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У Іра не па абя ца лі ад казаць на тэ ракт
Тэ ракт у іран скім го ра дзе Ах ва зе ад быў ся пад час ва ен-

на га па ра да. Коль касць за гі ну лых да сяг ну ла амаль 30 ча-

ла век, яшчэ 60 атры ма лі ра нен ні. Па звест ках агенц тва 

ІRNА, ад каз насць узя ла на ся бе гру поў ка «Па тры я тыч ны 

араб скі дэ ма кра тыч ны рух у Ах ва зе», якая мае су вя зі з 

Са удаў скай Ара ві яй. «Тыя, хто пад трым лі ваў і быў дзе-

ю чай сі лай тэ рак та ў Ах ва зе, па він ны ве даць, што ад каз 

Іра на бу дзе скры шаль ным», — пры во дзіць агенц тва YJС 

сло вы на мес ні ка га лоў на ка ман ду ю ча га Кор пу са вар та-

вых іс лам скай рэ ва лю цыі Ха сей на Са ла мі пад час цы-

ры мо ніі раз ві тан ня з ах вя ра мі на па ду. Ён ад зна чыў, што 

тэ ра рыс ты хо чуць ства рыць у Іра не сі ту а цыю па доб ную 

да той, што бы ла ў Сі рыі і Іра ку, ад нак іх ча кае пра вал.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла-

рус ка га на ро да і ся бе аса біс та вы ка заў спа чу ван ні Прэ-

зі дэн ту Іра на Ха са ну Раў ха ні, род ным і бліз кім за гі ну лых 

пры тэ ра рыс тыч най ата цы ў Ах ва зе. «Бе ла русь заў сё ды 

бу дзе ра зам з Іра нам і між на род най су поль нас цю ў су-

праць ста ян ні эк стрэ міз му і ў ба раць бе з пра ява мі тэ ра-

рыз му», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кошт ба ра ля наф ты пе ра вы сіў 80 до ла раў
Удзель ні кі рын ку ста ноў ча ад рэ ага ва лі на ад сут насць 

сіг на лаў з бо ку АПЕК+ аб па вы шэн ні зда бы чы наф ты 

ў якас ці кам пен са цыі 

маг чы ма га ска ра чэн-

ня па ста вак з Іра на, 

пе рад ае «Ін тэр факс». 

У вы ні ку цэ ны на наф ту 

эта лон ных ма рак рэз ка 

рас туць. Пры нам сі, пра 

гэ та свед чаць да ныя 

азі яц кіх тар гоў. Кошт ба ра ля наф ты мар кі Brеnt уз ні маў-

ся да 80,60 до ла ра — упер шы ню з ліс та па да 2014 го да. 

Та кім чы нам, мож на лі чыць, што аб' яд нан не не ад рэ ага-

ва ла на па тра ба ван не прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па 

пры няць не ад клад ныя ме ры па зні жэн ні цэн на наф ту. 

«Я не ўплы ваю на цэ ны», — цы туе Fіnаnсіаl Tіmеs мі ніст ра 

энер ге ты кі Са удаў скай Ара віі Ха лі да аль-Фа лі ха.

Прэ зі дэнт Маль ды ваў пры знаў па ра жэн не
Мяс цо вы пар тал Mіhааru па ве да міў, што кан ды дат 

ад апа зі цыі Іб ра гім Ма ха мед Са ліх пе ра мог, на браў шы 

58,4 пра цэн та га ла соў су праць 41,6 пра цэн та, на бра ных 

дзе ю чым прэ зі дэн там Аб ду лой Ямі нам. «Для гра ма дзян 

Маль ды ваў мая пра ца бы ла доб ра сум лен най. Але на род 

Маль ды ваў пры няў сваё ра шэн не на конт ма ёй кан ды да-

ту ры. Я вы ра шыў пры знаць вы ні кі вы ба раў», — пры во-

дзіць вы дан не сло вы Ямі на. Ён за явіў, што ўжо су стрэў ся 

з кан ды да там-пе ра мож цам і па він ша ваў яго.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

— Даб ра быт лю бо га гра-

мад ства і яго роск віт у мно-

гім за ле жаць ад мо ла дзі. 

Ма ла дыя лю дзі зай ма юц ца 

на ву кай, твор час цю, спор-

там, біз не сам, даб ра чын нас-

цю. Гэ тым яны ро бяць свой 

унё сак у са цы яль на-эка на-

міч нае раз віц цё воб лас ці. 

Фо рум па ві нен па са дзей-

ні чаць па вы шэн ню са цы-

яль най і эка на міч най ак-

тыў нас ці сель скай мо ла дзі, 

фар мі ра ван ню кад ра ва га 

рэ зер ву аг ра пра мыс ло ва га 

комп лек су, па пу ля ры за цыі 

пры ця галь нас ці сель ска-

гас па дар чай пра цы, — ад-

зна чыў на ад крыц ці фо ру му 

стар шы ня Мі набл вы кан ка-

ма Ана толь ІСА ЧАН КА.

Гу бер на тар кан ста та ваў, 

што кож ны год у Мін скую 

воб ласць раз мяр коў ва ец ца 

больш за 6,5 ты ся чы ма ла-

дых спе цы я ліс таў, у тым лі ку 

кож ны трэ ці — у сель скую 

мяс цо васць. У цэнт раль-

ным рэ гі ё не ста ла доб рай 

тра ды цы яй рэ гу ляр на ла-

дзіць ме ра пры ем ствы з вы-

ез дам у ра ё ны. Яны ста лі 

свое асаб лі вы мі пля цоў ка мі 

для стасункаў, вы ву чэн ня 

ста ноў ча га во пы ту ў ма ла-

дзёж най па лі ты цы, лі чыць 

Ана толь Іса чан ка.

Фо рум не вы пад ко ва ад-

крыў ся на ба зе Бе ла рус-

ка га аграр на га тэх ніч на га 

ўні вер сі тэ та. Гэ тая вы шэй-

шая на ву чаль ная ўста но ва 

з'яў ля ец ца куз няй кад раў 

для сель скай гас па дар кі 

і пе ра пра цоў чай пра мыс-

ло вас ці. Рэк тар БА ТУ Іван 

Шы ла ад зна чыў, што больш 

за 40 % сту дэн таў тут з Мін-

скай воб лас ці, у тым лі ку 

30 % ву чац ца па мэ та вай 

пад рых тоў цы.

У пле нар ным па ся джэн ні 

пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі 

роз ных мі ніс тэр стваў: ахо вы 

зда роўя, аду ка цыі, куль ту ры 

і эка но мі кі.

На мес нік ды рэк та ра дэ-

парт амен та па прад пры-

маль ніц тве Мі нэ ка но мі кі 

Аляк сандр Ка лі ноў скі пад-

крэс ліў, што роск віт рэ гі ё-

наў, ства рэн не ра бо чых мес-

цаў, па вы шэн не даб ра бы ту 

на сель ніц тва не маг чы мыя 

без удзе лу ма ло га і ся рэд-

ня га біз не су. І тут перш за 

ўсё іні цы я ты ва на ле жыць 

мо ла дзі. У сель скай мяс цо-

вас ці дзяр жа ва ства ры ла 

на леж ныя ўмо вы для раз-

віц ця ра мес ніц кай дзей нас-

ці, аг ра ту рыз му, роз ніч на га 

ганд лю, гра мад ска га хар-

ча ван ня, ака зан ня роз ных 

ві даў па слуг. Аляк сандр 

Ка лі ноў скі па ве да міў, што 

пра цяг ва ец ца ра бо та над 

стра тэ гі яй раз віц ця прад-

пры маль ніц тва да 2030 го-

да. Пла ну ец ца, што за гэ ты 

пе ры яд агуль ная ва га ма ло-

га і ся рэд ня га біз не су ў эка-

но мі цы да сяг не 50 %. Сён-

ня гэ ты па каз чык на ўзроў ні 

30 %. Ён кан ста та ваў, што 

рых ту юц ца і ін шыя зна ка выя 

да ку мен ты, у тым лі ку і па 

рэ фар ма ван ні дзяр жаў най 

пад трым кі прад пры маль ніц-

тва з улі кам рэ гі ё наў.

Для ўдзель ні каў фо ру му 

пра ца ва лі сек цыі па роз ных 

кі рун ках дзей нас ці: сель ская 

гас па дар ка, прад пры маль-

ніц тва, куль ту ра, фі зіч ная 

куль ту ра, аду ка цыя, ахо ва 

зда роўя.

На дру гі дзень фо рум 

пра цяг нуў ра бо ту ў не фар-

маль най аб ста ноў цы на 

спар тыў на-азда раў лен чай 

ба зе «Алім пі ец» у вёс цы 

Сём ка ва Мінск ага ра ё на. 

Мо ладзь атры ма ла маг чы-

масць за даць пы тан ні пад час 

ад кры та га дыя ло гу кі раў ні ку 

цэнт раль на га рэ гі ё на, вы ка-

заць свае крэ а тыў ныя ідэі, 

пра па но вы па да лей шым 

удас ка на лен ні ра бо ты аг ра-

пра мыс ло ва га комп лек су.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Сён ня спе цы я ліс ты — заўт ра кі раў ні кі
Фо рум сель скай мо ла дзі Мін шчы ны па спры яе фар мі ра ван ню кад ра ва га рэ зер ву аг ра пра мыс ло ва га комп лек су

ДА ТЭ МЫ
Твор чым пра ця гам фо ру му стаў аб лас ны этап 

Рэс пуб лі кан ска га ся мей на га сель ска гас па дар ча га 

пра ек та «Ула дар ся ла», дзе спа бор ні ча лі 22 ма ла-

дыя сям'і ста ліч на га рэ гі ё на.

Кож ная з іх пры еха ла з гру пай пад трым кі. Кон курс 

пра хо дзіў яр ка, эма цы я наль на, твор ча. На прык лад, Па-

вел і Ка ця ры на Шу ці лы з Ка пыль ска га ра ё на пры вез лі з 

са бой пеў ня — «жы вы бу дзіль нік», які па ды мае вяс коў-

цаў на ра бо ту кож ную ра ні цу. Удзель ні кі спа бор ні ча лі 

ў спрын це: хто лепш па ся чэ дро вы, змай струе лаў ку, 

за пра жэ і рас пра жэ ка ня, пра бя жыць спар тыў ную эс та-

фе ту, здасць эк за мен на ве дан не сва ёй ма лой ра дзі мы. 

Чле нам жу ры да вя ло ся па ла маць га ла ву, каб вы зна чыць 

най леп шых. Пе ра мож ца мі ста лі сем'і: Аляк санд ра і Ка-

ця ры ны Ба чы лаў са Сма ля віц ка га, Паў ла і Ка ця ры ны 

Шу ці лаў, Дзміт рыя і Воль гі Ка ле ві чаў з Ка пыль ска га, 

Аляк санд ра і Ак са ны Гар ма заў з Мінск ага, Ге на дзя і Ан-

жа лі кі За ха ра вых з Мя дзель ска га ра ё наў.

Непераможны
Учо ра кра і на раз ві та ла ся 

з Ана то лем Кап скім
У су бо ту, 22 ве рас ня, на 

53-м го дзе жыц ця не ста-

ла най леп ша га фут боль-

на га ме не джа ра Бе ла ру сі, 

за сна валь ні ка і ня змен на-

га кі раў ні ка БА ТЭ, прос та 

Чала ве ка з вя лі кай лі та ры.

Страш ны ды яг наз — рак — 

Ана то лю Ана то ле ві чу быў па-

стаў ле ны яшчэ ў 20, ка лі ма ла ды ча ла век толь кі за канчваў 

уні вер сі тэт. Та ды ён здо леў яго пе ра маг чы, ад нак хва ро ба 

вяр ну ла ся праз дзе ся ці год дзе. «Мно гія бліз кія рэ ка мен да-

ва лі па ехаць на ля чэн не за мя жу, але я за стаў ся, інакш 

прый шло ся б кі нуць ка ман ду, — не ах вот на ка заў та ды 

Ана толь Ана то ле віч пра сваю хва ро бу. — Я лі чыў, што 

па ві нен быць по бач. Толь кі ле кі пры вез лі з Фран цыі, а ля-

чыў ся тут».

За гэ ты час ён пе ра нёс вя ліз ныя до зы тэ ра піі, адзін з 

кур саў аб пра мень ван ня быў у воб ласць сэр ца. Гэ та ад бі-

ва ла ся ў да лей шым, паз ней Кап скі пе ра нёс дзве скла да-

ныя апе ра цыі на сэр цы, пас ля дру гой, у 2013-м, ён на ват 

тры дні ля жаў у ко ме. Але ні я кія праб ле мы са зда роў ем 

не маг лі ада рваць яго ад лю бі май спра вы...

Ана толь Ана то ле віч на ра дзіў ся ў вёс цы Дуб ро ва Чэр-

вень ска га ра ё на Мін скай воб лас ці. Пас ля шко лы па сту піў у 

на ргас, зда бы ваў свае пер шыя гро шы ў бу дат ра дах, на ват 

ез дзіў пра ца ваць звар шчы кам у Сі бір. Паз ней улад ка ваў ся 

эка на міс там на 140-ы ра монт ны за вод, а пе рад раз ва лам 

Са вец ка га Са ю за пай шоў пра ца ваць фі нан са вым ды рэк-

та рам у фір му, якая зай ма ла ся аў та біз не сам. У ся рэ дзі не 

1995-га Кап скі ўзна ча ліў кам па нію «Стал кер», якая ста ла 

ды ле рам за во да БА ТЭ. Фір ма ўжо ўста ла на но гі, ка лі да 

Ана то ля Ана то ле ві ча звяр ну лі ся лю дзі з ідэ яй ад ра дзіць 

за вод скую ка ман ду, якая ў ся мі дзя ся тыя га ды гры ме ла 

ў рэс пуб лі цы (трой чы вый гра ва ла чэм пі я нат БССР). Да 

эн ту зі яс таў пад клю чы лі ся і бліз кія Кап ска га — баць ка і 

дзядзь ка, якія так са ма не ве ра год на лю бі лі фут бол і па-

мя та лі слаў ныя га ды БА ТЭ. У са ка ві ку 1996 го да Ана толь 

Ана то ле віч пры няў на ся бе кі ра ван не ство ра ным фут боль-

ным клу бам, а «Стал кер» стаў га лоў ным яго спон са рам.

Та кім чы нам, 22 га ды та му БА ТЭ атры маў дру гое жыц-

цё, і ўдых нуў яго ме на ві та Кап скі. Ка ман да за год вый гра ла 

дру гую лі гу, аба гнаў шы най блі жэй ша га пе ра след ні ка на 

дзе вяць ач коў, і пе ра мож на іш ла па пер шай лі зе. З тых ча-

соў ба ры саў ча не па спе лі 14 ра зоў стаць чэм пі ё нам кра і ны 

(у тым лі ку 12 апош ніх га доў за пар), ча ты ры ра зы бы лі ві цэ-

чэм пі ё на мі, адзін раз — брон за вы мі пры зё ра мі. З 2008 го да 

БА ТЭ пяць ра зоў пра бі ваў ся ў гру па вую ста дыю Лі гі чэм піё-

наў, яшчэ ча ты ры ра зы вы сту паў у гру па вым раў ндзе Лі гі 

Еў ро пы, двой чы ба ры саў ча не вы хо дзі лі ў 1/16 фі на лу гэ та га 

тур ні ру. Акра мя ты ту лаў і зван няў клуб пад кі раў ніц твам 

да свед ча на га кі раў ні ка і эка на міс та заў сё ды ўмеў за раб-

ляць. За час вы ступ лен ня ў еў ра куб ках БА ТЭ за ра біў ка ля 

80 міль ё наў еў ра, і ў кры зіс ныя пе ры я ды ме на ві та фут боль-

ны клуб да па ма гаў свай му за во ду, а не на ад ва рот.

Усё гэ та за слу га Ана то ля Кап ска га, але ён ні ко лі не 

за да ваў ся гра шы ма і сва ім ста ту сам. Пра гэ та ка жа цёп-

лая ат мас фе ра ў ка лек ты ве клу ба, пе ра ем насць, з якой 

мя ня лі ся трэ не ры на пра ця гу гэ тых двац ца ці га доў. «Усе 

ве да юць: БА ТЭ сва іх не па кі дае», — не раз за яў ляў Ана-

толь Ана то ле віч.

Учо ра, ня гле дзя чы на даждж лі вае во сень скае на двор'е, 

раз ві тац ца з Ана то лем Ана то ле ві чам на «Ба ры саў-Арэ ну» 

прый шлі ты ся чы лю дзей: сяб роў, бліз кіх, зна ё мых, спарт-

сме наў і ама та раў фут бо ла. Шмат хто ў гэ тыя дні пі саў пра 

Кап ска га на сва іх ста рон ках у сац сет ках.

Аляк сандр Глеб:

«Да гэ та га ча су не ма гу па ве рыць. У га ла ве блы та ні на 

і пус та та. Не ма гу знай сці слоў! Як та кое ад бы ло ся? Ана-

то ле віч, Вы для мя не бы лі ты та нам, які пра хо дзіў лю быя 

вы пра ба ван ні. Гле дзя чы на вас, ве рыў заў сё ды, што ўсё 

бу дзе доб ра! Дзя куй за ўсё, што вы ра бі лі для ўсіх нас! 

Смут ку ем. Свет лая па мяць!»

Вік тар Ган ча рэн ка:

«Ана то ля Ана то ле ві ча бы ло так шмат. У яго бы ло столь кі 

энер гіі, лю бо ві. Гэ та га ха па ла нам усім. Ён мог ад на ча со ва 

бу да ваць ста ды ён, за клю чаць кант рак ты, да вед вац ца, як 

зда роўе ма мы, бу да ваць ней кія біз нес-пла ны. І ўсё гэ та на 

пра ця гу дня. Мы ўсёй сям' ёй вель мі яго пра сі лі: «Вы па він ны 

трош кі ся бе бе раг чы». Але ён не пры слу хоў ваў ся, заў сё ды 

ха цеў ру хац ца на пе рад. Гэ тая энер гія бы ла не су ціш най, яе 

нель га бы ло ўтай ма ваць. Ён ішоў толь кі на пе рад.

І ўсе мы ве да ем, што да апош ніх дзён ён бу да ваў ней кія 

пла ны. Ён не ду маў, што яму дрэн на на да дзе ны мо мант, 

ён ду маў, як зра біць лепш ін шым. Гэ та — боль, які на заўж-

ды са мной. І гэ тая ра на ні ко лі не за кры ец ца».

Ва дзім Скрып чан ка:

«Ана толь Ана то ле віч — вы дат ны ча ла век і кі раў нік. Ён 

ад ра дзіў БА ТЭ. За гэ тыя га ды ка ман да вый шла на вы со кі 

ўзро вень. Яго за слу га ў гэ тым ве лі зар ная. Усе вы дат на ра-

зу ме юць. Для та го каб пад няц ца на та кі ўзро вень, ка ман дзе 

па трэб на бы ла стро гасць, якую меў Ана толь Ана то ле віч. 

У той жа час ён быў па тра ба валь ным і ча ла веч ным.

Мы стра ці лі яго, але, ду маю, спра ва яго бу дзе жыць».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На Мін шчы не ўпер шы ню прай шоў фо рум сель скай 

мо ла дзі, які са браў больш за 300 ма ла дых спе цыя ліс-

таў прад пры ем стваў аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, 

уста ноў аду ка цыі, куль ту ры, спор ту, ахо вы зда роўя, 

фер ме раў, прад пры маль ні каў. Боль шасць удзель-

ні каў — мо ладзь Мін скай воб лас ці. Акра мя та го, на 

фо рум бы лі за про ша ны ма ла дыя лю дзі з усіх аб-

лас цей Бе ла ру сі, а так са ма больш за 200 сту дэн таў 

Бе ла рус ка га аграр на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та.

За пла ця жы ме на ві та ў ка сах 

бан ка з 1 каст рыч ні ка ўво дзіц-

ца ка мі сія, па ве да мі лі рэ дак цыі 

ў прэс-служ бе гэ тай фі нан са вай 

уста но вы. Най больш за па тра ба-

ва ныя пла ця жы, якія на сель ніц тва 

ажыц цяў ляе ў ад дзя лен нях бан ка, 

у пры ват нас ці апла та ка му наль-

ных па слуг і га рад ско га тэ ле фо на, 

за ста нуц ца бяс плат ны мі.

Акра мя та го, уз на га ро да не бу дзе 

спа га няц ца з ве тэ ра наў ВАВ, а так са-

ма за пла ця жы:

— у бюд жэт (па да ткі, збо ры, пош лі-

ны, штра фы);

— на ка рысць гра мад скіх аб' яд-

нан няў;

— на даб ра чын ныя ра хун кі;

— у вы гля дзе ўз но саў стра ха вы мі 

аген та мі;

— на ка рысць Бе ла рус бан ка.

Ва ўсіх ас тат ніх вы пад ках ка мі сія 

за кож ны пла цеж (на прык лад, за на-

ву чан не, пар коў ку, па слу гі ін тэр нэ ту) 

у ка се бан ка абы дзец ца ў 1 ру бель. 

Зга да ны ар ты кул вы дат каў мож на вы-

клю чыць. Усе пла ця жы, за якія бу дзе ўве-

дзе на ўзна га ро джан не, мож на зра біць 

бяс плат на ў ін тэр нэт-бан кін гу, М-бан кін-

гу, ін фа кі ёс ках. З 16 лі пе ня 2018 го да 

Бе ла рус банк ад мя ніў спаг нан не ўзна га-

ро джан ня за рэ гіст ра цыю ў сіс тэ ме Ін-

тэр нэт-бан кінг, у тым лі ку on-lіne-рэ гіст-

ра цыю і вы да чу кар ты ко даў на мес цы ў 

ад дзя лен ні, пры рэ гіст ра цыі ў сіс тэ ме.

У рам ках раз віц ця ліч ба вых тэх на ло гій 

з вы ка ры стан нем ма біль ных тэ ле фо наў 

Бе ла рус бан кам рэа лі за ва ная маг чы масць 

апла ты та ва раў і па слуг з да па мо гай сэр-

ві саў Belarusbank Pay, Samsung Pay, а так-

са ма QR-ко да, у тым лі ку ў пра гра ме ма-

біль ны бан кінг па слу гі ў сіс тэ ме АРІП. Гэ та 

зруч на, бяс печ на, хут ка.

Сяр гей КУР КАЧ



Гро шыГро шы   Не хо чаш сяб ра ваць з ін фа кі ёс кам — 
пла ці ру бельУ ка сах Бе ла рус бан ка ста не плат ным аб ме жа ва ны пе ра лік пла ця жоў


