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ЗША пры зна лі без аба рон насць 
пе рад гі пер гу ка вой збро яй Ра сіі і Кі тая

Злу ча ныя Шта ты не ва ло-

да юць маг чы мас ця мі для аба-

ро ны ад гі пер гу ка вой зброі, 

рас пра цоў ку якой вя дуць 

Ра сія і Кі тай. Та кая вы сно ва 

змя шча ец ца ў дак ла дзе га-

лоў на га кант роль на-рэ ві зій на-

га ор га на Кан грэ са ЗША — упраў лен ня па пад спра ва здач-

нас ці ўра да, па ве да міў тэ ле ка нал Fox News. «Кі тай і Ра сія 

вя дуць ра бо ты па ства рэн ні гі пер гу ка вой зброі, па коль кі 

яе хут касць, вы шы ня дзе ян ня і ма неў ра насць да зва ля юць 

абы сці боль шасць сіс тэм про ці ра кет най аба ро ны і яна мо жа 

ўжы ва цца для ўзмац нен ня маг чы мас цяў на ня сен ня ўда раў 

вя лі кай да лё кас ці з вы ка ры стан нем як звы чай на га, так і 

ядзер на га ўзбра ен ня. Мер про ці дзе ян ня гэ та му ця пер ня-

ма», — ад зна ча ец ца ў спра ва зда чы. Ра ней мі ністр аба ро ны 

ЗША Джэймс Мэ ціс за яў ляў, што рас пра цоў ка гі пер гу ка вой 

зброі і срод каў аба ро ны ад яе ста лі для ўзбро е ных сіл ЗША 

на да дзе ным эта пе га лоў ным пры яры тэ там. Пры гэ тым 

кі раў нік Стра тэ гіч на га ка ман да ван ня ўзбро е ных сіл ЗША 

ге не рал Джон Хайт ад зна чаў, што Ра сія і Кі тай апя рэдж-

ва юць Злу ча ныя Шта ты па шэ ра гу кі рун каў рас пра цоў кі 

гі пер гу ка вой зброі. У каст рыч ні ку пер шы на мес нік мі ніст-

ра аба ро ны ЗША Па трык Ша на хан па ве да міў аб тым, што 

Злу ча ныя Шта ты ак тыў на пра цу юць над ства рэн нем гі пер-

гу ка вых уз бра ен няў і пач нуць пра во дзіць іх вы пра ба ван ні 

хут чэй, чым та го мож на бы ло ча каць.

Скла дзе ны рэй тынг кра ін све ту 
па ўзроў ні даб ра бы ту

Экс пер ты кан са лтын га вай кам па ніі BCG скла лі рэй тынг 

кра ін з са мы мі вы со кі мі па каз чы ка мі ін дэк са даб ра бы ту 

па вы ні ках 2018 го да. Пер шае мес ца за ня ла Нар ве гія 

з ва ла вым на цы я наль ным да хо дам (ВНД) на ду шу на-

сель ніц тва 82 390 до ла раў. На дум ку экс пер таў кам па ніі, 

гэ та скан ды наў ская дзяр жа ва мае раз ві тую зме ша ную 

эка но мі ку, па спя хо вую сель скую гас па дар ку, вель мі вы-

со кі ўзро вень жыц ця ў па раў на нні з ін шы мі еў ра пей скі мі 

кра і на мі і пра ду ма ную сіс тэ му са цы яль на га за бес пя чэн ня,

пе рад ае vestіfіnance.ru. Дру гое мес ца ў Швей ца рыі (ВНД — 

81 240 до ла раў). З-за не вя лі кай тэ ры то рыі кра і ны і 

вы со кай спе цы я лі за цыі пра цы клю ча вы мі эка на міч ны мі 

рэ сур са мі тут з'яў ля юц ца пра мыс ло васць і ган даль. Пры

гэ тым кра і на — лі дар па ачыст цы зо ла та, а яе эка но мі ка — 

ад на з най больш ста біль ных у 

све це. За мы кае пер шую трой ку 

Іс лан дыя (ВНД — 56 790 до ла-

раў). У гэ тай кра і не ак тыў на раз-

ві ва юц ца бія тэх на ло гіі, ту рызм, 

бан каў скі біз нес і ін фар ма цый-

ныя тэх на ло гіі. Акра мя та го, ад-

бы ва ец ца ін тэн сіў ная ды вер сі фі ка цыя пра мыс ло вас ці на 

асно ве тан най ад наў ляль най энер гіі. Так са ма ня даў на 

ўрад Іс лан дыі аб вяс ціў аб маш таб най пра гра ме па бу даў-

ніц тве алю мі ні е вых за во даў. У топ-10 кра ін све ту з са мым 

вы со кім даб ра бы там так са ма ўвай шлі Люк сем бург, Да нія, 

Шве цыя, Сін га пур, Фін лян дыя, Аў стрыя і Ні дэр лан ды.

Пе кін скі За ба ро не ны го рад 
стаў са мым на вед валь ным му зе ем све ту

За ба ро не ны го рад, ко-

ліш няя ім пе ра тар ская зі-

мо вая рэ зі дэн цыя, а ця пер 

комп лекс Гу гун («Ста ра-

жыт ны па лац»), стаў са-

мым на вед валь ным му зе-

ем све ту. Як па ве да мі ла 

Цэнт раль нае тэ ле ба чан не 

Кі тая, на мі ну лым тыд ні ён пры няў 17-міль ён на га сё-

лет ня га на вед валь ні ка, што на 6,25 пра цэн та больш за 

па каз чык мі ну ла га го да. Па да ных ад мі ніст ра цыі му зея, 

най боль шую част ку гас цей скла да юць прад стаў ні кі мо-

ла дзі да 30 га доў — да гэ тай ка тэ го рыі ад но сіц ца ка ля 

40 пра цэн таў на вед валь ні каў, яшчэ ка ля 24 пра цэн таў 

пры па дае на лю дзей ва ўзрос це ад 30 да 40 га доў. За-

ба ро не ны го рад аб ме жа ваў мак сі маль ную коль касць 

на вед ван няў да 80 ты сяч ча ла век у дзень. Гэ тая ме ра 

дзей ні чае ўжо на пра ця гу двух з па ло вай ме ся цаў для 

та го, каб га ран та ваць за ха ва насць ар хі тэк ту ры і экс па на-

таў му зея. У гэ тым го дзе асаб лі вую па пу ляр насць ся род 

гас цей За ба ро не на га го ра да на бы лі ка ты, якія жы вуць 

на тэ ры то рыі ім пе ра тар скай рэ зі дэн цыі. Па да ных ад мі-

ніст ра цыі, уся го па лац на ся ля юць больш за 200 жы вёл — 

яны вы кон ва юць ро лю свое асаб лі вых «на гляд чы каў», 

з які мі мно гія на вед валь ні кі лю бяць зра біць па мят нае 

сэл фі і вы клас ці фо та ў са цы яль ныя сет кі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

З на го ды

ЛЁС 
ЦЭ ЛА ГА ПА КА ЛЕН НЯ!

Гэ ты мі дня мі Бе ла рус кі са юз жур на ліс-

таў свят куе 60-год дзе. Сло вы ўдзяч-

нас ці за шмат га до вую пра фе сій ную 

пра цу, уз на га ро ды і квет кі, аб дым кі і 

пры ві тан ні ста рых сяб роў, згад кі пра 

са мыя скла да ныя ча сы і го нар за пос-

пе хі ад но ад на го — вось толь кі не вя лі-

кія штры хі да свят ка ван ня.

З юбі ле ем твор чы са юз па він ша ваў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. Він ша ван не за чы таў на-

мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Ула дзі мір Жаў няк.

На ўра чыс тас ці, якая ад бы ва ла ся ў ак-

та вай за ле До ма прэ сы, не раз згад ва лі ся 

скла да ныя ча сы, ка лі, зда ра ла ся, га зе ты 

вы хо дзі лі з ры зы кай для жыц ця тых, хто іх 

ра біў. Пра гэ та на га даў і мі ністр ін фар ма-

цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ:

— Мож на зга даць імя Ула дзі мі ра Амель я-

 ню ка, Мі ха і ла Ба раш ка ва ды мно гіх ін шых 

рэ дак та раў, якія вы пус ка лі га зе ты пад поль-

на. А ўся го ў нашай кра і не ў час Вя лі кай Ай-

чын най вай ны вы хо дзі ла 162 га зе ты — гэ та 

ўні каль ны факт. Наш су поль ны гра мад скі 

твор чы са юз — гэ та ар га ні за цыя, якая па-

він на кан са лі да ваць нас з усі мі ка ле га мі. 

А яшчэ, са мае га лоў нае — кан са лі да ваць 

во пыт гра мад ства ў да сяг нен ні тых вы со кіх 

за дач, якія па він ны быць скі ра ва ны на гу-

ма ні тар нае раз віц цё на шай кра і ны, на той 

пра грэс, да яко га імк нём ся, на ідэі мі ра люб-

ства, якія пра гу ча лі на са мых роз ных мін скіх 

пля цоў ках і бы лі па цвер джа ны не толь кі сло-

ва мі, але і кан крэт ны мі дзе ян ня мі.

Стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за жур на-

ліс таў Ана толь ЛЕ МЯ ШО НАК (на фота) 

ад зна чыў:

— Для нас гэ та пры го жая да та. На сён-

няш ні дзень у Бе ла рус кім са ю зе жур на ліс-

таў 2268 сяб роў. Гэ та — моц ная ар мія, элі та 

бе ла рус кай жур на ліс ты кі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.

Але якія мо гуць быць пад-

лі кі? Усё толь кі па чы на-

ец ца... Пры клад на та кі 

на строй па на ваў у До ме 

кі но 17 снеж ня. Да та сім-

ва ліч ная і шчас лі вая: дзень 

на ра джэн ня бе ла рус ка га 

кі но су паў з фі на лам рэс-

пуб лі кан ска га кон кур су 

«На цы я наль ная кі на прэ мія 

Бе ла ру сі».

Стар шы ня жу ры кон кур су за-

гад чы ца ка фед ры лі та ра тур на-

мас тац кай кры ты кі фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ кі на кры тык 

Люд мі ла Са ян ко ва-Мель ніц кая 

ўпа чат ку на га да ла, што прэ мія 

вы спя ва ла ў ак тыў ных аб мер-

ка ван нях і спрэч ках, і ў гэ тай 

не абы яка вас ці так са ма ёсць 

доб ры знак для бе ла рус ка га 

кі но: «Кі на прэ і мя са праў ды па-

трэб на, та му што, з ад на го бо-

ку, бу дзе да ваць сты мул на шым 

кі не ма та гра фіс там, а з дру го га, 

аб' яд ноў ваць нас. Мне зда ец ца, 

што гэ тая прэ мія бу дзе жыць і 

за ва ёў ваць аў та ры тэт, ка лі здо-

лее стаць мак сі маль на спра вяд-

лі вай і сум лен най».

Сё ле та на ўдзел у кон кур се 

па сту пі ла 167 за явак. Па вы ні-

ках пер ша га ту ра бы ло абра на 

112 удзель ні каў. Але шмат хто 

ад зна чаў, што на са мрэч коль-

касць філь маў, якія бы лі зня-

тыя ў Бе ла ру сі за апош ні час і 

маг лі б раз гля дац ца ў кон кур се, 

знач на боль шая, як і боль шай 

маг ла б быць пры сут насць ра-

бот не за леж ных сту дый. А тое, 

што ў іх ёсць шанц быць за ўва-

жа ны мі і ад зна ча ны мі, ця пер 

зра зу ме ла. Пер шую ў гіс то рыі 

На цы я наль ную прэ мію за «Най-

леп шы іг ра вы фільм» атры ма ла 

кар ці на не за леж ных кі на ства-

раль ні каў «Унут ры ся бе» (рэ-

жы сёр Сяр гей Та лы баў).

Сваю квет ку-прэ мію ў на мі-

на цыі «Най леп шая рэ жы сёр ская 

ра бо та» атры маў Аляк сандр Ані-

сі маў за фільм «Сля ды на ва дзе» 

(вы твор часць сту дыі «Бе ла русь-

 фільм»). Стужка, што рас каз вае 

аб пра цы мі лі цыі ў пас ля ва ен ныя 

га ды, ства ралася ў скла да ных 

умо вах, рас тлу ма чыў рэ жы сёр: 

уся го за ча ты ры ме ся цы, а кі но 

так зды мац ца не па він на. О цуд! 

Подз віг зды мач най гру пы быў 

ад зна ча ны: уся го 13 на мі на цый 

у пер шым рэс пуб лі кан скім кон-

кур се «На цы я наль ная кі на прэ мія 

Бе ла ру сі». У васьмі з іх мас тац-

кі фільм ад зна ча ны пе ра мо га мі. 

Акра мя рэ жы сё ра, быў ад зна ча-

ны Дзміт рый Рудзь — «Най леп-

шая апе ра тар ская ра бо та», і ад-

ра зу два вы ка наў цы муж чын скіх 

ро ляў: Пётр Юр чан коў за вы ка-

нан не най леп шай га лоў най муж-

чын скай ро лі ад зна ча ны па смя-

рот на, Ар цё ма Ку рэ ня жу ры вы-

лу чы ла ў на мі на цыі «Най леп шы 

дэ бют у кі но». Свае ста ту эт кі 

атры ма лі мас так па кас цю мах у 

філь ме «Сля ды на ва дзе» На тал-

ля Сар да ра ва, кам па зі тар Вік тар 

Ка пыць ко, што ства рыў му зы ку. 

Воль га Ра шэт ні ка ва за бяс пе чы-

ла най леп шы ман таж, Ула дзі мір

Су ха до лаў стаў най леп шым 

гу ка рэ жы сё рам.

Фільм «Сля ды на ва дзе» 

маг ла па гля дзець да во лі шы ро-

кая аў ды то рыя: яго па каз ва лі па 

тэ ле ба чан ні. Але за най леп шы 

тэ ле се ры ял у іг ра вой фор ме 

пра ду гле джа на асоб ная ўзна-

га ро да, і яе атры маў рэ жы сёр 

шмат се рый на га філь ма «Ой, 

ма-мач-кі!-2» Іван Паў лаў, ад-

 зна чыў шы, што кі но — гэ та ўсё ж 

ка манд ная гуль ня. Ад ным з

асноў ных гуль цоў у гэ тай ка-

ман дзе ста ла ар тыст ка Ве ра 

Па ля ко ва-Ма кей. Жу ры пры су-

дзі ла ёй на цы я наль ную прэ мію 

за вы ка нан не най леп шай га-

лоў най жа но чай ро лі.

Вы ка наў цу най леп шай жа-

но чай ро лі дру го га пла на так-

са ма за ўва жы лі ў тэ ле се ры я ле: 

Ва лян ці на Гар цу е ва ад зна ча на 

за пра цу ў філь ме «Снай пер. 

Афі цэр СМЕРШ». Ак цёр Вік-

тар Ва сіль еў, стар шы ня Са ю за 

кі не ма та гра фіс таў Бе ла ру сі,

атры маў сваю ста ту эт ку На цы я -

наль най кі на прэ міі Бе ла ру сі

за най леп шую муж чын скую 

ро лю дру го га пла на, вы ка на-

ную ў тэ ле філь ме «Вок ны до ма 

твай го».

Ся род ка рот ка мет раж ных 

філь маў ад зна ча ны «Апош ні 

шанц» рэ жы сё ра Іга ра Ва сіль-

е ва. З пе ра мо гай у на мі на цыі 

«Най леп шы фільм у не іг ра-

вой фор ме» трэ ба він ша ваць 

На стас сю Мі ра шні чэн ку, рэ жы-

сё ра яшчэ ад ной не за леж най 

стуж кі «Дэ бют». Тры ўзна га ро-

ды атры ма лі твор цы-ані ма та ры, 

пры чым дзве з іх — у на мі на-

цы ях, дзе кан ку ры ра ваць да-

вя ло ся з ра бо та мі як іг ра вы мі, 

так і да ку мен таль ны мі. У вы ні ку 

ўзна га ро да за най леп шы сцэ-

на рый — у Дзміт рыя Яку то ві ча 

за пра цу над стуж кай «Ба я вая 

ма шы на». Най леп шую ра бо ту 

мас та ка-па ста ноў шчы ка ўба-

чы лі ў кар ці не «Марк Ша гал. 

Па ча так», уз на га ро ду атры ма-

ла Ала Ма цю шэў ская. Най леп-

шым філь мам у ані ма цый най 

фор ме пры зна ны «Вал чыш ка» 

рэ жы сё ра Іга ра Вол ча ка: ад на-

го з мэт раў кі но за ла ві та ла 

вель мі шчы ра.

Як і тых, хто атрым лі ваў уз на-

га ро ды за шмат га до вую пра цу 

ў го нар ай чын на га кі но. Як рэ-

жы сёр Ва ле рый Ры ба раў, яко га 

ад зна чы лі за вы дат ны ўнё сак 

у бе ла рус кі кі не ма то граф. 

Што ёсць кі но як пра цук цыя і 

кі но як з'я ва і на што здоль нае 

кі но як мас тац тва, раз ва жаў 

на род ны ар тыст Бе ла ру сі Ула-

дзі мір Гас цю хін, атрым лі ва ю чы 

На цы я наль ную кі на прэ мію за 

ўнё сак у за меж ны кі не ма то-

граф, пад крэс ліў шы: кі но — гэ-

та спра ва асоб, якія вы клад ва-

юц ца як пра фе сі я на лы і ро бяць 

гэ та шчы ра і сум лен на. Ка лі ўсе 

склад ні кі збі ра юц ца, атрым лі ва-

ец ца кі но як з'я ва. Якую ўсе так 

ча ка юць у бу ду чы ні...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Фо та Кас ту ся ДРО БА ВА.

Квет ка пе ра мог ці квет ка шчас ця?
1:8 — най леп шы іг ра вы фільм і са мы ад зна ча ны лаў рэ ат пер шай На цы я наль най кі на прэ міі Бе ла ру сі

Рэ жы сёр Аляк сандр АНІ СІ МАЎ атрым лі вае ўзна га ро ду за стуж ку 
«Сля ды на ва дзе».

Уз на га ро да ства раль ні кам най леп ша га іг ра в о га філь ма «Унут ры ся бе».


