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Ва шынг тон ад рэ ага ваў 
на па стаў кі Ра сі яй С-300 у Сі рыю

У Ва шынг то на па куль 

ня ма па цвяр джэн няў ін-

фар ма цыі аб тым, што 

Маск ва па ста ві ла Сі рыі 

про ці ра кет ныя сіс тэ мы 

С-300. Пра гэ та за яві-

ла афі цый ны прад стаў-

нік Дзярж дэ парт амен та 

ЗША Хі зэр Но ерт у ад каз на прось бу пра ка мен та ваць 

за явы ра сій ска га бо ку аб тым, што та кія па стаў кі ўжо 

ад бы лі ся.

«Я ба чы ла гэ тыя па ве дам лен ні. Але не ма гу па цвер дзіць, 

ці так гэ та. Спа дзя ю ся, што яны [Ра сія] гэ та га не зра бі лі. 

Я ду маю, гэ та бы ло б сур' ёз най эс ка ла цы яй праб ле мы і той 

на пру жа нас ці, якая за раз ад бы ва ец ца ў Сі рыі. Але я не ма гу 

па цвер дзіць гэ тыя па ве дам лен ні», — ска за ла Но ерт.

У мі ну лы аў то рак кі раў нік мі на ба ро ны Ра сіі Сяр гей Шай-

гу па ве да міў на Са ве це бяс пе кі Ра сіі аб за вяр шэн ні па ста-

вак у Сі рыю комп лек саў С-300. Пад ста вай для па ста вак 

стаў ін цы дэнт, які ад быў ся 17 ве рас ня над Між зем ным 

мо рам. Та ды быў збі ты ра сій скі са ма лёт Іл-20, на бор це 

яко га бы лі 15 ра сій скіх вай скоў цаў, усе яны за гі ну лі. Па 

да ных ра сій ска га мі на ба ро ны, Іл-20 быў збі ты з сі рый ска га 

зе ніт на га комп лек су С-200, ка лі той вёў агонь па із ра іль скіх 

са ма лё тах F-16. Па вер сіі Маск вы, із ра іль скія зні шчаль ні-

кі F-16 мэ та на кі ра ва на ства ры лі не бяс печ ную сі ту а цыю, 

сха ваў шы ся за ра сій скім са ма лё там ад зе ніт на га агню. 

24 ве рас ня Шай гу, анан су ю чы пла ны па па стаў ках С-300 

у Сі рыю, ад зна чаў, што гэ ты крок па ві нен бу дзе «асту дзіць 

га ра чыя га ло вы і ўтры маць ад не аб ду ма ных учын каў».

СМІ: Трамп да па ма гаў сва ім баць кам 
ха вац ца ад па дат каў

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп у 1990 га дах да па ма гаў 

сва ім баць кам ха вац ца ад па дат каў і та кім чы нам атры-

маў ад іх не менш як 413 мільёнаў до ла раў па ця пе раш нім 

кур се, па ве дам ляе га зе та The New York Tіmes.

Як вы ні кае з пуб лі ка цыі NYT, До нальд Трамп су мес на 

са сва і мі бра та мі і сёст ра мі ства рыў фір му-ад на дзён ку, 

праз якую ён атрым лі ваў ад сва іх баць коў шмат міль ён ныя 

па да рун кі. У сва ім рас сле да ван ні вы дан не спа сы ла ец ца 

на «шмат лі кія кан фі дэн цы яль ныя пад атко выя дэк ла ра цыі 

і фі нан са выя спра ва зда чы».

Фрэд і Мэ ры Трамп, якія па мер лі ў 1999 і 2000 га дах, 

пе рад алі сва ім дзе цям больш за адзін мільярд до ла раў 

пры быт ку, пры гэ тым па да так пры ўста ноў ле най стаў цы 

ў 55 пра цэн таў мог склас ці 550 мільёнаў, пі ша NYT. Ад-

нак баць кі До наль да Трам па за пла ці лі ўся го 52,2 мільёна 

до ла раў па дат каў.

Ад ва кат Трам па Чарльз Хар дэр ад хі ліў аб ві на ва чан ні ў 

мах ляр стве. «Прэ зі дэнт Трамп прак тыч на ні я кім чы нам не 

зай маў ся гэ ты мі спра ва мі», — за явіў Хар дэр. Па сло вах 

ад ва ка та, пы тан нем вы пла ты па дат каў зай ма лі ся ін шыя 

чле ны сям'і Трам па. У сваю чар гу, прэс-сак ра тар Бе ла га 

до ма Са ра Сан дэрс паў та ры ла не ад на ра зо выя вы каз ван-

ні прэ зі дэн та ЗША аб тым, што баць ка вы даў яму крэ дыт 

у па ме ры мільёна до ла раў, які ўжо вы пла ча ны.

Но вым прэ зі дэн там Іра ка стаў Бар хам Са лех
Дэ пу та ты Са ве та 

прад стаў ні коў (пар-

ла мен та) Іра ка аб ра лі 

Бар ха ма Са ле ха ад Па-

тры я тыч на га са ю за Кур-

ды ста на (ПСК) но вым 

прэ зі дэн там рэс пуб лі кі. 

Па вод ле апуб лі ка ва ных 

да ных га ла са ван ня ў пар ла мен це, за яго пра га ла са ва лі 

165 дэ пу та таў з 301. Транс ля цыю пад лі ку га ла соў вёў 

тэ ле ка нал As Sumarіa.

Пер ша чар го вай за да чай Са ле ха ста не пры зна чэн не 

прэм' ер-мі ніст ра і вы да ча ман да та на фар мі ра ван не ўра-

да пар ла менц кай ка а лі цыі боль шас ці. Як ча ка ец ца, гэ та 

ад бу дзец ца на на ступ най се сіі пар ла мен та 9 каст рыч ні ка. 

Па да ных СМІ, най больш маг чы май кан ды да ту рай на па-

са ду прэм' е ра з'яў ля ец ца экс-мі ністр наф ты Ад эля Аб дэль 

Мах дзі, які так са ма зай маў па са ды мі ніст ра фі нан саў і 

ві цэ-прэ зі дэн та.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Па да ру чэн ні ўра да кра і ны Мі ніс-

тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый 

су мес на з ін шы мі за ці каў ле ны мі 

ор га на мі дзяр жаў на га кі ра ван-

ня, пра фе сій ны мі аб' яд нан ня мі, 

на ву ко ва-да след чы мі і аду ка-

цый ны мі ўста но ва мі пра во дзіць 

з 2 да 4 каст рыч ні ка Беларус кі 

транс парт ны ты дзень.

Як ад зна чыў на цы ры мо ніі ад-

крыц ця ві цэ-прэм' ер кра і ны Ула-

дзі мір КУ ХА РАЎ, транс парт ны ты-

дзень — гэ та што га до вы між на род-

ны транс парт на-ла гіс тыч ны фо рум, 

які ўклю чае ў ся бе між на род ную спе-

цы я лі за ва ную вы стаў ку «Транс парт і 

ла гіс ты ка» на пля цоў цы Фут боль на га 

ма не жа ў Мін ску, а так са ма шы ро кую 

дзе ла вую пра гра му. На яго по гляд, 

га лоў най тэ май гэ та га фо ру му вы зна-

ча на стра тэ гія раз віц ця транс парт най 

інф ра струк ту ры на шай кра і ны і транс-

парт на-ла гіс тыч ных па слуг на ба зе су-

час ных ін фар ма цый на-ка му ні ка цый-

ных тэх на ло гій.

У вы стаў цы «Транс парт і ла гіс ты ка 

2018» бя руць удзел ка ля 80 ар га ні за-

цыі з 10 кра ін. Гэ та Аў стрыя, Бе ла русь, 

Кі тай, Лат вія, Літ ва, Поль шча, Ра сія, 

Укра і на, Фран цыя і Шве цыя. У цы-

ры мо ніі ад крыц ця так са ма пры ня лі 

ўдзел мі ністр транс пар ту і ка му ні ка-

цый кра і ны Ана толь Сі вак, кі раў ні кі 

транс парт ных мі ніс тэр стваў Лат віі, 

Літ вы і Ра сіі.

За ра біць на экс пар це 
больш за 4 млрд USD

Па экс пар це транс парт ных па слуг, 

ку ды ўва хо дзяць і да хо ды ад тран зі ту, 

Мі ніс тэр ства транс пар ту атры мае сё-

ле та больш як 4 млрд до ла раў. Гэ та 

бу дзе больш, чым ле тась, па ве да міў 

мі ністр транс пар ту і ка му ні ка цый 

Ана толь СІ ВАК. Па вод ле ста тыс ты-

кі, за во сем ме ся цаў гэ та га го да ўжо 

ёсць рост на 17 % у па раў на нні з ана-

ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на-

ліс таў, мі ністр аца ніў так са ма перс-

пек ты вы бес пі лот на га транс пар ту ў 

Бе ла ру сі. На яго дум ку, для стан дарт-

ных пе ра во зак бу дуць у пры яры тэ це 

эка на міч ныя ма шы ны з доб ра пад-

рых та ва ны мі кі роў ца мі. А для ра бо ты 

ў скла да ных умо вах, у кар' е рах мо жа 

быць за па тра ба ва на бес пі лот ная тэх-

ні ка. Пла ны па вы пус ку та кіх ма шын 

ужо ёсць у Бе лА За.

Кво ты 
мо гуць быць па вя лі ча ны

Па гад нен не аб урэ гу ля ван ні сі туа-

цыі з вы да чай квот для бе ла рус кіх 

аў та пе ра воз чы каў пла ну ец ца за клю-

чыць з Ра сі яй сё ле та ў ліс та па дзе.

Ад на мо ман та вай ад ме ны квот для 

пе ра воз чы каў ча каць не вар та, за явіў 

Ана толь Сі вак. Па вод ле яго слоў, на 

днях у яго ад бы ла ся су стрэ ча з ра-

сій скім ка ле гам, якая бы ла не вель мі 

па спя хо вай. «У рам ках ЕА ЭС пад пі-

са на па гад нен не, што з 2025 го да не 

бу дзе на огул да зво лаў. Мы б ха це лі 

па мя няць сі ту а цыю ў най блі жэй шыя 

га ды», — пад крэс ліў мі ністр. Пры 

гэ тым ён да даў, што з ра сій скім бо-

кам ёсць да моў ле насць вы пра ца ваць 

алга рытм для дыя ло гу.

«Мы да мо ві лі ся, што та кі ал га-

рытм з'я віц ца да 11 каст рыч ні ка з 

удзе лам спе цы я ліс таў. На ліс та па-

даў скім транс парт ным тыд ні ў Ра сіі 

мы па спра бу ем пры няць пры маль нае 

ра шэн не», — за пэў ніў мі ністр. Праў да, 

ён ад зна чыў, што ка лі ця пер у бе ла-

рус кіх аў та пе ра воз чы каў ёсць 75 ты-

сяч да зво лаў, вы да дзе ных ра сій скім 

бо кам, то гэ та не азна чае, што ба кі 

да мо вяц ца пра ца ваць без да зво лаў. 

«На пэў на, да мо вім ся на ней кае па-

ве лі чэн не коль кас ці квот», — пад вёў 

вы нік кі раў нік Мінт ран са.

Ства рыць без ба гаж ны бі лет
Усе мы хо чам, каб цэ ны «Бел авія» 

зні жа лі ся. Але па ця пе раш нім за ка на-

даў стве гэ тая авія кам па нія (ці ін шая 

бе ла рус кая кам па нія) па куль не мае 

пра ва пра да ваць без ба гаж ныя бі ле-

ты. Ана толь Сі вак лі чыць, што для гэ-

та га трэ ба па мя няць за ка на даў ства, 

каб «Бел авія» маг ла пра да ваць без-

ба гаж ны бі лет. У гэ тым вы пад ку ён 

бу дзе ад ра зу знач на тан ней шы.

Акра мя та го, Мінт ранс пад трым-

лі вае ўка ра нен не маг чы мас ці пра-

да ваць без ад зыў ныя авія бі ле ты, 

якія нель га бу дзе здаць. «Мы хо чам, 

каб нас пад тры ма лі ін шыя парт нё-

ры (та кія як Мі ніс тэр ства фі нан саў, 

Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах), 

і на кож ным рэй се «Бел авія» бы лі б 

бі ле ты, пра якія лю біць пі саць спа-

жы вец — «зу сім тан ныя». Кошт та кіх 

бі ле таў так са ма мо жа быць увя за ны 

з пэў най глы бі нёй про да жаў. Гэ тая 

сіс тэ ма бу дзе па доб ная на прын цы-

пы ра бо ты лаў кос таў», — ад зна чыў 

Ана толь Сі вак.

Ка лі з'я вяц ца та кія бі ле ты, мі ністр 

не ўдак лад ніў, ад нак пад крэс ліў, што 

Мінт ранс за ці каў ле ны па ско рыць ка-

рэк ці роў ку за ка на даў ства. Раз віц цё 

сфе ры авія пе ра во зак на мі ну лым тыд-

ні аб мяр коў ва ла ся ў Саў мі не, пас ля 

ўзгад нен ня гэ ты план бу дзе за цвер-

джа ны на ўзроў ні ві цэ-прэм' е ра. «Мы 

для ся бе бя ром ме сяц, каб унес ці за-

ка на даў чыя іні цы я ты вы», — рас тлу-

ма чыў Ана толь Сі вак. Пас ля ўня сен ня 

змя нен няў у за ка на даў ства пе ра воз-

чык змо жа сам вы зна чыць тэр мі ны 

ўка ра нен ня без ба гаж ных бі ле таў.

У той жа час мі ністр ад зна чыў, што 

не ба чыць не аб ход нас ці да та ваць за-

меж ныя авія кам па ніі для па лё таў у 

на шу кра і ну. «Я аў та ры тэт на за яў ляю: 

у нас ня ма ні я кіх аб ме жа ван няў для 

па лё таў ні я кіх ніз ка бюд жэт ных або 

лю бых ін шых кам па ній», — ад зна чыў 

мі ністр. На яго дум ку, нель га на зы-

ваць аб ме жа ван нем не жа дан не На-

цы я наль на га аэ ра пор та Мінск аб слу-

гоў ваць са ма лё ты бяс плат на. «Гэ та не 

аб ме жа ван не, — лі чыць прад стаў нік 

Мінт ран са. — Ка лі асоб ныя дзяр жа вы 

вы му ша ныя пры маць ра шэн не да та-

ваць та кія вы дат кі. Мы не ба чым для 

ся бе сён ня та кой не аб ход нас ці».

На «сва іх кры лах» 
у Аме ры ку?

Мінт ранс сён ня вя дзе пе ра га во ры 

па ар га ні за цыі транс кан ты нен таль-

ных пе ра лё таў з На цы я наль на га аэ-

ра пор та Мінск. Ця пер мі ніс тэр ства 

вя дзе пе ра моў ны пра цэс з роз ны мі 

кам па ні я мі. «Мы за ці каў ле ны на ват 

ства раць пэў ныя ўмо вы, каб пры-

цяг нуць гэ тыя кам па ніі, і яны лё та лі 

на той жа Аме ры кан скі кан ты нент, у 

Паўд нё ва-Ус ход нюю Азію. Гэ та ад ра-

зу пач не пра ца ваць на пры ваб насць 

на ша га аэ ра пор та як ха ба», — ска заў 

Ана толь Сі вак.

«У нас ёсць ін фар ма цыя, што 

ле тась у Аме ры ку з Бе ла ру сі лё-

та ла 70 ты сяч ча ла век. Гэ та са лід-

ная ліч ба. Мы ду ма ем, якім чы нам 

«Бел авія» так са ма пач не на бы ваць 

па вет ра ныя суд ны для та кіх пе ра-

лё таў», — да даў мі ністр. У поў най 

ме ры маг чы мас ці для ар га ні за цыі 

транс кан ты нен таль ных пе ра лё таў 

з'я вяц ца з уво дам дру гой уз лёт на-

па са дач най па ла сы ў На цы я наль ным 

аэ ра пор це Мінск. У ця пе раш няй па-

ла сы ёсць у гэ тым пла не аб ме жа-

ван ні па пры ёме вя лі кіх са ма лё таў. 

«Сён ня на но вай па ла се прак тыч на 

за кан чва юц ца ра бо ты, по тым мы вы-

хо дзім на пра цэс сер ты фі ка цыі, які 

не вель мі хут кі. Спа дзя ю ся, ад ра зу з 

плюсавымі тэм пе ра ту ра мі ў на ступ-

ным го дзе паў на вар тас на пач нём 

экс плу а та ваць дру гую ўзлёт на-па-

са дач ную па ла су», — ад зна чыў ён.

На дум ку мі ніст ра, на спе ла не аб-

ход насць бу да ваць дру гі тэр мі нал у 

аэ ра пор це. Іс ну ю чы тэр мі нал тры ме-

ся цы ў гэ тым го дзе пра ца ваў з мак сі-

маль най на груз кай.

Сяр гей КУР КАЧ.

АКА ДЭ МІІ 
ЎСІХ КРА ІН — 
ЯД НАЙ ЦЕ СЯ!

3 каст рыч ні ка на ба зе Ака дэ міі МУС Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь ад кры ла ся ХV па ся джэн не вы ка наў ча га ка мі тэ та 

ІNTЕRРА.

Між на род ная аса цы я цыя па лі цэй скіх ака дэ мій (ІNTЕRРА) 

бы ла за сна ва на 2 лі пе ня 2011 го да ў Стам бу ле. У тым жа го-

дзе, 31 жніў ня, Ака дэ мія МУС ус ту пі ла ў гэ тую ар га ні за цыю. 

Дзя ку ю чы ак тыў на му су пра цоў ніц тву на чаль нік вя ду чай мі-

лі цэй скай ВНУ кра і ны ге не рал-ма ёр мі лі цыі Ула дзі мір БА-

ЧЫ ЛА ў 2013 го дзе быў абра ны ў склад вы ка наў ча га ка мі тэ та, 

а ў 2016 го дзе стаў ві цэ-прэ зі дэн там ІNTЕRРА.

У ця пе раш нім па ся джэн ні вы ка наў ча га ка мі тэ та пры ма юць 

удзел дэ ле га цыі про філь ных ВНУ Бе ла ру сі, Бра зі ліі, Ка зах ста-

на, Ка та ра, Са удаў скай Ара віі, Су да на, Тур цыі. У якас ці на зі-

раль ні каў за про ша ны прад стаў ні кі Ін дыі (Уні вер сі тэт су до вых 

на вук Гу джа ра та). Га на ро вы госць — прэ зі дэнт ІNTЕRРА, 

рэк тар На цы я наль най ака дэ міі па лі цыі Тур цыі пра фе сар 

Іл маз ЧА ЛАК.

— Ця пер аса цы я цыя аб' яд ноў вае 72 ВНУ па лі цэй ска га про-

фі лю, якія прад стаў ля юць 57 дзяр жаў, — за ўва жыў Ула дзі мір 

Ба чы ла. — На па ся джэн ні вы кан ка ма бу дуць раз гле джа ны 

пы тан ні па вы шэн ня ква лі фі ка цыі пра фе сар ска-вы клад чыц-

ка га скла ду ўста ноў аду ка цыі ў між на род ных на ву чаль ных 

цэнт рах кра ін — удзель ніц аса цы я цыі. Ака дэ мія МУС Бе ла ру сі 

прад ста віць су час ныя ву чэб на-ме та дыч ныя на пра цоў кі ў аду-

ка цый най дзей нас ці. У 2016 го дзе Ака дэ мі яй бы лі вы да дзе ны 

два збор ні кі-да па мож ні кі «Струк ту ра па лі цыі / мі лі цыі кра-

ін — удзель ніц Між на род най аса цы я цыі па лі цэй скіх ака дэ мій 

(ІNTЕRРА)» і «Струк ту ра аду ка цый ных уста ноў па лі цыі / мі-

лі цыі кра ін — удзель ніц Між на род най аса цы я цыі па лі цэй скіх 

ака дэ мій (ІNTЕRРА)».

У рам ках па ся джэн ня, ад зна чыў Ула дзі мір Ба чы ла, бу дуць 

раз гле джа ны та кія пы тан ні, як ба раць ба з тэ ра рыз мам і кі бер-

зла чын нас цю, за бес пя чэн не па рад ку пры пра вя дзен ні ма са вых 

ме ра пры ем стваў, праб ле мы міг ра цый най па лі ты кі. Па ся джэн-

не вы кан ка ма прой дзе ў два эта пы. Пер шы — гэ та аб мер ка-

ван не па рад ку па ся джэн ня і тых пы тан няў, якія ўзнік лі. Дру гі 

этап бу дзе пра хо дзіць у Ака дэ міі МУС, дзе дэ ле га там па ка жуць 

фраг мен ты пад рых тоў кі су пра цоў ні каў бе ла рус кай мі лі цыі па 

роз ных кі рун ках служ бо вай дзей нас ці. Па сло вах на чаль ні ка 

Ака дэ міі, ад ным з са мых ці ка вых кі рун каў ву чэб най ра бо ты 

на сён няш ні дзень з'яў ля ец ца пра фай лінг. Гэ та ад мыс ло вая 

сіс тэ ма пад рых тоў кі су пра цоў ні каў, якая да зва ляе па вы ра зе 

тва ру ча ла ве ка вы зна чыць яго агрэ сіў ныя аль бо зла чын ныя 

на ме ры. У Бе ла ру сі ство ра ны ўлас ныя элект рон ныя пра грам-

ныя комп лек сы, якія да зва ля юць вы пра ца ваць умен ні і на вы кі 

апа знан ня па да зро на га ча ла ве ка.

— Аса цы я цыя па лі цэй скіх ака дэ мій слу жыць між на род най 

плат фор май па аб ме не во пы там у пад рых тоў цы спе цы я ліс таў 

для пра ва ахоў ных пад раз дзя лен няў, — ад зна чыў прэ зі дэнт 

ІNTЕRРА Іл маз Ча лак. — Та му што мы цвёр да пе ра ка на ны: 

ба раць ба са зла чын нас цю — гэ та спра ва не ад ной кра і ны, 

а спра ва ўсіх кра ін.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Ці бу дуць у нас бюд жэт ныя авія бі ле ты?
Дзе сяць кра ін з бліз ка га і да лё ка га за меж жа за ці ка ві лі ся 

на шым транс пар там і ла гіс ты кай

Па дзеяПа дзея


