УНУТРАНЫ ПОПЫТ
НА ІНФЛЯЦЫЮ
НЕ ЦІСНЕ

2

ДАРОГА
Ў ШКОЛУ

8

ЛЮТАГА 2019 г.

ПЯТНІЦА
№ 26 (28893)

КАШТОЎНЫ
РУБЕЛЬ

ЦЫТАТА ДНЯ

Уклад Нацбанка
ў фінансавую стабільнасць краіны...

Андрэй РАЎКОЎ,
міністр абароны:

«Новых пагроз для
нацыянальнай бяспекі
ў сувязі з выхадам ЗША
з Дагавора аб ракетах
сярэдняй і меншай
далёкасці не з'явілася.
Як вядома, ЗША пачалі
выхад з пагаднення
2 лютага, гэты працэс
зойме паўгода. Расія
мае намер адпаведна
адказаць на дзеянні ЗША.
Мы будзем умацоўваць
свае Узброеныя
Сілы, умацоўваць
абараназдольнасць краіны,
дзяржаўнасць, саюз
Беларусі і Расіі —
усё гэта трэба рабіць».

Кіраўнік дзяржавы канстатаваў спакой на фінансавым
рынку і адсутнасць насцярожанасці ў сувязі з гэтым у
грамадстве.
«Як бы ў нас хто ні падкрытыкоўваў тое, што было, і
тое, што ёсць, — гэта неба і зямля. Можа, камусьці не
падабаецца занадта жорсткая фінансавая палітыка ў
дзяржаве, але яна накіравана на захаванне
стабільнасці», — адзначыў беларускі лідар.

СТАР. 2

Фота БелТА.

...адзначыў Аляксандр Лукашэнка ўчора
на сустрэчы са старшынёй праўлення
Нацыянальнага банка Беларусі
Паўлам Калаурам.

«ЗАЛАТАЯ» НАША САША
Беларуска стала чэмпіёнкай свету, апярэдзіўшы лыжных акрабатак з Кітая і Расіі
Фрыстайлістка Аляксандра РАМАНОЎСКАЯ лёгка пераадолела кваліфікацыю, выйшла ў фінал, а потым і ў суперфінал, дзе сур'ёзна па балах апярэдзіла сваіх саперніц.
Пасля прызямлення і погляду на табло са сваімі ацэнкамі Саша не змагла стрымаць
слёз, Любоў Нікіціна, якая стала другой, і Ксю Ментаа, якая стала трэцяй, заключылі
беларуску ў цёплыя абдымкі.

КОРАТКА
• Бе ла ру сы ў студзені прадалі наяўнай і
безнаяўнай валюты на
$683,3 млн у эквіваленце,
купілі на $677,5 млн.

СТАР. 3

• Каля 1 тыс. ваеннаабавязаных прызвана з
запасу ва УС Беларусі падчас комплекснай праверкі
гатоўнасці.

• Зборная Беларусі
па футболе займае
78-е месца ў рэйтынгу
Міжнароднай федэрацыі
футбола (FIFA).
• Інтэрнэт-махляр пад
легендай марака з ЗША
атрымаў ад жыхаркі Барысава больш як $41 тыс.
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ДРУГОЕ НАРАДЖЭННЕ КАЦІ
Трэба не адчайвацца,
а шукаць у сабе сілы,
упэўнены яе родныя
Тры гады таму 9-гадовую Кацю Іванову, якая вярталася
са школы з суседняй вёскі Крупіца Мінскага раёна,
збіў аўтамабіль. Кома, клінічная смерць, сем аперацый,
у тым ліку выдаленая нырка, і пагроза ампутацыі нагі —
і ніякіх прагнозаў на будучыню. Аднак гэта гісторыя
не пра жыццёвую несправядлівасць і адчай,
якіх тут таксама хапіла, а пра надзею,
стойкасць і перамогу над самім лёсам.
Каця не толькі выйшла з комы,
але і насуперак дыягназам нанова навучылася хадзіць,
размаўляць, чытаць і пісаць і нават вярнулася
СТАР. 4
да вучобы...

Фота Андрэя САЗОНАВА.

• Апраўдальныя прысуды ў дачыненні да 80 чалавек вынесеныя ў 2018 годзе.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Аляксандру Раманоўскую з бліскучай перамогай
на чэмпіянаце свету. «Ты настойліва і ўпарта
ішла да гэтага выніку. А цудоўны фінальны
скачок у амерыканскім Дзір-Вэлі не пакінуў
ніякіх сумненняў: ты найлепшая!» — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
У віншаванні гаворыцца, што гэтая перамога чарговы раз пацвярджае, што ў Беларусі
створана школа лыжнай акрабатыкі сусветнага
ўзроўню, якая ўжо не адно дзесяцігоддзе забяспечвае падрыхтоўку таленавітай моладзі.
«Шчы ра жа даю та бе, усёй ка ман дзе і
трэнерскаму складу моцнага здароўя і новых дасягненняў!» — адзначыў Аляксандр
Лукашэнка.

Фота БелТА.

• Больш як 1,3 млн
электронных рэцэптаў
выпісана летась у Гомельскай вобласці.

Пасля ўзнагароджвання Аляксандра скажа:
«Я выйграла за сябе і за таго хлопца. Будзем лічыць, за нашых дзяўчат, за Аню і Алу». Сапраўды
так, бо ў амерыканскі Дзір-Вэлі наша каманда адправілася ў няпоўным складзе. Алімпійская чэмпіёнка Ганна Гуськова яшчэ аднаўляецца пасля траўмы,
але, вядома, Аня ўсё роўна глядзела трансляцыю
з чэмпіянату і адразу пасля перамогі ў сацсетках
павіншавала сваю сяброўку па камандзе.
Для Аляксандры Раманоўскай гэта «золата»
стала першым на дарослым чэмпіянаце свету, раней беларуска двойчы перамагала на
юніёрскім першынстве планеты.

