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ДЗЯР ЖКА МІ ТЭТ СУ ДО ВЫХ ЭКС ПЕР ТЫЗ 
ПРЫ МАЕ ЭЛЕКТ РОН НЫЯ ЗВА РО ТЫ

У цэнт раль ным апа ра це Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых 
экс пер тыз ство ра на афі цый ная элект рон ная паш то вая 
скры ня. Ця пер як фі зіч ныя, так і юры дыч ныя асо бы 
мо гуць на кі роў ваць свае зва ро ты на элект рон ны ад рас 
sudexpertіza@sudmed.by.

Пры гэ тым у прэс-служ бе ве дам ства па пра сі лі за яў ні каў на-
кі роў ваць па ве дам лен ні ў ад па вед нас ці з кам пе тэн цы яй Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз. На га да ем, што экс пер ты 
пра вод зяць су до ва-ме ды цын скія і су до ва-псі хі ят рыч ныя экс-
пер ты зы: па кры мі наль ных і гра ма дзян скіх спра вах; спра вах аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях; спра вах, звя за ных з ажыц-
цяў лен нем прад пры маль ніц кай і ін шай гас па дар чай дзей нас цю; 
ма тэ ры я лах пра ве рак па за явах аб зла чын ствах. Акра мя та го, 
да сле ду юць ма тэ ры я лы дзяр жаў ных ор га наў, якія ажыц цяў-
ля юць да знан не, апе ра тыў на-вы шу ко вую і кант роль ную дзей-
насць. Па цвяр джэн не ад па вед нас ці служ бо вай і гра ма дзян скай 
зброі і бо еп ры па саў па тра ба ван ням тэх ніч ных нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў у воб лас ці тэх ніч на га нар ма ван ня і стан дар-
ты за цыі так са ма ад но сіц ца да сфе ры дзей нас ці Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та су до вых экс пер тыз.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

ПА ЛЯ ВАН НЕ: З ПТУШ КА МІ — НА ПТУ ШАК
З трэ цяй су бо ты ве рас ня, якая сё ле та пры па дае на 
21-е, па дру гую ня дзе лю снеж ня — 8-га — у кра і не бу-
дзе да зво ле на па ля ван не на пту шак.

— Да зва ля ец ца зда бы ваць гу сей (бе ла ло ба га, гу мен ні ка 
і шэ рых), ка над скую ка зар ку — лю бо га по лу і ўзрос ту, — 
па ве да міў «Звяз дзе» стар шы дзяр жаў ны ін спек тар Мін скай 
аб лас ной ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту 
Ва дзім Ва ра бей. — Згод на з Пра ві ла мі вя дзен ня па ляў ні-
чай гас па дар кі і па ля ван ня, да зво ле на зда бы ча тра фе яў у 
свет лы час су так збро е вым спо са бам з па ды хо ду, з за са ды, 
з пад ваб лі ван нем, з пад' ез ду з ма ла мер ных суд наў (без ру-
ха ві ка ці з не пра цу ю чым ру ха ві ком). Мож на вы ка рыс тоў ваць 
глад ка стволь ную па ляў ні чую зброю і па тро ны са шро там. А 
для по шу ку і па да чы зда бы тай дзі чы ны да пус ка ец ца вы ка ры-
стан не па ляў ні чых са бак: тэр' е раў, так саў, вы жлаў, спа ні э ляў, 
рэ тры ве раў, вод ных са бак. Так са ма да зва ля ец ца па ля ваць 
бяз збро е вым спо са бам — з лоў чы мі птуш ка мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СЯ РЭБ РА НЫЯ ШАЛІ
Учо ра На цы я наль ны банк увёў у аба ра чэн не 3 ся рэб ра-
ныя па мят ныя ма не ты се рыі «За дыя каль ны га ра скоп» 
— «Ша лі (Lіbra)», «Стра лец (Sagіttarіus)» і «Скар пі ён 
(Scorpіo)», па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра-
мад скіх су вя зяў га лоў на га бан ка кра і ны.

Кож ная ма не та мае на мі нал 20 руб лёў, про бу спла ву 925, 
ма су 28,28 гра ма, дыя метр 38,61 мі лі мет ра. 

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ДАМБ РОЎ КА СТА НЕ БЛІ ЖЭЙ
У но вых ста ліч ных мік ра ра ё нах Дамб роў ка і Ка мен ная 
Гор ка з 16 ве рас ня па буд ных днях у ра ніш ні час пік бу дзе 
ар га ні за ва на пра ца но вых аў то бус ных марш ру таў.

Як па ве да мі лі ў дзяр жаў ным прад пры ем стве «Мінск транс», 
гэ та бу дуць марш ру ты №54 «ДС «Кун цаў шчы на» — ст. м. 
«Спар тыў ная» са сле да ван нем па ву лі цах Ма ту се ві ча, Жуд ро, 
Пры тыц ка га з вы ка нан нем усіх пра меж ка вых пры пы нач ных 
пунк таў, і №128 «Ка мен ная Гор ка-4» — ст. м. «Ка мен ная Гор-
ка» з ру хам па ву лі цах На лі боц кай, Нё ман скай, Ка зі мі раў скай, 
Кун цаў шчы на, Пры тыц ка га з вы ка нан нем усім пра меж ка вых 
пры пы нач ных пунк таў. А вось у зва рот ным кі рун ку абод ва гэ-
тыя аў то бус ныя марш ру ты пад во зіць па са жы раў не бу дуць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«SABAKOED228» БОЛЬШ НЕ ПРА ДАЕ 
НЕ БЯС ПЕЧ НЫ ПСI ХА ТРОП

У Мiн ску за тры ма ны ар га нi за та ры ап то вай сет кi па рас-
паў сюдж ван нi нар ко ты каў праз iн тэр нэт. У iх кан фiс ка-
ва на звыш кi ла гра ма ку рыль ных су ме сяў, псi ха троп ныя 
рэ чы вы, бан каў скiя плас ты ка выя карт кi, кам п'ю тар ная 
тэх нi ка, sim-карт кi i звыш 26 ты сяч до ла раў.

Як па ве дам ля юць ва ўпраў лен нi iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя-
зяў Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў, больш за год зла мыс нi кi дзей-
нi ча лi ў са цы яль ных сет ках, на тэ ма тыч ных пар та лах i фо ру мах 
пад нi ка мi «Сва як», «Sabakoed228», «Snoopyvip777» i бы лi доб ра 
вя до мыя асо бам, якiя ма юць да чы нен не да нар ка бiз не су ў Мiн ску 
i iн шых рэ гi ё нах кра i ны. Для па ста ян ных клi ен таў iс на ва ла сiс тэ-
ма бо ну саў, зла чын цы кла па цi лi ся пра рэ пу та цыю — коль касць i 
якасць нар ко ты каў, пунк ту аль насць пад час пе ра да чы «та ва ру». 
За хоў ва ла ся вы со кая кан спi ра тыў насць. Нi во дзiн па куп нiк, якi 
ка рыс таў ся та кi мi па слу га мi, не ба чыў збыт чы каў у твар. Свой 
бiз нес-офiс ма ла дыя лю дзi (1988 i 1991 г.н.) па ста ян на мя ня лi. 
У здым най ква тэ ры пра ва ахоў нi кi знай шлi 1,256 кг ку рыль най 
су ме сi з асаб лi ва не бяс печ ным псi ха тро пам, 327 г па раш ку i 
512 таб ле так з ана ла гiч ным рэ чы вам, 26 200 до ла раў, вя лi кую 
коль касць бан каў скiх кар так, 3G-ма дэ маў i sim-кар так, за рэ гiст-
ра ва ных на чу жыя проз вi шчы, не каль кi элект рон ных ва гаў, мя хi 
з упа ко вач ным ма тэ ры я лам i скры нi з ты ту нём.

Ах вот ныя на быць нар ко ты кi звяз ва лi ся з па стаў шчы ка мi праз 
iн тэр нэт, iм указ ва лi элект рон ныя ка шаль кi для пе ра лi чэн ня гро-
шай. Пас ля апла ты на зы ва ла ся мес ца, дзе сха ва ны «скарб». 
Уста ноў ле ны мно гiя ка рыс таль нi кi та кой па слу гi, ся мё ра з iх бы лi 
за тры ма ны пад час за бi ран ня «скар бу». У да чы нен нi да асноў ных 
фi гу ран таў, якiя бы лi ра ней не су дзi мы мi i нi дзе не пра цу юць, 
за ве дзе ны кры мi наль ныя спра вы.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ДВАЙ НОЕ ЗА БОЙ СТВА Ў ГЛУС КУ
У за бой стве ма ла дой жан чы ны і яе дач кі, якой бы ло 3 
ме ся цы, аб ві на вач ва юць су жы це ля.

Жы хар ку Глус ка 1982 го да на ра джэн ня і яе ма лень кую дач ку 
амаль ты дзень шу ка ла мі лі цыя. Яшчэ ад 7 ве рас ня іх мес ца-
зна хо джан не бы ло не вя до ма. Яе фо та зды мак па каз ва лі па 
аб лас ным тэ ле ба чан ні з аб' явай аб по шу ку. Жан чы на бы ла ў 
дэ крэт ным вод пус ку і ча со ва не пра ца ва ла. Між тым мі лі цыя 
пра вя ра ла да чы нен не да знік нен ня ма ці з дзі цем су жы це ля.

Ця пер на бры фін гу для жур на ліс таў ва УУС Ма гі лёў ска-
га абл вы кан ка ма пра ка мен та ва лі вы ні кі апе ра тыў на-след чай 
пра цы, якія ша кі ру юць. Вы яў ле на, што су жы цель жан чы ны ў 
свар цы за біў іх, пас ля ча го вы вез на аў та ма бі лі це лы і за ка паў 
па блі зу вёс кі Хвас то ві чы. Муж чы на арыш та ва ны і пры знаў ся ва 
ўчы не ным асаб лі ва цяж кім зла чын стве. Вя до ма, што ён 1985 
го да на ра джэн ня і пра ца ваў у бан ку. Сва рыў ся ён з жан чы най 
як раз з-за дзі ця ці: яна ме ла на мер па даць у суд на ўста наў-
лен не баць коў ства. У за бі тай глус чан кі ёсць яшчэ двое дзя цей, 
яны ця пер за ста лі ся без ма ці.

Але на КАЗ ЛО ВА.

ТУ РУХ ТА НЫ ПАД ПРЫ ЦЭ ЛАМ
Па блі зу вёс кі Сіт ні ца Лу ні нец ка га ра ё на ра бот ні кі Мі ка-
шэ віц кай між рай інс пек цыі за тры ма лі ра бот ні ка мяс цо-
ва га рыб га са. І бы ло за што.

Муж чы на не за кон на зда быў во сем пту шак, у тым лі ку двух 
ту рух та наў. Гэ та від, які за не се ны ў Чыр во ную кні гу Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь. У па ру шаль ні ка кан фіс ка ва ны тры па ляў ні чыя 
стрэль бы і бо еп ры па сы да іх.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРА ФЕ СІЙ НЫ НЮХ
У Рэс пуб лі кан скім пунк це про пус ку «Це ра хоў ка» пры пра-
вер цы па са жыр ска га цяг ні ка «Санкт-Пе цяр бург — Днеп ра-
пят роўск» служ бо ва-вы шу ко вы са ба ка па ка заў на маг чы-
мую на яў насць нар ка тыч ных рэ чы ваў у ад ным з ку пэ.

Пры агля дзе ў аса біс тых рэ чах 20-га до ва га жы ха ра го ра да 
Апа ты ты Мур ман скай воб лас ці бы лі вы яў ле ны два ня пра віль най 
фор мы ку бі кі цвёр да га рэ чы ва цём на-зя лё на га ко ле ру. Рэ чы ва 
бы ло на кі ра ва на на экс пер ты зу. Па вод ле за клю чэн ня экс пер таў, 
гра ма дзя нін Ра сіі пе ра во зіў га шыш. За ве дзе на кры мі наль ная 
спра ва па пры кме тах зла чын ства, пра ду гле джа на га ар ты ку лам 
аб кант ра бан дзе. Муж чы на зна хо дзіц ца ў іза ля та ры ча са ва га 
ўтры ман ня. У прэс-гру пе Го мель скай мыт ні па ве да мі лі, што той 
жа са ба ка вяс ной у гэ тым жа цяг ні ку ўжо зна хо дзіў нар ко ты кі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

«Звяз да» ўзгад вае са мыя 
ці ка выя спар тыў ныя па дзеі, 
якія ад бы лі ся ў ай чын ным 
спор це на мі ну лым тыд ні.

1. Пер шын ство кра і ны па 
фут бо ле вы хо дзіць на фі ніш-
ную пра мую. Пас ля 2-х «ко лаў» 
ка ман ды раз бі лі ся на дзве шас-
цёр кі, у якіх вы зна чаць пры зё раў 
чэм пі я на ту і, ад па вед на, імя та-
го, хто па кі не вы шэй шы ды ві зі ён. 
На га да ем, што пер шую гру пу ка-
ман даў скла лі БА ТЭ, «Шах цёр», 
ста ліч нае «Ды на ма», «Го мель», 
«Нё ман» і «Тар пе да-Бе лАЗ», 

а дру гую — «Дняп ро», брэсц-
кае «Ды на ма», «Бел шы на», ФК 
«Мінск», «Наф тан» і «Сла вія». 
23 тур пры нёс на ступ ныя вы ні кі: 
«Бел шы на» — «Сла вія» — 2:1, 
«Мінск» — «Наф тан» — 4:0, «Ды-
на ма» (Брэст) — «Дняп ро» — 0:1, 
«Ды на ма» (Мінск) — «Го мель» 
— 3:1, «Шах цёр» — «Тар пе да-
БелАЗ» — 1:0, «БА ТЭ — «Нё ман» 
— 1:0. Пер шы ра док тур нір най 
таб лі цы па-ра ней ша му зай ма юць 
са лі гор цы (52 ба лы), на дру гой па-
зі цыі зна хо дзіц ца БА ТЭ (51 бал), а 
на трэ цяй — мін скае «Ды на ма», 

якое ад стае ад дру го га мес ца на 
14 ач коў. На жаль, чар го вы тур 
азмро чыў ся не вель мі пры ем ным 
фак там. На вы хад ных быў уста-
ля ва ны ан ты рэ корд ся рэд ня га 
на вед ван ня заў зя та ра мі на ша га 
чэм пі я на ту. У ся рэд нім гуль ні на-
ве да лі 1425 гле да чоў. Да гэ туль, 
як сцвяр джае сайт goals.by, най-
гор шым у гэ тым пла не быў дру гі 
тур. Та ды на мат чы ў ся рэд нім 
прый шоў 1691 ба лель шчык.

2. Фут боль ная збор ная Бе-
ла ру сі стра ці ла ў рэй тын гу Між-
на род най фе дэ ра цыі фут боль-
ных аса цы я цый (ФІ ФА) 7 па зі-
цый. У ве рас нё вай вер сіі чар та 
ўсіх збор ных све ту дру жы на Ге-
ор гія Кан драць е ва зна хо дзіц ца на 
80-м мес цы. Бе ла ру сы пе ра га ня-
юць Паў ноч ную Ір лан дыю, Эс то-
нію, Кі тай, Ка на ду, але са сту па-
юць, напрыклад,  Ма ке до ніі, Га і ці, 
Ямай цы. Леп шая збор ная СНД 
у гэ тым спі се — Ра сія. Ка ман да 
Фа біа Ка пэ лы зна хо дзіц ца на 15 
мес цы рэй тын гу ФІ ФА.

Яшчэ ад на ці ка вая на ві на 
прый шла з Бе ла рус кай фе дэ ра-
цыі фут бо лу. З па са ды га лоў на-
га трэ не ра мо ла дзе вай збор най 
пай шоў Аляк сей Вяр ге ен ка. За-
мест яго з ка ман дай пра ца ваць 
бу дзе экс-трэ нер на ва по лац ка га 
«Наф та на» Ігар Ка ва ле віч.

3. Ха кей нае «Ды на ма» прай-

грала ў чар го вым па ядын ку 
Кан ты нен таль най ха кей най 
лі гі. Гэ тым ра зам мін ча не на 
сва ёй пля цоў цы са сту пі лі пра-
жска му «Льву» — 1:3. Адзі най 
шай бай у бе ла рус кай ка ман дзе 
вы зна чыў ся Аляк сандр Паў ло-
віч. Учо ра бе ла ру сы ў гас цях 
су стра ка лі ся з ча ра па вец кай 
«Поў на чстал лю». Матч за вяр-
шыў ся ўжо пас ля та го, як ну мар 
быў пад пі са ны ў друк. Пад ра бяз-
нас ці су стрэ чы чы тай це ў блі-
жэй шым ну ма ры «Звяз ды».

4. Пе ра мо гай збор най Ра сіі 
за вяр шыў ся чэм пі я нат Еў ро пы 
па ва лей бо ле. У фі на ле на шы 
ўсход нія су сед кі пе ра ка наў ча пе-
ра маг лі гас па дынь пер шын ства 
— ка ман ду Гер ма ніі (3:1). На шы 
дзяў ча ты так са ма гу ля лі ня дрэн-
на. У вась мёр ку леп шых не тра-
пі лі, за тое ўпер шы ню за 15 га доў 
атры ма лі вік то рыю на кан ты нен-
таль ным пер шын стве і апы ну лі ся 
на вы ні ко вым 12-м мес цы з 16 
удзель ні каў. З лі кам 3:1 бе ла рус кі 
пе рай гра лі Азер бай джан. Праў-
да, бы лі так са ма па ра жэн ні ад Ра-
сіі і Хар ва тыі, фі яс ка ў 1/8 фі на лу 
ў па ядын ку з тур чан ка мі. Ад нак 
сам вы хад з гру пы для Бе ла ру сі 
— гэ та так са ма вы нік, за які трэ ба 
па дзя ка ваць на шай ка ман дзе.

Та рас ШЧЫ РЫ
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Спорт-таймСпорт-тайм  ��

ФУТ БОЛ НА ФІ НІШ НАЙ ПРА МОЙ

Мін скае «Ды на ма» яшчэ зна хо дзіц ца ў по шу ку сва ёй леп шай гуль ні.
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Хлеб і да хлебаХлеб і да хлеба  ��

НА БРЭСТ ЧЫ НЕ 
АД СВЯТ КА ВА ЛІ 

АБ ЛАС НЫЯ «ДА ЖЫН КІ»
Ля ха ві чы змя ні лі ся да не па зна валь нас ці. Да гэ та га ча су 
адзін з са мых ад да ле ных рай цэнт раў быў ад ным з са мых 
не вы раз ных у пла не сва ёй знеш нас ці і доб ра ўпа рад ка ван ня. 
100 міль яр даў руб лёў, вы дат ка ва ныя з аб лас но га бюд жэ ту 
на пад рых тоў ку «Да жы нак», і руп лі выя ра бо чыя ру кі зра бі лі 
сваю спра ву. Го рад па ма ла дзеў і па ха ра шэў. Асаб лі ва ра-
да ва ла мност ва кве так; раз на стай ныя, з гус там зроб ле ныя 
клум бы яр кі мі во сень скі мі фар ба мі ўзні ма лі на строй.

Ну і вя до ма, ві до вішч нае шэс це пра цаў ні коў вёс кі, мност ва ар-
тыс таў у яр кіх на цы я наль ных кас цю мах, а так са ма пес ні, тан цы, 
ка ра ваі з но ва га хле ба — ледзь не ў кож най па лат цы ганд лё вых 
ра доў. Усё гэ та тра ды цый ныя эле мен ты га лоў на га свя та ўра джаю, 
якія вы зна ча юць яго сут насць. А яшчэ тра ды цы яй ста ла ад кры ваць 
пад час свят ка ван ня но выя аб' ек ты аль бо тыя, што пе ра жы лі поў ную 
рэ кан струк цыю. Так бы ло і з кі на тэ ат рам «Каст рыч нік», ад яко га, 
па вод ле слоў бу даў ні коў, за ста лі ся ад ны сце ны. Усё ас тат няе атры-
ма ла но вую фор му і но вую на чын ку. І ця пер у Ля ха ві чах ёсць су час ны 
аб' ект куль ту ры з пра стор най і стыль най гля дзель най за лай. Та му не 
грэх бы ло пе ра рэ заць чыр во ную сту жач ку і па він ша ваць мес ці чаў з 
ад крыц цём но вай су час най уста но вы, што і зра біў стар шы ня абл вы-
кан ка ма Кан стан цін СУ МАР. Гу бер на тар так са ма на ве даў га рад скі 
ста ды ён, які лі та раль на не па знаць пас ля ра мон ту і аб наў лен ня.

Ну а пад вя дзен не вы ні каў убор кі ўра джаю — так са ма тра ды-
цый ны эле мент «Да жы нак». Пе ра да ві кі атрым лі ва юць за слу жа-
ныя ўзна га ро ды і па ша ну, зда бы тую ня лёг кай пра цай хле ба ро ба. 
Сё ле та аг ра рыі рэ гі ё на спра ца ва лі па спя хо ва. Агуль ная ва га 
аб лас но га «ка ра вая» скла ла 1 міль ён 70 ты сяч тон, а з улі кам 
ура джаю ку ку ру зы ча ка ец ца 1 міль ён 400 ты сяч тон. Пру жан-
скі, Бя ро заў скі, Ба ра на віц кі ра ё ны ста лі пе ра мож ца мі аб лас но га 
спа бор ніц тва на ўбор цы ўра джаю збож жа вых і зер не ба бо вых 
куль тур. Пе ра мож ца мі ся род сель ска гас па дар чых ар га ні за цый 
пры зна ны: СВК «Да ра пе е ві чы» Ма ла рыц ка га ра ё на, СВК «Фя-
дор скі» Сто лін ска га ра ё на, СВК «Ля ха віц кі» Ля ха віц ка га ра ё на. 
Са мую вы со кую ўра джай насць на сва іх па лет ках атры ма ла ААТ 
«Алек санд рыя-Аг ра» Ка мя нец ка га ра ё на.

Пе ра мож ца мі спа бор ніц тва ся род кам бай не раў ста лі Сяр гей і 
Аляк сандр Ра ма но ві чы з СВК «Ві нец» Бя ро заў ска га ра ё на, Дзміт-
рый і Ба рыс Ку лі кі з СВК «Імя нін скі» Дра гі чын ска га ра ё на, а 
так са ма Сяр гей Ка лю ціч і Мац вей Мац ке віч з СВК «Два рэц кі» 
Лу ні нец ка га ра ё на.

— Ужо вось мы раз за пар мы атрым лі ва ем больш за міль ён тон 
збож жа, — ска заў у сва ёй пра мо ве кі раў нік воб лас ці Кан стан цін 
Су мар, — гэ та вы нік за ха ван ня вы со кай тэх на ла гіч най дыс цып лі-
ны і кар пат лі вай пра цы. Ка лі і да лей бу дзем іс ці па шля ху без да-
кор на га за ха ван ня тэх на ло гій, атры ма ем яшчэ больш.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

Яшчэ ты дзень та му, зда ва ла ся, лёс Сі-
рыі прад вы зна ча ны і вось-вось пач нец-
ца ін тэр вен цыя між на род най ка а лі цыі. 
Ад нак за мест гэ та га адзін з за ва да та-
раў уз бро е на га ўмя шан ня ЗША (у асо бе 
прэ зі дэн та Ба ра ка Аба мы) узяў паў зу. 
Гэ та звя за на з тым, што пер ша па чат-
ко вы план ін тэр вен цыі, рас пра ца ва ны 
ва ен на-па лі тыч ным кі раў ніц твам ЗША 
на ча ле са стар шы нёй Аб' яд на на га ка-
мі тэ та на чаль ні каў шта боў ЗША Мар ці-
нам Дэмп сі, стаў част ко ва не ак ту аль-
ным. Ка манд ны цэнтр апе ра цыі быў 
раз гор ну ты ў ста лі цы Іар да ніі Ама не, 
а ка ман да ваць апе ра цы яй па ві нен быў 
аме ры кан скі бры гад ны ге не рал Джон 
Уайт, удзель нік ува рван няў у Аф га-
ні стан, Ірак і Лі вію. Пры гэ тым удзел 
ЗША ў ін тэр вен цыі па ві нен быў аб ме-
жа вац ца толь кі агуль най ка ар ды ну ю-
чай ро ляй.

Пер ша па чат ко ва план апе ра цыі су-
праць Сі рыі пра ду гледж ваў, што ўзбро е-
ныя сі лы ЗША, Фран цыі, Вя лі ка бры та ніі, 
Са удаў скай Ара віі і Аб' яд на ных Араб скіх 
Эмі ра таў уста лю юць бес пі лот ную зо ну 
над цэнт раль най і паўд нё вай част ка мі 
Сі рыі, якія пры мы ка юць да мя жы з Іар-
да ні яй. Пры гэ тым пад трым ку з па вет-
ра па ві нен быў ака заць Із ра іль. Да лей 
пла на ва ла ся ства рыць 40-кі ла мет ро вую 
бу фер ную зо ну, па чы на ю чы ад іар дан-
скай мя жы і аж да за ход няй і паўд нё вай 
ус кра ін Да мас ка. Гэ тую зо ну па він ны 
бы лі ўтрым лі ваць ка ля 3 ты сяч сі рый-
скіх паў стан цаў, якія скла да юц ца з прад-
стаў ні коў ара ба моў най эт на кан фе сій най 
гру пы дру заў. Яны прай шлі па пя рэд нюю 
пад рых тоў ку ў спе цы яль ных ва ен ных ла ге-
рах на тэ ры то рыі Іар да ніі, пад кі раў ніц твам 
аме ры кан скіх ва ен ных ін струк та раў і су пра-
цоў ні каў ЦРУ. На ступ ным кро кам па він на 
бы ло стаць аб' яў лен не сі рый ска га го ра да 
Дэ раа ста лі цай «вы зва ле най» Сі рыі.

Эд вард Сноў дэн і пры чы на 
паў зы з бо ку ЗША

Ад нак ЗША бы лі вы му ша ны ўзяць паў зу 
ў су вя зі з тым, што іх га лоў ныя са юз ні кі па 
НА ТА, перш за ўсё Вя лі ка бры та нія і Гер ма-
нія, ад мо ві лі ся ад удзе лу ў ін тэр вен цыі без 
санк цыі Са ве та Бяс пе кі ААН. Так са ма пра 
сваё не жа дан не ўдзель ні чаць у ін тэр вен цыі 
вы ка заў і Із ра іль, які асце ра га ец ца ра кет ных 
уда раў з бо ку Іра на ў вы пад ку свай го ўдзе лу 
ў апе ра цыі. Та кім чы нам, пер ша па чат ко вы 
план, які пра ду гледж вае шы ро кае ўцяг ван не 
са юз ні каў ЗША па НА ТА ў сі рый скі кан флікт, 
не апраў даў ся бе. Адзі най на таў скай кра і-
най, якая з са ма га па чат ку ак тыў на рва ла ся 
ў бой су праць Ба ша ра Аса да, за ста ва ла ся 
Фран цыя — адзін з га лоў ных іні цы я та раў 
ін тэр вен цыі ў Лі вію.

І хоць дэ марш аме ры кан скіх са юз ні каў 
па НА ТА вы клі ка ны іх скеп сі сам ад нос на 
прад' яў ле ных між на род най су поль нас ці до-
ка заў пры мя нен ня хі міч най зброі Ба ша рам 
Аса дам, алею ў агонь так са ма пад ліў экс-су-
пра цоў нік Аген цтва на цы я наль най бяс пе кі 

ЗША Эд вард Сноў дэн, які апуб лі ка ваў ін-
фар ма цыю пра тое, што ЗША піль на со чаць 
за сва і мі са юз ні ка мі па Аль ян су, перш за 
ўсё, за Гер ма ні яй і Вя лі ка бры та ні яй. Спра ва 
Сноў дэ на на огул вель мі іс тот на паў плы ва ла 
і яшчэ паў плы вае на аме ры ка на-еў ра пей-
скія ад но сі ны. І та му не да вер, спра ва ка ва ны 
апуб лі ка ва най Сноў дэ нам ін фар ма цы яй аб 
са чэн ні за са юз ні ка мі, без умоў на, стаў эк-
стра па ля вац ца і на пы тан не аб ін тэр вен цыі ў 
Сі рыю. Між ін шым, кі раў нік Еў ра ка мі сіі Жа зэ 
Ма ну эль Ба ро зу ўжо зра біў за яву пад час са-
мі ту G20, які пра хо дзіў у Санкт-Пе цяр бур гу, 
згод на з якім ЕС вы сту пае за па лі тыч нае 
ўрэ гу ля ван не сі рый ска га кан флік ту.

Да рэ чы, ме на ві та пад час са мі ту G20 у 
Санкт-Пе цяр бур гу прай шлі чар го выя кан-
струк тыў ныя кан суль та цыі па сі рый скім пы-
тан ні па між прэ зі дэн та мі ЗША і Ра сіі, якія 
ад зна чы лі пе ра ход да но вай стра тэ гіі па сі-
рый скім урэ гу ля ван ні.

Не каль кі пры чын зме ны 
стра тэ гіі па Сі рыі

Іс нуе не каль кі важ кіх пры чын, з-за якіх 
ЗША вы ра шы лі змя ніць сваю стра тэ гію па 
Сі рыі.

Па-пер шае, гэ та звя за на з тым, што 
сі рый скія паў станц кія сі лы вель мі моц на 
раз' яд на ны. Га лоў ны мі гуль ца мі з'яў ля юц-
ца Сі рый ская сва бод ная ар мія (яд ро прад-
стаў ле на сі рый скі мі ва ен ны мі-дэ зер ты ра мі), 
ар га ні за цы я мі бра тоў-му суль ман (пад трым-
лі ва ец ца Ка та рам), ра ды каль ны мі іс ла місц-
кі мі су пол ка мі, афі ля ва ны мі з «Аль-Ка і дай» 
(гэ та, перш за ўсё, «Джаб хат Ан-Нус ра» і 
«Іс лам ская дзяр жа ва ў Іра ку аль-Шам», якія 
пад трым лі ва юц ца Са удаў скай Ара ві яй). Яны 
не вы сту па юць адзі ным фрон там, больш за 
тое, гэ тыя гру пы па ча лі вес ці жорст кую ба-
раць бу ад на з ад ной. Да та го ж прад стаў ні кі 
«Джаб хат Ан-Нус ра» і «Іс лам скай дзяр жа вы 
ў Іра ку аль-Шам», най больш ра ды каль ных 
і ва яў ні чых су по лак «Аль-Ка і ды», не ад на-
ра зо ва бы лі за ўва жа ны ў эт на кан фе сій ных 
чыст ках, вы ні кам якіх ста ла зні шчэн не на-
сель ніц тва не каль кіх курд скіх і хрыс ці ян скіх 
вё сак. Больш за тое, ме та ды вя дзен ня вай-
ны гру поў кай «Іс лам ская дзяр жа ва ў Іра ку 
аль-Шам» на столь кі жорст кія, што на ват 
не ка то рыя ра ды каль ныя гру пы, та кія, як, 
на прык лад, Гру па каў каз ска га джы ха ду, вы-

ра шы лі па кі нуць тэ ры то-
рыю Сі рыі з-за іх.

Як ві даць з пер ша па чат ко ва га пла на ін-
тэр вен цыі, ЗША вы ра шы лі зра біць стаў ку 
ў пы тан ні пад трым кі ін тэр вен цыі на но ва га 
гуль ца, прад стаў ле на га дру за мі. Па сут нас-
ці, дру зы — гэ та но вы суб' ект у сі рый скім 
кан флік це, і стаў ка ЗША на іх у пы тан ні ін-
тэр вен цыі свед чыць пра жа дан не аме ры-
кан ска га бо ку на даць ха а тыч ным пра цэ сам 
кі ра ва ны ха рак тар, па цяс ніў шы пры гэ тым 
ін шыя гру поў кі паў стан цаў, асаб лі ва ра ды-
ка лаў.

Па-дру гое, яшчэ ад ной пры чы най ад ме-
ны ін тэр вен цыі з бо ку ЗША з'яў ля ец ца маг-
чы мы кан флікт з Іра нам, які мо жа па чац ца 
ад ра зу ж пас ля пра вя дзен ня ва ен най апе ра-
цыі су праць Сі рыі. Іран, стра тэ гіч ны са юз нік 
Сі рыі, з са ма га па чат ку кан флік ту пры мае 
ак тыў ны ўдзел у яго вы ра шэн ні, па стаў ля ю-
чы для ба раць бы з паў стан ца мі эліт ныя пад-
раз дзя лен ні Кор пу са вар та вых іс лам скай 

рэ ва лю цыі (па не ка то рых ацэн ках, на 
тэ ры то рыі Сі рыі іх зна хо дзіц ца не каль кі 
дзя сят каў ты сяч ча ла век). Акра мя гэ та-
га, на ба ку Ба ша ра Аса да ва юе шы іц-
кая ра ды каль ная гру поў ка «Хез ба лах», 
якую пад трым лі вае Іран. Ці га то выя 
сён ня ЗША да вай ны з Іра нам, пы тан не 
вель мі скла да нае. Але тое, што вай на 
з Іра нам мо жа па чац ца з-за Сі рыі, з'яў-
ля ец ца вель мі сур' ёз най ры зы кай, тым 
больш што та кія дзяр жа вы Пер сід ска га 
за лі ва, як Ка тар і Са удаў ская Ара вія, гу-
ля юць ме на ві та на эс ка ла цыю сі рый ска-
га кан флік ту ў кі рун ку вай ны з Іра нам. 
Мно гія экс пер ты на огул лі чаць кры зіс у 
Сі рыі вы ні кам іра на-араб ска га са пер-
ніц тва ў рэ гі ё не Пер сід ска га за лі ва, вы-

клі ка на га пла на мі з ад на го бо ку — Ка та ра, 
з дру го га — Іра на па бу до ве га за пра во даў 
праз тэ ры то рыю Сі рыі.

Па-трэ цяе, іс нуе ры зы ка, што ў ру кі ра-
ды каль ных іс ла місц кіх гру по вак, та кіх, як 
«Джаб хат Ан-Нус ра» ці «Іс лам ская дзяр жа-
ва ў Іра ку аль-Шам», мо жа тра піць хі міч ная 
зброя і не толь кі. Ня даў на Ра сія на кі ра ва ла 
за пыт у МА ГА ТЭ на ана ліз ры зык, звя за ных 
з бяс пе кай ядзер ных аб' ек таў у Сі рыі ў кан-
тэкс це маг чы май ва ен най апе ра цыі ЗША. 
Ра сія за кла по ча на ры зы ка мі, звя за ны мі з 
маг чы мы мі ўда ра мі па ядзер ным рэ ак та ры. 
Ад нак іс ну юць вель мі сур' ёз ныя па да зрэн ні, 
што Сі рыя ўжо даў но рэа лі зуе сваю ўлас ную 
ядзер ную пра гра му пры пад трым цы Іра на і 
КНДР. Па вод ле ацэ нак экс пер таў, на яў най 
коль кас ці ўзба га ча на га ўра ну не да стат ко ва 
для ства рэн ня ядзер най бом бы, ад нак гэ-
та га да стат ко ва для ства рэн ня так зва най 
«бруд най ядзер най бом бы».

Гэ та азна чае, што так са ма іс нуе ры зы ка 
та го, што ў вы ні ку ін тэр вен цыі ра дые ак тыў-
ныя ма тэ ры я лы (маг чы ма, на ват неш та больш 
сур' ёз нае) мо гуць тра піць у ру кі ра ды каль ных 
іс ла місц кіх гру по вак, звя за ных з «Аль-Ка і-
дай», у чым, без умоў на, не за ці каў ле на ні ад-
на з кра ін све ту, уклю ча ю чы ЗША.

Ар сен СІ ВІЦ КІ, па лі тыч ны ана лі тык, 
кі раў нік Цэнт ра стра тэ гіч ных 

і знеш не па лі тыч ных да сле да ван няў.

ЧАМУ АБАМА АДКЛАЎ 
ІН ТЭР ВЕН ЦЫЮ Ў СІ РЫЮ
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Па зі цыя па Іра не
Ува гу су свет ных СМІ пры цяг ну ла пер-

шая су стрэ ча лі да ра Ра сіі з прэ зі дэн там 
Іс лам скай Рэс пуб лі кі Іран Ха са нам Ру ха-
ні, яко га ня даў на аб ра лі на гэ ту па са ду. 
Вар та ад зна чыць, што Ру ха ні ста ноў ча 
аца ніў на ма ган ні Ра сіі па сі рый скім пы-
тан ні, вы ка заў шы над зею на тое, што 
ўдас ца па збег нуць но вай вай ны ў рэ гі-
ё не. У час са мі ту кра і ны — удзель ні цы 
ШАС так са ма вы ка за лі за кла по ча насць 
у су вя зі з сі ту а цы яй ва кол са мо га Іра-
на і яго ядзер най пра гра мы. Іх па зі цыя 
за клю ча ец ца ў тым, што па гро зы пры-
мя нен ня ва ен най сі лы і ад на ба ко выя 

санк цыі асоб ных дзяр жаў су праць гэ-
тай кра і ны з'яў ля юц ца не пры маль ны мі. 
Раз віц цё па дзей па кан фран та цый ным 
сцэ на рыі не бяс печ нае сур' ёз ны мі і не-
прад ка заль ны мі на ступ ства мі як для ўся-
го рэ гі ё на, так і для між на род на га све ту 
і бяс пе кі ў цэ лым.

Аф ган скае пы тан не
На су стрэ чы Ула дзі мі ра Пу ці на з прэ зі-

дэн там Іс лам скай Рэс пуб лі кі Аф га ні стан 
Ха мі дам Кар за ем бы ла агу ча на за не па-
ко е насць ра сій ска га бо ку маг чы май не-
ста біль нас цю ў су вя зі з бу ду чым вы ва дам 
ка а лі цый ных між на род ных сіл. Прэ зі дэнт 

Аф га ні ста на ад зна чыў, што па пы тан ні 
бяс пе кі ўзбро е ных сіл Аф га ні ста на кра і на 
мае па трэ бу ў да па мо зе Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі і про сіць, каб Ра сія пад трым лі ва ла 
і да па ма га ла Аф га ні ста ну.

Ці ка ва, што Ха мід Кар зай па ве да-
міў, што адзін з клю ча вых кан ды да таў 
на бу ду чых прэ зі дэнц кіх вы ба рах у Аф-
га ні ста не зна хо дзіц ца тут жа ў за ле, і 
вы ка заў сваю ўпэў не насць у тым, што 
но вы прэ зі дэнт Аф га ні ста на так са ма бу-
дзе пад трым лі ваць ста сун кі з Ра сій скай 
Фе дэ ра цы яй. У дэк ла ра цыі па вы ні ках 
са мі ту пра гу ча ла: «Дзяр жа вы-чле ны 
вы сту па юць за па бу до ву ў Аф га ні ста не 
не за леж най, нейт раль най, мір най, пра-
цві та ю чай кра і ны, сва бод най ад тэ ра-
рыз му і нар каз ла чын нас ці».

Бяс пе ка не за кошт ін шых
Вы ка за лі ся на са мі це і су праць па-

ско ра на га на рошч ван ня кра і на мі За ха ду 
сіс тэм су праць ра кет най аба ро ны (СРА). 
Дзяр жа вы-чле ны мяр ку юць, што ад на ба-

ко вае і не аб ме жа ва нае на рошч ван не СРА 
ад ной дзяр жа вай або гру пай дзяр жаў, 
без улі ку ін та рэ саў ін шых кра ін, здоль нае 
на нес ці ўрон стра тэ гіч най ста біль нас ці і 
між на род най бяс пе цы. Чле ны ШАС на-
стой ва юць на тым, што звя за ныя з гэ тым 
праб ле мы не аб ход на ўрэ гу ля ваць па лі-
ты ка-дып ла ма тыч ны мі на ма ган ня мі ўсіх 
за ці каў ле ных дзяр жаў і пе ра ка на ны, што 
не маг чы ма за бяс печ ваць улас ную бяс-
пе ку за кошт бяс пе кі ін шых. Са праў ды, 
пра гра мы СРА За ха ду здоль ныя раз ба-
лан са ваць іс ну ю чыя сіс тэ мы ядзер на га 
стрым лі ван ня, што мо жа вы клі каць но вую 
гон ку ядзер ных уз бра ен няў.

Эка на міч ны блок
На дум ку ўдзель ні каў ме ра пры ем ства, 

не ста біль насць су свет най эка но мі кі, якая 
за хоў ва ец ца, па тра буе су мес ных эфек-
тыў ных дзе ян няў дзяр жаў — чле наў ШАС 
у га лі не эка на міч на га су пра цоў ніц тва. 
На са мі це га ва ры ла ся пра не аб ход насць 
па ска рэн ня рэа лі за цыі пра ек таў, якія 

за бяс печ ва юць па-
шы рэн не транс парт-
на-ка му ні ка цый ных 
маг чы мас цяў рэ гі ё-
на, раз віц цё інф ра-
струк ту ры, ства рэн не 
між на род ных муль-
ты ма даль ных цэнт раў ла гіс ты кі, ганд лю і 
ту рыз му, ука ра нен не іна ва цый ных і энер-
га збе ра галь ных тэх на ло гій, у тым лі ку з 
пры цяг нен нем па тэн цы я лу дзяр жаў-на зі-
раль ні каў і парт нё раў па дыя ло гу.

Па коль кі Бе ла русь з'яў ля ец ца ад ным 
з парт нё раў па дыя ло гу гэ тай ар га ні за-
цыі, бу дзем спа дзя вац ца на яе пры цяг-
нен не да та ко га кштал ту пра ек таў. Уліч-
ва ю чы, што на са мі це вя ла ся га вор ка і 
пра ства рэн не Фон ду раз віц ця (Спе цы-
яль на га ра хун ку) ШАС і Бан ка раз віц-
ця ШАС, у перс пек ты ве пад па доб на га 
кштал ту су пра цоў ніц тва мож на бу дзе 
знай сці і фі нан са ван не.

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

ТРЫНАЦЦАТЫ САМІТ
13 ве рас ня 2013 го да ў го ра дзе Біш ке ку прай шло па ся джэн не Са ве та 
кі раў ні коў дзяр жаў — чле наў Шан хай скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва 
(ШАС). Гэ ты са міт стаў тры нац ца тым, і тое, што ён пра во дзіў ся на тэ ры-
то рыі ад ной з са мых ма лень кіх кра ін-удзель ніц — Кыр гыз ста на — не паў-
плы ва ла на па ра дак дня і пры ня тыя ра шэн ні, мно гія з якіх бы лі да стат ко ва 
важ ны мі. У пры ват нас ці, быў ухва ле ны План дзе ян няў на 2013—2017 га ды 
па рэа лі за цыі па ла жэн няў Да га во ра аб доў га тэр мі но вым доб ра су сед стве, 
друж бе і су пра цоў ніц тве па між дзяр жа ва мі—чле на мі ШАС.

Куль тур ная ста лі цаКуль тур ная ста лі ца  ��

МУЛЬТ ГО РАД МА ГІ ЛЁЎ
У аб лас ным цэнт ры ад крыў ся ХVІ Між на род ны фес ты валь 
ані ма цый ных філь маў.

На «Ані ма ёў цы-2013» у Ма-
гі лё ве па ка жуць мульт філь мы 
з больш чым двух дзя сят каў 
кра ін. У гэ тым спі се не толь кі 
бліз кае за меж жа, але і Фран-
цыя, Пар ту га лія, Бель гія і ін-
шыя кра і ны, на ват Егі пет і 
Іран.

Між на род нае жу ры фес-
ты валь на га кон кур су сё ле та 

ўзна чаль вае рэ жы сёр, сцэ на рыст, вы клад чык ВГІ Ка, за слу жа ны 
дзе яч куль ту ры Ра сіі Ле а нід Но сы раў, вя до мы шы ро кай аў ды то рыі 
як аў тар па пу ляр ных са вец кіх мульт філь маў «Вя сё лая ка ру сель» 
— на прык лад, пра Ан тош ку.

«Ані ма ёў ка-2013» па ча ла ся тэ ат ра лі за ва ным шэс цем і чыр во най 
да рож кай на пло шчы Зо рак. У кі на тэ ат ры «Ра дзі ма» ад кры ла ся 
вы ста ва бе ла рус кай мас тач кі Ган ны Сі лі вон чык «Каз кі на па лат не». 
Мас тач ка па ка за ла ма гі лёў цам ча роў ныя сю жэ ты: пра анё лаў, пту-
шак, во сень ска га во жы ка, ка ра ле ву, сім па тыч ных мядз ве дзяў.

— Я вы бі ра ла та кія кар ці ны, якія б бы лі ці ка выя дзе цям на 
мульт фес ты ва лі, — рас ка за ла Ган на. — Мая 11-га до вая дач ка 
Ма ша з ці ка вас цю гля дзіць роз ныя ані ма цый ныя філь мы. Мне 
зда ец ца, што для дзя цей аба вяз ко ва трэ ба ства раць неш та пры-
го жае і ра зум нае, каб за ці ка віць іх.

Па ка зы пра грам мульт філь маў пра хо дзяць не толь кі ў Ма гі лё ве, 
але і ў рай цэнт рах воб лас ці. На «Ані ма ёў цы» ад бу дзец ца кон курс 
дзі ця чай ані ма цыі «Я не ча раў нік, я толь кі ву чу ся». Вя ду чыя і ге роі 
тэ ле пра гра мы «Ка лы хан ка» на ве да юць Ма гі лёў скі дзі ця чы дом 
№ 1. У пра гра ме фес ты ва лю ёсць су стрэ чы з «зор ка мі» ані ма цыі і 
дуб ля жу. Бу дуць і май стар-кла сы: на прык лад, ані ма та ры з Ар ме ніі 
бу дуць ву чыць ра біць мод ныя ця пер «пя соч ныя» мульт філь мы.

У се ра ду, 18 ве рас ня, у Ма гі лё ве пад вя дуць вы ні кі «Ані ма ёў кі» 
і ўзна га ро дзяць пе ра мож цаў твор ча га кон кур су.

Іло на ІВА НО ВА
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