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Ар мія Ве не су э лы пад тры ма ла Ма ду ра
Дзярж дэ парт амент ад-

клі каў част ку дып ла ма-

тыч на га кор пу са з Ве не су-

э лы і за клі каў аме ры кан-

цаў, якія зна хо дзяц ца там, 

«сур' ёз на за ду мац ца» аб 

ад' ез дзе, па ве да мі ла RT 

са спа сыл кай на Thе Guаrdіаn. На дум ку вы дан ня, гэ тае 

ра шэн не бы ло пры ня та Ва шынг то нам пас ля та го, як уз-

бро е ныя сі лы ла ці на а ме ры кан скай кра і ны пры сяг ну лі на 

вер насць дзей на му прэ зі дэн ту Ні ка ла су Ма ду ра. Спа чат ку 

аме ры кан скія ўла ды пра іг на ра ва лі ўказ ве не су эль ска га 

ўра да аб вы два рэн ні су пра цоў ні каў па соль ства. Але пас-

ля Дзярж дэ парт амент за га даў част цы дып ла ма тыч на га 

кор пу са па кі нуць кра і ну. На пя рэ дад ні мі ністр аба ро ны 

Ве не су э лы Ула дзі мір Пад ры на аб ві на ва ціў апа зі цыю, якую 

ўзна чаль вае Ху ан Гу ай до, ЗША і іх рэ гі я наль ных са юз ні-

каў, уклю ча ю чы Бра зі лію, у спро бе здзейс ніць дзярж пе-

ра ва рот, які па гра жае ўвес ці кра і ну ў «ха ос і анар хію». 

«Мы зна хо дзім ся тут, каб па збег нуць кан флік ту па між 

ве не су эль ца мі лю бой ца ной. Гра ма дзян ская вай на, бра-

та за бой чая вай на не вы ра шыць праб ле мы Ве не су э лы. 

Па трэ бен дыя лог», — за явіў Пад ры на, вы сту па ю чы пе рад 

вы со ка па стаў ле ны мі вай скоў ца мі.

Стра ты эка но мі кі ЗША з-за шат даў на скла лі 
ка ля 6 міль яр даў до ла раў

Гэ та вы ні кае з апуб лі ка ва ных да ных S&Р Glоbаl 

Rаtіngs. «Хоць гэ ты шат даўн скон чыў ся, не вя лі кае 

па гад нен не на Ка пі та лій скім уз гор ку, хут чэй за ўсё, 

ада б'ец ца на ўпэў не нас ці біз не су і на стро ях на фі нан са-

вых рын ках», — ад зна ча ец ца ў прэс-рэ лі зе S&Р. Як вя до-

ма, дня мі прэ зі дэнт ЗША не ча ка на са сту піў дэ ма кра там 

у кан грэ се і па га дзіў ся пад пі саць ча со вы бюд жэт на тры 

тыд ні, спы ніў шы рэ корд ны па пра цяг лас ці 35-дзён ны 

шат даўн — ча со вае спы нен не ра бо ты фе дэ раль ных ве-

дам стваў з-за ад сут нас ці фі нан са ван ня. Трамп не атры-

маў та го, што па тра ба ваў, — 5,7 міль яр да до ла раў на 

па меж ную бяс пе ку і бу даў ніц тва сця ны на мя жы з Мек сі-

кай, але па абя цаў «пра цяг ве ся лос ці», ка лі за гэ тыя тры 

тыд ні дэ ма кра ты не пой дуць на кам пра міс.

Экс пер ты пра па на ва лі за ду мац ца 
аб ма са вым пе ра хо дзе на 4-дзён ны 
пра цоў ны ты дзень

У хо дзе Су свет на га эка на міч на га фо ру му (СЭФ) у Да-

во се аў та ры тэт ныя экс пер ты пра па на ва лі за ду мац ца аб 

ма са вым пе ра хо дзе на 4-дзён ны пра цоў ны ты дзень, ад-

зна чыў шы, што зні жэн не коль кас ці ра бо чых дзён пой дзе 

на ка рысць і кам па ні ям, і іх су пра цоў ні кам, пе рад ае «Ін-

тэр факс». «Ду маю, у нас ёсць доб рыя экс пе ры мен ты, якія 

дэ ман стру юць, што пры зні жэн ні пра цяг лас ці пра цоў на га 

ча су лю дзі мо гуць больш эфек тыў на за ся ро дзіць ува гу, 

іх вы пра цоў ка за ста ец ца та кой жа, пры гэ тым якасць і 

крэ а тыў насць час ця ком уз рас та юць. І яны больш ла яль-

ныя да ар га ні за цый, якія га то выя быць гнут кі мі ад нос на іх 

жыц ця па-за пра цай», — за явіў у хо дзе фо ру му псі хо лаг 

Уор тан скай шко лы біз не су пры Пен сіль ван скім уні вер сі тэ-

це Адам Грант. Яго пад тры маў эка на міст і гіс то рык Рут гер 

Брэг ман, які на га даў, што вя ду чыя ро зу мы — эка на міс ты, 

са цы ё ла гі, фі ло са фы — дзе ся ці год дзя мі ве ры лі, што з 

ча сам ча ла вец тва змо жа пра ца ваць усё менш і менш. 

Сі ту а цыя змя ні ла ся толь кі ў 70-я га ды мі ну ла га ста год дзя. 

«Прад пры маль ні кі-ка пі та ліс ты яшчэ ў 1920-я і 1930-я га ды 

вы яві лі ста ноў чы ўплыў ска ро ча на га пра цоў на га тыд ня на 

пра дук цый насць. На прык лад, Ген ры Форд уба чыў, што 

пас ля пе ра хо ду ад 60-га дзін на га да 40-га дзін на га пра-

цоў на га тыд ня яго ра бо чыя ста лі больш пра дук цый ны мі, 

па коль кі менш стам ля лі ся», — за ўва жыў экс перт.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Асвят ляць тур нір у ста-

лі цу Бе ла ру сі пры еха лі 

больш за 400 жур на ліс таў, 

па вод ле звес так Бе ла рус-

ка га са ю за кань ка беж цаў, 

чэм пі я нат на ве да лі 105 ты-

сяч гле да чоў. З іх 90 ты сяч 

скла лі пра да дзе ныя бі ле ты, 

а 15 ты сяч мес цаў бы лі рас-

паў сю джа ны бяс плат на для 

прад стаў ні коў школ, дзяр-

жаў ных прад пры ем стваў 

і ін шых ка тэ го рый гра ма-

дзян. У гэ тыя дні тры бу ны 

«Мінск-Арэ ны» стра ка це лі 

раз на стай нас цю сця гоў. 

Ня дзіў на: ка ля 30 ты сяч 

мес цаў вы ку пі лі за меж ныя 

ба лель шчы кі з больш чым 

30 кра ін све ту, уклю ча ю-

чы Япо нію, Чы лі, Гер ма нію, 

Іта лію, Сла ва кію, Фран цыю, 

Літ ву, Лат вію, Чэ хію і інш. 

Тэ ле ві зій ная кар цін ка чэм-

пі я на ту транс ля ва ла ся на 

20 кра ін, уклю ча ю чы ЗША, 

Кі тай, Бра зі лію і Япо-

нію. Пас ля та кіх ліч баў 

пы тан няў аб маш та бах 

і ўзроў ні тур ні ру прос та 

ня ма.

Да ня дзе лі ўсе ме-

да лі чэм пі я на ту знай-

шлі сва іх ула даль ні каў, 

гэ та най мац ней шыя 

спарт сме ны ў фі гур-

ным ка тан ні. На пра-

ця гу ча ты рох дзён яны 

дэ ман стра ва лі не ве ра-

год ны пра фе сі я на лізм, 

ге ра ізм і да зво лі лі гле-

да чам ад чуць ве лі зар-

ны спектр эмо цый. 

Маш таб нае ме ра пры-

ем ства за вяр шы ла га-

ла-прад стаў лен не, дзе пры-

зё ры і пе ра мож цы чэм пі я-

на ту Еў ро пы па ка за лі свае 
най леп шыя ну ма ры. На шоу 
пры сут ні чаў і Прэ зі дэнт 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА. 
Пас ля за кан чэн ня ён вый-
шаў на лёд ра зам з удзель-
ні ка мі спа бор ніц тваў.

«Вы хо дзя чы на гэ ты лёд 
«Мінск-Арэ ны», я перш 
за ўсё па ду маў пра муж-
насць», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы, ад зна чыў шы, 
што фі гу рыс ты на лё дзе 
зу сім не аба ро не ныя, але 
пры гэ тым яны па каз ва юць 

вель мі скла да ныя эле мен ты. 

«Не ха ке іс ты са мыя муж ныя 

лю дзі, а вы», — звяр нуў ся 

ён да ўдзель ні каў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад крэс ліў, што гэ та пры-

го жае дзей ства — чэм пі я-

нат Еў ро пы — ад цяг ну ла 

ўва гу ад усіх ас тат ніх спа-

бор ніц тваў, якія пра хо дзі лі 

гэ ты мі дня мі ў све це. «Тая 

ат мас фе ра, якая бы ла на 

«Мінск-Арэ не»... Мы за слу-

жы лі, мы да ка за лі, што мы 

мо жам пры няць чэм пі я нат 

све ту тут», — ад зна чыў кі-

раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт па дзя ка ваў 

Між на род на му са ю зу кань-

ка беж цаў за да вер. «Я чую 

ацэн кі, яны ста ноў чыя. Гэ та 
яшчэ раз па цвяр джае, што 
мы здоль ныя на боль шае. 
І ка лі вы вы ра шы це пры-
ехаць сю ды з боль шым, я 
вам абя цаю, што вы не па-
шка ду е це», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Акра мя та го, кі раў нік 
дзяр жа вы звяр нуў ува гу на 
пра цу суд дзяў, якія, па яго 
сло вах, «не за бі лі ўнут ра ны 
нерв гэ та га спа бор ніц тва. 
Мы ба чы лі пе ра жы ван ні, 
тра ге дыі, уз ня сен ні вя лі кіх 
спарт сме наў, якія пры свя-
ці лі сваё жыц цё гэ та му вя-
лі ка му ві ду спор ту».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па-

дзя ка ваў трэ не рам і спарт-

сме нам і за клі каў час цей 

пры яз джаць у Бе ла русь.

Чэм пі я нат Еў ро пы па 

фі гур ным ка тан ні ў Мін ску 

атры маў ста ноў чую ацэн ку 

і ад пер ша га ві цэ-прэ зі-

дэн та Між на род на га са-

ю за кань ка беж цаў (ІSU) 

Аляк санд ра ЛА КЕР НІ КА.

— «Мінск-Арэ на» — 

пры го жае збу да ван не, 

роў на га яко му ня ма ў Еў-

ро пе, а мо жа быць, і ў све-

це. Пры ем на бы ло ба чыць 

поў ныя за лы на ме ра пры-

ем ствах чэм пі я на ту — гэ-

та, на пэў на, паў плы вае на 

па пу ляр насць фі гур на га 

ка тан ня ў Бе ла ру сі. Чэм-

пія нат прай шоў па спя хо ва 

і з ар га ні за цый на га пунк ту 

гле джан ня. Вя до ма, ней кія 

не вя лі кія на клад кі бы лі, але 

гэ та пы тан не не ка то ра га 

не да хо пу во пы ту і моц на на 

агуль ную кар ці ну не ўплы-

вае. Ду маю, гэ ты тур нір па-

ві нен стаць штурш ком для 

раз віц ця фі гур на га ка тан ня 

ў Бе ла ру сі. Са спар тыў на га 

пунк ту гле джан ня мы атры-

ма лі не ка то рыя не ча ка ныя 

вы ні кі, але, на пэў на, тым і 

доб ры спорт, што не маг чы-

ма за га дзя прад ка заць, хто 

вый грае.

Тур нір у Мін ску — ужо 

гіс то рыя і яр кая ста рон ка 

ўспа мі наў не толь кі для нас, 

але і для су свет ных 

зо рак фі гур на га ка-

тан ня. Іс па нец Хаў ер 

Фер нан дэс за ва я ваў 

тут свой сё мы ты тул 

чэм пі ё на Еў ро пы і за-

вяр шыў кар' е ру. Ва-

нэ са Джэймс і Мор ган 

Сіп рэ ме на ві та на мін-

скім лё дзе ўпер шы ню 

з 1932 го да вый гра лі 

«зо ла та» для Фран цыі 

ў пар ным ка тан ні. Гі-

ём Сі зе рон і Габ ры э ла 

Па па да кіс ста лі ў Бе-

ла ру сі пя ці ра зо вы мі 

чэм пі ё на мі Еў ро пы.

На дзея АНІ СО ВІЧ,

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ЯР КА І ПРЫ ГО ЖА, 
ЭМА ЦЫ Я НАЛЬ НА І ДУ ШЭЎ НА
Чэм пі я нат Еў ро пы за вяр шыў ся, але Мінск не раз віт ва ец ца з фі гур ным ка тан нем, 

а ка жа «яшчэ па ба чым ся»
Бяс кон цасць фан та зіі, твор чая ўні каль насць і не паў-

тор насць, вы на ход ства но ва га ва ўжо вы ву ча ным і 

сар дэч ная цеп лы ня. Так вы каз ва юц ца пра ра бо ты 

юных май строў, удзель ні каў 22-й рэс пуб лі кан скай 

вы стаў кі-кон кур су дэ ка ра тыў на-пры клад ной твор-

час ці на ву чэн цаў «Ка ляд ная зор ка». 

75 най леп шых твор цаў з усёй кра і ны атры ма лі на вы-

хад ных уз на га ро ды і на адзін ве чар аку ну лі ся ў ат мас фе ру 

ка ляд ных свят і цу даў. Кож ны па вёз да до му сім ва ліч ную 

ка ляд ную зо рач ку-ме даль і бук лет з вы ява мі най леп шых 

кон курс ных ра бот, на якія ця гам двух ме ся цаў дзі ві лі ся 

на вед валь ні кі На цы я наль на га цэнт ра мас тац кай твор час ці 

дзя цей і мо ла дзі ў Мін ску.

— Гэ тая вы стаў ка — са мая лю бі мая ў дзя цей па коль кас-

ці ра бот, тэ ма ты цы, за ці каў ле нас ці. Што год вы ста но ві це ся 

ўсё больш вы на ход лі вы мі. Зда ец ца, ужо ўсе тэх ні кі вя до-

мыя і зна ё мыя, але вы па да яце гэ та ў но вым ары гі наль ным 

ба чан ні, — па дзя ка ва ла юным твор цам ды рэк тар На цы я-

наль на га цэнт ра мас тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі 

На дзея ВА СІЛЬ ЧАН КА, уру ча ю чы ўзна га ро ды.

Вы бі ра ю чы най леп шых, суд дзі на ват па ма ла дзе лі на 

20 га доў, па дзя лі ла ся сак рэ там Мар га ры та ШЧА МЯ ЛЁ ВА, 

стар шы ня жу ры кон кур су, він шу ю чы пе ра мож цаў ка ляд-

ных на мі на цый:

— Мы атры ма лі аса ло ду, ад бі ра ю чы най леп шыя ра бо ты. 

Сё ле та іх ве лі зар ная коль касць. Ха чу па дзя ка ваць пе да го-

гам, якія зай ма юц ца з ма лы мі, вы ву ча ю чы на род ныя тра-

ды цыі. І пры гэ тым не прос та пе ра но сяць іх у су час насць, 

а ін тэр прэ ту юць, ства ра юць но выя яр кія воб ра зы. Гэ та 

са праўд ныя, шчы рыя ра бо ты з ду шой, праз якія пе рад аюц-

ца лю боў да свай го на ро да і ве дан не сва іх на цы я наль ных 

тра ды цый і ка ла ры ту.

Іры на СІ ДА РОК. 

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

На шы дзе ціНа шы дзе ці

«Ка ляд ная зор ка» 
асвят ляе да ро гу

Фі нан сыФі нан сы

ЗА ЛА ТЫ ЗА ПАС КРА І НЫ 
ВЫ РАС ЗА ГОД НА 1 ТО НУ

Та кім чы нам, па вод ле ін фар ма цыі На цы я наль на га 

бан ка, на 1 сту дзе ня 2019 го да за ла ты за пас склаў 

41,2 то ны.

«На яў насць за ла то га за па су пад трым лі вае да вер рэ зі-

дэн таў і не рэ зі дэн таў Бе ла ру сі да здоль нас ці На цы я наль-

на га бан ка і ўра да вы кон ваць свае фі нан са выя аба вя за-

цель ствы і пра во дзіць ма не тар ную па лі ты ку», — га во рыц-

ца ў па ве дам лен ні, якое зна хо дзіц ца на сай це Нац бан ка. 

Так са ма каш тоў ныя ме та лы мо гуць быць вы ка ры ста ны 

пры не аб ход нас ці шля хам іх про да жу, аб ме ну або вы ка-

ры стан ня ў раз лі ках.

За ла ты за пас — гэ та каш тоў ныя ме та лы ў вы гля дзе 

бан каў скіх зліт каў, якія зна хо дзяц ца ў пад па рад ка ван ні 

Нац бан ка і з'яў ля юц ца част кай Дзяр жаў на га фон ду каш тоў-

ных ме та лаў і каш тоў ных ка мя нёў Бе ла ру сі. Каш тоў нас ці 

за ла то га за па су за хоў ва юц ца ў Цэнт раль ным схо ві шчы 

На цы я наль на га бан ка і раз мя шча юц ца на ра хун ках і ў дэ-

па зі тах за мя жой.

Сяр гей КУР КАЧ.

На ша кра і на па доб ны старт у гэ тым ві дзе спор ту 

пры ма ла ўпер шы ню, але са сва ім дэ бю там 

спра ві ла ся на вы дат на. Чэм пі я нат Еў ро пы 

па фі гур ным ка тан ні — адзін з най ста рэй шых 

тур ні раў на кан ты нен це, яго пры ма лі ўжо 

24 кра і ны (час цей за ўсё Швей ца рыя), 

та ко га го на ру ўда сто і лі ся 49 га ра доў, 

за раз у гэ тым спі се ёсць і Мінск.

Фота Ган ны ЗА НКАВІЧ.


