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Доба в АТО: бойовики стріляють з артилерії,

танків і мінометів

За минулу добу бойовики 26 разів відкривали вогонь

по позиціях сил АТО. Один військовослужбовець сил

АТО отримав бойову травму. 

Юнкер вважає ситуацію у Каталонії

катастрофічною

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер

назвав катастрофічною ситуацію, яка склалася після

референдуму в Каталонії.

Вступ до НАТО підтримує більше 60% українців -

віце-прем'єр

За вступ України до НАТО готові проголосувати 62%

українських громадян. Про це повідомила віце-

прем'єр-міністр...

Президент Зімбабве заявив, що не піде у

відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не залишить
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своєї посади. Про це він сказав під час телевізійного

звернення до нації, передає Громадське.

Глави МЗС Ліги арабських держав зібралися на

нараду щодо Ірану

Міністри закордонних справ країн Ліги арабських

держав у неділю зібралися в Каїрі на надзвичайну

нараду для обговорення дій Ірану у регіоні.

Число жертв повені в Афінах збільшилася

Загальне число жертв повені в грецькій столиці

Афінах досягло двадцяти осіб. 

Пожежа у Пекіні забрала життя 19-ти чоловік

У пожежі в житловому будинку на півдні столиці

Китаю Пекіна загинули 19 людей, ще 8 дістали

поранень.

У Сирії вбили одного з союзників Асада

Іранські ЗМІ повідомили, що командувач підрозділу

«Корпусу вартових Ісламської революції» був убитий

у бою проти представників угруповання «Ісламська

держава» в Сирії.

В Аргентині помер іспанський генпрокурор, що

закликав судити каталонських лідерів

Генеральний прокурор Іспанії Хосе Мануель Маза у

віці 66 років раптово помер в Аргентині, куди поїхав

на конференцію.

Столтенберг попередив Канаду щодо російських

хакерів та кіберзброї

Канада та інші країни НАТО повинні робити більше

для протистояння Росії в її використанні кіберзброї.

Між арміями США та РФ налагоджена хороша

Світ
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комунікація - американський генерал

Військові Росії та США спроможні ефективно

комунікувати у випадку надзвичайної ситуації.

США залишаються єдиним «світовим

полісменом» - екс-міністр оборони Ізраїлю

Світовій спільноті слід продемонструвати рішучість,

аби не допустити потрапляння ядерних технологій

до країн-ізгоїв.

Французький фрегат-невидимка зайшов у Чорне

море

Ракетний фрегат-"невидимка" ВМС Франції

"Лафайєт" (La Fayette) у неділю увійшов до акваторії

Чорного моря.

Ізраїль депортує 40 тисяч африканських біженців

Ізраїль планує вислати зі своєї території близько 40

тисяч африканських біженців. Про це 19 листопада

заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Біньямін

Нетаньягу, повідомляє DW.

Порошенко сьогодні відвідає Дніпропетровщину

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 20

листопада, здійснить робочу поїздку до

Дніпропетровської області.

Кремль спровокував гуманітарну катастрофу на

Донбасі - Клімкін

Через дії Російської Федерації на Донбасі виникли

екологічна та гуманітарна катастрофи.  

Глава інституту національної пам’яті: Польща не

може обирати Україні героїв

Варшава не може обирати Києву героїв, але й не

може мовчати щодо злочинів УПА проти поляків на

Волині.

Україна
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Півострів Європа

Перебування на Хмельниччині проект "Сім днів в

регіоні" завершує у місті над Смотричем - Кам'янці-

Подільському

20 листопада. Пам’ятні дати

100 років тому, ІІІ Універсалом Української

Центральної Ради, проголошено створення

Української Народної Республіки.

В Новій Каледонії оголосили евакуацію:

землетрус магнітудою 7,3 спричинить цунамі

Влада островів Нова Каледонія, що знаходяться під

управлінням Франції, після повідомлення про загрозу

цунамі оголосила про евакуацію населення.

Українець виграв ультрамарафон в Нью-Йорку

Український легкоатлет Дмитро Молчанов зайняв

перше місце на одному з найбільших в світі

марафоні New York City 60K в США.

Фільм про Сенцова отримав нагороду на

кінофестивалі в Угорщині

Російський режисер Аскольд Куров отримав приз за

стрічку "Процес: Російська держава проти Олега

Сенцова" на фестивалі документального кіно...

Арсен Аваков презентував книгу "Ленін з нами?"

у Харкові

Презентація написаної в співавторстві книги міністра

внутрішніх справ України Арсена Авакова "Ленін з

нами?" відбулася в актовому залі ХНУ ім.Каразіна.

20 листопада: народний календар і астровісник

Чому Ієрон уникав армії, чи час діставати ґринджоли і

чи й дійсно понеділок важкий день.
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