
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Аляксея, 
Васіля, Захара, Іосіфа, 
Мікіты, Рыгора, Сяргея, 
Феафана, Фядоса, 
Харытона, Якіма.

К. Маўрыцыя, Тамаша.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.56 19.07 12.11

Вi цебск — 6.45 18.57 12.12

Ма гi лёў — 6.46 18.58 12.12

Го мель — 6.42 18.54 12.12

Гродна — 7.11 19.23 12.12

Брэст — 7.12 19.23 12.11

Месяц
Маладзік 17 верасня.

Месяц у сузор’і 

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
— Іг нат, за маў чы!

— Дык я ўжо з са май ра-

ні цы маў чу...

— Але ты ду ма еш пра 

тое, што мя не вель мі 

злуе!

— Ар ка ша, сы но чак! 

Вазь мі на ву лі цу ліх та рык!

— На вош та? Там свет ла!

— Пас ля бу дзе цём на! Ты 

што, хо чаш быць, як твой 

брат?

— А што брат?

— Ды ён так са ма не ха цеў 

браць ліх та рык... І ты ба чыў, 

ка го ён нам пры вёў?

— Мо жа, ад мо вім ся ад 

хат ня га тэ ле фо на? Мы ім 

амаль не ка рыс та ем ся!

— Гэ та ты не ка рыс та еш-

ся! Ты цэ лы дзень на пра цы. 

А я тэ ле фа ную з хат ня га на 

свой ма біль ны, каб да ве-

дац ца, дзе ён ля жыць!
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1860 год — на-

ра дзiў ся 

Ся мён Мар ка вiч Дуб ноў, 

яў рэй скi гiс то рык, пуб лi-

цыст, гра мад скi дзе яч. 

Адзiн з за сна валь нi каў 

i кi раў нi коў яў рэй ска га гiс то ры ка-эт на-

гра фiч на га та ва рыст ва. Аў тар да сле да-

ван няў па гiс то рыi яў рэ яў у све це, у Рэ чы 

Па спа лi тай i Ра сiй скай iм пе рыi. Са браў i апуб лi ка ваў 

шмат да ку мен таў, пе ра важ на па гiс то рыi бе ла рус кiх яў-

рэ яў. За бi ты фа шыс та мi ў рыж скiм ге та ў 1941-м.

1925 год — на ра дзiў ся Аляк сандр Пят ро вiч 

Тра я ноў скi, бе ла рус кi пе ра клад чык, кры-

тык, пуб лi цыст. Пра ца ваў у га зе це «Звяз да», быў на-

мес нi кам га лоў на га рэ дак та ра ча со пi са «Мас тац тва 

Бе ла ру сi». Пе ра клаў з укра iн скай на бе ла рус кую мо ву 

вер шы Iва на Фран ко, Паў ла Ты чы ны i iншых. Аў тар, 

пе ра клад чык i ўкла даль нiк ка шуб скай ан та ло гii. Укла-

даль нiк ан та ло гii бе ла рус ка га апа вя дан ня «Дзi вак з 

Ган чар най ву лi цы».

1940 год — на ра дзiў ся Дзмiт рый Ге ор гi е вiч Ба-

гу шэ вiч, бе ла рус кi мо ва знаў ца, док тар 

фi ла ла гiч ных на вук, пра фе сар. Адзiн з за сна валь нi каў 

Бе ла рус кай аса цы я цыi ка му нi ка тыў най лiнг вiс ты кi.

2005 год — Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад пi саў Указ «Аб Пар ку 

вы со кiх тэх на ло гiй».

1875 год — на ра дзiў ся Мi ка ло-

юс Кан стан цi нас Чур лё нiс, 

лi тоў скi кам па зi тар, па эт, мас так. Аў тар 

пер шых лi тоў скiх сiм фа нiч ных па эм, ка-

мер на-iн стру мен таль ных тво раў. Аў тар 

жы ва пiс ных цык лаў «Са на та сон ца», «Са на та вяс ны» 

i iн ша га.

1900 год — на ра дзiў ся Сяр гей 

Iва на вiч Ожэ гаў, ра сiй скi 

мо ва зна вец, лек сi ког раф, док тар фi ла-

ла гiч ных на вук.

1925 год — на ра дзiў ся Вя ча-

слаў Ула дзi мi ра вiч Броў-

кiн, ра сiй скi рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч 

мас тац тваў РСФСР. Пра ца ваў у бе ла-

рус кiх тэ ат рах iмя Ко ла са i Ку па лы.

1935 год — па ста но вай ЦВК i СНК СССР ва Уз-

бро е ных Сi лах СССР уве дзе на вай ско вае 

зван не Мар шал Са вец ка га Са ю за. 2 ве рас ня 1940-га 

ўка зам Прэ зi ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР за сна ва ны 

асаб лi вы знак — «мар шаль ская зор ка».

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Ювя на лiй (у све це — Ула дзi-

мiр Кi ры ла вiч Па яр коў), мiт ра па лiт Кру цiц кi i Ка ло мен скi, 

кi раў нiк Мас коў скай епар хii, па ста ян ны член Свя шчэн на га 

Сi но да Рус кай пра ва слаў най царк вы.

Іван КРЫ ЛОЎ:

«Ка го нам хва ліць во раг, у тым, пэў на, 
тол ку ні на грош».

Спорт-таймСпорт-тайм

1. Бас кет боль ны клуб «Га ры-

зонт» — ула даль нiк жа но ча га 

Куб ка Бе ла ру сi. Ся рэб ра ныя ме да лi 

за ва я ва лi дэ бю тант кi тур нi ру «Цмо кi-

БДУ». Пе ра мо га «Га ры зон та» бы ла 

гран ды ёз най, матч за пер шае мес ца 

скон чыў ся з вы нi кам 87:43. Але трэ нер 

«Цмо кi-БДУ» Воль га Пад абед за ста-

ла ся iмi за да во ле на: «Га на ру ся сва i-

мi па да печ ны мi. Яны па ка за лi доб ры 

бас кет бол су праць та ко га моц на га са-

пер нi ка, як «Га ры зонт». Лi чу, што вы-

сту пi лi на Куб ку больш чым да стой на. 

За раз па ста ра ем ся пра цяг ваць у тым 

жа ду ху ў чэм пi я на це кра i ны».

Брон за вым пры зё рам Куб ка ста-

ла ка ман да «Алiм пiя», якая з вы нi кам 

76:72 абы гра ла «Цмо каў». Упер шы-

ню «Цмо кi» за ста лi ся без уз на га род 

Куб ка Бе ла ру сi. Не да па маг ла на ват 

вы со кая вы нi ко васць Брыт нi Джонс, 

якая на бра ла 31 бал. Ся род гульцоў 

«Алiм пii» леп шай ста ла Яна Га ля ко ва, 

якая на бра ла 22 ба лы i пра вя ла дзе-

вяць пад бо раў i дзве пе ра да чы.

2. Ха кей ны клуб «Мiнск» вый-

граў Су пер ку бак Бе ла ру сi па 

ха кеi на тра ве ся род муж чын скiх 

ка мандаў. З вы нi кам 2:1 мiн ча не абы-

гра лi сва iх прын цы по вых апа не нтаў — 

брэсц кi клуб «Бу даў нiк». 

Ся род жа но чых ка манд гэ ты тра фей 

за ва я ва лi спарт смен кi з Гро дзен ска га 

«Рыт му», якiя ака за лi ся мац ней шыя 

за «Мiнск». Вы нiк су стрэ чы — 2:2 па 

булітах. Су пер куб кам Бе ла ру сi па чаў-

ся но вы се зон у ха кеi на тра ве. За раз 

бе ла рус кiя ка ман ды вы сту па юць у 

пер шым ту ры чэм пi я на ту Бе ла ру сi.

3. У «Стай ках» прай шоў чэм пi я нат 

Бе ла ру сi па цяж кай ат ле ты цы. 

Ся рэб ра ны пры зёр чэм пi я на ту Еў-

ро пы 2019 Пётр Аса ёнак стаў пе ра-

мож цам у ва га вай ка тэ го рыi 96 кг. 

У су ме двух бор'я зна ка мi ты спарт смен 

па ка рыў ва гу ў 390 кг. Чэм пi ён Еў ро пы – 

2015 Аляк сандр Вен скель 

па ка рыў у су ме двух бор'я 

375 кi ла гра маў i стаў леп-

шым у ка тэ го рыi 109 кi ла-

гра маў. Эду ард Зя зю лiн 

стаў трох крат ным чэм пi ё нам 

Бе ла ру сi ў ка тэ го рыi звыш 

109 кi ла гра маў, у двух бор'i 

ён па ка рыў 410 кi ла гра маў.

Ся рэб ра ная ме да лiст ка 

Алiм пiй скiх гуль няў – 2016 Да р'я На-

ву ма ва ста ла чэм пi ён кай Бе ла ру сi ў 

ка тэ го рыi 76 кi ла гра маў. Ты ту ла ва-

най спарт смен цы па ка ры ла ся ва га 

228 кi ла гра маў. У ка тэ го ры ях 59 кг i 

64 кг пер шае мес ца за ва я ва лi Да р'я 

Па чо бут i Алi на Шча пан ца ва ад па вед на. 

У ка тэ го рыi 71 кг най леп шай ста ла Ры на 

Лi то шык. Ся род спарт сме нак, чый вес 

87 кi ла гра маў, пе ра маг ла Iна За хар чук.

З-за та го, што ўсе мiж на род ныя 

тур нi ры бы лi ад ме не ны праз пан дэ-

мiю ка ра на вi ру са, чэм пi я нат Бе ла ру сi 

стаў для бе ла рус кiх спарт сме наў клю-

ча вым у се зо не.

4. Вiк то рыя Аза ран ка не 

змаг ла пра бiц ца ў паў-

фi нал тур нi ру Internazionali 

BNL d'Italia, якi пра хо дзiў 

у Ры ме. 14-я ра кет ка све ту 

ўсту пi ла iс пан скай тэ нi сiст цы 

Гар бiнье Му гу ру се (17-е мес-

ца рэй тын га) з вы нi кам 6:3, 

3:6, 6:4. Да гэ туль бе ла рус кая 

спарт смен ка пе ра маг ла аме-

ры кан ку Вi нус Уiль ямс (7:6, 

6:2) i пя тую ра кет ку пла не ты 

Со фiю Ке нiн — 6:0, 6:0. Усе ама та ры 

тэ нi са на доў га за пом няць матч Вiк то-

рыi з ра сiй скай спарт смен кай Да р'яй 

Ка сат кi най. На па чат ку мат ча Вiк то рыя 

вя ла 3:1, але за тым са пер нi ца вый шла 

на пе рад 4:3. На тай-брэй ку Да р'я ня ў-

да ла ўпа ла i траў мi ра ва ла на гу. Вiк то-

рыя Аза ран ка бы ла пер шай, хто да па-

мог ра сiй скай спарт смен цы: пры нес ла 

лёд, аб цер ла руч нi ком, да вя ла да лаў-

кi i на раз вi тан не кла пат лi ва па ца ла-

ва ла ў лоб.

Бе ла рус кiя тэ нi сiст кi ад зна чы лi ся i на 

iн шым мiж на род ным тур нi ры — Magic 

Tours (W15 Monastir), якi пра хо дзiў у 

Ту нi се. Бе ла рус кая тэ нi сiст ка Ша лi мар 

Таль бi пе ра маг ла ў адзi ноч ным раз ра-

дзе. У фi наль ным мат чы яна абыграла 

бе ла рус ку Ган ну Ку ба ра ву з вы нi кам 

2:6, 7:5, 6:4. Яшчэ ад на бе ла рус ка Юлiя 

Га тоў ка дай шла да паў фi наль най ста-

дыi тур нi ру, дзе прай гра ла су ай чын-

нi цы Ган не Ку ба ра вай з вы нi кам 3:6, 

5:7. Ду эт Ган ны i Юлii стаў леп шым у 

пар ным раз ра дзе. Бе ла рус кiя тэ нi сiст-

кi пе ра маг лi сяс цёр Лi ан i Дэ мi Тран з 

Нi дэр лан даў — 7:6, 0:6, 10:2.

5. Бе ла рус кая збор ная па фут-

бо ле за ста ла ся на 87-м мес цы 

ў аб ноў ле ным рэй тын гу Мiж на род-

най фе дэ ра цыi фут бо ла (ФI ФА). За 

апош нiя два ме ся цы бе ла рус кiя фут-

ба лiс ты пра вя лi два стар та выя мат чы 

ў гру па вым эта пе но ва га се зо на Лi гi 

на цый УЕ ФА. Спа чат ку яны прай гра лi 

ка ман дзе Ал ба нii, якая зай мае 66-е 

мес ца ў рэй тын гу ФI ФА, з вы нi кам 0:2. 

Але за тым пе ра маг лi збор ную Ка зах-

ста на (118-я па зi цыя ў рэй тын гу) з вы-

нi кам 2:1. За раз у ак ты ве бе ла рус кай 

ка ман ды 1282 ба лы.

На ступ ны матч бе ла ру сы пра вя дуць 

у Тбi лi сi су праць збор най Гру зii (89-е 

мес ца рэй тын га ФI ФА). Гэ та бу дзе 

паў фi нал ста дыi плэй-оф за вы хад у 

фi нал чэм пi я на ту Еў ро пы. На гру па-

вым эта пе Лi гi на цый бе ла рус кiя фут-

ба лiс ты су стрэ нуц ца з ка ман дай Лiт вы 

11 каст рыч нi ка. Матч прой дзе ў Вiль ню се. 

А 14 каст рыч нi ка ў Мiн ску ад бу дзец ца 

матч з ка зах стан скай ка ман дай.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Чэм пi ён скiя ам бi цыi
У тра ды цый ным што тыд нё вым агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем цi ка выя спар тыў ныя на вi ны


