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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ксеніі, Серафімы, 
Анатоля, Антона, 
Багдана, Міхаіла.

К. Альбіны, Кацярыны, 
Марыі, Мікіты.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.43 19.25 12.42

Вi цебск — 6.32 19.16 13.44

Ма гi лёў — 6.33 19.15 12.42

Го мель — 6.31 19.11 12.40

Гродна — 6.59 19.40 12.41

Брэст — 7.00 19.40 12.40

Месяц
Апошняя квадра 

10 верасня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
— Што вы па да ры лі 

дзядзь ку на дзень на ра-

джэн ня?

— За ла ты га дзін нік, пра 

які я ма гу толь кі ма рыць.

— Так моц на лю бі це юбі-

ля ра, што па да ры лі ма ру?

— Ча му не? Ён ста ры, а я 

адзі ны спад чын нік.

— Мі кол ка, а ка го ты 

больш слу ха еш, ма му 

ці та ту?

— Вя до ма ма му!

— Ча му?

— Яна больш га во-

рыць!

Жон ка раз гад вае 

кры жа ван кі:

— Лю бы, ты не 

па мя та еш, як на зы-

ва ец ца пры бор для 

вы яў лен ня сха ва най 

элект ра пра вод кі?

Муж змроч ным го-

ла сам:

— Пер фа ра тар...

Жан на Іва наў на дае на-

каз сы ну:

— Ка лі та бе па да ба ец ца 

Ва ля — тра ціць час нель га: 

жан чы ны не ма ла дзе юць, 

яны ста но вяц ца ра зум ней-

шыя. І шан цаў у ця бе ўсё 

менш і менш!
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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».
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15 ВЕ РАС НЯ
15 верасня ў Беларусі — Дзень бібліятэк. 

Шчыра віншуем работнікаў бібліятэчнай сістэмы 

з прафесійным святам! Новых творчых вяршынь 

і ўдзячных чытачоў!

1785 год — у Слуц ку бы ла ад-

кры та Мін ская вы шэй шая 

ду хоў ная се мі на рыя. Пер шы мі яе вуч ня мі 

бы лі дзе ці свя шчэн на слу жы це ляў з най-

блі жэй шых да го ра да мяс цін.

1905 год — на ра дзіў ся Са му іл Мі кі та віч Маль-

ко, дзе яч рэ ва лю цый на га ру ху ў За ход няй 

Бе ла ру сі.

1910 год — на ра дзіў ся Із ра іль Ры го ра віч Гер ман, 

бе ла рус кі му зы кант, пе да гог, цым ба ліст, 

за слу жа ны на стаў нік Бе ла ру сі.

1920 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Іва на віч Дру жы нін, 

удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у Вя лі кую Ай чын ную вай ну, 

ге не рал-пал коў нік, Ге рой Са вец ка га Са ю за.

1935 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Яфі ма віч Ко лас, 

ак цёр, рэ жы сёр, за слу жа ны ра бот нік куль-

ту ры Бе ла ру сі.

1940 год — на ра дзіў ся Ана толь 

Мак сі ма віч Ла пу ноў, ды ры-

жор, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла-

ру сі.

2000 год — на XXVІІ Алім пій скіх 

гуль нях, якія ад бы лі ся ў Сід-

неі, збор ная ка ман да спарт сме наў Бе ла ру-

сі за ва я ва ла 17 ме да лёў: тры за ла тыя, тры ся рэб ра ныя, 

11 брон за вых. За ла тыя ме да лі за ва я ва лі Яні на Ка роль-

чык (штур хан не яд ра), Ка ця ры на Карс тэн (ака дэ міч нае 

вес ла ван не), Элі на Зве ра ва (кі дан не дыс ка). Са 199 кра-

ін, якія ўдзель ні ча лі ў Алім пій скіх гуль нях, ка ман да Бе ла-

ру сі за ня ла 23-е мес ца.

1890 год — на ра дзі ла ся Ага-

та Крыс ці, анг лій ская 

пісь мен ні ца, май стар дэ тэк тыў на га 

жан ру.

1925 год — на ра дзіў ся Кі рыл 

Юр' е віч Лаў роў, ра сій скі 

ак цёр, тэ ат раль ны дзе яч, на род ны ар тыст СССР, Ге-

рой Са цы я ліс тыч най Пра цы, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР, Ле нін скай прэ міі. У 1986—1992 га дах — стар-

шы ня праў лен ня Са ю за тэ ат раль ных дзея чаў СССР, 

з 1992-га — прэ зі дэнт Між на род най кан фе рэн цыі тэ ат-

раль ных дзея чаў.

1945 год — за сна ва на В'ет нам скае ін фар ма цый-

нае агенц тва.

1955 год — на Но ва зя мель скім па лі го не ўпер-

шы ню ў СССР быў здзейс не ны пад вод ны 

вы бух ядзер на га ўстрой ства.

1965 год — Па пам Рым скім Паў лам VІ быў за-

сна ва ны Біс куп скі сі нод — кі ру ю чы ор ган 

ка та ліц кай царк вы.

Гюстаў ФЛАБЕР:

«Калі старэеш, прывычкі становяцца 

тыранамі».

1. Вік то рыя Аза ран ка ў фі на ле 

Ад кры та га чэм пі я на ту ЗША 

прай гра ла На омі Аса ке з Япо ніі з вы-

ні кам 6:1, 3:6, 3:6. Су стрэ ча пра цяг ва-

ла ся 1 га дзі ну 54 хві лі ны. Для 22-га-

до вай япон кі гэ та дру гая пе ра мо га на 

US Open, пер шая бы ла ў 2018 го дзе, 

ка лі ў фі на ле яна абы гра ла Се рэ ну 

Уіль ямс.

Для Вік то рыі Аза ран кі гэ та трэ ці 

фі нал US Open у кар' е ры. У 2012 

і 2013 га дах у за ключ ным раўн дзе 

спа бор ніц тваў яна прай гра ва ла Се рэ -

не Уіль ямс, якую сё ле та пе ра маг ла ў 

паў фі на ле, — 1:6, 6:3, 6:3. На шля ху 

да фі на лу экс-пер шая ра кет ка пла не-

ты абы гра ла аў стрый ку Бар ба ру Ха ас 

(6:1, 6:2), бе ла рус ку Ары ну Са ба лен-

ку (6:1, 6:3), прад стаў ніц Поль шчы Ігу 

Швён так (6:4, 6:2), Чэ хіі Ка ра лі ну Му-

ха ву (6:1, 6:4) і Бель гіі Элі зэ Мер тэнс 

(6:1, 6:0). Вы ступ лен не на US Open 

змя ні ла па зі цыі Вік то рыі ў су свет ным 

рэй тын гу, з 27-га мес ца яна пад ня ла-

ся на 14-е.

Чэм пі ё нам Ад кры та га чэм пі я на ту 

ЗША ў муж чын скім адзі ноч ным раз ра-

дзе ўпер шы ню стаў аў стрый скі тэ ні сіст 

Да мі нік Цім. У вы ра шаль ным па ядын-

ку ён абы граў немца Аляк санд ра Зве-

ра ва з вы ні кам 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

2. Бе ла рус кія гім наст кі — пе-

ра мож цы і пры зё ры тур ні ра 

се рыі Гран-пры па мас тац кай гім нас-

ты цы ў Кі е ве. Алі на Гар на сько ста ла 

пе ра мож ніцай у прак ты ка ван нях з 

мя чом і стуж кай. Яе скар бон ка па-

поў ні ла ся ся рэб ра ным ме да лём у ін-

ды ві ду аль ным шмат бор'і і брон за вай 

уз на га ро дай у прак ты ка ван нях з ме-

да ля мі. На стас ся Са лас — ся рэб ра-

ны пры зёр прак ты ка ван няў з мя чом 

і бу ла ва мі. Яна ж за ва я ва ла брон зу ў 

прак ты ка ван нях са стуж кай і аб ру чом. 

Ку бак Дзя ру гі най стаў пер шым гім нас-

тыч ным тур ні рам пас ля пе ра пын ку, 

вы клі ка на га пан дэ мі яй ка ра на ві ру са. 

Гэ тыя спа бор ніц твы ста лі рэ пе ты цы яй 

пе рад чэм пі я на там Еў ро пы, які з 26 па 

29 каст рыч ні ка пры ме Кі еў.

3. 
Вы зна чы лі ся пе ра мож цы і 

пры зё ры чэм пі я на ту Бе ла ру-

сі па 100-кле тач ных шаш ках. Ся род 

муж чын леп шым стаў За хар Шы ба коў, 

на дру гім мес цы — Сяр гей На се віч, 

трэ цяе — у Аляк сея Ку ні цы. Ся род 

жан чын зо ла та за ва я ва ла Воль га Фе-

да ро віч, срэб ра ў Вік то рыі Ні ка ла е вай, 

а брон за ў Да р'і Фе да ро віч.

У Бе ла рус кай фе дэ ра цыі ша шак 

рас ка за лі, што ў фі на ле спа бор ніц тваў 

12 леп шых спарт сме наў кра і ны зма га-

лі ся не толь кі за ме да лі, але і за пра ва 

вы сту паць без ад бо ру ў вы шэй шым 

ды ві зі ё не кра і ны ў 2021 го дзе. Гэ ты 

чэм пі я нат Бе ла ру сі стаў пер шым, дзе 

спарт сме ны су стрэ лі ся за ша шач ным 

ста лом ужы вую. Да гэ туль спа бор ніц-

твы па шаш ках праз пан дэ мію ка ра на-

ві ру са пра во дзі лі ся ан лайн.

4. 
Бе ла рус кія лёг ка ат ле ты пра-

цяг ва юць за ва ёў ваць ме да-

лі на між на род ных спа бор ніц твах. На 

тур ні ры ў чэш скай Аст ра ве Мак сім 

Не да се каў пе ра мог у скач ках у вы-

шы ню. Пе ра мо гу яму пры нёс ска чок 

на 2,24 мет ра. Гэ ты старт пра хо дзіў у 

ста ту се за ла то га эта пу World Athletіcs 

Contіnental Tour. Праз не каль кі дзён на 

«ся рэб ра ным» эта пе кан ты нен таль на га 

ту ра ў сла вац кім Ша ма ры не Мак сім 

пе ра мог з вы ні кам 2,25 мет ра.

На стас ся Мі рон чык Іва но ва з вы ні-

кам 6,72 мет ра ста ла брон за вым пры-

зё рам брон за ва га эта пу World Athletіcs 

Contіnental Tour у ня мец кім го ра дзе Дэ-

сау. Але спарт смен ка рэ абі лі та ва ла ся 

на ся рэб ра ным эта пе ў Ша ма ры не, дзе 

пе ра маг ла з вы ні кам 6,70 мет ра.

На брон за вым эта пе World Athletіcs 

Contіnental Tour у ня мец кім го ра дзе 

Дэ сау на пер шую сту пень п'едэс та ла 

пад ня ла ся Эль ві ра Гер ман, якая з вы-

ні кам 12,85 се кун ды пе ра маг ла ў бе гу 

з бар' е ра мі.

5. Ха кей ны клуб «Ды на ма-

Мінск» пра цяг вае вы ступ-

лен не ў рэ гу ляр ным чэм пі я на це Кан-

ты нен таль най ха кей най лі гі. У двух 

да маш ніх мат чах «зуб ры» са сту пі лі 

клу бу з Уфы «Са ла ват Юла еў» з вы-

ні кам 3:4, а по тым — ка зан ска му «Ак 

Бар су» з вы ні кам 4:5. Па вы ні ках га-

ла са ван ня, якое пра во дзіц ца на сай це 

клу ба, леп шы мі гуль ца мі гэ тых мат чаў 

пры зна ныя Аляк сей Про тас і Брэн дан 

Ко зун ад па вед на.

На вы яз ным мат чы ў Маск ве 13 ве-

рас ня «Ды на ма-Мінск» у авер тай ме

пе ра мог мас коў скі «Спар так» з вы-

ні кам 4:3. Леп шым у гэ тай су стрэ чы 

ама та ры на зва лі Шэй на Пры нса, які 

афор міў дубль у ва ро ты апа не нтаў. 

На ступ ны матч «Ды на ма-Мінск» так-

са ма пра вя дзе на вы ез дзе. 15 ве рас ня 

«зуб ры» су стрэ нуц ца з «Ві ця зем» у 

Па доль ску.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Фо та з ад кры тых кры ніц.

Спорт-таймСпорт-тайм

ВІК ТО РЫЯ АЗА РАН КА 
ВЫ СТУ ПІ ЛА Ў ФІ НА ЛЕ US OPEN

У тра ды цый ным што тыд нё вым агля дзе «Звяз ды» дзе лім ся важ ны мі 
спар тыў ны мі на ві на мі


