
На ступ ная за да ча Ры го-

ра Ата ян ца (гл. дыя гра му) 

атры ма ла пер шы па хваль ны 

вод гук у юбі лей ным кон кур-

се Вік та ра Зай ца ва.

Бе лыя: Крb5, Фh8, Ле1, 

Сd2, Сh1, пп. b2, с2, с5, е4, 

е5, f5 (11).

Чор ныя: Крd4, пп. b4, d5, 

е6, f3 (5).

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

*  *  *

Кі рыл Сту пак вый граў 

Ме ма ры ял В. Карч но га ў Пе-

цяр бур гу (268 удзель ні каў). 

Аляк сей Аляк санд раў быў 

тут трэ ці, а Аляк сей Фё да-

раў — адзі нац ца ты. Вось ад-

на з пар тый апош ня га ту ра.

Аляк сей Аляк санд раў — 

Дзя ніс Пер шын. 1. c4 c6 2. 

Кc3 d5 3. e3 Кf6 4. Кf3 e6 5. 

b3 Кbd7 6. Сb2 Сd6 7. Фc2 

0-0 8. h3 Фe7 9. g4 h6 10. g5 

hg 11. К:g5 Сa3 12. С:a3 

Ф:a3 13. Лg1 Фd6 14. d4 b6 

15. f4 Сb7 16. Сd3 c5 17. Фg2 

Кe8 18. Сh7+ Крh8 19. Фg4 

cd 20. ed Сc6 21. Фh4 Кdf6 

22. Лd1 Лc8 23. Крf2 Фe7 

24. Лg3 Фd6 25. Кe2 Лc7 

26. Лdg1 Фd8 27. Крf1 Фd6 

28. Сb1+ Крg8 29. Кh7 Кe4 

30. Л:g7+ К:g7 31. Кf6+, 1:0.

*  *  *

На юнац кім чэм пі я на це 

Еў ро пы ў Ры зе Ка ця Зуб-

коў ская за ва я ва ла «зо ла та» 

ў гру пе да 8 га доў, Воль га 

Ба дэль ка — «се раб ро» да 

16, Аляк санд ра Та ра сен-

ка — «брон зу» да 12, Ар цём 

Бя ляў скі і Вя ча слаў За ру-

біц кі — «брон зу» ад па вед на 

да 10 і да 16 га доў. Сё мыя 

мес цы ў Мі ле ны Сі да рэ ні (да 

10 га доў) і Ар цё ма Сі ня ўска-

га (да 12), дзя ся тыя — у Ар-

цё ма Стры бу ка (да 12) і Мак-

сі ма Ца ру ка (да 14).

*  *  *

На Ме ма ры я ле І. Ва ра-

ком скай у поль скіх Су вал-

ках (88 удзель ні каў) Аляк сей 

Аляк санд раў, Аляк сей Фё да-

раў, Юрый Ці ха наў і Кі рыл 

Сту пак за ня лі ад па вед на 

2-е, 7-е, 10-е і 13-е мес цы. 

Ан тон Ся год нік быў трэ ці ў 

Пе цяр бур гу, Сяр гей Кас па-

раў — пя ты з 79 у бель гій скім 

Шар ле руа, Мі кі та Ма ё раў — 

дзя вя ты са 185 у швед скім 

Лун дзе і чац вёр ты з 48 у Іта-

ліі, а Сяр гей Аза раў — два-

нац ца ты з 72 у Ва шынг то не. 

На фес ты ва лі ў Ры зе ў тур-

ні ры «А» Мі кі та Ма ё раў быў 

пят нац ца ты з 88, а ў тур ні ры 

«С» (45 удзель ні каў) Ар цём 

Сі ня ўскі і Ула дзі слаў Ка та-

шук за ва я ва лі пер шы і трэ-

ці пры зы. Аляк сей Чэ ра паў 

па дзя ліў 1-2 мес цы на Ме-

ма ры я ле А. Ру бінш тэй на ў 

поль скім го ра дзе Па ля ні ца-

Здруй.

На тур ні ры па хут кіх 

шах ма тах у Пе цяр бур гу 

(300 удзель ні каў) Аляк сей 

Фё да раў фі ні ша ваў трэ ці, 

Кі рыл Сту пак — сям нац ца-

ты, Аляк сей Аляк санд раў — 

трыц ца ты. У аме ры кан скім 

Грынс ба ра Сяр гей Аза раў 

быў дзя ся ты з 88, а Анд рэй 

Га ра вец за няў трэ цяе мес-

ца на яшчэ ад ным тур ні ры ў 

ЗША (55 удзель ні каў).

У Грод не на тур ні ры па 

хут кіх шах ма тах (42 гуль-

цы) пры за вую трой ку скла-

лі Ар це мій Го га леў (Ра сія), 

Ягор Фі лі пец і Ула дзі мір 

Ве ра мей чык, па «кла сі цы» 

(28 удзель ні каў) — Ар це мій 

Го га леў, Ва лян цін Ежаль і 

Рус лан Яраш (Ра сія), па блі-

цы (56) — Анд рэй Аль хо вік, 

Ягор Фі лі пец і Ар це мій Го-

галеў.

Пры зё ра мі чэм пі я на ту Бе-

ла ру сі ся род ін ва лі даў ста лі 

Ігар Ра сі хін, Дзміт рый Вяр-

біц кі і Яў ген Кой шман.

*  *  *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла-

га вы пус ку: 1.Фh8. Пер шы мі 

пра віль на ад ка за лі Аляк-

сандр Ся ме рыч, Ігар Ана ніч, 

Вік тар Жук, Сяр гей Цяль пук, 

Ула дзі мір Ізо таў.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

«8 пер шых спат кан няў»

ВТБ, 24—25 ве рас ня

Ве ра — зор ка эк ра на, Кан стан цін — вя до мы спарт-

смен, і ў іх ужо прак тыч на зла джа на вя сел ле. Збі ра ец-

ца ўзяць шлюб і ве тэ ры нар Мі кі та з плас тыч ным хі рур-

гам Іло най. Але рап там пас ля ве ча рын кі з сяб ра мі Ве ра 

пра чы на ец ца по бач з Мі кі там у дзіў ным до ме па ся род 

ганд лё ва га цэнт ра. Ма ла дыя лю дзі па лі чы лі гэ та на ступ ствам ве ча рын кі — ад нак на заўт ра зноў 

пра чну лі ся ра зам, і зноў, і зноў. І вось дзе га лоў нае пы тан не: гэ та злы лёс ці доб рая пад каз ка?

«Вя сель ны па мер»

«Бе ла русь 2», з 25 ве рас ня

Час та праз пяць і больш га доў шлю бу су жэн цы 

на бы ва юць не толь кі су мес ную ма ё масць, але і 

коль кі ліш ніх кі ла гра маў. Вяр нуць ся бе ра ней шых 

і ўска лых нуць па чуц ці ге ро ям рэ алі ці-шоу да па ма-

га юць спя вач ка Ані та Цой, май стар спор ту Эду ард 

Ка неў скі і ды е то лаг Ксе нія Се ляз нё ва. На працягу 

вась мі тыд няў трэ не ры пра цу юць з кож най па рай, 

каб тая змаг ла не са рвац ца, вы пра ца ваць но выя, 

ка рыс ныя звыч кі і зноў апра нуць вя сель ныя строі. 

Праў да, атры ма ец ца гэ та да лё ка не ва ўсіх...

«М + Ж»

TV 1000 Ru, 27—28 ве рас ня

Кні га бе ла рус кіх пісь мен ні каў Анд рэя 

Жва леў ска га і Яў ге ніі Па стэр нак з'я ві ла ся 

ў час роск ві ту ін тэр нэт-дзён ні ка «Жы вы ча-

со піс» і атры ма ла пра цяг у кі но. Тут гіс то рыя 

так са ма рас каз ва ец ца пас ля доў на ад дзвюх 

асоб: Ён (М) і Яна (Ж) вы пад ко ва су стра ка-

юц ца ў Маск ве: ра ман тыч ная пра він цы ял ка 

пры еха ла на кніж ную вы ста ўку, а цы ніч ны 

праг ма тык пра ца ваў пра гра міс там. Пры го-

ды, вы пад ко выя су стрэ чы, чу жое ўмя шан не — дзя ку ю чы ўся му гэ та му, а можа, на су пе рак, дзяў-

чы на ў апош ні мо мант пе ра ду ма ла сес ці ў цяг нік да до му...

«Ахоў вай мя не, мой та ліс ман»

АНТ, 28—29 ве рас ня

Жур на ліст Аляксей Дзміт ры еў і яго жон ка Тац ця на пры яз-

джа юць у Бол дзі на, каб зра біць рэ пар таж са свя та, пры све-

ча на га Аляк санд ру Сяр ге е ві чу Пуш кі ну. Тут яны су стра ка юць 

Ана то ля Клі ма ва, які пры кід ва ец ца ама та рам паэ зіі, а на-

самрэч па ра зі туе на чу жых па чуц цях і воб ра зах. Ён на хаб на 

ле зе ў ся мей нае жыц цё но вых зна ё мых, штуч на ства ра ю чы 

лю боў ны трох кут нік — і да ся гае та го, што Аляк сей, вы му-

ша ны ад стой ваць свой го нар і год насць, вы клі кае ня год ні ка 

на ду эль.

«Ла-ла Лэнд»

TV 1000, 28—29 ве рас ня

Мія, якая ма рыць стаць па спя хо вай акт ры сай, і та-

ле на ві ты му зы ка Се басць ян, які спіць і ба чыць ся бе 

ўла даль ні кам джа за ва га ка фэ, вы пад ко ва су стрэ лі-

ся — і за ка ха лі ся. Ад нак па го ня за сла вай раз бу рае 

іх нія ста сун кі, і ў рэш це рэшт кож ны вы бі рае быць па спя-

хо вым па асоб ку. Ці вар тая рэа лі за цыя ма ры раз бі тых 

па чуц цяў? У кож на га свой ад каз і свая праў да. На фо не 

пе сень, тан цаў і «ўся го та ко га», што ро біць рас ча ра ван-

не не та кім ба лю чым.

21 верасня 2018 г.
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Це ня ваў 
ра міз нік 
з ша бе тай

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 tvrgomel.by 

або 3belarus.by 

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:

апо ́ ў зі ны — дуб цы, які мі 

ўма цоў ва ец ца се на ў сто зе;

по ́ прад кі — вя чор кі, на якіх 

пра дуць;

са сма ́ г нуць — зне маг чы, 

зму чыц ца ад сма гі;

це ня ва ́ ць — ска ра чаць 

шлях;

ра мі ́ з нік — фур ман на ём-

на га экі па жа;

ша бе ́  та (аб ласн.) — сум ка, 

якая но сіц ца на по ясе.

Ні два ні паў та ра — так ка-

жуць пра ча ла ве ка, які ні чым 

не вы лу ча ец ца; штось ці ня пэў-

нае. Бе ла ру сы яшчэ ска жуць: 

ні тое ні сёе, так са бе, ні суп 

ні ка пус та. Рус кія: ни ры ба ни 

мя со.

Га ра дзіць плот — га ва-

рыць глуп ства, абы-што, вы-

дум ляць што-не будзь. Бе ла-

рус кія сінонімы: ма лоць язы-

ком, ліць ва ду, плес ці ка ша лі. 

Рус кі: че сать язы ком, то лочь 

во ду в сту пе.

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.

Га во рыць «Цэнтр»!
У но вым се зо не Агуль на на цы я-

наль нае тэ ле ба чан не прад ста-

ві ла ра дыё «Цэнтр FM». 

Па чуць яго ўжо мож на ў Мін-

ску на час та це 101,7 FM, Ві цеб ску 

(93,3 FM), Грод не (90,4 FM), По лац ку 

і На ва по лац ку (107,0 FM).

«Пры ства рэн ні но вай ра дыё-

стан цыі, — ад зна чае яе ды рэк тар 

Аляк сандр Ся рэб ра ні каў, — бы лі 

вы ка ры ста ны і тэх на ло гіі, якія ўжо 

за рэ ка мен да ва лі ся бе, і на ва тар скія 

ідэі. На прык лад, боль шасць руб рык 

у ра ніш нім і вя чэр нім эфі ры — аў тар-

скія, з ці ка вым, «не за ез джа ным» па-

ды хо дам». Так, ра зы нкай ра ніш няй 

пра гра мы ста не двух моў ны рус ка-

бе ла рус кі эфір, а вя ду чыя вя чэр ня га 

шоу «Лай фха ке ры» Жэ ня За до ра і 

Ан тон Жда наў абя ца юць за ці ка віць 

аў ды то рыю не пе ра ка зам да рож най 

аб ста ноў кі, а зу сім ін шы мі тэ ма мі. 

А раз баў ляць ак ту аль ныя на ві ны, 

якія збі ра юц ца ў рэ жы ме «тут і ця-

пер», вя ду чыя абя ца юць энер гіч най, 

але не агрэ сіў най су час най поп-му-

зы кай. Акра мя та го, у най блі жэй шы 

час ра дыё «Цэнтр FM» мож на бу-

дзе не толь кі па чуць, але і ўба чыць 

у рэ жы ме ан лайн на сай це www.

centerfm.by.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на IV квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на  IV квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Cа «Звяз дою» не за мерз неш!»
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або ІІ паў год-

дзе 2018 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це 
да 10 каст рыч ні ка 2018 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 11.10.2018 го да бу дуць ра зы-
гра ны 7 цеп ла вен ты ля та раў Normann і су пер прыз — 
ЭЛЕКТ РА КА МІН ELECTROLUX. Вы ні кі бу дуць апуб лі-
ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 21.10.2018 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 
31.12.2018 г. пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал 
або ІІ паў год дзе 2018 го да і паш пар та. Пас ля 31 снеж ня 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 «Са «Звяз дою» не за мерз неш!» чы тай це ў ну ма ры га зе ты «Звяз да» 
ад 4 ве рас ня 2018 г.

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

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 05.09.2018 па 31.12.2018.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3366 ад 27.08.2018 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.


