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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Аме ры кан ская сіс тэ ма THAAD 
у Паўд нё вай Ка рэі ўве дзе на
ў строй

Аме ры кан ская 
су праць ра кет ная 
сіс тэ ма THAAD, 
раз ме шча ная ня-
даў на на ба зе 
Сан чжу ў Паўд нё-
вай Ка рэі, цал кам 
га то вая да вы ка ры стан ня, па ве да міў тэ ле ка нал 
KBS. За за кан чэн нем ра бот на зі раў ка ман ду ю чы 
вось май су ха пут най ар мі яй ЗША ге не рал-лей-
тэ нант То мас Вэн дал, які на ве даў ба зу Сан чжу, 
раз ме шча ную ў пра він цыі Кён сан-Пук то. Пра 
па ча так пе ра кі дан ня эле мен таў сіс тэ мы THAAD 
ЗША ў Паў днё вую Ка рэю па ве дам ля ла ся ў па-
чат ку са ка ві ка бя гу ча га го да. Ра шэн не бы ло 
пры ня та пас ля та го, як КНДР ажыц ця ві ла за пуск 
ча ты рох ба ліс тыч ных ра кет. Тры з іх упа лі ў мар-
ской эка на міч най зо не Япо ніі.

Юн кер пра па на ваў ства рыць 
Еў ра пей скае агенц тва 
па кі бер бяс пе цы

Стар шы ня Еў ра пей скай ка мі сіі Жан-Клод 
Юн кер пра па на ваў ства рыць Еў ра пей скае 
агенц тва па кі бер бяс пе цы. Та кая пра па но ва 
пра гу ча ла пад час вы сту плення ў Еў ра пар ла мен-
це ў Страс бур гу. Юн кер пад крэс ліў, што сён ня 
кі берз ла чын насць уяў ляе вя лі кую па гро зу. Па-
вод ле яго слоў, у апош ні час уз моц не на ба раць-
ба су праць пра па ган ды тэ ра рыз му ў ін тэр нэ це. 
Але пры гэ тым, як пры знаў Юн кер, «Еў ро па 
дрэн на асна шча на пе рад па гро зай кі бе ра та кі, 
якая ўяў ляе не бяс пе ку для ста біль нас ці дэ ма-
кра тыі, эка но мі кі».

Прэ зі дэн там Сін га пу ра ўпер шы ню 
ста ла жан чы на

Но вым прэ зі дэн там Сін га пу ра ста ла Ха лі ма 
Якаб, якая да ня даў ня га ча су з'яў ля ла ся спі ке-
рам пар ла мен та. Пра гэ та па ве да міў стар шы ня 
вы бар чай ка мі сіі Эн Вай Чун пас ля пра вер кі ўсіх 
прад стаў ле ных яе шта бам да ку мен таў. Та кім 
чы нам, 63-га до вая Якаб ста ла пер шай жан чы-
най — прэ зі дэн там кра і ны, а так са ма пер шым 
за 47 га доў прад стаў ні ком ма лай скай аб шчы-
ны, які за няў гэ тую па са ду. У той жа час ула да 
прэ зі дэн та ў Сін га пу ры аб ме жа ва ная, а кра і-
най фак тыч на кі руе прэм' ер-мі ністр. Ура да выя 
ра шэн ні аспрэч ва юц ца рэд ка, а га лоў ная ро ля 
прэ зі дэн та — раз гляд пра шэн няў аб па мі ла ван-
ні ад пры су джа ных да смя рот на га па ка ран ня 
зня во ле ных.

На зва ны са мыя не гас цін ныя 
кра і ны све ту

Аф га ні стан, КНДР, 
Са ма лі, Сі рыя і Турк-
ме ні стан уз на ча лі лі 
спіс са мых не гас цін ных 
кра ін. Як вы ні кае з рэй-
тын гу пар та ла Passport 

Іndex, у гэ тых дзяр жаў ня ма па гад нен няў аб бяз-

ві за вым уез дзе. Дру гі ра док за ня ла Ан го ла, якая 

дае бяз ві за вы ўезд толь кі ту рыс там з На мі біі. На 

трэ цім мес цы ака за лі ся Бу тан, Эк ва та ры яль ная 

Гві нея, Эрыт рэя, Ірак і Лі вія, якія пус ка юць да 

ся бе без віз па да рож ні каў з трох кра ін. Уся го ў 

рэй тын гу ўліч ва лі ся да ныя па 198 кра і нах і тэ ры-

то ры ях све ту. Ра ней Passport Іndex склаў спіс са-

мых гас цін ных кра ін. У іх лік увай шлі Ка мор скія 

аст ра вы, Кот-д'І ву ар, Гві нея-Бі саў, Ма да гас кар, 

Маль ды вы і ін шыя дзяр жа вы, якія не аб мя жоў-
ва юць уезд на сваю тэ ры то рыю.

Ва ўра дзеВа ўра дзе  

АР ШАН ШЧЫ НА: 
У ПО ШУ КАХ ПУНК ТАЎ РОС ТУ

У ліс та па дзе на шу дзяр-
жа ву пла нуе на ве даць з 
афі цый ным ві зі там Прэ зі-
дэнт Ка зах ста на Нур сул-
тан На за рба еў. Пра гэ та 
пад час прэс-кан фе рэн цыі 
па ве да міў Ер га лі Бу ле ге-
наў, Над звы чай ны і Паў на-
моц ны Па сол Ка зах ста на ў 
Бе ла ру сі.

Пад час су стрэ чы з жур на ліс-

та мі дып ла ма ту за да лі шэ раг 

пы тан няў, вось яго ад ка зы на 

са мыя ці ка выя з іх.

Пра ву чэн ні 
«За хад-2017»

— Я за не па ко е нас ці асоб ных 

дып ла ма таў, дзяр жаў не па дзя-

ляю, — за явіў па сол. — Гэ та тэ-

ма даў но ўжо му сі ру ец ца... Мы 

з'яў ля ем ся чле на мі Ар га ні за цыі 

Да га во ра аб ка лек тыў най бяс-

пе цы, та кія ву чэн ні, якія за раз 

пра вод зяць Ра сія і Бе ла русь, 

пра вод зяц ца і ў Ка зах ста не. Яны

тра ды цый ныя і пла на ва ныя. 

Я жа даю па спя хо ва га пра вя-

дзен ня гэ та га ме ра пры ем ства.

Пра су пра цоў ніц тва 
рэ гі ё наў

— За апош нія га ды між рэ гі-

я наль нае су пра цоў ніц тва ак ты-

ві за ва ла ся, — кан ста та ваў дып-

ла мат. — Скла да на пе ра лі чыць 

усе на шы рэ гі ё ны, дэ ле га цыі 

якіх па бы ва лі ў Бе ла ру сі на пра-

ця гу пя ці з па ло вай га доў ма ёй 

пра цы тут. Дэ ле га цыі аб лас цей 

Бе ла ру сі так са ма бы ва юць у 

Ка зах ста не. У кра са ві ку быў 

ві зіт дэ ле га цыі Паў ла дар скай 

воб лас ці на ча ле з кі раў ні ком 

рэ гі ё на — акі мам воб лас ці. Яны 

па бы ва лі ў Мін ску, Мін скай воб-

лас ці. На прад пры ем стве, якое 

вы пус кае трам ваі, быў за клю -

ча ны да га вор на па стаў ку 

25 ва го наў трам ва яў — амаль 

на 8 міль ё наў еў ра!

Пра та ва ра аба рот
— Боль шасць дэ ле га цый 

пры яз джае з Ка зах ста на ў Бе-

ла русь, — звяр нуў ува гу Ер га-

лі Бу ле ге наў. — У нас та му ўсе 

гэ тыя га ды тры ма ец ца доб ры 

та кі пе ра кос у та ва ра аба ро це на 

ка рысць Бе ла ру сі — ка ля 90%. 

Нам бы так са ма ха це ла ся, каб 

ка зах стан скія та ва ры сю ды па-

сту па лі. Ду маю, гэ та спра ва ча-

су. У Ка зах ста не ця пер вель мі 

шмат прад пры ем стваў ад кры-

ва ец ца, і іх пра дук цыя — вель мі 

кан ку рэн та здоль ная.

Пра су мес ныя 
прад пры ем ствы

— У Ка зах ста не ня ма ла пра-

ек таў, якія па спя хо ва пра цяг-

ва юць сваю дзей насць, — ад-

зна чыў дып ла мат, га во ра чы 

пра су мес ныя прад пры ем ствы 

з Бе ла рус сю на тэ ры то рыі яго 

кра і ны. — Адзін з та кіх пра ек-

таў на ле жыць Бе лА Зу, які на 

рын ку Ка зах ста на з 2009 го да. 

У Ка ра ган дзе бы ло ство ра на з 

Бе лА Зам су мес нае прад пры ем-

ства — Каз Бе лАЗ. Там не толь кі 

ідзе збор ка кар' ер най тэх ні кі, але 

і здзяйс ня ец ца ра монт, тэх ніч нае 

аб слу гоў ван не...

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by



Парт нё рыПарт нё ры  

УСЁ БОЛЬШ ЗБЛІ ЖА ЕМ СЯ
Па сол Ка зах ста на пра ад но сі ны яго кра і ны з Бе ла рус сю

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ву чэн не бу дзе пра-
хо дзіць у два эта пы. На 
пер шым — аб' яд на ным 
ка ман да ван нем рэ гі я-
наль най гру поў кі вой скаў 
мяр ку ец ца ажыц ця віць 
за вяр шэн не пад рых тоў кі 
вой скаў (сіл) да ба я во-
га пры мя нен ня па іза-
ля цыі ра ё наў дзе ян няў 
не за кон ных уз бро е ных 
фар мі ра ван няў і ды вер-
сій на-раз вед валь ных 
груп пра ціў ні ка. Так са-
ма пла ну ец ца на рас ціць 
гру поў кі ва ен на-па вет-
ра ных сіл і вой скаў про-
ці па вет ра най аба ро ны 
для пры крыц ця важ ных 
дзяр жаў ных і ва ен ных 
аб' ек таў, пад рых та вац ца 
да адбівання маг чы май 
агрэ сіі, а так са ма ад пра-
ца ваць пы тан ні ар га ні-
за цыі ўза е ма дзе ян ня і 
ўсе ба ко ва га за бес пя-
чэн ня. Пад час дру го га 
эта пу ву чэн ня вай скоў-
цы бу дуць ад пра цоў-
ваць пы тан ні кі ра ван ня 
вой ска мі (сі ла мі) у хо-
дзе вя дзен ня ва ен ных 
дзе ян няў пры ад бі ван ні 
агрэ сіі су праць Са юз най 
дзяр жа вы ва ўмо вах аб-
ста ноў кі, якая хут ка мя-
ня ец ца, а так са ма ар га-
ні за цыі ўза е ма дзе ян ня і 
ўсе ба ко ва га за бес пя чэн-
ня ў ін та рэ сах ра шэн ня 
па стаў ле ных за дач.

У асно ву ро зыг ры шу 
прак тыч ных дзе ян няў 
і эпі зо даў па кла дзе ны 
ва ры ян ты су мес ных дзе-

ян няў бе ла рус кіх і ра сій-
скіх час цей і пад раз дзя-
лен няў, якія ўва хо дзяць 
у склад рэ гі я наль най 
гру поў кі вой скаў, пры 
ўдзе ле ў пры крыц ці 
ўчаст каў дзяр жаў най 
мя жы, ахо ве і аба ро не 
ва ен ных аб' ек таў, бла-
кі ра ван ні і лік ві да цыі 
ды вер сій на-раз вед валь-
ных груп і не за кон ных 

уз бро е ных фар мі ра ван-

няў, а так са ма вя дзен ня 

аба рон ча га бою.

Як за ўва жыў на чаль нік 

дэ парт амен та між на род-
на га ва ен на га су пра цоў-
ніц тва, для вы клю чэн ня 
не да ве ру і на пру жа нас ці, 
акра мя на шых су се дзяў 
(Укра і ны, Поль шчы, Лат-
віі і Літ вы), а так са ма Эс-
то ніі, Бе ла русь у якас ці 
на зі раль ні каў за пра сі ла 
і прад стаў ні коў Шве цыі 
і Нар ве гіі. На зі раць за 
ву чэн нем бу дуць прад-
стаў ні кі між на род ных 

ар га ні за цый, а так са ма 
ва ен на-дып ла ма тыч на га 
кор пу су за меж ных дзяр-
жаў, акрэ ды та ва ных пры 
па соль ствах сва іх кра ін у 
Бе ла ру сі.

Ву чэн не за вер шыц ца 
20 ве рас ня. Да 30 ве рас-
ня аса бо вы склад, уз бра-
ен не, ва ен ная і спе цы яль-

ная тэх ні ка Уз бро е ных 

Сіл Бе ла ру сі вер нуц ца ў 

пунк ты па ста ян най дыс-

ла ка цыі, а вай ско выя 

час ці і пад раз дзя лен ні 

Уз бро е ных Сіл Ра сіі па-

кі нуць тэ ры то рыю на шай 

кра і ны.

А па куль амаль што-

дзень ка рэс пан дэн ты 

«Звяз ды» бу дуць вес ці 

рэ парт ажы з мес цаў ма-
неў раў. Са мыя све жыя 
на ві ны, якія да ты чац ца 
ву чэн ня, ужо змя шча юц-
ца і на спе цы яль ным сай-
це — exercіse.mіl.by.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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Ву чэн не — Ву чэн не — 
ад сло ва «ву чыць»ад сло ва «ву чыць»

На па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў 

пад стар шын ствам прэм' ер-мі ніст ра Анд рэя 

Ка бя ко ва раз гле дзе лі ход вы ка нан ня да ру-

чэн ня кі раў ні ка дзяр жа вы па раз віц ці Ар-

шан ска га ра ё на. Па вод ле ін фар ма цыі прэс-

служ бы Са ве та Мі ніст раў, пад час ме ра пры-

ем ства аб мер ка ва ны два бло кі сіс тэм ных 

пы тан няў — аг ра пра мыс ло вы комп лекс і 

ма шы на бу даў ні чыя прад пры ем ствы, пад на-

ча ле ныя Мінп ра му і Дзярж кам ва енп ра му.

Кі раў нік ура да на га даў, што Прэ зі дэнт да ру чыў 
пры няць сіс тэм ныя ме ры па лік ві да цыі на яў ных 
не да хо паў у ра бо це па раз віц ці Ар шан ска га ра-
ё на, а так са ма да пра ца ваць комп лекс ны план, 

вы зна чыў шы эка на міч на аб грун та ва ныя пунк ты 
рос ту, якія пра ду гледж ва лі б па этап ны вы хад Ар-
шан шчы ны да 2020 го да на ўзро вень вы шэй шы 
за ся рэд не аб лас ны.

Пад вод зя чы вы ні кі па ся джэн ня, Анд рэй Ка бя-
коў ад зна чыў, што ў най блі жэй шы час усім за ці-
каў ле ным па сту піць на ўзгад нен не пра ект пра-
гра мы раз віц ця Ар шан ска га ра ё на да 2020 го да 
і комп лекс мер па яе вы ка нан ні. Так са ма кі раў нік 
ура да звяр нуў ува гу пры сут ных, што пад час пра-
цы над пра гра май у першую чаргу трэ ба па ду маць 
аб по шу ку рэ зер ваў для рос ту аб' ёмаў і эфек тыў-
нас ці па ку ры ра ва ных на прам ках.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу



Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты  

Кі тай ская мо ва вый дзе 
за сце ны ста ліч ных школ

Цэнтр кі тай скай куль ту ры і пісь мен ства ўра чыс та 
ад крыў ся ў ста ліч най гім на зіі №12

У па да ру нак ад па соль ства Кі тай-

скай На род най Рэс пуб лі кі ў Рэс-

пуб лі цы Бе ла русь на ву чаль ная 

ўста но ва атры ма ла су час ны кам-

п'ю тар ны клас.

Кла сы па вы ву чэн ні кі тай скай мо-

вы з'я ві лі ся ў 12-й гім на зіі адзі нац цаць 

га доў та му, а сё ле та ад быў ся пер шы 

вы пуск на ву чэн цаў, якія па ча лі спа сці-

 гаць азы мо вы Пад ня бес най з пер ша-

га кла са.

Сён ня 150 дзя цей з 3-га па 11-ы клас 

вы ву ча юць кі тай скую мо ву як пер шую 

за меж ную і ка ля 200 вуч няў асвой ва-

юць яе фа куль та тыў на.

Гім на зіс ты з'яў ля юц ца пе ра мож ца-

мі алім пі яд і шмат лі кіх кон кур саў па 

кі тай скай мо ве, на прык лад фес ты ва-

лю «Дыя лог куль тур», кон кур су «Акно 

ў Пад ня бес ную» і ін шых. На ву чэн цы 

ез дзяць па аб ме не ў Кі тай. Зу сім ня-

даў на яны ад па чы ва лі ў між на род ным 

лет нім ла ге ры ў Пе кі не. Уста но ва час-

та пры мае гас цей з па соль ства КНР у 

Бе ла ру сі. Тут пра цу юць і вы клад чы кі з 

Кі тая. У аду ка цый ным пра цэ се вы ка-

рыс тоў ва юц ца як ай чын ныя, так і кі тай-

скія да па мож ні кі. А не каль кі га доў та му 

ў абі ту ры ен таў з'я ві ла ся маг чы масць 

зда ваць па кі тай скай мо ве ЦТ.

— Сён ня, ка лі ў нас па вя ліч ва ец ца 

та ва ра аба рот з Кі тай скай На род най 

Рэс пуб лі кай, ка лі мы ак тыў на раз ві ва-

ем ін вес ты цый ную дзей насць у рам-

ках пра гра мы «Вя лі кі Шаў ко вы шлях» і 

ства рэн ня пар ка «Вя лі кі ка мень», кі тай-

ская мо ва ста но віц ца над звы чай ак ту-

 аль най для ажыц цяў ле ння эка на міч най 

дзей нас ці, — ад зна чыў пад час ура чыс-

тай цы ры мо ніі ад крыц ця цэнт ра мі ністр 
аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА.

Су мес на з КНР у нас рэа лі зу ец ца 

шэ раг аду ка цый ных пра ек таў. Зу сім ня-

даў на ад быў ся ві зіт мі ніст ра аду ка цыі 

Кі тая ў на шу кра і ну. Гэ та быў пер шы 

ві зіт за ўвесь час су ве рэн на га раз віц ця 

Бе ла ру сі. Та ды ў ме жах фо ру му рэк та-

раў вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў 

быў пад пі са ны шэ раг па гад нен няў у га-

лі не аду ка цыі, якія за кра на юць не толь-

кі пы тан ні вы ву чэн ня кі тай скай мо вы, 

але і су мес ныя на ву ко выя да сле да ван-

ні, аду ка цый ную дзей насць з вы да чай 

двай ных дып ло маў, шы ро кі спектр ста-

жы ро вак як кі тай скіх, так і бе ла рус кіх 

сту дэн таў.

— За да ча сіс тэ мы аду ка цыі — ства-

рыць умо вы для та го, каб кі тай ская мо-

ва вы ву ча ла ся, каб яна бы ла за па тра-

ба ва ная ў роз ных ві дах дзей нас ці: не 

толь кі ў эка на міч най, але і ў куль тур най, 

аду ка цый най, твор чай. Мы ста вім за да-

чу, каб у рэ гі ё нах бы лі ба за выя шко лы, 

дзе б вы ву ча ла ся кі тай ская мо ва як ву-

чэб ны прад мет, — пад крэс ліў Ігар Кар-

пен ка. — Та му ад крыц цё цэнт ра кі тай-

скай куль ту ры і пісь мен ства — зна ка вая 

па дзея, но вы ад праў ны пункт для ру ху 

на пе рад у гэ тым на прам ку. Пе ра ка на-

ны, што на пра цоў кі, во пыт і ве ды, якія 

ёсць у пе да го гаў гім на зіі, па спры я юць 

вы ха ду кі тай скай мо вы за сце ны ста-

ліч ных школ у рэ гі ё ны і да па мо гуць у 

пад рых тоў цы пе да га гіч ных кад раў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by




