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Барак Обама скаржиться на
якість Wi-Fi у Білому домі
Сім’я Президента США Барака Обами в інтерв’ю американському телебаченню поскаржилася на погану якість
бездротової мережі Wi-Fi у Білому домі. За словами
Обами, є багато місць, де сигнал не ловиться. Про це
Президент США сказав в інтерв’ю, яке традиційно показують перед початком «Супербоулу» — головного
матчу сезону американської Національної футбольної
ліги. «Воно [покриття мережею] буває непостійним», —
додала дружина Мішель Обама. Дочки Саша та Малія
відзначили, що ситуація їх трохи дратує.
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Брітні Спірс
шукає, від кого
би народити
Б

З

марнілий морський лев окупував столик у рибному ресторані
Marine Room в каліфорнійському
місті Сан-Дієго.
Голодний звір заповз в заклад
вночі і, напевно, чекав, що його
обслужать. Втім, замість офіціантів, до малюка прибула бригада
рятувальників, повідомляє CBS.
Працівники ресторану, прийшовши вранці на роботу, виявили
морського лева на дивані біля одного зі столиків ресторану. Коли
рятувальники з місцевого акваріума SeaWorld спробували забрати
звіра, той почав сумно вити. Видно, що мешканець океану почувався погано.
«Цей малюк прийшов до нас
завчасно зарезервувати столика»,
— пожартував шеф-кухар Marine
Room Бернард Гуільс.
Фахівці заявили, що морський
лев важив удвічі менше за норму.
Він знаходився в критичному стані.

У британському музеї спрацювала
155-річна мишоловка

У

музеї англійського сільського побуту (Museum of English
Rural Life) в британському Редінгу
спрацювала мишоловка, якій понад півтора століття.
Як виявилося, річ була виготовлена настільки якісно, що за
такий довгий термін анітрохи не

зносилася. Мишу, яка потрапила в
пастку, знайшли мертвою, повідомляють «Вести.Ru».
Виставлена в музеї пастка належить до типу «гуманних» мишоловок Perpetual. Вона не вбиває
гризунів, а опускає за ними металеві прути, щоб миша не змогла
вибратися. Дизайн пристрою був
запатентований в 1861 році. Його
спроектував британець Колін Пуллінджер.
За словами співробітників
музею, де старовинна мишоловка спрацювала вперше за багато
років, вони планують зробити з
тіла миші, яка потрапила в пастку,
опудало і виставити його поруч зі
155-річним експонатом.
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ідводний музей створює британський скульптор Джейсон
Тейлор, який доклав руку до відкриття аналогічних пам’яток на
Багамах, у мексиканському Канкуні та на Антильських островах.
Як
повідомляє
агентство
«Азертадж», на створення колекції для підводного музею острова
Лансароте британець витратив
два роки. 300 скульптур присвячені людям або ситуаціям, героями
яких стали самі жителі острова.
Усі скульптури створені з високоміцного цементу, щоб зберігатися
протягом століть, але при цьому
не завдавати шкоди довкіллю. Під
воду вже встигли закинути перші
35 із 300 скульптур.

Музей займе на дні площу
близько 400 квадратних метрів.
Він буде розташований у ЛасКолорадас на глибині від 12 до 15
метрів, що дозволить побачити
скульптури не тільки нирцям, а й
туристам на суші.
Влада острова виділила на
створення музею 800 тисяч євро.

Люксембург планує бурити шахти на
астероїдах

В

Хокейну ключку
Лукашенка продали
на аукціоні за $ 3 600

К

«Завдяки співробітникам ресторану це левеня буде жити», —
заявили представники SeaWorld.
Через сильні коливання температур поверхневого шару води
в екваторіальній частині Тихого
океану величезну кількість дитинчат морських левів було викинуто на узбережжя Каліфорнії.
Підвищення температури води
призвело до зменшення їжі для
цих тварин (ракоподібних, риб,
молюсків). З цієї причини самки
змушені кидати дитинчат і відправлятися на полювання. У відсутності мами голодні дитинчата
часто губляться.
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На Канарських островах з’явиться перший
у Європі підводний музей

рітні Спірс у паніці: у неї з червня немає постійного бойфренда, при цьому
«зірка», яка відзначила в грудні 34-річчя,
після дня народження почала вважати
себе ледь не старенькою.
Невдачі останнього часу змусили співачку засісти за запис нового альбому,
однак спроба знайти порятунок у роботі
поки успіхом не увінчалася. Вдень засмучуватися їй не дають два сини — Брітні возить їх то в школу, то на спорт, але
ближче до ночі картина змінюється, передає prozvezd.info.
Як кажуть знайомі знаменитості, всякий раз, варто тій залишитися наодинці,
важкі думки повністю заповнюють її голову, і тут уже ніяка сублімація не допомагає. Спірс розмірковує, якими виродками
виявилися всі її хлопці і намагається гарячково придумати, де б зустріти такого,
щоб хай не принц на білому коні, але хоча
б пристойний чоловік — такий, щоб можна було б нарешті народити дівчинку.
Останнє — давня «ідея фікс» співачки,
що збиралася подарувати дочку і Чарлі
Еберсолу, і тому, хто був до нього — Девіду Лукаду, і тому, що був до цих обох
— Джейсону Травіку, який встиг зробити
подрузі пропозицію, але так і не дійшов
з нею до РАЦСу. І це тільки якщо брати
останні шість років життя блондинки.
Вона зі шкіри геть лізе, намагаючись
утримати молодість, відмовилася вже
майже від усіх шкідливих звичок, але все
одно визнається: відчуває, вік потихеньку почав брати своє — зір уже не той, та
й фігура теж. Брітні впевнена, що в неї є
тільки один шанс стати щасливою: знову
піти під вінець і подарувати своїм дітям
сестричку.

У США голодний морський лев зайняв
столик у рибному ресторані
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лючка для гри в хокей, яка раніше належала Президентові
Республіки Білорусь Олександрові
Лукашенку, «пішла з молотка» на
благодійному онлайн-аукціоні за
3600 доларів США (77,5 млн білоруських рублів).
На сайті онлайн-аукціону уточнюється, що гроші, отримані за продаж ключки очільника Білорусі, надійдуть у розпорядження місцевого
соціально-благодійного спортивного закладу «Команда Крила Ангелів», повідомляє Informing.
В описі лота було сказано, що за
допомогою цієї ключки білоруський
лідер заробив за системою «гол +
пас» 10 залікових балів на минулому
XII Різдвяному міжнародному турнірі любителів хокею на приз Президента Білорусі.
Після завершення матчу Лукашенко залишив на своїй ключці
автограф та вручив її як пам’ятний
сувенір журналістові TUT.BY Юрію
Михалевичу. Такий вчинок глави
держави був продиктований тим,
що йому сподобалося, як Михалевич висвітлював хокейний турнір.
Журналіст виставив ключку на
благодійний онлайн-аукціон, попередньо отримавши на це дозвіл у
дарувальника.

елике Герцогство Люксембург
має намір залучити на свою
територію інвесторів, які хотіли б
почати розробку космічних природних ресурсів.
Люксембурзькі юристи вже
працюють над складанням відповідної юридичної бази, повідомляє
агентство RFI.
Це перша європейська держава, яка звернула свою увагу на
можливість експлуатації подібних ресурсів. Ініціативу міністерства під назвою spaceresources.
lu представив 3 лютого на пресконференції міністр економіки
Люксембургу Етьєн Шнайдер.
Люксембург оголосив про нову
програму через два місяці після
того, як Президент США Барак
Обама підписав закон, що дозволяє
комерційне використання корисних копалин астероїдів і Місяця.
Американський Space Act передбачає, що будь-яка речовина,
знайдена американським громадянином або американським підприємством на небесних тілах чи
природному супутнику Землі, буде
його власністю.
«Люксембург також має намір
заручитися юридичною базою для
підготовки видобутку природних
ресурсів в космосі і, зокрема, на
астероїдах», — пояснив колишній
глава Європейського космічного
агентства (ESA) Жан-Жак Дорден,
що є в цей час радником люксембурзького уряду з цього досьє.
«Приватні підприємства, які
виберуть місцем реєстрації Люксембург, щоб почати інвестиції в
ці розробки, отримають впевненість у тому, що їхні права на нову
власність — тобто на результати
гірської видобутку на астероїдах
— будуть захищені. На небесних
тілах можуть бути, у тому числі,
знайдені рідкісні мінерали», —
підкреслив у своєму виступі міністр економіки.
Маються на увазі небесні тіла,
розташовані далі за Місяць, але

ближче ніж Марс, які знаходяться
в межах досяжності космічних кораблів. На цій ділянці космосу знаходиться понад 12 тисяч астероїдів.
Велика частина цих небесних тіл
складається з матеріалів, утворених під час формування Сонячної
системи. Зазвичай астероїди багатші на метали, ніж надра Землі.
Люксембург також сам буде
інвестувати в деякі дослідницькі
проекти й експлуатаційні програми. Держава також має намір взяти безпосередню участь у капіталі
деяких компаній, що працюють
над підготовкою цих розробок.
«Наша мета полягає в тому, щоб
забезпечити доступ до найбагатших ресурсів, що знаходяться на
кам’яних небесних тілах, де не існує життя, розробка яких на цей
момент ще не починалася, і за умови, що ця технологія не завдасть
шкоди природному середовищу»,
— заявив Етьєн Шнайдер.
Люксембурзька ініціатива показує, що «Європа працює на піку
нових технологій і здатна до інновацій, а також до того, щоб брати
на себе ризики, коли ставки високі», — запевнив, у свою чергу,
Жан-Жак Дорден. Він також зазначив, що основні технології вже
розроблені і що розробники знають, як дістатися до астероїдів, як
вести там видобуток і як потім доставити матеріали на Землю.
За його словами, вартість розвитку гірничодобувної галузі в
космічному просторі близька до
десятків мільярдів доларів, але завдяки цьому і ринок буде створено
«обсягом у трильйони». Найбільш
рідкісні метали, у тому числі платинової групи, будуть проходити
попередню обробку в космосі, а
потім вже доставлятися на Землю.
Нікель, залізо, вольфрам і деякі інші метали будуть вилучатись
безпосередньо на космічних кораблях-заводах і послужать для дослідження Сонячної системи, зокрема, як ракетне паливо.

Поліція Голландії натренувала орла для
перехоплення дронів

П

оліцейські по всьому світу шукають способи боротьби з невеликими безпілотниками.
Хтось бере на озброєння гвинтівки, котрі генерують радіоперешкоди, хтось створює антидрона з сіткою. У Голландії до таких
технологічних варіантів вирішили
додати свою природну розробку —
і натренували орла для полювання
на квадрокоптери.
Застосовувати хижого птаха
планують у тих випадках, коли
інші способи «упокорення» дрона
можуть травмувати людей неподалік. Нехай в орла і потужні кігті, які допомагають утримувати

жертву, але їх можуть травмувати
пропелери дрона. З цією проблемою голландці ще не розібралися,
але обіцяють зробити полювання
на квадрокоптера менш болючим
для своїх вихованців.

