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Трамп пе ра ха цеў сяб ра ваць з Сі Цзінь пі нам
Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп за явіў, што, маг чы ма, пе-

ра ста не сяб ра ваць са стар шы-

нёй КНР Сі Цзінь пі нам. Пра гэ та 

па ве дам ляе Blооmbеrg. «Мо жа 

быць, ён больш мне і не ся бар», — 

ска заў ён у ад каз на пы тан не 

жур на ліс таў пра тое, ці за ха ва юц ца сяб роў скія ад но сі ны 

па між лі да ра мі. Та кія сло вы пра гу ча лі ўслед за аб ві на вач-

ван нем Кі тая ва ўмя шан ні ва ўнут ра ныя спра вы ЗША «не да-

пу шчаль на га ўзроў ню». Як ад зна чае агенц тва, ня гле дзя чы 

на ўзмоц не ную кан фран та цыю па між кра і на мі з-за ганд -

лё вай вай ны, аме ры кан скі лі дар заў сё ды пад крэс лі ваў свае 

пры яцель скія ад но сі ны з кі тай скім лі да рам. За ява Трам па 

мо жа азна чаць па ча так но ва га віт ка па гар шэн ня ад но сін па-

між кра і на мі, ад зна чае Blооmbеrg. Ры то ры ка Ва шынг то на ў 

да чы нен ні да Пе кі на ў вы сту пах у Ге на самб леі ста ла больш 

рэз кая. Дня мі ў Бе лым до ме за яві лі, што «Пе кін вы ка рыс тоў-

вае ўсе ўра да выя ры ча гі, у тым лі ку па лі тыч ныя, эка на міч ныя, 

ганд лё выя, вай ско выя і ін фар ма цый ныя ін стру мен ты, каб 

уплы ваць на гра мад скае мер ка ван не ў ЗША і пра соў ваць 

ін та рэ сы Ка му ніс тыч най пар тыі Кі тая».

Урад Эс то ніі 
ўхва ліў рэ корд ныя вы дат кі на аба ро ну

Ка бі нет мі ніст раў Эс то ніі ўхва ліў пра ект дзяр жаў на га 

бюд жэ ту на на ступ ны год, аб' ём яко га ўпер шы ню пе ра вы-

сіць 11 міль яр даў еў ра, а вы дат кі на аба ро ну вы рас туць да 

585 міль ё наў еў ра, што з'яў ля ец ца рэ корд ным па каз чы кам у 

гіс то рыі дзяр жа вы, па ве да мі ла прэс-служ ба ка бі не та мі ніст-

раў. На са мі це НА ТА ў 2014 го дзе ў Бу ха рэс це бы ло пры ня та 

ра шэн не, што ў перс пек ты ве ўсе кра і ны аль ян су да вя дуць 

свае аба рон ныя вы дат кі да па тра ба ва на га ўзроў ню (2 % ад 

ВУП). Па ацэн цы НА ТА з чэр ве ня 2017-га, з 29 чле наў бло-

ка не менш за 2 % ад ВУП на аба ро ну вы дзя ля юць толь кі 

ЗША, Грэ цыя, Вя лі ка бры та нія, Эс то нія, Ру мы нія і Поль шча, 

пе рад ае РІА «На ві ны». Згод на з пра ек там дзяр жаў на га бюд-

жэ ту, на па вы шэн не за роб каў у па лі цыі і па гра на хо ве Эс то ніі 

бу дзе вы дзе ле на ка ля 13 міль ё наў еў ра, а ў вы ра та валь ным 

дэ парт амен це — 8 міль ё наў еў ра. Пры гэ тым ся рэд ні за ро-

бак на стаў ні каў агуль на аду ка цый ных школ пры пад трым цы 

да дат ко вых срод каў дзяр жаў на га бюд жэ ту на ле та вы рас це 

да 1500 еў ра. Акра мя та го, па ды муц ца зар пла ты пе да го гаў 

дзі ця чых сад коў, ра бот ні каў са цы яль най сфе ры, куль ту ры і 

спе цы я ліс таў шэ ра гу ін шых сфер.

У Ні ге рыі 200 ча ла век за гі ну лі пры па вод цы
Коль касць за гі ну лых у вы-

ні ку па вод кі ў ча ты рох шта-

тах Ні ге рыі скла ла ка ля 200, 

больш за ты ся чу ча ла век па-

цяр пе лі, га во рыц ца ў па ве дам-

лен ні на цы я наль на га агенц тва 

па кі ра ван ні над звы чай ны мі сі-

ту а цы я мі (NЕMА). Урад Ні ге рыі на мі ну лым тыд ні аб вяс-

ціў аб на цы я наль най ка та стро фе ў ча ты рох шта тах з-за 

па вод кі. Ін шыя шта ты кра і ны так са ма зна хо дзяц ца пад 

на гля дам. Для пра вя дзен ня по шу ка вых і вы ра та валь ных 

апе ра цый бы лі ад кры ты пяць цэнт раў ака зан ня да па мо гі. 

Урад вы дзе ліў тры міль яр ды найр (ка ля 8,2 міль ё на до-

ла раў) на ака зан не ме ды цын скай да па мо гі для лю дзей, 

за кра ну тых па вод ка мі ў роз ных част ках кра і ны.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'еНа двор'е  

УНА ЧЫ МАГ ЧЫ МЫ 
МОК РЫ СНЕГ

У гэ тыя дні тэм пе ра тур ны фон 
бу дзе на 2—4 гра ду сы ні жэй за нор му

На гэ тым тыд ні ў на шай кра і не ўста ля ва ла ся па-асен-

ня му ня ўстой лі вае, вет ра нае на двор'е. Ат мас фер ныя 

фран ты, якія ссоў ва юц ца з бо ку За ход няй Еў ро пы, 

аб умо вяць вет ра нае з ка рот ка ча со вы мі даж джа мі на-

двор'е. У вы хад ныя дні з рос там ат мас фер на га ціс ку 

на двор'е пач не па ляп шац ца, ад нак па ха ла дае. У ноч 

на ня дзе лю ў мно гіх ра ё нах кра і ны ча ка юц ца за ма-

раз кі ад ну ля да мі нус чатырох гра ду саў, па ве да мі лі 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме-

тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня днём у мно гіх ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со-

выя даж джы. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка ец ца 

ўзмац нен не вет ру з па ры ва мі да 15—20 м/с. Мак сі маль ная 

тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе ад плюс 13 да плюс 18 гра ду саў, 

па поўд ні Брэсц кай і Го мель скай аб лас цей па вет ра пра грэ-

ец ца да 20 цяп ла. А вось у су бо ту на двор'е ў асноў ным бу дзе 

вы зна чаць ня ўстой лі вая больш ха лод ная па вет ра ная ма са, 

якая па сту пае з паў ноч на га за ха ду Еў ро пы. У асоб ных ра ё-

нах, пе ра важ на па ўсхо дзе кра і ны, прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы. Уна чы і ра ні цай па паў ноч ным ус хо дзе маг чы мы 

мок ры снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 1—8 цяп ла, 

пры пра яс нен нях па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны маг чы мы за-

ма раз кі ад ну ля да мі нус двух гра ду саў. Удзень бу дзе так са ма 

хо лад на — ад плюс сямі да плюс трынаццаці гра ду саў.

Са мая ха лод ная ноч (у гэ тым ве рас ні) бу дзе на зі рац ца 

ў ня дзе лю. У гэ ты дзень на двор'е ў кра і не бу дзе вы зна чаць 

воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, сфар мі ра ва ная 

ў ха лод най па вет ра най ма се. Бу дзе без апад каў. Уна чы на 

боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка юц ца за ма раз кі ад 

ну ля да мі нус чатырох гра ду саў, толь кі мес ца мі тэм пе ра ту-

ра па вет ра не апус ціц ца ні жэй за плюс 1—4 гра ду саў. Днём 

паў сюд на — 8—15 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

па ня дзе лак так са ма апад каў не ча ка ец ца.

Сяр гей КУР КАЧ



Дня мі бе ла рус кія вы-

даў цы вяр ну лі ся з 25-га 

фо ру му вы даў цоў у 

Льво ве. Трэ ба ад зна-

чыць, што пры еха лі 

над звы чай на тхнё ныя 

і па-доб ра му ўра жа ныя 

ўзроў нем укра ін ска га 

кніж на га рын ку. З кні-

га вы даў ца мі су сед няй 

кра і ны бы лі да сяг ну ты 

не ка то рыя да моў ле-

нас ці аб су пра цы.

На чаль нік упраў лен ня 

вы да вец кай і па лі гра фіч-

най дзей нас ці Мі ніс тэр-

ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі 

Але на ПАЎ ЛА ВА ад зна чае, 

што амаль усе кні гі на рын ку 

кра і ны-су сед кі — на ўкра ін-

скай мо ве.

— Так са ма амаль уся 

ра сій ская і за меж ная кла-

сі ка пе ра кла дзе ны на ўкра-

ін скую мо ву, — да дае Але на 

Паў ла ва. — І тыя вы даў цы, 

якія пер шы мі ўба чы лі і за ня-

лі сва бод ную ні шу, ця пер на 

пад' ёме. Бо гэ та вель мі вя лі кі 

пласт кніж на га рын ку, які зра-

біў ся ўкра і на моў ным.

У сваю чар гу ды рэк тар 

«Па лі граф кам бі на та імя 

Яку ба Ко ла са» Ігар МА-

ЛА НЯК звяр нуў ува гу на 

якасць прад стаў ле най там 

лі та ра ту ры для дзяцей:

— Мы па ба чы лі над звы-

чай вя лі кую коль касць дзі-

ця чай лі та ра ту ры, вы ка на-

ную на вы со кім мас тац кім 

і па лі гра фіч ным уз роў ні. 

Вя лі пе ра мо вы аб на быц-

ці аў тар скіх пра воў на 

вы дан не не ка то рых кніг. 

Укра ін скія ка ле гі ста ноў-

ча па ста ві лі ся да ідэі пе-

ра клас ці іх кні гі на бела-

рускую мо ву.

«Мя не ўра зі ла ба гац це 

ўкра ін скай дзі ця чай лі та-

ра ту ры, — да да ла Але на 

Паў ла ва. — І на ват не столь-

кі коль касць аў та раў — 

гэ та на ту раль на, бо кра і-

на ў іх на шмат боль шая за 

на шу, — але іх мас тац кае 

аздаб лен не. Яно над звы-

чай пра фе сій нае!»

На мес нік ды рэк та ра 

вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» Але на КА-

ЗАК па дзя лі ла ся сва і мі 

ўра жан ня мі:

— Бе ла русь упер шы ню 

афі цый на ўдзель ні ча ла ў 

львоў скім фо ру ме... У нас 

са міх шмат дзі ця чай лі та-

ра ту ры, але бы ло ці ка ва 

па гля дзець і на ўкра ін скіх 

аў та раў. Гэ та на шы най блі-

жэй шыя су се дзі, бліз кія па 

ду ху і па гіс то рыі. Са праў-

ды ці ка ва бы ло па ба чыць іх 

кні гі, у тым лі ку дзі ця чыя, бо 

яны над звы чай яр кія і ма-

ляў ні чыя. У сваю чар гу мы 

за пра сі лі ўкра ін скіх ка лег 

на наш кніж ны фо рум, каб 

пра цяг нуць перс пек тыў нае 

су пра цоў ніц тва.

Ды рэк тар «Вы да вец-

тва «Вы шэй шая шко ла» 

Аляк сандр НЯ ЧАЙ рас-

ка заў, што за клю ча ны па-

гад нен ні аб пе ра вы дан ні 

не ка то рых ву чэб ных да па-

мож ні каў, ство ра ных у Бе-

ла ру сі, на ўкра ін скую мо ву. 

«У іх у га лі не аду ка цый най 

лі та ра ту ры не вя лі кі пра-

 вал, — за ўва жае Аляк сандр 

Ня чай. — Та му важ на, што 

нам уда ло ся да сяг нуць не-

ка то рыя да моў ле нас ці для 

та го, каб на іх кніж най пра-

сто ры з'я ві лі ся на шы ву чэб-

ныя да па мож ні кі».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Зноў знай шлі змяю
Гэ тым ра зам — у гас ці ні цы

Па ве дам лен не пра 

рэптылію ў гасцініцы па сту-

пі ла ў Мін скае га рад ское 

ўпраў лен не МНС уве ча ры. 

Змяя зна хо дзі ла ся на чац-

вёр тым па вер се комп лек са 

«Юбі лей ны». Яе ад ла ві лі, гэ-

та быў ма і са вы по лаз-аль бі-

нос. Змяю змяс ці лі ў заа парк 

да та го мо ман ту, па куль не 

зной дзец ца гас па дар.

На га да ем, што ня даў на 

Мі ніс тэр ства пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя іні цы я ва ла ма-

ні то рынг дзі кіх жы вёл, якія 

ўтрым лі ва юц ца ў ня во лі. Ад бы ло ся гэ та пас ля та го, як у Мін-

ску на тэ ры то рыі дзі ця ча га са да вы яві лі вя лі ка га тыг ра ва га 

пі то на. Апош ні, як вы свет лі ла ся, збег ад гас па да ра. Муж чы ну, 

які по тым прад' явіў да ку мен ты аб за кон на сці на быц ця змяі, 

усё роў на аштра фа ва лі на 20 ба за вых ве лі чынь. Вы шэй на-

зва ны ма ні то рынг і за клі ка ны пра ду хі ліць та кія вы пад кі.

Да вед ка. Ма і са вы по лаз — не яда ві тая змяя, у боль шас ці 

вы пад каў яе даў жы ня не пе ра вы шае 1,2—1,5 мет ра. Арэ-

ал — паўд нё ва-ўсход няя част ка ЗША. Жы ве най перш на 

ку ку руз ных па лях (за што і атры маў наз ву ма і са ва га), а 

так са ма на ляс ных па ля нах, у за кі ну тых бу дын ках. Доб ра 

раз во дзіц ца ў ня во лі.

За храс у смец цеп ра во дзе
Ка лі на пад піт ку па лез у яго за клю чом

Па ве дам лен не ста ліч ным ра та валь ні кам пра муж чы ну 

ў ка на ле смец цеп ра во да па сту пі ла са шмат па вяр хо-

ва га до ма па ву лі цы Нё ман скай.

Вы свет лі ла ся, што 24-га до вы гра ма дзя нін прый шоў у 

гос ці да зна ё ма га. Вы кід ва ю чы смец це, ён ра зам з ім вы-

пад ко ва ўпус ціў і клю чы. Пры ня ўшы ра шэн не са ма стой на іх 

да стаць, муж чы на па чаў са ма воль на спус кац ца з уз роў ню 

дзя вя та га па вер ха ўніз па ка на ле смец цеп ра во да. На ўзроў ні 

шос та га па вер ха яму ўда ло ся да стаць клю чы, ад нак по тым 

ён за храс і вы брац ца са ма стой на ўжо не мог, па ве да мі лі ў 

Мін скім га рад скім упраў лен ні МНС.

Ра та валь ні кі з вы ка ры стан нем ін стру мен та да ста лі муж-

чы ну і пе рад алі ме ды кам. З па пя рэд нім ды яг на зам «траў мы 

та за вых кос так, га ла вы, у ста не ал ка голь на га ап'я нен ня» 

па цяр пе ла га шпі та лі за ва лі ў баль ні цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

29 ве рас ня на аг ра бія стан цыі 

«Зя лё нае» пад Мінск ам дру-

гі раз прой дзе «Гар бу зо вы 

фэст».

Удзель ні каў фес ты ва лю ча кае 

ці ка вая пра гра ма. Яны змо гуць 

пры няць удзел у «Гар бу зо вых за-

баў ках» і пра дэ ман стра ваць, што ж 

вы рас ці лі на ўлас ным пад вор ку, а 

так са ма аб мя няц ца се зон най пра-

дук цы яй. На фес ты ва лі мож на бу-

дзе па каш та ваць «Во сень скія пры-

сма кі» з гар бу за і ін шай га род ні ны 

ды са да ві ны, а таксама «За меж ныя 

па час тун кі». Ін ша зем ныя сту дэн ты, 

якія на ву ча юц ца ў дзяр жаў ным пе да-

га гіч ным уні вер сі тэ це, бу дуць ву чыць 

га та ваць стра вы сва ёй кра і ны. Не абы-

дзец ца, вя до ма, і без «Па час тун ку 

ад рэк та ра та» — смач най ка шы 
з гар бу за. За пры за выя мес цы 
па зма га юц ца 11 сту дэнц кіх ка-

ман даў з дзе вя ці фа куль тэ таў і 

двух ін сты ту таў. Па су ме ба лаў 

за ўсе кон курс ныя за дан ні бу дуць 

вы зна ча ны пе ра мож ца і пры зё ры 

«Гар бу зо ва га фэс ту».

Фес ты валь «Гар бу зо вы фэст» 

рас пач нец ца аб 11-й га дзі не па 
ад ра се: па сё лак Зя лё нае, Мін скі 

ра ён (аг ра бія стан цыя «Зя лё нае», 

на ву чаль ны кор пус № 10).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Пас ля па дзеіПас ля па дзеі  

НАЙ БЛІ ЖЭЙ ШАЕ 
СУ СЕД СТВА

Бе ла рус кія 
вы даў цы — 
пра ўдзел 

у львоў скім 
фо ру ме

Але на ПАЎ ЛА ВА на прэ зен та цыі кні гі 
вя до ма га ўкра ін ска га пісь мен ні ка 

Дзміт рыя ПАЎ ЛІЧ КО «Оме ла».

БДПУ за пра шае на «Гар бу зо вы фэст»
Чакаем!Чакаем!   Ну і ну!Ну і ну!  

Фо та з сай та Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі.

Фо та МНС.


