
ПА АБЯ ЦА ЛІ — 
ВЫ КА НА ЕМ

Спа чат ку ад бы лі ся афі цый ныя пе ра га-

во ры бе ла рус ка га і егі пец ка га лі да раў у 

вуз кім скла дзе.

Прэ зі дэнт вя лі кай паў ноч на аф ры кан скай 

кра і ны ўпер шы ню за час двух ба ко вых ад но-

сін пры ехаў у Бе ла русь, і не вы пад ко ва Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, ві та ю чы свай го егі пец ка га 

ка ле гу, на зваў яго ві зіт гіс та рыч ным. Гэ та 

год ны пра цяг на ла джа ных ра ней кан струк-

тыў ных су вя зяў. Бе ла рус кі лі дар на га даў, 

што ба кі на ме ці лі план дзе ян няў пад час яго 

ві зі ту ў Егі пет у 2017-м. «Па ві нен ска заць, 

што мы ня ма ла зра бі лі ў пла не рэа лі за цыі 

гэ тых ме ра пры ем стваў і пад во і лі наш та ва-

ра аба рот. У нас быў ён ка ля 50 млн до ла раў, 

ця пер звыш 100 млн до ла раў. Гэ та доб ры 

па ча так, але не мя жа», — пад крэс ліў ён.

На яго дум ку, на ла дзіць маш таб нае ўзае-

ма дзе ян не па між дзяр жа ва мі ў су час ную 

эпо ху вель мі скла да на. Пры чы ны роз ныя: 

рын кі за ня тыя, парт нёр скія ад но сі ны скла лі-

ся даў но, яны ста біль ныя. Ня гле дзя чы на гэ-

тыя скла да нас ці, Бе ла ру сі і Егіп ту ўда ло ся іх 

пе ра адо лець, упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за пэў ніў свай го ка-

ле гу, што ўсё, пра што ба кі да мо ві лі ся, што 

па абя ца лі (як ра ней, так і ў хо дзе гэ та га 

ві зі ту), без умоў на бу дзе рэа лі за ва на ў на-

ме ча ныя тэр мі ны.

У ад каз Прэ зі дэнт Егіп та па дзя ка ваў 

Аляк санд ру Лу ка шэн ку за цёп лы пры ём і 

гас цін насць. Па вод ле яго слоў, усе да моў-

ле нас ці, якія бы лі да сяг ну ты пад час ві зі ту 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Егі пет, вы кон ва юц-

ца, іх рэа лі за цыя бу дзе пра цяг ну тая. Ён да-

даў, што ў Егіп та ёсць жа дан не па шы раць і 

ўма цоў ваць су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю.

Ён так са ма па га дзіў ся з тым, што ўсё, 

што на ця пе раш ні мо мант да сяг ну та, не 

ад па вя дае ча кан ням і па мкнен ням. «Раз-

ліч ва ем, што ві зіт у Бе ла русь дасць штур-

шок ва ўма ца ван ні і раз віц ці ад но сін па ўсіх 

пы тан нях, якія мы бу дзем аб мяр коў ваць, — 

ска заў ён. — Ду маю, што пад пі сан не па-

гад нен ня аб ства рэн ні Дзе ла во га са ве та і 

пад пі сан не па гад нен ня аб да рож най кар це 

так са ма бу дуць спры яць раз віц цю на шых 

ад но сін».

КРА І НА, ЯКАЯ ЗМАГ ЛА
Да лей прай шла су стрэ ча лі да раў у па-

шы ра ным скла дзе з удзе лам чле наў дэ-

ле га цый.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

ў Егіп це па спя хо ва за вяр шы лі ся пе ра-

ўтва рэн ні, асаб лі ва ў па лі тыч ным пла не, 

і зроб ле ны важ ныя кро кі да са цы яль на-эка-

на міч най ста бі лі за цыі, і са мае га лоў нае — 

у ба раць бе з між на род ным тэ ра рыз мам. Ён 

звяр нуў ува гу, што рэ гі ён ад Аф га ні ста на 

да Су да на ві да воч на дэ ста бі лі за ва ны, ад-

нак Егіп ту ўда ло ся стры маць не га тыў ныя 

пра цэ сы і ўтры маць кра і ну. Кі раў нік дзяр-

жа вы па він ша ваў прэ зі дэн та Егіп та з гэ тым 

да сяг нен нем і тым, што ўда ло ся вый сці на 

рэй кі ста біль на га раз віц ця. Гэ та важ на як 

для рэ гі ё на, так і для ўся го све ту.

Па вод ле яго слоў, Бе ла русь на дае вя-

лі кае зна чэн не раз віц цю пры яз ных су вя-

зяў з Егіп там і раз гля дае гэ тую кра і ну ў 

якас ці най важ ней ша га парт нё ра ў рэ гі ё не 

Бліз ка га Ус хо ду і на Аф ры кан скім кан ты-

нен це. Бе ла рус кі бок ві тае ўзрас та ю чую 

ро лю Егіп та ў Аф ры цы — яе свед чан нем 

з'яў ля ец ца абран не Прэ зі дэн та Егіп та стар-

шы нёй Аф ры кан ска га са ю за.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: па між на-

шы мі дзяр жа ва мі ня ма аб са лют на ні я кіх 

праб лем ных пы тан няў, ня ма за кры тых тэм 

для аб мер ка ван ня. Пры гэ тым важ на, што 

ба кі ак тыў на пе рай шлі да транс фар ма цыі 

дру жа люб ных па лі тыч ных ад но сін у шмат-

пла на вае і вы гад нае эка на міч нае су пра-

цоў ніц тва. І сён ня ўжо ёсць ад чу валь ны 

вы нік і сур' ёз ны пра грэс на гэ тым кі рун ку, 

да даў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Акра мя та го, ідзе рэ гу ляр ны аб мен ура-

да вы мі, пар ла менц кі мі і дзе ла вы мі дэ ле-

га цы я мі. На конт та ва ра аба ро ту кі раў нік 

дзяр жа вы ска заў, што за раз ён не ад па-

вя дае іс ну ю ча му па тэн цы я лу, у нас ёсць 

усе маг чы мас ці вый сці на больш вы со кія 

па каз чы кі.

ПРОС ТЫ АБ МЕН 
ТА ВА РА МІ — 
ГЭ ТА АР ХА І КА

Кі раў ні кі дзяр жаў да мо ві лі ся, што ба кі 

пры кла дуць усе на ма ган ні для та го, каб 

лік ві да ваць іс ну ю чыя бар' е ры ў ганд лё ва-

эка на міч ным су пра цоў ніц тве. У пры ват-

нас ці, ха це ла ся б мець вы раз ную сіс тэ му 

рэ гіст ра цыі па стаў шчы коў бе ла рус кай пра-

дук цыі ў Егі пет.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, 

што для па ве лі чэн ня аб' ёмаў пра дук цыі 

су мес най вы твор час ці па тра бу ец ца ства-

рэн не ўра дам Егіп та роў ных умоў па ўдзе лу 

ў тэн да рах, раз мя шчэн ні дзяр жаў ных за ка-

заў на та ва ры, што вы раб ля юц ца ў рам ках 

су мес ных пра ек таў, ака зан не фі нан са ва га 

са дзей ні чан ня прад пры ем ствам.

Тое ж са мае зро біць і Бе ла русь са свай-

го бо ку.

«Мы раз ліч ва ем ства раць ра зам з ва мі 

пра дукт і су мес на за бяс печ ваць яго рэа лі-

за цыю, збыт, у тым лі ку на знеш ніх рын ках, 

асаб лі ва на Аф ры кан скім кан ты нен це, які 

мае па трэ бу ў су час ных прос тых і тан ных 

та ва рах, у тым лі ку ў сфе ры ма шы на бу да-

ван ня. Гэ та да зво ліць ва шай кра і не па вя-

лі чыць экс парт. Та кі па ды ход вы гад ны як 

Мін ску, так і Ка і ру», — кан ста та ваў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Бе ла русь вы сту пае за сва бод нае пе ра-

мя шчэн не та ва раў і пад трым лі вае пра па-

но ву егі пец ка га бо ку аб за клю чэн ні па гад-

нен ня аб сва бод ным ганд лі па між кра і на-

мі — чле на мі ЕА ЭС і Егіп там.

«Спа дар Прэ зі дэнт, мы з ва мі да мо ві-

лі ся аб тым, што бу дзем пе ра хо дзіць да 

больш су час ных і шмат пла на вых эка на-

міч ных ад но сін. Ра бо та ў гэ тым кі рун ку ўжо 

вя дзец ца. Прос ты аб мен та ва ра мі — гэ та 

не су час ны ўзро вень», — пад крэс ліў бе ла-

рус кі лі дар.

УПОР — НА ТЭХ НІ КУ
У якас ці асноў на га ме та ду на ша га ўза е-

ма дзе ян ня вы зна ча ны пра ект ны па ды ход. 

Су час ная і раз ві тая пра мыс ло васць — адзін 

з моц ных ба коў бе ла рус кай эка но мі кі. І мы 

га то выя дзя ліц ца з егі пец кі мі парт нё ра мі 

ўлас ны мі пра мыс ло вы мі тэх на ло гі я мі, па-

ве да міў кі раў нік дзяр жа вы.

Так, у ад па вед нас ці з да моў ле нас-

ця мі, у Ка і ры да дзе ны старт су мес на му 

пра ек ту па вы твор час ці аў та тэх ні кі МАЗ. 

У 2018 годзе вы раб ле на 72 адзін кі. «Гэ та 

доб ры па ча так. Важ на, спа дар Прэ зі дэнт, 

на ста дыі ста наў лен ня гэ та га прад пры ем-

ства пад тры маць гэ тую вы твор часць за ка-

за мі егі пец кай дзяр жа вы», — 

сказаў ён.

«Зна хо джан не бе ла рус кіх па ляр ні каў у Ан тарк ты дзе — гэ-

та не ванд роў ка на ту ра ліс таў і не ту ры для эк стрэ ма лаў, 

а сур'ёз ная і кар пат лі вая што дзён ная на ву ко вая пра ца, — 

кан ста та ваў пад час ура чыс та га пры ёму ў На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Аляк сей ГАЙ ДА ШОЎ, ня змен ны кі раў нік усіх 

бе ла рус кіх ан тарк тыч ных экс пе ды цый, па чы на ю чы з 2007 

го да. — Пры чым экс пе ды цыя — гэ та толь кі бач ная вяр шы ня 

ай сбер га. На са мрэч у асно ве на шай па спя хо вай дзей нас ці 

на Паў днё вым по лю се Зям лі ля жыць пра ца со цень, а, мо жа 

быць, і ты сяч лю дзей — не пры кмет ная і ня бач ная ста рон ня-

му во ку. Вя лі кія ма раль ныя і псі ха ла гіч ныя на ма ган ні вы дат-

коў ва юц ца на тое, каб пра біць фі нан са ван не, но вы пры бор, 

ме тад да сле да ван ня і гэ так да лей. Та му ніз кі 

па клон усім, хто ў гэ тым удзель ні чае».
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Трамп аб вяс ціў аб ма са вай дэ парт ацыі міг ран таў
Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп 

анан са ваў маш таб ную вы сыл ку з 

кра і ны не ле галь ных міг ран таў. 

У сва ім тві та ры аме ры кан скі лі дар 

па ве да міў, што дэ парт ацыі пач не 

Іміг ра цый ная і мыт ная па лі цыя 

ЗША (ІCE). «На на ступ ным тыд ні 

ІCE пач не пра цэс вы пра ва джэн ня міль ё наў не ле галь ных міг ран таў. 

Яны бу дуць вы сла ны гэ так са ма хут ка, як і прый шлі», — пад крэс-

ліў прэ зі дэнт ЗША. Акра мя та го, Трамп па хва ліў Мек сі ку, якая 

вы ка рыс тоў вае стро гія міг ра цый ныя за ко ны. Па вод ле яго слоў, 

дзя ку ю чы руп лі вас ці мек сі кан скіх улад «мно гіх лю дзей спы ня юць 

за доў га да на шай [аме ры кан скай] паўд нё вай мя жы». Гва тэ ма ла 

так са ма ро біць свой унё сак у ба раць бу з не ле галь най міг ра цы яй, 

ад зна чыў Трамп, па коль кі ўла ды кра і ны збі ра юц ца пад пі саць па-

гад нен не аб да ван ні пры тул ку гра ма дзя нам трэ ціх кра ін.

Боль шасць фі наў вы ка за ла ся су праць ус туп лен ня 
кра і ны ў НА ТА

Боль шасць жы ха роў Фін лян дыі не пад трым лі вае па да чу кра і-

най за яў кі на ўступ лен не ў НА ТА. Пра гэ та свед чаць вы ні кі апы-

тан ня, пра ве дзе на га па за мо ве фін скіх гра мад скіх ар га ні за цый 

сфе ры аба ро ны, ся род якіх — Са юз рэ зер віс таў і Са юз афі цэ раў 

рэ зер ву. «Толь кі 14 пра цэн таў фі наў ха це лі б, каб кра і на па да-

ла за яў ку на ўступ лен не ў НА ТА 

прос та за раз ці ў най блі жэй шыя 

га ды. Ад моў на да да лу чэн ня да 

бло ка ста вяц ца 36 пра цэн таў 

апы та ных», — ад зна ча ец ца ў 

па ве дам лен ні на сай це Са ю за 

рэ зер віс таў. У той жа час 44 пра-

цэн ты жы ха роў Фін лян дыі лі чаць 

пра віль ным за ха ваць за кра і-

най маг чы масць па даць за яў ку 

ў НА ТА. Ад нак 36 пра цэн таў за-

яві лі, што пад трым лі ва юць па лі-

ты ку рэс пуб лі кі па не да лу чэн ні 

да ва ен ных бло каў. 33 пра цэн-

ты рэ спан дэн таў ха це лі б раз-

ві ваць аба рон нае вы мя рэн не ЕС,12 пра цэн таў вы сту па юць за 

ва ен ны са юз са Шве цы яй. 

Аў кцы ён ны дом Sotheby's пай шоў з ма ла тка
Sotheby's ку піў ула даль нік ме ды яг ру пы Altіce, фран цуз скі 

біз нес мен Па трык Драі, пе рад ае Fіnancіal Tіmes. Су ма здзел-

кі — 3,7 міль яр да до ла раў. Та кім чы нам, абод ва най ста рэй шыя 

і най буй ней шыя бры тан скія аў кцы ён ныя да мы — Sotheby's і 

Chrіstіe's — бу дуць ця пер на ле жаць фран цуз скім біз нес ме нам. 

Chrіstіe's ва ло дае кі раў нік хол дын га Kerіng Фран суа Пі но. У апош-

нія га ды Sotheby's нёс міль ён ныя стра ты і кан флік та ваў з ак цы я-

не ра мі, якія па тра ба ва лі ска ра ціць вы дат кі і па вы сіць ды ві дэн ды. 

55-га до ва му Драі на ле жаць адзін з са мых па пу ляр ных ка на-

лаў на він Фран цыі BFM TV, ра дыё сет ка RMC, га зе та Lіberatіon, 

што тыд нё вік L'Express, а так са ма ма біль ныя і ка бель ныя сет-

кі ў Фран цыі, Пар ту га ліі, Із ра і лі, 

ЗША. Ле тась ён апы нуў ся на 

11-м мес цы ў спі се най ба га цей-

шых лю дзей Пя тай рэс пуб лі кі з 

ка пі та лам 7,1 міль яр да до ла раў. 

FT ад зна чае, што здзел ка вы гад-

ная бы лым ула даль ні кам і бы ла 

пра ве дзе на на здзіў лен не хут ка. 

Сам Па трык Драі на зваў най буй-

ней шы і най ста рэй шы аў кцы ён ны 

дом све ту «са мым эле гант ным і 

на тхняль ным брэн дам».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ISSN 1990 - 763X

• Бе ла рус кая сям'я пад-

ня ла на са мы вы со кі вул-

кан Азіі сцяг з сім во лі кай 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

• У Ві цеб скай воб лас ці 

ад спё кі па цяр пе ла амаль 

29 тыс. га па се ваў.

• Facebook пла нуе 

вы пус ціць у аба ра чэн не 

ўлас ную крып та ва лю ту 

Lіbra.

• Бе ла русь увай шла ў 

топ-10 най леп шых на прам-

каў для гаст ра на міч на га ту-

рыз му ра сі ян.
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У Бе ла ру сі на ліч ва ец ца двац цаць пяць вё сак з наз вай За азер'е. Толь кі ў 
Сен нен скім ра ё не іх ча ты ры. За азер'е ў Баг да наў скім сель са ве це гэ та га ра ё на 
зна ка мі та тым, што тут жы ве і пра цуе ло дач ны май стар. На жаль, та кіх ад мыс-
ло вых спе цы я ліс таў у кра і не за ста ло ся ня шмат, і та му Ула дзі мі ра Віль чын ска га 
і ў сва ім, і ў су сед ніх ра ё нах доб ра ве да юць. У гэ тым азёр ным краі (у Сен нен-
скім ра ё не сем дзе сят шэсць вя лі кіх і ма лых азёр) лод ка — па-ра ней ша му рэч 

за па тра ба ва ная. На огул Ула дзі мір Віль чын скі вель мі ці ка вы ча ла век: і як май-
стар спраў драў ля ных — ён ро біць боч кі, зай ма ец ца разь бой па дрэ ве, — і як 
доб ры пча ляр. За сна ваў аг ра ся дзі бу, на зваў шы яе Спад чы на. За гас па дар лі-
васць Ула дзі мі ра аб ра лі ста рас там вёс кі. Маг чы ма, паз ней «Звяз да» рас ка жа і 
пра гэ тыя яго ныя та лен ты і за хап лен ні. А наш фо та рэ пар таж 
пра тое, як за азер скі май стар ро біць чар го вую лод ку.

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай

Нашы людзіНашы людзі

ЗА МА ЦОЎ ВА ЕМ СЯ 
НА КРАЙНІМ 

ПОЎДНІ
Пер шая зі моў ка на Паў днё вым по лю се мо жа ад быц ца ў 2020 го дзе

Агуль ны стаж пра цы 
Аляк сея ГАЙ ДА ШО ВА за пя ці дзя ся тым 
гра ду сам паўд нё вай шы ра ты скла дае 

ўжо ка ля 11 га доў.

ЗБЛІ ЖА Ю ЧЫ 
КАН ТЫ НЕН ТЫ

Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Егіп та аб мер ка ва лі ўсе ас пек ты 
двух ба ко вых ад но сін
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Аб дэль Фа тах ас-Сі сі — лі дар Егіп та — пры ля цеў у на шу кра і ну яшчэ 17 чэр ве-

ня, у пер шы дзень ві зі ту ён су стрэў ся з прэм'ер-мі ніст рам Бе ла ру сі і кі раў ні ка мі 

буй ных бе ла рус кіх прад пры ем стваў.

А ўчо ра на са мым вы со кім уз роў ні Аб дэль Фа та ха ас-Сі сі з усёй па ша най пры-

ня лі ў Па ла цы Не за леж нас ці. Пас ля вы ка нан ня гім наў кі раў ні кі дзяр жаў па ві та лі 

чле наў дэ ле га цый, за тым ад бы ла ся цы ры мо нія фа та гра фа ван ня, а потым яны 

ад пра ві лі ся на пе ра га во ры, за хо дам якіх пра са чы лі на шы ка рэс пан дэн ты.

СТАР. 6
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ЯК У БЕЛАРУСІ 
ІГОЛКАМІ 
ЛЕЧАЦЬ 5

ЗНІКЛЫ 
БЕЗ ВЕСТАК – 
ЗНОЙДЗЕНЫ 6

Эс та фе та агню ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў «По лы мя мі ру» 

стар та ва ла паў та ра ме ся-

ца та му. За гэ ты час агонь 

па бы ваў у са мых зна ка вых 

мяс ці нах не толь кі на шай 

кра і ны. Праз 46 дзён з мо-

ман ту яе стар ту ў Ры ме эс-

та фе та пры бы ла ў Мінск.

У па ня дзе лак уве ча ры на 

пло шчы Дзяр жаў на га сця га су-

стрэ ча агню бы ла ад зна ча на 

гран ды ёз на. Сот ні ва лан цё раў, 

спарт сме ны су свет на га ўзроў-

ню, ар тыс ты эст ра ды, дзея чы 

мас тац тва ства ры лі дзі вос нае 

шоу, на поў не нае ды на міч ны-

мі тан ца мі, гуль нёй свят ла і 

натхняль ны мі му зыч ны мі кам па-

зі цы я мі. Ра зам з гас ця мі і жы ха-

ра мі го ра да свя точ ным ве ча рам 

атрым лі ва лі аса ло ду і сот ні фа-

ке ла нос цаў па пя рэд ніх эта паў 

эс та фе ты, а так са ма Зор ныя па-

слы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

Учо ра агонь Гуль няў па бы ваў 

на пра спек це Не за леж нас ці, на 

шля ху ад На цы я наль най біб лі я-

тэ кі да Каст рыч ніц кай пло шчы 

ў эс та фе це пры ня лі ўдзел ка ля 

паў сот ні фа ке ла нос цаў, кож ны з 

іх нёс фа кел ка ля дзвюх хві лін. 

Стар та ва ла ж з ім ад На цыя-

наль най біб лі я тэ кі алім пій ская 

чэм пі ён ка На дзея Скар дзі на.

А сён ня агонь яр кіх пе ра мог 

асвя ціць са бой шэ раг мін скіх прад-

пры ем стваў, на заўт ра за пла на ва-

на на вед ван не пар каў і га рад скіх 

сла ву тас цяў. Так са ма эс та фе та 

агню за ві тае і ў Вёс ку спарт сме-

наў, каб па ві таць удзель ні каў 

муль ты спар тыў на га фо ру му.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На га да ем, част кай вя лі ка га 

спар тыў на га свя та мо жа стаць 

кож ны бе ла рус. Бі ле ты на спа-

бор ніц твы яшчэ ёсць у про да жы. 

А спе цы яль на для на шых чы та-

чоў у гэ тым ну ма ры мы пад рых-

та ва лі пад ра бяз ны 

рас клад тур ні ру.

СВЯТ ЛО 
НАД СТА ЛІ ЦАЙ

Су стрэць «По лы мя мі ру» гэ ты мі дня мі мож на на ву лі цах Мін ска

СТАР. 8

ЛІЧ БА ДНЯ
Ка ля 

244 ты сяч 
ту рыс таў 

з больш чым 70 кра ін 
на ве да лі Бе ла русь 
праз На цы я наль ны 
аэ ра порт Мінск 
з па чат ку дзе ян ня Ука за 
№ 8 «Аб уста наў лен ні 
бяз ві за ва га па рад ку 
ўез ду і вы ез ду 
за меж ных гра ма дзян». 
Най больш за меж ні каў 
пры еха ла з Гер ма ніі — 
звыш 40 ты сяч 
ту рыс таў. У дзя сят ку 
так са ма ўвай шлі 
Іта лія (кры ху больш 
за 22 ты ся чы), 
Поль шча (21,8 ты ся чы), 
ЗША (16,8 ты ся чы), 
Вя лі ка бры та нія 
(16,7 ты ся чы), Фран цыя 
(11,39 ты ся чы), Лат вія 
(ка ля 8,9 ты ся чы), 
Ні дэр лан ды 
(8,6 ты ся чы), Шве цыя 
(7,8 ты ся чы) і Літ ва 
(7,1 ты ся чы).
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З факелам Гульняў — касманаўт Алег НАВІЦКІ.


