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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 03.01.19

У Сирії близько 40 осіб загинули через бої між

ісламістами та союзниками Анкари        

Бойовики ісламістського угруповання
"Хайят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із
терористичною організацією "Аль-Каїда",
атакували загони сирійського опозиційного
"Фронту національного визволення", що є
складовою...

Трамп заявив, що отримав "чудового листа" від

Кім Чен Ина        

Нинішній глава Білого дому повідомив, що
отримав офіційного листа від
північнокорейського лідера Кім Чен Ина,
назвавши послання "чудовим" й
зазначивши, що готовий знову...

Трамп пригрозив тривалим "шатдауном", якщо не

буде фінансування стіни на кордоні        

Президент США Дональд Трамп заявив, що
нинішнє вимушене припинення
фінансування урядових установ у країні
може тривати ще довго, якщо демократи
не погодяться виділити...
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Трамп заявив, що СРСР мав рацію, коли ввів

війська до Афганістану        

Радянський Союз розпався через ведення
бойових дій в Афганістані.

Трамп заявив, що насправді звільнив Меттіса з

посади міністра оборони        

Президент США Дональд Трамп заявив, що
Джеймс Меттіс не пішов у відставку з
посади міністра оборони, а був звільнений
ним.

У США підтвердили, що посол в Росії зустрівся із

арештованим американцем        

Посол США в Російській Федерації Джон
Гантсман добився консульського доступу
до арештованого американця Пола Вілана,
який опинився за гратами за
звинуваченнями у шпигунстві.

В МЗС Британії переконані, що Мей зможе

провести угоду щодо Brexit в парламенті        

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей
знайде спосіб схилити британський
парламент до прийняття угоди по Brexit.

Міноборони США призначило нового керівника

прес-офісу        

Після уходу в відставку міністра оборони
США Джеймса Меттіса, в Пентагоні
змінився також керівник Офісу зі зв'язків з
громадськістю, який є речником відомства і
радником міністра.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Бразилія відмовиться від політики глобалізму -

глава МЗС        

Новий уряд Бразилії змінить традиційні
зовнішньополітичні пріоритети країни,
відмовившись від політики глобалізму.

Макрон закликав Путіна звільнити захоплених

українських моряків і кораблі        

Президент Франції Еммануель Макрон у
телефонній розмові закликав російського
лідера Володимира Путіна в найкоротші
терміни звільнити захоплених українських
моряків і кораблі.

Україна очікує на допомогу від США у збільшенні

оборонних можливостей - Чалий        

Україна чекає від НАТО і Сполучених
Штатів Америки допомоги щодо
збільшення оборонних можливостей.

З ювілеєм, євро!        

Перша “готівкова”, друга “резервна” і єдина
“збірна” валюта світу – така вона грошова
одиниця Євросоюзу, що народилася лише
20 років тому

Подорож до південноамериканських українців        

Чернігівський мандрівник пройшов шляхом
героїв «Дітей капітана Гранта»
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СУСПІЛЬСТВО

3 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1919 року війська російської
Червоної армії захопили Харків і встановили
владу Тимчасового радянського уряду
України.

Окупанти гатили з гранатометів і кулеметів на

трьох напрямках, втрат немає        

Російські окупаційні війська за минулу добу
п'ять разів порушили режим припинення
вогню.

МЗС просить українців утриматися від поїздок до

Таїланду        

В українському МЗС просять українців, які
збиралися відвідати Таїланд, відкласти
свою поїздку.

В Індії дві жінки вперше зайшли до храму,

нехтуючи віковою забороною 

В Індії сталася історична подія: дві жінки
нехтуючи віковою забороною, увійшли до
храму Сабарімала та змогли помолитися.

Новий рік у Румунії почався з подорожчання

бензину, цигарок та алкоголю 

З 1 січня 2019 року в Румунії зростають
ціни на бензин і дизельне паливо,
електроенергію, цигарки та алкоголь.
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Китайський апарат Chang'e 4 сів на зворотному

боці Місяця 

Китайський апарат для дослідження
Місяця Chang'e 4 в четвер успішно здійснив
посадку на зворотному боці супутника
Землі.

New Horizons надіслав знімок найвіддаленішого

об’єкта Сонячної системи 

Міжпланетна дослідницька станція NASA
New Horizons надіслала перший чіткий
знімок найвіддаленішого об’єкта Сонячної
системи, який коли-небудь досліджував
космічний корабель, - астероїда Ultima
Thule.

У Росії помер відомий радянський музикант 

У Підмосков'ї на 64 році життя помер
відомий співак, композитор і музикант Кріс
Кельмі.

3 січня: народний календар і астровісник        

Сьогодні святителів Петра і Філарета; хто
пливтиме проти вітру і чим небезпечні легкі
задоволення         
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