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БЕ ЛА РУС КАЯ
Прэ зі дэнт пры няў удзел 
у пе ра пі се на сель ніц тва

Прэс-сак ра тар кі раў ні ка 

дзяр жа вы На тал ля 

Эй смант рас ка за ла 

ка рэс пан дэн ту Бел ТА, 

што Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за поў ніў 

пе ра піс ныя ліс ты 

і пе ра даў іх у Бел стат.

«Аб важ нас ці гэ тай маш таб-

най ак цыі для да лей ша га раз-

віц ця кра і ны га ва рыць за ліш не. 

Та му Прэ зі дэнт, без умоў на, не 

за стаў ся ад яе ўба ку. Удзел 

у пе ра пі се кі раў нік дзяр жа-

вы пры няў яшчэ на мі ну лым 

тыд ні», — ад зна чы ла На тал ля 

Эй смант. Яна так са ма ад ка за ла 

на па пу ляр нае пы тан не на конт 

моў най част кі. У пры ват нас ці, 

на якой мо ве Прэ зі дэнт за паў-

няў ан ке ту і якую аба зна чыў у 

гра фе «род ная мо ва».

«Тут усё прос та: за паў няў ан-

ке ту Прэ зі дэнт на рус кай мо ве, 

у гра фе «род ная мо ва» (за свое-

ная пер шай у ран нім дзя цін стве) 

ука заў бе ла рус кую», — па ве да-

мі ла прэс-сак ра тар.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

АД ДА НЫ СЯ БАР 
МУЖ НАЙ КУ БЫ

Гэ та ўжо не пер шы ві зіт Мі ге ля 

Дыя са-Ка не ля ў Бе ла русь. У 2016 

го дзе, зай ма ю чы па са ду на мес ні ка 

стар шы ні Дзярж са ве та і Са ве та мі-

ніст раў, ён ужо на вед ваў на шу кра і ну і 

па зна ё міў ся з Аляк санд рам Лу ка шэн-

кам. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна чыў, 

што са чыў за па дзея мі, якія апош нія 

два з па ло вай дзе ся ці год дзі ад бы-

ва лі ся на Ку бе, і доб ра быў знаё мы 

з Фі дэ лем Каст ра, аб су стрэ чы з якім 

за ха ваў пры ем ныя ўра жан ні.

У Бе ла ру сі ўваж лі ва на зі ра юць 

за рэ фар ма ван нем эка на міч най і 

па лі тыч най сіс тэ мы на Ку бе. «Мы 

вель мі спа дзя ём ся, вель мі хо чам, 

каб Ку ба, рэ ва лю цый ная, тры ва-

лая, муж ная, бы ла заў сё ды па-

спя хо вай, а ку бін цы бы лі ба га ты мі 

людзь мі», — за пэў ніў Прэ зі дэнт.

Гіс то рыя бе ла рус ка-ку бін скіх 

ад но сін мае тры ва лую ба зу. Та-

му Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу ку бін ска га ка ле гі, што не трэ-

ба ні чо га вы дум ляць, а не аб ход на 

пра цяг ваць ад но сі ны, вы кон ва ю чы 

да моў ле нас ці. Ён ак цэн та ваў ува-

гу, што эка но мі кі дзвюх дзяр жаў 

не кан ку ры ру юць. У нас ёсць не-

аб ход насць куп ляць тое, што ства-

ра юць ку бін цы, а ў іх — тое, што 

вы раб ля юць у Бе ла ру сі. «Нам трэ-

ба сур' ёз на па га ва рыць па гэ тых 

пы тан нях, вы зна чыць ары ен ці ры і 

ру хац ца на пе рад», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт Ку бы, но-

вая су стрэ ча ў Мін ску — яшчэ ад на 

маг чы масць аб мер ка ваць мі ну лыя 

да моў ле нас ці, раз ві ваць эка на міч-

нае, дып ла ма тыч нае і ганд лё вае 

су пра цоў ніц тва. «Бе ла русь — гэ та 

ад на з пер шых кра ін, якія я на вед-

ваю пас ля май го вы бран ня на па са-

ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Ку ба. Гэ та 

шмат га во рыць аб тым прыяры тэ це, 

які мы на да ём ад но сі нам з ва шай 

кра і най», — звяр нуў ува гу Мі гель 

Ды яс-Ка нель.

МІНСК І ГА ВА НА: 
НА ДЗЕЙ НЫЯ СА ЮЗ НІ КІ

Аляк сандр Лу ка шэн ка на пе-

ра мо вах у па шы ра ным скла дзе з 

ку бін скім ка ле гам ад зна чыў, што 

та кі ві зіт пад крэс лі вае ці ка васць 

да на шай кра і ны як да на дзей на га, 

пра ве ра на га парт нё ра і сяб ра.

«Ха чу вас за пэў ніць, што ку бін-

скі бок ні ко лі не бу дзе рас ча ра ва ны 

су пра цоў ніц твам з Бе ла рус сю. Усё, 

пра што мы з ва мі сён ня да мо вім-

ся, бу дзе ня ўхіль на вы кон вац ца. 

Га ва на з'яў ля ец ца для нас на дзей-

ным са юз ні кам у рэ гі ё не Ла цін скай 

Аме ры кі. На шы кра і ны аб' яд ноў ва-

юць агуль ныя пунк ты гле джан ня па 

ак ту аль ных праб ле мах су час на га 

све ту і кан струк тыў ная су мес ная 

ра бо та на роз ных між на род ных фо-

ру мах», — пад крэс ліў лі дар Бе ла-

ру сі. Пры гэ тым, ад зна чыў ён, Ку ба 

заў сё ды бы ла і за ста ец ца для нас 

пры кла дам муж нас ці, стой кас ці і 

вер нас ці сва ім ідэа лам.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да-

міў гас цям, што ў Мін ску з вя лі кай 

ці ка вас цю на зі ра юць за сіс тэм ны-

мі па лі тыч ны мі пе ра ўтва рэн ня мі, 

якія пра вод зяц ца ў іх кра і не пры 

шы ро кай гра мад скай пад трым цы. 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ўпэў не ны: но-

вая Кан сты ту цыя, якая за фік са ва-

ла да сяг нен ні Ку бін скай рэ ва лю цыі, 

ста не тры ва лай ас но вай устой лі ва-

га і ды на міч на га раз віц ця дзяр жа вы 

на доў гія га ды.

Ся род перс пек тыў бе ла рус ка-

ку бін ска га су пра цоў ніц тва кі раў нік 

дзяр жа вы ад зна чыў шэ раг кі рун-

каў. Тра ды цый на важ най сфе рай 

уза е ма дзе ян ня дзвюх кра ін з'яў-

ля ец ца сель ская гас па дар ка. «Мы 

га то выя дзя ліц ца сва ім пе ра да вым 

во пы там, ве да мі і тэх на ло гі я мі, якія 

ўяў ля юць для вас ці ка васць. Гэ та 

ў ад ноль ка вай сту пе ні да ты чыц ца 

і пра дук цыі сель ска гас па дар ча га 

ма шы на бу да ван ня, якая яшчэ з 

са вец кіх ча соў доб ра вя до мая на 

Вост ра ве Сва бо ды», — на га даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Ра зу ме ю чы важ насць бе ла рус-

кіх та ва раў для Ку бы, мы ў вель мі 

ня прос тых для нас умо вах вы ра-

шы лі пы тан не аб вы дзя лен ні крэ-

ды таў для фі нан са ван ня па ста вак 

на мак сі маль на вы гад ных умо вах. 

Гэ та да зво лі ла нам рэа лі за ваць шэ-

раг су мес ных ці ка вых пра ек таў», — 

ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Па між на шай кра і най і Ку бай ужо 

ад пра ца ва ны чар го выя кант рак ты 

на су му больш за трыц цаць міль ё-

наў еў ра. Пры чым не толь кі ў га лі-

не сель скай гас па дар кі: пад пі са на 

па гад нен не аб па стаў цы на Ку бу 

бе ла рус кіх стан коў, аб мяр коў ва ец-

ца маг чы масць ства рэн ня су мес най 

вы твор час ці бы та вой тэх ні кі.

Да ныя эка на міч най ста тыс ты кі 

свед чаць аб тым, што маг чы мас-

ці ганд лю Бе ла ру сі і Ку бы вы ка-

рыс тоў ва юц ца да лё ка не ў поў най 

ме ры. «Та му мы і пры ня лі з ва мі 

ра шэн не, што на ка рот кую перс-

пек ты ву да на ступ на га май го ві зі ту 

на Ку бу, на шы прад стаў ні кі ўра даў 

рас пра цу юць да рож ную кар ту, план 

дзе ян няў», — рас ка заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Для да лей ша га ру ху на пе рад 

ма ец ца ўсё не аб ход нае: раз ві тая 

вы твор чая ба за, пе ра да вы во пыт, 

тэх на ло гіі, а так са ма па лі тыч ная 

во ля, па ра зу мен не і пад трым ка кі-

раў ні коў дзяр жаў. «Упэў не ны, што 

вы ні кі пе ра моў у Мін ску бу дуць 

спры яць раз віц цю раз на пла на ва-

га бе ла рус ка-ку бін ска га дыя ло гу, 

да зво ляць да сяг нуць прын цы по вых 

да моў ле нас цяў аб на шым да лей-

шым су пра цоў ніц тве», — кан ста-

та ваў бе ла рус кі лі дар.

Мі гель Ды яс-Ка нель за пра сіў 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі на Ку бу для 

да лей шых пе ра моў па ўза е ма-

дзеян ні. Ён ад зна чыў, што Вост раў 

Сва бо ды пе ра жы вае ня прос тыя 

ча сы з-за ўзмац нен ня эка на міч най 

бла ка ды з бо ку ЗША. Та му лі дар 

Ку бы па дзя ка ваў на шай кра і не за 

пад трым ку і ўклю чэн не гэ та га пы-

тан ня ў вы ступ лен не мі ніст ра за-

меж ных спраў Ула дзі мі ра Ма кея на 

74-й се сіі Ге на самб леі ААН.

КРОК 
ДА ПА ГЛЫБ ЛЕН НЯ 
ПАРТ НЁР СТВА

Пад час за явы для прад стаў-

ні коў СМІ па вы ні ках пе ра моў 

з Мі ге лем Дыя сам-Ка не лем Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў: «Ха-

цеў бы асаб лі ва пад крэс ліць: гэ та 

пер шы ў гіс то рыі на шых су час ных 

двух ба ко вых ад но сін ві зіт кі раў ні ка 

ку бін скай дзяр жа вы ў Бе ла русь. Для 

нас гэ та важ ны крок у да лей шым 

па глыб лен ні стра тэ гіч на га парт-

нёр ства па між Мінск ам і Га ва най, 

па цвяр джэн не та го, што век тар пры-

яры тэ таў Ку бы не зме ніц ца», — ад-

зна чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што пе ра мо вы тры га ды та му 

да зво лі лі на даць ад чу валь ны ім-

пульс раз віц цю бе ла рус ка-ку бін скіх 

ад но сін, якія, зрэш ты, і ра ней бы лі 

ўзор ны мі з пунк ту гле джан ня па ра-

зу мен ня і ўза ем на га да ве ру.

«Сён ня ўжо на вы шэй шым уз роў-

ні мы аб мер ка ва лі ўвесь комп лекс 

пы тан няў на ша га двух ба ко ва га па-

рад ку дня і вы пра ца ва лі ад па вед-

ныя ра шэн ні на перс пек ты ву. Гэ та 

су стрэ ча па цвер дзі ла: у на шых краін 

ёсць вы раз ная па лі тыч ная во ля пра-

цяг ваць кан струк тыў нае і ўза е ма-

вы гад нае су пра цоў ніц тва, ажыц цяў-

ляць но выя су мес ныя пра ек ты на 

ка рысць на шых на ро даў», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэн ты так са ма ад кры та аб-

мер ка ва лі сі ту а цыю ў све це і ў рэ-

гі ё нах, па цвер дзіў шы, што абедз ве 

кра і ны па дзя ля юць па ды хо ды ад на 

ад ной па клю ча вых пы тан нях гла-

баль на га па рад ку дня. «Ку ба бы ла 

і за ста ец ца для нас стра тэ гіч ным 

парт нё рам у Ла цін скай Аме ры цы 

і Ка рыб скім ба сей не. Агуль насць 

прын цы паў знеш няй па лі ты кі Мін-

ска і Га ва ны, та кіх як раў на праўе, 

не ўмя шан не ва ўнут ра ныя спра-

вы су ве рэн ных дзяр жаў, не пры-

ман не сі ла вых ме та даў вы ра шэн-

ня роз на га лос сяў, да зва ляе нам 

кан струк тыў на ўза е ма дзей ні чаць 

на між на род ных пля цоў ках. Пры 

гэ тым вы дат ныя па лі тыч ныя ад-

но сі ны па між на шы мі кра і на мі да-

паў ня юць су пра цоў ніц тва ў сфе рах 

аду ка цыі і на ву кі, якое ды на міч на 

раз ві ва ец ца», — за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

На яго дум ку, абедз ве дзяр жа вы 

на да юць пры яры тэт нае зна чэн не 

пра соў ван ню ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій. З улі кам сур' ёз най ад мі-

ніст ра цый най ба зы, якая сфар мі-

ра ва на і па спя хо ва пры мя ня ец ца 

ў Бе ла ру сі, прэ зі дэн ты аб мя ня лі ся 

дум ка мі аб маг чы мас цях пе ра да чы 

бе ла рус ка га пе ра да во га до све ду 

ку бін скім сяб рам.

«Мы да мо ві лі ся і да лей зай мац-

ца ма дэр ні за цы яй і ра мон там сель-

гас тэх ні кі на Ку бе. А яе ня ма ла», — 

па ве да міў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

За апош нія га ды Бе ла русь і Ку ба 

пра пра ца ва лі но выя, ці ка выя для 

абод вух ба коў пра ек ты. Гэ та, на-

прык лад, уста ноў ка на Ку бе ста-

ноч на га аб ста ля ван ня бе ла рус кай 

вы твор час ці, ства рэн не су мес най 

вы твор час ці бы та вой тэх ні кі. У гас-

цей ёсць на мер раз ві ваць элект-

ра транс парт. Ку бін цы за ці ка ві лі ся 

ай чын ны мі элект ро бу са мі. У га лі не 

ахо вы зда роўя — перс пек тыў нае 

су пра цоў ніц тва ў кар дыя ло гіі, маг-

чы мае ства рэн не ў Бе ла ру сі су-

мес най клі ні кі. Ня гле дзя чы на пэў-

ныя па лі тыч ныя скла да нас ці, Ку ба 

што год пры мае міль ё ны ту рыс таў. 

І тут яшчэ адзін маг чы мы век тар 

парт нёр ства па аб ме не во пы там. 

Ін та рэ сы Бе ла ру сі і Ку бы су па да-

юць так са ма ў на ву ко ва-тэх ніч най 

сфе ры, су мес ных да сле да ван нях, 

бія тэх на ло гі ях, фар ма цэў тыч най 

пра мыс ло вас ці, іна ва цы ях, аду ка-

цыі, спор це.

«У сваю чар гу на ша кра і на вы-

ка рыс тоў вае пе ра да вую і вя до мую 

ва ўсім све це пра дук цыю бія фар ма-

цэў тыч най га лі ны Ку бы. Аб мяр коў-

ва ец ца маг чы масць па шы рэн ня на-

менк ла ту ры ле ка вых срод каў, якія 

па стаў ля юц ца нам з Ку бы, пе ра да-

чы тэх на ло гій для іх вы твор час ці на 

бе ла рус кіх ма гут нас цях», — рас ка-

заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

«Мы вы пра ца ва лі так са ма су-

мес ныя ра шэн ні, якія да дуць маг-

чы масць у най блі жэй шай бу ду чы ні 

вы вес ці аб' ёмы двух ба ко ва га ганд-

лю на ўзро вень, на леж ны стра тэ-

гіч ным парт нё рам. І мы гэ та мо жам 

зра біць. Толь кі не трэ ба спа сы лац ца 

на аб' ек тыў ныя і суб' ек тыў ныя скла-

да нас ці. Яны бы лі, ёсць і бу дуць заў-

сё ды, і на Ку бе, і ў Бе ла ру сі, і ў ін шых 

дзяр жа вах. Мы для та го і іс ну ём, каб 

пе ра адо лець гэ тыя скла да насці. 

Аб гэ тым мы пе рад усім да мо ві лі ся з 

Прэ зі дэн там Ку бы», — кан ста та ваў 

бе ла рус кі лі дар.

Ён па дзя ка ваў за за пра шэн не 

на Ку бу і ад зна чыў, што пры е дзе, 

як толь кі бу дзе вы пра ца ва на кар та 

ўза е ма дзе ян ня на ка рот кі тэр мін і 

пач нец ца яе вы ка нан не.

РА ЗАМ КРА І НЫ 
МО ГУЦЬ БОЛЬШ

Пад час афі цый на га ві зі ту прэ зі-

дэн ты абедз вюх дзяр жаў пад пі са лі 

су мес ную за яву, у якой ад зна чы лі 

ад кры ты і кан струк тыў ны ха рак-

тар раз віц ця двух ба ко вых ад но сін, 

па цвер дзі лі на мер іх па глыб лен ня. 

У за яве так са ма ад зна ча ец ца, што 

ба кі бу дуць пад трым лі ваць на ма-

ган ні, на кі ра ва ныя на ўма ца ван не 

між на род на га мі ру і ста біль нас ці, 

і пад крэс лі ва ец ца вя лі кая важ-

насць да лей ша га раз віц ця па лі-

тыч на га дыя ло гу па між дзвю ма 

кра і на мі.

Пад пі са ны і шэ раг двух ба ко вых 

да ку мен таў: ме ма ран дум аб уза е-

ма ра зу мен ні па між дву ма мі ніс тэр-

ства мі юс ты цыі, пра гра ма раз віц ця 

су пра цоў ніц тва кра ін у сфе ры вы-

шэй шай аду ка цыі на 2019—2021 га-

ды, вы ка наў чая пра гра ма бе ла рус-

ка-ку бін ска га на ву ко ва-тэх ніч на га 

і іна ва цый на га су пра цоў ніц тва 

на 2020—2022 га ды, па гад нен не 

па між Бе ла рус кім тэ ле граф ным 

агенц твам і Ла ці на а ме ры кан скім 

ін фар ма цый ным агенц твам аб аб-

ме не ін фар ма цы яй.

Су стрэ ча за вяр шы ла ся па да рун-

ка мі. Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў 

ку бін ска му ка ле гу экс клю зіў ны на-

бор ша ка ла ду і кар ці ну «Ма ла ды 

Ха сэ Мар ці». Ха сэ Мар ці, лі дар 

вы зва лен ча га ру ху за су ве рэ ні тэт 

Ку бы, на ра дзі ме лі чыц ца на цы я-

наль ным ге ро ем, «апост алам не за-

леж нас ці». Па тра ды цыі Прэ зі дэнт 

Ку бы па са дзіў дрэ ва на Алеі па чэс-

ных гас цей на тэ ры то рыі Па ла ца 

Не за леж нас ці.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ВЫ ЗНА ЧЫЦЬ АРЫ ЕН ЦІ РЫ 
І РУ ХАЦ ЦА НА ПЕ РАД

Ка рыс нае Ка рыс нае 
су пра цоў ніц твасу пра цоў ніц тва

АД НО СІ НЫ 
ПА МІЖ 

БЕ ЛА РУС СЮ 
І АЎ СТРЫ ЯЙ 

РАЗ ВІ ВА ЮЦ ЦА 
ДЫ НА МІЧ НА

Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі 

Аляк санд ру Лу ка шэн ку 

на кі ра ва на афі цый нае 

за пра шэн не Прэ зі дэн та 

Аў стрыі на ве даць Ве ну 

сё ле та ў ліс та па дзе. 

Аб гэ тым рас ка за ла 

Над звы чай ны і 

Паў на моц ны Па сол 

Аў стрыі ў Бе ла ру сі 

Ала і зія Вёр ге тэр пад час 

гу тар кі з жур на ліс та мі 

ў На цы я наль ным 

прэс-цэнт ры Бе ла ру сі.

— Дэ та лі ві зі ту яшчэ аб мяр-

коў ва юц ца, пра іх гра мад скасць 

бу дзе апа ве шча на паз ней, — 

зазначыла па сол.

Ала і зія Вёр ге тэр рас ка за ла, 

што са ма яна ме ла го нар ар га-

ні зоў ваць тры ві зі ты вы со ка га 

ўзроў ню сё ле та: у пры ват нас ці, 

у Бе ла русь Фе дэ раль на га прэ-

зі дэн та Аў стрыі Аляк санд ра Ван 

дэр Бе ле на, мі ніст ра за меж ных 

спраў Ка рын Кнайсль, а так са-

ма Се басць я на Кур ца, які на той 

мо мант з'яў ляў ся Фе дэ раль ным 

канц ле рам Аў стрыі.

— Кан так ты та ко га вы со ка га 

ўзроў ню да па ма га юць ад кры-

тас ці, ка му ні ка цыі, га тоў нас ці 

да дыя ло гу і на ра бо чым, і на 

апе ра тыў ным уз роў ні, — да-

да ла па сол. — Па між на шы мі 

кра і на мі за пла на ва на мност ва 

ві зі таў. Склад ва ец ца вель мі 

сар дэч ны, ка рыс ны для абод-

вух ба коў аб мен на ўсіх сту пе-

нях раз віц ця зно сін.

На пра ця гу го да бе ла рус ка-

аў стрый скае су пра цоў ніц тва 

раз ві ва ла ся асаб лі ва ды на міч-

на. Гэ та ад люст роў ва ец ца і ў ліч-

бах уза ем на га та ва ра аба ро ту. 

За пер шае паў год дзе экс парт 

з Аў стрыі склаў 50 міль ё наў еў-

ра, ім парт —- ка ля 10 міль ё наў 

еў ра. У цэ лым пры рост та ва ра-

аба ро ту ў па ме ры 15 %, які да-

зва ляе ча каць доб рай ды на мі кі 

ў 2019 го дзе. 

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Мі ге ль Ма рыа Дыя с-Ка не ль Бер му дэ с наведаў учора 
Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
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