
3СЁННЯ5 верасня 2018 г.Уз бек скія пісь мен ні кі —
гос ці Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі
У апош ні час шы ро кі пра сцяг атрым лі ва юць бе ла рус-

ка-ўзбек скія ме дый ныя, лі та ра тур ныя, вы да вец кія 

су вя зі.

Адзін з пры кла даў — гас ця ван не ў Бе ла ру сі стар шы ні Са-

ю за пісь мен ні каў Уз бе кі ста на на род на га паэ та Уз бе кі ста на 

Сі ра жыд дзі на Са іда ва, а так са ма кі раў ні ка фон ду «Іжод» 

пры Са ю зе пісь мен ні каў Уз бе кі ста на Шэр за да Із ро е ва. Дня мі 

су стрэ чу з імі пра вёў мі ністр ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр Кар лю ке віч. Пас ля су стрэ чы ўда ло ся па гу та рыць 

з кі раў ні ком пісь мен ніц кай ар га ні за цыі.

— Мя не ўра зі ла Бе ла русь, мя не ўра зі лі бе ла ру сы, — ска-

заў спа дар Сі ра жыд дзін Са ідаў. — Я ўпер шы ню гас цюю ў ва-

шай кра і не. Але па вер це, дзя ку ю чы вам, у мя не атры ма ла ся 

кан струк тыў нае гас ця ван не. У хут кім ча се ў Таш кент з афі-

цый ным ві зі там на ве да ец ца Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Мы вель мі ра ды гэ та му. І спа дзя ём-

ся на но вае раз віц цё бе ла рус ка-ўзбек скіх ад но сін. У са мых 

роз ных га лі нах жыц ця дзей нас ці. Да ві зі ту кі раў ні ка ва шай 

кра і ны пры мер ка ва на ўра чыс тае ад крыц цё бюс та на род на га 

пес ня ра Бе ла ру сі Яку ба Ко ла са ў Таш кен це. Пе рад ад' ез дам 

у Бе ла русь мне па зва ні лі з дру кар ні і ска за лі, што дня мі бу дзе 

га то вы сіг нал ды і ўвесь ты раж кні гі паэ зіі Яку ба Ко ла са на 

ўзбек скай мо ве. У нас із ноў з'я ві ла ся ву лі ца з імем Ко ла са, які 

ў час Вя лі кай Ай чын най жыў у ста лі цы Уз бе кі ста на. Апош ні-

мі дня мі — у жніў ні — уз бек скія га зе ты на дру ка ва лі не каль кі 

ма тэ ры я лаў пра лі та ра тур ныя су вя зі на шых кра ін. Ве даю, 

што ў вас вый шаў ад мыс ло вы «ўзбек скі вы пуск» ча со пі са 

«Бе ла русь» на трох мо вах: рус кай, бе ла рус кай, кі тай скай. Мы 

рас пра ца ва лі пры Са ю зе пісь мен ні каў Уз бе кі ста на пра гра му 

па прад стаў лен ні ін шых на цы я наль ных лі та ра тур на ўзбек-

 скай мо ве. І за Бе ла рус сю, бе ла рус кай лі та ра ту рай — не су м-

нен ныя пры яры тэ ты. У бліз кай перс пек ты ве мы збі ра ем ся

вы даць па-ўзбек ску ан та ло гію су час най бе ла рус кай паэ зіі. 

Ёсць да моў ле насць пра вы дан не ан та ло гіі су час най уз бек скай 

паэ зіі і ў Мін ску — у пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву. Ве даю, 

што на па чат ку 1990-х вы хо дзі ла ў Мін ску кні га лі ры кі Алі шэ ра 

На ваі. Але гэ та та кі па эт, што для яго прад стаў лен ня ма ла 

і дзя сят каў кніг. Так што ча ка ем, што сён няш няе па ка лен не 

бе ла рус кіх пе ра клад чы каў возь мец ца за пе ра ства рэн не паэ зіі 

Алі шэ ра На ваі на бе ла рус кую мо ву.

— Спа дар Сі ра жыд дзін, вось ра ней тра ды цы яй бы лі 

Дні на цы я наль ных лі та ра тур...

— І я па мя таю пра іх. Та кія дні, дэ ка ды да зва ля лі па-

шы раць зна ём ствы. Мяр кую, што ў нас ёсць усе пад ста вы 

пра вес ці Дні бе ла рус кай лі та ра ту ры ва Уз бе кі ста не. Ча му б 

не ар га ні за ваць і бе ла рус ка-ўзбек скі пісь мен ніц кі фо рум?! 

Гэ та спры я ла б шы рэй шай ува зе да на шых на цы я наль ных 

куль тур і лі та ра тур.

За ста ец ца да даць, што спа сціг нуць чу жы свет, чу жую 

куль туру мож на най перш праз сло ва і кні гу. Іду чы па гэ тым 

шля ху, пісь мен ні кі на шых кра ін — Уз бе кі ста на і Бе ла ру сі — 

шмат што здоль ны зра біць.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Як па ве да мі ла афі цый ны прад-

стаў нік УСК па Го мель скай воб-

лас ці Ма рыя Кры ва но га ва, пе-

рад су дом па спра ве 2008 го да 

па ўста не апош ні аб ві на вач ва ны, 

які зна хо дзіў ся ў між на род ным 

вы шу ку.

Па да ных след ства, ан ты кры зіс ны 

кі раў нік збанк ру ча на га ТАА «Бе ла гра-

п рад» ус ту піў у зла чын ную змо ву з за-

сна валь ні кам ТДА «Цэнтр не ру хо мас ці» 

і яшчэ ад ным жы ха ром горада Го ме ля 

для та го, каб за ха бар ака заць са дзей-

ні чан не ды рэк та ру ТАА «Аў та ін вест -

ка пі тал» у на быц ці ў аб лас ным цэнт ры 

бу дын ка кра мы ТАА «Бе ла грап рад».

Два зла мыс ні кі па він ны бы лі атры-

маць ад ды рэк та ра ТАА «Аў та ін вест -

ка пі тал» у якас ці ха ба ру для ан ты-

кры зіс на га кі раў ні ка гра шо выя срод кі 

ў су ме 70 ты сяч до ла раў. Ад нак са-

ўдзель ні кі кі раў ні ка ў мэ тах аса біс та га 

ўзба га чэн ня шля хам пад ма ну за вы сі лі 

су му ха ба ру на 30 ты сяч до ла раў, пе-

ра ка наў шы ды рэк та ра пе ра даць уво-

гу ле 100 ты сяч до ла раў.

Згод на са зла чын ным пла нам, ан-

ты кры зіс ны кі раў нік за бяс пе чыў на 

аў кцы ё не, пра ве дзе ным з па ру шэн-

нем уста ноў ле на га па рад ку, на быц цё 

ды рэк та рам ТАА «Аў та ін вест ка пі тал» 

аб' ек та не ру хо мас ці, які ці ка віў яго, па 

вы гад най ца не. Пе ра да дзе ныя ды рэк-

та рам у якас ці ха ба ру гро шы ўдзель ні-

кі зла чын ства па дзя лі лі па між са бой,

пры гэ тым кі раў нік атры маў толь кі 

10 ты сяч до ла раў.

За сна валь нік ТДА «Цэнтр не ру хо мас-

ці», ан ты кры зіс ны кі раў нік і ха ба ра да-

валь нік — ды рэк тар ТАА «Аў та ін вест-

ка пі тал» бы лі пры цяг ну тыя да кры мі-

наль най ад каз нас ці яшчэ ў 2009 го дзе. 

Чац вёр та му фі гу ран ту ўда ло ся збег чы.

Па ін фар ма цыі апе ра тыў ні каў, 

«уця кач» меў кры мі наль ныя су вя зі як 

у Бе ла ру сі, так і за яе ме жа мі. Так са-

ма ён мог мець да чы нен не не менш 

чым да дзвюх зла чын ных груп, якія 

дзей ні ча лі на тэ ры то рыі Го мель скай 

воб лас ці ў 2000-х га дах.

Аб ві на вач ва ны ха ваў ся ў Пры мор-

скім краі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, дзе 

зай маў ся прад пры маль ніц кай дзей-

нас цю. Муж чы на быў за тры ма ны пра-

ва ахоў ны мі ор га на мі су сед няй дзяр-

жа вы і эта пі ра ва ны ў Бе ла русь.

След чае ўпраў лен не УСК па Го-

мель скай воб лас ці ква лі фі ка ва ла дзе-

ян ні аб ві на вач ва на га па ч. 6 арт. 16, 

ч. 3 арт. 430 (да па мо га ў атры ман ні ха ба-

ру гру пай асоб па па пя рэд няй змо ве ў 

асаб лі ва буй ным па ме ры), ч. 4 арт. 209 

(мах ляр ства, учы не нае гру пай асоб у 

асаб лі ва буй ным па ме ры) Кры мі наль-

на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Кры мі наль ная спра ва пе ра да дзе на 

ў пра ку ра ту ру для на кі ра ван ня ў суд.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

ДА ПА РЫ ЗБАН ВА ДУ НО СІЦЬ...
У Го ме лі за вер ша на спра ва аб ха ба ры ў 70 ты сяч до ла раў

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Больш за 2/3 фран цу заў не пад трым лі ва юць 
дзей насць Мак ро на на па са дзе прэ зі дэн та

Па пу ляр насць прэ зі дэн та Фран цыі Эма ну э ля Мак ро-

на зна хо дзіц ца на са мым ніз кім уз роў ні з мо ман ту яго 

ўступ лен ня на па са ду (май 2017 го да), яна зні зі ла ся за 

ме сяц на дзе сяць пра цэнт ных пунк таў — да 31 %. Пра 

гэ та свед чаць апуб лі ка ва ныя ў аў то рак вы ні кі апы тан ня 

гра мад скай дум кі, пра ве дзе на га служ бай Іfop.

Па пу ляр насць Мак ро на апы ну ла ся на ват ні жэй, чым у 

яго па пя рэд ні ка на прэ зі дэнц кай па са дзе Фран суа Алан-

да пас ля та ко га ж пе ры я ду — 1,4 го да — зна хо джан ня 

ва ўла дзе (во сен ню 2013 го да та го пад трым лі ва лі 

32 % вы бар шчы каў).

Пры гэ тым, па да ных апы тан ня, толь кі 32 % фран цу заў 

лі чаць, што Мак рон «пра во дзіць пра віль ную эка на міч-

ную па лі ты ку», у той час як су праць лег ла га мер ка ван ня 

пры трым лі ва юц ца 68 % апы та ных. У тым, што ў сва-

ёй дзей нас ці прэ зі дэнт «бліз кі да ча кан няў фран цу заў», 

упэў не ныя толь кі 22 % рэ спан дэн таў.

У Ве не су э ле на зва лі за явы аб гу ма ні тар ным кры зі се 
апраў дан нем для ўвар ван ня ў кра і ну

Вы ка наў чы ві цэ-прэ зі дэнт Ве не су э лы Дэль сі Рад ры гес 

аха рак та ры за ва ла за явы аб тым, што Ве не су э ла пе ра-

жы вае гу ма ні тар ны кры зіс, як спро бу апраў даць маг чы-

мае знеш няе ўвар ван не ў кра і ну. З та кой за явай па лі тык 

вы сту пі ла, пад крэс ліў шы, што сцвяр джэн ні аб сі ту а цыі ў 

кра і не не ад па вя да юць рэ ча іс нас ці.

«Боль шасць тых, хто пе ра ся кае мя жу па між Ве не-

су э лай і Ка лум бі яй па мос це, з'яў ля юц ца ка лум бій ца мі. 

52 % пры хо дзяць па па куп кі, і толь кі 33 % з'яў ля юц ца 

ве не су эль ца мі», — цы туе Рад ры гес на сва ім сай це тэ-

ле ка нал Globovіsіon. Па сло вах ві цэ-прэ зі дэн та, роз ныя 

сі лы спра бу юць па ка заць сі ту а цыю ва кол «нар маль ных 

міг ра цый ных па то каў» як гу ма ні тар ны кры зіс. «Усё гэ та 

за клі ка на апраў даць ува рван не на на цы я наль ную тэ ры-

то рыю», — ад зна чы ла Рад ры гес. Яна да да ла, што ўла ды 

Ве не су э лы не да пус цяць та ко га раз віц ця па дзей.

У апош нія га ды Ве не су э ла пе ра жы вае вост ры са цы-

яль на-эка на міч ны кры зіс, які су пра ва джа ец ца гі пер ін фля-

цы яй, дэ валь ва цы яй на цы я наль най ва лю ты і дэ фі цы там 

та ва раў пер шай не аб ход нас ці і ле каў. Цяж кая сі ту а цыя 

зму шае мно гіх ве не су эль цаў па кі даць ра дзі му. Па вод ле 

апош ніх да ных ААН, з Ба лі ва ры ян скай Рэс пуб лі кі з'е ха лі 

ка ля 2,3 млн ча ла век, у асноў ным у Ка лум бію, Эк ва дор, 

Пе ру і Бра зі лію.

«Страх»: у ЗША вый дзе но вая кні га 
пра До наль да Трам па

75-га до вы Боб Вуд-

вард, жур на ліст і рэ дак тар 

га зе ты The Washіngton 

Post, які ра зам з Кар лам 

Берн штэй нам стаў зна ка-

мі ты дзя ку ю чы асвят лен-

ню Уо тэр гей цка га скан-

да лу, пуб лі куе кні гу пра До наль да Трам па. Яна вый дзе 

11 ве рас ня, і да гэ та га ча су ў прэ су не пра са чы ла ся ні вод-

на га рад ка з гэ тай за гад ка вай кні гі.

Усё па ча ло ся з ін тэр в'ю, якое Вуд вард браў у Трам па ў 

кра са ві ку 2016 го да, ка лі нью-ёрк скі міль яр дэр яшчэ быў 

звы чай ным кан ды да там на прай ме рыз ад Рэс пуб лі кан-

скай пар тыі. Жур на ліст, як заў сё ды, ста ран на пад рых та-

ваў пы тан ні, ад но з якіх да ты чы ла ся са ма га ба лю ча га для 

Трам па мо ман ту — ад но сін да дзей на га та ды прэ зі дэн та 

Ба ра ка Аба мы. «Ці згод ныя вы са сцвер джан нем Аба мы 

пра тое, што са праўд ная ўла да азна чае да сяг нен не мэ ты 

без вы ка ры стан ня гвал ту?» — спы таў жур на ліст. Трамп, 

за іка ю чы ся, ад ка заў: «Я ду маю, што ў гэ тым ёсць пэў ная 

праў да. Са праўд ная ўла да — гэ та па ва га». А по тым, пас-

ля паў зы, да даў: «Са праўд ная ўла да — гэ та... я на ват не 

маю пра ва вы ма віць... гэ та страх».

Кні га Бо ба Вуд вар да пра Трам па так і на зы ва ец ца — 

«Страх». Вя до ма, што яна апіс вае жыц цё прэ зі дэн та ў 

Бе лым до ме, над якім з мо ман ту інаў гу ра цыі на віс цень 

ім піч мен ту. Ча ка ец ца, што вы хад кні гі ство рыць эфект 

уза рва най бом бы, пі ша га зе та Le Fіgaro.

УСЁ ТОЛЬ КІ 
ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА

У ма ла дых на ву коў цаў з'я віў ся свой та ліс ман
Но вая скульп тур ная кам па зі цыя «Пе ра ем насць бе-

ла рус кай на ву кі» з'я ві ла ся ў Мін ску пе рад бу дын кам 

Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі: во пыт ны ака дэ мік за пра-

шае ў Ака дэ мію на вук ма ла до га ка ле гу. Яе ад крыц цё 

ад бы ло ся ў рам ках ура чыс тас цяў, пры све ча ных па-

чат ку но ва га на ву чаль на га го да ў Ін сты ту це пад рых-

тоў кі на ву ко вых кад раў Ака дэ міі на вук.

«Мы спе цы яль на пры мер ка ва лі гэ ту па дзею да Дня ве даў, 

бо ха це лі ад крыць мас тац кую кам па зі цыю ме на ві та з ва шым 

удзе лам, — пад крэс ліў, звяр та ю чы ся да но вых ма гіст ран таў, 

стар шы ня Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі ака дэ мік Ула дзі мір 

ГУ СА КОЎ. — Мы лі чым, што ў за ха ван ні пе ра ем нас ці і за-

клю ча ец ца вя лі кі сэнс на ву кі».

Ула дзі мір Гу са коў за клі-

каў ма гіст ран таў ак тыў на 

ўклю чац ца ў жыц цё на ву ко-

вых ар га ні за цый: «Мо ла дзі 

сён ня ад во дзіц ца асаб лі вая 

ро ля. Ра бо та да след чы-

каў-па чат коў цаў — гэ та не 

толь кі ўдзел у пра вя дзен ні 

пры яры тэт ных на ву ко вых 

рас пра цо вак, але і ўдас ка-

на лен не асо бас ных кам пе-

тэн цый, якія да зво ляць ма-

ла до му на ву коў цу ак тыў на 

ўдзель ні чаць у вы ра шэн ні 

най больш ак ту аль ных праб-

лем на ву кі і гра мад ства».

Аў та ры ма ну мен таль на-дэ ка ра тыў най кам па зі цыі — 

скульп та ры Але на Ха ра бе руш, Ле а нард Па куль ніц кі і ар хі-

 тэк тар Ар мен Сар да раў. Скульп тур ная кам па зі цыя не толь кі 

вы кон вае дэ ка ра тыў ную функ цыю, але і мае знач ны сэн с. 

Рэа лі за ва ны ў брон зе пра ект, пры све ча ны 90-год дзю НАН 

Бе ла ру сі, ста не важ най мас тац кай да мі нан тай у агуль най 

кам па зі цыі зо ны пе рад бу дын кам Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі, 

пад крэс ліць асноў ную за ду му гіс та рыч на га ар хі тэк тур на га 

збу да ван ня і яго стыль.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У даб ра чын ным ма ра фо не «Бя гу чыя га ра ды» ўзя лі

ўдзел больш за 5 ты сяч бе ла ру саў, якія пра бег лі 

30 ты сяч кі ла мет раў, са браў шы тым са мым рэ корд-

ную су му — 165 ты сяч руб лёў. Срод кі пе ра лі ча ны 

шас ці дзі ця чым рэ абі лі та цый ным цэнт рам.

Рэс пуб лі кан ская даб ра чын ная ак цыя пра хо дзі ла ў ме-

жах пра ек та #velcombegom з 23 лі пе ня па 2 ве рас ня пры 

пад трым цы Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і аха пі ла ўсе воб-

лас ці. Дыс тан цыі, якія пе ра адо ле лі ўдзель ні кі, пай шлі ў 

за лік пэў на му рэ гі ё ну. Кам па нія velcom, ар га ні за тар ак цыі, 

пад лі чы ла кі ла мет ры, пе ра вя ла іх у гро шы і пе ра лі чы ла 

срод кі рэ абі лі та цый ным цэнт рам. У вы ні ку пе ра мож цай 

ста ла Гро дзен ская воб ласць — яе ўдзель ні кі су мар на пе-

ра адо ле лі больш за 7 ты сяч кі ла мет раў. На дру гім мес цы — 

Го мель ская воб ласць з вы ні кам 5960 кі ла мет раў, трэ цяе

мес ца ў Брэсц кай воб лас ці — 5040. Ас тат нія мес цы раз-

дзя лі лі па між са бой Ма гі лёў скі рэ гі ён — 4927 кі ла мет раў, 

Ві цеб скі — 4823 кі ла мет ры і Мін скі — 4157 кі ла мет раў.

Удзель ні кі ак цыі ста ві лі і аса біс тыя рэ кор ды. Са мы доў-

гі за бег на ра хун ку Пят ра Ра гой шы з Брэсц кай воб лас-

ці: за 12 га дзін ён пе ра адо леў 108 кі ла мет раў. Жы хар ка 

Баб руй ска Воль га Ня жэль ская за 12 га дзін пра бег ла 

89,3 кі ла мет ра. А са мы ма са вы за бег ад быў ся ў Го ме лі — 

25 лі пе ня на старт у аб лас ным цэнт ры вый шлі ка ля ты ся чы 

ўдзель ні каў. Пад тры ма лі ак цыю і зна ка мі тыя спарт сме ны. 

Бія тла ніст ка На дзея Скар дзі на, на прык лад, па да ры ла свае 

кі ла мет ры ста ліч на му рэ гі ё ну. Яму ж да да ла 134 кі ла мет ры 

і Ды рэк цыя Еў ра пей скіх гуль няў.

Та кім чы нам, 40 ты сяч руб лёў атры маў Гро дзен скі аб-

лас ны цэнтр ме ды цын скай рэ абі лі та цыі дзя цей-ін ва лі даў і 

хво рых дзя цей псі ха не ўра ла гіч на га про фі лю. Го мель ска му 

аб лас но му дзі ця ча му цэнт ру ме ды цын скай рэ абі лі та цыі 

«Ве ра сок» пе ра лі ча на 35 ты сяч руб лёў, а 30 ты сяч рублёў 

на кі ра ва на Брэсц ка му аб лас но му цэнт ру «Та ма шоў ка». 

Ма гі лёў скі дзі ця чы цэнтр ме ды цын скай рэ абі лі та цыі «Кос-

мас» атры маў 25 ты сяч руб лёў, 20 ты сяч рублёў — аб лас ны 

дзі ця чы рэ абі лі та цый ны азда раў лен чы цэнтр «Вет разь» 

(Ві цеб ская воб ласць), 15 ты сяч руб лёў — дзі ця чы рэ абі лі-

та цый ны цэнтр «Пу ха ві чы» (Мін ская воб ласць).

— Як па ка за ла на ша ак цыя, у Бе ла ру сі шмат не раў на-

душ ных лю дзей. Даб ра чын ны пра ект пра хо дзіць ча ты ры 

га ды, і кож ны раз на шу іні цы я ты ву пад трым лі ва юць ты ся чы 

бе ла ру саў, — ад зна чыў пер шы на мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра кам па ніі velcom Мі ка лай ЮШ КЕ ВІЧ. Ар га ні-

за та ры па абя ца лі, што ў пра ек та аба вяз ко ва бу дзе пяты 

се зон, які ста не не менш за па мі наль ным і ка рыс ным, чым 

па пя рэд нія.

Але на КРА ВЕЦ.

НА БЕ ГА ЛІ НА 165 ТЫ СЯЧ РУБ ЛЁЎ
Каб да па магчы дзе цям, бе ла ру сы пра бег лі больш за 30 ты сяч кі ла мет раў


