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НАДЗЁННАЕ

16 лютага 2019 г.

НА ГУМАНІТАРНАЙ ХВАЛІ
Прэзідэнты Беларусі і Расіі
абмеркавалі супрацоўніцтва
ў сферы адукацыі, спорту
і культуры.

Пераняць найлепшае
Пляцоўкай для грунтоўнай размовы на гэтыя тэмы стаў адукацыйны цэнтр «Сірыус» у Сочы. Мэтавае прызначэнне цэнтра — ранняе
выяўленне, развіццё і далейшая
прафесійная падтрымка адораных дзяцей, якія праявілі выдатныя здольнасці ў галіне мастацтва,
спорту, прыродазнаўчых навуковых дысцыплін, а таксама дабіліся
поспеху ў тэхнічнай творчасці.
Кіраўнікі дзяржаў азнаёміліся
з апошнімі дасягненнямі і магчымасцямі «Сірыуса», наведалі навучальныя аўдыторыі, агледзелі экспазіцыю творчых работ, пагутарылі
з выхаванцамі цэнтра, сярод якіх
ёсць грамадзяне Беларусі.
Пасля сумеснага агляду адукацыйнага цэнтра і сустрэчы з яго
выхаванцамі кіраўнікі дзяржаў правялі рабочую сустрэчу з удзелам
профільных міністраў, якія курыруюць культуру, адукацыю і спорт.
«Сёння мы ўжо гатовы адкрыць
тэхнапарк па прыкладзе «Сірыуса», — заявіў Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка. — Вопыт
«Сірыуса» для нас вельмі важны
па адборы. І зразумела, па праграмах, па навучанні, па пражыванні
для маладых людзей. Расія прайшла вельмі цікавы і важны для нас
шлях, якім мы скарыстаемся. Мы
павінны ўзяць і скапіраваць усё,
што тут найлепшае».
Аляксандр Лукашэнка выказаў
пажаданне, каб таленавітыя маладыя людзі не з'язджалі за мяжу,
а заставаліся ў сябе на радзіме.
Ён у цэлым адзначыў, што ў беларуска-расійскіх адносінах часта
на першы план выходзяць пытанні
гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, а гуманітарная сфера застаецца крыху ўбаку. «Але гэта не
значыць, што ў нас няма цесных
адносін у гэтай сферы», — заўважыў беларускі лідар.
Прэзідэнт падкрэсліў, што беларусы і расіяне актыўна ўдзельнічаюць у розных культурных, спартыўных і іншых мерапрыемствах, якія
праводзяцца на тэрыторыі дзвюх
краін.

Вакансіі для расіян
Аляксандр Лукашэнка выказаў
зацікаўленасць у падтрымцы Расіі
для развіцця ў Беларусі некаторых
відаў спорту. Адпаведную просьбу
ён агучыў на прыкладзе фігурнага
катання, адзначыўшы, што ўсе базы і асноўныя школы ў часы СССР
былі менавіта на тэрыторыі Расіі.

Цяпер яны не толькі атрымалі далейшае развіццё, але і перасягнулі
ранейшы ўзровень. «У Расіі лішак
калі не трэнераў, то спартсменаў
дакладна», — адзначыў кіраўнік
беларускай дзяржавы.
Ён звярнуў увагу, што многія таленавітыя спартсмены, якія ў Расіі
на нацыянальным узроўні займаюць месцы па-за прызавой тройкай, не маюць магчымасці ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах.
«Паколькі ў нас вакансій у Беларусі дастаткова, маглі б гэтыя рабяты выступаць і за Беларусь», —
выказаў меркаванне Аляксандр
Лукашэнка.
«Тое ж самае і па трэнерах. Мы
даём дастаткова лёду, калі казаць
пра фігурнае катанне, — дадаў беларускі лідар. — Нядрэнна было б,
калі б расіяне падзяліліся талентамі, каб падняць гэты спорт на адпаведны ўзровень».
Беларусь таксама зацікаўлена ў
падтрымцы расійскіх спецыялістаў
у развіцці фехтавання.

Сістэма наладжана
«Што датычыцца іншых напрамкаў — мастацтва, навукі і іншага, —
там яны (беларусы і расіяне. —
Заўв. БелТА) пратапталі адно да
аднаго дарогу», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.
У цэлым ён падкрэсліў, што на
высокім узроўні было вырашана
ад даць ува гу пы тан ням су працоўніцтва ў гуманітарнай сферы.
«Значна больш робіцца ў рамках
нашых адносін, Саюзнай дзяржавы, чым я як Прэзідэнт гэта сабе
ўяўляў. Гэта радуе, — падзяліўся
кіраўнік дзяржавы ўражаннямі ад
праведзенага абмеркавання. —
Калі слу хаеш міністраў, вельмі
прыемна, што яны размаўляюць
на адной мове. Я не маю на ўвазе
рускую мову (гэта таксама важна).
Яны разумеюць адно аднаго».
Аляксандр Лукашэнка звярнуў
увагу, што бакі на розных узроўнях
выбудавалі добрую сістэму для развіцця адносін. Складнікі гэтай сістэмы — не толькі сустрэчы на
ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў,
але і цесныя кантакты міністэрстваў
у розных сферах. «На рэгіянальным
узроўні праводзіцца Форум рэгіёнаў, і эфект каласальны», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт Расіі таксама падкрэсліў важнасць супрацоўніцтва
ў гуманітарнай сферы, якая з'яўляецца падмуркам і асновай развіцця любога грамадства. «Усё, што
робіцца ў гэтай сферы, накіравана
на чалавека. Гэта ўмацаванне чалавечага патэнцыялу. Без гэтага
немагчыма вырашаць ніякія іншыя
задачы, таму сённяшняя сустрэча

мае вельмі важнае значэнне», —
сказаў ён. Уладзімір Пуцін прапанаваў правесці сумесныя калегіі
беларускіх і расійскіх ведамстваў,
якія курыруюць гуманітарныя сферы супрацоўніцтва, і вызначыць
планы сумеснай работы на найбліжэйшую і сярэднетэрміновую
перспектывы.

Суверэнітэт —
не прадмет гандлю
Адказваючы на пытанні журналіс таў, Аляксандр Лукашэнка
падкрэсліў, што тэма суверэнітэту
не стаіць і ніколі не будзе стаяць у
парадку дня ўзаемаадносін дзвюх
дзяржаў.
«Навошта нам узнімаць пытанні
суверэнітэту Беларусі і Расіі? Гэта
ікона, гэта святое, — падкрэсліў
Аляксандр Лукашэнка. — Няма ў
нас праблемы суверэнітэту (у адносінах дзвюх краін. — Заўв. БелТА).
Мы нават у гэтым кантэксце не абмяркоўваем гэтыя праблемы».
Беларускі лідар заўважыў: бакі
зыходзяць з таго, што сёння ёсць
дзве дзяржавы. «Вы ведаеце, як
яны ўтварыліся. Не мы былі ініцыятарамі з Прэзідэнтам (Уладзімірам
Пуціным. — Заўв. БелТА) развалу
той дзяржавы (размова пра СССР. —
Заўв. БелТА). У нас аднолькавая
пазіцыя па гэтым пытанні», — сказаў Прэзідэнт Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка ў якасці пацвярджэння існуючых цесных
адносін паміж Беларуссю і Расіяй
прывёў заявы, якія прагучалі на сустрэчы з вуснаў галіновых міністраў культуры, спорту і адукацыі.
«Мы наогул не разышліся, — падкрэсліў ён. — Калі ўзяць Украіну,
таксама славянскую дзяржаву, які
велізарны разрыў за некалькі гадоў утварыўся! А мы размаўляем
на адной мове і разумеем аднолькава праблемы».
Паводле слоў Прэзідэнта, ёсць і
вынікі супрацоўніцтва. «Таму справа тут не ў суверэнітэце. Я вам
выкажу сваё меркаванне. Думаю,
мой калега і мой сябар згодзіцца з гэтым. Мы гатовы настолькі
ісці далёка ў яднанні, аб'яднанні
нашых намаганняў дзяржаў і народаў, наколькі вы гатовы. Мы і
заўтра можам аб'яднацца. У нас
праблем няма. Але ці гатовы вы
(расіяне і беларусы) на гэта — пытанне. Таму гэта вам трэба адрасаваць пытанне да сябе. Наколькі
вы гатовы, настолькі мы і будзем
выконваць вашу волю. А калі не
гатовы, якая б ні была магутная і
вялікая Расія, яна сёння не ў стане
навязаць камусьці волю», — заявіў
беларускі лідар.

Свежы погляд
на Саюзны дагавор
Аляксандр Лукашэнка адказаў
журналістам, што тэма падатковага манеўру падчас сустрэч у Сочы
не абмяркоўвалася. Разам з тым
ён адзначыў, што да гэтай тэмы
ў беларуска-расійскіх адносінах
бакі яшчэ падыдуць. «Да падатковага манеўру мы падыдзем, але
акрамя падатковага манеўру ў нас
яшчэ шмат праблем, якія, акрамя
нас, ніхто не вырашыць. Прынамсі, штуршок да гэтага мы павінны
былі даць. І мы гэта робім», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт нагадаў, што ў ходзе
пераднавагодніх сустрэч з расійскім
калегам была дасягнута дамоўленасць правесці рэвізію адносін
дзвюх краін, прычым пачаць знізу з
пытанняў розных напрамкаў супрацоўніцтва. «Сёння падвергнулася
рэвізіі наша супрацоўніцтва ў гуманітарнай сферы. Таму што мы абдзялілі гэтыя сферы сваёй увагай.
Усё больш гаворым аб фінансах,
эканоміцы, прамысловасці, аб пастаўках, экспарце і імпарце і менш
займаліся пытаннямі гуманітарнага
супрацоўніцтва. А без гэтага чалавек наогул не можа жыць. І праблемы, якія трэба вырашаць, вырашацца не будуць», — заўважыў кіраўнік
беларускай дзяржавы.
Раней у Сочы адбылася сустрэча з удзелам членаў урада, якія курыруюць эканамічны блок і фінансы. «Яны адно з адным, гледзячы ў
вочы, абмяркоўвалі праблемы. Затым мы», — адзначыў Аляксандр
Лукашэнка.
Ён таксама расказаў аб дасягнутай раней дамоўленасці з Уладзімірам Пуціным паглядзець і на
развіццё адносін у рамках Саюзнай
дзяржавы, у тым ліку на Саюзны дагавор, што не выканана за мінулыя
гады. «Мы шчыра адзін аднаму гаворым пра тое, што мы ж не вечныя.
Мы калісьці сыдзем. Што пакінем

нашым дзецям? Як яны працягнуць
нашу палітыку? Гэта таксама нас як
палітыкаў не можа не хваляваць», —
сказаў Прэзідэнт.
Уладзімір Пуцін заявіў журналістам, што застаўся задаволены
перагаворамі з беларускім калегам. «Мне здаецца, работа ў нас
атрымалася», — сказаў ён. Уладзімір Пуцін адзначыў, што запрасіў
беларускага лідара ў Сочы і для
перагавораў, і для таго, каб даць
яму «магчымасць крыху адпачыць,
пакатацца (на лыжах) на схілах і,
можа быць, пагуляць у хакей».
Расійскі лідар таксама нагадаў,
што ў снежні 2019 года спаўняецца
20 гадоў Саюзнаму дагавору. «Мы
дамовіліся з Прэзідэнтам Беларусі,
што прааналізуем усё, што было
зроблена ў апошні час. Зверым
гадзіннікі па гэтым інтэграцыйным
парадку дня, маючы на ўвазе нават
тую акалічнасць, што паралельна
развіваюцца і іншыя інтэграцыйныя
працэсы, у тым ліку і ЕАЭС», — адзначыў ён.
«Мы павінны паглядзець: дзе
мы наперадзе, дзе трошкі адстаём
ад таго, што адбываецца ў рамках
ЕАЭС», — сказаў Уладзімір Пуцін,
адзначыўшы, што ў аснову гэтага
інтэграцыйнага аб'яднання ляглі менавіта тыя дамоўленасці, якія былі ў
аснове Саюзнай дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Уладзіміру Пуціну за запрашэнне на сустрэчу з удзелам прэзідэнтаў Ірана і Турцыі, якія днём раней
у Сочы прымалі ўдзел у трохбаковым саміце па Сірыі. «Было карысна папрысутнічаць на сустрэчы
прэзідэнтаў. Амаль увесь парадак
міжнародных адносін паглядзелі,
і кожны прэзідэнт выказаў свой
пункт гледжання», — сказаў ён.
Пасля нарады ў адукацыйным
цэнтры «Сірыус» прэзідэнты Расіі
і Беларусі разам выйшлі на лёд,
каб пагуляць у хакей на сочынскай
арэне «Шайба».
Паводле БелТА.

 У тэму
На сустрэчы прэзідэнтаў дзвюх краін Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна міністр спорту Расіі Павел Калабкоў заявіў, што беларускія футбалісты ў Расіі з наступнага сезона не будуць лічыцца
легіянерамі.
«Вельмі важны напрамак — збліжэнне расійскага і беларускага
заканадаўстваў з пункту гледжання забеспячэння роўных правоў
расійскіх і беларускіх грамадзян. У мінулым годзе мы актыўна папрацавалі і зацвердзілі шэраг загадаў па гульнявых камандных відах
спорту. Зараз беларускія спартсмены карыстаюцца тымі ж правамі,
што і расійскія, і на іх не будуць распаўсюджвацца абмежаванні па
ўдзеле і на заяўку на ўдзел у спаборніцтвах. Зараз будзе зацверджаны
апошні загад па футболе, і гэта ўнясуць у рэгламент расійскага футбольнага саюза. І з наступнага сезона спартсмены змогуць прымаць
удзел», — расказаў міністр.
Такім чынам, беларускія спартсмены не будуць у Расіі лічыцца легіянерамі, удакладніў Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
У Іспаніі прызначылі пазачарговыя
парламенцкія выбары
Пазачарговыя ўсеагульныя выбары
пройдуць у Іспаніі 28 красавіка. Пра
гэта па выніках экстраннага пасяджэння Савета Міністраў абвясціў кіраўнік
урада. Педра Санчэс рас тлумачыў
рашэнне немагчымасцю далейшай
работы сацыялістычнага ўрада пасля
таго, як у сераду ніжняя палата парламента не падтрымала прапанаваны
яго кабінетам праект дзяржбюджэту
на бягучы год. Яго адхіліў 191 з 350 парламентарыяў.
Педра Санчэс разлічваў на галасы каталонскіх партый,
якія выступаюць за незалежнасць рэгіёна, але тыя не падтрымалі яго, паколькі тыдзень таму прэм'ер-міністр спыніў
дыялог пра самавызначэнне Каталоніі. «Мы гатовыя весці
дыялог, перагаворы і знаходзіць рашэнні, але ў рамках
Канстытуцыі і прававога поля. Па-за Канстытуцыяй ні пра
што не можа быць і гаворкі», — растлумачыў ён сваю адмову ад дыялогу з сепаратыстамі. Выступаючы перад журналістамі ў рэзідэнцыі ўрада — палацы Манклоа, — Санчэс

пацвердзіў, што парламент будзе распушчаны 5 сакавіка.
Ён заклікаў грамадзян Іспаніі зрабіць у ходзе будучага
галасавання правільны выбар. Па плане парламенцкія
выбары ў Іспаніі павінны былі адбыцца ў 2020 годзе.

Індыйскія сілавікі атрымалі поўную свабоду
дзеянняў для барацьбы з тэрарызмам
Прэм'ер-міністр Індыі Нарэндра
Модзі заявіў, што сілы бяспекі Індыі атрымалі поўную свабоду дзеянняў для барацьбы з тэрарызмам
пасля нападу на ваенны канвой
у акрузе Пульвама, паведамляе
газета Tіmеs оf Іndіа. Выбух самаробнай бомбы ў штаце Джаму і Кашмір у Індыі адабраў жыцці
45 чалавек. Адказнасць за напад узялі на сябе тэрарысты
з групоўкі «Джаіш-е-Мухамад». «Мы пераможам тэрарызм.
Сілам бяспекі дадзена поўная свабода дзеянняў», — прыводзіць Tіmеs оf Іndіа словы Модзі. На яго думку, суседні
Пакістан, які перажывае сур'ёзны эканамічны крызіс, хоча
разбурыць Індыю такімі трагедыямі, аднак «іх планы ніколі не
ажыццявяцца». Раней МЗС Пакістана заявіў, што рашуча адхіляе спробы звязаць Ісламабад з тэрактам без якога-небудзь

расследавання. Тэлеканал NDTV, у сваю чаргу, паведаміў,
што ў шэрагу раёнаў Джаму і Кашмір увялі каменданцкую
гадзіну з-за пратэстаў, якія прайшлі ў штаце пасля тэракта.
Прэм'ер адзначыў, што разумее незадаволенасць народа,
які выступіў з крытыкай улады, пры гэтым запэўніў, што ўсе
датычныя да арганізацыі гэтага тэракта будуць пакараныя.

У Маскве закрыюць маўзалей
Знакавы аб'ект — Маўзалей
Уладзіміра Леніна на Краснай
плошчы ў расійскай сталіцы —
закрыецца амаль на два месяцы
для правядзення прафілактычных
работ. Пра гэта паведаміў «Інтэрфакс» са спасылкай на Федэральную службу аховы (ФСА). Як растлумачылі ў ФСА, маўзалей
будзе закрыты для наведвальнікаў з 18 лютага да 16 красавіка. Планавая прафілактыка ў ім звычайна праводзіцца раз
на два гады. Апошні раз маўзалей закрывалі ў 2017-м. Тады
праводзіліся прафілактычныя работы, звязаныя з «забеспячэннем захаванасці забальзамаванага цела» правадыра
сусветнай рэвалюцыі, растлумачыла «Інтэрфаксу» крыніца,
паінфармаваная аб правядзенні работ.

