што на два-

рэ 2018-ы, па вон ка вым 

вы гля дзе ска ку на мож на 

па ду маць, што гэ та Гуль ні 

па чат ку 1900-х. Да Алім пі я-

 ды ў Пхёнч ха не Юхан сан

ад га да ваў спе цы яль ныя ву сы, у са цы яль ных сет ках сам пра 

ся бе ён на пі саў: «Нар веж скі ска кун з трамп лі на з ву са мі».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Тра ды цый на на пя рэ дад ні Дня 

аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро е ных 

Сіл Бе ла ру сі, якія дня мі свят ку-

юць сваё 100-год дзе, най леп шыя 

жур на ліс ты кра і ны, што зна ё-

мяць аў ды то рыю з тон ка сця мі 

вай ско вай служ бы, атрым лі ва-

юць за слу жа ныя ўзна га ро ды.

Лаў рэ а там што га до ва га твор ча га 

кон кур су на леп шае асвят лен не ў СМІ 

пы тан няў бу даў ніц тва і раз віц ця Уз-

бро е ных Сіл, па тры я тыч на га вы ха ван-

ня на сель ніц тва ў на мі на цыі «Аў тар скі 

по гляд» ка то ры год за пар ста ла і наш 

ка рэс пан дэнт Ве ра ні ка Ка ню та.

Пе ра мож цы кон кур су вы зна ча ны 

ў 17 твор чых на мі на цы ях, якія аха пі лі 

ўвесь спектр ін фар ма цый най дзей-

нас ці, усе су час ныя жан ры, фор мы і 

спо са бы асвят лен ня ва ен на-па тры я-

тыч най тэ ма ты кі. 

— Сён ня мы ма ем пра ва ка заць аб 

вы со кай эфек тыў нас ці і вы ні ко вас ці 

су пра цоў ніц тва Уз бро е ных Сіл і срод-

каў ма са вай ін фар ма цыі, — ад зна чыў 

пад час цы ры мо ніі ўзна га родж ван ня 

мі ністр аба ро ны ге не рал-лей тэ нант 

Анд рэй РАЎ КОЎ. — Пры кла дам ча-

го з'яў ля ец ца асвят лен не су мес на га 

стра тэ гіч на га ву чэн ня «За хад-2017», 

па за вяр шэн ні яко га кі раў нік дзяр жа-

вы даў най вы шэй шую ацэн ку ра бо ты 

СМІ. Дзя ку ю чы ім гра мад скасць што-

дзён на зна ё міц ца з вы ні ка мі раз віц ця 

і бу даў ніц тва Уз бро е ных Сіл на шай 

кра і ны. Твор чае май стэр ства 

і са праўд ны па тры я тызм — 

най леп шыя якас ці бе ла рус-

ка га жур на ліс та.

Як за ўва жыў мі ністр ін-

фар ма цыі Аляк сандр КАР-

ЛЮ КЕ ВІЧ, ста рон кі га зет, 

пры све ча ныя роз ным ас пек-

там жыц ця дзей нас ці Уз бро-

е ных Сіл, чы та юць ва ўсёй 

кра і не. «Тыя тэ ле ві зій ныя і 

ра дый ныя пра гра мы, якія 

ма юць доб рыя шмат га до-

выя тра ды цыі, з якіх гля дач 

і ра дыё слу хач да вед ва ец ца 

пра сён няш нія па дзеі, пра подз ві гі, якія 

здзяйс ня юц ца сал да та мі на шых Уз-

бро е ных Сіл, без умоў на, пры цяг ва юць 

ува гу, — пе ра ка на ны мі ністр. — Ха це-

ла ся б, каб гэ тая тэ ма і на да лей за ста-

ва ла ся га лоў най у пла не вы ха ван ня 

на сель ніц тва і жур на лісц кіх зно сін з 

чы та чом».

Ул. інф



Ве дай на шых!Ве дай на шых!  

СЛО ВА МІ ПА ТРЫ Я ТЫЗ МУ
Што год бе ла рус кай ар міі ў ся рэд нім пры свя ча ец ца 

звыш трох ты сяч пуб лі ка цый у дру ку, ка ля 150 га дзін тэ ле- і 80 ра дыё эфі ру

Уз бро е ным Сі лам — 100 га доўУз бро е ным Сі лам — 100 га доў  

ДО НАР БЯС ПЕ КІ Ў ЕЎ РО ПЕ
Кам пакт ная, ма біль ная, вы со ка пад рых та ва ная і доб ра асна шча ная ар мія, 

здоль ная су праць дзей ні чаць но вым вы клі кам і па гро зам
Та кой у най блі жэй шы 

час ба чыц ца га лоў ная 

мэ та раз віц ця і бу даў-

ніц тва Уз бро е ных Сіл 

Бе ла ру сі, аб чым пад-

час прэс-кан фе рэн цыі 

па ве да міў мі ністр аба-

ро ны ге не рал-лей тэ-

нант Анд рэй РАЎ КОЎ.

Тое, што ў тэх ніч ным 

пла не бе ла рус кая ар мія 

на бы вае но вы твар, на шы 

ка рэс пан дэн ты аса біс та не 

раз пе ра кон ва лі ся. Апош нім 

ча сам у вой скі што год трап-

ляе ў ся рэд нім 25 но вых 

узо раў уз бра ен ня і ва ен най 

тэх ні кі. Пры чым у аб наў лен-

ні пар каў во ін скіх час цей і 

злу чэн няў ак тыў на ўдзель-

ні чае і ай чын ны ва ен на-пра-

мыс ло вы комп лекс.

Па сло вах кі раў ні ка ва ен-

на га ве дам ства, асноў ныя 

на ма ган ні ў раз віц ці су час-

най ар міі за ся ро джа ны не 

толь кі на пе ра ўзбра ен ні 

вой скаў, а і на ра шэн ні за-

дач па ап ты мі за цыі ба я во га 

коль кас на га скла ду, за ха-

ван ні кад ра ва га па тэн цы-

я лу, па вы шэн ні ўзроў ню 

ўкам плек та ва нас ці вай ско-

вых час цей і злу чэн няў.

Стаў ка ро біц ца на па вы-

шэн не ма біль нас ці, на рошч-

ван не аг ня вой ма гут нас ці, 

ска ра чэн не тэр мі ну га тоў-

нас ці да вы ка нан ня за дач 

вай ско вы мі час ця мі і пад-

раз дзя лен ня мі. Без умоў на, 

удас ка наль ваць сваю ба я вую 

пад рых тоў ку на шы вай скоў-

цы пра цяг нуць на шмат лі кіх 

ву чэн нях і ме ра пры ем ствах. 

У пры ват нас ці, пад час пра-

вя дзен ня ка манд на-штаб ной 

кам п'ю тар най гуль ні, якая сё-

ле та прой дзе ўпер шы ню.

У ме жах прэс-кан фе рэн-

цыі за кра нуў мі ністр і рэ-

за нанс ную кры мі наль ную 

спра ву, звя за ную з гі бел лю 

сал да та тэр мі но вай служ бы 

Аляк санд ра Кор жы ча. «На-

ват адзін ка выя вы пад кі гі бе лі 

лю дзей — гэ та тра ге дыя, — 

пад крэс ліў Анд рэй Раў коў. — 

Ня гле дзя чы на не спры яль-

ныя тэн дэн цыі ў якас ных ха-

рак та рыс ты ках мо ла дзі, ле-

тась су іцыд здзейс ні лі трое 

сал дат тэр мі но вай служ бы. 

Для па раў на ння: у 1995 го дзе 

за фік са ва на 42 фак ты са ма-

за бой ства».

Мі ні мі за ваць не ста тут ныя 

ўза е ма ад но сі ны ў вой сках 

ця пер да па мо жа па вы ша-

ны кант роль за аса бо вым 

скла дам. Ка ман дзі ры, якія 

па пя рэдж ва юць пра ва па ру-

шэн ні, бу дуць за ах воч вац ца. 

Тыя, хто па спра буе скрыць 

па доб ныя фак ты, ім гнен на 

па кі нуць зай ма е мыя імі па-

са ды, а так са ма бу дуць пры-

цяг ну ты да ад каз нас ці, у тым 

лі ку кры мі наль най. Невы пад-

ко ва ў мно гіх пад раз дзя лен-

нях уста наў лі ва юц ца тэх ніч-

ныя срод кі ві дэа на зі ран ня. 

Але гэ та га не да стат ко ва: 

каб па збег нуць тра гіч ных 

вы пад каў у вой ску, трэ ба 

па вы шаць ма ты ва ва насць 

да пра хо джан ня ар мей скай 

служ бы, удас ка наль ваць 

сіс тэ му да пры зыў най пад-

рых тоў кі, прос та вы хоў ваць 

па тры ё таў.

— У ад па вед нас ці з ва ен-

на-па лі тыч най аб ста ноў кай 

у све це, у тым лі ку ў еў ра-

пей скім рэ гі ё не, Бе ла русь 

пас ля доў на рэа лі зоў вае ме-

ры, на кі ра ва ныя на за бес пя-

чэн не на цы я наль най бяс пе кі 

дзяр жа вы, якія на пра ця гу 

больш як двух дзе ся ці год-

дзяў да зва ля юць за хоў ваць 

у кра і не мір, ста біль насць і 

зго ду, — пе ра ка на ны мі ністр 

аба ро ны. — Ме на ві та на ша 

кра і на з'яў ля ец ца до на рам 

бяс пе кі на Еў ра пей скім кан-

ты нен це, што пры зна на між-

на род най су поль нас цю. Бе-

ла русь не раз гля дае ні ад ну 

з дзяр жаў у якас ці пра ціў ні-

ка. Каб іх не бы ло і на да лей, 

рэа лі зу ец ца мі ра лю бі вая 

шмат век тар ная знеш няя 

па лі ты ка і ад на ча со ва ўдзя-

ля ец ца пры яры тэт ная ўва га 

пы тан ням ва ен най бяс пе-

кі дзяр жа вы, бу даў ніц тва і 

раз віц ця Уз бро е ных Сіл, якія 

з'яў ля юц ца най важ ней шым 

фак та рам стрым лі ван ня ад 

спроб раз мо вы з на шай кра-

і най з па зі цыі сі лы.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА 
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За няц ца гім нас ты кай і на рэш це на ву чыц ца ма ля ваць...
У Мін ску з'я ві ла ся но вая пра сто ра для па жы лых лю дзей

Учо ра прак тыч на ў са-

мым цэнт ры ста лі цы 

ад крыў ся Цэнтр ак тыў-

на га даў га лец ця. Тут 

пен сі я не ры змо гуць 

ці ка ва ба віць час і на-

вед ваць роз ныя аду ка-

цый ныя кур сы.

Мін ча не ва ўзрос це за 

50 пры жа дан ні змо гуць 

на ву чыц ца тут ас но вам 

прад пры маль ніц тва і ланд-

шафт на му ды зай ну, за сво-

іць кам п'ю тар ныя тэх на ло гіі 

і сцэ ніч нае май стэр ства, а 

так са ма яшчэ шмат ча го. 

У Цэнт ры бу дуць пра ца ваць

шко ла па пра вах па цы ен таў, 

тан ца валь ная гру па, сек цыя 

па ту рыз ме, раз на стай ныя 

твор чыя май стэр ні. Пла-

ну ец ца чы таць лек цыі пра 

зда роўе і пра фі та тэ ра пію, 

бу дуць пра хо дзіць за ня ткі 

па арт-тэ ра піі, ар га ні зоў вац-

ца са цы яль ныя ту рыс тыч-

 ныя па езд кі і мно гае ін шае — 

з больш чым 50 кі рун каў 

са май раз на стай най дзей-

нас ці кож ны змо жа вы браць 

са бе за ня так па гус ту.

Цэнтр раз мяс ціў ся ў бу-

дын ку па чат ку ХІХ ста год дзя, 

у якім ра ней бы ла жа но чая 

яў рэй ская гім на зія, так са-

ма ў свой час у гэ тым до ме 

жыў пісь мен нік Ян ка Маўр. 

Як ад зна чае адзін з кі раў ні-

коў Цэнт ра ак тыў на га даў га-

лец ця Дзміт рый Клім ко віч, 

у най блі жэй шай бу ду чы ні ў 

пла нах ар га ні за та раў — ад-

на віць поў ную гіс то рыю гэ та-

га до ма, зра зу ме ла, з пры-

цяг нен нем да гэ тай пра цы і 

па жы лых мін чан — гас цей і 

на вед валь ні каў Цэнт ра.

З 13 па 15 лю та га ў Цэнт-

ры прой дуць дні ад кры-

тых дзвя рэй — мін чан ва 

ўзрос це за 50 за пра ша юць 

на ве даць проб ныя за ня ткі, 

за пі сац ца на ўпа да ба ны 

курс, а так са ма афор міць 

бяс плат ную ін фар ма цый-

ную пад піс ку на рэ гу ляр ныя 

пра гра мы.

Цэнтр ак тыў на га даў га-

лец ця раз мяс ціў ся па ву лі-

цы Мяс ні ко ва, 76.

Свят ла на БУСЬ КО




