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Тэ рэ зе Мэй уда ло ся за ха ваць па са ду прэм' е ра 
Вя лі ка бры та ніі

Лі дар кі ру ю чай кан сер ва тыў най пар тыі і прэм' ер-мі ністр 

Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ за Мэй за ру чы ла ся пад трым кай дэ пу-

та таў-кан сер ва та раў у час пра ве дзе на га ў се ра ду га ла са-

ван ня па во ту му да ве ру ёй і за хоў вае свае па са ды.

Па сло вах Грэма Брэй дзі, лі да ра пар ла менц ка га аб'-

яд нан ня, якое іг рае асноў ную ро лю ў вы зна чэн ні но ва га 

кі раў ні ка пар тыі, ка лі ў гэ тым уз ні кае не аб ход насць, 

у пад трым ку Мэй пра га ла са ва лі 200 дэ пу та таў ад кан сер-

 ва тыў най пар тыі, су праць вы ка за лі ся 117. Каб за стац ца 

на ча ле кі ру ю чай пар тыі, Мэй па тра ба ва ла ся прос тая 

боль шасць — пад трым ка па ло вы тых, хто пра га ла са ваў 

плюс адзін го лас.

На дум ку на зі раль ні каў, пе ра ва га ў 83 га ла сы — вя лі-

кая пе ра мо га Мэй. Ця пер, лі чаць па лі то ла гі, яна змо жа 

пры глу шыць га ла сы сва іх пра ціў ні каў, якія да ма га юц ца 

«жорст ка га «брэк сі та», а яе шан цы пра вес ці праз пар ла-

 мент здзел ку з ЕС аб умо вах вы ха ду кра і ны з су поль нас ці 

ўзрас та юць.

Суд у ЗША пры су дзіў бы ло га юрыс та 
Трам па Май кла Ко э на да трох га доў тур мы

Бы лы аса біс ты юрыст До наль да Трам па Майкл Ко эн 

асу джа ны да трох га доў тур мы за па ру шэн не вы -

бар ча га за ка на-

даў ства і хлус ню 

кан грэ су. Як вы-

явіў суд, Ко эн рас-

пла ціў ся гра шы ма, 

пры зна ча ны мі для 

кам па ніі Трам па, 

за маў чан не дзвюх 

жан чын, якія ме лі ся 

рас ка заць пра свае 

бліз кія ад но сі ны з Трам пам.

Ад ва кат аб ві на ва ча на га Гай Пет ры ла ска заў у су дзе, 

што яго пад аба рон на му «не па шан ца ва ла пра ца ваць з 

Трам пам».

Ко эн стаў пер шым ча ла ве кам з ка ман ды Трам па, які 

атры маў та кі доў гі тэр мін у су вя зі з рас сле да ван нем умя-

шан ня Ра сіі ў аме ры кан скія вы ба ры 2016 го да. Рас сле да-

ван не вя дзе спец пра ку рор Ро берт Мю лер. Суд дзя Уіль ям 

Поў лі, вя до мы сва ім жорст кім стаў лен нем да аб ві на вач ва-

ных з ася род дзя «бе лых каў не ры каў», пры су дзіў Ко э на да 

трох га доў, а так са ма пры зна чыў яму штраф.

«Як юрыст спа дар Ко эн мог бы і ле пей ве даць за ко-

ны», — ад зна чыў суд дзя. Сам Ко эн пе рад аб вя шчэн нем 

пры су ду ад зна чыў, што бя рэ на ся бе ад каз насць за ўсе 

пра ва па ру шэн ні, якія су праць яго бы лі вы стаў ле ны. «Ма ім 

аба вяз кам бы ло па кры ваць яго бруд ныя спра вы», — аха-

рак та ры за ваў ён сваю ра бо ту з Трам пам.

На зва ны най гор шы год у гіс то рыі ча ла вец тва
Ву чо ныя Гар вард ска га ўні вер сі тэ та прый шлі да вы сно-

вы, што 536 год на шай эры з'яў ля ец ца са мым гор шым 

у гіс то рыі ча ла вец тва. У гэ ты час ад бы лі ся ка та стра-

фіч ныя вы вяр жэн ні вул ка наў, якія вы клі ка лі пра цяг лае 

па ха ла дан не і го лад. Пра гэ та па ве дам ляе вы дан не 

Sсіеnсе Аlеrt.

Да след чы кі пра ана лі за ва лі ле дзя ны керн — узо ры 

лё ду, на за па ша на га за ста год дзі — у Грэн лан дыі і Ан-

тарк ты цы. Спе цы я ліс ты вы яві лі сля ды тэф ры (ад кла дан-

няў по пе лу і ін шых вул ка ніч ных вы кі даў), якія да ту юц ца 

536 го дам (10-ы год праў лен ня ві зан тый ска га ім пе ра та ра 

Юс ты ні я на І). Гэ ты пе ры яд ад па вя дае са маму рэз ка му 

зні жэн ню ся рэд не га да вой тэм пе ра ту ры ў Паў ноч ным паў-

шар'і за не каль кі ты сяч га доў. Па сло вах су час ні каў, сон ца 

не грэ ла, а па яр кас ці яно зраў ня ла ся з Ме ся цам.

Ву чо ныя так са ма вы яві лі сля ды дру го га буй но га вы-

вяр жэн ня, якое ад бы ло ся ў 540 го дзе. Абедз ве па дзеі, 

хут чэй за ўсё, ста лі пры чы най на ступ най пан дэ міі чу мы, 

на зва най Юс ты ні я на вай чу мой, за су хі, не ўра джаю, ана-

маль ных з'яў на двор'я і го ла ду.

Ад нак у плас тах лё ду, да та ва ных ужо 640 го дам на шай 

эры, бы лі за ўва жа ны сля ды свін цу. Пры чы най за брудж-

ван ня ме та лам па слу жы ла зда бы ча се раб ра з свін цо вых 

руд і па ча так ча кан кі ма не ты, што спры я ла но ва му эка-

на міч на му рос ту.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'еНа двор'е

ПОД ЫХ ХО ЛА ДУ 
СА СКАН ДЫ НА ВІІ

У па ня дзе лак уна чы ма ра зы бу дуць 
да ся гаць мі нус 15 гра ду саў

У гэ тыя вы хад ныя тэ ры то рыя кра і ны апы нец ца пад уплы-

вам ха лод на га скан ды наў ска га ан ты цык ло ну. Уста лю ец ца 

зі мо вы ха рак тар на двор'я, а ў па чат ку на ступ на га тыд ня 

ма ра зы ўзмоц няц ца, 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.

У пят ні цу ма ла ак тыў ны 

фран таль ны раз дзел пры ня-

се мес ца мі не вя лі кі снег. На 

асоб ных участ ках да рог бу дзе 

га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра на пра ця гу су так скла-

дзе ад ну ля да 5 ма ро зу. А вось 

заўт ра на двор'е ў кра і не бу дзе 

вы зна чаць пе ры фе рыя скан ды-

наў ска га ан ты цык ло ну. У не ка то рых ра ё нах прой дзе ка рот ка-

ча со вы снег. На да ро гах за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 да мі нус 7 гра ду саў, ва ўсход ніх 

ра ё нах кра і ны яна па ні зіц ца да 9 ма ро зу. Днём сі ноп ты кі праг-

на зу юць ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў.

Бу дзе так са ма хо лад на і ў ня дзе лю, толь кі ўдзень на за ход ніх 

ра ё нах кра і ны ада б'ец ца ўплыў фран таль на га раз дзе ла, які ссоў-

ва ец ца з бо ку Кар пат. Та му ўна чы іс тот ных апад каў не ча ка ец ца, 

ра ні цай і ўдзень пе ра важ на па за ха дзе прой дзе ка рот ка ча со вы 

снег. На асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе 3—9 ма ро зу, па ўсхо дзе пры пра яс нен нях 

яна па ні зіц ца да мі нус 12 гра ду саў. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 

ўдзень скла дзе ад мі нус 1 да мі нус 7 гра ду саў.

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

дзе лак бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі па за ха дзе кра і ны 

ча ка ец ца ка рот ка ча со вы снег, сла бая мя це лі ца. На асоб ных 

участ ках да рог га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу 

су так скла дзе 4—10 ма ро зу, уна чы па ўсхо дзе кра і ны пры пра-

яс нен нях яна па ні зіц ца да мі нус 11—15 гра ду саў. А вось днём 

у за ход ніх ра ё нах кра і ны тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад ну ля 

да мі нус 3 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

За пер шыя 10 ме ся цаў 

го да ка ля 44 % па ку пак 

аплач ва ла ся з ма біль ных 

пры лад, у той час як год 

та му — 36 %. Цал кам 

ве ра год на, што да 2020-га 

смарт фон ста не асноў ным 

пла цеж ным ін стру мен там 

для боль шас ці клі ен таў 

ін тэр нэт-кра маў, па ве дам ляе 

гру па кам па ній Assіst.

Час цей за ўсё ў ін тэр нэт-кра-

мах здзяйс ня лі ся па куп кі ў та кіх сег мен тах, як «Та ва ры 

для дзя цей», «Да стаў ка га то вых страў» і «Ан лайн-

гі пер мар ке ты». Клю ча выя фак та ры тут — мі ні мум ча су,

які лю дзі га то выя вы дат ка ваць на куп лю, і зруч насць 

ка ры стан ня ма біль най пра гра мы, што да зва ляе прос та 

афор міць за каз.

Пры гэ тым та ва ры для жы вёл апы ну лі ся ся род тых га-

лін, у якіх па куп ні кі знач на больш ах вот на ка рыс та юц ца 

пер са наль ным кам п'ю та рам, чым ма біль най пры ла дай. 

Пра дук ты хар ча ван ня, та ва ры для до ма і да чы, мэб ля, 

bеаutу-пра дук цыя, ванд роў кі і квіт кі на ме ра пры ем ствы 

так са ма час цей на бы ва юц ца з камп'ютара.

Кры ху менш па куп ні кі ка рыс та-

юц ца смарт фо нам, чым «пер са нал-

кай», вы бі ра ю чы воп рат ку, абу так, 

квет кі і па да рун кі, аплач ва ю чы су-

вязь, ін тэр нэт і тэ ле ба чан не.

«Па звест ках Ганд лё ва га рэ-

ест ра на шай кра і ны, на 1 лі пе ня 

2018 го да коль касць ін тэр нэт-

кра маў пе ра вы сі ла 17 ты сяч, а 

іх пры рост з па чат ку го да склаў 

10 %. Боль шасць — ка ля 51 % — 

на ле жаць ін ды ві ду аль ным прад-

пры маль ні кам. Агуль ны та ва ра зва-

рот ін тэр нэт-кра маў за мі ну лы год склаў 3,4 % у агуль ным 

аб' ёме роз ніч на га та ва ра аба ро ту. Рост про да жаў з да па-

мо гай е-Соmmеrсе ў бя гу чым го дзе ад зна ча юць шмат лі кія 

бе ла рус кія ан лайн-ганд ля ры. Не ка то рыя з іх на зі ра юць 

рост у 30 %. Так са ма вар та ад зна чыць, што бан каў скай 

карт кай пры апла це ка рыс та юц ца 12 % па куп ні коў і гэ та

на трэць больш, чым ле тась. Пры гэ тым без на яў ны від 

апла ты на дзей ней аба ра няе пра вы спа жыў ца, та му што 

вы раз на пра соч ва ец ца шлях гро шай ад спа жыў ца да суб'-

ек та», — ад зна чыў ды рэк тар пра вай да ра элект рон ных 

пла ця жоў Аssіst Bеlаrus Вя ча слаў СЕ НІН.

Сяр гей КУР КАЧ.

У Бе ла ру сі за пус ка ец ца пра ект 

«ЕU4Yоuth: раз віц цё па тэн цы я-

лу для пра ца ўлад ка ван ня». Ён 

да па мо жа са цы яль на ўраз лі вай 

мо ла дзі атры маць за па тра ба-

ва ныя пра фе сій на-тэх ніч ныя 

на вы кі, знай сці год ную ра бо ту 

і рас па чаць прад пры маль ніц-

кую дзей насць.

Пра ект раз лі ча ны на тры га ды. 

Яго рэа лі зуе Бе ла рус кае та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа пры пад трым цы 

дац ка га Чыр во на га Кры жа і фі нан-

са ван ні Еў ра пей ска га са ю за, а так-

са ма ў су пра цоў ніц тве з дзяр жаў ны-

 мі ор га на мі і гра мад скі мі ар га ні за цы я-

 мі. Па доб ная пра гра ма за пу шча на

так са ма ў Ар ме ніі і Гру зіі.

— Пя тая част ка на сель ніц тва на-

шай кра і ны — гэ та мо ладзь. У агуль-

най коль кас ці за ня тых ма ла дыя лю-

дзі скла да юць чвэрць. У асноў ным 

яны пра цу юць у крэ а тыў ных га лі нах 

эка но мі кі, — пры во дзіць ста тыс ты-

ку на чаль нік упраў лен ня па лі ты кі 

за ня тас ці Мі ніс тэр ства пра цы і са-

цы яль най аба ро ны Алег ТО КУН. 

— Важ на, каб мо ладзь маг ла пры мя-

ніць свае на вы кі пры ўлад ка ван ні на 

ра бо ту. У Мін ску шмат маг чы мас цяў 

для са ма рэа лі за цыі, та му трэ ба пад-

тры маць жы ха роў сель скіх на се ле-

ных пунк таў, ма лых га ра доў.

Мэ та выя рэ гі ё ны — Ма гі лёў ская і 

Го мель ская воб лас ці. Да са цы яль на 

ўраз лі вай мо ла дзі ад но сяць жы ха роў 

ад да ле ных вё сак, ма ла дых баць коў, 

бы лых асу джа ных, тых, хто вы рас 

у шмат дзет ных ці ня поў ных сем' ях. 

Якім ме на ві та ка тэ го ры ям бу дзе ака-

за на пад трым ка, рэ гі ё ны вы ра шаць 

са ма стой на.

Ка ар ды на тар пра ек та На тал ля 

ЖАК-ГАЛ ГОЎ СКАЯ рас каз вае, 

што спа чат ку пра ана лі зу юць ры нак 

пра цы і па трэ бу ў кад рах пры ват-

на га сек та ра, апы та юць мо ладзь, 

каб да ве дац ца, з які мі праб ле ма-

мі яны су ты ка юц ца пад час по шу ку 

ра бо ты.

Да лей ча ка юц ца се мі на ры па 

праф ары ен та цыі, дзе хлоп цаў і дзяў-

чат на ву чаць у тым лі ку скла даць 

рэ зю мэ, зна хо дзіць ва кан сіі, пра-

хо дзіць гу тар кі, звяр таць ува гу на 

пэў ныя юры дыч ныя мо ман ты пры 

за клю чэн ні кант рак таў. Прой дуць 

кір ма шы ва кан сій, ака дэ міі лі дар-

ства і пра фе сій ныя кур сы.

Для сель скай мяс цо вас ці мэ та-

згод нае ра шэн не пы тан няў пра ца-

ўлад ка ван ня — гэ та са ма стой ная 

за ня тасць. Та му ў рам ках пра ек та 

бу дзе пад рых та ва ны да па мож нік 

па прад пры маль ніц тве. За ма ла ды-

мі людзь мі, якая за хо чуць ад крыць 

сваю спра ву, за ма цу юць ку ра та раў. 

Ство раць так са ма ар хіў біз нес-ідэй, 

які мі мож на бу дзе ска рыс тац ца і пас-

ля за вяр шэн ня пра ек та.

Гра мад скія ар га ні за цыі (акра-

 мя Чыр во на га Кры жа, пад клю-

чац ца Лі га доб ра ах вот най пра цы 

мо ла дзі, Цэнтр пад трым кі і раз віц-

ця юнац ка га прад пры маль ніц тва, 

«Ген дар ныя перс пек ты вы») бу дуць 

ак тыў на су пра цоў ні чаць з цэнт ра-

мі за ня тас ці і мяс цо вы мі вы ка наў-

чы мі ор га на мі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

За ня тасцьЗа ня тасць АД ПРАФ АРЫ ЕН ТА ЦЫІ 
ДА СУ ПРА ВА ДЖЭН НЯ БІЗ НЕ СУ

Вяс ко вай мо ла дзі да па мо гуць з пра ца ўлад ка ван нем

Гро шыГро шы

У СЕ ЦІ ВЕ ЎСЁ ЧАС ЦЕЙ КУП ЛЯ ЕМ СА СМАРТ ФО НАЎ
А раз ліч вац ца за та ва ры на дзей ней бан каў скай карт кай

АЎ ТО «ЎЛЯ ЦЕ ЛА» Ў ДОМ 
І ЗА ГА РЭ ЛА СЯ

Та кое зда рэн не ад бы ло ся ў Зэ львен скім ра ё не.
У вёс цы Ту ла ва лег ка вая ма шы на вы ле це ла з да ро гі, урэ-

за ла ся ў ву гал пры ват на га до ма і за га рэ ла ся.

Па ін фар ма цыі ДАІ Гро дзен скай воб лас ці, усё ад бы ло ся пры-

клад на ў 13.25. Кі роў ца «Фоль ксва ге на» ехаў у на прам ку вёс кі 

Дзер гі лі. Як мяр ку ец ца, на за круг лен ні да ро гі ўле ва ён ня пра віль-

на вы браў хут касць ру ху, у вы ні ку ча го з'е хаў з да ро гі, па шко дзіў 

ага ро джу ўчаст ка і ўда рыў ся ў ву гал жы ло га до ма. Пас ля гэ та-

га ад бы ло ся ўзга ран не аў та ма бі ля, які по тым ту шы лі не каль кі 

спец аў та ма бі ляў МНС. У вы ні ку ава рыі ў рэ ані ма цыю па тра пі ла 

жан чы на, якая еха ла на пя рэд нім па са жыр скім ся дзен ні «Фоль кс-

ва ге на». Кі роў ца не па цяр пеў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


