
НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 21° 
Віцебск    + 19°
Гомель    + 21°  
Гродна    + 20° 
Магілёў    + 21° 
Мінск    + 20° 

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 19.07.2016 г.
Долар ЗША    1,9824
Еўра 2,1904
Рас. руб. 0,0314
Укр. грыўня 0,0797

19 ЛІПЕНЯ 2016 г. АЎТОРАК № 137 (28247)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ISSN 1990 - 763X

38,2 тоны 
склаў за ла ты за пас Бе ла ру сі 
па ста не на 1 лі пе ня 2016 
го да. У пер шым паў год дзі ён 
вы рас на 0,1 то ны. Пра гэ та 
свед чаць да ныя На цы я наль на га 
бан ка Бе ла ру сі. На 1 сту дзе ня 
2016 го да за ла ты за пас 
Бе ла ру сі скла даў 38,1 т. 
У 2014 го дзе Нац банк 
па вя лі чыў за ла ты за пас 
на 1,5 т і на 1 сту дзе ня 
2015 го да яго па мер скла даў 
36,5 т. За 2013 год за ла ты 
за пас вы рас на 1,7 т, 
за 2012-ы — на 1,6 т.
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ПА ЦЯП ЛЕН НЕ 
АД КЛАД ВА ЕЦ ЦА

Ак тыў ныя ат мас фер ныя фран ты пра цяг нуць утрым лі-
ваць у Бе ла ру сі ха лад на ва тае з апад ка мі на двор'е.

Сён ня на тэ ры то рыі кра і ны мес ца мі прой дуць ка рот ка-
ча со выя даж джы, пра гры мяць на валь ні цы. Удзень па вет ра 
пра грэ ец ца ад плюс 17 на поў на чы кра і ны да плюс 23 гра ду-
саў на яе поўд ні.

У се ра ду на двор'е рэз ка са псу ец ца. Ка лі ўна чы не вя лі кія 
даж джы ча ка юц ца толь кі ў асоб ных ра ё нах, то ўдзень на 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі на ды дуць фран таль ныя раз дзе лы ад 
ма гут на га цык ло ну, які бу дзе пе ра мя шчац ца ўздоўж ус хо ду 
кра і ны. Амаль паў сюд на прой дуць пра цяг лыя даж джы, на паў-
ноч ным ус хо дзе яны бу дуць моц ны мі. Яшчэ больш кам форт 
па гор шыць моц ны па ры віс ты ве цер. А тэм пе ра ту ра па вет ра 
за ста нец ца ра ней шай — ад плюс 17 да плюс 23 удзень і ад 
плюс 9 да плюс 16 уна чы. Не спры яль нае на двор'е за ха ва ец ца 
і ў ноч на чац вер.

У дру гой па ло ве тыд ня ня бес ная кан цы ля рыя кры ху су-
па ко іц ца з ады хо дам цык ло ну. Ра зам з тым ка рот ка ча со выя 
даж джы па-ра ней ша му бу дуць іс ці ў мно гіх ра ё нах. Пач не 
па кры се цяп лець. У пят ні цу тэр мо мет ры па ка жуць ад плюс 13 
да плюс 18 уна чы, а ўдзень — ад плюс 18 да плюс 25. Іс тот на 
на двор'е па леп шыц ца толь кі на вы хад ных: днём ча ка ец ца да 
плюс 20-27 гра ду саў, а ка рот ка ча со выя на валь ніч ныя даж джы 
прой дуць толь кі мес ца мі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennik@zviazda.by

Куды 
беларусы 

едуць працаваць
СТАР. 6

Другое 
жыццё 

тарфянікаў
СТАР. 7

Не су мнен на, га лоў най па дзе яй 
мі ну ла га тыд ня бы ла спро ба 
ва ен на га пе ра ва ро ту, зроб ле ная 
ў Тур цыі. Нель га ска заць, 
што яна бы ла цал кам не ча ка най, 
па коль кі аб маг чы мас ці 
та ко га сцэ на рыя не ад на ра зо ва 
па пя рэдж ва лі вя до мыя цюр ко ла гі. 

Сі ту а цыя ў Тур цыі ў 2015—2016 га дах 
была до сыць скла да ная. Усё больш тэ-
рак таў, якія ада бра лі жыц ці мност ва лю-
дзей, праб ле мы з па ста ян ным пры то кам 
сі рый скіх бе жан цаў, рэз кае аб васт рэн не 
курд скай праб ле мы, са цы яль ная не за да-
во ле насць з пры чы ны па дзен ня тэм паў 
эка на міч на га рос ту. Ві да воч на, змоў шчы-
кі па лі чы лі, што сі ту а цыя склад ва ец ца для 
іх спры яль ная, якая па вы шае шан цы на 
пос пех пе ра ва ро ту.

* * *
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на кі ра ваў па слан не Прэ зі дэн ту 
Ту рэц кай Рэс пуб лі кі 
Рэ джэ пу Та і пу Эр да-
га ну ў су вя зі са спро-
бай ва ен на га пе ра ва-
ро ту ў гэ тай кра і не. 
Аб гэ тым па ве да мі ла 
прэс-служ ба бе ла-
рус ка га лі да ра. У па-
слан ні вы каз ва юц ца 
сло вы пад трым кі і са-
лі дар нас ці з ле гі тым-
най ула дай Тур цыі.

Мі ніс тэр ства за-
меж ных спраў на шай 
кра і ны так са ма вы-
сту пі ла са спе цы яль-
най за явай у су вя зі са 
спро бай дзярж пе ра-

ва ро ту ў Тур цыі. У да ку мен це ад зна ча ец ца, 
што бе ла рус кі бок ра шу ча асу джае зла чын-
ную спро бу не за кон на га звяр жэн ня дзяр-
жаў най ула ды і вы каз вае сваю пад трым ку 
прэ зі дэн ту і ўра ду Ту рэц кай Рэс пуб лі кі.

«З тры во гай і хва ля ван нем ус пры ня ты па-
ве дам лен ні з Ту рэц кай Рэс пуб лі кі аб спро бе 
ва ен на га пе ра ва ро ту, якая бы ла зроб ле на 
іза ля ва най гру пай ту рэц кіх ва ен ных. Асаб-
лі вае шка да ван не вы клі ка юць ах вя ры ся род 
гра ма дзян ска га на сель ніц тва, — га во рыц ца 
ў за яве МЗС. — Мы поў нас цю са лі дар ныя 
з ту рэц кім кі раў ніц твам, якое ква лі фі куе гэ-
тыя дзе ян ні як здрад ніц кую ата ку на на род і 
за кон на вы бра ную ўла ду Тур цыі».

«Мы ўпэў не ны, што ўрад Тур цыі пры пад-
трым цы на ро да і ар міі змо жа ў ка рот кія тэр-
мі ны ста бі лі за ваць сі ту а цыю ў кра і не. Вы-
каз ва ем шчы рыя спа чу ван ні сем' ям і бліз кім 
за гі ну лых, а так са ма жа да ем хут чэй ша га 
вы зда раў лен ня ўсім па цяр пе лым», — ад-
зна чы лі ў знеш не па лі тыч ным 
ве дам стве.

Ак цэн ты тыд няАк цэн ты тыд ня  ��

СВЕТ ЗМЯ НІЎ СЯ

КАЛІ ДА НЕБА — БЛІЖЭЙ

На фестывалі маладзёжных На фестывалі маладзёжных 
субкультур у Віцебску.субкультур у Віцебску.
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