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Трамп за ха цеў па ста віць жур на ліс таў на ка ле ні
Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп за явіў, што вы дан не Thе 

Nеw Yоrk Tіmеs па він на па пра-

сіць пра ба чэн ня пе рад ім, ад нак 

на гэ ты раз вы ба чэн ні па він ны 

быць больш важ кі мі. Ён на пі саў 

у «Тві тэ ры», што жур на ліс ты па-

він ны ўстаць пе рад ім на ка ле ні. Nеw Yоrk Tіmеs рэ гу ляр-

на кры ты куе Трам па. Вя до ма, што не ка то рыя пуб лі ка цыі 

вы дан ня вы клі ка лі ў аме ры кан ска га лі да ра пры сту пы 

«вул ка ніч на га гне ву і пры вя лі яго ў бяз мер ную лю тасць». 

У пры ват нас ці, та кі эфект, па да ных Thе Wаshіngtоn Роst, 

на яго ў 2018 го дзе ака заў ар ты кул аб ру ху су пра ціў лен ня 

ўнут ры ад мі ніст ра цыі Трам па. Прэ зі дэнт ЗША не ад на-

ра зо ва на зы ваў па ве дам лен ні Thе Nеw Yоrk Tіmеs ды

ін шых СМІ, якія не пад трым лі ва юць яго, «фэйк ньюс». 

У лю тым 2017 го да ён аб вяс ціў жур на ліс таў во ра га мі 

на ро да. Са мы мі хлус лі вы мі СМІ, акра мя Thе Nеw Yоrk 

Tіmеs, ён лі чыць СNN, АBС, СBS і NBС Nеws.

Пыл з Са ха ры на крыў Фран цыю
У мно гіх рэ гі ё нах Фран цыі 

па гор шы ла ся якасць па вет ра, а 

не ба на бы ло жаў тля выя і ка рыч-

не выя ад цен ні. Ві ной та му стаў 

пры не се ны вет рам пыл з пус ты-

ні Са ха ра. У сац сет ках дзе ляц ца 

фа та гра фі я мі не звы чай най з'я вы з Бла кіт на га бе ра га, з 

Па ры жа, паў ноч най па ло вы кра і ны і на ват з гор на поўд ні. 

Са мая цяж кая сі ту а цыя склад ва ец ца на паў ноч ным за-

ха дзе кра і ны — у рэ гі ё нах Брэ тань і Нар ман дыя. Тут ва 

ўмо вах ан ты цык ло ну мно гія ра ё ны на пра ця гу не каль кіх 

дзён цер пяць ад за брудж ван ня па вет ра, звя за на га з сель-

ска гас па дар чай дзей нас цю і аў та ма біль ны мі вы кі да мі.

А пыл з Са ха ры толь кі па гор шыць эка ла гіч ную аб ста ноў-

ку. Аб ве шча на па пя рэ джан не аб тым, што за брудж ван не 

мо жа да сяг нуць уз роў ню 8 па дзе ся ці баль най сіс тэ ме, 

гэ та зна чыць якасць па вет ра мо жа стаць дрэн най і на-

ват вель мі дрэн най, ад зна чае тэ ле ка нал LСІ. Мяс цо выя 

ўла ды рэ ка мен ду юць аб ме жа ваць фі зіч ныя на груз кі, 

асаб лі ва лю дзям, якія ма юць праб ле мы са зда роў ем. 

А ў якас ці ме ры за сця ро гі хут касць ма шын на аў та тра сах 

бы ла зні жа на са 110 да 90 км за га дзі ну. Па пра гно зах 

ме тэа ро ла гаў, 25 кра са ві ка ўзмоц ніц ца ве цер і прой дзе 

дождж, пас ля ча го эка ла гіч ная сі ту а цыя ў Брэ та ні і Нар-

ман дыі па леп шыц ца. Як вя до ма, пыл з пус тынь у паў-

ноч най част цы Аф ры кі рэ гу ляр на раз но сіц ца вет рам па 

ўсёй Еў ро пе. На ступ ствы пе ра но су з гэ та га рэ гі ё на мож на 

на зі раць ад Бры тан скіх аст ра воў і да Ура ла. З па доб ны мі 

з'я ва мі су ты ка юц ца і ў ін шых рэ гі ё нах све ту.

Sаmsung ад клаў за пуск смарт фо на 
са склад ным эк ра нам

Паўд нё ва к арэй ская кам па-

нія Sаmsung ад кла дае вы хад 

ад ной з са мых ча ка ных сва іх 

на ві нак — смарт фо на Gаlаху 

Fоld з эк ра нам, які склад ва ец-

ца па па лам. Гэ та ад бы ло ся не ўза ба ве пас ля та го, як 

ад ра зу не каль кі агля даль ні каў, якія атры ма лі га джэ ты 

для па пя рэд ніх тэс таў, па ве да мі лі аб тым, што іх пры-

ла ды зла ма лі ся ў хо дзе вы пра ба ван няў. Па ве дам ля ец-

ца так са ма пра ней кія не на зва ныя «рэ чы вы», якія бы лі 

вы яў ле ны ўнут ры ад ной з пры лад і маг лі паў плы ваць на 

яе функ цы я на ван не. Прад стаў ні кі кам па ніі за яві лі, што 

Sаmsung пры пы няе па ча так про да жаў гэ тай ма дэ лі, каб 

дак лад на пра ана лі за ваць вод гу кі і пра вес ці да дат ко выя 

тэс ты. Прэ зен та цыі но вай ма дэ лі, якія па він ны бы лі ад-

быц ца ў Ган кон гу і Шан хаі на гэ тым тыд ні, ад кла дзе ныя. 

Старт про да жаў Gаlаху Fоld быў за пла на ва ны на 29 кра-

са ві ка ў ЗША і на 3 мая ў Вя лі ка бры та ніі. Ця пер кам па нія 

не па ве дам ляе, ка лі га джэ ты кош там у 1980 до ла раў 

па сту пяць на ры нак. Да ту па чат ку про да жаў абя ца юць 

аб вяс ціць у най блі жэй шыя тыд ні.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

КА РА ЛЕ ВА СПОР ТУ Ў НО ВЫМ ФАР МА ЦЕ

Рэй тынг

ШТО КУП ЛЯ ЛІ І ЧЫ ТА ЛІ
Тво ры Ка рат ке ві ча ў «Бел кні зе» 
па про да жах на 32-м і 34-м мес цах

Па да ец ца, што пер шы квар тал не са мы вы раз ны, не 

са мы ак тыў ны па про да жах кніг уво гу ле. На край ні 

вы па дак ста тыс ты ка на ступ ная...

Лі да рам з'яў ля ец ца «Бук вар» Н. Жу ка вай ра сій ска га 

вы да вец тва «Экс мо». Пра да дзе ны 521 асоб нік. На дру гім 

мес цы — вя до мы з ра ней ша га рэйтынга кніг «Дзі ця чы 

ат лас Бе ла ру сі» (укла даль нік П. Грын чан ка) вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра»: знай шло ся 188 па куп ні коў гэ тай 

кні гі. На трэ цім мес цы — «За ла тыя пра ві лы на род най 

куль ту ры» А. Ка то віч і У. Кру ка вы да вец тва «Аду ка цыя і 

вы ха ван не». Пра да дзе на 179 эк зэмп ля раў. На чац вёр тым 

мес цы — «Фер ма» Дж. Ору э ла (176 экз.). На пя тым —

ра ман В. Мар ці но ві ча «Ноч» вы да вец тва «Кні га збор» 

(пра да дзе на 144 экз.).

Якія яшчэ кні гі бе ла рус кай вы твор час ці ака за лі ся ў спі-

се з 45 на зваў агуль на га рэй тын га про да жаў у кні гар нях 

«Бел кні гі»? «Гэ та Бе ла русь, дзет ка» («Хар вест», 112 экз. — 

10-е мес ца). Хрэс та ма тыя для дзя цей — «Родничок» (вы-

да вец тва «Радиола-плюс», 77 экз. пра да дзе на) — 30-е 

мес ца. У. Ка рат ке віч на 32-м мес цы («Дзі кае па ля ван-

не ка ра ля Ста ха»; вы да вец тва «Попурри»; пра да дзе на 

76 экз.) і на 34-м мес цы — «Чор ны за мак Аль шан скі», так са-

ма — «Попурри» (пра да дзе на 73 экз.). З су час ных аў та раў 

увай шла ў рэй тынг (39-е мес ца) яшчэ і На тал ля Бат ра ко ва — 

з кні гай «Бес ко неч ность любви, бес ко неч ность печали» 

(пра да дзе на 67 экз.).

Рэй тынг пер ша га квар та ла, зра зу ме ла, не зу сім па ка-

заль ны яшчэ і з той пры чы ны, што ў лю тым пра хо дзі ла 

тра ды цый ная кніж ная вы стаў ка-кір маш, дзе вы да вец твы 

пра ца ва лі не па срэд на з па куп ні ком. Шмат прэ зен та цый 

(асаб лі ва пры ват ныя вы да вец твы) ла дзяць у кні гар нях 

роз най фор мы ўлас нас ці. Па шы ра ец ца ў кра і не кні га ган-

даль праз ін тэр нэт. Мож на бы ло б склас ці яшчэ і асоб ную 

ста тыс ты ку рэа лі за цыі кніг праз про да жы ў час прэ зен-

та цый у біб лі я тэ ках. У на шай жа ін фар ма цыі — раз мо ва 

вы ключ на аб про да жы ў сіс тэ ме ганд лю «Бел кні гі»: усяго 

па кра і не пра цуе бо лей як 100 яе кра маў.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Вы зна ча ны кан чат ко вы склад 

ка ман даў, якія бу дуць зма гац ца 

за ўзна га ро ды спа бор ніц тваў па 

лёг кай ат ле ты цы на Еў ра пей скіх 

гуль нях у Мін ску.

На га да ем, тур нір прой дзе ў но вым 

фар ма це — «Ды на міч ная но вая лёг кая 

ат ле ты ка» (DNА). Свой удзел па цвер-

дзі лі ка ман ды 24 кра ін, ся род якіх Бе-

ла русь, Бал га рыя, Кіпр, Чэ хія, Да нія, 

Іс па нія, Эс то нія, Фран цыя, Гер ма нія, 

Грэ цыя, Венг рыя, Ір лан дыя, Іта лія, Лат-

вія, Літ ва, Поль шча, Пар ту га лія, Ру мы-

нія, Ра сія (спарт сме ны, якія атры ма лі 

да звол ад Між на род най аса цы я цыі лёг ка -

ат ле тыч ных фе дэ ра цый), Сла ве нія, 

Швей ца рыя, Сла ва кія, Тур цыя, Укра і-

на. Ста ла вя до ма і агуль ная коль касць 

спарт сме наў — удзель ні каў спа бор ніц-

тваў па лёг кай ат ле ты цы — 504.

Так са ма Еў ра пей ская лёг ка ат ле тыч-

ная аса цы я цыя за цвер дзі ла змяненні ў 

пра гра му спа бор ніц тваў ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў. Пас ля та го як Ге не раль ная 

асамб лея Еў ра пей скіх алім пій скіх ка-

мі тэ таў пад тры ма ла іні цы я ты ву за мя-

ніць у ёй трэ кат лон, пры ня та ра шэн не 

сфар мі ра ваць дзевяць ві даў (ін ды ві ду-

аль ных і эс та фет), у якіх бу дуць ра зы-

гры вац ца ме да лі. Акра мя та го, яшчэ 

адзін кам плект уз на га род бу дзе ўру ча-

ны най леп шым збор ным у ка манд ным 

за лі ку. Та кім чы нам, у лёг кай ат ле ты цы 

най мац ней шыя вы зна чац ца ў 10 ві дах 

пра гра мы.

На га да ем, фар мат спа бор ніц тваў 

DNА пра ду гледж вае пра вя дзен не 

мат чаў па між зме ша ны мі ка ман да мі-

ўдзель ні ца мі, дзе ўсе збор ныя бу дуць 

раз мер ка ва ны па гру пах, па чы на ю чы 

з ква лі фі ка цый на га раў нда (23 чэр ве-

ня). У кож ным мат чы пра ду гле джа ны 

спа бор ніц твы ў на ступ ных дзе вя ці ві-

дах: бег 100 м (жан чы ны), бег 100 м 

(муж чы ны), бег 100 м з бар' е ра мі (жан-

чы ны), бег 110 м з бар' е ра мі (муж чы-

ны), кі дан не кап'я (жан чы ны), скач кі ў 

даў жы ню (жан чы ны), скач кі ў вы шы ню

(муж чы ны), эс та фет ны бег 4х400 м 

(2 жан чы ны, 2 муж чы ны), зме ша ны эс-

та фет ны бег у вы гля дзе гон кі пра сле-

да ван ня (2 жан чы ны, 2 муж чы ны).

Пе ра мож цы і пры зё ры ін ды ві ду аль-

ных ві даў і эс та фет бу дуць вы зна ча ны 

на пад ста ве вы ні каў пер ша га спа бор-

ніц ка га дня (23 чэр ве ня), ка лі ад бу дуц-

ца мат чы ква лі фі ка цый на га раў нда. 

Уз на га ро джан не най леп шых у дзе вя ці 

ві дах на ме ча на на 24 чэр ве ня.

Чвэрць фі наль ныя мат чы ад бу дуц ца 

25 чэр ве ня, паў фі наль ныя — 26 чэр-

ве ня. Фі нал, па вы ні ках яко га бу дзе 

ўру ча ны апош ні, дзя ся ты, кам плект 

уз на га род, — 28 чэр ве ня.

Прын цып ка манд ных спа бор ніц тваў 

і на лі чэн ня ач коў за стаў ся ра ней шы. 

Тыя спарт сме ны, якія ака жуц ца мац-

ней шы мі ў кож ным ві дзе пра гра мы, 

бу дуць за раб ляць па 12 ач коў (у за лік 

сва ёй збор най). Дру гія мес цы пры ня-

суць па 10 ач коў (і гэтак далей кож нае 

на ступ нае мес ца з па мян шэн нем на 

два ач кі). Най леп шая ка ман да вы зна-

чыц ца па коль кас ці на бра ных ба лаў.

Та кім чы нам, пас ля за цвяр джэн ня 

пра гра мы лёг ка ат ле тыч ных спа бор ніц-

тваў агуль ная коль касць кам плек таў 

уз на га род, якія бу дуць ра зы гра ны пад-

час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, па вя лі чы ла-

ся да 200, а ўдзел у фо ру ме пры муць 

ка ля чатырох ты сяч ат ле таў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Афі цый на ку паль ны се зон пач нец ца пер ша га мая. Каб 

па мен шыць коль касць па та ну лых, Та ва рыст ва ра та-

ван ня на во дах што год ін фар муе пра ры зы кі, за клі кае 

да вы ка нан ня пра ві лаў па во дзін на ва да ёмах.

— Чым блі жэй ле та, тым больш лю дзей цяг не да вод ных 

аб' ек таў, бо ад па чы нак на іх не толь кі пры ем ны, але і ка-

рыс ны. Ад на ча со ва ён ха вае ў са бе не толь кі ра дасць, але 

і пэў ную сту пень не бяс пе кі, — ад зна чыў Алег БА РАЗ НА, 

вя ду чы спе цы я ліст ад дзе ла рэс пуб лі кан скай ва да лаз на-

вы ра та валь най служ бы Та ва рыст ва ра та ван ня на во дах.

Га лоў ны мі праб ле ма мі з'яў ля юц ца пла ван не на ад кры тай 

ва дзе, у не пры зна ча ных для гэ та га мес цах і гі бель не паў на-

лет ніх. Ле тась пры ку пан ні за гі ну ла 118 ча ла век, з іх — 13 не-

паў на лет ніх. Пры гэ тым вы ра та ва лі яшчэ 107 ах вяр ва ды.

Па ста тыс ты цы, най боль шая коль касць зда рэн няў ад бы-

ва ец ца ў га ра чае на двор'е. Асноў ная пры чы на гі бе лі — зна-

хо джан не ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня: коль касць та кіх 

вы пад каў ня змен на скла дае 70 %. Ад ной з рас паў сю джа ных 

праб лем з'яў ля ец ца і ку пан не лю дзей з за хвор ван ня мі. 

Зна хо дзя чы ся ў ва дзе, яны мо гуць ад чуць рэз кі спазм са-

су даў га лаў но га моз га, пе ра аха ла джэн не. Так са ма ня рэд кія 

вы пад кі па дзен няў.

Ся род па та ну лых аказ ва юц ца і ры ба кі — ка рыс таль ні кі

ма ла мер ных суд наў. За мі ну лы год та кіх на ліч ва ец ца 

11 ча ла век, з іх адзін не паў на лет ні.

— Са мае га лоў нае — са чыць за са бой са мім, — упэў-

не ны Алег Ба раз на. — Ка лі лю дзі не вы кон ва юць эле мен-

тар ныя пра ві лы па во дзін на во дах, ры зы ка ня шчас на га 

вы пад ку па вя ліч ва ец ца ў не каль кі ра зоў. Як бы ча ла век ні 

ўмеў доб ра пла ваць, як бы доб ра ся бе ні ад чу ваў, — ні хто 

не за стра ха ва ны.

Ка лі га ва рыць пра не паў на лет ніх, то яны дзе ляц ца на 

дзве ка тэ го рыі: дзе ці да 10 га доў, якія аца ніць не бяс пе ку 

са мі не мо гуць, і 11—18-га до выя, што лю бяць за баў ляц ца 

не зва жа ю чы на не бяс пе ку. Ад каз насць па він на ля жаць 

на да рос лых.

...За раз мяс цо вы мі ўла да мі вя дзец ца ра бо та па вы зна-

чэн ні мес цаў, дзе бу дзе да зво ле на пла ваць. У мі ну лым 

се зо не іх бы ло ад кры та 456. Ужо вя до ма, што сё ле та гэ тая 

коль касць па мен шыц ца, па коль кі вы кан ка мы пе ра гля да юць 

свае ра шэн ні. «Не ка то рыя ра ней шыя мес цы ў гэ тым го дзе 

за кры юць та му, што яны ўжо за рас лі або не ад па вя да юць 

су час ным нор мам», — рас тлу ма чыў спе цы я ліст.

Юлія АДА МО ВІЧ.

Па се зо не НА ВА ДЗЕ НЕ МА РУДЗЬ, 
ПРА БЯС ПЕ КУ НЕ ЗА БУДЗЬ!

Пен сіі бу дуць 
пе ра раз лі ча ны

З 1 мая па вы ша юц ца пен сіі. У Мі ніс тэр стве пра цы 

і са цы яль най аба ро ны рас тлу ма чы лі, наколь кі.

У вы ні ку пе ра раз лі ку па ме ры пра цоў ных пен сій па вя лі-

чац ца ў ся рэд нім на 6,3 пра цэн та. Мяр ку ец ца, што ся рэд ні 

па мер пра цоў ных пен сій скла дзе 411,5 руб. Ся рэд ні па мер 

пен сіі па ўзрос це — 418,4 руб.

Пры гэ тым па мер (пра цэнт) па ве лі чэн ня пен сіі ў вы ні ку 

пе ра раз лі ку ў кож на га пен сі я не ра бу дзе за ле жаць ад ін ды-

ві ду аль ных па ра мет раў яго ста жу пра цы і ве лі чы ні за роб ку 

да зва ро ту па пен сію, а так са ма ўста ноў ле ных да пен сіі над-

ба вак, па вы шэн няў і да плат, ад зна ча юць спе цы я ліс ты.

Так са ма спе цы я ліс ты Мінп ра цы звяр та юць ува гу, што 

над баў кі, па вы шэн ні і да пла ты пры гэ тым пе ра раз ліч вац ца 

не бу дуць. Гэ тыя вы пла ты за ле жаць ад па ме ру бюд жэ ту 

пра жыт ко ва га мі ні му му ў ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва.

На га да ем, што 23 кра са ві ка Прэ зі дэнт пад пі саў Указ 

№ 156 «Аб па вы шэн ні пен сій», які пра ду гледж вае пе ра-

раз лік пра цоў ных пен сій з 1 мая 2019 го да.

Свят ла на БУСЬ КО.

Грошы

ПЕ РА ВОД У ГА ТОЎ КУ 
АБЫ ДЗЕЦ ЦА Ў КА ПЕ ЕЧ КУ
Бел ін вест банк мя няе па ды хо ды да та ры фі ка цыі апе-

ра цый зняц ця на яў ных гра шо вых срод каў па бан каў-

скіх пла цеж ных карт ках, па ве дам ляе сайт бан ка.

Змя нен ні і да паў нен ні ўсту па юць у сі лу 2 мая гэ та га 

го да. Так, мак сі маль ная су ма для зняц ця на яў ных у бан-

ка ма тах бан ка і парт нё раў без ка мі сіі бу дзе скла даць 500 

руб лёў у су ткі. Ка лі карт ка ад кры та ў до ла рах, еў ра або 

ра сій скіх руб лях, то гэ та 200 до ла раў, 200 еў ра ці 15 ты сяч 

ра сій скіх руб лёў. Уся го ў ме сяц у рам ках бяс плат най су мы 

мож на бу дзе зняць 1500 руб лёў, 600 до ла раў, 600 еў ра, 

45 ты сяч ра сій скіх руб лёў. У вы пад ку пе ра вы шэн ня лі мі-

ту бу дзе спіс вац ца ка мі сія — 0,5 % ад су мы, але мі ні мум 

2 бе ла рус кія руб лі, або 3 до ла ры, або 3 еў ра за кож ную 

апе ра цыю па вы да чы на яў ных.

Акра мя та го, тры маль ні кі кар так Бел ін вест бан ка змо-

гуць бяс плат на тры ра зы на пра ця гу ме ся ца пра гля даць 

ба ланс у пры ла дах са ма аб слу гоў ван ня — бан ка ма тах і ін-

фа кі ёс ках лю бых бан каў. Ця пер ана ла гіч ны па ды ход бу дзе 

ўжы ты і ў бан ка ма тах Бел ін вест бан ка і бан каў-парт нё раў. 

Тры ра зы на ме сяц — бяс плат на, а за кож ны на ступ ны пра-

гляд ба лан су бу дзе спі са на 25 ка пе ек. Но выя па ды хо ды 

да та ры фі ка цыі апе ра цый зняц ця на яў ных па карт ках зме-

не ны ў су вя зі з раз віц цём сіс тэ мы без на яў ных пла ця жоў, 

вы ка ры стан ня су час ных пла цеж ных ме ха ніз маў.

Сяр гей КУР КАЧ.


