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«...БОЛЬШ ШЫ РО КА 
ЎКА РА НЯЦЬ СУ ЧАС НЫЯ 

СРОД КІ НА ВУ ЧАН НЯ»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт вы ка заў мер ка ван не, што ў спра ве ста наў лен ня асо бы 
трэ ба аба пі рац ца на вель мі ба га тую спад чы ну бе ла рус ка га на ро да, 
яго прын цы пы і ідэа лы. Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што на бе ла рус кай зям лі ёсць ня ма ла слаў ных мяс цін і свя тынь, якія 
да па ма га юць вы ха ван ню дзя цей як па тры ё таў і якія вуч ні аба вяз ко ва 
па він ны на ве даць.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў пе ра ка на насць, што пос пех у вы ха ван-
ні мо жа быць да сяг ну ты толь кі су мес ны мі на ма ган ня мі шко лы і сям'і. 
Баць кі па він ны ўплы ваць на дзя цей аса біс тым пры кла дам, з ма лых 
га доў пры ву чаць іх пра ца ваць, па ва жаць лю дзей, быць да стой ны мі 
гра ма дзя на мі Бе ла ру сі.

Звяр та ю чы ся да школь ні каў, Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў: «Пер-
шае ве рас ня — гэ та перш за ўсё ва ша свя та, якое ад кры вае дзве ры 
ў Кра і ну ве даў, дзе вас ча ка юць раз гад кі тай наў пры ро ды і гіс то рыі, 
па хо ды і эк скур сіі, спар тыў ныя стар ты і пра цоў ныя спра вы. Я жа даю, 
каб кож ны школь ны дзень пры но сіў ра дасць ад крыц цяў і хоць на крок 
на блі жаў вас да за па вет най ма ры».

Прэ зі дэнт па жа даў пе да го гам і баць кам пос пе хаў у важ най і ад-
каз най спра ве вы ха ван ня дзя цей.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма па дзя ліў ся сва і мі раз ва жан ня мі аб 
пра цэ се ста наў лен ня не за леж най бе ла рус кай дзяр жа вы, які па ві нен 
стаць не аба ра чаль ным.

«Так скла ла ся, што я дру гі дзень, учо ра і сён ня, — у шко ле. 
Сто я чы пе рад дзець мі, я ўгля даў ся ў іх во чы, на зі раў за баць ка мі, 
і мя не не па кі да ла вель мі важ ная дум ка, якой я ха чу з ва мі па дзя-
ліц ца, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Кож нае па ка лен не ў сва ім 
жыц ці ра бі ла зна ка выя ўчын кі, і ад бы ва лі ся па дзеі, які мі га на ры лі ся 
не толь кі гэ та, але і на ступ ныя па ка лен ні. Па ка лен не да нас здзейс-
ні ла вя лі кі подз віг — аба ра ні ла на шу кра і ну ад «ка рыч не вай чу мы», 
атры маў шы пе ра мо гу ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. Па ка лен не 
да та го га на ры ла ся тым, што зверг ну ла не на віс ны рэ жым ца рыз му 
і ўста на ві ла ў гіс то рыі но вую гра мад скую фар ма цыю».

Праў да, ця пер, як за ўва жыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, не ка то рыя 
пе ра гля да юць тыя па дзеі. «Не вы клю ча на, што і нас з ва мі бу дуць 
пе ра гля даць і пе ра ва роч ваць — та кі ўжо ўклад жыц ця», — вы ка заў 
мер ка ван не Прэ зі дэнт.

Раз ва жа ю чы аб тым, што та ко га зра бі ла ця пе раш няе па ка лен не, 
чым мож на бы ло б га на рыц ца, кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў: «Мы 
ства ры лі пер шую дзяр жа ву ў гіс то рыі на шай кра і ны, на ша га на ро-
да, мы ства ры лі фун да мент гэ тай дзяр жа вы. І я лі чу, што мы зра бі лі 
яшчэ не ўсё».

На дум ку Прэ зі дэн та, «трэ ба, мо жа, ад маў ля ю чы ў чымсь ці са бе, 
аба вяз ко ва зра біць не аба ра чаль ным пра цэс ста наў лен ня не за леж-
най бе ла рус кай дзяр жа вы».

«Мы не мо жам больш да зво ліць, каб не толь кі мы, але і на шы 
дзе ці жы лі не на сва ёй зям лі, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — 
Мы па він ны зра біць усё, каб на гэ тым ка вал ку бе ла рус кай зям лі 
на заў сё ды ўста ля ва ла ся і ўма ца ва ла ся на ша бе ла рус кая дзяр жа ва. 
Ча го б гэ та ні каш та ва ла, мы па він ны гэ та зра біць. Мы не па він ны 
больш да зво ліць, каб на шы дзе ці бы лі «па раб ка мі» або на ём ны мі. 
Мы па він ны зра біць усё, каб на шы дзе ці га на ры лі ся на мі, на шым 
подз ві гам, які пры вёў да та го, што мы ства ры лі сваю дзяр жа ву на 
сва ёй зям лі».

«Я як Прэ зі дэнт зраб лю ўсё, каб ма бі лі за ваць гра мад ства на 
вы ка нан не гэ тай свя той за да чы — зра біць пра цэс бу даў ніц тва на-
шай дзяр жаў нас ці, на шай дзяр жа вы не аба ра чаль ным», — за пэў ніў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У хо дзе на вед ван ня но вай ста ліч най шко лы кі раў ні ку дзяр жа вы 
да ла жы лі аб га тоў нас ці ўсёй сіс тэ мы аду ка цыі Мін ска да на ву чаль-
на га го да, а так са ма аб тым, што коль касць пер ша клас ні каў па сту-
по ва па вя ліч ва ец ца.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся пы тан ня мі ўдас ка на лен ня сіс-
тэ мы апла ты пра цы пе да го гаў. «Га лоў нае, каб мы да лі маг чы масць 
ма ла дым на стаў ні кам за ра біць. Гэ та важ ны мо мант», — лі чыць 
Прэ зі дэнт.

Як пра ін фар ма ва лі Аляк санд ра Лу ка шэн ку, з гэ та га на ву чаль на га 
го да на ба зе 11 уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі Мін ска бу дзе 
ажыц цёў ле ны рэ гі я наль ны пра ект для фар мі ра ван ня і сты му ля ван-
ня са ма аду ка цый най дзей нас ці срод ка мі ін фар ма цый на-ка му ні ка-
цый ных тэх на ло гій «Элект рон ная шко ла». Так, з вы ка ры стан нем 
ін ды ві ду аль ных смарт-кар так бу дуць ар га ні за ва ны пра ход кож на га 
вуч ня і су пра цоў ні ка ў па мяш кан не шко лы, а так са ма ўлік спаз нен няў 
і про пус каў, ра бо ча га ча су, до ступ да элект рон ных сэр ві саў і рэ сур-
саў уста но вы аду ка цыі. Пра ек там так са ма пра ду гле джа на вя дзен-
не элект рон ных жур на ла і дзён ні ка, якія поў нас цю за бяс печ ва юць 
апе ра тыў нае пра да стаў лен не ін фар ма цыі аб бя гу чай па спя хо вас ці 
вуч няў.

У час прэ зен та цыі пра ек та «Элект рон ная шко ла» Прэ зі дэн ту па ка-
за лі, як бу дуць вы ка рыс тоў вац ца гэ тыя но ва ўвя дзен ні ў СШ № 51.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма азна ё міў ся з ма тэ ры яль на-тэх ніч най 
ба зай на ву чаль най уста но вы, умо ва мі для на ву чан ня і вы ха ван ня 
школь ні каў. Аляк санд ра Лу ка шэн ку пра ін фар ма ва лі, як бу дуць за бяс-
печ вац ца фа куль та тыў ныя за ня ткі і раз ві вац ца твор чыя, спар тыў ныя 
здоль нас ці дзя цей. Кі раў нік дзяр жа вы на ве даў школь ныя кла сы, а 
так са ма спар тыў ную і трэ на жор ную за лы, дзе па раз маў ляў з юны мі 
бас кет ба ліс та мі і сфа та гра фа ваў ся з імі.

Ад Прэ зі дэн та ў дар шко ле пе ра да дзе ны кам плек ты спар тыў най 
фор мы і бас кет боль ныя мя чы.

Па вы ні ках на вед ван ня шко лы Аляк сандр Лу ка шэн ка па кі нуў за піс 
у Кні зе га на ро вых гас цей.

ГРО ШЫ СІС ТЭ МЫ БЕЛ КАРТ 
ЗА ПРА ЦУ ЮЦЬ 

І Ў ГЛА БАЛЬ НАЙ СЕТ ЦЫ
Бе ла рус банк стаў пер шым бан кам кра і ны, які дае 
маг чы масць ін тэр нэт-кра мам пры маць ад тры маль-
ні каў кар так Бе ла рус бан ка апла ту за та ва ры і па слу гі 
ў ін тэр нэ це з вы ка ры стан нем пла цеж ных кар так сіс-
тэ мы Бел карт.

Ужо ў ве рас ні сё ле та ў ін тэр нэт-кра мах, якія су пра цоў ні-
ча юць з бан кам, з'я віц ца маг чы масць пры маць да апла ты 
карт кі Бе ла рус бан ка сіс тэ мы Бел карт.

Сяр гей КУР КАЧ.

РЭЙ СЫ ПРЫ ПЫ НЯ ЮЦ ЦА, 
РЭЙ СЫ АД КРЫ ВА ЮЦ ЦА

З 1 ве рас ня па 15 каст рыч ні ка па су бо тах у су вя зі з 
пра вя дзен нем ра бот па рэ кан струк цыі па гра ніч на га 
пе ра хо ду «Пры вал кі» пры пы ня ец ца рух аў то бу саў 
па між на род ным марш ру це Мінск — Друс кі нін кай на 
рэй сы, што ад праў ля лі ся з Мін ска ад аў та вак за ла 
«Цэнт раль ны» ў 00.20, з Друс кі нін кая — у 17.00.

З 11 ве рас ня ад кры ва ец ца рух аў то бу саў дзяр жаў на-
га прад пры ем ства «Мінск транс» (фі лі яла «Аў то бус ны парк 
№ 2») па марш ру це Мінск — Маск ва. Рэйс бу дзе ад праў-
ляц ца з Мін ска ад АВ «Цэнт раль ны» ў 20.30 па се ра дах 
і чац вяр гах, ад АВ «Мас коў скі» ў 21.00 (з Маск вы ад АВ 
«Шчол каў скі» ў 20.30 па чац вяр гах і пят ні цах). Рэй сы бу дуць 
вы кон ваць аў то бу сы мар кі «МАЗ-152» (умя шчаль насць — 45 
па са жыр скіх мес цаў).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРА РЫЎ НАФ ТА ПРА ВО ДА
Поз на ве ча рам 31 жнiў ня ка ля вёс кi Скi бi чы Дра гi-
чын ска га ра ё на ад быў ся пра рыў ма гiст раль на га наф-
та пра во да «Ма зыр—Брэст» i раз лi ла ся наф та. Бы ло 
ўста ноў ле на, што не вя до мыя ажыц ця вi лi не санк цы-
я на ва ную ўрэз ку тру ба пра во да, якi за ля гае на глы-
бi нi. У вы нi ку наф та раз лi ла ся на пло шчы больш за 
гек тар.

Упраў лен нем След ча га ка мi тэ та па Брэсц кай воб лас цi 
за ве дзе на кры мi наль ная спра ва. Асо бы, якiя ма юць да чы-
нен не да па шко джан ня наф та пра во да прад пры ем ства «Го-
мель транс наф та «Друж ба», уста наў лi ва юц ца.

Пра рыў лiк вi да ва лi су мес на ра бот нi кi МНС i наф та пра во-
да «Друж ба». Пе ра пам поў ван не наф ты ад ноў ле на. Па вод ле 
па пя рэд нiх да ных, вы лi ла ся ка ля пя цi ку бiч ных мет раў наф-
ты. Удак лад ня ец ца па мер ма тэ ры яль на га ўро ну, ацэнь ва-
юц ца эка ла гiч ныя стра ты.

Па доб ны пра рыў у кан цы 2010 го да по бач з тра сай 
Брэст—Ка мя нец пры вёў да ўзга ран ня наф ты. Лiк вi да ваць 
па жар та ды ста ла маг чы мым толь кi пас ля та го, як част ка 
наф ты вы га ра ла. Доб ра, што ця пер уда ло ся па пя рэ дзiць 
уз га ран не.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

ДА ГА РЫ КО ЛА МІ Ў СІ ЛАС НАЙ ЯМЕ
Трак та рыст КСУП «На ва сёл кі», што ў Пет ры каў скім ра ё не, 

пе ра ку ліў ся ра зам з трак та рам «К-700» у сі лас ную яму, дзе 
апош ні апы нуў ся да га ры ко ла мі. У прэс-служ бе Го мель ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня МНС рас ка за лі, што ін цы дэнт ад быў ся 
на тэ ры то рыі ма лоч на та вар най фер мы ў ноч з су бо ты на ня-
дзе лю. Пас ля та го, як сель ска гас па дар чую ма шы ну па ста ві лі 
«на но гі», з дэ фар ма ва най ка бі ны вы зва лі лі трак та рыс та, які 
быў шпі та лі за ва ны ў Пет ры каў скую баль ні цу з па пя рэд нім 
ды яг на зам «шмат лі кія ўда ры і ал ка голь нае ап'я нен не».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗА ПАД РОБ КУ — 
КРЫ МI НАЛЬ НАЯ СПРА ВА

У Сло нi ме за ве дзе на кры мi наль ная спра ва за вы-
ка ры стан не фаль шы ва га ва дзi цель ска га па свед чан-
ня ў да чы нен нi 40-га до ва га мяс цо ва га жы ха ра, якi 
афi цый на нi дзе не пра цуе, па ве дам ляе ад дзя лен не 
iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў УУС Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма.

Муж чы на ка жа, што «лi па вы» да ку мент на пра ва кi ра ван-
ня транс парт ным срод кам ён на быў у Ра сii, дзе пра ца ваў, 
у асо бы каў каз скай на цы я наль нас цi. Пра да вец абя цаў вы со-
кую якасць па свед чан ня i ўзяў за свае па слу гi 700 до ла раў. 
Ад нак су пра цоў нi ку сло нiм скай Дзяр жаў та iнс пек цыi, ня гле-
дзя чы на нач ны час, ха пi ла пра фе сi я на лiз му, каб вы явiць 
пад роб ку.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

НА ГА РЫ ШЧЫ — НЕ БЯС ПЕЧ НАЯ 
ГІС ТО РЫЯ

65 па тро наў ка ліб ру 7,62 мм са сля да мі ржы, да та ва-
ныя 1944 го дам, бы лі за гор ну ты ў фраг мент га зе ты 
«Го мель ская праў да» 1946 го да вы пус ку. 

Іх і знай шла на га ры шчы свай го до ма жы хар ка Хой ні каў, 
якая тут жа вы клі ка ла су пра цоў ні каў мі лі цыі. Да рэ чы, жан-
чы на пра жы ла ў гэ тым до ме больш за 20 га доў. Так са ма 
бы лі зной дзе ны не каль кі да ку мен таў ся рэ дзі ны мі ну ла га 
ста год дзя, якія на ле жа лі ляс га су. Бо еп ры па сы пе ра да дзе ны 
на экс пер ты зу, а па пе ры, на пэў на, зной дуць но вае мес ца 
за хоў ван ня ў экс па зі цыі ра ён на га края знаў ча га му зея.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

РТУЦЬ У СЛО І КУ
У Пу ха віц кім ра ё не ў па бу до ве, якая на ле жыць та ва-
рыст ву з аб ме жа ва най ад каз нас цю, знай шлі ёміс тасць 
з ртуц цю.

Пра зна ход ку ў вёс цы Сед ча ў цэнтр апе ра тыў на га ўпраў-
лен ня Пу ха віц ка га пад раз дзя лен ня МНС па ве да міў на мес-
нік ды рэк та ра та ва рыст ва: ра бо чыя раз бі ра лі гас па дар чую 
па бу до ву і на тра пі лі на сло ік ва гой пры клад на 300 гра маў 
з рэ чы вам се раб рыс та га ко ле ру. Служ ба хі міч най і ра ды-
я цый най ахо вы пра вя ла за ме ры па вет ра ў па мяш кан ні, 
але па роў рту ці не вы яві ла. Ме тал за бра лі для да лей шай 
уты лі за цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З ПО РА ХАМ ПРАЗ МЯ ЖУ
У пунк це мыт на га афарм лен ня «Аляк санд раў ка» су-
пра цоў ні ка мі мыт ні су мес на з вай скоў ца мі па гра ніч-
най гру пы быў за тры ма ны па са жыр аў та ма бі ля, які 
праз «зя лё ны ка нал» меў на мер за вез ці 5 ме та ліч ных 
сло і каў з по ра хам, 47 па тро наў да глад ка стволь най 
па ляў ні чай зброі, 180 гіль заў да па ляў ні чых па тро наў 
з кап су ля мі, сло ік з кап су ля мі. 

Усе гэ тыя вы ра бы аб ме жа ва ны да пе ра соў ван ня за мя жу. 
Пас ля та го, як транс парт ны сро дак пе ра сёк лі нію за вяр шэн ня 
мыт на га афарм лен ня, ма шы ну да гле дзе лі і кан фіс ка ва лі та-
вар, які не за кон на пе ра мя шчаў ся. У дзе ян нях ма зы ра ні на, які 
зра біў спро бу не за кон на пе ра вез ці за мя жу бо еп ры па сы, вы-
яў ле ны пры кме ты зла чын ства, пра ду гле джа на га ар ты ку лам 
аб кант ра бан дзе Кры мі наль на га ко дэк са РБ. Вы ра ша ец ца 
пы тан не аб рас па чы нан ні кры мі наль най спра вы, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе Го мель скай мыт ні.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

У тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз да» 
рас па вя дае пра «зо ла та» бе ла рус кіх гім нас-
так, якое ўвой дзе ў гіс то рыю, пос пех ганд-
ба ліс таў мінск ага «Ды на ма» і сен са цый ную 
пе ра мо гу «Юнац тва» ў фі на ле Куб ка Рус ла на 
Са лея.

1. Упер шы ню за 15 га доў бе ла рус кія «гра цыі» 
вый гра лі «зо ла та» ў гру па вых прак ты ка ван нях 
на чэм пі я на це све ту па мас тац кай гім нас ты-
цы. На су свет ным пер шын стве, якое пра хо дзі ла 
ў Кі е ве, ка ман да ў скла дзе Ва ле рыі Пі шчэ лі най, 
Ганны Ду дзян ко вай, Ма ры ны Ган ча ро вай, Ма рыі 
Ка цяк, Аляк санд ры Нар ке віч і Яны Лу ка вец абы шлі 
італь ян скіх, а са мае га лоў нае, ра сій скіх гім нас так. 
Акра мя гэ та га, дзяў ча ты зда бы лі ся рэб ра ны ме-
даль у прак ты ка ван нях з тры ма мя ча мі і дзвю ма 
стуж ка мі. У ін ды ві ду аль ных спа бор ніц твах Ме лі ці на 
Ста ню та са бра ла кам плект брон за вых уз на га род 
— у прак ты ка ван нях з мя чом і стуж кай, а так са ма 
ў шмат бор'і. З та кім доб рым вы ні кам — 5 ме да лёў 

— збор ная Бе ла ру сі за ня ла трэ цяе 
мес ца ў агуль ным за лі ку, са сту піў-
шы ка ман дам Ра сіі і Укра і ны.

2. Так са ма не бла гі «ўра джай» 
на мі ну лым тыд ні са бра лі бе ла рус-

кія вес ля ры. Так, на чэм пі я на це све ту па грэб лі 
на бай дар ках і ка ноэ, які пра хо дзіў у ня мец кім 
Дуй сбур гу, бе ла рус кі тан дэм бай да рач ні каў — 
Ра ман Пет ру шэн ка і Ва дзім Мах неў — за ва я ваў 
«се раб ро» на дыс тан цыі 500 мет раў. Брон за вы 
ме даль зда быў і ду эт ка на іс таў Дзміт рыя Раб чан-
кі і Аляк санд ра Вал чэц ка га. Яшчэ ад на «брон за» 
на ра хун ку жа но чай бай дар кі-чац вёр кі ў скла дзе 
Мар га ры ты Ціш ке віч, Над зеі Па пок, Воль гі Ху дзен кі 
і Ма ры ны Літ він чук. З улі кам яшчэ двух ся рэб ра ных 
ме да лёў, зда бы тых у пер шыя дні спа бор ніц тваў, 
бе ла рус кія весляры вый гра лі пяць кам плек таў уз-
на га род. Акра мя гэ та га, на чэм пі я на це све ту па 
ака дэ міч най грэб лі, што пра хо дзіў у паўд нё ва- 
к арэй скім Чун джу, пар ны экі паж Ка ця ры ны Карс-
тэн і Юліі Бі чык за ва я ваў брон за вы ме даль.

3. Сен са цый на за вяр шыў ся Ку бак кра і ны па 
ха кеі. У фі наль ным мат чы мін скае «Юнац тва» раз-
гра мі ла жло бін скі «Ме та лург» — 6:0. І ка лі са му 
пе ра мо гу мін чан мож на на зваць за ка на мер най, то 

та кі буй ны лік ві да воч на стаў вя лі кай не ча ка нас цю. 
Па ад ной шай бе ў ва ро ты жло бін цаў за кі ну лі Па вел 
Раз ва доў скі, Аляк сандр Се мач кін, Дзя ніс Да лі до-
віч, Ге ор гій Яс ке віч, дубль — на ра хун ку Мак сі ма 
Слы ша. Га лоў ны трэ нер «Юнац тва» Мі ха іл За ха раў 
так пра ка мен та ваў пе ра мо гу сва іх па да печ ных у 
пер шым Куб ку Рус ла на Са лея: «Ня гле дзя чы на 
лёг кі лік, матч атры маў ся зу сім не прос тым. Перш 
за ўсё, цяж ка бы ло ма раль на, бо гу ля лі з вель мі 
прын цы по вым са пер ні кам. Ра ды, што хлоп цы вы-
дат на стар та ва лі, — гэ та і ста ла га лоў ным за ло гам 
пос пе ху. Дзя куй ха ке іс там за тое, што ад пра ца ва лі 
«на нуль» і вы дат на спра ві лі ся з рэа лі за цы яй».

4. Ганд боль ны клуб «Ды на ма» (Мінск) вый-
шаў у гру па вую ста дыю Лі гі чэм пі ё наў. У фі наль-
ным па ядын ку ква лі фі ка цыі мін ча не пе рай гра лі 
сла вац кі «Тат ран» — 29:27. Гру па для па да печ ных 
Ба ры са Дзе ні ча па да бра ла ся вель мі сур' ёз ная — 
іс пан ская «Бар се ло на», фран цуз скі «ПСЖ», ма ке-
дон скі «Вар дар», швей цар скі «Ва кер» і ма ке дон скі 
«Ме та лург».

5. За вяр шыў ся 22-і тур фут боль на га чэм пі я-
на ту кра і ны, які кан чат ко ва вы зна чыў склад фі-
наль най шас цёр кі ка манд. За бор там ме даль ных 
раз бо рак за ста ла ся «Бел шы на». Баб руй ча не не 

здо ле лі абы граць аў тсай да раў тур ні ру ма зыр скую 
«Сла вію» (2:2) і пра пус ці лі на пе рад «Тар пе да-Бе-
лАЗ».Так са ма дзя ку ю чы ўпэў не най пе ра мо зе над 
мін скім «Ды на ма» мес ца ў шас цёр цы за ва я ваў 
«Нё ман». Гро дзен цы не ча ка на лёг ка ра за бра лі ся 
з па да печ ны мі Ро бер та Ма ас кан та — 3:1. Тым не 
менш «Ды на ма» за ха ва ла за са бой трэ ці ра док 
у тур нір най таб лі цы. Ні што не па гра жа ла і лі да ру 
чэм пі я на ту. Ад нак «Шах цёр» не ча ка на са сту піў 
«Дняп ру». Дзя ку ю чы дуб лю Ан то на Шрам чан кі 
ма гі ляў ча не атры ма лі пе ра мо гу — 2:0. «Го мель» 
сыг раў з «Мінск ам» уні чыю (0:0) і за стаў ся на чац-
вёр тым рад ку. У вы ні ку «га ра джа не», якія, да рэ чы, 
скон чы лі вы ступ лен не ў «Лі зе Еў ро пы», са сту піў шы 
і дру гі матч льеж ска му «Стан дар ду» 1:3, за ня лі 
толь кі вось мае мес ца ў гру па вой ста дыі тур ні ру. 
Ад зна чым і пе ра мо гу БА ТЭ над шчас ліў чы ка мі з 
Жо дзі на. Гэ ты матч, які, па сут нас ці, ні чо га не вы-
ра шаў, скон чыў ся з лі кам 2:0 на ка рысць ба ры саў-
чан. Та кім чы нам за ты тул чэм пі ё на Бе ла ру сі па 
фут бо ле па зма га юц ца на ступ ныя ка ман ды: «Шах-
цёр», БА ТЭ, «Ды на ма» (Мінск), «Го мель», «Нё ман» 
і «Тар пе да-Бе лАЗ».

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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БЕ ЛА РУС КІЯ ГРА ЦЫІ 
ПА РУ ШЫ ЛІ ГЕ ГЕ МО НІЮ 
РА СІ Я НАК

ПРЭЗІДЭНТ 
ПА ВІН ША ВАЎ ГІМ НАС ТАК З ПЕ РА МО ГАЙ 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў на цы-
я наль ную ка ман ду Бе ла ру сі па мас тац кай гім нас ты цы з пе-
ра ка наў чай пе ра мо гай на чэм пі я на це све ту ў Кі е ве. Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Гэ та вы дат ны вы нік на пру жа най і мэ та на кі ра ва най пра цы ўся го 
ка лек ты ву ка ман ды. Ва шы яр кія вы ступ лен ні ста лі са праўд ным свя-
там для ўсіх зна та коў гэ та га гра цы ёз на га ві ду спор ту як у Бе ла ру сі, 
так і за мя жой. Вы ўпі са лі слаў ную ста рон ку ў гіс то рыю ай чын на га 
спор ту», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Ура чыс тая 
цы ры мо нiя пры няц ця 

ва ен най пры ся гi 
ад бы ла ся 

ў Ва ен най ака дэ мii. 
Кур сан ты пер шых кур саў 

ва ен най ВНУ, а так са ма 
ва ен ных фа куль тэ таў 

гра ма дзян скiх 
вы шэй шых на ву чаль ных 

уста ноў кра i ны 
па кля лi ся быць вер ны мi 
аба рон ца мi бе ла рус ка га 

на ро да 
i сва ёй Ай чы ны.

Сё ле та сло вы ва ен най пры-
ся гi вы ма вi лi больш за 570 гра-
ма дзян Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 
якiя зра бi лi вы бар на ка рысць 
ва ен най пра фе сii. З iх 346 юна-
коў бу дуць на ву чац ца ў Ва ен най 
ака дэ мii, 230 — на ва ен ных фа-
куль тэ тах гра ма дзян скiх ВНУ 
кра i ны.

— Перш чым на дзець кур-
санц кiя па го ны, сён няш нiя пер-
ша курс нi кi прай шлi па глыб ле ны 
пра фе сiй на-псi ха ла гiч ны ад бор, 
сур' ёз ныя ўступ ныя вы пра ба-
ван нi i курс агуль на вай ско вай 
пад рых тоў кi, у пе ры яд якой яны 
за сво i лi асно вы ва ен най на ву кi, 
— за зна чыў на чаль нiк Ва ен най 
ака дэ мii ге не рал-ма ёр Сяр гей 
БОБ РЫ КАЎ.

Акра мя Ва ен най ака дэ мii, 
пад рых тоў ка спе цы я лiс таў для 
Уз бро е ных Сiл сён ня ажыц цяў-
ля ец ца на ва ен ных фа куль тэ-
тах Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га ўнi вер сi тэ та, Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ме ды цын ска га 
ўнi вер сi тэ та, Бе ла рус ка га на-
цы я наль на га тэх нiч на га ўнi вер-
сi тэ та, Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га ўнi вер сi тэ та iн фар ма ты кi i 
ра дыё элект ро нi кi, Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ-
та транс пар ту, Гро дзен ска-
га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та 
iмя Ян кi Ку па лы, а так са ма 
на ва ен ных ка фед рах у Мiн-
скiм дзяр жаў ным вы шэй шым 
авiя цый ным ка ле джы, Мiн-
скiм дзяр жаў ным лiнг вiс тыч-
ным унi вер сi тэ це, Го мель скiм, 
Гро дзен скiм i Вi цеб скiм дзяр-
жаў ных ме ды цын скiх унi вер-
сi тэ тах.

Ня гле дзя чы на шы ро кi 
спектр ВНУ, за дзей нi ча ных 
у сiс тэ ме ва ен най аду ка цыi, 
асноў най ба зай для пад рых-
тоў кi афi цэ раў па-ра ней ша му 
за ста ец ца Ва ен ная ака дэ мiя. 
Сён ня яна ўва хо дзiць у лiк 
най буй ней шых вы шэй шых 

на ву чаль ных уста ноў кра i ны. У 
штат най струк ту ры 9 фа куль-
тэ таў, якiя за бяс печ ва юць пад-
рых тоў ку афi цэр скiх кад раў па 
19 спе цы яль нас цях, 6 на прам-
ках i 31 спе цы я лi за цыi для Уз-
бро е ных Сiл, унут ра ных вой скаў 
МУС, Дзяр жаў на га па гра нiч на га 
ка мi тэ та, КДБ i МНС.

Для па вы шэн ня ква лi фi ка цыi 
афi цэр ска га скла ду Уз бро е ных 
Сiл Рэс пуб лi кi Бе ла русь у кан-
цы 2003 го да на ба зе Ва ен най 
ака дэ мii быў ство ра ны i па спя-
хо ва функ цы я нуе фа куль тэт 
па вы шэн ня ква лi фi ка цыi i пе-
ра пад рых тоў кi кад раў. Ва ен ная 
ака дэ мiя вы зна ча ец ца вя лi кiм 
на ву ко ва-пе да га гiч ным па тэн-
цы я лам. Тут пра цуе звыш 700 
вы со ка ква лi фi ка ва ных вы клад-
чы каў, з якiх 230 ма юць ву чо ныя 
сту пе нi i зван нi.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.
Фо та БЕЛ ТА.
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КЛЯТ ВА ВА ЕН НАЙ ПРА ФЕ СII

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кiя спа чу ван нi дэ пу та ту, 
чле ну Па ста ян най ка мi сii Па ла ты прад стаў нi коў па аграр най 
па лi ты цы Бой ку Ана то лю Сця па на вi чу ў су вя зi з на пат каў шым 
яго вя лi кiм го рам — смер цю МА ЦI.

Сi ту а цыя з Сi ры яй вы клi кае ўсё боль-
шае роз на га лос се ся род за ход нiх дзяр-
жаў. У раз губ ле нас цi зна хо дзяц ца i 
за ход нiя тэ а рэ ты кi i прак ты кi мiж на-
род на га пра ва. Яны га да юць, якiя асаб-
лi вас цi мiж на род на га пра ва лепш вы ка-
рыс таць для аб грун та ван ня прэ тэн зiй 
звергнуць урад Аса да i па ста вiць сва iх 
стаў ле нi каў ула ды, вы ка рыс тоў ва ю чы 
ў якас цi пад ста вы факт пры мя нен ня 
хi мiч най зброi, якi быц цам меў ся з бо ку 
ўра да су праць цы вiль ных асоб.

Гэ та ад зна ча ец ца i ў ар ты ку ле Чар лi Кар-
пен тэ ра, пра фе са ра ў сфе ры мiж на род ных 
зно сiн Ма са чу сец ка га ўнi вер сi тэ та, апуб лi ка ва-
ным у ча со пi се «Foreign Policy» i на зва ным «Не 
на зы вай це гэ та гу ма нi тар най iн тэр вен цы яй». 
Пра фе сар Кар пен тэр ад зна чае, што ка лi ЗША 
па збя га юць вы ка ры стан ня па няц ця «гу ма нi-
тар ная iн тэр вен цыя» для пла ну е ма га ўда ру па 
Сi рыi, то ўрад Вя лi ка бры та нii ме на вi та на гэ тым 
па бу да ваў свае до ва ды, каб пе ра ка наць пар-
ла мент санк цы я на ваць удар па Сi рыi.

Бры тан скi пар ла мент, як вя до ма, за ба ра нiў 
свай му ўра ду ўвяз вац ца ў ва ен ныя дзе ян нi 
ра зам з ЗША, да вя лi ка га не за да валь нен ня 
аме ры кан цаў. Чар лi Кар пен тэр па лi чыў па-
трэб ным апуб лi ка ваць ар ты кул, у якiм тлу ма-
чыц ца, ча му бры тан скi ўрад не меў пад стаў 
на огул вы ка рыс тоў ваць та кую нор му мiж на-
род на га пра ва, як гу ма нi тар ная iн тэр вен цыя 
ў сва iх спро бах на нес цi ўдар па Сi рыi.

Як ад зна чае пра фе сар, гэ тая нор ма аба пi-
ра ец ца на но вую дакт ры ну «аба вя зак аба ра-
няць», якая змя шчае на шмат больш важ ныя 
рэ чы, чым iм пе ра тыў нае па тра ба ван не ва ен-
на га ўмя шан ня. Яна па тра буе вы ка ры стан ня 
ўзбро е ных сiл для аба ро ны цы вiль ных асоб, 

што i на зы ва юць гу ма нi тар най iн тэр вен цы яй. 
Гэ тая нор ма па вiн на вы ка рыс тоў вац ца толь-
кi ў край нiх вы пад ках i ба зi ру ец ца на шас цi 
прын цы пах. Бры тан скi ўрад змог аб грун та-
ваць мак сi мум тры з iх, а тыя, хто пла нуе вай-
ну на абод вух ба ках Ат лан ты кi, ма юць аб грун-
та ван не мак сi мум для двух пунк таў з шас цi.

У пры ват нас цi, сла бым вы гля дае пункт аб 
тым, што ўдар па Сi рыi бу дзе ад па вя даць па-
тра ба ван ню вы ка рыс таць «не аб ход ныя i пра-
пар цы я наль ныя срод кi» для гу ма нi тар ных мэт. 
Чар лi Кар пен тэр вы каз вае су мнен нi ў гэ тым. 
Ён ад зна чае, што ад на з бры тан скiх пра ва аба-
рон чых ар га нi за цый на пi са ла пiсь мо ўра ду, 
дзе вы ка за ла су мнен нi ў тым, што ма гут ныя 
вы бу хi ў цес на на се ле най мяс цо вас цi мо гуць 
раз гля дац ца як пра пар цы я наль ны ад каз, су-
ад нос ны з гу ма нi тар ны мi мэ та мi.

Ёсць i яшчэ адзiн важ ны прын цып: лю-
бая iн тэр вен цыя з мэ тай аба ро ны цы вiль ных 
асоб па вiн на мець ра зум ную ве ра год насць 
пос пе ху i не зра бiць сi ту а цыю гор шай. На 
дум ку пра фе са ра, ён не вы кон ва ец ца. Як ён 
ад зна чае, iн тэр вен цыя на ка рысць мя цеж-
нi каў, у ад па вед нас цi з но вы мi да сле да ван-
ня мi, пры но сiць больш ах вяр, чым ка лi б яе 
не бы ло. Iн шы мi сло ва мi, пла ну е мы ўдар па 
Сi рыi — дыя мет раль ная су праць лег ласць та-
му, што трэба бы ло б зра бiць для аба ро ны 
цы вiль ных асоб у Сi рыi.

Фi наль ным до ка зам су праць уда ру па Сi-
рыi быц цам у мэ тах гу ма нi тар най iн тэр вен-
цыi, на дум ку Чар лi Кар пен тэ ра, з'яў ля ец-
ца яе пла ну е мы ад на ба ко вы ха рак тар, без 
ухва лен ня з бо ку Са ве та бяс пе кi ААН. Гэ та 
ка рэн ным чы нам су пя рэ чыць прын цы пу, у ад-
па вед нас цi з якiм гу ма нi тар ная iн тэр вен цыя 
мо жа ажыц цяў ляц ца толь кi з да зво лу ААН. I 
гэ та зна чыць, што ад на ба ко вая iн тэр вен цыя, 

на ват быц цам бы на кi ра ва ная на аба ро ну цы-
вiль ных асоб, не ро бiць вай ну «гу ма нi тар най» 
у ва чах су свет най гра мад скай дум кi.

Цi ка выя i ка мен та рыi да ар ты ку ла Чар лi 
Кар пен тэ ра. Яны да стат ко ва не ад на стай ныя. 
Не ка то рыя з чы та чоў пад тры ма лi пла ны па 
iн тэр вен цыi, пры чым ня важ на, гу ма нi тар най, 
з ве да ма ААН, або без яе да зво лу. Не ка-
то рыя вы сту пi лi су праць. Асаб лi ва цi ка вым 
мне пад аў ся адзiн з ка мен та ры яў. Яго аў тар 
ука заў: «На са мой спра ве вы ка ры стан не хi-
мiч най зброi не з'яў ля ец ца не за кон ным, згод-
на з Жэ неў скай кан вен цы яй. Не за кон ным 
з'яў ля ец ца яго пер шае вы ка ры стан не. Вы-
ка рыс тоў ваць яго ў ад каз на пры мя нен не ў 
да чы нен нi ця бе мож на. I па коль кi па да ец ца, 
што мя цеж нi кi вы ка рыс та лi газ пер шы мi ў 
Хан Аль Аса пе, з пра ва во га пунк ту гле джан-
ня сi рый скi ўрад мае тры ва лую па зi цыю для 
аба ро ны ад аб вi на ва чан няў».

Да вы кла дзе на га пра фе са рам Кар пен тэ-
рам не аб ход на да даць i тое, што гу ма нi тар ная 
iн тэр вен цыя ў цэ лым вель мi хiст кая нор ма 
мiж на род на га пра ва. Яна ме ла б сур' ёз ныя 
пад ста вы для вы ка ры стан ня ў све це, у якiм 
буй ныя дзяр жа вы пры ма юць ра шэн нi аб яе 
вы ка ры стан нi, зы хо дзя чы з чыс та гу ма нi тар-
ных пад стаў, з шчы ра га жа дан ня аба ра нiць 
мiр ных гра ма дзян. На жаль, як па каз вае прак-
ты ка вы ка ры стан ня гэ тай но вай мiж на род най 
нор мы, знач на важ ней для тых, хто на па дае, 
пы тан нi геа па лi тыч на га кант ро лю, ава лод-
ван ня энер ге тыч ны мi рэ сур са мi, змя нен не 
рас ста ноў кi сiл у рэ гi ё нах, аслаб лен не сва iх 
геа па лi тыч ных пра цiў нi каў. У та кой сi ту а цыi 
пры зна ваць гэ ту нор му ня ма пад стаў у мно гiх 
дзяр жа вах, у тым лi ку на тэ ры то рыi Еў ра зii.

Сяр гей КI ЗI МА,
док тар па лi тыч ных на вук.

У свецеУ свеце  ��

ГЭ ТА НЕ ГУ МА НI ТАР НАЯ IН ТЭР ВЕН ЦЫЯ


