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НАДЗЁННАЕ

24 кастрычніка 2019 г.

ВЫЗНАЧЫЦЬ АРЫЕНЦІРЫ
І РУХАЦЦА НАПЕРАД

Гэта ўжо не першы візіт Мігеля
Дыяса-Канеля ў Беларусь. У 2016
годзе, займаючы пасаду намесніка
старшыні Дзяржсавета і Савета міністраў, ён ужо наведваў нашу краіну і
пазнаёміўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Прэзідэнт Беларусі адзначыў,
што сачыў за падзеямі, якія апошнія
два з паловай дзесяцігоддзі адбываліся на Кубе, і добра быў знаёмы
з Фідэлем Кастра, аб сустрэчы з якім
захаваў прыемныя ўражанні.
У Беларусі ўважліва назіраюць
за рэфармаваннем эканамічнай і
палітычнай сістэмы на Кубе. «Мы
вельмі спадзяёмся, вельмі хочам,
каб Куба, рэвалюцыйная, трывалая, мужная, была заўсёды паспяховай, а кубінцы былі багатымі
людзьмі», — запэўніў Прэзідэнт.
Гіс то рыя бе ла рус ка-ку бін скіх
адносін мае трывалую базу. Таму Аляксандр Лукашэнка звярнуў
увагу кубінскага калегі, што не трэба нічога выдумляць, а неабходна
працягваць адносіны, выконваючы
дамоўленасці. Ён акцэнтаваў увагу, што эканомікі дзвюх дзяржаў
не канкурыруюць. У нас ёсць неабходнасць купляць тое, што ствараюць кубінцы, а ў іх — тое, што
вырабляюць у Беларусі. «Нам трэба сур'ёзна пагаварыць па гэтых
пытаннях, вызначыць арыенціры і
рухацца наперад», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Як адзначыў Прэзідэнт Кубы, новая сустрэча ў Мінску — яшчэ адна
магчымасць абмеркаваць мінулыя
дамоўленасці, развіваць эканамічнае, дыпламатычнае і гандлёвае
супрацоўніцтва. «Беларусь — гэта
адна з першых краін, якія я наведваю пасля майго выбрання на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Куба. Гэта
шмат гаворыць аб тым прыярытэце,
які мы надаём адносінам з вашай
краінай», — звярнуў увагу Мігель
Дыяс-Канель.

МІНСК І ГАВАНА:
НАДЗЕЙНЫЯ САЮЗНІКІ
Аляксандр Лукашэнка на перамовах у пашыраным складзе з
кубінскім калегам адзначыў, што
такі візіт падкрэслівае цікавасць
да нашай краіны як да надзейнага,
праверанага партнёра і сябра.
«Хачу вас запэўніць, што кубінскі бок ніколі не будзе расчараваны
супрацоўніцтвам з Беларуссю. Усё,
пра што мы з вамі сёння дамовімся, будзе няўхільна выконвацца.
Гавана з'яўляецца для нас надзейным саюзнікам у рэгіёне Лацінскай
Амерыкі. Нашы краіны аб'ядноўваюць агульныя пункты гледжання па
актуальных праблемах сучаснага
свету і канструктыўная сумесная
работа на розных міжнародных форумах», — падкрэсліў лідар Беларусі. Пры гэтым, адзначыў ён, Куба
заўсёды была і застаецца для нас
прыкладам мужнасці, стойкасці і
вернасці сваім ідэалам.
Аляксандр Лукашэнка паведаміў гасцям, што ў Мінску з вялікай
цікавасцю назіраюць за сістэмнымі палітычнымі пераўтварэннямі,
якія праводзяцца ў іх краіне пры
шырокай грамадскай падтрымцы.
Прэзідэнт Беларусі ўпэўнены: новая Канстытуцыя, якая зафіксавала дасягненні Кубінскай рэвалюцыі,
стане трывалай асновай устойлівага і дынамічнага развіцця дзяржавы
на доўгія гады.
Сярод перспек тыў беларускакубінскага супрацоўніцтва кіраўнік

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Фота БелТА.

АДДАНЫ СЯБАР
МУЖНАЙ КУБЫ

Мігель Марыа Дыяс-Канель Бермудэс наведаў учора
Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

дзяржавы адзначыў шэраг кірункаў. Традыцыйна важнай сферай
узаемадзеяння дзвюх краін з'яўляецца сельская гаспадарка. «Мы
гатовыя дзяліцца сваім перадавым
вопытам, ведамі і тэхналогіямі, якія
ўяўляюць для вас цікавасць. Гэта
ў аднолькавай ступені датычыцца
і прадукцыі сельскагаспадарчага
машынабудавання, якая яшчэ з
савецкіх часоў добра вядомая на
Востраве Свабоды», — нагадаў
Аляксандр Лукашэнка.
«Разумеючы важнасць беларускіх тавараў для Кубы, мы ў вельмі
няпростых для нас умовах вырашылі пытанне аб выдзяленні крэдытаў для фінансавання паставак
на максімальна выгадных умовах.
Гэта дазволіла нам рэалізаваць шэраг сумесных цікавых праектаў», —
сказаў Прэзідэнт Беларусі.
Паміж нашай краінай і Кубай ужо
адпрацаваны чарговыя кантракты
на суму больш за трыццаць мільёнаў еўра. Прычым не толькі ў галіне сельскай гаспадаркі: падпісана
пагадненне аб пастаўцы на Кубу
беларускіх станкоў, абмяркоўваецца магчымасць стварэння сумеснай
вытворчасці бытавой тэхнікі.
Даныя эканамічнай статыстыкі
сведчаць аб тым, што магчымасці гандлю Беларусі і Кубы выкарыстоўваюцца далёка не ў поўнай
меры. «Таму мы і прынялі з вамі
рашэнне, што на кароткую перспектыву да наступнага майго візіту
на Кубу, нашы прадстаўнікі ўрадаў
распрацуюць дарожную карту, план
дзеянняў», — расказаў Аляксандр
Лукашэнка.
Для далейшага ру ху наперад
маецца ўсё неабходнае: развітая
вытворчая база, перадавы вопыт,
тэхналогіі, а таксама палітычная
воля, паразуменне і падтрымка кіраўнікоў дзяржаў. «Упэўнены, што
вынікі перамоў у Мінску будуць
спрыяць развіццю разнапланавага беларуска-кубінскага дыялогу,
дазволяць дасягнуць прынцыповых
дамоўленасцяў аб нашым далейшым супрацоўніцтве», — канстатаваў беларускі лідар.
Мігель Дыяс-Канель запрасіў
Прэзідэнта Беларусі на Кубу для
да лей шых пе ра моў па ўза е мадзеянні. Ён адзначыў, што Востраў
Свабоды перажывае няпрос тыя
часы з-за ўзмацнення эканамічнай
блакады з боку ЗША. Таму лідар
Кубы падзякаваў нашай краіне за
падтрымку і ўключэнне гэтага пытання ў выступленне міністра замежных спраў Уладзіміра Макея на
74-й сесіі Генасамблеі ААН.

КРОК
ДА ПАГЛЫБЛЕННЯ
ПАРТНЁРСТВА
Падчас заявы для прадстаўнікоў СМІ па выніках пе ра моў
з Мігелем Дыясам-Канелем Аляк-

сандр Лукашэнка адзначыў: «Хацеў бы асабліва падкрэсліць: гэта
першы ў гісторыі нашых сучасных
двухбаковых адносін візіт кіраўніка
кубінскай дзяржавы ў Беларусь. Для
нас гэта важны крок у далейшым
паглыбленні стратэгічнага партнёрства паміж Мінскам і Гаванай,
пацвярджэнне таго, што вектар прыярытэтаў Кубы не зменіцца», — адзначыў Прэзідэнт Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што перамовы тры гады таму
дазволілі надаць адчувальны імпульс развіццю беларуска-кубінскіх
адносін, якія, зрэшты, і раней былі
ўзорнымі з пункту гледжання паразумення і ўзаемнага даверу.
«Сёння ўжо на вышэйшым узроўні мы абмеркавалі ўвесь комплекс
пытанняў нашага двухбаковага парадку дня і выпрацавалі адпаведныя рашэнні на перспектыву. Гэта
сустрэча пацвердзіла: у нашых краін
ёсць выразная палітычная воля працягваць канструктыўнае і ўзаемавыгаднае супрацоўніцтва, ажыццяўляць новыя сумесныя праекты на
карысць нашых народаў», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнты таксама адкрыта абмеркавалі сітуацыю ў свеце і ў рэгіёнах, пацвердзіўшы, што абедзве
краіны падзяляюць падыходы адна
адной па ключавых пытаннях глабальнага парадку дня. «Куба была
і застаецца для нас стратэгічным
партнёрам у Лацінскай Амерыцы
і Карыбскім басейне. Агульнасць
прынцыпаў знешняй палітыкі Мінска і Гаваны, такіх як раўнапраўе,
неўмяшанне ва ўнутраныя справы суверэнных дзяржаў, непрыманне сілавых метадаў вырашэння рознагалоссяў, дазваляе нам
канструк тыўна ўзаемадзейнічаць
на міжнародных пляцоўках. Пры
гэтым выдатныя палітычныя адносіны паміж нашымі краінамі дапаўняюць супрацоўніцтва ў сферах
адукацыі і навукі, якое дынамічна
развіваецца», — заявіў Аляксандр
Лукашэнка.
На яго думку, абедзве дзяржавы
надаюць прыярытэтнае значэнне
прасоўванню інфармацыйных тэхналогій. З улікам сур'ёзнай адміністрацыйнай базы, якая сфарміравана і паспяхова прымяняецца
ў Беларусі, прэзідэнты абмяняліся
думкамі аб магчымасцях перадачы
беларускага перадавога досведу
кубінскім сябрам.
«Мы дамовіліся і далей займацца мадэрнізацыяй і рамонтам сельгастэхнікі на Кубе. А яе нямала», —
паведаміў Аляксандр Лукашэнка.
За апошнія гады Беларусь і Куба
прапрацавалі новыя, цікавыя для
абодвух бакоў праекты. Гэта, напрыклад, устаноўка на Кубе станочнага абсталявання беларускай

вытворчасці, стварэнне сумеснай
вытворчасці бытавой тэхнікі. У гасцей ёсць намер развіваць электратранспарт. Кубінцы зацікавіліся
айчыннымі электробусамі. У галіне
аховы здароўя — перспектыўнае
супрацоўніцтва ў кардыялогіі, магчымае стварэнне ў Беларусі сумеснай клінікі. Нягледзячы на пэўныя палітычныя складанасці, Куба
штогод прымае мільёны турыстаў.
І тут яшчэ адзін магчымы вектар
партнёрства па абмене вопытам.
Інтарэсы Беларусі і Кубы супадаюць таксама ў навукова-тэхнічнай
сферы, сумесных даследаваннях,
біятэхналогіях, фармацэў тычнай
прамысловасці, інавацыях, адукацыі, спорце.
«У сваю чаргу наша краіна выкарыстоўвае перадавую і вядомую
ва ўсім свеце прадукцыю біяфармацэўтычнай галіны Кубы. Абмяркоўваецца магчымасць пашырэння наменклатуры лекавых сродкаў, якія
пастаўляюцца нам з Кубы, перадачы тэхналогій для іх вытворчасці на
беларускіх магутнасцях», — расказаў Прэзідэнт Беларусі.
«Мы выпрацавалі таксама сумесныя рашэнні, якія дадуць магчымасць у найбліжэйшай будучыні
вывесці аб'ёмы двухбаковага гандлю на ўзровень, належны стратэгічным партнёрам. І мы гэта можам
зрабіць. Толькі не трэба спасылацца
на аб'ектыўныя і суб'ектыўныя складанасці. Яны былі, ёсць і будуць заўсёды, і на Кубе, і ў Беларусі, і ў іншых
дзяржавах. Мы для таго і існуём, каб
пераадолець гэтыя складанасці.
Аб гэтым мы перадусім дамовіліся з
Прэзідэнтам Кубы», — канстатаваў
беларускі лідар.
Ён падзякаваў за запрашэнне
на Кубу і адзначыў, што прыедзе,
як толькі будзе выпрацавана карта
ўзаемадзеяння на кароткі тэрмін і
пачнецца яе выкананне.

РАЗАМ КРАІНЫ
МОГУЦЬ БОЛЬШ
Падчас афіцыйнага візіту прэзідэнты абедзвюх дзяржаў падпісалі
сумесную заяву, у якой адзначылі
адкрыты і канструк тыўны характар развіцця двухбаковых адносін,
пацвердзілі намер іх паглыблення.
У заяве таксама адзначаецца, што
бакі будуць падтрымліваць намаганні, накіраваныя на ўмацаванне
міжнароднага міру і стабільнасці,
і пад крэс лі ва ец ца вя лі кая важнасць да лей ша га раз віц ця па літыч на га дыя ло гу па між дзвю ма
краінамі.
Падпісаны і шэраг двухбаковых
дакументаў: мемарандум аб узаемаразуменні паміж двума міністэрствамі юстыцыі, праграма развіцця
супрацоўніцтва краін у сферы вышэйшай адукацыі на 2019—2021 гады, выканаўчая праграма беларуска-кубінскага навукова-тэхнічнага
і іна ва цый на га су пра цоў ніц тва
на 2020—2022 гады, пагадненне
паміж Беларускім тэлеграфным
агенцтвам і Лацінаамерыканскім
інфармацыйным агенцтвам аб абмене інфармацыяй.
Сустрэча завяршылася падарункамі. Аляксандр Лукашэнка ўручыў
кубінскаму калегу эксклюзіўны набор шакаладу і карціну «Малады
Хасэ Марці». Хасэ Марці, лідар
вызваленчага руху за суверэнітэт
Кубы, на радзіме лічыцца нацыянальным героем, «апосталам незалежнасці». Па традыцыі Прэзідэнт
Кубы пасадзіў дрэва на Алеі пачэсных гасцей на тэрыторыі Палаца
Незалежнасці.
Марыя ДАДАЛКА,
Варвара МАРОЗАВА.

РОДНАЯ
МОВА —
БЕЛАРУСКАЯ

Прэзідэнт прыняў удзел
у перапісе насельніцтва
Прэс-сакратар кіраўніка
дзяржавы Наталля
Эйсмант расказала
карэспандэнту БелТА,
што Аляксандр
Лукашэнка запоўніў
перапісныя лісты
і перадаў іх у Белстат.
«Аб важнасці гэтай маштабнай акцыі для далейшага развіцця краіны гаварыць залішне.
Таму Прэзідэнт, безумоўна, не
застаўся ад яе ўбаку. Удзел
у пе ра пі се кі раў нік дзяр жавы прыняў яшчэ на мінулым
тыдні», — адзначыла Наталля
Эйсмант. Яна таксама адказала
на папулярнае пытанне наконт
моўнай часткі. У прыватнасці,
на якой мове Прэзідэнт запаўняў анкету і якую абазначыў у
графе «родная мова».
«Тут усё проста: запаўняў анкету Прэзідэнт на рускай мове,
у графе «родная мова» (засвоеная першай у раннім дзяцінстве)
указаў беларускую», — паведаміла прэс-сакратар.
Варвара МАРОЗАВА.

Карыснае
супрацоўніцтва
АДНОСІНЫ
ПАМІЖ
БЕЛАРУССЮ
І АЎСТРЫЯЙ
РАЗВІВАЮЦЦА
ДЫНАМІЧНА
Прэзідэнту Беларусі
Аляксандру Лукашэнку
накіравана афіцыйнае
запрашэнне Прэзідэнта
Аўстрыі наведаць Вену
сёлета ў лістападзе.
Аб гэтым расказала
Надзвычайны і
Паўнамоцны Пасол
Аўстрыі ў Беларусі
Алаізія Вёргетэр падчас
гутаркі з журналістамі
ў Нацыянальным
прэс-цэнтры Беларусі.
— Дэталі візіту яшчэ абмяркоўваюцца, пра іх грамадскасць
будзе апавешчана пазней, —
зазначыла пасол.
Алаізія Вёргетэр расказала,
што сама яна мела гонар арганізоўваць тры візіты высокага
ўзроўню сёлета: у прыватнасці,
у Беларусь Федэральнага прэзідэнта Аўстрыі Аляксандра Ван
дэр Белена, міністра замежных
спраў Карын Кнайсль, а таксама Себасцьяна Курца, які на той
момант з'яўляўся Федэральным
канцлерам Аўстрыі.
— Кантакты такога высокага
ўзроўню дапамагаюць адкрытасці, камунікацыі, гатоўнасці
да дыялогу і на рабочым, і на
аператыўным узроўні, — дадала пасол. — Паміж нашымі
краінамі запланавана мноства
візітаў. Складваецца вельмі
сардэчны, карысны для абодвух бакоў абмен на ўсіх ступенях развіцця зносін.
На працягу года беларускааўстрыйскае супрацоўніцтва
развівалася асабліва дынамічна. Гэта адлюстроўваецца і ў лічбах узаемнага тавараабароту.
За першае паўгоддзе экспарт
з Аўстрыі склаў 50 мільёнаў еўра, імпарт —- каля 10 мільёнаў
еўра. У цэлым прырост тавараабароту ў памеры 15 %, які дазваляе чакаць добрай дынамікі
ў 2019 годзе.
Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.

