
27.12.2018 webletter.space/ru/web_letter/6gm84rpmym8t8a761arkjdsxzfjurn5uk5sqpzrddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6gm84rpmym8t8a761arkjdsxzfjurn5uk5sqpzrddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 1/6

СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 27.12.18

Трамп: Штати більше не виконуватимуть роль

"світового жандарма"        

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп
заявив, що Сполучені Штати не можуть
залишатися "світовим жандармом" через
те, що Америку "використовують" інші
країни.

“Жовті жилети” палили шини та блокували шосе

до Нідерландів        

“Жовті жилети” палили шини та блокували
шосе до Нідерландів

Трамп хоче "закласти камінь" на будівництві

стіни між США та Мексикою        

Президент США Дональд Трамп заявив, що
упродовж наступного місяця планує
відвідати південний кордон США для того,
щоб "закласти камінь" на будівництві
прикордонної стіни.
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Науерт вже активно готують до посади

постпреда США в ООН - Politico        

Прес-секретаря Державного департаменту
Сполучених Штатів Хізер Науерт почали
посилено готувати до слухань у Сенаті за її
призначенням на посаду постійного
представника США в ООН.

Китай обійшов США у світових космічних

перегонах        

Китай вперше випередив США у світовому
заліку запуску ракет у космічний простір.

Путін заявив, що Росія готова розгорнути
надзвуковий ракетний комплекс       

Володимир Путін заявив у середу, що
наступного року на озброєння надійде
перший надзвуковий ракетний комплекс, а
це означає, що «у Росії з'явився новий вид
стратегічної зброї».

Іран проводить переговори з афганським

"Талібаном"        

Іран проводить переговори з
представниками терористичної організації
"Талібан" з відома уряду Афганістану.

В Ізраїлі саморозпустився парламент: вже

відома дата дострокових виборів        

Кнесет (парламент - ред.) Ізраїлю 26
грудня проголосував за саморозпуск -
прийняття відповідного закону підтримали
102 з 120 депутатів.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Ліван поскаржиться на Ізраїль до Радбезу ООН        

Ліван направить скаргу до Радбезу ООН
щодо їзраїльських ракетних ударів по
сирійській території.

"Динамо" увійшло до топ-15 клубів в історії Ліги

чемпіонів        

Київське "Динамо" посіло 12 сходинку у
рейтингу УЄФА, складеному за
показниками виступів футбольних клубів у
найпрестижнішому європейському турнірі в
період з 1955 по 2018 рік.

Маск анонсував появу Tesla Supercharger в

Україні        

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон
Маск заявив про те, що в 2019 році в
Україні з'являться станції зарядки
електрокарів Tesla Supercharger.

Союзники не побачили перемоги над ІДІЛ, про

яку казав Трамп        

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер
Ляєн не погодилась зі словами президента
США Дональда Трампа щодо повної
перемоги над ІДІЛ.
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27 грудня. Пам’ятні дати        

Цими днями 1929 року в Україні почалася
масова колективізація, що, зрештою,
призвела до Голодомору 1932-1333 років.

На Маріупольському напрямку окупанти

застосували міномети        

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали
вогонь по позиціях ЗСУ. протягом минулої
доби жоден військовослужбовець
Об'єднаних сил не постраждав.

За час воєнного стану до України не пустили
1616 росіян       

Упродовж 30-денного періоду дії воєнного
стану до України не пустили 1616
громадян РФ, і подібні обмежувальні
заходи щодо росіян продовжаться.

NYT дізналась, хто допоміг Трампу "відкосити"

від армії        

Медичний документ із фіктивним діагнозом
для Дональда Трампа, що звільняв його від
проходження військової служби, був
наданий лікарем, який орендував у його
батька офіс.

Американець першим здійснив самостійний

перехід через Антарктиду        

33-річний американець став першою
людиною, яка перетнула Антарктиду
самостійно і без допомоги.
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Маск показав, як SpaceX будує зореліт       

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск
показав будівництво зорельота нового
покоління Starship.

Астрономи назвали можливу "батьківщину"

Тунгуського метеорита        

Астрономи Марк Бослоу з Університету
Нью-Мексико і Пітер Браун з Університету
Онтаріо заявили про те, що Тунгуський
метеорит, який впав на Землю у 1908 році,
міг бути одним з тіл метеорного потоку
Бета-Тауриди.

Перше клоноване кошеня народиться на початку

2019 року        

Перше клоноване кошеня ймовірно
з'явиться на світ у березні 2019 року в
Китаї.

Українцям обіцяють сніг і дощ до кінця року        

В Україні у четвер, 27 грудня, очікується
сніг та дощ у ряді областей, на дорогах
ожеледиця.

27 грудня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Филимона єгипетського; шукаємо
паморозь, щастя по-данськи та що зробить
Діва з місяцем
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства
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