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Мі ка лай МЕЛЬ ЧАН КА, 
на мес нік мі ніст ра 
ўнут ра ных спраў:

«Дэ ле га цыі на ша га МУС 
вы ву ча лі ар га ні за цыю ахо вы 
пра ва па рад ку пры пра вя дзен ні 
І Еў ра пей скіх гуль няў 2015 
го да, ІV Іс лам скіх гуль няў 
са лі дар нас ці 2017 го да 
ў Азер бай джа не. Вы ву чаў ся 
во пыт пра ва ахоў ных ор га наў 
за меж жа пад час буй ных 
між на род ных спар тыў ных 
ме ра пры ем стваў у Ра сіі, 
Кі таі, Ка зах ста не і Япо ніі. 
Вы ні кі па каз ва юць, што 
ў цэ лым бе ла рус кая кан цэп цыя 
га ран та ван ня бяс пе кі пад час 
та кіх ме ра пры ем стваў 
ад па вя дае ўсім стан дар там. 
Амаль 300 су пра цоў ні каў 
тэ ры та ры яль ных ор га наў 
мі лі цыі і ва ен на слу жа чых 
унут ра ных вой скаў 
МУС прай шлі на ву чан не 
анг лій скай мо ве ва ўста но вах 
аду ка цыі МУС. 
Больш за 60 су пра цоў ні каў 
і ва ен на слу жа чых ву чац ца 
і ця пер».

ЦЫТАТА ДНЯ

• Па вел Ла туш ка пры-

зна ча ны ды рэк та рам 

Ку па лаў ска га тэ ат ра.

• Мінск увай шоў у дзя сят-

ку па пу ляр ных у ра сі ян га ра-

доў на са ка віц кія свя ты.

• 21-га до вая ма дэль 

Кай лі Джэ не р ста ла са-

мым ма ла дым міль яр-

дэ рам у гіс то рыі. Яна 

за ра бі ла свае міль яр-

ды на вы твор час ці фір-

мен най касметыкі Kylie 

Cosmetics.

• Фі нал дзі ця ча га «Еў-

ра ба чан ня-2019» прой дзе 

ў поль скім Глі ві цэ.

• Даў жні кі з Бе ла ру сі не 

змо гуць вы ехаць за мя жу 

праз тэ ры то рыю Ра сіі.

• У Мін ску ле тась на-

ра дзі лі ся 235 двай ня таў і 

пяць трай ня таў.
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МУЗЫ 
З ВІНТОЎКАМІ 5

ЦЯП ЛО ЦЯП ЛО 
ЛЮ БЯ ЧЫХ ЛЮ БЯ ЧЫХ 
СЭР ЦАЎСЭР ЦАЎ

Да ра гія су ай чын ні цы!

Ад усёй ду шы він шую вас з Днём жан чын.

Гэ тае свя та на поў не на асаб лі вай вяс но вай ат мас фе рай і са мы мі свет лы мі 

па чуц ця мі да прад стаў ніц пры го жай па ло вы ча ла вец тва, якія до раць нам утуль-

насць род на га до му, кло пат і да бры ню.

Не па раў наль ная пры га жосць бе ла рус кіх жан чын, іх пра фе сій ныя пос пе хі і пе ра-

мо гі ўслаў ля юць на шу Ра дзі му да лё ка за яе ме жа мі. Ва шы ра зу мен не і пад трым ка, 

цяп ло лю бя чых сэр цаў на тхня юць нас, муж чын, на но выя здзяйс нен ні.

Мы дзя ку ем вам за ак тыў ны ўдзел ва ўсіх сфе рах жыц ця гра мад ства, вы ха-

ван не юна га па ка лен ня, умен не пад трым лі ваць спа кой і даб ра быт у сям'і. Ме на-

ві та жан чы ны ро бяць свет даб рэй шым, за бяс печ ва ю чы яго ду хоў нае адзін ства 

і ста біль насць.

Жа даю вам моц на га зда роўя, доб ра га на строю і здзяйс нен ня ўсіх жа дан няў.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Вы яз ны са лон пры га жос ці ад пра віў ся да жы вё ла во даў Доб руш ска га ра ё-

на на пя рэ дад ні Між на род на га дня жан чын. Па між ра ніш няй і абе дзен най 

дой ка мі сель скія ра бот ні цы ака за лі ся ва ўла дзе цы руль ні каў, ві за жыс таў 

і май строў па ма ні кю ры. За знеш ні мі і ўнут ра ны мі пе ра ме на мі да ярак і 

ця лят ніц на зі ра ла «Звяз да».

СЁН НЯ СВЯ ТА Ў ДЗЯЎ ЧАТ
— Ка ро вы фран цуз скай пар фу мы не спу жа юц ца? — пы та юц ца сты ліс ты.

— Звык нуц ца! Мы ж да іх во да раў пры звы ча і лі ся, — усмі ха юц ца ў ад каз ра бот-

ні цы гас па дар кі «Чыр во ная Бу да».

Ра ні ца ў На со віц кім До ме куль ту ры па ча ла ся не звы чай на. Не вя ліч кі ста рэнь кі 

бу ды нак пе ра ўтва рыў ся ў жа но чае цар ства, дзе прос тыя жывёлаводы змаг лі па-

са праўд на му рас сла біц ца і на не каль кі га дзін за быц ца пра на доі і пры ва гі. Стрыж ка 

ці ўклад ка, ма кі яж з ліф тынг-та ні ра ван нем або вя чэр нім смо кі-айс, фран цуз скі, 

га лі вуд скі ці кла січ ны ма ні кюр ад май строў б'ю ці-ін дуст рыі Го ме ля — 

вы бі рай, што ду ша па жа дае. Усё бяс плат на. СТАР. 4

Па між на мі, дзяў чын ка міПа між на мі, дзяў чын ка мі

НА ФЕР МУ — З УКЛАД КАЙ І МА КІ Я ЖАМ

На не вя лі кай ста ліч най ву лі цы Пры го жай зна хо дзіц ца квет ка-

вая кра ма, а ў ёй пра да юц ца на дзі ва пры го жыя і са мыя све жыя 

ру жы, пры чым бе ла рус кія. Тут не толь кі на пя рэ дад ні свят, асаб-

лі ва на Вось ма га Са ка ві ка, але і ў ін шыя дні па лі чкі па та на юць 

у са праўд най ру жо вай кве це ні, а па куп ні кам пра па ну ец ца аж но 

двац цаць сар тоў ка ра ле вы кве так. На пя рэ дад ні жа но ча га свя та 

і мне да вя ло ся на ве даць гэ ты квет ка вы рай ды па ба чыць, як 

пра цу юць і до раць свой па зі тыў ны на строй  вет лі выя пра даў цы-

фла рыс ты ганд лё вай сет кі «До рОрс» Свят ла на РУДЗЬ і Але на 

ГУ КАЙ ЛА.

Ня гле дзя чы на чар гу, гас па ды ні квет ка вай кра мы не стам ля-

юц ца быць усмеш лі вы мі і ўважлівымі да па куп ні коў. На ват у сваё 

свя та, якое яны, як заў сё ды, пра вя дуць на ра бо це.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


