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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 09.01.19

Трамп не оголосив надзвичайного стану, однак
заявив про "гуманітарну кризу"         

Президент США Дональд Трамп під час
звернення до нації не оголосив
надзвичайного стану в країні у зв'язку з
обстановкою на південному кордоні, як
допускали і демократи, і республіканці,
однак назвав ситуацію "гуманітарною
кризою".

Новим главою апарату Пентагону став Ерік
Чунінг         

Видання Financial Times визнало Україну
першою серед всіх країн світу щодо
поліпшення ділового клімату.

Помпео пообіцяв посилити дипломатичний і
торговельний тиск на Іран         

Сполучені Штати та країни-партнери мають
намір подвоїти тиск на Іран не тільки у
сфері дипломатії, але й торгівлі впродовж
ближчих тижнів.
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УКРАЇНА І СВІТ

Меркель і Макрон підпишуть новий
Єлисейський договір 22 січня         

Лідери Німеччини і Франції підпишуть
«новий Єлисейський договір» 22 січня.

У Австрії заявили про можливість подвійного
громадянства для підданих в Британії         

У випадку неврегульованого виходу Великої
Британії з Євросоюзу для близько 25 тисяч
австрійців в Об’єднаному Королівстві буде
відкрита можливість подвійного
громадянства, хоча для інших категорій...

У Чорне море зайде ще один корабель НАТО -
Пристайко         

Нідерландський військовий корабель, який
очолив одну з постійно діючих груп НАТО,
має намір зайти в Чорне море.

Росіянку Наталію Весельницьку звинуватили в
США у шахрайстві         

У США винесені звинувачення в шахрайстві
наближеній до Кремля громадянки РФ
Наталії Весельницькій, яка фігурує в
розслідуванні Мюллера як представник
Росії, що пропонувала команді Трампа
вкрадений компромат на Гілларі Клінтон.

Фріланд привітала Православну церкву України
із отриманням Томоса         

Канада вітає об’єднану Православну церкву
України із отриманням Томоса про
автокефалію.
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ТОЧКА ЗОРУ

Греція почала процедуру визнання автокефалії
Православної церкви України         

Грецька православна церква розпочала
процедуру визнання єдиної помісної
автокефальної Православної церкви
України.

Заступник держсекретаря обговорить в ЄС
агресію Росії проти України                

Заступник Державного секретаря США з
політичних питань Девід Хейл цього тижня
планує провести переговори в Німеччині, де
обговорить агресію РФ проти України,
енергетичну безпеку Євросоюзу та інші
актуальні питання.

Манафорт обговорював "мирний план" по
Україні з Килимником у 2016 році         

Команда адвокатів Пола Манафорта, екс-
керівника кампанії Трампа, випадково
поширила документальне підтвердження,
яке вказує на факт його зустрічі з колишнім
російським розвідником...

В Європарламенті поменшає на одного
прихильника України         

Християнсько-демократичний союз не стане
висувати Ельмара Брока, який є
найстарішим євродепутатом, кандидатом
на майбутніх європейських виборах.

Ставлення чехів до України покращилося         

Ставлення чехів до України та українців
значно покращилося.
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СУСПІЛЬСТВО

Палата представниць проти трампівського
«шатдауну»         

Думки вголос щодо нового Конгресу США

9 січня. Пам'ятні дати         

Сьогодні день народження класика
світового кіно, вітчизняного кінорежисера
Сергія Параджанова.

За добу окупанти один раз порушили "тишу",
втрат немає         

За минулу добу російські окупаційні війська
один раз порушили режим припинення
вогню.        

Через негоду в Європі вже загинули 12 осіб         

У Європі через сильні снігопади та
погіршення погоди протягом останнього
тижня загинули 12 осіб, сотні потрапили у
снігові пастки у альпійських горах.

«Dakh Daughters» з успіхом виступили у Нью-
Йорку         

Виступи українського музичного гурту «Dakh
Daughters»  в рамках дебютного туру по
США з успіхом пройшли у Нью-Йорку.
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Поліція Іспанії звільнила українок із
сексуального рабства         

Національна поліція Іспанії звільнила
п'ятьох дівчат із Росії та України, яких
змушували займатися проституцією в
одному з розважальних закладів Гранади.

Богиня Місяця та її нефритовий заєць         

Китай показав світу темний бік Місяця        

Зима розлютувалася: українцям обіцяють
хуртовини та до 16° морозу         
(Карта) 
В Україні у середу сніг ймовірний лише у
східних та західних областях, температура
вдень 4-9° морозу.

9 січня: народний календар і астровісник         

Хто вищий за пана на святого Степана, де
шукати істину та куди варто сьогодні
поспішати.
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