
З 17 па 22 снеж ня ў Маск-

ве (Ра сія) пра хо дзіў чэм пі я нат 

Еў ро пы па шаш ках-100 ся род 

муж чын і жан чын. На ім сен-

са цый на вы сту піў бе ла рус кі 

май стар Мі ха іл Се мя нюк, які 

здо леў апя рэ дзіць ка ля 20 

між на род ных грос май страў і 

за ва я ваць зван не чэм пі ё на Еў-

ро пы. Мі ха іл атры маў пу цёў ку 

на чэм пі я нат све ту і пра ва на 

пры сва ен не зван ня між на род-

на га грос май стра. Ён пер шы 

з бе ла рус кіх ша шыс таў стаў 

ула даль ні кам най вы шэй ша га 

спар тыў на га зван ня па шаш-

ках-64 і па шаш ках-100. Трэ ба 

ад зна чыць што для та ле на ві та-

га ма ла до га спарт сме на 2018 

год вы даў ся вель мі ўда лым. 

У шаш ках-64 ён стаў аб са лют-

ным чэм пі ё нам Еў ро пы і све ту 

ся род юні ё раў, за ва я ваў шы па 

тры за ла тыя ме да лі. У шаш кі-

100 пе ра мог у кла січ най пра-

гра ме чэм пі я на таў Еў ро пы і 

све ту ся род юні ё раў.

Пу цёў ку на чэм пі я нат све-

ту за ва я ваў і чэм пі ён Бе ла ру сі 

грос май стар Яў ген Ва ту цін, які 

стаў чац вёр тым.

У жа но чым чэм пі я на це 

прад стаў ні цы Бе ла ру сі Да р'я 

Фе да ро віч — на пя тым мес цы, 

Па лі на Пет ру сё ва ста ла дзя вя-

тай. Абедз ве яны ква лі фі ка ва-

лі ся на чэм пі я нат све ту.

Па гля дзі це ці ка вы фраг мент 

гуль ні.

№ 90. А. Ге ор гі еў — М. Се-

мя нюк.

Бе лыя прос тыя шаш кі: 15, 

27, 28, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 45, 

47, 49 (12).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 2, 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 26, 

34 (12).

Па дош цы пра нёс ся кам бі-

на цый ны ві хор:

29... 16-21 30. 27х16 18-22 

31. 28х17 12х21 32. 16х27 24-30 

33. 35х24 34-40 34. 45х34 05-10 

35. 15х13 08х48 36. 41-36 48х22 

37. 32-27 22х31 38. 36х27 — і 

не ўза ба ве пар тыя скон чы ла ся 

ўні чыю.

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца за дум кі на ша га 

чы та ча з Ба ры са ва Юрыя Му-

ра да ва.

№ 91

Бе лыя прос тыя шаш кі: с3, 
d6, g5, бе лыя дам кі: b2 (4).

Чор ныя прос тыя шаш кі: а5, 
d8, g7, чор ныя дам кі: h4 (4).

№ 92
Бе лыя прос тыя шаш кі: с3, 

е3, g1, g5 (4)
Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а3, а7, е5, g3, h4 (5)
№ 93
Бе лыя прос тыя шаш кі: а7, 

g3, g7 (3).
Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а5, g5, чор ныя дам кі: g1 (3).
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.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-

пуск № 78 ад 21.12.18.

№ 87 1.еd8 f:f2 2.dh4 е:g5 

3.h:g1 х.

№ 88 1.еf8 f:f2 2.dс7 b:d6 

3.f:g1 dс3 4.аb8 сb2 5.gb6 а:с7 

6.b:а1 х.

№ 89 1.fg7 h:f2 2.аb8 е:g5 

3.b:а1 аb4 4.h:f4 bс3 5.fе5 d:f6 

6.а1:g7 х.

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.

4 студзеня 2019 г.
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«ЗІ МО ВЫ РА МАН»

АНТ, 8 сту дзе ня

Ні на Пят роў на і Сяр гей Іль іч жы вуць у га рад скіх ква тэ рах ра-

зам з дзець мі, уну ка мі і на ват праў ну ка мі, пры чым ма лод шае 

па ка лен не ма ла ці ка вяць па трэ бы і ін та рэ сы па жы лых сва я коў. 

Ад ной чы тыя вы пад ко ва су стра ка юц ца ў біст ро, зна ё мяц ца і 

зна хо дзяць агуль ную мо ву — і едуць жыць на ле ці шча. Дзе ці 

ста ра юц ца вяр нуць «за поз не ных ра ман ты каў» з ня бё саў на зям лю і пры му со ва ад праў ля юць Ні ну 

Пят роў ну ў баль ні цу, ад нак тут у спра ву ўсту па юць уну кі, якія ве раць у шчы рыя па чуц ці і гу ля юць 

на ба ку ста рых...

«ГЭ ТЫЯ ВО ЧЫ НА СУ ПРАЦЬ»

«Бе ла русь 3», з 8 сту дзе ня

Шмат се рый ная гіс то рыя пра тое, як прос ты хло пец 

з Адэ сы, які не вы кон ваў кам са моль скіх пе сень, але ў 

сва ім лі рыч ным амп луа стаў улю бён цам уся го Са вец ка-

га Са ю за — эст рад най зор кай Ва ле ры ем Аба дзін скім. 

Зрэш ты, гэ тая ад мет насць і бес кам пра міс насць з ча сам 

па зба ві лі спе ва ка мес ца пад эст рад ным сон цам, і па-

сту по ва ён уво гу ле знік. Толь кі праз га ды вер ная пры-

хіль ні ца вы пад ко ва пры знае ў фаб рыч ным вар таў ні ку 

свай го ку мі ра і лі та раль на вяр тае та му пра гу жыц ця і 

твор чыя кры лы.

«СА МА РА»

«Бе ла русь 2», з 9 сту дзе ня

Га лоў ны пер са наж гэ та га се ры я ла — урач хут кай 

да па мо гі Алег Са ма рын — бун тар і пра ціў нік уста ля ва-

ных нор маў, які кпіць з ка лег ды па цы ен таў і па прос ту 

спра ча ец ца з на чаль ствам. Ня прос ты ха рак тар Са ма-

ры, як на зы ва юць яго сяб ры, кам пен су юць за ла тыя 

ру кі, бо ён хі рург ад Бо га, які што дня ра туе ча ла ве чыя 

жыц ці, а ча сам на ват ле куе ду шы. І ні хто не зда гад ва-

ец ца, што Са ма рын і сам за хоў вае та ям ні цу, рас крыц цё 

якой па гра жае стра тай лю бі май пра цы. Але ўсё та ем нае 

калі-не будзь ро біц ца яў ным...

«ШАН ЦУЕ Ж ЛЮ ДЗЯМ!»

МІР,  13 сту дзе ня

Акт ры са-па чат ко вец Со ня і ма ла ды ін жы нер Кос ця ва-

рац ца кож ны ў сва іх праб ле мах: яна не мае ні год ных ро ляў, 

ні гро шай, ён па ку туе ад рэў нас ці ня вес ты. У пе рад апош ні 

дзень го да, ка лі та таль нае не шан ца ван не да ся гае кры тыч-

най ад зна кі, Со ня ледзь ве не трап ляе пад ма шы ну Кос ці і 

па мыл ко ва за бі рае яго ную па пку з важ ны мі да ку мен та мі, і 

да лей шыя не пры ем нас ці ім да вя дзец ца пе ра адоль ваць ужо ра зам.

«ЦУД»

«Бе ла русь 1», з 8 сту дзе ня

Ка лі прад стаў ні ца ту со вач най «за ла той мо ла дзі» Аня 

да вед ва ец ца, што ця жар ная ад свай го гла мур на га бой-

фрэн да, то без це ню су мне ву вы ра шае па зба віц ца ад 

та кой пе ра шко ды для свай го бес тур бот на га жыц ця. І тут 

ад бы ва ец ца не ве ра год нае — дзі ця чы го лас з ні ад куль 

уга вор вае за ха ваць ма ло му жыц цё. Тым ча сам баць ка 

Ані, экс-мі ністр, аказ ва ец ца фі гу ран там ка руп цый най 

спра вы і ўця кае за мя жу, а ўсю яго ма ё масць кан фіс-

ку юць — і бу ду чая ма ці, якая ра ней не пра ца ва ла ні дня, з да па мо гай свай го ня бач на га па-

моч ні ка вы му ша ная ву чыц ца па-но ва му гля дзець на свет...

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 79

Да 100-год дзя ўтва рэн ня БССР, якое 

ад зна ча ец ца сё ле та, тэ ле ка нал «Бе-

ла русь 1» пад рых та ваў ад мыс ло вы 

пра ект — пуб лі цыс тыч ныя парт рэ ты 

лю дзей, якія пры ма лі са мы не па срэд-

ны ўдзел у гіс та рыч ных па дзе ях. Змі-

цер Жы лу но віч, Аляк сандр Чар вя коў, 

Віль гельм Кно рын, Аляк сандр Мяс ні-

коў — не ка лі гэ тыя ім ёны бы лі вя до-

мыя ўсёй кра і не, але паз ней бія гра фіі 

гэ тых дзяр жаў ных дзея чаў шчыль на 

рэ да га ва лі ся і «пад чы шча лі ся», та му 

су час ныя бе ла ру сы ве да юць пра да-

сяг нен ні, жыц цё выя прын цы пы і ідэа-

лы гэ тых лю дзей не так і шмат.

За поў ніць гэ тыя пра бе лы тэ ле ві зій ні кі 

па ста ра лі ся ў ча ты рох се рый най да ку мен-

таль най дра ме «БССР. Не вя до мая гіс то-

рыя», што вый дзе ў эфір з 8 па 11 сту дзе ня. 

«Гэ та спро ба рас ка заць гіс то рыю з пунк ту 

гле джан ня су час нас ці, не ідэа лі зу ю чы, але 

су пер ажы ва ючы», — пад крэс лі вае аў тар 

се ры я ла Вік то рыя Ка ся нюк. Каб ад шу каць 

і пра ве рыць ці ка выя фак ты, уба чыць ары-

гі на лы важ ных да ку мен таў, аб мер ка ваць 

роз ныя вер сіі па дзей з вя до мы мі гіс то ры-

ка мі і су стрэц ца з на шчад ка мі сва іх ге-

рояў, зды мач ная гру па пра ек та па бы ва ла 

не толь кі ў роз ных га ра дах Бе ла ру сі, але 

так са ма ў Сма лен ску, Маск ве, Ерэ ва не. 

Уда ло ся ад шу каць, на прык лад, уну ча тую 

пля мен ні цу Зміт ра Жы лу но ві ча — не толь-

кі баль ша віц ка га дзея ча, але і паэ та Ціш кі 

Гарт на га, мод на га дэн дзі і ах вя ры па лі-

тыч ных гуль няў, які да бі ваў ся пры знан ня 

бе ла ру саў са ма стой най на цы яй, але быў 

вы клю ча ны з пар тыі, арыш та ва ны, назва-

ны псі хіч на хво рым і па мёр у псі хі ят рыч най 

ля кар ні пры цьмя ных аб ста ві нах...

Да ку мен таль ны се ры ял уні каль ны тым, 

што не ка то рыя на шчад кі вя до мых гіс та рыч-

ных дзея чаў упер шы ню па га дзі лі ся даць 

ін тэр в'ю пе рад ка ме ра мі. Рэ кан стру я ваць 

па дзеі мі ну ла га рэ жы сё ры Яна Шаб лы ка 

і Алег Ру дзін па спра ба ва лі з да па мо гай 

жур на лісц кіх рас сле да ван няў, мі зан сцэн 

з удзе лам ак цё раў Але га Ко ца (Мяс ні коў), 

Ва ле рыя Глаз ко ва (Жы лу но віч), Дзміт рыя 

Са сно ва (Кно рын) і Паў ла Бель ска га (Чар-

вя коў) і гуль ні са свят лом і це ня мі, якія за-

паў ня юць тую ці ін шую не да ка за насць.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Кры ні ца фо та БТРК.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

ГІС ТО РЫЯ Ў БІЯ ГРА ФІ ЯХ Што цу рок, 
што ма лая 
сош ка

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. 

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:

па хо ́д ня (уста рэ лае) — 

пе ра нос ны ліх тар, фа кел;

цу ро́к — не вя лі кі стру-

мень чык ва ды;

схо ́д ны (прым.) — вы гад-

ны;

яд ва́б ны (прым.) — шаў-

ко вы;

па́ це ры — ма літ ва;

скры́ль — вя лі кі ку сок 

чаго-не будзь ядо ма га;

ма лая сош ка — ня знач-

ны, ма ла важ ны, не ўплы во вы 

ча ла век (бе ла рус кія сі но ні-

мы: га рэ лы блін, пя тае ко ла 

ў во зе; рус кія ад па вед ні кі: 

отс тав ной ко зы барабанщик, 

пришей ко бы ле хвост);

абы дзень да ве ча ра — 

ня дба ла, не аку рат на, абы-як, 

без ах во ты пра ца ваць, неш та 

ра біць (бе ла ру сы яшчэ ска-

жуць: абы з рук, це раз пень 

ка ло ду; рус кія: спус тя ру ка-

ва, лишь бы с рук).

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.


