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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
WР: ЗША раз гля да лі маг чы масць пры мя нен ня 
ва ен най сі лы ў да чы нен ні да ўлад Сі рыі

Бе лы дом на мі ну лым 

тыд ні аб мяр коў ваў 

маг чы масць пры мя-

нен ня ва ен най сі лы ў 

да чы нен ні да сі рый-

ска га кі раў ніц тва ў 

якас ці па ка ран ня за 

мер ка ва нае пры мя-

нен не Да мас кам хімз броі ва Ус ход няй Гу це. Пра 

гэ та па ве да мі ла га зе та Thе Wаshіngtоn Роst, спа сы-

ла ю чы ся на не на зва ных афі цый ных асоб.

Па іх сло вах, на ра да пад стар шын ствам прэ зі дэн та 

До наль да Трам па прай шла ў па чат ку мі ну ла га тыд ня і 

ў ёй пры ма лі ўдзел, у пры ват нас ці, кі раў нік апа ра ту су-

пра цоў ні каў Бе ла га до ма Джон Кэ лі, па моч нік прэ зі дэн та 

па на цы я наль най бяс пе цы Гер берт Мак Мас тэр і мі ністр 

аба ро ны Джэймс Мэ ціс.

Як пі ша га зе та, «Трамп за пы таў пра ва ры ян ты дзе ян няў 

з мэ тай па ка раць урад Ба ша ра Аса да пас ля па ве дам лен-

няў аб пры мя нен ні га за па доб на га хло ру — па мен шай ме-

ры ў ся мі вы пад ках сё ле та — і, маг чы ма, ін шых атрут ных 

рэ чы ваў, у вы ні ку ча го па цяр пе лі мір ныя лю дзі ў ра ё нах, 

якія зна хо дзяц ца пад кант ро лем апа зі цыі».

Па вод ле ад ной з афі цый ных асоб, пра цяг вае вы дан не, 

Трамп «не стаў на стой ваць на ва ен най ак цыі» і ўдзель ні кі 

на ра ды «пры ня лі ра шэн не пра цяг ваць са чыць за раз віц-

цём сі ту а цыі».

Прад стаў ле ныя Пу ці ным узо ры зброі 
тра пяць у вой скі ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны

Ра сій скія вой скі атры ма юць най ноў шыя сіс тэ мы 

ўзбра ен ня, пра якія рас ка заў 1 са ка ві ка ў па слан ні 

Фе дэ раль на му Схо ду прэ зі дэнт Ула дзі мір Пу цін, ва 

ўста ноў ле ныя тэр мі ны, за явіў мі ністр аба ро ны Ра сіі 

ге не рал ар міі Сяр гей Шай гу.

«Прэ зі дэнт прад ста віў шэ раг най ноў шых на пра цо вак 

аба рон на-пра мыс ло ва га комп лек су, ад зна чыў шы, што

асоб ныя ўзо ры ўжо па сту пі лі ў ар мію. Ха чу ад зна чыць, 

што ўсё на ме ча нае бу дзе рэа лі за ва на ва ўста ноў ле ныя 

дзяр жаў ны мі кант рак та мі тэр мі ны», — ска заў ён.

«Вяр хоў ны га лоў на ка ман ду ю чы вы со ка аца ніў ра бо ту 

па ўма ца ван ні ўзбро е ных сіл, па вы шэн ні аба ра на здоль-

нас ці кра і ны. Ён пад крэс ліў, што сён ня Ра сія мае су час-

ную, кам пакт ную і вы со ка тэх на ла гіч ную ар мію», — пад-

крэс ліў мі ністр аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Мі ністр так са ма ад зна чыў важ насць раз горт ван ня су час-

най ар бі таль най гру поў кі ва ен ных спа да рож ні каў. «Прэ зі дэнт 

Ра сіі не раз пад крэс лі ваў, што на шы ар мія і флот па він ны 

не толь кі ад па вя даць па тра ба ван ням сён няш ня га дня, але і 

быць га то вы мі да заўт раш ніх спо са баў вя дзен ня ўзбро е най 

ба раць бы. Без умоў на, ра шэн не гэ тай за да чы не па срэд на 

за ле жыць ад на яў нас ці су час най ар бі таль най гру поў кі спа-

да рож ні каў ва ен на га пры зна чэн ня», — ска заў ён.

У Шры-Лан цы ўве дзе ны рэ жым 
над звы чай на га становішча 
з-за су тык нен няў бу дыс таў і му суль ман

Ула ды Шры-Лан кі ўвя лі 

ў аў то рак рэ жым над-

звы чай на га ста но ві шча 

на ўсёй тэ ры то рыі кра і -

ны на 10 дзён у су вя зі 

з су тык нен ня мі па між 

бу дыс та мі і му суль ма-

на мі ў ра ё не Кан дзі ў Цэнт раль най пра він цыі.

Пра гэ та па ве да міў афі цый ны прад стаў нік ура да Шры-

Лан кі Да ясі ры Джа я се ка ра.

«На спе цы яль ным па ся джэн ні ка бі не та мі ніст раў бы ло 

пры ня та ра шэн не аб вяс ціць над звы чай нае ста но ві шча 

тэр мі нам на 10 дзён для пра ду хі лен ня рас паў сюдж ван ня 

між аб шчын ных бес па рад каў на ін шыя част кі кра і ны, — 

пры во дзіць яго сло вы агенц тва Rеutеrs. — Бы ло так са ма 

пры ня та ра шэн не пры няць жорст кія ме ры су праць лю дзей, 

якія за клі ка юць да гвал ту праз «Фэй сбук».

Ула ды Шры-Лан кі ўчо ра на кі ра ва лі во ін скія час ці і да-

дат ко выя сілы па лі цыі ў акру гу Кан дзі для пра ду хі лен ня 

між аб шчын ных су тык нен няў. Гэ та ад бы ло ся пас ля та го,

як у на зва ным рэ гі ё не пад па лі лі не каль кі крам, якія 

на ле жаць му суль ма нам.

На пру жа насць па між прад стаў ні ка мі аб шчын бу дыс таў, 

якія скла да юць боль шасць на сель ніц тва Шры-Лан кі (ка ля

70 %), і му суль ман (ка ля 10 % на сель ніц тва) на рас та ла 

ў кра і не на пра ця гу апош ня га го да.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ДА ПРА ЦУ ЮЦЬ ЗА КОН 
АБ МА СА ВЫХ 

МЕ РА ПРЫ ЕМ СТВАХ
Да пра цоў ку пра ек та за ко на па пы тан нях пра вя дзен-

ня ма са вых ме ра пры ем стваў аб мер ка ва лі дэ пу та ты 

і прад стаў ні кі гра мад скіх аб' яд нан няў. Па ся джэн не 

ра бо чай гру пы прай шло ў Па ла цы прад стаў ні коў.

Па сло вах кі раў ні ка ра бо чай гру пы па да пра цоў цы 

за ко на пра ек та, на мес ні ка стар шы ні Па ста ян най ка-

мі сіі па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і 

срод ках ма са вай ін фар ма цыі Па ла ты прад стаў ні коў 

Ва ле рыя СА ЎКО, пра ект на кі ра ва ны на ўдас ка на лен не 

пра ва во га рэ гу ля ван ня ад но сін у сфе ры ар га ні за цыі пра-

вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў. Зы хо дзя чы з гэ та га 

мяр ку ец ца ўнес ці ка рэк ці роў кі ў за кон «Аб ма са вых ме-

ра пры ем ствах» і Ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру-

шэн нях з улі кам пра ва пры мя няль най прак ты кі.

З но ва ўвя дзен няў пар ла мен та рыі пра па ноў ва лі ўвес-

ці па ве дам ляль ны па ра дак пра вя дзен ня ма са вых ме ра-

пры ем стваў у па ста ян ных мес цах для іх пра вя дзен ня, 

якія вы зна ча ны мяс цо вы мі вы кан ка ма мі. Так са ма пра-

па ноў ва ла ся пра ду гле дзець шэ раг мер па за бес пя чэн ні 

гра мад ска га па рад ку, бяс пе кі і да дат ко выя па тра ба ван ні 

да ар га ні за та раў ма са вых ме ра пры ем стваў. Пла ну ец ца 

ўрэ гу ля ваць і пра цэ ду ру ад клі кан ня за явы аб пра вя дзен ні 

ма са ва га ме ра пры ем ства.

У сваю чар гу прад стаў ні кі гра мад скіх аб' яд нан няў вы-

ка за лі сваё мер ка ван не па за ко на пра ек це. У пры ват нас ці 

яны пра па ноў ва лі ад мя ніць па тра ба ван ні аб апла це ар га ні-

за та ра мі рас хо даў на за бес пя чэн не гра мад ска га па рад ку. 

Не менш важ ным па лі чы лі так са ма ўдак лад ніць азна чэн не 

ма са ва га ме ра пры ем ства ў за ко не.

На га да ем, што За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб ма са-

вых ме ра пры ем ствах» быў пры ня ты ў 1997 го дзе. У каст-

рыч ні ку мі ну ла га го да пра ект аб да паў нен нях у за кон 

быў пры ня ты Па ла тай прад стаў ні коў у пер шым чы тан ні. 

У ця пе раш ні мо мант ён рых ту ец ца да дру го га.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



По бач з бу дын кам ста іць зроб ле ны з ка-

ме ню мяч і стуж ка з ме та лу — свое асаб лі-

вы ма ну мент усім юным гім наст кам. Дзве

дзяў чы нкі, што толь кі вый шлі з Па ла ца, га-

доў ся мі, па ды хо дзяць да яго. «Ну і стуж ка! 

Мне та кую не ўзяць», — ка жа ад на з іх. 

Смя юц ца, а дру гая рап там за ўва жае, што 

на мя чы — ад бі так да ло ні на шай сла ву тай 

Ма ры ны Ло бач. Кла дзе ту ды ру ку і ка жа: 

«Ха чу быць як яна!»

Ма ры на ЛО БАЧ — пер шая са вец кая 

алім пій ская чэм пі ён ка па мас тац кай 

гім нас ты цы. Яна бы ла ад ной з тых, хто 

раз рэ заў учо ра чыр во ную стуж ку пад час 

ура чыс та га ад крыц ця бу дын ка. Чэм пі ён ка 

ўспа мі нае, у якіх умо вах яна трэ ні ра ва ла ся 

яшчэ ў ча сы СССР, у якіх па мяш кан нях да 

гэ та га дня зай ма лі ся сён няш нія спарт смен-

кі, і пры зна ец ца, што мя жы ня ма яе за хап-

лен ню. «Тут мя не на паў няе на тхнен не і, га-

лоў нае, — жа дан не пра ца ваць на да лей», — 

па дзя лі ла ся ўра жан ня мі яна.

Па сло вах стар шы ні Бе ла рус кай аса-

цы я цыі гім нас ты кі Але ны СКРЫ ПЕЛЬ, 

вы ха ван цы ў мас тац кай гім нас ты цы ўжо з 

гэ та га дня пач нуць аб жы ваць но вы дом. Ён 

са праў ды ўні каль ны, бо Бе ла русь ад на з 

пер шых, хто збу да ваў цэ лы комп лекс для 

та ко га ві ду спор ту, што 

для не вя лі кай кра і ны — 

да сяг нен не. «Цікавасць 

да мас тац кай гім нас ты кі 

па ста ян на рас це. Ён ка-

ла саль ны! Баць кі ах вот на 

ад да юць у яе ма лень кіх 

дзяў чы нак. Да рэ чы, сён-

ня мы аб мяр коў ва лі з Прэ-

зі дэн там, што вар та так-

са ма раз ві ваць і муж чын скую мас тац кую 

гім нас ты ку, на бі раць так са ма і хлоп чы каў», — 

дзе ліц ца Але на Скры пель.

Звяр та ю чы ся да пры сут ных пад час ад-

крыц ця Па ла ца, кі раў нік дзяр жа вы ад зна-

чыў, што жан чы ны — гэ та най леп шае, што 

ў нас ёсць. Па лац гім нас ты кі — сім ва ліч ны 

па да ру нак для тых дзяў чы нак, якія зай ма-

юц ца мас тац кай гім нас ты кай, да на ды хо-

дзя ча га Між на род на га дня жан чын. І тых

гро шай, якія ўкла дзе ны ў бу ды нак, не шка-

да. Прэ зі дэнт вы ка заў удзяч насць усім, 

хто меў да чы нен не да ўзвя дзен ня гэ та га 

цэнт ра. Асаб лі вую ўдзяч насць ён вы ка-

заў бу даў ні кам. «Вось тут вы ўжо ма лай-

цы. Да мо ві лі ся мы менш як год та му, што 

да 8 Са ка ві ка па до рым гэ тым цу доў ным 

дзяў ча там, іх баць кам, усім тым, хто сён ня 

зай ма ец ца, ад каз вае за мас тац кую гім-

нас ты ку, за спорт, та кі цу доў ны і ўтуль ны 

па лац, і мы гэ та зра бі лі. Вы, бу даў ні кі, гэ та 

зра бі лі. Я вель мі рэд ка хва лю бу даў ні коў, 

але шчы ра вам удзяч ны», — ска заў бе ла-

рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што мас-

тац кая гім нас ты ка ў Бе ла ру сі па крыў джа на 

не бы ла, хоць ра ней та кіх умоў для за ня ткаў 

спарт сме ны не ме лі. Ця пер у іх ёсць да-

стой ная пля цоў ка для та го каб па каз ваць 

і на да лей доб рыя вы ні кі. «Я ха цеў, каб вы 

тут не толь кі пра ца ва лі. Ра бо та спарт сме на — 

жах лі вая ра бо та. Ве даю, як цяж ка вам,

асаб лі ва ма лень кім, — звяр нуў ся кі раў нік 

дзяр жа вы да гім нас так. — Я ха цеў бы, каб 

вы тут і ад на віц ца маг лі, і ад па чыць. Та му 

жы ві це ў гэ тым до ме друж на, мір на, пра-

цуй це, трэ ні руй це ся, ад па чы вай це, мы за 

вас бу дзем хва рэць».

Так са ма Прэ зі дэнт па дзя ліў ся га лоў ным 

сак рэ там пос пе ху для спарт сме на — не 

за ціс кац ца і ні ў якім ра зе псі ха ла гіч на ся-

бе не на пруж ваць, а ста рац ца вы сту паць 

на спа бор ніц твах так, ні бы та на трэ ні роў-

цы. І гэ та — вы ключ на ўнут ра ная ра бо та 

кож на га. «Ка лі вы гэ ту праб ле му ў са бе

вы ра шы це, вы дак лад на бу дзе це чэм пі ён -

ка мі і све ту, і Алім пій скіх гуль няў. Яшчэ 

раз жа даю вам псі ха ла гіч на доб ра га на-

строю, са ма ад да на сці, муж нас ці ў гэ тым 

жа ноц кім і ў той жа час муж чын скім ві дзе 

спор ту», — па жа даў юным гра цы ям Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

ПА ЛАЦ ДЛЯ ГРА ЦЫЙПА ЛАЦ ДЛЯ ГРА ЦЫЙ
«Но вы дом» для бу ду чых пры зё раў ад кры лі ўчо ра ў Мін ску. Рэс пуб лі кан скі 

цэнтр алім пій скай пад рых тоў кі па мас тац кай гім нас ты цы — гэ та ўні каль ны 

для пост са вец кай пра сто ры комп лекс. У ім не толь кі за лы для за ня ткаў, але і 

ву чэб ныя кла сы, па коі для ад па чын ку, ха рэа гра фіч ныя ка бі не ты, на ват ба сейн 

і лаз ня. Для бе ла рус кіх гра цый ства ры лі та кія ўмо вы, ад якіх на ват у не спарт-

сме на дух за хоп лі вае. У ад крыц ці цэнт ра ўзяў удзел Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Алі на КА БА Е ВА, алім пій ская чэм пі-

ён ка па мас тац кай гім нас ты цы, Ра сія:

— Цу доў на, што та кі комп лекс у вас 

з'я віў ся. Ён адзін з най леп шых у све це, 

ма гу дак лад на ска заць. Бе ла рус кая шко-

ла мас тац кай гім нас тыкі кан ку ры ра ва ла 

і ра ней з ра сій скай, і без та кіх за лаў. Па-

гля дзім, што бу дзе на да лей. Але я за кан-

ку рэн цыю, у гэ тым сут насць спор ту. Тут 

ся род ма іх даў ніх сяб роў я зноў су стрэ ла 

Юлію Рас кі ну, бе ла рус ка га ся рэб ра на га 

пры зё ра Алім пій скіх гуль няў, якая зу сім 

не змя ні ла ся. Гэ та ні бы та вяр ну ла мя не 

ў мі ну лае на шмат га доў на зад. Уво гу ле 

для мя не шчас це зна хо дзіц ца тут, у Бе-

ла ру сі, і вя лі кі го нар.
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