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Пен та гон на зваў да ту з'яў лен ня 
ў Паў ноч най Ка рэі ра ке ты з ядзер ным 
за ра дам

Паў ноч ная Ка рэя змо жа па-
ста віць на ўзбра ен не на дзей ную 
між кан ты нен таль ную ба ліс тыч ную 
ра ке ту, здоль ную нес ці ядзер ную 
бо е га лоў ку, ужо на ле та. Аб гэ тым 
па ве дам ля ец ца ў кан фі дэн цый ным дак ла дзе Агенц тва ва-
ен най раз вед кі Пен та го на, пі ша Thе Wаshіngtоn Роst. Ацэн-
ка ва ен на га ве дам ства за сна ва на на ня даў ніх ра кет ных 
вы пра ба ван нях КНДР і ўяў ляе са бой пра гноз па раз віц ці 
ад па вед най пра гра мы ў Паў ноч най Ка рэі. Як ад зна чае WР, 
пра гноз ЗША ад люст роў вае пе ра гле джа ныя па пя рэ джан ні 
ад прад стаў ні коў раз вед кі Паўд нё вай Ка рэі.

Араб скія СМІ да ве да лі ся, дзе мо жа 
ха вац ца кі раў нік ІД аль-Баг да дзі

Абу Бакр аль-Баг да дзі жы вы і ха ва ец ца ў сі рый скай пра-
він цыі Дэйр-эз-Зор на ўсхо дзе кра і ны, па ве дам ляе араб-
ская га зе та Аl-Quds Аl-Аrаbі. Па да ных кры ніц вы дан ня, 
аль-Баг да дзі мо жа зна хо дзіц ца ў ра ё не па між на се ле ны мі 
пунк та мі Аль бу-Ка маль і Эль-Ма я дзін на мя жы з Іра кам, 
ку ды пе ра бра ла ся боль шасць кі раў ні коў і па ля вых ка ман-
дзі раў ІД, ка лі ба е ві кі стра ці лі кант роль над га ра да мі ў 
Сі рыі і Іра ку. Як ад зна чае га зе та, тэ ра рыст ну мар адзін 
«пра цяг вае ады гра ваць клю ча вую ро лю» ў ка ман да ван ні 
гру поў кай, ня гле дзя чы на тое, што «пад трым лі ваць су вязь 
і пра во дзіць су стрэ чы з ін шы мі чле на мі ар га ні за цыі ста ла 
больш скла да на».

ЕА ЭС пра па на ва лі аб мер ка ваць пра ект 
адзі най раз лі ко вай адзін кі

У Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі лі чаць, што та кая ме ра 
са дзей ні ча ла б зні жэн ню тран зак цый ных вы дат каў пры ўза-
ем ных раз лі ках. Еў ра зій скі банк раз віц ця (ЕАБР) пра па на ваў 
Цэнт ра бан ку кра ін ЕА ЭС ства рыць рэ гі я наль ную раз лі ко вую 
гра шо вую адзін ку. Пра гэ та пі ша га зе та «Известия» са спа-
сыл кай на ды рэк та ра Цэнт ра ін тэ гра цый ных да сле да ван няў 
ЕАБР Яў ге на Ві на ку ра ва. «Ёсць шэ раг ін стру мен таў, якія 
мы пра па ну ем для аб мер ка ван ня ма не тар ным рэ гу ля та-
рам, у асноў ным на доў га тэр мі но вую перс пек ты ву. На прык-
лад, раз лі ко вую рэ гі я наль ную гра шо вую адзін ку — га вор ка 
ідзе не пра адзі ную ва лю ту, а пра ін стру мент, які па ляг чае 
ўза е ма раз лі кі», — рас тлу ма чыў ён вы дан ню.

Рэ кан стру я ва на бу до ва са май за гад ка вай 
іс то ты на Зям лі

Аў стра лій скія бі ё ла гі рэ кан-
стру я ва лі бу до ву са май за гад ка-
вай шмат кле тач най іс то ты, якая 
ад но сіц ца да вы мер ла га ро ду ран-
гея (Rаngеа). Ад па вед нае да сле-
да ван не апуб лі ка ва на ў ча со пі се 
Рrесаmbrіаn Rеsеаrсh. Ран геі з'яў ля юц ца двух ба ко ва-сі мет-
рыч ны мі іс то та мі. Гэ ты род — ты по вы прад стаў ні к вы мер-
лай эдзі а кар скай бі ё ты — мяк ка це лых іс тот з труб час тай 
струк ту рай. Да гэ та га ча су спе цы я ліс ты не ве да юць, ці ад но-
сяц ца да дзе ныя іс то ты да рас лін або жы вёл. Кам п'ю тар ная 
та маг ра фія ска мя не лас цяў, зной дзе ных у На мі біі, па ка за ла, 
што ад но з трох ліс та па доб ных утва рэн няў ран геі ме ла не 
плос кую, а ша ра па доб ную фор му.

Мер ка ван неМер ка ван не  

ВІР ТУ АЛЬ НАЯ 
РЭ АЛЬ НАСЦЬ
Ін тэр нэт у су свет най па лі ты цы: 
па гро зы на цы я наль най бяс пе цы

З'яў лен не ін тэр нэ ту ра ды каль на змя ні ла як на цы я наль-
ную, так і гла баль ную па лі ты ку. Ка лі ўзяць мяс цо вы ўзро вень, 
то ця пер вель мі цяж ка вый граць вы ба ры, не вы ка рыс тоў-
ва ю чы ак тыў на элект рон ныя рэ сур сы. Што да ты чыц ца гла-
баль на га ўзроў ню, то тут усё не так прос та. Акра мя мност ва 
маг чы мас цяў, ін тэр нэт дэ ман струе і вы раз ныя ры зы кі для 
на цы я наль най бяс пе кі. Гэ тыя ры зы кі мож на па дзя ліць на 
дзве ка тэ го рыі — тыя, што ўлас ці выя звы чай ным срод кам 
ма са вай ін фар ма цыі, і тыя, што ўлас ці выя толь кі са мо му 
ін тэр нэ ту. Раз гле дзім спа чат ку тра ды цый ныя ры зы кі.

Як і лю бы ін шы сро дак ма са вай ін фар ма цыі, ін тэр нэт 
мож на вы ка рыс тоў ваць для ска жэн ня рэ аль най кар ці ны све-
ту ў не чых аса біс тых мэ тах. Мод ная апош нім ча сам дыс ку сія 
ў ЗША аб «фаль шы вых на ві нах» як мэй нстры ме не ка то рых 
вель мі буй ных СМІ ў поў най ме ры дэ ман струе гэ ту сі ту а цыю. 
Але яна цал кам ха рак тэр ная не толь кі для ін тэр нэ ту, але і 
для тэ ле ба чан ня, га зет і ра дыё. Ка лі па гля дзець, на прык лад, 
са вец кія і аме ры кан скія га зе ты ча соў ха лод най вай ны, па 
рэд кай між на род най па дзеі мож на знай сці ад ноль ка вы пункт 
гле джан ня, па коль кі ўсё раз гля да ла ся і пра лам ля ла ся ў 
ду ху на цы я наль ных ін та рэ саў дзвюх кра ін. А яны ра ды каль-
на ад роз ні ва лі ся — СССР бы ло вы гад на тое, што схі ля ла 
кра і ны све ту да су пра цоў ніц тва з Маск вой су праць ЗША, а 
Ва шынг то ну — з ЗША су праць СССР.

У той жа час ін тэр нэт дае і но вую ста ноў чую маг чы-
масць — лю бы мо жа сам стаць СМІ і раз мя шчаць тую ін-
фар ма цыю, якую ён лі чыць праў дзі вай.

Но вай па гро зай для су свет най па лі ты кі ме на ві та з бо ку 
ін тэр нэ ту ста ла вы ка рыс тоў ван не ве лі зар ных рэ сур саў сет-
кі ін тэр нэт для ва яў ні чых мэт. Най боль шыя ры зы кі ня суць 
кі берш пі я наж, тэ ра рызм і кі бер ды вер сіі.

Кі берш пі я наж да зва ляе з да па мо гай ін тэр нэ ту знай сці 
вель мі да лі кат ную ін фар ма цыю, якую не атры маць звы чай-
ным шля хам. На прык лад, вя лі кая ры зы ка та го, што тэ ра-
рыс тыч ныя гру поў кі, уз ла маў шы ін тэр нэт-рэ сур сы сіс тэ мы 
на цы я наль най бяс пе кі буй ной кра і ны, да ве да юц ца рэ цэп ты 
вы ра бу ядзер най, хі міч най або бак тэ ры я ла гіч най зброі і пус-
цяць іх у дзе ян не. А вы пад кі ўзло маў сай таў мі ніс тэр стваў 
аба ро ны або ва ен ных ін сты ту таў той ці ін шай кра і ны даў но 
ўжо пе ра ста лі быць сен са цы яй.

Тэ ра рызм так са ма мо жа вы ка рыс тоў ваць ін тэр нэт-рэ-
сур сы для свай го раз віц ця. Ка лі ўзяць у якас ці пры кла ду 
тэ ра рыс тыч ную гру поў ку «Іс лам ская дзяр жа ва», то яе ад-
нос ны пос пех быў бы не маг чы мы без ін тэр нэ ту. Ме на ві та 
там яны вы ка за лі свае по гля ды і па ча лі фар мі ра ваць сет кі 
з дзя сят каў ты сяч пры хіль ні каў па ўсім све це. І га да мі сі-
ту а цыя ў ін тэр нэ це тэ ра рыс там спры я ла. Так, гла баль ны 
рэ сурс YоuTubе толь кі ня даў на пры няў ра шэн не зра біць 
больш жорст кай па лі ты ку, звя за ную з за ба ро най транс ля цыі 
лю бых ро лі каў, звя за ных з «Іс лам скай дзяр жа вай» і ін шы мі 
тэ ра рыс тыч ны мі гру поў ка мі.

Кі бер ды вер сіі так са ма не па да ру нак. Ін тэр нэт пра нік на-
столь кі глы бо ка ў на ша жыц цё, што ўжо не маг чы ма без яго 
ўя віць да стаў ку пра дук таў у буй ным су час ным го ра дзе, ра бо ту 
паш то вай сіс тэ мы або элект ра се так. Гэ тыя і ін шыя рэ сур сы, 
раз ме шча ныя ў ін тэр нэ це, мо гуць стаць цэл лю для ата кі, у вы-
ні ку якой жыц цё мност ва лю дзей бу дзе па ру ша на. Спе цы фіч-
най мі шэн ню з'яў ля юц ца так са ма элект рон ныя сіс тэ мы га ла са-
ван ня на вы ба рах, якія ў не ка то рых кра і нах ужо ады гры ва юць 
вя лі кую ро лю. Уме лыя ха ке ры цал кам мо гуць у іх умя шац ца. 
Апош ні год стаў як раз го дам аб мер ка ван ня на мя жы іс тэ ры кі 
ў за ход ніх СМІ фак таў аб быц цам бы ад бы тым мэ та на кі ра ва-
ным умя шан ні ра сій скіх ха ке раў у вы ба ры ў за ход ніх кра і нах, 
каб пры вес ці да ўла ды пра ра сій скіх па лі ты каў.

Ро ля ін тэр нэ ту як па гро зы час та раз дзі ма ец ца зы хо-
дзя чы з улас най ан га жа ва нас ці ў вы ра шэн ні та го ці ін ша га 
пы тан ня. На прык лад, пад час чэр вень ска га ві зі ту 2017 го да 
Прэ зі дэн та Літ вы Да лі Гры баў скай тэ ў Та лін спро ба ву чыць 
эс тон цаў та му, што іх элект рон ная сіс тэ ма га ла са ван ня не-
бяс печ ная, су стрэ ла пра мы ад пор з бо ку Прэ зі дэн та Эс то ніі, 
якая за яві ла аб яе поў най бяс пе цы. Уся спра ва ў тым, што 
Літ ва доб ра ах вот на іг рае ад ну з га лоў ных ро ляў у раз дзі ман-
ні іс тэ ры кі ў за ход нім све це аб «рус кай па гро зе», у тым лі ку 
і ў кі берп рас то ры. Эс то нія ж та кой ак тыў нас ці ў гэ тай па пу-
ляр най для лі тоў скіх па лі ты каў дзей нас ці не дэ ман струе.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Ка лі га ва рыць пра брэнд Бе ла ру-
сі, то, на маю дум ку, мност ва рэ гі я наль-
ных, ла каль ных брэн даў па він ны мець 
які-не будзь агуль ны, скраз ны эле мент, 
які паў та раў ся б усю ды: ад рэс пуб лі кі, 
воб лас ці, го ра да да не вя лі ка га рэ гі ё на 
ці ту рыс тыч на га клас та ра, — лі чыць 
Фі ліп Гу лы. — Гэ та на дае ін ды ві ду аль-
нас ці і ў той жа час дэ ман струе на шу 
ед насць. Маё аса біс тае пе ра ка нан не 
(і мно гія ка ле гі па ін дуст рыі з гэ тым зга-
джа юц ца), што на гэ ту ро лю най лепш 
па ды хо дзіць бе ла рус кі ар на мент. Ён 
ёсць на на цы я наль ных стро ях, дзяр-
жаў ным сця гу кра і ны, са ма лё тах «Бел-
авія»... Гэ тыя сім ва лы для нас вя до мыя 
і зра зу ме лыя. Яны глы бо ка ар ха іч ныя, 
ад люст роў ва юць на шу гіс то рыю і куль-
ту ру, асаб лі васць і не паў тор насць уся го 
бе ла рус ка га. Ду маю, што ўсе жы ха ры 
кра і ны па він ны ве даць хоць бы не каль-
кі та кіх сім ва лаў, іх зна чэн не. Узо ры 
мо гуць быць роз на га ко ле ру і па ме ру, 
але па він ны пры сут ні чаць у лю бым 
ла каль ным брэн дзе.

На дум ку экс пер та, Бе ла ру сі вар-
та пра ца ваць над роз ны мі ві да мі ту-
рыс тыч на га пра дук ту, іх мо жа быць ад 
шас ці да дзе ся ці. Гэ та аб умоў ле на ін-
та рэ са мі пры ез джых. Ка лі, на прык лад, 
га ва рыць пра ванд роў ні каў з Еў ро пы і 
Паў ноч най Аме ры кі, то іх за хап ляе ў 
пер шую чар гу куль тур на-па зна валь ны 
пра дукт: гіс то рыя ХІХ—ХХ ста год дзяў, 
на сталь гіч ны ту рызм, гіс то рыя ста ра-
жыт на сці і Ся рэд ня веч ча, са вец кая і 
пост са вец кая спад чы на. Што да ты чыц-
ца гас цей з кра ін Азіі, то тут у пер шую 
чар гу вар та ра біць упор на пры род ны 
комп лекс, са праўд ны еў ра пей скі ланд-
шафт.

Ся род знач ных ту рыс тыч ных аб' ек-
таў, што з'я ві лі ся ў кра і не за апош ні час, 
асаб лі ва важ най Фі лі пу Гу ла му па да ец-
ца рэа лі за цыя пра ек таў спа-комп лек-
саў і не вя лі кіх гас ці ніц вы со ка га кла са, 
ку ды ча ла век мог бы пры ехаць, каб ад-

па чы ваць на пры ро дзе, рэ лак са ваць, 
гу ляць з дзець мі. Гэ та да зво ліць ства-
рыць кан ку рэн цыю з ана ла гіч ны мі пля-
цоў ка мі ў Поль шчы і Літ ве, маг чы ма, 
за тры маць са міх бе ла ру саў і іх гро шы 
на ра дзі ме. У лі ку та кіх аб' ек таў на зы-
ва юц ца, на прык лад, са на то рыі «Ра дон» 
і «Плі са».

— За апош нія два га ды ад да ле ныя 
аб' ек ты (хра мы, ма нас ты ры, за мкі) 
ста лі яшчэ больш пры ця галь ны мі для 
за меж ных ту рыс таў, пры чым не толь кі 
ра сій скіх, — сцвяр джае стар шы ня праў-
лен ня Рэс пуб лі кан ска га са ю за ту рыс-
тыч най ін дуст рыі. — Част ко ва на гэ та 
паў плы ваў бяз ві за вы рэ жым, част ко ва 
прый шоў па трэб ны час. Вы дат на, што 
да нас па еха лі су се дзі: лі тоў цы, па ля-
кі, лат вій цы, эс тон цы. Іх, без умоў на, 
больш ці ка віць глы бін ка, усё, што звя-
за на з гіс то ры яй. Мяс цо вае на сель ніц-
тва ад гу ка ец ца — гэ та ві даць і па ра-
бо це гі даў, края знаў цаў, ства раль ні каў 
су ве нір най пра дук цыі. Па куль што сфе-
ра зна хо дзіц ца ў за род ка вым ста не, да 
са праўд най якас ці яшчэ да лё ка, але 
ра ней не бы ло і гэ та га.

Раз ва жа ю чы пра ўвя дзен не пя ці дзён-
на га бяз ві за ва га рэ жы му, Фі ліп Гу лы ад-
зна чыў, што са праўд ныя вы ні кі гэ та га 
ра шэн ня ста нуць пры кмет ныя знач на 
паз ней. Так, у Бе ла русь ужо на кі ра ва-
лі ся ак тыў ныя ін ды ві ду аль ныя ту рыс ты. 
Шмат біз нес ме наў, гас цей, якія пры яз-
джа юць з роз ны мі мэ та мі. А вось ар га-
ні за ва ныя гру пы тра пяць да нас тро хі 
паз ней, бо глы бі ня пла на ван ня ад па чын-
ку і, ад па вед на, про да жу ту раў апе ра та-
ра мі звы чай на скла дае пры клад на год. 
Па гэ тай пры чы не су дзіць аб уплы ве 
на коль касць пры ез джых мож на бу дзе 
толь кі ў 2018-м. Тым не менш «бяз віз» 
ужо моц на па леп шыў на шу ін тэ гра цыю 
з Літ вой і Лат ві яй. Сё ле та па вя лі чы ла-
ся коль касць аў стра лій скіх ту рыс таў і 
эк скур сій ных груп з Із ра і ля. Пры чым гэ-
та кла січ ны ту рызм, а не на сталь гіч ны, 
эт на гра фіч ны ці рэ лі гій ны.

Фі ліп Гу лы ўпэў не ны, што ўвя дзен не 
ку рорт на га збо ру (тая ме ра ця пер аб мяр-
коў ва ец ца ў Ра сіі) для Бе ла ру сі — ме ра 
не па трэб ная. На яго дум ку, па куль аб'-
ек ты раз мя шчэн ня не за гру жа ны больш 
чым на 80 пра цэн таў, бес сэн соў на ўво-
дзіць та кі па да так — лепш мець боль шы 
аб' ём па мен шым кош це. Трэ ба ўліч ваць, 
што ту рыст і так дае краі не вя лі кую коль-
касць да хо даў, якія ні дзе не ві даць: сіл-
ку ец ца, тра ціць гро шы на па езд кі, су ве-
ні ры. Га лоў нае — ства рыць да дат ко вую 
інф ра струк ту ру, каб у яго быў вы бар, дзе 
па кі нуць свой «ру бель». Так, на прык лад, 
у кра і не ёсць цэ лы шэ раг зам каў, якія 
зна хо дзяц ца ў ка та стра фіч ным ста не 
і па тра бу юць як мі ні мум кан сер ва цыі, 
але да іх па-ра ней ша му едуць ту рыс ты. 
Праб ле ма ў тым, што на мес цы ім ня ма 
дзе тра ціць гро шы.

— Што да ты чыц ца ўза ем на га пры-
знан ня віз Бе ла рус сю і Ра сі яй, то ста-
ноў чае ра шэн не гэ та га пы тан ня па-роз-
на му ада б'ец ца на бе ла рус кіх кам па-
ні ях, якія зай ма юц ца ўяз ным ту рыз-
мам — ад зна чыў экс перт. — Маг чы ма, 
па цер пяць бе ла рус кія ту ра пе ра та ры, 
якія не ства ра юць улас на га пра дук ту, 
а зай ма юц ца вы ключ на про да жам, 
у тым лі ку ў ан лайн-сіс тэ мах. Ра сій скія 
ж кам па ніі, на ад ва рот, вый гра юць, бо 
іх кра і на ў ту рыс тыч ным пла не з'яў ля-
ец ца больш пры ця галь най, брэн да ва-
най, «рас кру ча най» — яны змо гуць 
пра да ваць бе ла рус кі кі ру нак «у да ве-
сак». Асноў ная мар жы наль насць у та-
кім вы пад ку бу дзе скан цэнт ра ва на ў 
ру ках апе ра та раў з Ра сіі. У сваю чар гу, 
ра сі я не не пра цу юць у Бе ла ру сі са мі, ім 
спат рэ бяц ца парт нё ры, якія зой муц ца 
сты коў кай — бу дуць за во зіць і вы во-
зіць ту рыс таў, аказ ваць увесь на бор 
па слуг (апроч стан дарт на га пра жы-
ван ня і эк скур сій). Та му на шы кам па-
ніі, якія ства ра юць пра дукт, ака жуц ца 
ў вый гры шы.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lуskаvеts@zvіаzdа.bу

ЗА ВА БІМ ТУ РЫС ТА...

Не пра пус ці!Не пра пус ці!  

«КНІ ГА.BY» АР ГА НІ ЗУЕ ФЛЭШ МОБ
Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі і гра мад скае аб'-

яд нан не «Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі» аб вя шча юць старт 
28 лі пе ня но ва га эта пу су мес на га Рэс пуб лі кан ска га ма ла-
дзёж на га пра ек та «Кні га.BY». Яго мэ та — да лу чэн не мо ла дзі 
да чы тан ня су свет най лі та ра ту ры роз ных жан раў, а так са ма 
чы тан ня бе ла рус кіх аў та раў на мо ве ары гі на ла. Тэ ма ты ка 
пра ек та «Кні га.BY» у 2017 го дзе звя за на най перш з Го дам 
на ву кі і свят ка ван нем 500-год дзя бе ла рус ка га кні га дру ка-
ван ня. У рам ках ме ра пры ем ства ад бу дзец ца пра вя дзен не 
даб ра чын ных ак цый па збо ры кніг для са цы яль ных уста ноў, 
ар га ні за цыя су стрэч мо ла дзі з пісь мен ні ка мі і жур на ліс та мі, 
што пі шуць пра на ву ку. Яго не ад' ем най част кай ста не ак цыя 
«Бук кро сінг», якая пра во дзіц ца па ана ло гіі з ад най мен ным 
су свет ным ру хам. Пад час бук кро сін гу ўсе ах вот ныя змо гуць 
аб мень вац ца кні га мі (па кі даць свае ці, на ад ва рот, браць 
ці ка выя ім вы дан ні) на спе цы яль на раз ме шча ных у роз ных 
уста но вах па лі цах. Акра мя та го, ар га ні за та ры «Кні га.BY» 
пла ну юць пра вес ці ся род ка рыс таль ні каў са цы яль най сет кі 
Іnstаgrаm флэш моб «З кні гай па жыц ці» і за клі ка юць усіх 
да лу чыц ца да пра ек та, апуб лі ка ваў шы фо та ў аса біс тым 
про фі лі ра зам з лю бі май цы та тай з кні гі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Рэ чы ча не Іван Вы рвіч і Алег Хвост з Аг ра кам бі на та «Хол меч» 

Рэ чыц ка га ра ё на зноў — пер шыя «ты сяч ні кі» ў кра і не

Ле тась ме на ві та яны так са ма на ма ла ці лі са мую пер шую ты ся чу тон 

збож жа. Стар шы кам бай нер Іван Вы рвіч кі руе кам бай нам з 1995 го да, а 

яго на пар нік — толь кі дру гое жні во. У Го мель скім аб ка ме праф са ю за па-

ве да мі лі, што па він ша ваць кам бай не раў на по ле пры еха лі ад каз ныя асо бы 

Го мель ска га абл вы кан ка ма, Рэ чыц ка га рай вы кан ка ма і праф са юзаў ра-

бот ні каў АПК.

Да рэ чы, у КСУП «Аг ра кам бі нат «Хол меч» ёсць яшчэ «ты сяч ні кі». Вы нік 

у ты ся чу тон па ад во зе збож жа і рап су ся род кі роў цаў ста рэй шых за 31 год 

ва Ула дзі мі ра Тру бі лы і Вік та ра Кар да ша. Ты ся чу тон на ма ло ту збож жа і 

рап су мае экі паж Ва сі ля Ко ва ля і Мі ка лая Ве лі ка бор ца.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іоst@zvіаzdа.bу

ЁСЦЬ ТЫ СЯ ЧА!
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