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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ангеліны, Дзям'яна, 
Кузьмы, Нікадзіма, 
Пятра.

К. Ангеліны, Ізабелы, 
Бонавентуры, Каміля, 
Марцэля, Нікадзіма, 
Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.56 21.34 16.38

Вi цебск — 4.38 21.31 16.53

Ма гi лёў — 4.36 21.24 16.48

Го мель — 4.51 21.12 16.21

Гродна — 5.13 21.48 16.35

Брэст — 5.22 21.40 16.18

Месяц
Апошняя квадра 

13 ліпеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ
— Слу хай це, Мак сiм 

Ва сi ле вiч, шка тул ка са 

сла но вай кос цi, якую вы 

пра да лi мне на мi ну лым 

тыд нi — пад роб ка! Яна з 

пласт ма сы!

— Гмм... Не ве даю... Мо-

жа, у сла на быў устаў ны 

бi вень...

Уве ча ры Дзя нiс нер во ва 

хо дзiць пе рад сва iм до мам, 

раз-по раз па зi ра ю чы на га-

дзiн нiк.

— Хва лю ю ся за сваю 

На тал лю, — тлу ма чыць ён 

су се ду.

— А што з ёй?

— З ёй мой аў та ма бiль...

Суд дзя:

— Ва сiль еў, вы за яў ляе -

це, што Сi да раў два га ды 

та му аба зваў вас бе ге мо-

там. Але ча му вы звяр ну лi-

ся ў суд толь кi ця пер?

— Я ўчо ра па бы ваў у 

заа пар ку...
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14 ЛI ПЕ НЯ

1500 год — ад бы ла ся бiт ва на 

ра цэ Вед ра шы ка ля го ра да 

Да ра га бу жа, у вы нi ку якой мас коў скiя 

вой скi раз бi лi вой скi гет ма на Кан стан цi на 

Аст рож ска га i за ха пi лi яго ў па лон.

1920 год — ство ра на Цэнт раль нае бю ро праф-

са юзаў Бе ла рус кай ССР — пер шы кi ру ю чы 

ор ган бе ла рус кiх праф са юзаў.

У той жа дзень на ра дзiў ся Алесь (Аляк сандр Кi ры ла-

вiч) Аста пен ка, бе ла рус кi па эт, пе ра клад чык. Удзель нiк 

Вя лi кай Ай чын най вай ны. Быў цяж ка па ра не ны. Пра ца ваў 

на Бе ла рус кiм ра дыё, у рэ дак цы ях рэс пуб лi кан скiх га зет 

i ча со пi саў. Паэ тыч ныя тво ры пры све ча ны ва ен на му по-

дз вi гу са вец кiх лю дзей (збор нi кi «Вы пра ба ван не», «Сэр-

ца спя вае», «Дзень ма ёй Ра дзi мы» i iн шыя). Пе ра клаў на 

бе ла рус кую мо ву асоб ныя тво ры Мi ха i ла Iса коў ска га, Яна 

Рай нi са, Паў ло Ты чы ны.

1970 год — на ра дзi ла ся 

На тал ля Яў ге наў на 

Мiш ку цё нак, бе ла рус кая спарт смен ка 

(фi гур нае ка тан не на кань ках, спар-

тыў ныя тан цы), за слу жа ны май стар 

спор ту СССР. Чэм пi ён ка (1992), ся-

рэб ра ны пры зёр (1994) Алiм пiй скiх 

гуль няў. Чэм пi ён ка (1991—1992), 

брон за вы пры зёр (1990) чэм пi я на таў 

све ту. Чэм пi ён ка (1991, 1994), брон-

за вы пры зёр (1989—1990) чэм пi я на таў Еў ро пы. Чэм пi-

ён ка Гуль няў доб рай во лi (1994).

1700 год — за клю ча ны Кан стан цi но -

паль скi мiр ны да га вор па мiж 

Ра сi яй i Тур цы яй, якi за ма ца ваў вы нi кi Азоў-

скiх па хо даў 1695—1696 га доў.

1800 год — на-

ра дзiў ся 

Жан Ба тыст Дзю ма, фран цуз скi хi мiк, 

за меж ны член-ка рэс пан дэнт Пе цяр-

бург скай АН. Пра па на ваў ме тад вы-

зна чэн ня шчыль нас цi па роў роз ных 

рэ чы ваў, азо ту ў ар га нiч ных злу чэн-

нях. Упер шы ню атры маў нiт ры лы, вы-

зна чыў агуль ны ме тад iх сiн тэ зу.

1910 год — на ра дзiў ся Уiль ям Ха на, аме ры кан скi 

муль ты плi ка тар. Ра зам з Джо зе фам Бар-

ба рам у 1940-1950-х га дах пра ца ваў на кi на сту дыi «Мет-

ра-Голд уiн-Ма ер», для якой ства рыў се рыю мульт фiль маў 

«Том i Джэ ры». У 1958 го дзе яны ад кры лi ўлас ную кам-

па нiю тэ ле мульт фiль маў i вы пус цi лi се рыi «Ся мей ства 

Флiнт сто ў наў», «Ску бi-Ду» i iн шыя. Гэ ты твор чы са юз 

атры маў сем прэ мiй «Ос кар» i во сем уз на га род «Эмi».

1990 год — па ста но вай Прэ зi ды у ма Вяр хоў на га 

Са ве та РСФСР бы ла ўтво ра на Усе ра сiй-

ская дзяр жаў ная тэ ле вi зiй ная i ра дыё вя шчаль ная кам-

па нiя.

ДЖЭК ЛОН ДАН:

«Косць, кi ну тая са ба ку, не ёсць мi ла сэр-

насць. Мi ла сэр насць — гэ та косць, па дзе-

ле ная з са ба кам, ка лi ты га лод ны не менш 

за яго».

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра най больш ак ту аль ныя па дзеi 

вы хад ных.

1. Ар га нi за та ры пер ша га 

пас ля пе ра пын ку жа но ча-

га тэ нiс на га тур нi ру ў iталь ян скiм 

Па лер ма аб вяс цi лi склад удзель нiц. 

У спа бор нiц твах, якiя па вiн ны прай-

сцi з 3 да 9 жнiў ня, вы сту пiць пер шая 

ра кет ка Бе ла ру сi Ары на Са ба лен ка, 

якая зай мае 11-е мес ца ў рэй тын гу 

Жа но чай тэ нiс най аса цы я цыi. Акра мя 

яе, на ад кры тыя кор ты Country Time 

Club сi цы лiй скай ста лi цы ма юць на-

мер вый сцi экс-пер шая ра кет ка пла не-

ты, дру гi ну мар су свет на га рэй тын гу, 

ру мын ка Сi мо на Ха леп, пе ра мож ца 

мi ну ла га тур нi ру швей цар ка Джыл 

Тай хман (63-i ну мар рэй тын га WTA), 

фi на лiст ка Кi кi Бер тэнс з Нi дэр лан даў 

(7-е мес ца), хар ват ка Пет ра Мар цiч 

(15-е) i iн шыя вя до мыя спарт смен кi. 

Пас ля фi нi шу тур нi ру ў Па лер ма ад бу-

дуц ца яшчэ не каль кi тур нi раў пад эгi-

дай WTA, а за тым най мац ней шыя тэ-

нi сiст кi пла не ты збя руц ца ў Нью-Ёр ку, 

дзе з 31 жнiў ня да 13 ве рас ня прой дзе 

чар го вы тур нiр се рыi «Вя лi ка га шле-

ма» — ад кры ты чэм пi я нат ЗША.

Муж чы ны да стар ту на US Open 

вы сту пяць на спа бор нiц твах у Ва-

шынг то не (14—21 жнiў ня) i Нью-Ёр ку 

(22—28 жнiў ня).

2. За вяр шыў ся 17-ы тур чэм-

пi я на ту кра i ны па фут бо-

ле. «Вi цебск» i гро дзен скi «Нё ман» 

згу ля лi ўнi чыю — 0:0, а «Энер ге-

тык-БДУ» з буй ным лi кам са сту пiў 

брэсц ка му «Ру ху» — 1:8. Вы нi кi ас-

тат нiх мат чаў: «Ды на ма» (Мiнск) — 

«Мiнск» — 1:0, «Бел шы на» (Баб-

руйск) — «Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзi-

на) — 2:1, «Сма ля вi чы» — «Iс лач» 

(Мiн скi ра ён) — 3:1, БА ТЭ (Ба ры-

саў) — «Сла вiя» (Ма зыр) — 

1:1, «Шах цёр» (Са лi горск) — 

«Га ра дзея» — 4:1. Матч «Ды-

на ма» (Брэст) — «Слуцк» пе-

ра не се ны на 12 жнiў ня.

Тур нiр нае ста но вi шча: 

«Шах цёр» — 33 ач кi (17 мат-

чаў), БА ТЭ — 31 (17), «Нё-

ман» — 30 (16), «Энер ге тык-

БДУ» — 29 (17), «Тар пе да-

Бе лАЗ» — 26 (17), «Ды на ма» 

(Брэст) — 26 (16), «Ды на ма» 

(Мiнск) — 26 (17), «Рух» — 25 (17), «Iс-

лач» — 23 (17), «Вi цебск» — 23 (17), 

«Сла вiя» — 22 (17), «Слуцк» — 18 (16), 

«Га ра дзея» — 16 (17), «Мiнск» — 

15 (15), «Сма ля вi чы» — 14 (16), «Бел-

шы на» — 10 (17).

Спiс най леп шых бам бар дзi раў уз на-

чаль вае Джа сур бек Ях шы бо еў («Шах-

цёр»), якi за бiў 10 мя чоў. На ступ ны тур 

прой дзе з 17 да 19 лi пе ня.

3. НХЛ да зво лi ла ха ке iс там 

вы сту паць на зi мо вых Алiм-

пiй скiх гуль нях 2022 i 2026 га доў. 

На цы я наль ная ха кей ная лi га пад пi са ла 

но вы ка лек тыў ны да га вор 

з праф са юзам гуль цоў гэ-

тай ар га нi за цыi, у якiм ад-

ным з пунк таў зна чыц ца 

маг чы масць удзе лу су свет-

ных зо рак у зi мо вых Алiм-

пiй скiх гуль нях 2022 го да ў 

Пе кi не i 2026-га ў Мi ла не i 

Кар цi на-Д'Ам пец ца. Кi раў-

нiк Мiж на род най фе дэ ра-

цыi ха кея Рэ нэ Фа зель у 

ка мен та рыi СМI вы ка заў 

за да валь нен не та кiм ра-

шэн нем, але ад зна чыў, 

якiя рэ чы трэ ба бу дзе яшчэ 

зра бiць, каб най леп шыя гуль цы вый шлi 

на алiм пiй скi лёд. «Не аб ход на таксама 

вы ра шыць ня ма ла пы тан няў з МАК i 

арг ка мi тэ там Гуль няў у Пе кi не, асаб лi-

ва ў пла не транс фе ру, стра хоў кi, тэх-

нiч ных мо ман таў, шу каць ва ры ян ты 

па раз мя шчэн нi, коль кас цi бi ле таў на 

мат чы тур нi ру. Збi ра ю ся ад пра вiц ца ў 

Ка на ду, як толь кi бу дзе та кая маг чы-

масць, каб су стрэц ца з кi раў нiц твам 

лi гi», — ска заў Рэ нэ Фа зель.

Ад зна чым, гуль цы НХЛ удзель нi-

ча лi ў алiм пi я дах з 1998 да 2014 го да. 

Лi га ад мо вi ла ся пры пы няць се зон на 

час зi мо вых Гуль няў 2018 го да.

Збор ная Бе ла ру сi па ха кеi вы сту-

па ла на зi мо вых Алiм пiй скiх гуль нях 

1998, 2002 i 2010 га доў. Для ўдзе лу 

ў га лоў ных стар тах ча ты рох год дзя ў 

Пе кi не па да печ ным Мi ха i ла За ха ра ва 

не аб ход на прай сцi ква лi фi ка цыю. Ад-

бо рач ны тур нiр у гру пе D ад бу дзец ца 

ў Бра цiс ла ве ў жнiў нi 2021 го да. Са-

пер нi ка мi па да печ ных Мi ха i ла За ха ра-

ва бу дуць ка ман ды Сла ва кii, Аў стрыi 

i Поль шчы.

У ха кей ным тур нi ры Гуль няў у Пе кi-

не ў 2022 го дзе возь ме ўдзел 12 ка ман-

даў: 8 збор ных, якiя раз мя шча юц ца на 

1—8 мес цах у рэй тын гу IIHF, Кi тай як 

кра i на — гас па ды ня спа бор нiц тваў, а 

так са ма тры пе ра мож цы фi наль ных 

ква лi фi ка цый ных тур нi раў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

ВЯ ЛI КI ТЭ НIС ВЯР ТА ЕЦ ЦА НА КОР ТЫ
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