
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Мануіла, Савація, 
Савелія.

К. Гертруды, Люцыны, 
Эміліі, Арнольда, Кірылы, 
Раймунда, Уладзіслава, 
Эрнэста.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.42 21.45 17.03

Вi цебск — 4.23 21.43 17.20

Ма гi лёў — 4.31 21.35 17.04

Го мель — 4.38 21.22 16.44

Гродна — 4.58 21.59 17.01

Брэст — 5.09 21.49 16.40

Месяц
Першая квадра 

28 чэрвеня.

Месяц у сузор’і

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
Ка лi ста рац ца абы хо-

дзiць усе не пры ем нас цi, 

то мож на прай сцi мi ма ўсiх 

за да валь нен няў.

Пас ля 30 га доў ужо не 

флір ту еш з муж чы на мі, а, 

хут чэй, філь тру еш муж чын.

На рын ку:

— Пра да вец, ча му ў вас 

па мі до ры зя лё ныя?

— Вазь мі це агур кі, яны 

жоў тыя.

Сён ня я зра зу ме ла, што 

мой сын з хлоп чы ка пе ра тва-

рыў ся ў муж чы ну — ра ні цай 

упер шы ню ён за даў мне чыс-

та муж чын скае пы тан не:

«А дзе мае шкар пэт кі?»

Ад на блан дзін ка рас-

каз вае дру гой:

— Я зра бі ла са бе тэст 

на ін тэ лект.

— Ну і як вы нік?

— Усё су пер! Вы нік 

ад моў ны!
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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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30 ЧЭР ВЕ НЯ

1900 год — на ра-

дзіў ся Пётр 

Мі хай ла віч Гаў ры лаў, 

адзін з кі раў ні коў аба ро ны 

Брэсц кай крэ пас ці, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за (1957). У Чыр во най Ар-

міі з 1918-га. У па чат ку Вя лі кай Ай чын най 

вай ны ка ман дзір 44-га страл ко ва га пал ка 

42-й страл ко вай ды ві зіі ма ёр Гаў ры лаў уз на ча ліў аба ро ну 

Ус ход ня га фор та і част кі Коб рын ска га ўма ца ван ня Брэсц-

кай крэ пас ці. Пас ля ме ся ца ба ёў 23 лі пе ня 1941-га цяж ка 

па ра не ны тра піў у па лон. Вы зва ле ны са вец кі мі вой ска мі 

ў маі 1945-га.

1915 год — на ра дзіў ся Пётр Іва на віч Яшча ры-

цын, ву чо ны ў га лі не тэх на ло гіі ма шы на -

бу да ван ня, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на-

вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі і тэх ні кі Бе ла ру сі. 

Га на ро вы док тар Сла вац кай вы шэй шай тэх ніч най шко лы 

і Бе ла рус кай по лі тэх ніч най ака дэ міі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі.

1920 год — на ра дзіў ся Іван Фё да ра віч Хар ла маў, 

ву чо ны ў га лі не пе да го гі кі, ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі, ака дэ мік Ака дэ міі пе да га гіч ных на вук СССР, 

док тар пе да га гіч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч 

на ву кі Бе ла ру сі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1995 год — ад крыў ся рух на ўчаст ку дру гой лі ніі 

Мінск ага мет ра па лі тэ на па між стан цы я мі 

«Фрун зен ская» і «Пуш кін ская».

2000 год — зда дзе ны ў экс плу а та цыю Брэсц кі 

ля до вы па лац.

2005 год — на 31-м кі ла мет ры да ро гі Мінск — 

Ма ла дзеч на ад бы ло ся ад крыц цё гіс то ры ка-

куль тур на га комп лек су «Лі нія Ста лі на».

1825 год — на ра дзіў ся Фла ры мон 

Эр вэ, фран-

цуз скі кам па зі тар, адзін з 

за сна валь ні каў фран цуз-

скай апе рэ ты і жан ру апе рэ-

ты-буф. Аў тар апе рэт «Ма лень кі Фа уст», 

«Ма дэ му а зэль Ні туш», ба ле таў, ду хоў най 

му зы кі, пе сень.

1860 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір 

Аляк санд ра віч Мі хель сон, рус кі на ву ко вец, 

адзін з за сна валь ні каў ак ты на мет рыі. Пер шы ўжыў ста тыс-

тыч ныя ме та ды для тлу ма чэн ня спект ра вы пра мень ван ня.

У гэ ты ж дзень вый шаў пер шы ну мар афі цый най га зе ты 

Ва ты ка на «L'Osservatore Romano».

1935 год — на ра дзіў ся Сяр гей Іва на віч Паў лаў, 

са вец кі пісь мен нік-фан таст, кла сік су час-

най на ву ко вай фан тас ты кі. Лаў рэ ат прэ міі імя Іва на 

Яф рэ ма ва ў на мі на цыі «За вы дат ны ўклад у раз віц цё 

ай чын най фан тас ты кі», за сна валь нік лі та ра тур най прэ міі 

«Ме ся ца вая вя сёл ка».

ТУР ГЕ НЕЎ:

«Ста ра жыт ныя грэ кі не здар ма ка за лі, 

што апош ні і най вы шэй шы да ру нак ба гоў 

ча ла ве ку — па чуц цё ме ры».

Спорт-таймСпорт-тайм

НА КОР ТАХ БЫ ЛО ГО РА ЧА
У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра най больш ак ту аль ныя па дзеі 

вы хад ных.

1. На кор тах мінск ага Па ла ца 

тэ ні са за вяр шыў ся ад кры-

ты чэм пі я нат Бе ла ру сі. У вы ра шаль-

ным па ядын ку жа но ча га адзі ноч на га 

раз ра ду пер шы ну мар па се ву Аляк-

санд ра Са сно віч упэў не на пе рай гра ла 

Яну Ка ла дын ску ў дзвюх пар ты ях — 

6:3, 6:2. У мат чы за «брон зу» Юлія 

Га тоў ка бы ла мац ней шая за Тац ця ну 

Са сноў скую — 6:3, 6:2.

У муж чын скім адзі ноч ным раз ра-

дзе пе ра мож цам так са ма стаў пер шы 

се я ны ра сі я нін Аслан Ка ра цеў, які абы-

граў у фі на ле Іва на Лю та рэ ві ча, — 6:1, 

6:3. У гуль ні за трэ цяе мес ца Яра слаў 

Шы ла адо леў Аляк санд ра Згі роў-

 ска га — 5:7, 6:4, 7:6 (7:5).

У фі на ле спа бор ніц тваў зме ша ных 

тан дэ маў Лі дзія Ма ро за ва і Анд рэй 

Ва сі леў скі ва ўпар тай ба раць бе пе-

рай гра лі ў трох сэ та вым мат чы Аляк-

санд ру Са сно віч і Іва на Лю та рэ ві ча. 

У спа бор ніц твах жа но чых ду э таў чэм-

пі ён ка мі ста лі Але на Фа лей і Крыс ці на 

Дзміт рук, якія ўзя лі верх над Юлі яй 

Га тоў кай і Ган най Ку ба ра вай. У фі-

на ле муж чын ска га пар на га раз ра ду 

Іван Лю та рэ віч і Аляк сандр Згі роў скі 

абы гра лі Ці ма фея Ба са лы гу і Ула дзі-

мі ра Фі лі по ві ча.

2. Услед за мат ча мі Куб ка 

Фе дэ ра цыі Між на род ная 

тэ ніс ная фе дэ ра цыя вы ра шы ла пе-

ра нес ці на 2021 год і су стрэ чы Куб-

ка Дэ ві са. Та кім чы нам, матч І Су свет-

най гру пы па між тэ ні сіс та мі збор ных 

Бе ла ру сі і Ар ген ці ны, які па ві нен быў 

ад быц ца 18—19 ве рас ня 2020 го да, 

прой дзе ў са ка ві ку ці ве рас ні 2021-га 

на пля цоў цы ар ген цін цаў. Фі наль ны 

этап га лоў на га муж чын ска га ка манд-

на га тур ні ру, за пла на ва на га на 23—29 

ліс та па да сё ле та, пе ра не се ны 

на 22—28 ліс та па да 2021 го да. 

За га на ро вы тра фей па спра-

ча юц ца 18 ка ман даў, па дзе ле-

ных на пер шым эта пе на шэсць 

груп.

На га да ем, фі наль ны этап 

жа но ча га Куб ка Фе дэ ра цыі, 

які па ві нен быў прай сці ў Бу-

да пеш це 14—19 кра са ві ка, ІTF 

пе ра нес ла на 13—18 кра са ві ка 

2021 го да. Жа раб' ёў ка фі на-

лу за ста ец ца ў сі ле. Тэ ні сіст кі 

збор най Бе ла ру сі на пер шым 

эта пе згу ля юць у гру пе В з ка ман да мі 

Бель гіі і Аў стра ліі. Пе ра мож ца гэ тай 

гру пы за тым па зма га ец ца з най леп-

шай ка ман дай па пя рэд няй гру пы D, 

дзе вы сту пяць тэ ні сіст кі з Чэ хіі, Гер-

ма ніі і Швей ца рыі.

3. За вяр шы ла ся пра гра ма 

15-га ту ра чэм пі я на ту кра і ны 

па фут бо ле. У апош нім ня дзель ным 

мат чы фут ба ліс ты «Іс ла чы» абы гра-

лі ў гас цях «Га ра дзею» з лі кам 2:0, 

жо дзін скае «Тар пе да-Бе лАЗ» абы-

гра ла ў ся бе до ма «Ві цебск» — 1:0, а 

брэсц кі «Рух» на сва ім по лі раз гра міў 

аў тсай да ра тур ні ру баб руй скую «Бел-

шы ну» — 3:0.

Вы ні кі ас тат ніх су стрэч 15-га ту-

ра: БА ТЭ (Ба ры саў) — «Ды на ма» 

(Мінск) — 0:2, «Мінск» — «Шах цёр» 

(Са лі горск) — 1:1, «Нё ман» (Грод на) — 

«Ды на ма» (Брэст) — 1:0, «Энер ге тык-

БДУ» (Мінск) — «Сла вія» (Ма зыр) — 

5:0, «Сма ля ві чы» — «Слуцк» — 2:1.

Тур нір нае ста но ві шча: БА ТЭ (Ба ры-

саў) — 30 ач коў (15 мат чаў), «Шах цёр» 

(Са лі горск) — 27 (15), «Энер ге тык-

БДУ» (Мінск) — 26 (15), «Нё ман» — 

26 (14), «Тар пе да-Бе лАЗ» — 26 (15), 

«Ды на ма» (Брэст) — 25 (15), «Ды на-

ма» (Мінск) — 23 (15), «Іс лач» (Мін скі 

ра ён) — 23 (15), «Ві цебск» — 21 (15), 

«Слуцк» — 18 (15), «Сла вія» (Ма-

зыр) — 18 (15), «Рух» (Брэст) — 16 (14), 

«Га ра дзея» — 15 (15), «Мінск» — 14 (13), 

«Сма ля ві чы» — 10 (14), «Бел шы на» 

(Баб руйск) — 6 (14).

Спіс най леп шых бам бар дзі раў уз-

на чаль вае ўзбек скі фор вард «Энер-

ге ты ка-БДУ» Джа сур бек Ях шы ба еў, 

які за біў дзе вяць мя чоў. На ступ ны тур 

чэм пі я на ту ад бу дзец ца з 3 лі пе ня да 

5 лі пе ня.

4. Са юз еў ра пей скіх фут-

боль ных аса цы я цый за-

цвер дзіў рас клад мат чаў Лі гі на цый 

се зо на-2020/21. Збор ная Бе ла ру сі 

4 ве рас ня ў стар та вым па ядын ку гру-

пы 4 (лі га С) пры ме на сва ім по лі ка-

ман ду Ал ба ніі. За тым па да печ ныя 

Мі ха і ла Мар хе ля двой чы за пар згу-

ля юць у гас цях — 7 ве рас ня з фут-

ба ліс та мі Ка зах ста на і 11 ве рас ня — 

з лі тоў ца мі. У дру гой па ло ве гру па-

во га эта пу бе ла ру сы пры муць у ся бе 

до ма ка зах стан цаў (14 каст рыч ні ка) і 

лі тоў цаў (15 ліс та па да), а за вер шаць 

тур нір вы яз ной су стрэ чай з ал бан ца мі 

(18 ліс та па да).

Акра мя та го, гэ тай во сен-

ню збор ная Бе ла ру сі па зма га-

ец ца за пу цёў ку ў фі наль ную 

ста дыю чэм пі я на ту Еў ро пы. У 

паў фі на ле плэй-оф бе ла рус-

кія фут ба ліс ты 8 каст рыч ні ка 

згу ля юць у Тбі лі сі з ка ман дай 

Гру зіі, а за тым, у вы пад ку пос-

пе ху, пры муць 12 ліс та па да ў 

Мін ску пе ра мож цаў па ядын ку 

Паў ноч ная Ма ке до нія — Ко-

са ва.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


	30cher-16_optim

