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Зя лен скі па цяр пеў пер шае па ра жэн не 
ў пар ла мен це

Вяр хоў ная 

ра да Украі-

ны ад мо ві-

лася ўно сіць 

у па ра дак дня 

пра па на ва ныя 

прэ зі  дэн там 

Ула дзі  мі рам 

Зя лен скім па праў кі ў за кон аб вы ба рах 

у пар ла мент. Зя лен скі ха цеў ад мо віц ца 

ад ад на ман дат ні каў і цал кам пе рай сці на 

пар тый ныя спі сы.

Но вы прэ зі дэнт Укра і ны пра па ноў ваў 

дэ пу та там ад мя ніць ма жа ры тар ны склад-

нік ця пе раш няй вы бар чай сіс тэ мы, а так са-

ма зні зіць пра хад ны бар' ер для пар тый — 

удзель ніц вы ба раў з 5 % да 3 %.

Іні цы я ты вы Зя лен ска га бы лі рас кры ты-

ка ва ныя дэ пу та та мі: яго пра па но вы на-

зва лі «ка руп цый най схе май», прэ зі дэн та 

аб ві на ва ці лі ў спро бе ўзур па цыі ўла ды.

У вы ні ку за ўклю чэн не за ко на пра ек таў 

Зя лен ска га ў па ра дак дня пра га ла са ва лі 

ўся го 92 дэ пу та ты пры не аб ход ным мі ні-

му ме ў 226 га ла соў. 

На мес нік кі раў ні ка МЗС РФ: 
Паўд нё ва-Ус ход няя Азія і Еў ро па 
мо гуць апы нуц ца пад уда рам тэ ра рыс таў

Чар го вы мі мі шэ ня мі тэ ра рыс таў мо гуць 

стаць кра і ны Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі і Еў-

ро пы. Та кое мер ка ван не ў гу тар цы з ка рэс-

пан дэн там ТАСС вы ка заў на мес нік мі ніст ра 

за меж ных спраў Ра сіі па пы тан нях про ці-

дзе ян ня тэ ра рыз му Алег Сы ра ма ло таў.

«У Еў ро пу з міг ра цый ным па то кам пра-

нік ла мност ва тэ ра рыс таў, — рас тлу ма чыў 

вы со ка па стаў ле ны дып ла мат. — Яны ўжо 

ўста на ві лі су вя зі з ар га ні за ва най зла чын-

нас цю. Там па куль усё гэ та тлее, але мо жа 

стрэ ліць вель мі моц на».

За кра нуў шы сі ту а цыю ў Паўд нё ва-Ус-

ход няй Азіі, на мес нік кі раў ні ка МЗС РФ 

вы ка заў мер ка ван не, што ў гэ тым рэ гі ё не 

пад уда рам мо гуць апы нуц ца ў пер шую 

чар гу да стат ко ва бед ныя кра і ны з унут ра-

ным кан флікт ным па тэн цы я лам і не дас ка-

на лым за ка на даў ствам.

Экс перт: ад наў ляль ная энер ге ты ка 
не аб ход ная не за леж на ад пры чын 
зме ны клі ма ту

Як ад зна чыў ака дэ мік РАН Сяр гей Аляк-

се ен ка, мож на вы лу чыць агуль ныя тэн дэн-

цыі раз віц ця та кой энер ге ты кі як у све це, 

так і для асоб ных дзяр жаў у пры ват нас ці. 

Важ насць раз віц ця ад наў ляль най энер ге-

ты кі час та аб грун тоў ва ец ца не аб ход нас цю 

зні жэн ня ант ра па ген ных вы кі даў СО
2
, якія 

пры вод зяць, па вод ле гэ тай гі по тэ зы, да 

гла баль на га па цяп лен ня.

Са мы перс пек тыў ны від ад наў ляль ных 

кры ніц энер гіі, на яго по гляд, гэ та геа тэр-

ма льная энер ге ты ка, а дак лад ней, пет ра-

тэр ма льная (вы ка ры стан не цяп ла су хіх 

па род Зям лі на глы бі нях ад 3 да 10 км). 

Тэм пе ра ту ра на та кіх глы бі нях да ся гае 

350 °С. Ака дэ мік упэў не ны, што за па саў 

глы бін на га цяп ла хо піць на 50 000 га доў. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ха кейХа кей

Па зма гац ца за пра ва 
на Алім пі я ду

Ста лі вя до мыя пер шыя 
са пер ні кі бе ла ру саў

На ша збор ная ця пер зай мае 14-е 

мес ца ў рэй тын гу Між на род най фе-

дэ ра цыі ха кея (ІІHF). У ак ты ве бе ла-

рус кай ка ман ды 2735 ач коў пас ля 

пра ве дзе на га ў пер шым ды ві зі ё не 

чэм пі я на ту све ту ў Нур-Сул та не. Як 

ад зна чы лі ў Фе дэ ра цыі ха кея Бе ла-

ру сі, на чэм пі я на це све ту — 2020, які 

прой дзе ў Швей ца рыі, на ша збор ная 

мо жа згу ляць у ад ной гру пе з ка ман-

да мі Сла ва кіі, Да ніі і Вя лі ка бры та ніі. 

А рэй тынг вя ду чых збор ных бу дзе 

вы зна ча ны пас ля за вяр шэн ня сё лет-

ня га чэм пі я на ту све ту ў эліт ным ды-

ві зі ё не, які пра хо дзіць у Сла ва кіі.

Так са ма ста ла вя до ма, што за пра-

ва згу ляць на 24-х зі мо вых Алім пій скіх 

гуль нях у Пе кі не на цы я наль ная збор ная 

Бе ла ру сі па спра ча ец ца з ка ман да мі Сла-

ва кіі і Аў стрыі. Яшчэ адзін са пер нік на-

шых ха ке іс таў вы зна чыц ца па вы ні ках 

пе рад ква лі фі ка цый ных тур ні раў, якія 

бу дуць згу ля ныя зі мой на ступ на га го да. 

Бе ла ру сам, сла ва кам і аў стрый цам да-

ста нец ца ка ман да з ні жэй шым рэй тын гам 

у звод най таб лі цы ІІHF з лі ку пе ра мож цаў 

пад груп на па пя рэд нім раў ндзе ква лі фі ка-

цыі. Так са ма вя до ма, што спа бор ніц твы ў 

на шай чац вёр цы пры ме Сла ва кія. Мат чы 

фі наль най алім пій скай ква лі фі ка цыі бу-

дуць згу ля ныя ў кан цы ле та 2020 го да.

На га да ем, што зі мо выя Алім пій скія 

гуль ні прой дуць з 4 да 22 лю та га 2022 

го да ў Пе кі не. У ха кей ным тур ні ры возь-

муць удзел 12 ка манд: восем збор ных, якія 

раз мя шча юц ца на 1—8-м мес цах у рэй-

тын гу ІІHF, Кі тай як кра і на — гас па ды ня 

спа бор ніц тваў, а так са ма тры пе ра мож цы 

фі наль ных ква лі фі ка цый ных тур ні раў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е

ДАЖ ДЖЫ ІДУЦЬ 
З ЗА ХА ДУ 

На гэ тым тыд ні ў на шай кра і не ста я-

ла па-лет ня му цёп лае на двор'е. Тэм-

пе ра тур ны фон за пер шую па ло ву 

тыд ня на 3—7 гра ду саў пе ра вы сіў 

клі ма тыч ную нор му. Але не ўсё ка ту 

ў смя та не ку пац ца — ужо ў на ступ-

ныя дні на двор'е пач не мя няц ца, і 

ў дру гой па ло ве пят ні цы тэ ры то-

рыя кра і ны апы нец ца пад уплы вам 

фран таль на га па дзе лу, па ве дам ля-

юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю 

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 су бо ту ат мас фер ны фронт пе ра мес-

ціц ца на паў днё вы ўсход кра і ны, і ўслед за 

ім пач не па сту паць больш ха лод нае па вет-

ра. Та му ў гэ ты дзень мес ца мі па кра і не, а 

днём па Го мель скай і Ма гі лёў скай аб лас-

цях на боль шай част цы тэ ры то рыі прой-

дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных 

ра ё нах з на валь ні ца мі. Тэм пе ра ту ра па вет-

ра ўна чы скла дзе 10—15 гра ду саў вы шэй 

за нуль, па паў ноч ным за ха дзе кра і ны — 

8—9 цяп ла. Удзень бу дзе ад плюс 17 да 

плюс 24 гра ду саў.

Уна чы на ня дзе лю на двор'е су па ко-

іц ца, бу дзе пе ра важ на без апад каў. Уд-

зень пад уплы вам ма ла ак тыў на га фрон ту 

мес ца мі, у асноў ным па за ход няй част цы 

кра і ны, прой дуць ка рот ка ча со выя даж-

джы, маг чы мы на валь ні цы. Тэм пе ра ту-

ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 5 да 

плюс 11 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе 

кра і ны — да 12—13 цяп ла. Тэм пе ра ту ра 

зні зіц ца і днём, ка лі бу дзе ад плюс 15 па 

паў ноч ным за ха дзе да 23 цяп ла па паў-

днё вым ус хо дзе кра і ны.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай-

чын ных сі ноп ты каў, у па ня дзе лак уна чы 

на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны, а 

ўдзень мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы. У асоб ных ра ё нах пра гры мяць 

на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 5—12 цяп ла, удзень па кра і не бу-

дзе ад плюс 15 да 22 гра ду саў цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Чы тац кі вы бар 
на ка рысць праў ды

На ад крыц ці ме ра пры ем ства 

намеснік кіраўніка Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та Ула дзі мір ЖАЎ-

НЯК за чы таў пры ві таль нае сло ва 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі ўдзель ні-

кам ме ды я фо ру му: «Сім ва ліч на, 

што ў год 75-год дзя вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў мес цам пра вя дзен ня 

фо ру му вы бра ны Брэст — го рад-

ге рой, які муж на пры няў на ся-

бе пер шыя ўда ры во ра га. На шы 

на ро ды здзейс ні лі вя лі кі подз віг, 

ад ста я лі ў той вай не сваю сва бо-

ду і не за леж насць, та му што бы лі 

ра зам. Сён ня мы так са ма су мес на 

па він ны збе раг чы агуль ную гіс-

то рыю, не да пус ціць пе ра гля ду і 

фаль сі фі ка цыі ге ра іч на га мі ну ла-

га. Зра біць не толь кі пра фе сій ны, 

але і гля дац кі, чы тац кі вы бар на 

ка рысць жур на ліс ты кі праў ды, 

спра вяд лі вас ці і аб' ек тыў нас ці».

У сваю чар гу мі ністр ін фар-

ма цыі Бе ла ру сі Аляк сандр 

КАР ЛЮ КЕ ВІЧ за ўва жыў:

— Мы са бра лі ся на ме ды я фо-

ру ме для раз мо вы аб пра фе сіі і 

аб тым, як зра біць, каб нам ве-

рыў наш чы тач, каб ён ад кры ваў 

но вае праз ме дый ныя рэ сур сы. 

Упэў не ны: кож на му з пры сут ных 

ёсць што ска заць: тут са бра лі ся 

спе цы я ліс ты з роз ных рэ гі ё наў. 

Бу дзем аб мяр коў ваць роз ныя 

тэ мы: ін фар ма цый ную пра сто ру, 

ме ды я бяс пе ку, су час ныя трэн ды 

ін тэр нэт-жур на ліс ты кі.

СМІ —
больш не ма на па ліст

Аб сён няш няй ро лі СМІ ў гра-

мад стве на мес нік мі ніст ра ліч-

ба ва га раз віц ця, су вя зі і ма-

са вых ка му ні ка цый Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі Аляк сей ВО ЛІН вы-

ка заў ся так:

— СМІ мо гуць быць ад каз-

ны мі толь кі ў тым вы пад ку, ка лі 

з'яў ля юц ца ўплы во вы мі і ма юць 

сваю аў ды то рыю. Гэ та звя за на 

з шэ ра гам фак та раў. Пер шы — 

мы ўсе зма га ем ся за аб ме жа ва-

ны рэ сурс. Бо ў ча ла ве ка толь кі 

24 га дзі ны ў су тках. Ён мо жа па-

тра ціць іх на сон, на пра цу. А мы, 

па сут нас ці, зма га ем ся за яго 

воль ны час. Пры чым ба раць ба 

ад бы ва ец ца і па між СМІ, і па між 

сац сет ка мі. Тут жа кан ку ры руе і 

час на пра гляд філь маў, се ры я-

лаў. Ка лі 20—30 га доў та му ў СМІ 

бы ла ма на по лія на ін фар ма цыю, 

чы та чы вы строй ва лі ся ў чар гу ка-

ля га зет ных кі ёс каў, то сён ня сі-

ту а цыя змя ні ла ся. Мы ма ем вель-

мі «пе ра корм ле на га» спа жыў ца, 

яко му ёсць з ча го вы браць. Ён 

стаў не толь кі пе ра бор лі вым, але 

і кап рыз ным. Гэ та пры во дзіць да 

та го, што тыя стаў пы, якія бы лі 

лі да ра мі рын ку і за ся родж ва лі 

льві ную до лю аў-

ды то рыі, сён ня 

яе губ ля юць. Яны 

вы му ша ны на-

рошч ваць рас хо-

ды, каб утры маць 

спа жыў ца. Ні вод-

ная га зе та сён ня 

не мо жа іс на ваць 

без ін тэр нэт-вер-

сіі. Ад нак усе раз-

мо вы пра тое, што 

па пе ра сы дзе ў ні-

ку ды, ня слуш ныя. 

Праў да, па мыл ку 

да пус ка юць і тыя, 

хто ро біць ад ноль-

ка вую тэкс та вую і 

ін тэр нэт-вер сію. 

Чы та ю чы ін тэр нэт-ва ры янт, ча-

ла век мо жа ад мо віц ца ад па пя ро-

ва га вы дан ня. Сайт па ві нен быць 

зроб ле ны па пры кла дзе стуж кі. 

А ў га зе це — змя шчаць больш 

ана лі ты кі...

Ге не тыч на 
ра зум ныя лю дзі

Га лоў ны рэ дак тар пар та ла 

Trіbunа.ее Дзя ніс РА ДЗІ ВО НАЎ 

(Эс то нія) рас ка заў:

— Нам важ на па гля дзець, 

як СМІ ўза е ма дзей ні ча юць з 

гра мад ствам і як гра мад ства 

ўза е ма дзей ні чае са СМІ. Ця пер 

праў да ў кож на га свая. Вя лі кую 

ро лю ады гры ва юць са цы яль ныя 

сет кі. Чым бо лей у ця бе пад піс-

чы каў — ка лі бо лей за ты ся чу ці 

дзе сяць ты сяч, — ты ўжо ро біш-

ся лі да рам мер ка ван няў. Тое ж і 

з дру ка ва ны мі вы дан ня мі. У не-

вя лі кай кра і не і не каль кі ты сяч 

асоб ні каў ад на го вы дан ня мае іс-

тот ны ўплыў. Сён ня ня ма вя лі ка-

га тол ку пе ра дру коў ваць на ві ны, 

хі ба што вель мі да зі ра ва на. Лю-

дзі звяр та юц ца да тра ды цый ных 

срод каў ма са вай ін фар ма цыі па 

ана лі ты ку. На фо ру ме ха чу па га-

ва рыць і пра па да чу ін фар ма цыі 

ў тых кра і нах, дзе ёсць не каль кі 

моў ных груп. Ім усім трэ ба да-

ваць пля цоў кі для вы каз ван ня. 

Іна чай гэ та гра ма да бу дзе дэ гра-

да ваць.

Ге не раль ны ды рэк тар ін-

фар ма цый на га агенц тва 

«Трэнд» (Азер бай джан) Іль гар 

ГУ СЕЙ НАЎ ад зна чыў:

— Я ўпэў не ны, што ў пра фе сію 

жур на ліс та па він ны пры хо дзіць 

лю дзі ге не тыч на ра зум ныя. Асо бы 

не прос та аду ка ва ныя, але ін тэ-

ле кту а лы. Су праць ста яць жоў тай 

прэ се мо жа толь кі цэ лая ка ман да 

да свед ча ных жур на ліс таў.

Ды рэк тар ін фар ма цый на га 

агенц тва «Ар мэнп рэс» Арам 

АНА НЯН вы ка заў мер ка ван не:

— Жур на ліс ты ка больш не 

з'яў ля ец ца гу ма ні тар най пра фе-

сі яй. Гэ та сін тэз ант ра па ла гіч най 

на ву кі, пісь ма і прад угад ван ня 

бу ду чы ні. Ме ды я фо рум на зы ва-

ец ца «Парт нёр ства ў імя бу ду-

чы ні» — мы ўсе спра бу ем уга-

даць, што нас ча кае. Не толь кі 

мы па він ны аба ра няць со цы ум. 

Але і со цы ум па ві нен аба ра няць 

сва іх жур на ліс таў. Бо ка лі мы, 

жур на ліс ты, не бу дзем ад чу ваць 

за па тра ба ва нас ці, бу ду чы ні не 

бу дзе. Мы па він ны за сво іць но-

вую па ра дыг му заўт раш ня га дня. 

У су час ным све це вя лі кі по пыт на 

прос тыя ідэа ло гіі. Яны лёг ка ўва-

хо дзяць у ро зум і не па тра бу юць 

пы тан няў. Яны спра шча юць усё. 

Яны бы лі і ў мі ну лым ды ста ві лі на 

ча ле не ча ла ве ка, а вар' яц кія ідэі. 

Гэ та і пры вя ло да та го, што на-

шым прод кам да вя ло ся зні шчаць 

гэ тую ідэа ло гію...

На мес нік ды рэк та ра ін фар-

ма цый на га агенц тва «Укра-

ін скія на ві ны» Аляк сандр 

ХА РОЛЬ СКІ ад зна чыў:

— Мы аб мяр коў ва ем тэ му са-

цы яль най аба ро ны гра мад ства. 

Ва Укра і не ёсць два не пе ра ся-

каль ныя па між са бой све ты. 

Адзін не раз ва жае пра жур на-

лісц кія каш тоў нас ці (жы ве час цей 

за ўсё на гран ты) і ні на што не 

ўплы вае. Дру гі — гэ та ме не джа-

ры, рэ дак та ры, жур на ліс ты, якія 

жы вуць ва ўмо вах рын ку. На зі ра-

ец ца та кі па ра докс: чым глы бей 

у ры нак, тым менш са цы яль ных 

пы тан няў вы ра ша ец ца. Час цей 

асвят ля юц ца зме ны ў «Фэй сбу-

ку», пэў ныя но выя трэн ды. Са цы-

яль ныя праб ле мы ады хо дзяць на 

дру гі план. Мя ня ец ца і мыс лен не 

лю дзей — да фраг мен тар на га, 

клі па ва га. Га лоў ныя рэ дак та ры 

ка жуць, што вель мі скла да на 

на ву чыць ма ла до га спе цы я ліс та 

на пі саць паў на вар тас ны, удум-

лі вы ма тэ ры ял. Яны мыс ляць 

іна чай. На во кал ін фар ма цый ны 

шум, клі пінг... У той жа час з'яў-

ля юц ца тыя, хто га то вы пла ціць 

за філь тры ад гэ та га шу му. Та му 

вяр тан не да СМІ на ват ва ўмо вах 

рын ку не па збеж нае.

Сён ня, у дру гі дзень фо ру му, 

бу дзе пра ца ваць Лет няя шко ла 

жур на ліс ты кі, прой дзе круг лы 

стол, пры све ча ны ме ды яп рас то-

ры Са юз най дзяр жа вы, удзель ні-

кі фо ру му на ве да юць Брэсц кую 

крэ пасць.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

НА КА РЫСЦЬ ЖУР НА ЛІС ТЫ КІ 
ПРАЎ ДЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


