
Елi сей скi па лац на зваў но вы склад ура да Фран цыi
Уся го ў ка бi не це, якi ўзна чаль вае прэм'-

ер-мi нiстр Жан Кас тэкс, 16 мi нiст раў i 14 вi-

цэ-мi нiст раў. Iн фар ма цыю па кi раў нi ках 

ве дам стваў агу чыў ге не раль ны сак ра тар 

Елi сей ска га па ла ца Алек сi Ка лер. У ад па-

вед нас цi з абя цан нем прэ зi дэн та Фран цыi 

Эма ну э ля Мак ро на ў каб мi не за ха ва ны ген дар ны па ры тэт. Пе ра-

фар мi ра ван не ўра да ад бы ло ся ў су вя зi з сы хо дам у ад стаў ку ра-

ней ша га прэм' ер-мi нiст ра Эду а ра Фi лi па, якi вы ра шыў за вяр шыць 

свае трох га до выя паў на моц твы на ча ле ка бi не та ў су вя зi з вы бран-

нем мэ рам буй но га пар то ва га i дзе ла во га цэнт ра Гаў ра. Як за явiў 

на пя рэ дад нi ў сва iм Twitter Эма ну эль Мак рон, га лоў ны мi за да ча мi 

но ва га ўра да ста нуць «ад наў лен не эка но мi кi i са цы яль най сфе ры, 

якiя па цяр пе лi ад на ступ стваў пан дэ мii ка ра на вi ру са, а так са ма 

ахо ва на ва коль на га ася род дзя, раз вiц цё фран цуз скай куль ту ры 

i аба ро на еў ра пей ска га су ве рэ нi тэ ту». Па сло вах прад стаў нi коў 

Елi сей ска га па ла ца, прэ зi дэнт мае на мер пад ра бяз на рас ка заць 

аб пра гра ме дзе ян няў у тэ ле вi зiй ным iн тэр в'ю ў на цы я наль нае 

свя та Фран цыi, якое ад зна ча ец ца 14 лi пе ня.

У Кi таi i Ман го лii ад зна ча ны вы пад кi бу бон най чу мы
Ула ды Кi тая па ве да мi лi пра вы па дак за хвор ван ня ў аў та ном-

най акру зе Унут ра ная Ман го лiя, што на паў ноч ным ус хо дзе кра i -

ны. Па цы ент — мяс цо вы па стух, якi быў шпi та лi за ва ны ў клi нi ку

ў го ра дзе Ба ян-Нур i зна хо дзiц-

ца ў ста бiль ным ста не. Тым не 

менш мяс цо выя ўла ды да кан ца 

бя гу ча га го да ўвя лi ў аў та ном-

най акру зе рэ жым бяс пе кi трэ цяй 

сту пе нi. Ён пра ду гледж вае за ба-

ро ну на ўжы ван не мя са жы вёл, 

якiя па тэн цый на з'яў ля юц ца раз-

нос чы ка мi чу мы, i за клiк да на сель нiц тва не ад клад на па ве дам-

ляць аб усiх па да зро ных вы пад ках. У су сед няй Ман го лii з мi ну ла га 

тыд ня вы яў ле на, па мен шай ме ры, тры вы пад кi з па да зрэн нем на 

не бяс печ нае за хвор ван не. Ся род жы ха роў Ман го лii i кi тай скай 

Унут ра най Ман го лii iс нуе звы чай па ля ваць на су ркоў i ўжы ваць iх 

у ежу. У вы нi ку ўспыш кi бу бон най чу мы ад бы ва юц ца ў гэ тых рэ гi ё-

 нах да во лi час та. Ад зна ча ец ца, што пры ад сут нас цi не аб ход на га

ля чэн ня да рос лы ча ла век мо жа па мер цi ад за хвор ван ня ця гам 

двух су так. Су свет ная ар га нi за цыя ахо вы зда роўя не лi чыць, што 

ўспыш ка бу бон най чу мы ў Кi таi i Ман го лii ўяў ляе не бяс пе ку, але 

яе прад стаў нi кi ўваж лi ва со чаць за сi ту а цы яй, за явi ла афi цый ны 

прад стаў нiк СА АЗ Мар га рэт Ха рыс.

Зор ка аме ры кан ска га фут бо ла стаў са мым да ра гiм 
спарт сме нам у гiс то рыi

Па трык Ма хоўмс, гу лец ка ман ды 

«Кан зас-Сi цi Чыфс», зор ка На цы я наль-

най лi гi аме ры кан ска га фут бо ла (НФЛ), 

пад пi саў дзе ся цi га до вы кант ракт, якi стаў 

рэ корд ным у гiс то рыi не толь кi гэ та га клу-

ба i ад па вед на га вi ду, але i пра фе сiй на га 

спор ту ў цэ лым. Як пi шуць аме ры кан скiя СМI, су ма ме га кант рак та 

пе ра вы шае паў мiль яр да до ла раў. Ма хоўмс «абы шоў па гра шах» 

iн шых зо рак НФЛ як мi нi мум на 10 мiль ё наў до ла раў у год. Пры-

чым кво тэр бэк «Кан зас-Сi цi Чыфс» па ста вiў рэ корд не толь кi па 

су ме, але i па пра цяг лас цi кант рак та — у iн шых гуль цоў лi гi яна не

пе ра вы шае пяці га доў. Па су ме здзел кi Ма хоўмс апя рэ дзiў ра ней ша га 

пра фе сi я на ла-рэ кард сме на, аме ры кан ска га бей сба лiс та Май ка 

Траў та, якi ле тась пад пi саў 12-га до вы кант ракт з клу бам «Лос-

Ан джэ лес Эн джэлс» на су му 426,5 мiль ё на до ла раў.

Па трык Ма хоўмс вы сту пае за «Кан зас-Сi цi Чыфс» з 2017 го-

да. У мi ну лым се зо не клуб упер шы ню з 1970-га стаў чэм пi ё нам 

НФЛ, вый граў шы Су пер боўл у «Сан-Фран цыс ка», а Ма хоўмс быў 

пры зна ны са мым каш тоў ным гуль цом гэ та га мат ча.
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• Зо ла та ва лют ныя рэ-

зер вы Бе ла ру сі за чэр-

вень вы рас лі на 11,6 % да 

$8,8 млрд.

• Сэр віс по шу ку пра-

фе сій ных ся дзе лак мо жа 

з'я віц ца ў Мін ску ў 2021 го-

дзе.

• ПА АБ СЕ не змо жа 

на кі ра ваць на зі раль ні каў 

на прэ зі дэнц кія вы ба ры ў 

Бе ла русь.

• Экс па зі цыя ар хі тэк тур-

ных ма ке таў пад ад кры тым 

не бам па ча ла ра бо ту ў Ля-

ха ві чах.

• Два пунк ты про пус ку 

на бе ла рус ка-ўкра ін скай 

мя жы вяр ну лі ся да ра ней-

ша га рэ жы му ра бо ты.

• «Бел авія» ад наў ляе 

што дзён ныя чар тар ныя па-

лё ты ў Чар на го рыю з 10 лі-

пе ня.
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Ку па лаў скi мi сцеж ка мiКу па лаў скi мi сцеж ка мi

З «Паў лiн кай у Ако пах»
па бы ва ла ка рэс пан дэнт «Звяз ды», па час та ва ла ся «Дзi ця чай ра дас цю»

i «Пча лi ным па ца лун кам»
Ме на вi та та кi iн тэр ак тыў ны пра ект ар га нi за-

ва лi ў фi лi яле лi та ра тур на га му зея па ма ты-

вах п'е сы Ян кi Ку па лы «Паў лiн ка». Му зей зна-

хо дзiц ца ў вёс цы Ха ру жын цы (ра ней ся дзi ба 

Мi ха лiш кi), за два кi ла мет ры ад та го мес ца, 

дзе ста яў фаль ва рак сям'i Ку па лы. Тут жы лi 

яго ма цi, сёст ры. Пяс няр пры яз джаў сю ды 

з 1911 да 1913 го да. Для паэ та гэ ты фаль-

ва рак быў мес цам твор час цi. I да во лi плён-

най. У Ако пах на пi са ны паэ мы «Бан да роў на», 

«Ма гi ла льва», «Яна i я», п'е сы «Рас кi да нае 

гняз до», «Пры ма кi», «Ту тэй шыя», больш як 

сто вер шаў. I вя до ма ж, зна ка мi тая 

«Паў лiн ка». СТАР. 3

Юны жы хар Дуб роў на Да нi iл КУП РЭ ЕЎ ра зам са сва i мi 
ра вес нi ка мi — ама та ра мi па га няць мяч атры маў учо ра шы коў ны 
па да ру нак. На тэ ры то рыi 2-й га рад ской шко лы, якая зна хо дзiц ца ў 
гу ста на се ле ным мiк ра ра ё не, ад кры лi но вую фут боль ную пля цоў ку. 

Ця пер ма лым аматарам гульні бу дзе дзе трэ нi ра вац ца, i, маг чы ма, 
хут ка аб не вя лi кiм га рад ку Дуб роў на, што на Вi цеб шчы не, 
за га во раць як аб новай ста лi цы фут бола, бо на сён ня ў ра ё не 
ён вя ду чы вiд спор ту.

МЯЧ У ГУЛЬ НIМЯЧ У ГУЛЬ НI
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На ўзроў нiНа ўзроў нi

НО ВАЕ АБ СТА ЛЯ ВАН НЕ 
ДЛЯ СУ ДО ВЫХ ЭКС ПЕР ТАЎ

Дня мi Дзяр жаў на му ка мi тэ ту су до вых экс пер тыз споў нi-

ла ся сем га доў. Да гэ тай да ты быў пры мер ка ва ны за пуск 

най ноў ша га спе цы я лi за ва на га комп лек су для пад рых тоў кi 

спе цы я лiс таў. Раз мяс цiў ся ён на ба зе Iн сты ту та па вы шэн-

ня ква лi фi ка цыi i пе ра пад рых тоў кi кад раў ве дам ства.

— Кi раў нiк дзяр жа вы па ста вiў за да чу — за бяс пе чыць якас-

ную пад рых тоў ку кад раў, — ад зна чае стар шы ня Дзяр жаў на га 

ка мi тэ та су до вых экс пер тыз Анд рэй ШВЕД. — I сён ня мы 

мо жам ка заць, што яна вы кон ва ец ца эфек тыў на. Але гэ та мо жа 

быць толь кi дзя ку ю чы двум склад нi кам — вы со ка ква лi фi ка ва-

ным, сум лен ным, ста ран ным экс пер там i су час най ма тэ ры яль-

на-тэх нiч най ба зе. Што год мы ўка ра ня ем но выя вi ды экс пер тыз. 

Ад па вед на, трэ ба рых та ваць лю дзей. Толь кi за апош нiя пяць 

га доў у сце нах iн сты ту та асвое на 18 но вых спе цы яль нас цяў, 

што ад па вя дае не аб ход нас цi пад рых тоў кi кад раў па 

мно гiх вi дах экс пер тыз.

IТ-кра i наIТ-кра i на

ПА ПЯ РО ВЫ 
ПРА ЯЗ НЫ 

ЎЖО АБ ЛIЧ БА ВА НЫ
Smart-квiт кi на пра езд ста лi да ступ ныя 

ў гра мад скiм транс пар це Мiн ска i яшчэ ў двух га ра дах
У пер шай дэ ка дзе лi пе ня жы ха ры ад ра зу трох га ра доў 

да лу чы лi ся да тых, хто мо жа ска рыс тац ца бес кан так та вай 

апла тай пра ез ду ў гра мад скiм транс пар це з да па мо гай 

QR-ко да. Сэр вiс «апла цi ТМ» ука ра нi лi на аў то бу сах Сло нi-

ма i Ваў ка выс ка. У Мiн ску iна ва цый ная тэх на ло гiя ста ла 

да ступ ная на тра лей бус ным марш ру це № 77 (на пра мак: 

Са пё раў — ДС Су ха ра ва-5).

Вар та ад зна чыць, што тэх на ло гiю рэа лi за ва лi Бел iн вест банк, 

част кай эка сiс тэ мы яко га i з'яў ля ец ца сэр вiс, i кам па нiя LWO — 

рэ зi дэнт Пар ка вы со кiх тэх на ло гiй. У smart city — ста лi цы сiс тэ му 

пра па на ва лi ў аб ноў ле ным, яшчэ больш iна ва цый ным фар ма це.

Бi ле ты на пра езд у гра мад скiм транс пар це i пра яз ныя квiт кi ця-

пер за хоў ва юц ца прос та ў смарт фо не па са жы ра. Для iх на быц ця 

не трэ ба кан так та ваць з на яў ны мi гра шы ма. Ня ма не аб ход нас цi 

i пе ра да ваць бi лет на пра вер ку кант ра лё ру, бо ўвесь пра цэс 

(i па куп кi, i пра вер кi) — бес кан так та вы, у iм за дзей нi ча ны толь кi 

QR-код i тэ ле фон. Зруч на, хут ка i, га лоў нае, бяс печ на.

Аў то бус са спе цы яль най на леп кай
Пра тое, што ў транс парт ным срод ку мож на на быць квi ток у 

элект рон ным вы гля дзе, сiг на лi зуе апа зна валь ная на леп ка «Апла-

цi. Транс парт». У са ло не раз ме шча ны QR-ко ды, з да па мо гай якiх 

i на бы ва ец ца бi лет на пра езд. Гэ тая тэх на ло гiя ўжо шы ро ка вя до-

мая жы ха рам усiх аб лас ных цэнт раў кра i ны, а так са ма Баб руй ска, 

Ба ра на вiч, Пiн ска, Лi ды, Ор шы, Коб ры на, На ва по лац ка i 

Вi лей кi. Дня мi яе апра ба ва лi ў Сло нi ме i Ваў ка выс ку.
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У ад мi нiст ра цый ным комп лек се 

на пра спек це Пе ра мож цаў са бра ла ся 

ка ля ты ся чы ча ла век — чле ны 

Мiн гар вы кан ка ма, пар ла мен та рыi, 

кi раў нi кi дзяр жаў ных ор га наў, 

сi ла вых струк тур i ве дам стваў, 

ад мi нiст ра цый ра ё наў Мiн ска, 

ак цы я нер ных та ва рыст ваў, 

прад пры ем стваў ка му наль най 

фор мы ўлас нас цi, уста ноў аду ка цыi 

i ахо вы зда роўя, гра мад скiх 

аб' яд нан няў.

Аб сi ту а цыi ў ста лi цы Прэ зi дэн ту да ла-

жыў стар шы ня Мiн гар вы кан ка ма Ана толь 

Сi вак. Ён рас ка заў, якiм чы нам Мiнск ста не

«ра зум ным» го ра дам з зя лё ны мi тэх на ло гi-

 я мi, i што га лоў ная за да ча за раз — рост 

да хо даў га ра джан.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў сва iм вы ступ-

лен нi за кра нуў усе ба кi жыц ця не толь кi 

Мiн ска, але і кра i ны ў цэ лым.

Зям ля — 
ас но ва ўсёй Ай чы не

«У Мiнск як маг нi там пры цяг ва юц ца вы-

твор чыя i фi нан са выя рэ сур сы, едуць пра-

ца ваць най больш ква лi фi ка ва ныя кад ры. 

Гэ та ня дзiў на: Мiнск — ста лi ца, па лi тыч ны, 

эка на мiч ны, куль ту ры i на ву ко вы цэнтр, вi-

зiт ная карт ка на шай кра i ны», — пад крэс лiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка i рас тлу ма чыў: та му 

па ра дак у не за леж най Бе ла ру сi па ча лi на-

во дзiць ме на вi та з Мiн ска. Сю ды бы лi ўкла-

дзе ны ўсе на яў ныя рэ сур сы i сi лы.

Ця пер на дыш ла чар га рэ гi ё наў, з'я вi ла ся 

маг чы масць «ад даць доўг» вёс цы, ма лым 

га ра дам. У сi ту а цыi, ка лi ўсе iмк нуц ца ў 

Мiнск, глы бiн ка мо жа апус цець, за ўва жыў 

Прэ зi дэнт. Та му ў зо не ўва гi дзяр жа вы на 

на ступ ныя пяць га доў — вяр тан не бе ла ру-

саў на зям лю. У пра мым сэн се гэ та га сло ва. 

Прэ зi дэнт лi чыць важ най маг чы масць лю-

бо му га ра джа нi ну атры маць ва ўлас насць 

за сiм ва лiч ную пла ту пус тыя ўчаст кi на ху-

та рах i ў апус це лых вёс ках.

«Та кiм чы нам мы ад ро дзiм i не пер-

с пек тыў ныя вё сач кi, бу дзем раз вi ваць 

ма лыя га ра ды, па сёл кi га рад ско га ты пу 

i лю дзям ство рым зруч нас цi для жыц ця. 

Гэ та трэ ба зра бiць толь кi для бе ла ру саў. 

За кры ва цца мы не хо чам i не мо жам, мы 

экс пар та а ры ен та ва ная эка но мi ка. На ша 

дзяр жа ва не мо жа жыць, не ма ю чы зно-

сiн са знеш нiм све там. Мы ў геа гра фiч ным 

цэнт ры. Та му нам трэ ба аку рат на, мэ та на-

кi ра ва на па гля дзець так на ста лi цу i кра i ну 

ў цэ лым, каб уво гу ле ма ё масць на ле жа ла 

бе ла ру сам», — аба зна чыў Прэ зi дэнт.

Узор ны го рад
Каб асэн са ваць, якiм стаў су час ны 

Мiнск, вар та азiр нуц ца на зад. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на га даў, у якiм ста но вi шчы бы-

лi ста лiч ныя прад пры ем ствы i гра мад ства, 

якая бы ла кры мi наль ная аб ста ноў ка ў ся-

рэ дзi не 90-х.

«Та му мне да вя ло ся дзей нi чаць сi лай, 

аба пi ра ю чы ся на да па мо гу прос тых лю дзей i 

асаб лi ва мiн чан», — кан ста та ваў Прэ зi дэнт. 

I па ра дак быў на ве дзе ны: дзе праз су ткi, як 

у мет ро (за бас тоў ка ма шы нiс таў), дзе праз 

ме сяц, як на тра се Маск ва—Бер лiн (раз гул 

бан ды тыз му). У мiк ра ра ё нах, якiя лi чы лi ся 

кры мi наль ны мi, уз нiк лi ця пер па пу ляр ныя 

мес цы для жыц ця, даў га бу ды за вер ша ны, а 

ста лi ца раз ба га це ла на ўнi каль ныя бу дын кi 

на кшталт На цы я наль най бiб лi я тэ кi.

«Мы пра вя лi II Еў ра пей скiя гуль нi. Для 

нас гэ та бы ло важ на, гэ та быў пра рыў (ка лi 

хо ча це, дып ла ма тыч ны) на шай кра i ны

ў так зва ны цы вi лi за ва ны свет. Гэ та най-

важ ней шае пы тан не, а яшчэ мы вель мi 

моц на пад цяг ну лi Мiнск, па бу да ва лi но выя 

спар тыў ныя аб' ек ты. Нех та кры тыч на да 

гэ та га ста вiц ца, а я лi чу, што ўсё, што мы 

та ды ства ры лi, за ста нец ца на ват не нам, 

а на шым дзе цям. I сён ня Мiнск з'яў ля ец-

ца ўзор ным го ра дам для пра вя дзен ня 

роз на га ро ду спар тыў ных i куль тур ных 

ме ра пры ем стваў», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Кра i на для мед ту рыз му
Прэ зi дэнт да даў, што ў апош нiя га ды знач-

на ўдас ка на ле на ста лiч ная сiс тэ ма аду ка цыi: 

з 2016 го да ўве дзе ны ў экс плу а та цыю ча-

ты ры шко лы, пят нац цаць да школь ных уста-

ноў, па ста ян на ўма цоў ва ец ца ма тэ ры яль на-

тэх нiч ная ба за. А ка лiсь цi бу дын кi дзi ця чых 

сад коў пра да ва лi ся за ка пей кi, на га даў кi-

раў нiк дзяр жа вы.

«Стаў шы Прэ зi дэн там, гэ ты пра цэс я 

спы нiў. Я ра зу меў, што дзi ця чыя са ды нам 

па трэб ны бу дуць. Але шмат ужо бы ло рас-

пра да дзе на ў цэнт ры i нам да вя ло ся бу да-

 ваць но выя, у асноў ным ства ра лi ў мiк ра-

 ра ё нах. Дзi ця чыя са ды бы лi за па тра ба ва ныя, 

та му што лю дзi па ча лi на ра джаць, з'я вi лi ся 

дзет кi. Тое са мае i са шко ла мi», — па ра да-

ваў ся Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па яго сло вах, сён ня не ха пае не каль кiх 

школ у мiк ра ра ё нах, пры гэ тым шко лы ў 

цэнт ры не за поў не ныя.

У ста лi цы за апош нiя ча ты ры га ды ўве-

дзе ны ў строй ча ты ры баль нi цы, тры па лi -

клi нi кi, ме ды цын скi цэнтр у Жда но вi чах, 

Мiн скi га рад скi ан ка ла гiч ны дыс пан сер, 

пад стан цыя хут кай да па мо гi. «Усё гэ та па-

зна ец ца ў кры тыч ныя мо ман ты. Сiс тэ ма i 

кi ру е масць у сфе ры ахо вы зда роўя да-

па маг ла нам у та кiм гу ста на се ле ным i 

ад кры тым го ра дзе, улiч ва ю чы яшчэ на-

шы ме та ды ба раць бы з ка ра на вi ру сам, 

пе ра адо лець гэ тыя праб ле мы... Для мя не 

бы ло са мым га лоў ным — не да пус цiць па-

нi кi. Мы гэ та з ва мi пе ра адо ле лi, i дай бог, 

каб i да лей па цi ху ады сцi ад гэ тай бя ды i не 

да пус цiць паў тор най эпi дэ мii», — па жа даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як ён ад зна чыў, у якас цi ме ды цын скiх ту-

рыс таў Мiнск на ве да лi гра ма дзя не 105 кра-

iн, а экс парт мед пас луг на лiч вае дзя сят кi 

мiль ё наў до ла раў.

«Пра што гэ та га во рыць? Што на ша ахо-

ва зда роўя ў боль шас цi сва ёй пра су ну тая i 

за па тра ба ва ная», — зра бiў вы сно ву Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

На элект рыч цы
Ры вок, якi зроб ле ны ў раз вiц цi ста лiч-

най транс парт най iнф ра струк ту ры, кi раў-

нiк дзяр жа вы на зваў ве лi зар ным: рэ кан-

струк цыя каль ца вой да ро гi, най буй ней-

шых га рад скiх ма гiст ра ляў, бу даў нiц тва 

раз вя зак у са мых праб лем ных мес цах 

да зва ля юць Мiн ску за ста вац-

ца кам форт ным.

«У БЕ ЛА РУ СI РЭ ФОР МА 
МО ЖА БЫЦЬ ТОЛЬ КI 
Ў АД НЫМ КI РУН КУ — 
ЯК УДАС КА НА ЛЕН НЕ 

ТА ГО, ШТО Ў НАС ЁСЦЬ»
Амаль тры га дзi ны доў жы ла ся су стрэ ча Прэ зi дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кi 

са ста лiч ным ак ты вам
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