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Кі тай і Ін дыя да мо ві лі ся аб урэ гу ля ван ні на мя жы
Мі ністр за меж ных спраў Кі-

тая Ван І і яго ін дый скі ка ле га 

Суб ра мань ям Джай шан кар на 

су стрэ чы ў Маск ве да мо ві лі ся 

аб нар ма лі за цыі сі ту а цыі на 

мя жы па між дзвю ма кра і на мі 

ў Ла дак ху. «Мі ніст ры за меж-

ных спраў па га дзі лі ся з тым, 

што абод ва ба кі па він ны пры-

трым лі вац ца шэ ра гу важ ных да моў ле нас цяў, да сяг ну тых лі да ра мі 

дзвюх кра ін у да чы нен ні да раз віц ця ін дый скіх ад но сін, у тым лі ку не 

да пус ціць, каб роз на га лос сі пе ра рас лі ў кан флікт», — ад зна ча ец ца ў 

су мес най за яве ба коў па вы ні ках су стрэ чы. Мі ніст ры да мо ві лі ся пад-

трым лі ваць су вязь і пра цяг ваць кан суль та цыі па кі тай ска-ін дый скіх 

па меж ных пы тан нях. Сі ту а цыя на лі ніі фак тыч на га кант ро лю ў Ла дак-

ху аб васт ры ла ся ў маі, ка лі, па вод ле сцвяр джэн ня Дэ лі, у су тык нен ні 

па між па меж ні ка мі дзвюх кра ін за гі ну лі 20 ін дый скіх вай скоў цаў. Ін дыя 

так са ма аб ві на вач ва ла ва ен ных КНР у пра ва ка цы ях у кан цы жніў ня. 

Кі тай гэ тыя па ве дам лен ні аб вяр гае, за яў ля ю чы, што лі нію кант ро лю 

пе ра ся ка юць ін дый скія вой скі.

У Лі ва не ства ры лі ка мі сію 
па на ладж ван ні ра бо ты бей руц ка га пор та

Па пра па но ве прэ зі дэн та рэс пуб лі кі Мі шэ ля Ауна яе ўзна ча ліць 

вы кон ва ю чы аба вяз кі мі ніст ра гра-

мад скіх ра бот і транс пар ту Мі шэль 

На джар. «Мэ тай ка мі сіі ста не ар га-

ні за цыя на но вай асно ве ўсёй дзей-

нас ці пор та і за бес пя чэн не бяс пе кі 

на яго тэ ры то рыі», — ад зна ча ец ца ў 

ра шэн ні Вы шэй ша га са ве та аба ро ны, 

з якім азна ё міў жур на ліс таў ге не рал Мах муд аль-Асмар. Па вод ле яго 

слоў, Аун за клі каў сі ла ві коў пры няць усе ме ры для та го, каб больш не 

да пус ціць у га ва ні ні я кіх зда рэн няў, якія ста вяць пад па гро зу жыц цё 

гра ма дзян. «ВСА па ста на віў пра вес ці рэ ві зію ўсіх склад скіх па мяш-

кан няў у мар скім пор це, а так са ма ў між на род ным аэ ра пор це Бей ру та, 

і па зба віц ца ад ма тэ ры я лаў, якія мо гуць прад стаў ляць не бяс пе ку для 

жыц ця лю дзей», — ад зна чыў ге не рал. Як вя до ма, 10 ве рас ня на тэ-

ры то рыі пор та Бей ру та, по бач з мес цам, дзе ад быў ся вы бух 4 жніў ня, 

ус пых нуў но вы буй ны па жар. Спа чат ку за га рэ лі ся скла ды Між на род-

на га ка мі тэ та Чыр во на га Кры жа, дзе за хоў ва лі ся хар чо выя на бо ры і 

за па сы алею. Ад туль агонь пе ра кі нуў ся на су сед нія па мяш кан ні, дзе 

зна хо дзі лі ся шы ны і га ру ча-зма зач ныя ма тэ ры я лы.

Па пу ля цыі жы вёл у све це ска ра ці лі ся на 68 пра цэн таў
Па пу ля цыі мле ка кор мя чых, 

пту шак, рэп ты лій, рыб за апош-

нія 50 га доў ска ра ці лі ся на 68 %. 

Та кая сум ная тэн дэн цыя вы ні кае 

з дак ла да Су свет на га фон ду дзі-

кай пры ро ды (WWF), пры све ча-

на га раз лі ку гла баль на га ін дэк са 

жы вой пла не ты 2020 го да. Та кі 

па каз чык за сна ва ны на да ных 

аб коль кас ці больш чым чатырох 

ты сяч ві даў мле ка кор мя чых, пту шак, рэп ты лій і рыб. Пры гэ тым на ву-

коў цы ана лі за ва лі звест кі пра па пу ля цыі па зва ноч ных жы вёл (амаль 

21 ты ся ча), па коль кі яны пра сцей пад да юц ца ўлі ку. Най боль шыя 

стра ты, згод на з дак ла дам, за фік са ва ныя ў тра піч ных суб рэ гі ё нах 

Паў ноч най і Паўд нё вай Аме ры кі, — там ска ра чэн не ацэнь ва ец ца ў 

94 пра цэн ты. Як вя до ма, ін дэкс жы вой пла не ты па каз вае стан су свет-

най раз на стай нас ці і раз ліч ва ец ца на асно ве са бра ных да дзе ных аб 

па пу ля цы ях па зва ноч ных ві даў і ўся рэд не най ды на мі цы іх коль кас ці. 

Ён фар мі ру ец ца кож ныя два га ды, па чы на ю чы з 1998-га.
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• Па доў жа ныя тэр мі ны 

вы пла ты імян ных сты пен-

дый Прэ зі дэн та ў га лі не 

фіз куль ту ры і спор ту.

• Прад стаў нік дзярж сак-

ра та ры я та Ва ты ка на на вед-

вае Бе ла русь 11—14 ве рас-

ня.

• Бе ла рус кія бан кі на-

кі ра ва лі ў І паў год дзі ка-

ля Br19,2 млн на ака зан не 

даб ра чын най да па мо гі.

• Брэсц кі аў та парк ад-

наў ляе рэй сы ў Віль нюс.

• Сан эпі дслуж бы вы-

яві лі па ру шэн ні ў 27 % 

пра ве ра ных школь ных 

ка фэ і ста ло вых.

• Мінт ран сы Бе ла ру сі і 

Ра сіі аб мер ка ва лі па ве лі-

чэн не пе ра во зак бе ла рус кіх 

гру заў праз пар ты Ра сіі.

КОРАТКА

ХРАМ, ЯКІ ПЕРАЖЫЎ 
ВАЙНУ 
І САВЕЦКУЮ ЭПОХУ

СЯРГЕЙ КАВАЛЬЧЫК 
ПРА НОВЫ ТЭАТРАЛЬНЫ 
СЕЗОН3 6

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

Заставайцеся з намі — будзе цікава!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года

СТАР. 3

Гас цёў няГас цёў ня Моц ныя ма ры 
Тац ця ны Да ма шы най

Тац ця на ДА МА ШЫ НА — пры го жая, 

не вы со кая, на ват мі ні я цюр ная. 

Але гэ та толь кі на пер шы по гляд: 

не кож ная змо жа па ды маць 

140-кі ла гра мо выя штан гі. Дзяў чы на 

з аг ра га рад ка Га ра дзі шча, што 

ў Ба ра на віц кім ра ё не, за не каль кі 

га доў ста ла чэм пі ён кай све ту, 

Еў ро пы, уста на ві ла шмат гуч ных 

рэ кор даў. Сён ня яе мэ та — 

па паў нен не ме даль най ка лек цыі, 

а так са ма па пу ля ры за цыя спор ту 

і зда ро ва га ла ду жыц ця 

ў Бе ла ру сі.

— Та ня, а што та кое паў эр ліф тынг?

— Гэ та сі ла вое трох бор'е. На шы асноў-

ныя прак ты ка ван ні — пры ся дан не са штан-

гай, жым штан гі ле жа чы і ста на вая ця га, 

дзе трэ ба пад няць мак сі маль ную для ся бе 

ва гу і вы пра стац ца. Чым боль-

шая ва га — тым леп шы вы нік. СТАР. 8

Алег МА КА РАЎ, 
ды рэк тар Бе ла рус ка га 
ін сты ту та стра тэ гіч ных 
да сле да ван няў:

«Тая тур бу лент насць, 
якая ця пер ад бы ва ец ца 
ў Бе ла ру сі, — гэ та 
ча со вая сі ту а цыя, якая 
ні як не ад люст роў ва ец ца 
ні на геа гра фіч ным 
ста но ві шчы, ні 
на тран зіт ных 
маг чы мас цях, ні на 
экс пар це Бе ла ру сі, 
ні на яе ад но сі нах 
са сва і мі асноў ны мі 
парт нё ра мі. Больш за 
тое, на сён няш ні дзень 
мы зна хо дзім ся пе рад 
но вы мі маг чы мас ця мі, 
якія не аб ход на 
вы ка рыс тоў ваць. Яны 
звя за ны з вы ха дам све ту 
з пан дэ міі. Мы лі чым, 
што гла баль на свет 
не ад ра зу мо жа вый сці 
на тыя ме жы, якія бы лі 
ў яго да COVІD-19, але 
рэ гі я наль на, у рам ках 
еў ра зій ства, мы маг лі б 
ра біць са праў ды но выя, 
вя лі кія кро кі».

ЦЫТАТА 
ДНЯ

Фі нал ІV Рэс пуб лі кан ска га кон кур су пра фе сій на га май стэр ства WorldSkіlls Belarus 2020 

прой дзе 15—18 ве рас ня.

Ён бу дзе ар га ні за ва ны па стан дар тах між на род на га ру ху WorldSkіlls Іnternatіonal і аб' яд нае спа бор-

ніц твы ся род ма ла дых ра бо чых, спе цы я ліс таў, на ву чэн цаў уста ноў пра фе сій най аду ка цыі і сту дэн таў 

ВНУ па пра фе сій ных кам пе тэн цы ях у сфе ры вы твор чых, ін фар ма цый ных, бу даў ні чых, транс парт ных 

тэх на ло гій, са цы яль ных і пер са наль ных па слуг, мо ды і ды зай ну.

Пра гра ма рэс пуб лі кан ска га кон кур су ўклю чае спа бор ніц твы па 38 кон курс ных кам пе тэн цы ях 

WorldSkіlls, ся род іх «ма ляр ныя і дэ ка ра тыў ныя ра бо ты», «ста ляр ная спра ва», «вы твор часць мэб лі», 

«геа дэз ія», «ін жы нер ны ды зайн 

CAD», «ме хат ро ні ка», «зва рач-

ныя ра бо ты», «элект ро ні ка», 

«ма біль ная ро ба та тэх ні ка», 

«тэх на ло гія мо ды», «ві зу аль ны 

мер чан дай зінг», «фла рыс ты ка», 

«транс парт і ла гіс ты ка», «ку заў-

ны ра монт», «аў та ма біль ныя тэх-

на ло гіі», «экс плу а та цыя сель ска-

гас па дар чых ма шын», «цы руль-

ніц кае май стэр ства», «пры клад-

ная эс тэ ты ка», «ку лі нар нае мас-

тац тва», «рэ ста ран ны сэр віс», 

«хле ба пя чэн не», «вэб-ды зайн і 

рас пра цоў ка», «сет ка вае і сіс-

тэм нае ад мі ніст ра-

ван не» і ін шыя.

КЛУБ «ЗА ЛА ТЫЯ РУ КІ»
Ка му ско рыц ца пра фе сій ны Алімп?
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Пар ты зан скі край
Соф'я Ула дзі мі ра ўна як ста рэй шая жы хар ка 

пры га да ла га ды вай ны, як ха ва лі ся ад ад праў кі 

ў Гер ма нію, як лю та ва лі нем цы, бо ва кол у ля сах 

бы лі пар ты за ны.

— Страш на бы ло, дзет кі, — ус па мі нае Соф'я 

Ула дзі мі ра ўна, — кож ную ноч ба я лі ся, што мо-

гуць прый сці, за біць, за браць усю ма ё масць. Так 

і бы ло ад ной чы. Ка лі ста лі ма ла дых за бі раць у 

тую Ня меч чы ну, нас з сяст рой, мы бы лі ста рэй-

шыя, баць кі ад пра ві лі да сва я коў у Здзі та ва, 

бо там нем цаў не бы ло. Ад ной чы бы ла ней кая 

аб ла ва, шу ка лі пар ты за наў. Баць кі так рас каз-

ва лі, прый шлі на до світ ку, ста лі вы га няць усіх 

з ха ты: яны, му сіць, ба я лі ся вы хо дзіць, ма лыя 

пла ка лі, бо ў вок ны гля дзе лі лю дзі са збро яй, да 

та го ж ста я лі кры кі, ля мант, са ба кі бра ха лі. Та ды 

ста лі стра ляць уга ру, нех та з іх, каб на стра шыць 

больш, кі нуў гра на ту ў акно кух ні. Доб ра, што 

яна ўза рва ла ся ў ка ры це, дзе буль бу свін ням 

таў клі, і вя лі кай шко ды не на ра бі ла. Ну баць ка 

і ра шыў ся вый сці, вы стра іў ма лых 

ка ля пло та.

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры

Пу зі Бя ро заў ска га ра ё на

МЕС ЦА СІ ЛЫ 
ДВУХ ДЭ ПУ ТА ТАЎ

Вёс ка з та кой кры ху дзіў най наз вай сха ва ла ся па між ба лот і ля соў по бач са Спо раў скім 

за па вед ні кам. На се ле ны пункт, дзе пра жы вае ка ля двац ца ці ча ла век, рас кі да ны ў пра-

сто ры не на адзін кі ла метр. Пра яз джа еш не каль кі хат пас ля пер ша га ўка заль ні ка, а по-

тым — кі ла метр ле су і по ля, по тым зноў ву лі ца. Та кое рас ся лен не пра дык та ва на ба ло ціс тай 

мяс цо вас цю: дзе быў су хі ла пік зям лі, там і ста ві лі ха ты. Паз ней прай шла ме лі я ра цыя, 

і ба ло ты ады шлі ад вёс кі. Ця пер пра тых, хто жы ве да лей ад цэнт ра, ка жуць: на ху та рах. 

На та кім вось «ху та ры» жы ве ад на з сён няш ніх ге ра інь — 93-га до вая Соф'я МІ КІ ЦІЧ.

Ся мі га до вы мін ча нін Ар се ній МЯС НІ КОЎ змал ку пры ву ча ны збі раць гры бы і яга ды, таму заў сё ды про сіц ца з баць ка мі 
ў лес, ка лі там з'яў ля юц ца лі січ кі, ба ра ві кі, па да сі на ві кі ды пад бя ро за ві кі. Ле ці шча баць коў зна хо дзіц ца па блі зу 
ўшац ка-док шыц кай мя жы, дзе шмат ля соў і ба га тых на гры бы мяс цін. Ме на ві та там — у пры го жай і во да рнай 
ба ра ві не — я і сфа та гра фа ваў вя сё ла га хлопчыка-грыб ні ка.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Урок Урок 
на грыб ную на грыб ную 

тэ мутэ му

«У на шай 
кра і ны ня ма ін ша га 
вый сця, як ра біць 
стаў ку на ін тэ лект»

Пра гэ та за явіў 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад час на вед ван ня 11 ве рас ня 
На цы я наль най ака дэ міі на вук

Кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся з вы стаў кай на ву ко вых 

і на ву ко ва-тэх ніч ных да сяг нен няў, па ве дам ляе яго прэс-

служ ба.

Пас ля азна ям лен ня з на ву ко вы мі рас пра цоў ка мі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка су стрэў ся з бе ла рус кі мі на ву коў ца мі — прад стаў-

ні ка мі НАН, вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў, га лін на род най 

гас па дар кі. «Я па мя таю гэ ты ма лень кі пе ры яд, ка лі мне да вя-

ло ся зай мац ца на ву ко вай дзей нас цю, і да гэ та га ча су схі ля ю ся 

пе рад ву чо ны мі, якія пра жы лі сваё жыц цё ў на ву цы. Гэ та вя лі кія 

лю дзі, та му што скла да ней шай і ця жэй шай пра цы ня ма, — пад-

крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — На кі роў ва ю чы ся да вас, я ра зу меў, 

што на ву коў цы ў нас (як бы ба наль на гэ та ні гу ча ла) — гэ та не 

прос та ра зум ней шыя лю дзі, якія гля дзяць на ўсе па дзеі, што 

ад бы ва юц ца, з вы шы ні сва іх глы бін ных ве даў. Гэ та лю дзі, якія 

ва ло да юць жыц цё вай муд рас цю, якія шчы ра лю бяць ра дзі му, 

та му што жы вуць у слу жэн ні на ву цы і на ро ду».

ПРА ЗМЯ ШЭН НЕ НА ВУ КІ І ПА ЛІ ТЫ КІ
Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, што ў кра і не ні ад но важ нае 

ра шэн не не пры ма ец ца без удзе лу прад стаў ні коў на ву ко вай 

сфе ры. «Ме на ві та та му я рэ гу ляр на су стра ка ю ся з на ву ко вай 

су поль нас цю і заў сё ды ра ю ся з на ву коў ца мі. Усе мы ве да ем, 

што раз віц цё на ву кі вы зна чае бу ду чы ню. Пры чым бу ду чы ня не 

толь кі асоб най дзяр жа вы, але і ўся го ча ла вец тва», — звяр нуў 

ува гу Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што пра гэ та не стам ляў ся га ва-

рыць і зна ка мі ты бе ла рус — лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па 

фі зі цы Жа рэс Ал фё раў, дзя ку ю чы ад крыц цям яко га пла не та 

сту пі ла ў ліч ба вую эру. «Мы з гэ тым ча ла ве кам вель мі шмат 

раз маў ля лі, час та спра ча лі ся. Але мя не заў сё ды за хап ля ла, што 

ён — су свет нае свя ці ла — усё жыц цё за ста ваў ся най вя лік шым 

па тры ё там на шай Бе ла ру сі і сваю лю боў да яе да каз ваў і сло-

вам, і спра вай, не да зва ля ю чы ні ко му на ват на мё ку бла го га ў 

наш бок. Але ж бы лі і ін шыя пры кла ды, — за ўва жыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — На сві тан ку на шай не за леж нас ці су стра ка лі ся 

лю дзі, якія спра ба ва лі пе ра цяг нуць на ву коў цаў на сліз кую да ро гу 

бруд ных па лі тыч ных гуль няў. Я вель мі ца ню, што вы вы ста я лі 

ў той скла да ны пе ра лом ны мо мант, за ста лі ся вер ныя свай му 

сум лен ню і па клі кан ню».

Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, і сён ня бе ла рус кія на ву коў-

цы тры ма юць удар, не пад да юц ца на пра ва ка цыі па лі ты ка наў, 

за хоў ва юць за кла дзе ныя больш за 90 га доў та му тра ды цыі і 

пе ра да юць іх мо ла дзі.
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