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Прэ зі дэнт Ін да не зіі мае на мер рэ фар ма ваць ўрад
Прэ зі дэнт Ін да не зіі Джо ка Ві до да, пе ра абра ны ў кра-

са ві ку на дру гі тэр мін, мае на мер пра вес ці рэ фор му 

ка бі не та мі ніст раў з мэ тай ска ра чэн ня бю ра кра тыч на га 

апа ра ту, які перашкаджае пры цяг нен ню ў кра і ну за меж-

ных ін вес ты цый. Пра гэ та па ве да мі ла га зе та Thе Strаіts 

Tіmеs са спа сыл кай на кры ні цы ў ад мі ніст ра цыі прэ зі-

дэн та. У пры ват нас ці, ад ным з ад па вед ных кро каў мо жа 

стаць з'яў лен не но ва га мі ніс тэр ства ін вес ты цый, ку ды 

ўвой дуць іс ну ю чыя ця пер асоб на мі ніс тэр ствы ганд лю і пра мыс ло вас ці. Па звест-

ках га зе ты, ня даў на на па ся джэн ні ўра да Ві до да вы ка заў вя лі кае не за да валь нен не 

сі ту а цы яй, звя за най з пе ра но сам пра мыс ло вых прад пры ем стваў з Кі тая ў ін шыя 

кра і ны. Па вод ле яго слоў, з чэр ве ня да жніў ня са ма менш 33 буй ныя за меж ныя 

кам па ніі з-за ганд лё вай вай ны КНР і ЗША вы ра шы лі абраць но выя пля цоў кі для 

сва іх вы твор час цяў: боль шасць пе ра нес лі ў В'ет нам, так са ма ў Ін дыю, Кам бо джу, 

Ма лай зію, Мек сі ку, Сер бію, Тай ланд. «Каб ад крыць за вод у В'ет на ме, трэ ба ка ля 

двух ме ся цаў, а ў Ін да не зіі — ка ля го да», — за явіў прэ зі дэнт.

На Ба га мах знік ла 2,5 ты ся чы ча ла век
Ка ля дзвюх з па ло вай ты сяч ча ла век лі чац ца знік лы мі без вес так на Ба гам скіх 

аст ра вах пас ля раз бу раль на га ўра га ну «До ры ян». Сты хія аб ры ну ла ся на ар хі пе лаг 

у па чат ку ве рас ня. Па афі цый ных звест ках, ах вя ра мі ўра га ну ста ла не менш чым 

50 ча ла век. На аст ра вах раз бу ра на ці па шко джа на ка ля 13 ты сяч бу дын каў, вя-

лі кія тэ ры то рыі апы ну лі ся пад ва дой. Прад стаў ні кі Су свет най хар чо вай пра гра мы 

(WFР) па ве дам ля юць, што на кі ра ва лі на Ба га мы экс перт ную гру пу, прад стаў ні кі 

якой да па мо гуць аца ніць шко ду і зра зу мець, у чым жы ха ры аст ра воў перш за ўсё 

ма юць па трэ бу. Ар га ні за цыя ўжо ад пра ві ла на аст ра вы груз гу ма ні тар най да па мо-

гі, у пры ват нас ці больш за 15 ты сяч на бо раў га то вай ежы, а так са ма ге не ра та ры 

элект ра энер гіі і аб ста ля ван не для су вя зі.

На ву коў цы ад зна ча юць, што ан ты бі ё ты кі 
ста но вяц ца бес ка рыс ны мі

Бры тан скае ўра да вае агенц тва Рublіс Hеаlth Еnglаnd 

(РHЕ) апа са ец ца, што ан ты бі ё ты кі хут ка ста нуць бес ка-

рыс ны мі. Гэ та мо жа зда рыц ца, ка лі коль касць рэ зіс тэнт-

ных бак тэ рый у ася род дзі пе ра вы сіць пэў ны ўзро вень. 

Ад на з га лоў ных за дач ахо вы зда роўя сён ня — пра ду хі ляць рас паў сюдж ван не «су-

пер бак тэ рый» з су пра ціў ляль нас цю да ан ты бі ё ты каў, лі чаць ме ды кі. На ступ ствы рас-

паў сюдж ван ня ўстой лі вых да ан ты бі ё ты каў бак тэ рый мо гуць быць ка та стра фіч ныя, 

ад зна ча юць у ар га ні за цыі. Па ста тыс ты цы, сён ня ад хва роб, вы клі ка ных рэ зіс тэнт ны мі 

бак тэ ры я мі, што год па мі рае ка ля 700 ты сяч ча ла век. Да 2050 го да, па пра гно зах 

ме ды каў, коль касць ах вяр та кіх за хвор ван няў да сяг не 10 міль ё наў ча ла век.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА Бліз кая ўла да

АК ТУ АЛЬ НЫЯ 
ПРАБ ЛЕ МЫ 
І ІХ РА ШЭН НІ

У гэ тую су бо ту, 14 ве-

рас ня, у абл вы кан ка мах 

і Мін скім гар вы кан ка ме 

прой дуць тра ды цый ныя 

пра мыя лі ніі прад стаў ні-

коў ор га наў дзяр жаў на га 

кі ра ван ня з на сель ніц-

твам. З 9.00 да 12.00 на 

су вя зі бу дуць:

- на мес нік стар шы ні 

БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка-

ма Анд рэй Ана то ле віч КЛЕЦ 

(8 016 221 31 21);

- кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА-

ГА абл вы кан ка ма Аляк сандр 

Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ (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 

(8 023 233 12 37);

- на мес нік стар шы ні ГРО-

ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Але на Аляк санд раў на БУ БЕН-

ЧЫК (8 015 273 56 44);

- на мес нік стар шы ні 

МІНСКАГА абл вы кан ка ма Мі-

ка лай Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК 

(8 017 500 41 60);

- на мес нік стар шы ні МАГІ-

ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рус лан Ба ры са віч СТРАХАР 

(8 022 250 18 69);

- на мес нік стар шы ні 

МІНСКАГА гар вы кан ка ма Аляк-

сандр Ві кенць е віч ДАРАХО ВІЧ 

(8 017 222 44 44).

Пры гэ тым з 350 за рэ гіст-

ра ва ных за яў ад на ада зва-

ная і ча ты ром гра ма дзя нам 

ад моў ле на. Пры чы ны — ня-

пра віль нае афарм лен не да-

ку мен таў, не вы трым лі ван не 

коль кас ці чле наў іні цы я тыў-

ных груп, на яў насць су дзі-

мас ці, рэ гіст ра цыя яшчэ ад-

ной гру пы.

Вы лу чэн не кан ды да таў 

ідзе з мі ну лай ня дзе лі і пра-

цяг нец ца да 7 каст рыч ні ка 

ўключ на.

«Што да ты чыц ца тых ме-

ра пры ем стваў, якія здзяйс-

ня юц ца, у прын цы пе, яны 

ад бы ва юц ца без асаб лі вых 

кан флік таў», — так аха рак-

та ры за ва ла ход вы бар чай 

кам па ніі на гэ тым эта пе 

стар шы ня Цэнт рвы бар-

кама.

Сфар мі ра ва ны акру го-

выя і тэ ры та ры яль ныя вы-

бар чыя ка мі сіі. У па раў на нні 

з кам па ні яй 2016 го да ў іх 

скла дзе па мен шы ла ся коль-

касць дзяр жаў ных слу жа чых 

і мо ла дзі да 30 га доў, але 

па вя лі чы ла ся прад стаў ніц-

тва жан чын. Больш ак тыў-

на вы зна чы лі ся ў ка мі сі ях 

чле ны па лі тыч ных пар тый і 

гра мад скіх аб' яд нан няў.

Лі дзія Яр мо шы на па ве да-

мі ла, што ў су ды па да дзе-

на 23 скар гі на не ўклю чэн-

не ў ка мі сіі. З 5 жніў ня да 

11 ве рас ня ў ЦВК па сту пі-

ла 65 зва ро таў. Чвэрць з іх 

да ты чы ла ся пы тан няў, не 

звя за ных з кам па ні яй, у ас-

тат ніх вы каз ва лі ся не за да-

во ле насць да тай вы ба раў і 

прось бы аб тлу ма чэн ні за ка-

на даў ства ў гэ тай сфе ры.

Па звест ках на чац вер у 

Бе ла ру сі ўжо быў адзін вы-

лу ча ны кан ды дат — Дзміт-

рый Яго раў з Ві цеб шчы ны. 

Ён прад ста віў усе не аб ход-

ныя да ку мен ты і ча кае толь-

кі рэ гіст ра цыі.

Кам па нія пра хо дзіць з 

шы ро кім скла дам на гля-

даль ні каў. Цэнт раль най вы-

бар чай ка мі сі яй акрэ ды та-

ва на сем на зі раль ні каў ад 

па лі тыч ных пар тый і гра мад-

скіх аб' яд нан няў — Бе ла рус-

кі Хель сін скі Ка мі тэт, ЛДП, 

«Бе лая Русь», БНФ, «Спра-

ведливый мир», БРСМ, Са-

юз жан чын. Акрэ ды та цыю 

атры ма ла 30 ча ла век ад 

Са друж нас ці Не за леж ных 

Дзяр жаў.

Акру го вы мі і тэ ры та ры-

яль ны мі ка мі сі я мі адоб ра-

ны 261 на гля даль нік. Боль-

шасць з іх — прад стаў ні кі 

«Бе лай Ру сі», БРСМ, Са ю за 

жан чын.

З 9 ве рас ня па ча ло ся вы-

лу чэн не кан ды да таў у чле-

ны Са ве та Рэс пуб лі кі. З 9 да 

13 каст рыч ні ка ЦВК па він на 

пра вес ці іх рэ гіст ра цыю.

На пы тан не жур на ліс таў 

аб удзе ле ў вы ба рах пар-

тый кі раў нік Цэнт рвы бар ка-

ма ад ка за ла, што шэ раг з іх 

заў сё ды ўдзель ні чае ў вы-

ба рах, а най боль шую коль-

касць іні цы я тыў ных груп за-

рэ гіст ра ва ла Кам пар тыя.

Мі ну лыя вы ба ры ў пар ла-

мент вы зна чы лі ся вы со кім 

кон кур сам — 4,5 ча ла ве ка 

на ман дат. Ад нос на сё лет-

няй сі ту а цыі Лі дзія Яр мо шы-

на вы ка за ла ся на ступ ным 

чы нам: «Цяж ка ска заць. 

Хо чац ца, каб кон курс быў 

усю ды. То-бок каб у нас не 

бы ло без аль тэр на тыў ных 

акруг».

Ацэ на чная мі сія БДІПЧ 

АБ СЕ, якая пра ца ва ла ў 

жніў ні ў Бе ла ру сі, рэ ка мен-

да ва ла ар га ні за цыі на кі ра-

ваць у на шу кра і ну 30 доў га-

тэр мі но вых і 400 ка рот ка тэр-

мі но вых на гля даль ні каў.

Рас ка за ла Лі дзія Яр мо-

шы на, якім чы нам ад бу дзец-

ца пе ра да ча паў на моц тваў 

но ва му скла ду дэ пу та таў. 

Пас ля пры знан ня вы ні каў 

вы ба раў на апош нім па ся-

джэн ні Па ла та прад стаў ні коў 

мі ну ла га склі кан ня пры мае 

ра шэн не аб за крыц ці. Ад бы-

ва ец ца гэ та, як пра ві ла, за 

1-2 дні да склі кан ня но вай 

се сіі. Аб ноў ле ны склад, на 

дум ку стар шы ні ЦВК, пач-

не сваю ра бо ту не ра ней за 

сне жань.

Не ўсту пяць у сі лу на-

пя рэ дад ні вы ба раў і ра ней 

анан са ва ныя па праў кі ў Вы-

бар чы ко дэкс. «Яны мо гуць 

быць пры ня тыя, але ўсту піць 

у сі лу на пя рэ дад ні вы ба-

раў — гэ та не ве ра год на», — 

пра ка мен та ва ла стар шы ня 

Цэнт рвы бар ка ма.

ЦВК, па сло вах Лі дзіі Яр-

мо шы най, не збі рае ін фар-

ма цыю па знач ных асо бах, 

якія ба ла ту юц ца ў дэ пу та ты: 

«Мы са мі з га зет да вед ва ем-

ся. Для мя не ўсе кан ды да ты 

ад ноль ка выя». На прык лад, 

на сай це Мін гар вы кан ка-

ма зме шча на ін фар ма цыя, 

што за рэ гіст ра ва ны іні цы я-

тыў ныя гру пы прад зю са ра, 

вя до ма га вя ду ча га Тэн гі за 

Дум ба дзэ, стар шы ні «Бе лай 

Ру сі» Ге на дзя Да вы дзькі, 

«Міс Бе ла русь» Ма рыі Ва-

сі ле віч.

Лі дзія Яр мо шы на анан са-

ва ла чар го вае па ся джэн не 

ЦВК 24 ве рас ня. На ім бу-

дуць раз гля дац ца пы тан ні 

аб за бес пя чэн ні без бар' ер-

на га ася род дзя пад час га ла-

са ван ня, ства рэн ні ў дзень 

вы ба раў ін фар ма цый на га 

цэнт ра. Стар шы ня ЦВК спа-

дзя ец ца, што пад час па ся-

джэн ня бу дзе маг чы масць 

па дзя ліць эфір ны час.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Су гуч чаСу гуч ча

Мост з ты сяч слоў
Дзе сяць ма ла дых аў та раў з Бе ла ру сі і Ра сіі ста лі 

лаў рэ а та мі чац вёр та га кон кур су ма ла дых лі та ра та-

раў Са юз най дзяр жа вы «Мост друж бы». Цы ры мо нія 

ўзна га ро джан ня прай шла ў Мін ску ў На цы я наль ным 

мас тац кім му зеі.

Упер шы ню твор чы пра ект, за сна ва ны Па ста ян ным ка-

мі тэ там Са юз най дзяр жа вы ў мэ тах по шу ку і пад трым кі 

та ле на ві тых аў та раў, ад крыц ця но вых ім ёнаў у лі та ра ту ры 

і ўма ца ван ня бе ла рус ка-ра сій скіх куль тур ных су вя зяў, 

ад быў ся ў 2012 го дзе і з та го ча су раз на два га ды пра-

па нуе аў та рам-па чат коў цам ва ўзрос це 18—30 га доў па-

спра ба ваць твор чыя сі лы ў ма лых лі та ра тур ных фор мах 

(апа вя дан не, эсэ, на ве ла, на рыс).

Мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк сандр 

КАРЛЮКЕВІЧ пад крэс ліў на цы ры мо ніі ўзна га ро джан ня, 

што ар га ні за та ры вы зна чы лі для кон кур су ме на ві та жанр 

апа вя дан ня — ма быць, са мы скла да ны жанр у мас тац кай 

про зе: «Я ве ру ў тое, што па гэ тых апа вя дан нях на ступ ныя 

па ка лен ні бу дуць раз гля даць наш час, ус пры ма ю чы яго 

і ў мас тац кім, і ў да ку мен таль ным фар ма це». Ён ад зна-

чыў, што ма ла дыя аў та ры тон ка ад чу ва юць час, глы бо ка 

ве да юць прад мет, пра які пі шуць, — та му не ка то рыя з іх 

пе ра ма га юць ужо не ад ной чы.

На огул гэ тым ра зам на кон курс па сту пі ла больш за 

70 тво раў з роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі — ад Брэс та да 

Да лё ка га Ус хо ду, а пас ля па пя рэд ня га ад бо ру на суд экс-

перт най ра ды бы ло вы не се на 60 ра бот. З іх пас ля дэ та лё-

ва га аб мер ка ван ня жу ры вы зна чы ла дзе сяць най леп шых — 

па пяць ма ла дых аў та раў ад кож най кра і ны. Лаў рэ а та мі 

кон кур су ад Бе ла ру сі ста лі Але на Па пко (твор «Вя сёл ка»), 

Анд рэй Ку леш («Мо цю»), Юлія Шур бі на («Ва ніль нае пя чэн-

не»), Ка ры на Лом це ва-Па шке віч («Жам чуж нае вя сел ле»), 

Анас та сія Ба ку но віч («Ня вес та»), ад Ра сіі — Дзміт рый Ла-

гу цін («Мая Япо нія»), Вік тар Чы гір («Ме та мар фо зы»), Ка ця-

ры на Ка пыт ко ва («Да жыць да сва ёй смер ці»), Алі на Асо кі на 

(«Да пер ша га сне гу») і Яна Паў ла ва («Да тыч насць»). Тво ры 

ўсіх лаў рэ а таў па тра ды цыі дру ку юц ца ў ад мыс ло вым аль-

ма на ху і та кім чы нам зна хо дзяць но вых чы та чоў.

На мес нік ды рэк та ра Ін сты ту та су свет най лі та ра ту-

ры імя А. М. Гор ка га РАН Да р'я МАС КОЎ СКАЯ, якая ўва-

хо дзі ла сё ле та ў жу ры за зна чы ла, што мно гія кон курс ныя 

тво ры ўра зі лі яе глы бі нёй і вы со кім уз роў нем май стэр ства: 

«Я стаў лю ся да гэ тых пер шых кро каў на шых удзель ні каў 

як да пе рад гіс то рыі, аван тэкс таў бу ду чых вя лі кіх пісь мен-

ні каў і мяр кую, што праз пэў ны час мы бу дзем бе раж лі ва 

за хоў ваць гэ тыя дэ бют ныя ра бо ты ў ар хі вах і пе ра горт-

ваць у паль чат ках».

Лаў рэ а ты ж, вы каз ва ю чы па дзя ку суд дзям, пры зна ва лі-

ся, што кон курс да зво ліў ім ад чуць ся бе част кай маш таб-

на га пра цэ су куль тур на га ўза е ма дзе ян ня дзвюх кра ін, якія, 

ні бы та два бе ра гі ра кі, аб' яд ноў вае «Мост друж бы». «Дзя-

куй, што да яце нам, ма ла дым, быць па чу ты мі, бо гэ та вя лі кі 

сты мул для раз віц ця», — пад крэс лі ла трой чы лаўрэат ка 

кон кур су Але на Па пко. Пісь мен ні ца пры зна ла ся: кры ху 

шка дуе пра тое, што на ле та ўжо не змо жа зноў сту піць на 

«Мост друж бы», бо не тра піць на кон курс па ўзрос це, але 

шчы ра па жа да ла ін шым пос пе хаў у твор чым спа бор ніц тве 

і ад крыц ця ўсё но вых ці ка вых ім ёнаў у су час най лі та ра ту-

ры. Што да ўлас на га сак рэ ту пос пе ху, то Але на сцвяр джае: 

«Для мя не са мой гэ та кож ны раз пры ем ная не ча ка насць, 

бо ўсе апа вя дан ні, якія ўва хо дзі лі ў лік пры зё раў, вель мі 

роз ныя. Пер шае з іх, «Ваў чы ца», я на пі са ла пад ура жан нем 

ад на вед ван ня Бе ла веж скай пу шчы, дру гое бы ло кры ху 

міс тыч нае, пры све ча нае Ко саў ска му за мку, — да ве даў-

шы ся пра яго гіс то рыю, я вель мі пе ра жы ва ла, што мы не 

мо жам збе раг чы сваю ба га тую спад чы ну, і па спра ба ва ла 

«ад ра дзіць» за мак хоць у сва ім тво ры; на рэш це, ця пе раш-

няе апа вя дан не «Вя сёл ка» звя за нае з ма і мі сту дэнц кі мі 

га да мі і з Брэс там — гэ та мой па да ру нак го ра ду. Ёсць 

за дум ка не ўза ба ве вы даць кні гу паэ зіі, якая ўжо даў но 

вы спя вае, і — пра ца ваць да лей у рэ чы шчы лі та ра ту ры, 

рас ці і раз ві вац ца».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Во сень бя рэ верх
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сён ня лет няе на двор'е ады грае апош ні акорд. Воб ласць 

па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку пач не зда ваць свае па зі-

цыі ў дру гой па ло ве дня, ка лі да паў ноч на-за ход ніх ме жаў 

па ды дзе фран таль ны па дзел. Там ча ка юц ца не вя лі кія 

даж джы, на ас тат няй тэ ры то рыі апад каў не бу дзе. Удзень 

па вет ра пра грэ ец ца ад 17 да 25 гра ду саў цяп ла.

І ўжо ў су бо ту аб ста ноў ка іс тот на пе ра ме ніц ца. На поў на-

чы Ат лан ты кі ўтва рыў ся цык лон. Ха лод ны фронт ад яго і пры-

ня се нам во сень. Хоць даж джы прой дуць уна чы — мес ца мі, 

а ўдзень — толь кі па паў ноч ным ус хо дзе, кам фор ту ста не 

пры кмет на ме ней. Ве цер бу дзе за ход ні і паў ноч на-за ход ні 

па ры віс ты, у асоб ных ра ё нах — да моц на га. Слу пок тэр мо-

мет ра ад чу валь на пой дзе ўніз. Уна чы ча ка ец ца ад 7 да 12 

са зна кам «плюс», а вось удзень толь кі 13—20.

У ня дзе лю ж фронт на бя рэ сі лу. Ча ка ец ца воб лач нае 

на двор'е. Даж джы, як і ў су бо ту, прой дуць пе ра важ на па 

паў ноч ным ус хо дзе, па вет ра пра цяг не яшчэ мац ней вы-

ха лодж вац ца — уна чы бу дзе ўся го 3–9 цяп ла. Удзень жа 

роскід тэм пе ра тур бу дзе да во лі іс тот ны: ад 10 гра ду саў 

цяп ла па поў на чы да цал кам кам форт ных 22 у паўд нё ва-

за ход ніх ра ё нах. Вось так ле та фак тыч на без бою здасць 

свае па зі цыі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЁСЦЬ ПЕР ШЫ КАН ДЫ ДАТ
За рэ гіст ра ва на ўжо 350 іні цы я тыў ных груп кан ды да таў у дэ пу та ты
Уся го па да дзе на на рэ гіст ра цыю 446 за яў, боль шасць 

з іх — 120 — у ста лі цы. У Ма гі лёў скай воб лас ці — 59, 

на Мін шчы не — 73, на Брэст чы не — 54, у Гро дзен скім 

рэ гі ё не — 44, на тры за пы ты больш у Го мель скай воб-

лас ці, Ві цеб скі рэ гі ён прад стаў ле ны 49 за ява мі. «На 

гэ ты мо мант ка лі вы зна ча ныя асо бы збя руць под пі-

сы, то мы ка жам ужо пра доб рыя аль тэр на тыў ныя 

вы ба ры», — рас ка за ла на су стрэ чы з жур на ліс та мі 

ў На цы я наль ным прэс-цэнт ры Лі дзія ЯР МО ШЫ НА, 

стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн-

ду маў.
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