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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

За пра ша ем 
у вёс ку!

За 16 га доў коль касць 
аг ра эка ся дзіб у на шай кра і не 
з 34 па вя лі чы ла ся амаль 
да 2,5 ты ся чы. стар. 4

Якія ці ка выя пра ек ты бе ла рус кі 
і ўзбек скі ба кі мо гуць 
рэа лі за ваць ра зам?

Не кан ку рэн цыя, 
а ка а пе ра цыя
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Што мож на бы ло ўба чыць 
на вы стаў цы ай чын ных 
да сяг нен няў, ар га ні за ва най 
у Ака дэ міі на вук?

«Бус лы» і бу я кі

Дзя ку ю чы пад пі са на му па гад нен ню 
дзве ста лі цы — Бе ла ру сі 
і Уз бе кі ста на — ста нуць 
блі жэй шы мі.

Дні куль ту ры 
і су мес ныя 
трэ ні роў кі

В
ы ні кі яго бу дуць пад ве дзе ны праз год — на дру гім па доб ным 

фо ру ме, які прой дзе на тэ ры то рыі Уз бе кі ста на, але ўжо ця пер 

ёсць пад ста вы ча каць, што яны бу дуць доб рыя.

За два дні ра бо ты фо ру му бы ло пад пі са на 26 пра мых па гад-
нен няў па між рэ гі ё на мі. Яшчэ шэ раг — пад час су стрэ чы кі раў ні коў 
дзяр жаў. У ра бо ту за пу шча ныя больш за 20 ка мер цый ных кант-
рак таў. Гэ та му па пя рэд ні ча ла вя лі кая ра бо та на пра ця гу апош-

ня га го да. Толь кі сё ле та ад бы ло ся больш за 70 ві зі таў бе ла рус-
кіх дэ ле га цый роз на га ўзроў ню ва Уз бе кі стан. Кі раў ні кі рэ гі ё наў 
Уз бе кі ста на так са ма на ве да лі на шу кра і ну з дзе ла вы мі ві зі та мі. 
У ме ра пры ем ствах фо ру му ўдзель ні ча ла больш за 1000 ча ла век. 
На пле нар ным па ся джэн ні бы лі прад стаў ле ныя ўсе рэ гі ё ны дзвюх 
кра ін, а так са ма мі ніс тэр ствы і ве дам ствы, прад пры ем ствы, 
на ву ко выя ар га ні за цыі, вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы, 
уста но вы куль ту ры і біз не су.

ДОБ РЫ ЗА ЧЫНДОБ РЫ ЗА ЧЫН
Пер шы Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на атры маў ста ноў чыя ацэн кіПер шы Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на атры маў ста ноў чыя ацэн кі
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Ся род мност ва ме ра пры ем стваў пра гра мы І Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Уз бе кі ста на ад но бы ло пры све ча нае су свет на вя до ма му сы ну Уз бе кі ста на 
паэ ту і гу ма ніс ту Алі шэ ру На ваі. У XV ста год дзі ўзы шла зор ка На ваі на не ба схіл 
су свет най куль ту ры. Ён за стаў ся ў гіс то рыі як асвет нік, вы дат ны дзяр жаў ны 
дзе яч, сяб ра ву чо ных і мас та коў, аў тар збо ру з пя ці па эм і трох ты сяч лі рыч ных 
вер шаў, ха рак тэр ных для паэ зіі Бліз ка га і Ся рэд ня га Ус хо ду.

Бюст Алі шэ ра На ваі ўра чыс та ад кры лі ў скве ры на ад ной з цэнт раль ных ву-
ліц Мін ска ў пры сут нас ці мност ва мін чан і за меж ных гас цей ста лі цы. Да но ва га 
пом ні ка бы лі ўскла дзе ны жы выя квет кі.

— Ён быў не толь кі паэ там, але і вя лі кім гу ма ніс там, — за зна чы ла на мес нік стар-
шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Мар' я на ШЧОТ КІ НА, — 
яго пра цы пе ра кла дзе ны на мно гія мо вы све ту. Сва ёй глы бо кай фі ла со фі яй, 
раз на стай нас цю воб ра заў ён і сён ня пры цяг вае мност ва лю дзей да сва іх тво-
раў. Мож на сме ла ска заць, што гэ та спад чы на ўся го ча ла вец тва.

Зор ка На ваі
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Су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў 
не мае ме жаў. У гэ тым пе ра ка на лі ся 
ўдзель ні кі дэ ле га цыі 
біз нес-ко лаў 
Пры нё ман ня.

Ад Грод на 
да Таш кен та
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