
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Варвары, Ганны, 
Лізаветы, Апанаса, 
Сяргея.
К. Караліны, Арнольда, 
Емяльяна, Каміля, 
Шымана.

Месяц
Апошняя квадра 

16 ліпеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.01 21.30 16.29

Вi цебск — 4.44 21.26 16.42

Ма гi лёў — 4.51 21.20 16.29

Го мель — 4.56 21.08 16.12

Гродна — 5.18 21.43 16.25

Брэст — 5.27 21.36 16.09

Фота Надзеі БУЖАН.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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УСМІХНЕМСЯ

Ка лі ты ба чыш вы су ну тую 
з акна аў та ма бі ля не толь кі 

ле вую ру ку, але і ле вую на гу, 

будзь упэў не ны — там ка роб-

ка-аў та мат.

На сай це зна ём стваў.

— Дзяў чы на, а вам дак-

лад на 25 га доў?

— Так.

— І даў но?

Е д з ь  п а 
пра ві лах, па-
воль на... і ця бе 
бу дуць не на ві-
дзець усе кі роў-
цы і да іш ні кі.

Му жык, пас-
ля ўча раш ня-
га, ся дзіць на 
пянь ку, за ду-
мен на сма ліць 
і гля дзіць, як 
жон ка вы бі рае 
буль бу.

— Так, не 
на ра дзі ла ты 

мне сы на, ця пер да па мо га 
была б...

— Вя до ма, ця пер бы 
ўдва іх сма лі лі...

Мая сяб роў ка па абя ца-
ла па да рыць сва ёй да чцэ 
но вы смарт фон за тое, што 
яна пя рой дзе з дру го га кла-
са ў трэ ці. Мне ў дзя цін стве 
абя ца лі даць па кар ку, ка лі я 
не пе рай ду.

18 ЛІ ПЕ НЯ

1897 год — пра цяг ласць пра цоў на га дня на прад-
пры ем ствах Ра сій скай ім пе рыі ска ро ча на да 

11,5 га дзі ны, ня дзе ля аб ве шча на вы хад ным днём.

1897 год — на ра дзіў ся Іо сіф Ка зі мі ра віч Апан скі 
(Літ ва), бе ла рус кі дзяр жаў ны дзе яч. З 1924 г. 

зай маў па са ду на мес ні ка паў на моц на га прад стаў ні ка АДПУ 
па Бе ла рус кай ва ен най акру зе і ад на ча со ва (з 1926 г.) быў 
на чаль ні кам Бе ла рус ка га ад дзя лен ня Га лоў на га мыт на га 
ўпраў лен ня СССР. Адзін з ар га ні за та раў лік ві да цыі эсэ раў-
ска га пад пол ля ў Бе ла ру сі. За гі нуў пры вы ка нан ні служ бо-
вых аба вяз каў у 1927 го дзе.

1909 год —- на ра дзіў ся Анд рэй Анд рэ е віч Гра мы-
ка (в. Ста рыя Гра мы кі Вет каў ска га ра ё на 

Го мель скай воб лас ці), са вец кі па лі тыч ны і дзяр жаў ны дзе-
яч, мі ністр за меж ных спраў СССР і стар шы ня Прэ зі ды у ма 
Вяр хоў на га Са ве та СССР.

1932 год — на ра дзіў ся Яў ген Аляк санд ра віч Еўту-
шэн ка, ра сій скі па эт. Аў тар вер ша ва ных 

збор ні каў «Трэ ці снег», «Ша ша 
эн ту зі яс таў» і інш., апа вя дан-
няў, апо вес ці «Пёрл-Хар бар», 
ра ма на «Ягад ныя мес цы» і інш. 
Шэ раг яго вер шаў па кла дзе ны 
на му зы ку, на яго вер шы на пі-
са на вя до мая пес ня «Хо тят ли 
русские вой ны». Мно гія тво ры 
паэ та мож на на зваць аў та бія-
гра фіч ны мі, ён рас каз вае ў іх 
пра ся бе, пра сва іх бліз кіх. Лаў рэ ат шмат лі кіх прэ стыж ных 
прэ мій у га лі не лі та ра ту ры. Па мёр у 2017 годзе.

1942 год — па чаў дзей ні чаць Мін скі пад поль ны 
між рай кам ЛКСМБ, які кі ра ваў ма ла дзёж ным 

пад пол лем у Мін ску, Дзяр жын ску, Мін скім, Дзяр жын скім, 
Пу ха віц кім, Ру дзен скім і Чэр вень скім ра ё нах. Ба за ваў ся 
ў пар ты зан скіх фар мі ра ван нях Мін скай зо ны.

1942 год — на цыс ты 
зні шчы лі ге та ў 

Моў ча дзі Ба ра на віц ка га ра ё на. 
З 15 па 18 лі пе ня 1942 го да ва 
ўро чы шчы Па поў скія го ры бы лі 
рас стра ля ныя 3665 ча ла век з 
Моў ча дзі і на ва коль ных на се ле-
ных пунк таў — ся род якіх амаль 
усе бы лі яў рэі, а так са ма 50 бе-
ла ру саў і 15 ва ен на па лон ных.

1952 год — на ра дзіў ся 
Ле а нід Ар ка дзе-

віч Лі бер ман (г. Го мель), бе ла-
рус кі спарт смен і трэ нер (грэ ка-
рым ская ба раць ба), за слу жа ны 
май стар спор ту СССР (1973), за слу жа ны трэ нер Бе ла ру сі 
(1994). Чэм пі ён све ту (1973), чэм пі ён Еў ро пы ся род юні ё раў 
(1972), Су свет най уні вер сі я ды (1973).

1954 год — уве дзе на су мес нае на ву чан не ў шко-
лах СССР.

Пі мен ПАН ЧАН КА, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Ле чыц ца тра ва ад спё кі ліў нем,

Лю дзі лас кай ле чац ца люд ской».
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1. Шэсць уз на га род за-
ва я ва лі бе ла рус кія 

спарт сме ны на чэм пі я на-
це Еў ро пы па вес ла ван ні 
на бай дар ках і ка ноэ ў бал-
гар скім Плоў дзі ве. У ка ноэ-

двой цы Анд рэй Баг да но віч 
і Дзя ніс Мах лай (на фота) 
за вяр шы лі гон ку на 200 м 
на дру гім мес цы. У ка ноэ-
адзі ноч цы на 200 м брон за-

вую ўзна га ро ду за ва я ва ла 

Але на Нозд ра ва, ра ней яна 

ў па ры з Ка мі лай Бобр ста ла 

дру гой на дыс тан цыі 500 м 

у ка ноэ-двой цы. Пры зё ра мі 

кан ты нен таль на га фо ру му 
так са ма ста лі ў бай дар-
цы-двой цы на 500 м Ра ман 
Пет ру шэн ка і Ві таль Бяль ко, 
яны за ва я ва лі ся рэб ра ныя 
ўзна га ро ды. У бай дар цы-
адзі ноч цы на 500 м дру гія 
мес цы за ня лі Мі кі та Бо ры каў 
і Воль га Ху дзен ка. Муж чын-
ская бай дар ка-чац вёр ка ў 
скла дзе Ра ма на Пет ру шэн кі, 
Дзміт рыя Трац ця ко ва, Мі кі ты 

Бо ры ка ва і Ві та ля Бяль ко на 
дыс тан цыі 500 м за ня ла трэ-
цяе мес ца.

Уся го на ра хун ку бе ла-
рус кіх вес ля роў у Плоў дзі ве 
ча ты ры ся рэб ра ныя і дзве 

брон за выя ўзна га ро ды, па 
коль кас ці за ва я ва ных ме да-
лёў на ша ка ман да ўвай шла 
ў пя цёр ку най леп шых на 
тур ні ры. Най боль шая коль-
касць уз на га род у вес ля роў 
з Венг рыі — 16, Гер ма нія 
і Ра сія — за ва я ва лі па 10, 
Поль шча — 9 ме да лёў.

2. За вяр шыў ся 11-ы чэм-
пі я нат Еў ро пы па лёг-

кай ат ле ты цы ся род мо ла дзі 
ў Быд га шчы (Поль шча). Бе-
ла русь ста ла 9-й у ме даль ным 
за лі ку ся род 32 кра ін Еў ро пы. 
Ка ман да вя зе да до му тры ме-
да лі: «зо ла та» Дзміт рыя На-
бо ка ва ў скач ках у вы шы ню, 
«се раб ро» Эль ві ры Гер ман у 
бе гу на 100 м з бар' е ра мі і «се-
раб ро» Хрыс ці ны Ці ма ноў скай 
у бе гу на 100 м.

3. Збор ная Бе ла ру сі па 
фут бо ле, скла дзе ная 

з гуль цоў на цы я наль на га 
чэм пі я на ту, за ня ла дру гое 
мес ца на Куб ку ка ра ля 
ў Тай лан дзе. У фі наль най 
су стрэ чы на шы фут ба ліс ты ў 
се рыі пе наль ці са сту пі лі гас-
па да рам тур ні ру — 4:5.

На га да ем, на шля ху да 
фі на лу па да печ ныя Іга ра 
Кры ву шэн кі бы лі мац ней-
шыя за са пер ні каў з Бур кі на 
Фа со — 3:0 (па пе наль ці).

4. Пас ля за вяр шэн ня 
Уім блдон ска га тэ ніс-

на га тур ні ру быў аб ноў ле ны 
су свет ны рэй тынг. Ся род 
жан чын упер шы ню яго ўзна-
ча лі ла чэш ка Ка ра лі на Пліш-
ка ва. З бе ла рус кіх тэ ні сіс так 
вы шэй за ўсіх зна хо дзіц ца 
Аляк санд ра Са сно віч — у яе 

100-я па зі цыя. Вік то рыя Аза-
ран ка, якая на тра вя ных кор-

тах Уім блдо на даб ра ла ся да 

1/8 фі на лу, пад ня ла ся з 483-

га на 201-е мес ца.

Швей ца рац Ро джэр Фе-

дэ рэр, які 8-ы раз стаў пе-

ра мож цам Уім блдон ска га 

тур ні ру, увай шоў у пер шую 
трой ку муж чын ска га рэй-
тын гу, а ўзна чаль вае яго 
Эн дзі Ма рэй з Вя лі ка бры та-
ніі. Ула дзі мір Іг на цік зай мае 
135-е мес ца, Ілья Іваш ка зна-
хо дзіц ца на 159-й па зі цыі, на 
ра док ні жэй Ягор Ге ра сі маў. 

У пар ным рэй тын гу Мак сім 
Мір ны — на 58-м мес цы.

5. Пе ра мож цам 10-га 
чэм пі я на ту Бе ла ру сі 

па пляж ным фут бо ле стаў 
ба ры саў скі БА ТЭ, у фі на-
ле ён быў мац ней шы за 
«Ві табл спорт». Гэ та сё мы 
за пар чэм пі ён скі ты тул ба-
ры саў чан. Ула даль ні ка мі 
брон за вых уз на га род ста лі 
фут ба ліс ты «Грод на абл-
спор ту», у се рыі за 3-е мес-
ца яны двой чы пе рай гра лі 
апа не нтаў з брэсц ка га клу ба 
«Ла гу на-Кі керс».

Ця пер на цы я наль ная 
збор ная Бе ла ру сі пач не пад-
рых тоў ку да свай го стар та-
ва га эта пу Еў ра лі гі (ана лаг 
чэм пі я на ту Еў ро пы). У Маск-
ве бе ла ру сы згу ля юць су-
праць збор ных Швей ца рыі 

(28 лі пе ня), Ра сіі (29 лі пе ня) 
і Грэ цыі (30 лі пе ня).

6. Чэм пі я нат Еў ро пы па 
су час ным пя ці бор'і 

стар та ваў у Мін ску. Ён бу-
дзе доў жыц ца да 24 лі пе ня 
на ба зе трох спа бор ніц кіх 
пля цо вак: пла валь ны комп-
лекс БДУФК (пры ме пла ван-
не), ве ла дром «Мінск-Арэна» 
(пры ме асноў ны раўнд у фех-
та ван ні), кон на-спар тыў ны 
комп лекс у Ра там цы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by



Спорт-таймСпорт-тайм  

Усё вы шэй і вы шэй
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» 
рас каз ва ем пра знач ны ска чок Вік то рыі 
Аза ран кі ў су свет ным рэй тын гу, пра па спя хо выя 
вы ступ лен ні бе ла рус кіх вес ля роў на чэм пі я на це 
Еў ро пы і пра тое, як пра вя лі кан ты нен таль ны 
тур нір на шы ма ла дыя лёг ка ат ле ты.


