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• Бе ла русь пра па нуе рас-

пра ца ваць усё аб дым ную 

і доў га тэр мі но вую стра-

тэ гію сіс тэ мы ААН для 

кра ін з ся рэд нім уз роў-

нем да хо ду.

• Бе ла рус кая фе дэ ра цыя 

бія тло на аб вяс ці ла кон курс 

на са мы леп шы сло ган да 

ад кры та га чэм пі я на ту Еў ро-

пы па бія тло не 2019 го да.

• Рэа лі за цыя пра ек та «Рэ-

кан струк цыя ам пуль най 

вы твор час ці» за вяр шы-

ла ся на ААТ «Ба ры саў скі 

за вод ме ды цын скіх прэ-

па ра таў».

• Урад Ра сій скай Фе дэ ра-

цыі ўхва ліў ра ты фі ка цыю 

па гад нен ня з Бе ла рус сю аб 

уез дзе за меж ні каў на спар-

тыў ныя ме ра пры ем ствы.

КОРАТКА

Та ма ра КРА СОЎ СКАЯ, 
стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па пра цы 
і са цы яль ных пы тан нях:

«Пар ла мен та рыі пра па ну юць 
па вы сіць ста тус служ бы 
за ня тас ці, зра біць яе 
са ма стой най струк ту рай. 
Дзя ку ю чы гэ та му яна змо жа 
больш эфек тыў на вы кон ваць 
за да чы, ус кла дзе ныя на 
яе за ко нам аб за ня тас ці, 
Дзяр жаў най пра гра май 
аб са цы яль най аба ро не 
і са дзей ні чан ні за ня тас ці 
на 2016—2020 га ды, Дэ крэ там 
№ 1. Акра мя та го, служ бе 
не аб ход на вяр нуць шэ раг 
кант роль ных паў на моц тваў. 
На прык лад, ра ней 
яе прад стаў ні кі вы яз джа лі 
на прад пры ем ствы, пра вя ра лі, 
ці за поў не ная ўся штат ная 
коль касць, ці пра віль на 
па да дзе ныя звест кі 
аб на яў нас ці ра бо чых мес цаў. 
Дэ пу та ты вы ву ча юць 
сі ту а цыю ў рэ гі ё нах 
і на гэ тай пад ста ве ўно сяць 
пра па но вы аб па ляп шэн ні 
за ка на даў ства».
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ЯКІ БІЗНЕС 
АДКРЫЦЬ 
НА ВЁСЦЫ

ЧЫМ ЗАЙМАЕЦЦА 
БЕЛАРУСКІ 
ЧЫРВОНЫ КРЫЖ

Ой «Звяз да», мая «Звяз да»,

Сто га доў ха ро шая!

На ця бе, мая «Звяз да»,

Не шка дую гро шай я!

Гэ тыя рад кі не як раз па тэ ле фо-

не «вы да ла» ад на з вель мі даў ніх 

пад піс чыц і, зга дзі це ся, ме ла ра-

цыю, бо, апроч за да валь нен ня пяць 

ра зоў на ты дзень атрым лі ваць га-

зе ту і чы таць штось па трэб нае ды 

ці ка вае (пры чым па-бе ла рус ку!), са 

«Звяз дой» яшчэ мож на і вый граць! 

Што кан крэт на? А на гэ ты раз — 

што па жа да е це (аль бо — што вам 

трэ ба...).

Та кую вось цу доў ную маг чы масць 

да юць ула даль ні кам па да рун ка выя 

сер ты фі ка ты ўні вер ма га «Бе ла русь» 

на сто і трыс та руб лёў.

Што зра біць для та го, каб іх 

вый граць? Ні чо га асаб лі ва га. 

Як «спя ва лі» ў ко ле сяб ро вак ін-

шыя на шы чы тач кі:

«Па ча кай це вы, гу лё ны,

Я на ву лі цу пай ду,

Там су стрэ ну паш таль ё на —

Пад пі шу ся на «Звяз ду»...

Пас ля ча го за ста нец ца толь кі 

за поў ніць карт ку ўдзель ні ка рэ-

клам най гуль ні «Уда лы шо пінг са 
«Звяз дой» (пад ра бяз ныя пра ві лы 
зме шча ны ў ну ма ры за 6 снеж ня) 

і да 8 сту дзе ня ўжо но ва га го да 
(мож на — ра зам з ліс та мі-він ша-
ван ня мі) да слаць у рэ дак цыю, для 
та го, каб по тым...

Ро зыг рыш пры зоў ад бу дзец ца 
9 сту дзе ня, пад час ка ляд ных свят, 
і не ка му ў ім, вя до ма ж, па шан цуе. 

Цал кам маг чы ма — вам.

Картку ўдзельніка ро зыг рышу 

шукайце на першай старонцы 

«Тэлетыдня».

Пад піс ка-2019Пад піс ка-2019

«УДА ЛЫ ШО ПІНГ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»: 
ДАЛУЧАЙЦЕСЯ!

У Мін ску ў ганд лё вым 
цэнт ры «Ста лі ца» да дзе ны 
старт рэс пуб лі кан скай 
даб ра чын най ак цыі 
«Цу ды на Ка ля ды». 
Ме ра пры ем ствы бу дуць 
пра хо дзіць у пе ры яд 
на ва год ніх і ка ляд ных свят 
да 9 сту дзе ня 2019 го да і 
па поў няць скар бон ку доб рых 
спраў усе бе ла рус ка га 
пра ек та «На шы дзе ці». Па 
тра ды цыі ва лан цё ры ру ху 
БРСМ «Доб рае Сэр ца» і 
ці му раў цы БРПА ва ўсіх 
рэ гі ё нах кра і ны пра вя дуць 
кон кур сы, свя точ ныя 
пра гра мы, ар га ні зу юць 
ад рас ныя він ша ван ні для 
дзя цей, якія асаб лі ва ма юць 
у гэ тым па трэ бу, збя руць 
для іх па да рун кі.

ЦУ ДОЎ НЫ ЦУ ДОЎ НЫ 
ЧАСЧАС
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Учо ра ў Санкт-Пе цяр бур гу ад бы ло ся 
па ся джэн не Вы шэй ша га Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ве та, у якім узяў удзел 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. Па ся джэн не 
па ча ло ся знач на паз ней за пла на ва на га 
ча су. Мер ка ва ла ся, што Прэ зі дэнт Ра сіі 
Ула дзі мір Пу цін па вод ле пра та ко ла 
спа чат ку па ві тае кі раў ні коў дэ ле га цый, 
за тым ад ра зу ад бу дзец ца цы ры мо нія 
фа та гра фа ван ня, і яны на кі ру юц ца на 
пе ра га во ры. Ад нак пас ля су стрэ чы 
з ра сій скім прэ зі дэн там прай шла 
не за пла на ва ная су стрэ ча кі раў ні коў 
дзяр жаў за за чы не ны мі 
дзвя ры ма.

ДА РО ГУ АДО ЛЕЕ ТОЙ, ХТО ІДЗЕ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пра па на ваў кан крэт ныя за ха ды Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пра па на ваў кан крэт ныя за ха ды 
па вы ра шэн ні най больш вост рых праб лем ЕА ЭСпа вы ра шэн ні най больш вост рых праб лем ЕА ЭС
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