
6.00 «Тур ба мік сер».
7.00, 3.25 М/ф «Смя ша ры кі».
7.20, 3.45 М/ф «Фік сі кі».
7.40, 4.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
8.00, 4.25 «Ера лаш».
8.30, 16.50 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.40 Пры го ды «Фан фан-цюль-
пан».
11.40 Скетч-шоу «6 кад раў».
12.00, 5.10 Се ры ял «Я ля чу».
13.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
14.00 Се ры ял «Кух ня-5».
15.10 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка-4».
16.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
18.00 «Уз ва жа ныя лю дзі».
20.00, 1.20 «Ураль скія пель-
ме ні».
21.20 Фан тас ты ка «Па свя чо-
ны».
23.20 Жа хі «Джы перс Кры-
перс-2».
2.40 «Не мо жа быць!»

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На-
ві ны куль ту ры.
10.20 «Кар ней Чу коў скі. Аг ня-
вы Вы ча ла век». Дак. фільм.
11.30 «Эніг ма. Клайв Гі лін-
сан».
12.10, 15.50, 23.10, 2.40 Су-
свет ныя скар бы.
12.25 «Пісь мы з пра він цыі». 
Юр' еў-Поль скі (Ула дзі мір ская 
воб ласць).
12.55, 23.50 «Шос та га лі пе-
ня». Маст. фільм.
15.10 «Аб чым маў чаць хра-
мы...» Дак. фільм.

16.05 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
16.50 «Ро берт Опен гей мер. 
Раз бу раль нік све таў». Дак. 
фільм.
17.35 Мсці слаў Рас тра по віч 
і Бер лін скі фі лар ма ніч ны ар-
кестр. За піс 1990 го да.
18.45 «Свет мас тац тва Зі-
на і ды Се раб ра ко вай». Дак. 
фільм.
19.45 Сме ха на сталь гія.
20.15, 1.55 «Шу каль ні кі». 
«Скар бы каў каз скіх ла бі рын-
таў».
21.00 «Ка ру сель». Маст. 
фільм.
22.10 Ус па мі на ю чы Аляк сея 
Пят рэн ку. «Лі нія жыц ця».
23.45 Маст са вет.

6.00 Тэ ле спек такль «Віш нё вы 
сад».***
8.45, 9.40, 11.50, 12.55, 14.45, 
15.40, 17.40, 19.10, 20.40, 
21.40, 23.45, 0.45, 2.30, 3.40, 
5.45 Му зыч ная на сталь гія.*
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».*
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».*
11.00, 5.00 «Тэ ат раль ны ра-
ман» з Эд вар дам Ра дзін скім.*
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з На-
тал ляй Ка зял ко вай. Тэ ма: «У. 
Вы соц кі». 2004 год.*
13.20 Маст. фільм «Сы хо дзя-
чы — сы ходзь».***
17.00 Кан цэрт гур та «Машина 
времени». 1990 год.*
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1967. 
1-я част ка. 2008 год.***
19.40 Тэ ле спек такль «Га дзін-
нік з зя зю ляй».***
22.00 «Кол ба ча су».***
23.00 «Пес ня-82». 2-я част ка.*
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Шалёны бу дат-
рад». 2007 год.*

1.10 Маст. фільм «Пчол-
ка».****

2.30, 5.00, 8.00, 12.00, 14.30, 
17.30, 22.15 Сну кер. Chіna 
Open.
4.00, 7.00, 12.30 Ве ла спорт. 
Тры дні Дэ-Па нэ.
6.00, 18.00, 0.30 Фі гур нае ка-
тан не. Чэм пі я нат све ту.
0.00 Ра лі. ERC.

0.40 Ка ме дыя «Як украс ці 
брыль янт».***
2.25 Ка ме дыя «Защит-
неГ».****
4.10, 14.00, 14.50, 15.40 Скетч-
кам «Па між на мі».***
4.30 Ка ме дыя «Па пры кме тах 
су мя шчаль нас ці».***
6.05 Ка ме дыя «Дроб ныя мах-
ля ры».*
7.50 Ка ме дыя «Эль за і 
Фрэд».*
9.50 Ка ме дыя «Па вер сіі Бар-
ні».***
12.10 Ме лад ра ма «Я ні ко лі не 
бу ду тва ёй».***
14.20, 15.10, 16.00 «Ка ме ды-
ян ты (Шоу)».***
16.35 Скетч кам «Па між на-
мі».***
17.00 Ка ме дыя «На бож ная 
Мар та».*
19.30 Ка ме дыя «Гуль ня ў ча-
ты ры ру кі».***
21.30 Ка ме дыя «Леа і Беа».***

6.00 М/ф.
7.35 «Ёсць адзін сак рэт».
8.00 «Док тар І...»
8.30 «20 хві лін». Се ры ял. За-
ключ ная се рыя.

10.15, 3.05 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.
12.00 «Сля пая».
13.00 «Ва раж біт ка».
14.05 «Па ра лель ны свет».
15.05 «Вай на ня вест».
15.35 «Здзел ка».
16.10 «Не злуй це дзяў чы-
нак».
17.05 «Рэ ві зо ра».
18.05, 2.10 «Біт ва рэ ста ра-
наў».
19.10, 1.20 «Аме ры кан скі жа-
ніх».
20.15 «Двое — гэ та за над та». 
Ка ме дыя.***
22.30 «Апа ка ліп сіс».
23.25 «Пя тае вы мя рэн не». 
Фан тас ты ка.***
4.35 «Гіс то рыя хва ро бы: Дыя-
бет».

6.10, 18.00 Та ту зноў 17.***
8.20 Ла бі рынт Фаў на.***
10.45 Сцеж кі.***
13.05 Пра сцяч ка.***
15.15 Ды вер гент.*
20.10 Вя лі кія во чы.***
22.10 Пра ві лы зды му: ме тад 
Хіт ча.*
0.25 Эфект ма тыль ка.***
2.30 Ус па мі ны пра бу ду чы-
ню.***
4.40 Ула дар пярс цён каў: Вяр-
тан не Ка ра ля.*

6.20 Па лон ны.***
8.10 Муж чы на з га ран ты-
яй.***
9.50 Мас коў скі жы га ла.****
11.55 Дзе сяць нег ры ця нят.*
14.30 Ад 180 і вы шэй.*
16.20 Як вый сці за муж за 
міль я не ра. Част ка 1.*
18.05 Анё лы рэ ва лю цыі.***
20.20 Та рас Буль ба.***

22.50 Вы кру та сы.*
0.50 Пла тон.***
2.50 Хло пец з на шых мо гі-
лак.*
4.40 Як вый сці за муж за міль-
я не ра. Част ка 2.*

6.00 Ча ла век су праць 
YouTube.*
6.45, 20.15, 5.35 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.*
7.50, 10.55, 14.50 Ме га за во-
ды.*
8.40, 15.35 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай.***
9.25, 17.55 Аў та-SOS.*
10.10, 22.35 Ра сій скія сак рэт-
ныя ма тэ ры я лы.***
11.45, 16.20, 19.25, 23.20, 
2.30 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*
12.30, 18.40, 21.45, 1.40, 4.50 
Вя до мы Су свет.*
13.15 Гуль ні ро зу му.*
21.00, 0.55, 4.00 Mарс.*

8.00, 14.00 За ла тая лі ха ман-
ка.***
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?*
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?*
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Скла-
ды.*
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Біт ва 
за не ру хо масць.*
11.00 Аляс ка: сям'я з ле су.*
17.00, 22.00, 2.55 Вя лі кі ма-
хі на тар.*
18.00 Ід рыс Эль ба: ба ец.***
19.00 Біт вы ро ба таў.*
20.00 Тэх на ге ні ка.*
1.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.***
2.00, 4.40 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.***

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.35 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».***
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00 Дзі ця чы док тар.
11.35, 12.10, 20.00 Се ры ял 
«Прак ты ка».*
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00, 17.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».***
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «Вет ра ная 
жан чы на». За ключ ныя се-
рыі.***
18.40 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Жан чы ны і спорт.
22.15 Ме лад ра ма «Ка хан не 
без ліш ніх слоў».***
1.50 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 23.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.00 Се ры ял «Апош ні 
з Ма гі кян». За ключ ныя се-
рыі.***
11.25, 16.05 Се ры ял «Не на-
ра дзі ся пры го жай».*
12.20, 19.15 «Та та па паў». Рэ-
алі ці-шоу.
14.10 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.
15.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект.
21.00, 22.10 «Біт ва эк стра сэн-
саў. 15-ы се зон». Рэ алі ці-шоу.
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
23.25 Ба я вік «16 квар та-
лаў».***

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40 «Бе ла рус кая кух ня». 

Вуш кі з гры ба мі.
8.00, 12.00, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.25, 18.40 «Зоя». Дра ма, за-
ключ ная се рыя.***
9.15 «Час кі но».
9.25, 14.00 «Ко лер гра на та». 
Дра ма.*
10.35 «Гі та ра па кру зе».
11.35 «Сі ла ве ры».
12.15 «На ву ка ма нія».
12.40 «Май стры і ку мі ры». 
За слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь Вік тар Ска ра ба-
га таў.
13.35, 23.45 «Дыя@блог». 
Пра мо ву.
15.10 «Спат кан не сяб роў». 
Кан цэрт з удзе лам фальк-
лор на га гур та «Ку па лін ка», 
ан самб ля «Пры ма кі», ан самб-
ля «Ка лін ка», гру пы «Спад чы-
на», Дзяр жаў на га ан самб ля 
тан ца Бе ла ру сі.
16.00, 21.05 «Ды вер сан ты 
Трэ ця га рэй ху». «Ге ній зла» 
і яго цень».*
16.40, 21.45 «ТАСС упаў на ва-
жа ны за явіць...» Дэ тэк тыў, 
за ключ ная се рыя.*
17.45, 22.50 «Чор ная па ву ці-
на». Дэ тэк тыў, за ключ ная 
се рыя.***
19.30 «Му зеі Бе ла ру сі». Ма гі-
лёў скі аб лас ны мас тац кі му-
зей імя П.В. Мас ле ні ка ва.
20.00 «Тэ атр у дэ та лях». Опе-
ра На цы я наль на га ака дэ міч-
на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры 
і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аі да».
20.40 «Ка лы хан ка».

8.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ма я мі. 
1/2 фі на лу.
12.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Фі нал. Чац вёр ты матч. 
«Нё ман» (Грод на) — «Юнац-
тва-Мінск».
13.55 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Чац-
вёр ты матч. «Ак Барс» (Ка-
зань) — «Ме та лург» (Маг ні-
та горск).
15.50 Бас кет бол. Еў ра лі га. 
«Бар се ло на» (Іс па нія) — «Ма-
ка бі» (Із ра іль).
17.30 Фут бол. Та ва рыс кі матч. 

Ма ке до нія — Бе ла русь.
19.20 Ха кей. КХЛ. За ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Пя ты 
матч. СКА (Санкт-Пе цяр бург) 
— «Ла ка ма тыў» (Яра слаўль). 
(У пе ра пын ках — PRO спорт. 
На ві ны.)
21.45 Піт-стоп.
22.15 «На шля ху да ЧС-2018». 
Ві дэа ча со піс.
22.40 Бас кет бол. Еў ра лі га. 
«Па на ці на і кос» (Грэ цыя) — 
ЦСКА (Ра сія). (У пе ра пын ку 
— PRO спорт. На ві ны.)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 (з 
суб ціт ра мі), 8.30, 9.00 (з суб-
ціт ра мі), 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 На-
шы на ві ны.
6.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.15 «Смак».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з 
суб ціт ра мі), 21.00 На ві ны 
спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.10 «Сам-на сам з усі мі».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.15 «Час па ка жа».
16.20 Ка ме дыя «Сал дат Іван 
Броў кін».
18.20 «Кант роль ная за куп-
ка».
18.55 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 «Го лас. Дзе ці». Но вы 
се зон.
22.50 «Што? Дзе? Ка лі?» у 
Бе ла ру сі».
0.00 «Вя чэр ні Ургант».
1.00 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10. 23.00 «СТБ-
спорт».
8.30, 23.05 «Тай ны Чап ман».
9.25 «Ва дзіць па-рус ку».
9.35, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».

10.45, 23.55 «Бе лыя ваў кі». 
Се ры ял.
12.30, 17.35 «Зва ная вя чэ-
ра».
13.50 «Дзіў ная спра ва».
15.35 «Сле да кі». Се ры ял.
16.50 «Аў та па на ра ма».
17.10 «Ад кры тая раз мо ва».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Хут кі ўдар: су свет ная 
ва ен ная элі та».
22.00 «Гля дзець усім!»
1.35 «Соль». Му зыч нае шоу.

6.00, 5.15 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!***
9.00 «Зроб ле на ў СССР».*
9.30 Маст. фільм «Мат чы на 
клят ва».*
12.30 «Ме ды цын ская праў-
да».*
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».***
17.10 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».***
19.20 Маст. фільм «Бе лая 
ноч, пя шчот ная ноч».***
21.15 Маст. фільм «Здзел-
ка».***
23.20 Маст. фільм «Іван ды 
Мар'я».
1.00 «Тры май ся, шо у біз!»*
1.30 «Я — ва лан цёр».*
2.05 Маст. фільм «Ры шэлье. 
Ман тыя і кроў».*
3.45 Маст. фільм «Джэк і ба-
бо вае сцяб ло».*

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.40 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
12.00 «60 хві лін». Ток-шоу.
13.20 «Па кой сме ху».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».

17.20 Се ры ял «Склі фа соў-
скі».
19.15, 20.40 Се ры ял «Лед ні-
каў».
22.00, 23.10 «Пет ра сян-
шоу».
0.00 Маст. фільм «Тан га ма-
тыль ка».*

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 «Ежа без пра ві лаў».
7.10, 8.05 Се ры ял «Час Вол-
ка ва».***
9.00 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след».***
9.45, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Ляс нік».***
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25, 16.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».***
17.00 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».***
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.45 Се ры ял «Вы жыць лю-
бой ца ной».***
23.30 Ба я вік «Ня стрым-
ны».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
10.50 Тры лер «Ме ся ца вы 
гон шчык».
13.00, 19.30 Се ры ял «Ка ра-
леў ства».
14.25 Ка ме дыя «Ёл кі-пал-
кі».
15.55, 19.25, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад». «Ну, па-
ча кай».
16.25 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.55 Се ры ял «Каў чэг».
18.30 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Пра бу даў ніц тва і не-
ру хо масць».
21.20 Ка ме дыя «Ін шая жан-
чы на».
23.10 Се ры ял «Ведзь мы Ус-
ход ня га ўзбя рэж жа».
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ШАХ МАТ НЫ ШАХ МАТ НЫ 
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Вы пуск №14

Вось якую за да чу склаў спе цы-
яль на для на шых чы та чоў Мі ка-
лай Бы каў з Ба ра на віц ка га ра ё на 
(гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кре1, Фg5, Лd2, Лh1, 
Са4, пп. e2, f2, f4 (8).

Чор ныя: Крс1, Лb4, пп. b3, f3 
(4).

Мат у 2 ха ды.
Да сы лай це ра шэн ні на ад рас 

рэ дак цыі («Звяз да», вул. Хмяль-
ніц ка га, 10а, 220013, г. Мінск) або 
на элект рон ны ад рас вя ду ча га ад-
дзе ла: vadіm_ne67@maіl.ru

* * *
У мі ну лым вы пус ку мы рас ка за лі 

пра пос пе хі бе ла рус кіх шах мат ных 
кам па зі та раў у буй ным кон кур се 
скла дан ня за дач, які ла дзіў сайт 
«SuperProblem». Пра па ну ем за да-
чу між на род на га май стра Вік та ра 
Вол ча ка (г. Лі да), якая ў гэ тым спа-
бор ніц тве атры ма ла мак сі маль ную 
коль касць ба лаў — 15.

Бе лыя: Крh8, Сс7, Сh5, Кd3, пп. 
g2, h2 (6).

Чор ныя: Крh4 (1).
Мат у 4 ха ды.
Не вя дуць да мэ ты спро бы: 

1.Кf2? Кр:h5 2.Крg7 Крh4 3.Сd8+ 
Крh5 4.g4х, 2...Крg5 3.g4! Крh4 
4.Сd8х, але 1...Крg5!; 1.g4? Крg5 
2.Крg7 Крh4 3.Сg3+ Крg5 4.h4х, 
3...Крh3 4.Кf4х, але 1...Крh3! Ра-
шае 1.Крg7! Кр:h5 2.Кf2 Крg5 3.g4! 
Крh4 4.Сd8х, 2...Крh4 3.Сd8+ Кph5 
4.g4х, 1...Крg5 2.g4! Крh4 3.Сg3+ 
Крg5 4.h4х, 3...Крh3 4.Кf4х

Та кі ж вы нік у за да чы май стра 
Мі ка лая Бель чы ка ва (г. Ба ры саў).

Бе лыя: Крh2, Лh6, Са6, Са7, пп. 
d2, е2 (6).

Чор ныя: Крd5 (1).
Мат у 4 ха ды.
Ра шэн не: 1.Крg2! Кре5 2.Крf3 

Крd5 3.е4+ Кре5 4.d4х, 2...Крf5 
3.е4+ Крg5 4.Се3х, 3...Кре5 4.d4х, 
1...Кре4 2.Лh5 Крf4 3.е3+ Кре4 
4.d3х, 3...Крg4 4.Се2х

* * *
Пар тыя, якую пра па ну ем ува-

зе чы та чоў, бы ла згу ля на ле тась 
на тур ні ры ў чэш скіх Па рду бі цах 
і пры зна на ад ной з леп шых за лі-
пень 2016 го да. Вось як бе ла рус кі 
грос май стар чор ны мі пе ра мог са-
пер ні ка з Эс то ніі.

Ата мар Лад ва — Анд рэй Ка ва лёў. 
1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Сg7 4.e4 d6 
5.Кf3 0-0 6.h3 e5 7.d5 Кh5 8.g3 Кa6 
9.Сe3 f5 10.ef gf 11.Кh4 Кf6 12.Лg1 
Kрh8 13.Сd3 e4 14.Сe2 Кd7 15.Кg2 
Кe5 16.Кf4 Кc5 17.Kрf1 Кcd3 18.С:d3 
ed 19.Сd4 c5 20.dc bc 21.К:d3 c5 
22.С:e5 de 23.Кd5 Фd6 24.Фe2 Сe6 
25.Лd1 С:d5 26.Кc1 Фh6 27.cd Ф:h3+ 
28.Kрe1 Лab8 29.Кd3 Фh2 30.Фf1 
e4 31.Лh1 ed 32.Л:h2 Лfe8+ 33.Kрd2 
Л:b2+ 34.Kр:d3 c4+, 0:1.

* * *
Пры зё ра мі «Алім пій скіх дзён мо-

ла дзі» ў Го ме лі ста лі збор ныя Мін ска, 
Ма гі лёў скай і Ві цеб скай аб лас цей. 
На тур ні ры па хут кіх шах ма тах у Сма-
ля ві чах (110 удзель ні каў) пры за вую 
трой ку скла лі Яў ген Па доль чан ка, 
Па вел Ла ма ка і Мі ха іл Кан стан ці наў, 
а на шос тым эта пе «Куб ка Алеш кі» 
ў Мін ску (51 удзель нік) — Ула дзі-
слаў Ка ва лёў, Ві таль Ме ры ба наў і 
Ва ле рый Ка за коў скі. На ме ма ры я ле 
Мі ха і ла Та ля ў лат вій скай Юр ма ле 
ў блі цы Аляк сей Аляк санд раў быў 
пя тым са 178 удзель ні каў, у хут кіх 
шах ма тах — дзя вя тым са 132-х, а 
Аляк сей Фё да раў — пя тым. На тур-
ні ры ў Стак голь ме (24 удзель ні кі) Мі-
кі та Ма ё раў па дзя ліў 1—4 мес цы, а 
па да дат ко вых па каз чы ках атры маў 
«брон зу».

* * *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла га вы-

пус ку: 1.Крh3.
Ва дзім ЖЫЛ КО.


