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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ПРЭМ' ЕР-МІ НІСТР ЭФІ О ПІІ ПА ДАЎ У АД СТАЎ КУ

Кі раў нік ура да Эфі о піі Хай ле-

ма ры ям Дэ са лень па даў пра шэн не 

аб ад стаў цы. Аб гэ тым па ве да мі ла 

дзяр жаў нае ра дыё Fana. 53-га до вы 

Дэ са лень у ве рас ні 2012 го да за няў 

па са ду прэм' ер-мі ніст ра і стар шы ні 

ка а лі цыі «Рэ ва лю цый на-дэ ма кра-

тыч ны фронт эфі оп ска га на ро да». Да гэ туль ён быў на мес ні-

кам прэм' ер-мі ніст ра і ад на ча со ва мі ніст рам за меж ных спраў 

Эфі о піі, па ве дам ляе «Сінь хуа». Як вя до ма, з ве рас ня мі ну ла га 

го да ў пры гра ніч ных ра ё нах у шта тах Аро мія і Са ма лі ад бы лі ся

бес па рад кі, па звест ках ста тыс ты кі на ка нец мі ну ла га го да, 

у вы ні ку су тык нен няў больш за 900 тысяч ча ла век за ста лі ся 

без пры тул ку. У апош нія га ды сі ту а цыя ў Эфі о піі не ста біль-

ная, па ста ян на пра хо дзяць пра тэс ты і дэ ман стра цыі ў роз ных 

ра ё нах, у пры ват нас ці з-за не за да во ле нас ці на сель ніц тва па-

лі ты кай ура да.

ВЫ ЯЎ ЛЕ НЫ НО ВЫ СУ ПЕР ВУЛ КАН, ЯКІ МО ЖА 
ЗА БРАЦЬ ЖЫЦ ЦІ 100 МІЛЬ Ё НАЎ ЧА ЛА ВЕК

Ге о ла гі з уні вер сі тэ та Ко бэ ад кры лі ка ля бе ра гоў Япо ніі су-

пер вул кан, які змя шчае 34 ку біч ныя кі ла мет ры маг мы і ў вы пад-

ку вы вяр жэн ня здоль ны за браць жыц ці 100 міль ё наў ча ла век, 

пі ша «РІА На ві ны» са спа сыл кай на да сле да ван не ча со пі са 

Scіentіfіc repots. Ад зна ча ец ца, што вы вяр жэн не гэ та га вул ка на 

7,3 тыс. га доў та му пры вя ло да зні шчэн ня цы ві лі за цыі на поўд-

ні Япо ніі. Вы ву чыў шы кра тэр су пер вул ка на, на ву коў цы вы яві лі 

ку пал ра ды у сам 10 кі ла мет раў і вы шы нёй 600 мет раў, на поў-

не ны маг май. Аў та ры да сле да ван ня так са ма пра ана лі за ва лі 

ня роў на сці мар ско га дна ў ра ё не вул ка на і зра бі лі вы сно вы, што 

ку пал вул ка на рас це. На іх дум ку, гэ ты факт свед чыць аб маг-

чы мас ці ма гут на га вы вяр жэн ня, якое вы клі ча цу на мі, здоль нае 

да сяг нуць уз бя рэж жа Кі тая, Паўд нё вай і Паў ноч най Аме ры кі. 

Пры та кім сцэ на рыі раз віц ця па дзей, у па вет ра бу дзе вы кі ну-

ты аб' ём по пе лу, здоль ны пры вес ці да «вул ка ніч най зі мы» на 

не ка то рых тэ ры то ры ях Япо ніі. На ву коў цы, ад нак, па спя ша лі ся 

су па ко іць жы ха роў, па ве да міў шы, што ве ра год насць та ко га 

зы хо ду скла дае 1 %.

У БЕР ЛІ НЕ СТАР ТА ВАЎ КІ НА ФЕС ТЫ ВАЛЬ
Ста лі ца Гер ма ніі на дзе сяць 

дзён ста ла су свет най ста лі цай 

кі но. У га лоў ным кон кур се «Бер-

лі на ле» ўдзель ні чае 19 філь маў, 

а ўся го ў межах фо ру му бу дзе 

па ка за на больш як 400 сту жак. 

Бер лін скі фес ты валь ад кры вае 

се зон кі на фо ру маў. «Бер лі на ле» пра во дзіц ца ўжо 68-ы раз. 

На ад крыц ці быў па ка за ны фільм Уэ са Ан дэр са на «Са ба чы 

вост раў».

З на го дыЗ на го ды  

ЦІ ЛЁГ КА 
СКА ЗАЦЬ 
«ДА РУЙ»?

Тра ды цыя рабіць гэта ў апош ні дзень пе-

рад па чат кам Вя лі ка га пос ту, каб усту піць 

у яго чыстым і пакаянным, існуе не вы-

падкова. Пры чым пра ба чэн ня про сяць не 

толь кі ў тых, ка го доб ра ве даюць ды тры-

маюць «зуб», а на ват і ў не зна ё мых. 

Зда ец ца, ні чо га ня ма пра сцей, чым ска-

заць «Да руй мне». Але вель мі шмат вы пад-

каў, ка лі ча ла ве ку неш та пе ра шка джае — 

гор дасць, іл жы вая ўпэў не насць у тым, што 

толь кі яго мер ка ван не пра віль нае... Дык ці 

лёг ка ска заць «да руй»? Ці лёг ка да ра ваць 

са мо му?

Га лі на БЯ ЛЯ Е ВА, за вуч ма гі лёў скай ся рэд-

няй шко лы № 34:

— Да ра ваць — значыць пе ра па ку та ваць. Лёг-

ка пра сіць пра ба чэн ня та ды, ка лі та бе гэ та не 

важ на. Але як да ра ваць бліз ка му ча ла ве ку, на-

прык лад, пад ман? З ча сам, маг чы ма, ду шэў ны 

боль прой дзе, але рас ко лі на ў ад но сі нах за ста-

нец ца. Па гля дзі це, коль кі ва кол ся мей ных пар, 

якія пас ля хат ніх кан флік таў за ха ва лі ад но сі ны, 

але не пе ра ста юць аб ві на вач ваць ад но ад на го ў 

бы лых крыў дах. Ёсць вель мі доб рая прыт ча пра 

ва зу, якая, па куль цэ лая, пры го жая, а ка лі ра за-

б'ец ца, пе ра тва ра ец ца ў гру ду ас кеп каў. І на ват, 

ка лі іх скле іць, той пры га жос ці ўжо не атры ма ец-

ца. Як мож на неш та да ра ваць, ка лі вусны шэп-

чуць «пра бач», а ду ша су пра ціў ля ец ца?

Ігар МАР ЗА ЛЮК, стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы:

— Ка лі зы хо дзіць з хрыс ці ян ства, трэ ба ву-

чыц ца да ра ваць. Але я ні ко лі не змог бы чыс-

та па-ча ла ве чы да ра ваць та му, хто здрадж вае 

Ра дзі ме і ро біць біз нес на дзе цях. Усё ас тат няе 

мож на зра зу мець. Ча ла век мо жа ўпа сці, здзейс-

ніць зла чын ства, што за ўгод на. Усе мы па да ем, 

у за па ле мо жам зра біць неш та дрэн нае. Ба бу-

ля і дзя ду ля ву чы лі мя не, што трэ ба па спець 

ска заць «да руй» — прычым яшчэ ка лі ча ла век 

жы вы. Чым ра ней мы гэ та ўсвя до мім, тым лепш.

Асаб лі ва гэ та праб ле ма ва ўза е ма ад но сінах дзя-

цей і баць коў, са мых бліз кіх лю дзей. Ка лі ты ма-

ла ды, бес кам пра міс ны, та бе зда ец ца, што баць кі 

са ста рэ лі, усё ро бяць не так, а ка лі пад рас та еш, 

ад бы ва ец ца пе ра ацэн ка каш тоў нас цяў. Са мым 

бліз кім лю дзям трэ ба заў сё ды ка заць «да руй». 

Бо так ма ла лю дзей, якія лю бяць нас прос та 

так. У мя не вы бух ны тэм пе ра мент, я ве даю свае 

хі бы, не дас ка на лас ці, але, пры нам сі, ка лі я ад чу-

ваю, што па крыў дзіў ча ла ве ка, я дзе сяць ра зоў 

па спра бую вы ра шыць гэ тую праб ле му. Са мае 

страш нае па крыў дзіць прос та так, ні за што.

Анд рэй КУП ЦОЎ, про та і е рэй ка фед раль-

на га Пра аб ра жэн ска га са бо ра Ма гі лё ва:

— Ка лі ў Гос па да спы та лі ся, як пра віль на ма-

ліц ца, ён па кі нуў ма літ ву «Ой ча наш», яе яшчэ 

на зы ва юць ка рот кае Еван гел ле. І ў ёй ёсць сло-

вы «і да руй нам даў гі на шы, як і мы да ру ем даў-

жні кам на шым». Ка лі мы не бу дзем да ра ваць 

грэх ка мусь ці, дык і Бог не бу дзе нам. Вя до ма,

прабачаць аб стракт на му ча ла ве ку лёг ка, а вось 

на тых, хто по бач зна хо дзіц ца, час цей за ўсё спа-

га ня юць зло. Та му важ на пра сіць пра ба чэн ня ў 

іх і ва ўсіх. На вош та пра сіць? Для та го, каб Бог 

нам да ра ваў і не бы ло ні я кай крыў ды. Каб мы 

не звяз ва лі ся бе па ру ках і на гах. Не здар ма ка-

жуць, што на па крыў джа ных ва ду во зяць. Во раг 

ро ду ча ла ве ча га д'я бал хо ча, каб мы пра ца ва-

лі на яго. Ка лі мы па крыў джа ныя, з гне вам не 

мо жам спра віц ца, зна чыць не мо жам тва рыць 

да бро, лю біць. Мы страч ва ем шмат энер гіі, якую 

нам дае Бог. Гэ та тая сі ла, якая да па ма гае нам 

пе ра адо лець усе важ ныя жыц цё выя сі ту а цыі. 

У Гос па да спы та лі ся: «Коль кі ра зоў мож на да ра -

ваць свай му бра ту? Сем хо піць?», Ён ад каз ваў: 

«Не, сем ра зоў па сем дзе сят — да бяс кон цас ці 

трэ ба да ра ваць свай му бліж ня му бра ту». Свя тыя 

ай цы за клі ка лі: пры мі ры ся, па куль не зай шло 

сон ца, каб за хо дзя чае сон ца не за ста ла ця бе 

ў гне ве.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



Дзя ку ю чы за ла то му алім-

пій ска му ме да лю Ган ны 

Гусь ко вай, збор ная Бе-

ла ру сі ўзня ла ся на 12-ю 

па зі цыю ў агуль на ка манд-

ным за лі ку.

Шан цы пра су нуц ца вы шэй, 

вя до ма, яшчэ ёсць. У пят ні цу 

бе ла рус кія спарт сме ны акра-

мя фрыс тай ла, вы сту пі лі ў спа-

бор ніц твах па гор ных лы жах, 

кань ка беж ным спор це і лыж-

ных гон ках.

Ма ры на Зу е ва за ня ла 7-е 

мес ца на дыс тан цыі 5000 м, 

вы нік бе ла рус кі — 7 хві лін 

04,41 се кун ды. На га да ем, да 

гэ та га Ма ры на бы ла 11-й на 

дыс тан цыі 3000 м і атры ма ла 

дыс ква лі фі ка цыю на 1500 м. 

Ма рыя Шка на ва ў сла ла ме 

ста ла 28-й, а Юрый Да ні лач кін 

у су пер гі ган це здо леў пад няц-

ца толь кі на 42-і ра док вы ні ко-

ва га пра та ко ла.

Згод на са спа бор ніц кай пра-

гра май лыж ных го нак, у пят ні цу 

ў Пхёнч ха не ад бы ла ся муж-

чын ская ін ды ві ду аль ная гон ка

з раз дзель на га стар ту на 15 км.

Най леп шым з бе ла ру саў стаў 

Мі ха іл Ся мё наў — 40-е мес ца, 

Юрый Аста пен ка раз мяс ціў ся 

на 55-й па зі цыі ў вы ні ко вым 

пра та ко ле, Аляк сандр Во ра-

наў — на 73-й.

На вы хад ных бе ла рус кім ба-

лель шчы кам вар та зноў звяр-

нуць сваю ўва гу на бія тлон і 

фрыс тайл, дзе ў на шых спарт-

сме наў за хоў ва юц ца шан цы на 

за ва я ван не ўзна га род. Сён ня 

ў лыж ных акра ба таў прой-

дзе ква лі фі ка цыя (па ча так у 

14.00), дзе вы сту пяць Ан тон 

Куш нір, Ста ні слаў Глад чан ка і 

Мак сім Гус цік. У ня дзе лю, спа-

дзя ём ся, з удзе лам бе ла ру саў 

ад бу дзец ца фі нал, ён пач нец-

ца так са ма ў 14.00.

Апош нія ін ды ві ду аль ныя 

гон кі на Алім пі я дзе-2018 прой-

дуць у бія тла ніс таў, сён ня на 

дыс тан цыю з ма са вым стар-

там вый дуць дзяў ча ты, гэ та

пра ва за ва я ва лі — Да р'я До м-

ра ча ва, На дзея Скар дзі на і 

Іры на Крыў ко. Заўт ра та кі ж 

від пра гра мы ад бу дзец ца ў 

муж чын.

Сён ня на гар на лыж ную тра-

су вый дзе Ма рыя Шка на ва (су-

пер гі гант), заўт ра — Юрый Да-

ні лач кін (гі ганц кі сла лам). Пра-

гра му лыж ных го нак у ня дзе лю 

пра цяг нуць эс та фе ты 4х10.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

БА РАЦЬ БА ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

З мо ман ту стар ту Алім пій скіх гуль-

няў у Паўд нё вай Ка рэі прай шоў роў-

на ты дзень. Кож ны дзень у ду шах 

бе ла рус кіх ба лель шчы каў цеп лі ла ся 

на дзея. Спа чат ку яна ўскла да ла ся на 

ка ман ду па бія тло не, а ка лі ў ба раць-

бу ўсту пі лі фрыс тай ліс ты, пе рай шла 

на іх. Пе рай шла не здар ма, бо па да-

печ ныя Мі ка лая Ка зе кі ўжо 20 га доў 

за пар не па кі да юць кра і ну без алім-

пій скіх ме да лёў. Аляк сей Гры шын, 

Дзміт рый Да шчын скі, Ан тон Куш нір

і Ала Цу пер пры во зі лі ме да лі «бе лых» 

Гуль няў у мі ну лыя га ды, учо ра за-

ла ты мі лі та ра мі ў гэ ты спіс сваё імя 

ўпі са ла Ган на Гусь ко ва.

У чац вер бе ла рус кі доб ра прай шлі ква-

лі фі ка цыю, па ка заў шы скла да ныя скач кі і 

да пус ціў шы ня шмат па мы лак, Ган на Гусь-

ко ва з пер шай жа спро бы прай шла ад бор, 

а Ала Цу пер зра бі ла гэ та дру гім скач ком. 

Ужо ўчо ра ў пер шай спро бе вы ра шаль-

на га эта пу Ган на па ка за ла най леп шы 

вы нік — 94,15 ба ла, у дру гой пры пры-

зям лен ні да кра ну ла ся ру кой да схі лу, дзя-

ку ю чы ча му яе абы шлі дзве кі та ян кі Сінь 

Чжан і Фань юй Кун. Ад нак у вы ра шаль най 

спро бе Гусь ко ва зноў пра дэ ман стра ва ла 

свае най леп шыя якас ці, за ра біў шы за ла-

 тую ад зна ку — 96,14. Алім пій ская чэм -

пі ён ка Со чы-2014 Ала Цу пер, на жаль, спы-

 ні ла ся за крок ад п'е дэс та ла, за ня ўшы 4-е 

мес ца з вы ні кам 59,94 ба ла. Пас ля та го, 

як ар га ні за та ры вы ве лі на эк ран ацэн ку і 

мес ца бе ла рус кі, Аня не змаг ла стры маць 

слёз і вы ста яць на на гах.

«За раз ня ма ні я кіх ду мак у га ла ве, 

яшчэ не ўсве дам ляю, што я алім пій ская 

чэм пі ён ка. Я прос та вый шла і зра бі ла ўсё, 

што ўмею. На пэў на ра зу мен не прый дзе 

кры ху паз ней. Скач кі сён ня атры ма лі ся цу-

доў ныя, я прос та аб стра га ва ла ся ад уся го. 

Мі ка лай Іва на віч абя цаў мне свой за плеч-

нік за ме даль, а за за ла тую ўзна га ро ду — 

не ве даю, як ён бу дзе раз ліч вац ца», — 

у сва ім жар таў лі вым сты лі пра ка мен та-

ва ла Гусь ко ва.

«Аня зра бі ла ўсё шы коў на. Яна доў га 

іш ла да гэ тай пе ра мо гі, шмат пра ца ва ла, 

асаб лі ва ў апош нія га ды, та му яе пос пех 

за ка на мер ны, — рас каз вае га лоў ны трэ-

нер збор най Бе ла ру сі па фрыс тай ле 

Мі ка лай КА ЗЕ КА. — Мы маг лі за ва я ваць 

і яшчэ ад ну ўзна га ро ду. Ала Цу пер вы-

кон ва ла вель мі скла да ныя скач кі, але ў 

той мо мант, ка лі па мы лі ла ся, я не да ваў 

да зво лу на па ча так вы ступ лен ня, па каз-

ваў гэ та зна ка мі, ад нак ды рэк тар спа бор-

ніц тваў уклю чыў тай мер, і Ала вы му ша на 

бы ла па чы наць. Ка лі б тро хі па ча ка лі, то, 

уліч ва ю чы па мыл кі кі та я нак, маг лі за ва я-

ваць яшчэ ад ну ўзна га ро ду».

Ган на Гусь ко ва на ра дзі ла ся ў Мін ску, 

баць кі пры вя лі яе ў фрыс тайл у сем га доў, 

ма ма Гусь ко вай зай ма ла ся мас тац кай гім-

нас ты кай, та му ве ра год насць та го, што 

дач ка абя рэ ме на ві та гэ ты від спор ту бы ла 

вя лі кая, ад нак та та Ані здо леў на ста яць 

ме на ві та на фрыс тай ле. Праз два га ды за-

ня ткаў Гусь ко ва ста ла ра біць пе ра ва ро ты ў 

па вет ры над ва дой, яшчэ праз год дзяў чы-

на ска ка ла ўжо на снег. «Мя не так за цяг ну-

 ла, што ні пра што акра мя фрыс тай ла я і не 

ду ма ла», — пры зна ва ла ся не як Гусь ко ва ў 

сва ім ін тэр в'ю «Звяз дзе».

Пер шы алім пій скі во пыт быў для Ган-

ны Гусь ко вай у Со чы, ад нак та ды ён стаў 

ня ўда лым, дзяў чы на не змаг ла ада брац-

ца ў фі нал спа бор ніц тваў і за ня ла толь кі 

21-е мес ца. «Ка лі шчы ра, я не ха чу на ват 

ус па мі наць пра яго, та ды я ўпа ла яшчэ ў 

ква лі фі ка цыі і вы бы ла з ба раць бы. Та му 

тол кам не зра зу ме ла, што гэ та за спа бор-

ніц твы і па спра ба ва ла не за цык лі вац ца на 

іх, ве да ла, што на пе ра дзе но выя ад каз-

ныя стар ты», — рас каз ва ла Аня.

Ня гле дзя чы на та кі не вы со кі вы нік пас-

ля 2014-га, ме на ві та Гусь ко ву ста лі на зы-

ваць пер шым ну ма рам бе ла рус кай жа но-

чай збор най па фрыс тай ле. Ад нак хут ка 

ад бы ла ся чар го вая ня ўда ча — паў ста лі 

праб ле мы са зда роў ем, Аня пе ра нес ла 

дзве апе ра цыі на ка ле не і пра пус ці ла 

прак тыч на ўвесь ле таш ні се зон.

А вось у ця пе раш нім спар тыў ная фор-

ма дзяў чы ны на бі ра ла аба ро ты з кож ным 

но вым стар там. Спа чат ку яна ўпэў не на 

вый гра ла лет ні тур нір у Швей ца рыі, а по-

тым з пе ра мо гі стар та ва ла і на ро зыг ры-

шы Куб ка све ту па лыж най акра ба ты цы 

ў кі тай скім Сак рэт-Гар дэ не. У агуль ным 

за лі ку Куб ка све ту Гусь ко ва ста ла дру гой, 

са сту піў шы толь кі кі та ян цы Сю Мен таа. Ці 

ду ма ла яна та ды, што га лоў ная пе ра мо га 

ча кае яе ў Пхёнч ха не?..

А ка лісь ці Гусь ко ва ма ры ла стаць 

жур на ліст кай. «Ча мусь ці вы ра шы ла, 

што да во лі ка му ні ка бель ная, лёг ка зна-

хо джу агуль ную мо ву з чу жы мі людзь мі. 

І, зна чыць, мне цал кам па ды дзе гэ тая 

пра фе сія. Праў да, апош нім ча сам ста ла 

за ўва жаць, што, да ючы ін тэр в'ю на ка ме-

ру, з цяж кас цю пад бі раю сло вы з-за хва-

ля ван ня. Але за да ваць пы тан ні, ду маю,

змаг ла б», — рас каз ва ла Гусь ко ва.

Яшчэ Ган на асо ба до сыць твор чая, яе 

це ла ўпры гож ва юць та ту і роў кі, на ад ной 

ру цэ ад люст ра ва на квет ка з пя ром, на дру-

гой — ман да ла і пу ма. Пер шы на цель ны 

ма лю нак дзяў чы на зра бі ла ў 17 га доў. Акра-

мя гэ та га ця пер ужо алім пій ская чэм пі ён-

ка лю біць фа та гра фа ваць і ма рыць шыць

адзенне. «Я ўжо на ват швей ную ма шын ку 

ку пі ла, але па куль ня ма ча су. Яшчэ вель мі 

па да ба ец ца фа та гра фа ваць, гэ та ней ка га 

ро ду мас тац тва. Ка лі ты за хоў ва еш мо ман-

ты прос та ва чы ма, гэ та, вя до ма, кру та, але 

неш та ў жыц ці па він на за ста вац ца на доў га. 

Адзі ны спо саб за ха ваць гэ та — фа та гра-

фіі. По тым пе ра гля даю іх і за хап ля ю ся, бо 

не маг чы ма ўсё ўклас ці ў па мяць. На огул, у 

жыц ці мя не ці ка вяць мно гія рэ чы, шмат чым 

я ха це ла б зай мац ца, але на ця пе раш ні мо-

мант ад да юся толь кі спор ту, фрыс тайл для 

мя не гэ та ўсё, гэ та маё жыц цё».

ПЕР ШЫ. ДОЎ ГА ЧА КА НЫ. ЗА ЛА ТЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


