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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

КНДР па абя ца ла ЗША «не чу ва ны ўдар» 
з-за ву чэн няў па блі зу яе гра ніц

Злу ча ныя Шта ты па він ны быць га то выя да та го, што су тык-
нуц ца з «не чу ва ным уда рам» у «не ча ка ны мо мант». Пра гэ та 
га во рыц ца ў за яве Пхень я на з на го ды рас па ча тых на гэ тым 
тыд ні су мес ных ва ен ных ву чэн няў ЗША і Паўд нё вай Ка рэі 
ка ля бе ра гоў Ка рэй ска га паў вост ра ва, якую апуб лі ка ва ла 
паў ноч на ка рэй скае агенц тва ЦТАК.

«Ця пер, ка лі во ра гі сцвяр джа юць, што ву чэн ні ста нуць дэ-

ман стра цы яй рэ аль на га ўда ру па КНДР, яны па він ны ве даць, 

што са мыя жорст кія контр ме ры ў ка рэй скім сты лі цал кам 

га то вы да та го, каб раз ве яць цэ лі як дым толь кі ад ным уда-

рам», — ска за на ў за яве.

«Што яшчэ горш, ЗША пры цяг ну лі прос та пад наш нос 

цэ лі, якія мы вы зна чы лі як га лоў ныя. ЗША па він ны ве даць, 

што су тык нуц ца з не чу ва ным уда рам у не ча ка ны мо мант», — 
пад крэс лі ва ец ца ў за яве.

Ва ен ныя ма неў ры ЗША і Паўд нё вай Ка рэі стар та ва лі ў 
па ня дзе лак, 16 каст рыч ні ка, ка ля бе ра гоў Ка рэй ска га паў-
вост ра ва на фо не ўзра стан ня на пру жа нас ці па між гэ ты мі кра-
і на мі і КНДР. У ву чэн нях удзель ні чае, у пры ват нас ці, удар ная 
ка ра бель ная гру поў ка, якую ўзна чаль вае авія но сец «Ро нальд 
Рэй ган», у склад яе ўва хо дзяць два эс мін цы — «Стэ тэм» і 
«Мас цін».

Кі раў нік Еў ра пар ла мен та за явіў, 
што Еў ро па не пры ме не за леж насць Ка та ло ніі

Па вод ле слоў Ан то ніа Та я ні, 

ка та лон скі кры зіс з'яў ля ец ца 

ўнут ра най спра вай Пі рэ ней-

ска га ка ра леў ства. «Еў ро па 

вы сту пае за дыя лог, — да даў 

кі раў нік ЕП. — Важ на шу каць 

вы ра шэн не праб ле мы ў рам ках 

іс пан скай пра ва вой ба зы і кан-

сты ту цыі». «Бы ло б доб ра, ка лі б урад Ка та ло ніі не аб вя-

шчаў не за леж насць, та му што ні хто ў Еў ро пе не мо жа па-
га дзіц ца з не за леж нас цю Ка та ло ніі», — ад зна чыў Та я ні.

Тым ча сам кі раў нік аў та но міі Кар лес Пуч дэ мон на кі ра-
ваў у чац вер ліст прэм' ер-мі ніст ру Іс па ніі Ма ры я ну Ра хою, 
у якім пры гра зіў ар га ні за ваць га ла са ван не ў пар ла мен це 
рэ гі ё ну па пы тан ні аб вя шчэн ня не за леж нас ці, ка лі Мад рыд 
не па го дзіц ца на дыя лог. Урад ка ра леў ства ў ад каз на гэ та 
за явіў, што па чы нае пра цэ ду ру за пус ку 155-га ар ты ку лу 
кан сты ту цыі, які да зва ляе аб ме жа ваць са ма кі ра ван не Ка-
та ло ніі.

На га да ем, што 1 каст рыч ні ка ў рэ гі ё не прай шло га ла-
са ван не па пы тан ні аб вы ха дзе Ка та ло ніі са скла ду ка ра-
леў ства. У ім узя лі ўдзел 2,28 млн з 5,31 млн ка та лон цаў, 
якія ма юць пра ва го ла су, пры гэ тым 90,18% удзель ні каў 
пле біс цы ту вы ка за лі ся за не за леж насць. Мад рыд лі чыць 
гэ ты рэ фе рэн дум не ле гі тым ным і ад маў ля ец ца пры зна ваць 
яго вы ні кі.

Боль шасць ра сі ян не га тыў на ста віц ца 
да Са бчак

Як па ве да міў Усе ра сій скі 
цэнтр вы ву чэн ня гра мад скай 
дум кі (УЦВГД), 95% рэ спан-
дэн таў доб ра ве да юць ці 
неш та чу лі пра тэ ле вя ду чую 
Ксе нію Са бчак, якая ўчо ра 
за яві ла пра свае прэ зі дэнц кія 
ам бі цыі, але 60% апы та ных 
хут чэй ад моў на ста вяц ца да яе.

Цэнтр па даў да ныя апы тан няў аб тым, на коль кі гра ма дзя-

не кра і ны ве да юць і як ацэнь ва юць Ксе нію Са бчак. Па вод ле 

апы тан няў 2015 го да, 72% рэ спан дэн таў доб ра ве да юць яе, 

яшчэ 23% што-не будзь чу лі пра тэ ле вя ду чую. Па зна валь насць 

Са бчак рас це: у 2012 го дзе ўся го 57% доб ра ве да лі яе. Ня-
гле дзя чы на па пу ляр насць, жур на ліст ка вы клі кае ў пер шую 
чар гу не га тыў ныя эмо цыі ў рэ спан дэн таў: 60% ста вяц ца да 
яе хут чэй ад моў на і ўся го 21% хут чэй ста ноў ча (пра пор цыя 
не вель мі змя ня ла ся з 2012 го да).

Аб пла нах вы лу чэн ня сва ёй кан ды да ту ры Са бчак па ве да-
мі ла 18 каст рыч ні ка ў ліс це, ад праў ле ным у га зе ту «Ведомо-
сти». «Ксе нія Са бчак у ва шым бю ле тэ ні — гэ та ёсць гра фа 
«су праць усіх», — тлу ма чыць яна свой крок.

РАС КА ЗАЦЬ ПРА ТОЕ, 
ШТО ХВА ЛЮЕ

Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі па ўсёй Бе ла ру сі 

прой дуць у гэ тую су бо ту, 21 каст рыч ні ка. На су вязь з на-

сель ніц твам вый дуць кі раў ні кі ў рэ гі ё нах і Мін гар вы кан ка ме. 

Вы нік та ко га дыя ло гу — апе ра тыў нае вы ра шэн не на дзён-

ных пы тан няў, зрэш ты, ад су бо ты да су бо ты коль касць 

праб лем ных зван коў ска ра ча ец ца.

Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

ТО КАР Мі ка лай Ва сі ле віч. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

ПЕ НІН Ула дзі мір Пят ро віч. Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

БА РЫ СЕН КА Алег Ле а ні да віч. Тэл. 8023 275 12 37;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма ПА ПОЎ Ігар 

Анд рэ е віч. Тэл. 8015 273 56 44;

к і  раў  н і к  спраў  М ІНСК  АГА  абл  вы  кан  ка  ма 

ГУ РЫ НО ВІЧ Ула дзі мір Аляк санд ра віч. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

ХА РЫ ТОН ЧЫК Дзміт рый Іва на віч. Тэл. 8022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні  МІНСК АГА гар вы кан ка ма 

КРЭ ПАК Аляк сандр Пят ро віч. Тэл. 8017 222 44 44.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пра вёў су стрэ чу з 
Над звы чай ным і 
Паў на моц ным Па слом 
Ку бы ў Бе ла ру сі Хе рар да 
Су арэ сам Аль ва рэ сам — 
у су вя зі з за кан чэн нем 
дып ла ма тыч най мі сіі 
апош ня га.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр-

жа вы тра ды цый на су стра ка-

ец ца з дып ла ма та мі, якія зра-

бі лі знач ны ўнё сак у раз віц цё 

ад но сін Бе ла ру сі і кра ін, што 

яны прад стаў ля юць.

— Вы па зна лі Бе ла русь, ад-

чу лі на шу кра і ну, — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Вы 

для нас ча ла век не чу жы. Мы 

тра ды цый на з са вец кіх ча соў 

з най вя лік шай па ва гай ста вім-

ся да вас, да ку бін ска га на-

ро да, да ку бін скай дзяр жа вы. 

Так бу дзе і на да лей. Па коль кі 

вы ня ма ла ўкла лі сва іх сіл у 

тое, каб гэ тыя ад но сі ны раз-

ві ва лі ся і іх фун да мент ума-

цоў ваў ся.

Кі раў нік кра і ны кан ста та-

ваў, што ў сфе ры эка но мі кі 

ўста на ві лі ся ня дрэн ныя ад-

но сі ны. Для да вед кі: аб' ём 

двух ба ко ва га ганд лю ў сту-

дзе ні—жніў ні 2017 го да склаў 

тро хі больш за 50 міль ё наў 
до ла раў. У той жа час трэ-
ба ўліч ваць ад лег ласць: 
на шы кра і ны зна хо дзяц ца 

ў роз ных кан цах све ту, ды 
і эка на міч нае ста но ві шча 
Ку бы з-за шмат га до вай бла-
ка ды ЗША да во лі цяж кае.

— У нас адзі ныя по гля ды 
на су свет ную па вест ку дня, 
у нас амаль ня ма ра зы хо-
джан няў па пы тан нях, якія 
ўва хо дзяць у яе, — пад крэс-

ліў Прэ зі дэнт. — Ку ба як нас 

пад трым лі ва ла, так і пад трым-

лі вае ў пла не ўста наў лен ня 

шчыль ных ад но сін з сяб роў-

скі мі вам і, на ту раль на, нам 

кра і на мі Ка рыб ска га ба сей на 

і Ла цін скай Аме ры кі. Нам бы 

вель мі ха це ла ся мець з імі 

доб рыя ад но сі ны, без умоў на, 

за сна ва ныя на ганд лё ва-эка-
на міч ных пы тан нях. 

Ме на ві та пры ак тыў ным 
са дзей ні чан ні Ку бы Бе ла русь 
ус ту пі ла ў якас ці на зі раль ні-
ка ў Аса цы я цыю Ка рыб скіх 
дзяр жаў у сту дзе ні 2016 го-
да. Акра мя гэ та га, Бе ла русь 
і Ку ба да па ма га юць ад на 
ад ной у ААН, Ру ху не да лу-
чэн ня, ін шых між на род ных 
ар га ні за цы ях.

— Мо жа, вы больш дак-
лад на ва ло да е це сі ту а цы яй 
у Ве не су э ле, сяб роў скай нам 
кра і не, і ска жа це не каль кі 
слоў пра яе, пра свае ўра жан-
ні. Я бу ду вам вель мі ўдзяч-
ны, — звяр нуў ся Прэ зі дэнт да 
ку бін ска га дып ла ма та.

Кі раў нік дзяр жа вы па пра сіў 
пасла пе ра даць са мыя цёп лыя 

па жа дан ні ку бін ска му лі да ру 
Ра у лю Каст ра. Маг чы ма, у хут-
кім ча се Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на ве дае Га ва ну.

— Я ду маю, што мне ўдас-
ца ў най блі жэй шы час па бы-
ваць на Ку бе. У мя не ёсць 
доўг пе рад Фі дэ лем, і я па-
ві нен па бы ваць у яго на ма-
гі ле. А вы па він ны заў сё ды 
ве даць: ка лі Бе ла русь неш та 
мо жа зра біць для Ку бы, мы 
заў сё ды ад кры тыя і га то вы 
гэ та зра біць, — за пэў ніў бе-
ла рус кі лі дар.

Пад час раз мо вы бы ло агу-
ча на, што хоць бе ла рус ка-ку-
бін скія ад но сі ны ма юць грун-
тоў ную гіс то рыю і на ла джа ны 
ў роз ных сфе рах, па тэн цы ял, 
тым не менш, у нас вя лі кі. 
І ў пла не са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця Ку бы — тут 
Бе ла русь га то ва па дзя ліц ца 
сва ім во пы там. І ў пла не вы-
ха ду на рын кі трэ ціх кра ін — 
для нас Ку ба — гэ та дзве ры 
ў Ла цін скую Аме ры ку і рэ гі ён 

Ка рыб ска га ба сей на, для Ку-

бы Бе ла русь — ва ро ты ў Еў-

ро пу, Еў ра зій скі эка на міч ны 

са юз. Без умоў ную ці ка васць 

для абод вух ба коў уяў ляюць 

фар ма цэў ты ка і пра мыс ло-

вая ка а пе ра цыя. На прык лад, 

МАЗ пра пра цоў вае маг чы-

масць за клю чэн ня ра мач на га 

кант рак та на па стаў ку тэх ні кі 

на Ку бу на су му ў 100 міль ё-

наў еў ра.

Кан так ты з Ку бай за вя за-

ны больш чым тры ва лыя, ад-

бы ва ец ца рэ гу ляр ны аб мен 

ві зі та мі на роз ных уз роў нях. 

Вось і ця пер лі та раль на праз 

не каль кі дзён прад стаў ні чая 

бе ла рус кая дэ ле га цыя на-

кі ру ец ца ў гэ ту кра і ну для 

ўдзе лу ў Між на род ным га-

ван скім кір ма шы. Сё ле та там 

бу дзе пра ца ваць і бе ла рус кі 

па віль ён.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

АСАБ ЛІ ВЫЯ АД НО СІ НЫ
У хут кім ча се бе ла рус кі лі дар мо жа на ве даць Ку бу

 У тэ му
Хе рар да Су арэс Аль ва рэс, Над звы чай ны і Паў на моц ны 

Па сол Рэс пуб лі кі Ку ба ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь:

— На шы ад но сі ны — не на па чат ко вым эта пе, ім ужо 
25 га доў. Мож на ска заць, што яны ў «спе лым» эта пе. Мы 
ін тэн сіў на пра ца ва лі. На мі бы ла ство ра на кан цэп ту аль ная, 
юры дыч ная і кант ракт ная ба за для іх да лей ша га раз віц ця. 
За апош нія га ды та ва ра аба рот пад во іў ся і ста бі лі за ваў ся. 
Пры гэ тым мы пры зна ём, што ма ец ца яшчэ вя лі кі па тэн цы ял 
для раз віц ця гэ та га су пра цоў ніц тва.

Ар міяАр мія  

ЭКС КЛЮ ЗІЎ НАЯ 
АД КРЫ ТАСЦЬ

Кі раў ні кі вя ду чых СМІ кра і ны па ля та лі 
на ва ен ных вер та лё тах, 

па стра ля лі з аў та ма та Ка лаш ні ка ва 
і па каш та ва лі стра вы ар мей скай кух ні

На се мі нар з кі раў ні ка мі рэс пуб лі кан скіх срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі, які не пер шы год пра во дзіц-
ца мі ніст рам аба ро ны, гэ тым ра зам прад стаў ні кі 
мас ме дыя ля це лі на вер та лё тах. І не та му, што 
ва ен ны га ра док За сло на ва, дзе дыс ла ку ец ца 
19-я гвар дзей ская асоб ная ме ха ні за ва ная бры-
га да, не да ступ ны для ама та раў аў та транс пар ту 
або зна хо дзіц ца да лё ка ад ста лі цы. Жур на лісц-
кая су поль насць атры ма ла ўні каль ную маг чы-
масць як ма га блі жэй па зна ё міц ца з но вы мі 
вер та лё та мі Мі-8 МТВ-5, якія ў мі ну лым снеж ні 
па сту пі лі на ўзбра ен не бе ла рус кай ар міі.

Мі ністр аба ро ны ге-
не рал-лей тэ нант Анд-
рэй РАЎ КОЎ звяр нуў 
ува гу на тое, што су стрэ-
ча пра хо дзіць у вель мі 
ня прос тай ін фар ма цый-
най аб ста ноў цы. Перш 
чым па чаць се мі нар, кі-
раў нік ва ен на га ве дам-
ства вы ка заў глы бо кія 

спа чу ван ні сям'і за гі ну ла га ў Пе чах сал да та тэр мі-
но вай служ бы Аляк санд ра Кор жы ча і па абя цаў, што 
ўсе ві на ва тыя, а так са ма тыя, хто сва і мі бяз дзе ян нем 
і абы яка вас цю пры вёў да та кой сі ту а цыі, аба вяз ко ва 
па ня суць па ка ран не.

Акра мя та го, мі ністр аба ро ны за клі каў баць коў 
звяр нуць ува гу на вы ха ван не дзя цей. «Не толь кі для 
ар міі: у ар міі мы ро бім усё дзе ля гэ та га, — удак лад ніў 
ён. — Як ад но сіц ца ста рэй шы да ма лод ша га, моц ны 
да сла ба га — гэ та важ на. Ка лі вас неш та хва люе, 
звяр ні це ся да ка ман дзі ра час ці, у якой слу жыць ваш 
сын: ка ман дзір аба вя за ны пры няць ра шэн не, іна чай не 
бу дзе зай маць гэ тую па са ду — я гэ та га ран тую. Ка лі не 
да вя ра е це ка ман дзі ру, ёсць ін шыя сі ла выя струк ту ры. 
Што ме сяц вя дзе пры ёмы мі ністр аба ро ны, у тым лі ку 
ў ра ё нах, аб лас цях: ні што не пе ра шка джае прый сці і 
рас ка заць мне пра сваю праб ле му. Толь кі су мес ны мі 
на ма ган ня мі мы мо жам змя ніць сі ту а цыю».

У вы ні ку ад быў ся ад кры ты дыя лог мі ніст ра аба-
ро ны з кі раў ні ка мі ай чын ных СМІ. За тым кі раў нік 
ва ен на га ве дам ства аса біс та па зна ё міў удзель ні каў 
се мі на ра з вай ско вай час цю. Зда ва ла ся, больш чым 
ён пра сла ву тую 19-ю бры га ду (ра ней ды ві зію) не ве-
дае ні хто. І гэ та не дзі ва: тут, у За сло на ве, прай шлі 
11 га доў служ бы Анд рэя Раў ко ва.

На ша зна ём ства са злу чэн нем па ча ло ся з ро зыг-
ры шу эпі зо ду так тыч ных за ня ткаў. Амаль рэа ліс тыч-
ныя дзе ян ні мо та страл ко ва га ўзво да на блок пас ту 
і за хоп умоў ных ва ен на па лон ных раз вед валь най 
гру пай яшчэ раз пра дэ ман стра ва лі бая здоль насць 
на шай ар міі. Вай скоў цы ў лю бую хві лі ну га то вы 
вы ка наць па стаў ле ную за да чу, а да па ма га юць ім 
у гэ тым су час ная ва ен ная тэх ні ка і ўзбра ен не, з 
асноў ны мі ўзо ра мі якой мож на бы ло дэ та лё ва азна-
ё міц ца.

Прад стаў ні кі мас ме дыя на свае во чы ўба чы лі, у 
якіх умо вах жы вуць бай цы, якім чы нам ад бы ва ец ца 
іх ме ды цын скае за бес пя чэн не, а чым, у рэш це рэшт, 
хар чу юц ца аба рон цы Ай чы ны, на ват уда ло ся пра дэ-
гус та ваць. Удзель ні кі се мі на ра ўба чы лі і ўсе су час ныя, 
а так са ма перс пек тыў ныя ўзо ры ва ен на га адзен ня. 
А з не ка то ры мі ві да мі страл ко вай зброі кі раў ні кі СМІ 
зна ё мі лі ся пад час прак тыч ных стрэль баў, у якіх яны 
не па срэд на пры ма лі ўдзел.

На мес нік стар шы ні Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Іван 
ЭЙ СМАНТ кож ны год удзель ні чае ў па доб ных се мі-
на рах. «Па-пер шае, як лю бо га муж чы ну, мя не ці ка віць 
ар мей ская тэ ма, — пры знаў ся ён. — Па-дру гое, з 
во пы там ра зу ме еш, што ро ля ар міі ў дзяр жа ве вель-
мі вы со кая. Што бы вае, ка лі ар міі ня ма, мы ба чым 
на пры кла дзе су сед ніх і ін шых кра ін. Пад час та кіх 
ме ра пры ем стваў мож на сва і мі ва ча мі ўба чыць, як 
раз ві ва ец ца бе ла рус кая ар мія».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by
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