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Япо нія ўпер шы ню ў гіс то рыі
па сла біць іміг ра цый ныя аб ме жа ван ні

Ніж няя па ла та пар-

ла мен та Япо ніі па ча ла 

раз гляд за ко на пра ек-

та, які б да зво ліў кра і не 

пры цяг нуць больш за-

меж ных спе цы я ліс таў 

за кошт увя дзен ня но-

ва га ты пу ві зы, пе рад ае 

Nіkkеі Аsіаn Rеvіеw. За ко на пра ект пра ду гледж вае ства-

рэн не двух но вых ві даў ста ту су пра жы ван ня для за меж-

ных ра бот ні каў. Для пер ша га ты пу, які бу дзе ахоп лі ваць 

14 га лін пра мыс ло вас ці, уклю ча ю чы до гляд за хво ры мі і 

са ста рэ лы мі, а так са ма бу даў ніц тва і сель скую гас па дар-

ку, за яў ні кі па він ны бу дуць ад па вя даць пэў на му на бо ру 

на вы каў. Дру гі тып ві зы бу дзе да вац ца ра бот ні кам, якія 

ад па вя да юць больш вы со кім пра фе сій ным па тра ба ван-

ням. Пе ра гляд іміг ра цый най сіс тэ мы Япо ніі пры цяг не ў 

кра і ну ад 260 ты сяч да 340 ты сяч за меж ных ра бо чых на 

пра ця гу пя ці га доў, па чы на ю чы з кра са ві ка на ступ на га 

го да, пі ша вы дан не Jараn Tоdау, спа сы ла ю чы ся на кры-

ні цы ва ўра дзе.

ЗША вы дат ка ва лі на вой ны 
ка ля 6 трыль ё наў до ла раў

За апош нія 20 га доў ЗША па тра ці лі на вя дзен не вой-

наў ка ля 5,9 трыль ё на до ла раў. Пра гэ та свед чаць да ныя 

да сле да ван ня пра фе са ра Браў наў ска га ўні вер сі тэ та Не ты 

Кроў фард. У дак ла дзе ад зна ча ец ца, што ў гэ тую су му ўва-

хо дзяць не толь кі вы дат ка ва ныя Пен та го нам гро шы, але і

«вы дат кі, звя за ныя з вай ной, з бо ку Дзярж дэ па». У іх лі ку — 

срод кі на до гляд за ве тэ ра на мі вай ны, пра цэн ты па доў гу

за вой ны, пра ду хі лен не тэ ра рыс тыч ных ак таў і рэ ага ван-

не на іх. У да сле да ван-

ні так са ма пры во дзіц ца 

ста тыс ты ка, згод на з 

якой з 2001 го да ў вой-

нах з удзе лам ЗША за гі-

ну ла больш за 480 ты сяч 

ча ла век. Ка ля па ло вы з

іх — мір ныя жы ха ры.

10 міль ё наў ча ла век бы лі вы му ша ныя змя ніць мес ца жы хар-

ства. У маі бя гу ча га го да па ве дам ля ла ся, што ЗША пас ля 

тэ рак таў 11 ве рас ня 2001 го да па тра ці лі на ба раць бу з 

тэ ра рыз мам пры клад на 2,8 трыль ё на до ла раў. Пры пад-

лі ках уліч ва лі ся вы дат кі ўсіх ве дам стваў, якія зай ма юц ца 

про ці дзе ян нем эк стрэ міз му ў кра і не і за мя жой. У іх так са ма 

ўклю ча ны вы дат кі на ва ен ныя апе ра цыі ў Аф га ні ста не, Іра ку 

і Сі рыі і між на род ныя пра гра мы да па мо гі.

Кі тай цы вы най шлі ка лю чыя кан такт ныя лін зы
Но вая рас пра цоў ка 

кі тай скіх на ву коў цаў — 

кан такт ныя лін зы, за-

се я ныя мі ні я цюр ны мі 

шы па мі. Гу чыць як вы-

тан ча нае ка та ван не, 

ад нак гэ та вы на ход ка 

мо жа зра біць са праўд ную рэ ва лю цыю ў ля чэн ні хва роб 

ва чэй, пе рад ае ВВС. За вост ра ныя пі ра мід кі зроб ле ны з 

ма тэ ры я лу, які па воль на рас тва ра ец ца пад час кан так ту з 

ва дой, і ле кі, якія змя шча юц ца ў «ка люч ках», трап ля юць 

на ўпрост унутр во ка, аб мі на ю чы знеш нюю аба лон ку. На 

дум ку рас пра цоў шчы каў, уся пра цэ ду ра зу сім бяз боль-

ная — ва ўся ля кім вы пад ку, ла ба ра тор ныя мы шы, на 

якіх вы ву ча лі но вую тэ ра пію, не пра яў ля лі ні я кіх пры кмет 

не па кою. Ад нак вы пра ба ваць яе на лю дзях на ву коў цы 

яшчэ толь кі ма юць на мер.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Аляк сандр Лу ка шэн ка аб мер-

ка ваў з гу бер на та рам Ір куц кай 

воб лас ці Сяр ге ем Леў чан кам 

перс пек тыў ныя кі рун кі су пра-

цоў ніц тва.

Прэ зі дэнт на га даў, што амаль два 

га ды прай шло з па пя рэд ня га ві зі ту 

Сяр гея Леў чан кі ў Бе ла русь. «Трэ ба 

ска заць, што тыя пы тан ні, пра якія мы 

да маў ля лі ся, вы ра ша юц ца, свед чан-

нем та му з'яў ля ец ца па ве лі чэн не та-

ва ра аба ро ту воб лас ці і Бе ла ру сі», — 

пад крэс ліў ён.

Ір куц кая воб ласць — пра мыс ло ва 

раз ві ты рэ гі ён, у якім скан цэнт ра ва-

ны прад пры ем ствы зда быў ной га лі ны. 

Тра ды цый на на ша тэх ні ка, асаб лі ва 

БЕ ЛА Зы, вы ка рыс тоў ва ец ца ў воб-

лас ці.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы 

вы ка заў над зею, што жы ха ры Ір куц ка 

змаг лі аца ніць бе ла рус кія аў то бу сы, 

якія з'я ві лі ся на га рад скіх марш ру тах. 

Па вод ле яго слоў, у гэ тым ёсць вя лі кая

па трэ ба, па коль кі не ўсе пе ра мяжа юц-

ца на ўлас ных аў та ма бі лях.

Так са ма дэ ле га цыя Ір куц кай воб-

лас ці на ве дае прад пры ем ствы «Бел-

ка мун маш», «Штад лер Мінск», азна-

ё міц ца з эка ла гіч ны мі элект ро бу са мі і 

кам фар та бель ны мі элект рыч ка мі. «Мы 

вель мі раз ліч ва ем на доў га тэр мі но-

вае раз віц цё на шых ка а пе ра цый ных 

су вя зяў па між бе ла рус кі мі і ір куц кі мі 

пра мыс ло вы мі прад пры ем ства мі», — 

ска заў Прэ зі дэнт.

У якас ці пры кла ду па спя хо вай ра-

бо ты ён на зваў ства рэн не збо рач на га

за во да «Ма гі лёў ліфт маш-Усол ле». 

Ці ка ва, што за дзе вяць ме ся цаў ра бо-

ты зда дзе на ка ля 350 ліф таў.

Ёсць і ін шыя кі рун кі двух ба ко ва га 

су пра цоў ніц тва. Бе ла рус кі лі дар пра па-

на ваў аца ніць маг чы масць на рых тоў кі і 

пе ра пра цоў кі дзе ла вой драў ні ны і рэа-

лі зоў ваць уза е ма вы гад ныя пра ек ты ў 

гэ тай сфе ры. Так, бе ла рус кае прад-

пры ем ства «Амка дор» га то ва аснас-

ціць ір куц кіх ле са пра мыс лоў цаў су час-

ны мі ле са на рых тоў чы мі комп лек са мі.

Флаг ман ра сій ска га ма шы на бу да-

 ван ня — Ір куц кі авія цый ны за вод — 

у 2019 го дзе пла нуе па чаць се рый ную 

вы твор часць ся рэд не ма гіст раль ных 

па са жыр скіх са ма лё таў но ва га па-

ка лен ня МС-21. Па вод ле слоў Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі, Бе ла русь вель мі 

ўваж лі ва пры гля да ец ца да гэ та га са-

ма лё та, на шы авія та ры пра па на ва лі іх 

за куп ляць, ад нак, на дум ку Прэ зі дэн та, 

ха це ла ся б, ма ю чы во пыт аб слу гоў-

ван ня тэх ні кі са вец ка га пе ры я ду, пе-

ра пра фі ля ваць на шы прад пры ем ствы 

і пра ца ваць у ка а пе ра цыі з ір куц кім 

прад пры ем ствам.

Бе ла русь так са ма мо жа пра па на-

ваць но выя ўзо ры трак та роў, кор ма- і 

збож жа ўбо рач ных кам бай наў, якія па 

сва іх тэх ніч ных ха рак та рыс ты ках і 

якас ці не са сту па юць за меж ным ана ла-

гам, а то і пе ра ўзы хо дзяць іх, асаб лі ва 

па кош це. Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, 

што ба кі ўза е ма дзей ні ча юць і ў сель-

скай гас па дар цы, асаб лі ва ў жы вё ла-

га доў лі, рас лі на вод стве, ука ра нен ні 

пе ра да вых тэх на ло гій у вы твор часць і 

пе ра пра цоў ку сель гас пра дук цыі.

Яшчэ ў Ір куц кай воб лас ці пра цяг ва-

ец ца рэа лі за цыя жыл лё вых пра грам, 

вя дзец ца ра бо та па ства рэн ні но вых 

аў та ма біль ных да рог і рэ кан струк цыі 

іс ну ю чых.

«Ка лі мы спат рэ бім ся ў гэ тым пла-

не вам, то, ка лі лас ка, мы з за да валь-

нен нем пры мем удзел у рэа лі за цыі 

тых ці ін шых пра ек таў — ад пра ек та-

ван ня да бу даў ніц тва пад ключ», — 

ска заў ён.

Прэ зі дэнт так са ма да даў, што тое ж 

да ты чыц ца і аб' ек таў фі зіч най куль ту-

ры і спор ту, ка лі бу дзе не аб ход насць.

«У гэ тым пла не мы га то вы знач на 

па вя лі чыць па каз чы кі ва ўза ем ным 

ганд лі і бу дзем ра біць тое, што за ле-

жыць ад нас. Па вер це, за на мі за трым-

кі не бу дзе, усе да моў ле нас ці, якія вы 

да сяг ну лі ў хо дзе гэ та га ві зі ту і яшчэ 

да сяг не це ней кіх да моў ле нас цяў, яны 

бу дуць ня ўхіль на вы кон вац ца, — ад-

зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Пе-

ра ка на ны, што ваш ця пе раш ні ві зіт па-

са дзей ні чае да лей ша му на рошч ван ню 

на ша га су пра цоў ніц тва».

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што бе ла-

ру сы жы вуць на іх зем лях, роў на як і 

ра сі я не — у Бе ла ру сі. «Тут вы заў сё ды 

зной дзе це ра зу мен не, пад трым ку і да-

па мо гу», — да даў ён.

У ад каз Сяр гей Леў чан ка па дзя-

ка ваў за цёп лы пры ём і маг чы масць 

су стрэ чы. Ён рас ка заў аб хо дзе ві зі ту 

дэ ле га цыі, пра па ся джэн не ра бо чай 

гру пы і ад зна чыў, што ўсе да моў ле-

нас ці, якія бы лі пры ня тыя два га ды та-

му, вы ка на ны. Гу бер на тар на зваў Бе-

ла русь вя ду чым парт нё рам у роз ных 

сфе рах су пра цоў ніц тва.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

СІ БІ РАК БЕ ЛА РУ СУ СЯ БАР
Бе ла русь га то ва знач на па вя лі чыць ган даль 

з Ір куц кай воб лас цю

ЗАЎ СЁ ДЫ 
РА ДЫ ГАС ЦЯМ

Прэ зі дэнт Егіп та 
мае на мер на ве даць Бе ла русь
у пер шай па ло ве 2019 го да

Аб гэ тым ста ла вя до ма пад час су стрэ чы Аляк санд-

ра Лу ка шэн кі са стар шы нёй Па ла ты прад стаў ні коў

Араб скай Рэс пуб лі кі Егі пет Алі Аб дэ лем Аль 

Са едам.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га Прэ зі дэн та, Бе ла русь вы-

со ка цэ ніць ро лю, якую ады гры вае Егі пет на Ус хо дзе, у 

ста бі лі за цыі аб ста ноў кі ў гэ тым не спа кой ным рэ гі ё не і ва 

ўрэ гу ля ван ні ад но сін па між Із ра і лем і Па лес ці най.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што ў апош ні ві зіт, які быў 

здзейс не ны бе ла рус кай дэ ле га цы яй у Егі пет, ба кам уда-

ло ся пра мно гае да мо віц ца. Сён ня ёсць план дзе ян няў,

як пры ня та ка заць, да рож ная кар та раз віц ця ад но сін. 

«Я ха чу вас, спа дар стар шы ня, за пэў ніць, што мы поў ныя

ра шу час ці пры трым лі вац ца гэ тай да рож най кар ты», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сіў пе ра даць са мыя доб-

рыя сло вы прэ зі дэн ту Егіп та і ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі 

га то вы пры няць яго ў лю бы зруч ны час, каб ён мог блі жэй 

па зна ё міц ца з на шы мі маг чы мас ця мі, каб ба кі маг лі больш 

прад мет на вы бу доў ваць ад но сі ны.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што важ нае зна чэн не на да ец ца 

су пра цоў ніц тву на шых пар ла мен таў.

У ад каз Алі Аб дэль Аль Са ед пе ра даў Прэ зі дэн ту «сар-

дэч нае пры ві тан не ва ша га бра та, спа да ра аль-Сі сі». Прэ-

зі дэнт Егіп та Аб дэль Фа тах аль-Сі сі мае на мер на ве даць 

Бе ла русь у пер шай па ло ве на ступ на га го да. Акра мя та го, 

стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў Егіп та вы ка заў па дзя ку

Бе ла ру сі за па ста ян ную пад трым ку ўсіх іні цы я тыў яго кра і -

ны на між на род ных пля цоў ках. Ён на га даў, што і Егі пет

так са ма па ста ян на аказ вае пад трым ку ўсім бе ла рус кім 

іні цы я ты вам.

Да рэ чы, ві зіт стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў Егіп та ў 

Бе ла русь з'яў ля ец ца пер шым у гіс то рыі між пар ла менц кіх 

кан так таў па між дзвю ма дзяр жа ва мі.

***

З Алі Аб дэ лем Аль Са едам учо ра так са ма су стрэ лі ся 

стар шы ні па лат бе ла рус ка га пар ла мен та. Ра зам яны пад-

пі са лі па гад нен ні аб між пар ла менц кім су пра цоў ніц тве.

На дум ку Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі, стар шы ні Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду, пад пі сан не гэ та га да ку-

мен та «зро біць на ша ўза е ма дзе ян не больш ды на міч ным, 

сіс тэм ным, мы змо жам су пра ва джаць асоб ныя пра ек ты, якія 

бу дуць рэа лі зоў вац ца па між на шы мі кра і на мі». «Дзя ку ю чы 

су мес ным на ма ган ням і ак тыў ным кан так там на шых біз нес-

су по лак ужо сё ле та ў лю тым у Егіп це бы ла ство ра на збо рач-

ная вы твор часць аў та ма бі ляў МАЗ, так са ма па сту пае на егі-

пец кі ры нак на ша да рож ная і бу даў ні чая тэх ні ка», — на га даў 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка. Акра мя та го, іс нуе су пра цоў ніц тва з 

«Баб руй скаг ра ма шам». У Бе ла ру сі так са ма за рэ гіст ра ва ны 

шэ раг прад пры ем стваў з егі пец кім ка пі та лам.

Ра зам з тым, па мер ка ван ні стар шы ні Па ла ты прад стаў-

ні коў, іс нуе вель мі шмат маг чы мас цяў для на рошч ван ня 

ўза е ма дзе ян ня, бо сён няш няе су пра цоў ніц тва не ад па-

вя дае па тэн цы я лу абедз вюх дзяр жаў. На прык лад, Егі пет 

за раз раз ві вае гар на руд ную га лі ну, ідзе зда бы ча ка рыс ных 

вы кап няў, бе ла рус кі бок мо жа тут пра па на ваць ці ка выя 

пра ек ты, у тым лі ку са ма зва лы, кар' ер ную тэх ні ку. Так са ма 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка пад крэс ліў, што на ша кра і на га то ва 

ства рыць збо рач ную вы твор часць «Бе лА За» на тэ ры то рыі 

Егіп та, ар га ні за ваць на ву чан не спе цы я ліс таў і сэр віс гэ тай 

тэх ні кі. Акра мя та го, ён звяр нуў ува гу на тое, што Мін скі 

ма тор ны за вод ужо вя дзе пе ра га во ры па ар га ні за цыі збо-

рач най вы твор час ці ру ха ві коў на тэ ры то рыі Егіп та.

Мі ха іл Мяс ні ко віч, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-

наль на га схо ду, звяр нуў ува гу на тое, што бе ла рус ка-егі-

пец кія між пар ла менц кія кан так ты ста но вяц ца тра ды цый-

ны мі. «Між пар ла менц кі дыя лог па ві нен быць больш ак тыў-

ным, і ня дрэн ным ін стру мен там для гэ та га з'яў ля юц ца два 

кі рун кі: рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва і пы тан ні, звя за ныя 

з ра бо тай між пар ла менц кіх груп друж бы. На жаль, нам

асаб лі ва ў ак тыў ня ма ча го па гэ тым пы тан ні за лі чыць», — 

пры знаў Мі ха іл Мяс ні ко віч і пра па на ваў аб мер ка ваць 

ак ты ві за цыю дзей нас ці груп друж бы і ўзмац нен не су вя зяў 

па між рэ гі ё на мі.

Акра мя та го, се на тар акрэс ліў яшчэ не каль кі пы тан няў. 

У Бе ла ру сі на ву ча ец ца больш за 10 ты сяч за меж ных гра-

ма дзян у ВНУ, а з Егіп та — не больш за 20. Гэ та вель мі 

ма ла. Мі ха іл Мяс ні ко віч пра па на ваў аб мер ка ваць, як маг-

чы ма па леп шыць двух ба ко выя на ву ко выя і аду ка цый ныя 

пра цэ сы. Яшчэ адзін ас пект — су пра цоў ніц тва ў ЕА ЭС. 

«Мы ба чым доб рыя перс пек ты вы раз віц ця бе ла рус ка-егі-

пец кіх ад но сін у вы пад ку, ка лі бу дзе да стат ко ва ак тыў-

ны рух па пад рых тоў цы па гад нен ня аб зо не сва бод на га 

ганд лю па між Егіп там і Еў ра зій скім эка на міч ным са юзам, 

дзе Бе ла русь ады гры вае клю ча вую ро лю», — пад крэс ліў 

стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі і да даў, што наш бок пад-

трым лі вае пад рых тоў ку гэ та га па гад нен ня.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ,

На дзея АНІ СО ВІЧ.

ЧАС ДЛЯ РАЗ МОЎ ПРА НАДЗЁННАЕ

Тра ды цый ныя пра мыя лі ніі ад бу дуц ца ў су бо ту, 

17 ліс та па да, у Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах. На 

зван кі бу дуць ад каз ваць з 9.00 да 12.00:

кі раў нік спраў БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ге ор гій 

Мі ка ла е віч ХВАЛЬ КО. Тэл. 8 016 221 31 21;

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

Сяр ге е віч ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Але на 

Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

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

Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

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

Ста ні сла ва віч МАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

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

Вік та ра віч ЮР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да


