
2 21 лістапада 2018 г.НАДЗЁННАЕ

Арышт кі раў ні ка Nіssаn 
аб ры нуў ак цыі трох аў та вы твор цаў

Ак цыі япон ска га аў та-

кан цэр на Nіssаn аб ры ну лі-

ся пас ля на він аб арыш це 

кі раў ні ка кам па ніі Кар ла са 

Го на. Пра гэ та па ве дам ляе 

Rеutеrs. Каш тоў ныя па пе ры 

ад на го з най буй ней шых аў-

та вы твор цаў, якія тар гу юц ца на Та кій скай фон да вай бір жы, 

упа лі на 6,25 пра цэн та. Япон ская пра ку ра ту ра за тры ма ла 

Го на і чле на са ве та ды рэк та раў Грэ га Кэ лі па па да зрэн ні 

ва ўтой ван ні да хо даў. Па вер сіі след ства, з 2011-га па 2015 

год яны пры ні жа лі ін фар ма цыю аб сва іх вы пла тах амаль на 

5 міль яр даў ен. Nіssаn пры зна ла аб ві на ва чан ні і за яві ла аб 

поў ным су пра цоў ніц тве са след ствам. Го ну па гра жае да 

10 га доў тур мы. 22 ліс та па да на па ся джэн ні са ве та ды рэк та-

 раў кар па ра цыі бу дзе па стаў ле на пы тан не аб не ад клад ным 

зваль нен ні Го на і Кэ лі. Так са ма Кар лас Гон па куль яшчэ 

фар маль на ўзна чаль вае трох ба ко вы аль янс Rеnаult — 

Nіssаn — Mіtsubіshі Mоtоrs. У агуль най су ме гэ тая трой ка 

зна хо дзіц ца на пер шым мес цы ў све це па аб' ёме збы ту

аў та ма бі ляў. На фо не скан да лу ак цыі Rеnаult стра ці лі 

8,4 пра цэн та ца ны, Mіtsubіshі так са ма па тан не ла на 6 пра цэн-

 таў. Кар лас Гон — ле ген дар ны кры зіс ны ме не джар, вя до-

мы тым, што ён здо леў вяр нуць пры быт ко васць не каль кім 

аў та гі ган там. У Япо ніі Гон — ге рой ко мік саў ман га.

Боль шасць па пу ляр ных ку рор таў Іс па ніі 
за та пі ла з-за штор му

Дзя сят кі ра ё наў Іс па ніі, 

у якіх зна хо дзіц ца боль-

шасць па пу ляр ных ку рор-

таў кра і ны, за топ ле ныя ў 

вы ні ку най мац ней шых ліў-

няў, пе рад ае «Ін тэр факс». 

Ма гут ны шторм аб ры нуў-

ся, у пры ват нас ці, на вост раў Тэ нэ ры фэ і на Ба ле ар скія

аст ра вы. Ві да воч цы па ве да мі лі пра дзе ся ці мет ро выя хва лі. 

У го ра дзе Ма ла га штар ма вым вет рам і ліў нем змы ла

не каль кі ву ліч ных ка фэ і рэ ста ра наў. «Па пу ляр ныя ту-

рыс тыч ныя ра ё ны Іс па ніі ака за лі ся за топ ле ныя ў вы ні ку 

моц ных за леў, якія па ча лі ся ў су бо ту. У Га лі сіі зной дзе на 

це ла па жы лой жан чы ны, яна па та ну ла, ка лі яе дом за та-

пі ла ва дой», — пі ша га зе та Еl Соnfіdеnсіаl. Адзін ча ла век 

знік без вес так у Ан да раа (аў та ном ная су поль насць Кра і-

 на Бас каў) пад час ры бал кі. Тры во га аб' яў ле на ў 17 з 

50 пра він цый. У дзе вя ці пра він цы ях быў аб ве шча ны пе рад -

апош ні, «аран жа вы» ўзро вень не бяс пе кі, у тым лі ку на 

Ба ле ар скіх аст ра вах і ў Асту рыі. Чыр во ны (най вы шэй шы)

уз ро вень не бяс пе кі аб' яў ле ны ў пра він цы ях Ва лен сія і 

Алі кан тэ на ўсхо дзе кра і ны. Так са ма па гроз лі вая сі ту а-

цыя скла ла ся ў Ка та ло ніі, на паў ноч ным ус хо дзе Іс па ніі. 

Ка ля 45 ты сяч іс пан скіх школь ні каў не хо дзяць на за ня ткі 

з-за не па га дзі.

Майкл Блум берг па до рыць сва ёй аль ма-ма тэр 
1,8 міль яр да до ла раў

Міль яр дэр Майкл Блум берг 

(ула даль нік ін фар ма цый на га 

агенц тва Blооmbеrg) аб вяс ціў, 

што ах вя руе сва ёй аль ма-ма-

тэр, уні вер сі тэ ту Джо на Хоп кін-

са (зна хо дзіц ца ў го ра дзе Бал-

ты мар) $1,8 млрд. Уні вер сі тэт 

ад зна чае, што дзя ку ю чы ах вя ра ван ню змо жа пры трым-

лі вац ца прын цы пу «сля по га за лі чэн ня» — гэ та зна чыць 

пры ёму сту дэн таў зы хо дзя чы з іх ака дэ міч ны вы ні каў, 

па-за за леж нас цю ад маг чы мас ці аплач ваць на ву чан не. 

Уні вер сі тэт Джо на Хоп кін са ўва хо дзіць у лік най леп шых 

уні вер сі тэ таў све ту па вер сіі Tіmеs Hіghеr Еduсаtіоn. Майкл 

Блум берг скон чыў яго ў 1964 го дзе, атры маў шы сту пень 

ба ка лаў ра ў элект ра ін жы не рыі. Ка пі тал 76-га до ва га біз-

нес ме на Fоrbеs ацэнь вае ў $46,3 млрд (14-е мес ца ў 

све це). У апош ні час аме ры кан скія СМІ на зы ва юць яго 

маг чы мым кан ды да там на прэ зі дэнц кіх вы ба рах у 2020 

го дзе. У 2016-м Блум берг так са ма раз гля даў маг чы масць 

удзе лу ў вы ба рах, пры чым як не за леж ны кан ды дат, ад нак 

у вы ні ку пад тры маў Хі ла ры Клін тан. Сам Блум берг ад на-

знач на га ад ка зу на пы тан не, ці раз гля дае ён маг чы масць 

удзель ні чаць у прэ зі дэнц кай гон цы ў 2020 го дзе, не дае. 

Ах вя ра ван не бы ло га мэ ра Нью-Ёр ка ста ла са мым буй ным 

у гіс то рыі аме ры кан скіх уні вер сі тэ таў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ВАЖ НЫЯ 
ЛЮ ДЗІ

75 пра цэн таў пер са на лу ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 
скла дуць ва лан цё ры

Пра гэ та рас ка за ла на чаль нік упраў лен ня па ра бо-

це з ва лан цё ра мі фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да» На дзея АНІ СА ВЕЦ на па шы ра ным 

па ся джэн ні між ве да мас на га ка ар ды на цый на га са ве-

та па раз віц ці ва лан цёр ска га ру ху.

У муль ты спар тыў най па дзеі, якую пры ме ў на ступ ным 

го дзе Мінск, бу дуць браць удзел прад стаў ні кі 50 кра ін све-

ту, у спа бор ніц твах па 15 ві дах спор ту на стар ты вый дуць 

чатыры ты ся чы спарт сме наў, а акрэ ды та ва ных асоб на 

Гуль нях бу дзе 18 ты сяч. Зда ец ца, каб ар га ні за ваць на-

столь кі маш таб нае ме ра пры ем ства, спат рэ біц ца незлічоная 

коль касць лю дзей, і асноў ная іх част ка — гэ та ва лан цё ры. 

Сён ня ў скла дзе, які бу дзе аб слу гоў ваць Гуль ні, уся го 3 % 

па ста ян на га пер са на лу, 22 % пад рад чы каў, а ўсю ас тат-

нюю ма су, гэ та зна чыць 75 %, бу дуць скла даць ме на ві та 

ва лан цё ры. «Мы іх ні ко лі не ад лу ча ем ад ар га ні за цый на-

га ка мі тэ та», — ад зна чае На дзея Ані са вец і да дае, што 

асноў ная част ка доб ра ах вот ні каў — гэ та, вя до ма, мо ладзь. 

«Бо яны ма юць час, які мож на вы дат ка ваць на ме ра пры ем-

ства. Хо ць пры хо дзяць да нас і лю дзі, якія ўжо пра цу юць, 

і, што ра дуе, пен сі я не ры, асаб лі ва тыя, хто пай шоў на за-

слу жа ны ад па чы нак не так даў но».

За яў кі на пра ва стаць ва лан цё ра мі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

па да лі ўжо больш за 12 ты сяч ча ла век, гэ та гра ма дзя не 

52 кра ін, да рэ чы, са мы да лё кі прэ тэн дэнт — жы хар Ар ген-

ці ны. З за меж ні каў больш за ўсё ах вот ных ся род ра сі ян — 

2725 ча ла век, на дру гім мес цы ўкра ін цы — 184 ча ла ве кі, 

на трэ цім жы ха ры Ка зах ста на — 91.

Кож ны па тэн цый ны ва лан цёр пра хо дзіць шлях ад рэ гіст-

ра цыі на спе цы яль ным пар та ле да атры ман ня акрэ ды та цыі. 

Па між гэ ты мі пунк та мі не аб ход на прай сці аса біс тую гу тар-

ку, тэст на ве дан не за меж ных моў і на ву чан не, якое скла-

да ец ца з не каль кіх бло каў. На дзея Ані са вец ад зна чае, што

на ву чан не для ва лан цё раў не бу дзе за мі наць праграме ў 

на ву чаль ных уста но вах, бо асноў ная част ка ва лан цё раў — 

гэ та сту дэн ты. Пла ну ец ца, што за ня ткі бу дуць пра хо дзіць 

па вы хад ных і пач нуц ца з на ступ на га ме ся ца.

«Асноў ная ма ты ва цыя ва лан цё раў — гэ та прак ты ка за-

меж най мо вы і на быц цё пра фе сій ных су вя зяў, бо та кія ме-

ра пры ем ствы для ма ла дых лю дзей — гэ та вы дат ны шанц на 

прак ты цы па ка заць свае здоль нас ці», — рас каз вае На дзея.

Важ на, што мець да чы нен не да та кой маш таб най па дзеі 

змо гуць і не паў на лет нія: ва лан цё рам мож на стаць з 14 га-

доў. Так са ма ад чуць ся бе част кай ка ман ды змо гуць лю дзі 

з лёг кай сту пен ню ін ва лід нас ці.

Ад зна чым, што мно гія ва лан цё ры, якія бу дуць пра ца ваць 

на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях, ужо па спра ба ва лі ся бе на ін шых 

маш таб ных спар тыў ных ме ра пры ем ствах: у асноў ным гэ та 

тэс та выя тур ні ры, якія пра хо дзі лі ў Мін ску, а так са ма ма ла-

дзёж ны чэм пі я нат Еў ро пы па бас кет бо ле. Ма быць, са мым 

сур' ёз ным во пы там для мно гіх стаў ця пе раш ні чэм пі я нат 

све ту па фут бо ле ў Ра сіі, дзе пра ца ва лі 50 бе ла рус кіх ва-

лан цё раў.

Хоць ва лан цёр ская пра ца і мае на ўва зе бяз вы плат ную 

да па мо гу, кож ны ва лан цёр ІІ Еў ра пей скіх гуль няў атры мае 

за ах воч ван не ў вы гля дзе поў на га кам плек та фор мы, сер-

ты фі ка та ўдзель ні ка, су ве нір ную пра дук цыю і так зва ны gіft 

bаg (па да рун ка вы па кет), змес ці ва яко га па куль тры ма ец ца 

ў сак рэ це.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт звяр нуў ся да 

юных спе ва коў: «Вы ўжо 

пе ра мож цы. У ва шым уз-

рос це тра піць на та кі кон-

курс у лі ку ўся го толь кі двух 

дзя сят каў! Мож на ска заць, 

су свет ны кон курс, та му што 

ўвесь свет пры ка ва ны да гэ-

та га ві до ві шча». Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

Бе ла русь вы лу ча ец ца сва-

ёй сум лен нас цю і спра вяд-

лі вас цю, та му тут пе ра мо жа 

толь кі най мац ней шы. Дзе ці 

па га дзі лі ся з Прэ зі дэн там.

Пад час цёп лай раз мо вы 

дзяў ча ты і хлоп цы ака пэль-

на спе лі пес ню Lіght uр, якая 

з'яў ля ец ца сім ва лам дзі ця-

ча га «Еў ра ба чан ня» гэ та га 

го да, як і сло ган «За паль-

вай!». Удзель ні кі кон кур су 

па да ры лі Аляк санд ру Лу ка-

шэн ку праз рыс ты шкля ны 

мік ра фон — ана лаг га лоў-

на га пры за дзі ця ча га пе сен-

на га кон кур су. По тым юныя 

спе ва кі сфа та гра фа ва лі ся з 

Прэ зі дэн там на па мяць.

Да ні эль Яст рэм скі, які 

прад стаў ляе Бе ла русь на 

кон кур се, па дзя ліў ся з жур-

на ліс та мі сва і мі ўра жан ня-

мі: «На строй ба я вы. Па зна-

ё міў ся ўжо з усі мі ра бя та мі. 

Ву чым ад но ад на го роз ным 

мо вам — ужо хут ка па лі гло-

та мі ста нем». Удзель нік лі-

чыць, што яму па шчас ці ла 

вы цяг нуць вось мы ну мар 

на вы ступ лен ні 25 ліс та па-

да. Да ні эль упер шы ню тра-

піў у Па лац Не за леж нас ці: 

«Вель мі пры го жа тут. Гэ та

важ ная па дзея, ад каз на, 

што нас за пра сі лі сю ды». 

Ён ад чу вае пад трым ку ад 

бе ла ру саў, якія пі шуць у 

сац сет ках, і ча кае на шых

гле да чоў на «Мінск-Арэ не».

Ган на Фі лі пчук, удзель-

ні ца з Ра сіі, рас ка за ла, што 

«Прэ зі дэнт па жа даў пос пе-

хаў, ска заў цёп лыя сло вы, 

што пад трым лі вае ўсіх». 

Дзяў чы ну ўра зіў і сам па-

лац з роз ны мі па ко я мі для 

пе ра га во раў, абя ца ла, што 

па дзе ліц ца фот ка мі ад сюль 

у сац сет ках. Спа да баў ся 

ёй і Мінск, Ган на га во рыць, 

што ў воль ны час пла нуе 

па гля дзець сла ву тас ці. «Усе 

ўдзель ні кі вель мі доб рыя, 

усе ад но ад на го пад трым-

лі ва юць. У нас ад но сі ны як 

у сяб роў, не як у са пер ні-

каў», — пад крэс лі вае дзяў-

чы на. Ган на рых ту ец ца да 

га лоў на га дня ад каз на — 

шмат рэ пе ці руе, на строй ва-

ец ца, каб вый сці на сцэ ну 

без хва ля ван ня. На га да ем, 

што ле тась Ра сія ста ла пе-

ра мож цам дзі ця ча га «Еў ра-

ба чан ня».

Да нэ лія Ту ля шо ва, са-

ліст ка з Ка зах ста на, з са-

бой мае абя рэ гі — бран за-

ле ці кі, якія да па ма га юць у 

цяж кую хві лі ну са брац ца.

І на вы ступ лен не возьме 

з са бою та ем ную брош ку: 

«Яна азна чае да бро і са-

праў ды мне да па ма гае і 

дадае ўпэў не насці», — га-

во рыць дзяў чы на. У па ла-

цы ёй так са ма спа да ба ла-

ся: «Тут вель мі пры го жа, я 

быц цам па бы ва ла ў за мку 

прын цэ сы. Я ўпэў не на, што 

гэ ты дзень на даў мне яшчэ 

больш уда чы, бо мне па жа-

даў пос пе хаў Прэ зі дэнт». 

Да рэ чы, сё ле та Ка зах стан 

упер шы ню ўдзель ні чае ў 

дзі ця чым «Еў ра ба чан ні», 

та му мі сія ў Да нэ ліі ад каз-

ная. Але дзяў чы на зай ма-

ец ца што дзень, каб быць 

упэў не най у са бе і не хва-

ля вац ца.

Фі дан Ху сей на ва, удзель-

ні ца ад Азер бай джа на, рас-

ка за ла, што ста ран на рых та-

ва ла ся да кон кур су. «Увесь 

дзень ішоў на пад рых тоў ку. 

Мая пес ня пра тое, што ў 

кож на га дзі ця ці ёсць свая 

ма ра быць па доб ным на ка-

гось ці. На прык лад, нех та хо-

ча быць па доб ным на ма ці, 

нех та — на та ту, ін шы — на 

ней ка га вя до ма га ча ла ве-

ка. І ні чо га не па він на спы-

няць вас — усе да сяг ня це 

сва іх мэт». Са ма Фі дан жа-

дае быць па доб най на Ла ру 

Фа бі ян, ёй ужо па шчас ці ла 

спець з гэ тай ар тыст кай два 

ра зы! Дзяў чы на на пе ла ў па-

ла цы, ма быць, най больш вя-

до мую яе пес ню Jе t'аіmе.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

«ВЫ ЎЖО «ВЫ ЎЖО 
ПЕ РА МОЖ ЦЫ!»ПЕ РА МОЖ ЦЫ!»

Больш як 300 дзя цей і да рос лых 

з 20 кра ін све ту ста лі ўдзель ні-

ка мі цы ры мо ніі ад крыц ця між-

на род на га дзі ця ча га кон кур су 

«Еў ра ба чан не-2018», які пра-

хо дзіць у Мін ску. Але гэ та — 

толь кі ма лень кая част ка тых, 

хто да лу чыц ца да вя лі ка га твор-

ча га свя та, за ўва жае стар шы ня 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Іван 

Эй смант.

«Ты ся чы бі ле таў не пра да ва лі-

ся, а бы лі раз да дзе ныя бе ла рус кім 

дзе цям. Мы за пра сі лі ў гос ці та ле-

на ві тых дзя цей з мас тац кіх на ву-

чаль ных уста ноў, бы лых удзель ні каў

кон кур су «Еў ра ба чан не», сты пен ды я-

 таў спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та

па пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі, 

пры едуць дэ ле га цыі з усіх рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі». Сваю га лоў ную за да чу 

бе ла рус кія ар га ні за та ры ба чаць у 

тым, каб му зыч нае шоу атры ма ла ся 

не толь кі ві до вішч ным, але і за па мі-

наль ным, ат мас фер ным для ўсіх яго 

ўдзель ні каў і гле да чоў. Упэў не насць 

у тым, што гэ та без умоў на атры ма-

ец ца зра біць, вы ка заў і прад зю сар 

кон кур саў «Еў ра ба чан не» Ён Ола 

Санд, які ўхва ліў ад каз ны па ды ход 

бе ла ру саў, «доў гую і руп лі вую ра-

бо ту над ства рэн нем гэ та га шоу» 

і пры га даў, што Мінск ужо пры маў 

дзі ця чае «Еў ра ба чан не» ў 2010 го-

дзе і гэ ты во пыт без умоў на пай шоў 

на ка рысць Бел тэ ле ра дыё кам па ніі як 

ар га ні за та ру ўсіх кон курс ных ме-

ра пры ем стваў.

Сён ня юныя вы ка наў цы вы пра-
боўваюць сцэ ну «Мінск-Арэ ны» і 
«пры ме ра лі» да яе кас цю мы і рэ-
кві зіт, за пі са лі агуль ную пес ню для 
ня дзель на га кан цэр та, а так са ма 
блі жэй па зна ё мі лі ся з бе ла рус кай 
ста лі цай — у пры ват нас ці, на ве да-
лі Па лац Не за леж нас ці. У най блі-
жэй шыя дні, акра мя што дзён ных 
рэ пе ты цый, прэс-кан фе рэн цый і 
зды мак, у еў ра ві зій ным гра фі ку кан-

кур сан таў — эк скур сія ў Дзяр жаў ны 

лі та ра тур ны му зей Ян кі Ку па лы, які 

пад рых та ваў для дзя цей спе цы яль-

ную ін тэр ак тыў ную пра гра му, не толь кі 

за баў ляль ную, але і куль тур на-асвет-

ную, на анг лій скай мо ве.

На га да ем, фі нал дзі ця ча га «Еў ра-

ба чан ня-2018» прой дзе 25 ліс та па да, 

ге не раль ны пра гон — дак лад на та кі ж

паў на вар тас ны кан цэрт, толь кі без

га ла са ван ня гле да чоў — ад бу дзец ца 

24 ліс та па да.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ЗРА БІЦЬ АГУЛЬ НАЕ СВЯ ТА

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


