
Дэвид Шеппард
Шинэ жилийн өдрүүдэд 

Брита нийн айл өрхүүд АНУын 
хоригт багтсан Оросын хийгээр 
халаалт авах болж байна. Умард 
тэнгисийн хийн хоолой хаагдсаны 
дараа дотоод хэрэглээг хангахын 
тулд нийлүүлэлтийн өөр эх 
сурвалж шаардлагатай болжээ. 
Ерөнхийлөгч Путин өнгөрсөн 
долоо хоногт албан ёсоор нээсэн 
Оросын Арктикийн төслөөс 
шингэрүүлсэн хий ачсан эхний 
хөлөг онгоц Британийн Кент 
муж дахь импортын төвийг 
чиглэн хөдөллөө. Азид нийлүүлэх 
ёстой байсан хөргөлттэй ачааны 
танкер Ямалын ордоос Британийг 
чиглэсэн нь өрнөдийн хоригийг 
давж туулсны бэлгэдэл болж, 
Кремлийг баярлуулах бололтой.

Европ Оросын байгалийн 
хийнээс хамааралтай хэвээр 
үлдэнэ гэдэгт Москва итгэлтэй 
байдаг. Британийн Засгийн газар 
дөрвөн жилийн өмнөх Украины 
хэрэг явдлын улмаас Оросын 
эсрэг авсан хориг арга хэмжээний 
талаар хатуу байр суурьтай 
байгаа. Ерөнхий сайд Тереза Мэй 
саяхнаас шүүмжлэлээ хурцалж, 
Москва өрнөдийг бусниулахын 
тул мэдээллийг зэвсэг болголоо 
хэмээн буруутгасан юм. 

30 жилийн настай Умард 

тэн гисийн хоолой зогссон нь 
Британийн хийн хэрэглээний 
12 хувийг тасалдуулж, хомсдол 
үүссэнээр үнэ нь сүүлийн дөрвөн 
жилийн дээд түвшинд хүрчээ. 
Түүнч лэн Британийн эрчим 
хүчний стратеги, нийлүүлэлтийн 
аюул гүй байдлын талаар асуудал 
босож ирэв. Британи Европын 
хоолойгоор дамжуулан Оросоос 
бага хэм жээний хий импортолж 
ирсэн. Гэвч ноён Путиний нүдэн 
дээр ачсан Christophe de Margerie 

нэртэй танкер энэ сарын 28нд 
Британийн эрэгт ирэхээр боллоо. 
2014 онд Крымийг авсны дараа 
Москвад тавьсан Европын холбоо 
ба Британийн хориг Ямалын 
байгалийн хийн ордод шууд 
хамаарахгүй авч Оросын эрчим 
хүчний бусад төслүүдийн санхүү, 
технологийг хязгаарлах зорилготой 
юм. Оросын Эрчим хүчний яамны 
нэгэн эх сурвалж Москвагийн 
эсрэг Британийн хориг нь “Хоол 
өгч буй гарыг хаз санаас ялгаагүй” 

хэмээн зүйрлэв.
Оросын нефть, хийн экспорт 

хоригт шууд хамрагдаагүй 
боловч Оросын төслүүдийн 
санхүүжилтийг тасалдуулахад 
чиглэсэн АНУын хоригийг давж, 
товлосон хугацаандаа нээгдсэн 
төсөл бол Ямалын шингэрүүлсэн 
хийн үйлдвэр юм. Уг төслийг 
хэрэгжүүлсэн “Новатек” компани 
АНУын Сан гийн яамны хар 
жагсаалтад орж, өрнөдийн сан
хүүжилтээ алдсан билээ. Тус 

компани 27 тэрбум ам.долларын 
өртөгтэй төслийн санхүүжилтээ 
еврод шилжүүлж, Хятадаас 12 
тэрбум ам.долларын зээл авчээ. 
“Новатек” үүнд тайлбар өгөхөөс 
татгалзав. Бри танийн зохих албад 
импортын хүчин чадал хангалттай 
учир өвлийн улиралд нийлүүлэлт 
тасалдахгүйг мэдэгдээд тус ул
сад хэрэглэдэг хийн 80 хувь нь 
дотоодынх гэдгийг онцоллоо. 
Гэхдээ зах зээлд хандаж, хаанаас 
импортлохоо шийднэ гэжээ.

Дээрх танкерын ачааг Малай
зын Petronas компанийн Лондон 
дахь худалдааны оффис худал
дан авсан бөгөөд мөн тайлбар 
өгөхөөс татгалзав. Британийн 
албаныхан “Ирж буй байгалийн 
хийг Британид хэрэглэх эсэх 
нь зах зээлээс хамаарах хэрэг. 
Гэхдээ ний лүүлэлтийн олон 
эх сурвалжтай байх нь бидний 
хувьд ашигтай” гэжээ. Танкер 
Норвегийн хойд эргийг даган 
ирэх хүртэл хоёр долоо хоногийн 
хугацаа байгаа учир замд нь өөр 
худалдан авагч илүү үнэ өгвөл 
чиглэлээ өөрчлөх боломжтой 
аж. До тоодын үйлдвэрлэл буурч, 
хуу чин хадгалах байгууламжууд 
хаагдсан тул Британи өдөр бүр 
импортоор хий авах шаард лагатай 
болж байгаа юм.

Wood Mackenzie эрчим хүч ний 
зөвлөх фирмийн шинжээч Фрэнк 
Харрис саяын жишээ Британи зах 
зээлд суурилсан хийн импортын 
загвараас хамаарах болсныг 
харууллаа гэжээ. Тэрбээр “Энэ 
загвар ихээхэн уян хатан боловч 
бусад орнуудтай үнээр өрсөлдөх 
ёстой болно” хэмээн тайлбарлав. 
Фран  цын Total компани АНУын 
санхүүгийн хоригийг үл харгалзан 
Ямалын төсөл дээр 
“Новатек”тэй хамтран 
ажилласаар байгаа юм.

Оддын дайн: Бодит дүрс, 
сүрт тулаан

Умард Солонгост газрын тос 
экспортлохоо зогсоохыг хүсэв

Алдарт цуврал дотроо Star Wars: The Last Jedi сүүлийн үед 
байгаагүй мундаг нь болжээ. > 10

Бээжин эдийн засгийн харилцаандаа тулгуурлан Пхеньяныг улам 
шахах ёстой хэмээн Трамп үзэв. > 10

Хийн хомсдолын улмаас Британи 
Орос руу хандав

Сбербанк, Alibabа хоёр 
тохиролцож чадсангүй

Австралийн төв банк цахим 
дэвсгэртийн зүг
Төлбөргүй, найдвартай, шуурхай дамжуулдгаас нь болоод 
банкууд криптовалютыг сонирхдог. > 10

Ерөнхийлөгч 
Путинийг 
төслийн 
нээлтэд 
оролцож байх 
үеэр ачаалсан 
байгалийн 
шингэрүүлсэн  
хий тээвэрлэгч  
Christophe 
de Margerie 
нэртэй танкер 
энэ сарын 28-
нд Британийн 
эрэгт ирэхээр 
боллоо. 

Макс Седдон
Оросын хамгийн том банк 

бо лон Хятадын цахим арил жаа
ны аварга компани хоёр хамтын 
ажиллагааны талаар жил ша
хам хэлэлцээ хийсэн боловч 
тохиролцоонд хүрсэнгүй гэж 
уг үйл явцыг мэдэх эх сурвалж 
Financial Times сонинд мэдээлэв. 
Оросын хадгаламжийн тал ху
вийг эзэмшдэг Сбербанк ба 
өнгөрсөн санхүүгийн жилд 547 
тэрбум ам.долларын арил  жаа 
хийсэн Alibabа хоёр хамтарч, 140 
сая хүн амынх нь талаас илүү нь 
интернетэд өдөр бүр холбогддог 
Оросын цахим арилжааны сал
барт том өөрчлөлт авчрахаар 
төлөвлөж байв. Уг түншлэлийн 
зорилго нь улсын хөрөнгө 
оруулалттай Сбербанкны үйлч
лүүлэгчийн өргөн суурийг 
Хя тадын цахим арилжааны 
сүл жээтэй холбож, банкны апп
ликейшнээр дам жуулан бараа 
борлуулах явдал юм.

Гэтэл талууд хэрхэн хэрэг
жүүлэх талаар санал зөрсөн 
учир хэлэлцээг орхисон гэж 
эх сурвалж хэллээ. Сбербанк 
“Бид цуурхалд тайлбар 
өгөх гүй” гэсэн бол Alibabа 

Toyota, Panasonic компаниуд 
машины зай бүтээхэд хамтарна
Питер Уэлс

Японы хоёр компани цахил
гаан машинд зориулсан зай 
боловс руулахад хамтран ажиллах 
бо лом жийг судалж эхэлжээ. Ма
шин үйлдвэрлэгч Toyota болон 
машины зай үйлдвэрлэлээр 
дэл хийд тэргүүлэгч Panasonic 
хоёр цахилгаан машин боловс
руулахад түншлэлээ зузаатгах 
дохио өглөө. Ком паниудын за
хирал Акио Тоёода, Кацухиро 
Цуга нар ховор тохиолдох 
хамтарсан хэвлэлийн хурал 
хийж, дараа үеийн зайн тех
нологийг худалдаанд гаргах 
ажлыг түргэтгэхэд хамтрахаа 
зарлав. Уг түншлэл Toyotaд 
зайн нийлүүлэлтийг найдвартай 
болгоход туслах юм. Ноён Тоёода 
2030 он гэхэд нийт борлуулалтын 
тэн хагасыг эзлэх гибрид ба 
цахилгаан машины тоог 4.5 саяд 
хүргэнэ гэжээ.

Nissan, Tesla, Volkswagen 
ком  паниуд тэргүүлж буй цэвэр 
цахилгаан машины зах зээлд 
Toyota харьцангуй сүүлдэж орсон 
агаад гибрид болон устөрөгчийн 
түлшний эсийн технологид 
ан хаарч ирсэн юм. Хэрэв тус 
компани литийион зайнаас илүү 
чадалтай, хямд, урт эдэлгээтэй 

хатуу зай бүтээж чадвал Panaso
nic салбартаа тэргүүлсэн хэвээр 
үлдэхэд тус болно. Одоо эднийх 
Teslaгийн гол нийлүүлэгч юм. 
Түүнчлэн цахилгаан машины 
зай үйлдвэрлэх гол түүхий эд 
болох литий, кобальт зэргийн 
нийлүүлэлтэд бэрхшээл тулгарч 
болзошгүйг энэхүү алхам ха
руулж байна.

Есдүгээр сард Volkswagen 
кобальтыг таван жилийн хуга
цаанд тогтмол үнээр нийлүүлэх 
тендер зарласан боловч уул 
уурхайн ямар ч компанитай гэрээ 
байгуулж чадаагүй. Ноён Тоёода 
хэлэхдээ машин үйлдвэрлэлийн 
салбарын үндсэн зорилт нь ца
хил  гаанжуулалт гэдгийг онцлоод 
компаниуд дангаар үүнийг шийд
вэрлэх боломжгүй гэжээ. Тэрбээр 
лхагва гарагт Токиод хэлсэн 
үгэндээ “Японд байгалийн 
нөөц байхгүй. Их өөрчлөл тийн 
эрин үеийг туулж гарахын 
тулд бид зай ний лүүлэлтийг 
тогтворжуулах үүднээс өрсөлдөх 
чадвартай зай боловсруулах ёс
той. Бид өнөө гийн замаа даган 
ирээдүйг хүлээж болохгүй” хэ
мээн тэмдэглэв.

Ноён Цуга хэлэхдээ Panaso
nic өрсөлдөөнд үлдэхийн тулд 

зай үйлдвэрлэлээр дэлхийд 
тэргүүлэх ёстойг онцлоод 
“Гэхдээ тэргүүлэгч гэсэн то
дорхойлолт цаг хуга цаанд 
өөрчлөгдөх байх” хэмээв. Тэр
бээр Teslaд зо риу лан хийж буй 
цилиндр хэлбэртэй литийионий 
талаар энэ бол одоохондоо 
дэл хийд нэгд бичигддэг бү тээг
дэхүүн гээд “Хэрвээ ирээдүйг 
харах юм бол хаана өсөлт гарах 
вэ. Аль машин үйлдвэрлэгч 
цахилгаанжуулалтад гол үүрэг 
гүйцэтгэх вэ. Тэдэнд ямар төр
лийн зай шаардлагатай вэ гэх 
мэтээр өөр асуудлууд тавигдана” 
хэмээн өгүүлсэн байна.

Хоёр компанийн хамтын 
ажил   лагааны шинэ төлөвлөгөөг 
Toyotaгийн бензинцахилгаан 
хосол мол хөдөлгүүрт машинд 
зо риул  сан тэгш өнцөгт зайн ний
лүүлэлтийн байдалд суу рилан 
гаргах аж. Түүнчлэн Toyota 
ком  па ни 2020 оноос арил жааны 
жур  маар ашиглаж эхлэх хатуу зайн 
технологи боловсруулж байгаа 
талаар мэдээ бий. Лхагва гарагт 
хам  тарсан мэдэгдэл гара хын 
өмнөхөн Токиогийн бирж дээр 
Toyotaгийн хувь  цаа ны 
үнэ 0.6 хувь, Panason
icийнх 1.2 хувиар өслөө.

асуул тад хариулахаас татгалзав. 
Сбербанкны ерөнхий захирал 
Герман Греф Alibabаг үндэслэгч 
Жак Матай найз нөх рийн 
харилцаатай бөгөөд банкаа 
технологийн салбарт оруулахыг 
эртнээс сонирхож, дижитал 
ертөнцөд ажиллаж сурах ёстой 
гэж үздэг хүн. Тэрбээр тус 
банк санхүүгийн үйлчилгээний 
зэрэгцээ цахим арилжаа болон 
эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө 
оруулна гэж мэдэгдсэн. Ноён 
Греф “Орост бизнесийн 50 
хувь нь худалдааны салбарт 
ажилладаг. Цахим ху далдаа 
өргөжихийн хамтаар биет 
зуучлал тав, зургаан жилийн 
дотор үеэ өнгөрөөнө” хэмээн 
ярьжээ.

Гэвч наймдугаар сард Сбер
банк Оросын хайлтын Яндекс 
сүлжээтэй хамтран ажиллахаа 
зарласан агаад Yandex.Market 
хэмээх арилжааны сайтыг ца 
хим худалдааны тусдаа ком  пани 
болгон өөрчлөхийг орол  дож 
байгаа юм. Тус банк шинэ 
компанийн зах зээлийн үнэл 
гээ болох нэг тэрбум ор чим 
ам.долларын хагастай тэнцэх 
хөрөнгө оруулсан байна. Хэ

лэлцээнд ойр эх сурвалжийн 
хэлснээр Alibabaтай хамтарсан 
компанийг хэн хянах болон 
үйлч лүүлэгчийнхээ өгөгдлийг 
ашиглуулаад оронд нь юу хүртэх 
нь ойлгомжгүй байсан тул ноён 
Греф Яндекс рүү хандсан аж.

Гэвч өөр нэг эх сурвалжийн 
ярьснаар Сбербанк Яндекстэй 
хамтарсан компани байгуулж, 
хөрөнгө оруулсныхаа дараа 
уг төсөлдөө Alibabaг татан 
оруулахыг хүссэн тул тохи
ролцож чадаагүй гэнэ. Түүний 
үгээр Alibaba адил төстэй 
сайттай хамтран ажил лахыг 
хүсээгүй байна. 

Орос бол Alibabaгийн хил 
дамнасан цахим арилжааны 
салбар болох AliExpressийн 
то моохон зах зээл. Өнгөрсөн 
онд хоёр талын хил дамнасан 
цахим худалдаа 37 хувиар 
өсөж, таван тэрбум ам.долларт 
хүрсэн нь нийт онлайн зах 
зээлийн гуравны нэг орчим
той тэнцэнэ. Alibaba Оросын 
өөр боломжит түншүүдтэй 
хэлэлцээ хийж эхэлсэн боловч 
учир ут га тай гэрээ 
байх ёстой гэж уг эх 
сурвалж хэлсэн юм. 

Цахим арилжааны дэлхийн топ 10 зах зээл (2016 онд)
(тэрбум ам.доллар)
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Австралийн Төв банк 
цахим дэвсгэртийн зүг

Умард Солонгост газрын тос экспортлохоо 
зогсоохыг хүсэв

Ким Жон Уныг цөмийн 
зэвсэг, баллистик пуужингийн 
хөтөлбөрөөс нь татгалзуулахын 
тулд Хятад улс Умард Солонгост 
газрын тос импортлохоо зогсоох 
нь зүйтэй хэмээн Дональд Трамп 
үзэж байна. НҮБаас тавьсан 
одоогийн хоригоос илүүг буюу 
Умард Солонгост газрын тос 
нийлүүлэхээ зогсоохыг Трампын 
засаг захиргаа БНХАУаас хүсэх 
бодолтойг АНУын Төрийн 
нарийн бичгийн дарга Рекс 
Тиллерсон, Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөх Мак Мастер хоёр 
мягмар гарагт мэдэгдэв. Ийм арга 
хэмжээ авах нь шоргоолжны 
дэглэмд эдийн засгийн ноцтой 
урхагтай. 

“Ерөнхийлөгч БНХАУыг 
газрын тосны нийлүүлэлтээ 
зогсоо гоосой хэмээн хүсэж бай
гаа”г ноён Тиллерсон Вашингтон 
дахь Atlantic Council судалгааны 
хүрээлэнд үг хэлэх үеэрээ 
өгүүлсэн юм. “Сүүлд БНХАУ 
газрын тосны нийлүүлэлтээ 
зогсооход л Умард Солонгос 
хэлэлцээ хийхийг зөвшөөрч байв. 
Нийлүүлэлт зогссоноос гуравхан 
хоногийн дараа умардууд 

Эмма Данкли, Элис Вудхаус
Биткойны суурь технологи 

ашиглан цахим мөнгөн дэвсгэрт 
бүтээх асуудлыг Австралийн төв 
банк нухацтай судалж эхэлсэн. Энэ 
нь голлох төв банкууд дижитал 
эринд өрсөлдөж буйн сүүлийн 
жишээ боллоо.   

Австрали долларын цахим 
хэлбэр“eAUD”ыг уламжлалт 
мөнгөн дэвсгэрттэй зэрэгцүүлэн 
гаргахын давуу болон сул талыг 
Австралийн нөөцийн банк (RBA) 
судалж буйг тус банкны тэргүүн 
Филип Лоу мэдэгдэв. Лхагва 
гарагт хуралдсан Австралийн 
төлбөрийн чуулганы (Australian 
Payment Summit) үеэр ноён Лоу 
“Хуваарилалттай данс ашиглан 
дижитал мөнгөний шинэ хэлбэр 
гаргах боломж RBAд байгаа”г 
дурдсан юм. Гэхдээ эерэг, сөрөг 
талыг нь тооцоолж буйтай уялдан 
дижитал доллар “нэн даруй гаргах 
төлөвлөгөө” тус банкинд хараахан 
байхгүйг тэрбээр санууллаа. 

Төв банк бит   койны суурь 
болох блок чэйн 
буюу ху ваа ри
лалттай данс  ны  
т е х н о  л о г и д     
ү н д э с  л э  с э н 
шинэ дижитал 
д о л л а р ы н 
т ө л    б ө р и й н 
тог  толцоо үүс
гэх бодолтой. 
Хэрэг  лэгчийн 
д и ж и  т а л   
хэ тэв чинд хад
галагддаг “токен” хэлбэртэй ийм 
дижитал дол лар нь ердийн банкны 
дэвс гэрттэй адил төлбөрийн 
хэрэгсэл болно. 

Оны эхээр 1000 орчим ам.дол
лар байсан биткойны үнэ сүүлийн 
хэдэн долоо хоногт үсрэнгүй 
өссөөр мягмар гарагт 17428 
болсон. Ийм үнэмлэхүй амжилт 
тогтоосон үед дээрх мэдээ гарчээ. 
Криптовалютын хөөс үүсэж байна 
гэсэн түгшүүрийг саяхны үнийн 
өсөлт улам дэвэргэсэн юм.

Төв болон арилжааны банк, 
санхүүгийн байгууллагууд 
санхүүгийн гүйлгээг илүү хямд, 
ил тод, луйварт өртөхгүйгээр 
гүйцэтгэхэд хуваарилалттай 
дансыг хэрхэн ашиглах арга замыг 
судалцгаасаар. 

Одоогийн банк, төлбөрийн 
тогтолцоо нь төвлөрсөн цахим 
данс ашиглан мөнгөний гүйлгээ 
хийж, хянадаг. Гэвч ийм тогтолцоо 
ихэвчлэн гар ажиллагаатай, цахим 
халдлагад эмзэг сул талтай. 
Харин хуваарилалттай данс 
нь гүйлгээг тодорхой төвөөр 
дамжуулалгүйгээр, сүлжээнд 
холбоотой компьютеруудын 

ширээний ард суусан” хэмээн 
Төрийн нарийн бичгийн дарга 
тайлбарлав. 

Хэлэлцээ өрнүүлэх гэвэл Умард 
Солонгос эхлээд туршилтаа 
тодорхой хугацаагаар зогсоох 
ёстой гэсэн болзлоо өөрчилж, 
Пхеньянтай ямар ч үед 
ярилцахад бэлэн хэмээн ноён 
Тиллерсон өгүүлсэн нь бодлого 
өөрчлөгдсөний илрэл юм. 
Төрийн нарийн бичгийн дарга 
“Эхний уулзалтыг урьдчилсан 
нөхцөлгүйгээр өрнүүлэхэд бид 
бэлэн. Ердөө уулзалт. Эхний 
удаад цааш ямар хэлэлцээ хийх 
талаар ярилцаж болох юм” хэмээн 
мэдэгдлээ.  

Энэ мэдэгдэл Цагаан ордны 
хуучин тайлбараас зөрөөтэй 
ч Ерөнхийлөгчийн үзэл бодол 
“өөрчлөгдөөгүй”г ноён 
Тиллерсон батлан дурдсан юм. 

БНХАУ нь Умард Солонгостой 
тогтоосон эдийн засгийн 
харилцаандаа тулгуурлан 
Пхеньянд улам шахалт үзүүлэх 
ёстой хэмээн АНУ үзэж буйг 
генерал МакМастер тайлбарласан. 
“НҮБын Аюулгүйн зөвлөлийн 
шийдвэрт зааснаас ч илүүг хийх 

цаг болсныг БНХАУ ойлгоосой. 
Эдийн засгийн тулах хүч 
ялангуяа газрын тос, нефтийн 
бүтээгдэхүүнтэй холбоотой 
тохиолдолд онцгой утга учиртай” 
хэмээн тэрбээр анхааруулав.

Дарангуйлагчийг цөмийн 
хөтөлбөрөөс нь салгахад хүргэх 
хоёр талын төдийгүй олон талын 
оролцоот хориг тавих замаар 
“үнэмлэхүй шахалт” үзүүлэх 
аргыг Трампын удирдлага доорх 
АНУ баримталдаг. 

Зэвсэгт мөргөлдөөнөөс 
сэргийлэхийн тулд АНУаас 
гаргаж буй “аварга хүчин 
чармайлт”тай зэрэгцүүлэн 
олон улсын хамтын нийгэмлэг 
ч Умард Солонгост ахиу дарамт 
үзүүлэх шаардлагатайг генерал 
МакМастер тайлбарлав. “Зэвсэгт 
мөргөлдөөнөөс зайлсхийхийн 
тулд чадах бүхнээ хийж, дэлхийн 
бүх улс орон НҮБын Аюулгүйн 
зөвлөлийн шийдвэрээс хэтэрсэн 
чармайлт гаргах цаг боллоо” 
хэмээн генерал уриалж байлаа. 

Дарангуйлагч дэглэм сүйрэх 
тохиолдолд Умард Солонгосын 
цөмийн зэвсгийг аюулгүй байдалд 
хамгаалж үлдэх асуудлыг АНУ 

БНХАУтай ярилцсаныг ноён 
Тиллерсон дурдсан юм. БНХАУ 
нь онцгой нөхцөлд ажиллах 
төлөвлөгөөний талаар АНУтай 
яриа хэлэлцээ өрнүүлэхээс байнга 
татгалзаж ирсэн. Тиймээс энэ нь 
хоёр улсын харилцаанд чухал ач 
холбогдолтой үйл явдал боллоо. 

Зэвсэгт мөргөлдөөний явцад 
Умард Солонгосын нутагт 
нэвтэрсэн АНУын цэрэг хожим 
нь 38 дугаар параллель руу 
ухарна гэдгийг ноён Тиллерсон 
Хятадын талд батлан өгүүлжээ. 
Дарангуйлагч дэглэм нурах 
үед нутагт нь цутгах Умард 
Солонгосын дүрвэгч нараас 
гадна, АНУын цэргийг хилээс 
нь алсад байлгаж буй жийргээсээ 
хагацахаас Бээжин эмээдэг. 

Хориг арга хэмжээ Умард 
Солонгосыг шахаж эхэлж 
буйг АНУын албаны хүмүүс 
мэдэгдсэн. Үүний зэрэгцээ 
АНУын нутагт хүрэх чадвартай 
цөмийн зэвсэгт пуужин бүтээх 
Пхеньяны төлөвлөгөө анх 
таамагласнаас ч ахицтай 
урагшилж байгаа нь АНУыг 
түгшүүлэх боллоо. Өнгөрсөн 
сард Пхеньян АНУын дорнод 

Зүйрлэх аваас 
“Александр 
Невский”-г 
өнгөтөөр 
бүтээчихсэн 
аятай. 
Үргэлжлэлийг 
нь үзмээр 
байна гэж 
хэлье. 
Дараагийн 
“Оддын дайн”-
ыг гаргаад 
орхи.

Найжел Эндрюс
Ер нь гоё болж. Баахан зэрлэг 

нөхдөд түлхүүлж, дэндүү 
захын суудалд хажуугийн үзэгч 
болон, чихрийн цаас, попкорн 
шажигнах чимээнд ундууцан 
байж үзсэн ч  Star Wars: The Last 
Jedi кино сайхан болжээ. 

Яагаад? Яагаад гэвэл мангаа 
тэжээдэг тусгай хороо биш, 
махан бодитой хүн зохиолыг 
нь бичиж, найруулсан юм. 
Туульсын бүтээлийн шинэ 
зохиогч нь Brick триллер, Looper 
зөгнөлт адал явдлын киногоороо 
нэрд гарсан найруулагч Райан 
Жонсон. Дахиад бас яагаад? 
Яагаад гэвэл энэ удаагийн бүтээл 
сүүлийн хоёр френчайзынх шиг 
хуучин хэмхэрхий томъёололд 
баригдалгүй жинхэнэ хүмүүний 
дүрслэн бодох чадварт тулгуур
ласан юм.

Анхандаа ойлгомж муутай үйл 
явдлын товч эхлэл. Босогчдыг 
удирдаж буй урьдын гүнж, 
хожмын генерал Лея Органа 
буюу Кэрри Фишер энэ кинонд 
хүмүүсийг татах онцгой утга 
учир болжээ. Харамсалтай нь 
кинонд бүтэн тоглосон жүжиг
чин та биднээс хагацаж одсон.    

Эрхэм хүндэт Кэрри. Кинонд 
түүний дүр дуу шуу бага, өдөөгч, 
өгөөмөр мөртөө ярвагардуу. 
Тайлбарлах аргагүй илт нэг 
зүйл бол энэ хүн дэлгэцийг 

эзэгнэж чадаж байлаа. Тэр энэ 
кинонд дүр бүтээсний ачаар кино 
гайхамшигтай болжээ. Кинонд 
Кэрри өөрийн эрч хүчээ шинээр 
өндийж буй залуу үеийнхэнд 
өвлүүлэгчийн дүрээр үлдэж 
хоцорлоо.

Дан цагаан арьстнууд бүхий 
сансрын америк драм гэсэн 
хочноос салдаггүй бүтээлд 
Финнийн дүрээр Жон Бойега 
эргэн ирэв. Харрисон Фордоос 
өөр хэн ч бүтээж үл чадах Хан 
Сологийн адилаар тэрбээр 
үнэнхүү авхаалж самбаатай илд 
агссан эрийг бүтээж чаджээ. 

Орчлон ертөнцийн өөр нэг 
өнцөгт орших чулуун байшин
гууд бүхий хад асгат арал дээр 
Люк Скайуокертэй (Марк 
Хамилл) Рэй (Дэйзи Ридли) 
учирна. Хамилл энэ кинонд 
хуучныг санагдуулсан амгалан 
байдлаа харуулсан юм. Алс 
холын дүртэй нэг орон зайд хамт 
буй мэт яриа хөврүүлэх Рэйгийн 
тоглолт харин тиймхэн байлаа. 

Холограм, график ид шид 
бүхий дүрс дэлгэцнээ гарахгүй. 
Камерт хоёр ярилцагч, хоёр өөр 
арын дэвсгэрийг байгаа чигээр 
нь тасдаад авчихаж.

Шинэчилсэн тууль дахь 
санс рын байлдаанч эмэгтэйн 
дүр надад лав нэг л биш санаг
дав. Дүрийнхээ утга учир, хэл 
яриаг бүтээх эрэл хийж буй 

Ридлигээс ялгаатай нь Адам 
Драйвер жинхэнэ цогц дүр 
бүтээжээ. Киноны гол дайсан, 
“түнэр харанхуйн хүү” Кайло 
Рэн (Адам Драйвер) эзэнт 
гүрний сансрын хөлөг дотроо 
уур хилэнтэй сүүмийнэ. Рэн 
бол хорсолдоо шаналсан, баргар 
царайт сахиусан тэнгэрад 
чөтгөр. Сэтгэлийн шаналлаасаа 
болж хувхай цайсан энэ 
этгээдийн дотоодод аймшигт 
албин нуугдаастай нь тодорхой. 
Энэ этгээд аль талд орох бол? 
“Оддын дайн”ы дүрүүд дотор 
эхнээсээ эцсээ хүртэл “Мильтон” 
(тайлбар: Английн шүлэгч Жон 
Мильтон) маягийн баатар бол 
чухам Рэн. 

Буудалцаж, дэлбэ үсрэх 
сансрын хөлгүүд бүхий одот 
орчлонгийн орон зайн янз бүр 
үзэгдэл дунд цаг сайхан өнгөрсөн. 
Бүгд мундаг харагдаж байлаа. 
Цочирдом лут чимээ чихрийн 
цаас шаржигнуулагчдын яршигт 
чимээг дараад л. Сансрын 
хөлгүүдийг үнэнхүү бүтээлч 
сэтгэлгээтэй нэгэн урлажээ. 
Шатаж дэлбэ үсрэх үед хөлгийн 
их биеийн нарийн хийц Да 
Винчигийн зөгнөлт таталган 
зургаас амилаа юу гэлтэй гоё 
харагдаж байв. 

Зохиогчнайруулагч Жонсон 
ширүүн хурц бүтээл хийж 
чаддаг хүн. Өнгөлөг, сэтгэл 

цочроосон үйл явдлын өрнөл 
дунд үнэмшилтэй бодит дүр 
бүтээж чадсан нь хамгаас 
гол. Эксгүнж Лея байлдаанд 
шархдаж гипер нойронд автан 
түр эзгүйрэх үед удирдлагыг 
гартаа авсан босогчдын генералд 
тоглосон Лаура Дерн ч мундаг 
байлаа. Дерн солиотой этгээд 
аятай царайгаа үрчийлгэн орилж 
Финнийг, бас По Дамероныг 
(Оскар Айзек) доромжлон дайрна 
(Ёстой муухай хүүхэн). Энэ ер нь 
сайн дүр үү, муу дүр үү?  

За тэгээд энэ кинонд гар
дагчлан мутант, метаморф, 
криптоморфууд цувж өгнө. 
Хүмүүн бус амьтдыг та бид 
өөрсдийн үзэмжээр ойлгох нь 
зүйтэй тул нэр томъёог нь би 
бодож олсон юм шүү.  Зарим нь 
ямар учиртайг ойлгох ч юм алга. 

Юутай ч туульсын алдарт 
цуврал дотроо Star Wars: The 
Last Jedi сүүлийн үед байгаагүй 
мундаг нь болж. Зүйрлэх аваас 
“Александр Невский”г өнгөтөөр 
бүтээчихсэн аятай. Үргэлжлэлийг 
нь үзмээр байна гэж хэлье. 
Дараагийн “Оддын дайн”ыг 
гаргаад орхи. Уг туульсын ээл
жит гурамсан цуврал болох 
учиртай дараагийн гурван 
бүлгийг бүтээ хээр гэрээлчихээд 
бай гаа Райан Жонсонд 
уухайлан баяр хүргэе.

хооронд шууд хийдэг.  
Bank of England зэрэг бусад төв 

банк хэдийнэ блокчэйн маягийн 
тогтолцоо туршаад эхэлчихсэн. 
Үйлчилгээний төлбөргүйгээр, 
халдлагад өртөхөөргүй найдвартай 
мөртлөө шуурхай дамжуулдгаас нь 
болоод банкууд дижитал мөнгөний 
технологийг сонирхдог. Гэхдээ 
хариуцлага хүлээх тодорхой төв 
байгууллагагүй нь уг технологийн 
болзошгүй сул тал хэмээн ноён 
Лоу тайлбарлав.

“Бодит мөнгөнөөс дижиталд 
шууд шилжих саналтай хүн 
байхгүй л болов уу. Шилжих явц 
урт хугацаа шаардана. Цаг хугацаа 
өнгөрөх хэрээр бэлэн мөнгөөр 
тэтгэгддэг эдийн засаг аажуухан 
дижиталжиж орхино” хэмээн 
АзиНомхон далайн санхүүгийн 
технологийн тэргүүлэгч EY 
компанийн Жэймс Ллойд өгүүллээ. 

Хуваарила лтт ай  данс 
нэвтрүүлэхтэй холбоо бүхий 
хууль зүйн элдэв зохицуулалттай 
харьцуулахад технологи нь 

харьцангуй энгийн болохыг 
онцлон байж ноён Ллойд 
“Хэрэгжих нь гарцаагүй зүйл” 
хэмээн тайлбарласан юм. 

Бэлэн мөнгөний хэрэглээ 
Австралид буурсаар байгаа 
нь Скандинавын орнууд зэрэг 
дэлхийн бусад хэсэгт нийтлэг 
тохиолдож буй чиг хандлагын 
тусгал. Австралийн төв банкнаас 
2016 онд явуулсан судалгааг үзвэл 
2007 онд тус улсын иргэдийн 
гүйлгээний 7О% хувь нь бэлэн 
мөнгөөр хийгдэж байжээ. Гэтэл 
энэ үзүүлэлт 2016 онд 37 хувь 
болж буурчээ. 

Биткойны хойноос хөөцөлдөх 
ухаангүй уралдаан нийт Азийг 
хамраад байна. Криптовалютын 
одоогийн үнэ өсөлт нь “цахим 
төлбөрийн үр дүнтэй хэрэглүүр 
болж буйг харуулахаасаа илүүтэй 
явууллага шинжтэй хийрхэлтэй 
төстэй байгаа”г ноён Лоу 
анхааруулав. Уг мөнгө “Хууль 
бус, далд гүйлгээ хийх хүсэлтэй 
этгээдүүдийн анхаарлыг л илүү 
татаж байж болзошгүй”г 
тэрбээр нэмж өгүүлсэн 
юм. 

Оддын дайн: Бодит 
дүрс, сүрт тулаан

эрэг хүрэх тусгалтай Hwasong 
15 тив хоорондын баллистик 
пуужингийнхаа гурав дахь 
туршилтыг хийсэн. 

Уг туршилтын дараахан 
НҮБ дахь АНУын Элчин сайд 
Никки Хэйли БНХАУаас Умард 
Солонгост газрын тосны хориг 
тавихыг хүссэнийг мэдээлэлд ойр 

сурвалж тайлбарласан юм. Гэтэл 
АНУ саяхан Умард Солонгосыг 
терроризм санхүүжүүлэгч улсын 
жагсаалтад буцаан оруулсан 
нь утга учир муу, дипломат 
харилцаанд саадтай арга 
хэмжээ хэмээн үзсэн 
Хятадын тал уг саналыг 
эсэргүүцсэн байна. 
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