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ТОП
ОДКБ сьогодні має схвалити план
виведення «миротворців» з Казахстану
Міністри оборони країн-учасниць ОДКБ
проведуть у четвер, 13 січня, позачергове
засідання, під час якого обговорюватимуть, як
виводити своїх "миротворців" із Казахстану.

Зеленський хоче, аби обмеження щодо
олігархів поширювались і за межі України
Президент України Володимир Зеленський на
засіданні РНБО 30 грудня доручив
відпрацювати механізм взаємодії з
міжнародними та іноземними партнерами для
того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним
обмеження не залишалися виключно в межах
країни.

Штати запровадили санкції проти
зарубіжних представників КНДР
Міністерство фінансів США оголосило про
нові санкції щодо зарубіжних представників
північнокорейських організацій, зокрема в РФ
та Китаї, причетних до закупівлі товарів для
програм КНДР з розвитку зброї масового
знищення та балістичних ракет.

Уряд Литви: договір між залізницею та
"Білоруськалієм" розірвуть з 1 лютого
Литовський уряд затвердив ухвалений у грудні
висновок, що договір між Lietuvos geležinkeliai
(Литовськими залізницями) та білоруським
"Білоруськалієм" не відповідає інтересам
національної безпеки, тому має бути
розірваний з 1 лютого.

Через Омікрон COVID-19 стане чимось на
кшталт сезонного захворювання - Гейтс
Американський мільярдер і філантроп Білл
Гейтс заявив, що Омікрон змінить підхід до
COVID-19, який відтепер стане чимось на
кшталт сезонного захворювання.

В Італії поліція провела рейди після
масових сексуальних нападів
Італійська поліція провела рейди в Мілані та
Турині після ідентифікації 15 молодиків та
трьох підлітків, підозрюваних у причетності до
сексуальних нападів напередодні Нового року.

В Ізраїлі чотирьох жінок звинуватили у
шпигунстві на користь Ірану
Служба внутрішньої розвідки Ізраїлю «Шин
Бет» повідомила, що чотирьох місцевих
жительок, які надіслали фотографії та іншу
інформацію іранському оперативнику,
звинуватили в шпигунстві на користь Ірану.

На картині Боттічеллі знайшли прихований
малюнок
На картині Сандро Боттічеллі, яку мають
виставити на аукціоні наприкінці січня,
знайшли приховане зображення Мадонни та
немовля Ісуса за шаром фарби: ймовірно,
чернетку іншої картини.

УКРАЇНА І СВІТ
Вершбоу пояснив, чому Путін квапиться
фабрикувати кризи
Таку думку висловив заступник генерального
секретаря НАТО у 2012-2016 роках Александр
Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського
безпекового форуму "Переговори Захід vs
Росія: чи вдасться зупинити новий напад
Кремля?", передає кореспондент Укрінформу.

Демократи пропонують санкційний
законопроєкт проти РФ в разі її нападу на
Україну
Сенатори від Демократичної партії США
представили в середу законопроєкт про
запровадження санкцій проти російських
високопосадовців у разі вторгнення РФ в
Україну, що є альтернативою проєкту закону
від республіканців, який передбачає санкції
проти «Північного потоку-2».

Білий дім виділив Україні $200 мільйонів
військової допомоги - Politico
Адміністрація президента США Джо Байдена
непублічно виділила 200 млн доларів
військової допомоги Україні.

Експерти Ради громадського нагляду
озвучили свої рекомендації до програми
«Україна-НАТО»
Експерти Ради громадського нагляду за
виконанням Річної національної програми під
егідою комісії «Україна-НАТО» назвали шість
напрямів, на які радять звернути увагу в
рамках програми «Україна-НАТО».

Яценюк каже, що Конгрес США готовий
запровадити персональні санкції проти
Путіна
Це найкращий спосіб зберегти владу всередині
Росії, - підкреслив Голова Київського
Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України
у 2014-16 роках Арсеній Яценюк під час
онлайн-дискусії КБФ 12 січня, передає
Укрінформ.

Глави МЗС України та Канади обговорили
кроки щодо стримування Росії
"Дмитро Кулеба та Мелані Жолі обговорили
кроки задля стримування Росії від нової хвилі
агресії в Європі, зокрема втілення болючого
для Москви комплексного пакета стримування,
який включає політичні, економічні та
безпекові заходи", - йдеться у повідомленні.

СУСПІЛЬСТВО
Berlinale-2022 пройде в гібридному форматі
Кінофестиваль «Берлінале 2022» пройде 10-20
лютого «за нової концепції» - частково за
присутності глядачів, частково – онлайн.

Принца Ендрю звинуватили у сексуальному
насильстві - справа може дійти до суду
Федеральний суддя у Нью-Йорку відмовився
відхилити позов проти принца Ендрю,
поданого Вірджинією Джуффре - жінкою, яка
стверджує, що в неповнолітньому віці вона
стала жертвою сексуального насильства з боку
члена королівської родини.

Ізраїль до квітня планує почати COVIDвакцинацію немовлят
«Зараз в Ізраїлі вакцини доступні для всіх
віком від п'яти років. Я вважаю, що до квітня
вакцинацію буде розширено на будь-який вік
від шести місяців», - сказав директор з
міжнародних відносин Міністерства охорони
здоров'я Ашер Шалмон журналістам.

У Канаді введуть новий податок для
невакцинованих
У канадській провінції Квебек незабаром буде
запроваджений новий податок для осіб, які
відмовляються робити щеплення від COVID19, не маючи до нього медичних
протипоказань.

Франція відкриє кордон з Британією попри
рекордний рівень захворюваності
Французький уряд оголосив, що за декілька
днів відкриє кордони для громадян Великої
Британії та скасує обмеження, яке діє з грудня
через поширення Омікрону.

У Болгарії протестувальники почубилися з
поліцією через COVID-обмеження
Мітингарі змогли прорвати кордон поліції під
час заворушень 12 січня і дістатися сходів
парламенту, перш ніж їх відтіснили.
Поранення отримали вісім поліціянтів,
повідомляє міністерство внутрішніх справ
країни.

«Інтер» - переможець Суперкубка Італії
2021/22
В основний час матч завершився з рахунком
1:1. Долю матчу вирішив гол чилійського
форварда «нерадзуррі» на 120-й хвилині матчу.

Вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на
грудень 2022 року
Розробники пояснили, що додаткові сім
місяців їм потрібні для повноцінної реалізації
свого бачення та доведення гри до належного
стану.

Суд щодо оскарження материнства
найстаршої матері України буде закритим
Судовий процес у справі за позовом щодо
оскарження материнства найстаршої матері
України Валентини Підвербної з Чернігова
проходитиме в закритому режимі.

13 січня: народний календар і астровісник
Православна церква вшановує пам’ять
преподобної Меланії – черниці і меценатки.
Вона виросла в багатій родині й була першою
зі знатних римлянок, яка увірувала в Христа з
юних років.
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