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СМІ: Бе лы дом рых ту ец ца ўвес ці рэ жым 
над звы чай на й сітуацыі

Бе лы дом пад рых та ваў пра ект афі цый най за явы прэ зі-

дэн та До наль да Трам па аб увя дзен ні рэ жы му над звы чай-

най сі ту а цыі ўздоўж гра ні цы ЗША з Мек сі кай і вы дзя лен ні 

ў абы ход Кан грэ са $7 млрд на бу даў ніц тва там фі зіч най 

пе ра шко ды. Пра гэ та па ве да мі ла тэ ле кам па нія СNN.

Як на гад вае СNN, прэ зі дэнт не вы клю чаў маг чы мас ці 

ска рыс тац ца сва і мі паў на моц тва мі і за га даць па бу да ваць 

сця ну на мя жы з Мек сі кай, па куль Кан грэс і Бе лы дом 

бу дуць шу каць кам пра міс па пы тан ні ад наў лен ня ра бо ты 

фе дэ раль на га ўра да і за вяр шэн ня шат даў ну. У той жа 

час ад мі ніст ра цыя пай шла па аль тэр на тыў ным шля ху, які 

да зва ляе да біц ца жа да най мэ ты ў абы ход за ка на даў цаў, 

тлу ма чыць тэ ле кам па нія.

У да ку мен це ся род ін шых вы кла да ец ца ва ры янт фі-

нан са ван ня сця ны за кошт аван су Мі ніс тэр ства фі нан саў 

у $681 млн, асіг на ван няў па бу даў ні чай лі ніі Мі ніс тэр ства 

аба ро ны ў па ме ры $3,6 млрд, фон ду ін жы нер ных ра бот 

Пен та го на ў па ме ры яшчэ $3 млрд і $200 млн з бюд жэ ту 

Мі ніс тэр ства ўнут ра най бяс пе кі.

Гру зія змо жа пры маць асу джа ных Га аг скім 
тры бу на лам зла чын цаў для ад быц ця па ка ран ня

Ад па вед нае па гад нен не пад пі са лі ў Тбі лі сі Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі Гру зіі і Між на род ны кры мі наль ны суд.

«Мі ністр юс ты цыі Гру зіі Тэя Цу лу кі я ні і на мес нік стар-

шы ні Між на род на га кры мі наль на га су да Ро берт Фрэмр 

пад пі са лі па гад нен не, якое грун ту ец ца на сіс тэ ме двай-

ной зго ды: на пер шым эта пе Гру зія вы каз вае агуль ную 

зго ду да лу чыц ца да сіс тэ мы вы ка нан ня пры су даў асу-

джа ных Га аг скім тры бу на лам, а на дру гім эта пе ў яе бу-

дзе пра ва па га дзіц ца ці ад мо віц ца пры маць кан крэт на га 

асу джа на га на сва ёй тэ ры то рыі», — па ве дам ляе ў пят ні цу 

прэс-служ ба гру зін ска га Мі нюс та. Пе рагаворы бы лі па ча ты 

ў 2015 го дзе.

Мі ніс тэр ства тлу ма чыць, што не аб ход нас ці вы ка рыс-

тоў ваць пе ні тэ цы яр ныя ўста но вы Гру зіі для асу джа ных 

Га аг скім тры бу на лам па куль ня ма.

Злу ча ныя Шта ты мо гуць вы вес ці вой скі 
з Аф га ні ста на ў аб мен на атры ман не га ран тый 
ад та лі баў

ЗША вя дуць пе ра мо вы з 

ра ды каль ным ру хам «Та лі-

бан» з на го ды маг чы мас ці 

вы ва ду аме ры кан скіх вой-

скаў з Аф га ні ста на ў аб мен 

на атры ман не ад та лі баў га-

ран тый не ха ваць тэ ра рыс тыч ныя гру поў кі на пад кант-

роль най ім тэ ры то рыі. Пра гэ та па ве да мі ла га зе та Thе 

Nеw Yоrk Tіmеs.

Па звест ках яе кры ніц, па доб ныя аб мер ка ван ні вя дуц ца 

ў хо дзе кан суль та цый па між прад стаў ні ка мі ЗША і «Та лі ба-

на», якія пра хо дзяць гэ ты мі дня мі ў До се. Аме ры кан скую 

дэ ле га цыю ўзна чаль вае спец прад стаў нік Дзярж дэ парта-

мен та па Аф га ні ста не За лмай Ха ліл зад.

Як ад зна ча юць кры ні цы га зе ты, пра якія-не будзь кан-

чат ко выя да моў ле нас ці па куль не па ве дам ля ла ся.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Дзея чам на ву кі, ра бот ні кам на ву ко ва-да след чых 

ін сты ту таў і ўста ноў вы шэй шай аду ка цыі

Да ра гія сяб ры!

Він шую вас з пра фе сій ным свя там — Днём бе ла рус кай на ву кі.

Ва ша пры зван не — быць на ву коў цам, вес ці гра мад ства па шля ху 

пра грэ су — вы со кая і ад каз ная мі сія.

Дзя ку ю чы за ха ван ню тра ды цый, іна ва цый най ак тыў нас ці бе ла-

рус кіх да след чы каў на ша на ву ка ды на міч на раз ві ва ец ца, пры трым-

лі ва ю чы ся стра тэ гіч ных мэ таў дзяр жа вы, спры яе эка на міч на му 

рос ту, ума ца ван ню на цы я наль най бяс пе кі і су ве рэ ні тэ ту кра і ны.

Пе ра ка на ны, што ва шы та лент і пра ца ві тасць, пра рыў ныя на-

ву ко выя рас пра цоў кі бу дуць і на да лей пад трым лі ваць між на род ны 

імідж Бе ла ру сі — кра і ны з вы со кім уз роў нем ін тэ ле кту аль на га і 

ча ла ве ча га ка пі та лу.

Жа даю вам зда роўя, на тхнен ня і па спя хо вай рэа лі за цыі ўсіх ідэй 

і за дум на ка рысць Ра дзі мы і ў імя мі ру.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у на-

ву цы — як у спор це: трэ ба толь кі 

на пе рад, быць хут чэй шым, дак лад-

ней шым і мац ней шым за тых, хто 

ўжо па ка заў чар го вы рэ корд. Пры 

гэ тым на дыс тан цыі да сва ёй мэ ты 

да па ма га юць не толь кі пра фе сій-

ныя на вы кі, але і ха рак тар, лі чыць 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Гэ так са ма 

на ву ко вы пос пех і пры знан не пры-

хо дзяць да моц ных асоб. Та ле на-

ві тых, упар тых у пра цы і бяс кон ца 

ад да ных сва ёй спра ве.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў 

ува гу, што, без умоў на, усе да сяг-

нен ні пры сут ных на цы ры мо ніі — 

гэ та вы ні кі шмат га до вай, ча сам 

юве лір най пра цы. Вы ні кі шчы ра га 

імк нен ня слу жыць лю дзям, па вы-

шаць якасць жыц ця сва іх су час ні-

каў і змя няць да леп ша га жыц цё 

бу ду чых па ка лен няў. Ён да даў, што 

мэ ты на ву цы ста віць сам час.

«І сён ня нам асаб лі ва па трэб ныя 

ве ды і во пыт ужо вя до мых, ты ту ла-

ва ных на ву коў цаў, энер гія і ам бі цыі 

ма ла дых да след чы каў, якія па да юць 

над зеі, га то вых не толь кі па ка раць 

ня зве да ныя сі лы пры ро ды, але і 

су праць ста яць ра зам з дзяр жа вай 

най скла да ней шым па лі тыч ным і 

эка на міч ным вы клі кам», — пад-

крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 

ад зна чыў, што ча кае ад лю дзей на-

ву кі іна ва цый ных пра ек таў і тэх на-

ло гій у га лі не атам най энер ге ты кі, 

асва ен ня кас міч най пра сто ры і 

ліч ба ві за цыі. У га лі нах эка но мі кі, 

ме ды цы ны і аду ка цыі, а так са ма ў 

сфе рах са цы я ло гіі, эка ло гіі і геа ло-

гіі. «Ін тэ ле кту аль ная пра ца — гэ та 

ас но ва раз віц ця лю бо га гра мад-

ства. І яна па він на быць пры дат най 

у жыц ці, на кі ра ва най на кан крэт ны 

вы нік, му сіць пры нес ці рэ аль ную 

ка рысць дзяр жа ве і лю дзям», — 

кан ста та ваў ён.

Што да ты чыц ца пад трым-

кі перс пек тыў ных спе цы я ліс таў, 

то на ця пе раш нім эта пе ў кра і не 

зроб ле на мно гае. Ство ра ны ап-

ты маль ныя ўмо вы для на ву ко ва-

тэх ніч най і прак тыч най дзей нас ці, 

рас пра ца ва на сіс тэ ма ма тэ ры яль-

на га за ах воч ван ня за эфек тыў нае 

ўка ра нен не ідэй у рэ аль ны сек тар 

і са цы яль ную сфе ру.

Змя ніць свет да леп ша га
На дум ку Прэ зі дэн та, ва ўсе 

ча сы на ву цы бы ло цес на ў рам-

ках дзяр жаў ных і геа па лі тыч ных 

ме жаў. Яна ня змен на на ле жыць 

уся му ча ла вец тву, за клі ка ная слу-

жыць на ка рысць цы ві лі за цыі. «Гэ-

та зна чыць, ваш ад веч ны тэ зіс — 

на ву ка ін тэр на цы я наль ная. І вам, 

бе ла рус кім на ву коў цам, як і ўсёй 

су свет най на ву ко вай су поль нас ці, 

трэ ба бу дзе яшчэ ня ма ла зра біць, 

каб ад ка заць на бес прэ цэ дэнт ныя 

па скла да нас ці і шмат мер нас ці су-

час ныя вы клі кі», — ска заў бе ла-

рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы мяр куе, што 

сён ня не аб ход на звяр нуць асаб-

лі вую ўва гу на по шук аль тэр на-

тыў ных кры ніц энер гіі, спы ніць 

не зва рот ныя эка ла гіч ныя зме ны, 

ад крыць но выя спо са бы пра фі лак-

ты кі не вы леч ных хва роб і ба раць-

бы з імі, пе ра адо лець хар чо выя 

кры зі сы і вы ра шыць мно гія ін шыя 

праб ле мы, ак ту аль ныя для ўсіх жы-

ха роў пла не ты.

Пры гэ тым у маш та бах кра і ны 

трэ ба ра зам пра ца ваць перш за 

ўсё на да сяг нен не дзяр жаў ных 

стра тэ гіч ных мэт. Па вы шаць кан-

ку рэн та здоль насць ай чын най эка-

но мі кі, га ран та ваць на цы я наль ную 

бяс пе ку Бе ла ру сі, ума цоў ваць наш 

су ве рэ ні тэт.

«І змя няць увесь свет да леп ша-

га, па ды маць ча ла вец тва на но вую 

сту пень раз віц ця. Та му што там, дзе 

вы со ка ста іць на ву ка, вы со ка бу дзе 

ста яць ча ла век», — да даў ён.

Прэ зі дэнт па жа даў пры сут ным 

заў сё ды быць на вы шы ні ў та кім 

ня лёг кім, але бяс кон ца зай маль-

ным на ву ко вым по шу ку, а так са ма 

па він ша ваў усіх на шых на ву коў цаў 

з Днём бе ла рус кай на ву кі. «Ня хай 

гэ тая су стрэ ча ста не кры ні цай 

твор ча га на тхнен ня на пра цу ў імя 

пра цві тан ня Бе ла ру сі, у імя мі ру на 

Зям лі», — ска заў бе ла рус кі лі дар. 

Пас ля гэ та га па ча ла ся цы ры мо нія 

ўру чэн ня.

Дып ло мы док та ра на вук атры-

ма лі Сяр гей Бай ко, Аляк сандр 

Дзядзь ко, Люд мі ла Ма ка ры на-Кі-

бак, Сяр гей Па ля коў, Алег Ба ра-

наў, Аляк сандр Ба ра ноў скі, Ган на 

Кры ва шэ е ва, Люд мі ла Ма хань ко, 

Вік тар Аст ро га, Аляк сей Па ля коў, 

Сяр гей Ро він і Сяр гей Ха хо маў.

Атэс та таў пра фе са ра ўда сто і лі ся 

Тац ця на Да са ева, Ан та ні на Яфі-

мен ка, Эмі лія Ка ла мі ец, На тал ля 

Ка нап ля, Анд рэй Ка роль, На тал ля 

Ша ка вец і Ган на Яра вая.

Да лей Аляк сандр Лу ка шэн ка 

звяр нуў ся да пры сут ных і за клі каў 

вы ка зац ца, ка лі ў ка гось ці ёсць пы-

тан ні і пра па но вы па той ці ін шай 

га лі не.

Пра дру гас ную сы ра ві ну 
і плас тык

Пад час дыс ку сіі Прэ зі дэн та з 

на ву коў ца мі бы ла ўзня тая тэ ма 

рэ сур саз бе ра жэн ня, дру гас най пе-

ра пра цоў кі ад хо даў. Бе ла рус кі лі-

дар ад зна чыў, што гэ та вель мі важ-

ная праб ле ма для на шай кра і ны. 

У прак ты цы не вя лі кіх дзяр жаў, 

на прык лад у Швей ца рыі, 100 % 

шкла та ры вы раб ля ец ца з дру гас-

най сы ра ві ны. Гэ та зна чыць, яны 

па спя хо ва збі ра юць вы ка ры ста ныя 

бу тэль кі, а по тым з іх жа вы раб ля-

юць шкло. «А ў нас? Мы, ба чы це, 

ба га тыя — мы прос та рас хля ба-

ныя і раз бэ шча ныя, як у Бе ла ру сі 

ка жуць. Та му Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та да ру ча на са мым жорст кім 

чы нам кант ра ля ваць гэ та — ад хо-

ды, ма ку ла ту ру, жа ле за, ме та ліч-

ныя вы ра бы роз на га ро ду, плас тык 

і ін шае, — ска заў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — Гэ та трэ ба ўсё збі раць 

і пе ра пра цоў ваць. Усю ды па ві нен 

быць па ра дак».

Раз ві тыя кра і ны, якія кла по цяц-

ца пра сва іх гра ма дзян, ад маў ля юц-

ца ад плас ты ку. «Я ня даў на да ру-

чыў: трэ ба пры браць плас ты ка выя 

бу тэль кі і та ру на пер шым эта пе. 

І за мя ніць шклом. Тым больш у нас 

гэ тая сфе ра пра мыс ло вас ці вы со-

ка раз ві тая», — пад крэс ліў ён.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт звяр нуў 

ува гу: гэ та не трэ ба «ад пра цоў-

ваць», гэ та трэ ба рэа лі за ваць.

Пра ха бар ме ды кам 
і глу ха ва тасць чы ноў ні каў

Па коль кі ў за ле пры сут ні ча ла 

ня ма ла спе цы я ліс таў з ме ды цын-

скай сфе ры, удзель ні кі дыс ку сіі 

за кра ну лі і гэ тую тэ му.

Звяр та ю чы ся да стар шы ні Па-

ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-

ні коў Бе ла ру сі па ахо ве зда роўя, 

фі зіч най куль ту ры, ся мей най і 

ма ла дзёж най па лі ты цы Люд мі лы 

Ма ка ры най-Кі бак, Аляк сандр Лу ка-

шэн ка спытаў аб ка руп цый най сі ту-

а цыі ў Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя. 

Стар шы ня ка мі сіі вы ка за ла ўпэў-

не насць, што сён ня ў ве дам стве 

пе ра гле дзе лі па ды хо ды да за ку пак 

аб ста ля ван ня і ін шых ас пек таў іх 

дзей нас ці.

Кі раў нік дзяр жа вы за клі каў 

звяр нуць ува гу пар ла менц кай ка-

мі сіі, якую ўзна чаль вае Ма ка ры-

на-Кі бак, ме на ві та на гэ ты важ ны 

кі ру нак. «Гэ та няправільна, ка лі 

на свя той спра ве лю дзі на бі ва юць 

кі шэ ні, — пад крэс ліў ён. — За куп-

ля ю чы не вя до ма як ле ка выя прэ-

па ра ты, па вя ліч ва ю чы іх кошт мі-

ні мум на чвэрць, а то і на тра ці ну. І 

ме ды цын скае аб ста ля ван не — вы 

ве да е це, пра што ідзе га вор ка, ды і 

ўсё на ша гра мад ства ве дае. Да ра-

ван ня ўра чам тут не бу дзе».

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па ці ка віў ся, ці ёсць у гэ тай сфе ры 

вель мі якас ныя спе цы я ліс ты-ота ла-

рын го ла гі, свя ці лы на ву кі, каб на шы 

лю дзі не еха лі ля чыц ца за мя жу. Ад-

каз быў ста ноў чы. «Доб ра, пры еду 

да ця бе — маё ву ха, ад но і дру гое, 

па гля дзіш. А по тым усіх на чаль ні каў 

да сле ду ем, та му што не ўсё нар-

маль на чу юць, ка лі ім рас па ра джэн-

ні ад да еш, да во дзіш за да чы», — па-

жар та ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Пра кад ры для ІТ 
і праб ле му жу ка-ка ра е да

Га ва ры лі і пра ўні вер сі тэ ты, у 

пры ват нас ці, па ве лі чэн не на бо ру 

сту дэн таў для на ступ най пра цы ў 

ІТ. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у вы-

пад ку не да хо пу кад раў трэ ба даць 

маг чы мас ці для на ву чан ня — тым 

больш што гэ та га то вы пра фі нан-

са ваць бу ду чыя пра ца даў цы.

Пас ля да кі раў ні ка дзяр жа вы 

звяр нуў ся за гад чык сек та ра ге ном-

ных да сле да ван няў ла ба ра то рыі 

ге не ты кі і бія тэх на ло гіі Ін сты ту та 

ле су НАН Бе ла ру сі Алег Ба ра наў 

і рас па вёў пра сі ту а цыю ў сва ёй 

сфе ры. У яго Прэ зі дэнт спы таў, ці 

з'яў ля ец ца для нас вы клі кам жук-

ка ра ед. Спе цы я ліст ад зна чыў, што 

гэ тая праб ле ма звя за на як з пры-

род ны мі ўмо ва мі, так і з пра лі ка мі 

ў вя дзен ні ляс ной гас па дар кі пас ля 

вай ны. Тым не менш ця пер гэ тыя 

па мыл кі вы праў ля юц ца. Апош нія 

да сле да ван ні па ка за лі, што ін тэн-

сіў насць уз нік нен ня ка ра ед ных 

ача гоў пай шла на спад.

Яшчэ Прэ зі дэнт за клі каў на ву-

коў цаў зай мац ца да сле да ван ня мі, 

важ ны мі для ча ла ве ка і дзяр жа вы, 

для на шай эка но мі кі. Гэ та да ты-

чыц ца і на ву ко вых ра бот — па він-

на быць не толь кі кам пі ля цыя або 

агляд роз ных ар ты ку лаў. За бы ваць 

аб фун да мен таль ных да сле да ван-

нях пры гэ тым не вар та.

Пра элект ры фі ка цыю 
на шай кра і ны

У пра цяг тэ мы не аб ход ных і 

важ ных да сле да ван няў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за кра нуў тэ му ўво ду 

атам най элект ра стан цыі, ма дэр ні-

за цыі ця пе раш няй энер ге тыч най 

сіс тэ мы кра і ны. Вя до ма, што з уво-

дам атам най элект ра стан цыі пра-

фі цыт элект рыч най энер гіі бу дзе 

ка ла саль ны. Кі раў нік дзяр жа вы 

за клі каў не ары ен та вац ца толь кі 

на про даж ліш каў за мя жу, а па-

спра ба ваць за бяс пе чыць на ша 

на сель ніц тва (на прык лад, ты мі ж 

энер га эфек тыў ны мі бы та вы мі плі-

та мі і пры бо ра мі).

У той жа час мож на пе ра са-

дзіць на сель ніц тва на элект ра ма-

бі лі — Ака дэ міі на вук бы ла па стаў-

ле на за да ча рас пра ца ваць роз ны 

транс парт: ад элект ра ве ла сі пе даў 

да трак та роў. Пры гэ тым Прэ зі дэнт 

пад крэс ліў, што гэ та па він ны быць 

на шы рас пра цоў кі, а не пры ве зе-

нае з-за мя жы аб ста ля ван не. Перш 

за ўсё га вор ка пра на за па шваль-

ныя ба та рэі.

Па сло вах стар шы ні Прэ зі ды у-

ма На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Гу са ко ва, рас-

пра цоў ва ец ца цэ лы шэ раг элект ра-

транс пар ту — ро вар, ску тар, ма-

та цыкл. Да пра цоў ва ец ца элект ра-

ма біль, зроб ле ны элект ра мі ні вэн, 

ма шы на для ка му наль ных па трэб, 

не вя лі кі гру за ві чок. Ён вы ка заў га-

тоў насць пра дэ ман стра ваць гэ тыя 

рас пра цоў кі. Ста іць за да ча, каб да 

кан ца го да бы лі ство ра ны не вя лі кія 

вы твор час ці. Да рэ чы, яшчэ Ака дэ-

мія на вук рас пра ца ва ла сваю ба-

та рэю-на за па шваль нік, якая ўжо 

ўка ра ня ец ца ў ай чын ныя ўзо ры 

элект ра транс пар ту.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу на кам па нію Tеslа і ад зна чыў, 

што наш элект ра ма біль па ві нен 

быць бліз кі да гэ та га і каб бе ла рус кія 

гра ма дзя не па прын цы пе «кошт — 

якасць» маг лі яго на быць.

«Я ўво гу ле ама тар аў та транс пар-

ту, — ад зна чыў ён. — Гэ та для мя не 

хо бі та кое. І я на мно гіх аў та ма бі лях 

пе ра мя шчаў ся, але элект ра ма біль, 

на ват гэ тая Tеslа, якую так са ма 

кры ты ку юць па мно гіх рэ чах, — гэ та 

цуд-аў та ма біль. Ён вёрт кі, хут касць 

раз ві вае ша лё ную».

Прэ зі дэнт кан ста та ваў, што 

элект ра ма бі лі — гэ та не бу ду чы ня, 

а су час насць на шай пла не ты, та му 

ад ста ваць нель га. Ён да даў, што да 

кан ца го да па гля дзіць, на што бе-

ла рус кія рас пра цоў шчы кі вый шлі 

ў вы ні ку. Ка лі асоб ныя прад пры-

ем ствы пра цу юць над кам плек ту-

ю чы мі для на шых узо раў — доб ра, 

але трэ ба іс ці да лей. Не аб ход на 

вы зна чыц ца, дзе раз мяс ціць вы-

твор часць элект ра ма бі ляў. Адзін 

з ва ры ян таў — Gееlу.

Па сло вах Гу са ко ва, у па раў-

на нні з тым элект ра ма бі лем, які 

ўжо быў пра дэ ман стра ва ны, ма-

гут насць ця пе раш ня га вы рас ла ў 

не каль кі ра зоў.

Бе ла рус кі лі дар спы таў, ці змо жа 

ён пра ехаць на та кім аў то 500 кі ла-

мет раў без пад за рад кі. Ула дзі мір Гу-

са коў ад ка заў, што па куль ёміс тас ці 

аку му ля та ра хо піць на 200—250 кі-

ла мет раў, але зро бяць і на 500.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
(Пра цяг тэ мы на ву кі — на 7-й стар.)

У НА ВУ ЦЫ — ЯК У СПОР ЦЕ: 
ТОЛЬ КІ НА ПЕ РАД


