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Усе затанчаць у карагодзе

Да берага мужчыну
цягнулі падлеткі

У Гомель пачалі з'язджац ца ўдзель ні кі
ІХ Міжнароднага фестывалю «Сожскі карагод». Ён праводзіцца
раз на два гады і традыцыйна аб'яднаны з
Днём горада.

Фота Ганны ПАШЧАНКІ.

каля 1800 чалавек. Юныя
артысты дзіцячай харэаграфічнай школы мастацтваў,
каледжа імя Н. Сакалоўскага, гарадскіх школ мастацтваў і ўніверсітэтаў праводзяць цяпер апошнія рэпетыцыі. Галоўны рэжысёр
фестывалю Пётр Свярдлоў
Для ўдзелу ў трохдзёнгаворыць, што ўдзельнікі
ным харэаграфічным марацы ры мо ніі ад крыц ця пафоне заявіліся больш 30 каспрабуюць расказаць пра
лектываў з Беларусі, Расіі,
тое, як цяперашні час узУкраіны, Малдовы, Сербіі і
дзейнічае на іх жыццё і на
Кітая. Конкурсная праграма
развіццё харэаграфічнага
запланавана на пятніцу і сумастацтва.
боту, расказаў галоўны рэПасля конкурсу ўсе кажысёр фестывалю Пётр
Галоўны рэжысёр фестывалю «Сожскі карагод» Пётр СВЯРДЛОЎ
лектывы выступяць на вуСВЯРДЛОЎ:
і скульптар Уладзімір АНДРЫЯНАЎ з бронзавай балерынай.
ліцах Гомеля, у тым ліку на
— Фестываль абя цае
стаць вельмі насычаным. Будуць ацэнь- танца Беларусі, Нацыянальны акадэміч- адкрытых пляцоўках. Дарэчы, гамяльвацца народна-сцэнічныя, эстрадныя, ны народны хор імя Г. Цітовіча, Нацыя- чанам будзе што паглядзець і акрамя
фальклорна-побытавыя танцы, сучас- нальны акадэмічны ўкраінскі народны танцаў. Каля двух дзясяткаў святочных
ная харэаграфія, балетмайстарскія ра- хор імя Р. Вяроўкі, ансамбль «Песняры», пляцовак — гэта яшчэ і выстаўкі, інтэрботы. Традыцыйна пройдзе і Міжнарод- вядучыя салісты Нацыянальнага акадэ- актыўныя і фотазоны. Каля скульптуры
ны турнір па бальна-спартыўных танцах мічнага Вялікага тэатра оперы і балета Лодачніка на набярэжнай Сожа пройдзе
Беларусі.
на Кубак Гомеля «Залатая Рысь».
гастранамічны фестываль.
Бронзавая скульптура дзяўчынкі-баСудзіць выступленне прафесіяналаў
У нядзелю, 16 верасня, ушануюць пеу розных намінацыях будзе міжнароднае лерыны ў гэтыя дні будзе ўстаноўлена раможцу «Сожскага карагода». Гранжуры, у якое ўвайшлі прадстаўнікі Расіі, каля дзіцячай харэаграфічнай школы пры, між тым, уяўляе сабой знак фестыПольшчы, Малдовы і Украіны на чале мастацтваў Гомеля. У ролі мадэляў для
валю, зроблены з каштоўных металаў.
з вядомым беларускім балетмайстрам скульптара Уладзіміра Андрыянава выПасля цырымоніі ўзнагароджвання адступалі выхаванкі гэтай установы.
Святланай Гуткоўскай.
Абяцаюць, што сапраўды грандыёз- будзецца гала-канцэрт пераможцаў.
Гамяльчане змогуць стаць гледачамі
Ірына АСТАШКЕВІЧ
выступленняў славутых калектываў. Та- ным стане шоу на стадыёне «Цэнтралькіх, як Дзяржаўны акадэмічны ансамбль
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ны». У пастаноўцы будзе задзейнічана

 Футбол. Ліга нацый

Зборныя Беларусі і Малдовы згулялі ўнічыю ў матчы другога тура
— Гульня была з пераменным пос пехам: мо ман та мі
гас па да ры ва ло да лі іні цыя ты вай, мо ман та мі мы, —
ка мен туе матч га лоў ны
трэнер зборнай Беларусі
Ігар КРЫВУШЭНКА. — Адчуваліся напружанне, адказнасць: гульня была да мяча,
але, на жаль, забіць яго не
ўдалося. Атакуючыя дзеянні
не зусім атрымаліся ў нас,
та му вы нік за ка на мер ны.
Мне падалося, што ў першым тайме хлопцы былі заціснутыя, я папрасіў, каб яны
трошкі расслабіліся, асабліва ў зоне атакі. Сказаў, каб
злавілі кураж, правялі ўзаемадзеянні, над якімі працавалі. Магчыма, гэтыя словы
іх трошкі разняволілі. Нічыя

— Да прыбыцця нашых падраздзяленняў два хлопцы, якія лавілі рыбу, кінуліся на дапамогу грамадзяніну. Той знаходзіўся ў 20 метрах ад берага. Падлеткі
дацягнулі яго на 10 метраў да сушы, — паведаміла
афіцыйны прадстаўнік Мінскага абласнога ўпраўлення МНС Анастасія ШВАЙБОВІЧ. — Ратавальнікі
на месцы выявілі, што на глыбіні аднаго метра ў ціне і
чароце знаходзіцца мужчына, які самастойна выбрацца не мае сіл. Грамадзяніна 1951 года нараджэння
выцягнулі і перадалі брыгадзе хуткай медыцынскай
дапамогі. Пацярпелага шпіталізавалі з папярэднім
дыягназам «агульнае пераахаладжэнне» ў Мар'інагорскую цэнтральную раённую бальніцу.

Альтанку
спалілі дзеці?
На тэрыторыі аўтадрома ў вёсцы Вялікія Карнышы Навагрудскага раёна згарэла альтанка.
Драўляная пабудова памерам 4х4 метры была
цалкам знішчана. Ратавальнікі не дапусцілі распаўсюджвання полымя на гаспадарчыя пабудовы, размешчаныя на суседнім падворку. Як мяркуецца, да
ўзгарання прывяло свавольства мясцовых хлапчукоў
2010 і 2013 гадоў нараджэння. У выпадку датычнасці
дзяцей да здарэння іх бацькам давядзецца пакрыць
шкоду, а юныя падпальшчыкі будуць пастаўлены на
ўлік, паведамілі ў МНС.
Дарэчы, за восем месяцаў у Гродзенскай вобласці
адбылося 17 пажараў з-за дзіцячага свавольства. На
шчасце, абышлося без чалавечых ахвяр. Бацькам
ратавальнікі рэкамендуюць звяртаць асаблівую ўвагу на тое, з чым гуляюць дзеці, бо да бяды, бывае,
адзін крок.

Канфіскавалі 84 скруткі
з псіхатропам

НЕ САМЫ ДРЭННЫ ВЫНІК?
Сустрэча на стадыёне «Зімбру» ў Кішынёве так і засталася без забітых мячоў — 0:0. Хоць адкрыць лік мелі
шанцы абедзве каманды. Калі ў першым тайме ініцыятыва была на баку гаспадароў, то ў другім беларусы
перахапілі перавагу ў валоданні мячом.

Увечары службе ратавання паведамілі, што
на рацэ Цітаўка ў Мар'інай Горцы тоне чалавек.

на выездзе — гэта не самы
дрэнны вынік. Наколькі я ведаю, зборная Малдовы таксама ставіць задачу выхаду
далей. Усё яшчэ залежыць
ад нас: гуляць дзве гульні з
Люксем бур гам, Мал до вай,
Сан-Марына. Усё яшчэ ў нашых руках, — зазначыў настаўнік.
У той жа вечар у групе 2
дывізіёна D каманда Люксембурга ўпэўнена перайграла
Сан-Марына — 3:0 і з шасцю
ачкамі ўзначаліла турнірную
табліцу. Трэці тур у Лізе нацый адбудзецца 12 кастрычніка, зборная Беларусі згуляе
ў гэты дзень дома з Люксембургам.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ



Супрацоўнікі наркакантролю Маскоўскага РУУС
сталіцы па падазрэнні ў незаконным абароце
наркотыкаў затрымалі беспрацоўнага мінчаніна
1995 года нараджэння. Зроблена гэта было падчас вышуку асоб, якія займаюцца збытам наркотыкаў і псіхатропаў праз тайнікі-закладкі.
Малады чалавек быў затрыманы па месцы жыхарства, паведамляе прэс-служба ГУУС Мінгарвыканкама. Тут аператыўнікі знайшлі і канфіскавалі
84 скруткі з забароненымі рэчывамі: больш за 60 грамаў парашкападобнага рэчыва светлага колеру, якое
па заключэнні эксперта змяшчае асабліва небяспечны псіхатроп альфа-PVP, а таксама каля 90 грамаў
здробненага рэчыва расліннага паходжання, якое
таксама змяшчае псіхатропнае рэчыва (курыльная
сумесь).
Супрацоўнікі наркакантролю ўстанавілі, што малады чалавек працаваў закладчыкам на інтэрнэт-краму
па збыце наркотыкаў каля двух месяцаў. У яго абавязкі ўваходзіла збіраць закладкі з псіхатропам і размяшчаць іх у тайнікі па ўсім Мінску. Сам ён таксама
ўжываў забароненыя рэчывы.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Еўрасаюз вырашыў
пакараць Венгрыю
Еўрапарламент упершыню ў гісторыі запусціў працэдуру пакарання ўрада адной
з краін ЕС — Венгрыі — за парушэнне
прынцыпу падзелу ўлад, ушчамленне палітычных свабод і карупцыю. 448 дэпутатаў Еўрапейскага парламента выступілі
за ўжыванне пакарання, 197 выказаліся
супраць і 48 устрымаліся. Такім чынам,
Еўрапарламент задзейнічае палажэнні артыкула 7 Дагавора аб Еўрапейскім саюзе.
Ён дазваляе прыпыняць дзеянне некаторых правоў краіны — члена Еўрасаюза.
Венгерскі прэм'ер-міністр Віктар Орбан,
выступаючы ў дэбатах па дакладзе і рэзалюцыі Еўрапарламента, абвінаваціў еўрадэпутатаў у тым, што яны хочуць пакараць
яго краіну за барацьбу супраць іміграцыі
і за тое, што сам Орбан называе абаронай хрысціянскіх каштоўнасцяў. Апаненты
прэм'ера запярэчылі яму, што ў дакладзе

Еўрапарламента аб сітуацыі ў Венгрыі гаворыцца пра замахі на незалежнасць судовай улады, ушчамленні свабоды прэсы,
а таксама пра злоўжыванні пры размеркаванні грантаў Еўрасаюза.

Брытанскія кампаніі ствараюць
запасы імпартных тавараў
на выпадак «жорсткага» брэксіту
Брытанскія кампаніі могуць стварыць
запасы імпартных тавараў агульным аб'ёмам каля 40 млрд фунтаў стэрлінгаў
(52 млрд долараў) на выпадак рэалізацыі
«жорсткага» сцэнарыя брэксіту — выхаду
Вялікабрытаніі з ЕС без новага гандлёвага пагаднення паміж бакамі. Стварэнне
запасаў дадасць 0,5 працэнтнага пункта
да тэмпаў росту ВУП Вялікабрытаніі за
тры кварталы да моманту брэксіту 29 сакавіка 2019 года, лічаць у СЕBR. Аднак
чаканае зніжэнне попыту ўслед за гэтым,
як мяркеуцца, адбярэ столькі ж ад рос-

ту брытанскага ВУП на працягу астатняй
часткі 2019-га.
«Такім чынам, міні-рэцэсія пасля брэксіту з'яўляецца амаль непазбежнай», — расказаў заснавальнік СЕBR Дуглас МакУільямс газеце Thе Fіnаnсіаl Tіmеs. Найбольш
значнымі, паводле ацэнак экспертаў, будуць ваганні запасаў сыравінных тавараў,
уключаючы сыравіну для хімічнай прамысловасці і розныя руды, а таксама прамежкавых тавараў, у тым ліку кампанентаў для
аўтамабіляў і самалётаў.

У Аўстраліі знайшлі велізарныя
залатыя самародкі. Вага
найбуйнейшага — амаль 100 кг
У Заходняй Аўстраліі шахцёры выявілі
два велізарныя камені з багатымі ўкрапленнямі залатой пароды. Кожны з гэтых
камянёў каштуе, паводле першых і самых
прыблізных ацэнак, мільёны долараў. У самым вялікім, ён важыць 95 кілаграмаў,

змя шча ец ца
каля 2400 унцый зо ла та
(гэ та больш
за 70 кг), паве да мі лі ў
здабыўной
кампаніі RNС Mіnеrаls. У кампаніі ўдакладнілі, што на мінулым тыдні з шахты паблізу
Калгурлі ўдалося здабыць золата на суму
каля 11 мільёнаў долараў. Знаходку шахцёраў ацэньваюць як вельмі рэдкую.
«Людзі ўсё яшчэ выяўляюць самародкі на тэрыторыі залатых капальняў, але
звычайна яны важаць усяго некалькі унцый», — сказаў прафесар Сэм Спірынг, кіраўнік аўстралійскай горназдабыўной школы ва ўніверсітэце Керцін. Золатаздабытчыкі ацанілі большы з камянёў прыблізна
ў тры мільёны долараў, а другі самародак
вагой 63 кілаграмы (у ім 1600 унцый золата) — у 1,9 мільёна долараў.

