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НА ПА СА ДУ ПРЭМ' ЕР-МІ НІСТ РА ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІІ 
ПРЭ ТЭН ДУ ЮЦЬ ДЖОН САН І ХАНТ

Як жар ту юць ана лі ты кі, прэм' е -

рам Вя лі ка бры та ніі аба вяз ко ва 

ста не мі ністр за меж ных спраў. 

У фі нал вы ба раў лі да ра Кан сер ва-

тыў най пар тыі Бры та ніі вый шлі 

ко ліш ні і ця пе раш ні мі ніст ры за-

меж ных спраў — Бо рыс Джон сан 

і Джэ рэ мі Хант. У апош нім ту ры га ла са ван ня ў пар ла менц кай 

фрак цыі дэ пу та ты-то ры ад се я лі бы ло га па плеч ні ка Джон са на па 

кам па ніі за вы хад з Еў ра са ю за пе рад рэ фе рэн ду мам 2016 го да, 

мі ніст ра на ва коль на га ася род дзя Май кла Гоў ва. Ён прай граў 

Джэ рэ мі Хан ту ўся го два га ла сы — 75 су праць 77. Бо рыс Джон-

сан са браў 160 га ла соў. Да фі наль на га ту ра на вы ба рах лі да ра 

Кан сер ва тыў най пар тыі га ла са ва ла толь кі пар ла менц кая фрак-

цыя то ры, а яна на ліч вае 313 ча ла век. За раз вы бі раць з па кі ну тых 

двух кан ды да таў бу дуць усе пры клад на 160 ты сяч чле наў Кан-

сер ва тыў най пар тыі, га ла су ю чы па по шце. Пе ра мож ца вы ба раў 

зме ніць Тэ рэ зу Мэй на па са дзе прэм' ер-мі ніст ра. Гэ та, па пла нах 

Кан сер ва тыў най пар тыі, ад бу дзец ца пры клад на 22—25 лі пе ня.

Па да ных апы тан ня сай та кан сер ва та раў СоnsеrvаtіvеHоmе, 

у фі на ле Джон сан з вя лі кай пе ра ва гай — на браў шы ка ля 70 пра-

цэн таў га ла соў — пе ра мог бы лю бо га з са пер ні каў, у тым лі ку і 

Джэ рэ мі Хан та.

МЗС КІ ТАЯ НА ЗВАЎ 
ВІ ЗІТ СІ ЦЗІНЬ ПІ НА Ў КНДР 
ПА СПЯ ХО ВЫМ

Дзяр жаў ны ві зіт стар шы ні 

КНР Сі Цзінь пі на ў КНДР быў па-

спя хо вы. Пра гэ та за явіў афі цый-

ны прад стаў нік МЗС КНР Лу Кан. 

«Як дру жа люб ныя су се дзі Кі тай і 

КНДР па ва жа юць ін та рэ сы адзін 

ад на го. Ба кі на ўза ем най асно-

ве аказ ва юць не аб ход ную пад-

трым ку для раз віц ця», — за явіў 

прад стаў нік кі тай ска га знеш не па-

лі тыч на га ве дам ства. Як вя до ма, 

стар шы ня КНР Сі Цзінь пін за вяр шыў учо ра дзяр жаў ны ві зіт у 

КНДР і па кі нуў гэ тую кра і ну. У чац вер ён пра вёў су стрэ чу з лі-

да рам КНДР Кім Чэн Ынам у Пхень я не. Сі Цзінь пін за клі каў да 

па лі тыч на га ўрэ гу ля ван ня сі ту а цыі на Ка рэй скім паў вост ра ве і 

пры хіль нас ці прын цы пу мір на га дыя ло гу. Па езд ка стар шы ні КНР 

у КНДР бы ла пры мер ка ва на да 70-й га да ві ны ўста наў лен ня дып-

ла ма тыч ных ад но сін па між дзвю ма кра і на мі.

У ЕМЕН СКІМ КАН ФЛІК ЦЕ
ЗА ГІ НУ ЛА БОЛЬШ ЗА 90 ТЫ СЯЧ ЧА ЛА ВЕК

Ка ля 91 600 ча ла век ста лі ах-

вя ра мі вай ны ў Еме не з 2015 го да, 

па ве да мі ла агенц тва Аssосіаtеd 

Рrеss са спа сыл кай на дак лад 

Пра ек та па ацэн цы на ступ стваў 

уз бро е ных кан флік таў (АСLЕD). 

Па звест ках АСLЕD, араб ская ка-

а лі цыя пад кі раў ніц твам Са удаў скай Ара віі, якая ва юе су праць 

паў стан цаў-ху сі таў, ня се ад каз насць за гі бель вась мі ты сяч гра-

ма дзян скіх асоб з 11 700, за бі тых у вы ні ку пра мых на па даў на 

іх. АСLЕD ад зна чае, што ў 2019 го дзе за гі ну лі 11 900 ча ла век.

Ад нак са мым кро ва пра літ ным для кан флік ту ў Еме не стаў 

2018 год, які забраў жыц ці ка ля 30 800 ча ла век. Ад зна ча ец ца, што 

гэ тыя да ныя не ўклю ча юць лю дзей, якія па мер лі ад гу ма ні тар ных 

бед стваў, вы клі ка ных кан флік там, на прык лад ад го ла ду.
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Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»

ДЗЯ КУЙ 
ЗА РАЗ НА СТАЙ НАСЦЬ!

На стас ся ПІ ШЧУ ЛО ВА, ды рэк тар Ві цеб ска га 
ра ён на га гіс то ры ка-края знаў ча га му зея

Для ра бо ты мне да во-

дзіц ца чы таць шмат роз най 

прэ сы. І га зе та «Звяз да» 

заў сё ды да па ма гае ў по-

шу ку ці ка вых на він у га лі не 

куль ту ры.

Гэ так са ма ўжо шмат га-

доў я за хап ля ю ся фут бо-

лам, заў сё ды пад трым лі ваю 

збор ную Бе ла ру сі. І пра са-

мыя ці ка выя па дзеі да вед-

ва ю ся з раз дзе ла га зе ты, 

пры све ча на га спор ту.

Хо чац ца па дзя ка ваць рэ дак та рам і жур на ліс там «Звяз ды» за 

ці ка выя і раз на стай ныя руб ры кі, за хап ляль ныя ін тэр в'ю і ак ту аль-

ныя на ві ны.

Пад рых та ваў Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ванд роў ка па тры ё таВанд роў ка па тры ё та

ДЗЕ ХВА ЛІ 
КО ЦЯЦЬ СОЖ 

І ПРО НЯ
«Жывыя» фрэс кі слаў га рад ска га хра ма, 
трон ра сій скай ім пе ра тры цы Ка ця ры ны 

і за га во ра ныя руч ні кі — ста ра даў ні 
Пра пойск за хоў вае шмат та ям ніц

Той, хто ўпер шы ню пры яз джае ў Слаў га рад, вель мі 

здзіў ля ец ца, ка лі да зна ец ца, што го рад ста рэй шы 

за Маск ву. Ку ды ні кінь во кам, за бу до ва ў асноў ным 

са вец ка га пе ры я ду. Вы клю чэн не скла да юць храм 

Рас тва Пра свя той Ба га ро дзі цы, па бу да ва ны ў кан цы 

XVІІІ ста год дзя, і паш то вая стан цыя, якая, ка лі ў хут кім 

ча се не рас па чаць яе рэ стаў ра цыю, мо жа знік нуць 

з зям лі. Але та ям ні цы ад кры ва юц ца та му, 

хто іх шу кае. Ну што, пач нём? СТАР. 5

На рэш це, спраў дзі ла ся! ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні ад кры лі ся. На ва чах у дзя-

сят каў ты сяч гле да чоў на ста ды ё не і 

со цень ты сяч тых, хто гля дзеў тэ ле-

транс ля цыю, на «Ды на ма» ўспых нуў 

агонь Гуль няў — «По лы мя мі ру». Як 

сім вал сум лен ных спа бор ніц тваў, як 

сім вал кан ты нен таль най зго ды, як 

сім вал яск ра вых пе ра мог і не менш 

яск ра вых эмо цый, якіх мы ўсе ча-

ка ем ад гэ та га муль ты спар тыў на га 

свя та, у прад чу ван ні якіх кра і на жы-

ла не каль кі ме ся цаў, да якіх руп лі ва 

рых та ва ла ся з та го са ма га дня, ка лі 

бы ло вы ра ша на, што ста лі цай ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў ста не Мінск.

Больш за ча ты ры ты ся чы спарт-

сме наў з 50 кра ін, дзя сят кі ты сяч ба-

лель шчы каў з роз ных кут коў све ту. 

Спар тыў нае ме ра пры ем ства та ко га 

маш та бу Бе ла русь пры мае ўпер шы-

ню. Го нар, ура чыс таcць, ад каз насць, 

жа дан не па ка заць сваю кра і ну з са-

ма га най леп ша га бо ку — гэ тым бы ла 

пра сяк ну та пад рых тоў ка да Гуль няў, 

гэ та ста ла дэ ві зам усіх спа бор ніц-

тваў і ме ра пры ем стваў, і цы ры мо нія 

ад крыц ця ўчо ра ўве ча ры — яр кая, 

ура чыс тая, за па мі наль ная — так-

са ма бы ла пра гэ та. Па чы на ю чы ад 

гім на, які, зда ва ла ся, спя ва ла ва ўні-

сон уся Бе ла русь, і род ных кож на-

му бе ла ру су ма ты ваў «Ку па лін кі» да 

апа фе о зу свя та, ка лі ад фа ке лаў з 

«По лы мем мі ру», які пад нес лі праз 

ста ды ён алім пій скія чэм пі ё ны Да р'я 

До мра ча ва, Аляк сей Гры шын, Юлія 

Не сця рэн ка, Мак сім Мір ны, Ра ман 

Пет ру шэн ка, На дзея Скар дзі на, 

Дзміт рый Даў га лё нак, ус пых нуў яр кі 

агонь у ад мыс ло вай ча шы, сты лі за-

ва най пад па па раць-квет ку.

Аб гэ тым га ва рыў і Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка, ві та-

ю чы ўсіх пры сут ных на цы ры мо ніі 

ад крыц ця: «Мы ра ды, што Бе ла-

ру сі вы паў го нар быць ка ля вы то-

каў ства рэн ня гэ та га гран ды ёз на га 

пра ек та. Мы шчас лі выя маг чы мас-

цю па зна ё міць вас, на шых гас цей, 

з са праўд най Бе ла рус сю — пры го-

жай, гас цін най і ўтуль най. Вы пе ра-

ка на е це ся, што тут жы вуць са мыя 

шчы рыя і доб рыя лю дзі, што на ша 

пры яз насць — не прос та вет лі васць, 

а ры са ха рак та ру, на ту раль ны стан 

ду шы. Вы ўба чы це, што та ле рант-

насць і ад но сі ны, па бу да ва ныя на 

ўза ем ным да ве ры і па ва зе, — гэ та 

лад жыц ця бе ла ру саў. І мы до рым 

усё гэ та вам!»

На пе ра дзе — дзе сяць дзён эмо-

цый і пе ра мог. Ад на пе ра мо га ў нас 

ужо ёсць — тое, што мы гэ та свя та 

пра во дзім. Ча ка ем но вых ад на шых 

спарт сме наў!
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