С

настъпването на
новата година сме
ви приготвили и
нова доза полезна
и актуална информация за последните тенденции в
образователната сцена у нас и
по света. Започваме с представяне на успешните практики на
иновативното училище и правим
паралел между професионалното
образование в България и Германия. Обръщаме внимание и на
нуждата от въвеждане на т.нар.
дуално образование по западен
образец. В чужбина се фокусираме
върху иновативните програми по
медийни науки в Холандия и академиите по изкуства в Италия.
Всички знаем, че основен фактор
за кандидатстването в чужбина
е езиковият сертификат. За да
внесем повече яснота и организираност, екипът ни подготви
обобщен календар с всички дати
на най-разпространените езикови изпити през 2018 година. Акцентът на този брой са и две
социални дисциплини – Политически науки и Човешки ресурси. За любителите
на технологиите представяме повече информация за специалностите, свързани с мобилните технологии и създаването на мобилни приложения.
Отново ще ви срещнем с млади и успешни българи, а звездният ни час е отреден на любимците на младата публика: хип-хоп групата СкандаУ.
Не пропускайте и любопитните ни рубрики, в които ще ви запознаем с професия сомелиер и най-голямото кино събитие в България: София филм фест.
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Самата атмосфера
кара всеки студент да се
чувства като у дома си
интервю на Виргиния Димитрова

6

Михаела Крачолова
е на 19 години от Стара Загора. В момента живее във Влисинген, Холандия, и
е първа година студент в HZ University of Applied Sciences, специалност
International Business and Languages.

студентски живот

Разкажи ни за твоя университет - къде се намира, къде е в
класациите, с какво се отличава
от останалите университети?

Според проучване
на университета
близо 98% от
завършилите тази
програма успяват
да намерят
реализация
2-3 месеца след
дипломиране

Университетът се намира в
градчето Влисинген, югозападна
Холандия, на брега на Северно море.
Вече 8 години подред е класиран в
топ 3 на най-добрите университети в страната и въпреки малкия си
размер и сравнително млада история, повечето от програмите са
обявени за най-успешни, всяка в
своята категория, като например
Logistics Engineering и Water
Management. Университетът разполага с партньори на няколко континета и предоставя много възможности за реализция не само след
дипломиране, но и по време на самото обучение като стажове и обменни програми в различни държави
по света. Отличава се от другите
учебни заведения по това, че самата атмосфера кара всеки студент
да се чувства като у дома си, благодарение на екипа и преподавателите, които са винаги насреща за съвет или помощ.

Разкажи ни малко повече за
твоята специалност.

Както вече споменах, в момента
уча International Business and
Languages. Специалността се оказа
най-правилният избор за мен, защото езиците винаги са били моя
страст. В момента уча бизнес английски, холандски, френски и немски. Други предмети, които са
включени, са маркетинг, туризъм,
бизнес планиране, финанси и икономика. Втората година студентите
са разделени на групи и разработват своя компания и продукт на
база натрупаните знания. Според
проучване на университета близо
98% от завършилите тази програма успяват да намерят реализация
2-3 месеца след дипломиране, което
я прави една от най-предпочитаните.

Как успя да избереш своя университет? Имаше ли колебания?
Успях да избера университета с
помощта на UNIFY, които ме насочиха към него и специалността,
която избрах впоследствие. Искам

материал на Любина Панайотова

Иновативно училище или
училище на бъдещето

средно образование
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Н

а 31-ви януари приключи
подаването
на проекти за кандидатстването
за
иновативно училище
до Министерството на образованието и науката. Право да подават документи имаха всички
неспециализирани държавни, общински и частни училища и специализирани училища.
Припомняме, че за получаване
на статут на иновативно училище към министъра на образованието и науката миналата година бе създадена Комисия за
иновативни училища, съставена
от психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност,
лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в
областта на образованието,
науката и технологиите. Комисията ще разглежда постъпилите в МОН училищни проекти до
31 януари 2018 г., за да може от
учебната 2018/2019 г. да се започне работа по проектите,
които са одобрени.

Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от
Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат
включени в иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от членовете на
Комисията за иновативни училища към министъра на образованието и
науката. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието,
учебното съдържание в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

материал на Милена Узунова

Най-добрите университети в

Германия:
изборът на работодателите

образование в цифри
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И

нвестирането
във висше образование
най-често
е
свързано с намирането на
доходоносна
работа след
това. В повечето класации за международно образование кариерната реализация на завършилите
студенти е само част от факторите, които определят подреждането на университетите. Затова
съществуват специализирани класации, като тази на Times Higher
Education, които определят най-изявените университети сред водещите работодатели в света.
Франция, Германия и Швейцария
са с най-много представители в
световната класация, заедно с Великобритания и САЩ. Традиционно
Германия е водеща образователна
дестинация за студентите от Европа и България. Причините са качественото образование, международно признатите дипломи и
ниските такси в държавните университети. Общо 11 университета от Германия участват в последното издание на класацията,
изработено съвместно с водеща
компания за подбор на кадри. Подредбата разкрива мнението на работодателите относно това кои
са най-добрите университети в
подготовката на кандидати за работа. Най-високо оценената немска институция е Техническият
университет в Мюнхен (Technische
Universität München).

В kласацията на Times Higher
Education - Global University
Employability Ranking 2017, компании
от Европа и света подреждат
университетите, чиито студенти
най-често започват работа при тях

материал на Милена Узунова

Професионалното образование в

България
					

студентскив живот
обучение
България
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избора на училище след 7-ми
клас децата и
техните родители се стремят към селекция от елитни
гимназии
в
страната, които традиционно
през годините са основно езикови и професионални гимназии.
Езиковите гимназии определено
водят в класациите, базирани на
оценки от матурите. Професионалните
гимназии
обаче
като че ли изостават в общите
класации и в съзнанието на българския родител като най-добра опция за неговото дете. И
докато в страни като Швейцария и Германия програмите за
професионално обучение създават огромен брой успешни кадри, които дори не са завършили
университет, то в България
през последните години репутацията на професионалните
гимназии пада и все по-малко
ученици съзнателно се записват
в тях.

Обучение с перспектива

Професионално образование в България
Училищата, които предоставят професионална образование, са т.нар. професионални гимназии – бившите техникуми. Те са специализирани в технологиите,
строителството, икономическите професии, хранително-вкусовата промишленост, модата. Повечето от тях провеждат 5-годишен курс на обучение. Приемът в тях се осъществява след завършен 7-ми клас на база оценките от „мал-

ките матури”. Паралелките в професионалните гимназии са разделени на
специалности, които са с професионална насоченост. Например в Националната търговско-банкова гимназия учениците се обучават в специалности като
Банково дело, Оперативно счетоводство, Бизнес администрация и Застрахователно дело. В Професионалната гимназия по телекомуникации пък специалностите варират от Системно програмиране до Компютърни мрежи и Икономическа информатика. Това означава, че учениците в професионалните
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специалност на фокус

олитологията е една от най-нашумелите специалности през последните години – и може би не без основание – но истината е, че малцина знаят какво
всъщност представлява тя. Какво точно е политическото в нея? Какво е отношението ú към политиката, как точно се обвързва с нея, и къде в целия този хаос се
губи логосът от втората част на името, тоест претенциите
за научност, добиване на познание, за методология и анализ?

Една от най-големите заблуди, свързани със политологията,
се дължи именно на това, че повечето хора забравят значението
именно на тази последна важна морфема за сметка на първата, а тя
в не по-малка степен определя същината на специалността. Една
от тенденциите, които определят избора на кандидат-студентите през последните години, е да се взема под внимание на първо
място приложимостта на изучаваното в бъдещия професионален
живот, което е съвсем в реда на нещата, имайки предвид постоянния пазарен натиск. Само че издигането на „перспективността” в
единствен критерий за оценка на академичния живот нерядко води
до криворазбрана представа за науката.

В чуждестранните университети дисциплината Политология се нарича Рolitical science (Политически науки). Политология не е специалността, която трябва да
подготвя бъдещите политици, а специалност, която
подготвя политическите анализатори. С диплома по
тази специалност можете да търсите кариера като
специалист, експерт и анализатор на политическите
процеси в държавни институции, правителствени и
неправителствени организации, политически партии,
профсъюзи, международни организации. Медиите, социологически агенции и дипломатическите институции също са вариант за работа пред политолозите.
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правлението на човешките ресурси (на английски:
Human Resource Management или накратко HR) е
сфера, която се занимава с всичко, свързано с
най-ценния ресурс на всяка една компания: нейния
персонал. От неговия първоначален подбор, през
индивидуалното му развитие и обучение до мотивацията
на служителите и принципите на възнаграждение: всичко
това е основен фокус на специалистите в областта. Обучението по човешки ресурси предоставя стабилна основа
от познания, необходими за успешната работа в сферата
на управлението на хората. Често програмите в областта
обединяват разнообразни дисциплини в областта на бизнеса, икономиката и психологията. Запознаването и прилагането на различни стилове на управление, както и условията за ползотворна и хармонична комуникация са централни
теми в този модул.

Какво се изучава
Основи на икономиката
Бизнес и общество
Бизнес комуникация
Психология
Управление на хора
Управление на организации
Организационно поведение
Социология
Лидерски умения
Финанси

Възможности за кариера в
сферата на човешките ресурси
включват работа във всяка
една по-голяма организация
от всякакъв тип индустрия

материал на Милена Узунова

Холандия
Creative Business - образование в сферата нa
медиите и творчеството
с подкрепата на

32

обучение в Холандия

П

опулярността на висшето образование в Холандия
се дължи на
редица фактори. Освен
ниските такси, програмите на английски език и
световно признатите дипломи,
важна роля има тенденцията за
въвеждането
на
иновативни
практики в холандските програми. Една от последните новости е
специалността Creative Business
(Креативен бизнес), която обединява няколко програми в областта
на медийните науки.

Какво представлява специалността?
Програмите по креативен бизнес в Холандия се фокусират върху последните тенденции в медийната индустрия. Това включва теоретични и практични познания в областта на бизнеса, международния маркетинг, медиите и комуникацията. Специалността е подходяща за кандидат-студенти, които
желаят да следват кариера в сферите на рекламата, събитията, дизайна, музикалния бизнес, издателската дейност, разработването на видеоигри, модата, информационните технологии. Основната цел на тази програма е студентите да овладеят търговския аспект на творчеството и да се научат
да прилагат иновативни подходи в съвременната креативна индустрия.

Какво се изучава?
Специалността обхваща разнообразни модули, които не се изчерпват единствено с медиите. В повечето холандски университети специалността е
структурирана по подобен начин. Бакалавърските програми са с продължителност 3, рядко 4 години, а магистърските – 1 година. Сред изучаваните
предмети са: маркетинг, дигитални медии, презентационни умения, креатив-

материал на Борислав Борисов

Италия
Дизайн
обучение в Италия
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талия неизменно се нарежда
сред десетте
най-популярни
дестинации за
обучение в чужбина.
След
2004 г. броят
на държавните и частни университети в Италия значително нараства, за да откликне на увеличеното търсене на програми за
висше образование. Страната има
дългогодишна академична традиция
и се гордее с едни от най-древните
университети на стария континент. Някои от институциите за висше образование имат забележителни традиции, но същевременно бързо
се адаптират към съвременните
промени. В Италия се намира Болонският университет – най-древният,
съществуващ до наши дни, университет в Европа, основан през 1088 г.
Днес средиземноморската държава е
синоним на съвременната мода и дизайн, а учебните програми, които
предлага в тези области, са сред
най-търсените в света. Но това не е
всичко, с което образованието в
Италия се изчерпва. Университетите предлагат богата гама от програми в области като дизайн, архитектура, медицина, право, бизнес,
икономика, информационни технологии, инженерни и хуманитарни науки.
Важно предимство на програмите е,
че наред с огромния избор от програми на италиански, все повече университети въвеждат специалности и на
английски език.

Образователна система
Специфично за организацията на висшето образование в Италия е наличието на два основни сектора, в които функционират учебните заведения: университетски и неуниверситетски. В университетския сектор влизат 89 институции – държавни и частни университети, университети за
чуждестранни студенти и специализирани училища за следдипломни програми.
В другия сектор са политехническите институти по дизайн, академии по изкуства и други висши училища със специфични области на обучение.

Кандидатстване
Италианските висши училища са автономни като управление и всеки има
правото на собствена политика и правила за прием. Като граждани на ЕС, българите кандидатстват свободно и равнопоставено в италианските вузове с
диплома за средно образование и удостоверение за владеене на италиански
език / поне на ниво B2/ или входящ тест по езика в отделните институции.
От това са освободени завършилите Италианския лицей в България. Докумен-

материал на Ивайло Ганчев

Дания
Няма нищо гнило в

обучение в Дания
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П

реди
около
десет години
Дания
стана изключително популярна образователна
дестинация
за нашите кандидат-студенти.
България точно беше влязла в
Европейския съюз, а висшето образование в Дания е безплатно за
граждани на ЕС. И това имаше
значение. САЩ, Великобритания,
Франция, Германия, популярните
дотогава държави за получаване
на образование в чужбина, таксуваха студентите от България от няколко стотин до хиляди
евро или долара. Перспективата
за получаване на диплома от чуждестранен университет срещу
разходи само за престой се хареса на абитуриентите и в рамките на няколко години доста от
тях щурмуваха Копенхаген, Аалборг, Аархус и Одензе, в които
градове на скандинавската държава са съсредоточени повечето
и по-престижните висши училища. За тези десет години в Дания вече са завършили или са се
пробвали да учат доста випуски
кандидат-студенти, с които е
добре да поговорите на образователните изложения, ако обмисляте възможността да учите там.

С какво още обаче датските висши училища привлякоха интерес към себе
си? Програми на английски език – повече от 700, международно признати, до
бакалавърска, магистърска или докторска степен. На www.studyindenmark.dk,
образователният датски портал, можете да намерите всяка програма, преподавана на английски език, както и изчерпателна информация за висшето образование в страната. Повечето от тях са магистърски, в широк академичен
спектър – от икономика, през архитектура, до изкуства.

И така, обучение без семестриални такси на английски език – нужно ли е още
нещо като мотивация за следване в Дания? Днешните реалности разклащат и
преосмислят тежестта на дипломите от т.нар. топ университети като Оксфорд, Кеймбридж, Харвард, дотолкова доколкото сега и в чужбина, и у нас, не е
някакво невиждано чудо притежателите на такива да срещат трудности в
професионалната си реализация. Въпреки това кандидат-студентите в своето мнозинство сякаш продължават да се надяват на място именно в топ университети. Може ли Дания да е отговор на подобно желание?

материал на Юлия Кошаревска

Студенти преподават на други студенти Peer Assisted Learning набира скорост във

Великобритания

обучение във Великобритания
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P

eer
Assisted
Learning (PAL) е
схема, в рамките
на която студенти обучават други студенти, и
която набира все
по-голяма популярност във Великобритания. Схемата е полезна както за студентите от по-долните курсове, които
посещават сесиите, така и за PAL
лидерите от по-горните курсове,
които преминават през специални
обучения, за да могат да се справят
с нелесната задача да преподават
на свои връстници.
Една от целите на PAL метода е
да улесни преминаването от училище към университетска среда и да
предостави възможността на студенти от различни нива да развият
нови умения.
Сред основните задачи на PAL лидерите е да фасилитират групови
дискусии сред студентите си и да
създадат приятелска среда, която
да позволи на студентите да се
отпуснат и да говорят без притеснения за нещата от учебния материал, които не са им ясни. Студентите не са задължени да
посещават PAL сесиите, които са
само добавка към основната програма, но тези, които го правят,
показват по-високи резултати от
състудентите си.

Освен групови дискусии и разясняване на материала от лекции, PAL лидерите
често могат да помагат и с личен опит за изпити или домашни работи, които
те са правили само преди година.
Освен стандартните PAL сесии, някои университети предлагат и PAL помощ в библиотеката или в кариерния център - там специално подготвени лидери предлагат помощ при търсенето на материали в библиотеката; писането на библиография по начин, който ще гарантира на студентите, че не
нарушават правилата за плагиатство; или подготвянето на документи за
кандидатстване за работа. Техническите PAL лидери пък често помагат на
технически насочените специалности с помощ с различни специализирани
софтуери. В UWE Bristol например технически PAL лидери помагат веднъж
седмично на студенти по филми или журналистика, които използват общите
зали, за да монтират семестриалните си проекти.
Студентите, които са били PAL лидери, разказват, че схемата им е позволила да развият много нови умения, като публично говорене, представяне на
сложни концепции по достъпен начин и умението да говорят с хора, независимо
от позицията им. Обикновено тренировъчните сесии за PAL лидерите преминават в рамките на седмица преди началото на учебната година и включват

Mobile App Development
или в света на
мобилните приложения
46

материал на Любина Панайотова

специалност на бъдещето

Р

азвитието на технологиите и мобилните устройства доведе до
промени в комуникацията, бизнес стратегиите, достъпа до новини
и начините за развлечение. Бизнесът и потребителите са двигатели на тази новаторска среда, което прави програмистите на
мобилни приложения една от най-търсените и бързо развиващите
се ИТ кариери.
Развитието и потреблението на мобилни приложения постоянно нараства.
Приходите и броят на работни места също са високи, като по данни на Евростат над 60% от заетите в ИТ сектора са наети в тази сфера.

Mobile App Development (програмиране на мобилни приложения)

Mobile App Development (програмирането на мобилни приложения) е
термин, използван за обозначаване
на действието или процеса, чрез
които мобилното приложение е разработено за мобилни устройства,
като мобилни телефони и таблети.
Създателите на софтуер трябва да
осмислят дълъг набор от параметри
като размери на екрана, хардуерни
спецификации и конфигурации, поради силната конкуренция в мобилния
софтуер и промените във всяка от
платформите.
Програмистите на мобилни приложения създават софтуер за мобилни устройства. Мобилните или наричани още “приложни” програмисти
пишат програми в среда на мобилна
операционна система като използват съответните езици за програмиране.

Как се създава мобилно приложение?

Програмистите на мобилни приложения пишат код или условно казано „програмират“. Разработчиците на мобилни апликации създават програми в среда
за разработка на мобилни устройства, използвайки програмните езици C++, C#
или Java. Създателят на мобилно приложение избира операционната система
(например мобилна платформа), за която ще разработва, като например iOS
или Android, след което научава езиците за програмиране и средата за разработка на софтуер за тази платформа.
В момента на пазара има няколко основни мобилни платформи, на които се
разработват мобилни приложения, като всяка една от тях налага и своя език
на програмиране и специфики на средата за развитие.
Мобилна
платформа

Основен език

Среда за
програмиране

Мобилни устройства

Android

Java

Eclipse

Различни марки

iOS

Objective C &
Swift

Xcode

Само за устройства
с марката Apple

RIM

Java

Eclipse

Само за устройства
с марката Blackberry

Symbian

C++

Различни програми

Различни марки

...

Някои вина са отлични
и без отлежаване пият се млади и свежи!
материал на Борислав Борисов
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Живко Енчев
е Сомелиер на годината за 2017 г. 		
Три поредни години влиза в челната
тройка, като 2017-та за него е
най-успешна и става сомелиер номер
1 на България. Живко работи в ресторант La Pastaria.

може хората, които искат да се занимават с това, да бъдат подготвяни качествено и цялостно.

професия

Доколко важна е дегустацията
на вино за един сомелиер?

Доброто или
годно за пиене
вино отговаря
на няколко
критерия, а
именно
„чистота“ на
цвета, аромата
и вкуса

Като начало, можем ли да дадем
ясно и точно определение на „сомелиер“?

Можем, разбира се! Сомелиерът е
човек, който ще намерим в ресторанта или вино-бара, около витрината с вината или около клиентите,
препоръчвайки подходящо вино за
храната на гостите.

Сомелиер може ли да бъде професия? През какви етапи преминава
човек, за да работи това?

Не е въпросът дали може, а че
трябва да бъде професия. И тя е регистрирана като такава, само трябва да се изпълни със съдържание, за да

На нас това ни е голяма част от
работата. Постоянно се дегустира
– или някое ново откритие, или някое позабравено на рафта в избата.
И в двата случая е много интересно
и буди много асоциации в теб. Чрез
дегустирането се тренират рецепторите. По принцип всеки един
сорт си има собствена характеристика, но когато дегустираме, често
откриваме и различни, не дотам характерни качества за този сорт и
именно в това е удоволствието от
всяко дегустиране.

Как разбираме, че едно вино е добро? Какви характеристики гледаме?

Доброто или годно за пиене вино
отговаря на няколко критерия, а
именно „чистота“ на цвета, арома-

СкандаУ:

Може да си олимпийски огън,
може и да си бенгалски.
Това зависи
от теб!
50

интервю на Борислав Борисов

Момчета, дайте да започнем отначало.
Кога е създадена група „СкандаУ“?
студентски
звезден
часживот

Лъчо: На този въпрос най-подходящия отговор
може да получите от един сайт за информация,
който се казва google.
Тото: Предполагаме, че е било някъде към 2010та година. Тогава сме се събрали и от тогава
сме група.

Спомняте ли си първата официално записана и разпространена песен на „СкандаУ“?
Коя беше и имаше ли успех?

Тук е като в завода - трябва
някой да бъде уволнен,
за да дойдеш ти на работа.
Така че в случая този човек,
който ще бъде уволнен, ти ще
го уволниш, ако си
по-добър от него

Лъчо: Ние и до ден днешен мисля, че нямаме официално разпространена песен... Въпросът е да
се изкарват качествени продукти, нещата да
изглеждат добре и да се работи много... Първата ни песен, която направихме по-като хората
беше „Хляб и сол“ при Бате Пешо в студио Бъс"
тер". И да ви кажа, не сме се бутали в никакви
радиа и телевизии. Просто продуктът ни беше
супер як и всички решиха, че е много модерно
сега да поканят СкандаУ". Така че ако ви няма в
"
телевизиите, направете нещо яко и ще ви има.
Тоест пак стигаме до момента, в който трябва
да си добър. И то не само да си добър, ами да
имаш и критерии, които да не са кръчмарски.

Март
е месецът
на киното
54

Какво ни очаква на 22-рия
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ?

Т
култура

ози месец ти представяме истинското кино събитие в
календара на всеки
столичен ценител
на седмото изкуство. София
Филм Фест е събитието,
което е истински празник за
киноманите, а март е месецът на киното.
Двадесет и второто издание на Международния филмов фестивал ще бъде открито
на
7-ми
март.
Програмата на фестивала
продължава до 29-ти март, а
освен в София традиционно
прожекции ще има и в Бургас,
Пловдив и Варна. Ще бъдат
представени повече от 150
пълнометражни игрални и документални заглавия, както и
над 20 късометражни филма в
рамките на фестивалната
програма.

материал на Любина Панайотова

любопитно

58

Борбата
за Йерусалим
тепърва започва

Т

ръмп реши да премести посолството на САЩ от Тел Авив в Йерусалим. Това само по себе си е и
признаване на Йерусалим за столицата на Израел от САЩ. Важно
е обаче да се отбележи, че един от най-основните конфликти в Близкия изток е този
между Израел и Палестина, който не се успокоява вече повече от 70 години.
Това е конфликт, чието решение може и да
не видим скоро.

материал на Борислав Борисов

Като цяло, Тръмп се опитва да ратифицира закона от 1995-та година за преместване на американското посолство в Йерусалим и признаване на града за официална столица на Израел, който е отлаган от всеки американски президент преди него. Това решение е знаково, защото се сблъсква с две различни визии каква трябва да е съдбата на
Свещения град. От една страна множество израелтяни смятат, че това е тяхната столица – с много институции в
самия град, като след 1967-ма източен Йерусалим попада под израелската юрисдикция и контрол. От друга - Източен Йерусалим е по-близкият религиозно с много араби, като надеждата е това да бъде столица на тяхната бъдеща
Палестинска държава.
Един такъв акт на Тръмп в момента е знаков за региона и се приема от арабските държави като едно много голямо
унижение, загуба и комплекс за това, че палестинците не са били защитени навремето от арабските лидери, когато
е имало възможност да се случи това, и сега тази болка излиза на преден план. Ето защо Организацията за ислямско
сътрудничество излезе с остра реакция, че това е жестоко посегателство над тях.

Важно е да споменем, че народите в близкия
изток гледат с голямо недоверие на управниците си. Там болната тема е, че мюсюлманските народи не са защитени от западните и
гледат на всеки акт на намеса като импереализъм и посегателство.
Още в началото на мандата си Доналд Тръмп
имаше ясни позиции - че е твърдо зад Израел,
както и че подкрепя Саудитска Арабия в сблъсъка срещу Иран – геополитически – и очевадно до голяма степен поставя и съюзници на
Щатите страните Йордания и Египет, които
са верен приятел на САЩ.
ЕВРОПА Е ПРОТИВ
Самият Папа Франциск се изказа остро по
повод решението на Тръмп. Това е и ясната
разделителна черта между ЕС и САЩ. Видяхме
и острото осъждане и на президента на Франция Макрон, както и на немския министър на
външните работи. Включително официалното
изялвение на българското външно министерство беше доста уклончиво. Всички европейски лидери добре осъзнават, че трябва да се
премине към някаква форма на сговорчивост и
компромис, което изключва подкрепата на решението на Тръмп.
Ходът на Тръмп не се оцени и от самите израелци, които в момента имат много по-важни
пробелми в региона, особено когато говорим
за националната сигурност на страната, а
това е случващото се в южна Сирия. Там има
струпване на шиитски ирански части, които
застрашават сигурността не само на Израел,
но и на целия регион. Подкерпата на Южна Сирия да се правят заводи за боеприпаси и ракети, които могат да бъдат изстрелвани по посока инфраструктура и цивилно население. В
момента големият проблем на Израел е какво
става със Сирия.
Говори се, че ще има и друго геополитическо
решение в региона, а именно, че Саудитска
Арабия и Израел могат да създадат дипломатически отношения, което да изненада всички
наблюдатели. И двете страни имат един общ
враг в лицето на Иран.
Иран до този момент обаче е най-големият
печеливш от всичко, което се случва, макар че
натрупа доста черни точки пред региона –
първо в Сирия, където избра страната на победителите, както и в Ирак, където подпомогна официалното правителство срещу
кюрдите. В Ливан също иранското влияние на
Хизбула и на шиитите е голямо. В Йемен в
сблъсъка със Саудитска Арабия хутите, подкрепяни от Иран с убийството на Салех (бившият президент на Йемен) демонстрираха
много сериозна мощ. Столицата остана под
техен контрол, както и северен Йемен. Поло-

7 броя
ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ - 28 ЛВ.
ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ - 20 ЛВ.

