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ЧАМУ АБАМА АДКЛАЎ
ІНТЭРВЕНЦЫЮ Ў СІРЫЮ
Яшчэ тыдзень таму, здавалася, лёс Сірыі прадвызначаны і вось-вось пачнецца інтэрвенцыя міжнароднай кааліцыі.
Аднак замест гэтага адзін з завадатараў узброенага ўмяшання ЗША (у асобе
прэзідэнта Барака Абамы) узяў паўзу.
Гэта звязана з тым, што першапачатковы план інтэрвенцыі, распрацаваны
ваенна-палітычным кіраўніцтвам ЗША
на чале са старшынёй Аб'яднанага камітэта начальнікаў штабоў ЗША Марцінам Дэмпсі, стаў часткова неактуальным. Камандны цэнтр аперацыі быў
разгорнуты ў сталіцы Іарданіі Амане,
а камандаваць аперацыяй павінен быў
амерыканскі брыгадны генерал Джон
Уайт, удзельнік уварванняў у Афганістан, Ірак і Лівію. Пры гэтым удзел
ЗША ў інтэрвенцыі павінен быў абмежавацца толькі агульнай каардынуючай роляй.

Ляхавічы змяніліся да непазнавальнасці. Да гэтага часу
адзін з самых аддаленых райцэнтраў быў адным з самых
невыразных у плане сваёй знешнасці і добраўпарадкавання.
100 мільярдаў рублёў, выдаткаваныя з абласнога бюджэту
на падрыхтоўку «Дажынак», і руплівыя рабочыя рукі зрабілі
сваю справу. Горад памаладзеў і пахарашэў. Асабліва радавала мноства кветак; разнастайныя, з густам зробленыя
клумбы яркімі восеньскімі фарбамі ўзнімалі настрой.

Фота Валерыя КАРАЛЯ.

Першапачаткова план аперацыі супраць Сірыі прадугледжваў, што ўзброеныя сілы ЗША, Францыі, Вялікабрытаніі,
Саудаўскай Аравіі і Аб'яднаных Арабскіх
Эміратаў усталююць беспілотную зону
над цэнтральнай і паўднёвай часткамі
Сірыі, якія прымыкаюць да мяжы з Іарданіяй. Пры гэтым падтрымку з паветра павінен быў аказаць Ізраіль. Далей
планавалася стварыць 40-кіламетровую
буферную зону, пачынаючы ад іарданскай мяжы і аж да заходняй і паўднёвай
ускраін Дамаска. Гэтую зону павінны
былі ўтрымліваць каля 3 тысяч сірыйскіх паўстанцаў, якія складаюцца з прадстаўнікоў арабамоўнай этнаканфесійнай
групы друзаў. Яны прайшлі папярэднюю
падрыхтоўку ў спецыяльных ваенных лагерах на тэрыторыі Іарданіі, пад кіраўніцтвам
амерыканскіх ваенных інструктараў і супрацоўнікаў ЦРУ. Наступным крокам павінна
было стаць аб'яўленне сірыйскага горада
Дэраа сталіцай «вызваленай» Сірыі.

Ну і вядома, відовішчнае шэсце працаўнікоў вёскі, мноства артыстаў у яркіх нацыянальных касцюмах, а таксама песні, танцы,
караваі з новага хлеба — ледзь не ў кожнай палатцы гандлёвых
радоў. Усё гэта традыцыйныя элементы галоўнага свята ўраджаю,
якія вызначаюць яго сутнасць. А яшчэ традыцыяй стала адкрываць
падчас святкавання новыя аб'екты альбо тыя, што перажылі поўную
рэканструкцыю. Так было і з кінатэатрам «Кастрычнік», ад якога,
паводле слоў будаўнікоў, засталіся адны сцены. Усё астатняе атрымала новую форму і новую начынку. І цяпер у Ляхавічах ёсць сучасны
аб'ект культуры з прасторнай і стыльнай глядзельнай залай. Таму не
грэх было перарэзаць чырвоную стужачку і павіншаваць месцічаў з
адкрыццём новай сучаснай установы, што і зрабіў старшыня аблвыканкама Канстанцін СУМАР. Губернатар таксама наведаў гарадскі
стадыён, які літаральна не пазнаць пасля рамонту і абнаўлення.
Ну а падвядзенне вынікаў уборкі ўраджаю — таксама традыцыйны элемент «Дажынак». Перадавікі атрымліваюць заслужаныя ўзнагароды і пашану, здабытую нялёгкай працай хлебароба.
Сёлета аграрыі рэгіёна спрацавалі паспяхова. Агульная вага
абласнога «каравая» склала 1 мільён 70 тысяч тон, а з улікам
ураджаю кукурузы чакаецца 1 мільён 400 тысяч тон. Пружанскі, Бярозаўскі, Баранавіцкі раёны сталі пераможцамі абласнога
спаборніцтва на ўборцы ўраджаю збожжавых і зернебабовых
культур. Пераможцамі сярод сельскагаспадарчых арганізацый
прызнаны: СВК «Дарапеевічы» Маларыцкага раёна, СВК «Фядорскі» Столінскага раёна, СВК «Ляхавіцкі» Ляхавіцкага раёна.
Самую высокую ўраджайнасць на сваіх палетках атрымала ААТ
«Александрыя-Агра» Камянецкага раёна.
Пераможцамі спаборніцтва сярод камбайнераў сталі Сяргей і
Аляксандр Рамановічы з СВК «Вінец» Бярозаўскага раёна, Дзмітрый і Барыс Кулікі з СВК «Імянінскі» Драгічынскага раёна, а
таксама Сяргей Калюціч і Мацвей Мацкевіч з СВК «Дварэцкі»
Лунінецкага раёна.
— Ужо восьмы раз запар мы атрымліваем больш за мільён тон
збожжа, — сказаў у сваёй прамове кіраўнік вобласці Канстанцін
Сумар, — гэта вынік захавання высокай тэхналагічнай дысцыпліны і карпатлівай працы. Калі і далей будзем ісці па шляху бездакорнага захавання тэхналогій, атрымаем яшчэ больш.
Святлана ЯСКЕВІЧ

Эдвард Сноўдэн і прычына
паўзы з боку ЗША
Аднак ЗША былі вымушаны ўзяць паўзу
ў сувязі з тым, што іх галоўныя саюзнікі па
НАТА, перш за ўсё Вялікабрытанія і Германія, адмовіліся ад удзелу ў інтэрвенцыі без
санкцыі Савета Бяспекі ААН. Таксама пра
сваё нежаданне ўдзельнічаць у інтэрвенцыі
выказаў і Ізраіль, які асцерагаецца ракетных
удараў з боку Ірана ў выпадку свайго ўдзелу
ў аперацыі. Такім чынам, першапачатковы
план, які прадугледжвае шырокае ўцягванне
саюзнікаў ЗША па НАТА ў сірыйскі канфлікт,
не апраўдаў сябе. Адзінай натаўскай краінай, якая з самага пачатку актыўна рвалася
ў бой супраць Башара Асада, заставалася
Францыя — адзін з галоўных ініцыятараў
інтэрвенцыі ў Лівію.
І хоць дэмарш амерыканскіх саюзнікаў
па НАТА выкліканы іх скепсісам адносна
прад'яўленых міжнароднай супольнасці доказаў прымянення хімічнай зброі Башарам
Асадам, алею ў агонь таксама падліў экс-супрацоўнік Агенцтва нацыянальнай бяспекі



ЗША Эдвард Сноўдэн, які апублікаваў інфармацыю пра тое, што ЗША пільна сочаць
за сваімі саюзнікамі па Альянсу, перш за
ўсё, за Германіяй і Вялікабрытаніяй. Справа
Сноўдэна наогул вельмі істотна паўплывала
і яшчэ паўплывае на амерыкана-еўрапейскія адносіны. І таму недавер, справакаваны
апублікаванай Сноўдэнам інфармацыяй аб
сачэнні за саюзнікамі, безумоўна, стаў экстрапалявацца і на пытанне аб інтэрвенцыі ў
Сірыю. Між іншым, кіраўнік Еўракамісіі Жазэ
Мануэль Барозу ўжо зрабіў заяву падчас саміту G20, які праходзіў у Санкт-Пецярбургу,
згодна з якім ЕС выступае за палітычнае
ўрэгуляванне сірыйскага канфлікту.
Дарэчы, менавіта падчас саміту G20 у
Санкт-Пецярбургу прайшлі чарговыя канструктыўныя кансультацыі па сірыйскім пытанні паміж прэзідэнтамі ЗША і Расіі, якія
адзначылі пераход да новай стратэгіі па сірыйскім урэгуляванні.

Некалькі прычын змены
стратэгіі па Сірыі
Існуе некалькі важкіх прычын, з-за якіх
ЗША вырашылі змяніць сваю стратэгію па
Сірыі.
Па-першае, гэта звязана з тым, што
сірыйскія паўстанцкія сілы вельмі моцна
раз'яднаны. Галоўнымі гульцамі з'яўляюцца Сірыйская свабодная армія (ядро прадстаўлена сірыйскімі ваеннымі-дэзертырамі),
арганізацыямі братоў-мусульман (падтрымліваецца Катарам), радыкальнымі ісламісцкімі суполкамі, афіляванымі з «Аль-Каідай»
(гэта, перш за ўсё, «Джабхат Ан-Нусра» і
«Ісламская дзяржава ў Іраку аль-Шам», якія
падтрымліваюцца Саудаўскай Аравіяй). Яны
не выступаюць адзіным фронтам, больш за
тое, гэтыя групы пачалі весці жорсткую барацьбу адна з адной. Да таго ж прадстаўнікі
«Джабхат Ан-Нусра» і «Ісламскай дзяржавы
ў Іраку аль-Шам», найбольш радыкальных
і ваяўнічых суполак «Аль-Каіды», неаднаразова былі заўважаны ў этнаканфесійных
чыстках, вынікам якіх стала знішчэнне насельніцтва некалькіх курдскіх і хрысціянскіх
вёсак. Больш за тое, метады вядзення вайны групоўкай «Ісламская дзяржава ў Іраку
аль-Шам» настолькі жорсткія, што нават
некаторыя радыкальныя групы, такія, як,
напрыклад, Група каўказскага джыхаду, вы-

У цэнтральным апараце Дзяржаўнага камітэта судовых
экспертыз створана афіцыйная электронная паштовая
скрыня. Цяпер як фізічныя, так і юрыдычныя асобы
могуць накіроўваць свае звароты на электронны адрас
sudexpertіza@sudmed.by.

рашылі пакінуць тэрыторыю Сірыі з-за іх.
Як відаць з першапачатковага плана інтэрвенцыі, ЗША вырашылі зрабіць стаўку
ў пытанні падтрымкі інтэрвенцыі на новага
гульца, прадстаўленага друзамі. Па сутнасці, друзы — гэта новы суб'ект у сірыйскім
канфлікце, і стаўка ЗША на іх у пытанні інтэрвенцыі сведчыць пра жаданне амерыканскага боку надаць хаатычным працэсам
кіраваны характар, пацясніўшы пры гэтым
іншыя групоўкі паўстанцаў, асабліва радыкалаў.
Па-другое, яшчэ адной прычынай адмены інтэрвенцыі з боку ЗША з'яўляецца магчымы канфлікт з Іранам, які можа пачацца
адразу ж пасля правядзення ваеннай аперацыі супраць Сірыі. Іран, стратэгічны саюзнік
Сірыі, з самага пачатку канфлікту прымае
актыўны ўдзел у яго вырашэнні, пастаўляючы для барацьбы з паўстанцамі элітныя падраздзяленні Корпуса вартавых ісламскай
рэвалюцыі (па некаторых ацэнках, на
тэрыторыі Сірыі іх знаходзіцца некалькі
дзясяткаў тысяч чалавек). Акрамя гэтага, на баку Башара Асада ваюе шыіцкая радыкальная групоўка «Хезбалах»,
якую падтрымлівае Іран. Ці гатовыя
сёння ЗША да вайны з Іранам, пытанне
вельмі складанае. Але тое, што вайна
з Іранам можа пачацца з-за Сірыі, з'яўляецца вельмі сур'ёзнай рызыкай, тым
больш што такія дзяржавы Персідскага
заліва, як Катар і Саудаўская Аравія, гуляюць менавіта на эскалацыю сірыйскага канфлікту ў кірунку вайны з Іранам.
Многія эксперты наогул лічаць крызіс у
Сірыі вынікам ірана-арабскага саперніцтва ў рэгіёне Персідскага заліва, выкліканага планамі з аднаго боку — Катара,
з другога — Ірана па будове газаправодаў
праз тэрыторыю Сірыі.
Па-трэцяе, існуе рызыка, што ў рукі радыкальных ісламісцкіх груповак, такіх, як
«Джабхат Ан-Нусра» ці «Ісламская дзяржава ў Іраку аль-Шам», можа трапіць хімічная
зброя і не толькі. Нядаўна Расія накіравала
запыт у МАГАТЭ на аналіз рызык, звязаных
з бяспекай ядзерных аб'ектаў у Сірыі ў кантэксце магчымай ваеннай аперацыі ЗША.
Расія заклапочана рызыкамі, звязанымі з
магчымымі ўдарамі па ядзерным рэактары.
Аднак існуюць вельмі сур'ёзныя падазрэнні,
што Сірыя ўжо даўно рэалізуе сваю ўласную
ядзерную праграму пры падтрымцы Ірана і
КНДР. Паводле ацэнак экспертаў, наяўнай
колькасці ўзбагачанага ўрану недастаткова
для стварэння ядзернай бомбы, аднак гэтага дастаткова для стварэння так званай
«бруднай ядзернай бомбы».
Гэта азначае, што таксама існуе рызыка
таго, што ў выніку інтэрвенцыі радыеактыўныя матэрыялы (магчыма, нават нешта больш
сур'ёзнае) могуць трапіць у рукі радыкальных
ісламісцкіх груповак, звязаных з «Аль-Каідай», у чым, безумоўна, не зацікаўлена ні адна з краін свету, уключаючы ЗША.
Арсен СІВІЦКІ, палітычны аналітык,
кіраўнік Цэнтра стратэгічных
і знешнепалітычных даследаванняў.

НАВІНЫ

НА БРЭСТЧЫНЕ
АДСВЯТКАВАЛІ
АБЛАСНЫЯ «ДАЖЫНКІ»

ДЗЯРЖКАМІТЭТ СУДОВЫХ ЭКСПЕРТЫЗ
ПРЫМАЕ ЭЛЕКТРОННЫЯ ЗВАРОТЫ

З трэцяй суботы верасня, якая сёлета прыпадае на
21-е, па другую нядзелю снежня — 8-га — у краіне будзе дазволена паляванне на птушак.

СЯРЭБРАНЫЯ ШАЛІ

Кожная манета мае намінал 20 рублёў, пробу сплаву 925,
масу 28,28 грама, дыяметр 38,61 міліметра.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ДАМБРОЎКА СТАНЕ БЛІЖЭЙ
У новых сталічных мікрараёнах Дамброўка і Каменная
Горка з 16 верасня па будных днях у ранішні час пік будзе
арганізавана праца новых аўтобусных маршрутаў.

У Мiнску затрыманы арганiзатары аптовай сеткi па распаўсюджваннi наркотыкаў праз iнтэрнэт. У iх канфiскавана звыш кiлаграма курыльных сумесяў, псiхатропныя
рэчывы, банкаўскiя пластыкавыя карткi, камп'ютарная
тэхнiка, sim-карткi i звыш 26 тысяч долараў.

Афганскае пытанне
На сустрэчы Уладзіміра Пуціна з прэзідэнтам Ісламскай Рэспублікі Афганістан
Хамідам Карзаем была агучана занепакоенасць расійскага боку магчымай нестабільнасцю ў сувязі з будучым вывадам
кааліцыйных міжнародных сіл. Прэзідэнт

 Культурная сталіца

Бяспека не за кошт іншых
Выказаліся на саміце і супраць паскоранага нарошчвання краінамі Захаду
сістэм супрацьракетнай абароны (СРА).
Дзяржавы-члены мяркуюць, што аднаба-

Эканамічны блок
На думку ўдзельнікаў мерапрыемства,
нестабільнасць сусветнай эканомікі, якая
захоўваецца, патрабуе сумесных эфектыўных дзеянняў дзяржаў — членаў ШАС
у галіне эканамічнага супрацоўніцтва.
На саміце гаварылася пра неабходнасць
паскарэння рэалізацыі праек таў, якія

НАВІНЫ

забяспечваюць пашырэнне транспартна-ка му ні ка цый ных
магчымасцяў рэгіёна, развіццё інфраструктуры, стварэнне
міжнародных мультымадальных цэнтраў лагістыкі, гандлю і
турызму, укараненне інавацыйных і энергазберагальных тэхналогій, у тым ліку з
прыцягненнем патэнцыялу дзяржаў-назіральнікаў і партнёраў па дыялогу.
Паколькі Беларусь з'яўляецца адным
з партнёраў па дыялогу гэтай арганізацыі, будзем спадзявацца на яе прыцягненне да такога кшталту праектаў. Улічваючы, што на саміце вялася гаворка і
пра стварэнне Фонду развіцця (Спецыяльнага рахунку) ШАС і Банка развіцця ШАС, у перспектыве пад падобнага
кшталту супрацоўніцтва можна будзе
знайсці і фінансаванне.
Сяргей КІЗІМА,
доктар палітычных навук.

ДВАЙНОЕ ЗАБОЙСТВА Ў ГЛУСКУ

 Спорт-тайм

МУЛЬТГОРАД МАГІЛЁЎ



ФУТБОЛ НА ФІНІШНАЙ ПРАМОЙ
«Звязда» ўзгадвае самыя
цікавыя спартыўныя падзеі,
якія адбыліся ў айчынным
спорце на мінулым тыдні.
1. Першынство краіны па
футболе выходзіць на фінішную прамую. Пасля 2-х «колаў»
каманды разбіліся на дзве шасцёркі, у якіх вызначаць прызёраў
чэмпіянату і, адпаведна, імя таго, хто пакіне вышэйшы дывізіён.
Нагадаем, што першую групу камандаў склалі БАТЭ, «Шахцёр»,
сталічнае «Дынама», «Гомель»,
«Нёман» і «Тарпеда-БелАЗ»,

а другую — «Дняпро», брэсцкае «Дынама», «Белшына», ФК
«Мінск», «Нафтан» і «Славія».
23 тур прынёс наступныя вынікі:
«Белшына» — «Славія» — 2:1,
«Мінск» — «Нафтан» — 4:0, «Дынама» (Брэст) — «Дняпро» — 0:1,
«Дынама» (Мінск) — «Гомель»
— 3:1, «Шахцёр» — «ТарпедаБелАЗ» — 1:0, «БАТЭ — «Нёман»
— 1:0. Першы радок турнірнай
табліцы па-ранейшаму займаюць
салігорцы (52 балы), на другой пазіцыі знаходзіцца БАТЭ (51 бал), а
на трэцяй — мінскае «Дынама»,

Фота Надзеі БУЖАН.

У абласным цэнтры адкрыўся ХVІ Міжнародны фестываль
анімацыйных фільмаў.
На «Анімаёўцы-2013» у Магілёве пакажуць мультфільмы
з больш чым двух дзясяткаў
краін. У гэтым спісе не толькі
блізкае замежжа, але і Францыя, Партугалія, Бельгія і іншыя краіны, нават Егіпет і
Іран.
Міжнароднае журы фестывальнага конкурсу сёлета
ўзначальвае рэжысёр, сцэнарыст, выкладчык ВГІКа, заслужаны
дзеяч культуры Расіі Леанід Носыраў, вядомы шырокай аўдыторыі
як аўтар папулярных савецкіх мультфільмаў «Вясёлая карусель»
— напрыклад, пра Антошку.
«Анімаёўка-2013» пачалася тэатралізаваным шэсцем і чырвонай
дарожкай на плошчы Зорак. У кінатэатры «Радзіма» адкрылася
выстава беларускай мастачкі Ганны Сілівончык «Казкі на палатне».
Мастачка паказала магілёўцам чароўныя сюжэты: пра анёлаў, птушак, восеньскага вожыка, каралеву, сімпатычных мядзведзяў.
— Я выбірала такія карціны, якія б былі цікавыя дзецям на
мультфестывалі, — расказала Ганна. — Мая 11-гадовая дачка
Маша з цікавасцю глядзіць розныя анімацыйныя фільмы. Мне
здаецца, што для дзяцей абавязкова трэба ствараць нешта прыгожае і разумнае, каб зацікавіць іх.
Паказы праграм мультфільмаў праходзяць не толькі ў Магілёве,
але і ў райцэнтрах вобласці. На «Анімаёўцы» адбудзецца конкурс
дзіцячай анімацыі «Я не чараўнік, я толькі вучуся». Вядучыя і героі
тэлепраграмы «Калыханка» наведаюць Магілёўскі дзіцячы дом
№ 1. У праграме фестывалю ёсць сустрэчы з «зоркамі» анімацыі і
дубляжу. Будуць і майстар-класы: напрыклад, аніматары з Арменіі
будуць вучыць рабіць модныя цяпер «пясочныя» мультфільмы.
У сераду, 18 верасня, у Магілёве падвядуць вынікі «Анімаёўкі»
і ўзнагародзяць пераможцаў творчага конкурсу.
Ілона ІВАНОВА

Мінскае «Дынама» яшчэ знаходзіцца ў пошуку сваёй лепшай гульні.

якое адстае ад другога месца на
14 ачкоў. На жаль, чарговы тур
азмрочыўся не вельмі прыемным
фактам. На выхадных быў усталяваны антырэкорд сярэдняга
наведвання заўзятарамі нашага
чэмпіянату. У сярэднім гульні наведалі 1425 гледачоў. Дагэтуль,
як сцвярджае сайт goals.by, найгоршым у гэтым плане быў другі
тур. Тады на матчы ў сярэднім
прыйшоў 1691 балельшчык.
2. Футбольная зборная Беларусі страціла ў рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі футбольных асацыяцый (ФІФА) 7 пазіцый. У вераснёвай версіі чарта
ўсіх зборных свету дружына Георгія Кандрацьева знаходзіцца на
80-м месцы. Беларусы пераганяюць Паўночную Ірландыю, Эстонію, Кітай, Канаду, але саступаюць, напрыклад, Македоніі, Гаіці,
Ямайцы. Лепшая зборная СНД
у гэтым спісе — Расія. Каманда
Фабіа Капэлы знаходзіцца на 15
месцы рэйтынгу ФІФА.
Яшчэ адна цікавая навіна
прыйшла з Беларускай федэрацыі футболу. З пасады галоўнага трэнера моладзевай зборнай
пайшоў Аляксей Вяргеенка. Замест яго з камандай працаваць
будзе экс-трэнер наваполацкага
«Нафтана» Ігар Кавалевіч.
3. Хакейнае «Дынама» прай-

грала ў чарговым паядынку
Кантынентальнай хакейнай
лігі. Гэтым разам мінчане на
сваёй пляцоўцы саступілі пражскаму «Льву» — 1:3. Адзінай
шайбай у беларускай камандзе
вызначыўся Аляксандр Паўловіч. Учора беларусы ў гасцях
сустракаліся з чарапавецкай
«Поўначсталлю». Матч завяршыўся ўжо пасля таго, як нумар
быў падпісаны ў друк. Падрабязнасці сустрэчы чытайце ў бліжэйшым нумары «Звязды».
4. Перамогай зборнай Расіі
завяршыўся чэмпіянат Еўропы
па валейболе. У фінале нашы
ўсходнія суседкі пераканаўча перамаглі гаспадынь першынства
— каманду Германіі (3:1). Нашы
дзяўчаты таксама гулялі нядрэнна. У васьмёрку лепшых не трапілі, затое ўпершыню за 15 гадоў
атрымалі вікторыю на кантынентальным першынстве і апынуліся
на выніковым 12-м месцы з 16
удзельнікаў. З лікам 3:1 беларускі
перайгралі Азербайджан. Праўда, былі таксама паражэнні ад Расіі і Харватыі, фіяска ў 1/8 фіналу
ў паядынку з турчанкамі. Аднак
сам выхад з групы для Беларусі
— гэта таксама вынік, за які трэба
падзякаваць нашай камандзе.
Тарас ШЧЫРЫ



Як паведамляюць ва ўпраўленнi iнфармацыi i грамадскiх сувязяў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, больш за год зламыснiкi дзейнiчалi ў сацыяльных сетках, на тэматычных парталах i форумах
пад нiкамi «Сваяк», «Sabakoed228», «Snoopyvip777» i былi добра
вядомыя асобам, якiя маюць дачыненне да наркабiзнесу ў Мiнску
i iншых рэгiёнах краiны. Для пастаянных клiентаў iснавала сiстэма бонусаў, злачынцы клапацiлiся пра рэпутацыю — колькасць i
якасць наркотыкаў, пунктуальнасць падчас перадачы «тавару».
Захоўвалася высокая канспiратыўнасць. Нiводзiн пакупнiк, якi
карыстаўся такiмi паслугамi, не бачыў збытчыкаў у твар. Свой
бiзнес-офiс маладыя людзi (1988 i 1991 г.н.) пастаянна мянялi.
У здымнай кватэры праваахоўнiкi знайшлi 1,256 кг курыльнай
сумесi з асаблiва небяспечным псiхатропам, 327 г парашку i
512 таблетак з аналагiчным рэчывам, 26 200 долараў, вялiкую
колькасць банкаўскiх картак, 3G-мадэмаў i sim-картак, зарэгiстраваных на чужыя прозвiшчы, некалькi электронных вагаў, мяхi
з упаковачным матэрыялам i скрынi з тытунём.
Ахвотныя набыць наркотыкi звязвалiся з пастаўшчыкамi праз
iнтэрнэт, iм указвалi электронныя кашалькi для пералiчэння грошай. Пасля аплаты называлася месца, дзе схаваны «скарб».
Устаноўлены многiя карыстальнiкi такой паслугi, сямёра з iх былi
затрыманы падчас забiрання «скарбу». У дачыненнi да асноўных
фiгурантаў, якiя былi раней не судзiмымi i нiдзе не працуюць,
заведзены крымiнальныя справы.
Святлана БАРЫСЕНКА.

У забойстве маладой жанчыны і яе дачкі, якой было 3
месяцы, абвінавачваюць сужыцеля.

ПАДЗЕІ

Увагу сусветных СМІ прыцягнула першая сустрэча лідара Расіі з прэзідэнтам
Ісламскай Рэспублікі Іран Хасанам Рухані, якога нядаўна абралі на гэту пасаду.
Варта адзначыць, што Рухані станоўча
ацаніў намаганні Расіі па сірыйскім пытанні, выказаўшы надзею на тое, што
ўдасца пазбегнуць новай вайны ў рэгіёне. У час саміту краіны — удзельніцы
ШАС таксама выказалі заклапочанасць
у сувязі з сітуацыяй вакол самога Ірана і яго ядзернай праграмы. Іх пазіцыя
заключаецца ў тым, што пагрозы прымянення ваеннай сілы і аднабаковыя

санкцыі асобных дзяржаў супраць гэтай краіны з'яўляюцца непрымальнымі.
Развіццё падзей па канфрантацыйным
сцэнарыі небяспечнае сур'ёзнымі і непрадказальнымі наступствамі як для ўсяго рэгіёна, так і для міжнароднага свету
і бяспекі ў цэлым.

ковае і неабмежаванае нарошчванне СРА
адной дзяржавай або групай дзяржаў,
без уліку інтарэсаў іншых краін, здольнае
нанесці ўрон стратэгічнай стабільнасці і
міжнароднай бяспецы. Члены ШАС настойваюць на тым, што звязаныя з гэтым
праблемы неабходна ўрэгуляваць палітыка-дыпламатычнымі намаганнямі ўсіх
зацікаўленых дзяржаў і перакананы, што
немагчыма забяспечваць уласную бяспеку за кошт бяспекі іншых. Сапраўды,
праграмы СРА Захаду здольныя разбалансаваць існуючыя сістэмы ядзернага
стрымлівання, што можа выклікаць новую
гонку ядзерных узбраенняў.

Як паведамілі ў дзяржаўным прадпрыемстве «Мінсктранс»,
гэта будуць маршру ты №54 «ДС «Кунцаўшчына» — ст. м.
«Спартыўная» са следаваннем па вуліцах Матусевіча, Жудро,
Прытыцкага з выкананнем усіх прамежкавых прыпыначных
пунктаў, і №128 «Каменная Горка-4» — ст. м. «Каменная Горка» з рухам па вуліцах Налібоцкай, Нёманскай, Казіміраўскай,
Кунцаўшчына, Прытыцкага з выкананнем усім прамежкавых
прыпыначных пунктаў. А вось у зваротным кірунку абодва гэтыя аўтобусныя маршруты падвозіць пасажыраў не будуць.
Сяргей РАСОЛЬКА.

«SABAKOED228» БОЛЬШ НЕ ПРАДАЕ
НЕБЯСПЕЧНЫ ПСIХАТРОП

Жыхарку Глуска 1982 года нараджэння і яе маленькую дачку
амаль тыдзень шукала міліцыя. Яшчэ ад 7 верасня іх месцазнаходжанне было не вядома. Яе фотаздымак паказвалі па
абласным тэлебачанні з аб'явай аб пошуку. Жанчына была ў
дэкрэтным водпуску і часова не працавала. Між тым міліцыя
правярала дачыненне да знікнення маці з дзіцем сужыцеля.
Цяпер на брыфінгу для журналістаў ва УУС Магілёўскага аблвыканкама пракаментавалі вынікі аператыўна-следчай
працы, якія шакіруюць. Выяўлена, што сужыцель жанчыны ў
сварцы забіў іх, пасля чаго вывез на аўтамабілі целы і закапаў
паблізу вёскі Хвастовічы. Мужчына арыштаваны і прызнаўся ва
ўчыненым асабліва цяжкім злачынстве. Вядома, што ён 1985
года нараджэння і працаваў у банку. Сварыўся ён з жанчынай
якраз з-за дзіцяці: яна мела намер падаць у суд на ўстанаўленне бацькоўства. У забітай глусчанкі ёсць яшчэ двое дзяцей,
яны цяпер засталіся без маці.
Алена КАЗЛОВА.

ТУРУХТАНЫ ПАД ПРЫЦЭЛАМ
Паблізу вёскі Сітніца Лунінецкага раёна работнікі Мікашэвіцкай міжрайінспекцыі затрымалі работніка мясцовага рыбгаса. І было за што.

ФАКТЫ

Пазіцыя па Іране

Афганістана адзначыў, што па пытанні
бяспекі ўзброеных сіл Афганістана краіна
мае патрэбу ў дапамозе Расійскай Федэрацыі і просіць, каб Расія падтрымлівала
і дапамагала Афганістану.
Цікава, што Хамід Карзай паведаміў, што адзін з ключавых кандыдатаў
на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане знаходзіцца тут жа ў зале, і
выказаў сваю ўпэўненасць у тым, што
новы прэзідэнт Афганістана таксама будзе падтрымліваць стасункі з Расійскай
Федэрацыяй. У дэкларацыі па выніках
саміту прагучала: «Дзяржавы-члены
выступаюць за пабудову ў Афганістане
незалежнай, нейтральнай, мірнай, працвітаючай краіны, свабоднай ад тэрарызму і нарказлачыннасці».

— Дазваляецца здабываць гусей (белалобага, гуменніка
і шэрых), канадскую казарку — любога полу і ўзросту, —
паведаміў «Звяздзе» старшы дзяржаўны інспектар Мінскай
абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету
Вадзім Варабей. — Згодна з Правіламі вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання, дазволена здабыча трафеяў у
светлы час сутак зброевым спосабам з падыходу, з засады,
з падвабліваннем, з пад'езду з маламерных суднаў (без рухавіка ці з непрацуючым рухавіком). Можна выкарыстоўваць
гладкаствольную паляўнічую зброю і патроны са шротам. А
для пошуку і падачы здабытай дзічыны дапускаецца выкарыстанне паляўнічых сабак: тэр'ераў, таксаў, выжлаў, спаніэляў,
рэтрывераў, водных сабак. Таксама дазваляецца паляваць
бяззброевым спосабам — з лоўчымі птушкамі.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Учора Нацыянальны банк увёў у абарачэнне 3 сярэбраныя памятныя манеты серыі «Задыякальны гараскоп»
— «Шалі (Lіbra)», «Стралец (Sagіttarіus)» і «Скарпіён
(Scorpіo)», паведамляе ўпраўленне інфармацыі і грамадскіх сувязяў галоўнага банка краіны.

ТРЫНАЦЦАТЫ САМІТ
13 верасня 2013 года ў горадзе Бішкеку прайшло пасяджэнне Савета
кіраўнікоў дзяржаў — членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва
(ШАС). Гэты саміт стаў трынаццатым, і тое, што ён праводзіўся на тэрыторыі адной з самых маленькіх краін-удзельніц — Кыргызстана — не паўплывала на парадак дня і прынятыя рашэнні, многія з якіх былі дастаткова
важнымі. У прыватнасці, быў ухвалены План дзеянняў на 2013—2017 гады
па рэалізацыі палажэнняў Дагавора аб доўгатэрміновым добрасуседстве,
дружбе і супрацоўніцтве паміж дзяржавамі—членамі ШАС.

Пры гэтым у прэс-службе ведамства папрасілі заяўнікаў накіроўваць паведамленні ў адпаведнасці з кампетэнцыяй Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз. Нагадаем, што эксперты
праводзяць судова-медыцынскія і судова-псіхіятрычныя экспертызы: па крымінальных і грамадзянскіх справах; справах аб
адміністрацыйных правапарушэннях; справах, звязаных з ажыццяўленнем прадпрымальніцкай і іншай гаспадарчай дзейнасцю;
матэрыялах праверак па заявах аб злачынствах. Акрамя таго,
даследуюць матэрыялы дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць дазнанне, аператыўна-вышуковую і кантрольную дзейнасць. Пацвярджэнне адпаведнасці службовай і грамадзянскай
зброі і боепрыпасаў патрабаванням тэхнічных нарматыўных
прававых актаў у вобласці тэхнічнага нармавання і стандартызацыі таксама адносіцца да сферы дзейнасці Дзяржаўнага
камітэта судовых экспертыз.
Надзея ПАЎЛАВА.

ПАЛЯВАННЕ: З ПТУШКАМІ — НА ПТУШАК

ПАДЗЕІ

 Хлеб і да хлеба

ФАКТЫ

2

НАДЗЁННАЕ

Мужчына незаконна здабыў восем птушак, у тым ліку двух
турухтанаў. Гэта від, які занесены ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. У парушальніка канфіскаваны тры паляўнічыя
стрэльбы і боепрыпасы да іх.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ПРАФЕСІЙНЫ НЮХ
У Рэспубліканскім пункце пропуску «Церахоўка» пры праверцы пасажырскага цягніка «Санкт-Пецярбург — Днепрапятроўск» службова-вышуковы сабака паказаў на магчымую наяўнасць наркатычных рэчываў у адным з купэ.
Пры аглядзе ў асабістых рэчах 20-гадовага жыхара горада
Апатыты Мурманскай вобласці былі выяўлены два няправільнай
формы кубікі цвёрдага рэчыва цёмна-зялёнага колеру. Рэчыва
было накіравана на экспертызу. Паводле заключэння экспертаў,
грамадзянін Расіі перавозіў гашыш. Заведзена крымінальная
справа па прыкметах злачынства, прадугледжанага артыкулам
аб кантрабандзе. Мужчына знаходзіцца ў ізалятары часавага
ўтрымання. У прэс-групе Гомельскай мытні паведамілі, што той
жа сабака вясной у гэтым жа цягніку ўжо знаходзіў наркотыкі.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

