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Чар го вая пуб лі ка цыя 
на шай руб ры кі, 
пры све ча най 
ажыц цяў лен ню 
да ку мен таў, 
пад пі са ных 
кі раў ні ком 
дзяр жа вы, — 
аб рэа лі за цыі 
Дэ крэ та № 8 
«Аб раз віц ці ліч ба вай 
эка но мі кі».

За ўзна га ро ды тур ні ру зма га лі ся 

амаль чатыры ты ся чы спарт сме наў, у 

ме даль ным за лі ку па-за кан ку рэн цы яй 

ака за лі ся ра сі я не, на ра хун ку якіх 109 

уз на га род. На дру гім мес цы — гас па-

да ры, бе ла ру сы за ва я ва лі 69 ме да лёў, 

з іх 24 за ла тыя. Най боль шай па пу ляр-

нас цю на Гуль нях ка рыс та лі ся та кія 

ві ды спор ту, як мас тац кая гім нас ты ка, 

бас кет бол 3х3, пляж ны фут бол, ве ла сі-

пед ны спорт і лёг кая ат ле ты ка.

Са мым да рос лым ат ле там, які вы сту-

піў на тур ні ры ў Мін ску, ста ла 61-га до вая 

із ра іль ская бад мін та ніст ка Свят ла на Зіль-

бер ман, а са мая ма ла дая — укра ін ская 

акра бат ка 14-га до вая Ма рыя Лось. Менш 

за ўсё спарт сме наў пры еха ла з Ліх тэнш тэй-

на — адзін ча ла век (ён вы сту піў у дзю до), 

а най больш прад стаў ні чай дэ ле га цы яй ста-

ла Ра сія (224 ат ле ты). Спа бор ніц твы ўба-

чы лі міль ё ны тэ ле гле да чоў у 196 кра і нах 

све ту. Ме да ліс та мі ста лі ат ле ты 

з 43 кра ін.

ЯР КІЯ ЎСПА МІ НЫ 
Ў СЭР ЦЫ

Вя лі кае спар тыў нае свя та, якім дзесяць дзён жы ла ўся кра і на, за вяр шы ла ся. 
ІІ Еў ра пей скія гуль ні ўжо ста лі гіс то ры яй
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ДА РА ГІЯ СУ АЙ ЧЫН НІ КІ!
Він шую вас з вя лі кай гіс та рыч най да тай — 75-год дзем вы зва-

лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і Днём Не за-

леж нас ці — свя там, якое аб' яд ноў вае нас у імк нен ні да мі ру, зго-

ды і за ха ван ня ге ра іч на га ле та пі су кра і ны.

Вя лі кая Ай чын ная вай на ўвай шла ў кож ную сям'ю бо лем 

страт, пры нес ла го ра і не ча ла ве чыя па ку ты міль ё нам бе ла ру саў, 

але абу дзі ла ў дум ках і сэр цах кож на га па чуц цё на цы я наль на га 

адзін ства, гра ма дзян ска га аба вяз ку і га тоў нас ці аба ра няць Ра-

дзі му да апош ня га ды хан ня. Пе ра мо га над на цыз мам ста ла ак-

там най вы шэй шай спра вяд лі вас ці і сім ва лам ня ско ра на сці на ша-

га на ро да.

У імя сва ёй не за леж нас ці, гіс та рыч най праў ды і мі ру на Зям лі 

мы заў сё ды бу дзем ша на ваць вя лі кі подз віг ста рэй шых па ка лен-

няў. Імк нуц ца быць да стой ны мі іх па мя ці. На пры кла дзе жыц ця 

са праўд ных ге ро яў вы хоў ваць сва іх дзя цей і ра зам з імі ства раць 

бу ду чы ню Бе ла ру сі — су ве рэн най, моц най, квіт не ю чай кра і ны.

Ня хай над на шай род най зям лёй заў сё ды бу дзе чыс тае не ба.

Жа даю вам шчас ця, даб ра і даб ра бы ту.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.Фо
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