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МІНСК ЗНОЎ
СПАРТЫЎНАЯ СТАЛІЦА
Беларуская сталіца ў чэрвені
гэтага года стала пляцоўкай
галоўнай спартыўнай падзеі Еўропы — ІІ Еўрапейскіх гульняў.
Мінск у сферы спорту — свайго
роду брэнд, які сведчыць, што
мерапрыемствы пройдуць на
найвышэйшым узроўні: гасцінна і якасна. Але гасціннасцю
горада не спынілася на адным
кантыненце — і ўчора ў сталіцы адкрыўся гістарычны матч
па лёгкай атлетыцы Еўропа —
ЗША. Напярэдадні спаборніцтваў арганізатараў мерапрыемства прэзідэнта Еўрапейскай
лёг ка атле тыч най аса цы я цыі
Свена Арнэ Хансена і прэзідэнта Міжнароднай асацыяцыі
лёгкаатлетычных федэрацый
Себасцьяна Коу ў Палацы Незалежнасці павітаў Аляксандр
Лукашэнка.
Ён адзначыў, што прысутныя на
сустрэчы сталі сапраўднымі сябрамі
для нашай краіны, якія пераступілі
цераз прымхі, што існавалі раней у
адносінах да Беларусі.
Прэзідэнт паведаміў: сам не да
канца верыў, што такая падзея, як
матч Еўропа—ЗША можа адбыцца
ў Мінску. «Выканалі невыканальнае,
калі вы паабяцалі папрацаваць над
тым, каб гэта падзея сённяшняязаўтрашняя, гэты гіганцкі матч паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай у
нас, у Беларусі, адбыўся», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што
прымаць такое мерапрыемства —
гонар для любой краіны. Ён канстатаваў, што Беларусь не застанецца
ў даўжніках: «Мы абавязкова дабрынёй адкажам на ваш клопат — перад усім па развіцці лёгкай атлетыкі
і самага галоўнага, чым вы больш за
ўсё займаецеся, спадар Коу, — гэта
барацьбой з допінгам».
Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Еўрапейскай лёгкаатлетычнай
асацыяцыі і Міжнароднай асацыяцыі
лёгкаатлетычных федэрацый за дапамогу Беларусі ў падрыхтоўцы трэнерскіх кадраў, суддзяў. «І вашы парады па барацьбе з допінгам, вашы

прапановы па правядзенні буйных
спаборніцтваў і ўдзеле беларусаў
у гэтых спаборніцтвах для нас каштоўныя, — звярнуў увагу кіраўнік
краіны.— Спадар Коу, спадар Хансен, калі вы рызыкняце калі-небудзь
правесці ў нас чэмпіянат Еўропы па
лёгкай атлетыцы ці Брыльянтавую
лігу, этапы розных відаў спаборніцтваў, чэмпіянат свету — вы аб гэтым
не пашкадуеце».
Цяпер прапрацоўваецца пытанне
аб пераносе ў Мінск рэгіянальнага
цэнтра па развіцці лёгкай атлетыкі
Міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый. Прэзідэнт адзначыў, што ў Беларусі гэтую ідэю
падтрымліваюць і гатовы пачаць
работу хоць заўтра.
Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што Себасцьян Коу можа раз-

лічваць на падтрымку беларускага
боку на будучых выбарах кіраўніка
арганізацыі.
Матч Еўропа — ЗША — працяг
традыцыі легендарных лёгкаатлетычных спаборніцтваў паміж СССР
і ЗША, якія адбываліся з 1958 да
1985 года па чарзе ў гарадах дзвюх
дзяржаў. У 1973 годзе падзею прымаў Мінск. «Паважаныя спадары,
яшчэ раз дзякую вам, што вы сёння прыехалі, знайшлі час у сваіх
шчыльных раскладах і за тую падзею, якая адбудзецца сёння на
легендарным стадыёне, на якім
46 гадоў таму сустракаліся амерыканцы са спартсменамі Савецкага
Саюза ў падобным лёгкаатлетычным матчы», — падвёў вынікі сустрэчы лідар Беларусі.
Марыя ДАДАЛКА.

 Каментарый у тэму
Прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый Себасцьян Коу ў размове з журналістамі паведаміў, што абмяркоўваў з
Аляксандрам Лукашэнкам стварэнне ў Мінску рэгіянальнага цэнтра па
развіцці лёгкай атлетыкі. Заснаванне такой установы дасць магчымасць
краіне трэніраваць спартсменаў самага высокага ўзроўню.
Кіраўнік Міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый падзякаваў Аляксандру Лукашэнку за работу па развіцці гэтага віду спорту ў
Беларусі і за падтрымку дзейнасці арганізацыі па барацьбе з допінгам.
«У мяне была магчымасць яшчэ раз падкрэсліць, што спорт чарговы раз становіцца мостам паміж дзяржавамі ў такія няпростыя часы, —
сказаў Себасцьян Коу. — І акрамя таго, мы абмяркоўвалі важнасць
правядзення яшчэ большай колькасці спартыўных мерапрыемстваў тут,
у Мінску, у горадзе, размешчаным у краіне, у якой, як нідзе разумеюць
важнасць спорту».
Прэзідэнт Еўрапейскай лёгкаатлетычнай асацыяцыі Свен Арнэ Хансен падкрэсліў, што ідэю правядзення падобнага матча абмяркоўвалі з
кіраўніком Беларусі тры з паловай гады таму, і Аляксандр Лукашэнка
адразу згадзіўся з прапановай.
Па словах прэзідэнта Еўрапейскай лёгкаатлетычнай асацыяцыі, у
адносінах да спорту ён спрабуе быць паслом Рэспублікі Беларусь. «Тут
насамрэч фантастычная краіна, выдатны горад, цудоўныя людзі, на
жаль, пра іх не так шмат ведаюць у свеце. Спорт — выдатная магчымасць даць людзям больш інфармацыі аб гэтай краіне», — канстатаваў
Свен Арнэ Хансен.
Ён адзначыў, што з Прэзідэнтам Беларусі абмеркавалі падзею ў сферы спорту, якую пакуль не стане раскрываць: «У перспектыве нас усіх
чакае вельмі цікавая навіна».
Свен Арнэ Хансен расказаў, што таксама на сустрэчы разглядалі магчымасць правядзення ў Мінску чэмпіянату Еўропы па лёгкай атлетыцы
2024 года. Беларусь разам з Польшчай і Італіяй пакуль знаходзіцца ў
рангу кандыдатаў на правядзенне гэтага спаборніцтва.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Пілоты Brіtіsh Аіrwауs
праводзяць першую ўсеагульную забастоўку
Авія кам па нія Brіtіsh
Аіrwауs адмяніла амаль 100
працэнтаў рэйсаў з-за забастоўкі пілотаў, якія патрабуюць
павелічэння заработнай платы. Двухдзённая забастоўка
можа сарваць планы амаль
300 тысяч чалавек. У пратэстнай акцыі 9-10 верасня
ўдзельнічаюць усе 4,3 тысячы пілотаў авіякампаніі,
якія патрабуюць павелічэння заработнай платы. Толькі
ў першы дзень страйку адменены большасць з 850
рэгулярных рэйсаў. Па звестках Fіnаnсіаl Tіmеs, на
працягу 48 гадзін Brіtіsh Аіrwауs звычайна выконвае
каля 1700 палётаў. Адзін дзень страйку абыдзецца
авіякампаніі ў 40 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў, заявіў
брытанскі прафсаюз пілотаў BАLРА ў Twіttеr. Пры гэтым рознагалоссі паміж прафсаюзам і авіякампаніяй,
якія датычацца павышэння заробкаў, па інфармацыі
BАLРА, складаюць пяць мільёнаў. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Борыс Джонсан заклікаў бакі вярнуцца за
стол перагавораў і ўрэгуляваць рознагалоссі.

Летняя спякота ў Францыі
прывяла да смерці 1,5 тысячы чалавек
Моцная спёка ў чэрвені і
ліпені ў Францыі прывяла да
смерці 1,5 тысячы чалавек,
паведаміла міністр салідарнасці і аховы здароўя Аньес
Бюзен. У канцы ліпеня слупкі
тэрмометраў у населеных пунктах гэтай краіны падымаліся да нязвыклых паказчыкаў — абсалютныя
тэмпературныя рэкорды былі ўстаноўленыя ў больш

чым 50 гарадах. Следам за хваляй анамальнай спёкі
прыйшлі моцная засуха і высокая імавернасць лясных
пажараў. Радыёстанцыя Frаnсе Іnfо адзначае, што,
па дакладных звестках міністэрства аховы здароўя,
было зафіксавана 1435 смерцяў: 567 падчас першага
перыяду спякоты, у канцы чэрвеня — пачатку ліпеня,
і 858 падчас другой хвалі моцнай спёкі, у канцы ліпеня. Аднак гэты паказчык усё роўна значна саступае
перыяду анамальнай спякоты 2003 года, калі ў выніку інцыдэнтаў, звязаных з умовамі надвор'я, было
зафіксавана 15 тысяч дадатковых смерцяў. У той час
спякота працягвалася 20 дзён.

«Залаты леў» у «Джокера»
«Залатога льва» на
76-м Ве не цы ян скім кіна фес ты ва лі атры маў
фільм «Джо кер» То да
Філіпса з Хаакінам Феніксам у галоўнай ролі.
Стужка апавядае гіс торыю галоўнага ворага Бэтмена. Збяднелы комікняўдачнік вяртаецца ў родны Готэм-Сіці. Ён хацеў
дарыць людзям радасць, але, сутыкнуўшыся з чалавечай жорсткасцю, ператвараецца ў страшнага
злыдня, які нясе смерць і разбурэнні.
Найлепшай актрысай прызнаная францужанка
Арыян Аскарыд, якая выканала галоўную ролю ў сацыяльнай драме «Малітва ў імя Бога» Рабера Гедыгяна аб пакіну тай без сродкаў сям'і з Марсэля.
Найлепшым акцёрам стаў італьянец Лука Марынелі
за галоўную ролю ў фільме «Марцін Ідэн» П'етра Марчэла паводле рамана Джэка Лондана. Гран-пры журы
атрымаў Раман Паланскі за карціну аб гучнай справе
Дрэйфуса, французскага афіцэра, абвінавачанага ў
канцы ХІХ стагоддзя ў шпіянажы на карысць Германіі,
а затым апраўданага.
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ТРЫ ШЛЯХІ Ў ДЭПУТАТЫ

Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты
Палаты прадстаўнікоў
Працягнецца гэты этап выбарчай кампаніі да 7 кастрычніка.
Вылучыцца на адказную пасаду прэтэндэнты могуць трыма
шляхамі — ад палітычнай партыі, працоўнага калектыву ці
зборам подпісаў.
Стаць кандыдатам ад палітычнай партыі можна вылучэннем
асобы падчас сходу арганізацыі. Працоўны калектыў (колькасць
супрацоўнікаў якога не меншая за 300 чалавек) мае права рэкамендаваць аднаго магчымага дэпутата па той акрузе, дзе размешчана прадпрыемства. Пры вылучэнні шляхам збору подпісаў
ініцыятыўная група складам не менш чым 10 чалавек павінна
сабраць у акрузе 1000 подпісаў. Акрамя таго, з 9 верасня да
8 кастрычніка адбываецца вылучэнне кандыдатаў у члены Савета
Рэспублікі. Такое права маюць прэзідыумы мясцовых Саветаў
дэпутатаў базавага ўзроўню і адпаведныя выканкамы, а ў сталіцы — прэзідыумы Мінгарсавета і Мінгарвыканкама.
Паводле БелТА.

Выбраць
«Мінчаніна года»

Запрашальнік

І пракаціцца на крутым байку можна будзе на Дні горада
Спар тыў ныя спа бор ніц твы,
міжнародныя конкурсы, тэатральныя відовішчы і фестывалі
можна будзе ўбачыць у сталіцы
на гэтых выхадных. Нагода выдатная — Дзень горада. Калі з
нейкай прычыны вы не зможаце
прыйсці на запланаваныя мерапрыемствы 14 і 15 верасня, не
засмучайцеся, бо некаторыя з
іх ужо можна наведаць раней. Пра гэта расказаў намеснік
начальніка ўпраўлення культуры Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта Аляксандр ШАСТАКОЎ:
— 13 верасня ў Палацы культуры прафсаюзаў пройдзе падвядзенне вынікаў гарадскога конкурсу прафесійнага майстэрства
«Мінскі майстар», у якім прыняло ўдзел звыш 16 тысяч чалавек.
Узнагароды «Найлепшы па прафесіі» атрымаюць 39 пераможцаў.
У гэты ж дзень у паркавай зоне ўздоўж праспектаў Пераможцаў
і Машэрава адбудзецца Міжнародны фестываль гісторыі і культуры «Менск старажытны» — інтэрактыўнае відовішча ад клубаў
гістарычнай рэканструкцыі, у якім выступяць майстары не толькі з Беларусі, але і госці з Расіі, Кітая, Італіі, Украіны, Галандыі,
ЗША. На пляцоўцы каля Палаца спорту 13 верасня з 14 да 18 і
14 верасня з 10 да 18 гадзін пройдуць міжнародныя спаборніцтвы «Наймацнейшы пажарны-ратавальнік», у якіх прымуць удзел
прадстаўнікі абласных і Мінскага гарадскога ўпраўленняў МНС,
а таксама розныя аварыйна-выратавальныя службы з дзевяці краін
блізкага і далёкага замежжа: Літвы, Латвіі, Бельгіі, Польшчы і
іншых. Акрамя таго, у рамках святкавання Дня горада на выхадных пройдзе закрыццё мотасезона «Rаllу Mіnsk 2019», дзе на
пляцоўцы каля Палаца спорту ў першы дзень з 14 да 21 гадзіны,
а ў другі — з 11 да 23 гадзін адбудзецца спаборніцтва мотакаскадзёраў з розных краін.
Прадстаўнік Мінгарвыканкама нагадаў, што святкаванне Дня горада пачнецца 14 верасня аб 11-й гадзіне раніцы з ускладання кветак
да абеліска «Мінск — горад-герой». У гэты дзень для гасцей падрыхтавана шмат цікавых актыўнасцяў на розных пляцоўках сталіцы.
— На тэрыторыі Верхняга горада на Нямізе ў рамках музычна-турыстычнага сезона з 12 да 17 гадзін будзе функцыянаваць
праект «Мінск інтэрнацыянальны». Ён пакажа, як праходзяць
святы нацыянальных культур у беларускай сталіцы, акрамя таго,
усе ахвотныя змогуць паслухаць музычныя калектывы праекта
«Пешаходка», а таксама ўбачыць прадстаўленні тэатральнага
праекта «Без сцэны». На вечар каля ратушы запланаваны канцэрт артыстаў балета Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага
музычнага тэатра, — расказаў выступоўца.
На Кастрычніцкай плошчы ў суботу ў 20 гадзін пачнецца традыцыйная цырымонія ўручэння ўзнагарод «Мінчанін года» з удзелам
Прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь і майстроў мастацтваў
Беларусі.
— У нядзелю гасцей сталіцы парадуе мінскі паўмарафон, які
пачнецца а 9-й гадзіне раніцы, — працягвае Аляксандр Шастакоў. —
А таксама «Дзень танкіста», які штогод праходзіць на тэрыторыі
Парку Перамогі, гарадскі фестываль творчасці людзей з абмежаванымі магчымасцямі «Мастацтва жыць — тварыць мастацтва»,
што пройдзе ў Мінскім гарадскім палацы культуры.
Святочныя мерапрыемствы падрыхтаваны ў выхадныя для
ўсіх раёнаў сталіцы. У Заводскім з раніцы пачнуцца дзіцячыя
спаборніцтвы на бегавелах «SрееdRасеr», будуць працаваць розныя дзіцячыя забаўляльныя пляцоўкі, атракцыёны і кірмаш. Для
дзяўчат у гэтым раёне падрыхтаваны забег «Абцасіка». Канцэрты,
майстар-класы, спартыўныя спаборніцтвы будуць працягвацца да
вечара. У Ленінскім раёне на выхадных пройдзе фестываль беларускай традыцыйнай музыкі «Rаjоk», у Маскоўскім — раённыя
спаборніцтвы па паркавым валейболе і велабіятлоне, а ў Партызанскім — маладзёжны фестываль вулічнай культуры і спорту
«Mіnsk Strееt summіt 2019». Госці Фрунзенскага раёна змогуць
паўдзельнічаць у гонках на веласіпедах, роліках, самакатах. Акрамя таго, у Парку імя 900-годдзя горада Мінска, размешчанага за
«Чыжоўка-Арэнай», пройдуць выязныя цырымоніі рэгістрацыі
шлюбу. Тут жа будзе арганізавана кіназала пад адкрытым небам —
сеансы бясплатныя.
Дар'я ШЛАПАКОВА.

