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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Паўд нё вая Ка рэя і ЗША 
пра вод зяць маш таб ныя су мес ныя ву чэн ні

З аме ры кан ска га бо ку 
да іх пры цяг ну та 17,5 ты ся-
чы ча ла век, удзель ні ча юць 
у ма неў рах так са ма вай-
скоў цы ін шых кра ін. У Ва-
шынг то не і Се у ле сцвяр-
джа юць, што га лоў ная 
мэ та ву чэн няў — стрым лі-
ван не КНДР. У Пхень я не 
ін шы пункт гле джан ня. Там 

на зы ва юць тое, што ад бы ва ец ца, пад рых тоў кай да ўвар-
ван ня.

Боль шая част ка ву чэн няў пра во дзіц ца на асно ве кам п'ю-
тар най сі му ля цыі, дзе бу дзе зма дэ ля ва на маг чы мая вай на 
су праць кра і ны, здоль най на нес ці ядзер ны ўдар.

У Мар се лі фур гон на ехаў 
на аў то бус ныя пры пын кі

Спа чат ку аў та ма біль Rеnаult Mаstеr урэ за ўся ў пры пы нак 
у 13-й акру зе го ра да, а за тым, пе ра адо леў шы не каль кі квар-
та лаў, здзейс ніў на езд яшчэ на адзін пры пы нак у 11-й акру зе, 
дзе і за біў жан чы ну. Пас ля гэ та га ма шы на пра еха ла да цэнт ра 
го ра да, дзе і бы ла спы не на па лі цы яй у ра ё не Ста ро га пор та. 
У пра ку ра ту ры за яві лі, што га лоў най вер сі яй ма ты ваў ін цы-
дэн ту лі чаць «псі хіч ныя праб ле мы» кі роў цы. Гэ ты ча ла век 
за тры ма ны, вя до ма, што яму 35 га доў, сам не з Мар се ля і 
ра ней пры цяг ваў ся да ад каз нас ці за пра ва па ру шэн ні.

Ілан Маск за клі каў ААН 
за ба ра ніць «ро ба таў-за бой цаў»

Больш за 100 экс пер таў у га лі не ро ба та тэх ні кі і тэх на ло гій 
штуч на га ін тэ ле кту, уклю ча ю чы кі раў ні ка кам па ній Tеslа Mоtоrs і 
SрасеХ Іла на Мас ка, на кі ра ва лі ў ААН ліст з за клі кам не ад клад-
на за няц ца ра шэн нем праб ле мы аў та ном ных сіс тэм смя рот най 
зброі, так са ма вя до мых як «ро ба ты-за бой цы», і за ба ра ніць іх на 
між на род ным уз роў ні. «Аў та ном ныя сіс тэ мы зброі смя рот на га 
дзе ян ня па гра жа юць стаць трэ цяй рэ ва лю цы яй у хо дзе вя дзен-
ня ва ен ных дзе ян няў. Як толь кі яны бу дуць рас пра ца ва ны, гэ та 
да зво ліць вес ці ўзбро е ныя кан флік ты ў знач на больш шы ро кіх 
маш та бах, чым ка лі-не будзь, і ў тэр мі ны больш хут кія, чым лю дзі 
мо гуць усвя до міць», — ад зна ча ец ца ў ліс це.

На зва на са мая не па пу ляр ная 
ся род ту рыс таў кра і на све ту

Са май не па пу ляр най ся род 
па да рож ні каў кра і най све ту ака-
за ла ся ці ха акі ян ская дзяр жа ва 
Ту ва лу, раз ме шча ная ў Па лі не-
зіі. Ле тась кра і на пры ня ла ты ся чу 
за меж ных гас цей. Ся род пе ра ваг 
гэ та га на прам ку на зы ва ец ца ніз кі ўзро вень зла чын нас ці і 
тэ ра рыс тыч най па гро зы. Дру гое мес ца ў рэй тын гу зай мае 
Рэс пуб лі ка Кі ры ба ці, якая так са ма зна хо дзіц ца ў Ці хім акі я-
не (у Мік ра не зіі і Па лі не зіі). У мі ну лым го дзе там па бы ва ла 
ка ля ча ты рох ты сяч ту рыс таў. За мы кае трой ку Сан-То ме і 
Пры нсы пі — аст раў ная дзяр жа ва ў Цэнт раль най Аф ры цы з 
вы ні кам у во сем ты сяч ча ла век.

Гэ та гас па дар ка спе цы я лі-
зу ец ца на вы рошч ван ні лё ну і 
на рых тоў цы на сен ня. Ме на ві-
та тут пад на гля дам на ву коў-
цаў-спе цы я ліс таў апра бу юц ца 
леп шыя прак ты кі і най больш 
пе ра да выя тэх на ло гіі па вы-
рошч ван ні на зва най куль ту-
ры. Гэ та свай го ро ду ўзор, 
на які па він ны ары ен та вац ца 
льна во ды па ўсёй кра і не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пры ехаў на льня ное по ле, каб 
аса біс та ўба чыць усе тэх на-
ла гіч ныя пра цэ сы і ра за брац-
ца з тым, ча го не ха пае, каб 
вы рошч ван не гэ тай куль ту ры 
бы ло да стат ко ва эфек тыў ным 
і пры но сі ла доб рыя пры быт кі 
дзяр жа ве. «Па лё ну мы да мо-
ві лі ся. Я яшчэ раз па гля джу, 
што бы ло да ру ча на ра ней, 
па чы на ю чы ад вы рошч ван ня 
і за кан чва ю чы льно кам бі на-
там. А то яны бу дуць ха дзіць, 
усё гро шы пра сіць. Сё ння, 
ка лі пра віль на апра цоў ваць 
па тэх на ло гі ях лён, — ён рэн-
та бель ны», — пад крэс ліў бе-
ла рус кі лі дар.

Ды рэк тар Ін сты ту та лё ну 
НАН Бе ла ру сі Іван Го луб да-
ла жыў кі раў ні ку дзяр жа вы, 
што рэн та бель насць вы твор-

час ці лё ну да хо дзіць да 70%. 
«У леп шыя ча сы наф та та кую 
рэн та бель насць да ва ла. І яны 
хо дзяць яшчэ, про сяць, — ад-
зна чыў Прэ зі дэнт. — Ка лі мы 
на ву чым гас па дар кі се яць і 
вось та кім чы нам апра цоў-
ваць лён, яны са мі бу дуць у 
гэ тым за ці каў ле ны».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так-
са ма да ру чыў вы раз на вы зна-
чыц ца ў да чы нен ні льна се яль-
ных гас па да рак — вы бу да-
ваць сіс тэ му, хто і дзе бу дзе 
апра цоў ваць гэ тую куль ту ру, 
ня хай гэ та бу дуць са мі льно-
за во ды або асоб ныя гас па-
дар кі. «Ка лі ёсць ра зу мен не, 
зна чыць, ёсць. Ка лі ня ма, трэ-
ба ўста на віць», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

На ву коў цы-спе цы я ліс ты 
па він ны мак сі маль на шчыль-
на ўза е ма дзей ні чаць з аг ра-
ры я мі на мес цах, і не толь кі 
да па ма гаць па ра дай, дзя ліц-
ца тэх на ло гі я мі, але і па тра-
ба ваць кан чат ко ва га вы ні ку, 
а так са ма вы раз на га за ха ван-
ня ўсіх тэх на ла гіч ных эта паў. 
Кі раў нік дзяр жа вы яшчэ раз 
ак цэн та ваў ува гу на не аб-
ход нас ці вы пра ца ваць дак-
лад ную сіс тэ му пад рых тоў кі 

кад раў у льна вод чай га лі не і 
кант ро лю за якас цю ра бот на 
ўсіх эта пах.

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся ў ву-
чо на га, якія праб ле мы ў ця-
пе раш ні час пе ра шка джа юць 
па вы шэн ню эфек тыў нас ці 
льна вод ства. Па сло вах кі раў-
ні ка ін сты ту та, гэ та ў асноў-
ным не вы ка нан не тэх на ло гій 
у шэ ра гу гас па да рак, у тым 
лі ку звя за ных з хімп ра пол кай 
і аба ро най ад хва роб. Мес ца-
мі так са ма ад чу ва ец ца не да-
хоп тэх ні кі і ква лі фі ка ва ных 
ме ха ні за та раў.

За кра на ю чы пы тан не тэх-
ні кі, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
па ці ка віў ся, коль кі яшчэ не-
аб ход на спе цы я лі за ва ных 
кам бай наў для ўбор кі лё ну. 
Як вы свет лі ла ся, гэ та ка ля 
40 ма шын агуль ным кош там 
ка ля $8 млн. «Зна чыць, трэ ба 
знай сці $10 млн, ку піць кам-
бай ны і скон чыць раз мо вы 
пра це раб лен не лё ну. Ства-
рай ка мі сію, пра вод зьце тэн-
дар. Чым боль шы аб' ём, тым 
тан ней», — звяр нуў ся Прэ зі-
дэнт да на мес ні ка прэм' ер-мі-
ніст ра Мі ха і ла Ру са га.

Пад час ра бо чай па езд кі 
бы ла за кра ну та тэ ма за бес-
пя чэн ня гас па да рак якас ным 
на сен нем ай чын най се лек цыі. 
Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 
што не аб ход на вы зна чыць, 
дзе ў кра і не бу дуць ство ра ны 
ад па вед ныя цэнт ры. «Па він на 
быць не больш за шэсць цэнт-
раў. І трэ ба пра ліч ваць ла гіс-
ты ку — гэ та так са ма гро шы, 

вы дат кі. Па гля дзі це, дзе нам 
ства рыць гэ тыя цэнт ры», — 
да ру чыў бе ла рус кі лі дар.

У цэ лым Аляк сандр 
Лукашэн ка за па тра ба ваў 
мак сі маль на хут ка пра вес ці 
ра бо ту па лік ві да цыі не да хо-
паў у сфе ры і рас паў сю дзіць 
пе ра да выя прак ты кі па ўсёй 
кра і не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на-
га даў, што ка лі б у свой час 
на вы шэй шым уз роў ні не 
бы лі да дзе ныя да ру чэн ні па 
за ха ван ні і раз віц ці ў Бе ла-
ру сі льна вод ства, то сён ня 
гэ тай га лі ны маг ло б на огул 
не быць.

Пад час на вед ван ня гас па-
дар кі аб мяр коў ва ла ся так са-
ма тэ ма ўбо рач най кам па ніі. 
Прэ зі дэн ту пад ра бяз на да ла-
жы лі аб хо дзе ра бот на па лях 
Ві цеб скай воб лас ці. На гэ ты 
конт да дзе ны не аб ход ныя 
апе ра тыў ныя да ру чэн ні.

А ў ня дзе лю кі раў нік кра і-
ны зноў кант ра ля ваў ход убо-
рач най кам па ніі з па вет ра. 
Марш рут бор та ну мар адзін 
ахоп лі ваў ра ё ны, сі ту а цыя ў 
якіх Прэ зі дэн та на сця рож вае, 
у Ві цеб скай, на поў на чы Ма гі-
лёў скай і ў Мін скай аб лас цях. 
Стан спраў з вер та лё та быў 
ві даць як на да ло ні, у пер шую 
чар гу ў част цы ўбор кі пло-
шчаў збож жа вых, са ло мы, на-
рых тоў кі кар моў, пад рых тоў кі 
па лёў пад сяў бу азі мых.

Пад рых та ва ла 
На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

Геа па лі ты каГеа па лі ты ка  

Вуг ле ва да род ная 
спа ку са
Ці маг чы мае 
ўвар ван не ЗША 
ў Ве не су э лу?

Не так даў но Прэ зі дэнт ЗША за явіў: «У нас шмат 
ва ры ян таў у су вя зі з Ве не су э лай. І я, да рэ чы, не 
вы клю чаю ва ен на га ва ры ян та». Ці са праў ды ЗША 
мо гуць па чаць вай ну з Ве не су э лай для ім пар ту 
ту ды аме ры кан скай ма дэ лі дэ ма кра тыі і ці ад ва-
жац ца яны на гэ та?

На жаль, шан цы на рэа лі за цыю та ко га сцэ на рыя 
ёсць. Як і ў вы пад ку з ува рван нем у Ірак, у Ве не су э лы 
ёсць вя лі кі прыз для за ва ёў ні каў — наф та. Пры гэ тым 
сту пень спа ку сы для аме ры кан ска га ка пі та лу яшчэ вы-
шэй шая, чым у вы пад ку з Іра кам — Ве не су э ла зна хо-
дзіц ца на пер шым мес цы ў све це па за ле жах наф ты. 
Пры пад па рад ка ван ні кра і ны аме ры кан скім ін та рэ сам 
і эс ка ла цыі яе зда бы чы ба ры шы мо гуць быць прос та 
ней ма вер ны мі.

Доб рай на ві ной з'яў ля ец ца тое, што ў аме ры кан ска га 
ўра да ёсць мност ва до ва даў для та го, каб не па сы лаць 
вой скі ў Ве не су э лу. Раз гле дзім іх па сту пе ні знач нас ці.

Перш за ўсё, мі ну лі тыя ча сы, ка лі Ла цін ская Аме ры-
ка бы ла за двор ка мі ЗША, дзе яны маг лі ра біць усё, што 
ім уз ду ма ец ца. Вя ліз ныя за па сы пры род ных рэ сур саў і 
ёміс тыя рын кі ро бяць рэ гі ён усё больш ці ка вым для ін-
шых буй ных кра ін. Кі тай ста но віц ца ўсё больш важ ным 
парт нё рам для кра ін Ла цін скай Аме ры кі, вя лі кая пры-
сут насць і Ра сіі. Агрэ сіў ныя па во дзі ны ЗША ў да чы нен ні 
да ад ной з кра ін рэ гі ё на па ско раць пра цэ сы по шу ку імі 
парт нё раў па-за рэ гі ё нам, якія змо гуць да па маг чы ім 
аба ра ніц ца ад па тэн цый ных па гроз з бо ку ЗША. Та кім 
чы нам, ува рван не ў Ве не су э лу — гэ та пра мы шлях да 
па ска рэн ня пра цэ су стра ты кант ро лю над рэ гі ё нам, які 
вель мі важ ны для на цы я наль най бяс пе кі ЗША.

Аме ры кан скае ўвар ван не ў Ве не су э лу ні ко лі не ўдас-
ца пра вес ці праз ААН. Так, у кра і не ёсць праб ле мы. 
Але та кіх кра ін на кар це све ту дзя сят кі. І да тых з іх, 
дзе ня ма за па саў ка рыс ных рэ сур саў, важ ных для біз-
нес ме наў ЗША, Аме ры ка не пра яў ляе ні я кай ці ка вас ці. 
На гэ тым фо не Ра сія і Кі тай ста нуць грудзь мі ў Са ве це 
Бяс пе кі ААН, але не да дуць пры няць рэ за лю цыю, якая 
ле гі ты мі зуе ва ен нае ўвар ван не аме ры кан цаў у Ве не су-
э лу. А дзей ні чаць без яе азна чае ўзнік нен не праб лем не 
толь кі з са пер ні ка мі, але і з са юз ні ка мі. Да лё ка не ўсе 
кра і ны ЕС ухва ляць та кі сцэ на рый.

На ступ ным фак та рам з'яў ля ец ца на яў насць на шмат 
больш праб лем ных сі ту а цый для ЗША, чым Ве не су э ла, 
якая на са май спра ве не ства рае вы клі каў і па гроз для 
на цы я наль най бяс пе кі ЗША. На пер шым пла не сі ту а цыя 
з КНДР, якая ва ло дае ядзер ны мі бо е га лоў ка мі і імк лі ва 
ўдас ка наль вае сіс тэ мы ба ліс тыч ных ра кет з тым, каб 
мець маг чы масць ата ка ваць пры не аб ход нас ці га лоў-
ныя га ра ды ЗША. Якую знач насць ма юць для ЗША на 
гэ тым фо не ўнут ра ныя праб ле мы ў Ве не су э ле? Да та го 
ж, з 2014 го да рэз ка аб васт ры лі ся ста сун кі Ва шынг то на 
і Маск вы. Пры гэ тым ЗША пры хо дзіц ца мець спра ву з 
краі най, у якой дру гі ў све це па па ме ры ар се нал ядзер-
най зброі. Штуч на раз дзі ма юц ца праб ле мы з Іра нам. 
Кі раў ніц тва Іра на ўсур' ёз аб мяр коў вае маг чы масць 
вяр тан ня да ядзер най пра гра мы, што ад ме не на пас ля 
здзел кі 2015 го да, на фо не но вых санк цый ЗША, якія ў 
Тэ ге ра не лі чаць па ру шэн нем да моў ле нас цяў 2015 го да. 
Ні ку ды не дзе лі ся і праб ле мы з між на род ным тэ ра рыз-
мам. Пос пе хі ў ба раць бе з Іс лам скай дзяр жа вай на тэ-
ры то рыі Іра ка і Сі рыі не азна ча юць, што з ёй не бу дзе 
больш праб лем у бу ду чы ні. Пры на яў нас ці ўсіх гэ тых 
вы клі каў для на цы я наль най бяс пе кі ЗША, да рэ чы, у 
боль шай сту пе ні спра ва ка ва ных са мі мі аме ры кан ца мі, 
Ва шынг тон не ва ло дае не аб ме жа ва ны мі рэ сур са мі для 
рэ ак цыі на іх.

На ступ най праб ле май для ўвар ван ня ў Ве не су э лу з'яў-
ля ец ца той факт, што гэ та да лё ка не бяс крыўд ная ах вя ра. 
Ве не су э ла — гэ та не Па на ма або Грэ на да, ку ды лёг ка 
ўвай сці і ўста на віць поў ны кант роль. Ірак, з па доб ным па 
коль кас ці на сель ніц твам, пры нёс аме ры кан цам мност ва 
кло па таў. Не менш мож на ча каць і ад Ве не су э лы. Тым 
больш што, у ад роз нен не ад Іра ка, ар мія Ве не су э лы па-су-
час на му доб ра ўзбро е ная. Ад ны толь кі кант рак ты з Ра сі яй 
на тры нац цаць міль яр даў до ла раў зра бі лі ве не су эль скую 
ар мію ўла даль ні цай шмат лі кіх не пры ем ных сюр пры заў 
для лю бо га па тэн цый на га агрэ са ра. Ся род іх асаб лі ва 
не бяс печ ныя для ЗША сіс тэ мы С-300, «Тор», «Пя чо ра», 
ЗУ-23/30М1-4. Пад час ува рван няў апош ніх га доў аме-
ры кан цы ро бяць вя лі кую стаў ку на су час ныя са ма лё ты і 
вер та лё ты, якія да стат ко ва ўраз лі выя для су час ных ра-
сій скіх сіс тэм уз бра ен ня. А кошт асоб ных аме ры кан скіх 
са ма лё таў да хо дзіць да паў міль яр да до ла раў, што ро біць 
іх стра ту ад чу валь най. Акра мя Ра сіі вя ліз ныя па стаў кі 
зброі ажыц цяў ляе і Кі тай, у яко га так са ма ёсць чым здзі-
віць аме ры кан цаў. Акра мя гэ та га, го ры і тра піч ныя ля сы 
так са ма ро бяць Ве не су э лу ідэа льнай для шмат га до вай 
пар ты зан скай вай ны су праць лю бо га за хоп ні ка.

З улі кам апі са ных фак та раў, лю бы да свед ча ны ва-
ен ны са вет нік у Ва шынг то не па ві нен ад га вор ваць свой 
урад ад пла наў ува рван ня ў Ве не су э лу.

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



РЭН ТА БЕЛЬ НАСЦЬ — 
ЯК У НАФ ТЫ

Прэ зі дэнт Беларусі Аляк сандр Лу ка шэн ка ба чыць рэ-
зер вы для па вы шэн ня эфек тыў нас ці льна вод чай га лі ны. 
Як па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка кра і ны, да ру чэн не 
па лік ві да цыі на яў ных не да хо паў у гэ тай сфе ры Прэ-
зі дэнт даў у мі ну лую су бо ту 19 жніў ня, на вед ва ю чы ў 
Ар шан скім ра ё не рэс пуб лі кан скае вы твор чае ўні тар нае 
прад пры ем ства «Вус це» На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

ЗА ЯВЫ НА ВІ ЗЫ АД БЕ ЛА РУ САЎ 
У РА СІІ НЕ ПРЫ МУЦЬ

Аме ры кан цы ра яць ехаць у Вар ша ву, Кі еў ці Віль нюс
Дып ла ма тыч ныя прад стаў ніц твы 

Злу ча ных Шта таў Аме ры кі ў Ра сіі 

ад мя ня юць пры ём за яў на атры-

ман не віз ад гра ма дзян Бе ла ру сі. 

Та кая ін фар ма цыя раз ме шча на на 

сай це па соль ства ЗША ў Ра сіі.

«Па соль ства ЗША ў Маск ве і кон суль-

ства ў Санкт-Пе цяр бур гу ад мя ня юць 

пры ём за яў на атры ман не віз ад гра ма-

дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Гу тар кі для 

гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія па-

да лі за яву на не іміг ра цый ную ві зу ЗША 

і ўжо апла ці лі кон суль скі збор, бу дуць 
пе ра на зна ча ны. Мы рэ ка мен ду ем гра ма-
дзя нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь звяр нуц ца 
для пра хо джан ня гу та рак для атры ман ня 
не іміг ра цый ных віз у па соль ствы ЗША 
ў Вар ша ве, Кі е ве ці Віль ню се», — га-
во рыц ца ў па ве дам лен ні. У па соль стве 
так са ма да да лі, што ў су вя зі з ме ра мі, 
пры ня ты мі ра сій скім бо кам па аб ме жа-
ван ні коль кас ці су пра цоў ні каў дып ла ма-
тыч най мі сіі ЗША, па чы на ю чы з 23 жніў ня 
пра цэ ду ра вы да чы не іміг ра цый ных віз 
па ўсёй Ра сіі бу дзе пры пы не ная. Пра цэ-

ду ра вы да чы не іміг ра цый ных віз бу дзе 
ад ноў ле на, але ў знач на ска ро ча ным аб'-
ёме. «Па чы на ю чы з 1 ве рас ня 2017 го да 
гу тар кі для атры ман ня не іміг ра цый най 
ві зы ЗША бу дуць пра во дзіц ца толь кі ў 
па соль стве ЗША ў Маск ве. Гу тар кі для 
атры ман ня не іміг ра цый най ві зы ў кон-
суль ствах ЗША ў Санкт-Пе цяр бур гу, 
Ека ця рын бур гу і Ула дзі вас то ку бу дуць 
пры пы не ныя да на ступ на га па ве дам лен-
ня», — праінфармавалі ў па соль стве.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



У вы хад ныя кі раў нік 
кра і ны з ра бо чай 
па езд кай па бы ваў 

на Ві цеб шчы не


