
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ульяны, Васіля, 
Вячаслава, Герасіма, 
Данілы, Паўла, Рыгора, 
Якава.

К. Гертруды, Рэгіны, 
Збігнева, Патрыка, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.19 19.18 11.59

Вi цебск — 7.08 19.08 12.00

Ма гi лёў — 7.09 19.08 11.59

Го мель — 7.05 19.05 12.00

Гродна — 7.34 19.33 11.59

Брэст — 7.34 19.34 12.00

Месяц
Апошняя квадра 

16 сакавіка.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
Я зра зу меў, што ха чу 

пра ца ваць мый шчы кам 

люс тэр каў.

Гэ та адзі ная ра бо та, 

у якой я ся бе ба чу.

Сяб ры, у гэ тыя ня прос тыя 

дні мы па він ны быць як ма га 

да лей ад но ад ад на го.

Кан дук тар ка з двац ца ці-

га до вым ста жам хут чэй за 

ўсіх пе ра соў ва ец ца ў пе ра-

поў не ным нач ным клу бе.

Ска жы мне, хто твой 

муж, і я яму ад ду шы па спа-

чу ваю.

Пас ля су свет на га ка ран-

ці ну праз дзевяць ме ся цаў 

на ро дзіц ца рэ корд ная коль-

касць дзя цей, і мы бу дзем 

на зы ваць іх ка ра ні я лы.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

17 СА КА ВІ КА

1900 год — на ра дзіў ся Яф рэм 

Іва на віч Кар ней чык, бе-

ла рус кі ву чо ны, кан ды дат гіс та рыч ных 

на вук (1944). Вы ву чаў пы тан ні гіс то рыі 

Бе ла ру сі пе ры я даў ка пі та ліз му, Каст рыч ніц кай рэ ва-

лю цыі, гіс то рыю баль ша віз му і не пра ле тар скіх пар тый, 

ідэй на-тэ а рэ тыч най ба раць бы ў гіс та рыч най на ву цы 

БССР. Адзін з аў та раў «Гіс то рыі БССР».

1910 год — на ра дзіў ся 

Аляк сей Ан то на віч 

Яф рэ мен ка, ак цёр, за слу жа ны ар-

тыст Бе ла ру сі (1967). З 1935 го да 

с лу жыў у Ба ры саў скім і За слаў скім 

кал гас на-саў гас ных тэ ат рах. Паз-

ней у Пін скім і Ма гі лёў скім аб лас-

ных дра ма тыч ных тэ ат рах. У гэты ж 

дзень на ра дзіў ся Хве дар Іль я шэ віч, 

бе ла рус кі па эт, пра за ік, гіс то рык, 

ма гістр фі ла со фіі (1936). Скон чыў 

Ві лен скую бе ла рус кую гім на зію, 

Ві лен скі ўні вер сі тэт. Вы кла даў бе ла рус кую мо ву ў 

Ві лен скай бе ла рус кай гім на зіі, удзель ні чаў у ра бо це 

Бе ла рус ка га на ву ко ва га та ва рыст ва. Да сле да ваў гіс-

то рыю кні га дру ка ван ня ў Бе ла ру сі. Аў тар паэ тыч ных 

збор ні каў «Зор ным шля хам», «Вес на пес ні» і ін шых. 

На пі саў пер шую лі та ра ту раз наў чую пра цу пра твор-

часць Яд ві гі на Ш. Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву тво ры 

Ген ры ха Гей нэ.

1925 
год — на ра дзіў ся Ва лян цін Іва на віч Ер-

ма ло віч, рэ жы сёр, ак цёр, за слу жа ны ра-

бот нік куль ту ры Бе ла ру сі (1988). З 1950 го да — ар тыст 

Пін ска га і Ма гі лёў ска га аб лас ных дра ма тыч ных тэ ат раў. 

У 1956–1985 га дах — вы клад чык Ма гі лёў ска га культ-

асвет ву чы лі шча. Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 

Бе ла ру сі (1986).

1861 год — у Ра сіі апуб лі ка ва ны 

Ма ні фест «Аб уся мі лас ці-

вым да ра ван ні пры гон ным лю дзям пра-

воў ста ну сва бод ных сель скіх абы ва це ляў 

і пра ўлад ка ван не іх по бы ту».

1920 год — на ра дзіў ся Юрый Аляк санд ра віч 

Пры ткоў, рэ жы сёр муль ты плі ка цый на га 

кі но («Пе сень ка мы ша ня ці», «У кра і не ня вы ву ча ных уро-

каў», «Бу дзе доб ра і так»).

1925 год — на ра дзі ла ся Юлія 

Кан стан ці наў на Ба ры са-

ва, ра сій ская акт ры са тэ ат ра і кі но, на-

род ная ар тыст ка СССР (1969), Ге рой 

Са цы я ліс тыч най Пра цы (1985). З 1949 

го да ар тыст ка Мас коў ска га ака дэ міч на-

га тэ ат ра імя Вах тан га ва. Ся род най леп-

шых ро ляў: На стас ся Фі лі паў на («Іды ёт» 

Ф. Да ста еў ска га), Ва ля («Ір куц кая гіс-

то рыя» А. М. Ар бу за ва). Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Ра сіі (1966, 1995).

1950 
год — бу ду чы ака дэ мік, но бе леў скі лаў рэ ат, 

трой чы Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы 

Анд рэй Са ха раў пры сту піў да ра бо ты ў ядзер ным цэнт ры 

«Ар за мас-16», стаў шы на чаль ні кам тэ а рэ тыч на га ад дзе ла, 

за тым на ву ко вым кі раў ні ком КБ-11.

1963 
год — пе ра мо гай збор най СССР за вяр-

шыў ся трыц ца ты чэм пі я нат све ту па ха кеі, 

які пра хо дзіў у Стак голь ме. З яго па ча ло ся да мі на ван не 

са вец кай збор най на су свет най арэ не. Пас ля гэ та га ка ман-

да вый гра ла во сем чэм пі я на таў за пар, а ўся го ў на ступ ную 

чвэрць ста год дзя — 19.

У што тыд нё вым спар тыў ным агля-

дзе «Звяз ды» рас каз ва ем пра най-

больш ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. Вось мым эта пам Куб ка 

све ту за вяр шыў ся бія-

тлон ны се зон 2019/2020. На га да ем, 

дзя вя ты этап у Ос ла быў ад ме не ны ў 

су вя зі з па гро зай рас паў сюдж ван ня 

ка ра на ві ру са. Вя лі кі крыш таль ны гло-

бус за пе ра мо гу ў Куб ку све ту ў гэ тым 

се зо не атры ма ла італь ян ская бія тла-

ніст ка Да ра тэя Ві рэр, ся род муж чын 

га лоў ны тра фей вый граў нар ве жац 

Ёха нэс Цінэс Бё.

Бе ла рус кая муж чын ская ка ман да 

за ня ла 10-е мес ца ў Куб ку на цый, што 

дае пра ва ў на ступ ным се зо не за яў ляць 

на спрын ты і ін ды ві ду аль ныя гон кі па 

пяць спарт сме наў. Мі ну лы раз у топ-10 

Куб ка на цый на ша збор ная бы ла ў се-

зо не 2008/2009. У гэ тым се зо не най леп-

шым мес цам у эс та фе тах для муж чын-

скай ка ман ды з'яў ля ец ца 5-е мес ца на 

Куб ку све ту ў Абер хо фе — да рэ чы, гэ та 

най леп шы вы нік за апош нія 11 га доў.

Бе ла рус кая жа но чая ка ман да за ня-

ла 12-е мес ца ў Куб ку на цый, што дае 

пра ва ў на ступ ным се зо не за яў ляць на 

спрын ты і ін ды ві ду аль ныя гон кі па ча-

тыры спарт смен кі. Най леп шае мес ца 

ў эс та фе тах для жа но чай ка ман ды — 

8-ы ра док на эта пах Куб ка све ту ў 

Абер хо фе і Па клю цы.

2. У штаб-ква тэ ры Між на-

род най тэ ніс най фе дэ ра-

цыі (ІTF) у Лон да не прай шла жа-

раб' ёў ка мат чаў су свет най гру пы 

І ро зыг ры шу Куб ка Дэ ві са. Збор-

ная Бе ла ру сі ў ся рэ дзі не ве рас ня згу-

ляе ў гас цях з ка ман дай Ар ген ці ны. 

У гэ тым се зо не абод ва са пер ні кі не 

здо ле лі пра біц ца ў фі наль ны этап 

Куб ка Дэ ві са, прай граў шы гас ця-

выя мат чы ква лі фі ка цыі. На га да ем, 

бе ла рус кія тэ ні сіс ты ў Дзю сель дор-

фе са сту пі лі збор най Гер ма ніі (1:4), 

ар ген цін цы ў Ба га це бы лі сла бей-

шыя за ка ман ду Ка лум біі (1:3). 

У мі ну лыя га ды тэ ні сіс ты Бе ла ру сі 

і Ар ген ці ны су стра ка лі ся на гэ тым 

тур ні ры двой чы, аб мя няў шы ся «су-

хі мі» да маш ні мі вік то ры я мі з вы-

ні кам 5:0. У 2001 го дзе вый гра лі 

паўд нё ва а ме ры кан цы, у 2004-м — 

бе ла ру сы. Ця пер у су свет ным ка-

манд ным рэй тын гу збор ная Бе ла-

ру сі зай мае 42-е мес ца, Ар ген ці на 

зна хо дзіц ца на 16-й па зі цыі.

Пе ра мож ца ве рас нёў ска га су-

праць ста ян ня атры мае пра ва згу-

ляць у мат чы ква лі фі ка цыі су свет най 

гру пы. Той, хто прай грае, вы сту піць у 

плэй-оф су свет най гру пы ІІ.

Фі наль ны этап ця пе раш ня га се зо на 

Куб ка Дэ ві са прой дзе з 23 да 29 ліс-

 та па да ў Мад ры дзе. У ім згу ля юць 18 ка-

 манд, па дзе ле ных на шэсць груп.

На га да ем, фі наль ны этап ро зыг -

ры шу Куб ка Фе дэ ра цыі ў ра ней на ме ча-

ныя тэр мі ны не ад бу дзец ца. Та кое ра-

шэн не пры ня та Між на род най тэ ніс най 

фе дэ ра цы яй (ІTF) у су вя зі з пан дэ мі яй 

ка ра на ві ру са. Фі нал жа но ча га ка манд-

на га чэм пі я на ту све ту па ві нен быў 

прай сці ў Бу да пеш це з 14 да 19 кра-

 са ві ка. Ся род яго 12 удзель ні каў і 

збор ная Бе ла ру сі, якая ў ква лі фі ка-

цыі пе ра маг ла ў Га а зе ка ман ду Ні дэр-

лан даў — 3:2. Тэр мі ны пра вя дзен ня 

фі наль най ста дыі Fed Cup — 2020 бу-

дуць вы зна ча ны паз ней.

3. Ста лі вя до мыя ўсе паў фі-

на ліс ты Куб ка Бе ла ру сі 

па фут бо ле. Ба ры саў скі БА ТЭ пра-

біў ся ў паў фі нал, двой чы адо леў шы ў 

1/4 фі на лу мін скае «Ды на ма». Пас ля 

пе ра мо гі ў Мін ску (2:1) па да печ ныя 

Кі ры ла Аль шэў ска га і на по лі «Ба ры-

саў-Арэ ны» бы лі мац ней шыя за са-

пер ні каў — 3:2. Так са ма ўдзель ні кам 

паў фі наль най ста дыі стаў ця пе раш ні 

ўла даль нік Куб ка кра і ны са лі гор скі 

«Шах цёр», які два ра зы пе рай граў 

жо дзін скае «Тар пе да-Бе лАЗ» — 1:0 

(у гас цях) і 2:0 (до ма). Апош ні мі паў-

фі на ліс та мі ста лі чэм пі ё ны кра і ны 

(брэсц кае «Ды на ма»), якія абы гра лі 

«Іс лач». На га да ем, ма зыр ская «Сла-

вія» вый шла ў паў фі нал без ба раць бы 

ў су вя зі з рас фар мі ра ван нем ма гі лёў-

ска га клу ба «Дняп ро».

Пер шыя паў фі наль ныя су стрэ чы 

па він ны ад быц ца 8 і 9 кра са ві ка, мат-

чы ў ад каз — 29 кра са ві ка. Вы ра шаль-

ны па яды нак прой дзе 24 мая на по лі 

мінск ага ста ды ё на «Ды на ма».

У фі на ле мі ну ла га Куб ка Бе ла ру сі 

фут ба ліс ты «Шах цё ра» трэ ці раз за-

ва я ва лі тра фей, пе ра мог шы «Ві цебск» 

на яго ста ды ё не з вы ні кам 2:0.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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