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Анд рэй РАЎ КОЎ, 
мі ністр аба ро ны:

«Но вых па гроз для 
на цы я наль най бяс пе кі 
ў су вя зі з вы ха дам ЗША 
з Да га во ра аб ра ке тах 
ся рэд няй і мен шай 
да лё кас ці не з'я ві ла ся. 
Як вя до ма, ЗША па ча лі 
вы хад з па гад нен ня 
2 лю та га, гэ ты пра цэс 
зой ме паў го да. Ра сія 
мае на мер ад па вед на 
ад ка заць на дзе ян ні ЗША. 
Мы бу дзем ума цоў ваць 
свае Уз бро е ныя 
Сі лы, ума цоў ваць 
аба ра на здоль насць кра і ны, 
дзяр жаў насць, са юз 
Бе ла ру сі і Ра сіі — 
усё гэ та трэ ба ра біць».
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• Бе ла ру сы ў сту-

дзе ні пра да лі на яў най і 

без на яў най ва лю ты на 

$683,3 млн у эк ві ва лен це, 

ку пі лі на $677,5 млн.

• Ка ля 1 тыс. ва ен на-

аба вя за ных пры зва на з 

за па су ва УС Бе ла ру сі пад-

час комп лекс най пра вер кі 

га тоў нас ці.

• Больш як 1,3 млн 

элект рон ных рэ цэп таў 

вы пі са на ле тась у Го-

мель скай воб лас ці.

• Апраў даль ныя пры су-

ды ў да чы нен ні да 80 ча ла-

век вы не се ныя ў 2018 го-

дзе.

• Зборная Беларусі 

па футболе займае 

78-е месца ў рэйтынгу 

Міжнароднай федэрацыі 

футбола (FIFA).

• Ін тэр нэт-мах ляр пад 

ле ген дай ма ра ка з ЗША 

атры маў ад жы хар кі Ба ры-

са ва больш як $41 тыс.

КОРАТКА

ДАРОГА 
Ў ШКОЛУ

УНУТРАНЫ ПОПЫТ 
НА ІНФЛЯЦЫЮ 
НЕ ЦІСНЕ
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Тры га ды та му 9-га до вую Ка цю Іва но ву, якая вяр та ла ся 

са шко лы з су сед няй вёс кі Кру пі ца Мінск ага ра ё на, 

збіў аў та ма біль. Ко ма, клі ніч ная смерць, сем апе ра цый, 

у тым лі ку вы да ле ная ныр ка, і па гро за ам пу та цыі на гі — 

і ні я кіх пра гно заў на бу ду чы ню. Ад нак гэ та гіс то рыя 

не пра жыц цё вую не спра вяд лі васць і ад чай, 

якіх тут так са ма ха пі ла, а пра над зею, 

стой касць і пе ра мо гу над са мім лё сам. 

Ка ця не толь кі вый шла з ко мы, 

але і на су пе рак ды яг на зам на но ва на ву чы ла ся ха дзіць, 

раз маў ляць, чы таць і пі саць і на ват вяр ну ла ся 

да ву чо бы... Фо
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«ЗА ЛА ТАЯ» НА ША СА ША
Бе ла рус ка ста ла чэм пі ён кай све ту, апя рэ дзіў шы лыж ных акра ба так з Кі тая і Ра сіі

Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў Аляк-

санд ру Ра ма ноў скую з бліс ку чай пе ра мо гай 

на чэм пі я на це све ту. «Ты на стой лі ва і ўпар та 

іш ла да гэ та га вы ні ку. А цу доў ны фі наль ны 

ска чок у аме ры кан скім Дзір-Вэ лі не па кі нуў 

ні я кіх су мнен няў: ты най леп шая!» — пад крэс-

ліў кі раў нік дзяр жа вы.

У він ша ван ні га во рыц ца, што гэ тая пе ра мо-

га чар го вы раз па цвяр джае, што ў Бе ла ру сі 

ство ра на шко ла лыж най акра ба ты кі су свет на га 

ўзроў ню, якая ўжо не ад но дзе ся ці год дзе за-

бяс печ вае пад рых тоў ку та ле на ві тай мо ла дзі.

«Шчы ра жа даю та бе, усёй ка ман дзе і 

трэ нер ска му скла ду моц на га зда роўя і но-

вых да сяг нен няў!» — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

ДРУ ГОЕ НА РА ДЖЭН НЕ КА ЦІДРУ ГОЕ НА РА ДЖЭН НЕ КА ЦІ
Трэ ба не ад чай вац ца, 
а шу каць у са бе сі лы, 
упэў не ны яе род ныя

Фрыс тай ліст ка Аляк санд ра РА МА НОЎ СКАЯ лёг ка пе ра адо ле ла ква лі фі ка цыю, вый-

шла ў фі нал, а по тым і ў су пер фі нал, дзе сур' ёз на па ба лах апя рэ дзі ла сва іх са пер ніц. 

Пас ля пры зям лен ня і по гля ду на таб ло са сва і мі ацэн ка мі Са ша не змаг ла стры маць 

слёз, Лю боў Ні кі ці на, якая ста ла дру гой, і Ксю Мен таа, якая ста ла трэ цяй, за клю чы лі 

бе ла рус ку ў цёп лыя аб дым кі.

Пас ля ўзна га родж ван ня Аляк санд ра ска жа: 

«Я вый гра ла за ся бе і за та го хлоп ца. Бу дзем лі-

чыць, за на шых дзяў чат, за Аню і Алу». Са праў ды 

так, бо ў аме ры кан скі Дзір-Вэ лі на ша ка ман да ад-

пра ві ла ся ў ня поў ным скла дзе. Алім пій ская чэм пі ён-

ка Ган на Гусь ко ва яшчэ ад наў ля ец ца пас ля траў мы, 

але, вя до ма, Аня ўсё роў на гля дзе ла транс ля цыю 

з чэм пі я на ту і ад ра зу пас ля пе ра мо гі ў сац сет ках 

па він ша ва ла сваю сяб роў ку па ка ман дзе.

Для Аляк санд ры Ра ма ноў скай гэ та «зо ла та» 

ста ла пер шым на да рос лым чэм пі я на це све ту, ра-

ней бе ла рус ка двой чы пе ра ма га ла на 

юні ёр скім пер шын стве пла не ты. 

...ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка ўчо ра 

на су стрэ чы са стар шы нёй праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі 

Паў лам Ка ла у рам.

Кі раў нік дзяр жа вы кан ста та ваў спа кой на фі нан са вым 

рын ку і ад сут насць на сця ро жа нас ці ў су вя зі з гэ тым у 

гра мад стве.

«Як бы ў нас хто ні пад кры ты коў ваў тое, што бы ло, і 

тое, што ёсць, — гэ та не ба і зям ля. Мо жа, ка мусь ці не 

па да ба ец ца за над та жорст кая фі нан са вая па лі ты ка ў 

дзяр жа ве, але яна на кі ра ва на на за ха ван не 

ста біль нас ці», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

КАШ ТОЎ НЫ КАШ ТОЎ НЫ 
РУ БЕЛЬРУ БЕЛЬ
Уклад Нац бан ка 
ў фі нан са вую ста біль насць кра і ны...
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