
СІ ЛА — 
У ПРАЎ ДЗЕ

Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з на цы я наль най 

ка ман дай па цяж кай ат ле ты цы і ўру чыў дзяр жаў ныя ўзна-

га ро ды.

19 ме да лёў, восем — у двая бор'і, дру гое вы ні ко вае мес ца ў 

агуль на ка манд ным за лі ку, уста ноў ле ны два рэ кор ды Еў ро пы, 

15 рэкор даў Бе ла ру сі — та кі вы нік на шай ка ман ды на чэм пі я на це 

Еў ро пы 2019 у Гру зіі.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў над зею, што та кія ме ра пры ем ствы — 

ві таць лю дзей, якія пры но сяць сла ву на шай кра і не — ста нуць доб-

рай тра ды цы яй. «Маё стаў лен не да спор ту вы ве да е це, мае ацэн кі 

спор ту ў раз віц ці кра і ны, уз ды ме ду ху на ша га на ро да вы так са ма 

ве да е це, та му я вас за пра сіў у та кой не фар маль най аб ста ноў цы — 

хай на не каль кі хві лін — па гу та рыць і па дзя ка ваць вам за тое, што 

вы ства ры лі на зям лі гру зін скай», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, цяж кая ат ле ты ка «цяж кі і нуд ны 

від спор ту, дзе трэ ба па ста ян на зма гац ца».

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма звяр нуў ува гу, што дзя ку ю чы на-

цы я наль най ка ман дзе ён прак тыч на цал кам па гля дзеў чэм пі я нат 

Еў ро пы па цяж кай ат ле ты цы. Прэ зі дэнт ад зна чыў, што на шы ат ле ты 

зма га лі ся, пе ра ма га лі, прак тыч на не да пус ка лі ня ўдач.

«Трэ не ры — ма лай цы. Яны вы раз на пла на ва лі па ды хо ды кож-

на га спарт сме на. Вы ве да лі, на што здоль ны спарт смен. Не ска жу, 

што вы на 100 % вы ні кі па ка за лі, але бліз ка да гэ та га», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар. Не мае па трэ бы, лі чыць ён, па каз ваць мак сі маль ны 

вы нік на та кіх спа бор ніц твах — трэ ба плаў на пад во дзіць ат ле таў 

да леп шых вы ні каў на га лоў ных спа бор ніц твах — на прык лад чэм-

пі я на ту све ту.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што кож на му ві ду спор ту трэ ба ад да ваць 

ува гу, тут па трэ бен пэў ны ад мі ніст ра цый ны рэ сурс, каб свое ча со ва 

па стаў ляць не аб ход ны спар тыў ны ін вен тар, ства раць усе ўмо вы.

«Шчы ра ка жу чы, за над та ма ла ра дас ці пры но сіць апош нім ча-

сам спорт бе ла ру сам. Хоць мне тут пі шуць — і дзя сят кі ме да лёў, 

і ін шае... Ме даль ме да лю не роў ныя — па-пер шае. Від ві ду так са ма 

не роў ны. Але цяж кая ат ле ты ка ўва хо дзіць у ка ра лі тых ві даў спор-

ту, якія пры но сяць сла ву», — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы рас ка заў пра асаб лі васць мі ну ла га 

пер шын ства, на якую ён звяр нуў ува гу: «Хлоп цы і дзяў ча ты, ка лі 

ўжо бя руць сцяг, ад чу ва ец ца, што гэ та бе ла ру сы. Ра зу ме е це, гэ та 

ўжо не тое, што ка ра ні ў Са вец кім Са ю зе... Гэ та ўжо на ша. Трэ не-

ры ўзя лі ўсё най леп шае, што бы ло ў той вя лі кай кра і не і вы ха ва лі 

сваіх. Ад чу ва ец ца, што вы хо дзіць бе ла рус, на ро джа ны ў су ве рэн-

най і не за леж най Бе ла ру сі».

Ка лі ў спарт сме наў ёсць якія праб ле мы, яны мо гуць звяр нуц ца 

да кі раў ніц тва Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, ва ўрад, да даў ён. «Мы 

па він ны зра біць мак сі мум маг чы ма га», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр-

жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ раз па дзя ка ваў на шым ат ле там і 

трэ нер ска му шта бу і вы ка заў над зею, што яны зро бяць усё, каб 

не пад вес ці на шу кра і ну ў бу ду чы ні.

Пас ля ад бы ла ся цы ры мо нія ўзна га ро джан ня.

За пра фе сій нае май стэр ства, вя лі кі аса біс ты ўклад у пад рых тоў-

ку спарт сме наў вы со ка га кла са, знач ныя спар тыў ныя да сяг нен ні 

бе ла рус кі лі дар уз на га ро дзіў ме да лём «За пра цоў ныя за слу гі» стар-

ша га трэ не ра-вы клад чы ка па цяж кай ат ле ты цы Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра алім пій скай пад рых тоў кі «Стай кі» Ва ле рыя Сі зян ка. Га на ро-

вае зван не «За слу жа ны май стар спор ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь» бы ло 

пры свое на спарт сме ну — ін струк та ру на цы я наль най 

ка ман ды па цяж кай ат ле ты цы Да р'і На ву ма вай.

Жан чы на на вай не не па ра докс 

і не вы клю чэн не. Пад час Вя лі-

кай Ай чын най у шэ ра гах Чыр-

во най Ар міі слу жы ла не менш 

за 800 ты сяч прад стаў ніц пры-

гожага по лу. Яны ва я ва лі на 

роў ных з муж чы на мі ў авія цыі, 

пя хо це, ва ен на-мар скім фло це і 

ін шых вой сках. Але вай на — гэ та 

не толь ко бой, ра ны, бам бёж кі. 

Лю дзей, тэх ні ку, зброю, га ру чае 

для тан каў і ма шын трэ ба бы-

ло яшчэ да вез ці да лі ніі фрон ту. 

І тут ра та ва лі чы гу нач ні кі, ся род 

якіх так са ма су стра ка ла ся шмат 

жан чын: кан дук та раў, ва гон ных 

май строў, сле са раў, ра бо чых. 

Бы лі на ват сла ву тыя ма шы ніс ты 

ў спад ні цах! І не ка то рыя з іх мелі 

не па срэд нае да чы-

нен не да Бе ла ру сі.
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Пу цін і Кім Чэн Ын су стрэ нуц ца заўт ра 
ва Ула дзі вас то ку

Пе ра га во ры прэ зі дэн та Расіі 

Ула дзі мі ра Пу ці на з лі да рам 

Паў ноч най Ка рэі Кім Чэн Ынам 

прой дуць 25 кра са ві ка ў кам пу се 

Да лё каў сход ня га фе дэ раль на га 

ўні вер сі тэ та (ДУ ФУ) на вост ра ве 

Рус кі ва Ула дзі вас то ку. Пра гэ та 

па ве да міў «Ком мер сант» са спа сыл кай на кры ні цы, звя за ныя з 

пад рых тоў кай ві зі ту Кім Чэн Ына. Па звест ках вы дан ня, у Ра сію 

лі дар КНДР пры бы вае 24 кра са ві ка на бра ні ра ва ным цяг ні ку. Яго 

су пра ва джае дэ ле га цыя з 230 ча ла век. Па се ляць Кім Чэн Ына 

ў ну ма ры люкс у кам пу се ДУ ФУ. На на ступ ны дзень ад бу дуц ца 

пе ра га во ры кі раў ні коў дзвюх дзяр жаў, за тым Ула дзі мір Пу цін 

ад пра віц ца ў Пе кін для ўдзе лу ў дру гім фо ру ме кі тай скай іні цыя-

ты вы «По яс і шлях». Кім Чэн Ын за ста нец ца ва Ула дзі вас то ку, 

дзе на ве дае ту рыс тыч ныя сла ву тас ці і мес цы, у якіх па бы ваў яго 

баць ка Кім Чэн Ір у хо дзе ві зі ту ў Ра сію ў 2002 го дзе.

Ар мія Хаф та ра за яві ла аб па чат ку дру го га эта пу 
на ступ лен ня на Тры па лі

Аб гэ тым па ве дам ляе лі вій скі пар тал Аl-Wаsаt са спа сыл-

кай на за яву афі цый на га прад стаў ні ка Лі вій скай на род най ар міі 

(ЛНА) Ахме да аль-Міс ма ры. Ён за явіў на прэс-кан фе рэн цыі, 

што ЛНА за бяс пе чы ла бяс пе ку 

тэ ры то рый і вы зна чы ла асноў-

ныя і дру га рад ныя па зі цыі ўра да 

на цы я наль най зго ды. Па сло вах 

Ахме да аль-Міс ма ры, ар мія Хаф-

та ра па ча ла дру гі этап на ступ-

лен ня на Тры па лі з ужы ван нем 

сіл пя хо ты. Ра ней ста ты сяч нае 

вой ска не здо ле ла ўзяць пад 

кант роль лі вій скую ста лі цу і, 

па вод ле ацэ нак на зі раль ні каў, 

пе ра гру па ваць свае сі лы. У са-

мой ЛНА ня ўда лую спро бу пер-

ша га на ступ лен ня тлу ма чаць 

тым, што апе ра цыя пра хо дзіць 

у гу ста на се ле ных ра ё нах. Міс ма ры па ве да міў жур на ліс там, што 

ЛНА за клі ка ла рэ зер віс таў ад крыць но выя фран ты на ступ лен ня 

на Тры па лі, і ска заў, што ў на ступ ныя дні ар мія фельд мар ша ла 

Хаф та ра бу дзе ак тыў на вы ка рыс тоў ваць ар ты ле рыю і пя хо ту. 

Пры гэ тым, па вод ле яго слоў, дрэн нае на двор'е зра бі ла не маг-

чы мы мі па вет ра ныя ўда ры.

У Ін да не зіі пад час вы ба раў за гі ну лі 
звыш 90 ча ла век

Пе ра там лен не і да рож ныя ава-

рыі ста лі пры чы най смер ці па мен-

шай ме ры 92 ча ла век, за ня тых 

пра вя дзен нем і ар га ні за цы яй ад-

на ча со вых усе агуль ных вы ба раў 

2019 го да ў Ін да не зіі, па ве дам ляе 

агенц тва Хіnhuа са спа сыл кай на за яву вы бар чай ка мі сіі. Пад лік 

га ла соў пра цяг ва ец ца. Як вя до ма, ад на ча со выя ўсе агуль ныя вы-

ба ры ор га наў ула ды ўсіх уз роў няў — прэ зі дэн та і ві цэ-прэ зі дэн та, 

на цы я наль на га пар ла мен та, пра він цый ных пар ла мен таў і га рад скіх 

і ра ён ных са ве таў — прай шлі ў Ін да не зіі 17 кра са ві ка пры ак тыў най 

яў цы вы бар шчы каў, якая, па звест ках апы тан няў гра мад скай дум-

кі, у мно гіх акру гах да хо дзі ла да 82 пра цэн таў. На вы ба рах бы ло 

за рэ гіст ра ва на больш за 193 міль ё ны вы бар шчы каў, якія ма юць 

пра ва га ла са ваць. Афі цый ныя вы ні кі га ла са ван ня бу дуць аб ве-

шчаны на цы я наль най вы бар чай ка мі сі яй Ін да не зіі 22 мая.
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• Пра цоў ныя пен сіі ў 

Бе ла ру сі з 1 мая вы рас-

туць на 6,5 %.

• Пра ект «Бел Брэнд аў-

дыт» па вы яў лен ні фак таў 

ганд лю кант ра фак там стар-

туе ў Бе ла ру сі.

• Но вы па ра дак гра мад-

скіх аб мер ка ван няў па ар хі-

тэк ту ры і бу даў ніц тве пач не 

дзей ні чаць з 1 чэр ве ня.

• Вак цы на цыя да зва ляе 

што год пра ду хі ляць у све це 

2-3 міль ё ны смер цяў.

• Коль касць зла чын-

стваў у сфе ры вы со кіх 

тэх на ло гій у Брэсц кай 

воб лас ці за тры га ды вы-

рас ла ў пяць ра зоў.

• У Мін ску стар та ваў 

рэс пуб лі кан скі пра ект «Бе-

ла русь па мя тае. Квет кі Вя-

лі кай Пе ра мо гі».

КОРАТКА
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І мы там бы ліІ мы там бы лі

Аван ту ры ў жан ры «экшн»
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па бы ва лі на нач ных здым ках 

на цы я наль на га кі на пра ек та

Рэ аль ная даў ні на 
і су час ная фан та зія 
праз рам фею і тру кі

Пры го ды, за хап ляль ныя тру кі, 

гіс та рыч ныя фак ты, фэн тэ зій ныя 

мо ман ты, мност ва бо ек, блу кан ні 

па су та рэн нях, за хоп зам ка, ся-

рэд ня веч ны цырк і шмат ін шых 

яск ра вых мо ман таў зро бяць кар-

ці ну на сы ча най, лёг кай і яр кай, 

абя ца юць на зды мач-

най пля цоў цы.

Ма рыя Галь дштэйн.
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Ма ры на АР ЦЁ МЕН КА, 

на мес нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня 

на ро да на сель ніц тва, 

ген дар най і ся мей най 

па лі ты кі Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най 

аба ро ны:

«Шмат дзет ныя сем'і 
ка рыс та юц ца асаб лі вай 
пад трым кай дзяр жа вы. 
Па коль кі вы рас ціць 
тра іх і больш дзя цей — 
скла да ная і ад каз ная за да ча. 
І з 2015 го да ў нас дзей ні чае 
маш таб ная пра гра ма 
доў га тэр мі но вай пад трым кі 
шмат дзет ных — ся мей ны 
ка пі тал. Ён пры зна ча ец ца 
ў вы гля дзе ад на ра зо вай 
вы пла ты ў па ме ры $10 ты сяч 
пры на ра джэн ні (пас ля 
1 сту дзе ня 2015 го да) 
трэ ця га і на ступ ных 
дзя цей. За гэ ты пе ры яд 
ад кры та больш за 66 ты сяч 
дэ па зіт ных ра хун каў на су му 
больш як $660 мільёнаў. 
І мы ба чым, што пра гра ма 
апраў да ла ча кан ні: 
за 2015—2018 га ды 
рост до лі трэ ціх дзя цей 
у агуль най коль кас ці 
на ра джэн няў склаў 137 % 
у па раў на нні з па пя рэд ні мі 
2011—2014 га да мі, ка лі 
ся мей ны ка пі тал не дзей ні чаў. 
Пра ва рас па ра джэн ня 
срод ка мі ся мей на га ка пі та лу 
на ды хо дзіць пас ля да сяг нен ня 
дзі цем 18 га доў».

ЦЫТАТА ДНЯ

Указ № 235 ме на ві та і ства раў ся дзе ля та-

го, каб даць да дат ко вы ім пульс раз віц цю 

ся мі паўд нё ва-ўсход ніх ра ё наў Ма гі лёў скай 

воб лас ці, якія па цяр пе лі ад ава рыі на Чар но-

быль скай АЭС і тра пі лі ў цяж кае эка на міч нае 

ста но ві шча. Па тэн цый ным ін вес та рам пра па-

ноў ва ла ся на льгот ных умо вах рас па чаць тут 

свой біз нес і пры цяг нуць у ра ё ны за па тра ба-

ва ныя кад ры. На прык лад, прад пры маль ні кі 

мо гуць сэ ка но міць на ства рэн ні інф ра струк-

ту ры (яе дзяр жа ва дае бяс плат на) і ад лі чэн-

нях у фонд са цы яль най аба ро ны, а ма ла дыя 

спе цы я ліс ты — па бу да ваць жыл лё з крэ ды-

там пад 1 %. Зра зу ме ла, што ра ё ны скла да-

ныя і не вель мі пры ваб ныя для біз не су. І з 

ла гіс ты кай тут ёсць пы тан ні, і з кад ра мі, і з 

сы ра ві най. Але, як той ка заў, бы ло б жа дан не. 

І ста ноў чыя пры кла ды ёсць. У абл вы кан ка ме 

звяр ну лі ўва гу на Кры чаў скі і Слаў га рад скі 

ра ё ны. І ка лі пер шы больш пры ваб ны за кошт 

іс ну ю чай тут чы гун кі, больш зруч на га мес ца-

зна хо джан ня, то Слаў га рад скі, мяк ка ка жу-

чы, яму знач на прай грае. Але, як ні дзіў на, 

спра вы тут ру ха юц ца на зайз драсць жва ва. 

Ства ра юц ца но выя ра бо чыя мес цы, раз ві ва-

ец ца тэ ры то рыя, пры цяг ва юц ца па за бюд жэт-

ныя фі нан са выя срод кі — ад ным 

сло вам, указ пра цуе.

МОСТ 
У БУ ДУ ЧЫ НЮ

Ся мі ра ё нам Ма гі лёў скай воб лас ці бы лі да дзе ны іс тот ныя 
прэ фе рэн цыі для раз віц ця са цы яль най сфе ры і эка но мі кі

Чарговая публікацыя нашай 

рубрыкі — аб развіцці 

паўд нё ва-ўсход ніх ра ё наў 

Ма гі лёў скай воб лас ці, якія па цяр пе лі 

ад ава рыі на Чар но быль скай АЭС. 

Фо
та

 Б
ел
ТА

.
Фо

та
 Б
ел
ТА

.

Зван не «За слу жа ны май стар спор ту Рэс пуб лi кi Бе ла русь» 
прысвоена цяж ка ат лет цы Да р'i НА ВУ МА ВАЙ.

Гіс то ры ка-пры год ніц кая стуж ка пра Бе ла русь, 

бе ла ру са-ва я ра і бе ла ру са-ву чо на га. У та кім 

ра кур се па ўста нуць на шы прод кі ў філь ме, які 

ма ец ца быць бе ла рус кім ад па чат ку да кан-

ца, ня гле дзя чы на рус кую мо ву эк ра ні за цыі. 

Кар ці на ства ра ец ца па ма ты вах бе ла рус ка-

моў на га ра ма на ай чын на га аў та ра Люд мі лы 

Руб леў скай пра Бе ла русь ХVІІІ ста год дзя. 

Фак тыч на ўсе ак цё ры на пля цоў цы бе ла ру-

сы, ла ка цыі для зды мак — так са ма мяс цо выя: 

Мір, Ня свіж, Сноў, Галь ша ны, Лі да, шмат лі кія 

ге роі — са праўд ныя гіс та рыч ныя пер са на жы, 

а ў мно гіх па зна юц ца са праўд ныя пра та ты-

пы вя до мых дзея чаў. Та ко га кштал ту кі но на 

«Бе ла русь філь ме» не зды ма лі ўжо га доў 30, 

ка жуць пра фе сі я на лы га лі ны і абя ца юць па ка-

заць гле да чам са праўд ны «экшн», які не дасць 

су ма ваць, ужо на па чат ку 2020-га. На ад ной з 

нач ных зды мак кар ці ны ў Лід-

скім за мку па пры сут ні ча лі і ка-

рэс пан дэн ты «Звяз ды».

На ма гі лёў скім прад пры ем стве 
«До ма чай» да пра ва слаў на га 

Вя лі ка дня вы пе куць ка ля 20 тон 
ве лі код ных кек саў, у тым лі ку 

аў тар скай ра бо ты. Па-свя точ на му 
іх з за да валь нен нем афарм ляе 
кан ды тар Вік то рыя ПУЛЬ БЕР.

СА ЛОД КІ ВО ДАР СВЯ ТА
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Не вя до мыя ста рон кі вай ныНе вя до мыя ста рон кі вай ны

МА ШЫ НІС ТЫ 
Ў СПАД НІ ЦАХ
Як жан чы ны на вай не кі ра ва лі па ра во за мі


