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«Фі я на фойл» пе ра маг ла 
на пар ла менц кіх вы ба рах у Ір лан дыі

Вы ні кі пад лі ку га ла соў 

да тэр мі но вых вы ба раў 

па ве да міў на цы я наль ны 

тэ ле ка нал RTЕ. Апа зі цый-

ная пар тыя «Фі я на фойл» 

атры ма ла 38 са 160 дэ пу-

тац кіх ман да таў, на цыя нал-

рэс пуб лі кан ская пар тыя «Шын фейн» — 37. Для апош няй 

гэ та са мая вя лі кая коль касць крэс лаў у сва ёй гіс то рыі. 

Ана лі ты кі ка жуць аб «па лі тыч ным зем ля тру се», кі раў ніц-

тва пар тыі на зы вае зы ход да тэр мі но вых вы ба раў «рэ ва-

лю цы яй». Кі ру ю чая ця пер кан сер ва тыў ная пар тыя «Фі нэ 

гэл» мае ў ак ты ве 35 ман да таў, са сту піў шы сва ім га лоў-

ным са пер ні кам. Пар тыі «зя лё ных» да ста лі ся 12 мес цаў у 

пар ла мен це, лей ба рыс ты і са цы ял-дэ ма кра ты атры ма лі па 

шэсць ман да таў. Пер шае па ся джэн не пар ла мен та но ва-

га склі кан ня ад бу дзец ца 20 лю та га, удак лад ніў RTЕ. Для 

фар мі ра ван ня боль шас ці трэ ба не менш за 80 ман да таў. 

Пры гэ тым ана лі ты кі не ба чаць маг чы мас ці са ю за для 

лю бых дзвюх пар тый з лі ку лі да раў. У лю бым вы пад ку 

перагаворы мо гуць пра цяг вац ца не каль кі тыд няў. Па-

лі то ла гі асця рож на спа дзя юц ца, што па гад нен не бу дзе 

да сяг ну та хоць бы да на цы я наль на га свя та, Дня свя то га 

Па тры ка, 17 са ка ві ка.

Фі лі пі ны спы ня юць 
дзе ян не ва ен най да мо вы з ЗША

Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў Фі лі пін апа вяс ці ла ЗША 

аб ска са ван ні да мо вы аб за-

меж ных уз бро е ных сі лах. 

Пра гэ та на сва ёй ста рон цы 

ў «Тві тэры» па ве да міў на мес-

нік мі ніст ра за меж ных спраў 

Да до Дзю лай. Як ад зна чае вы дан не Mаnіlа Bullеtіn, па гад-

нен не спы ніць сваё дзе ян не праз 180 дзён з мо ман ту атры-

ман ня Ва шынг то нам да дзе на га ліс та. Да мо ва аб ста ту се 

за меж ных уз бро е ных сіл (Vіsіtіng Fоrсеs Аgrееmеnt) бы ла 

пад пі са на ў 1998 го дзе і рэ гу люе пра ві лы ўез ду і зна хо джан-

ня аме ры кан скіх вай скоў цаў на Фі лі пі нах, па да ючы так са ма 

юры дыч ную асно ву для пра вя дзен ня су мес ных ву чэн няў 

на тэ ры то рыі кра і ны. Аб ра шэн ні спы ніць дзе ян не па гад-

нення прэ зі дэнт Рад ры га Ду тэр тэ аб вяс ціў у сту дзе ні, пас ля 

ад мо вы Ва шынг то на вы даць ві зу фі лі пін ска му се на та ру 

Ра наль ду дэ ла Ро сэ. Та кі крок раз гля да ец ца прэ зі дэн там 

як умя шаль ніц тва ва ўнут ра ныя спра вы Ма ні лы.

У Ра сіі пе ра лі чаць бе лых мядз ве дзяў
Аб гэ тым па ве да мі ла прэс-служ ба Мінп ры ро ды РФ. «Та-

кім чы нам, упер шы ню ў гіс то рыі бу дуць атры ма ны са мыя 

поў ныя да дзе ныя аб ста не па пу ля цыі бе ла га мядз ве дзя 

на тэ ры то рыі на шай кра і ны», — рас тлу ма чы лі ў Мінп ры-

ро ды. Пла ну ец ца, што ў 2021 го дзе на ву коў цы пра вя дуць 

авія ўлік бе лых мядз ве дзяў у Чу коц кім і Ус ход не-Сі бір скім 

мо рах, у 2022-м — у мо ры Лап це вых і Кар скім мо ры, а ў 

2023-м — ва ўсход няй част цы Ба ран ца ва га мо ра і аква то-

рыі Зям лі Фран ца Іо сі фа. Фі нан са ваць пра ект мае на мер 

«Рас наф та». Увесь 2020 год бу дзе пры све ча ны пад рых-

тоў цы да маш таб ных да сле да ван няў. Пла ну ец ца рас пра-

ца ваць, за цвер дзіць і ўзгад ніць дэ та лё вы план ад па вед ных 

ра бот, пра вес ці трэ нін гі для ўдзель ні каў пра ек та, за ку піць 

аб ста ля ван не, а так са ма рас-

пра ца ваць ме та дыч ныя рэ ка-

мен да цыі па пад лі ку. У мі ніс-

тэр стве на га да лі, што ўсе тры 

па пу ля цыі бе ла га мядз ве дзя, 

якія зна хо дзяц ца ў Ра сіі, за не-

се ны ў Чыр во ную кні гу.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт доб ра ра зу мее, якая жорст кая 

сён ня кан ку рэн цыя на ін фар ма цый ным по-

лі. Бе ла русь з усіх ба коў пра ця тая роз ны мі 

ме дый ны мі па то ка мі, мно гія з якіх ад кры та 

дэ струк тыў ныя.

Больш за тое, на ня даў няй су стрэ чы 

з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным 

у Со чы Аляк сандр Лу ка шэн ка ў тым лі ку 

аб мяр коў ваў пуб лі ка цыі на бе ла рус кую тэ-

ма ты ку ў шэ ра гу ра сій скіх СМІ і Tеlеgrаm-

ка на лаў.

«І не трэ ба нас па раў ноў ваць з та кі мі 

дзяр жа ва мі, зда ец ца, як мы, — Швей ца-

ры яй, Аў стры яй і гэ так да лей, — бо гэ тыя 

дзяр жа вы іс ну юць у скла дзе ма гут на га, 

ве лі зар на га Еў ра пей ска га са ю за і заў сё ды 

аба пі ра юц ца на сва іх са юз ні каў. Пры нам-

сі, у спі ну ім не стра ля юць. Мы ж зна хо-

дзім ся ў та кім ста но ві шчы, што нам і 

ад са юз ні каў да ста ец ца, і ад са пер ні-

каў (ці во ра гаў, як мы на зы ва лі). І ў гэ тым 

пла не Бе ла русь пра стрэль ва ец ца з усіх 

ба коў», — рас ста віў кроп кі над «і» лі дар 

кра і ны.

У буй ных за меж ных СМІ ў ад но сі нах да 

на шай кра і ны час та з'яў ля юц ца ін сі ну а-

цыі, а ча сам і зу сім яў ныя хлус ня і па клёп. 

У та кіх ня прос тых умо вах, лі чыць Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, над звы чай важ на ўзяць 

і ўтры маць ува гу, але пры гэ тым не стра-

ціць да вер гле да чоў, чы та чоў і слу ха чоў. 

Не аб ход на сум лен на і аб' ек тыў на га ва рыць 

з аў ды то ры яй на зра зу ме лай мо ве.

«У нас гэ та га кры ху не ха пае. Ад роз-

нен не на шых срод каў ма са вай ін фар-

ма цыі — аша лам ляль нае ад роз нен не 

на на шу ка рысць — у тым, што мы на-

шмат больш сум лен ныя. Бе ла рус кія СМІ 

аб са лют на праў дзі ва вы кла да юць тую ці 

ін шую тэ му аль бо ін фар ма цыю», — аца ніў 

Прэ зі дэнт.

БОЛЬШ АНА ЛІ ТЫ КІ
Не сак рэт, што кі раў нік дзяр жа вы аса-

біс та ўваж лі ва со чыць за бе ла рус кай ме-

дый най пра дук цы яй. Пры гэ тым Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што ін тэр нэт не здо-

лее пе ра цяг нуць аб са лют ную боль шасць 

аў ды то рыі ў ан лайн.

«Ка неш не, апош нім ча сам ін тэр нэт усё 

больш і больш за ва ёў вае сваю пра сто ру. 

Няхай гэ та бу дзе на да дзе ным эта пе як 

да да так да тра ды цый ных СМІ. Мо жа, яны 

ўжо дзесь ці ўпо ра вень вый шлі, кры ху на-

пе рад па не ка то рых кі рун ках, але тра ды-

цый ныя срод кі ма са вай ін фар ма цыі бу дуць 

заў сё ды. На на він ку заў сё ды кі да юц ца, 

асаб лі ва мо ладзь. Прой дзе час, усё гэ та 

схлы не, за ста нец ца на сур' ёз ным уз роў-

ні», — мяр куе кі раў нік кра і ны.

Па яго сло вах, та ле на ві ты жур на ліст 

мо жа і па ві нен быць лі да рам гра мад скай 

дум кі. Сён ня аб ліч ча лю бо га СМІ па він-

на вы зна чаць аў тар ская жур на ліс ты ка. 

А срод кам ма са вай ін фар ма цыі не аб ход-

ныя но выя асо бы, ці ка выя пер са на ліі, ці ка-

выя тэ мы. Пры гэ тым Прэ зі дэнт за ўва жыў, 

што час та ў эфі ры не ха пае васт ры ні і апе-

ра тыў нас ці.

Та му ад тэ ле ба чан ня Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ча кае ады хо ду ад за меж ных 

плат фор маў, бо да лё ка не ўсё, што там 

ёсць, доб рай якас ці, а Бе ла ру сі трэ ба 

больш улас най тэ ле пра дук цыі. Дру ка ва-

ным СМІ, каб утры мац ца на пла ве ў су-

час ным ліч ба вым све це, Прэ зі дэнт па ра іў 

ак тыў на зай мац ца ана лі ты кай.

«Ка неш не, мы заў сё ды бы лі і бу дзем 

аб' ек тыў ныя. Але на шы на ві ны, на ша 

сум лен ная па зі цыя па він ны быць да не-

се ныя да кож на га і па чу тыя ўсі мі. Нам 

уво гу ле са ро мец ца ня ма ча го (а ў нас 

ча сам гэ та бы вае). Мы пра цу ем на сваю 

кра і ну і свой на род. Дзя ка ваць бо гу, мы 

ўжо ады шлі ад та го, што бы ло ў ся рэ дзі-

не 90-х, пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю-

за, ка лі жур на ліс ты ўсе бы лі «на шы», «не 

на шы». Вы ўжо на роў ных з імі кан ку ры-

ру е це, у вас ужо ка мя ні так не кі нуць», — 

звяр нуў ся да кі раў ні коў СМІ Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«НА ШЫ НА ВІ НЫ, НА ША СУМ ЛЕН НАЯ 
ПА ЗІ ЦЫЯ ПА ВІН НЫ БЫЦЬ ДА НЕ СЕ НЫЯ 

ДА КОЖ НА ГА І ПА ЧУ ТЫЯ ЎСІ МІ»

«Кі тай цы па він ны 
ве даць, 

што бе ла ру сы — 
стой кія і на дзей ныя 
лю дзі і са праўд ныя 

сяб ры»
Якія за да чы Прэ зі дэнт па ста віў 
пе рад но вым па слом у Кі таі
Кі раў нік дзяр жа вы за ўва жыў, 

што з дып ла ма тыч най мі сі яй па сол 

едзе ў ня прос ты пе ры яд. 

«І спра ва не толь кі ў тым, што ві рус 

там, — свет пе ра жы ваў і больш 

скла да ныя аб ста ві ны. Спра ва ў тым, 

што ў су вя зі з гэ тым ка ра на ві ру сам 

па чы на юц ца роз ныя ўкі ды ў 

ме дый ную пра сто ру, фэй ка выя 

на ві ны і гэ так да лей. Кі тай цы 

па він ны ве даць, што бе ла ру сы — 

стой кія і на дзей ныя лю дзі 

і са праўд ныя сяб ры», — 

пад крэс ліў кі раў нік кра і ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што кі тай-

скі бок доб ра ўспры няў пры зна чэн не Мі ка-

лая Снап ко ва па слом.

«Прэ зі дэнт да ру чыў на мес цы комп лекс-

на, зы хо дзя чы з бя гу чых умоў, аб мер ка ван-

няў з кі тай скі мі парт нё ра мі, раз гле дзець кі-

рун кі, кан крэ ты ку і са мае га лоў нае — тое, 

як рэа лі за ваць рост эка на міч на га па тэн цыя-

лу су пра цоў ніц тва па між дзвю ма кра і на мі. 

Мэта — эка на міч ны рост на шай кра і ны», — 

рас ка заў Мі ка лай Снап коў жур на ліс там 

пасля су стрэ чы з кі раў ні ком дзяр жа вы.

На пер шым мес цы ся род за дач бе ла рус-

ка га па соль ства ў КНР — экс парт бе ла рус-

кай пра дук цыі і ра зум ны ім парт, асаб лі ва 

да тыч на пра меж ка вых та ва раў.

«Пра меж ка выя та ва ры да юць нам іс тот-

ную эка но мію ў ад но сі нах да ана ла гіч ных 

та ва раў та кой жа якас ці, якія па стаў ля юц ца 

з Ра сій скай Фе дэ ра цыі і Еў ра пей ска га са-

ю за, — рас тлу ма чыў Мі ка лай Снап коў. — 

Та кая эка но мія, па раз лі ках Мі ніс тэр ства 

эка но мі кі, у год скла дае 400 міль ё наў до-

ла раў. Як вы ра зу ме е це, гэ та ўплы вае на 

рост да баў ле на га кош ту і, ад па вед на, рост 

ВУП. Раз мо ва пра тое, што трэ ба пісь мен на 

пра ца ваць з кам плек ту ю чы мі, якія па стаў ля-

юц ца на на шы прад пры ем ствы».

Вяр та ю чы ся да ба за ва га па тра ба ван ня 

кі раў ні ка дзяр жа вы — на рошч ван ня бе ла-

рус ка га экс пар ту ў Кі тай, па сол ад зна чыў, 

што Бе ла русь — экс пар та а ры ен та ва ная 

кра і на, а Кі тай — не вы чар паль ны ры нак, 

які рас це.

«Мы ма ем і ганд лё выя бар' е ры, і мыт ныя 

бар' е ры, і не да стат ко вы ўзро вень вы твор-

час ці для па стаў кі за па тра ба ва ных кі тай скім 

рын кам та ва раў. Усё гэ та трэ ба яшчэ раз 

пра ана лі за ваць у прак ты кап ры мя няль ным 

ха рак та ры і да ла жыць Прэ зі дэн ту з вы ха-

дам на ад па вед ныя яго да ру чэн ні кан крэт-

ным асо бам», — да даў ён.

Мі ка лай Снап коў не стаў на зы ваць кан-

крэт ную да ту свай го ад' ез ду, але ска заў, 

што гэ та ад бу дзец ца хут ка.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

 Да рэ чы
Згод на з ін фар ма цы яй прэс-служ бы 

Прэ зі дэн та, на па ча так го да ў на шай 

кра і не за рэ гіст ра ва на 1614 дру ка ва ных 

срод каў ма са вай ін фар ма цыі, 9 ін фар-

ма генц тваў, 20 сет ка вых вы дан няў, 270 

тэ ле ра дыё вя шчаль ных СМІ. Акра мя та-

го, на тэ ры то рыі кра і ны рас паў сюдж-

ва ец ца больш за 270 за меж ных тэ ле-

пра грам і ка ля трох ты сяч за меж ных 

дру ка ва ных СМІ.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

У тэму
Мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк-

сандр Кар лю ке віч па ве да міў жур на-

ліс там, што па стаў ле ныя Прэ зі дэн там 

на на ра дзе (яна, між ін шым, доў жы ла-

ся больш за тры га дзі ны) кан крэт ныя 

за да чы ў боль шай сту пе ні да ты чы лі ся 

якас ці ме ды яп ра дук ту. У пры ват нас ці, 

у Бе ла ру сі пла ну ец ца ства рэн не ай-

чын на га ме ды я вы мя раль ні ка, які мае 

па чаць пра ца ваць ужо сё ле та і бу дзе 

вы ра шаць за да чы для ўся го рын ку тэ-

ле ві зій най рэ кла мы, і на він на га тэ ле-

ві зій на га ка на ла.

«Без умоў на, іш ла гу тар ка аб тым, 

што сён няш ні па ра дак дня на ста рон-

ках га зет, элект рон ных срод каў ма-

са вай ін фар ма цыі му сіць ад па вя даць 

за да чам, якія кра і на бу дзе вы ра шаць 

сё ле та», — да даў мі ністр.


