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Кі еў вяр тае то мас аб аў та ке фа ліі ў Стам бул: 
у ім не ха пае под пі саў

То мас аб аў та ке-

фа ліі пра ва слаў най 

царк вы Укра і ны на 

ней кі час вер нец ца 

ў Стам бул. У ім не 

ха пае аба вяз ко вых 

под пі саў. Пра гэ та 

за явіў кі раў нік дэ-

парт амен та па спра-

вах рэ лі гій і на цы я-

наль нас цяў мі ніс тэр ства куль ту ры кра і ны Анд рэй Юраш 

пад час ка ляд най лі тур гіі з Са фій ска га са бо ра ў Кі е ве, 

па ве дам ляе тэ ле ка нал «112. Укра і на».

«У най блі жэй шыя дні то мас вер нец ца ў Стам бул у Кан-

стан ці но паль скі па тры яр хат, бо за раз ён пад пі са ны толь кі 

Уся лен скім па тры яр хам Вар фа ла ме ем. Там па він ны быць 

под пі сы ўсіх чле наў Уся лен ска га Най свя цей ша га Сі но да 

па тры яр ха та, — ска заў Юраш. — Лі та раль на праз два 

дні ад бу дзец ца Сі нод, дзе гэ та бу дзе зроб ле на, і та ды 

ўжо то мас кан чат ко ва і на заў сё ды вер нец ца ва Укра і ну і 

бу дзе за хоў вац ца ў асаб лі вых умо вах».

7 сту дзе ня то мас аб аў та ке фа ліі пра ва слаў най царк-

вы Укра і ны быў вы стаў ле ны ў са бо ры кі еў скай Са фіі. 

Да ку мент у са бор унес лі Пётр Па ра шэн ка ра зам з міт ра-

па лі там Епі фа нам. 6 сту дзе ня да ку мент быў пад пі са ны ў 

Стам бу ле.

Ка ля 200 міль ё наў ча ла век бя руць удзел 
у агуль на на цы я наль най за бас тоў цы ў Ін дыі

Ка ля 200 міль ё наў ча ла век у Ін дыі пры ма юць удзел у 

агуль на на цы я наль най двух дзён най за бас тоў цы, якая па-

ча ла ся ў аў то рак па за клі ку шэ ра гу агуль на на цы я наль ных 

праф са юзаў і ле вых ру хаў.

Удзель ні кі пра тэс ту вы лу чы лі ло зун гі з па тра ба ван-

нем па вы шэн ня мі ні маль най апла ты пра цы і пен сій у 

роз ных га лі нах пра мыс ло вас ці, па ляп шэн ня са цы яль-

ных умоў, но вых ра бо чых мес цаў для мо ла дзі і шэ раг 

ін шых.

За бас тоў шчы кі аб ві на вач ва юць цэнт раль ны ўрад у не-

жа дан ні аба ра няць ін та рэ сы пра цоў ных. Як ад зна ча юць 

ін дый скія СМІ, за бас тоў ка мо жа ад біц ца на ра бо це га рад-

ско га, між га род ня га і чы гу нач на га транс пар ту, бан каў ска-

га сек та ра, стра ха вых кам па ній, тэ ле ка му ні ка цый. У не ка-

то рых ра ё нах за кры ва юц ца шко лы і ін шыя на ву чаль ныя 

ўста но вы. У га ра дах за кры ты мно гія кра мы і офі сы.

Кі раў нік МУС Фран цыі па абя цаў ад ка заць 
жорст кі мі ме ра мі на агрэ сію ма ні фе стан таў

Мі ністр унут ра ных спраў Фран цыі Крыс тоф Ка ста-

нер асу дзіў за клі кі да гвал ту ў ад но сі нах да вар та вых 

пра ва па рад ку, якія па час ці лі ся ся род ма ні фе стан таў, і 

анан са ваў уз мац нен не жорст кас ці мер у да чы нен ні да 

агрэ сіў на на стро е ных удзель ні каў ру ху «жоў тых ка мі-

зэ лек».

«За клі кі да гвал ту ста но вяц ца паў ся дзён най з'я вай, 

але, што горш, яны з'яў ля юц ца прад ме там го на ру [для 

тых, хто іх ро біць]», — ска заў мі ністр, чые сло вы транс-

ля ваў тэ ле ка нал BFM. «Уль тра гвал ту мы су праць пас та вім 

уль тра жорст касць», — пад крэс ліў ён.

Рух «жоў тых ка мі зэ лек» паў стаў у Фран цыі ў ся рэ дзі не 

ліс та па да ў знак пра тэс ту су праць рос ту цэн і па дат каў. 

У да лей шым ма ні фе стан ты вы сту па лі су праць ін сты ту-

таў ула ды, якія яны аб ві на вач ва юць у не эфек тыў ным 

кі ра ван ні кра і най і ў тым, што пры ня тых мер па ба раць бе 

з бед нас цю не да стат ко ва. У кра і не прай шлі ўжо во сем 

агуль на на цы я наль ных дзён пра тэс ту, якія ў мно гіх буй ных 

га ра дах, у тым лі ку ў Па ры жы, су пра ва джа лі ся жорст кі мі 

су тыч ка мі ма ні фе стан таў з па лі цы яй, пад па ла мі аў та ма-

бі ляў, біц цём вок наў, ра ба ван нем ма га зі наў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Да 100-год дзя МЗСДа 100-год дзя МЗС

«Жы выя» 
аб ры сы гіс то рыі

У чым знач насць ле та пі су 
дып ла ма тыч най служ бы ў прак тыч най 

і на дзён най спра ве дып ла ма таў?
Гэ ту тэ му аб мер ка ва лі ўдзель ні кі круг ла га ста ла, 

пры све ча на га ве ка во му юбі лею га лоў на га знеш не-

па лі тыч на га ве дам ства кра і ны. На су стрэ чы, якая 

прай шла пад эгі дай ча со пі са «Бе ла рус кая дум ка» 

і да хам МЗС, пры сут ні ча лі на мес нік мі ніст ра за-

меж ных спраў Бе ла ру сі Анд рэй Да пкю нас, су пра-

цоў ні кі мі ніс тэр ства, ве тэ ра ны служ бы, на ву коў цы 

і жур на ліс ты.

«Сён няш няя на ша тэ ма для раз ва жан ня — гіс то рыя 

больш да лё кая, да та ста год дзя. Ся род усіх юбі ле яў яна, 

му сіць, най больш ураж вае — адзін ка, два ну лі. Мі ніс-

тэр ства за меж ных спраў з вель мі тра пят кім па чуц цём 

ста віц ца да гэ тай да ты. Ла дзяц ца ме ра пры ем ствы, шмат 

што зроб ле на кі раў ніц твам — з іні цы я ты вы мі ніст ра ў 

пла не ўвя дзен ня і ўза конь ван ня ге раль ды кі, служ бо вых 

зна каў, фор мен на га адзен ня па слоў. Пра вод зяц ца ме-

ра пры ем ствы ме ма ры яль на га ро ду, звя за ныя з людзь мі, 

якія пра ца ва лі тут. Гэ та срод кі на га даць, што гіс то рыя 

мі ніс тэр ства па ча ла ся не ў 1992 го дзе, не ў 1944 го дзе», — 

вы ка заў дум ку Анд рэй Да пкю нас.

Па сло вах ве тэ ра наў і на ву коў цаў, вя лі ся дыс ку сіі, якую 

да ту ўзяць як дзень за сна ван ня дып ла ма тыч най служ бы 

Бе ла ру сі. Ся род ва ры ян таў на ват быў дзень да лу чэн ня 

Бе ла ру сі да ААН, але ўсё ж та кі вы ра шы лі шу каць да ту ў 

больш ран няй гіс то рыі кра і ны. І знай шлі... на тат ку аб за-

сна ван ні ка мі са ры я та па знеш ніх спра вах у га зе це «Звяз-

да» ад 22 сту дзе ня 1919 го да. Раз мя шча ла ся ве дам ства 

ў той час на ву лі цы Кой да наў скай, якая сён ня вя до мая як 

Рэ ва лю цый ная.

Удзель ні кі ўспом ні лі тых, хто сыг раў вы зна чаль ную 

ро лю ў ста наў лен ні дып ла ма тыч най служ бы Бе ла ру сі: 

Кузь му Кі ся лё ва, мі ніст ра за меж ных спраў БССР, яго 

пе ра ем ні ка Ана то ля Гу ры но ві ча, на ша га су ай чын ні ка Анд-

рэя Гра мы ку, які кі ра ваў знеш не па лі тыч ным ве дам ствам 

уся го Са вец ка га Са ю за з 1957-га да 1985 го да. У гэ тым 

го дзе, да рэ чы, бу дзе 110-га до вы юбі лей з дня на ра джэн ня 

Анд рэя Гра мы кі.

— Для су пра цоў ні каў мі ніс тэр ства най больш важ на, каб 

ка ле гі мае, каб я сам у сва ёй пра цы быў не прос та ад мі-

ніст ра та рам, чы ноў ні кам, а ў боль шай сту пе ні дзей ні чаў 

як гра ма дзя нін. А гра ма дзя нін не мо жа дзей ні чаць, ка лі 

не ве дае сва ёй гіс то рыі, — ак цэн та ваў ува гу на знач нас-

ці гіс та рыч на га фак та ру ў служ бе дып ла ма таў Анд рэй 

Да пкю нас.

Анан са ваў на мес нік мі ніст ра і ўра чыс ты сход да 

100-год дзя МЗС, які мае быць са мым прад стаў ні чым. 

На ім збя руц ца лю дзі, у той ці ін шай сфе ры да тыч ныя да 

ве дам ства.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

БОЛЬШ ЧЫМ ТРА ДЫ ЦЫЯ

ПЕ РА МАГ ЛІ 12-ы РАЗ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Са ма ат мас фе ра гэ тай ура чыс-

тас ці на строй вае на доб рыя спра вы. 

Ме на ві та ў ка ляд ныя дні пра во дзіц ца 

больш за ўсё даб ра чын ных, ін шых па-

доб ных ме ра пры ем стваў. І я шчы ра 

ўдзяч ны ўсім, хто пра яў ляе кло пат пра 

лю дзей, якія апы ну лі ся ў цяж кай жыц-

цё вай сі ту а цыі, — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, на га даў шы пра спрад веч-

ную іс ці ну: ты сён ня да па мо жаш лю-

дзям, якія ў гэ тым ма юць па трэ бу, а 

заўт ра лю дзі да па мо гуць та бе».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 

Рас тво — ад но з са мых глы бо кіх па 

сва ім сэн се хрыс ці ян скіх свят. Яно сім-

ва лі зуе на ра джэн не Ча ла ве ка, яко му 

на ка на ва на здзейс ніць подз віг, ах вя-

ра ваць са бой дзе ля вы ра та ван ня лю-

дзей.

Асаб лі вае зна чэн не гэ тае свя та мае 

для бе ла рус кай зям лі. Яна стра ці ла 

міль ё ны сы ноў і да чок, якія ца ной сва-

іх жыц цяў аба ра ня лі Ра дзі му пад час 

вой наў.

«Лё сы мно гіх бяс след на сцёр час. 

Але ім ёны ге ро яў мі ну ла га ста год дзя і 

на шых дзён мы ўве ка ве чы лі, па бу да-

ваў шы гэ ты ве ліч ны храм-пом нік. Усё ў 

гэ тым пра ек це, ад ідэі да ўва саб лен ня 

за ду мы, слу жыць га лоў най мэ це — за-

ха ван ню гіс та рыч най па мя ці, сцвяр-

джэн ню мі ру і зго ды ў гра мад стве», — 

звяр нуў ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Храм Усіх Свя тых стаў са праў ды на-

род най свя ты няй, бо знач ны ўнё сак у 

яго бу даў ніц тва зра бі лі гра ма дзя не і 

дзяр жа ва. І сён ня ве ліч ны, пры го жы 

храм — свай го ро ду сім вал су ве рэн-

най Бе ла ру сі.

«Ча сы бы лі ня прос тыя, але мы ўзвя-

лі гэ ты храм. Ён ад на го дак на шай не-

за леж най, су ве рэн най Бе ла ру сі. Хай 

ён заў сё ды сім ва лі зуе наш су ве рэ ні тэт. 

І ўсім, хто дрэн на гля дзіць на нас, ад на-

знач на ка жа пра тое, што пад бі зу ном

мы больш ні ко лі ха дзіць не бу дзем», — 

за явіў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў 

ува гу на тым, што бе ла ру сы цэ няць 

мір: «Мы бы лі свед ка мі го ра і жа хаў 

вой наў, як ні я кі ін шы на род у све це. Бе-

ла ру сы гэ та вы пра ба ва лі спаў на. Мы 

цэ нім мір і за клі ка ем усе на ро ды да 

сяб роў ства і су пра цоў ніц тва. І ў гэ тай 

мі сіі на ша дзяр жа ва, бе ла рус кі на род, 

на ша царк ва заў сё ды бы лі адзі ныя». 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 

што бе ла ру сы — гор ды, не за леж ны, 

та ле рант ны і вель мі доб ры на род, які 

заў сё ды доб ра ста віц ца да ўсіх сва іх 

су се дзяў.

Сло вы він ша ван ня ад Прэ зі дэн та 

пра гу ча лі для ўсіх пры сут ных: «Хай на 

на шай зям лі на ра джа юц ца дзе ці. Нам 

вель мі важ на, каб іх бы ло шмат. Хай 

у іх бу дзе шчас лі вае дзя цін ства і доў-

гае ці ка вае, яр кае жыц цё — усё гэ та 

за ле жыць толь кі ад нас».

Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Па вел, 

Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі па-

жа даў Аляк санд ру Лу ка шэн ку бо жай 

да па мо гі ў яго ад каз ным слу жэн ні і па-

дзя ка ваў за тое, што ён за ха ваў доб-

рую тра ды цыю на вед ваць храм у час 

Рас тва і Вя лі ка дня.

Ад зна чыў асаб лі вую ат мас фе ру 

хра ма Усіх Свя тых і на ста я цель пры-

хо да Фё дар Поў ны: «Тут для кож-

на га са мі ня бё сы раз гар ну лі бла га-

даць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры быў на 

свя та з па да рун кам — іко най «Рас тво 

Хрыс то ва». Аб раз быў ство ра ны май-

стра мі Свя та-Елі са ве цін ска га ма нас-

ты ра го ра да Мін ска.

У ад каз ад ду ха вен ства Прэ зі дэнт 

атры маў Еван гел ле, вы да дзе нае і рас-

пра ца ва нае да асвя чэн ня га лоў на га 

пра сто ла хра ма-пом ні ка.

Да па чат ку служ бы кі раў нік дзяр-

жа вы азна ё міў ся з рос пі сам царк вы 

і агле дзеў зва ны, якія ўзды муць на 

зва ні цу хра ма. Аляк сандр Лу ка шэн-

ка так са ма ўсклаў квет кі да пом ні ка 

Па тры яр ха Мас коў ска га і ўсяе Ру сі 

Алек сія ІІ.

Сён ня вер ні кі з усёй Бе ла ру сі на вед-

ва юць храм Усіх Свя тых і та му, што ў ім 

вы стаў ле ны для па кла нен ня крыж, які 

змя шчае рэшт кі адзен ня Ісу са Хрыс та 

і мо шчы 21 свя то га. Рэ лік вія бу дзе зна-

хо дзіц ца ў Мін ску да 2 мая.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Анд рэй Мі ха лёў, на па-

да ючы ка ман ды Прэ зі дэн-

та Бе ла ру сі, звяр тае ўва гу, 

што гэ та не прос та спар тыў-

нае спа бор ніц тва: «Для нас, 

ве тэ ра наў, гэ та вы дат нае 

свя та, бо мы ня час та так 

збі ра ем ся ўсе ра зам. Для 

нас гэ та вель мі важ на». 

Спарт смен ка жа, што з не-

ка то ры мі ха кей ны мі сяб ра мі 

ра зам су стра ка ец ца і пас ля 

гуль няў.

Ад на ча со ва з Ка ляд ным 

тур ні рам пад во дзі лі вы ні кі і 

па «За ла той шай бе». Трэ-

цяе мес ца ў тур ні ры за ня ла 

ка ман да «Ат лант» (Коб рын), 

дру гое — «Со кал» (Гор-

кі), пер шае — «Гры фо ны» 

(Цэнт раль ны ра ён Мін-

ска). Да рэ чы, за ка ман ду-

пе ра мож цу гу ляе Мі ка лай 

Лу ка шэн ка, які стаў най леп-

шым бам бар дзі рам на спа-

бор ніц твах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўзна га ро дзіў гуль цоў абод-

вух тур ні раў у асоб ных на-

мі на цы ях, а так са ма ўру чыў 

куб кі за пер шыя мес цы.

Сю зан на Коль бен ха-

ер, на па да ючая збор най 

Між на род най фе дэ ра цыі 

ха кея:

— Я бы ла пер шым гуль-

цом у жа но чым ха кеі ў Венг-

рыі і пры вык ла гу ляць з муж-

чы на мі. Але ў та кім тур ні ры 

ўдзель ні чаю ўпер шы ню. Для 

мя не гэ та вя лі кі го нар. Да 

гэ та га Мінск ура зіў мя не 

пад час чэм пі я на ту све ту ў 

2014 го дзе. Ця пер зі ма, але 

ён мне па-ра ней ша му па да-

ба ец ца.

Анд рэй Ні ка лі шын, гу-

лец ка ман ды Ра сіі:

— У Бе ла ру сі тра ды цый-

на пра вод зяць ма са выя 

спар тыў ныя ме ра пры ем-

ствы на са мым вы со кім уз-

роў ні. Пе ра ка наў ся ў гэ тым 

і на Ка ляд ным тур ні ры, на 

які пры ехаў не ўпер шы ню: 

быў у Мін ску ў 2014 го дзе на 

чэм пі я на це све ту па ха кеі. 

Кож ны раз у вас усё ар га-

ні за ва на па най вы шэй шым 

раз ра дзе. На Ка ляд ным тур-

 ні ры шмат ка манд, гле да чоў — 

усё свя точ на і вель мі ду-

 шэў на.

Са ід аль-Ну а і мі, на па-

да ючы ка ман ды ААЭ па 

ха кеі:

— Гэ та вель мі па спя хо вы 

тур нір для ка ман ды Аб' яд на-

ных Араб скіх Эмі ра таў. Мне 

зда ец ца, што сё ле та ў са пер-

ні каў у скла дах май стра ві тыя 

гуль цы, якія ра ней вы сту па-

лі ў вель мі моц ных клу бах. 

Та му для нас гэ та вы дат ны 

во пыт. Бе ла ру сы да па ма га-

юць раз ві ваць ха кей у Эмі ра-

тах. Яны да па ма га юць нам у 

так ты цы, у раз віц ці ўсіх кам-

па не нтаў гуль ні, та му вя лі кі 

дзя куй тым бе ла рус кім гуль-

цам і трэ не рам, якія пра цу-

юць у нас.

Ма ці кай нен Пен ці, га-

лоў ны трэ нер ка ман ды 

Фін лян дыі:

— Гуль ні ча сам бы лі скла-

да ны мі. На огул, тут вель мі 

вы со кі ўзро вень — так і не 

ска жаш, што тур нір ама тар-

скі. Усе гу ля юць як про фі і 

ро бяць усё маг чы мае, каб 

пе ра маг чы і па ра да ваць 

мяс цо вых гле да чоў.

Джын Ра фа эль Тую-

Ланд ры, гу лец ка ман ды 

Кі тая:

— Я ўпер шы ню ў Мін ску і 

ў за хап лен ні ад гэ та га го ра-

да. Лю дзі ў вас доб ра зыч лі-

выя і ад кры тыя. Ня гле дзя чы 

на тое, што мы не прай шлі ў 

фі нал, гэ та бы лі па-са праўд-

на му га ра чыя спа бор ніц твы. 

На шы са пер ні кі — пра фе-

сій ныя ха ке іс ты. На прык лад, 

Зуб рус — гэ та мой ку мір з 

дзя цін ства, і я шмат ча му ў 

яго на ву чыў ся.

На дзея АНІ СО ВІЧ,

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

 У тэ му
Уваж лі ва трэ ба ста віц ца і да тэр мі на ло гіі. 

Ста год дзе ў 2019-м бу дзе ад зна чаць ме на ві та 

дыпс луж ба Бе ла ру сі, а не бе ла рус кая 

дып ла ма тыя. Дып ла ма тыя — па няц це больш 

глы бо кае, і мае на ўва зе ўдзел бе ла ру саў 

у дып ла ма тыч най дзей нас ці, а служ ба — 

гэ та не па срэд на струк ту ра, ве дам ства.


