б привести до конфлікту, подібно до того, який
ми зараз спостерігаємо.

называемой Группы "Лима ", проведенной в прошлый понедельник в Боготе, Колумбии.

Це не було б просто ударом по Боліваріанській
Революції. У логіці яструбів, які контролюють
політику адміністрації Трампа щодо Латинської
Америки, дія розглядається як остаточний
натиск проти лівих і прогресивних сил по всьому світу. Сьогодні Венесуела, завтра будуть
Нікарагуа, Болівія або Куба.

По сообщениям СМИ, "Пенс резко критиковал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо ",
подведя итоги его провалов, среди которых: не удалось в наступлении на режим Чавеса. Самым большим требованием явилось продолжение приверженности FANB законному президенту Николасу
Мадуро.

Захист Боліваріанської революції, таким чином,
стає першою траншеєю в боротьбі за суверенітет Америки, за ідеал соціальної справедливості, за мир з гідністю і за єдність у всьому світі.
Ми ще раз підтверджуємо сьогодні тезу нашого
уряду, коли він нагадує, що «суверенітет і
гідність Латинської Америки, Карибського
басейну та народів Півдня визначаються
сьогодні в Венесуелі. Вирішується також
питання про забезпечення виживання норм
міжнародного права і Статуту Організації
Об'єднаних Націй. Визначається, чи виходить
легітимність уряду з вираженої та суверенної
волі її народу або з визнання іноземних
держав".
Ми закликаємо до об'єднаного маршу, щоб показати імперії янкі, яке сильне почуття свого суверенітету мають народи світу. Це момент, коли
комуністичні і робітничі партії всіх континентів
демонструють величезний політичний потенціал, який ми представляємо в боротьбі проти
війни на захист миру.

США упрекает Гуайдо в
провале попытки переворота
в Венесуэле
Каракас, 28 февраля (Пренса Латина) Военное поражение самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо подверглось критике со стороны вице-президента США Майка Пенса, поскольку Боливарианские национальные вооруженные силы (ФАНБ) до сегодняшнего дня не
присоединились под его командование.
Власти Вашингтона упрекнули президента Национальной ассамблеи в провале попытки переворота
после его признания 23 января, что привело к неудаче военной интервенции, спланированной Белым домом.
Это стало известно в среду в аргентинском новостном портале La Polí ca Online, согласно которому
такие заявления были переданы на встрече так

Гуайдо, согласно анализу цифровой платформы,
пообещал правительству США, что, если большинство мировых лидеров признали его в качестве
предполагаемого президента Венесуэлы, по крайней мере, половина офицеров FANB дезертировали, чего не произошло.
С другой стороны, член оппозиционной партии
"Народная воля" также не смог заручиться поддержкой 50 % из 194 стран, входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН).
Еще одно ложное утверждение депутата заключалось в том, что социальная база, поддерживающая
социалистическую систему во главе с Мадуро, была
"разъединена", что также не соответствует действительности.

Редакция: freethefive@outlook.com
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

500‐тий слуховий імплант на
Кубі: БУДЕ ЛІКУВАТИ
повідомляє Національна Група спеціалістів з Кохлеарних імплантатів RACCA в дитячій лікарні
Borrás-Marfan, разом з декількома центрами в
Гавані, таких як: лікарня Hermanos Ameijeiras;
Міжнародний Центр здоров'я Las-Praderas; Національний центр нейронаук; Центр хірургічних медичних досліджень (Ciseq); та дитячий центр Pediátrico Juan Manuel Márquez.

В столице Новой Гранады американский служащий
также поставил под сомнение беспристрастное отношение венесуэльских миллионеров, живущих за
границей. "Ожидалось, что более решительный денежный вклад профинансирует переход полицейских, военных и политиков на сторону Гуайдо. Пока
что этого не произошло", - пишет портал Polí ca Online.
Учитывая эти факты, важные международные центры принятия решений, связанные с президентством Дональда Трампа, начали предупреждать,
что венесуэльская оппозиция "может потерять момент", который якобы выиграл с появлением Гуайдо.
Со своей стороны, боливарианское правительство
объявило в качестве одной из главных неудач Гуайдо с США невозможность поставки в южноамериканскую страну 23 февраля предполагаемой гуманитарной помощи, используемого механизма, чтобы оправдать вмешательство.
После этого поражения Гуайдо сказал, что события
того дня "вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что
мы должны учитывать все возможности для освобождения этой Родины".
Однако это предложение было отклонено самой
группой "Лима", которая в заявлении настаивала на
постоянных атаках на конституционное правительство и необходимости "отставить" главу венесуэльского государства, только "без применения силы".

Камілі Сервантес Гіпперт зараз 18 років, і з 25 лютого її життя відрізняється, оскільки вона стала пацієнтом № 500 яка отримала Кохлеарний імплантант на Кубі.
"З прогресивною глухотою, вона використовувала
слуховий апарат з дитинства, який дозволив їй розвивати мову, але дефіцит слуху посилювався і
протезування було недостатньо. Після діагностики
в нашому центрі було визначено, що необхідна
операція ", розповіла для Granma доктор Sandra
Bermejo Guerra, audiologist, ЛОР спеціаліст відділення хірургії в дитячій лікарні Borrás-Marfan.
Для доктора Antonio Paz Cordovéz, генерального
координатору національної групи спеціалістів з
Кохлеарних імплантатів, ця програма, яку він очолює найбільша на Антильських островах з 2005 року. Це одне з багатьох досягнень національної системи охорони здоров'я, яке стало гордістю та зразком постійної турботи про дітей і особливо тих, хто
має інвалідність.

Національна Група спеціалістів з Кохлеарних імплантатів знаходиться в дитячій лікарні BorrásMarfan, але кілька центрів в Гавані співпрацюють
з ним, таких, як лікарня "Hermanos Ameijeira",
Міжнародний Центр здоров'я Las-Praderas, Національний центр нейронаук, Центр хірургічних медичних досліджень (Ciseq) та центр педіатрії Хуан
Мануель Марікес; Крім того, вона має представництва в кожній провінції де беруть участь спеціалісти усієї національної території Куби.
Однією з особливостей програми є те, що вона
абсолютно безкоштовна! Такою перевагою користуються не тільки діти, які потребують першочергової допомоги, але можуть користуватися й дорослі. Оцінивши кількість досліджуваних пацієнтів з нейрофізіологічними вадами, та пластиковими слуховими апаратами, а також доволі складний вдосконалений технологічний процес заміни
цих пристроїв на нові імплантанти, щонайменша
та мінімальна сума витрат на кожного пацієнта
складає від 16000 Евро та або більше.
Для встановлення кохлеарних імплантатів проводиться складна операція з проходженням через
кістку черепної коробки, що дає прямий доступ
до внутрішнього вуха. Опинившись там, прилад
який встановлюється випускає прямий електричний сигнал і стимулює волокна кохлеарних нервів. Цей механізм допомагає людям, з важкими
формами глибокої нейросенсорної глухоти, відновити слух.
Куба найздоровіша країна в Латинській Америці,
відповідно до недавньої доповіді спеціалізованого сайту Bloomberg, який розмістив острів, між
списком 169 країн, під номером 30, позиції яка
вище, ніж досягнуто Сполученими Штатами (35).
Острів є першою латиноамериканською країною,
яка з'явилася в списку Блумберга, і одна з небагатьох що знаходиться серед кращих позицій.
Цей рейтинг оцінює країни відповідно до таких
показників, як: середня тривалість життя населення; ризики від використання тютюну; ожиріння;
екологічні фактори; доступ до безпечної води та
санітарні умови в країні.
Autor: Lisandra Fariñas Acosta | lisandra@granma.cu Foto:
Dunia Álvarez Palacios. Переклад: Костецька А.С.

Лист Асоціації дружби «Україна
‐Куба» до представництва ООН.

цесс прошлого года, который завершился переизбранием президента Николаса Мадуро с 67%
голосов.

Представниці ООН в Україні

Проект получил девять голосов «за», три
«против» и три воздержавшихся, в то время как
альтернативный документ, предложенный Россией, также не был одобрен, сообщают международные агентства из штаб-квартиры многосторонней организации в Нью-Йорке.

Пані Оснат ЛУБРАНІ
Вельмишановна пані Лубрані!
Асоціація дружби «Україна-Куба» висловлює Вам
високу повагу і звертається з наступним.
В останні дні міжнародна спільнота з тривогою спостерігає за тим, як загострюється ситуація навколо
подій у Боліваріанській Республіці Венесуела. Активу
нашої організації не байдужа доля цієї країни, яка за
безпосередньої підтримки її президента Уго Чавеса у
серпні 2005 року приймала учасників ХVІ Всесвітнього фестивалю молоді і студентів з 144 країн світу. Українська делегація, в складі якої були народні депутати, журналісти, митці, на цьому фестивалі була за
чисельністю другою після кубинської.
Міжнародний молодіжний форум проходив під гаслом «За мир і дружбу - проти війни і імперіалізму».
Всі ми разом прийняли тоді звернення до всіх народів світу, до керівників держав спільними зусиллями
боротись за збереження і захист миру, за неухильне
дотримання демократичних прав і свобод кожної
людини.
У зв’язку з цим наша Асоціація, до складу якої входить Міжнародний чорнобильський фонд, молодіжний рух «Че Гевара», український союз воїнів- інтернаціоналістів-кубинців, молодіжна організація «Діти
Тарара», рішуче виступаючи за вирішення внутрішніх
проблем Венесуели мирним, демократичним шляхом, без будь-якого силового втручання зовнішніх
сил, якими б гуманітарними мотивами це втручання
не керувалось, звертається до Вас, шановна пані Лубрані, долучити голос наших громадських організацій на підтримку прагнення венесуельського народу
до миру, до вільного волевиявлення щодо побудови
свого майбутнього.
З повагою, Віктор ПАСАК
Президент Асоціація дружби «Україна-Куба»

ООН: Россия и Китай наложили
вето на проект резолюции про‐
тив Венесуэлы.
ГАВАНА, Куба, 28 февраля (ACN) Россия и Китай
наложили вето на проект резолюции по Венесуэле, подготовленный Соединенными Штатами в
Совете Безопасности ООН, требуя проведения
новых всеобщих выборов в этой южноамериканской стране, несмотря на избирательный про-

Сегодняшнее заседание Совета Безопасности
является третьим по счету, посвящённым ситуации в Венесуэле за месяц в связи с ростом политической напряженности, с которой сталкивается латиноамериканская страна, вызванной самопровозглашением на посту президента депутата Хуана Гуайдό.

Всё это представляет собой открытое нарушение не только резолюций и норм ООН, но и целей и основополагающих принципов этой многосторонней организации, подчеркнул он.
novos .acn.cu

На Кубе собрано более трёх
миллионов подписей в пользу
Венесуэлы
ГАВАНА, Куба, 22 февраля (ACN) «Спасибо, Куба!», – воскликнула Вивиан Альварадо Линарес,
поверенная делами посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Гаване, в ходе передачи трёх миллионов 600 тысяч 460 подписей,
собранных на острове в поддержку родины
Боливаа, её народа и революции.

В акте солидарности в ICAP также приняли участие Тереза Амарель Буе, член Политбюро и генеральный секретарь Федерации кубинских
женщин, Виктор Гауте Лопес, член Секретариата Центрального комитета, Рональ Идальго Ривера, второй секретарь Союза молодых коммунистов, представителей общественных и массовых организаций острова.
novos .acn.cu

Похоже, что Соединенные Штаты забыли, что
такое международное право (...) Это дымовая
завеса. Единственное, что они хотят — это сменить правительство, заявил российский посол в
ООН Василий Небензия, передает AFP.

ТЕРМІНОВЕ
ЗВЕРНЕННЯ ДО
КОМУНІСТИЧ‐
НИХ І РОБІТНИ‐
ЧИХ ПОЛІТИЧ‐
НИХ СИЛ СВІТУ:

Два дня назад Россия и Китай направили гуманитарную помощь в Венесуэлу: лишь США
столкнулись с препятствиями. Если они действительно хотят помочь, они будут делать это по
соответствующим каналам, отметил посол.
В свою очередь заместитель постоянного представителя Китая в ООН У Хайтао заявил, что вопросы Венесуэлы должны решаться венесуэльским народом.

Фернандо Гонсалес Йорт, президент ICAP, подтвердил твёрдую и непоколебимую солидарность Кубы, её народа, правительства и учреждений, с венесуэльским народом, с Боливарианской и Чавистской революциями, военногражданским союзом и конституционным президентом, единственным и законным, Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро Морос.

Подписи, собранные менее чем за неделю, были
переданы дипломату членом Секретариата и главой Департамента международных отношений
Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Хосе Рамоном Балагером Кабрерой.

Як підкреслюється в Заяві Революційного
Уряду Куби від 13 лютого "ескалація тиску і дій
уряду Сполучених Штатів з підготовки
військової
авантюри,
замаскованої
під
гуманітарне втручання", не тільки представляє
собою реальну загрозу для венесуельського
народу, а й створює реальну загрозу для миру
в усьому світі".

Спецпредставитель США по Венесуэле, Эллиот
Абрамс, вновь напал на правительство Каракаса
и гарантировал, что Вашингтон будет продвигать необходимые действия с целью отставки
Мадуро, передаёт в свою очередь ИА «ПЛ».

Партийного деятеля сопровождала Мария Каридад Колон, первая латиноамериканка, поднявшаяся на вершину олимпийского подиума.

В четверг посол Кубы в ООН Умберто Риверо
осудил шантаж и давление, оказываемое Соединенными Штатами в этой организации с целью легитимизации переворота против Венесуэлы и еЁ законных властей, указывает тот же источник.

В штаб-квартире Кубинского института дружбы с
народами (ICAP) хранятся файлы, содержащие
подписи кубинского народа, осуждающие незаконную попытку государственного переворота
под руководством правительства Соединенных
Штатов в отношении Венесуэлы.

Вашингтон не повинен недооцінювати відкритої агресії проти Венесуели. Можливість катастрофічної регіоналізації збройного конфлікту
вплине на наші народи, та всі соціальні, економічні та політичні сфери.

В рамках Специальной рабочей группы по активизации работы Генеральной Ассамблеи, кубинский дипломат отверг использование Организации Объединенных Наций для продвижения кампаний против своих собственных государств-членов, как это делает Вашингтон.

Акт солидарности, прошедший в эту пятницу в
ICAP, был конечной точкой этих напряженных
дней, когда мобилизовали рабочих, крестьян,
студентов, членов интеллигенции, артистов,
спортсменов, пенсионеров, кубинцев всех возрастов и профессий, которые сказали: «Руки прочь
от Венесуэлы!».

Ми зіткнулися з типовою загрозою імперіалістичної агресії, як би її не маскували,
головною метою якої є присвоєння Сполученими Штатами найбільших зареєстрованих запасів нафти на планеті. Це знову свідчить про
презирство Вашингтона до десятків тисяч
жертв серед цивільного населення, яке могло

