
28 жовтня військовий безпі-
лотний дирижабль, що стояв 

на Абердинському випробуваль-
ному полігоні в штаті Меріленд, 
випадково відчепився, відірвався 
від землі та полетів у бік штату 
Пенсільванія. Про це повідомляє 
tjournal.ru.

Повітряне судно довгжиною 
74 метри має назву JLENS (Joint 
Land Attack Cruise Missile Defense 
Elevated Netted Sensor System). Це 
аеростат із мережею радарів, при-
значений для захисту від низколе-
тячих крилатих ракет.

Піднявшись на висоту, він по-
чинає працювати як високоточний 
оборонний радар, здатний покри-
ти територію, яку можна порів-
няти з розмірами штату Техас. За 

останні 17 років уряд США витра-
тив на розробку таких дирижаблів 
2,7 мільярда доларів. Вартість од-
нієї системи JLENS становить 180 
мільйонів доларів.

Як повідомили в командуванні 
Повітряної оборони США, дири-
жабль-утікач становить загрозу 
для невеликих літаків. Військові 
звернулися до громадян з прохан-
ням телефонувати в служби поря-
тунку, якщо вони побачать JLENS 
в небі. Відразу після інциденту в 
повітря були запущені винищува-
чі F-16, які повинні були виявити 
повітряне судно.

Через кілька годин від корис-
тувачів мережі почали надходити 
перші знімки і відео зі «збіглим» 
JLENS.

У понеділок, 26 жовтня, Президент 
Уругваю Табаре Васкес з делега-

цією летів до Франції з офіційним 
візитом. Судячи з повідомлень ЗМІ, 
він летів звичайним рейсом, разом з 
ним в літаку знаходилися пасажири, 
які не мали стосунку до делегації.

Молода француженка почала 
задихатися, повідомляє уругвай-
ська газета el Pais. Пілот по гучному 
зв’язку запитав, чи є на борту лікар. 
На заклик відгукнувся Васкес, ко-
лишній онколог, і його особистий 
лікар Маріо Селарьян. Спочатку 
вони дали дівчині таблетку, а коли 
побачили, що результату немає, а 
дихальні шляхи майже повністю за-
криті, зробили їй внутрішньовенне 
вливання. Селарьян потім розповів 
журналістам, що без їхнього втру-
чання могло б трапитися непоправ-
не. У результаті своєчасно наданої 
допомоги дівчині стало краще і екс-
трену посадку вже не здійснювали.

Згодом з’ясувалося, що фран-
цуженка — алергік і перед зльотом 
з’їла щось, що містить заборонений 
для неї арахіс. Її мати подякувала 
Президенту Васкесу за порятунок 
життя дочки.

Уругвайці вибрали Президентом 
онколога Васкеса на початку грудня 
2014 р. На посаду він вступив на-
весні.
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Президент 
Уругваю врятував 
життя 17-річній 
француженці

Дирижабль-утікач вартістю 180 млн 
доларів залишив без світла американське 
місто

У Парижі продемонстрували плаття з 
шоколаду

Санту Дімопулос лікарі лякали, що в її 
сина може бути аутизм

Компанія Philip Morris почала продавати в 
США легальні сигарети з марихуаною

Ув’язнені жіночої в’язниці в Італії 
виконали флешмоб-танець на честь Папи 
Римського

У столиці Франції від-
крився Salon du 

Chocolat — найбільший 
шоколадний фестиваль у 
світі. У його рамках від-
бувся модний показ, де 
були представлені сукні, 
зроблені з шоколаду. Про 
це повідомляє телеканал 
«Дождь» із посиланням 
на The Telegraph.

У показі взяли участь 
15 французьких знамени-
тостей. Плаття — резуль-
тат співпраці модельєрів 
і відомих шоколатьє. У 
рамках Салону відвідува-
чі зможуть відвідати не 
тільки покази, але й різні 
майстер-класи та лекції.

Salon du Chocolat — 
популярна гастрономічна 
подія у Франції. Вперше 
подібний форум був про-
ведений у 1994 році.

У день народження сина Даніе-
ля екс-солістка групи «ВІА Гра» 

Санта Дімопулос зробила відверте 
зізнання.

Чарівному синові Санти Ді-
мопулос, який цього року пішов у 
перший клас, вчора виповнилося 7 
років. На своїй сторінці в соцмережі 
співачка розповіла, що кілька років 
тому фахівці припускали, що в Да-
ніеля можливий аутизм, проте вони 
помилялися. Зараз хлопчик радує 
маму неймовірними успіхами — до-
сягає успіху в навчанні, випереджа-
ючи однолітків, і навіть пише вірші, 
передає Viva.

«29 жовтня, рівно 7 років тому, 
народився цей унікальний, дуже 
добрий і чутливий хлопчик з при-
голомшливим почуттям гумору та 
пустотливими чорними очима... 
Коли йому було 4–5 років, психо-
логи та вихователі розповідали, що 
в нього може бути аутизм і він ви-
магає особливого підходу... Сьогодні 
він вирішує логічні завдання для 5 
класу та складає вірші. А ще він ба-
гато чому мене вчить і все розуміє... 
Кращого сина, друга та підтримки я 
не могла й бажати! Люблю більше за 
все на світі», — зворушливо написа-
ла Санта Дімопулос в «Інстаграм».

Сина Даніеля співачка народи-
ла від шоумена Андрія Джеджули, 
з яким у той момент знаходилася в 
цивільному шлюбі.

Нагадаємо, нещодавно Санта 
Дімопулос вийшла заміж за україн-
ського бізнесмена Ігоря Кучеренка. 
Як зізналася зірка, це її перший офі-
ційний шлюб.

Жителі штатів Вашингтон, 
Орегон, Колорадо й Аляска 

вже в наступному місяці зможуть 
придбати сигарети з марихуаною 
Philip Morris Marlboro «M» для 
оздоровчого використання, пові-
домляє AIF.UA. Найбільший у світі 
виробник сигарет оголосив сьо-
годні, що приєднується до проек-
ту оздоровчої марихуани та почне 

продаж «оздоровлюючих» сигарет 
у 4 штатах США з 1 листопада 2015 
року.

Сигарети Marlboro «M»  про-
даватимуть лише на ліцензованих 
точках продажу.

«Наша компанія провела мо-
ніторинг ринку канабісу протя-
гом деякого часу. Ми, нарешті, 
прийняли рішення підтримати ці 
штати в їхньому праві на легалі-
зацію оздоровчого використання 
марихуани», — заявила Серафін 
Норкік, старший віце-Президент 
Philip Morris з маркетингу.

У цей час закон обмежує кіль-
кість куплених сигарет. Можна 
придбати лиш одну пачку за один 
раз. Ціни починаються від $ 89 за 
пачку. Покупцеві повинно випо-
внитися не менше 21 року і він по-
винен надати посвідчення особи з 
фотографією.

Будь-який перепродаж цих си-
гарет вважається порушенням за-
кону й обкладається штрафом.

У дворі римської в’язниці 
Ribibbia жінки танцювали в 

унісон під звуки «Папа Поп», пісні, 
написаної про улюбленого понти-
фіка італійським композитором 
Ігорем Ногаротто.

 «Сьогодні ви не самотні, 
Франциск є скрізь, алілуя, алілуя», 
— мовиться у пісні, повідомляє 
видання People.

«Це особливий танець на честь 
Папи Франциска, вони хочуть ска-
зати йому, наскільки близькими до 
нього почуваються», — розповідає 
Іда дель Гроссо, директор в’язниці, 
повідомляє агентство Франс прес.

«Милосердя» — це слово, яке 
несе в собі багато ваги у в’язниці. 
Ми маємо справу з людьми, які 

зробили помилки і відбувають по-
карання. Але вони також хочуть 
бути прощені, так що вони мати-
муть можливість увійти в суспіль-
ство вже як кращі люди», — наго-
лосила пані Іда.

Жизель, одна із ув’язнених, 
розповідає агентству: «Насампе-
ред, я хочу подякувати Богові за те, 
що нам сили в такому місці, як це. 
Коли ви бачите нас сьогодні може 
здатися, що всі щасливі і веселі, 
але тільки Бог знає, що ми відчу-
ваємо тут. Наші серця плачуть і 
кричать, ми сумуємо за нашими 
сім’ями. Коли ми танцюємо, то 
відчуваємо себе трохи вільними, 
це надає нам стимул, щоб пройти 
через всі випробовування».

Компанія Yamaha створила робота-
мотоцикліста

Японський концерн Yamaha 
Corporation, що спеціалізуєть-

ся на випуску музичних інстру-
ментів і мототехніки, розробив 
гуманоїдного робота, здатного 
пересуватися на мотоциклі, по-
відомляє сайт «N+1». Робот був 

представлений під час 44 міжна-
родного автосалону в Токіо, де-
монстраційне відео опубліковали 
на YouTube.

Гуманоїдний робот Motobot 
пересувається на мотоциклі YZF-
R1M, на який встановлена   допо-
міжна рама з бічними колесами. 
Робот користується всіма осно-
вними органами управління мо-
тоциклом і вміє прискорюватися, 
гальмувати, перемикати передачі 
і повертати.

В опублікованому ролику 
Motobot розганяється до 100 кіло-
метрів на годину, в планах компа-
нії продовжити розвиток проекту 
і добитися від робота пересування 
на швидкостях понад 200 кіломе-
трів на годину без допоміжних 
конструкцій. Про практичні цілі 
розробки робота-мотоцикліста ні-
чого не повідомляється.

У США з’явилася в продажі 
горілка, відфільтрована через 
стародавні метеорити
Американська компанія Outer Space Vodka почала 
продавати горілку, відфільтровану через метеорити. 
Алкогольний напій виробляють в Айові, фільтруючи 
його через метеорити, вік яких «перевищує чоти-
ри мільярди років». Розробники стверджують, що 
завдяки цьому горілка набуває «неземного смаку». 
Напій виробляють із кукурудзи, вирощеної в Айові, і 
дистилюють п’ять разів. 
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