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Топ новини
Доба в АТО: на Донецькому напрямку
бойовики застосували гаубиці
За минулу добу бойовики 47 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. У результаті цих протистоянь двоє
українських захисників отримали поранення, ще троє
– бойові травми.

В Україні оголосили найвищий рівень
пожежної небезпеки
До 22 серпня на всій території України, окрім Одеської та
Закарпатської областей, буде надзвичайна пожежна
небезпека 5 класу. Про це повідомили у Держслужбі...

У Сьєрра-Леоне загинули майже 500 осіб
через повінь
Кількість загиблих в результаті повені і сходження зсуву в
столиці Сьєрра-Леоне місті Фритауне зросла до 499 осіб.
Про це повідомляє Сіньхуа.
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Американський есмінець зіткнувся
танкером біля берегів Сінгапуру

з

Щонайменше 10 американських моряків вважаються
зниклими безвести, п'ятеро травмовані в результаті
зіткнення американського есмінця "Джон С. Маккейн"...

На кордоні з Сирією підірвався ліванський
патруль, є загиблі
Броньований автомобіль ліванського військового патруля
підірвався в околицях міста Рас-Баальбек на кордоні з
Сирією. Три солдати загинули, ще одного було поранено.

Світ

Білий дім
Трампа

анонсував

важливу

заяву

Президент США Дональд Трамп у понеділок зробить
важливу заяву для народу, щоб, згідно з повідомленням
Білого дому, пояснити «стратегію Америки в Афганістані...

Шредера за його рішення працювати в
«Роснефті» розкритикували і ліві
Ліва партія Німеччини приєдналася до критики багатьох
інших політиків країни у зв'язку з рішенням екс-канцлера
ФРН Герхарда Шредера зайняти посаду...

Президент Сирії подякував за підтримку
Росії, Ірану та "Хезболлі"
Президент Сирії Башар аль-Асад подякував союзникам Росії, Ірану та ліванському руху "Хезболла" - за те, що
допомогли його армії "зруйнувати спроби Заходу...

У Португалії розбився вертоліт, що гасив
лісову пожежу
У Португалії впав і вибухнув легкий вертоліт, який брав
участь у гасінні масштабної лісової пожежі. Пілот загинув.
Про це повідомляє Reuters.

Катар не пускає літаки з Саудівської
Аравії, що мають везти прочан у Мекку
Катар не дає дозволу на посадку в аеропорту Дохи
літакам державного авіаперевізника Саудівської Аравії, які
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літакам державного авіаперевізника Саудівської Аравії, які
мали доправити прочан до Мекки. Про це повідомляє DW.

У
Канаді
відбулися
сутички
ультраправими та їх опонентами

між

У столиці канадської провінції Квебек місті Квебек-сіті
відбулися сутички між учасниками мітингу правих сил та їх
опонентами. Радикалам довелося відступити...

Трюдо
обіцяє
мігрантам
перевірку в Канаді

«сувору»

Канада уважно перевірятиме кожного мігранта, який
намагається отримати статус біженця в країні. Про це
заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо...

Україна

Школи в Авдіївці готові до 1 вересня –
Ірина Геращенко
Усі 5 шкіл у прифронтовій Авдіївці Донецької області готові
до 1 вересня. Про це на своїй сторінці у Facebook
повідомила перший заступник Голови Верховної Ради...

Порошенко їде на Кіровоградщину
Президент Петро Порошенко у понеділок відвідає з
робочою поїздкою Кіровоградську область. Про це
повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Ситник: Є повний саботаж судами справ,
переданих їм від НАБУ
У судах відбувається повний саботаж справ, переданих
Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою
антикорупційною прокуратурою.

Спецпредставник США Волкер відвідає
Київ 23 серпня
Спеціальний представник США щодо України Курт Волкер
23
серпня
відвідає
Київ.
Про
це
повідомляє
Держдепартамент США.
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Держдепартамент США.

Ексклюзив

Дракон, який з`їдав Сонце, писав історію і
припиняв війни
Чимало землян з певним острахом чекають на сонячне
затемнення: «А що як?…» Одна з найочікуваніших
астрономічних подій цього року...

Суспільство

21 серпня. Пам’ятні дати
25 років тому у Києві розпочав свою роботу І Всесвітній
Форум Українців. Форум проходив у дні святкування
першої річниці проголошення незалежності України...

Прем'єри Канади та Ірландії пройшли з
прайд-парадом у Монреалі
У цьогорічному прайд-параді в канадському Монреалі взяв
участь прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар та глава
уряду Канади Джастін Трюдо. Загалом до параду...

У США помер актор Джеррі Льюїс
Актор Джеррі Льюїс, один із найуспішніших комедіантів у
Голлівуді, помер у віці 91 року. Про це повідомляє ВВС. Як
зазначається, його 10-річне партнерство із Діном
Мартіном принесло їм славу та успіх.

74-річний японець тиждень блукав
горах, харчуючись самим шоколадом

у

У північних Японських Альпах 74-річний альпініст цілий
тиждень блукав у горах, споживаючи лише шоколад і воду
зі струмка, поки його знайшли рятувальники.

В Одесі відбулася презентація книги
філософа
Акимовича
про
витоки
українства
В

одеській

біблотеці

ім.

Івана

Франка

відбулася

презентація книги відомого одеського вченого-філософа й
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презентація книги відомого одеського вченого-філософа й
дослідника витоків українства Євгена Акимовича...

21
серпня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Ємиляна; завбачаємо погоду в січні та
пересаджуємо квіти. Сьогодні святителя Ємиліана,
сповідника, єпископа Кизичеського.
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