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— Гуль ня бы ла з пе ра мен-

ным пос пе хам: мо ман та мі 

гас па да ры ва ло да лі іні цы-

я ты вай, мо ман та мі мы, — 

ка мен туе матч га лоў ны 

трэ нер збор най Бе ла ру сі 

Ігар КРЫ ВУ ШЭН КА. — Ад-

чу ва лі ся на пру жан не, ад каз-

насць: гуль ня бы ла да мяча, 

але, на жаль, за біць яго не 

ўда ло ся. Ата ку ю чыя дзе ян ні 

не зу сім атрымаліся ў нас, 

та му вы нік за ка на мер ны. 

Мне па да ло ся, што ў пер-

шым тай ме хлоп цы бы лі за-

ціс ну тыя, я па пра сіў, каб яны 

трош кі рас сла бі лі ся, асаб лі-

ва ў зо не ата кі. Ска заў, каб 

зла ві лі ку раж, пра вя лі ўза е-

ма дзе ян ні, над які мі пра ца-

ва лі. Маг чы ма, гэ тыя сло вы 

іх трош кі раз ня во лі лі. Ні чыя 

на вы ез дзе — гэ та не са мы 

дрэн ны вы нік. На коль кі я ве-

даю, збор ная Мал до вы так-

са ма ста віць за да чу вы ха ду 

да лей. Усё яшчэ за ле жыць 

ад нас: гу ляць дзве гуль ні з 

Люк сем бур гам, Мал до вай, 

Сан-Ма ры на. Усё яшчэ ў на-

шых ру ках, — за зна чыў на-

стаў нік.

У той жа ве чар у гру пе 2 

ды ві зі ё на D ка ман да Люк сем-

бур га ўпэў не на пе рай гра ла 

Сан-Ма ры на — 3:0 і з шас цю 

ач ка мі ўзна ча лі ла тур нір ную 

таб лі цу. Трэ ці тур у Лі зе на-

цый ад бу дзец ца 12 каст рыч-

ні ка, збор ная Бе ла ру сі згу ляе 

ў гэ ты дзень до ма з Люк сем-

бур гам.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



ЗдарэнніЗдарэнні  

Да бе ра га муж чы ну 
цяг ну лі пад лет кі

Уве ча ры служ бе ра та ван ня па ве дамілі, што 

на ра цэ Ці таў ка ў Мар' і най Гор цы то не ча ла век.

— Да пры быц ця на шых пад раз дзя лен няў два хлоп-

цы, якія ла ві лі ры бу, кі ну лі ся на да па мо гу гра ма дзя-

ні ну. Той зна хо дзіў ся ў 20 мет рах ад бе ра га. Пад лет кі 

да цяг ну лі яго на 10 мет раў да су шы, — па ве да мі ла 

афі цый ны прад стаў нік Мінск ага аб лас но га ўпраў-

лен ня МНС Анас та сія ШВАЙ БО ВІЧ. — Ра та валь ні кі 

на мес цы вы яві лі, што на глы бі ні ад на го мет ра ў ці не і 

ча ро це зна хо дзіц ца муж чы на, які са ма стой на вы брац-

ца не мае сіл. Гра ма дзя ні на 1951 го да на ра джэн ня 

вы цяг ну лі і пе рад алі бры га дзе хут кай ме ды цын скай 

да па мо гі. Па цяр пе ла га шпі та лі за ва лі з па пя рэд нім 

ды яг на зам «агуль нае пе ра аха ла джэн не» ў Мар' і на-

гор скую цэнт раль ную ра ён ную баль ні цу.

Аль тан ку 
спа лі лі дзе ці?

На тэ ры то рыі аў та дро ма ў вёс цы Вя лі кія Кар ны-

шы На ва груд ска га ра ё на згарэла альтанка.

Драў ля ная пабудова па ме рам 4х4 мет ры бы ла 

цалкам зні шча на. Ра та валь ні кі не да пус ці лі рас паў-

сюдж ван ня по лы мя на гас па дар чыя па бу до вы, раз-

ме шча ныя на су сед нім пад вор ку. Як мяр ку ец ца, да 

ўзга ран ня пры вя ло сва воль ства мяс цо вых хлап чу коў 

2010 і 2013 га доў на ра джэн ня. У вы пад ку да тыч нас ці 

дзя цей да зда рэн ня іх баць кам да вя дзец ца па крыць 

шко ду, а юныя пад паль шчы кі бу дуць па стаў ле ны на 

ўлік, па ве да мі лі ў МНС.

Да рэ чы, за во сем ме ся цаў у Гро дзен скай воб лас ці 

ад бы ло ся 17 па жа раў з-за дзі ця ча га сва воль ства. На 

шчас це, абы шло ся без ча ла ве чых ах вяр. Баць кам 

ра та валь ні кі рэ ка мен ду юць звяр таць асаб лі вую ўва-

гу на тое, з чым гу ля юць дзе ці, бо да бя ды, бы вае, 

адзін крок.

Кан фіс ка ва лі 84 скрут кі 
з псі ха тро пам

Су пра цоў ні кі нар ка кант ро лю Мас коў ска га РУ УС 

ста лі цы па па да зрэн ні ў не за кон ным аба ро це 

нар ко ты каў за тры ма лі бес пра цоў на га мін ча ні на 

1995 го да на ра джэн ня. Зроб ле на гэ та бы ло пад-

час вышуку асоб, якія зай ма юц ца збы там нар ко-

ты каў і псі ха тро паў праз тай ні кі-за клад кі.

Ма ла ды ча ла век быў за тры ма ны па мес цы жы-

хар ства, па ве дам ляе прэс-служ ба ГУ УС Мін гар вы-

кан ка ма. Тут апе ра тыў ні кі знай шлі і кан фіс ка ва лі 

84 скрут кі з за ба ро не ны мі рэ чы ва мі: больш за 60 гра-

маў па раш ка па доб на га рэ чы ва свет ла га ко ле ру, якое 

па за клю чэн ні экс пер та змя шчае асаб лі ва не бяс печ-

ны псі ха троп аль фа-PVP, а так са ма ка ля 90 гра маў 

здроб не на га рэ чы ва рас лін на га па хо джан ня, якое 

так са ма змя шчае псі ха троп нае рэ чы ва (ку рыль ная 

су месь).

Су пра цоў ні кі нар ка кант ро лю ўста на ві лі, што ма ла-

ды ча ла век пра ца ваў за клад чы кам на ін тэр нэт-кра му 

па збы це нар ко ты каў ка ля двух ме ся цаў. У яго аба-

вяз кі ўва хо дзі ла збі раць за клад кі з псі ха тро пам і раз-

мя шчаць іх у тай ні кі па ўсім Мін ску. Сам ён так са ма 

ўжы ваў за ба ро не ныя рэ чы вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Футбол. Лі га на цыйФутбол. Лі га на цый  

НЕ СА МЫ ДРЭН НЫ ВЫ НІК?
Збор ныя Бе ла ру сі і Мал до вы згу ля лі ўні чыю ў мат чы дру го га ту ра

У Го мель па ча лі з'яз-

джац ца ўдзель ні кі 

ІХ Між на род на га фес-

ты ва лю «Сож скі ка ра-

год». Ён пра во дзіц ца 

раз на два га ды і тра-

ды цый на аб' яд на ны з 

Днём го ра да.

Для ўдзе лу ў трох дзён-

ным ха рэа гра фіч ным ма ра-

фо не за яві лі ся больш 30 ка-

лек ты ваў з Бе ла ру сі, Ра сіі, 

Укра і ны, Мал до вы, Сер біі і 

Кі тая. Кон курс ная пра гра ма 

за пла на ва на на пят ні цу і су-

бо ту, рас ка заў га лоў ны рэ-

жы сёр фес ты ва лю Пётр 

СВЯРД ЛОЎ:

— Фестываль абя цае 

стаць вель мі на сы ча ным. Бу дуць ацэнь-

вац ца на род на-сцэ ніч ныя, эст рад ныя, 

фальк лор на-по бы та выя тан цы, су час-

ная ха рэа гра фія, ба лет май стар скія ра-

бо ты. Тра ды цый на прой дзе і Між на род-

ны тур нір па баль на-спар тыў ных тан цах 

на Ку бак Го ме ля «За ла тая Рысь».

Су дзіць вы ступ лен не пра фе сі я на лаў 

у роз ных на мі на цы ях бу дзе між на род нае 

жу ры, у якое ўвай шлі прад стаў ні кі Ра сіі, 

Поль шчы, Мал до вы і Укра і ны на ча ле 

з вя до мым бе ла рус кім ба лет май ст рам 

Свят ла най Гут коў скай.

Га мяль ча не змо гуць стаць гле да ча мі 

вы ступ лен няў сла ву тых ка лек ты ваў. Та-

кіх, як Дзяр жаў ны ака дэ міч ны ан самбль 

тан ца Бе ла ру сі, На цы я наль ны ака дэ міч-

ны на род ны хор імя Г. Ці то ві ча, На цы я-

наль ны ака дэ міч ны ўкра ін скі на род ны 

хор імя Р. Вя роў кі, ан самбль «Пес ня ры», 

вя ду чыя са ліс ты На цы я наль на га ака дэ-

міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 

Бе ла ру сі.

Брон за вая скульп ту ра дзяў чын кі-ба-

ле ры ны ў гэ тыя дні бу дзе ўста ноў ле на 

ка ля дзі ця чай ха рэа гра фіч най шко лы 

мас тац тваў Го ме ля. У ро лі ма дэ ляў для 

скульп та ра Ула дзі мі ра Анд ры я на ва вы-

сту па лі вы ха ван кі гэ тай уста но вы.

Абя ца юць, што са праў ды гран ды ёз-

ным ста не шоу на ста ды ё не «Цэнт раль-

ны». У па ста ноў цы бу дзе за дзей ні ча на 

ка ля 1800 ча ла век. Юныя 

ар тыс ты дзі ця чай ха рэа гра-

фіч най шко лы мас тац тваў, 

ка ле джа імя Н. Са ка лоў-

ска га, га рад скіх школ мас-

тац тваў і ўні вер сі тэ таў пра-

вод зяць ця пер апош нія рэ-

пе ты цыі. Га лоў ны рэ жы сёр 

фес ты ва лю Пётр Свярд лоў 

га во рыць, што ўдзель ні кі 

цы ры мо ніі ад крыц ця па-

спра бу юць рас ка заць пра 

тое, як ця пе раш ні час уз-

дзей ні чае на іх жыц цё і на 

раз віц цё ха рэа гра фіч на га 

мас тац тва.

Пас ля кон кур су ўсе ка-

лек ты вы вы сту пяць на ву-

лі цах Го ме ля, у тым лі ку на 

ад кры тых пля цоў ках. Да рэ чы, га мяль-

ча нам бу дзе што па гля дзець і акра мя 

тан цаў. Ка ля двух дзя сят каў свя точ ных 

пля цо вак — гэ та яшчэ і вы стаў кі, ін тэр-

ак тыў ныя і фо та зо ны. Ка ля скульп ту ры 

Ло дач ні ка на на бя рэж най Со жа прой дзе 

гаст ра на міч ны фес ты валь.

У ня дзе лю, 16 ве рас ня, уша ну юць пе-

ра мож цу «Сож ска га ка ра го да». Гран-

пры, між тым, уяў ляе са бой знак фес ты-

ва лю, зроб ле ны з каш тоў ных ме та лаў. 

Пас ля цы ры мо ніі ўзна га родж ван ня ад-

бу дзец ца га ла-кан цэрт пе ра мож цаў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



Га лоў ны рэ жы сёр фес ты ва лю «Сож скі ка ра год» Пётр СВЯРД ЛОЎ 
і скульп тар Ула дзі мір АНД РЫ Я НАЎ з брон за вай ба ле ры най.

Усе за тан чаць у ка ра го дзе

Еў ра са юз вы ра шыў 
па ка раць Венг рыю

Еў ра пар ла мент упер шы ню ў гіс то рыі за-

пус ціў пра цэ ду ру па ка ран ня ўра да ад ной 

з кра ін ЕС — Венг рыі — за па ру шэн не 

прын цы пу па дзе лу ўлад, ушчам лен не па-

лі тыч ных сва бод і ка руп цыю. 448 дэ пу та-

таў Еў ра пей ска га пар ла мен та вы сту пі лі 

за ўжы ван не па ка ран ня, 197 вы ка за лі ся 

су праць і 48 ус тры ма лі ся. Та кім чы нам, 

Еў ра пар ла мент за дзей ні чае па ла жэн ні ар-

ты ку ла 7 Да га во ра аб Еў ра пей скім са ю зе. 

Ён да зва ляе пры пы няць дзе ян не не ка то-

рых пра воў кра і ны — чле на Еў ра са ю за. 

Вен гер скі прэм' ер-мі ністр Вік тар Ор бан, 

вы сту па ю чы ў дэ ба тах па дак ла дзе і рэ за-

лю цыі Еў ра пар ла мен та, аб ві на ва ціў еў ра-

дэ пу та таў у тым, што яны хо чуць па ка раць 

яго кра і ну за ба раць бу су праць іміг ра цыі 

і за тое, што сам Ор бан на зы вае аба ро-

най хрыс ці ян скіх каш тоў нас цяў. Апа не нты 

прэм' е ра за пя рэ чы лі яму, што ў дак ла дзе 

Еў ра пар ла мен та аб сі ту а цыі ў Венг рыі га-

во рыц ца пра за ма хі на не за леж насць су-

до вай ула ды, ушчам лен ні сва бо ды прэ сы, 

а так са ма пра зло ўжы ван ні пры раз мер ка-

ван ні гран таў Еў ра са ю за.

Бры тан скія кам па ніі ства ра юць 
за па сы ім парт ных та ва раў 
на вы па дак «жорст ка га» брэк сі ту

Бры тан скія кам па ніі мо гуць ства рыць 

за па сы ім парт ных та ва раў агуль ным аб'-

ёмам ка ля 40 млрд фун таў стэр лін гаў 

(52 млрд до ла раў) на вы па дак рэа лі за цыі 

«жорст ка га» сцэ на рыя брэк сі ту — вы ха ду 

Вя лі ка бры та ніі з ЕС без но ва га ганд лё ва-

га па гад нен ня па між ба ка мі. Ства рэн не 

за па саў да дасць 0,5 пра цэнт на га пунк та 

да тэм паў рос ту ВУП Вя лі ка бры та ніі за 

тры квар та лы да мо ман ту брэк сі ту 29 са-

ка ві ка 2019 го да, лі чаць у СЕBR. Ад нак 

ча ка нае зні жэн не по пы ту ўслед за гэ тым, 

як мяр ке уц ца, ад бя рэ столь кі ж ад рос-

ту бры тан ска га ВУП на пра ця гу ас тат няй 

част кі 2019-га.

«Та кім чы нам, мі ні-рэ цэ сія пас ля брэк сі-

ту з'яў ля ец ца амаль не па збеж най», — рас-

ка заў за сна валь нік СЕBR Дуг лас Ма кУ іль-

ямс га зе це Thе Fіnаnсіаl Tіmеs. Най больш 

знач ны мі, па вод ле ацэ нак экс пер таў, бу-

дуць ва ган ні за па саў сы ра він ных та ва раў, 

уклю ча ю чы сы ра ві ну для хі міч най пра мыс-

ло вас ці і роз ныя ру ды, а так са ма пра меж-

ка вых та ва раў, у тым лі ку кам па не нтаў для 

аў та ма бі ляў і са ма лё таў.

У Аў стра ліі знай шлі ве лі зар ныя 
за ла тыя са ма род кі. Ва га 
най буй ней ша га — амаль 100 кг

У За ход няй Аў стра ліі шах цё ры вы яві лі 

два ве лі зар ныя ка ме ні з ба га ты мі ўкрап-

лен ня мі за ла той па ро ды. Кож ны з гэ тых 

ка мя нёў каш туе, па вод ле пер шых і са мых 

пры бліз ных ацэ нак, міль ё ны до ла раў. У са-

мым вя лі кім, ён ва жыць 95 кі ла гра маў, 

змя шча ец ца 

ка ля 2400 ун-

цый зо ла та 

(гэ та больш 

за 70 кг), па-

ве да мі лі ў 

з д а  б ы ў  н о й 

кам па ніі RNС Mіnеrаls. У кам па ніі ўдак лад-

ні лі, што на мі ну лым тыд ні з шах ты па блі зу 

Кал гур лі ўда ло ся зда быць зо ла та на су му 

ка ля 11 міль ё наў до ла раў. Зна ход ку шах-

цё раў ацэнь ва юць як вель мі рэд кую.

«Лю дзі ўсё яшчэ вы яў ля юць са ма род-

кі на тэ ры то рыі за ла тых ка паль няў, але 

звы чай на яны ва жаць уся го не каль кі ун-

цый», — ска заў пра фе сар Сэм Спі рынг, кі-

раў нік аў стра лій скай гор на зда быў ной шко-

лы ва ўні вер сі тэ це Кер цін. Зо ла та зда быт-

чы кі аца ні лі боль шы з ка мя нёў пры бліз на 

ў тры міль ё ны до ла раў, а дру гі са ма ро дак 

ва гой 63 кі ла гра мы (у ім 1600 ун цый зо ла-

та) — у 1,9 мільёна до ла раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Су стрэ ча на ста ды ё не «Зімб ру» ў Кі шы нё ве так і за ста-

ла ся без за бі тых мя чоў — 0:0. Хоць ад крыць лік ме лі 

шан цы абедз ве ка ман ды. Ка лі ў пер шым тай ме іні цыя-

ты ва бы ла на ба ку гас па да роў, то ў дру гім бе ла ру сы 

пе ра ха пі лі пе ра ва гу ў ва ло дан ні мя чом.
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