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24 кастрычніка 2019 г.

ПРА ВЫБАРЫ І НЕ ТОЛЬКІ

Гэтая сустрэча з супрацоўнікамі
ЦУМа была прысвечана тэме «Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь —
прадстаўнічы і заканадаўчы орган беларускай дзяржавы». Гаварылі аб маючых адбыцца парламенцкіх выбарах,
значнай ролі і значэнні Нацыянальнага
сходу ў сістэме дзяржкіравання, у цэлым жыцці краіны.
Наталля Качанава заклікала кожнага прыйсці на выбарчыя ўчасткі і
зрабіць свой выбар. Яна адзначыла,
што Прэзідэнт выказваўся за тое, што
ў парламенце патрэбныя людзі розных узростаў, прафесій, якія б прадстаўлялі розныя слаі грамадства.
Таксама на сустрэчы кіраўнік Адміністрацыі акрэсліла асноўныя крытэрыі работы для кіраўнікоў усіх узроўняў і, мабыць, кожнага чалавека. «Гэта перш за ўсё людзі, справядлівае да
іх стаўленне і ўвага. Усе рашэнні, што

Мабільная версія гульні «Галасую!», распрацаваная актывістамі Мінскай гарадской
арганізацыі БРСМ і прэзентаваная шырокай публіцы на рэспубліканскім семінарытрэнінгу «Беларусь і Я», стала даступная
карыстальнікам платформаў Аndrоіd, а ў
хуткім часе з'явіцца яе іОS-версія.

прымаюцца, павінны быць на карысць
людзей і дзяржавы», — нагадала яна
пазіцыю Прэзідэнта.
Працягваючы размову пра палітыку Беларусі, Наталля Качанава
назвала галоўнымі яе каштоўнасцямі
незалежнасць і суверэнітэт. «Гэта непарушнае правіла, чырвоная рыса, за
якую нельга пераступаць. Усё, чаго
дасягнула Беларусь за невялікі прамежак незалежнай гісторыі, дарагога
варта. Мы абавязаны гэта зберагчы,
каб наступныя пакаленні маглі прымножыць і захаваць тое, што мы маем», — адзначыла кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта.
Супрацоўнікі ЦУМа задалі кіраўніку
Адміністрацыі шмат пытанняў, закранулі эканоміку, адукацыю, ахову здароўя. Пазней у гутарцы з журналістамі
Наталля Качанава прызналася, што
для службовых асоб вельмі важна,
каб людзі заўсёды актыўна ўдзельнічалі ў размове, бо зваротная сувязь
дапамагае ў прыняцці кіраўніцкіх рашэнняў.
Сустрэча працягвалася больш за
дзве гадзіны.
Паводле БелТА.

Каб трапіць на выбарчы ўчастак і прагаласаваць, галоўны герой гульні праходзіць некалькі
ўзроўняў. Адзін нагадвае яму пра тое, што, збіраючыся на выбары, неабходна ўзяць з сабой
дакумент, які сведчыць асобу. Акрамя таго распрацоўшчыкі паклапаціліся і пра тое, каб ён не
забыўся паесці і цёпла апрануцца. Па дарозе да
выбарчага ўчастка звычайныя жыхары сталіцы
прапануюць яму прайсці некалькі квэстаў. Яшчэ
ён можа здзейсніць добрую справу, напрыклад,
выратаваць кошку. Трэці ўзровень звязаны непасрэдна з выбарчай працэдурай.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ДРУГОЕ «ЗОЛАТА» Ў КІТАІ
Перамогу на Сусветных ваенных гульнях
атрымала наша жаночая зборная ў камандным турніры па класічным луку.
У вырашальным матчы Карына Дзямінская,
Карына Казлоўская і Аляксандра Куратнік выйгралі ў саперніц з Расіі — 6:2. Трэцяе месца занялі спартсменкі КНДР, якія перамаглі ў матчы
за «бронзу» ўкраінак — 5:3. Нагадаем, гэта другі
залаты медаль беларускіх спартсменаў на турніры, раней найлепшым стаў дзюдаіст Даніэль
Мукетэ. Акрамя залатых узнагарод, «серабро»
і «бронзу» на Сусветных ваенных гульнях у Кітаі заваявалі барцы Аляксандр Гуштын і Ксенія
Станкевіч адпаведна. Сусветныя ваенныя гульні
будуць працягвацца да 27 кастрычніка.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

МУЛЬТЫМЕДЫЯ + ІНТЭРАКТЫЎ
На эканамічным факультэце БДУ адкрылі
мультымедыйную «аўдыторыю будучыні».
Яна дазваляе выкарыстоўваць у навучальным працэсе найноўшыя інтэрактыўныя
тэхналогіі. Гэта ўклад БПБ-Ашчадбанка ў
падрыхтоўку будучых фінансістаў.

Беларусь і Латвія працягваюць
актыўную падрыхтоўку да чэмпіянату свету

Cтаршыня Беларускай федэрацыі хакея
Генадзь САВІЛАЎ і Эйнарс СЕМАНІС.

ПАДЗЕІ

«ГАЛАСАВАННЕ» Ў СМАРТФОНЕ

ПАСПРАЧАЕМСЯ
ЗА ЛІДАРСТВА
Нагадаем, права сумеснага правядзення турніру ў 2021 годзе
кра і ны атры ма лі на га да вым
кангрэсе ІІХФ у маі 2017 года.

ФАКТЫ

Фота БелТА.

Кіраўнік
Адміністрацыі
Прэзідэнта Наталля
КАЧАНАВА ўчора
ў рамках адзінага
дня інфармавання
сустрэлася
з калектывам
Цэнтральнага
ўнівермага «Мінск».
Удзел службовых
асоб у падобных
мерапрыемствах
ужо стаў традыцыяй
у нашай краіне,
паколькі дазваляе ўдзельнікам
наўпрост пачуць пра палітыку
дзяржавы на сучасным этапе,
а таксама даведацца
меркаванні людзей адносна
пытанняў, якія іх хвалююць.

На гэтым тыдні ў
федэрацыі хакея Беларусі прайшла сустрэча з паслом Латвіі ў
Беларусі Эйнарсам Семанісам.
У ходзе сустрэчы абмяркоўваліся пытанні візавай падтрымкі і
трансгранічнага перамяшчэння
ба лель шчы каў і ін шых клі енцкіх груп чэмпіянату. Нагадаем,
сусветны форум пройдзе з 7 да
23 мая 2021 года. У Мінску і Рызе ка ман ды па спрача юц ца за
лідарства на групавым этапе, а
таксама вызначаць удзельнікаў
паў фі на лаў. Мат чы топ-4, фінал і гульню за «бронзу» прыме
Мінск.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

У аўды то рыі
арганізавана
48 па са дач ных
месцаў для студэнтаў. Спецыяль ныя ста лытранс фор ме ры
дазваляюць лёгка змяняць расстаноўку мэблі,
каб пра во дзіць
лекцыі, семінары, круглыя сталы або дзелавыя
гульні. А з дапамогай мультымедыйнага абсталявання тут могуць праходзіць інтэрактыўныя
заняткі і мерапрыемствы.
У аўдыторыі будуць навучацца студэнты спецыяльнасці «Фінансы і крэдыт». Многія яе выпускнікі пасля заканчэння вучобы працаўладкоўваюцца ў банках.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
На паўднёвым усходзе Вялікабрытаніі
ў грузавым кантэйнеры знойдзены 39 цел
У брытанскім Эсэксе
ў грузавым кантэйнеры
знойдзены целы 39 чалавек, паведамляе BBС.
Удак лад ня ец ца, што
паліцэйскія Эсэкса былі
выкліканыя ў прамысловы
парк Wаtеrglаdе ў Грэйсе
23 кастрычніка каля дзвюх
гадзін ночы. Яны знайшлі ў кантэйнеры грузавіка целы
38 дарослых і аднаго падлетка. Іх асобы высвятляюцца.
Кіроўца грузавіка, 25-гадовы мужчына з Паўночнай
Ірландыі, быў арыштаваны па падазрэнні ў забойстве,
цяпер ён знаходзіцца пад вартай.
Паводле папярэдняй інфармацыі, грузавік прыбыў з
Балгарыі і заехаў у краіну 19 кастрычніка. Месца знаходкі
ачэплена, прамысловы парк Wаtеrglаdе зачынены. Высвятляюцца ўсе абставіны надзвычайнага здарэння.

Прэзідэнт Чылі аб'явіў аб шэрагу мер
сацыяльнай падтрымкі на фоне пратэстаў
Урад Чылі накіруе на разгляд парламента шэраг мер
сацыяльнай падтрымкі для ўрэгулявання сітуацыі з пра-

тэстамі і беспарадкамі, якія працягваюцца у рэспубліцы з
мінулага тыдня. Пра гэта заявіў прэзідэнт Чылі Себасцьян
Піньера.
«Мы перададзім на разгляд кангрэса гэты сацыяльны
пакет у адпаведнасці з законам і пачнём яго рэалізацыю, калі ўрад атрымае гэтую магчымасць», — сказаў
ён.
Паводле слоў прэзідэнта, у пакет мер уваходзіць павышэнне пенсій, зніжэнне тарыфаў на электрычнасць,
частковае пакрыццё выдаткаў на лячэнне, зніжэнне цэн
на лекі і ўстанаўленне мінімальнага гарантаванага даходу
для працоўных.
Акрамя таго, урад Чылі плануе накіраваць у парламент
законапраект аб павышэнні падатку для асоб з высокімі
даходамі. Па словах Піньеры, гэтая мера дазволіць «павялічыць падатковыя паступленні ў бюджэт і прафінансаваць сацыяльную праграму».
Пратэсты, якія перараслі ў беспарадкі і сутыкненні з паліцыяй, пачаліся ў Сант'яга 14 кастрычніка, пасля таго, як
кошт праезду ў метро ў сярэднім вырас на 30 песа ($0,04).
Пазней беспарадкі ахапілі і іншыя гарады краіны. У сувязі
са складанай сітуацыяй прэзідэнт Піньера абвясціў надзвычайнае становішча ў сталіцы і шэрагу іншых гарадоў,
а таксама прыняў рашэнне адмяніць павышэнне цэн на
праезд у грамадскім транспарце. Па звестках уладаў,
у ходзе беспарадкаў загінулі 15 чалавек.

НАВІНЫ

Стварэнне «аўдыторыі будучыні» стала часткай доўгатэрміновага праекта, у рамках якога
раней былі мадэрнізаваныя аўдыторыі ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце,
Ліцэі БДУ і рэгіянальных школах.
Надзея НІКАЛАЕВА.

КАРЦІНА СА...
ЗБРОІ ЧАСОЎ ВАЙНЫ
Увечары ў Мазырскі РАУС звярнулася мясцовая жыхарка. Яна паведаміла пра канфлікт са сваім сужыцелем у адной з кватэр
дома па бульвары Юнацтва.
Па прыбыцці на месца здарэння супрацоўнікаў чакаў незвычайны сюрпрыз. На сцяне вісела
карціна, зробленая з частак зброі.
Як патлумачыў 43-гадовы мужчына, каля дзесяці гадоў таму ён выкапаў арсенал на прысядзібным участку, што каля станцыі Галявіцы Калінкавіцкага раёна. З затвора вінтоўкі, штыка, часткі
ўдарна-спускавога механізма (як мяркуецца, ад
вінтоўкі Мосіна), ствала вінтоўкі і ручной гранаты
Ф-1 з запалам ён і зрабіў «твор мастацтва» і павесіў на сцяну. Для гэтага нават адпілаваў частку
гранаты, каб было зручней мацаваць, паведамілі
ва УУС Гомельскага аблвыканкама.
У кватэры таксама былі выяўлены каска часоў Вялікай Айчыннай вайны, патроны і гільза.
Усе боепрыпасы канфіскаваны для правядзення
экспертызы. Мазырскім РАУС па гэтым факце
праводзіцца праверка.

АЛКАМАРАФОН ЗА $6000
У Наваполацкі ГАУС звярнуўся мясцовы
жыхар 1991 года нараджэння. Ён паведаміў, што неўстаноўлены злачынец здзейсніў крадзеж сумкі, у якой знаходзілася
11 000 долараў ЗША і 500 рублёў.
Праваахоўнікам удалося знайсці падазраванага і ўзнавіць падзеі. Высветлілася, што пацярпелы з буйной сумай грошай, якая, паводле яго
слоў, павінна была пайсці на арганізацыю вяселля і набыццё жылля, распіваў спіртныя напоі. Як
паведамляе аддзяленне інфармацыі і грамадскіх
сувязяў УУС Віцебскага аблвыканкама, застолле
для яго завяршылася ноччу ў пастарунку. Раніцай пасля вызвалення ён з выпадковымі знаёмымі вырашыў працягнуць свята. Утвораная тройца
некалькі разоў хадзіла па спіртное. Апошні сумесны паход на запраўку скончыўся тым, што пацярпелы паставіў сумку з грашыма на зямлю, а адзін
з яго наваспечаных прыяцеляў забраў яе.
Увайшоўшы ў стан алкагольнага ап'янення,
пацярпелы стаў хадзіць па тэрыторыі АЗС і пасля званка ад работнікаў запраўкі ў міліцыю зноў
адправіўся ў пастарунак. А выкрадальнік з трэцім
удзельнікам кампаніі сталі траціць чужыя грошы.
Толькі працверазеўшы, новапалачанін звярнуўся
ў міліцыю з заявай аб знікненні сродкаў. Супрацоўнікі крымінальнага вышуку затрымалі падазраванага ў крадзяжы. Ім аказаўся непрацуючы
мясцовы жыхар 1988 года нараджэння. Ён з прыяцелем ужо паспеў патраціць большую частку
скрадзенага. Праваахоўнікі канфіскавалі толькі
4800 долараў. Заведзена крымінальная справа
за крадзеж.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ЗША хочуць, каб у высадцы на Месяц
удзельнічалі і іншыя краіны
Злучаныя Штаты хочуць,
каб у іх праграме па асваенні
Месяца Аrtеmіs удзельнічалі міжнародныя партнёры,
у тым ліку тыя краіны, якія
ця пер пра цу юць ра зам з
NАSА на Міжнароднай касмічнай станцыі. Пра гэта заявіў дырэктар Нацыянальнага ўпраўлення па аэранаўтыцы і даследаванні касмічнай прасторы Джэймс Брайдэнстайн, выступаючы на 70-м Міжнародным астранаўтычным
кангрэсе ў Вашынгтоне.
«Мы хочам бачыць астранаўтаў усіх краін на паверхні
Месяца, гэта наша мэта. Па меры таго, як мы рухаемся
наперад, нам трэба будзе як мага больш міжнароднай
падтрымкі», — сказаў ён.
NАSА вясной аб'явіла аб тым, што новая праграма
асваення Месяца атрымала назву Аrtеmіs. Яна будзе
складацца з трох этапаў: першы прадугледжвае непілатуемы палёт устаноўленнага на цяжкай ракеце карабля
Оrіоn вакол Месяца і яго вяртанне на Зямлю, гэты этап
запланаваны на другую палову 2020 года. Другі этап —
аблёт натуральнага спадарожніка Зямлі з экіпажам на
борце, ён намечаны на 2022 год. На трэцім этапе NАSА
разлічвае ажыццявіць высадку астранаўтаў на Месяц у
2024 годзе.

