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ЗША прак тыч на вы ве лi вой скi з Iра ка
Злу ча ныя Шта ты Аме ры кi ў 

асноў ным вый шлi з Iра ка. Пра 

гэ та за явiў 19 жнiў ня на прэс-кан-

фе рэн цыi прэ зi дэнт ЗША До нальд 

Трамп, па ве дам ляе ТАСС.

«Мы ў асноў ным вый шлi з 

Iра ка, па кi ну лi там вель мi ма ла 

ва ен на слу жа чых. Мы скон чым гэ тыя бяс кон цыя вой ны, 

не да рэ чныя бяс кон цыя вой ны. Гэ та бы ло най гор шае ра-

шэн не ў гiс то рыi на шай кра i ны». На дум ку прэ зi дэн та 

ЗША, аме ры кан скiх ва ен ных нi ко лi не па вiн на бы ло быць 

на Блiз кiм Ус хо дзе.

«Але мы вы хо дзiм вель мi хут ка, за тры га ды», — ад зна-

чыў До нальд Трамп, за тым пе рай шоў  да тэ мы пры сут нас цi 

ў Аф га нi ста не. Кi раў нiк Бе ла га до ма падкрэсліў, што ў 

ЗША вель мi доб ра iдуць пе ра мо вы з Аф га нi ста нам. «Мы 

знi зi лi пры сут насць да вель мi не вя лi ка га ўзроў ню. Дзей-

нi ча ем там як па лi цыя ўжо 19 га доў. Час на шым сал да там 

вяр тац ца да до му», — да даў ён.

Як за явiў 8 жнiў ня тэ ле ка на лу Fox News кi раў нiк Пен та-

го на Марк Эс пер, ЗША да кан ца лiс та па да ма юць на мер 

ска ра цiць ва ен ны кан тын гент у Аф га нi ста не да менш чым 

пяці ты сяч ча ла век. У сваю чаргу лi дар Злу ча ных Шта таў 

на га даў, што ўво сень 2019 го да вы веў кан тын гент з ра ё на 

ту рэц ка-сi рый скай мя жы: «Тур цыя са ма мо жа па кла па цiц ца 

пра ся бе». У чэр ве нi ў су мес най за яве ўлад ЗША i Iра ка па 

вы нi ках пе ра моў у рам ках рас па ча та га па мiж iмi стра тэ гiч на га 

дыя ло гу га ва ры ла ся пра тое, што Ва шынг тон у най-

 блi жэй шыя ме ся цы пра цяг не ска ра чаць сваю ва ен ную пры-

сут насць у Iра ку i бу дзе аб мяр коў ваць з Баг да дам ста тус 

аме ры кан скiх ва ен на слу жа чых, што за ста лi ся ў кра i не.

Прэ зi дэнт Фран цыi вы клю чае маг чы масць 
паў тор на га ўвя дзен ня ка ран цi ну па ўсёй кра i не

Прэ зi дэнт Фран цыi Эма ну эль Мак рон лi чыць не да пу-

шчаль ным з эка на мiч ных пры чын паў тор нае ўвя дзен не ў 

кра i не ка ран цi ну з-за ка ра на вi ру са. Пра гэ та ён за явiў у 

iн тэр в'ю, апуб лi ка ва ным у ча со пi се Paris Match, па ве дам-

ляе ТАСС. «Не маг чы ма паў тор на спы нiць усё ў Фран цыi. 

Та му што спа да рож ныя стра ты та ко га ка ран цi ну бу дуць 

вель мi буй ныя», — ска заў прэ зi дэнт. Пры гэ тым ён вы ка-

заў мер ка ван не, што, не за леж на ад мер, ну ля вой ры зы кi 

рас паў сюдж ван ня вi ру са чакаць не маг чы ма.

«У вы пад ку, ка лi сi ту а цыя гэ та га за па тра буе, мы не 

вы клю ча ем мэ та ва га ла каль на га ўвя дзен ня ка ран цi ну», — 

удак лад нiў Эма ну эль Мак рон.

Так са ма Мак рон ад зна чыў важ насць пра ця гу тэс цi ра-

ван ня на сель нiц тва на ка ра на вi рус, вы яў лен не но вых ача-

гоў за хвор ван ня. «Ка лi гэ та бу дзе не аб ход на, мы па шы рым 

прак ты ку на шэн ня ма сак», — ска заў фран цуз скi лi дар.

Тай ланд уз на ча лiў рэй тынг са мых бяс печ ных 
на прам каў для па да рож жаў

Па вод ле да сле да ван ня ня мец кай ту рыс тыч най кам па-

нii Tourane, на гэ тым тыд нi Тай ланд уз на ча лiў спiс са мых 

бяс печ ных на прам каў у све це для на вед ван ня пад час 

пан дэ мii. Ка ра леў ства лi-

чыц ца са мым бяс печ ным 

мес цам для па да рож жаў 

на пад ста ве роз ных кры-

тэ ры яў. У Тай лан дзе ёсць 

сiс тэ ма свое ча со ва га апа-

вя шчэн ня аб но вых вы пад-

ках за ра жэн ня COVID-19, 

за яў ляе Еў ра пей скi цэнтр 

пра фi лак ты кi i кант ро лю за хвор ван няў (ECDC). Так са ма 

важ ным фак та рам з'яў ля ец ца нiз кая шчыль насць на сель-

нiц тва кра i ны. Пра цяг ласць свет ла во га дня для ак тыў на га 

ад па чын ку ў кра i не — больш за 6 га дзiн, а авiя зно сi ны з 

еў ра пей скi мi дзяр жа ва мi до сыць хут кiя. У Тай лан дзе за-

рэ гiст ра ва на не вя лi кая коль касць вы пад каў COVID-19, i 

па мiж на род най ме ды ка-са нi тар най ацэн цы ён атры маў 

85 ба лаў са ста.

Так са ма ў лi пе нi Гла баль ны iн дэкс COVID-19 апуб лi ка-

ваў спiс кра iн з са мым вы со кiм iн дэк сам ад наў лен ня ад 

COVID-19, дзе пры сво iў Тай лан ду 82,06 ба ла, змяс цiў шы 

ка ра леў ства на вяр шы ню гла баль най дыя гра мы ў якас цi 

пры кла ду най леп шых прак тык па ба раць бе з пан дэ мi яй.

Мiж на род ныя аэ ра пор ты i ме жы Тай лан да па куль за-

кры тыя для за меж ных ту рыс таў. Ад нак ту рыс тыч ны сек-

тар кра i ны па сту по ва ад наў ля ец ца, i як толь кi сi ту а цыя з 

COVID-19 ва ўсiм све це па леп шыц ца, па да рож жы ў «кра i-

 ну ўсме шак» для ўсiх ка тэ го рый гра ма дзян зноў ста нуць 

да ступ ныя.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ва ўра дзеВа ўра дзе

Ула дзi мiр МА КЕЙ: 

«УСЕ МЫ ЗА ТОЕ, ШТО НА ЗЫ ВА ЕЦ ЦА 
ЁМIС ТЫМ БЕ ЛА РУС КIМ СЛО ВАМ 

«ЛЮД СКАСЦЬ»
Мi нiстр за меж ных спраў 

звяр нуў ся да бе ла рус кiх дып ла ма таў
«Ша ноў ныя ка ле гi! Заў сё ды 

га на рыў ся i бу ду га на рыц ца 

ка лек ты вам Мi нiс тэр ства за-

меж ных спраў на шай кра i ны, 

усёй сiс тэ май дып ла ма тыч най 

служ бы Рэс пуб лi кi Бе ла русь. 

Мо жа быць, за чвэрць ста год-

дзя нам не ўда ло ся да сяг нуць 

га ла ва круж ных пос пе хаў, але 

бе ла рус кая дып ла ма тыя са-

праў ды нi ко лi не ра бi ла та го, 

за што мо жа быць со рам-

на», — ска за на ў зва ро це.

Мi нiстр на зваў сён няш нюю сi ту а -

цыю ў кра i не са мым скла да ным

эта пам яе най ноў шай гiс то рыi.

«Га вор ка на са май спра ве iдзе 

аб за ха ван нi дзяр жаў нас цi, — лi-

чыць ён. — ...Гэ тыя па дзеi не мо-

гуць па кi нуць нi ко га з нас абы-

яка вы мi та му, што мы па дзя ля ем 

агуль на ча ла ве чыя, на шы бе ла-

рус кiя, каш тоў нас цi, вы сту па ем за 

адзiн ства на цыi, не пры ма ем ра ды-

ка лiзм i не апраў да ны гвалт. Усе мы 

за тое, што на зы ва ец ца ёмiс тым 

бе ла рус кiм сло вам «люд скасць».

Кi раў нiк знеш не па лi тыч на га 

ве дам ства за кра нуў тэ му па гроз 

на ад рас дзяр жаў ных слу жа чых i 

iх сем' яў. «За гэ тыя слё зы май го 

адзi нац ца цi га до ва га сы на я га то вы 

пе ра грыз цi гор ла. Дэ ма кра ты яй тут 

не пах не. Тут смяр дзiць па гро ма мi i 

рас пра ва мi, — на пi саў ён. — Адзiн-

кi, на пэў на, спа су юць. Але ў цэ лым 

«дзя куй» тым, хто за па лох вае, та-

му што та кiя дзе ян нi сцэ мен ту юць 

нас — тых, хто са праў ды ха цеў бы 

даб ра Ра дзi ме».

Ула дзi мiр Ма кей пад крэс лiў, 

што кож ны мае пра ва на эмо-

цыi, гра ма дзян скую i ча ла ве чую 

па зi цыю. «Без га ра ча га сэр ца ў 

на шай пра фе сii нi як. Але i без 

цвя ро за га по гля ду на сi ту а цыю 

так са ма, — да даў ён. — Част ка 

на шай ра бо ты — ства раць i да ся-

гаць зго ды».

Ён за клi каў дып ла ма таў не 

за бы ваць сваё пра фе сiй нае па-

клi кан не, не ўно сiць рас кол у ка-

лек тыў мi нiс тэр ства, не ўсту паць у 

здзел ку з сум лен нем i не iс цi сле па 

за ма са мi.

«Пе ра ме ны па трэб ныя, гэ та га 

нi хто не ад маў ляе, — да даў мi-

нiстр. — Але не за кошт гра ма-

дзян ска га су праць ста ян ня цi рэ-

ва лю цый. У гэ тым вы пад ку ах вяр 

i не га тыў ных на ступ стваў бу дзе 

ў ра зы больш. Мы ўжо ад кi ну тыя 

на шмат га доў у на шым раз вiц цi 

з-за па дзей апош нiх дзён. Але ж 

на шы лю дзi, на ша кра i на гэ та га 

не за слу гоў ва юць».

Ула дзi мiр Ма кей упэў не ны: хай 

i па воль ны, але эва лю цый ны пра-

цэс у кан чат ко вым вы нi ку заў сё ды 

аказ ва ец ца больш эфек тыў ным.

«Мы вар тыя леп ша га, дзе кож ны 

адзiн для ад на го ча ла век, зям ляк, 

парт нёр i цэ лы свет, а не «чыр во-

ны» цi «бе лы». Мы пра хо дзiм ба лю-

чы этап ста наў лен ня не за леж най 

дзяр жа вы, вы спя ван ня гра ма дзян-

скай су поль нас цi. Заў сё ды ана лi-

зуй це сi ту а цыю. Гэ та скла да на пры 

та кiм iн фар ма цый ным па то ку, але 

вы гэ та ўме е це, — упэў не ны кi раў-

нiк ве дам ства. — У гэ ты лё са вы зна-

чаль ны для на шай кра i ны мо мант 

як нi ко лi важ на ад стой ваць знеш-

не па лi тыч ныя iн та рэ сы Бе ла ру сi. 

Яны ня змен ныя, яны бы лi, ёсць i 

нi ку ды не сы дуць. Та му без эмо-

цый ад ка жы це са бе на пы тан не: я 

ўсё яшчэ ма гу пры нес цi ка рысць 

кра i не на сва iм участ ку ра бо ты? 

Я на гэ та пы тан не са бе ад ка заў, 

бо не ха чу стра цiць сваю кра i ну. 

Ка лi ў вас ад каз ста ноў чы, ад кiнь-

це су мне вы i да вай це пра цяг ваць 

ад каз на ра бiць сваю спра ву! Маг-

чы ма, ме на вi та да гэ та га мо ман ту 

гiс то рыi вас рых та ваў лёс!»

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— На па чат ку жнiў ня на стан цыi 

па чаў ся пер шы этап фi зiч на га пус-

ку — за груз ка све жа га ядзер на га 

па лi ва ў рэ ак тар ную ўста ноў ку. 

На тым эта пе, на якi вы да дзе ны 

да звол, бу дуць яшчэ ажыц цяў ляц-

ца пра цэ ду ры, звя за ныя са збор-

кай рэ ак та ра. Ця пер АЭС пра цуе 

ў ме жах лi цэн зii на ства рэн не i ў 

ме жах лi цэн зii на абы хо джан не з 

па лi вам. А ўво гу ле пра цэс экс пер-

ты зы i раз гля ду да ку мен таў вель-

мi пра цяг лы. Па чаў ся ён яшчэ ў 

2017-м, ка лi АЭС па да ла кам плект 

да ку мен таў на атры ман не ад па-

вед на га да зво лу.

На прык лад, кам плект да ку-

мен таў, якi вызначае бяс пе ку, 

уклю чае ў ся бе спра ва зда чу аб 

аб грун та ван нi бяс пе кi, пра гра му 

якас цi, не аб ход ныя тэх рэг ла мен-

ты i iн шае. Пас ля раз гля ду гэ тых 

шмат том ных да ку мен таў экс перт-

ная ар га нi за цыя дасць за клю чэн не 

аб ад па вед нас цi ўсiх рэа лi зу е мых 

пра ект ных ра шэн няў i га тоў нас цi 

са мой стан цыi вы кон ва юць сваю 

функ цыю.

— На ступ ны этап, якi да зва ляе 

нам вы нес цi комп лекс нае ра шэн-

не аб маг чы мас цi вы даць та кi да-

звол, — гэ та ацэн ка ад па вед нас-

цi. Раз гля да юц ца да ку мен ты, што 

прад стаў ляе АЭС, якiя свед чаць, у 

пры ват нас цi, аб га тоў нас цi экс плу а -

ту ю чай ар га нi за цыi вы кон ваць

ад па вед ныя ра бо ты. А так са ма 

вы нi кi мэ та вай iн спек цыi, якая 

раз гля дае фi зiч ную га тоў насць 

аб' ек та, вы ка нан не ўсiх па тра ба-

ван няў на пля цоў цы, пра во дзiць 

тэх кант роль, су моўi з кi раў нi ка мi 

экс плу а ту ю чай ар га нi за цыi. Та-

кiм чы нам вы но сiц ца дру гое за-

клю чэн не, якое да ты чыц ца ўжо

не па срэд на пля цоў кi стан цыi. 

На пад ста ве гэ тых двух раз гля даў 

вы но сiц ца агуль нае ра шэн не аб 

маг чы мас цi вы да чы АЭС ад па вед-

на га да зво лу.

Увод пер ша га бло ка АЭС у экс-

плу а та цыю — са мы важ ны этап у 

ства рэн нi стан цыi, якi ця пер ужо 

ажыц цяў ля ец ца на пля цоў цы. 

Пер шы з ча ты рох яго скла даль-

нi каў — па этап ныя вы пра ба ван нi 

i апра ба ван не сiс тэм i аб ста ля-

ван ня на iх ад па вед насць пра ект-

ным па ра мет рам без ядзер на га 

па лi ва. Дру гi — фi зiч ны пуск, якi 

ўяў ляе са бой тыя ж вы пра ба ван нi, 

але ўжо пры за гру жа ным у рэ ак-

тар па лi ве. Трэ цi — энер ге тыч ны 

пуск — уклю чэн не тур баў ста ноў кi 

i ад па вед ныя вы пра ба ван нi. Чац-

вёр ты — во пыт на-пра мыс ло вая 

экс плу а та цыя — комп лекс нае 

апра ба ван не ўся го аб ста ля ван-

ня, рас ка заў Вi ген МА РУ ХЯН, 

на чаль нiк упраў лен ня рэ гу ля-

ван ня ядзер най бяс пе кi Дзярж-

атам наг ля да:

— Этап фi зiч на га пус ку па-

дзе ле ны на тры фа зы: за груз ка 

па лi ва ў рэ ак тар, «ха лод ныя» гiд-

раў лiч ныя вы пра ба ван нi пры тэм-

пе ра ту ры ядзер най уста ноў кi да 

130 0С i «га ра чае» вы пра ба ван не 

пры пад клю ча ным аб ста ля ван нi 

i тэм пе ра ту рай цеп ла нось бi таў, 

якая мо жа па ды мац ца да 180 0С. 

Ад нак пры ўсiм гэ тым не бу дзе 

пра во дзiц ца цеп ла ад вод, бо ўсе 

рэ гу лю ю чыя стрыж нi апу шча ны ў 

нiз рэ ак тар най уста ноў кi i пра цэс 

цеп ла аб ме ну не ад бы ва ец ца.

За ка на даў ствам на пля цоў цы 

ства рэн ня Бе лА ЭС уста ноў ле ны 

рэ жым па ста ян на га на гля ду. Кант-

роль на-на гляд ныя ме ра пры ем -

ствы пра вод зяц ца там па асоб ным 

за ка на даў чым ак це, а Дзярж атам-

 наг ляд размясціў улас ны ад-

 дзел з шас цю ра бо чы мi мес ца мi, 

рас ка заў пра асаб лi вас цi эта паў 

уво ду Бе ла рус кай АЭС у экс плу-

а та цыю Мак сiм МА ЗУ РЭН КА, 

на чаль нiк упраў лен ня ар га нi за-

цыi на гля ду за ядзер най i ра-

ды я цый най бяс пе кай ядзер ных 

уста но вак Дзярж атам наг ля да:

— Ад на з асаб лi вас цяў iс нуе ў 

пла не ар га нi за цыi пра ве рак. Пе-

рад кож ным эта пам пра во дзiц ца 

мэ та вая пра вер ка ацэн кi га тоў нас-

цi пля цоў кi да яго па чат ку. Пад час 

хо ду эта пу так са ма iдуць пра вер кi. 

Спе цы фi ка ў тым, што шмат на ма-

ган няў ад да ец ца пра фi лак тыч най 

ра бо це. Мы так са ма за дзей нi ча ем 

на шы ар га нi за цыi тэх нiч най пад-

трым кi, каб у на шых iн спек та раў 

бы ла ней кая экс перт ная пад трым-

ка. I яшчэ ад на спе цы фi ка — знач-

ны да ку мен та а ба рот.

Ця пер на стан цыi за вер ша на 

пер шая фа за фi зiч на га пус ку (за-

гру жа на ядзер нае па лi ва), дру-

гая пач нец ца, ка лi АЭС да шле ў 

Дзярж атам наг ляд па ве дам лен не 

аб сва ёй га тоў нас цi да гiд раў лiч-

ных вы пра ба ван няў.

Iры на СI ДА РОК.

Ядзер нае па лi ва 
на Бе лА ЭС за гру жа на

 У тэ му
З 17 да 19 жнiў ня экс пер ты Мас коў ска га цэнт ра Су свет най аса цы я цыi 

ар га нi за цый (САА АЭС), якiя экс плу а ту юць атам ныя элект ра стан цыi, 

пра вя лi парт нёр скую пе рад пус ка вую пра вер ку пер ша га энер га бло ка 

Бе лА ЭС, па ве да мi ла прэс-сак ра тар Мi нэ нер га Воль га КАЗ ЛО ВIЧ:

— Пра вер ка пра во дзi ла ся па най больш важ ных кi рун ках вы твор-

чай дзей нас цi экс плу а ту ю чай ар га нi за цыi для ацэн кi га тоў нас цi аб-

ста ля ван ня i сiс тэм энер га бло ка да бяс печ на га пус ку i да лей шай 

экс плу а та цыi.

Экс пер ты не вы явi лi не да хо паў, якiя маг лi б стаць пе ра шко дай 

для пус ку. Спе цы я лiс ты САА АЭС ад зна чы лi знач ны пра грэс у ар га-

нi за цыi дзей нас цi АЭС па за бес пя чэн нi i кант ро лi на леж на га ста ну 

аб ста ля ван ня i сiс тэм, важ ных для бяс пе кi, а так са ма па ляп шэн не 

па ўсiх пра ве ра ных кi рун ках вы твор чай дзей нас цi.


