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БА ТЭ вый шаў у плэй-оф 
Лі гі Еў ро пы!

Фут ба ліс ты БА ТЭ пра бі лі ся ў 1/16 фі на лу Лі гі Еў ро пы. 

Ба ры саў скі клуб з лі кам 3:1 пе ра мог грэ час кі ПА ОК 

на яго по лі.

З па чат кам мат ча ў Са ло ні ках гас па да ры кі ну лі ся ата ка-
ваць ва ро ты Дзя ні са Шчар біц ка га, але рэ аль ных па гроз так 
і не ства ры лі. За тое адзін з па хо даў ба ры саў чан у контр ата-
 ку за вяр шыў ся го лам: на 18-й хві лі не лік ад крыў Мак сім
Ска выш. На 42-й хві лі не гуль ні грэ кі «пры вез лі» пе наль ці 
ў свае ва ро ты, якое ўпэў не на рэа лі за ваў Мі ка лай Сіг не віч. 
Ён жа афор міў дубль у да дат ко вы час да пер ша га тай ма — 
3:0. Пас ля пе ра пын ку на 61-й хві лі не гас па да рам уда ло-
 ся ады граць адзін мяч, а Сіг не віч «за ра біў» вы да лен не з 
по ля за ад маш ку ад са пер ні ка. Гас па да ры пры ціс ну лі ба-
ры саў чан да ва рот, але больш за біць так і не змаг лі. Мож на 
ска заць, што БА ТЭ зболь ша га рэ абі лі та ваў ся за да маш няе 
па ра жэн не ад ПА ОКа (1:4) і за ва я ваў пу цёў ку ў 1/16 фі на лу 
Лі гі Еў ро пы.

У ін шым мат чы за ключ на га ту ра гру пы L вен гер скі «ВІ ДІ» 
ў Бу да пеш це згу ляў уні чыю — 2:2 — з лон дан скім «Чэл сі», 
які даў но за бяс пе чыў са бе пу цёў ку ў плэй-оф. Вы ні ко вае 
ста но ві шча: «Чэл сі» — 16 ач коў, БА ТЭ — 9, «ВІ ДІ» — 7, 
ПА ОК — 3.

Лё са ван не пер шых мат чаў плэй-оф Лі гі чэм пі ё наў і Лі-
гі Еў ро пы ад бу дзец ца 17 снеж ня ў штаб-ква тэ ры УЕ ФА ў 
швей цар скім Ньё не.

Іван КУ ПАР ВАС.

У на шу кра і ну пры еха-

лі су пра цоў ні кі СМІ не 

прос та з роз ных рэ гі ё -

наў Ра сіі: яны і з аб-

 са лют на роз ным пра-

фе сій ным во пы там. 

Ёсць са праўд ныя «ак-

са ка лы» жур на ліс ты кі, 

якія з 14 прэс-ту раў па 

Бе ла ру сі бы лі амаль на 

ўсіх. Не ка то рыя з гас-

цей толь кі па чы на юць 

свой шлях у пра фе сіі і 

на ве да лі кра і ну ўпер-

шы ню.

Ка рэс пан дэн ты «Звяз-
ды» па ці ка ві лі ся ўра жан ня мі 
гас цей ад су стрэ чы з Прэ зі-
дэн там і па пра сі лі пад вес ці 
ўлас ныя вы ні кі прэс-ту ра.

Анд рэй АН ТО НАЎ, агля-

даль нік га зе ты «Но вый 

Пе тер бург»:

— Я браў удзел ва ўсіх 
14 бе ла рус кіх прэс-ту рах. 
Пер шы пра во дзіў ся ле-
там 2003 го да. Тыя два 
дні вель мі ўра зі лі мя не. 

Па-пер шае, мы пры еха лі 
на Мін скі вак зал, а ў той 
час ён толь кі быў па бу да-
ва ны. По тым нам па ка за лі 
за вод «Бе лАЗ», вы твор-
часць буй на та наж най тэх-
ні кі — ра ней я ні ко лі не быў 
на та кіх прад пры ем ствах. 
Па мя таю, ды рэк тар Па вел
Ма ры еў рас каз ваў, што 
30 % су свет на га рын ку на ле-
 жыць «Бе лА Зу». Гэ та бы ла 
вы дат ная ліч ба. У той жа 
час га ва ры лі, што ра сій скія 
прад пры ем ствы па стаў ля-
юць кам плек ту ю чыя. По-
тым на вед ва лі «Ін тэ грал». 
Пры ем на бы ло ба чыць, што 
Бе ла русь за ха ва ла і раз ві-
вае та кую вы твор часць. 
Па бы ва лі на сель ска гас-
па дар чым прад пры ем стве 
ў Жда но ві чах — вы дат на, 
што ўсё там ро біц ца з тол-
кам, цвя ро зым ро зу мам. 
Та ды я да ве даў ся, што ёсць 
та кая част ка са вец кай пра-
сто ры (не бу ду ка заць пост-
са вец кай), дзе ў эка но мі цы, 
сель скай гас па дар цы кі раў-
ні кі і пра цоў ныя пры трым лі-
ва юц ца цвя ро за га ро зу му 
і за хоў ва юць пра мыс ло вы, 
сель ска гас па дар чы па-
тэн цы ял. Бы ла і прэс-кан-
фе рэн цыя з Аляк санд рам 
Лу ка шэн кам. Та ды я змог 
за даць пы тан не пра ства-

рэн не куль тур на га цэнт ру 
ўза е ма дзе ян ня ў Санкт-Пе-
цяр бур гу. Прэ зі дэнт ідэю 
пад тры маў, і бы лі кро кі для 
гэ та га зроб ле ны. Пас ля гэ-
та га прэс-ту ра я не каль кі 
ме ся цаў ха дзіў пад ура жан-
нем. Спа да ба ла ся та кая 
жы вая раз мо ва з Аляк санд-
рам Ры го ра ві чам аб эка на-
міч ным, куль тур ным жыц ці, 
уза е ма дзе ян ні з Ра сій скай 
Фе дэ ра цы яй. Ён пры во дзіў 
тыя фак ты, якія мы не чу-
лі ад на ша га кі раў ніц тва, 
апіс ваў прын цы пы пры ва-
ты за цыі прад пры ем стваў з 
умо вай за ха ван ня са цы яль-
най ба зы, ра бо чых мес цаў. 
Мне заў сё ды ім па на ва ла 
ма не ра раз мо вы Прэ зі дэн-
та з жур на ліс та мі — гэ та 
жы вая раз мо ва, з ці ка вы мі 
пры кла да мі, а не штам па-
ва ныя вы ра зы.

У гэ тым прэс-ту ры вель-
мі спа да баў ся Мін скі за вод 
ко ла вых ця га чоў. Я да ве-
даў ся, што ён асноў ны па-

стаў шчык тэх ні кі для на ша-
га Мі ніс тэр ства аба ро ны. 
«Амка дор» бы ло ці ка ва 
па гля дзець. З ін фар ма цы-
яй аб гэ тым прад пры ем-
стве су ты каў ся і ра ней, бо 
яго тэх ні ка па стаў ля ла ся ў 
Пі цер, Ле нін град скую воб-
ласць. Бе ла русь змя ня ец ца 
ў па зі тыў ны бок. Мне па да-
ба ец ца той век тар, які быў 
абра ны ў кан цы 90-х га доў 
на раз віц цё кра і ны, ума ца-
ван не эка но мі кі, сель скай 
гас па дар кі, і ён вы трым лі-
ва ец ца да гэ та га ча су.

Вік тар РА ША ЦЕНЬ, на-

мес нік га лоў на га рэ дак та-

ра га зе ты «Красноярский 

рабочий»:

— На та кім ме ра пры ем-
стве я трэ ці раз, а ў Мін ску 
ўво гу ле чац вёр ты. Ле тась 
не вя лі кая гру па з 30 ча ла-
век удзель ні ча ла ў ту ры па 
су вя зях Мін скай воб лас ці з 
рэ гі ё на мі Ра сіі. Я асаб лі ва ха-
чу ад зна чыць, што вы пра ца-
ві ты на род. Мы гэ тым ра зам 
бы лі ў Дзяр жын скім ра ё не 
Мін скай воб лас ці, і ў нас ёсць 
Дзяр жын скі ра ён, але, як ка-
жуць, гэ та не ба і зям ля. Там 
у нас толь кі на рых тоў ва юць 
лес, ды тро хі се юць і аруць — 
і ўсё. А ў вас прад пры ем ствы, 
якім мож на па зайз дрос-
ціць. А прад пры ем ствы — 

гэ та ра бо чыя мес цы, за роб-
кі, умо вы.

У нас у Крас на яр ску 
бу дзе ў па чат ку са ка ві ка 
між на род ная Уні вер сі я да. 
У Мін ску нам па ка за лі спар-
тыў ныя аб' ек ты, якія ўжо 
ўзве дзе ныя да Еў ра пей скіх 
гуль няў. Нам ёсць ча му па-
ву чыц ца. Ды і ства ра е це вы 
іх у не каль кі ра зоў тан ней, 
чым мы.

Не ад ной чы быў на прэс-
кан фе рэн цыі з Прэ зі дэн там, 
пер шы раз за да ваў пы тан-
не аб лі зін гу. У па за мі ну лым 
го дзе рас ка заў Прэ зі дэн ту 
пра та кі вы па дак. Мы ў Сі-
бі ры ўра джай збі ра ем да 
каст рыч ні ка, а во сень бы ла 
даждж лі вая, зер не і ма са 
іш лі цяж кія. Тэх ні ка ў вас 
доб рая, але транс пар цёр 
зла маў ся — пад час убор-
кі кож ная мі ну та да ра гая, 
а транс пар цёр за мя ніць 
трэ ба. У снеж ні я быў на 
«Бранс ксель ма шы» — гэ та
су мес нае прад пры ем ства, 

і мне па ка за лі, што зроб ле-
на. І я ха цеў ска заць Прэ зі-
дэн ту дзя куй за пры ня тыя 
ме ры. І бе ла рус кая сель ска-
гас па дар чая тэх ні ка — тое, 
што трэ ба! Я так са ма ха чу 
ад зна чыць, ня гле дзя чы на 
тое, што мы жы вём за пяць 
ты сяч вёрст ад Бе ла ру сі, мы 
на зі ра ем за сі ту а цы яй у ва-
шай кра і не.

Але на ПА НА МА РО ВА, 

пра фе сар ка фед ры па-

раў наль най па лі та ло гіі 

фа куль тэ та кі ра ван ня і па-

лі ты кі Мас коў ска га дзяр-

жаў на га ін сты ту та між на-

род ных ад но сін (Уні вер сі-

тэ та) МЗС Ра сіі:

— Вель мі важ на за раз 
ак ты ві за ваць дыя лог з уся-
ля кі мі на ву ко вы мі экс перт-
ны мі пля цоў ка мі, бо мы доб-
ра ве да ем, што на За ха дзе 
экс перт ная су поль насць 
фар му люе па ра дак дня. 
І ўсё па лі тыч нае кі раў ніц тва, 
і еў ра пей скіх кра ін, і Злу-
ча ных Шта таў, пры цяг вае 
экс пер таў для вы пра цоў кі 
ней кай агуль най па зі цыі. 
У пры ват нас ці, у Ра сіі апош-
 нім ча сам вель мі ак тыў на 
вя дзец ца ра бо та на пля-
цоў цы між на род на га дыс-
ку сій на га клу ба «Вал дай». 
Мне бы ло ці ка ва да ве дац-
ца пра па зі цыю бе ла рус ка га 

кі раў ніц тва з гэ тай на го ды. 
У пры ват нас ці, маё пы тан не 
пра цяг нуў Аляк сей Гра мы-
ка, які ка жа пра аса цы я цыі 
між на род ных да сле да ван-
няў, не аб ход насць ней кую 
та кую пля цоў ку ства рыць. 
З ад на го бо ку, па чуць мер-
ка ван не за ход ні каў, якое 
мы, у прын цы пе, ве да ем, 
але тым не менш, ка лі яны 
пры яз джа юць і во чы ў во-
чы гля дзяць — гэ та зу сім 
ін шае. І сваю па зі цыю вы-
ка заць. Да нес ці да іх сваю 
па зі цыю хай на ват праз не-
пра бі валь ную сця ну.

Аляк сандр Ры го ра віч 
цал кам пра віль на ска заў, 
што ёсць тыя сфе ры, дзе 
поў нае ўза е ма ра зу мен не і 
эфект. Гэ та, перш за ўсё, 
тэх на ла гіч ныя, якія да ты-
чац ца эка но мі кі, ме ды цы ны, 
дзе мы ўжо апя рэдж ва ем 
на шых за ход ніх ка лег. Але 
ёсць гу ма ні тар ная сфе ра, 
якая звя за на з пры няц цем 
ме на ві та па лі тыч ных ра-
шэн няў. І тут вя лі кія праб-
ле мы. Маг чы ма, яны нас і не 
па чу юць, але па спра ба ваць
да нес ці сваю па зі цыю... 
І, маг чы ма, не заў сё ды з Ра-
 сіі гэ та чут на. Тут нам па-
трэб на да па мо га ме на ві-
та Бе ла ру сі. Вель мі важ на 
вы ка рыс тоў ваць Бе ла русь 
як ней кую пля цоў ку для да-
ня сен ня агуль на га по гля ду 
на між на род ныя праб ле мы, 
якія бу дуць, на жаль, толь кі 
на рас таць. Ляг чэй не бу дзе 
ста на віц ца. Гэ та як снеж ны 
ка мяк. Я ду маю, што Аляк-
сандр Ры го ра віч гэ та доб-
ра ра зу мее, і ён, у пры ват-
нас ці, сфар му ля ваў вель мі 
дак лад на ней кае кан цэп ту-
аль нае ба чан не, што Бе ла-
русь — гэ та маг чы масць ад-
крыц ця мен таль ных ме жаў. 
Але заў сё ды трэ ба, вя до ма, 
сваю праў ду па мя таць.

Што да ты чыц ца агуль-
най ад зна кі, чар го вы раз 
я ўпэў ні ла ся ў ад кры тас ці 
Прэ зі дэн та. Ён ра зу мее па-
лі тыч ныя і са цы яль на-эка на-
міч ныя праб ле мы не толь кі 
ро зу мам, не толь кі ра цыя ў 
яго пра цуе, але і ду ша, і сэр-
ца. І гэ та ад роз ні вае яго ад 
шмат якіх па лі ты каў су час-
нас ці, тым больш ад за ход-
ніх па лі ты каў, якія мыс ляць
зу сім ін шы мі ка тэ го ры я мі. 
І гэ та ўся ляе фан тас тыч ную
над зею ў на шу бу ду чы ню, 
та му што ка лі пра цу ем ду-
шой, а не толь кі ро зу мам, 
то, зна чыць, у нас усё атры-
ма ец ца. Праз цер ні, але мы 
пра рвём ся да зо рак. І, вя-
до ма, уцяг ну тасць ва ўсе 
пра цэ сы і гэ та ад кры тасць 
усім кі рун кам жыц ця сва ёй 
дзяр жа вы Бе ла ру сі і ў кан-
тэкс це Са юз най дзяр жа вы
з'яў ля юц ца фун да мен там
на шых бу ду чых пра ры ваў. 
У су час ным све це пе ра-
ма га юць толь кі тан дэ мы. 
У адзі ноч ку нель га не толь-
кі за ха ваць ся бе, але і пры-
мно жыць свой даб ра быт. 
Тан дэм Са юз най дзяр жа вы 
па ві нен стаць мац ней шым, 
па ві нен раз ві вац ца, як бы 
нам хто ні ста ра ўся пе ра-
шко дзіць.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Ура жан ніУра жан ні

ТОЕ, ШТО ТРЭ БА!

Па лі цыя лік ві да ва ла страс бур ска га страл ка
Праз двое су так па лі цыя Фран цыі ўсё ж знай шла Шэ-

ры фа Шэ ка та, які за біў трох і па ра ніў больш як дзе сяць 
ча ла век у цэнт ры Страс бу ра. Ён лік ві да ва ны, па ве дам-
ляе BFM TV. Мі ністр унут ра ных спраў Фран цыі Крыс тоф 
Ка ста нер па цвер дзіў гэ тую ін фар ма цыю.

У па лі цыі асце ра га лі ся, што мяс цо вы жы хар, які на-
паў на лю дзей ка ля ка ляд на га кір ма шу, мог па кі нуць 
ме жы го ра да. Ад нак яго знай шлі на поўд ні Страс бу ра, 
у квар та ле Ной дарф. «Ён ха ваў ся на скла дзе ў Страс-
бу ры, — пі ша Le Fіgar, — стаў стра ляць па па лі цэй скіх, 
тыя ад кры лі агонь у ад каз».

За дзень да гэ та га па лі цыя апуб лі ка ва ла фо та Шэ-
ка та і па пра сі ла гра ма дзян да па маг чы вы зна чыць яго 
мес ца зна хо джан не.

На га да ем, 29-га до вы жы хар Страс бу ра Шэ рыф Шэ-
кат ве ча рам 11 снеж ня ўчы ніў стра ля ні ну ў цэнт ры 
гэ та га го ра да. У вы ні ку за гі ну лі тры ча ла ве кі, не каль кі 
атры ма лі ра нен ні. Шэ кат сха ваў ся з мес ца зла чын ства 
на ўкра дзе ным аў та ма бі лі так сі.

Се нат ЗША аб ві на ва ціў са удаў ска га прын ца 
Му ха ме да ў за бой стве Ха шо гі

Се нат ЗША пра га ла са ваў за спы нен не ва ен най да-
па мо гі Са удаў скай Ара віі ў кан флік це ў Еме не праз 
за бой ства жур на ліс та Джа ма ля Ха шо гі. У рэ за лю цыі, 
пры ня тай за ка на даў ца мі, ві на за за бой ства ўскла да ец-
ца на на след на га прын ца Са удаў скай Ара віі Му ха ме да 
ібн Са лма на аль-Са уда. Яшчэ адзін да ку мент за клі кае 
прэ зі дэн та ЗША вы вес ці вой скі з Еме на.

56 се на та раў пра га ла са ва лі за рэ за лю цыю па Еме не, 
41 быў су праць. Рэ за лю цыя но сіць рэ ка мен да цый ны ха-
рак тар і мо жа быць за бла ка ва ная прэ зі дэн там. До нальд 
Трамп ска заў, што збі ра ец ца яе за бла ка ваць.

Ад ра зу пас ля гэ тай рэ за лю цыі бы ла ад на га лос на 
пры ня тая яшчэ ад на, у якой се на та ры ўскла лі ад каз-
насць за за бой ства жур на ліс та Джа ма ля Ха шо гі на 
на след на га прын ца Са удаў скай Ара віі і за клі ка лі са-
удаў скія ўла ды па ка раць ві на ва тых. «Се нат ЗША ад-
на га лос на за явіў, што на след ны прынц Му ха мед ібн 
Са лман ня се ад каз насць за за бой ства Джа ма ля Ха шо гі. 
Гэ та моц ная за ява. Я спа дзя ю ся, яна свед чыць пра 
на шы каш тоў нас ці», — ска заў стар шы ня ка мі тэ та па 
між на род ных ад но сі нах Боб Кор кер.

СМІ: Трамп раз гля дае кан ды да ту ру 
свай го зя ця на па са ду кі раў ні ка апа ра ту 
су пра цоў ні каў Бе ла га до ма

Прэ зі дэнт ЗША До-
нальд Трамп раз гля дае 
кан ды да ту ру свай го зя ця 
і стар ша га са вет ні ка Джа-
рэ да Куш не ра на па са ду 
кі раў ні ка апа ра ту су пра-
цоў ні каў Бе ла га до ма. Пра 
гэ та па ве да мі ла ў чац вер 
га зе та The Huffіngton Post са спа сыл кай на кры ні цы.

Па іх да ных, Куш нер пе ра кон вае Трам па, што доб ра 
па ды хо дзіць для гэ тай па са ды, пры вод зя чы ў якас ці 
ар гу мен та сваю ра бо ту над рэ фор май сіс тэ мы кры-
мі наль на га пра ва суд дзя, а так са ма тое, што, на яго 
дум ку, ён здоль ны пра ца ваць з прад стаў ні ка мі Дэ-
ма кра тыч най пар тыі. Прэ зі дэнт ЗША ўжо су стра каў-
ся з Куш не рам для аб мер ка ван ня та кой маг чы мас-
ці, ад зна чы лі су раз моў ні кі вы дан ня. Га зе та азна чае, 
што Бе лы дом не ад гук нуў ся на прось бу пра ка мен-
та ваць перс пек ты вы пры зна чэн ня Куш не ра на гэ тую 
па са ду.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Фо

та
 Б
ел
ТА

.


