
Да свед ча ны ша шач ны 

кам па зі тар Ге надзь Анд рэ-

еў (Лат вія) за ці ка віў ся ідэ-

яй, якая бы ла па ка за на ў 

па зі цы ях № 73 і 79 з мі ну-

лых вы пус каў і да слаў сваю 

кам па зі цыю на гэ тую тэ му. 

Чы та чам пра па ну ем ра за-

брац ца са ма стой на, ці ёсць 

вый грыш пас ля 1. cb8 або 

трэ ба шу каць ін шы шлях да 

пе ра мо гі.

№ 82

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

a5, c7, d2, f2, g1 (5)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

a3, b6, d4, d8, h4 (5)

Яшчэ ад ну кам па зі цыю 

Г. Анд рэ е ва пра па ну ем ра-

шыць са ма стой на.

№ 83 Г. Анд рэ еў

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

b2, c7, d4, e5, g7, h4 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

c3, d2, e7, f2, f6, g5, h8 (7)

Для са ма стой на га ра шэн-

ня ў шаш кі — 100 пра па ну-

юц ца кам па зі цыі, скла дзе-

ныя вя ду чым ад дзе ла.

№ 84

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

21, 22, 27, 32, 33, 34, 40, 44, 

49 (9)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

2, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 

35 (10)

№ 85

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

26, 30, 32, 33, 34, 40 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

9, 12, 16, 19, 22, 24, 45 (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.

Між на род ная фе дэ ра-

цыя ша шак (ІDF) з 17 да 

25 ліс та па да ў г. Тбі лі-

сі (Гру зія) пра вя ла Фі нал 

Куб ка све ту па шаш ках-64 

2018 го да — Між на род-

ныя спа бор ніц твы «Гру зія 

2018». Бе ла рус кі грос май-

стар Анд рэй Ва люк здо леў 

пе ра маг чы ў бліс ка віч най і 

хут кай пра гра мах, а ў кла-

січ най за ва я ваў ся рэб ра ны 

ме даль.

Анонс: 15—18 снеж-

ня ў Мін ску (біб лі я тэ ка 20, 

вул. Жу коў ска га, 9/1) ад бу-

дзец ца Ку бак Бе ла ру сі па 

шаш ках-64 і па шаш ках-100.

Пра вер це свае ра шэн ні: 

Вы пуск № 76 ад 23.11.2018.

№ 78 b2, g3, b4, ef4,h8 +.

№ 80 4842, 4742, 4943, 

3631,4, 20, 17,18 (13) 19 +

№81 2014, 5, 1914, 0541!, 

1304, 30,34 +

Дак лад ныя ад ка зы да-

сла лі: В. Ду да рэ віч (в. Но вая 

Мыш Ба ра на віц ка га ра ё на), 

Ф. Кар пей (Мя дзел), У. Стат-

ке віч (п. Зя ле ны бор, Іва цэ-

віц ка га ра ё на), 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 ра ён), 

В. Бан да рык (Мін скі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц-

ка га, 10А, 220013, г . Мінск, 

e-maіl: іnfo@zvіazda.by або 

vorush@yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

7 снежня 2018 г.



Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Як спраў джва юц ца 
ма ры

1316 1

ГА ТА КА
TV1000 10—14 снеж ня

У ідэа льным све це бу ду чы ні кож ны ча ла век — 

вы нік ге не тыч на га пра гра ма ван ня, і го ра тым, хто 

на ра дзіў ся на ту раль ным шля хам, без пры мя нен ня 

бія тэх на ло гій, і мае хоць ней кія дэ фек ты. Та кія лю дзі 

атрым лі ва юць яр лык «ня вар ты» (іn-valіd) і па збаў ля-

юц ца боль шас ці жыц цё вых перс пек тыў. Ад нак ча ла-

век «дру го га га тун ку» Він сент Фры мен так за ця та ма рыць па ля цець у кос мас, што ідзе 

су праць сіс тэ мы і за клю чае здзел ку з па ка ле ча ным «вар тым», які да зва ляе ка рыс тац ца 

сва ім ге не тыч ным ма тэ ры я лам для пра хо джан ня тэс таў...

«ЗАЙ ЧЫК»
«Бе ла русь 3», 15—16 снеж ня

Тэ ат раль ны гры мёр Зай чык, доб ры і шчы ры, але 

ра зам з тым вель мі сціп лы і са рам лі вы ча ла век, рап-

там да вед ва ец ца, што жыць яму за ста ло ся толь кі 

ме сяц. І вы ра шае пра жыць гэ ты час з ка рыс цю і год-

нас цю, да зво ліў шы са бе ўсё тое, на што ра ней не 

ад важ ваў ся: ста віць на мес ца ха маў, за клі каць да 

па рад ку бю ра кра таў, да па ма гаць тым, хто тра піў у бя ду. І ка лі вы свят ля ец ца, што 

смя рот ны ды яг наз ад но сіў ся зу сім да ін ша га, са праўд на га зай чы ка, гэ та ўжо не мае 

зна чэн ня: Зай чык цал кам па мя няў ся.

«ЛЕ ГЕН ДА № 17»
АНТ, 16 снеж ня

У 1972 го дзе ха кей ная збор ная СССР з раз гром-

ным лі кам 7:3 абы гра ла ро да па чы наль ні каў гэ та га 

ві ду спор ту, збор ную Ка на ды з пра фе сій ных гуль цоў 

НХЛ, у эпа халь ным тур ні ры. Гэ та бы ла больш чым 

гуль ня — су праць ста ян не дзвюх ма гут ных дзяр жаў. 

У адзін мо мант увесь свет за пом ніў ну мар 17 Ва ле рыя 

Хар ла ма ва — ге роя та го мат ча, які за кі нуў дзве шай бы і пры вёў са вец кую ка ман ду да 

пе ра мо гі. Але хто ве дае, якім быў шлях ха ке іс та да вяр шы ні сла вы?

Ш А Ш К І («Звяз да») Вы пуск № 77

Па зя хаў цяс ляр 
у хмыз ня ку

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. 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:

гу́ ма — элас тыч ны ма тэ ры ял з каў чу ку;

аб ро́ць — прад мет вуп ра жы ка ня;

ка зы та́ць — вы клі каць раз драж нен не;

па зя ха́ць — ха паць па вет ра рас кры-

тым ро там;

хмыз ня́к — за рас ні кі ма ла дых дрэў цаў;

цяс ляр́ — ра бо чы, які зай ма ец ца апра-

цоў кай драў ні ны;

смак таць ла пу — жыць у ня ста чы, га-

ла даць (бе ла ру сы яшчэ ска жуць: клас ці 

зу бы на па лі цу, ся дзець на хле бе і ва дзе; 

рус кія: со сать ла пу);

тра піць у пе ра плёт — апы нуц ца ў 

цяж кім, не бяс печ ным ці не пры ем ным 

ста но ві шчы (бе ла рус кія ад па вед ні кі: па-

па сці ся ў не рат, тра піць у паст ку; рус кі: 

по пасть впро сак).
Для тых, хто раз ва жае пра свой 

удзел у тэ ле пра гра ме, на га да ем: каб 
стаць удзель ні ка мі, не аб ход на зай сці на 
сайт http://tvrgomel.by або http://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. 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.

Як рас крыць 
«Пін_Код»

Ма ла дзёж ная пра гра ма, якая ўжо чац вёр ты се зон вы хо-

дзіць на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 2», аб вяс ці ла ў са цы яль ных 

сет ках кас тынг на ро лю вя ду чых ся род вуч няў 7—11 кла саў. 

Ак тыў ных, іні цы я тыў ных і ці каў ных школь ні каў за пра сі лі 

да сы лаць свае рэ зю мэ з фа та гра фі я мі і кан так та мі ў раз-

дзел «пра па на ва ных на він» на афі цый най ста рон цы пра ек та 

«Укан так це» vk.com/pіncode_b2.

«Толь кі за пер шы ты дзень па сту пі ла ўжо больш як 60 за явак», — 

ад зна ча юць ства раль ні кі пра гра мы, якія спа дзя юц ца праз са цы яль-

ныя сет кі пры цяг нуць як ма га больш ма ла дых лю дзей і пад лет каў да 

аб мер ка ван ня тых праб лем, што са праў ды хва лю юць юнае па ка лен-

не. І рас кры ва юць кар ты: ні я ка га кас тын гу вя ду чых на гэ ты раз не 

бу дзе, ужо на на ступ ным тыд ні кан ды да ты прой дуць вы пра ба ван не 

пра мым эфі рам, каб па цвер дзіць сваю эру ды цыю, дас ціп насць, умен-

не дак лад на і хут ка вы каз ваць свае дум кі і ад стой ваць мер ка ван ні. 

Хто ў вы ні ку тра піць у ка ман ду ма ла дзёж на га пра ек та «Пін_Код», 

а ка му яшчэ не стае пра фе сій ных якас цяў, вы ра шаць су мес на пра-

дзю са ры і гле да чы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

ВЯР ТАН НЕ 
«ВЯН КА»

Да дня на ра джэн ня Мак сі ма 

Баг да но ві ча тэ ле ка нал «Бе ла-

русь 3» пад рых та ваў тэ ма тыч-

ны эфір. Так, на працягу тыд ня 

ў між пра грам ных ві дэа ро лі ках 

свае лю бі мыя вер шы паэ та чы-

та юць лю дзі, вя до мыя ў сфе ры 

мас тац тва і куль ту ры: Але на 

Спі ры до віч, Вя ча слаў Ша ра-

паў, Ула дзі мір Мі шчан чук і ін-

шыя.

9 снеж ня пра гра ма «За піс кі на 

па лях. Мак сім Баг да но віч: з до му на 

Ра дзі му» рас ка жа ці ка выя фак ты, 

што не ўвай шлі ні ў адзін пад руч нік 

па бе ла рус кай лі та ра ту ры. А ўве ча-

ры са цы я куль тур ны ка нал пра па нуе 

гле да чам цыкл пе сень Ула дзі мі ра 

Му ля ві на «Вя нок», які «Пес ня ры» 

ўпер шы ню вы ка на лі ў 1991 го дзе ў 

Нью-Ёр ку, а ме ся цам паз ней — на 

сцэ не Бел дзярж фі лар мо ніі, і з та го 

ча су пра гра ма цал кам ні дзе не гу-

ча ла. Ад ра дзіць част ко ва згуб ле ны 

нот ны ма тэ ры ял уда ло ся толь кі сё-

ле та, і пра ект на быў но вае гу чан не з 

На цы я наль ным ака дэ міч ным на род-

ным ар кест рам імя І. Жы но ві ча.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

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»


