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Спорт-тайм

СЁННЯ

«Будзем спадзявацца, што набяром ачкі»
У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды»
анансуем матч беларускай зборнай у Барысаве, дзе
нашы футбалісты сустрэнуцца з камандай Паўночнай Ірландыі, і расказваем пра іншыя найбольш актуальныя навіны выхадных.

1.

У суботу футбалісты зборнай Беларусі пацярпелі
трэцяе паражэнне запар у адборачным турніры
чэмпіянату Еўропы. Пасля двух стартавых гасцявых паражэнняў ад галандцаў (0:4) і паўночнаірландцаў (1:2) у
Барысаве яны саступілі камандзе Германіі з лікам 0:2.

Месяц

Сонца

змог выйграць толькі яго партнёр па камандзе італьянец
Дыега Улісі. Трэцім фінішаваў вядомы славенец Мацей
Махорыч.
Беларускія спартсмены заваявалі 9 медалёў юніёрскага чэмпіянату Еўропы па трох відах барацьбы, які завяршыўся ў Пантэведры (Іспанія). Прадстаўнік
вольнага стылю Дзяніс Салавей (вагавая катэгорыя —
65 кг) падняўся на трэцюю прыступку п'едэстала. Анастасія
Зімянкова (72 кг) і Крысціна Сазыкіна (59 кг) заваявалі «золата». «Серабро» ў скарбонку зборнай Беларусі прынеслі
Марыя Гуліда (57 кг) і Ксенія Дзібук (76 кг). Сярод барцоў
грэка-рымскага стылю бронзавыя ўзнагароды юніёрскага кантынентальнага форуму заваявалі Эльдар Гасанаў
(67 кг), Мікіта Казакоў (77 кг), Ігар Ярашэвіч (87 кг) і Уладзіслаў Пусташылаў (97 кг).
Арына Сабаленка зноў увайшла ў першую дзясятку рэйтынгу Жаночай тэніснай асацыяцыі
(WTA). Нагадаем, перад стартам адкрытага чэмпіянату
Францыі Сабаленка была на 11-й пазіцыі, а пасля выхаду
ў другі раўнд «Ралан Гарос» паднялася на адзін радок. На
гэтым тыдні беларуская тэнісістка згуляе на турніры ў галандскім Хертагенбосэ. Аляксандра Сасновіч знаходзіцца
на 36-й пазіцыі, былая першая ракетка планеты Вікторыя
Азаранка займае цяпер 42-е месца ў сусветным рэйтынгу,
Вера Лапко на 103-й пазіцыі.
Пераможца «Ралан Гароса» аўстралійка Эшлі Барці
ўпершыню ў кар'еры ўзнялася на другое месца ў сусветным рэйтынгу, які па-ранейшаму ўзначальвае японка Наомі
Осака. На трэцім радку — чэшка Караліна Плішкава.
Беларускія баскетбалісткі прайгралі турчанкам у
таварыскім матчы ў Рызе ў ходзе падрыхтоўкі да
чэмпіянату Еўропы — 56:76. Нагадаем, у першым рыжскім спарынгу падапечныя Наталлі Трафімавай абыгралі
каманду Латвіі з лікам 81:77.
Пасля кантрольных матчаў у латвійскай сталіцы беларускія баскетбалісткі 14 і 15 чэрвеня правядуць два
паядынкі ў італьянскім Броні са зборнай Італіі, а потым,
21 і 22 чэрвеня, у венгерскім Секешфехервары двойчы
згуляюць са зборнай Венгрыі.
Нагадаем, жаночы чэмпіянат Еўропы сёлета пройдзе
на арэнах Латвіі і Сербіі. На першым этапе беларускі будуць гуляць у папярэдняй групе D у сербскім Зрэняніне з
камандамі Сербіі (27 чэрвеня), Бельгіі (28 чэрвеня) і Расіі
(30 чэрвеня). Пасля фінішу групавога этапу пераможцы чатырох квартэтаў адразу трапяць у чвэрцьфінал, а каманды,
якія занялі 2-3-ія месцы, згуляюць у 1/8 фіналу.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —
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Усход

Захад Даўжыня
дня

4.38
4.19
4.28
4.34
4.55
5.05

21.41
21.39
21.31
21.18
21.54
21.45

17.03
17.20
17.03
16.44
16.59
16.40

Першая квадра
10 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны
Пр. Фядоссі, Івана, Лукі.
К. Адэлаіды, Настассі,
Розы, Варнавы, Фелікса.

4.
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11 ЧЭРВЕНЯ
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год — падведзены некаторыя вынікі перапісу насельніцтва Расійскай імперыі. Згодна з
імі, найбуйнейшымі гарадамі Беларусі (па
насельніцтве) сталі: Магілёў (30 734 жыхары), Мінск (30 149), Віцебск (27 868),
Гродна (26 049), Брэст (20 665).
год — выдадзены першы выпуск трохтомнай навуковай працы філолага-славіста,
заснавальніка беларускай філалогіі Яўхіма Карскага «Беларусы».
год — на ра дзіў ся
Мікалай Мікалаевіч
Аляксандраў, беларускі анколаг,
член-ка рэс пан дэнт АМН СССР,
доктар медыцынскіх навук, прафесар, Герой Сацыялістычнай Працы.
Аў тар навуковых работ па тэорыі
ўтварэння пухлін, біяхіміі, імуналогіі, дыягностыцы і лячэнні злаякасных пухлін, арганізацыі барацьбы
з ракам у Беларусі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Пад кіраўніцтвам М. М. Аляксандрава пад
Мінскам быў пабудаваны навуковы гарадок інстыту та
анкалогіі. Памёр у 1981 годзе. У 1997 годзе Навукова-даследчаму інстытуту анкалогіі і медыцынскай радыялогіі
Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь (цяпер
ДУ «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і
медыцынскай радыялогіі») прысвоена імя яго заснавальніка і першага дырэктара Героя Сацыялістычнай Працы
М. М. Аляксандрава.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

5.

1942

год — нарадзіўся (г. Буда-Кашалёва) Яраслаў Пятроў, беларускі спявак, народны
артыст Беларусі (1984). З 1973 года — у Нацыянальным
акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі.
Стварыў шэраг запамінальных вобразаў у творах нацыянальнага і класічнага рэпертуару.
год — нарадзіўся Вісарыён Рыгоравіч Бялінскі,
рускі мысліцель, літаратурны крытык і
публіцыст. Вывучаў філасофскія сістэмы
Канта, Фіхтэ, Шэлінга; пазней зацікавіўся
філасофіяй Гегеля. У 1833—1836 гадах
супрацоўнічаў у выданнях М. І. Надзеждзіна «Телескоп» і
«Молва», у 1838—1839-м рэдагаваў часопіс «Московский
наблюдатель». З 1839 года ў Пецярбургу, працаваў у
«Отечественных записках» А. А. Краеўскага. У 1846—
1848 гадах кіраваў крытычным аддзелам часопіса «Современник» М. А. Някрасава і І. І. Панаева. Сярод работ:
«Герой нашага часу. Твор М. Лермантава», «Слова пра
крытыку», «Творы Аляксандра Пушкіна», «Ліст да Гогаля»
і іншыя. Памёр у 1848 годзе.
год — нарадзіўся Рыхард Штраўс, нямецкі
кампазітар і дырыжор. Аўтар сімфанічных
паэм «Дон Жуан», «Дон Кіхот», «Жыццё героя», опер
«Саламея», «Электра», «Кавалер ружы» і інш. Памёр
у 1949 годзе.
год — у Вашынгтоне было заключана савецка-амерыканскае пагадненне аб прынцыпах, якія ўжываюцца ва ўзаемнай дапамозе ў вядзенні
вайны супраць агрэсіі. Дагавор азначаў умацаванне баявога саюза СССР і ЗША ў вайне супраць гітлераўскай
Германіі. Адыграў сваю ролю ў згуртаванні сіл антыгітлераўскай кааліцыі ў перыяд Другой сусветнай вайны.

УСМІХНЕМСЯ
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З медыцынскага сайта.
«Як атрымаць медыцынскае вызваленне ад прысутнасці на родах, а то жонка
вельмі настойвае?»

Вы ра шы ла па ра ні цах
качаць прэс. Сёння ўстала а шостай раніцы, легла
на падлогу, прачнулася ў
11.00...

— Трасцу вам, а не кватэ ру! — ска за ла Мар'я
Ся мё наў на. Пас ля ча го
задзьмула 95 свечак на
тор це і зал пам вы пі ла
шклянку самагонкі.

— Табе сорамна за якінебудзь зроблены табой
учынак?
— Аднойчы я пайшоў
спаць у пятніцу ў 22.00
цвярозым.

— Заманім
у лес
далей...

1864

1942

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

caricatura.ru

— Зборная Германіі па праве была мацнейшая ў гэтай
гульні, — адзначыў пасля матча галоўны трэнер зборнай
Ігар КРЫВУШЭНКА. — У гульні з Ірландыяй, хутчэй за
ўсё, вернемся да ранейшай схемы. І можа, «плюс», што з
немцамі не гулялі флангавыя гульцы, якія будуць свежымі
да наступнага матча. Я думаю, баявы настрой у нашай каманды захаваецца. Тым больш Ірландыя — гэта сапернік,
з якім у нас атрымалася крыху неадназначная гульня на
выездзе. Усе хочуць даказаць, што паражэнне было трошкі
незаслужанае для нас. Не хочацца ў дзвюх дамашніх гульнях не ўзяць ачкоў. Хлопцы будуць старацца, прыкладуць
усе свае сілы. Будзем спадзявацца, што набяром ачкі.
Турнірнае становішча ў групе С: Паўночная Ірландыя — 9 ачкоў (3 матчы; розніца мячоў — 6-2), Германія —
6 (2; 5-2), Нідэрланды — 3 (2; 6-3), Эстонія — 0 (2; 1-4),
Беларусь — 0 (3; 1-8).
Сёння ў 21.45 у Барысаве наша зборная прымае каманду Паўночнай Ірландыі.
Аляксандр Рабушэнка фінішаваў другім у шасэйнай велагонцы «Гран-пры Лугана» ў Швейцарыі.
Беларускі гоншчык, які выступае за каманду UAE Team
Emіrates, пераадолеў дыстанцыю 179,2 км за 4 гадзіны
43 хвіліны 36 секундаў. У фінішным спурце ў Аляксандра

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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