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Су свет ныя кам па ніі вяр та юц ца ў Кі тай 
на су пе рак ус пыш цы ка ра на ві ру са

Япон скі аў та вы твор ца 

Tоуоtа вяр нуў ся ў Кі тай і 

ад на віў вы твор часць на ад-

ным са сва іх за во даў у гэ тай 

кра і не на су пе рак ус пыш цы 

смя рот на га ка ра на ві ру са 

СОVІD-2019, па ве да мі ла 

япон скае агенц тва Kуоdо. Гэ та ўжо дру гая су свет ная 

кам па нія, якая пры ня ла та кое ра шэн не. Па звест ках вы-

дан ня, ра бо ты на за вод зе ў го ра дзе Цянь цзінь па ча лі ся 

не ў поў ным аб' ёме, бо ўве дзе ны ў роз ных пра він цы ях 

Кі тая ка ран цін пра цяг вае на клад ваць аб ме жа ван ні на 

вы твор чы пра цэс. Ра ней ана ла гіч ныя пра цэ ду ры бы-

лі здзейс не ны на за во дах Tоуоtа ў га ра дах Чан чун і 

Гу анч жоу. На 24 лю та га на ме ча ны старт ра бо ты новага 

за во да — у го ра дзе Чэн ду. Яшчэ адзін япон скі аў та-

кан цэрн Mаzdа так са ма за пус ціў вы твор чыя ма гут нас ці 

ў го ра дзе Нан кін.

Мір ныя пе ра га во ры ў Лі віі пад па гро зай зры ву
Лі вій скі Урад на цы я наль най зго ды (УНЗ) ад мо віў ся ад 

да лей шых мір ных пе ра га во раў у Жэ не ве пас ля аб стрэ лу 

га лоў на га мар ско га пор та Тры па лі. Урад аб ві на вач вае 

ва ўда рах Лі вій скую на цы я наль ную ар мію, якая, у сваю 

чар гу, па ве дам ляе аб тым, што бы ло аб стра ля на ту-

рэц кае суд на з гру зам зброі для УНЗ. Спец прад стаў нік 

ге не раль на га сак ра та ра ААН у Лі віі Га сан Са ла ме па-

цвер дзіў факт аб стрэ лу пор та, за явіў шы пры гэ тым аб 

па ру шэн нях эм бар га на па стаў ку ўзбра ен няў, а так са ма 

пра фак ты пе ра кід ван ня за меж ных ба е ві коў у Лі вію. 

Апош нія ўда ры па ста лі цы ад бы лі ся на фо не рас па ча та га 

ў Жэ не ве дру го га раў нда су стрэч Аб' яд на на га ва ен на-

га ка мі тэ та Лі віі («5 + 5»), на кі ра ва ных на да сяг нен не 

доў га тэр мі но ва га рэ жы му спы нен ня агню. Як вя до ма, 

пер шы раўнд пе ра га во раў па ва ен ных пы тан нях прай шоў 

у Жэ не ве 3—8 лю та га. Ва ен ны ка мі тэт Лі віі ўклю чае па 

пяць прад стаў ні коў ад кож на га з ба коў кан флік ту. Па ся-

рэд ні кам на кан суль та цы ях вы сту пае Са ла ме.

Экс-прэ зі дэн та Паўд нё вай Ка рэі 
пры га ва ры лі да 17 га доў тур мы

Вы шэй шы суд Се у ла 

пры знаў бы ло га прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Ка рэя Лі 

Мён Ба ка (кі ра ваў ця гам 

2008—2013 га доў) ві на ва-

тым у пры сва ен ні срод каў 

і атры ман ні ха ба ру ў асаб-

лі ва буй ным па ме ры. Як па ве да мі ла агенц тва Yоnhар, 

ко ліш ня му кі раў ні ку кра і ны прызначана ме ра па ка ран ня 

ў вы гля дзе ту рэм на га зня во лен ня тэр мі нам на 17 га доў. 
Акра мя гэ та га, 78-га до ва га Лі Мён Ба ка аба вя за лі вы-
пла ціць штра фы на агуль ную су му ка ля 15,7 міль ё на 
до ла раў. Ён быў узя ты пад вар ту прос та ў за ле су да. 
Пра ку ра ту ра па да зра ва ла бы ло га кі раў ні ка дзяр жа вы 
ў пры сва ен ні срод каў кам па ніі — вы твор цы аў та ма біль-
ных зап час так DАS, най буй ней шым ак цы я не рам якой 

з'яў ляў ся Лі Мён Бак, а так са ма ў атры ман ні ха ба раў ад 

Sаmsung Еlесtrоnісs пад час яго прэ зі дэнц тва.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Отчет об использовании имущества 

Местного благотворительного фонда памяти 

Георгия Конисского (г. Могилев за 2019 год)
1) Количество учредителей – 1 человек – Набоков Александр Васильевич.

2) Информация о стоимости имущества фонда – 2500 рублей. 

Имущество, переданное фонду учредителем, – 2500 рублей. 

Поступления от проводимых фондом мероприятий – нет. 

Доходы, полученные от осуществления в соответствии с уставом фонда 
предпринимательской деятельности, – нет, иных не запрещенных законо-
дательством Республики Беларусь поступлениях – нет.

3) Общая сумма расходов, понесенных фондом на достижение обще-
ственно полезных целей, указанных в его уставе, – 2500 рублей. 

4) Информация о количестве унитарных предприятий, хозяйственных 
обществ, созданных фондом для осуществления предпринимательской 
деятельности, в том числе в таких юридических лицах – нет. 

УНП 791156999

Страховой полис, карту международного моторного страхования «Зе-
леная карта» серии BY07 № 17412257 страховой компании ЗАСО «Пром-
трансинвест» считать недействительными в связи с утерей.

УНП 100357923

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Дыя лог праз акі ян
На род ныя вы бран ні кі Бе ла ру сі і ЗША 
му сяць больш кан так та ваць на ўпрост

Та кое мер ка ван не вы ка заў стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі па між на род ных спра вах Анд рэй СА ВІ НЫХ 

на су стрэ чы з кі раў ні ком сак ра та ры я та ка мі тэ та па 

між на род ных ад но сі нах Се на та Кан грэ са ЗША Крыс-

та фе рам СО ЧАМ.

Анд рэй Са ві ных пад крэс ліў, што гэ та пер шая су стрэ-

ча пар ла менц кіх струк тур Бе ла ру сі і ЗША не па срэд на ў 

гіс та рыч на важ ным бу дын ку, дзе мес ціц ца Па ла та прад-

стаў ні коў, — да гэ туль на род ныя вы бран нікі кан так та ва лі ў 

асноў ным на па лях буй ных пар ла менц кіх фо ру маў.

«Не су мнен на, мы мо жам кан ста та ваць, што Мінск і Ва-

шынг тон пра дук цый на су пра цоў ні ча юць у аб лас цях су па-

дзен ня ін та рэ саў, па пы тан нях бяс пе кі (гэ та перш за ўсё 

ба раць ба са зла чын нас цю, ганд лем людзь мі, тэ ра рыз мам, 

абы хо джан не з ра дые ак тыў ны мі ма тэ ры я ла мі). Уз ноў ле ны 

дыя лог у ва ен най сфе ры, па лі ніі ахо вы зда роўя, сель скай 

гас па дар кі, пра фе сій ных аб ме наў», — ад зна чыў дэ пу тат і 

вы ка заў упэў не насць, што на фо не гэ тых да сяг нен няў на-

ды шоў час для пра мых кан так таў пар ла менц кіх струк тур.

На дум ку Анд рэя Са ві ных, та кія кан так ты да зво ляць на-

но ва вы бу да ваць ад но сі ны, што ка лісь ці бы лі па між на шы мі 

кра і на мі, і пра ца ваць на ка рысць абедз вюх дзяр жаў.

У сваю чар гу, Крыс та фер Со ча па ве да міў аб ап ты міз ме, 

які з'я віў ся ў дэ ле га цыі за ка рот кі час, праведзены ў Бе ла-

ру сі. Прад стаў ні коў ЗША на тхні лі на шы пос пе хі ў эка но мі цы, 

сфе ры вы со кіх тэх на ло гій і ба раць бы з тэ ра рыз мам.

«Як вы ве да е це, Кан грэс ЗША пры няў шэ раг за ка на даў-

чых ак таў па тэ ме ад но сін з Бе ла рус сю. Ад на з мэт на ша га 

ві зі ту — на свае во чы па на зі раць за пра грэ сам, ажыц цёў-

ле ным у Бе ла ру сі, і ра за брац ца, ці па трэб ныя аб наў лен ні 

ў гэ тых ак тах», — кан ста та ваў Крыс та фер Со ча. Ён пад-

тры маў ідэю пар ла менц кіх аб ме наў і вы ка заў над зею на 

ўма ца ван не плы ні ін фар ма цыі па між бе ла рус кі мі ўла да мі 

і Кан грэ сам ЗША.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Бяс пе каБяс пе ка

ГУ БЕР НА ТА РАЎ СА БРА ЛІ 
НА ВАЙ СКО ВЫ ЗБОР

На ба зе па лі го на Лос ві да ў Ві цеб скім ра ё не прай шоў 

збор па пы тан нях ва ен най бяс пе кі і аба ро ны Бе ла ру сі 

з кі раў ні ка мі аб лас цей і го ра да Мін ска, рэ гі я наль ных 

ка мі са ры я таў, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве аба ро ны.

Та кія ме ра пры ем ствы пра вод зяц ца сіс тэ ма тыч на. «Сут-

насць гэ та га збо ру ў тым, што да ўдзель ні каў да ве дзе ны 

асаб лі вас ці вя дзен ня ўзбро е най ба раць бы на ча со ва за-

хоп ле най пра ціў ні кам тэ ры то рыі, асноў ныя тэн дэн цыі змен 

ва ен на-па лі тыч най аб ста ноў кі, па ды хо ды Генш та ба УС да ар-

га ні за цыі і вя дзен ня тэ ры та ры яль най аба ро ны», — ад зна чыў 

на чаль нік Ге не раль на га шта ба — пер шы на мес нік мі ніст ра 

аба ро ны Бе ла ру сі Аляк сандр Валь фо віч, пе рад ае Бел ТА.

Бы ла ар га ні за ва на дэ ман стра цыя ўзбра ен ня, асаб лі вас-

цяў раз мя шчэн ня і па рад ку дзе ян няў фар мі ра ван няў тэ ры-

та ры яль ных вой скаў і пад раз дзя лен няў сіл спец апе ра цый. 

Прак тыч ная част ка збо ру ўклю ча ла ад пра цоў ку дзе ян няў 

пад раз дзя лен няў у на се ле ным пунк це і ў ты ле пра ціў ні ка, 

у тым лі ку з вы ка ры стан нем ва да ла заў. Важ най част кай 

ста ла ўру чэн не сця гоў тэ ры та ры яль най аба ро ны кі ру ю ча му 

скла ду аб лас ных і Мінск ага га рад ско га вы кан ка маў.

«Кож ны муж чы на па ві нен ве даць, як аба ра ніць сваю 

сям'ю, а кі раў нік аба вя за ны ра зу мець, як аба ра ніць пад улад-

ны яму рэ гі ён. Змя ня ец ца тэх ні ка, трэ ба іс ці ў на гу з ча сам, 

ра зу мець, з якой збро яй ста яць ка ля гра ні цы», — пе ра ка на ны 

стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка лай Шарс нёў.

Пы тан ням тэ ры та ры яль най аба ро ны ўдзя ля ец ца вя лі-

кая ўва га. 2020 год так са ма бу дзе на сы ча ны ад па вед ны мі 

ме ра пры ем ства мі. За пла на ва ныя ву чэн ні ў Гро дзен скай, 

Го мель скай і Ма гі лёў скай аб лас цях, штаб ныя трэ ні роў кі. 

Акра мя та го, як па ве да міў Аляк сандр Валь фо віч, Генш та-

бам бу дуць пра ве дзе ны рап тоў ныя комп лекс ныя пра вер кі 

ра ён ных шта боў тэ ры та ры яль най аба ро ны.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Яшчэ адзін ме ма ран дум аб уза е ма-

дзе ян ні быў пад пі са ны па між На цы я-

наль ным бан кам Бе ла ру сі і Цэнт раль-

ным бан кам Егіп та.

Як рас тлу ма чыў жур на ліс там мі-

ністр за меж ных спраў на шай кра і ны 

Ула дзі мір Ма кей, ра ней бе ла рус кі бок 

даў Егіп ту не каль кі ўчаст каў на вы бар 

для бу даў ніц тва па соль ства.

«Пас ля пэў на га пе ры я ду за ціш ша 

яны ак ты ві за ва лі пра цэс, і ця пер гэ-

тыя ўчаст кі на раз гля дзе. Мы ча ка ем 

ад ка зу. Га тоў насць да ад крыц ця па-

соль ства ёсць. Я ду маю, гэ та так са ма 

па слу жыць сты му лам для па глыб лен-

ня на ша га ўза е ма дзе ян ня», — лі чыць 

мі ністр.

Так са ма Прэ зі дэнт па ве да міў, што 

Бе ла русь і Егі пет вы ра шы лі ра-

біць стаў ку на су мес ныя прад пры-

ем ствы.

«Бе ла русь і Егі пет з'яў ля юц-

ца важ ны мі парт нё ра мі. У нас 

вя лі кія перс пек ты вы. За апош-

ні час мы знач на пра су ну лі ся ў 

на шым су пра цоў ніц тве. Гэ та му 

спры яе па ста ян ны дыя лог па між 

Мінскам і Ка і рам. У нас ня ма за-

кры тых тэм, усе пы тан ні з Прэ зі-

дэн там аб мяр коў ва ем грун тоў на 

і ад кры та. Ме на ві та та кія бы лі і 

сён няш нія пе ра га во ры», — рас-

ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ПРА МЫС ЛО ВАЯ 
КА А ПЕ РА ЦЫЯ 
Ў ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ

Асноў ную ўва гу на пе ра га во-

рах прэ зі дэн ты звяр ну лі на ганд-

лё ва-эка на міч ныя су вя зі. «Пры-

ем на ад зна чыць, што да моў ле-

нас ці аб уза е ма дзе ян ні ў гэ тай 

сфе ры ў цэ лым вы кон ва юц ца: 

і бе ла рус кі, і егі пец кі ба кі пры-

кла да юць для гэ та га ўсе на ма-

ган ні», — за явіў кі раў нік на шай 

дзяр жа вы.

Ён зга даў, што доб рыя су-

мес ныя на пра цоў кі ёсць у пра-

мыс ло вай, ва ен на-тэх ніч най, 

сель ска гас па дар чай, на ву ко вай, 

гу ма ні тар най га лі нах. У сфе ры 

пра мыс ло вай ка а пе ра цыі кра і ны 

па чы на лі з пра ек таў па ства рэн ні 

ў Егіп це збо рач ных вы твор час-

цяў. Ар га ні за ва на збор ка тэх-

ні кі Мінск ага аў та ма біль на га і 

Мінскага трак тар на га за во даў. 

У най блі жэй шай перс пек ты ве пач-

нец ца вы пуск пра дук цыі «Баб руй-

скаг ра ма ша», «Амка до ра», ру ха ві коў 

Мінскага ма тор на га за во да.

«Пе ра ка на ны, што раз віц цё пра-

мыс ло вай ка а пе ра цыі цал кам ад па-

вя дае ін та рэ сам дзвюх дзяр жаў і да-

зва ляе за бяс пе чыць вы хад на рын кі 

су сед ніх аф ры кан скіх кра ін, што для 

нас вель мі важ на. Дай бог асво іць ста-

міль ён ны ры нак Егіп та. З Ка і ра ра зам 

пра цу ем прак тыч на на ўсю Паў ноч-

ную Аф ры ку і раз гля да ем ва ры ян ты 

да лей ша га су мес на га пра соў ван ня па 

кан ты нен це», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Па тэн цы ял бе ла рус кі бок ба чыць у 

іна ва цы ях і вы со кіх тэх на ло гі ях, на ву-

цы і аду ка цыі. «Та му мы ро бім стаў ку 

на пра соў ван не вы со ка тэх на ла гіч най 

пра дук цыі ў Егі пет з на ступ ным ства-

рэн нем су мес ных прад пры ем стваў. 

Та кі па ды ход ужо па ка заў сваю эфек-

тыў насць», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма лі чыць 

перс пек тыў ным су пра цоў ніц тва ў сфе-

ры бяс пе кі і ін фар ма цый ных тэх на ло-

гій, у тым лі ку ў ства рэн ні су час ных сіс-

тэм га ран та ван ня гра мад скай бяс пе кі. 

Бе ла русь га то вая па стаў ляць у Егі пет 

най ноў шае ме ды цын скае аб ста ля ван-

не, а так са ма хар ча ван не.

Акра мя та го, бе ла рус кі бок за ці каў-

ле ны ўзяць удзел у ства рэн ні асо бай 

эка на міч най зо ны Су эц ка га ка на ла.

«Для Бе ла ру сі вя лі кую ці ка васць 

уяў ляе ўдзел у маш таб ных пра ек-

тах, іні цы я ва ных егі пец кім кі раў ніц-

твам, перш за ўсё ў ства рэн ні асо бай 

эка на міч най зо ны Су эц ка га ка на ла, 

ары ен та ва най на экс парт», — 

ска заў жур на ліс там Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Гэ та му пы тан ню ба-

кі ўдзя лі лі асаб лі вую ўва гу пад час 

пе ра га во раў.

Прэ зі дэнт вы ка заў упэў не-

насць, што пер шае па ся джэн не 

бе ла рус ка-егі пец ка га Са ве та дзе-

ла во га су пра цоў ніц тва і су мес ная 

вы стаў ка на ву ко вых і пра мыс ло-

вых да сяг нен няў, якія пра хо дзяць 

гэ ты мі дня мі ў Ка і ры, на да дуць 

да дат ко вы ім пульс су пра цоў ніц-

тву па між кра і на мі.

«Мес ца зна хо джан не Егіп та і 

Бе ла ру сі на між на род най кар це 

да зво ліць ад крыць но выя рын-

кі пе рад егі пец кай і бе ла рус кай 

пра дук цы яй як у кра і нах Еў ра зій-

ска га эка на міч на га са ю за, так і ў 

араб скім све це і аф ры кан скіх краі-

нах», — у сваю чар гу за явіў Аб-

дэль Фа тах ас-Сі сі. Ён раз ліч вае, 

што гэ та му бу дуць спры яць ства-

рэн не зо ны сва бод на га ганд лю ў 

Аф ры цы і пад пі сан не ў бу ду чы ні 

па гад нен ня па між Егіп там і ЕА ЭС. 

У дру гой па ло ве дня Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пра вёў пе ра га во ры са 

стар шы нёй Па ла ты прад стаў ні коў 

Егіп та Алі Аб дэ лем аль-Са едам.

* * *
Сён ня ў Аляк санд ра Лу ка шэн-

кі за пла на ва ны шэ раг су стрэч і 

на вед ван не су мес на з Аб дэль 

Фа та хам ас-Сі сі но вай ад мі ніст-

ра цый най ста лі цы Егіп та, якая бу-

ду ец ца за 45 кі ла мет раў на ўсход 

ад Ка і ра.

Па вод ле Бел ТА.

«З КА І РА ПРА ЦУ ЕМ ПРАК ТЫЧ НА «З КА І РА ПРА ЦУ ЕМ ПРАК ТЫЧ НА 
НА ЎСЮ ПАЎ НОЧ НУЮ АФ РЫ КУ»НА ЎСЮ ПАЎ НОЧ НУЮ АФ РЫ КУ»


