
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, 
Антона, Аркадзя, 
Вячаслава, Дзмітрыя, 
Івана, Пятра, Сяргея, 
Якава, Яфіма.

К. Луізы, Рыгора, Юзафа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.06 20.16 14.10

Вi цебск — 5.53 20.08 14.15

Ма гi лёў — 5.56 20.06 14.10

Го мель — 5.56 19.59 14.03

Гродна — 6.21 20.30 14.09

Брэст — 6.26 20.27 14.01

Месяц
Першая квадра ў 20.57.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
На пры ёме ў па лi клi нi цы:

— Док тар! Па шу кай це ў 

мя не iн шую хва ро бу. Гэ тая 

за над та да ра гая.

Не будзь са лод кi — iнакш 

ця бе з'я дуць. Не будзь гор-

кi — iнакш ця бе вы плю-

нуць.

— Мi ша, ты спiш?

— Не-е...

— А ча му во чы за плю-

шчыў?

— Я зрок эка ном лю...

Глу хi чуў, як ня мы рас-

каз ваў, што сля пы ба чыў, як 

куль га вы хут ка-хут ка бег.

Двое не ве раць у тваю 

смерць: той, хто ця бе 

лю бiць, i той, хто не на вi-

дзiць.
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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».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
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25 ЖНIЎ НЯ

1905 год — на ра дзiў ся Мi ка лай 

Аляк санд ра вiч Ла за раў, 

бе ла рус кi опер ны спя вак (дра ма тыч ны 

тэ нар), за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сi.

1910 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр 

Iва на-

вiч Кор бан, пiсь мен нiк, за слу жа ны 

дзе яч куль ту ры Бе ла ру сi. З 1952 го -

да пра ца ваў у ча со пi се «Во жык» 

(з 1967-га — га лоў ны рэ дак тар). Аў тар 

ба ек, гу ма рыс тыч ных i са ты рыч ных 

фель е то наў.

1930 год — на ра дзiў ся 

Мi ха iл Мi ка ла е вiч Сал-

да таў, му зы кант, ды ры жор, пе да гог, за слу жа ны дзе яч 

куль ту ры Бе ла ру сi.

1935 
год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Кан стан цi на вiч 

Кор шук, бе ла рус кi гiс то рык, док тар гiс та-

рыч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны ра бот нiк аду ка цыi 

Бе ла ру сi.

1940 
год — на ра дзiў ся Ва сiль Аляк санд ра вiч

Бон дар, бе ла рус кi ву чо ны, кан ды дат 

фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар.

1945 
год — на ра дзiў ся Аляк сандр Ле а нi да вiч 

Бру хац кi, ра сiй скi i бе ла рус кi ак цёр, за-

слу жа ны ар тыст Ра сii.

1955 
год — на ра дзiў ся Мi ха iл Аляк санд ра вiч Ры-

саў, опер ны спя вак (бас). У 1983-м скон-

чыў Бе ла рус кую кан сер ва то рыю. Лаў рэ ат Рэс пуб лi кан-

ска га кон кур су му зы кан таў-вы ка наў цаў, XI Усе са юз на га 

кон кур су ва ка лiс таў iмя М. Глiн кi.

1800 год — на ра дзiў ся Фё дар 

Iва на вiч Iар дан, рус кi мас-

так-гра вёр.

1830 год — у Бру се лi па ча ла-

ся бур жу аз ная рэ ва лю цыя 

су праць га ланд ска га па на ван ня (бель гiй-

ская рэ ва лю цыя 1830 го да). 4 каст рыч нi ка ча со вы ўрад 

аб вяс цiў не за леж насць кра i ны.

1930 год — на ра дзiў ся Шон Ко не ры, бры тан скi 

ак цёр, прад зю сар. Пер шы вы ка наў ца ро лi 

аген та 007 у «Бан дзi я не». Зды маў ся так са ма ў фiль мах 

«Iмя ру жы», «Iн дыя на Джонс i апош нi кры жо вы па ход», 

«Не да ты каль ныя» i iн шых. Ула даль нiк шмат лi кiх уз на га-

род за ўнё сак у су свет ны кi не ма то граф.

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Ге ор гiй 

Мi ка ла е вiч Да не лiя, ра сiй скi i гру зiн скi 

кi на рэ жы сёр, сцэ на рыст, на род ны ар тыст

СССР. Зняў фiль мы «Шлях да пры ча ла», 

«Я кро чу па Маск ве», «Мi мi но», «Афо ня», 

«Во сень скi ма ра фон» i iн шыя. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ мii СССР, Дзяр жаў най 

прэ мii Ра сii.

Так са ма ў гэ ты дзень экс пе ды цы яй са вец кiх па ляр-

нi каў на ле да коль ным па ра хо дзе «Ге ор гiй Ся доў» бы лi 

ад кры ты за ход нiя бе ра гi Паў ноч най Зям лi.

Фё дар ДА СТА ЕЎ СКІ:

«Кож ны ча ла век ня се ад каз насць пе рад 

усі мі людзь мі за ўсіх лю дзей і за ўсё».

У тра ды цый ным што тыд нё вым 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра са мыя цi ка выя спар тыў ныя 

на вi ны.

1. Бе ла рус кiя лёг ка ат лет кi 

вы сту пi лi на мiж на род ных 

спа бор нiц твах — ме ма ры я ле Iшт ва на 

Дзью лаi ў Венг рыi. Тур нiр з'яў ля ец -

ца ад ным з эта паў World Athletics

Continental i мае за ла ты ўзро вень у 

гэ тай се рыi тур нi раў. На стас ся Мi-

рон чык-Iва но ва пе ра маг ла ў скач ках 

у даў жы ню: у пер шай жа спро бе яна 

скок ну ла на 6,77 м, не па кi нуў шы сва-

iм са пер нi цам нi вод на га шан цу. На-

стас ся на адзiн сан ты метр апя рэ дзi ла 

ўкра iн ку Ма ры ну Бех-Ра ман чук, якая 

ў пя тай спро бе па ка за ла 6,76 м. На 

трэ цiм мес цы — спарт смен ка з Венг-

рыi Дзi я на Лэс цi з аса бiс тым рэ кор дам 

6,65.

У бе гу з бар' е ра мi брон за вы ме даль 

вый гра ла Эль вi ра Гер ман. У за бе гу на 

100 мет раў яна фi нi ша ва ла з вы нi кам 

12,96 се кун ды. Яе апя рэ дзi лi лi дар су-

свет на га се зо ну На дзiн Вiс сер (12,68) 

з Нi дэр лан даў i Лу ца Ко зак (12,71) з 

Венг рыi. На п'е дэс тал пад ня ла ся яшчэ 

ад на бе ла рус ка — Ган на Ма лы шчык, 

лi дар су свет на га се зо ну ў кi дан нi мо-

ла та. У най леп шай спро бе Ган ны сна-

рад па ля цеў на 70,59 м. Та кi вы нiк за-

бяс пе чыў ёй брон за вы ме даль. Да лей 

за ўсiх мо лат ад пра вi ла фран цу жан-

ка Аляк санд ра Та вернье — 73,09, на 

дру гiм мес цы поль ская спарт смен ка 

Маль вi на Кап рон — 72,68.

2. Ганд ба лiс ты клу ба «Мяш коў 

Брэст» 12-ы раз ста лi ўла-

даль нi ка мi Куб ка Бе ла ру сi. Вы ра шаль-

ны матч прай шоў у Пiн ску, дзе брас-

таў ча не абы гра лi мiн скi СКА з вы нi кам 

26:25 (15:13). У ба раць бе за трэ цяе 

мес ца ганд ба лiс ты «Го ме ля» пе ра маг-

лi ма гi лёў скi клуб «Ма шэ ка» — 32:31. 

Най леп шым гуль цом «Мяш коў Брэст»

стаў Мi кi та Вай лу паў, якi за кi нуў 

11 мя чоў. А ў мiн скiм СКА вы зна чыў ся 

Кi рыл Са мой ла, што за кi нуў iх сем. Для 

клу ба «Мяш коў Брэст» гэ та 12-я пе ра-

мо га ў Куб ку Бе ла ру сi.

3. Ха ке iс ты гро дзен ска га «Нё-

ма на» з вы нi кам 5:0 (1:0, 1:0, 

3:0) абы гра лi «Ма гi лёў» у гас ця вым мат-

чы гру па вой ста дыi Куб ка Са лея—2020. 

Так са ма ў гру пе В ар шан скi «Ла ка ма-

тыў» пры му сiў ка пi ту ля ваць ха ке iс таў 

«Лi ды» — 5:0 (3:0, 2:0, 0:0). Акра мя 

та го, у гэ тай гру пе ха ке iс ты збор най 

Бе ла ру сi U-18 здо ле лi раз гра мiць 

«Пiн скiх яст ра баў» — 7:0 (1:0, 3:0, 

3:0). Вы ра шаль ны раўнд Куб ка Са лея

ад бу дзец ца 29—30 жнiў ня ў фар ма це 

«фi на лу ча ты рох». У пер шы дзень пе ра -

мож цы гру па вой ста дыi су стрэ нуц ца 

са ста лiч ны мi «Юнац твам» i «Ды на-

ма». На на ступ ны дзень ад бу дуц ца 

мат чы за 3-е мес ца i вы ра шаль ны 

па яды нак.

4. Юныя бе ла рус кiя бас кет ба-

лiс ты прай шлi ў топ-8 ка манд 

тур нi ру Skills Challenge. Юнац кая ка-

ман да U-17 у фi на ле ква лi фi ка цый на-

га эта пу бы ла мац ней шая за ру мын-

скiх апа не нтаў. У ба раць бе за вы хад 

у чвэрць фi нал бе ла ру сы пе ра маг лi ка-

ман ды Уган ды i Тур цыi, двой чы ўста-

на вiў шы су свет ны рэ корд — 111 ач коў, 

але по тым са сту пi лi ка ман дзе Ман-

го лii. За вы хад у паў фi нал бе ла рус-

кая ка ман да спра ча ла ся з ка ман дай 

Бал га рыi, але ў чвэрць фi на ле на шы 

спарт сме ны ўсту пi лi 128:126 i вы бы лi з 

ба раць бы за ўзна га ро ды. Пе ра мож ца-

мi тур нi ру ся род муж чын скiх ка ман даў 

ста лi прад стаў нi кi Ман го лii, якiя пе ра-

маг лi бал гар з вы нi кам 99:124.

Тур нiр Global Challenge за мя нiў 

юнац кiя чэм пi я на ты све ту, ад ме не ныя 

праз пан дэ мiю ка ра на вi ру са. Згод на з

сiс тэ май спа бор нiц тваў, ка ман ды 

су стра ка лi ся па мiж са бой за воч на. Ка-

лек ты вы пра хо дзi лi эс та фе ту на час, 

ход якой фiк са ваў ся на вi дэа. За пi сы 

ад праў ля лi ся ў офiс Мiж на род най фе-

дэ ра цыi бас кет бо ла для вы зна чэн ня 

якас цi i хут ка сцi бас кет боль на га май-

стэр ства.

5. Бе ла рус кiя ва лей ба лiст кi 

з пе ра мо гi стар та ва лi на

ма ла дзёж ным чэм пi я на це Еў ро пы, 

якi пра хо дзiць у Осi е ке (Хар ва тыя) i 

Зе нi цы (Бос нiя i Гер ца га вi на). Па да-

печ ныя Воль гi Паль чэў скай у цяж кiм 

пя цi сэ та вым па ядын ку абы гра лi збор-

ную Сер бii — 3:2 (16:25, 25:21, 25:21, 

20:25, 15:13). На па да ючая бе ла рус-

кай ка ман ды Ксе нiя Ля бед кi на ста ла 

най леп шым гуль цом мат ча, на браў шы 

22 ач кi. Да р'я Са ўчук бы ла пры зна-

на най леп шай бла кi ру ю чай су стрэ чы, 

пас ля та го як пяць ра зоў спы ня ла ата кi 

са пер нiц. Уся го ж на яе ра хун ку 14 ач-

коў. Яшчэ 12 ач коў для ка ман ды Бе ла-

ру сi за ра бi ла Да р'я Бо рыс.

«Я вель мi за да во ле ная вы нi кам. 

Гэ та быў цяж кi матч i вель мi важ ная 

пе ра мо га. Цяж ка зма гац ца су праць 

ка ман ды з вы со кi мi гуль ца мi, у якiх 

вы со кi ска чок i вы дат ны блок. Вель-

мi доб ра па ка за лi ся бе ў аба ро не.

Кож ная ка ман да хо ча вый граць. 

Мы так са ма. Спа дзя ю ся, што пад час чэм -

пi я на ту бу дзем гу ляць вель мi доб ра, 

а ка лi атры ма ец ца, па зма га ем ся за 

ме даль», — пра ка мен та ва ла вы нiк су-

стрэ чы трэ нер збор най Бе ла ру сi Воль-

га Паль чэў ская.

Так са ма ў гэ тай гру пе ад быў ся матч 

па мiж ва лей ба лiст ка мi Поль шчы i Сла-

ва кii. З лi кам 3:0 (27:25, 25:15, 25:18) 

пе ра мо гу атры ма лi поль скiя спарт-

смен кi. Да лей ка ман да пад кi раў нiц-

 твам Воль гi Паль чэў скай па спра ча ец -

ца з дру жы на мi Поль шчы i Бос нii i

Гер ца га вi ны.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Спорт-таймСпорт-тайм

Бе ла рус кiя ва лей ба лiст кi пе ра мож на па ча лi 
ма ла дзёж ны чэм пi я нат Еў ро пы

Што но ва га ў спар тыў ным све це?


