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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 04.01.19

Помпео підтвердив, що американські війська

виходять із Сирії        

Державний секретар США Майкл Помпео
заявив, що американський збройний
контингент, розташований в Сирії, почав
процедуру згортання місії за наказом
президента Трампа.

Палата представників США прийняла

законопроекти для зупинки "шатдауну" 

Нижня палата Конгресу США, яка віднині
має демократичну більшість, у четвер
прийняла два законопроекти, спрямовані
на припинення урядового "шатдауну"...

Затриманий в Москві американець має також

британське підданство – The Times        

Британське впливове видання The Times із
власних джерел підтвердило, що
громадянин США Пол Вілан, якого вже
офіційно обвинуватили в шпигунстві, має
також британське підданство.
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Папа Франциск скликає головних єпископів із

усього світу через сексуальний скандал        

Папа Римський Франциск у четвер піддав
критиці єпископів із США через їх міжусобні
сварки та нездатність проявити єдність
перед обличчям серйозної кризи навколо
сексуальних домагань католицьких
священиків.

Борг США зріс на $2 трильйони за два роки

президентства Трампа        

За офіційною статистикою, державний борг
Сполучених Штатів за останні два роки, з
моменту приходу до влади адміністрації
Дональда Трампа, зріс на $2 трлн,
побивши майже 70-річний рекорд по
відношенню до розміру ВВП країни.

У Трампа шукають місце для другої зустрічі з

лідером КНДР – CNN        

Представники адміністрації Дональда
Трампа займаються пошуком можливого
місця для проведення особистої зустрічі на
рівні глав держав США й Північної Кореї.

Продаж ЗРК Patriot на $3,5 мільярда: США

передали Туреччині умови контракту        

Делегація у складі офіційних представників
Адміністрації США, яка нині перебуває в
Анкарі, передала турецькій стороні
пропозиції з продажу ЗРК Patriot.

Туреччина та Ірак домовилися про посилення

співпраці в боротьбі з тероризмом        

Туреччина та Ірак домовилися про
посилення співпраці в боротьбі з
тероризмом та інших сферах.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Чорногорія почала видавати громадянство в

обмін на інвестиції        

Чорногорія запустила програму надання
громадянства 2 тисячам іноземцям в обмін
на інвестиції протягом наступних 3 років.

Ненсі Пелосі офіційно обрана спікером Палати

представників США        

Палата представників США в четвер
обрала лідера демократичної більшості,
досвідчену конгресвумен зі штату
Каліфорнія, 78-річну Ненсі Пелосі спікером
нижньої палати Конгресу США.

Чийгоз: Отримання Томосу — ще один крок до

деокупації Криму        

Заступник голови Меджлісу
кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз
вважає, що створення єдиної Православної
церкви України — це ще один крок до
деокупації Криму.

Спорт-2019. Що подарує нам цей рік?        

Європіада, відбірковий цикл Євро-2020 з
футболу та єврокубки, жіночий чемпіонат
Європи з баскетболу, Універсіада, Всесвітні
ігри військовослужбовців, зимова
Дефлімпіада...

Держава навиворіт, або Навіщо росіяни

арештували громадянина США        

Москва йде на конфронтацію з Білим
домом, і це тільки гірше для Путіна
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СУСПІЛЬСТВО

4 січня. Пам’ятні дати        

Цього дня, у 1999 році, на торгах валютних
бірж вперше почались операції з новою
європейською валютою – євро.

Окупанти тричі обстріляли українські позиції,

один боєць поранений        

Минулої доби російські окупаційні війська
тричі порушили режим припинення вогню.
При цьому випадків застосування
озброєння, забороненого Мінськими
угодами не зафіксовано.

13-річна українка з Норвегії склала вірша про

Україну в серці        

Юлія Богдана Клепп з Норвегії склала вірша
про Україну.

Лувр встановив світовий рекорд - понад 10

мільйонів відвідувачів за рік        

Паризький Лувр став найбільш
відвідуваним музеєм світу за підсумками
минулого року.

Аеропорти Лондона отримали військове

обладнання для боротьби із дронами        

Найбільші аеропорти Великобританії:
лондонські Гетвік на Хітроу - закупили
сучасне військове обладнання для
боротьби із дронами.
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Минулого року Google вивів в офшор

щонайменше €20 мільярдів        

З метою зменшення податкових
відрахувань, Google минулого року вивів
19.9 млрд євро на рахунки на Бермудських
островах.

Акції Apple різко впали в ціні        

Вартість акцій американської компанії
Apple у четвер скоротилася на 10% після
повідомлення керівництва компанії про
погіршений прогнозу продажів своєї
продукції.

У Мексиці знайшли храм бога "з обдертою

шкірою"        

Археологи повідомили про важливу знахідку
- на території Мексики їм вдалося віднайти
храм Шіпе-Тотека.

4 січня: народний календар і астровісник        

Нині Анастасії Узорішительниці – геть пута,
і хто літатиме попід хмарами
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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