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Не менш за 17 ча ла век за гі ну ла пры вы бу ху ў Ка і ры
У вы ні ку ДТЗ у Ка і ры і на ступ на га вы бу ху ка ля Ін сты ту-

та ра ку за гі ну ла са ма ме ней 17 ча ла век, яшчэ 32 атры ма лі 

ра нен ні, па ве дам ляе тэ ле ка нал Аl Аrаbіуа са спа сыл кай 

на мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Егіп та.

ДТЗ ад бы ло ся ў вы ні ку су тык нен ня не каль кіх ма шын, 

пас ля ча го ад быў ся вы бух. Пад ра бяз нас ці ін цы дэн ту не 

ўдак лад ня юц ца. Вя до ма, што на не се на шко да інф ра струк-

ту ры Ін сты ту та ра ку. Бы ла пра ве дзе на эва ку а цыя пер са-

на лу і па цы ен таў ме ду ста но вы.

Да мес ца зда рэн ня бы ла на кі ра ва на гру па след чых, 

якім да ру ча на тэр мі но ва пра вес ці рас сле да ван не.

ФБР асце ра га ец ца, што ня даў нія ўзбро е ныя на па ды 
ў ЗША мо гуць пад штурх нуць эк стрэ міс таў да на сіл ля

Фе дэ раль нае бю ро рас сле да ван няў ЗША вы ка за ла 

за не па ко е насць тым, што ма са выя рас стрэ лы лю дзей, 

па доб ныя да зла чын стваў, што ад бы лі ся ў мі ну лыя вы хад-

ныя ў Эль-Па са (штат Тэх ас) і Дэй та не (штат Агая), мо гуць 

пад штурх нуць эк стрэ міс таў да но вых ак таў на сіл ля.

«ФБР па-ра ней ша му за не па ко е на тым, што ва яў ні чыя 

эк стрэ міс ты, якія зна хо дзяц ца ў ЗША, мо гуць на тхніц ца 

гэ ты мі і па пя рэд ні мі гуч ны мі на па дзен ня мі на тое, каб 

удзель ні чаць у ана ла гіч ных 

ак тах на сіл ля», — ад зна ча-

ец ца ў па ве дам лен ні. Ве дам-

ства за клі ка ла гра ма дзян 

ЗША па ве дам ляць у пра ва-

ахоў ныя ор га ны аб лю бых 

па да зро ных дзе ян нях (у тым 

лі ку ў ін тэр нэ це).

Бю ро так са ма па ве да мі ла, што пры мае ак тыў ны ўдзел 

і аказ вае да па мо гу ў рас сле да ван ні апош ніх тра гіч ных 

зда рэн няў. У за яве пры во дзіц ца вы каз ван не ды рэк та-

ра ФБР Крыс та фе ра Рэя, які вы ка заў спа чу ван ні сем' ям 

за гі ну лых і па ве да міў, што зна хо дзіц ца ў кан так це з прэ-

зі дэн там ЗША До наль дам Трам пам і кі раў ні ком мі нюс та 

Уіль я мам Ба ры. Ён ад зна чыў, што су пра цоў ні кі ве дам ства 

«за дзей ні ча юць усе рэ сур сы ФБР», каб да біц ца здзяйс-

нен ня пра ва суд дзя.

Ін дыя мае на мер ад мя ніць асаб лі вы кан сты ту цый ны 
ста тус шта та Джа му і Каш мір

Урад Ін дыі аб' явіў аб ад ме не ар ты ку ла 370 кан сты ту цыі, 

які на дзя ляе штат Джа му і Каш мір асаб лі вым ста ту сам. 

Пра гэ та па ве да міў мі ністр унут ра ных спраў Ін дыі Аміт 

Шах, вы сту па ю чы ў пар ла мен це кра і ны.

«Ар ты кул 370, якія на дзя ляў Джа му і Каш мір асаб лі вым 

ста ту сам, вар та ад мя ніць. Улад ка ван не Джа му і Каш мі ра 

па він на быць рэ ар га ні за ва на», — ска заў мі ністр, вы ступ-

лен не яко га транс лява лі ін дый скія тэ ле ка на лы.

Па ста но ву, якая змя шчае ад па вед ную пра па но ву, пад-

пі саў прэ зі дэнт Рам Натх Ка вінд.

Боль шасць у ніж няй па ла це пар ла мен та Ін дыі на ле-

жыць кі ру ю чай Ін дый скай на род най пар тыі, што за бяс печ-

вае пра хо джан не ра шэн няў ура да праз гэ ты за ка на даў чы 

ор ган.

Па кан сты ту цыі Ін дыі 

Джа му і Каш мір мае 

асаб лі вую аў та но мію, у 

гэ тым шта це ўсе за ко-

ны, пры ня тыя цэнт раль-

ным ура дам (за вы клю-

чэн нем тых, што да ты-

чац ца сфер аба ро ны, 

знеш ніх су вя зяў і не ка то рых ін шых), па він ны пра хо дзіць 

ад аб рэ нне мяс цо вай асамб леі. Жы ха ры ін шых рэ гі ё наў 

Ін дыі не ма юць пра ва куп ляць у Каш мі ры зям лю. Штат 

мае ўлас ны сцяг са ста ту сам на роў ні з дзяр жаў ным. Ёсць 

і ін шыя пры ві леі.

Згод на з пра па но вай ура да, Джа му і Каш мір страчвае 

ста тус шта та і ро біц ца са юз най тэ ры то ры яй (якая мае 

менш пра воў, чым штат).

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма 

Лі дзія ЯР МО ШЫ НА на зва ла 

маг чы мую да ту вы ба раў Прэ-

зі дэн та кра і ны. Га во ра чы пра 

ап ты маль ны час пра вя дзен ня 

вы ба раў кі раў ні ка дзяр жа вы, 

стар шы ня ЦВК ад зна чы ла, 

што гэ та — ран няя вяс на.

«Але ў нас толь кі вы ба ры прой-

дуць у ліс та па дзе, а ў снеж ні мы 

сфар мі ру ем пар ла мент, — кан ста-

та ва ла яна. — Та му праз тры ме ся-

цы трэ ба ад ра зу на зна чаць прэ зі-

дэнц кія вы ба ры. А для ча го мы та ды 

пе ра но сі лі гэ тыя?»

«Прэ зі дэнц кая кам па нія, хут чэй 

за ўсё, прой дзе ў той тэр мін, які 

вы зна ча ны Кан сты ту цы яй. Апош-

няя маг чы мая ня дзе ля — 30 жніў-

ня 2020 го да. Ду маю, што гэ та з 

вя лі кай іма вер нас цю і ёсць да та 

вы ба раў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь», — ска за ла Лі дзія Яр мо-

шы на. Па вод ле яе слоў, з ад на го 

бо ку, яшчэ бу дзе ле та, але з ін ша га, 

30 жніў ня — час, ка лі боль шасць 

гра ма дзян вяр та ец ца з вод пус каў, 

з'яз джа юц ца сту дэн ты. Та му на-

сель ніц тва боль шай част кай бу дзе 

зна хо дзіц ца па мес цы сва ёй рэ гіст-

ра цыі. «Але гэ та па куль толь кі мер-

ка ван не», — за ўва жы ла кі раў нік 

Цэнтр вы бар ка ма.

Як па ве дам ля ла ся, у Па слан ні 

бе ла рус ка му на ро ду і На цы я наль-

на му схо ду Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за явіў, што ў 2019 го дзе ў Бе ла-

ру сі ад бу дуц ца вы ба ры ў Па ла ту 

прад стаў ні коў і Са вет Рэс пуб лі кі. 

Прэ зі дэнц кія вы ба ры ў Бе ла ру сі, 

як і пла на ва ла ся, прой дуць у 2020 

го дзе.

Па вод ле Бел ТА.

Яго ар га ні за та рам вы сту пае 

Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са-

юз мо ла дзі. Ме ра пры ем ствы 

бу дуць доў жыц ца да 9 жніў ня.

Фо рум за клі ка ны стаць пля цоў-

кай для аб мер ка ван ня су час ных 

трэн даў і вы клі каў у ІT, клю ча вых 

мо ман таў ра бо ты ў гэ тай сфе ры, 

перс пек тыў раз віц ця між на род на га 

ма ла дзёж на га стар тап-ру ху і прад-

пры маль ніц тва.

Дэ ле га цыя ўдзель ні каў фо ру-

му ад Са ю за мо ла дзі Уз бе кі ста на 

ў коль кас ці 30 ча ла век пры бы ла 

ў Бе ла русь 5 жніў ня. Уз бек скую 

ма ла дзёж ную дэ ле га цыю ўзна-

ча ліў пер шы на мес нік да рад чы ка 

Прэ зі дэн та па пы тан нях мо ла дзі, 

на ву кі, аду ка цыі, ахо вы зда роўя і 

спор ту — стар шы ня Цэнт раль на га 

са ве та Са ю за мо ла дзі Уз бе кі ста на 

(СМУ) Ках ра мон Ку ран ба еў.

Пра гра ма ма ла дзёж на га аду-

ка цый на га пра ек та на сы ча на роз-

ны мі ві да мі дзе ла вой і куль тур най 

ак тыў нас ці. Яна ўклю чае ча ты ры 

се сіі з удзе лам вя ду чых экс пер таў 

у ІT-воб лас ці, прэ зен та цыі, якія 

прой дуць на ба зе БДУІР, БНТУ, 

На ву ко ва-тэх на ла гіч на га пар ка 

БНТУ «Па лі тэх нік», Мінск ага га-

рад ско га тэх на пар ка, аду ка цый-

на га цэнт ра ПВТ і ЕРАM Sуstеms і 

аб' яд на юць пра су ну тых у сфе ры ін-

фар ма цый ных тэх на ло гій ма ла дых 

лю дзей абедз вюх кра ін. Куль тур ны 

склад нік пра гра мы для гас цей з 

Уз бе кі ста на да поў няць эк скур сіі па 

Мін ску: у кам па нію Wаrgаmіng, На-

цы я наль ную біб лі я тэ ку Бе ла ру сі, 

Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то-

рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны.

На га да ем, у снеж ні мі ну ла га го да 

БРСМ і СМУ пад пі са лі ме ма ран дум 

аб су пра цоў ніц тве. Пер шым кро кам 

у рэа лі за цыі да рож най кар ты су пра-

цоў ніц тва ста ла ар га ні за цыя ра бо-

ты звод на га сту дэнц ка га бе ла рус-

ка-ўзбек ска га бу даў ні ча га атра да, 

сфар мі ра ва на га са сту дэн таў Бе ла-

рус ка га на цы я наль на га тэх ніч на га 

ўні вер сі тэ та і Таш кенц ка га дзяр жаў-

на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СУ СТРЭ ЧА З КІ РАЎ НІ КОМ 
АПЕ РА ТЫЎ НА-АНА ЛІ ТЫЧ НА ГА ЦЭНТ РА

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў су стрэ чу з на чаль ні-

кам Апе ра тыў на-ана лі тыч на га цэнт ра Анд рэ ем Паў лю чэн кам. 

Аб гэ тым па ве дам ляе Бел ТА са спа сыл кай на прэс-служ бу бе-

ла рус ка га лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся вы ні ка мі вы ка нан ня да дзе ных ра ней 

да ру чэн няў па раз віц ці гэ тай струк ту ры. Аб мер ка ва ны так са ма асноў ныя 

кі рун кі ра бо ты ААЦ, ак ту аль ная тэ ма ты ка, што зна хо дзіц ца ў по лі зро ку 

цэнт ра, кад ра выя пы тан ні. Анд рэй Паў лю чэн ка да ла жыў аб су пра ва джэн ні 

цэнт рам рэ за нанс ных кры мі наль ных спраў, а так са ма шэ ра га вя лі кіх інф-

ра струк тур ных пра ек таў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра-

лі чыў шэ раг важ ных для на шай 

кра і ны кі рун каў, па якіх Еў ра пей скі 

ін вес ты цый ны банк ажыц цяў ляе 

крэ ды та ван не. Ся род іх рэ кан-

струк цыя да ро гі М-7/Е28 Мінск — 

Ашмя ны — гра ні ца Лі тоў скай Рэс-

пуб лі кі (Ка мен ны Лог), у тым лі ку 

рэ кан струк цыя са мо га пра пуск но-

га пунк та на гра ні цы. «Мы ра зу ме-

ем, што для Еў ро пы, Ра сіі, Кі тая 

гэ та ты ся ча кі ла мет ро вае акно 

праз Бе ла русь над звы чай важ-

нае, — ска заў Прэ зі дэнт. — І тое, 

што мы ця пер з ва мі ро бім, — гэ та 

не толь кі для Бе ла ру сі або ней кай 

ад ной кра і ны. Гэ та для ўся го све ту 

най важ ней шыя ар тэ рыі».

Ра зам з Еў ра пей скім бан кам 

рэ кан струк цыі і раз віц ця ЕІБ фі-

нан суе рэ кан струк цыю Мін скай 

ачы шчаль най стан цыі. У вы ні ку 

ў 24 ра зы бу дзе зні жа ны аб' ём вы-

ва зу і за ха ван ня асад ку сточ ных 

вод, зні зяц ца га за выя вы кі ды і за-

брудж ван не Свіс ла чы, а зна чыць, 

больш чыс тыя ста нуць Днепр і Чор-

нае мо ра. «Вы вель мі моц на да-

па ма га е це нам у пы тан нях ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя, — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ві цэ-прэ зі-

дэн ту ЕІБ. — Я — ча ла век ад пры-

ро ды, ча ла век вяс ко вы, та му для 

мя не гэ та най важ ней шы ас пект».

Яшчэ адзін знач ны пра ект, які 

ця пер ажыц цяў ля ец ца ў Бе ла ру сі 

су мес на з Еў ра пей скім ін вес ты-

цый ным бан кам, на кі ра ва ны на 

па вы шэн не эфек тыў нас ці і якас ці 

ка му наль ных па слуг. Раз мо ва ідзе 

пра рэ кан струк цыю і бу даў ніц тва 

аб' ек таў во да за бес пя чэн ня і во да-

ад вя дзен ня.

Асаб лі ва важ ным Прэ зі дэнт 

на зваў су пра цоў ніц тва, якое 

пра ду гледж вае фі нан са ван не 

бан кам Еў ра са ю за бу даў ніц тва 

і рэ кан струк цыі ў на шай кра і не 

ка цель ных прад пры ем стваў жыл-

лё ва-ка му наль най гас па дар кі з 

за бес пя чэн нем вы ка ры стан ня на 

іх драў ня на га па лі ва. «У нас ле су 

вя ліз ная коль касць — 40 пра цэн-

таў тэ ры то рыі, дроў ха пае, а мы 

для ацяп лен ня вы ка рыс тоў ва ем 

час цей за ўсё пры род ны газ, не-

дзе яшчэ і наф та пра дук ты. Гэ та 

не нар маль на», — пра ка мен та ваў 

сі ту а цыю Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Спа дзя ю ся, што на ша су пра-

цоў ніц тва бу дзе раз ві вац ца та кі-

мі ж тэм па мі, мы зной дзем но выя 

кі рун кі, якія бу дуць вы гад ныя для 

вас і для Бе ла ру сі. Я га то вы быць 

га ран там, як і для ін шых за меж-

ных бан каў. Мы заў сё ды бы лі на-

дзей ным парт нё рам і вы кон ва лі 

свае абя цан ні. Сло вам, бу дзем 

пра ца ваць, і вы гэ та ўба чы це», — 

рэ зю ма ваў кі раў нік бе ла рус кай 

дзяр жа вы.

Ва зіл Ху дак ад ка заў, што 

плён нае су пра цоў ніц тва бан ка з 

Бе ла рус сю аб умоў ле на тым, што 

на ша кра і на ды на міч на раз ві ва-

ец ца і мае вель мі ці ка выя маг чы-

мас ці для ўкла дан ня ін вес ты цый. 

«Ін вес ты цыі бан ка ма юць доў гі 

пра ме жак — на 15—25 га доў. Та-

кія доў гія ін вес ты цыі мож на ўкла-

даць толь кі ў тыя кра і ны, дзе ёсць 

устой лі вае раз віц цё, дзе ёсць 

ап ты мізм ін вес та раў у тым, што 

кра і на са праў ды бу дзе раз ві вац ца, 

што кра і на ста біль ная. Гэ та вель мі 

важ на ў сён няш нім све це, які поў-

ны роз ных па гроз. Ха цеў бы і вам 

па дзя ка ваць за тое, што ў та кім 

кі рун ку кра і ну ве дзя це», — ска-

заў ві цэ-прэ зі дэнт Еў ра пей ска га 

ін вес ты цый на га бан ка.

Паз ней для жур на ліс таў ён да-

даў: «У нас бы ла вель мі доб рая 

су стрэ ча з Прэ зі дэн там — дзе-

ла вая і ў той жа час па-ча ла ве чы 

цёп лая. Са праў ды, Еў ра пей скі ін-

вес ты цый ны банк вель мі ак тыў-

на раз ві вае сваю дзей насць у Бе-

ла ру сі. За апош нія паў та ра го да 

мы ўжо вы дзе лі лі крэ ды таў на 

350 міль ё наў еў ра. Да кан ца го да 

па він ны вый сці на паў міль яр да. 

Та кое ды на міч нае раз віц цё звя-

за на як мі ні мум з дзвю ма рэ ча мі. 

Па-пер шае, Бе ла русь з'яў ля ец ца 

ста біль най кра і най і ў па лі тыч ным, 

і ў эка на міч ным пла не, што для 

ін вес та раў — га ран тыя вяр тан ня 

срод каў і на дзей на га іх укла дан ня. 

Па-дру гое, Бе ла русь з'яў ля ец ца 

клю ча вой дзяр жа вай для Еў ра са-

ю за з пунк ту гле джан ня Ус ход ня га 

парт нёр ства і раз віц ця еў ра пей скіх 

ін та рэ саў у гэ тай пра сто ры. Ро ля 

Бе ла ру сі ў злу чэн ні Азіі і Еў ро пы 

для нас вель мі важ ная.

Да тыч на пра па но вы мі ніс тэр-

ства эка но мі кі Бе ла ру сі па ад крыц-

цю прад стаў ніц тва ЕІБ у на шай 

кра і не Ва зіл Ху дак ска заў: «Мы 

ўдзяч ныя за та кую пра па но ву. Ад-

крыц цё прад стаў ніц тва — нялёг кае 

ра шэн не, мы не ма ем іх у кож най 

кра і не, дзе пра цу ем. Та му пра гэ та 

трэ ба па ду маць. Але ка лі гля дзець 

на пе рад, ду маю, мы бу дзем што-

год ін вес та ваць мі ні мум 200—300 

міль ё наў еў ра, та му гэ та пы тан не 

са праў ды перс пек тыў нае».

Прад стаў нік Еў ра пей ска га ін-

вес ты цый на га бан ка так са ма па-

цвер дзіў, што да кан ца го да ка ля 

80 міль ё наў еў ра бу дзе вы дзе ле на 

на крэ ды та ван не ма ло га і ся рэд ня-

га біз не су ў Бе ла ру сі. «Мы ба чым 

гэ ты кі ру нак як вель мі перс пек тыў-

ны і ўжо на во пы це тых крэ ды таў, 

якія бы лі вы дзе ле ныя праз асноў-

ныя бан кі Бе ла ру сі, упэў ні лі ся, што 

по пыт на гэ тыя гро шы вя лі кі, так 

што бу дзем пра цяг ваць».

Не аб ход нае для па чат ку ажыц-

цяў лен ня дзей нас ці ЕІБ у Бе ла ру сі 

Ра мач нае па гад нен не па між бан-

кам і на шай дзяр жа вай бы ло пад-

пі са на ў лі пе ні 2017 го да.

«ЕІБ афі цый на не пуб лі куе 

звес так аб кош це фі нан са ван-

ня. Тым не менш для су ве рэн ных 

па зык кошт за па зы чан ня на ват 

мен шы за кошт ры зык МБРР 

(Між на род на га бан ка рэ кан струк-

цыі і раз віц ця. — «Зв.»). У рам-

ках пер ша га пад пі са на га ў Бе ла-

ру сі Да га во ра аб фі нан са ван ні ў 

2018 го дзе па пра ек це «Рэ кан-

струк цыя Мін скай ачы шчаль най 

стан цыі» стаў ка фар мі ра ва ла ся 

на пад ста ве ЕURІBОR (Еў ра пей-

скай між бан каў скай стаў кі пра-

па но вы. — «Зв.») плюс фік са ва-

ны спрэд у па ме ры 0,596 %, пры 

гэ тым агуль ны тэр мін па га шэн ня 

склаў 31 год», — пра ін фар ма ваў 

мі ністр эка но мі кі Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Дзміт рый Кру той.

Ця пер су мес на з экс пер та мі 

ЕІБ пра пра цоў ва ец ца маг чы масць 

рэа лі за цыі на ступ ных ін вес ты цый-

ных пра ек таў, та кіх як: элект ры-

фі ка цыя чы гу нач ных участ каў 

Ба ра на ві чы — Лу ні нец — Сіт ні ца 

і Ка лін ка ві чы — Сіт ні ца кош там 

ка ля 100 міль ё наў еў ра; тэх ніч ная 

да па мо га Мі ніс тэр ству транс пар-

ту і ка му ні ка цый для рас пра цоў кі 

аб грун та ван ня ін вес ты цый у ства-

рэн не адзі най сіс тэ мы апла ты пра-

ез ду за кошт срод каў Трас та ва га 

фон ду тэх ніч най пад трым кі Ус-

ход ня га парт нёр ства; па вы шэн не 

энер га эфек тыў нас ці аб' ек таў ахо-

вы зда роўя і са цы яль най сфе ры; 

рэ кан струк цыя шэ ра гу энер ге тыч-

ных пад стан цый; ма дэр ні за цыя Го-

мель скай ТЭЦ-2 і ін шыя.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ДЫ НА МІЧ НЫ СТАРТ
Прэ зі дэнт су стрэў ся з прад стаў ні ком Еў ра пей ска га ін вес ты цый на га бан ка

На су стрэ чы з ві цэ-прэ зі дэн там ЕІБ Ва зі лам Ху да кам 

кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка най перш 

па дзя ка ваў гос цю за плён нае су пра цоў ніц тва. «Я прос та 

па-ча ла ве чы па ві нен вам па дзя ка ваць за тое су пра цоў ніц тва, 

якое ў нас з ва мі ўста на ві ла ся. Магу за пэў ніць, што 

ін тэн сіў насць гэ та га су пра цоў ніц тва, той уз ро вень, на які мы 

вый шлі, — бес прэ цэ дэнт ныя, — за ўва жыў бе ла рус кі лі дар. — 

Пры гэ тым пра ек ты ў нас вель мі сур' ёз ныя. Дзя куй і ін шым 

бан кам, якія з'яў ля юц ца су ін вес та ра мі па гэ тых пра ек тах».

У тэр мін, вы зна ча ны Кан сты ту цы яй
Вы ба ры Прэ зі дэн та Бе ла ру сі мо гуць 

ад быц ца 30 жніў ня 2020 го да

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

Ма ла дзёж ны ІT-фо рум Бе ла ру сі 
і Уз бе кі ста на


