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ТОП
Переговори США-РФ : 100% згідно з
прогнозом
США відкинули ультиматум Кремля. Росія
відмовилася від деескалації на кордоні.
Жодних документів не підписано.

Уряд Японії скликав екстрене засідання
через ракетний запуск КНДР
Уряд Японії скликав екстрене засідання групи
реагування в офісі прем'єр-міністра для збору
та аналізу даних про черговий запуск ракети з
території Північної Кореї.

Німецькі консерватори вимагають від уряду
чіткої позиції стосовно Росії
Керівництво Християнсько-демократичного
союзу, найбільшої опозиційної політичної сили
Німеччини, вимагає від уряду чіткої та
узгодженої позиції стосовно Росії.

Голова ОБСЄ запропонував Казахстану
підтримку на шляху політичних реформ
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних
справ Польщі Збігнєв Рау закликав владу
Казахстану дотримуватися зобов'язань, у тому
числі у сфері прав людини.

Помер голова Європарламенту Давид
Сассолі
Лише вчора з’явилася новина про його
госпіталізацію в Італії через порушення
функціонування імунної системи.

В Україні за добу - 5 429 нових випадків
коронавірусу
Зафіксовано 5 429 нових підтверджених
випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з
них дітей – 306, медпрацівників – 168.

БЕЗПЕКА
Спостерігачі ОБСЄ нарахували за чотири
дні майже 950 порушень «тиші»
Місія ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 5-го
до вечора 9 січня 943 порушення режиму
припинення вогню: 152 у Донецькій області та
791 - на Луганщині.

Росія у Женеві не підтвердила готовності
відвести війська від кордонів України –
Держдеп
Перша заступниця держсекретаря США Венді
Шерман заявила, що після зустрічі у Женеві з
представниками РФ не може сказати, чи готова
Росія до деескалації поблизу кордонів України.

Штати затвердили додаткову оборонну
допомогу Україні на $200 мільйонів - CNN
Адміністрація США впродовж останнього
місяця негласно реалізувала процедуру
затвердження та узгодження в Конгресі
додаткових $200 мільйонів оборонної
підтримки для України.

На переговорах у НАТО й ОБСЄ Росія
почує, що саме вона є джерелом агресії Шерман
На переговорах у НАТО й ОБСЄ Росія отримає
«послідовний меседж», що агресія походить
саме від неї - і саме вона повинна припинити
ескалацію.

Жовква обговорив з керівництвом НАТО
підготовку до саміту в Мадриді
Заступник керівника Офісу Президента Ігор
Жовква обговорив із союзниками та
керівництвом НАТО підготовку до
майбутнього саміту Альянсу в Мадриді.

СУСПІЛЬСТВО
Папа Франциск засудив поширення фейків
проти COVID-вакцинації
Папа Римський у своєму посланні підтримав
кампанію вакцинації проти COVID-19 та
вказав на хибність намагань переписати
історію задля «захисту різноманіття».

У США людині вперше пересадили серце
генетично модифікованої свині
Американські медики провели операцію
пересадки серця генетично модифікованої
свині чоловікові із загрозливим для життя
серцевим захворюванням.

Хакери викрали з рахунків громадян ЄС
сотні тисяч євро - Офіс генпрокурора
За даними слідства, громадянин України
спільно зі знайомим на спеціалізованих
хакерських форумах отримували реквізити
банківських рахунків громадян Євросоюзу.
Надалі вони робили покупки в інтернетмагазинах за кошт потерпілих.

Міносвіти визначило дати іспитів до
магістратури
МОН визначило дати проведення єдиного
вступного іспиту на всі спеціальності, а також
єдиного фахового вступного випробування до
магістратури за низкою спеціальностей,
зокрема "Журналістика" та "Право".

Засуджений довічно мільйонер Дерст помер
у в'язничній лікарні
Американський мільйонер Роберт Дерст,
засуджений на довічне ув'язнення за вбивство,
помер у тюремній лікарні штату Каліфорнія у
віці 78 років.

Сьогодні відзначається Всесвітній день
слова «дякую»
Хто й коли вигадав цей день – достеменно
невідомо. Принаймні, серед численних свят
ООН і ЮНЕСКО такого свята не значиться,
хоча там є різні дні, приміром, і такий
абстрактний, як Міжнародний день щастя.

11 січня: народний календар і астровісник
Православна церква вшановує пам’ять
преподобного Маркелла, ігумена обителі
«Невсипущих», яка отримала назву від того,
що в ній псалмоспіви звершувались
безперервно – вдень і вночі.
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