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Топ новини
Доба в АТО: бойовики застосували 120міліметрові міномет
За минулу добу бойовики 28 разів відкривали вогонь
по позиціях сил АТО. Двох бійців було поранено.

Пожежі в Португалії та Іспанії: загинули 39 осіб
У результаті масштабних лісових пожеж у Португалії
та сусідніх районах Іспанії загинуло щонайменше 39
людей.

На Британські острови обрушився ураган
"Офелія", є загиблі
На Британські острови обрушився тропічний ураган
"Офелія". Його жертвами вже стали щонайменше три
людини.
На Мальті підірвали авто журналістки, яка писала
про панамські офшори
На Мальті підірвали автомобіль журналістки Дафни
Каруани Галіції, яка була автором розслідувань
корупції в рамках проекту Panama Papers.
http://ke.am/IWexmrNdEOq
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У КНДР заявили: ядерна війна може початися в
будь-який момент
Заступник постійного представника КНДР при ООН
Кім Ін Рен заявив про те, що ситуація на
Корейському півострові досягла критичної позначки...

Світ
Сили США завдали удару по тренувальних
таборах ІДІЛ
Збройні сили США в понеділок завдали удару по двох
тренувальних таборах "Ісламської держави" в Ємені,
знищивши при цьому десятки бойовиків...
Путін запровадив санкції проти Північної Кореї
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про
введення санкцій проти Північної Кореї.

ЗМІ дізналися, як російські "тролі" готувалися до
американських виборів
Викритий російський центр інформаційного впливу,
так звана "Фабрика тролів" у Санкт-Петербурзі,
брала за основу популярний телесеріал...
Трамп: Уряд Куби несе відповідальність за
"акустичні атаки" на дипломатів США
Глава Білого дому Дональд Трамп вважає, що саме
уряд Куби несе відповідальність за регулярні атаки
невідомими акустичними пристроями...
Трамп допустив вихід Штатів з ядерної угоди з
Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, що його
країна може повністю вийти з ядерної угоди із Іраном.

У Туреччині продовжили режим надзвичайного
стану
Уряд Туреччини 16 жовтня продовжив режим
надзвичайного положення в країні ще на три місяці.
Зроблено це було за рекомендацією...
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Штайнмайєр зустрінеться з Путіним у Москві
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр
здійснить візит до Москви, де проведе переговори з
президентом Росії Володимиром Путіним.

Трамп відправиться в турне по країнах Азії
Президент США Дональд Трамп планує 3-14
листопада відвідати п'ять країн Азії і Тихоокеанського
регіону...

США засудили вибори в Венесуелі, організовані
режимом Мадуро
Офіційний Вашингтон засудив дії "авторитарної
диктатури" Мадуро щодо проведення нечесних та
непрозорих вибори губернаторів у країні 15 жовтня.

Україна
Центр Києва перекриють у зв'язку з масовими
акціями
В центрі Києва у вівторок, 17 жовтня, перекриють
ряд вулиць у зв'язку з масовими акціями.

Кожні дві години в Україні помирає 3 людини
через поганий стан довкілля - Семерак
Всесвітній економічний форум відводить Україні 77ме місце зі 144 країн, оцінених під час складання
Індексу глобальної конкурентоспроможності...
Захід має надати Україні зброю і розмістити на
Донбасі миротворців – Расмуссен
Аби припинити кровопролиття на Донбасі, Заходу
слід надати Україні сучасну оборонну зброю й
розмістити вздовж кордону із РФ миротворців ООН.
Канада своєю підтримкою України надсилає
сигнал стримування Росії – міністр оборони
Активна співпраця між Україною і Канадою
допомагає стримати агресивну поведінку Росії.
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Точка зору
Єллоустонська загроза. Чи буде виверження
супервулкана?
Подібний природний катаклізм має потенціал
повного знищення людства.

Суспільство
17 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні Міжнародний день боротьби за ліквідацію
бідності. Цього дня народився Іван Драч (1936),
український поет-шістдесятник, перекладач...

Експерти знайшли слабке місце в протоколі
безпеки Wi-Fi
Експерти Krackattacks виявили серйозні недоліки в
WPA2 — протоколі безпеки, який забезпечує захист
мереж Wi-Fi.
Україна перейде на "зимовий" час 29 жовтня
"Літній" і "зимовий" порядок обчислення часу вперше
був запроваджений у Великій Британії в 1908 році
для економії та раціональнішого розподілу
електроенергії впродовж доби.
Укрінформ шукає редактора
Укрінформ оголошує конкурс на посаду редактора
сайту. Вітаються: знання іноземних мов, швидка
реакція на зміни в інформаційному полі, досвід
роботи у ньюзрумі.
17 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні Єрофея; дилема дня: «Титанік» чи
«Перлина» і в чому сила слабких.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного
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