
2 НАДЗЁННАЕ 10 верасня 2019 г.

Бе ла рус кая ста лі ца ў чэр ве ні 

гэтага го да ста ла пля цоў кай 

га лоў най спар тыў най па дзеі Еў-

ро пы — ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. 

Мінск у сфе ры спор ту — свай го 

ро ду брэнд, які свед чыць, што 

ме ра пры ем ствы прой дуць на 

най вы шэй шым уз роў ні: гас цін-

на і якас на. Але гас цін нас цю 

го ра да не спы ні ла ся на ад ным 

кан ты нен це — і ўчо ра ў ста лі-

цы ад крыў ся гіс та рыч ны матч 

па лёг кай ат ле ты цы Еў ро па — 

ЗША. На пя рэ дад ні спа бор ніц-

тваў ар га ні за та раў ме ра пры ем-

ства прэ зі дэн та Еў ра пей скай 

лёг ка ат ле тыч най аса цы я цыі 

Све на Ар нэ Хан се на і прэ зі-

дэн та Між на род най аса цы я цыі 

лёг ка ат ле тыч ных фе дэ ра цый 

Се басць я на Коу ў Па ла цы Не-

за леж нас ці па ві таў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён ад зна чыў, што пры сут ныя на 

су стрэ чы ста лі са праўд ны мі сяб ра мі 

для на шай кра і ны, якія пе ра сту пі лі 

це раз пры мхі, што іс на ва лі ра ней у 

ад но сі нах да Бе ла ру сі.

Прэ зі дэнт па ве да міў: сам не да 

кан ца ве рыў, што та кая па дзея, як 

матч Еў ро па—ЗША мо жа ад быц ца 

ў Мін ску. «Вы ка на лі не вы ка наль нае, 

ка лі вы па абя ца лі па пра ца ваць над 

тым, каб гэ та па дзея сён няш няя-

заўт раш няя, гэ ты гі ганц кі матч па-

між Злу ча ны мі Шта та мі і Еў ро пай у 

нас, у Бе ла ру сі, ад быў ся», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 

пры маць та кое ме ра пры ем ства — 

го нар для лю бой кра і ны. Ён кан ста-

та ваў, што Бе ла русь не за ста нец ца 

ў даў жні ках: «Мы аба вяз ко ва да бры-

нёй ад ка жам на ваш кло пат — пе-

рад усім па раз віц ці лёг кай ат ле ты кі 

і са ма га га лоў на га, чым вы больш за 

ўсё зай ма е це ся, спа дар Коу, — гэ та 

ба раць бой з до пін гам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка-

ваў Еў ра пей скай лёг ка ат ле тыч най 

аса цы я цыі і Між на род най аса цы я цыі 

лёг ка ат ле тыч ных фе дэ ра цый за да-

па мо гу Бе ла ру сі ў пад рых тоў цы трэ-

нер скіх кад раў, суд дзяў. «І ва шы па-

ра ды па ба раць бе з до пін гам, ва шы 

пра па но вы па пра вя дзен ні буй ных 

спа бор ніц тваў і ўдзе ле бе ла ру саў 

у гэ тых спа бор ніц твах для нас каш-

тоў ныя, — звяр нуў ува гу кі раў нік 

кра і ны.— Спа дар Коу, спа дар Хан-

сен, ка лі вы ры зык ня це ка лі-не будзь 

пра вес ці ў нас чэм пі я нат Еў ро пы па 

лёг кай ат ле ты цы ці Брыль ян та вую 

лі гу, эта пы роз ных ві даў спа бор ніц-

тваў, чэм пі я нат све ту — вы аб гэ тым 

не па шка ду е це».

Ця пер пра пра цоў ва ец ца пы тан не 

аб пе ра но се ў Мінск рэ гі я наль на га 

цэнт ра па раз віц ці лёг кай ат ле ты кі 

Між на род най аса цы я цыі лёг ка ат ле-

тыч ных фе дэ ра цый. Прэ зі дэнт ад-

зна чыў, што ў Бе ла ру сі гэ тую ідэю 

пад трым лі ва юць і га то вы па чаць 

ра бо ту хоць заўт ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да-

міў, што Се басць ян Коу мо жа раз-

ліч ваць на пад трым ку бе ла рус ка га 

бо ку на бу ду чых вы ба рах кі раў ні ка 

ар га ні за цыі.

Матч Еў ро па — ЗША — пра цяг 

тра ды цыі ле ген дар ных лёг ка ат ле-

тыч ных спа бор ніц тваў па між СССР 

і ЗША, якія ад бы ва лі ся з 1958 да 

1985 го да па чар зе ў га ра дах дзвюх 

дзяр жаў. У 1973 го дзе па дзею пры-

маў Мінск. «Па ва жа ныя спа да ры, 

яшчэ раз дзя кую вам, што вы сён-

ня пры еха лі, знай шлі час у сва іх 

шчыль ных рас кла дах і за тую па-

дзею, якая ад бу дзец ца сён ня на

ле ген дар ным ста ды ё не, на якім 

46 га доў та му су стра ка лі ся аме ры-

кан цы са спарт сме на мі Са вец ка га 

Са ю за ў па доб ным лёг ка ат ле тыч-

ным мат чы», — пад вёў вы ні кі су-

стрэ чы лі дар Бе ла ру сі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пі ло ты Brіtіsh Аіrwауs 
пра вод зяць пер шую ўсе агуль ную за бас тоў ку

Авія кам па нія Brіt іsh 

Аіrwауs ад мя ні ла амаль 100 

пра цэн таў рэй саў з-за за бас-

тоў кі пі ло таў, якія па тра бу юць 

па ве лі чэн ня за ра бот най пла-

ты. Двух дзён ная за бас тоў ка 

мо жа са рваць пла ны амаль 

300 ты сяч ча ла век. У пра тэст най ак цыі 9-10 ве рас ня 

ўдзель ні ча юць усе 4,3 ты ся чы пі ло таў авія кам па ніі, 

якія па тра бу юць па ве лі чэн ня за ра бот най пла ты. Толь кі 

ў пер шы дзень страй ку ад ме не ны боль шасць з 850 

рэ гу ляр ных рэй саў. Па звест ках Fіnаnсіаl Tіmеs, на 

пра ця гу 48 га дзін Brіtіsh Аіrwауs звы чай на вы кон вае 

ка ля 1700 па лё таў. Адзін дзень страй ку абы дзец ца 

авія кам па ніі ў 40 міль ё наў фун таў стэр лін гаў, за явіў 

бры тан скі праф са юз пі ло таў BАLРА ў Twіttеr. Пры гэ-

тым роз на га лос сі па між праф са юзам і авія кам па ні яй, 

якія да тычац ца па вы шэн ня за роб каў, па ін фар ма цыі 

BАLРА, скла да юць пяць міль ё наў. Прэм' ер-мі ністр Вя-

лі ка бры та ніі Бо рыс Джон сан за клі каў ба кі вяр нуц ца за 

стол пе рагавораў і ўрэ гу ля ваць роз на га лос сі.

Лет няя спя ко та ў Фран цыі 
пры вя ла да смер ці 1,5 ты ся чы ча ла век

Моц ная спё ка ў чэр ве ні і 

лі пе ні ў Фран цыі пры вя ла да 

смер ці 1,5 ты ся чы ча ла век, 

па ве да мі ла мі ністр са лі дар-

нас ці і ахо вы зда роўя Ань ес 

Бю зен. У кан цы лі пе ня слуп кі 

тэр мо мет раў у на се ле ных пунк тах гэ тай кра і ны па-

ды ма лі ся да ня звык лых па каз чы каў — аб са лют ныя 

тэм пе ра тур ныя рэ кор ды бы лі ўста ноў ле ныя ў больш 

чым 50 га ра дах. Сле дам за хва ляй ана маль най спё кі 

прый шлі моц ная за су ха і вы со кая іма вер насць ляс ных 

па жа раў. Ра дыё стан цыя Frаnсе Іnfо ад зна чае, што, 

па дак лад ных звест ках мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 

бы ло за фік са ва на 1435 смер цяў: 567 пад час пер ша га 

пе ры я ду спя ко ты, у кан цы чэр ве ня — па чат ку лі пе ня, 

і 858 пад час дру гой хва лі моц най спё кі, у кан цы лі пе-

ня. Ад нак гэ ты па каз чык усё роў на знач на са сту пае 

пе ры я ду ана маль най спя ко ты 2003 го да, ка лі ў вы-

ні ку ін цы дэн таў, звя за ных з умо ва мі на двор'я, бы ло 

за фік са ва на 15 ты сяч да дат ко вых смер цяў. У той час 

спя ко та пра цяг ва ла ся 20 дзён.

«За ла ты леў» у «Джо ке ра»
«За ла то га льва» на 

76-м Ве не цы ян скім кі-
на фес ты ва лі атры маў 
фільм «Джо кер» То да 

Фі лі пса з Ха а кі нам Фе-

нік сам у га лоў най ро лі. 

Стуж ка апа вя дае гіс то-

рыю га лоў на га во ра га Бэт ме на. Збяд не лы ко мік-

ня ўдач нік вяр та ец ца ў род ны Го тэм-Сі ці. Ён ха цеў 

да рыць лю дзям ра дасць, але, су тык нуў шы ся з ча-

ла ве чай жорст кас цю, пе ра тва ра ец ца ў страш на га 

злыд ня, які ня се смерць і раз бу рэн ні.

Най леп шай акт ры сай пры зна ная фран цу жан ка 

Ары ян Аска рыд, якая вы ка на ла га лоў ную ро лю ў са-

цы яль най дра ме «Ма літ ва ў імя Бо га» Ра бе ра Ге-

ды гя на аб па кі ну тай без срод каў сям'і з Мар сэ ля. 

Най леп шым ак цё рам стаў італь я нец Лу ка Ма ры не лі 

за га лоў ную ро лю ў філь ме «Мар цін Ідэн» П'ет ра Мар-

чэ ла па вод ле ра ма на Джэ ка Лон да на. Гран-пры жу ры 

атры маў Ра ман Па лан скі за кар ці ну аб гуч най спра ве 

Дрэй фу са, фран цуз ска га афі цэ ра, аб ві на ва ча на га ў 

кан цы ХІХ ста год дзя ў шпі я на жы на ка рысць Гер ма ніі, 

а за тым апраў да на га.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Вы ба ры-2019Вы ба ры-2019

ТРЫ ШЛЯ ХІ Ў ДЭ ПУ ТА ТЫ
Па ча ло ся вы лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та ты 

Па ла ты прад стаў ні коў
Пра цяг нец ца гэ ты этап вы бар чай кам па ніі да 7 каст рыч ні ка. 

Вы лу чыц ца на ад каз ную па са ду прэ тэн дэн ты мо гуць тры ма 

шля ха мі — ад па лі тыч най пар тыі, пра цоў на га ка лек ты ву ці 

збо рам под пі саў.

Стаць кан ды да там ад па лі тыч най пар тыі мож на вы лу чэн нем 

асо бы пад час схо ду ар га ні за цыі. Пра цоў ны ка лек тыў (коль касць 

су пра цоў ні каў яко га не мен шая за 300 ча ла век) мае пра ва рэ ка-

мен да ваць ад на го маг чы ма га дэ пу та та па той акру зе, дзе раз-

ме шча на прад пры ем ства. Пры вы лу чэн ні шля хам збо ру под пі саў 

іні цы я тыў ная гру па скла дам не менш чым 10 ча ла век па він на 

са браць у акру зе 1000 под пі саў. Акра мя та го, з 9 ве рас ня да 

8 каст рыч ні ка ад бы ва ец ца вы лу чэн не кан ды да таў у чле ны Са ве та 

Рэс пуб лі кі. Та кое пра ва ма юць прэ зі ды у мы мяс цо вых Са ве таў 

дэ пу та таў ба за ва га ўзроў ню і ад па вед ныя вы кан ка мы, а ў ста лі-

цы — прэ зі ды у мы Мін гар са ве та і Мін гар вы кан ка ма.

Па вод ле Бел ТА.

МІНСК ЗНОЎ 
СПАР ТЫЎ НАЯ СТАЛІЦА

 Ка мен та рый у тэ му
Прэ зі дэнт Між на род най аса цы я цыі лёг ка ат ле тыч ных фе дэ ра цый Се-

басць ян Коу ў раз мо ве з жур на ліс та мі па ве да міў, што аб мяр коў ваў з 

Аляк санд рам Лу ка шэн кам ства рэн не ў Мін ску рэ гі я наль на га цэнт ра па 

раз віц ці лёг кай ат ле ты кі. За сна ван не та кой уста но вы дасць маг чы масць 

кра і не трэ ні ра ваць спарт сме наў са ма га вы со ка га ўзроў ню.

Кі раў нік Між на род най аса цы я цыі лёг ка ат ле тыч ных фе дэ ра цый па дзя-

ка ваў Аляк санд ру Лу ка шэн ку за ра бо ту па раз віц ці гэ та га ві ду спор ту ў 

Бе ла ру сі і за пад трым ку дзей нас ці ар га ні за цыі па ба раць бе з до пін гам.

«У мя не бы ла маг чы масць яшчэ раз пад крэс ліць, што спорт чар го-

вы раз ста но віц ца мос там па між дзяр жа ва мі ў та кія ня прос тыя ча сы, — 

ска заў Се басць ян Коу. — І акра мя та го, мы аб мяр коў ва лі важ насць

пра вя дзен ня яшчэ боль шай коль кас ці спар тыў ных ме ра пры ем стваў тут, 

у Мін ску, у го ра дзе, раз ме шча ным у кра і не, у якой, як ні дзе ра зу ме юць 

важ насць спор ту».

Прэ зі дэнт Еў ра пей скай лёг ка ат ле тыч най аса цы я цыі Свен Ар нэ Хан-

сен пад крэс ліў, што ідэю пра вя дзен ня па доб на га мат ча аб мяр коў ва лі з 

кі раў ні ком Бе ла ру сі тры з па ло вай га ды та му, і Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад ра зу зга дзіў ся з пра па но вай.

Па сло вах прэ зі дэн та Еў ра пей скай лёг ка ат ле тыч най аса цы я цыі, у 

ад но сі нах да спор ту ён спра буе быць па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь. «Тут 

на са мрэч фан тас тыч ная кра і на, вы дат ны го рад, цу доў ныя лю дзі, на 

жаль, пра іх не так шмат ве да юць у све це. Спорт — вы дат ная маг чы-

масць даць лю дзям больш ін фар ма цыі аб гэ тай кра і не», — кан ста та ваў 

Свен Ар нэ Хан сен.

Ён ад зна чыў, што з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі аб мер ка ва лі па дзею ў сфе-

ры спор ту, якую па куль не ста не рас кры ваць: «У перс пек ты ве нас усіх 

ча кае вель мі ці ка вая на ві на».

Свен Ар нэ Хан сен рас ка заў, што так са ма на су стрэ чы раз гля да лі маг-

чы масць пра вя дзен ня ў Мін ску чэм пі я на ту Еў ро пы па лёг кай ат ле ты цы 

2024 го да. Бе ла русь ра зам з Поль шчай і Іта лі яй па куль зна хо дзіц ца ў 

ран гу кан ды да таў на пра вя дзен не гэ та га спа бор ніц тва.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік Вы браць 
«Мін ча ні на го да»

І пра ка ціц ца на кру тым бай ку мож на бу дзе на Дні го ра да
Спар тыў ныя спа бор ніц твы, 

між на род ныя кон кур сы, тэ ат-

раль ныя ві до ві шчы і фес ты ва лі 

мож на бу дзе ўба чыць у ста лі цы 

на гэ тых вы хад ных. На го да вы-

дат ная — Дзень го ра да. Ка лі з 

ней кай пры чы ны вы не змо жа це 

прый сці на за пла на ва ныя ме ра-

пры ем ствы 14 і 15 ве рас ня, не 

за сму чай це ся, бо не ка то рыя з 

іх ужо мож на на ве даць ра ней. Пра гэ та рас ка заў на мес нік 

на чаль ні ка ўпраў лен ня куль ту ры Мінск ага га рад ско га вы-

ка наў ча га ка мі тэ та Аляк сандр ШАС ТА КОЎ:

— 13 ве рас ня ў Па ла цы куль ту ры праф са юзаў прой дзе пад вя-

дзен не вы ні каў га рад ско га кон кур су пра фе сій на га май стэр ства 

«Мін скі май стар», у якім пры ня ло ўдзел звыш 16 ты сяч ча ла век. 

Уз на га ро ды «Най леп шы па пра фе сіі» атры ма юць 39 пе ра мож цаў. 

У гэ ты ж дзень у пар ка вай зо не ўздоўж пра спек таў Пе ра мож цаў 

і Ма шэ ра ва ад бу дзец ца Між на род ны фес ты валь гіс то рыі і куль-

ту ры «Менск ста ра жыт ны» — ін тэр ак тыў нае ві до ві шча ад клу баў 

гіс та рыч най рэ кан струк цыі, у якім вы сту пяць май ста ры не толь-

кі з Бе ла ру сі, але і гос ці з Ра сіі, Кі тая, Іта ліі, Укра і ны, Га лан дыі, 

ЗША. На пля цоў цы ка ля Па ла ца спор ту 13 ве рас ня з 14 да 18 і 

14 ве рас ня з 10 да 18 га дзін прой дуць між на род ныя спа бор ніц-

твы «Най мац ней шы па жар ны-ра та валь нік», у якіх пры муць удзел 

прад стаў ні кі аб лас ных і Мінск ага га рад ско га ўпраў лен няў МНС, 

а так са ма роз ныя ава рый на-вы ра та валь ныя служ бы з дзе вя ці кра ін 

бліз ка га і да лё ка га за меж жа: Літ вы, Лат віі, Бель гіі, Поль шчы і 

ін шых. Акра мя та го, у рам ках свят ка ван ня Дня го ра да на вы хад-

ных прой дзе за крыц цё мо та се зо на «Rаllу Mіnsk 2019», дзе на 

пля цоў цы ка ля Па ла ца спор ту ў пер шы дзень з 14 да 21 га дзі ны, 

а ў дру гі — з 11 да 23 га дзін ад бу дзец ца спа бор ніц тва мо та кас-

ка дзё раў з роз ных кра ін.

Прад стаў нік Мін гар вы кан ка ма на га даў, што свят ка ван не Дня го-

ра да пач нец ца 14 ве рас ня аб 11-й га дзі не ра ні цы з ус кла дан ня кве так 

да абел іс ка «Мінск — го рад-ге рой». У гэ ты дзень для гас цей пад рых-

та ва на шмат ці ка вых ак тыў нас цяў на роз ных пля цоў ках ста лі цы.

— На тэ ры то рыі Верх ня га го ра да на Ня мі зе ў рам ках му зыч-

на-ту рыс тыч на га се зо на з 12 да 17 га дзін бу дзе функ цы я на ваць 

пра ект «Мінск ін тэр на цы я наль ны». Ён па ка жа, як пра хо дзяць 

свя ты на цы я наль ных куль тур у бе ла рус кай ста лі цы, акра мя та го, 

усе ах вот ныя змо гуць па слу хаць му зыч ныя ка лек ты вы пра ек та 

«Пе ша ход ка», а так са ма ўба чыць прад стаў лен ні тэ ат раль на га 

пра ек та «Без сцэ ны». На ве чар ка ля ра ту шы за пла на ва ны кан-

цэрт ар тыс таў ба ле та Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на га 

му зыч на га тэ ат ра, — рас ка заў вы сту поў ца.

На Каст рыч ніц кай пло шчы ў су бо ту ў 20 га дзін пач нец ца тра ды-

цый ная цы ры мо нія ўру чэн ня ўзна га род «Мін ча нін го да» з удзе лам 

Прэ зі дэнц ка га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь і май строў мас тац тваў 

Бе ла ру сі.

— У ня дзе лю гас цей ста лі цы па ра дуе мін скі паў ма ра фон, які 

пач нец ца а 9-й га дзі не ра ні цы, — пра цяг вае Аляк сандр Шас та коў. —

А так са ма «Дзень тан кіс та», які што год пра хо дзіць на тэ ры то рыі 

Пар ку Пе ра мо гі, га рад скі фес ты валь твор час ці лю дзей з аб ме жа-

ва ны мі маг чы мас ця мі «Мас тац тва жыць — тва рыць мас тац тва», 

што прой дзе ў Мін скім га рад скім па ла цы куль ту ры.

Свя точ ныя ме ра пры ем ствы пад рых та ва ны ў вы хад ныя для 

ўсіх ра ё наў ста лі цы. У За вод скім з ра ні цы пач нуц ца дзі ця чыя 

спа бор ніц твы на бе га ве лах «SрееdRасеr», бу дуць пра ца ваць роз-

ныя дзі ця чыя за баў ляль ныя пля цоў кі, ат рак цы ё ны і кір маш. Для 

дзяў чат у гэ тым ра ё не пад рых та ва ны за бег «Аб ца сі ка». Кан цэр ты, 

май стар-кла сы, спар тыў ныя спа бор ніц твы бу дуць пра цяг вац ца да 

ве ча ра. У Ле нін скім ра ё не на вы хад ных прой дзе фес ты валь бе-

ла рус кай тра ды цый най му зы кі «Rаjоk», у Мас коў скім — ра ён ныя 

спа бор ніц твы па пар ка вым ва лей бо ле і ве ла бія тло не, а ў Пар ты-

зан скім — ма ла дзёж ны фес ты валь ву ліч най куль ту ры і спор ту 

«Mіnsk Strееt summіt 2019». Гос ці Фрун зен ска га ра ё на змо гуць

паў дзель ні чаць у гон ках на веласіпедах, ро лі ках, са ма ка тах. Акра-

мя та го, у Пар ку імя 900-год дзя го ра да Мін ска, раз ме шча нага за 

«Чы жоў ка-Арэ най», прой дуць вы яз ныя цы ры мо ніі рэ гіст ра цыі 

шлю бу. Тут жа бу дзе ар га ні за ва на кі на за ла пад ад кры тым не бам — 

се ан сы бяс плат ныя.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.


