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Мэй раз ліч вае пе ра даць паў на моц твы прэм' е ра 
свай му пе ра ем ні ку 24 лі пе ня

Пра гэ та па ве да міў афі цый-

ны прад стаў нік дзе ю ча га кі раў-

ні ка ўра да Вя лі ка бры та ніі, сло-

вы яко га пры во дзіць агенц тва 

Rеutеrs. Но вы прэм' ер па ві нен 

быць за цвер джа ны на па са дзе 

ка ра ле вай Вя лі ка бры та ніі Лі за-

ве тай ІІ, якая пе рад гэ тым пры-

ме ад стаў ку Тэ рэ зы Мэй. Ра ней 

Кан сер ва тыў ная пар тыя Вя лі ка бры та ніі па цвер дзі ла, што 

імя яе но ва га лі да ра, які зой ме па са ду кі раў ні ка ўра да 

пас ля ад стаў кі Мэй, ста не вя до ма 23 лі пе ня. 

Ва Укра і не рас пач нуц ца су мес ныя з ЗША ву чэн ні 
Sеа Brееzе 2019

«1 лі пе ня ва Укра і не пач нуц ца ўкра ін ска-аме ры кан-

скія ву чэн ні Sеа Brееzе 2019. Тра ды цый на яны бу дуць 

пра хо дзіць на мо ры, су шы, у па вет ры і пад ва дой», — 

пра ін фар ма ва ла прэс-служ ба Дзяр жаў най па гра ніч най 

служ бы Укра і ны. У мар скім кам па нен це ву чэн няў, па ве-

да мі лі ў Дзярж па гранс луж бе, за пла на ва ны ар ты ле рый-

скія стрэль бы, вы сад кі на гляд ных груп, удас ка на лен не 

ўза е ма дзе ян ня спе цы яль ных пад раз дзя лен няў, так са ма 

прой дуць спе цы я лі за ва ныя ва да лаз ныя трэ нін гі. 

Урон сель скай гас па дар цы Сі рыі 
ў вы ні ку кан флік ту склаў $16 млрд

Фі нан са выя стра ты 

сель ска гас па дар чай га лі-

ны ў су вя зі з кры зі сам у 

Сі рыі за пе ры яд з 2011 да 

2016 го да скла лі 16 міль-

яр даў до ла раў, рас ка заў 

у ін тэр в'ю РІА «На ві ны» мі-

ністр сель скай гас па дар кі 

САР Ахмад аль-Ка дэ ры. «Сель ска гас па дар чая га лі на — 

ад на з най больш па цяр пе лых ад кры зі су», — за ўва жыў 

экс перт. Па сло вах мі ніст ра, та кія стра ты ў пер шую чар гу 

звя за ны з эка на міч ны мі санк цы я мі і ад на ба ко вы мі ме-

ра мі, пры ня ты мі ў да чы нен ні да Сі рыі. Гэ та вы яў ля ец ца 

«шля хам зні жэн ня вы твор час ці, як вы нік гэ тых санк цый 

у да да так да раз бу рэн няў і вы ва ду з экс плу а та цыі на ву-

ко вых, вы твор чых і аб слу го вых цэнт раў, а так са ма праз 

аб ме жа ван не до сту пу фер ме раў у не ка то рых ра ё нах да 

іх зя мель», — ска заў аль-Ка дэ ры. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У дні ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

Мінск па чаў раз маў ляць на 

дзя сят ках моў, ты ся чы ба-

лель шчы каў з уся го све ту 

са бра лі ся тут, каб па на зі раць 

за вы ступ лен ня мі сва іх лю бі-

мых спарт сме наў. А за ад но і

па зна ё міц ца з бе ла рус кай ста-

лі цай, а так са ма куль тур най і 

гіс та рыч най спад чы най усёй 

Бе ла ру сі.

Боль шасць уз на га род Еў ра пей-

скіх гуль няў у Мін ску ўжо ра зы-

гра на, за гэ тыя дні на спар тыў ныя 

арэ ны вый шлі ты ся чы спарт сме-

наў, у тым лі ку су свет ныя зор кі, рэ-

кард сме ны і алім пій скія чэм пі ё ны 

з 50 кра ін Еў ро пы. Ва чы ма сот няў 

жур на ліс таў з уся го све ту са мую 

буй ную спар тыў ную па дзею гэ та га 

ле та ўба чы лі ама та ры спор ту ўсёй 

пла не ты.

Апош нім акор дам Гуль няў стане 

цы ры мо нія за крыц ця, якая заўт-

ра ад бу дзец ца на На цы я наль ным 

алім пій скім ста ды ё не «Ды на ма». 

Ужы вую ў Мін ску яе змо гуць уба-

чыць 22 ты ся чы ча ла век, а так са-

ма міль ё ны тэ ле гле да чоў ва ўсім 

све це.

Клю ча вы мі ге ро я мі цы ры мо ніі 

ста нуць са мі спарт сме ны, чле ны 

дэ ле га цый кра ін-удзель ніц, ва лан-

цё ры і, вя до ма ж, ба лель шчы кі, якія 

пад трым лі ва лі ат ле таў на пра ця гу 

10 дзён спа бор ніц тваў. У шоу пры-

муць удзел 4500 ва лан цё раў і ка ля 

2000 спарт сме наў. Па сло вах рэ жы-

сё ра-па ста ноў шчы ка шоу Аляк сея 

Се ча на ва, «цы ры мо нія за крыц ця — 

гэ та заў сё ды пад вя дзен не вы-

 ні каў. Вы ні каў дзе ся ці спа бор ніц кіх 

дзён, якія бы лі на поў не ны не толь кі 

за хап лен нем і ра дас цю пе ра мог, 

але і сля за мі рас ча ра ван ня. Ка ля 

ча ты рох ты сяч спарт сме наў са бра-

ла ся ў Мін ску, каб вы ка наць свае 

ма ры. І чы есь ці ма ры спраў дзі лі ся, 

а хтось ці па ста віў са бе но выя мэ ты, 

пра вёў шы ра бо ту над па мыл ка мі. 

Гэ та бу дзе ма ляў ні чае, маш таб-

нае шоу, над якім пра цуе вя лі кая 

шмат на цы я наль ная рэ жы сёр ска-

па ста но вач ная гру па. Гос ці і гле да-

чы цы ры мо ніі змо гуць пра гар таць 

яр кі аль бом ус па мі наў, яшчэ раз 

аку нуц ца ў ат мас фе ру спа бор ніц-

кіх дзён і ад чуць тыя са мыя эмо-

цыі, якія пе ра жы ва лі спарт сме ны 

і іх трэ не ры».

Спе цы яль на да цы ры мо ніі за-

крыц ця ство ра ны ўні каль ны ві дэа-

рад, які рас крые па та ем ныя мо-

ман ты і шчы рыя эмо цыі вя лі ка га 

спор ту. Кож ны эпі зод пры све ча ны 

пэў най гра ні спор ту. Му зыч ным 

су пра ва джэн нем тэ ат ра лі за ва ных 

эпі зо даў ме ра пры ем ства ста нуць

вя до мыя су час ныя кам па зі цыі. 

Ад но з цэнт раль ных мес цаў у цы ры-

 мо ніі ад ве дзе на су час най Бе ла ру сі. 

Ства раль ні кі шоу на тхня лі ся прад-

стаў ні ка мі пра грэ сіў най мо ла дзі 

Бе ла ру сі, іх ідэ я мі, у якіх ін тэ лект, 

аду ка ва насць, куль ту ра спа лу-

ча юц ца з са праўд ным драй вам і 

імк нен нем да са ма ўдас ка на лен ня. 

Энер гія бе ла рус кай мо ла дзі, энер-

гія ат ле таў, спарт сме наў-удзель ні-

каў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў зной дуць 

сваё ад люст ра ван не ў ня дзель най 

па ста ноў цы.

У рам ках цы ры мо ніі за крыц ця 

Гуль няў вы сту пяць шы ро ка вя до-

мыя бе ла рус кія вы ка наў цы — гру-

пы ІOWA, J:Морс, Tesla Boy і «Леп-

ры кон сы». У лік за про ша ных ар-

тыс таў увой дуць так са ма на род ны 

ар тыст Ра сіі, Укра і ны і Ча чэн скай 

Рэс пуб лі кі Мі ка лай Бас каў і за слу-

жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Ак са на Вол ка ва.

Так са ма ва ўра чыс тай цы ры-

мо ніі за крыц ця Гуль няў пла ну ец ца 

ўдзел вы со кіх гас цей, прэ зі дэн та 

Та джы кі ста на Эма ма лі Рах мо-

на і прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра 

Пу ці на.

Пра мую транс ля цыю ўра чыс та-

га за крыц ця ў 21:55 пач нуць ка на-

лы «Бе ла русь 1», «Бе ла русь 5», 

«Бе ла русь 5. Ін тэр нэт», а так са ма 

сайт ме ды я хол дын га tvr.by.

За час тур ні ру гос ці, спарт сме ны 

і спар тыў ныя ме не джа ры вы ка за лі 

мност ва вод гу каў пра ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні і пра Бе ла русь у цэ лым. 

Пры во дзім не ка то рыя з іх:

Кі раў нік Еў ра пей скай лёг ка ат-

ле тыч най аса цы я цыі Свен Ар нэ 

ХАН СЭН:

— Мінск для мя не з'яў ля ец ца ад-

ным з най пры га жэй шых га ра доў 

Еў ро пы. Мне вель мі спа да ба ла ся 

цы ры мо нія ад крыц ця Еў ра пей скіх 

гуль няў, яна бы ла ві до вішч най, 

ці ка вай, прос та вы дат най. Но вы 

фар мат спа бор ніц тваў па лёг кай 

ат ле ты цы, які быў па ка за ны на 

Гуль нях, — гіс та рыч ны мо мант, я 

вель мі ра ды, што ён ад быў ся ме-

на ві та ў Мін ску.

Дзярж сак ра тар Са юз най 

дзяр жа вы Ры гор РА ПО ТА:

— У ІІ Еў ра пей скіх гуль няў бліс-

ку чая ар га ні за цыя. Я быў на ад-

крыц ці і пе ра ка наў ся ў тым, што 

са праў ды Рэс пуб лі ка Бе ла русь 

укла ла ду шу ў тое, каб гэ тыя гуль ні 

ад бы лі ся на вы со кім су свет ным уз-

роў ні. А якія вы ні кі бу дуць кан чат-

ко выя — гэ та за ле жыць ад спарт-

сме наў, а не ад ар га ні за та раў. 

Я ду маю, што для спарт сме наў тут 

ство ра ны ўсе не аб ход ныя ўмо вы.

Грэ час кі ве ла гон шчык Хрыс-

тас ВА ЛІ КА КІС:

— Стар ты та ко га ўзроў ню не бы-

ва юць лёг кія, у Бе ла ру сі са бра лі-

ся спарт сме ны вы со ка га ўзроў ню, 

ім ёны якіх вя до мыя ва ўсім све це. 

Я час та пры яз джаю вы сту паць у 

Мінск. Тут мне па да ба ец ца, я ад чу-

ваю ся бе шчас лі вым. У ма ёй ка лек-

цыі ўзна га род ёсць тыя, што бы лі 

вый гра ны ме на ві та тут. Праў да, 

го рад па гля дзець ні як не атрым лі-

ва ец ца: увесь час пра вод жу на трэ-

ні роў ках або ў гас ці ні цы. Так што 

лю бі мае мес ца ў мя не па куль ад но — 

ве ла дром «Мінск-Арэ ны».

Над звы чай ны і Паў на моц ны 

Па сол Мал до вы ў Бе ла ру сі Вік-

тар СА РА ЧАН:

— Усе вель мі за да во ле ныя 

ўмо ва мі. Маш та бы Гуль няў ура зі-

лі, та му што пры няць пяць ты сяч 

ча ла век ад на ча со ва на ад ной тэ-

ры то рыі, каб ім бы ло кам форт на, 

на кар міць іх свое ча со ва, смач на і 

ка рыс на — гэ та шмат ча го вар та. 

Для нас гэ та бы ло дзіў на. У спарт-

сме наў ня ма пы тан няў па раз мя-

шчэн ні, усё вель мі доб ра, воль ны 

час ар га ні за ва ны, доб ра пра цуе 

транс парт. Вель мі шмат лю дзей: 

шмат га лос се, шмат моўе. Ма са ўра-

жан няў, як ар га ні за ва ны фан-зо ны. 

Доб ра, што ёсць дні роз ных кра ін, 

кан цэр ты, за ба вы і раз на стай ная 

ежа. Тое, як ар га ні за ва ны гэ тыя 

Гуль ні, на коль кі ад каз на па ды шлі 

мяс цо выя ўла ды, я вам ска жу, што 

гэ та ўзро вень еў ра пей скі і су свет-

ны. Мы ба чы лі шмат спа бор ніц тваў, 

і як усё зроб ле на тут — гэ та вы дат-

на. Ужо вя до ма, хто бу дзе на ступ-

ным гас па да ром Гуль няў, ім бу дзе 

скла да на вас пе ра ско чыць.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фота БелТА.

ПЕ РА МО ГІ, 
ЯКІЯ 

ДА ПА МА ГА ЮЦЬ 
ІН ШЫМ

У пят ні цу на Еў ра пей скіх 

гуль нях бы ло ра зы гра на 

12 кам плек таў уз на га род 

у пя ці ві дах спор ту. Асаб-

лі вую ці ка васць вы клі каў 

фі нал спа бор ніц тваў па 

лёг кай ат ле ты цы, у якім 

са пер ні ча лі збор ныя Бе ла-

ру сі, Фран цыі, Іта ліі, Чэ хіі, 

Укра і ны і Гер ма ніі.

На ве ла дро ме «Мінск-Арэ-

ны» ра зы гра ны пяць кам плек-

таў уз на га род па трэ ка вых гон-

ках. У Па ла цы спор ту ча ты ры 

кам плек ты ме да лёў знай шлі 

ўла даль ні каў у тур ні ры па жа-

но чай ба раць бе. За ключ ны 

від спа бор ніц тваў прай шоў і 

па стэн да вай страль бе. Паў-

фі наль ныя мат чы па пляж ным 

фут бо ле ад бы лі ся на ста ды ё не 

САК «Алім пій скі», Швей ца рыя 

згу ля ла з Іс па ні яй, а Укра і на з 

Пар ту га лі яй. Ме даль ныя па я-

дын кі ў гэ тым ві дзе спор ту

ад бу дуц ца сён ня. На га да ем, 

бе ла ру сы ў пляж ным фут бо ле 

вы бы лі з ба раць бы за ўзна га-

ро ды. На рын гу па ла ца спор-

ту «Уруч ча» ў пят ні цу так са ма 

прай шлі паў фі наль ныя баі бак-

сёр скіх спа бор ніц тваў.

Пра цяг ва ец ца пра ект «Алім-

пій скі шлях». Прад стаў ні кі збор-

най Бе ла ру сі па вес ла ван ні на 

бай дар ках і ка ноэ, якія ста лі 

пе ра мож ца мі і пры зё ра мі ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў, пад тры ма-

лі роз ныя спар тыў ныя шко лы. 

Але на На здро ва, якая вый гра-

ла ў ка ноэ на дыс тан цыі 200 м, 

зра бі ла па да ру нак у па ме ры 

15 тыс. руб лёў го мель скай 

СДЮ ШАР «Дэль фін», дзе 

спарт смен ка па зна ё мі ла ся з 

вес ла ван нем. Па ра да ва лі на 

мі ну лых стар тах у За слаўі вы-

ха ван цы Ма гі лёў скай аб лас ной 

СДЮ ШАР праф са юзаў «Бя рэ-

зі на». На дзея Ма кар чан ка і 

Воль га Клі ма ва ў ка ноэ-двой-

цы ста лі дру гі мі на дыс тан цыі 

500 м. Ду эт у якас ці ад ра са та 

для фі нан са вай да па мо гі 

ў 10 тыс. руб лёў аб раў ме на ві та 

гэ тую спарт шко лу, дзе зай ма-

ла ся На дзея Ма кар чан ка. Пос-

пех дзяў чат на ка рот кіх дыс тан-

цы ях пад тры маў бай да рач нік 

Дзміт рый Трац ця коў, яго вы бар 

(7,5 тыс. руб лёў) так са ма быў 

зроб ле ны на ка рысць СДЮ-

ШАР праф са юзаў «Бя рэ зі на», 

дзе Дзміт рый па чы наў свой 

шлях у спор це.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Вя лі кае свя та за вяр ша ец ца
Раз ві таль ны акорд заўт ра

Сты хіяСты хія

Па цяр пе лі ад моц на га вет ру
Па вод ле апе ра тыў ных звес так МНС, з пры чы ны па-

ры ваў вет ру (да 20 м/с) у чац вер па цяр пе лі 18 на се-

ле ных пунк таў у Го мель скай (Вет каў скі, Жло бін скі,

Рэ чыц кі і Ча чэр скі ра ё ны), Мін скай (Дзяр жын скі 

і Мін скі ра ё ны) і Ма гі лёў скай (Баб руй скі, Кі раў скі 

і Слаў га рад скі ра ё ны) аб лас цях.

Па шко джа ны да хі 26 жы лых да моў, трох аб' ек таў сац-

куль тбы ту і 45 сель ска гас па дар чых бу дын каў. Па сту па ла 

па ве дам лен не аб ад клю чэн ні элект ра энер гіі ў ЗАТ «Птуш-

ка фаб ры ка Віш нёў ка» і фі лі яле «Аг ра кам бі нат КХП» ААТ 

«Баб руй скі кам бі нат хле ба пра дук таў» у вёс цы Віш нёў ка 

Баб руй ска га ра ё на. Для элект ра за бес пя чэн ня за дзей ні ча-

лі ся ды зель-ге не ра та ры МНС і РУП «Ма гі лёў э нер га».

Па звест ках ДВА «Бел энер га», на пра ця гу су так на тэ ры-

то рыі кра і ны пе ры я дыч на па ру ша ла ся элект ра за бес пя чэн не 

642 на се ле ных пунк таў.

У Ма зы ры моц ны па рыў вет ру зла маў га лі ну дрэ ва, якая 

траў мі ра ва ла 12-га до ва га хлоп чы ка. Ён гу ляў у пар ка вай 

зо не ка ля фан та на, ка лі ад бы ло ся гэ та зда рэн не. Па цяр пе-

ла га шпі та лі за ва лі з ды яг на зам «цяж кая ад кры тая чэ рап-

на-маз га вая траў ма».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


