
2 16 лютага 2019 г.НАДЗЁННАЕ

У Іс па ніі пры зна чы лі па за чар го выя 
пар ла менц кія вы ба ры

Па за чар го выя ўсе агуль ныя вы ба ры 

прой дуць у Іс па ніі 28 кра са ві ка. Пра 

гэ та па вы ні ках эк стран на га па ся джэн-

ня Са ве та Мі ніст раў аб вяс ціў кі раў нік 

ура да. Пед ра Сан чэс рас тлу ма чыў 

ра шэн не не маг чы мас цю да лей шай 

ра бо ты са цы я ліс тыч на га ўра да пас ля 

та го, як у се ра ду ніж няя па ла та пар-

ла мен та не пад тры ма ла пра па на ва ны 

яго ка бі не там пра ект дзярж бюд жэ ту 

на бя гу чы год. Яго ад хі лі ў 191 з 350 пар ла мен та ры яў.

Пед ра Сан чэс раз ліч ваў на га ла сы ка та лон скіх пар тый, 

якія вы сту па юць за не за леж насць рэ гі ё на, але тыя не пад-

тры ма лі яго, па коль кі ты дзень та му прэм' ер-мі ністр спы ніў 

дыя лог пра са ма вы зна чэн не Ка та ло ніі. «Мы га то выя вес ці 

дыя лог, пе ра га во ры і зна хо дзіць ра шэн ні, але ў рам ках 

Кан сты ту цыі і пра ва во га по ля. Па-за Кан сты ту цы яй ні пра 

што не мо жа быць і га вор кі», — рас тлу ма чыў ён сваю ад-

мо ву ад дыя ло гу з се па ра тыс та мі. Вы сту па ю чы пе рад жур-

на ліс та мі ў рэ зі дэн цыі ўра да — па ла цы Манк лоа, — Сан чэс 

па цвер дзіў, што пар ла мент бу дзе рас пу шча ны 5 са ка ві ка. 

Ён за клі каў гра ма дзян Іс па ніі зра біць у хо дзе бу ду ча га 

га ла са ван ня пра віль ны вы бар. Па пла не пар ла менц кія 

вы ба ры ў Іс па ніі па він ны бы лі ад быц ца ў 2020 го дзе.

Ін дый скія сі ла ві кі атры ма лі поў ную сва бо ду 
дзе ян няў для ба раць бы з тэ ра рыз мам

Прэм' ер-мі ністр Ін дыі На рэнд ра 

Мо дзі за явіў, што сі лы бяс пе кі Ін-

дыі атры ма лі поў ную сва бо ду дзе-

ян няў для ба раць бы з тэ ра рыз мам 

пас ля на па ду на ва ен ны кан вой 

у акру зе Пуль ва ма, па ве дам ляе 

га зе та Tіmеs оf Іndіа. Вы бух са ма-

роб най бом бы ў шта це Джа му і Каш мір у Ін дыі ада браў жыц ці 

45 ча ла век. Ад каз насць за на пад узя лі на ся бе тэ ра рыс ты 

з гру поў кі «Джа іш-е-Му ха мад». «Мы пе ра мо жам тэ ра рызм. 

Сі лам бяс пе кі да дзе на поў ная сва бо да дзе ян няў», — пры-

во дзіць Tіmеs оf Іndіа сло вы Мо дзі. На яго дум ку, су сед ні 

Па кі стан, які пе ра жы вае сур' ёз ны эка на міч ны кры зіс, хо ча 

раз бу рыць Ін дыю та кі мі тра ге ды я мі, ад нак «іх пла ны ні ко лі не 

ажыц ця вяц ца». Ра ней МЗС Па кі ста на за явіў, што ра шу ча ад-

хі ляе спро бы звя заць Іс ла ма бад з тэ рак там без яко га-не будзь 

рас сле да ван ня. Тэ ле ка нал NDTV, у сваю чар гу, па ве да міў, 

што ў шэ ра гу ра ё наў Джа му і Каш мір увя лі ка мен данц кую 

га дзі ну з-за пра тэс таў, якія прай шлі ў шта це пас ля тэ рак та. 

Прэм' ер ад зна чыў, што ра зу мее не за да во ле насць на ро да, 

які вы сту піў з кры ты кай ула ды, пры гэ тым за пэў ніў, што ўсе 

да тыч ныя да ар га ні за цыі гэ та га тэ рак та бу дуць па ка ра ныя.

У Маск ве за кры юць маў за лей
Зна ка вы аб' ект — Маў за лей 

Ула дзі мі ра Ле ні на на Крас най 

пло шчы ў ра сій скай ста лі цы — 

за кры ец ца амаль на два ме ся цы 

для пра вя дзен ня пра фі лак тыч ных 

ра бот. Пра гэ та па ве да міў «Ін тэр-

факс» са спа сыл кай на Фе дэ раль-

ную служ бу ахо вы (ФСА). Як рас тлу ма чы лі ў ФСА, маў за лей 

бу дзе за кры ты для на вед валь ні каў з 18 лю та га да 16 кра са-

ві ка. Пла на вая пра фі лак ты ка ў ім звы чай на пра во дзіц ца раз 

на два га ды. Апош ні раз маў за лей за кры ва лі ў 2017-м. Та ды 

пра во дзі лі ся пра фі лак тыч ныя ра бо ты, звя за ныя з «за бес-

пя чэн нем за ха ва нас ці за баль за ма ва на га це ла» пра ва ды ра 

су свет най рэ ва лю цыі, рас тлу ма чы ла «Ін тэр фак су» кры ні ца, 

па ін фар ма ва ная аб пра вя дзен ні ра бот.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Ра сіі 

аб мер ка ва лі су пра цоў ніц тва 

ў сфе ры аду ка цыі, спор ту 

і куль ту ры.

Пе ра няць най леп шае
Пля цоў кай для грун тоў най раз-

мо вы на гэ тыя тэ мы стаў аду ка цый-

ны цэнтр «Сі ры ус» у Со чы. Мэ та-

вае пры зна чэн не цэнт ра — ран няе 

вы яў лен не, раз віц цё і да лей шая 

пра фе сій ная пад трым ка адо ра-

ных дзя цей, якія пра яві лі вы дат-

ныя здоль нас ці ў га лі не мас тац тва, 

спор ту, пры ро да знаў чых на ву ко-

вых дыс цып лін, а так са ма да бі лі ся 

пос пе ху ў тэх ніч най твор час ці.

Кі раў ні кі дзяр жаў азна ё мі лі ся 

з апош ні мі да сяг нен ня мі і маг чы-

мас ця мі «Сі ры у са», на ве да лі на ву-

чаль ныя аў ды то рыі, агле дзе лі экс-

па зі цыю твор чых ра бот, па гу та ры лі 

з вы ха ван ца мі цэнт ра, ся род якіх 

ёсць гра ма дзя не Бе ла ру сі.

Пас ля су мес на га агля ду аду ка-

цый на га цэнт ра і су стрэ чы з яго 

вы ха ван ца мі кі раў ні кі дзяр жаў пра-

вя лі ра бо чую су стрэ чу з удзе лам 

про філь ных мі ніст раў, якія ку ры ру-

юць куль ту ру, аду ка цыю і спорт.

«Сён ня мы ўжо га то вы ад крыць 

тэх на парк па пры кла дзе «Сі ры у-

са», — за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Во пыт 

«Сі ры у са» для нас вель мі важ ны 

па ад бо ры. І зра зу ме ла, па пра гра-

мах, па на ву чан ні, па пра жы ван ні 

для ма ла дых лю дзей. Ра сія прай-

шла вель мі ці ка вы і важ ны для нас 

шлях, якім мы ска рыс та ем ся. Мы 

па він ны ўзяць і ска пі ра ваць усё, 

што тут най леп шае».

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 

па жа дан не, каб та ле на ві тыя ма ла-

дыя лю дзі не з'яз джа лі за мя жу, 

а за ста ва лі ся ў ся бе на ра дзі ме. 

Ён у цэ лым ад зна чыў, што ў бе-

ла рус ка-ра сій скіх ад но сі нах час та 

на пер шы план вы хо дзяць пы тан ні 

ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў-

ніц тва, а гу ма ні тар ная сфе ра за-

ста ец ца кры ху ўба ку. «Але гэ та не 

зна чыць, што ў нас ня ма цес ных 

ад но сін у гэ тай сфе ры», — за ўва-

жыў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што бе ла-

ру сы і ра сі я не ак тыў на ўдзель ні ча-

юць у роз ных куль тур ных, спар тыў-

ных і ін шых ме ра пры ем ствах, якія 

пра вод зяц ца на тэ ры то рыі дзвюх 

кра ін.

Ва кан сіі для ра сі ян
Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 

за ці каў ле насць у пад трым цы Ра сіі 

для раз віц ця ў Бе ла ру сі не ка то рых 

ві даў спор ту. Ад па вед ную прось бу 

ён агу чыў на пры кла дзе фі гур на га 

ка тан ня, ад зна чыў шы, што ўсе ба-

зы і асноў ныя шко лы ў ча сы СССР 

бы лі ме на ві та на тэ ры то рыі Ра сіі. 

Ця пер яны не толь кі атры ма лі да-

лей шае раз віц цё, але і пе ра сяг ну лі 

ра ней шы ўзро вень. «У Ра сіі лі шак 

ка лі не трэ не раў, то спарт сме наў 

дак лад на», — ад зна чыў кі раў нік 

бе ла рус кай дзяр жа вы.

Ён звяр нуў ува гу, што мно гія та-

ле на ві тыя спарт сме ны, якія ў Ра сіі 

на на цы я наль ным уз роў ні зай ма-

юць мес цы па-за пры за вой трой-

кай, не ма юць маг чы мас ці ўдзель ні-

чаць у між на род ных спа бор ніц твах. 

«Па коль кі ў нас ва кан сій у Бе ла-

ру сі да стат ко ва, маг лі б гэ тыя ра-

бя ты вы сту паць і за Бе ла русь», — 

вы ка заў мер ка ван не Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Тое ж са мае і па трэ не рах. Мы 

да ём да стат ко ва лё ду, ка лі ка заць 

пра фі гур нае ка тан не, — да даў бе-

ла рус кі лі дар. — Ня дрэн на бы ло б, 

ка лі б ра сі я не па дзя лі лі ся та лен та-

мі, каб пад няць гэ ты спорт на ад па-

вед ны ўзро вень».

Бе ла русь так са ма за ці каў ле на ў 

пад трым цы ра сій скіх спе цы я ліс таў 

у раз віц ці фех та ван ня.

Сіс тэ ма на ла джа на
«Што да ты чыц ца ін шых на прам-

каў — мас тац тва, на ву кі і ін ша га, —

там яны (бе ла ру сы і ра сі я не. — 

Заўв. Бел ТА) пра тап та лі ад но да 

ад на го да ро гу», — упэў не ны Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

У цэ лым ён пад крэс ліў, што на 

вы со кім уз роў ні бы ло вы ра ша на 

ад даць ува гу пы тан ням су пра-

цоў ніц тва ў гу ма ні тар най сфе ры. 

«Знач на больш ро біц ца ў рам ках 

на шых ад но сін, Са юз най дзяр жа-

вы, чым я як Прэ зі дэнт гэ та са бе 

ўяў ляў. Гэ та ра дуе, — па дзя ліў ся 

кі раў нік дзяр жа вы ўра жан ня мі ад 

пра ве дзе на га аб мер ка ван ня. — 

Ка лі слу ха еш мі ніст раў, вель мі 

пры ем на, што яны раз маў ля юць 

на ад ной мо ве. Я не маю на ўва зе 

рус кую мо ву (гэ та так са ма важ на). 

Яны ра зу ме юць ад но ад на го».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу, што ба кі на роз ных уз роў нях 

вы бу да ва лі доб рую сіс тэ му для раз-

віц ця ад но сін. Склад ні кі гэ тай сіс -

тэ мы — не толь кі су стрэ чы на 

ўзроў ні кі раў ні коў дзяр жаў і ўра даў, 

але і цес ныя кан так ты мі ніс тэр стваў 

у роз ных сфе рах. «На рэ гі я наль ным 

уз роў ні пра во дзіц ца Фо рум рэ гі ё-

наў, і эфект ка ла саль ны», — ад зна-

чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт Ра сіі так са ма пад-

крэс ліў важ насць су пра цоў ніц тва 

ў гу ма ні тар най сфе ры, якая з'яў ля-

ец ца пад мур кам і ас но вай раз віц-

ця лю бо га гра мад ства. «Усё, што 

ро біц ца ў гэ тай сфе ры, на кі ра ва на 

на ча ла ве ка. Гэ та ўма ца ван не ча-

ла ве ча га па тэн цы я лу. Без гэ та га 

не маг чы ма вы ра шаць ні я кія ін шыя 

за да чы, та му сён няш няя су стрэ ча 

мае вель мі важ нае зна чэн не», — 

ска заў ён. Ула дзі мір Пу цін пра па-

на ваў пра вес ці су мес ныя ка ле гіі 

бе ла рус кіх і ра сій скіх ве дам стваў, 

якія ку ры ру юць гу ма ні тар ныя сфе-

ры су пра цоў ніц тва, і вы зна чыць 

пла ны су мес най ра бо ты на най-

блі жэй шую і ся рэд не тэр мі но вую 

перс пек ты вы.

Су ве рэ ні тэт — 
не прад мет ганд лю

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур-

на ліс таў, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад крэс ліў, што тэ ма су ве рэ ні тэ ту 

не ста іць і ні ко лі не бу дзе ста яць у 

па рад ку дня ўза е ма ад но сін дзвюх 

дзяр жаў.

«На вош та нам уз ні маць пы тан ні 

су ве рэ ні тэ ту Бе ла ру сі і Ра сіі? Гэ та 

іко на, гэ та свя тое, — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ня ма ў 

нас праб ле мы су ве рэ ні тэ ту (у ад но-

сі нах дзвюх кра ін. — Заўв. Бел ТА). 

Мы на ват у гэ тым кан тэкс це не аб-

мяр коў ва ем гэ тыя праб ле мы».

Бе ла рус кі лі дар за ўва жыў: ба кі 

зы хо дзяць з та го, што сён ня ёсць 

дзве дзяр жа вы. «Вы ве да е це, як 

яны ўтва ры лі ся. Не мы бы лі іні цы я-

 та ра мі з Прэ зі дэн там (Ула дзі мі рам 

Пу ці ным. — Заўв. Бел ТА) раз ва лу 

той дзяр жа вы (раз мо ва пра СССР. —

За ўв. БелТА). У нас ад ноль ка вая 

па зі цыя па гэ тым пы тан ні», — ска-

заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў якас-

ці па цвяр джэн ня іс ну ю чых цес ных 

ад но сін па між Бе ла рус сю і Ра сі яй 

пры вёў за явы, якія пра гу ча лі на су-

стрэ чы з вус наў га лі но вых мі ніст-

раў куль ту ры, спор ту і аду ка цыі. 

«Мы на огул не ра зы шлі ся, — пад-

крэс ліў ён. — Ка лі ўзяць Укра і ну, 

так са ма сла вян скую дзяр жа ву, які 

ве лі зар ны раз рыў за не каль кі га-

доў утва рыў ся! А мы раз маў ля ем 

на ад ной мо ве і ра зу ме ем ад ноль-

ка ва праб ле мы».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, ёсць і 

вы ні кі су пра цоў ніц тва. «Та му спра-

ва тут не ў су ве рэ ні тэ це. Я вам 

вы ка жу сваё мер ка ван не. Ду маю, 

мой ка ле га і мой ся бар зго дзіц-

ца з гэ тым. Мы га то вы на столь кі 

іс ці да лё ка ў яд нан ні, аб' яд нан ні 

на шых на ма ган няў дзяр жаў і на-

ро даў, на коль кі вы га то вы. Мы і 

заўт ра мо жам аб' яд нац ца. У нас 

праб лем ня ма. Але ці га то вы вы 

(ра сі я не і бе ла ру сы) на гэ та — пы-

тан не. Та му гэ та вам трэ ба ад ра-

са ваць пы тан не да ся бе. На коль кі 

вы га то вы, на столь кі мы і бу дзем 

вы кон ваць ва шу во лю. А ка лі не 

га то вы, якая б ні бы ла ма гут ная і 

вя лі кая Ра сія, яна сён ня не ў ста не 

на вя заць ка мусь ці во лю», — за явіў 

бе ла рус кі лі дар.

Све жы по гляд 
на Са юз ны да га вор

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў 

жур на ліс там, што тэ ма пад атко ва-

га ма неў ру пад час су стрэч у Со чы 

не аб мяр коў ва ла ся. Ра зам з тым 

ён ад зна чыў, што да гэ тай тэ мы 

ў бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сі нах 

ба кі яшчэ па ды дуць. «Да пад атко-

ва га ма неў ру мы па ды дзем, але 

акра мя пад атко ва га ма неў ру ў нас 

яшчэ шмат праб лем, якія, акра мя 

нас, ні хто не вы ра шыць. Пры нам-

сі, штур шок да гэ та га мы па він ны 

бы лі даць. І мы гэ та ро бім», — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт на га даў, што ў хо дзе 

пе рад на ва год ніх су стрэч з ра сій скім 

ка ле гам бы ла да сяг ну та да моў ле-

насць пра вес ці рэ ві зію ад но сін 

дзвюх кра ін, пры чым па чаць зні зу з 

пы тан няў роз ных на прам каў су пра-

цоў ніц тва. «Сён ня пад верг ну ла ся 

рэ ві зіі на ша су пра цоў ніц тва ў гу ма-

ні тар най сфе ры. Та му што мы аб-

дзя лі лі гэ тыя сфе ры сва ёй ува гай. 

Усё больш га во рым аб фі нан сах, 

эка но мі цы, пра мыс ло вас ці, аб па-

стаў ках, экс пар це і ім пар це і менш 

зай ма лі ся пы тан ня мі гу ма ні тар на га 

су пра цоў ніц тва. А без гэ та га ча ла-

век на огул не мо жа жыць. І праб ле-

мы, якія трэ ба вы ра шаць, вы ра шац-

ца не бу дуць», — за ўва жыў кі раў нік 

бе ла рус кай дзяр жа вы.

Ра ней у Со чы ад бы ла ся су стрэ-

ча з удзе лам чле наў ура да, якія ку-

ры ру юць эка на міч ны блок і фі нан-

сы. «Яны ад но з ад ным, гле дзя чы ў 

во чы, аб мяр коў ва лі праб ле мы. За-

тым мы», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён так са ма рас ка заў аб да сяг-

ну тай ра ней да моў ле нас ці з Ула-

дзі мі рам Пу ці ным па гля дзець і на 

раз віц цё ад но сін у рам ках Са юз най 

дзяр жа вы, у тым лі ку на Са юз ны да-

га вор, што не вы ка на на за мі ну лыя 

га ды. «Мы шчы ра адзін ад на му га-

во рым пра тое, што мы ж не веч ныя. 

Мы ка лісь ці сы дзем. Што па кі нем 

на шым дзе цям? Як яны пра цяг нуць 

на шу па лі ты ку? Гэ та так са ма нас як 

па лі ты каў не мо жа не хва ля ваць», — 

ска заў Прэ зі дэнт.

Ула дзі мір Пу цін за явіў жур на-

ліс там, што за стаў ся за да во ле ны 

пе ра га во ра мі з бе ла рус кім ка ле-

гам. «Мне зда ец ца, ра бо та ў нас 

атры ма ла ся», — ска заў ён. Ула дзі-

мір Пу цін ад зна чыў, што за пра сіў 

бе ла рус ка га лі да ра ў Со чы і для 

пе ра га во раў, і для та го, каб даць 

яму «маг чы масць кры ху ад па чыць, 

па ка тац ца (на лы жах) на схі лах і, 

мо жа быць, па гу ляць у ха кей».

Ра сій скі лі дар так са ма на га даў, 

што ў снеж ні 2019 го да спаў ня ец ца 

20 га доў Са юз на му да га во ру. «Мы 

да мо ві лі ся з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі, 

што пра ана лі зу ем усё, што бы ло 

зроб ле на ў апош ні час. Зве рым 

га дзін ні кі па гэ тым ін тэ гра цый ным 

па рад ку дня, ма ю чы на ўва зе на ват 

тую ака ліч насць, што па ра лель на 

раз ві ва юц ца і ін шыя ін тэ гра цый ныя 

пра цэ сы, у тым лі ку і ЕА ЭС», — ад-

зна чыў ён.

«Мы па він ны па гля дзець: дзе 

мы на пе ра дзе, дзе трош кі ад ста ём 

ад та го, што ад бы ва ец ца ў рам ках 

ЕА ЭС», — ска заў Ула дзі мір Пу цін, 

ад зна чыў шы, што ў асно ву гэ та га 

ін тэ гра цый на га аб' яд нан ня ляг лі ме-

на ві та тыя да моў ле нас ці, якія бы лі ў 

асно ве Са юз най дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка-

ваў Ула дзі мі ру Пу ці ну за за пра шэн-

не на су стрэ чу з удзе лам прэ зі дэн-

таў Іра на і Тур цыі, якія днём ра ней 

у Со чы пры ма лі ўдзел у трох ба-

ко вым са мі це па Сі рыі. «Бы ло ка-

рыс на па пры сут ні чаць на су стрэ чы 

прэ зі дэн таў. Амаль увесь па ра дак 

між на род ных ад но сін па гля дзе лі, 

і кож ны прэ зі дэнт вы ка заў свой 

пункт гле джан ня», — ска заў ён.

Пас ля на ра ды ў аду ка цый ным 

цэнт ры «Сі ры ус» прэ зі дэн ты Ра сіі 

і Бе ла ру сі ра зам вый шлі на лёд, 

каб па гу ляць у ха кей на со чын скай 

арэ не «Шай ба».

Па вод ле Бел ТА.

НА ГУ МА НІ ТАР НАЙ ХВА ЛІ

 У тэ му
На су стрэ чы прэ зі дэн таў дзвюх кра ін Аляк санд ра Лу ка шэн кі і Ула-

дзі мі ра Пу ці на мі ністр спор ту Ра сіі Па вел Ка лаб коў за явіў, што бе-

ла рус кія фут ба ліс ты ў Ра сіі з на ступ на га се зо на не бу дуць лі чыц ца 

ле гі я не ра мі.

«Вель мі важ ны на пра мак — зблі жэн не ра сій ска га і бе ла рус ка га 

за ка на даў стваў з пунк ту гле джан ня за бес пя чэн ня роў ных пра воў 

ра сій скіх і бе ла рус кіх гра ма дзян. У мі ну лым го дзе мы ак тыў на па-

пра ца ва лі і за цвер дзі лі шэ раг за га даў па гуль ня вых ка манд ных ві дах 

спор ту. За раз бе ла рус кія спарт сме ны ка рыс та юц ца ты мі ж пра ва мі, 

што і ра сій скія, і на іх не бу дуць рас паў сюдж вац ца аб ме жа ван ні па 

ўдзе ле і на за яў ку на ўдзел у спа бор ніц твах. За раз бу дзе за цвер джа ны 

апош ні за гад па фут бо ле, і гэ та ўня суць у рэг ла мент ра сій ска га фут-

боль на га са ю за. І з на ступ на га се зо на спарт сме ны змо гуць пры маць 

удзел», — рас ка заў мі ністр.

Та кім чы нам, бе ла рус кія спарт сме ны не бу дуць у Ра сіі лі чыц ца ле-

гі я не ра мі, удак лад ніў Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін.


