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У ста лі цы пра хо дзіць 
фо рум «Уні вер саль нае 
ася род дзе — 2018»

З 29 ліс та па да да 1 снеж ня ў Мін ску ад бываец ца 

фо рум «Уні вер саль нае ася род дзе — 2018», пры-

мер ка ва ны да Між на род на га дня ін ва лі да. На ім 

бу дзе прад стаў ле на «Па ра Экс па» — між на род ная 

вы стаў ка спе цы я лі за ва на га аб ста ля ван ня, тэх на ло-

гій і сэр ві су для рэ абі лі та цыі лю дзей з ін ва лід нас цю 

і вы стаў ка для ста рэй ша га па ка лен ня «50 плюс».

— Больш за 100 ме ра пры ем стваў, якія прой дуць за тры 
дні на ўсіх пля цоў ках фо ру му, но сяць за баў ляль ны ха рак тар. 
Каб ча ла век, які прый шоў на вы стаў ку, ня хай гэ та бу дзе 
спе цы я ліст, пен сі я нер, ча ла век з ін ва лід нас цю ці яго сва як, 
не толь кі азна ё міў ся з вы стаў ле най пра дук цы яй, праб ле ма-
ты кай, за даў пы тан ні экс пер там, без та лон чы ка атры маў 
кан суль та цыю док та ра, але і прос та ад па чыў, — па ве да міў 
ды рэк тар ар га ні за та ра фо ру му, вы ста вач на га прад пры-

ем ства «Экс па фо рум», Аляк сандр СТА РЫ КАЎ.

У ста ліч ным вы ста вач ным па віль ё не па пра спек це Пе-
ра мож цаў, 14 кан суль та цыі пра вя дуць кар ды ё ла гі, псі-
хо ла гі, траў ма то ла гі, ге ран то ла гі, ар та пе ды. Бу дзе ар-
га ні за ва на тэс та вая пля цоў ка для ін ва лід ных ка ля сак, 
прэ зен та ва ны су час ныя пад' ём ні кі, трэ на жо ры-імі та та ры 
ха ды, спе цы яль ныя пры ла ды для сла ба ві ду шчых і лю дзей 
са сла бым слы хам. Ад бу дзец ца мод ны па каз ды зай нер-
ска га адзен ня для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў.

На вед валь ні кі змо гуць па гу та рыць з прад стаў ні ка мі 
са цы яль ных служ баў, ме ды цын скіх і рэ абі лі та цый ных 
уста ноў, гра мад скіх, між на род ных і пра ва аба рон чых ар га-
ні за цый, да ве дац ца, дзе шу каць пад трым ку лю дзям з ін ва-
лід нас цю, як ім улад ка вац ца на ра бо ту і г. д. Сва я коў, якія 
кла по цяц ца пра лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі і 
па жы лых, на ву чаць пра віль на му до гля ду, пад бо ру срод каў 
і спо са баў рэ абі лі та цыі для сва іх бліз кіх лю дзей.

Тра ды цый на бу дуць пра ца ваць зо ны зда роўя, фіт нес-
зо на ак тыў на га даў га лец ця, зо на май стар-кла саў па ру-
ка дзел лі і ку лі нар ных «лай фха ках», кір маш та ва раў для 
ак тыў на га і зда ро ва га ла ду жыц ця.

Акра мя та го, у хо дзе ра бо ты фо ру му прой дуць се мі на-
ры і круг лыя ста лы для спе цы я ліс таў па ак ту аль ных пы тан-
нях са цы яль най, ме ды цын скай, куль тур най рэ абі лі та цыі і 
адап та цыі лю дзей з роз ны мі фор ма мі ін ва лід нас ці і за бес-
пя чэн ня без бар' ер на га, уні вер саль на га ася род дзя. Бу дуць 
пра ве дзе ны прэ зен та цыі і ін клю зіў ныя май стар-кла сы.

Фо рум ар га ні за ва ны вы ста вач ным уні тар ным прад пры-
ем ствам «Экс па фо рум» пад па тра на жам Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны, пры пад трым цы Мін гар вы-
кан ка ма, гра мад скіх аб' яд нан няў ін ва лі даў.

Свят ла на БУСЬ КО.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

Мія га то ва з ва мі па бал ба таць...
МТС пер шы з ма біль ных апе ра та раў краіны за пус-

ціў на сва ім сай це вір ту аль на га па моч ні ка Мію. Ін-

тэ ле кту аль ны чат-бот да па мо жа вы браць та рыф ны 

план і на ла дзіць ін тэр нэт, а ў час раз мо вы мо жа 

жар та ваць, здзіў ляц ца і ра да вац ца.

Мія пад ка жа, дзе хут ка па гля дзець кошт лю бой па слу гі, 
вы браць та рыф, пад ка жа, як яго пад клю чыць або ад клю-
чыць, рас ка жа аб роў мін гу і ак цы ях ма біль на га апе ра та ра, 
вы шле ін струк цыю для на лад кі ін тэр нэ ту. Пе ра лік маг чы-
мас цяў вір ту аль на га па моч ні ка па ста ян на па шы ра ец ца — 
Мія ўдас ка наль вае сваю ра бо ту і на вы кі зно сін на асно ве 
ана лі зу за пы таў аба не нтаў.

Вы клі каць Мію мож на з да па мо гай ад мыс ло вай кноп кі 
на сай це МТС, так са ма ёй мож на на пі саць у па ве дам лен-
нях су по лак кам па ніі ў сац сет ках «УКан так це» і Facebook 
або ў ме сен джа рах Telegram і Vіber.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ты ся чы лю дзей бы лі эва ку я ва ны 
з ганд лё вых цэнт раў у Маск ве

Учо ра з дзе ся ці мас коў скіх ганд лё вых цэнт раў з-за 
па ве дам лен няў пра па гро зы вы бу ху бы лі эва ку я ва ны не-
каль кі ты сяч ча ла век. Пра гэ та ТАСС па ве да мі ла кры ні ца 
ў эк стран ных служ бах.

«У апе ра тыў ныя служ бы па сту пі лі па ве дам лен ні пра 
па гро зы вы бу ху ў больш чым дзе ся ці ганд лё вых цэнт рах. 
З бу дын каў эва ку я ва ны не каль кі ты сяч ча ла век», — ска-
заў су раз моў нік агенц тва. Ся род «за мі ні ра ва ных» ганд-
лё вых цэнт раў — «Атры ум», «Ме га по ліс», «Ка пі то лій» і 
ін шыя.

У бу дын ках ганд лё вых цэнт раў пра ца ва лі па лі цэй скія 
і кі но ла гі, якія аб сле да ва лі тэ ры то рыю.

Хва ля іл жы вых мі ні ра ван няў прай шла ў Ра сіі з ве рас ня 
па сне жань 2017 го да. Та ды ата цы тэ ле фон ных тэ ра-
рыс таў пад верг лі ся амаль чатыры ты ся чы аб' ек таў, бы лі 
эва ку я ва ны больш за 2,6 міль ё на ча ла век.

Па ра шэн ка сцвяр джае, што ЗША па абя ца лі 
яму «поў ную пад трым ку»

Прэ зі дэнт Укра і ны Пётр Па ра шэн ка за явіў, што дзярж-
сак ра тар ЗША Майкл Пам пеа пад час тэ ле фон най раз-
мо вы, якая ад бы ла ся 27 ліс та па да, па абя цаў Кі е ву пад-
трым ку ў аба ро не су ве рэ ні тэ ту кра і ны.

«Пад час тэ ле фон най раз мо вы з Май кам Пам пеа ён 
па абя цаў мне, што ЗША ака жуць поў ную да па мо гу, у тым 
лі ку ва ен ную да па мо гу, па аба ро не су ве рэ ні тэ ту Укра і-
ны», — ска заў Па ра шэн ка ў ін тэр в'ю тэ ле ка на лу CNN.

У па ня дзе лак кі раў-
нік прэс-служ бы Дзярж-
дэ парт амен та ЗША па-
ве дам ля ла аб тэ ле фон-
най раз мо ве Па ра шэн кі 
і Пам пеа, пад час якой 
па лі ты кі аб мер ка ва лі сі-

ту а цыю ва кол Кер чан ска га пра лі ва. Ад нак та ды, згод на з 
рас паў сю джа най пісь мо вай за явай прэс-сак ра та ра Хе зэр 
На ўэрт, га вор ка іш ла толь кі аб пад трым цы ЗША су ве-
рэ ні тэ ту і тэ ры та ры яль най цэ лас нас ці Укра і ны. Ні я кую 
ва ен ную да па мо гу яна не згад ва ла.

Раз мо ва ад бы ла ся пас ля ін цы дэн ту ў Кер чан скім пра-
лі ве, які ад быў ся 25 ліс та па да.

Жан чы на з дзі цем за гі ну лі пас ля на па ду 
мядз ве дзя на поў на чы Ка на ды

Жан чы на і яе но ва на ро джа ная дач ка за гі ну лі ў вы-
ні ку на па ду мядз ве дзя грыз лі ў арк тыч най ка над скай 
тэ ры то рыі Юкон. Пра гэ та па ве да міў тэ ле ка нал CBC са 
спа сыл кай на мяс цо выя пра ва ахоў ныя ор га ны.

Ін цы дэнт ад быў ся днём не да лё ка ад па се лі шча Маё. 
Дра пеж нік здо леў пра брац ца ў дом 37-га до вай Ва ле-
ры Тэ а рэт, дзе яна зна хо дзі ла ся з 10-ме сяч най дач кой. 
Баць ка ся мей ства ў мо мант на па ду ад сут ні чаў, ка лі ён 
вяр нуў ся, то не да лё ка ад до ма су тык нуў ся з грыз лі, яко га 
за стрэ ліў. Паз ней ён знай шоў за гі нуў лых і вы клі каў па лі-
цыю, па фак це зда рэн ня пра во дзіц ца рас сле да ван не.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што ў гэ тым ра ё не за гі ну лі два 
ча ла ве кі, як мяр ку ец ца, пас ля на па ду бе ла га мядз ве дзя.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У тэму

Мінз драў абя цае ўзмоц не ны кант роль 
якас ці да па мо гі

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя збі ра ец ца вы бу да-

ваць сіс тэ му кант ро лю якас ці ме ды цын скай да-

па мо гі. Пра гэ та па ве да міў жур на ліс там ды рэк тар 

РНПЦ ме ды цын скай экс пер ты зы і рэ абі лі та цыі 

Ва сіль СМЫ ЧАК.

Усім нам да во дзіц ца звяр тац ца да па слуг ме ды-
цын скіх ра бот ні каў. Ні для кога не сак рэт, што ча сам 
зда ра юц ца на ра кан ні на іх ра бо ту. Та му Мі ніс тэр ствам 
ахо вы зда роўя пры ня та ра шэн не аб ства рэн ні но вай 
ар га ні за цый най вер ты ка лі ацэн кі якас ці ака зан ня ме-
ды цын скай да па мо гі на ўсіх уз роў нях. Рас пра ца ва ны 
кры тэ рыі якас ці ака зан ня мед да па мо гі — сіс тэ ма, на кі-
ра ва ная на тое, каб кож ны ча ла век атрым лі ваў больш 
да ступ ную і якас ную да па мо гу ў ка рот кія тэр мі ны.

На ба зе РНПЦ ме ды цын скай экс пер ты зы і рэ абі лі та-
цыі ад кры ты ад дзел экс пер ты зы якас ці ака зан ня ме ды-
цын скай да па мо гі, дзе кант роль бу дзе ажыц цяў ляц ца 
на рэс пуб лі кан скім уз роў ні. На аб лас ным уз роў ні ён 
бу дзе за бяс печ вац ца на ба зе МРЭК, на ра ён ным — на 
ба зе кож най баль ні цы, ад дзя лен ня.

Пад ве дзе ны вы ні кі і 
ўзна га ро джа ны пе ра мож цы 
ад кры та га кон кур су фо та-
здым каў і ві дэ аро лі каў «Мы 
сва ёй Бе ла рус сю га на рым-
ся», які быў пры мер ка ва ны 
да Го да ма лой ра дзі мы. 
Амаль з ча ты рох сот твор-
чых пра ек таў, да сла ных на 
кон курс, жу ры трэ ба бы-
ло ада браць най леп шыя. 
І вось у аў то рак у за ле Му-
зея су час най бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці ад бы ло ся 
ўра чыс тае він ша ван не пе-
ра мож цаў. Ды рэк тар На-

цы я наль на га гіс та рыч на га 

му зея Па вел СА ПО ЦЬКА 
ад зна чыў, што коль касць 
да сла ных ра бот і геа гра фія 
ўдзель ні каў яск ра ва свед-
чаць аб тым, што ме ра пры-
ем ства за ці ка ві ла шы ро кія 
ко лы на сель ніц тва.

— Нам бы ло вель мі ці ка-
ва ўба чыць, як па-роз на му 
лю дзі ўспры ма юць па няц-
це — ма лая ра дзі ма. Праз 

свае ра бо ты кож ны твор-
ца па ка заў ся бе як паў на-
вар тас ную твор чую асо бу і 
вы ка заў сваю лю боў да Ай-
чыны.

У на мі на цыі «Фо та зды-
мак» пе ра мог Мі хаі л Ка пыч-
ка з фо та ра бо тай «Ка хан-
не», дру гое мес ца ў Ган ны 
Ха ты лё вай — «Зям ля баць-
коў — мая зям ля», трэ цяе — 
у Ва ле рыя Ка зу ба з ра бо тай 

«Во сень на Цнян скім ва да-
схо ві шчы».

У на мі на цыі «Ві дэа ро лік» 
мес цы раз мер ка ва лі ся на-
ступ ным чы нам:

трэ цяе мес ца ў Ле а ні да 
Хва шчын ска га з ра бо тай 
«За слаўе tіmе lарsе», дру-
гое — у Аляк санд ра Га вей кі і 
яго ві дэа ро лі ка «Сны аб ма-
лой ра дзі ме». Най леп шым 
жа, хто праз ві дэа змог пе-

ра даць сваю лю боў да Бе-
ла ру сі, на дзі ва стаў не бе-
ла рус, а італь я нец. Фран ка 
На вя цен та Бу ціг ле ры і яго 
твор чы пра ект «Bеlаrus, 
Lаnd оf Lеgеnds» атры маў 
най вы шэй шую па хва лу жу-
ры і пер шае мес ца.

Ад нак на гэ тым уз на га-
ро ды не скон чы лі ся. Чле ны 
жу ры і парт нё ры пра ек та 
так са ма ад зна чы лі спе цы-
яль ны мі пры за мі асоб ных 
удзель ні каў кон кур су, чые 
ра бо ты вы клі ка лі най боль-
шую ці ка васць.

Адзін з пе ра мож цаў кон-
кур су Ле а нід Хва шчын скі 
па дзя ка ваў ар га ні за та рам 
за маг чы масць рэа лі за ваць 
твор чы па тэн цы ял. Ён вы ка-
заў над зею на тое, што та-
кія ме ра пры ем ствы ста нуць 
пра во дзіц ца час цей, бо гэ та 
ўно сіць вя лі кі ўклад у раз віц-
цё бе ла рус кай куль ту ры.

Анд рэй СА ЗО НАЎ, 

фо та аў та ра.

А ад лег ласць гэ тая па пра мой на 

са ма лё це — ка ля дзесяці ты сяч 

кі ла мет раў. Тым не менш мы пра-

да ём у най буй ней шую аст раў ную 

дзяр жа ву све ту ка лій ныя ўгна ен ні, 

ге тэ ра цык ліч ныя злу чэн ні азо ту, 

шы ны, по лі амі ды, шпа лы, ме ды-

цын скую мэб лю, трак та ры, апа-

ра ту ру і аб ста ля ван не.

Куп ля ем там на ту раль ны каў чук, 
паль ма вы і ка ко са вы алей, оп та ва лак-
но, ле кі, во ла ва, па пе ру, ка ка ву, фар ба-
валь ні кі, аб ста ля ван не для дру ка ван ня, 
ры бу і ін шае. Да рэ чы, та ва ра аба рот з 
гэ тай кра і най за дзе вяць ме ся цаў сё-
лета на 74 % пе ра вы сіў ле таш ні па каз-
чык і склаў амаль 200 міль ё наў до ла раў 
(за ўвесь 2017 год — 158 міль ё наў). 
Гэ та, мо жа, і не шмат, але, на прык лад, з 
Венг ры яй, да якой у дзе сяць ра зоў блі-
жэй, мы на ганд ля ва лі ўся го на 148 міль-
ё наў до ла раў. Пры гэ тым саль да ў нас з 
Ін да не зі яй да дат нае і роў нае су ме ўся го 
та ва ра аба ро ту з Венг ры яй.

На та кім фо не фес ты валь «Экс па-
Фэст Ін да не зія-Бе ла русь 2018» ла дзіць 
асаб лі ва пры ем на. Да та го ж, сё лет-

няе свя та пры мер ка ва на 
да 25-год дзя ўста наў лен ня 
дып ла ма тыч ных ад но сін па-
між кра і на мі. Ар га ні за та рам 
вы сту пі ла па соль ства Рэс-
пуб лі кі Ін да не зія ў Бе ла ру сі 
пры пад трым цы Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Бе ла рус кай 
ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты.

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 
Рэс пуб лі кі Ін да не зія ў Ра сіі і Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь Ва хід Му ха мед СУ ПРЫ Я ДЗІ ад-
зна чыў, што фес ты валь упер шы ню ар га-
ні за ва ны з та кім раз ма хам. На вы стаў цы 
раз мяс ці ла ся ка ля 20 стэн даў, дзе мож на 
бы ло ўба чыць і на быць ін да не зій скія пра-
дук ты, прад ме ты ін тэр' ера, тэкс тыль ныя 
вы ра бы, су ве ні ры і мно гае ін шае.

— Два дні та му мы па спя хо ва пра вя-
лі бе ла рус ка-ін да не зій скі біз нес-фо рум, 
на якім аб мер ка ва лі маг чы мас ці для су-
пра цоў ніц тва, — абвясціў на вед валь ні-
кам фес ты ва лю па сол і вы ка заў над зею 
на да лей шае ўма ца ван не двух ба ко вых 
ад но сін.

На чаль нік упраў лен ня Азіі, Аў стра ліі 
і Акі я ніі Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
Бе ла ру сі Сяр гей ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ да даў, 

што за 25 га доў уда ло ся знач на па-
глы біць па лі тыч ныя і ганд лё выя су вя зі, 
дзя ку ю чы ча му ін да не зій цы, у пры ват-
нас ці, ве да юць та кія бе ла рус кія брэн-
ды, як Бе лАЗ, Мін скі трак тар ны за вод, 
Бе ла русь ка лій.

Аб пла нах па ар га ні за цыі ў каст-
рыч ні ку на ступ на га го да на цы я наль-
най бе ла рус кай экс па зі цыі ў Джа кар це 
па ве да міў на ад крыц ці фес ты валь най 
экс па зі цыі стар шы ня Бе ла рус кай ганд-
лё ва-пра мыс ло вай па ла ты Ула дзі мір 
УЛА ХО ВІЧ.

Да рэ чы, Ін да не зія з'яў ля ец ца най-
буй ней шай кра і най Паўд нё ва-Ус ход-
няй Азіі і зай мае чац вёр тае мес ца 
па коль кас ці на сель ніц тва (больш за 
261 міль ён ча ла век). Яна ад но сіц ца 
да ка тэ го рыі най больш перс пек тыў-
ных у эка на міч ным пла не кра ін, якія 
раз ві ва юц ца.

Ган на ЮН ЧЫЦ.

«Мы сва ёй Бе ла рус сю га на рым ся»

ВЕЛЬ МІ ДА ЛЁ КАЯ ДУ ГАВЕЛЬ МІ ДА ЛЁ КАЯ ДУ ГА
Экс па-Фэст Ін да не зія-Бе ла русь 
ска ра ціў ад лег ласць па між кра і на мі
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