
У кан цы ліс та па да 2018 го да 

ад быў ся чэм пі я нат Мін ска па 

шаш ках-64.

Пе ра мог кан ды дат у май-

стры За хар Шы ба коў — 16 ач-

коў з 18 маг чы мых, на дру гім 

і трэ цім мес цах кан ды да ты ў

май стры Ана толь Шуш ке віч — 

14 ач коў, і Мі ка лай Ляш-

 ке віч — 12 ач коў. Най леп шай 

у жа но чым за лі ку ста ла Вік-

то рыя Ні ка ла е ва — 14 ач коў

(2-е мес ца ў агуль ным за лі ку).

Па гля дзі це ці ка вы фраг мент 

гуль ні.

№ 86 М. Ляш ке віч — М. На ў-

роц кая

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, 

е3, d4, g7 (4).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

h2, b6, d6 (3).

Бе лыя згу ля лі 1. gf8 (пас ля 1 

... bс5 2. db6 hg2 пар тыя скон-

чы ла ся ні чый ным вы ні кам)

леп шы пра цяг.

1 еf4 hg1 (1...dс5 2.dе5 сb4 

3.gf8 bа3 4fh8+) 2 gf8 gс5

3 bс3 bа5 4 fе5 df4 5 fа3+

З 1 па 9 снеж ня 2018 го да 

ў го ра дзе Санкт-Пе цяр бур гу 

(Ра сія) ад быў ся тра ды цый ны 

ад кры ты тур нір па шаш ках-64 

па мя ці ле ген дар на га ле нін-

град ска га ша шыс та Ва сі ля 

Со ка ва. Бе ла рус кі грос май-

стар Яў ген Кан дра чэн ка стаў 

пе ра мож цам бліс ка віч най пра-

гра мы.

У па чат ку снеж ня пай шоў 

з жыц ця шмат га до вы вя ду-

чы ша шач на га ад дзе ла га зе-

ты «Звяз да», май стар спор ту 

СССР па ша шач най кам па-

зі цыі, між на род ны ар бітр па 

ша шач най кам па зі цыі, пе ра-

мож ца 1-га чэм пі я на ту БССР 

1976 го да па ша шач най кам-

па зі цыі ў жан ры праб ле мы-64 

Мі ка лай Мі ка ла е віч Гру шэў скі 

(16.05.1940 — 03.12.2018).

Для са ма стой на га ра шэн-

 ня пра па ну юц ца кам па зі цыі 

М. Гру шэў ска га.

№ 87

Бе лыя прос тыя шаш кі: е7, 

f4, g3, g5 (4).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, b4, d2, е3, f6, h2 (6).

№ 88

Бе лыя прос тыя шаш кі: а7, 

d6, е7, g3, g5 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а5, b2, b8, d2, d4, f6 (6).

№ 89

Бе лыя прос тыя шаш кі: а7, 

f4, f6, g3, g5, h6 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а5, b2, с7, d2, d4, е3, h8 (7).

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць.

Проз ві шчы чы та чоў, якія 

да шлюць пра віль ныя ад ка зы, 

бу дуць апуб лі ка ва ныя.

Анонс: ад кры ты тур нір па 

шаш ках-64 па мя ці В. І. Пе ра-

ва ла ва ад бу дзец ца 5 і 6 сту-

 дзе ня 2019 г. на ба зе ФОЦ 

г. Ба ры са ва (вул. Ча па е ва), 11.00 

(15 мін. на пар тыю). За яў кі па 

тэл. +37529 963 62 54 Фя до-

та ву Іга ру Іва на ві чу. Е-mаіl: — 

uсhkuduk54@mаіl.ru

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-

пуск № 77 ад 23.11.18.

№ 82 І g3.а7.с5 (b2) с3.с7 +

Нель га вы ра шыць ха да-

мі, як у па зі цыі № 79 у П. і В. 

Шуль гі:

І b8? (ІІ g3 !!!) ... з не каль-

кі мі ці ка вы мі ні чый ны мі ва ры-

ян та мі.

Але ра шэн не, як у № 79, 

пра хо дзіць у ОЛС:

ІІ (b2?) С7.е5.с3.g3.а7 (е5) 

b8 (d4) f4 (с3) с1 +

№ 83 D8,с5,hхf6!,dхf6+

№ 84 2117, 7, 39, 1, 35(13, 

13) 43+

№ 85 21,3 (24х44) 50+

Пра віль ныя ад ка зы да сла лі 

В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш 

Ба ра на віц ка га р-на), Ф. Кар-

пей (Мя дзел), У. Стат ке віч 

(п. Зя лё ны бор, Іва цэ віц кі р-н), 

У. Пань ко (Ка мя нец), І. Ана ніч 

(Грод на), А. Шур пін (Івя нец), 

В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на), 

П. і В. Шуль гі, А. Ліць ві наў 

(усе Мінск), В. Таў ка чоў (Клі-

ма віц кі р-н), В. Бан да рык 

(Мін скі р-н).

Пі шы це на ад рас: 220013, 

г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 

10а, га зе та «Звяз да»;

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу або 

vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

21 снежня 2018 г.
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«Два нац цаць ка ляд ных жа дан няў»

АНТ, 24 снеж ня

На пя рэ дад ні чар го ва га ка ляд на га свя та Ло ра 

Лінд сі ра зу мее, што жыц цё яе рас па да ец ца на 

част кі, і ў рос па чы звяр та ец ца да псі хо ла га Но эль 

з прось бай аб да па мо зе. Але ў ад каз атрым лі вае 

толь кі дзіў ную па ра ду: вяр нуц ца да до му і па чаць... 

за гад ваць жа дан ні. З пэў най до ляй скеп сі су Ло-

ра так і ро біць — і, на дзі ва, жа дан ні па чы на юць 

спраў джвац ца ад но за ад ным, праў да, ча мусь ці 

гэ та пры но сіць больш шко ды, чым ка рыс ці. Трэ ба тэр мі но ва вяр нуць усё на свае мес цы, і 

тут, ві даць, да па мо жа толь кі са праўд ны ка ляд ны цуд.

«Тры пес ні для Па пя луш кі»

«Бе ла русь 1», 25—27 снеж ня

Аня вы хоў ва ла ся ў пры ём най сям'і, але заўж ды 

ха це ла да ве дац ца пра сва іх са праўд ных баць коў. 

Пе рад вы пуск ным ба лем дзяў чы на да зна ец ца, што 

хтось ці рэ гу ляр на ад праў ляў на яе імя гра шо выя 

пе ра во ды — і ў по шу ках ад ка заў на свае пы тан ні 

едзе ў Маск ву, каб знай сці та ям ні ча га ме цэ на та. 

У ста лі цы яна збі ра ец ца так са ма па сту піць у ВНУ, але спаз ня ец ца на эк за ме ны — за тое 

вы пад ко ва трап ляе на кас тынг у му зыч ны тэ атр і атрым лі вае ро лю Па пя луш кі. Зрэш ты, 

па сту по ва вы свят ля ец ца, што апош няе зу сім не вы пад ко ва, бо ма ці Ані не ка лі па чы на ла 

ак цёр скую кар' е ру як раз у гэ тым тэ ат ры...

«Су джа ны-ра жа ны»

«МІР», 29 снеж ня

Не ка лі Воль зе на ва ра жы лі, што сваё ка хан не 

яна су стрэ не пад Но вы год. Ад нак у Эдзі ку, які 

з'я віў ся на па ро зе яе до ма ў ад ну на ва год нюю 

ноч, жан чы на рас ча ра ва ла ся: абя ца ны прынц 

ака заў ся ба наль ным і да во лі не ці ка вым ка ва ле-

рам, і ра шу ча змя ні ла ўвесь лад жыц ця: знеш ні 

воб раз і стыль, ра бо ту, ква тэ ру. А па куль яна 

па збаў ля ла ся не пры ем ных ус па мі наў, анё лы-

ахоў ні кі рэ жы сі ра ва лі но вую су стрэ чу. І вось у чар го вы на ва год ні ве чар да Воль гі пры-

хо дзіць не ча ка ны, але вель мі на стой лі вы госць з да лё кай Поў на чы. З гэ та га мо ман ту 

на ва год нія свя ты пе ра тва ра юц ца ў ча ра ду пры год, а ва раж ба не мае ні я кіх шан цаў не 

збыц ца.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 78

Не но сяць друз 
у ка ла мян цы

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на-

ла «Бе ла русь 3» тэ ле вік та ры на 

«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». 

Для та го каб стаць яе ўдзель ні-

ка мі, не аб ход на зай сці на сайт 

tvrgоmеl.bу або 3bеlаrus.bу і 

праз ба нер «Раз маў ля ем па-бе-

ла рус ку» за поў ніць за яў ку на

ка ман ду з трох ча ла век. Ну а 

пра ве рыць сваё ве дан не род най 

мо вы пас ля та го, як пра гра ма 

вый шла ў эфір, мож на з да па-

мо гай «Звяз ды». Ці ве да лі вы, 

што:

по шчак — пе ра лі віс ты гук;

дру́з — ма са з бі та га ка мен ня;

ка ла мя́н ка — моц ная льня ная 

тка ні на;

за га ́ на — не да хоп, які вы клі кае 

асу джэн не;

тры ́з ніць — га ва рыць у хво рым 

ста не, га лю цы ні ра ваць;

лі пе́ць — ледзь-ледзь тры мац-

ца;

як сло ва ска заць — вель мі хут ка 

неш та зра біць (бе ла ру сы яшчэ ска-

жуць: як стой, як во кам згле дзець, як 

бач; рус кія: в мгно венье ока);

ад ны слё зы — 1) вель мі дрэн ны, 

мі зэр ны; 2) вель мі ма ла (бе ла рус кія 

ад па вед ні кі: гля дзець ня ма на што, 

ні ку ды не вар ты; рус кі: ни в какие 

во ро та).

Паў то ры вы пус каў тэ ле вік та ры-

ны — у ра ніш нім эфі ры «Бе ла русь 3» 

кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на І квар тал або I паў год дзе 2019 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                      на І квар тал або І паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на І квар тал або І паў год-
дзе 2019 го да — за паў няй це карт ку 
ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай-
це яе да 8 сту дзе ня 2019 го да ў рэ-
дак цыю на ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а.

Ся род пад піс чы каў 10.01.2019 
го да бу дуць ра зы гра ны 7 па да рун-
ка вых сер ты фі ка таў уні вер ма га «Бе-
ла русь» на 100 руб лёў і су пер прыз — 
па да рун ка вы сер ты фі кат уні вер ма га 
«Бе ла русь» на 300 руб лёў. Вы ні кі бу-
дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз-
да» да 20.01.2019 г.

Пры зы мож на бу дзе 
атры маць у рэ дак цыі 
да 19.02.2019 г. пры па-
да чы кві тан цыі аб пад-

піс цы на «Звяз ду» на І квар тал або 
І паў год дзе 2019 г. і паш пар та. Пас ля 
19 лю та га вы да ча пры зоў спы ня ец ца 
і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц-
ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «Уда-
лы шо пінг са «Звяз дой» чы тай це ў 
235-м ну ма ры га зе ты «Звяз да» ад 
06.12.2018 г.

Тэ ле фон для да ве дак: 
8 (017) 263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — 
з 07.12.2018 па 19.02.2019 г.

Па свед чан не аб 

дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 

№ 3440 ад 04.12.2018 г., 

вы да дзе на Мі ніс тэр-

ствам ан ты ма на поль на-

га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

ў. Вы ні кі бу-
е це «Звяз-

Уда лы шо пінг са «Звяз дой»

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

НО ВЫ ГОД 
ПАД КЛА СІ КУ

Су стрэць свя та ў су пра ва джэн ні не прос та доб рай, а пра ве ра-

най ча сам і па ка лен ня мі слу ха чоў му зы кі пра па нуе гле да чам 

са цы я куль тур ны ка нал «Бе ла русь 3». Свя точ ная кан цэрт ная

пра гра ма, якая вый дзе ў эфір у двух ад дзя лен нях 31 снеж ня і 

1 сту дзе ня, так і на зы ва ец ца — «Но вы год у кла січ ным сты лі».

Сім фа ніч ны ар кестр Бел тэ ле ра дыё кам па ніі пад кі раў ніц твам Аляк-

санд ра Са сноў ска га са браў у ад ной сту дыі цэ лае су зор'е вя до мых 

бе ла рус кіх ар тыс таў опе ры і апе рэ ты. Так, ра зам з ар кест рам і хо рам

вы сту пі лі са ліс ты Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі, за слу жа ныя ар тыс ты кра і -

ны Ак са на Вол ка ва, Але на Са ло і Але на Шве да ва, на род ны ар тыст

Бе ла ру сі Ула дзі мір Пят роў, ар тыс ты му зыч на га тэ ат ра Мі ка лай Ру сец кі 

і На тал ля Дзя менць е ва, ар тыс ты тэ ат ра «Тэ ры то рыя мю зік ла», джа-

за вы ка лек тыў Jazzology, а так са ма фі на ліс ты сё лет ня га чэм пі я на ту 

Бе ла ру сі па спар тыў ных баль ных тан цах Ан ге лі на Мі хай ла ва і Ві таль 

Вай ця шо нак.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.


