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НА СВЯ ТА
Ля до выя дру жы ны з вась мі кра ін 

возь муць удзел у ХІІ Ка ляд ным тур ні ры
Між на род ныя спа бор ніц твы ама та раў ха кея на прыз 
Прэ зі дэн та прой дуць з 4 па 7 сту дзе ня, усе па ядын кі 
гэ тым ра зам ад бу дуц ца на лё дзе мін скай «Чы жоў ка-
Арэ ны».

Ка ман ды з гру пы А — гэ та Бе ла русь, Сла ва кія, Швей ца рыя, 
Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты — згу ля юць на га лоў най пля цоў-
цы, а мат чы ха ке іс таў дру жын, якія тра пі лі ў гру пу В (Ра сія, Фін-
лян дыя, Гер ма нія, Шве цыя), прой дуць на ма лой пля цоў цы.

Згод на з рэг ла мен там тур ні ру, у за ключ ны дзень, 7 сту дзе ня, 
ка ман ды, якія за ня лі ў сва іх гру пах дру гія мес цы, су стрэ нуц ца ў 
мат чы за брон за выя ўзна га ро ды (па ча так у 13.00), пе ра мож цы 
бу дуць зма гац ца ў вы ра шаль ным па ядын ку за га лоў ны прыз 
(па ча так у 19.00). Абод ва мат чы прой дуць на га лоў най пля цоў-
цы «Чы жоў ка-Арэ ны».

Ад зна чым, што ўсе ах вот ныя змо гуць на ве даць гуль ні Ка-
ляд на га ха кей на га тур ні ру бяс плат на.

У мі ну лыя га ды пе ра мож цам спа бор ніц тваў во сем ра зоў ста-
на ві ла ся ка ман да Прэ зі дэн та Бе ла ру сі (2005, 2006, 2008, 2009, 
2010, 2012, 2013, 2014). Трой чы пос пех свят ка ва лі ха ке іс ты з 
Ра сіі (2007, 2011, 2015). На га да ем, на ле таш нім тур ні ры ў вы ра-
шаль ным мат чы ме на ві та ра сі я не пе ра маг лі гас па да роў з лі кам 
2:0, брон за выя ўзна га ро ды атры ма ла ка ман да Фін лян дыі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

Сфе ра ахо вы зда роўя ў Бе ла ру сі 
слу жыць пры кла дам пра віль на га 
рэ фар ма ван ня і ма дэр ні за цыі. Пра 
гэ та за явіў кі раў нік дзяр жа вы Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ў час на вед ван ня 
но ва га ра дзіль на га до ма 5-й га рад-
ской клі ніч най баль ні цы Мін ска.

Гэ ты рад дом, асна шча ны са мым су-
час ным аб ста ля ван нем, з'яў ля ец ца пры-
кла дам та го, як дзяр жа ва кла по ціц ца пра 
бу ду чы ню кра і ны, ад зна чыў Прэ зі дэнт. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ў 
Бе ла ру сі заў сё ды бы лі доб рыя ўра чы і 
да стой ныя ўста но вы ахо вы зда роўя, а да 
гэ та га ча су ўда ло ся вы ра шыць праб ле му 
з іх аб ста ля ван нем. Укла дан ні ў ме ды цы-
ну да лі па зі тыў ныя вы ні кі. Так, уз ро вень 
дзі ця чай смя рот нас ці ў Бе ла ру сі за 10 га-
доў зні зіў ся ў 2,5 ра за і па вы ні ках гэ та га 
го да склаў 3 пра мі ле, за бя гу чую пя ці год-
ку за рэ гіст ра ва ны адзін вы па дак смер ці 
па ра дзі хі па аку шэр скіх пры чы нах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
та кія ста ноў чыя вы ні кі ра бо ты — гэ та са-
праўд ная пе ра мо га, і да ру чыў за ах во ціць 
тых, чы і мі за слу га мі яна да сяг ну тая. Гэ та 
га лоў нае, які мі б важ ны мі ні бы лі вы твор-
чыя па каз чы кі, лі чыць Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся з аб-
ста ля ван нем ра дзіль ні 5-й га рад ской 
клі ніч най баль ні цы, па бы ваў у яе пад-
раз дзя лен нях, па гу та рыў з ме ды цын скім 
пер са на лам і па цы ент ка мі, па ве дам ляе 
прэс-служ ба бе ла рус ка га лі да ра. Прэ-
зі дэнт цёп ла па він ша ваў жан чын, якія 
ста лі ма ма мі ў гэ тыя пе рад свя точ ныя дні, 
уру чыў ім на ва год нія па да рун кі.

За тым Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў 
на пы тан ні прад стаў ні коў СМІ. Так, ка жу-
чы аб са цы яль най па лі ты цы дзяр жа вы, 
Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі і 
на да лей бу дуць пад стаў ляць пля чо тым, 
хто мае па трэ бу, зна хо дзіць для іх лю быя 
рэ сур сы. Як бы ні бы ло цяж ка, у кра і не ні-
ко лі не бу дуць эка но міць на ма ці і дзе цях, 
га ран та ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Ад каз ва ю чы на пы тан не пра са мыя 
важ ныя па дзеі ады хо дзя ча га го да, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што та кім 

ста ла 70-год дзе Вя лі кай Пе ра мо гі. Ме-
на ві та яна слу жыць пад мур кам мі ра лю бі-
вай бе ла рус кай па лі ты кі. На між на род най 
арэ не ня ма ін шай дзяр жа вы, на столь кі 
пры хіль най мі ру, як Бе ла русь. Не вы пад-
ко ва сё ле та ў лек сі ко не су свет най дып-
ла ма тыі з'я ві лі ся та кія па няц ці, як мін скія 
мір ныя да моў ле нас ці, хоць, як пад крэс-
ліў кі раў нік дзяр жа вы, бе ла рус кі бок не 
імк нец ца пе ра больш ваць сваю ро лю ва 
ўрэ гу ля ван ні кан флік ту ва Укра і не.

Пе ра мо вы ў Мін ску ста лі важ най па-
дзе яй, най перш для Укра і ны, а так са ма 
для Ра сіі, кан ты нен та ў цэ лым. Да ўся го 
гэ та ста ла пад ста вай для За ха ду пры-
пы ніць ан ты бе ла рус кія санк цыі. За ход-
нія па лі ты кі ска рыс та лі ся вы пад кам, каб 
ады сці ад кан фран та цыі з Бе ла рус сю, 
вы ка заў дум ку кі раў нік дзяр жа вы.

У час раз мо вы з прэ сай Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за кра нуў тэ му рэ фор маў і 
чар го вы раз пе ра сця рог ад не аб ду ма-
ных кро каў. Прэ зі дэнт на га даў, што на 
гэ тым сён ня на стой ва юць тыя, ка му 
па трэб ны раз вал, мі тус ня, бяз ла дзі ца. 

«Та ды мож на і да ўла ды прый сці, та ды 
мож на па вяр нуць кра і ну ў ін шы бок. Гэ-
та га не бу дзе. Кра і на бу дзе іс ці ў тым 
на прам ку, у якім лі чаць па трэб ным, каб 
яна іш ла, бе ла рус кія лю дзі», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ад ка заў так са ма на аса-
біс тыя пы тан ні. На прык лад, жур на ліс ты 
ці ка ві лі ся яго хо бі — вы рошч ван нем га-
род ні ны і са да ві ны на тэ ры то рыі рэ зі дэн-
цыі. Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ён 
зай ма ец ца гэ тым не дзе ля пі я ру: боль шая 
част ка ўра джаю пе рад аец ца за тым у дзі-
ця чыя да мы, ін тэр на ты для са ста рэ лых.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што 
на пя рэ дад ні Ка ляд і Но ва га го да ў кра і не 
па тра ды цыі пра хо дзіць рэс пуб лі кан ская 
даб ра чын ная ак цыя «На шы дзе ці». Прэ-
зі дэнт лі чыць важ ным, што да яе да лу чы-
лі ся не толь кі чы ноў ні кі, але і шмат біз-
нес ме наў, якія на вед ва юць з па да рун ка мі 
дзі ця чыя да мы, шко лы, ін тэр на ты. Ак цыю 
пад тры ма ла ўся кра і на, як і па він на быць 
у су час най дзяр жа ве, якой не страш ныя 
ні я кія кры зі сы, пе ра ка на ны Прэ зі дэнт.

СА МЫЯ ГА ЛОЎ НЫЯ КАШ ТОЎ НАС ЦІ
У кра і не ні ко лі не бу дуць эка но міць на ма ці і дзе цях, га ран та ваў Прэ зі дэнт

У гэ тыя пе рад на ва год нія дні кі раў ні кі рэс пуб лі кан скіх і 
мяс цо вых ор га наў ула ды, прад стаў ні кі біз не су пра цяг-
ва юць він ша ваць дзя цей, якім най больш па трэб на на ша 
ўва га. Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА на ве даў Бя гомль скую 
да па мож ную шко лу-ін тэр нат. 

«Га лоў ная мэ та ак цыі — пад тры маць дзя цей, — ка жа 
дэ пу тат. — У нас у асноў ным за ко не кра і ны на пі са на, што 
кож ны мае пра ва на шчас лі вае дзя цін ства, не за леж на ад 
та го, рас це ён у род най сям'і ці ў сі лу ней кіх аб ста він тра піў у 
цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю. На ша дзяр жа ва кла по ціц ца аб 
гра ма дзя нах і ро біць усё для та го, каб дзе ці не губ ля лі ве ру 
ў да бро і лю дзей».

Да вы ха ван цаў ін тэр на та так са ма пры еха лі прад стаў ні кі 
рай вы кан ка ма, Бе ла рус бан ка, Фе дэ ра цыі праф са юзаў. Ма-
ле ча атры ма ла са лод кія па да рун кі, а ў шко ле ця пер з'я ві лі ся 
но выя спар тыў ныя трэ на жо ры, праль ныя ма шы ны і пра сы.

Да ма лых з Цэнт ра ка рэк цый на-раз ві ва ю чай аду ка цыі і рэ абі-
лі та цыі ў Ма ла дзеч не за ві таў на мес нік стар шы ні Вяр хоў на га 
Су да Ва ле рый КА ЛІН КО ВІЧ. Трэ ба ска заць, што су до вая сіс-
тэ ма ўжо адзі нац цаць га доў апя ку ец ца над гэ тай уста но вай. Сё-
ле та ў цэнтр пры вез лі кам форт ную мэб лю. Ва ле рый Ка лін ко віч 
па дзя ка ваў пе да го гам, якія зай ма юц ца з асаб лі вы мі дзець мі.

— Мы ж са свай го бо ку га то вы аказ ваць па сіль ную да па-
мо гу і пад трым ку. І не толь кі ў Но вы год, — за пэў ніў ён.

Мі ністр юс ты цыі Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ па він ша ваў вы ха ван-
цаў Бе раз коў ска га дзі ця ча га са да — ся рэд няй шко лы (Док-

шыц кі ра ён). У па да ру нак ве дам ства на бы ло для ўста но вы 
мік ра аў то бус «Га зель». «Транс парт да па мо жа дзе цям быць 
больш ма біль ны мі, — ад зна чыў мі ністр юс ты цыі. — Яны змо-
гуць ез дзіць на твор чыя кон кур сы і спар тыў ныя спа бор ніц твы, 
больш ак тыў на рэа лі зоў ваць свой па тэн цы ял». Па да рун кі да 
свя та для ма лых пад рых та ва ла і ра ён ная ўла да — дзе цям 
пе рад алі сер ты фі кат на на быц цё спар тыў на га ін вен та ру.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by
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Апош нім акор дам Го да мо ла дзі ста не пер шае 
ў гіс то рыі аб вя шчэн не ма ла дзёж най ста лі цы 
кра і ны.

Як за зна чыў у сва ім вы ступ лен ні пер шы сак ра тар БРСМ Анд-
рэй БЕ ЛЯ КОЎ, прак тыч на ўсе ме ра пры ем ствы, якія пра хо дзі лі 
сё ле та, зной дуць свой пра цяг і ў бу ду чым го дзе. «Пад вод зя чы 
вы ні кі, трэ ба ска заць, што гэ та быў год маг чы мас цяў для ма ла-
дых, — за зна чыў ён. — Дзяр жа ва пра да ста ві ла ўсе ўмо вы — ка лі 
лас ка, ства рай це, са ма рэа лі зоў вай це ся! І мо ладзь бы ла вель мі 
ак тыў най, гэ та не мо жа не ра да ваць. На ша пра ца, я ўпэў не ны, 
пры ня се свае вы ні кі не толь кі ця пер, але і ў бу ду чы ні».

Так, кон курс «100 ідэй для Бе ла ру сі» ў на ступ ным кра са ві ку 
прой дзе ў но вым фар ма це — «100 ідэй для СНД». Як рас ка за-
ла яго ка ар ды на тар ка, стар шы ня Цэнт раль най кант роль най 

ка мі сіі БРСМ Але ся ВІН НІК, мно гія з рас пра цо вак юных вы-
на ход ні каў ужо ўка ра ня юц ца ў на шым жыц ці: на прык лад, ас-
фаль та-бе тон нае па крыц цё, ство ра нае ад ным з кан кур сан таў, 
вы ка рыс тоў ва ла ся на пра спек тах Не за леж нас ці і Дзяр жын ска-
га ў ста лі цы. Фі нан са ван не са мых перс пек тыў ных рас пра цо вак 
уклю ча на ў дзяр жаў ныя пра гра мы, а іх аў та ры што год бу дуць 
атрым лі ваць су мар на ка ля 300 міль ё наў руб лёў на пра цяг пра-
цы над пра ек та мі.

Год мо ла дзі па ды шоў да свай го за вяр шэн ня, але яшчэ ад на 
інт ры га за ста ец ца не рас кры тай. У апош нія дні 2015-га ўпер шы-
ню бу дзе аб' яў ле на ма ла дзёж ная ста лі ца Бе ла ру сі — на ле та 
яна ста не цэнт рам са мых зна ка вых ма ла дзёж ных ме ра пры ем-
стваў. Ся род кры тэ ры яў — коль касць мо ла дзі, якая пра жы вае 
ў го ра дзе, на яў насць інф ра струк ту ры, па спя хо вая рэа лі за цыя 
ма ла дзёж ных пра ек таў і іні цы я тыў і ін шыя. Як рас па вя ла На-

тал ля Пша ніч ная, зван не ста не пе ра ход ным і бу дзе пры свой-

вац ца што год.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by
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ПАД ТРЫМ КА МА ЛА ДЫХ — І НА ДА ЛЕЙ


