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Італь ян скія праф са ю зы пра вя лі 
най буй ней шую ак цыю пра тэс ту

Дэ ман стра цыя ў Ры ме са бра ла сот ні ты сяч 

удзель ні каў. Та кія ацэн кі пры во дзіць «Франс-

Прэс». Пад ло зун гам «Бу ду чы ня — пра цы» 

вый шлі на ву лі цы Ры ма най буй ней шыя праф-

са ю зы Іта ліі: СGІL (Усе агуль ная італь ян ская кан фе дэ ра цыя пра цы), СІSL 

(Італь ян ская кан фе дэ ра цыя праф са юзаў пра цоў ных) і UІL (Італь ян скі 

са юз пра цы), па ве дам ляе іlgіоrnаlе.іt. Удзель ні кі ак цыі аб ві на ва ці лі ўрад 

у не да стат ко вай ра шу час ці пры пра вя дзен ні са цы яль на-эка на міч ных 

рэ фор маў. Яны за па тра ба ва лі вы дзе ліць больш срод каў на пра гра мы 
па ве лі чэн ня за ня тас ці і на пен сій ную сіс тэ му, а акра мя та го кры ты ка ва лі 
ўла ды за па гро зу рэ цэ сіі. Да праф са юзаў да лу чы лі ся прад стаў ні кі аса цы я -
цыі пра мыс лоў цаў Соnfіndustrіа, якія так са ма кры ты ку юць ме ры ўра да 
і па тра бу юць за бяс пе чыць вя лі кія ін вес ты цыі ў эка но мі ку кра і ны. Гэ тую 
ак цыю на зы ва юць най буй ней шай з па чат ку 2015 го да, ка лі кра і ну аха пі лі 
пра тэс ты су праць змя нен няў у за кон аб пра цы. Для ўдзель ні каў дэ ман-
стра цыі, якія пры еха лі ў Рым на мі ну лыя вы хад ныя з роз ных рэ гі ё наў Іта ліі, 
вы дзе лі лі 12 спец цяг ні коў, чар тар ныя рэй сы і ка ля 1300 аў то бу саў.

Апа зі цыя ў Тай лан дзе ад мо ві ла ся 
вы лу чаць прын цэ су на па са ду 
прэм' е ра

Апа зі цый ная пар тыя «Тхаі Рак са Ча ат» ад-

мо ві ла ся ад вы лу чэн ня прын цэ сы Убол Ра та ў 

якас ці кан ды да та на па са ду прэм' ер-мі ніст ра 

Тай лан да. Гэ та ра шэн не бы ло пры ня та пас-

ля рэз кай кры ты кі з бо ку ка ра ля, які за явіў, што чле ны ка ра леў скай 

сям'і па він ны за ста вац ца ўба ку ад па лі ты кі. «Удзел чле на ка ра леў скай 

сям'і ў па лі ты цы, усё роў на ў якой ро лі, бу дзе ўспры ня ты як не па ва га 

да тра ды цый і куль ту ры кра і ны», — ад зна чыў Ма ха Ва чы ра лонг корн. 

У пар тыі за яві лі, што пад па рад коў ва юц ца жа дан ню ка ра ля, які асу дзіў 

ра шэн не сва ёй сяст ры Убол Ра та. Вы ба ры ў Тай лан дзе пры зна ча ны 

на 24 са ка ві ка. Да іх пры ка ва на ўва га су свет най гра мад скас ці, та му 

што яны да юць кра і не шанц вяр нуц ца да дэ ма кра тыі пас ля пя ці га доў 

ва ен на га праў лен ня.

З-за на шэс ця бе лых мядз ве дзяў на ар хі пе ла гу 
Но вая Зям ля ўвя лі рэ жым над звы чай най сі ту а цыі

Як па ве дам ля юць мяс цо выя ўла ды, 

дзі кія жы вё лы ма са ва шпа цы ру юць у 

не бяс печ най бліз ка сці ад на се ле ных 

пунк таў. Па сло вах кі раў ні ка му ні цы па-

лі тэ та Но вая Зям ля Жы ган шы Му сі на, 

рэ жым над звы чай на га ста но ві шча ўво-

дзіц ца без аб ме жа ван ня па ча се — да 

той па ры, па куль не бу дзе за бяс пе ча на бяс пе ка мяс цо ва га на сель ніц тва. 

«Я на Но вай Зям лі з 1983 го да, але ні ко лі ра ней та ко га ма са ва га на шэс-

ця бе лых мядз ве дзяў не бы ло», — за ўва жыў Му сін. Асаб лі ва скла да ная 

сі ту а цыя ў па сёл ку Бя лу шая Гу ба, дзе на лі чы лі 52 бе лыя мядз ве дзі. Па 

сло вах чы ноў ні каў, бы лі і скар гі на агрэ сіў ныя па во дзі ны жы вёл: яны 

на па да юць на лю дзей і пра ні ка юць у жы лыя і служ бо выя па мяш кан ні. 

«Лю дзі на па ло ха ныя, ба яц ца вы хо дзіць на ву лі цы», — ад зна ча ец ца ў 

афі цый ным па ве дам лен ні. У ад мі ніст ра цыі за яў ля юць, што атры ма лі ад 

жы ха роў, ра бот ні каў школ і дзі ця чых сад коў мност ва за яў з па тра ба-

ван нем за бяс пе чыць бяс пе ку. Па афі цый най ін фар ма цыі, для аба ро ны 

лю дзей ужо ўста лёў ва юць да дат ко выя за га ро ды ў дзі ця чых сад ках, пры-

ня ты ме ры для бяс печ най пе ра воз кі дзя цей, а так са ма ва ен на слу жа чых 

і ра бот ні каў прад пры ем стваў. Ад нак мядз ве дзяў гэ та не ад пудж вае. Яны 

пры вык лі на ват да свят ла шу ма вых сіг на лаў і аў та ма бі ляў, а не ка то рыя 

асо бі ны на па да юць на аў та транс парт. Для ацэн кі сі ту а цыі з Ар хан гель-

ска на кі ра ва лі на Но вую Зям лю апе ра тыў ную гру пу спе цы я ліс таў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'е не пад вя ло: 

су бот няй ра ні цай 

на лы жа ро лер най тра се 

бы ло ў ме ру ма роз на, 

вы дат нае на двор'е 

для ка тан ня на лы жах 

за хоў ва ла ся на пра ця гу 

ўся го дня.

Пер шы старт быў да дзе ны аб 

11-й га дзі не. У эс та фет най гон цы 

4х3 км удзель ні ча лі ка ман ды Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, Са ве та Мі-

ніст раў, абл вы кан ка маў, Мінск ага 

гар вы кан ка ма, Вяр хоў на га су да, 

Кан сты ту цый на га су да, Кі раў ніц т-

ва спра ва мі Прэ зі дэн та, Па ла ты 

прад стаў ні коў, На цы я наль на га 

алім пій ска га ка мі тэ та, СМІ — уся-

го 20 квар тэ таў. Да рэ чы, пе ра мо гу 

атры ма ла ка ман да кі раў ні ка дзяр-

жа вы. Ад нак што ка за лі ўдзель ні кі 

спа бор ніц тваў пе рад па чат кам?

Як ад зна чы ла зна ка мі тая бе-

ла рус кая бія тла ніст ка На дзея 

СКАР ДЗІ НА, «Мін ская лыж ня — 

2019» ста ла для яе сюр пры зам, 

па коль кі пра ма ю чыя ад быц ца 

спа бор ніц твы яна да ве да ла ся лі-

та раль на за не каль кі дзён да па-

чат ку, а рых та ва ла ся да паз ней-

шых дат. «Гэ та бу дзе та кая доб рая 

раз мін ка. Але на огул ёсць хва ля-

ван не, та му што я ўжо даў но не 

стра ля ла з хо ду, стра ля ла толь кі 

ў спа кой ным ста не. Але гэ та над-

звы чай на — я ўжо за бы ла ся, што 

та кое бія тлон ныя спа бор ніц твы, і 

вель мі ра да тут быць, та му што 

спа бор ніц твы для мя не заў сё ды 

бы лі ра дас цю і свя там», — ад зна-

чы ла яна.

На дум ку спарт смен кі, у кож ных 

спа бор ніц твах га лоў нае — удзел, 

але ме даль — гэ та яшчэ лепш. 

Яна пад крэс лі ла, што бег чы заў-

сё ды трэ ба на поў ную сі лу. «Мне 

зда ец ца, я ні ко лі не бе га ла не ў 

поў ную сі лу», — да да ла Надзея 

Скардзіна.

За слу жа ная ар тыст ка Бе ла-

ру сі Іс куі АБА ЛЯН пе рад стар там 

тро хі хва ля ва ла ся, па коль кі ўпер-

шы ню пры ма ла ўдзел у па доб ным 

спа бор ніц тве.

«Га лоў нае, каб нам ця пер рас-

ка за лі, ку ды па ва роч ваць на гэ тай 

лыж ні. І раз лі чыць сі лы, каб усё гэ та 

пра віль на зра біць. Мы пры вык лі па 

на ві га та ры пе ра мя шчац ца, але на 

лыж ні лю дзі бу дуць на пе ра дзе — 

га лоў нае ад іх не ад стаць», — па-

жар та ва ла яна.

Што скла да ней: вы сту паць на 

сцэ не ці ўдзель ні чаць у бія тлон най 

гон цы? У ад каз на гэ тае пы тан не 

спя вач ка за клі ка ла не па раў ноў-

ваць роз ныя па няц ці, пас ля ча го 

не ад клад на па бег ла на старт.

Ім пра ві за ва нае ін тэр в'ю пра-

цяг нуў ар тыст Іван ВА БІ ШЧЭ ВІЧ: 

«Што са мае скла да нае ў бія тло не? 

Са мае скла да нае — не ўба чыць 

по бач з са бой Да р'ю До мра ча ву. 

Та му што ка лі ты ўба чыў яе по-

бач, то ў прын цы пе ра зу ме еш, 

што спра ба ваць уклі ніц ца ў лы жы — 

ну ку ды?»

...Лі та раль на за се кун ды да 

стар ту гон кі зна ка мі тая бе-

ла рус кая бія тла ніст ка Да р'я 

ДО МРА ЧА ВА ад зна чы ла, што для 

яе вель мі ад каз на прад стаў ляць 

ка ман ду Прэ зі дэн та. Яна звяр ну-

ла ўва гу на вы дат ную ат мас фе ру, 

а так са ма пад крэс лі ла, што бег чы 

ня лёг ка, па коль кі тра са, ня гле дзя-

чы на не вя лі кую ад лег ласць, да-

во лі ня прос тая. «Раў ні на, па ка ты 

пад' ём — усю дыс тан цыю трэ ба 

пра ца ваць на мак сі мум, а па коль-

кі гэ та эс та фе та, то ўдвая ад каз-

ней, та му што ты прад стаў ля еш 

не толь кі ся бе, але і ка ман ду», — 

ска за ла яна.

...Пра доў жы ла ся свя та ў 12.20 

бія тлон най гон кай з ма са ва га 

стар ту на 1,5 км ся род жан чын. 

За бег атры маў наз ву «Узы хо дзя-

чыя зор кі».

Міс Бе ла русь Ма рыя ВА СІ ЛЕ-

ВІЧ рас ка за ла, што на лы жы ста ла 

менш за ме сяц та му, за ўвесь час 

у яе бы ло 5—6 трэ ні ро вак. «Вя-

до ма, цяж ка да ец ца, але бу дзем 

браць упарт асцю, сі лай. Сла бая, 

вя до ма, у мя не за раз тэх ні ка, але 

я ўсё роў на ду маю, што ўсё бу дзе 

вы дат на», — ад зна чы ла яна.

Што скла да ней: рых та вац ца 

да кон кур су пры га жос ці ці да бія т-

ло на? У ад каз на гэ та пытанне 

Ма рыя Ва сі ле віч за яві ла, што да 

дэ фі ле ёй як мі ні мум больш звык-

ла рых та вац ца, але да лыж ні — 

шмат ці ка вей. «Эмо цыі тут бу дуць 

дак лад на яр чэй шыя, чым на кон-

кур се пры га жос ці, — да да ла Міс 

Бе ла русь. — Стра ляю я доб ра. Ну, 

ка лі не хва лю ю ся (смя ец ца). Ні дзе 

не ву чы ла ся, лі та раль на ме сяц та-

му па ча ла, але ў мя не та та ва ен ны, 

мо жа быць, ге ны».

Паз ней ад бы ло ся яшчэ не каль-

кі стар таў: эс та фе та і за бег ся род 

ка ман даў сі ла вых мі ніс тэр стваў і 

ве дам стваў, старт збор ных ВНУ і 

ма са вы старт у лыж ных гон ках.

У бе ла ру саў 
бу дуць доб рыя 
лы жы

Пас ля ўзна га ро джан ня кі раў нік 

дзяр жа вы па гу та рыў з жур на ліс та-

мі — вя до ма ж, пра спорт.

На пы тан не аб тым, ці змо-

гуць бе ла рус кія вы твор цы лы жаў 

склас ці кан ку рэн цыю су свет ным, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў 

на ступ нае: «Я вам абя цаю, што 

ў нас бу дуць доб рыя лы жы. Вя до-

ма, для та ко га ўзроў ню, як Да ша 

До мра ча ва або На дзя Скар дзі на, 

мы бу дзем вы бі раць з сот няў пар 

вя ду чых лыж ных фір маў ад ны 

лы жы».

Бе ла рус кі лі дар рас ка заў пра 

ўлас ны до свед пад бо ру лы жаў: 

улет ку ён па пра сіў вя до ма га за-

меж на га вы твор цу зра біць лы жы 

спе цы яль на пад ся бе. У вы ні ку кі-

раў нік дзяр жа вы атры маў лы жы не 

толь кі ад гэ тай кам па ніі, але і ад 

яе дач чы на га прад пры ем ства ў па-

да ру нак — су мар на дзя ся так пар. 

Пас ля гэ та га Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пе ра даў іх спе цы я ліс там і ай чын-

ным спарт сме нам на этап Куб ка 

све ту і па пра сіў вы пра ба ваць, каб 

ада браць най леп шую па ру.

«З дзе ся ці пар ад ну вы бра лі. 

І тое, ка жуць, гэ та най леп шая, 

але не са мая доб рая», — пад-

крэс ліў ён.

Акра мя та го, усё за ле жыць ад 

мэт лыж ні ка — хтось ці ка та ец ца 

на вы нік, хтось ці — для зда роўя. 

Да рэ чы, на «Мін скай лыж ні» Прэ-

зі дэнт быў вы му ша ны змя ніць 

лы жы, па коль кі пер шая па ра «не 

пай шла».

«Лы жы — гэ та не так прос та 

ства рыць і да цяг нуц ца да са май 

вер ха ту ры. Я та кой за да чы пе рад 

спе цы я ліс та мі не стаў лю. Нам трэ-

ба лы жы для та го, каб пад рых та-

ваць спарт сме наў. А пад рых та ваў-

шы спарт сме на, тым больш вя лі-

ка га, як на шы дзяў чын кі Да шка

(До мра ча ва. — «Зв.») і На дзя

(Скар дзі на. — «Зв.»), мы ім ку пім 

і па ты ся чы пар, і абя ром най леп-

шыя, толь кі га лоў нае, каб яны бе га-

лі», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Бе ла рус кі лі дар зноў пад крэс-

ліў: лы жы мы зро бім — гэ та не 

пы тан не. Пы тан не ў ча се — гэ та 

адзін год. «Да на ступ най зі мы мы 

бу дзем мець доб рыя лы жы, ча ра-

ві кі — зра бі лі, пал кі — зра бі лі, усё — 

зра бі лі. «Мар ко» мне пе рад алі 

ча ра ві кі — вы дат ныя. Пер шыя за-

бра ка ваў, дру гую па ру пе рад алі — 

вы дат ныя. Тры ма юць доб ра лы жу, 

ма лай цы», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, лы жы 

для па чат коў цаў у нас ёсць, не-

аб ход на зра біць іх для ся рэд ня га 

ўзроў ню і вы шэй ша га, каб пад рых-

та ваць спарт сме наў. «Мы гэ тыя 

лы жы зро бім. А па куль за ку пі лі 

лы жы не да ра гія, тое, што мы не 

мо жам зра біць, 13 ты сяч пар. Ужо 

за бяс пе чы лі ўсіх», — ска заў ён.

Але бя да яшчэ ў тым, да даў 

кі раў нік дзяр жа вы, што ма са вы 

спорт раз ві ва ец ца не да стат ко ва 

ак тыў на — не імк нуц ца ка тац ца 

на лы жах, асаб лі ва гэ та да ты чыц-

ца школ і мо ла дзі. «Хі ба гэ та нар-

маль на? Лы жы дай, ска жы, што 

гэ та доб ра, а по тым яшчэ і за ру ку 

цяг ні на тра су. Што за баць кі, я 

не ра зу мею. Дзя цей трэ ба аба-

вяз ко ва вы хоў ваць у гэ тым пла-

не — менш хва рэць бу дуць, гэ та 

факт», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

На пы тан не аб тым, як ён мя няў 

рас па ра дак дня для пад рых тоў кі 

да «Мін скай лыж ні», Прэ зі дэнт 

ад зна чыў, што гэ та яго звы чай-

нае жыц цё і на лы жах ён бе гае з 

дзя цін ства. «Ну а за раз я прос та 

аба вя за ны гэ та ра біць, каб ін шыя 

сле дам бе га лі. Та му не, ні чо га не 

мя няў, — ад зна чыў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. — Ну так, ха кей ад мя ні-

лі апош нія два тыд ні і зай ма лі ся 

толь кі лы жа мі».

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, 

што аса біс ты прык лад баць коў 

вель мі важ ны, і ад зна чыў, што яго 

дзе ці так са ма ка та юц ца на лы жах. 

Да рэ чы, ма лод шы сын кі раў ні ка 

дзяр жа вы Мі ка лай удзель ні чаў у 

гон цы ў скла дзе ка ман ды Прэ зі-

дэн та.

Для гас цей 
гро шай 
не шка да ваць

Апош няе пы тан не кі раў ні ку 

дзяр жа вы: ці пры но сіць стаў ка 

на спорт су вы мер ныя ды ві дэн ды — 

асаб лі ва ў кан тэкс це ма ю чых 

ад быц ца Еў ра пей скіх гуль няў. У 

ад каз Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

крэс ліў: та кія ме ра пры ем ствы 

знач на ўплы ва юць на імідж на 

між на род най арэ не, бо лю дзі, якія 

ра ней ма ла што чу лі пра Бе ла русь, 

са праў ды дзі вяц ца пры га жос ці на-

шай кра і ны. «Я ду маю, яны (ту рыс-

ты і заў зя та ры. — «Зв.») трой чы 

ахнуць (ка лі пры едуць у Бе ла русь 

ле там. — «Зв.»). За гэ та, за імідж 

кра і ны, за са праўд ны пі яр кра і ны 

ця пер пла цяць сот ні міль ё наў до ла-

раў. Мы ні чо га не пла цім — мы па-

клі ка лі лю дзей, на кар мі лі, на па ілі, 

спаць па кла лі», — ад зна чыў ён.

Так са ма ён рас ка заў аб бу-

ду чым лёг ка ат ле тыч ным мат чы 

збор най Еў ро пы і ЗША, які прой-

дзе ў Бе ла ру сі. Прэ зі дэнт ад зна-

чыў, што ма рыў пра гэ та, пра сіў 

кі раў ні ка Між на род най Фе дэ ра цыі 

лёг кай ат ле ты кі пры вез ці ў Бе ла-

русь та кі матч. «Вы ўяў ля е це, якое 

гэ та бу дзе свя та! Гэ та не ні жэй за 

ўзро вень, чым Еў ра пей скія гуль ні. 

Та му тое, што да нас едуць лю дзі, 

тое, што яны з'яз джа юць заў сё ды 

з доб рым на стро ем, тое, што яны 

за хоп ле ны на шай кра і най, — па га-

дзі це ся, гэ та на ват не сот ні міль ё-

наў до ла раў, гэ та ўжо міль яр ды. 

Гэ та ін вес ты цыі, мо жа быць, не ў 

нас з ва мі, мы ўжо па гля дзе лі з ва-

мі свет. А вось для на шых дзя цей, 

уну каў, гэ та вя лі кі пад му рак — ня-

хай толь кі яны гэ тым ска рыс та юц-

ца», — да даў ён.

Прэ зі дэнт рэ зю ма ваў: не трэ ба 

шка да ваць гро шай, каб за пра сіць 

да ся бе гас цей.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НЕ НА ЗІ РАЙ, А ЎДЗЕЛЬ НІ ЧАЙ!
Як пра хо дзі ла зім няе спар тыў нае свя та «Мін ская лыж ня»

АфіцыйнаАфіцыйна

ДВА 
РАЎ НДЫ 

ПЕ РА ГА ВО РАЎ
На гэ тым тыд ні 

ад бу дуц ца дзве 

су стрэ чы прэ зі дэн таў 

Бе ла ру сі і Ра сіі — 

13 і 15 лю та га.

У се ра ду, 13 лю та га, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка і 

Ула дзі мір Пу цін у Со чы 

раз гле дзяць пы тан ні двух-

ба ко ва га су пра цоў ніц тва і 

ін тэ гра цыі на еў ра зій скай 

пра сто ры.

Учо ра прэс-служ ба Прэ зі-

дэн та Ра сіі анан са ва ла яшчэ 

адзін раўнд пе ра га во раў 

(15 лю та га) у рам ках ві зі-

ту Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

ў Ра сію. У фо ку се ўва гі гэ-

тым ра зам — па глыб лен не 

су пра цоў ніц тва ў куль тур-

на-гу ма ні тар най сфе ры. 

На су стрэ чы так са ма бу-

дуць пры сут ні чаць мі ніст ры 

дзвюх кра ін, ад каз ныя за 

аду ка цыю, куль ту ру і спорт.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.


