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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.16 18.30 10.14
Вi цебск — 8.09 18.17 10.08
Ма гi лёў — 8.07 18.20 10.13
Го мель — 8.00 18.20 10.20
Гродна — 8.31 18.46 10.15
Брэст    — 8.29 18.50 10.21

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, Захара, 
Сямёна, Фёдара. 
К. Ірэны, Элеаноры, Яўгеніі, Фелікса, 
Цэзара.

Месяц
Апошняя квадра 22 лютага. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

ca
ric

atu
ra

.ru

1804 год — анг лій скі 
вы на ход нік Ры-

чард Трэ ві тык пра дэ ман-
стра ваў пуб лі цы пер шую 
па ра вую па воз ку на рэй-
ка вым хо дзе — пра та тып 
су час на га па ра во за. У час 
вы пра ба ван няў 4-ко ла вы 
па ра воз вёз 6 ва го наў, у 
ад ным з якіх бы ло 70 па са-
жы раў, з хут ка сцю 8 км у га дзі ну. Гэ тая да та лі чыц ца па чат кам 
эры чы гу нач на га транс пар ту.

1944 год — па ча ла ся на сту паль ная апе ра цыя вой скаў 
пра ва га кры ла 1-га Бе ла рус ка га фрон ту (ка ман ду-

ю чы — ге не рал ар міі К.К. Ра ка соў скі), якая ўвай шла ў гіс то рыю 
Вя лі кай Ай чын най вай ны пад наз вай Ра га чоў ска-Жло бін скай 
апе ра цыі. 21 лю та га са вец кія вой скі пе рай шлі ў на ступ лен не 
і на пра ця гу двух дзён пра рва лі аба ро ну пра ціў ні ка, фар сі ра-
ва лі Днепр, пе ра рэ за лі чы гу нач ную ветку Ма гі лёў—Ра га чоў. 
23 лю та га па ды шлі да Ра га чо ва і на на ступ ны дзень штур мам 
вы зва лі лі яго, вый шлі да ра кі Друць, за ха пі лі плац дар мы на 
абод вух бе ра гах Дняп ра, па ды шлі да Жло бі на. У вы ні ку Ра га-
чоў ска-Жло бін скай апе ра цыі са вец кія вой скі на нес лі вя лі кі ўрон 
пра ціў ні ку і ства ры лі спры яль ныя ўмо вы для на ступ лен ня на 
Баб руй скім на прам ку. 13 злу чэн ням і час цям бы ло пры свое на 
га на ро вае зван не «Ра га чоў ская».

1952 год — у го ра дзе Да ка, ста лі цы ця пе раш няй Банг ла-
дэш, ад куль па лі цэй скіх за гі ну лі сту дэн ты — удзель-

ні кі дэ ман стра цыі ў аба ро ну сва ёй род най мо вы бен га лі, якую 
яны па тра ба ва лі пры знаць ад ной з дзяр жаў ных моў кра і ны. У 
ліс та па дзе 1999 г. на 30-й Ге не раль най кан фе рэн цыі ЮНЕС КА 
ў па мяць аб тых па дзе ях 21 лю та га аб ве шча ны Між на род ным 
днём род най мо вы з мэ тай са дзей ні чан ня моў най і куль тур най 
раз на стай нас ці і шмат моўю. Ад зна ча ец ца што год пад эгі дай 
ЮНЕС КА з 2000 го да. Іні цы я ты ва на кі ра ва на на пры знан не і 
за ах воч ван не вы ка ры стан ня род ных моў, асаб лі ва моў на цы я-
наль ных мен шас цяў.

Уіль ям ФОЛК НЕР, аме ры кан скі пісь мен нік, пра за ік, лаў рэ ат 
Но бе леў скай прэ міі па лі та ра ту ры:

«Жыц цё — гэ та не ма ё масць, якую трэ ба ахоў ваць, 
а дар, які трэ ба дзя ліць з ін шы мі людзь мі».

21
лю та га
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Больш за ўсё муж чын на сця рож ва-
юць дзве рэ чы: не зра зу ме лы шум у 
ру ха ві ку і дзяў чы на, якая рап там та кая 
лас ка вая і доб рая.

— Ма ма, а ма ма, дай гро шай!
— Да чуш ка, ну ня ма ў мя не ця пер... Ідзі 

вунь, у та ты вазь мі.
— А ён не за ўва жыць?
— Ну, пой дзем, я па сце ра гу...

Ма до нне 55 га доў, яе хлоп цу — 22.
Ці не Цёр нер — 75, яе хлоп цу — 40.
Джэ ні фер Ло пес — 42, яе хлоп цу — 

26.
Усё яшчэ ад на? Су па кой ся, твой хло-

пец яшчэ не на ра дзіў ся!

Па пяць ра зоў на дзень 

пас ля ежы

Д
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Ча ла вец тва з даў ніх ча соў спра ба ва ла ля-
чыць ус клад нен ні ва ры коз най хва ро бы — тра-
фіч ныя яз вы. Сён ня ва ры коз з'яў ля ец ца вель мі 
рас паў сю джа ным за хвор ван нем ча ла вец тва. 
Больш за 50 пра цэн таў жан чын і 30 пра цэн таў 
муж чын ва ўзрос це пас ля 40 га доў па ку ту юць 
ад ва ры коз на га рас шы рэн ня вен ніж ніх ка неч-
нас цяў.

Па вод ле слоў за гад чы цы хі рур гіч на га ад дзя-
лен ня 11-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска Тац ця ны 
ПУ НІН СКАЙ, адзі най пры чы ны гэ та га за хвор ван-
ня ня ма. Іс ну юць фак та ры, якія спры я юць раз віц цю 
ва ры ко зу, і фак та ры, якія за пус ка юць сам пра цэс 
за хвор ван ня.

Да пер шых ад но сяц ца спад чын ная схіль насць і 
жа но чы пол. Да дру гіх — ця жар насць і ро ды, цяж кія 
траў мы ног, цяж кая фі зіч ная пра ца, пра цяг лае зна хо-
джан не ў ста но ві шчы сто я чы пад час пра цы, ліш няя 
ва га, гар ма наль ная пе ра бу до ва, пры ём кант ра цэп-
ты ваў і інш.

Раз ві ва ец ца за хвор ван не га да мі. Спа чат ку ва ры-
коз пра яў ля ец ца ад чу ван нем стом ле нас ці ў на гах на-
пры кан цы дня, ця жа рам у на гах, нач ны мі су тар га мі. 
Пас ля з'яў ля юц ца ацё кі, якія пра хо дзяць блі жэй да 
ра ні цы, ад нак па сту по ва ста но вяц ца больш стой кі мі. 
За тым раз ві ва юц ца шчыль ныя, бу рыя, амаль руб цо-
выя пля мы ў ніж няй трэ ці га лё нак.

Сам ва ры коз не страш ны, ка лі б не яго ўсклад нен-
ні — тром баф ле біт і тра фіч ныя яз вы. З-за іх важ на 
як ма га ра ней звяр тац ца на пры ём да ўра ча-хі рур га 
або фле бо ла га: чым ра ней па чы на ец ца ля чэн не, тым 
мен шая ве ра год насць раз віц ця ўсклад нен няў.

Са мым су час ным ме та дам ды яг нос ты кі ва ры коз-
най хва ро бы з'яў ля ец ца ўльтра гук вен з дуп лекс ным 
ска на ван нем. Та кое да сле да ван не да зва ляе вы зна-
чыць уз ро вень і від ва ры ко зу, што да па ма гае хі рур гу 
да і пад час апе ра цыі.

Іс ну юць кан сер ва тыў ныя і апе ра тыў ныя ме та ды 
ля чэн ня. Ся род апе ра тыў ных ме та даў — ма ла ін ва-
зіў ныя (ма ла траў ма тыч ныя). На огул пры мя ня ец ца 

кам бі на цыя ме то дык. На па чат ко вых ста ды ях за-
хвор ван ня гэ та таб лет кі і кам прэ сій ны тры ка таж. 
Пры ад сут нас ці эфек ту да да ец ца скле ра тэ ра пія: 
пад час яе ўво дзіц ца хі міч нае рэ чы ва — скле ра зант, 
які склей вае сцен кі хво рых вен. Ця чэн не кры ві 
ў скле ра за ва ных ве нах спы ня ец ца, і на зі ра ец ца 
доб ры кас ме тыч ны эфект. Вы бар ме та ду ля чэн ня 
за ста ец ца за ўра чом, за ле жыць ад пра яў за хвор-
ван ня і вы ні ку ўльтра гу ка во га да сле да ван ня.

У на шай кра і не пры мя ня юц ца ўсе су час ныя ме то-
ды кі ля чэн ня ва ры ко зу, у тым лі ку і ла зер ная.

Ня рэд ка па цы ен ты дрэн на ра зу ме юць сут насць 
праб ле мы, не ўсве дам ля юць не аб ход нас ці су час-
на га апе ра тыў на га ля чэн ня, а муж чы ны грэ бу юць 
не аб ход нас цю на шэн ня кам прэ сій на га тры ка та жу. 
А та му і сён ня, пры су час ных маг чы мас цях ля чэн ня 
ва ры ко зу, су стра ка юц ца тра фіч ныя яз вы, якія ле чац-
ца доў га і ча сам бес па спя хо ва.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�
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НА СІ ЦЕ КАМ ПРЭ СІЙ НЫ ТРЫ КА ТАЖ!

Учо ра, 
20 лю та га, 

бе ла рус кія 
алім пій цы бы лі воль ныя ад 
спа бор ніц тваў і пры свя ці лі 

гэ ты дзень ад па чын ку. 
Тым больш што на двор'е 
ста ла на ладж вац ца: зноў 
па-вес на во му пры гра вае 
сон ца. А сён ня ўве ча ры 

прой дзе жа но чая 
бія тлон ная эс та фе та, у якой 

трох ра зо вая чэм пі ён ка 
Гуль няў Да р'я До мра ча ва 
і яе сяб роў кі зноў бу дуць 

зма гац ца на скла да най, але 
та кой шчас лі вай для нас 

тра се. Бу дзем спа дзя вац ца 
— за пе ра мо гу. У су бо ту — 

эс та фе та муж чын ская, у 
ня дзе лю — лыж ныя гон кі 

муж чын з агуль на га стар ту 
на 50 кі ла мет раў.

А сён ня, ка лі на шы спарт сме-
ны ўзя лі «дзень ці шы ні», мы рас-
ка жам пра ін шыя на ві ны алім пій-
ска га Со чы.

Па за ўчо ра, ня гле дзя чы на па-
ха ла дан не і дождж, мно гія ба-
лель шчы кі з са май ра ні цы цяг-
ну лі ся ў спар тыў ны комп лекс 
«Ру жа Ху тар», які ўяў ляе са бой 
адзі ны аб' ект для пра вя дзен ня 
спа бор ніц тваў па ўсіх гар на-
лыж ных дыс цып лі нах: хут кас-
ны спуск, кам бі на цыі (хут кас ны 
спуск і сла лам), сла лам-су пер гі-
гант і сла лам-гі гант.

Вя до ма, уба чыць ад ра зу ўсе 
спа бор ніц твы не маг чы ма: яны 
пра вод зяц ца ў роз ны час. Але 
на го да на ве дац ца ту ды бы ла: 
усе ха це лі ўба чыць вы ступ лен-
не дэ бю тант кі Алім пі я ды з да-
лё ка га Тай лан да — Ва на корн. 
Яе, праў да, ве да юць пад дру гім 
іме нем — Ва нэ са Мэй, скры-
пач ка і кам па зі тар.

Ва нэ са пры аша лам ляль най 
пад трым цы роз на га ло сай пуб лі-
кі за ня ла 67-е мес ца ў гі ганц кім 
сла ла ме. «Ра сія мо жа га на рыц ца 
Со чы, за яві ла яна жур на ліс там. 
— Тут бы ла пра ве дзе на вя лі кая 

ар га ні за цый ная ра бо та. Ка лі ты 
зна хо дзіш ся ўнут ры па дзеі, то ра-
зу ме еш, што наса мрэч спра ве ха-
ва ец ца за ін фар ма цый най за сло-
най. Асаб лі ва я шчас лі вая быць 
тут і ўпэў не на, што яшчэ не раз 
пры еду ў Ра сію. У тым лі ку і для 
та го, каб па ка тац ца на лы жах».

Па вод ле слоў зна ка мі тас ці, 
ура жан не ад Со чы ёй кры ху са-
пса ва ла толь кі на двор'е, якое, 
у ад роз нен не ад мі ну лых алім-
пій скіх дзён, бы ло даждж лі вым. 
«Але ўсё ас тат няе зроб ле на на 
«вы дат на», — ад зна чы ла яна. 
Рас ка за ла Мэй і пра тое, ча му 
яна на огул вы ра шы ла ў свае 35 
га доў па спра ба ваць сі лы ў пра-
фе сій ным спор це. «Праз кож ныя 
дзе сяць га доў свай го жыц ця, як 
мне зда ец ца, кож ны ча ла век 
прос та па ві нен па кор пац ца ў 
са бе і ад кры ваць што-не будзь 
но вае. Гэ та маг чы ма на ват та ды, 
ка лі ты ра зу ме еш, што не да сяг-
неш вы шынь у сва ім па чы нан ні. 
Быць за хоп ле ным чым-не будзь 
ні ко лі не поз на. Ка лі хтось ці вы-
ра шыць па чаць гу ляць на скрып-
цы — ка лі лас ка! Ты мо жаш не 
быць вы дат ным вы ка наў цам-му-
зы кан там, але гэ та мо жа пры но-
сіць та бе за да валь нен не. Мож на 
іг раць хоць для ся бе, хоць для 
ін шых... Праў да, як мне зда ец ца, 
гар на лыж ны спорт больш ві до-
вішч ны, чым вы ка нан не кам па зі-
цый на скрып цы. Та му для мя не 
вы ступ лен не тут — гэ та спро ба 
да ка заць, што ўзрост не пе ра-
шко да для но вых ад крыц цяў», 
— ска за ла яна.

«Ці за вяр шу я кар' е ру пас ля 
Алім пі я ды? Ды я толь кі два ме-
ся цы та му па ча ла спа бор ні чаць 
на пра фе сій ным уз роў ні. Алім-
пі я да — най вя лік шая па дзея на 
пла не це Зям ля. І вы сту паць тут 
ра зам з най мац ней шы мі гар на-
лыж ні ка мі све ту да ра го га каш-
туе», — да да ла яна.

У за клю чэн не Мэй пры зна-
ла ся, што не пры вез ла ў Со чы 
сваю зна ка мі тую скрып ку, бо не 

за ха це ла, каб тая «пры раў на ва-
ла» яе да лы жаў.

Што ж, Ва нэ са Мэй па цвер дзі-
ла ў чар го вы раз га лоў ны прын-
цып алім пій ска га ру ху: важ ная 
не толь кі пе ра мо га, важ ны сам 
удзел у спар тыў ным спа бор ніц-
тве. Алім пі я да для яе скон ча на. 
І зу сім ня важ на, якую ацэн ку да-
дуць яе вы ступ лен ню спе цы я ліс-
ты і ба лель шчы кі ў та кім да лё кім 
ад сюль і зу сім бяс снеж ным Тай-
лан дзе.

За тое вы ступ лен не кож на га 
прад стаў ні ка Ра сіі тут, на іх ра-
дзі ме, вы клі кае шквал эмо цый 
— ста ноў чых ці рас ча ра ва ных. 
Ужо ўчо ра ўсе ста лі ка заць, што 
Алім пі я да для Ра сіі скон чы ла ся 
заў час на. Тут лі чаць так: мож на 
прай граць усё, што за ўгод на, лю-
быя спа бор ніц твы на Алім пі я дзе і 
ад на ча со ва ўсё... вый граць. Усё 
за ле жыць ад та го, як вы сту піць 

на цы я наль ная ха кей ная дру жы-
на. У се ра ду на ста дыі чвэрць-
фі на лу ра сі я не са сту пі лі фі нам. 
Як пры зна юц ца ра сій скія ба лель-
шчы кі, больш чор на га дня і ўя віць 
са бе цяж ка — на сва ёй, хат няй, 
Алім пі я дзе так ра на сыс ці з дыс-
тан цыі. За ка го ця пер «хва рэць» 
— за аме ры кан цаў, ка над цаў ці, 
мо жа, ла ты шоў, якія ў чар го вы 
раз ско чы лі вы шэй за га ла ву і 
па зма га юц ца ў паў фі на ле? Ды-
ле ма — што ні ка жы це...

Між тым, па ра жэн не гэ тае, як, 
ака за ла ся, бы ло не вы пад ко вым, 
яно бы ло прад ка за на. Дзве мяс-
цо выя выд ры з Ма цэс цін ска га 
аква ры у ма — Эш лі і Га ры — па 
пры кла дзе сла ву та га вась мі но га 
Паў ля з Гер ма ніі ўзя лі ся прад-
каз ваць вы ні кі алім пій скіх спа-
бор ніц тваў. І яны ўжо па спе лі 
вы зна чыц ца не адзін раз. У нас 
бы ла маг чы масць па на зі раць 

за іх «ра бо тай» з да па мо гай 
на мес ні ка ды рэк та ра Со чын-
ска га аква ры у ма Жан ны ЗА-
ЗІ НАЙ.

— Збы ло ся ўжо не ад но прад-
ка зан не звяр коў, — рас каз вае 
Жан на. — Так, на прык лад, 
спраў дзі лі ся зы хо ды ха кей ных 
мат чаў муж чын скай збор най Ра-
сіі са сла вен ца мі, аме ры кан ца мі 
і сла ва ка мі. У жа но чым ха кеі яны 
прад ка за лі пе ра мо гу ра сі ян кам 
у гуль нях з нем ка мі і япон ка мі і 
па ра жэн не ў мат чы са Шве цы-
яй, на ват ад га да лі зняц це Плю-
шчан кі з ін ды ві ду аль на га тур ні-
ру, якое на ра бі ла столь кі шу му. 
Ка лі ў ва ду кі ну лі два коль цы, 
якія сім ва лі за ва лі Ра сію і Япо-
нію, Га ры, апя рэдж ва ю чы сяб-
роў ку, ад ра зу вы цяг нуў коль ца з 
над пі сам «Япо нія», а да дру го га, 
«ра сій ска га», на ват не да кра нуў-
ся. У тан цах на лё дзе, на дум ку 

выд ры, пер шай па він на стаць 
па ра з ЗША, дру гім — ра сій скі 
ду эт, а па ра з Ка на ды возь ме 
«брон зу».

Тое ж зда ры ла ся з мат чам 
Ра сія — Фін лян дыя. Двой чы кі-
да лі ім коль цы, і двой чы Га ры 
вы цяг ваў тое, на якім быў над піс 
«Фін лян дыя». Мы тут не ха це лі 
вя лі ка га шу му і да ча су аб гэ тым 
не рас каз ва лі. Але ёсць ві дэа-
за піс, які гэ та па цвяр джае. На 
жаль...

Ка жуць так са ма, што да ве-
дац ца пра пе ра мож цаў спа бор-
ніц тваў мож на і ў дэль фі на па 
мя нуш цы Юно на з дэль фі на рыя 
Ад ле ра. Праў да, на дум ку ар га-
ні за та раў ак цый, дак лад насць 
прад ка зан няў — не га лоў ная мэ-
та. Знач на важ ней пры цяг нуць 
ува гу да не аб ход нас ці за ха ван-
ня на зям лі рэд кіх ві даў жы вёл. 
Дэль фі на Юно ну не каль кі га доў 
та му ўда ло ся пе ра ха піць з рук 
бра кань е раў у Ці хім акі я не. Са-
мку пе ра вез лі ў Со чы і змяс ці лі 
ў дэль фі на рыі мяс цо ва га пар-
ку Рыў е ра. Там яна пры жы ла-
ся і ця пер, акра мя звы чай ных 
за баў ляль ных вы ступ лен няў, 
зай ма ец ца так са ма дэль фі на-
тэ ра пі яй.

Ра ней Юно на «чы та ла» пол 
дзі ця ці для бу ду чых мам. Ме то-
ды ка бы ла прос тая: па дзя ліў шы 
ліст на дзве част кі і па зна чыў-
шы іх, ад па вед на, лі та ра мі «м» 
і «д», да ва лі дэль фі ну пэнд злік 
і фар бы. Юно на за фар боў ва ла 
ад но з па лёў і та кім чы нам прад-
каз ва ла, на ро дзіц ца хлоп чык ці 
дзяў чын ка. Для спа бор ніц тваў 
на Гуль нях-2014 вы ра шы лі кры-
ху змя ніць так ты ку. За раз у ба-
сейн кі да юць спе цы яль на па зна-
ча ныя мя чы, Юно на вы хоп лі вае 
па трэб ны і плы ве да маст ка, каб 
па ка заць трэ не ру. Мы ўпэў не-
ны, што яна не па мы ліц ца. Тым 
больш што жы вё ла ве дае: ка-
лі ад га дае — атры мае ў якас ці 
«ўзна га ро ды» смач ную све жую 
рыб ку.

ПРА ЭШ ЛІ, ГА РЫ 
І ЮНО НУ Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» Ана толь Сла неў скі — 

з алім пій скай ста лі цы

ДЗІ ЦЯ ЧЫ ТРЭ НЕР, ПРАБ ЛЕ МІСТ

Ім з'яў ля ец ца кан ды дат у май стры 
спор ту з Грод на Мі ха іл Стэ фа но віч 
(на фо та). Ён скла дае праб ле мы на 
64-кле тач най дош цы. Не ка то рыя з 
іх вы ка рыс тоў вае на за ня тках дзе-
ля па вы шэн ня ў сва іх вы ха ван цаў 
кам бі на цый на га зро ку. На ступ ныя 
па ву чаль ныя пры кла ды за слу гоў ва-
юць і на шай з ва мі ўва гі:

1. Бе лыя: d2, e7, дам ка g5 (3). 
Чор ныя: a3, b2, b6 (3). Ідэя ўзнік ла, 
ка лі ана лі за ва ла ся пар тыя ма ла дых 
гуль цоў: 1. ef8 ba1 2. fc5! 3. dc3 4. 
gc1x. 1... bc5 2. f:b4 3. dc3 4. gd2x. 1... 
ba5 2. dc3 3. fg7x. 1... bc1 2. fh6! c:f4 
3. g:a7 ab2 4. ad4! bc1 5. de3x.

2. Бе лыя: a7, b4, e3, e7, g1, h2 
(6). Чор ныя: b2, c5, d6, f8, g7, h4, 
дам ка a1 (7). Кан цоў ка: 1. ab8 2. b:h8 
3. he5 (не пры ем ны сюр прыз!) 4. hg3 
5. g:c1#.

3. Бе лыя: d2, d6, e3, e7, f6, g1, g7 
(7). Чор ныя: a7, b2, b4, b8, c3, c5, 
h4 (7). Ход бе лых. Па шу кай це за іх 
пе ра ва гу.

АЎ ТАР СКІ-18
Між на род ны май стар Вік тар 

Шуль га пра цяг вае свой кон курс 
чар го вы мі за дан ня мі. У іх бе лыя па-
чы на юць і вый гра юць:

№ 18/18. Бе лыя: b6, c7, d2, d6, 
e3, f2 (6). Чор ныя: a5, b4, c3, d8, f6, 
g3, g5, h4 (8).

№ 18/19. Бе лыя: b4, b6, h2, дам-
ка c5 (4). Чор ныя: a7, d2, f4, g3, h6, 
дам ка a3 (6).

№ 18/20. Бе лыя: 16, 22, 27, 31, 
32, 37, 39, 43, 48 (9). Чор ныя: 6, 7, 
13, 14, 18, 21, 26, 29, 30, 34 (10).

Тэр мін для ад ка заў тра ды-
цый ны — два тыд ні. На кі роў вай-
це іх на ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10-а, рэ дак-

цыя га зе ты «Звяз да», руб ры ка 
«Шаш кі».

КЛУБ ШКЛУ ДА ВА
У ша шач най кам па зі цыі ство ра-

ны сім ва ліч ныя клу бы, ана ла гіч ныя 
клу бу Фя до та ва ў фут бо ле. Ства-
раль ні кі праб лем-64 на зва лі свой 
клуб іме нем чэм пі ё на све ту Пят ра 
Шклу да ва (На ва по лацк), бо ён пер-
шым на браў 100 за лі ко вых ач коў 
у пер шын ствах Бе ла ру сі. Ця пер, 
пас ля вы ні каў 17-га ЧРБ, чле на мі 
клу ба з'яў ля юц ца: П. Шклу даў (у яго 
ак ты ве ўжо 361,15 ач ка), мін ча не 
І. На ўроц кі (276,875), М. Гру шэў скі 
(228,5), Б. Іва ноў (217,25) і В. Шуль-
га (216,725), Д. Кам чыц кі з Ма гі лё-
ва (215,675), А. Са пе гін з Ус пол ля 
Мсці слаў ска га ра ё на (213,025), 
А. Ка гоць ка з Баб руй ска (198,5), 
А. Ля хоў скі з Жо дзі на (169,0), Л. Ві-
тош кін з Го ме ля (148,25), П. Ка жа-
ноў скі з в. Ка шэ ві чы Пін ска га ра ё на 
(135,55), А. Пе ра воз ні каў з Ра га-
чо ва (132,8), мін ча не В. Гра бен ка 
(132,125) і М. Ляш ке віч (106,575). 
Рэй тынг-ліст пад рых та ваў ві цэ-чэм-
пі ён све ту ў гэ тым раз дзе ле кам па-
зі цыі Аляк сандр Ка гоць ка.

РА ШЭН НІ
«Аў тар скі-18» (В. Шуль га): 

№  18/14 — dc7 (g3A) h4 (d6B) 
b8, a5x. B(e5) a5, aс7х. A(d6) h4 
(c7C) g1, e7 (g5) h4x. C(g3) b8, a5x, 
№  18/15  — b4, d6 (c7:e5) d2, c3, b8, 
f8 (g5) h6x, № 18/16 — f6 (g7) h2, 
e3, e7, f8 (e5A), c5 (c7B) e3 (d6) h6 
(b6C) c7, e3 (c7) a7 (f4) b8x. A(c7) 
c5 (g5) e3 (h4) f4 (cb6), c7x. B(f4) 
ab6 (g3) a3, h2x. C(f4) f8 (e5) g7x і 
№ 18/17 — 1 (28A) 40! (17B) 23, 49, 
35x. B(34) 8, 49x. A(17) 40 (44CD) 
6, 50x. C(34) 44 (35-40, 39) 34, 24x. 
D(28) 6 (34) 25, 39, 50x.

Пад рэ дак цы яй між на род на га ар біт ра Мі ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГАШ А Ш К І

Па куль у на шай кра і не кі роў цы «хут кай да па-
мо гі» зма га юц ца за ўня сен не ў пра ві лы да рож-
на га ру ху важ ных змя нен няў, якія за бяс пе чаць 
аб са лют ны пры яры тэт на да ро зе ма шы нам з 
уклю ча ны мі мі гал ка мі, у Ду баі (ААЭ) вы ра шы лі 
за пус ціць но вы ці ка вы пра ект. Ко лер аў та ма бі-
ляў хут кай да па мо гі бу дзе за ле жаць ад цяж кас ці 
ста ну па цы ен та і спе цы фі кі да па мо гі, якая яму 
па тра бу ец ца.

Так, на прык лад, чыр во ны ко лер ма шы ны з вы явай 
сэр ца на кор пу се бу дзе сіг на лі за ваць ін шым удзель-
ні кам аў та ма біль на га ру ху, што «хут кая да па мо га» 
пе ра во зіць па цы ен та ў кры тыч ным або ў вель мі 
цяж кім ста не. У гэ тым вы пад ку кі роў цы бу дуць аба-

вя за ны не ад клад на са сту піць да ро гу ме ды цын скай 
ма шы не, па коль кі для па цы ен та лік ідзе лі та раль на 
на хві лі ны...

Ма шы ны ру жо ва га ко ле ру з вы явай ма ці з дзі цем 
бу дуць пры зна ча ны для пе ра воз кі ця жар ных жан чын. 
Цём на-зя лё ныя ма шы ны бу дуць пры зна ча ны для 
па цы ен таў з вя лі кай ва гой, свет ла-зя лё ныя — для 
па цы ен таў са спе цы яль ны мі па трэ ба мі. А бла кіт ны 
ко лер па кі ну лі для ма шын хут кай да па мо гі агуль на га 
пры зна чэн ня.

План па ўка ра нен ні спе цы яль ных роз на ка ля ро вых 
ма шын ме ды цын скай да па мо гі не мае ана ла гаў у 
све це. Па мер ка ван ні чы ноў ні каў Ду бай ска га ўпраў-
лен ня хут кай да па мо гі, но ва ўвя дзен не да па мо жа ім 

па вы сіць якасць аказ ва е мых па слуг і ска ра ціць час 
пры ез ду «хут кай» да па цы ен та. Ця пер у вы пад ку 
цяж кай ава рыі, а так са ма да па цы ен таў з сар дэч-
ны мі за хвор ван ня мі, ме ды кі ў Ду баі пры бы ва юць на 
пра ця гу 8 хві лін. Гэ ты па каз чык з'яў ля ец ца чац вёр-
тым у Азі яц кім рэ гі ё не, і ў Ду баі ма юць на мер яго 
па леп шыць.

У Дзяр жаў ным упраў лен ні хут кай ме ды цын скай 
да па мо гі Ду бая за дзей ні ча ны 170 ма шын, а так са ма 
6 вер та лё таў. Да па мо гу па цы ен там аказ ва юць 688 
ура чоў. Акра мя дзяр жаў най служ бы, ад дзя лен ні хут-
кай да па мо гі са сва і мі ма шы на мі ма юць усе буй ныя 
пры ват ныя баль ні цы го ра да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЧЫР ВО НАЯ МА ШЫ НА «ХУТ КАЙ» ЗА МЕСТ СПЕЦ СІГ НА ЛУ?

Гэ тыя лю дзі пры кла да юць усе на ма ган ні 
да са ма вы ра жэн ня. Але іх жыц цё поў нае 
цяж кас цяў, пры чы на якіх не знеш нія, а 
аса біс тыя комп лек сы. Ім не аб ход на больш 
пра ца ваць над са бой, а га лоў нае — не ле-
на вац ца. За мкнё ныя па на ту ры лю дзі, яны 
хва ра ві та ўспры ма юць кры ты ку, ро бяц ца 
ча сам чэр ствы мі і бяз душ ны мі эга іс та мі. 
Шмат ча су ад да юць ду хоў на му раз віц цю, 
па ста ян на па вы ша юць свой ін тэ ле кту аль ны ўзро вень і пе-
ра ма га юць су пя рэч нас ці ў са бе. Для та кіх лю дзей вель мі 
важ нае зна чэн не мае эма цы я наль ная сфе ра, та му іх парт-
нёр па ві нен быць пе ра ка на ным у са бе, та кім, яко му мож на 
ад крыць свае та ям ні цы. Толь кі та ды яны зной дуць сваё 
шчас це і эма цы я наль ны спа кой.


