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У МЗС Тур цыі за яві лі, што ра кет ныя комп лек сы С-400 
не ўяў ля юць па гро зы для НА ТА

Зе ніт ныя ра кет ныя сіс тэ мы (ЗРС) 

С-400, эле мен ты якіх па стаў ля юц ца ў 

Тур цыю, не ўяў ля юць якой-не будзь па-

гро зы для НА ТА. Пра гэ та за явіў мі ністр 

за меж ных спраў Тур цыі Меў лют Ча ву-

шаг лу на прэс-кан фе рэн цыі ў Паў ноч най 

Ма ке до ніі.

«Не варта ства раць не па трэб ную на пру жа насць у гэ тым пы тан ні, 

якое ўжо за кры та», — ска заў кі раў нік ту рэц ка га МЗС.

Ра ней прэс-служ ба НА ТА вы ка за ла глы бо кую за кла по ча насць па-

ве дам лен ня мі аб да стаў цы ў Тур цыю ра сій скіх комп лек саў С-400. 

Па стаў кі С-400 у Тур цыю па ча лі ся 12 лі пе ня. Па звест ках мі на ба ро ны 

кра і ны, у гэ ты дзень тры гру за выя са ма лё ты да ста ві лі на авія ба зу 

Мюр тэд эле мен ты сіс тэм С-400. На на ступ ны дзень пры ля цеў яшчэ 

адзін ра сій скі са ма лёт. 16 лі пе ня па сту пі ла па ве дам лен не аб пры лё це 

ўжо адзі нац ца та га бор та.

Прэ зі дэнт Тур цыі Рэ джэп Та іп Эр да ган на зваў здзел ку з РФ па С-400 

най важ ней шым па гад нен нем у су час най Тур цыі. Ён так са ма па ве да-

міў, што пра цэс па ста вак ра сій скіх сіс тэм СПА мо жа за вяр шыц ца да 

кра са ві ка 2020 го да.

Зя лен скі за ру лём элект ра ма бі ля за клі каў гра ма дзян 
да піль нас ці на вы ба рах

Прэ зі дэнт Укра і ны Ула дзі мір Зя лен скі пад час па езд кі на элект ра-

ма бі лі за пі саў зва рот да ўкра ін цаў з за клі кам сце раг чы ся афе рыс таў, 

якія імі ту юць сваю пры на леж насць да пар тыі «Слу га на ро да». Ро лік 

раз ме шча ны на ста рон цы кі раў ні ка дзяр жа вы ў Fасеbооk.

Па сло вах Зя лен ска га, з'я ві ла ся шмат ашу кан цаў, якія ад кры ва юць 

роз на га ро ду прад пры ем ствы, ар га ні за цыі з наз вай пар тыі, да якой ён 

«вель мі доб ра» ста віц ца. «Я прос та аса біс та звяр та ю ся да лю дзей, 

якія бу дуць га ла са ваць за ма жа ры тар шчы каў: у бю ле тэ ні па він на 

быць спа чат ку па зна ча на проз ві шча, а по тым — наз ва па лі тыч най 

пар тыі, не бу ду яе на зы ваць, каб не вы гля да ла агі та цы яй, а не прад-

пры ем ства і гэ так да лей», — ска заў ён. Да лей прэ зі дэнт за явіў, што 

па лі тыч ная сі ла, якой ён сім па ты зуе, аба вяз ко ва пе ра мо жа. «Што 

да ты чыц ца пар ла менц кіх вы ба раў, то па лі тыч ная пар тыя, да якой я 

вель мі доб ра стаў лю ся, я ду маю, усіх пе ра мо жа, і мы та ды змо жам 

зра біць нар маль ны пар ла мент і ўрад пра фе сі я на лаў», — ска заў на 

за кан чэн не Зя лен скі.

Па за чар го выя вы ба ры ў пар ла мент Укра і ны ад бу дуц ца 21 лі пе ня.

Фон дэр Ля ен па ве да мі ла Еў ра пар ла мен ту, 
што га то вая па доў жыць пе ра га во ры з Лон да нам па Brехіt

Кан ды дат на па са ду стар шы ні Еў ра ка мі сіі Урсу ла фон дэр Ля ен у 

вы пад ку свай го абран ня га то ва даць Вя лі ка бры та ніі больш ча су на 

пе ра мо вы па вы ха дзе ка ра леў ства са скла ду Еў ра пей ска га са ю за. 

Пра гэ та яна за яві ла, вы сту па ю чы ўчо ра пе рад дэ пу та та мі Еў ра пар-

ла мен та ў Страс бур гу.

«Я га то ва даць больш ча су, ка лі гэ та не аб ход на», — пад крэс лі ла 

яна. Пры гэ тым па лі тык за пэў ні ла, што ў лю бым вы пад ку ЕС «бу дзе і 

да лей раз гля даць ка ра леў ства як парт нё ра і сяб ра».

Акра мя та го, кан ды дат на па са ду кі раў ні ка Еў ра ка мі сіі па абя ца ла 

вы нес ці на аб мер ка ван не пы тан ні пра бу ду чы ню Еў ро пы. «Та кую кан-

фе рэн цыю мож на бы ло б склі каць у 2020 го дзе», — лі чыць яна. Фон дэр 

Ля ен ад зна чы ла, што «раз ліч вае на шы ро кі ўдзел гра ма дзян кра ін ЕС 

у гэ тай дыс ку сіі», якая, па яе сло вах, мо жа пра цяг нуц ца два га ды.

Урсу ле фон дэр Ля ен па ве да мі ла, што яна за ці каў ле на ва ўма ца-

ван ні ро лі Еў ра пар ла мен та. «Я бу ду пра ца ваць, каб Еў ра пар ла мент 

стаў мац ней шы», — за ўва жы ла кан ды дат.

Сва і мі пры яры тэ та мі на па са дзе кі раў ні ка Еў ра ка мі сіі яна на зва ла 

ба раць бу з клі ма тыч ны мі зме на мі, ума ца ван не эка но мі кі, про ці дзе ян не 

не ле галь най іміг ра цыі. Асаб лі вую ўва гу кан ды дат мае на мер ад даць 

за бес пя чэн ню ген дар най роў на сці ў ЕС.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Пес ня рам» — 50. Му-

зыч ны «вір ту аль ны му зей», 

пры све ча ны юбі лею ле ген-

дар на га ан самб ля, стаў, ба-

дай, адзі ным кан цэр там, дзе 

ўся за ла (а Лет ні ам фі тэ атр 

умя шчае больш за шэсць 

ты сяч ча ла век) пад пя ва ла 

УСЕ пес ні, бо мы ве да ем іх 

з дзя цін ства, ад «Ка ляд» да 

«Алек санд ры ны», ад «Во-

лаг ды» да «Чыр во най ру-

жы». Ды рэк тар і мас тац кі 

кі раў нік БДА «Пес ня ры» Ра-

ман Ко зы раў ад зна чыў, што 

хоць у ця пе раш нім скла дзе 

ка лек ты ву ня ма ні вод на га 

з пер шых «Пес ня роў», але 

ёсць пе ра ем насць: «Для 

ма ла до га па ка лен ня ар тыс-

таў і му зы кан таў «Пес ня-

ры» — не прос та ан самбль, 

а му зыч ная плынь, кі ру нак 

фолк-ро ка вай му зы кі, ка ля 

вы то каў якой ста яў Ула дзі-

мір Му ля він. І мы ста ра ем-

ся не толь кі за хоў ваць, але 

пра цяг ваць і раз ві ваць гэ тыя 

тра ды цыі». Не вы пад ко ва ан-

самбль атры маў ад Па ста ян-

на га ка мі тэ та Са юз най дзяр-

жа вы спе цы яль ны дып лом 

«За твор чае ўва саб лен не 

ідэй друж бы на ро даў Бе ла-

ру сі і Ра сіі».

Сэл фі з каз кай. Фэст 

ву ліч най куль ту ры «На ся-

мі вят рах», які пра хо дзіць у 

фес ты валь най ста лі цы пяць 

га доў за пар, зноў са браў 

больш за 120 удзель ні каў з 

роз ных кра ін: ву ліч ныя тэ-

ат ры, бат лей кі, му зы кан-

ты, тан цо ры, паэ ты, жы выя 

скульп ту ры, май стры фа ер-

шоу збі ра лі ва кол ся бе на 

ся мі пля цоў ках цэ лыя чэр гі. 

Ах вот ныя маг лі па гля дзець 

пер фор ман сы, на ву чыц ца 

тан ца ваць бра зіль скую кар-

на валь ную сам бу, ін дый скія 

тан цы аль бо саль су, за вя-

заць ву зель чык на па мяць 

ра зам з паэ та мі-дэк ла ма та-

ра мі, па спя ваць з бар да мі, 

сфа та гра фа вац ца з жы вы мі 

скульп ту ра мі. І, мяр ку ю чы па 

вод гу ках у са цы яль ных сет-

ках, фэст «На ся мі вят рах» 

без пуб лі кі не за ста нец ца!

Вя лі кі КВЗ. Ці ве да е це 

вы, коль кі ча ла век ува хо дзіць 

у Клуб вя сё лых і зна ход лі вых 

у Бе ла ру сі? Вось і мы не ве-

да лі, за пы та лі ся ў ды рэк та-

ра афі цый най лі гі «КВЗ.бел» 

Між на род на га са ю за КВЗ 

Аляк сея Чыс то ва. Дык вось, 

без улі ку школь ных ка ман-

даў, коль касць і склад якіх 

па ста ян на аб наў ля юц ца, у 

Бе ла ру сі ка ля 250 вя сё лых 

і зна ход лі вых ка ман даў і не 

менш чым 10 ты сяч ак тыў-

ных гуль цоў!

На «Сла вян скім ба за ры» 

ўпер шы ню вы сту пі лі ра зам у 

вя лі кім кан цэр це дзве бе ла-

рус кія збор ныя «Belarusы» 

і «Кро лі кі-ва я ры» і ча ты ры 

ка ман ды з Вы шэй шай лі гі, 

доб ра зна ё мыя нам па тэ-

ле эфі рах: «Рус кая да ро га», 

«Тры ёд і ды ёд», «Плюш кі імя 

Яра сла ва Муд ра га» і «Са-

юз». Удзель ні ца цю мен скай 

ка ман ды «Са юз», спя вач ка і 

тэ ле вя ду чая Але на Гу шчы на 

па дзя лі ла ся: «Я раю ўсім, у 

ка го толь кі ёсць маг чы масць, 

гу ляць у КВЗ. На ват ка лі вы 

не бу дзе це зай мац ца гэ тым 

да лей, гуль ня рас кры вае ў 

ча ла ве ку сха ва ныя та лен ты, 

і ты зу сім па-ін ша му гля дзіш 

на свет.У ця бе ззя юць во чы і 

з'яў ля юц ца све жыя ідэі!»

Тан цы на лё дзе. 

Дзяр жаў ны ба лет 

на лё дзе Санкт-Пе-

цяр бур га — адзі ны ў 

све це, які ста віць кла січ ны 

ба лет на кань ках. У Ві цеб-

ску па ка за лі дзве па ста ноў-

кі: «Па пя луш ка» і «Ле бя-

дзі нае во зе ра». У Ля до вым 

па ла цы, а не на тэ ат раль-

най сцэ не гэ та гля дзе ла ся 

ня звык ла, але ві до вішч на. 

І ка лі адзін са спек так ляў 

пра Па пя луш ку з тэх ніч ных 

пры чын ад мя ні лі, то дру гі са-

браў анш лаг.

Мас тац тва цяр пен ня. 

Яшчэ адзін дэ бю тант «Сла-

вян ска га ба за ру» — цыр-

ка вое акра ба тыч нае шоу з 

Пад ня бес най. Але акра мя 

яго, кі тай ская дэ ле га цыя 

прад ста ві ла на фо ру ме 

вы стаў ку тра ды цый ных ра-

мёст ваў. «Гэ та шоўк», — 

па каз вае нам май стры ха 

двух ба ко вай сы чу ань скай 

вы шыў кі ніт ку таў шчы нёй з 

ва ла сок. Та кая ра бо та зай-

мае не каль кі ме ся цаў, але 

за тое, на прык лад, у вы шы-

та га мядз ве дзя-пан ды вы-

раз на бач на кож ная шарс-

цін ка! Не менш пра ца ём кія 

і драў ля ныя кар ці ны, якія 

на но сяц ца ігол кай (ра ней 

та кія зна хо дзі лі ся толь кі ў 

да мах чы ноў ні каў вы со ка га 

ран гу і са мо га ім пе ра та ра), 

аль бо драў ля ныя ўпры го-

жан ні з эфек там ме та лу — 

іх доў га па лі ру юць, а по тым 

на но сяць па раш ко вую фар-

бу... Без умоў на, эк зо ты ка 

руч ной пра цы каш туе до-

ра га, але за тое і вы гля дае 

эфект на!

На шы лю дзі. На «За-

дзвін скім кір ма шы», ку ды 

ар га ні за та ры сё ле та не 

пус ці лі ганд ля роў штам па-

ва най дра бя зой, а па кі ну лі 

толь кі бе ла рус кую пра дук-

цыю, аў тар скія вы ра бы і 

су ве ні ры, мы па зна ё мі лі-

ся з ад мет ным ка лек ты-

вам — ві цеб скім на род ным 

ан самб лем гус ля роў «Сад-

ко». Вось ужо ча ты ры га ды 

яны вы сту па юць на фэс це 

цал кам бяс плат на, пра па-

ган ду юць на род ную пес ню 

і му зы ку, а ад на з удзель ніц 

ка лек ты ву Та ма ра Мал ча-

на ва збі рае і са ма скла дае 

пры пеў кі — аку рат як чы-

та чы — заў сёд ні кі звяз доў-

скай руб ры кі «Алё, на род 

на про ва дзе!».

На ту раль на, гэ та толь-

кі ма лая част ка ці ка ві нак, 

пра якія ха це ла ся б рас ка-

заць, — заўж ды зда ец ца, 

што са мае ці ка вае за ста ло-

ся па-за кад рам. Ка мусь ці 

не ха пі ла кла січ най му зы-

кі, ка мусь ці ро ка, ка мусь ці 

кі но (яно на огул знік ла з 

пра гра мы) аль бо паэ тыч-

на га сло ва. Але, ма быць, 

га лоў нае — фес ты валь 

не ста іць на мес цы, і ўжо 

заўт ра, абя цае яго ды рэк-

тар Глеб Ла піц кі, пач нец ца 

пад рых тоў ка да на ступ на га 

го да. Ча ка ем ва лош ка ва га 

ле та-2020?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ві цебск — Мінск.

І мы там бы лі

РЭ ХА «СЛА ВЯН СКА ГА БА ЗА РУ»:
ЧЫМ ЗА ПОМ НІЦ ЦА 28-ы ПА ЛІ КУ МАС ТАЦ КІ ФО РУМ

За фес ты валь ны ты дзень у Ві цеб ску прай шло 

без ма ло га дзве сот ні па дзей — маш таб ных і ла-

каль ных, афі цый ных і не фар маль ных, му зыч ных 

і мас тац кіх. Па бы ваць паў сюль і па ба чыць іх усе, 

без умоў на, за да ча з шэ ра гу на ву ко вай фан тас ты кі. 

Але не ка то рыя са мыя ці ка выя ім прэ зы і тыя, што 

ад бы лі ся сё ле та ўпер шы ню, ка рэс пан дэн ты «Звяз-

ды» па ста ра лі ся на ве даць, за на та ваць і склас ці для 

чы та чоў фраг мен ты фес ты валь най ма за і кі.

Ле кі пры ня се 
паш таль ён

Ці ка вая на ва цыя апра боў-

ва ец ца ў сель скіх на се ле-

ных пунк тах Мя дзель ска га 

і Ма ла дзе чан ска га ра ё наў 

Мін скай воб лас ці. Ця пер 

іх жы ха ры мо гуць за мо-

віць да стаў ку ле ка вых 

срод каў, ме ды цын скіх 

вы ра баў і та ва раў ап тэч-

на га асар ты мен ту прос та 

на дом. Вядома, калі яны 

не па тра буюць асаб лі вых 

умоў за ха ван ня. Пра гэ та 

па ве да мі лі ў РУП «Бел-

пош та», якое пра во дзіць 

су мес ны экс пе ры мент ра-

зам з РУП «Мін ская Фар-

ма цыя».

Для ле ка вых срод каў іс нуе 

яшчэ ад но аб ме жа ван не. Тыя 

з іх, якія пад ля га юць прад мет-

на-коль кас на му ўлі ку, ма юць 

ана ба ліч ную ак тыў насць або 

вы пі са ны на льгот ных умо вах, 

да стаў ляц ца пош тай не бу-

дуць. Ка лі на ля кар ства трэ ба 

рэ цэпт, то яго ары гі нал па трэб-

на пе ра даць паш таль ё ну пры 

афарм лен ні за яў кі.

Усю да дат ко вую ін фар ма-

цыю га то выя па ве да міць у кан-

такт-цэнт ры РУП «Бел пош та» 

па тэ ле фо не 154.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


