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ТОП
Байден не міг залишити літак через сильну
хуртовину ВІ ДЕ О
Президент США Джо Байден, який прилетів до
Вашингтона, півгодини не міг залишити літак
після посадки через сильний снігопад.

Трамп та його діти отримали виклик до суду
у справі щодо бізнесу експрезидента
Офіс генерального прокурора штату Нью-Йорк
Летиції Джеймс підтвердив у понеділок, що
викликав до суду експрезидента США
Дональда Трампа та двох

Росія своїми діями перевіряє, наскільки
далеко зможе зайти - прем'єр Польщі
Росія своїми агресивними діями перевіряє,
наскільки далеко Захід зможе їй дозволити
зайти.

Екстрадований до Штатів Клюшин може
мати інформацію про операції ГРУ –
Bloomberg
Екстрадований у США російський бізнесмен
Владислав Клюшин може знати подробиці про
злом серверів Демократичної партії США у
2016 році та отруєння Сергія Скрипаля у 2018
році.

У Франції виявили нову мутацію COVID-19
Про рівень загрози та заразність цього штаму
поки нічого невідомо, але зазначається, що він
має 46 мутацій.

Apple досягла рекордної ринкової
капіталізації у 3 трильйони доларів
Apple стала першою компанією у світі, що
досягла ринкової капіталізації у 3 трильйони
доларів.

СВІТ
Міноборони Естонії: Росія становить
реальну загрозу безпеці Європи
Російська Федерація несе реальну загрозу для
Європи та Північноатлантичного альянсу,
оскільки вона не хоче жити в мирі.

Іран обіцяє помститися за вбивство
Сулеймані, якщо Трамп не постане перед
судом
Президент Ірану Ібрагім Райсі наполягає на
притягненні до відповідальності експрезидента
США Дональда Трампа за вбивство генерала
Касема Сулеймані.

Російські медіа спотворюють інформацію,
приховуючи злочини РФ у Сирії –
правозахисники
Російські медіа вводять в оману громадськість,
аби приховати злочини, скоєні російськими
військами в Сирії.

Таліби повідомили про сутички на афганотуркменському кордоні, є жертви
На кордоні Афганістану і Туркменістану
відбулися зіткнення між талібаном і
туркменською армією.

Жертвам PS752 присудили в Канаді $90
мільйонів компенсації
Верховний суд провінції Онтаріо постановив
виплатити родичам шести жертв катастрофи
літака МАУ в Тегерані 107 млн канадських
доларів (близько 90 млн дол США) плюс
відсотки.

Біля узбережжя Хайфи розбився
ізраїльський військовий вертоліт: є загиблі
Двоє пілотів Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)
загинули в понеділок увечері, коли військовий
гелікоптер розбився біля узбережжя на півночі
Ізраїлю.

Ізраїль відкриває кордони для іноземців із 9
січня - умови в'їзду
З 9 січня Ізраїль відкриє доступ до країни
іноземним громадянам, незважаючи на п'яту
хвилю коронавірусу.

УКРАЇНА І СВІТ
Блінкен обговорив російську загрозу з
колегами країн Бухарестської дев'ятки
Державний секретар США Ентоні Блінкен
провів у понеділок переговори з колегами з
країн Бухарестської дев'ятки (Б9), що
об’єднують східноєвропейських союзників
Сполучених Штатів по НАТО.

Український священник відповів на
звинувачення в зґвалтуванні аспіранта з
Франції ВІДЕ О
Священник Української православної церкви
Московського патріархату заперечує
звинувачення у зґвалтуванні французького
аспіранта Ніколя Імбера та має намір написати
зустрічну заяву.

УКРАЇНА
Статки Ахметова за рік зросли на понад
50% — Bloomberg
Статки українського бізнесмена Ріната
Ахметова за 2021 рік зросли на понад 50% і
тепер становлять 11,7 мільярда доларів.

Нацбанк встановив курс гривні на перший
робочий день року
Національний банк України на вівторок, 4
січня 2022 року, встановив офіційний курс
гривні на рівні 27,2782 грн за долар.

В Україні – 1 746 нових випадків
коронавірусу
В Україні за минулу добу виявили 1 746
випадків коронавірусу.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Доба в ООС: окупанти тричі порушили
режим «тиші», поранений український воїн
Упродовж минулої доби, 3 січня, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано три
порушення режиму припинення вогню.

СУСПІЛЬСТВО
4 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні чудовий час для максимальної
самореалізації

Мандрівні статуї Діви Марії цьогоріч
здійснять 14 подорожей світом
Після перерви, викликаної пандемією
коронавірусу, в 2022 році планують здійснити
14 паломництв мандрівних статуй Діви Марії
Фатімської.

Українець намагався провезти через кордон
старовинну шпагу ФОТ О
Раритетну зброю – старовинну шпагу,
намагався перевезти через кордон житель
Тернопільської області.

В Іспанії фіксують перші випадки флурони
У Каталонії виявили перші випадки флурони –
інфікування одночасно грипом і
коронавірусом.

У Китаї на карантин закрили містомільйонник через три безсимптомні COVIDвипадки
Місто Ючжоу в китайській провінції Хенань
закрили в понеділок ввечері після того, як у
неділю там виявили три безсимптомні випадки
Covid.

4 січня. Пам’ятні дати
Сьогодні світове співтовариство відзначає
Всесвітній день азбуки Брайля
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