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ОТ РЕДАКТОРА

50 души бяха убити в Нова Зеландия. 

Други 50 бяха ранени. В дните след кърва-

вата баня там американският президент 

заля twitter с дълъг списък от поводи за 

неговото възмущение, но не и това, което 

трябва да е приоритет на лидера на сво-

бодния свят.

В зашеметяващ изглед на лични оплак-

вания, излъчвани в Twitter, Тръмп поиска 

връщането в ефир на любимата си психар-

ка водеща от Fox News, след като нападна 

конгресдама. Той ескалира враждата си с 

покойния сенатор Джон Маккейн. Той се 

оплака, че е пуснато повторение на шоуто 

на NBC „Saturday Night Live”, в което в скеч 

си представят един по-добър живот за 

всички, ако Тръмп не беше президент. Той 

поиска спирането на руското разследване 

„Радикални леви демократи” и се сблъска 

с шефа на профсъюза в Охайо, преди да 

поиска затворен завод на GM в Охайо да 

бъде отворен отново или продаден. Но 

нито дума за белия неонацист и терорист, 

който потопи в кръв Нова Зеландия и 

шокира света.

Свикнали сме от Тръмп да излива гнева 

и раздразнението си от всичко в twitter. Но 

да не спомене нищо за трагедията в Нова 

Зеландия, особено след като с много хла-

ден тон в петък обяви, че не смята, че има 

засилване на терора на белите неонацисти 

в световен мащаб, въпреки че статистики-

те показват точно обратното.

Отказът на президента да осъди по-ка-

тегорично насилието от страна на белите 

неонацисти в контекста на обвинения за 

расизъм и антимюсюлманска реторика 

от миналото постави администрацията 

в защита. „Не мисля, че някой може да 

каже, че президентът е антимюсюлмански 

настроен”, каза началникът на щаба на 

Белия дом Мик Мълвани, когато се сблъска 

с доказателства като искането на Тръмп за 

забрана за влизане в САЩ на мюсюлмани 

по време на кампанията през 2016 г. и 

изказването му, че „ислямът ни мрази”.

Пред Fox News Sunday Мълвани заяви: 

„Президентът не е бял неонацист. Не 

съм сигурен колко пъти трябва да кажем 

това.” Коментарите на Мълвани обаче не 

обясняват защо президентът често е имал 

шанс да осъди остро белите неонацисти 

– например след традията в Шарлотсвил, 

Вирджиния, но не го е направил. 

А то е ясно – Тръмп може и да не е 

расист (едва ли) и неонацист, но голяма 

част от хората, които го подкрепят, са. С 

одобрение, което не надвишава 40%, вече 

2 години той няма друг избор, освен да 

поощрява в тях имиджа си на лидер на 

неонацисткото движение в XXI век – като 

такъв го е посочил и терористът от Нова 

Зеландия в 74-страничния си манефест 

(въпреки че не одобрява политическите 

му действия). 

Но Тръмп никога, никога не осъжда 

расистите. След Шарлотсвил той каза, че 

има “добри хора от двете страни”. Тръмп 

никога не спомена дори арестувания бял 

неонацист от бреговата охрана с тонове 

оръжия и списък за убийства на негови по-

литически врагове. В неговата първа реч 

като кандидат-президент нарече мекси-

канците “изнасилвачи” и “убийци”. Нарече 

Африка и Хаити “shithole” държави. Оплака 

се, че не идват достатъчно имигранти от 

Норвегия. Твърдеше, че съдия от мекси-

кански произход не може да е справедлив 

в дело, по което Тръмп е обвиняем. Отказа 

да се отрече от подкрепата на Дейвид Дюк. 

Нарече сенатора демократ Елизабет Уорън 

“Покахонтас” заради твърденията й, че има 

индианско потекло. Той нарича себе си 

“националист”. Дума, която напоследък се 

използва като по-приемливото понятие на 

неонацист. 

Има нещо наистина сбъркано в този чо-

век и реакцията му след трагедията в Нова 

Зеландия го показа за пореден път.

Успешна седмица,

Ясен 

yasen@bg-voice.com

Има нещо много сбъркано в Тръмп
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Клишето, че не всички 
мюсюлмани са терори-
сти, но всички теро-
ристи са мюсюлмани, 
получи своето кърваво 
опровержение. В края 

на миналата седмица мюсюлмани 
станаха жертва на атентат по време 
на петъчната молитва в две джамии в 
Крайстчърч, Нова Зеландия. Нападате-
лят е 28-годишният Брентън Тарант. Към 
този момент жертвите са 50. Ранените 
са също 50, 36 от тях са в болница, като 
двама са в критично състояние.

Тарант се оказа доста свързан с Бал-
каните и специално с България. Върху 
оръжието му бяха открити надписи, в 

които можеше да се разчете “Фружин”, 
“Константин II Асен”, “Битка при Булаир 
1913”, “Shipka pass 1877-1878”. Както е 
известно, Фружин е синът на последния 
български цар Иван Шишман, който 
вдига въстание срещу османската 
империя. Въстанието се ръководи от 
него и от Константин II Асен, син на 
Иван Срацимир. Битката при Булаир е 
един от големите боеве на Балканска-
та война, в която Българската армия 
побеждава османската. А при прохода 
Шипка е решаващото сражение на Ру-
ско-турската война от 1877-1878 г., при 
което българските опълченци и руските 
воини удържат победа.

Главният прокурор Сотир Цацаров 

изнесе информация, според която 
Тарънт е бил в България преди четири 
месеца и е посетил исторически места, 
свързани с битки между християни 
и мюсюлмани. Той изброи Дряново, 
Плевен, Велико Търново, Благоевград, 
Пловдив. Асеновград, Бачково, Казан-
лък, Банско. Преди 2 години и половина 
Тарънт е обиколил Сърбия, Черна гора, 
Босна и Хърватия.

По време на атентата Тарънт е носел 
камера на главата си и е излъчвал 
действията си на живо в интернет. От 
записа се установява, че в колата си той 
е слушал известна сръбска песен. Тя е 
хит за сръбските националисти от вре-
мето на войните в бивша Югославия и 
се нарича “Бог е сърбин, Той ще ни запа-
зи”. Няма данни Тарънт да е извършвал 
терористична дейност у нас.

Преди нападението Тарант е пуб-
ликувал в туитър манифест, наречен 

“Голямата замяна”. На 74 страници той 
подробно описва възгледите, желани-
ята и вдъхновителите си. Става ясно, 
че има крайнодесни убеждения и е на-
строен силно негативно към имигран-
тите. Заявява, че е обикновен бял мъж, 
който защитава бъдещето на народа си 
и иска да покаже на нашествениците, 
че “нашите земи никога няма да бъдат 
техни... доколкото все още има бели 
мъже”.

Тарънт е заявил, че освобождава ад-
воката си и ще се защитава сам в съда. 
Правителството в Нова Зеландия пък 
оповести, че ще предприеме промени в 
режима за носене на оръжия в страна-
та. Нападателят е носил 5 огнестрелни 
оръжия и всички те са били законно 
притежавани.

Политически лидери от цял свят 
изразиха възмущение от атаката срещу 
джамиите в Крайстчърч.

„Фружин“, „Булаир“ и „Shipka” „Фружин“, „Булаир“ и „Shipka” 
замесени в атентата срещу замесени в атентата срещу 
джамии в Нова Зеландияджамии в Нова Зеландия
Терористът Брентън Тарънт е 
посещавал България преди няколко 
месеца

Брентън Тарънт

Имамът Ибрахим Абдул Халим и отец Фелимон от коптската църква посетиха заедно мястото на атентата
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Трима са убити, а 9 души 
са ранени, след като мъж 
откри огън в трамвай в 
Утрехт, Холандия. Петима 
от ранените са в критич-
но състояние. Нападате-

лят бе заловен, след като е бил пре-
следван по различни места на града. 
Първото нападение е било извършено 
по обяд в понеделник, когато стрелецът 
е открил безразборна стрелба. Това се 
случва в района на оживен площад в 
западната част на Утрехт. Движението 
на трамваите е било спряно. Местните 
жители били призовани да не напускат 
домовете си.  

Мерките за сигурност на ключови 
сгради и летища в страната са засилени. 
Нивото на опасност от тероризъм е 
увеличено на максималната пета степен 
в провинция Утрехт и до четвърта в 
останалата част на страната. Премиерът 
Марк Рюте свика кризисна среща на 
правителството. „Първите съобщения 
ни оставиха

без думи и отвратени

Невинни хора станаха жертви на на-
силие. Нашите мисли са с тях и техните 
семейства“, каза Рюте. Полицията обяви 
основен заподозрян – 37-годишния 
Гьокмен Танис, роден в Турция, който 
по техни думи е опасен.

Градският транспорт в Утрехт е час-

тично спрян, вървят единствено влако-
вете. Училищата и църквите са затворе-
ни. Полицията препоръчва на местните 
да си стоят вкъщи, а на всички с планове 
да посетят Утрехт – да ги отложат.

Българският премиер Бойко Бори-
сов изпрати телеграма до колегата си 
Марк Рюте във връзка с нападението. 
„Сериозно съм загрижен от трагичните 
събития в Утрехт и изразявам искрена-
та си съпричастност към пострадалите 
и техните близки“, написа Борисов.

Терор и в Холандия: Отново Терор и в Холандия: Отново 
жертви и раненижертви и ранени България – 

„мишена“ 
на френски 
джихадист

Френската полиция задър-
жа издирван джихадист, 
за когото по първо-
начална информация 

имаше данни, че е замислял атентати, 
включително в България. По-късно се 
разбра, че става въпрос за друго лице. 
Името на задържания се различава 
с една буква от това на издирвания 
джихадист. Външният му вид също не 
съответства на описанието.   

Арестът е станал случайно в нощта 
на неделя срещу понеделник.

Издирваният с европейска заповед 
за арест мъж е пътувал в автомобил 
с видимо пиян шофьор, който бил 
спрян за полицейска проверка. Кога-
то униформените проверили данните 
на двамата, станало ясно, че единият 
е  търсеният екстремист.

По информация във френски ме-
дии става дума за човек, който е бил 
следен от службите заради данни, че 
се е радикализирал.

Води се разследване за участието 
му в престъпна дейност.

Властите заловиха 37-годишен 
турчин, заподозрян за атаката
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Бившият лидер на БСП 
Михаил Миков отправи 
остри критики и обвине-
ния към ръководството 
на партията и председа-
теля й Корнелия Нинова 

ден след като на пленум на
столетницата Елена Йончева бе 

предпочетена пред Сергей Станишев 
за водач на листата за предстоящите 
избори за Европарламент на 26 май. 
В неделя Изпълнителното бюро на 
партията избра с таен вот журналист-
ката и депутат Йончева, която получи 
95 гласа срещу 75 за президента на 
ПЕС Станишев. Преди вота Корнелия 
Нинова определи Йончева като лице 
на борбата с корупцията и като „смела, 
задълбочена, педантична в работата си, 
която може да продължи и на европей-
ско равнище“.       

В ефира на Нова телевизия обаче 
Михаил Миков определи избора на Еле-
на Йончева за водач на евролистата и 
отхвърлянето на Станишев като поред-
ното отлюспване в партията и израз на 
пълзяща болшевизация. „Има пълзяща 
болшевизация в БСП – който не е с нас, 
е против нас“, заяви Миков и допълни, 
че политическото отсъства и всичко е 
лично. По думите на бившия соцлидер 
от няколко месеца има

явна тенденция за натиск 
за отстраняване на Сергей 

Станишев
и даже такъв вариант, при който той 

изобщо да не бъде в листата на партията. 
Това е и един от сценариите, които витаят 
в централата на БСП. На неделния пленум 
ръководството избра водача на черве-
ната листа, но имената на останалите 
кандидати за евродепутати ще се редят 
до средата на април. Миков уточни, 
че не смята, че Елена Йончева няма 
качества и не може да е достоен пред-
ставител в Европарламента, но изборът 
й е бил „натриване носа на Станишев“ и 
разчистване на сметки. От своя страна 

Елена Йончева заяви след избирането 
си за водач на листата, че не е очаквала 
да води битка със Сергей Станишев и не 
й е било леко. Според нея БСП излиза 
единна, защото няма нищо страшно в 
една партия да има дебати, които да се 
водят с аргументи.   

Самият Станишев намекна в сутрешния 
блок на бТВ, че вотът на пленума не е бил 
случаен, а контролиран. „Моите гласове 
са политически, с ясна политическа номи-
нация, другата част от гласовете имат 
други компоненти като съставна част“, 
заяви лидерът на ПЕС. По думите му

20 души от Националния 

съвет на партията са 
директно на щат на 

„Позитано“
„т.е. работодателят им е председате-

лят на Националния съвет“.
На въпрос дали може да изпадне 

напълно от листата на БСП за евроиз-
борите, Станишев отговори, че всичко 
може да стане, но щял да прецени как 
да действа, ако това действително се 
случи. „Оставам в битката. Не от лична 
амбиция, а защото съм убеден, че моето 
отсъствие в листата ще накърни резул-
тата на БСП и ще демотивира хората“, 
допълни Станишев и подчерта, че с Ни-

нова не са разговаряли от месеци. Той 
определи случилото се на пленума като 
пропусната възможност соцпартията 
да излезе обединена с воля да спечели 
изборите. „Когато си разколебаеш яд-
рото, и да привличаш периферия – не е 
достатъчно. Мобилизацията на нашите 
членове винаги е по-малка на европей-
ските избори“, заяви още той.

В ГЕРБ все още предстои избор на 
водач на евролистата, но там не се 
очертава такава драма, тъй като почти 
сигурно това ще е настоящият евроде-
путат Мария Габриел, която има над 10 
000 номинации от областните структу-
ри на партията.

Йончева измести Станишев Йончева измести Станишев 
като водач за евровотакато водач за евровота
Бившият лидер на столетницата Михаил Миков обвини Корнелия 
Нинова в болшевизация

карикатура: Алла и Чавдар Георгиеви/ПРАС ПРЕС
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ПИТЪР АПС
“Ройтерс”

Американският президент 
Доналд Тръмп може да 
ограничава американското 
военно присъствие в Сирия, 

Афганистан, Южна Корея и в по-голя-
мата част от континентална Европа, но 
има едно място, за което е в сила обра-
тното. Пентагонът обмисля изграждане 
на нова голяма военна база, наречена 
“Форт Тръмп”, в Полша, която да приеме 
американска бронирана дивизия.

Причината е проста. Полското десно-
центристко правителство, решено да 
възпира Русия и да спечели благораз-
положението на САЩ, предложи да 
плати 2 милиарда долара, а може би и 
повече, за присъствието на американ-
ски войски.

Това е прецедент, който тревожи 
много от американските съюзници, осо-
бено европейските приятели в НАТО, и 
който американският президент смята 
да прилага много по-широко. 

Неотдавна агенция Блумбърг съобщи, 
че Тръмп иска от няколко страни, 
където има силно американско военно 
присъствие, включително Япония и 
Германия, 

не само пълната издръжка 
на американските войски, 

но и допълнително 50% 
отгоре

Предложението разгневи много 
външнополитически експерти във 
Вашингтон и другаде.

Но това е и най-ясният знак, че с на-
ближаването на президентските избори 
през 2020 г. Тръмп възнамерява да за-
сили реториката, че съюзниците трябва 
да плащат повече за своята отбрана или 
да поемат риска САЩ да се оттеглят.

И още едно доказателство за това 
– бюджетът на Пентагона, представен 
през миналата седмица, силно увелича-
ва американските разходи за париране 
на все по-настъпателните Русия и Китай 
и едновременно демонстративно оря-
зва финансирането, предназначено за 
американските военни дейности в Ев-
ропа с една десета. Струващата сега 6,5 

млрд. долара Инициатива за възпиране 
в Европа, която е в подкрепа на обуче-
ние от американски военни, постоянно 
се разраства, след като Русия анексира 
Крим от Украйна през 2014 г.

САЩ ще продължат ротацията на вой-
ски в Източна Европа, заявява Пентаго-
нът. Но той възнамерява да ограничи 
изграждането на нова инфраструктура 
и програмите за обучение, освен ако, 
както в Полша, местните правителства 
не обещаят финансиране.

Това е значителна и много по-изо-
лационистка промяна в сравнение с 
позицията, възприета от американските 
правителства след 1945 г., почти всички 
от които смятаха американското военно 
присъствие в чужбина за инвестиция, 
която да гарантира трайния мир и да 
даде на Америка много по-голяма въз-
можност да влияе на събитията както и 
където пожелае. В най-краен вариант 
има опасност да се създаде впечатле-
нието, че сегашният съюз със САЩ ще 
трае само докато продължава неговото 
финансиране.

Въпреки че всички погледи са насо-
чени към Тръмп, това може да стане 
много по-трайна тенденция в амери-
канската политика. Няколко от претен-

дентите в Демократическата партия за 
изборите през 2020 г., особено левите 
сенатори

Елизабет Уорън и Бърни 
Сандърс, са почти същите 

изолационисти като 
Тръмп

И докато американската външно-
политическа традиция остава силно 
обвързана с НАТО и други съюзи, 
влиянието им върху по-малко праволи-
нейните политици, включително върху 
новите президенти, може вече да не е 
същото.

Дали полският “Форт Тръмп” – име, 
вероятно дадено в началото на шега 
от полския президент Анджей Дуда, 
ще стане реалност, е трудно да се 
каже. Някои европейски анализатори 
са открито скептични и твърдят, че 
е по-добре Варшава да се обвърже 
по-тясно с европейските партньори 
вместо с трансатлантическите отно-
шения.

Полски представители ще обсъдят 
предложенията за “Форт Тръмп” през 
тази седмица с американските парт-
ньори, а резултатите ще са внимателно 

следени от останалите съюзници на 
САЩ.

Тръмп сигурно се надява, че твърдата 
реторика и исканията за финансиране 
към американските съюзници ще се 
отплатят в електоралните му бастиони. 
Дали обаче те имат по-широк стратеги-
чески смисъл е друг въпрос.

Американската мрежа от военни 
обекти, особено големи бази като во-
енновъздушната “Рамщайн” в Германия, 
са ключови за способността на САЩ 
да действат в глобален план. Натискът 
над съюзниците да плащат носи риск 
страната домакин да се отдръпне от по-
стигнатите споразумения, включително 
онези, които са ключови за американ-
ските контратерористични операции в 
Близкия изток и Африка.

Независимо дали някога ще има или 
не “Форт Тръмп”, истинските последици 
от идеята за “Форт Тръмп”, както и от по-
широките изолационистки настроения 
в правителството на Тръмп могат прос-
то да предизвикат американските съ-
юзници да насочат погледа си другаде, 
по-далеч от връзките си с Вашингтон. 
Може би точно това искат президентът 
и привържениците му. Но това няма да 
направи света по-сигурен.

Полша плаща $2 милиарда за Полша плаща $2 милиарда за 
базата “Форт Тръмп” базата “Форт Тръмп” 
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BG ТЕЛЕГРАФ
Командосите - в операции 
и срещу тероризъм?
Военният министър Красимир Каракачанов очаква 

Комисията по отбрана в парламента да се произнесе 
по предложение за промяна в Закона за отбраната, 

според което командосите от армията да подпомагат МВР в 
антитерористични операции и тежки криминални престъ-
пления, съобщи бТВ. Промяната предвижда трансформи-
ране на 68-а бригада в Пловдив в Командване на силите 
за специални операции. По думите на Каракачанов, ако 
предложението бъде прието, окончателно решение ще се дава от премиера. Един 
от мотивите на военния министър са терористичните атаки в Европа, които нало-
жиха включването на военни формирования в антитерористични дейности.

КЗК за пореден път не намери 
картел в горивата

За пореден път секторен анализ на пазара на горива 
в България на Комисията за защита на конкуренци-
ята (КЗК) не намери картел в търговията на дребно. 

Според документа от миналата седмица основен про-
блем са малкият брой данъчни складове за внос на бен-
зин и дизел, както и административната и финансовата 
тежест за започване на бизнес. Решението на КЗК гласи, 

че поскъпването на горивата през миналата година е било обективно. Коми-
сията отбелязва също, че в момента цените на бензина и дизела в България са 
най-ниските в ЕС, а поскъпването им е в рамките на около 2 процента годишно.

България с бюджет за отбрана 
1,43 на сто от БВП
България е предвидила бюджет за отбрана, 

равен на 1,43 на сто от БВП за 2018 г., сочат 
данните от годишния доклад на НАТО. 

Според тях едва седем страни от Алианса вече са 
постигнали целта от два процента отбранителни 
разходи спрямо своя БВП. Общо 14 държави имат 
военни разходи, по-ниски от данните за България, 
която е преизпълнила с 0,4 на сто целта на НАТО 20 
процента от разходите за отбрана да бъдат насочвани за оборудване. Данни-
те показват, че от 2015 г. насам България постоянно увеличава средствата за 
отбрана в левова стойност.

Полицаи се самообгазиха на 
протест в София

Куриозен случай се разигра по време на 
протест пред Министерския съвет в София. 
На „мегапротеста срещу управляващата 

мафия и всички партии“ беше използван лютив 
спрей, тъй като част от недоволните направиха опит 
да пробият полицейския кордон. Вятърът обаче 
разнесе спрея и обгазени от него се оказаха не само 
граждани, но и полицаи. Според бившия главен 

секретар на МВР Николай Радулов случилото се е показателно, че полицаите 
не са тренирани и нямат подходяща екипировка. Кадрите на самообгазилите се 
полицаи предизвикаха много коментари във фейсбук.   

Отнемат имущество за над 
половин милион
Антикорупционната комисия отнема иму-

щество за 547 507 лева от бизнесмена 
Росен Чолов-Чолата и актрисата Ирена 

Милянкова. Според решение на Софийския апе-
лативен съд Чолата е осъден също да заплати на 
комисията 16 660 лв. юрисконсултско възнаграждение, както и 984 лв. разходи 
за експертизи. От комисията са установили, че през 10-годишния период на 
проверката бизнесменът и актрисата не са имали достатъчно законни доходи, 
за да покриват разходите си, включително и вноските за ипотечния кредит. С 
решението на съда от двамата се отнема левовата равностойност на дружестве-
ни дялове и суми по сметки в различни банки, както и паричната равностойност 
на двуетажна сграда с двор в София.
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Равнището на водите 
продължи да се покачва и 
в понеделник в Средния 
запад на САЩ наводне-
нията причиниха смъртта 
най-малко на трима души 

и заляха военновъздушна база. Най-
пострадали, изглежда, са фермерите в 
района.

Парчета лед с размерите на малка 
кола се врязаха във ферми и обори. 
Малки теленца бяха отнесени от леде-
ните води. Нивите сега са езера.

Рекордните наводнения нанесоха 
огромни щети на фермерите в мо-
мент, когато най-малко могат да си го 
позволят, засилвайки страховете им, 
че това природно бедствие може да е 
преломният момент за тях след спада-
щите доходи, нарастващите фалити и 
последствията от търговската война на 
президента Тръмп.

Броят на фермерите, подаващи за 
защита от фалит под Chapter 12, са се 
увеличили с 19 процента през миналата 
година в Средния запад – най-високите 
нива от десетилетие, показват данни на 
Американското бюро на земеделието. 

Сега много от тези фермери са загубили 
реколтата, добитъка и препитанието си.

Железопътните линии и пътищата, 
по които се превозва стоката им, са 
под вода. Мнозина са откъснати от 
животните си или от големите градски 
центрове, откъдето купуват храна за 
животните си.

Мисури, най-дългата река в Северна 
Америка, наводни голяма част от щата 
Небраска. Очаква се нивото й да достигне 
пик от 14,48 метра – абсолютен рекорд, 

който ще подобри с повече 
от 30 сантиметра предиш-
ния, датиращ от 2011 г.

Губернаторът на 
Небраска Питър Рикетс 
заяви, че това може би 
са най-опустошителните 
наводнения в историята 
на американския щат. През 
2011 г. водата спадна чак 
след 108 дни, а сега е с 4-5 
фута (около 122-152 сан-
тиметра) повече, отбеляза 
той.

Губернаторът на Не-
браска и колегата му в Айо-
ва Ким Ренълдс обявиха 
извънредно положение.

80-годишна жена, която била хваната 
в капан в дома си в Небраска от при-
дошлата река, е третата потвърдена 
жертва на наводненията.

52-годишен мъж загина в Айова в 
петък вечерта, когато колата, с която 
пътувал, била отнесена от придошлите 
води. Двамата му спътници оцелели.

50-годишен мъж загина в съседния 
щат Небраска в четвъртък при срутване 
на мост, докато се опитвал да достигне 
с трактор до хванати в капан автомоби-

листи.
Най-малко двама души са в неизвест-

ност в Небраска. Единият бил забелязан 
за последно в четвъртък на покрива на 
колата си, преди тя да бъде отнесена 
от придошлите води. Другият изчезнал 
след срутването на язовирна стена.

Над 600 жители на Небраска бяха ева-
куирани от домовете си и настанени в 
приюти на Американския червен кръст.

В същия щат излязлата от коритото си 
река Мисури отряза достъпа до атомна 
електроцентрала. Служителите на АЕЦ 
“Купър” отиват и си тръгват от работа 
с хеликоптер. Иначе централата не е 
засегната и работи на пълна мощност.

Отново в Небраска около една трета 
от военновъздушната база “Офът”, 

където е базирано Стратегическото 
командване на въоръжените сили на 
САЩ, е под вода. Най-малко 30 сгради 
в комплекса са наводнени до 8 фута 
(над 2,40 метра), а други 30 постройки в 
базата са понесли щети. Улиците в щат-
ската столица Линкълн почти изцяло са 
под вода.

Затоплянето на времето допринесе за 
наводненията в Средния запад на САЩ, 
които бяха причинени от проливните 
дъждове и топящите се снегове.

Още наводнения за Още наводнения за 
Средните щати след потопа Средните щати след потопа 
в Айова и Небраскав Айова и Небраска
Поне 3 жертви на стихията, фермерите засегнати най-много

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА Сн.: АП/БТА
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Пиеса на 15-годишна българка ще се играе на Бродуей

Българче стана шампион на 90 
метра (100 Yards) при децата 
до 10 години на щатското със-
тезание по плуване в Илинойс. 

Велизар Филипов успя да преплува 
дистанцията за 1 минута 2 секунди и 55 
стотни (1:02.55) и с това счупи досегаш-
ния рекорд в категорията от 2014 годи-
на. „Много съм щастлив, че успях да го 
направя”, казва Велизар Филипов. Той 
стана шампион в стила гръбен гроул, 
един от четирите плувни стила, контро-
лирани от Международната федерация 
по плуване (ФИНА).

Младата българска надежда при-
знава, че не е било лесно, защото 
успехът идва след усилени тренировки. 
Филипов плува от 5-годишна възраст и 
е в отбора на треньор Джурис от Lattof 
YMCA в Дес Плейнс от 3 години. „Трудно 
беше да  победя, защото момчето, което 

спечели второ място, никой не го е 
побеждавал досега”, каза за BG VOICE 
Велизар. 

Той казва, че е избрал плуването, 
защото не му харесвали другите 
спортове, но не е било „любов от 
пръв поглед”, защото и плуването не 
му допадало съвсем в началото. Бъл-
гарчето обаче започнало да се радва 
на успехите си и това го мотивирало 
да продължи. Филипов тренира по 
5 дни в седмицата и има пълната 
подкрепа на семейството си. „Беше 
невероятно изживяване да видим 
нашето момче да стигне до първото 
място. Той тренира 5 дни по 2 часа и 
почти всяка седмица има състезание”, 
казва майката на Велизар – Дима 
Филипова.  

Дни след победата си на състе-
занието, което се проведе в Инди-
ана, Велизар Филипов се класира 
трети на друго местно състезание 
за плуване. „Надявам се да продъл-
жа все така”, казва малкият плувец. 
„Всички ни поздравиха за успеха 
му”, казва Дима Филипова с гордост. 
Максималната скорост за плуване в 
този стил е 1.84 метра в секунда за 
възрастни, защото гърбът използва 
различни мускули в горната част на 
тялото.

СИМА ВЛАДИМИРОВА

Пиеса на 15-годишната 
Лия Иванова ще се играе 
на Бродуей през май. “Аз 
съм най-гордият баща на 

света”, заяви Никола Иванов, след като 
разбра, че дъщеря му е спечелила 
състезание в конкуренция с деца под 
18 г. от целия свят.

Постановката по нейния сценарий 
“Вечно завръщане” (Eternal Return) 
ще се играе в Театрална работилница 
като част от фестивала “Оф Бродуей”. 
Той се провежда на експериментални 
и престижни сцени и е предназначен 

за спектакли с по-ниски бюджети. 
Театрите са разположени встрани от 
прочутото авеню и имат между 100 и 
500 места.

Ако представлението на Лия мине с 
голям успех, то може да бъде поставе-
но и на класическия Бродуей.

“Бях абсолютно изненадана, когато 
разбрах, че съм избрана, защото в 
конкурса участваха много талантливи 
деца.

Изобщо не предполагах, 
че моята пиеса ще бъде 

избрана

за фестивала”, сподели Лия Иванова 
пред “168 часа”.

Сюжетът е диалог между двама 
души, които си споделят колко хубаво 
е било в стария им квартал, как са си 
живели. Но в крайна сметка от това, 
което си разказват, става ясно, че мяс-
тото изобщо не е било добро. Ефектът 
се засилва на финала, когато се раз-
бира, че двамата са починали в същия 
този квартал и всъщност са духове.

Първоначално искала да напише 
по-оптимистична история, но впослед-
ствие сменила сюжета и решила да 
покаже нещо различно. Идеята да кан-
дидатства за фестивала “Оф Бродуей” й 
дала нейната преподавателка в курса 
по творческо писане в Writopia Lab – 
организация, която обучава талантли-
ви деца във всички щати. Всяка събота 
младата българка посещава този курс 
и заедно с други деца пише.

Преподавателката я насочила да 
участва в конкурса “Оф Бродуей”, 
защото преценила, че има данни да 
спечели.

“Много ми помогна моята учителка, 
която редактираше написаното от мен. 
Без нея нямаше да се справя. Работих 
по пиесата в продължение на 3 месе-
ца”, разказа Лия Иванова. Препода-

вателите в специализирания курс са 
професионални писатели.

Тийнейджърката така се запалила, 
че не си и помисля за друго поприще, 
като порасне.

“Не помня да съм искала да правя 
нещо друго,

винаги съм мечтала за 
това

Искам да завърша Барух колидж 
(Градския университет на Ню Йорк)”, 
добавя Лия Иванова. В момента е под 
влиянието на Оскар Уайлд, защото тък-
мо е прочела “Портретът на Дориан 
Грей”.

“Вечно завръщане” е първият й опит 
за пиеса, но преди това много пъти 
е печелила първи и втори награди в 
конкурси по писане. Започва да твори 
още на 6-7 г. Написала есе за слънцето, 
което родителите й намерили и пока-
зали на учителката. Тя препоръчала да 
изпратят детето на курс в Writopia Lab.

Макар да е родена в Ню Йорк, 
Лия идва всяко лято в България и се 
гордее с българския си произход. 
Много обича да ходи на морето и 
баба й винаги я води на станцията на 
журналистите във Варна, тъй като е 
журналистка.

Българче стана шампион Българче стана шампион 
по плуване в Илинойспо плуване в Илинойс

Велизар Филипов е първи в щата 
при младежи до 10 години 

Лия Иванова печели в 
състезание със свои връстници 
от целия свят

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com
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US ТЕЛЕГРАФ
САЩ ще правят компоненти за 
крилати ракети
САЩ ще започнат производ-

ството на компоненти за 
системи за крилати ракети с 

наземно базиране. Пентагонът съоб-
щи това след като Вашингтон обяви, 
че възнамерява да излезе от Догово-
ра за ликвидиране на ракетите със 
среден и по-малък обсег.

Пентагонът заяви, че тези дейнос-
ти ще бъдат конвенционални, а не 
ядрени.

Белият дом срещу данъците за 
интернет гигантите

Американското прави-
телство обмисля как да 
отговори на плановете на 

страни като Франция и Велико-
британия, които възнамеряват 
да въведат данък за интернет 
гигантите.

Чип Хартър, който отговаря 
за международните данъци във 

финансовото ведомство, заяви, че тези данъци “са зле замислени и че е за пред-
почитане да се започне глобална данъчна реформа.

Потребителските цени в САЩ са 
се повишили
Потребителските цени в САЩ са се 

повишили с 0,2% през февруари, 
задвижвани леко от разходите за 

жилища и бензин.
Министерството на труда на САЩ обяви, 

че индексът на потребителските цени се е 
увеличил през миналия месец със скромни-
те 1,5 процента спрямо същия период на миналата година. Инфлацията е била 
заглушена въпреки стабилния пазар на труда.

Тръмп готви санкции заради 
„Северен поток 2“

Администрацията на 
Доналд Тръмп вече 
подготвя санкциите 

срещу компании, участващи в 
изграждането на руския тръбо-
провод “Северен поток 2”. Това 
са потвърдили източници Wall 
Street Journal.

Новината идва, след преду-
преждение на US-посланикът 
в Германия, че BASF и Uniper 
могат да бъдат наказани.

Камарата на представители 
срещу Русия
Камарата на представите-

лите на Конгреса на САЩ, 
в която демократите имат 

мнозинство, прие няколко зако-
нодателни акта, насочени срещу 
Русия.

Конгресмените искат да се 
потърси сметка за убийството 
на Борис Немцов, да се наложи 
забрана над признаването на 
руския суверенитет над Крим, да 
се разследват финансите на руския президент Владимир Путин.

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

 Офис тел.1847 269 1649. 1100 W. Northwest Hwy,
Mount Prospect, Il 60056 

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

 Максимална успеваемост при следните групи заболявания:
- Нарушена обмяна на веществата, фиброзни образувания или хормонален дисбаланс. 
   Избегнете трайните неприятни странични ефекти от употребата на хормонални 
   препарати!
- Чернодробни проблеми, бъбречни и жлъчни камъни, повишен холестерол в кръвта.
- Кистозни образувания на млечните жлези или яйчниците. Избегнете сериозни разходи 
   от предстояща операция!
- Разширени вени или начален тромбофлебит, дископатии и мускулни травми.
- Мигрена, хронично главоболие, повишено кръвно налягане и специфични 
   неврологични синдроми.

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 
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Един млад българин върви 
по стъпките на гения на 
съвремието ни Стивън 
Хокинг. Той е на 29 години, 
астрофизик е и се казва 
Деян Михайлов. Българи-

нът е най-младият лектор в университе-
та в Кеймбридж.

Как е възникнала Вселената и кои са 
тайните на Космоса? Това са въпросите, 
които най-често си задава Деян и на 
които не спира да търси отговорите. 

Роден е през 1990 г. в София, 
завършва Математическата гимназия, 
но България се оказва тясна за 
търсенията му. След средното си 
образование заминава да учи физика 
в университета в Оксфорд, а след това 
магистратура и докторска степен в 
университета Кеймбридж.

Докторската му дисертация е върху 

използването на 
гравитационните вълни

за изследване на фундаменталните 
закони на физиката.

През 2015 г. става най-младият лектор 
в Кеймбридж още със започването 
на магистратурата си. Интересите 
му са  насочени към използване на 
квантови алгоритми за програмиране 
на изкуствен интелект.

„Когато реших да кандидатствам 
в университет след средното си 

образование, се замислих кое е 
нещото, което най-много ме вълнува 
и което искам да направя в живота си. 
Това за мен беше да разбера повече 
за Вселената и да помогна за общото 
познание в тази област”, разказва той.

Деян Михайлов помни много добре 
първата лекция, която е изнесъл. 

„Забележителното беше това, че аз 
бях доста по-млад от повечето хора, 
които я посетиха. Тогава съм бил на 
22-23 г.”, посочи той. „Доста хора и 
тогава, и сега ме подценяват. Не им 
отговарям нищо, просто продължавам 
да водя лекцията”, коментира младият 
астрофизик.

Една от причините да избере 
Кеймбридж за своята доктoрантура е 

именно Стивън Хокинг
„Тогава той беше активна част 

от научното общество, все още 
водеше лекции и участваше в научни 
разработки“, спомня си днес Деян. 
Той не е имал възможността лично да 
работи с великия учен, но е имал честта 
да разговаря с него и да обсъди някои 

от идеите си. 
„Дори преди няколко години той 

присъства за кратко на един мой 
семинар”, разказа Деян Михайлов.

„Чувствах се изключително 

възторжен, но също така осъзнавах и 
голямата отговорност, която поемам”, 
спомня си младият българин.

Той признава, че не вярва в Бог, 
но знае, че много световноизвестни 
физици са вярващи.

„Kогато претегля аргументите „за” 
и „против” съществуването на Бог, 
не мога за себe си да аргументирам 
съществуването на някаква висша сила, 
която стои зад Вселената, затова аз не 
съм религиозен”, каза Михайлов.

Вярва в това един човек 

сам да чертае пътя си
а не да разчита на това, че целият му 
живот е предначертан от висша сила и 
той няма мощта да пренареди съдбата 
си.

„Бях на не повече от 6-7 години, 
когато много се интересувах защо и 
как Вселената е безкрайна. Това ме 
подтикна към изучаването на физика”, 
заяви още астрофизикът.

Деян обича да свири на китара, да 
спортува и да пътува. Поставил си е 
за задача да изкачи няколко върха в 

България. 
„Преди няколко години изкачих връх 

Ботев, за тази година съм си поставил 
като цел може би Вихрен и след това 
Мусала”, заяви той.

29-годишният българин е най-
младият лектор в Кеймбридж

Деян Михайлов по стъпките на Деян Михайлов по стъпките на 
Стивън ХокингСтивън Хокинг
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Марсело Илиев 
извървя пътя от 
Монтана до Кейм-
бридж, а съдбата 
му е като разказ 
за сбъдната мечта. 

Тръгва преди четири години от гетото 
в северозападния български град, а 

скоро завършва престижното учебно 
заведение. Днес Марсело е убеден, че 
пътят е дълъг, а усилията, които е тряб-
вало да положи, не са малко.

Животът му не е лесен, защото 
таксата за обучение е голяма, а животът 
е скъп. Всичко, което правя, го правя, 
защото искам да успея и да се развивам, 

правя много жертви и ще продължавам 
да правя, разказва Марсело. Той не се е 
прибирал в България повече от година 
и близките му липсват, но в момента 
няма как да си позволи да пътува до 
Родината.

„Най-голямата жертва е да съм

далеч от близките
Тук съм напълно сам”, споделя 

младият българин. Той признава, че за 
него това е най-голямото препятствие, 
защото той има много силна връзка с 
хората около него, със семейството и 
най-вече с с приятелите си.

Марсело не се притеснява, че е 
от ромски произход, и се радва, че 
може да послужи за пример. Надява 
се да промени представата за ромите. 
Младият българин обаче признава, че 
образованието все още не е ценност 
за много хора от етноса, но мисли, че и 

това може да се промени.
Дали вижда път назад към България? 

Каквото и да става, България е на първо 
място, казва Марсело.

„Имам много специфична и много 
силна връзка както със семейството, 
така и с Родината, така че каквото и да 
става, България ми е на първо място”, 
категоричен е той. 

Марсело е наясно, че пътят, който е 
поел, изисква

много пътувания
Каква е мечтата му? „Искам да се 

занимавам с моден дизайн и не виждам 
как бих се застоял на едно място при 
дълги графици, пътувания, шоута. Дори в 
момента ми е супернатоварено, макар че 
все още не съм напълно моден дизайнер, 
а все още в колеж, но България си остава 
на първо място”, категоричен е младият и 
амбициозен българин.

Марсело – от гетото Марсело – от гетото 
в България до колежа в 
КеймбриджКеймбридж Той не се притеснява, че е от 

ромски произход, и се радва, че 
може да е за пример
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Има ли българска връзка във Има ли българска връзка във 
венецуелските паривенецуелските пари

Милиарди долари 
са изнесени от Ве-
нецуела и изпрани 
чрез посредници 
и банки. В подобна 
схема навярно е 

участвала и българска банка. Deutsche 
Welle разговаря с журналиста Инго 
Малхер, който е разследвал темата за 
венецуелските пари.

Журналистът от германския седмич-
ник „Ди Цайт” е проследил дейността 
на един германски банкер, помогнал 
за препирането на над един милиард 
мръсни пари. Според неговите пока-
зания участници в схемата са били и 
тримата доведени синове на президен-
та Мадуро. Част от парите са се озовали 
в САЩ, а това е довело до намесата на 
американските власти. Deutsche Welle 
се свърза с Инго Малхер, за да потърси 
отговор на въпроса дали в тази схема се 
появяват хора и банки, свързани с Бъл-
гария. Журналистът не беше попадал на 
„българска връзка”, но разказа за 

милиарди мръсни пари
изнесени от Венецуела към Малта, 

Испания или Швейцария. Ето интервюто 
с Инго Малхер с известни съкращения: 

Инго Малхер: В края на миналата 
година в САЩ беше осъден герман-
ският банкер Матиас Крул, работил за 
швейцарска банка. Присъдата от десет 
години лишаване от свобода беше про-
изнесена заради пране на пари и съу-
частие в прането на пари. Става дума 
конкретно за един случай, свързан с 
държавната петролна компания във 
Венецуела PDVSA и за користни изма-
ми, свързани с обменния валутен курс. 
Според американската прокуратура с 
помощта на служители в PDVSA група от 
хора са присвоили 1,2 милиарда долара 
именно чрез тази схема, използваща 

валутните курсове между местната ва-
лута боливар (венецуелски боливар VEF 
– бел. ред.) и долара и еврото. Част от 
тези пари после са попаднали в ръцете 
както на високопоставени венецуелски 
политици, така и на доведените синове 
на Мадуро, а германският банкер е 
получил комисиона от 600 000 евро.

Как точно са били 
присвоявани парите?

Инго Малхер: Във Венецуела курсът 
на местната валута към долара е твърдо 
фиксиран от централната банка. Но не 
всеки може да си купува долари по този 
курс, защото това би ускорило галопа 
на инфлацията и би довело до още 
по-бързо обезценяване на местната ва-
лута. Ето защо долари могат да купуват 
само определени фирми – и то с изрич-
но разрешение. Една от тези фирми е 
PDVSA. Всички останали са принудени 
да си купуват долари по черния курс, 
който е около десет пъти по-висок. 
В случая измамниците притежават 
долари. С тях купуват на черния пазар 
местна валута боливар и предоставят 
голям кредит – именно в боливари – на 
PDVSA. После държавната петролна 
компания връща този кредит в евро 
или долари, а „кредиторът” получава 
десеторна печалба.

А защо PDVSA се нуждае 
от кредити?

Инго Малхер: Оперативният бизнес 
винаги се нуждае от добри кредити 
– и ги взема. В нормалния случай би 
трябвало да издават акции или обли-

гации, за които да се наддава. Но те не 
са го направили, а просто са сключили 
договор за кредит между PDVSA и из-
мамниците. За тази цел са необходими 
вътрешни хора, които вземат подкуп. 
Само с тяхна помощ може да се сключи 
подобен договор за кредит. Тъкмо 
поради това прокуратурата на САЩ 
твърди, че това са мръсни пари.

След което парите се 
изпират в чужбина. Как 

става това?
Инго Малхер: Използвани са били 

много и най-различни модели. Извест-
но е, че много голяма част от парите 
първо е била насочена към фирми по-
щенски кутии в Малта, които принадле-
жат на подставени лица. После парите 
се завъртат в различни бизнеси в Малта 
и в други страни – купуват се облигации 
или недвижими имоти например. В 
Испания са били купувани много не-
движими имоти. Част от парите са били 
трансферирани през няколко банки, 
докато първоизточникът вече стане 
непроследим.

Трудно ли се прикриват следите на 
такива пари? И дали самите банки лес-
но приемат такива парични преводи?

Инго Малхер: Всичко е много сложно 
и може да сработи единствено ако 
имаш съучастници, които добре се 
ориентират във финансовата джунгла. 
И най-вече – ако имаш съучастници 
вътре в банките и дори банкери, които 
притежават собствена частна банка. 

Българските власти разследват подо-

зрението, че в такава схема е участвала 
и една българска банка, където са 
пристигали пари от PDVSA?

 Смятате ли, че в случая 
също става дума за пране 

на пари?
Инго Малхер: Теоретически това, 

разбира се, е възможно. Ако в България 
има хора, които знаят повече по въ-
проса, много ще се радвам да установя 
контакт с тях. Страни като България (но 
и Германия) са привлекателни за такива 
операции. Едно от важните условия 
е в страната да има стабилна валу-
та – например еврото. Измамниците 
освен това преценяват в кои държави 
има подходящи структури, където 
имат добри контакти с местни банки и 
банкери. Така парите могат да изтекат 
към България примерно, или пък към 
Швейцария или Германия – навсякъде, 
където банковият надзор е относител-
но слаб. В такива страни се търси банка, 
през която могат да се извъртят парите, 
търсят се доверени лица и финансови 
посредници, които срещу сравнително 
висок хонорар могат да осъществят 
трансакциите. Реалистично е и в Бълга-
рия да се е случило същото, ако съдя по 
факта, че властите в САЩ се отправили 
конкретно запитване до българските 
институции. Това е сериозен индика-
тор, понеже в момента САЩ издирват 
по цял свят парите на PDVSA. Те със 
сигурност са отправили запитвания 
към редица страни, включително и 
към България.

Разследващ журналист разказва за схемите за пране 
на пари





BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKEDBG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Четири дълги дни 
британците държаха 
в напрежение ЕС с 
пазарлъците си в по-
следната минута преди 
поредицата от гласува-

ния в парламента в Лондон. И всички 
тези гласувания се превърнаха в тежки 
поражения за министър-председател-
ката Тереза Мей. Но и след тях нищо 
не се е променило: според сегашната 
правна уредба Обединеното кралство 
ще напусне ЕС на 29 март - след 14 дни 
– със или без споразумение с ЕС, пише в 
коментара си Бернд Ригерт, цитиран от 
„Дойче веле“.

Решението на парламента в Уест-
минстър има само препоръчителен 
характер. И драмата продължава. През 
следващите седмици Тереза Мей иска 
да бъде проведено ново трето гласува-
не на нейния бракоразводен договор 
– с крехката надежда, че цайтнотът и 
объркването ще пропукат фронта на 
противниците в собствената й партия и 
сред коалиционните партньори. След 
това тя трябва да поиска отсрочка 
от 27-те държавни и правителствени 
ръководители на общността. Член 50-и 
от европейските договори предвижда 
такава възможност, за да може в рам-
ките на 3 месеца да бъде предотвратен 
развод без споразумение.

„Брекзит“ в безкрайна 
перспектива

Ако Тереза Мей се провали отново 
и замине за Брюксел без нова оферта, 
тя ще трябва да поиска отлагане с 1-2 
години. Така британците ще получат 
възможност на спокойствие и без да 
са притиснати от времето да обмислят 
въпроса много добре и да решат какво 
точно искат и как могат да го постигнат. 
Такъв е и съветът, който председателят 
на Европейския съвет Доналд Туск даде 
на британците.

Мнозина в Брюксел са изненадани от 
блокадното поведение на британските 
депутати и загубеното от тях усещане 
за реалност. Но ЕС все още приема 
нещата спокойно и проявява търпение. 
Останалите 27 страни членки отхвърлят 
всякакви подобрения в споразумение-
то за напускане на ЕС с рядко виждано 
сред тях единодушие. Резултатът от 
всичко това може да се окаже следни-

ят: Великобритания да остане още две 
години в общността и дори да участва 
още веднъж в европейски избори, да 
излъчи еврокомисар и да продължи да 
прави вноски в европейския бюджет.

Мнозина в ЕС междувременно се 
оплакват, че общността си има и други 

проблеми освен инатливите британци. 
И не са във възторг от това, че драмата 
“Брекзит” заплашва да се превърне в 
приказка без край. Засега обаче всички 
други изходи са барикадирани: британ-
ският парламент отхвърли възможност-
та за нов референдум, а засега никой 

не говори за оттегляне на молбата за 
напускане на ЕС.

Загуба на престиж и 
доверие

Тереза Мей не е променила страте-
гията си – тя се надява, че оставащото 
малко време до фактическото напус-
кане на ЕС ще засилва натиска над 
депутатите, чиято паника накрая може 
да ги накара да приемат нейното спо-
разумение с ЕС. Не е изключено да бъде 
проведено и четвърто гласуване часове 
преди настъпването на 29 март. При 
целия този хаос британският парламент 
би трябвало да си даде сметка за след-
ното нещо: ако иска да избегне „твърд 
Брекзит“, трябва много бързо да промени 
закона за напускането на ЕС. В противен 
случай всичко ще приключи на 29 март.

Главният европейски преговарящ 
Мишел Барние засега също призова-
ва да се запази самообладание и да 
се изчака търпеливо решението на 
британците. Той знае много добре, че 
„Брекзит“ няма да е от полза за никого 
– всички ще бъдат губещи. А Обедине-
ното кралство вече загуби – и престиж, 
и доверие.

Всички гласувания се превърнаха в тежки поражения за премиера Тереза Мей

Британското общество продължава да е сериозно разделено по въпроса за „Брекзит“

Британците си го причиниха сами и сега търсят 
изход от хаоса преди наближаващия „Брекзит“

Великобритания вече загуби
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Онтарио забранява мобилните 
телефони в клас от септември

Онтарио планира забрана на мобилните 
телефони в класните стаи от септем-
ври. Целта е да се помогне на ученици-
те да се съсредоточават повече в часо-

вете. Някои образователни експерти обаче смятат, 
че планираната забрана ще се окаже неефективна 
и почти невъзможно да бъде наложена.

И докато училищата в Онтарио се подготвят за 
забраната, правителството на провинция Албърта 
обяви, че те няма да я последват. Повечето училища в Албърта имали собствена 
политика за справяне с този въпрос.   

Жена се опитала да „отвлече“ 
лебед

Любителите на водни птици в Бърлингтън 
били притеснени от новината, че жена се 
е опитала да отвлече лебед в LaSalle Park. 
Разхождащи се в парка сигнализирали 

полицията и предполагаемият опит за отвличане 
бил предотвратен.

Говорителят на местната полиция обяви, че няма 
достатъчно доказателства, че жената се е опитала да открадне птицата. Според 
него не може да се говори за кражба, защото лебедът няма собственик. Нямало 
основание и за обвинение в жестокост към животни, затова

жената получила само предупреждение.

Четири години затвор за мъж, 
предизвикал катастрофа заради SMS

Съдия в Квебек даде четиригодишна 
присъда на шофьор, който пишел есе-
меси преди фатална катастрофа. Мъ-
жът е обвинен в убийството на друг 

шофьор и раняването на двама тийнейджъри.
39-годишният Мартин Кериърс изпратил 

повече от 30 съобщения, докато шофирал по 
слабо осветена улица през март 2012 г. Съдий-
ката мотивира решението си като желание да 
се отправи „ясно послание към обществото“. 
Според нея това е малка компенсация за жертвите и техните близки.

Майки твърдят, че канабисът ги 
прави по-добри родители

„Пушенето на канабис ме направи по-до-
бър родител“, твърди майка на две деца, 
която ръководи група канадски жени, 
предизвикващи установените норми. Тя 

обяснява, че майките като нея са уморени да се 
крият и смята, че трябва да се променят пред-
ставите, че когато използват канабис, те просто 
седят пред телевизора и ядат пица.

„Когато пуша канабис, върша домакинската си работа, играя с децата си и съм 
по-търпелива“, твърди тя. Въпреки че лекарите оспорват твърденията й, посла-
нието й намира доста привърженици.

Психическите проблеми сред 
тийнейджъри са нараснали

Изследване сред повече от 38 000 тийней-
джъри в Британска Колумбия показва, че 
психическите проблеми и самонараня-
ванията са нараснали. През миналата го-

дина ученици от седми до 12-и клас са отговорили 
на 140 въпроса относно психическото им здраве. Те

съобщават, че получават повече социална 
подкрепа и внимание от учителите. В сравнение с 
проучване от 2015 година обаче три процента повече момчета и 8 на сто повече 
момичета съобщават, че са имали проблеми като тревожност, панически атаки 
и депресия.





Здравейте, Ангеле! Внимателно 
следя статиите ви за пенсионира-
не, които намирам за интересни и 
много полезни. Искам да ви попитам 
мога ли да взема пенсия от моя съ-
пруг, след като той се пенсионира и 
аз да получа половината от негова-
та, без да съм работила в Америка 
цели 10 години. 

Следващата година той навършва 
65 г., а аз навършвам 63 г. и смята-
ме да се пенсионираме, но поради 
различни стечения на обстоятел-
ствата аз все още нямам и няма да 
имам нужните 10 години. Също така, 
ако някога стане нещо с единия или 
другият и си отиде от този свят, 
бих искала да знам каква пенсия би 
получил този, който ще остане? 
Благодаря ви! 

Здравейте и благодаря за изчерпа-
телния въпрос, който ми задавате. С 
радост ще ви отговоря, както се старая 
да правя винаги. 

Нека да започнем от първата ви точка 
- дали бихте могли да вземете пенсия от 
вашия съпруг, ако нямате десет години 
стаж в Америка. Отговорът е категорич-
но да! Без значение дали сте работила 
или не в Америка, ако вашият съпруг 
е работил поне 10 години и е натру-
пал нужните кредитни точки - 40, вие 
автоматично се квалифицирате за част 
от неговата пенсия според възрастта, 
в която се пенсионира той и в която се 
пенсионирате и вие. 

Важното е той вече да получава 
пенсия и когато това стане факт, вие 
можете да подадете документи. Следо-
вателно ето я таблицата, която показва 
какъв процент от неговата пенсия ще 
ви се полага като съпруга, когато се 
пенсионирате:   

- На 62 години вие бихте получили 35% 

от неговата пенсия;
- На 63 години вие бихте получили 

37.5% от неговата пенсия;
- На 64 години вие бихте получили 42% 

от неговата пенсия;
- На 65 години вие бихте получили 46% 

от неговата пенсия;
- На 66 години вие бихте получили 50% 

от неговата пенсия.

След като прецените кога да се 
пенсионира той, по тази таблица лесно 
можете да прецените кога е най-удачно 
за вас самата да подадете документи 
и да започнете да получавате пенсия 
според сумата, която ви се полага 

като процент от пенсията
на вашия съпруг. 

Нека да поговорим и за втората част 
от вашия въпрос – какво се случва, 

ако някой от вас двамата си оти-
де от този свят в определен 

период. Искрено се надявам 
това да не се случва скоро 

и да можете да си живеете 
щастливо дълги години 
като пенсионери, но 
когато това се случи, ще 

има промяна в доходите ви, които ще 
дойдат от държавните пенсии. 

Ако вашият съпруг си отиде пръв, ще 
започнете да вземате неговата пенсия и 
ще трябва да се простите с това, което 
ще получавате до този момент под 
вашето име като процент от неговата 
пълна пенсия. Това е така, защото той 
взема по-голяма пенсия от вас и вие ще 
наследите неговата. Ако пък вие напус-
нете този свят първа, той ще продължи 
да взема само своята пенсия, защото е 
по-голяма от вашата, която сте получа-
вали до момента. 

Това правило важи независимо дали 
вашата е била процент от неговата или 
е била 

заработена чрез трудов 
стаж

Този, който остава, винаги взема 
по-голямата от неговата лична пенсия 

или тази, която е била получавана от 
неговата съпруг/а. 

Надявам се, че информацията, споде-
лена днес, ще помогне на много хора да 
изяснят своята лична стратегия за бъде-
щето си и по-внимателно и разумно да 
могат да планират следващите години 
от своя живот – независимо дали те се 
виждат като пенсионери в България 
или в Америка. 

Това е от мен за днес. Ако и вие 
имате въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансовата 
част от живота, можете да си запази-
те час за консултация на директния 
ми телефон (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консул-
тации в моя офис. 

И не забравяйте да се усмихвате! :)

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 11-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Мога ли да вземам Мога ли да вземам 
пенсия без 10 години пенсия без 10 години 
стаж в Америкастаж в Америка
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Добре, че България 
няма космодрум

ДИЯНА КОСТОВА

Добре, че България си няма 
космодрум. Сериозно, само 
се замислете колко драма, 
кръв, пот и сълзи спестява-
ме на държавната адми-

нистрация с разумния си неутралитет в 
космическата надпревара.

Първо, няма да се налага да се пускат 
безбройни обществени поръчки за иде-
ен проект, строителство и надзор, тухли, 
плочки, установки, ракети, керосин, 
служебни лексуси, PR и медийно обслуж-
ване, чистачки, брандирани запалки, 
кламери и тоалетна хартия (за които 
отсега си знаем на кого ще се паднат).

Спестява се още: трите конкурентни 
подписки за референдум по космически-
те въпроси; верижните екологични (кон-
тра)протести срещу високите емисии 
ФПЧ и въглероден диоксид; президент-
ското вето и отхвърлянето му на инат; 
разправиите с отчуждаването на нечии 
дядови ниви за площадката; дебатите за 
бъдещето на находките от делви, ритони 
и вампирски гробници под откупения с 
триста зора терен; спирането и връща-
нето отначало на цялата процедура за 
космодрума заради жалба по търга за 
кламерите, внесена от безимотно лице с 
адресна регистрация в Лом; скандалните 
разкрития на Елена Йончева по БСП тв с 
преразказ по нелегални СРС-та; само-
сезирането на прокуратурата, ГДБОП, 
ДАНС, КПКОНПИ, ДКЕВР, Комисията по 
досиетата, омбудсмана и Светия синод, и 
така до края на света.

Най-вече България ще се размине с 
оня смразяващ конфуз при историче-
ското изстрелване на първата българ-
ска совалка “Хан Аспарух”. Обратното 
броене започва с тържествено ехтене 
(“Дееесетт... Деевеетт... Ооосеммм... Се-
едееммм...), но по високоговорителя се 
чува следното съобщение: “Шшшшесст... 
Внимание, системата е недостъпна. Апа-
ратът е блокиран поради неизпратени 
документи до НАП.”

По стара българска традиция, описана 
удачно в законите на Мърфи, нищо 
не е толкова лесно, колкото изглежда, 
а колкото по-добронамерено е едно 
чиновническо решение, толкова повече 
непоправими проблеми създава.

Така например, сървърите на НАП 
блокираха при първата критична 
ситуация, след като Министерството 
на финансите реши да “избели” сивата 

икономика чрез постоянна връзка с 
всички касови апарати – от продавачи-
те на Женския пазар до електронните 
търговци.

Въпреки предупрежденията, че нови-
те изисквания са написани неадекватно 
и че нито бизнесът, нито системата са 
готови за изпълнението им, държава-
та не се пречупи в заканата да освети 
нечестните частници. Майката природа 
обаче винаги е на страната на скрити-
те дефекти, а скрити дефекти колкото 
искаш.

Два месеца по-рано системата за 
продажба на електронните винетки 
отново заработи с отлични намерения, 
оптимизъм и надежда в техническия 
прогрес – докато не се срина още в пър-
вия работен ден.

Фалстартът мина по всички точки от 
конспекта: дублирано таксуване, неотчи-
тане на платени талони, недоразумения 
при въвеждането на регистрационните 
номера, липсващи терминали за самооб-
служване по граничните пунктове, отказ 
за продажби по бензиностанции, сигнал 
“Заето” в колцентъра на АПИ.

Граждани, невярващи на очите си при 
успешната покупка на е-винетка, решиха 
да увековечат подвига, като ламинират 
касовите си бележки (някои от тях стиг-
наха до прединфарктно състояние при 
сблъсъка си с магията на термопечата, 
при който мастилото изчезва завинаги 
след нагряването от ламинатора). Така 
или иначе четливостта на копието е 
обратнопропорционална на неговата 
важност.

Разбира се, нито НАП, нито АПИ могат 
да се сравняват с полета на фантазиите в 
Агенцията по вписванията, която остави 
държавата без активен Търговски регис-
тър в продължение на 20 дни, след което 
си раздаде 700 000 лв. бонуси за добре 
свършената работа.

Така се прави нация техническа, така 
се кове бъдещето на европейската 
цифрова икономика. Затова и някои 
мениджъри в IT компании се кръстят от 
благодарност, че бизнесът им е доста-
тъчно стабилен, за да не се налага да 
работят по държавни поръчки за инфор-
мационно обслужване.

Наистина, добре, че нямаме космо-
друм. В противен случай трябваше 
да заменим “Мила Родино” с “Хюстън, 
имаме проблем”.
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процента от българите имат колебания относно формата 
на Земята. 8 на сто от тях пък са абсолютно убедени, че тя е 
плоска. Това сочат резултатите от провокативно изследване 
на „Галъп”.

 години са минали от голямо слънчево изригване, 
което е бомбардирало с мощна радиация Земята. То 
е било 10 пъти по-силно от всяка слънчева буря, сочи 
ново проучване и предупреждава, че явлението може 
да се повтори.

ценни културни реликви и произведения на изкуството 
връщат САЩ на Китай. Това е третото връщане на 
артефакти от Вашингтон на Пекин, след като двете 
държави подписаха меморандум за това.

в цифри

години и Маями може да е под вода! За тази мрачна 
възможност предупреждават експерти, които изчисляват 
покачването на нивото на морското равнище. Причина е 
варовикът, който се намира под земята.



През изминалите месеци 
севернокорейският 
държавен глава Ким 
Чен-ън се появяваше на 
различни международ-
ни срещи ту с „Ролс-

Ройс“, ту с „Мерцедес“ или „Лексус“. Ако 
санкциите на ООН действително имаха 
някакъв ефект, тези луксозни автомобили 
изобщо не би трябвало да се намират в 
неговия гараж.

Доклад на ООН показва обаче до 
каква степен севернокорейският режим 
съумява да заобиколи тези санкции: 
„Севернокорейците си доставят каквото 
си поискат. Те получават най-доброто, от 
което се нуждаят”, казва координаторът 
на експертната комисия за контрол над 
санкциите на ООН Хю Грифитс.

През октомври миналата година Ким 
Чен-ън се появи на срещата с американ-
ския външен министър Майк Помпео с 
„Ролс-Ройс Фантом“, чиято каталожна 
цена е 400 000 евро. По време на срещата 
на върха с американския президент 
Доналд Тръмп в Сингапур севернокорей-
ската делегация се придвижваше с цяла 
флотилия от мерцедеси без номера. А 
на срещата на върха между двете Кореи 
през септември представителите на 
Пхенян се возеха на лимузини „Лексус“ 
последен модел.

„Нямате представа какво 
се случва в международни 

води”
Демонстрирането на тези скъпи возила 

бе разтълкувано като сигнал за това, че 
Ким Чен-ън ни най-малко не се впечатля-

ва от санкциите, наложени на страната. 
Хю Грифитс остро разкритикува това по-
ведение. Подобни „очевидни нарушения 
на санкциите по време на международни 
срещи не водят в положителна посока. Не 
може да се подиграваш със санкциите”, 
заяви той.

Експертната комисия дава и други при-
мери за това как Северна Корея заоби-
каля санкциите, които бяха наложени на 

страната заради нейната ядрена 
и ракетна програма. Напук на ограниче-
нията Пхенян например продължава да 
изнася въглища и да внася петрол. Стоки-
те се прехвърлят от един танкер на друг 
в открито море: „Нямате представа какво 
се случва в международни води. Там цари 
истинска анархия”, допълва Хю Грифитс.

Освен това Северна Корея правела 
опити да оказва 

подкрепа на бунтовнически 
групировки

в Йемен. „Проблемът си остава актуален, 
той изобщо не е решен. Затова трябва 
да продължим със санкциите, приети от 
ООН – това е основната задача”, казва 
германският посланик в ООН Кристоф 
Хойсген.

BG VOICE

Какви ти санкции, вижте Какви ти санкции, вижте 
само колите на Ким?само колите на Ким?
Режимът успява да заобиколи ограниченията 
и има каквото си поиска
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Гдиня – полският 
град на брега на 
Балтийско море с 
едно от най-голе-

мите пристанища в региона, 
с док, дълъг почти 400 метра 

и широк 70 метра. В близост 
до този северен полски град 

се намира компания, наречена 
Crist, която произвежда части 

за кораби, контейнери и вятърни 
паркове.

Наскоро Crist, чиято продукция отива 
предимно за държави от Западна Европа, 
получи 37 милиона евро от Брюксел 
от фонд, който има за цел да създаде 
работни места в традиционно по-бедните 
региони на Европейския съюз.

Но има подробности, които длъжност-
ните лица в Брюксел вероятно са пропус-
нали. Например фактът, че може би не 
всички, които работят в тази корабостро-
ителница, работят там доброволно.

Според проверка на местните власти 
част от работниците, наети като подиз-
пълнители от компанията, са от Северна 
Корея. Те работят в нечовешки условия 
и за

много ниски заплати
И ако досега за севернокорейци, 

работещи в чужбина при робски условия, 
се знаеше, че има в държави като Русия 
и Китай, които традиционно поддържат 
отношения с Пхенян, сега става въпрос за 
държава от Европейския съюз.

Темата обаче се избягва от полските 
власти, чиито разследвания поне засега 
остават без ясен финал или дори без 
публикуване на повече информация за 
условията на работа за такива работници.

В страната въпросът стана актуален 
още през 2014 г., когато един северно-
корейски заварчик на име Чон Кьонгсу 
почина по време на работа в един от 
цеховете на корабостроителницата. 
Причината за смъртта му е самозапалва-
не заради липсата на защитен костюм и 
опасната работа.

Тогава разследването на полските 
власти да посочи Crist и лошите условия, 

създадени от компанията, като основна 
причина за смъртта на мъжа и потвърди 
предположенията за ужасните условия, в 
които работниците от Северна Корея са 
принудени да работят, пише webcafe. Въ-
преки това обаче разследването не даде 
никакви подробности относно това какво 
реално се случва зад вратите на подобни 
компании

експлоатиращи труда на 
чужденци

Единствените по-сериозни данни по те-
мата идват от изследвания на Азиатския 
център в Лайден, Холандия. Учените от 
центъра успяват да направят интервюта с 
работещи в Полша севернокорейци.

Основното опасение на интервюирани-
те била тяхната анонимност, тъй като те 
продължават да се притесняват за това, 
което може да се случи на семействата им 
у дома.

Изследването установило, че на тези 
хора е забранено да се движат свободно 
из страната, както и да говорят с хора 
извън компанията, която ги е наела. Меж-
дувременно те са задължени периодично 
да получават „уроци по идеология” от 
представители на режима в Пхенян.

Самите условия на труд са под вся-
какви европейски стандарти – 6-дневна 
работна седмица със смени от по 12 
часа (а понякога и повече), а от реалната 
заплата, която им се полага (значително 
по-ниска от тази на обикновен полски 
работник), те получават само колкото да 
се изхранват, докато останалото отива за 
държавата и „надзираващите” ги нейни 
представители.

Бягството е невъзможно. Не просто за-
ради строгите мерки за сигурност, които 
следят работещите севернокорейци да не 
бъдат изпускани от поглед, но и заради 
това, което очаква близките им в Северна 
Корея, ако се опитат да избягат или да 
направят нещо не по правилата.

Но сега 

вече има съпротива
За първи път се намира севернокореец, 

който се е съгласил да свидетелства за 
експлоататорските условия на труд в ком-

панията и въобще спрямо работниците от 
неговата страна.

Той твърди, че режимът от Пхенян го е 
изпратил в Полша, и по-специално кора-
бостроителницата в Гдиня, където е бил 
принуден да работи по над 12 часа на ден 
при сурови условия и тотален контрол 
върху личния му живот под заплахата от 
саморазправа с него и с близките му.

Засега самоличността му се държи в 
тайна от медиите от съображения за си-
гурност. Неговият адвокат – Барбара ван 
Страатен от Холандия – вижда заплаха не 
само заради дългата ръка на Северна Ко-
рея, но и заради нежеланието на полски-
те власти да сътрудничат по темата.

Затова и те са завели дело в холандски 
съд срещу холандската компания, която 
на практика е доставила на Crist северно-
корейските работници. И именно в това 
дело се очаква да се разкрият множество 
подробности за начина, по който са екс-
плоатирани.

От една страна, някои полски компании 
разглеждат Северна Корея като източник 
на много евтина работна ръка. От друга, 
самият режим в Пхенян, за който прину-
дителният труд е добре дошъл доход за 
бюджета.

Според изчисленията на ООН КНДР 

получава годишно 

между 1,2 и 2,3 млрд. 
долара

от това, че изпраща работниците си в 
чужбина да извършват тежък физически 
труд във ферми или във фабрики. Про-
фесорът Ремко Бройер, специалист по 
Северна Корея, говори за „съвременното 
робство”.

Смята се, че към момента повече от 50 
000 севернокорейци работят при тежки и 
дори нечовешки условия в над 40 държа-
ви по света.

За граждани на държави извън ЕС 
Полша издава пет различни вида раз-
решителни за работа, които не могат да 
надвишават три години, освен ако не 
са удължени от работодателя. Така че 
не е лесно да се каже колко са север-
нокорейците в момента в Полша. Само 
през 2015 г. са издадени 466 разреши-
телни.

Властите в Полша отказват да назо-
ват точния брой на севернокорейците, 
пребиваващи в момента в страната, но 
според Бройер става въпрос за около 800 
души, работещи в различни заводи. Въ-
преки че това е сравнително малък брой, 
съпоставен с хилядите, работещи в Китай 

и Русия, Полша все още е важна 
от гледна точка на Пхенян, тъй 
като заплатите, давани там, са 
по-високи.

Големият въпрос е 

какво ще последва 
сега

Делото в Холандия определе-
но ще доведе до излизането на 
бял свят на доста нелицепри-
ятни неща, свързани с екс-
плоатацията на чуждестранни 
работници, a отговорниците са 
заплашени от присъди до 18 
години затвор и 95 хил. долара 
глоби и обезщетения.

Това обаче може и да не 
повлияе особено на полската 
корабостроителна компания 
Crist, особено като се има пред-
вид досегашното нежелание на 
властите в страната да обър-
нат по-сериозно внимание на 
проблема.

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKEDBG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Какви ти санкции, вижте 
само колите на Ким?

 Експорт на роби за Европа –  
 бизнесът на Пхенян
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През 2018 година в 
света са били конфис-
кувани рекордни ко-
личества кокаин. Има 
опасения, че войните 
за преразпределяне 

на наркопазарите, които познаваме от 
други континенти, се пренасят също и 
в Европа.

На испанското пристанище 
Алхесирас властите непрекъснато 
откриват наркотици, които пристигат 
най-вече от Южна Америка. Но един 
ден се натъкват на нещо наистина 
много голямо: 9 тона кокаин, укрити 
в контейнери с банани. Това е най-
голямото количество, конфискувано 
някога в Европа, на стойност поне 
половин милиард евро, по думите на 
испанския вътрешен министър. 

Рекордното количество 
конфискувана дрога е показателно 
за един феномен, който германските 
митничари и полицейски служители 
наричат „южноамериканско цунами”. По 
света са откривани и конфискувани все 
по-големи количества контрабанден 
кокаин. И през 2018 г. тенденцията от 
последните години се потвърждава, 
става ясно от вътрешен доклад на 
Федералната криминална служба, с 
който разполага и обществената медия 
NDR. Там се казва, че до ноември 2018 
г. в света са били конфискувани 608 
тона кокаин. От службата обаче не 
изключват да бъде счупен предишният 
рекорд от 2017 година, когато бяха 
конфискувани 

639 тона кокаин
Според Кристиан Хопе, 

ръководител на Отдела за борба 
с наркотиците във Федералната 
криминална служба, причината за 
това е в свръхпроизводството на 
кокаин в държави като Колумбия, 
Перу и Боливия. Освен това днес 
производството на кокаин е станало по-
ефикасно – от една реколта се добива 
много повече кокаин, отколкото преди 
няколко години, допълва той.

От наскоро публикувано изследване 

на Европейския център за мониторинг 
на наркотиците и наркоманиите 
EMCDDA става ясно, че заради 
пренасищането с кокаин чистотата 
на наркотика расте, без това да се 
отразява на цената му. Германската 
митническа служба дори предполага, 
че цената на едро ще падне още 
повече. Алесандро Пирона от EMCD-
DA предупреждава, че растящата 
конкуренция може да доведе до 
брутални нарковойни също и в Европа. 
„Ние ставаме свидетели на поръчкови 
убийства, отвличания, насилие срещу 
полицаи и опити за сплашване на 
пристанищни работници”, посочва той.

Престъпните банди досега действаха 

основно в Белгия и Холандия. Двете 
страни със своите пристанища 
Ротердам и Антверпен от години са 
основната входна врата, през която 

пристига кокаинът в 
Европа

Кристиан Хопе съзира опасност и 
за Германия. Той казва, че растящата 
конкуренция между различните 
наркомрежи може да доведе до повече 
насилие и в Германия. „Възможно е 
и насилствено отнемане на пратки с 
кокаин от конкурентите”, казва той.

Различни престъпни мрежи 
контролират кокаиновия пазар в 
Европа. Особено силно представени 

в това отношение са групировките 
от Западните Балкани и Мароко. 
В началото на декември м.г. беше 
проведена мащабна международна 
полицейска акция срещу 
предполагаеми членове на Ндрангетата 
– тогава бяха конфискувани 4 тона 
кокаин.

„Трябва да сме наясно, че 
милиардните печалби от търговията 
с наркотици не се използват само за 
финансиране на луксозния начин на 
живот на мафиотските босове. Много 
по-важно е това, че търговията с 
наркотици е и „катализатор” за други 
престъпления като търговия с хора, 
грабежи и пране на пари. Освен това 
печалбите от този нелегален бизнес 
могат да навлязат и в легалната 
икономика и по този начин да я 
подкопаят”, казва Хопе.

Отдавна и в Германия кокаинът не 
е наркотик за хората от по-горните 
прослойки на обществото – използват 
го и все повече студенти и строителни 
работници, така както и 

банкери и хората на 
изкуството

Според информации на NDR 
митничарите и полицаите в Германия 
са конфискували през 2018 година 
около 5 тона кокаин, което е по-малко, 
отколкото година по-рано, когато беше 
хваната една голяма пратка. Проби 
от канализационните води в 10 по-
големи европейска града, сред които 
Барселона, Антверпен, Париж и Осло, 
показаха, че от 2015 година насам 
има нарастване на количествата 
остатъчни продукт от кокаин в 
канализацията.

Според Алесандро Пирола 
причините за това могат да са различни, 
но са много индикациите, че все повече 
хора употребяват кокаин. Тъй като 
говорим за международни престъпни 
групи, е крайно време срещу тях да се 
изправи една международна мрежа 
от правоприлагащи органи, които да 
обменят информации в реално време, 
добавя Кристиян Хопе.

Кокаиново „цунами“ от Кокаиново „цунами“ от 
Южна Америка към Европа

Растящата 
конкуренция може да 
доведе до брутални 
нарковойни
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Африканците продължа-
ват да бягат. Пешком, 
с лодки, с автомобили. 
Вътре в родните си 
страни и зад граница. 
И през 2018 година 

африканският континент регистрира 
голяма миграция, а Африканският съюз 
не успява да я постави под контрол.  

Върховният комисариат за бежанците 
към ООН изчислява, че в Африка има 
общо 30 милиона хора, нуждаещи 
се от помощ. Тази цифра включва 

почти 7,5 милиона бежанци, 600 000 
търсещи убежище, един милион хора 
без гражданство и половин милион 
завърнали се бежанци. Най-голямата 
група обаче съставляват вътрешните 
бежанци. Над 18 милиона африканци 
са прокудени в собствената си страна. 
Това са хора, които по различни 
причини не са в състояние или не 
желаят да напуснат Родината си.

Най-критична е 
ситуацията в ДР Конго

През 2017 година от страната са 

били прокудени 4, 4 милиона души. 
Вместо да потърсят убежище в 
чужбина, тези хора са се отправили 
към близките региони. През 2018 
година още 815 000 граждани на Конго 
са напуснали Родината си. 30 на сто 
от тях са отишли в Уганда, 10 на сто 
в Руанда, и 9 процента в Танзания, 

пише DW в материал, посветен на 
мигрантската криза в Африка. „Това се 
дължи на факта, че в Източно Конго 
има бунтове, на юг царят размирици, а 
на северозапад върлува ебола. Тоест в 
Конго няма нито едно сигурно място”, 
казва зам.-директорът на Центъра 
за стратегически и международни 
изследвания Ерол Яйбоук. Тази 
тенденция обаче не засяга само Конго.

 В Сомалия и в Нигерия броят на 
вътрешните бежанци надвишава 
значително броя на хората, които 
са напуснали Родината си. „Броят на 

вътрешните бежанци е най-голям сред 
всички прокудени от Родината си”, 
допълва той. За това според него има 
две причини. „Първата е, че повечето 
от тях таят надеждата някой ден да се 
завърнат в Родината си, която за голяма 
част от тях няма да се сбъдне никога. 
Вторият феномен е това, че тези хора 

нямат средства, 
за да напуснат 

страната
Това ги превръща в 

най-ранимите хора, защото 
трябва да живеят дълго като 
вътрешни бежанци. Тези 
хора са в голяма опасност”, 
казва Ерол Яйбоук.

Много африканци са 
изправени пред неясно 
бъдеще като вътрешни 
бежанци. Африканският 
съюз се опитва да им 
помогне, но досега 
безуспешно, казва Катлийн 
Нюланд, която е член на 
административния съвет 
на САЩ към Върховния 
комисариат за бежанците. 

„Трябва да признаем, че Африканският 
съюз се опитва да им помогне. Но 
неговата власт е ограничена. Той няма 
нито ресурсите, нито необходимото 
влияние, за да може да каже на 
отделните страни какво трябва да 
правят, за да променят ситуацията”, 
посочва тя. Най-големият проблем 
на вътрешните бежанци се състои в 
това, че те почти не са защитени от 
международното право. Един бежанец 
може да подаде молба за предоставяне 
на убежище, а един вътрешен бежанец 
няма такова право.

Повечето африканци, за които 
бягството в чужбина е решение, се 
отправят към съседните държави. 
Най-много хора са избягали от Южен 
Судан. Гражданската война и гладът са 
прогонили почти 2,3 милиона души, 
които са намерили убежище преди 
всичко в Уганда, Етиопия и Судан. Тези 
три държави са най-предпочитаните 
целеви страни за бежанците. През 2017 
година 

Уганда е приела 1, 4 
милиона

бежанци. Само три години по-рано 
броят на бежанците в Уганда беше 
по-малко от половин милион. Бежа-
нците стигат лесно до Уганда, обяснява 
Катлийн Нюланд. 

„Уганда е много гостоприемна 
към бежанците. Държавата им дава 
земя и ги подпомага да започнат 
собствен бизнес. В Уганда се родиха 
нови поколения, вследствие на 
което броят на бежанците нарасна”, 
изтъква Нюланд. Тя обаче смята, че 
за Уганда ще става все по-трудно 
да продължава курса на отворена 
миграционна политика. Според нея 
Африканският съюз ще трябва да 
извърви дълъг път, докато се справи 
с всичките тези проблеми. „Трябва 
да бъде създадена легална рамка 
за защита на прокудените хора в 
Африка. „Мисля, че Африканският 
съюз ще работи за помирението 
между държави като Етиопия и 
Еритрея. Те имат добри изходни 
позиции и намерения, но въпреки 
това ситуацията с африканските 
бежанци си остава едно голямо 
предизвикателство, което има нужда 
най-вече от... време”, заключава 
Нюланд.

Някои мигрират, защото имат пари, но много 
нямат и не могат да го направят

За тях просто няма За тях просто няма 
път назадпът назад



19-21 март 2019 33



BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKEDBG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

След експлозията на АЕЦ 
„Чернобил” през 1986-а 
е отцепена зона от 
повече от 4000 кв. км. 
Положението може да 
се промени, поне спо-

ред Виктория Гил, която предприема 
едноседмично пътешествие в зоната. За 
Генадий Лаптев това място представля-
ва повече от половината му живот.

Той е украински учен с широки 
рамене и още по-широка усмивка. 
Само на 25 години е, когато започва 
да работи като ликвидатор. Сега е на 
почти 60.

След експлозията идват хиляди 
ликвидатори – работници, които 
пристигат като част от мащабната и 
опасна операция по почистване след 
експлозията през 1986-а. Това е най-
страшната ядрена авария в историята.

Анализът на праха за радиоактивно 
замърсяване е само малка част от 
продължаващото вече десетилетия 
проучване на тази заразена и 
изоставена зона. Инцидентът в АЕЦ-а 
превръща това място в гигантска 
лаборатория, в която работят стотици 
учени, за да разберат как околната 
среда се възстановява след ядрена 
катастрофа.

На 26 април 1986-а в 1:23 ч. през 
нощта местно време инженерите 
изключват някои от системите на 
четвърти реактор на Чернобил. Това е 

критична точка
в тест, който цели да се провери какво 
би се случило при спиране на всякакво 
електроподаване.

Инженерите обаче не знаят, че 
реакторът вече е в нестабилно 
състояние. Спирането забавя 
турбините, които подават вода за 
охлаждане към реактора.

Докато работниците се осъзнаят 
какво се случва, вече е твърде 
късно. Двама са убити на място, а 
радиоактивният облак се понася 
над Европа. Първите спешни екипи 
се отзовават още докато се издига 
отровният дим от реактора. 134 след 
това са диагностицирани с остра 
лъчева болест. 28 умират в следващия 
месец, а поне 19 са загинали след това.

Генади е специалист по околната 
среда към Украинския институт по 
метеорология и хидрология. Той 
започва работа в зоната три месеца 
след евакуацията. В миналото е летял 
всеки ден с хеликоптер от Киев, за да 
събира проби от водата и почвата. Цел 
номер едно е да определят мащабите 
на заразяването, да очертаят границите 
на отцепената зона.

В наши дни тази зона обхваща земи 
в Украйна и Беларус. Всички в радиус 
от 30 км от реактора са евакуирани 
и са изоставили къщите си. В една 
забравена от Бога част от зоната е 
позволено на 

хората да се завърнат
няколко месеца след катастрофата.

За разлика от 30-километровата 
зона в по-големия периметър няма 
пропусквателни пунктове. Народичи, 
град с над 2500 жители, се намира в 
този район. В официално обявения за 
заразен регион има стриктни правила 
– земята не бива да бъде обработвана и 

използвана за изкарване на прехрана. 
Тази част от Украйна обаче не може 
лесно да бъде разделена на безопасна 
и заразена.

Страхът от радиацията може би 
вреди на хората от Народичи повече 
от самата радиация. А Виктория Гил 
поема с Генадий из зоната около 
реактора. С тях е задължителен 
дозиметър, който показва 0,6 
микросиверта на час. Това е една 
трета от облъчването, което човек 
получава при самолетен полет. 
Живеем на радиоактивна планета. Ако 
радиоактивната доза около Чернобил 
бъде поставена на световна карта на 
заразените места, то тя ще има само 
няколко малки огнища.

Докато границите на отцепената 
зона не са се променили, самото 
място е, и то до неузнаваемост. 
Откъдето са изгонени хората, е 
настъпила природата. Дивата природа, 
комбинирана с изоставените сгради 
и цели села, дава усещането за 
постапокалипсис.

Специални камери записват 
информация за дивите обитатели в 
следчовешката епоха и как радиацията 
им влияе. Едно от заразните огнища е 
Червената гора, която е била на пътя 
на ветровете от 1986-а и е понесла 
огромна доза радиация. Там се ходи 

със специални защитни костюми и не е 
препоръчително застояването.

Само на 10 км ситуацията е съвсем 
различна. В изоставеното село 
Бурайковка учените обикалят дълго, а 
радиационният фон

отново е по-нисък
от този в самолет. Там си личи колко 
внезапно хората са изоставили живота 
си. Но оставеното под формата на фер-
мерство и градинарство се е превър-
нало в странен и доста богат хабитат за 
диви животни. Изследванията показват, 
че в селата дивият живот е значително 
повече, отколкото където и да било 
другаде в зоната.

Кафяви мечки, рисове и диви глигани 
обикалят спокойно наоколо.

Самата общност иска да съживи 
региона. Генадий е на мнение, че много 
места могат да бъдат изключени от 
отцепената зона. Къщите могат да бъдат 
ремонтирани и населени отново. Все 
пак хора живеят там и ще продължават 
да живеят там.

Чернобил: Идва ли краят на Чернобил: Идва ли краят на 
експеримента?експеримента?

Радиацията в района вече е 
по-ниска от тази в самолет
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Да, ти също можеш да 
имаш хубаво лице, без 
да е необходимо да 
използваш филтрите 
на мобилния 
телефон. Под-

готвили сме ти няколко 
трика, с чиято помощ да 
поддържаш кожата на 
лицето чиста и нежна.

Първото, което 
трябва да направиш, 
е да потърсиш 
козметика, която ще ти 
даде гаранция и която 
ще се адаптира най-добре 
към типа на кожата ти (суха, 
смесена, мазна и т.н.). Освен 
това можеш да изпробваш тези прости 
техники, които не изискват кой знае 
какви усилия:

Наспивай се
Сънят е изключително важен и 

не бива да се подценява. Ако спиш 
по-малко от осем часа на денонощие, 
кожата ти става бледа, суха и състарена. 

Липсата на достатъчно количество 
сън пречи на добрата хидратация на 
кожата и води до образуването на 

тъмни кръгове под очите. Вероятно 
ще се наложи да се откажеш 

от последното питие и 
да се прибереш малко 

по-рано, за да се 
наспиш. За сметка 
на това кожата ти 
ще бъде здрава и 
отпочинала.

Почиствай 
кожата си 

(наистина)
Друг съвет, който вероятно 

си чувала хиляди пъти, е да почистваш 
кожата си в дълбочина. Навярно в 
момента вътрешно си казваш, че го 
правиш. Сигурна ли си? Хубаво е 
да знаеш, че тампоните за грим са 
създадени за извънредни ситуации 
като пътуванията. Лицето трябва да се 
почиства не само сутрин, но и вечер, 
а свалянето на грима не е достатъчно, 

трябва да използваш и тоник. Тоникът 
почиства порите и подготвя кожата 
за нанасянето на следващ продукт – 
дневен или нощен крем, серум и т.н.

Хладилникът е твоят най-
добър съюзник

Остави един свободен рафт в 
хладилника, на който да слагаш само 
козметика. Например, ако контурът за 
очи е студен, той незабавно ще облекчи 
тъмните кръгове. Същото важи и за 
маските: удоволствие е да се използват 
студени.

Масажирай кожата на 
лицето

Японците и корейците добре знаят, че 

лицевият масаж действа. Той подпомага 
кръвообращението, тонизира лицевите 
мускули, успокоява кожата и възвръща 
сиянието й. Трикът се крие в правенето 
на кръгови движения с върха на 
пръстите, от центъра на лицето към 
външността.

Избери добра основа
Основата е продукт, от който не 

можеш да се откажеш. Най-хубавото 
при нея е, че не оставя ефект на маска, 
осигурява идентичен тон на този на 
лицето ти и позволява на кожата да 
диша. Накратко, това, от което имаш 
нужда, е нещо като втора кожа.

Използвай тези лесни трикове всеки 
ден и бързо ще забележиш разликите.

Добра козметика, 
много сън и масажи ще 
помогнат на кожата ви

Идеална кожа   
      на лицето: 
       С 5 трика
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Проучване на специа-
листи от болницата 
„Свети Йозеф” в Бохум 
установи, че газира-
ните напитки могат да 
бъдат по-вредни за 

здравето дори от алкохола.
Всекидневната употреба на 

две или повече кенчета от тези 
продукти предизвиква развитието на 
възпалителни процеси в организма. 
Тези напитки отключват появата на 
такива болести като диабет тип 2 и 
мултипленна склероза. Те са много 
вредни и за кръвоносните съдове.

Посочена е и друга опасност от 
газираните напитки. Тези от тях, в които са 
вложени големи количества синтетични 
подсладители, въздействат пряко върху 
гръбначния и главния мозък, а също така 
и върху централната нервна система. 

Последствията могат да бъдат 
най-различни – от болки в главата до 
нарушаване на когнитивните способности 
и изтръпване на крайниците.

От изследването станало видно, 
че дори и газираните напитки без 
съдържание на захар при редовна 
консумация могат да увеличат риска от 
сърдечен пристъп или инсулт почти с 
една трета.

Йо-йо диетите са опасни за 
сърцето при жените 

Йо-йо диетите, при които 
рязко се свалят, а след 
това се качват килограми, 
носят значителен здравен 

риск за сърцето при жените, които ги 
практикуват.

Това предупреждават в свое 
изследване американски учени от 
Колумбийския университет. При 
дамите, които са свалили и отново 
качили 5 килограма за една година, 
е наблюдаван повишен риск от 
болест на сърцето. Практикуващите 
йо-йо диети имали 65 процента 
по-висок шанс да се представят зле 
на тестове за сърцето, одобрени 
от Американската кардиологична 
асоциация.

Независимо дали става дума за 
бързо отслабване за летния сезон, 
„за да си влязат в банските”, или за 
новогодишни обещания за по-снажна 

фигура, подобни колебания в теглото 
са опасни, констатират учените. Те 
стигат до тези изводи, след като 
изследват здравния статус на 500 
доброволки с наднормено тегло на 
средна възраст 37 години, подложили 
се на диета. Според д-р Бук Агарвал 
загубата на тегло е полезна за 
сърцето, но трудността идва от това, 
че в повечето случаи е трудно да 
се запазят по-ниските килограми. А 
последвалото наддаване на телесна 
маса вреди на сърцето.

При жените, преживели един или 
повече йо-йо ефекта, е констатирана 
с 82 процента по-голяма вероятност 
да постигнат оптимален индекс 
на телесната маса. В тази група се 
наблюдават опасни рискови фактори 
като повишено кръвно налягане и 
кръвна захар, лош холестерол. 

Всеки ден домати – по-дълъг 
живот 

Всеизвестно е, че ако се 
стремят към дълголетие, 
хората трябва да се хранят 
здравословно и балансира-

но и да поддържат редовна физиче-
ска активност. Ако иска да избегне 
ненавременна смърт и да се радва на 
по-дълъг живот, човек всекидневно 
трябва да консумира домати. 

Според диетоложката Джулиет 
Келоу и нутриционистката и 
медицински консултант д-р Сара 
Брюър доматите са храна, която 
е особено полезна за сърцето, 
тъй като понижава холестерола и 
съответно риска от сърдечно-съдови 
заболявания. 

Специалистките са на мнение, че 
ако искат да извлекат максимални 
ползи за здравето си, хората трябва 

да консумират домати всекидневно. 
„Като съществен компонент 

от Средиземноморската диета 
доматите са отличен източник на 
витамини А и С. Те съдържат и 
мощния антиоксидант ликопен, който 
подобрява здравето на сърцето и 
предпазва от различни видове рак”, 
пишат Джулиет Келоу и Сара Брюър. 

За извличането на максимална 
полза от ликопена експертките 
препоръчват доматите да се 
консумират с малко количество 
мазнина, например зехтин. 

В идеалния случай трябва да се 
хапва една порция домати всеки 
ден, но дори консумацията им 
няколко пъти седмично осигурява 
съществени ползи за здравето, 
отбелязват Келоу и Брюър.

Газираните напитки – Газираните напитки – 
по-вредни от алкохолапо-вредни от алкохола

Едно или две кенчета на ден водят до 
възпалителни процеси в организма
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Проучване излъчи 
най-романтичните ле-
тища на света. Според 
данните в началото 
на класацията са 
аерогарите в Хонконг 

и Токио. 
Степента на романтичност е 

определена по няколко фактора от 
експертите на сайта momondo.ru. Това 
са продължителността на безплатното 
паркиране на автомобили и така 
наречената Kiss & Fly зона („Целуваш и 
летиш”). Това е районът пред входа на 
сградата на летището, предназначена за 
посрещане и изпращане на пътници.

Експертите са решили да разберат 
кои летища позволяват на близките 
хора максимално да удължават 
романтичните моменти и да им 
позволят да се прегръщат и да се 
сбогуват, без да налага да плащат 
допълнителна такса в района на 
терминала.

На летищата в Хонконг и Токио 
пътниците имат цял половин час, за да 
изпратят близките си, без да плащат 
никакви такси за престоя.

Международното летище в Атина е 
на второ място, където безплатният 
престой в зоната Kiss & Fly е 20 минути.

Московските летища „Шереметиево“, 
„Домодедово“ и „Внуково“ заемат трето 
място, следвани от тези в Рим, Палма 
де Майорка, Прага и Лос Анджелис с 15 
безплатни минути.

Следват Сингапур, Париж, Франкфурт 
и Лисабон. На летищата на тези градове 
изпращачите имат 10 минути да се 
прегърнат.

Във Варшава това време е седем 
минути, а в Цюрих – само пет минути.

Най-малко романтични са летищата 
във Виена, Дъблин и Мадрид, където 
няма безплатен период за паркиране 
или престой в зоната Kiss & Fly.

Класацията водят аерогарите с най-дълъг престой за сбогуване

Летището в Хонконг

Летището в Рим

Летището в Палма де Майорка

Летището в Токио

Аерогарата „Шереметиево“
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Джаз талант избра Каме-
лия за свой треньор в 
новия сезон на „Гласът 
на България“.  Попфолк 
фурията привлече в от-
бора си Мария Величко-

ва, която публиката на музикалното шоу 
бързо нарече „момичето с черния глас“.

Голямата душа и джаз 
импровизациите, които Мария вложи 
в изпълнението си, й донесоха четири 
обърнати стола.

„За пръв път виждам 

такава комбинация от глас
самоувереност и характер. Ела в отбора 
ми, там няма такова чудо!“, апелира 
Камелия към младата изпълнителка.

Колегата й Иван Лечев също не пести 
похвали и поиска момичето в своя 
отбор. „Тя е бяла певица с черен глас. 
Изумително!“, не скри респекта си той.

29-годишната Мария разказа, че е 
трупала своя опит в музиката предимно 
в Китай и арабските държави. След като 
последният й договор като изпълнител 
изтекъл, се прибирала в България.

„Хареса ми и реших да остана”, 
сподели младата жена. Тя разказа още, 
че си е намерила работа в офис, но 
пеенето не спирало да я тегли. 

За кастингите в „Гласът на България“ я 
записала майка й. 

“Реших да опитам, защото никога 
не съм пяла пред родна публика и 
искам да видя дали мога да й предам 
емоцията си“, сподели още Мария. 

Пълен шок и загуба на говор 
белязали кастинга й на тъмно. По-късно 
тя разказа, че когато и четиримата 
треньори обърнали столовете си, тя 

останала без думи

и не знаела какво да каже. 
„Интуицията ме насочи към Камелия. 

Тя ми каза доста мотивиращи думи 
и ще ми помогне да си събера 
енергията“, сподели Мария Величкова 
след първата спечелена битка в 
музикалното шоу. 

Тя се занимава от съвсем малка с 
музика, а през последните пет години 
се издържа с пеене по баровете в 
Китай и държавите от Арабския свят.

„Когато изтече договора ми в Катар и 
се прибрах, видях всичкото зелено от 
самолета и се разплаках. Стюардесата 
тръгна вода да ми носи, а на мен ми 
беше мило. Дадох си сметка колко ми 
липсва тази страна“, призна Мария и 
добави, че на този етап не би заменила 
шанса 

да открие своята публика 
в България с поредния ангажимент зад 
граница. 

Независимо от развитието й в „Гласът 
на България“ тя вижда бъдещето си 
в златната среда – комбинацията 
от работата в офис и страстта й към 
музиката.

Битката на треньорите в музикалното 
шоу преминава и през много 
емоции. Седмица по-рано Камелия 
изживя своя драма и не успя да 
скрие сълзите си, след като първият 
момичешки дует в реалитито изпя 
песен на Румяна. 

Певицата загина преди години 
в катастрофа, а хитът й “Две очи 
разплакани“ върна Камелия във 
времето, в което двете са се познавали. 
Разстроена звездата на българския 
попфолк даде воля на мъката си и на 
сълзите си.

„Момичето с черния глас“ 
избра Камелия за треньор

„Няма такова чудо“, възхити се 
попфолк фурията
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Вече стана ясно, че ус-

тройствата с двоен екран 

са следващата голяма 

стъпка напред в света на 

мобилните технологии. 

Ако след Samsung Galaxy 

Fold, Huawei Mate X и LG V50 и LG Dual 

Screen все още се съмнявате, че това е 

така, то вероятно новината, че Microsoft 

разработват специална версия на 

Windows, предназначена именно за 

такива устройства, ще ви убеди в про-

тивното.

Разбира се, по темата все още няма 

нищо официално, но според добре 

осведомен източник на The Verge софту-

ерният гигант подготвя силно олеко-

тена версия на популярната си опера-

ционна система, която е предназначена 

за използване в устройства с двоен 

екран и Chromebook алтернативи.

Интерфейсът на Windows 
Lite 

(непотвърденото кодово наименование 

на продукта) ще се доближава макси-

мално до този на актуалния в момента 

Windows 10, пише HiComm. Windows 

Lite обаче ще притежава и много от 

чертите на феноменалния Surface Hub 

дизайн, както и елементи от интерфей-

са на Windows Phone Continuum.

Една от първите вероятни сфери на 

приложение за новия Windows Lite ще 

бъдат лаптопите с два дисплея, върху 

каквито Intel работи в момента. 

В по-дългосрочна перспектива обаче 

Windows Lite по-скоро се прицелва в 

нишата на Chrome OS и мобилните ус-

тройства, базирани на нея. Chromebook 

платформата се радва на нелоша попу-

лярност, особено в по-бедните региони 

на света и различните образователни 

институции, тъй като предлага пълно-

ценна РС функционалност, но на изклю-

чително скромна цена благодарение 

на комбинацията от евтин хардуер и 

онлайн-базирана операционна система.

Microsoft разработват Microsoft разработват 
специална версия за нови специална версия за нови 
устройстваустройства

Задава се: Задава се: 
Windows Lite Windows Lite 
за двоен за двоен 
екранекран

Шапка за четене на мисли? 
Вече е реалност

Американски инженери 

са създали устройство с 

форма на шапка, което 

разчита образите, за които 

човек мисли. Служителите на Маса-

чузетския технологичен институт се 

вдъхновили от книгите за Хари Потър 

при създаването на устройството за 

четене на мисли. 

Първоначално шапката, използ-

вайки електроенцефалография, 

записва мозъчната активност. След 

това анализира данните, използвайки 

невронна мрежа. Като краен резултат 

чрез свързан високоговорител се 

озвучава образът, който мислено си 

представя човек. Шапката от книгата 

„Хари Потър и Философския камък“ 

чете мислите на хората и реагира на 

тях. Устройството на учените Пати 

Мейс и Наталия Космина работи по 

подобен начин, „улавяйки мисли” с 

електроенцефалограф с 14 електро-

да. Невронната мрежа е изградена 

с помощта на мощен алгоритъм за 

правилно разпознаване на моделите 

на мозъчната дейност, пише Бостън 

Глоуб. Създателите на шапката възна-

меряват да я използват, за да повишат 

самочувствието на децата в учи-

лищна възраст. Учените разчитат, че 

детето ще се довери на „разбиращата 

го“ шапка, а следователно и на допъл-

нителните препоръки, изказани от 

името на „магическото” устройство.

Марк Зукърбърг с таен 
тунел за бягство 

Да бъдеш Марк Зукърбърг 

през 2019 г. със сигурност 

не е лесно или безопас-

но нещо, като се имат 

предвид всички скандали, в които е 

замесен Facebook. Зукърбърг е под 

непрекъснати вербални атаки, но 

със сигурност има и хора, които биха 

помислили и за физически атаки 

срещу изпълнителния директор на 

социалната мрежа. Тази седмица се 

появиха коментари от служители на 

Facebook, според които Зукърбърг 

е толкова загрижен за сигурността 

си в тези бурни времена, че дори е 

изградил от една от конферентните 

си зали таен тунел за бягство. Според 

неназовани източници отворът на 

тунела е в непосредствена близост до 

масата на Зукърбърг, а самата конфе-

рентна зала има бронирано стъкло. 

Говори се, че тунелът води директно 

до един от паркингите в централата 

на Facebook в Калифорния, откъдето 

милиардерът може да избяга в случай 

на опасност. 

Business Insider съобщава, че 

управителният съвет на компанията 

е одобрил бюджет от 10 млн. долара 

за безопасността на цялото семей-

ство Зукърбърг. Официалните данни 

показват, че през 2017 г. личната му 

безопасност е струвала 7,3 милиона 

долара.
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След 284 дни: Зидан се завръща След 284 дни: Зидан се завръща 
по-силен от всякогапо-силен от всякога

ЛЮБОМИР НАЙДЕНОВ

Зинедин Зидан се завърна. 
284 дни след като обя-
ви напускането си, Зизу 
отново бе представен като 
старши треньор на „Реал 
Мадрид“. Този път обаче ще 

е нещо повече от просто треньор.
Всички се питаме защо французинът, 

първо, реши да си тръгне, и то след спе-
челването на трети пореден трофей от 
Шампионската лига, след което и защо 
реши да се върне в момент, в който от 
неговия „Реал“ не е останал и помен.

Малко по малко мистериите започват 
да се разбулват.

Ясно беше, че Зидан си тръгна заради 
неразбирателство с Флорентино Перес 
по ключови въпроси, но източници, 
близки до клуба, съобщават, че прези-
дентът е дал крачка назад и е обещал да 
изпълни до голяма степен поисканото 
от новия стар треньор.

Зидан смяташе „Реал“ за изчерпан 
през лятото на 2018-а. Отлично разби-
раше, че тимът се нуждаеше от нови 
попълнения, и то звездни – такива, 
каквито „кралете“ не са правили от 
привличането на Хамес Родригес след 
Мондиал 2014. Но Флорентино отново 
отказа да инвестира. Това доведе до 
напускането на Зидан и 

раздялата с Кристиано 
Роналдо

Впоследствие и до тоталния крах 
през този сезон.

Сега се говори, че на Зидан му е 
обещана не само сериозна сума за нови 
трансфери, но и пълната власт откъм 
спортно-техническата част, включител-
но и при вземането на решения кой да 
бъде продаден и кой да бъде купен.

На практика „Реал“ си назначи 
мениджър в английския смисъл на 
думата. Тази позиция е на изчезване 
дори на Острова, където почти всички 
клубове вече имат спортни или друг 
тип директори, които се занимават с 
трансферите. Но в Мадрид ще се опитат 
да я възродят.

Флорентино най-накрая се вслуша 
във феновете, погледна кошмарната 
картинка на терена и прибегна до отча-
ян ход – признаване на грешката си и 
стоплянето на отношенията със Зидан. 
Всъщност първото назначение на Зизу 
през януари 2016-а след уволнението 
на Рафа Бенитес по средата на сезона 
също не бе като някакъв гениално 
замислен ход, но се получи. Сега Перес 
се надява 

чудото да се повтори
Вече се заговори и за грандиозните 

300 милиона евро за нови попълнения 
през лятото. Килиан Мбапе, Неймар, 
Еден Азар, Н’Голо Канте, Пол Погба, 
Мауро Икарди – най-големите имена 
винаги са били свързвани с „Реал“. Но 
какво точно ще се случи, ще разберем 
през лятото. Все пак Зидан се завърна 
преди по-малко от ден.

Със сигурност с французина обра-
тно в „Реал“ ще бъде забавно. Работата 
му до края на сезона ще се изчерпа с 
подготвянето на тима за следващия и 
усилено търсене на нови футболисти. 
Мадрид загуби шансове за какъвто и да 
е трофей и вече е приел, че сезонът ще 
е „нулев“.

Ако има някой, който може да се 
справи в сегашната ситуация на „Сантя-
го Бернабеу“, това без съмнение е имен-
но Зидан. Той притежава харизмата, 
спокойствието и треньорските качества 
да „събере“ отново съблекалнята. Въ-
просът е дали ще може да изгради един 

напълно нов отбор
и да го направи отново шампионски.

Проблемите в момента са много – от 
Тибо Куртоа, та чак до Карим Бензема. 
„Реал“ се нуждае от много работа, от 
яснота около статута на играчи като 
Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, 
Гарет Бейл, Иско, Марко Асенсио и вече 
споменатия Бензема.

Марсело е на вратата на път към 
„Ювентус“, Кроос и Модрич играят под 
нивото си, Иско и Асенсио почти не 
играят, а 

по времето на Зидан 
блестяха 

Бейл не е голям почитател на фран-
цузина, като обратното също може да 
бъде казано (спомнете си интервюто му 
на терена след победата над „Ливърпул“ 
във финала на Шампионската лига), 
Бензема вкарва просто защото няма 
кой друг да го прави.

Но ако знаем нещо, със сигурност за 
Зидан, то е, че той не се свени да взема 
трудните решения, когато обстоятел-
ствата го изискват. Затова и бе върнат.

Не се изненадвайте, ако „Реал“ смачка 

всичко по пътя си и вземе мачовете си 
до края на сезона. „Белите“ ще играят 
освободено, а и в календара си нямат 
нито един сериозен съперник. Истин-
ската работа обаче ще започне през 

лятото. И едва след това ще можем да 
преценяваме дали Флорентино, Зидан 
и всички евентуални напуснали и но-
водошли в „Реал Мадрид“ са направили 
правилния избор или не.

Мистерията около странните 
ходове на французина се разбулва
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

Водоравно: Нашата родина. Вел. Лай.  Лонжи. Наиби. Тим. Таити. Чертог. Габе. 
Дение. Шила. Тиранти. Сбруи. Ат. Релса. Свине. Основа. Ореол. Нар. Ток. Коран. 
Яндзъ. Роб. Мирти. Имарет. Гега. Хисар. Бюра. Соларии. Акино. Ил. Малта. Есери. 
Пирели. Нарин. Кри. Нен. Цифра. Орион. Хит. Лизат. Цвекло. Сума. Псета. Кекс. Ша-
шарми. Каное. Цветя Софти. Бовоар. Свеви. Гну. Тал. Колов. Стрик. Балами. Анали-
тика.

Отвесно: Талиги. Сто години самота. Шамар. Нобел. Ретуш. Вал. Чай. Барок. 
Гамен. Мацола. Тенев. Марал. Ларва. Кала. Тлаки. Илици. Мерки. Роидис. Орхит. 
Изпит. Конте. Аорти. Анфас. Ясла. Джинс. Раиса. Артек. Вон. Шии. Ибсен. Акера. 
Тасева. Черво. Ириси. Цанов. Нане. Уилям. Ненов. Офиси. Аршин. Набор. Рекет. ТТ. 
Свити. Ендрю. Икике. Игри. Ебола. Азери. Ролки. Ник. Алигаторът албинос. Кука.

� � ☺
- Госпожице, когато се усмихвате, у 

мен се появява голямо желание да ви 
поканя при мен!

- Аууу... голям Дон Жуан сте вие...
- Какво говорите? Зъболекар съм...

� � ☺
На Мимето толкова й хареса у Киро, 

че на тръгване от тях метна една монета 
във ваната!

� � ☺
Курс по съблазняване на мъже.
- Скъпи дами, днес ще поговорим за 

дантеленото бельо.
- А ако нямаме пари за дантелено 

бельо?
- Тогава вземаме обикновено, сгъ-

ваме го на пет и си спомняме как като 
деца изрязвахме снежинки от хартия.

� � ☺
- Господине, ама вие какво искате от 

мене?
- Госпожо, нищо не искам от вас.
- Чудесно, тогава да минем към моите 

желания!

� � ☺
Разговор:
- Браточка, дай акъл как да я вкарам 

в леглото!
- Лайкни й всички снимки.
- Направих го - не помага...
- Еее, тогава не знам, копеле... Тая е 

нек’ва луда.

� � ☺
- Скъпа, аз искам само твоето сърце!
- Да ги нямаме такива, аз се съблякох 

вече!

� � ☺
Свалка:
- Извинявай, красавице, но мисля, че 

сме в една посока.
- Едва ли, аз не отивам на майната си!

� � ☺
„Компотът е ферментирал!“ - помисли 

си бабата, след като дядото, хълцайки, 
я попита:

- Кукло, имаш ли някакви планове за 
довечера?

� � ☺
Две съквартирантки на двойна среща 

вечерят с двама готини пичове. Едната 
изяжда половин салата и казва:

- Ох, направо преядох!
Другата:
- Ми, ще преядеш ми, що изяде 4 

филии с лютеница в квартирата?

� � ☺
Тя:
- Знаеш ли какво искам?
Той:
- Знам, всичко!
Тя:
- Това първо...

� � ☺

Във влака мъж втренчено гледа 
девойката срещу него, която чете книга. 
След време тя оставя книгата и се обръ-
ща към него:

– Престанете да ме гледате с тия 
женени очи!

� � ☺
Бижутериен магазин.
- Този пръстен с брилянта, вземам го. 

В кутийка го сложете. А сега в още една 
кутийка.

- Сигурен ли сте? Във втора кутийка?
- Да! А сега и в тази. И в тази също! А 

и в тази голямата, синята... И ако има – в 
още една по-голяма...

След още време:
- И в още някаква по-голяма! А сега 

хубаво с тиксо омотайте около кутията.
- Това е подарък за приятелката ви? 

Няма ли да се обиди?
- Нищо, нищо! Тя две години не ми 

пускаше.

� � ☺
Мъжки пост:
- Била ме обичала и ме сложила в 

сърцето си... И там като се събрахме 
една компания... Голяма навалица, бе!

� � ☺
- Госпожице, някой казвал ли ви е 

колко сте хубава?
- Не.
- Ейййй, много честни, бе!

� � ☺
– Разбрах за твоя любовник!
– Това не е вярно, скъпи! Лъжат!
– Млъкни! Разбрах за бизнеса му и 

какви доходи има. Затова искам да те 
попитам – имаш ли съвест, че от мен 
искаш тези толкова скъпи обувки!

� � ☺

- Какви са ми шансо-
вете при теб?

- Пропуснати!

� � ☺
- Вече петнадесет години 

сме женени. В началото така я 
прегръщах и целувах, че ме беше 
страх да не я задуша.

- А сега?
- Сега точно натам вървят нещата.

� � ☺
И той ми вика:
- Гледа ми се някакъв романтичен 

филм с тебе!
Мисля си: „Няма шанс... аз в роман-

тични филми не съм се снимала...”

� � ☺
- Гледах в хороскопа, идеални сме 

един за друг!
- А в огледалото, гледа ли?

� � ☺
Говорят си две приятелки:
- Е, как вървят нещата с Пешо?
- О! Супер! Събуди в мен жената!!!
- Да, бе, като му знам будилника!

� � ☺
- Без очила си прекрасна, скъпа!
- Но аз не нося очила.
- Аз нося...

� � ☺
Днес имаше една сладурана пред мен 

в метрото. Гледам, пуши електрон-
на цигара... Та ми е тъпо да питам за 
огънче и викам:

- Извинявай да имаш зарядно за 
„Самсунг“?!

� � ☺
Мездренска романтика:
- Тва цвеке видиш ли го?
- Епа вида го!
- За тебе е, връи си го откини!!!

� � ☺
Между китайци:
- Обичам пинг-понг!
- Долу ръцете от сестра ми!

� � ☺
Жените през XVI век:
- Защо не ми отговаряш на гълъ-

бите?!?

� � ☺

Колега сваля колежка.
- Колежке, искаш ли да те повозя на 

голяма машина с мощен двигател?
- Да...
- Тогава да побързаме и да хванем 

автобуса...

� � ☺
- Скъпа, за теб бих отишъл на края на 

света!
- Кога тръгваш?!

� � ☺
- Тая новата ти не е ли много стара...
- Тя и Витоша е стара, ама си я кате-

рят!

� � ☺
Казват, че данъците трябва да се 

плащат с усмивка – пробвах, не става. 
Искат кеш!

� � ☺
Звъни свекървата на снахата:
- Как е синът ми?
- Ами как – все така пие, не се 

прибира, снощи ни наби с детето и ни 
изгони....

- Ох, добре че не е болен!

� � ☺
Парите не растели по дърветата – 

тогава защо изникват все нови и нови 
банкови клонове?!

� � ☺
- Мамо, ние как сме се появили на 

света?
- Бог ни е създал.
- А тате каза, сме произлезли от май-

муните...
- Е, аз ти казвам за моите роднини, 

татко ти за своите...

� � ☺
- Скъпи, без бельо съм....
- Потрай до заплата – ще купим!

� � ☺
- Коя беше първата дума на детето?
- Автомобилна газова уредба!
- Е как така?!?
- АГУ!

� � ☺

– Как да те по-

зная?
– Ми като видиш 

един и си кажеш 

„дано да не е тоя“ 

– аз съм...

Виц в снимка

ВОДОРАВНО: Папагали. Абаноси. Рур. Минск. Пункт. Климат. Килим. Ом. Топ. Ирасу. 
Уредби. Фиск. Кикот. Ярач. Сатъри. Калъп. Орн. Лонжи. Бронз. Диез. Ге- мии. Родос. 
Кашон. Дякон. БТ. КПД. Плисе. Идиом. Синод. Татри. Тел. Пикар. Талии. Сена. Разедини-
тел. Ложи. Ара. Олово. Тандем. Лакти. Ир. Кек. Екипи. Рокада. Ревю. Наско. Анит. Натура. 
Ятрус. Тао. Йемен. Илачи. Бияч. Фитил. Гуляи. Икономи. Ана- лизи. 

ОТВЕСНО: Саркофази. Психотерапии. Пулпит. Екдик. Жакет. Як. Кари. Сълза. На- рин. 
Вуйчо. Микро. Шпора. Деюре. Шамар. Инголд. Заек. Амфо. Литак. Жени. Тер- мин. ЕИМ. 
Фин. Сиким. Стада. Паянти. Скука. Идеали. Лист. Баки. Олбия. Тинка. Крила. Лутър. 
Кирии. Кроул. Тапир. Породи. Тото. Сага. Нумея. Нони. Селика. Чул. ООН. Дрозд. Отело. 
Антили. Скобар. Обмен. Видиа. Яз. Ритмичност. Лаборатирии.
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ 999.99, Зипкод 60016, Търся
шофьор за straight(box) truck. Не се из-
исква CDL. Заплащането е като за голям 
камион. За повече информация на тел 
847-749-9161 Ако нямате все още клас
С но имате желание да карате малък ка-
мион и да извадите нужният клас, съм
готов да помогна. №16033
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извърш-
вам строителни ремонти 2248300447
№16034
! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №16035
TRUCK DRIVERS CDL
Цена US$ , Зипкод 60010, Tърсим CDL -A 
truck drivers за over the road (ОТR) и ре-
гионални курсове. Минимум 3 години 
опит, седмично заплащане до 0.65 цента 
на миля. За повече информация обадете 
се на: 773-580-4032 №16040
! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №16045
OWNER. OPER. /DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? Тел. 847-665-
9273 24/7 Диспеч * Регионална работа *
Леки товари * Fuel Discounts – до 70 цен-
та на галон №16046
!!! ШОФЬОРИ !!!
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възмож-
ност за пребиране в къщи през ден и
всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 
Dispatch; Чек всеки петък! Коректно от-

ношение! За повече информация 847-
665-9273! №16047
CDL CLASS A WANTED
Цена US$ , Зипкод 60018, Малка транс-
портна компания търси шофьор за 
dry van с hazmat. Понеделник до петък 
(weekends - home). Заплащане на миля, 
на ден или на процент. Owner operators 
welcomed ! Call now 8472583175 
№16049
NAIL TECH NEEDED
Цена US$ , Зипкод , Nail salon in Chicago 
is looking for nail technicians. For more
information, please call 773 816 2417 
№16050
LIMO DRIVERS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, B-L Group 
Inc. Limousine Service 20 years experience 
in business Looking for LIMO DRIVERS:
-Chauffeur’s License is not necessary 
-Extra monthly bonuses -Progressive 
commission system Welcome to our team 
Phone: 773-269-0260 №16027
CDL- LOCAL DRIVER 
Цена US$ , Зипкод , CDL- A local driver 
needed for dedicated run at FedEx
Ground. Running Monday- Friday Same 
destination every day Great pay, flat rate,
paid vacation safety bonus Loads are 
ready to go no waiting No touch freight
loading or unloading For more info call: 
815**919*9194 №16029
CDL DRIVER WANTED
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Tърсим 
CDL шофьор за работа от понеделник до 
петък. Малко мили, добро заплащане от
$1500 на седмица, Volvo автоматик. Оба-
дете се на Вера 708 953 9035 №16031
DISPATCHER WANTED
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Bulgarian 
transportation company is looking for a 
dispatcher with 2+ years of experience.
We offer • Competitive compensation 
- Base salary plus a percentage, Health 
insurance, 401(k), Paid vacation, Various 
opportunities to earn bonuses & awesome 
rewards Job Type: Full-time. Tel.: 224 436
1033 №16002
CDL DRIVER 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, We are
looking for CDL Driver for over the
road. Great Pay, Safety Bonuses, friendly 
dispatch. 2500-3000 miles per week, $0.60 
per Mile Brand new 2020 Cascadias with 
APU Inverter and fridg. If you are interested
call 773-387-3497 Yuli We speak Bulgarian. 
№16007
ТЪРСИМ СЕРВИТЬОРКИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим 
Сервитьорки за събота и неделя. Може 
и без опит-Тел.773-470-5589 №16008

ТЪРСЯ ВОДОПРОВОДЧИК
Цена US$ , Зипкод 60131, Набираме 
водопроводчици с опит. Необхо-
димо е да разполагат със собствен 
транспорт и инструменти. Англий-
ски не е необходим. Заплащане спо-
ред опита. Позицията е за фук тайм. 
Резюмета може да изпращате на 
имейл: plumbing.experts.com. Тел за 
инфо: 2245956170  №15933

ВОДОПРОВОДЧИК
Цена US$ 0.00, Зипкод 60660, Търся да 
назнача помощник водопроводчик за 
ремонтни работи. Добро заплащане и
възможност за професионално разви-
тие (apprentice program available). Жела-
ние за работа е задължително. 312-560-
0493 Христо. №16009
LEASE TO PURCHASE
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания намираща се в Wood Dale, IL 
предлага нова LEASE TO PURCHASE про-
грама за шофьори. NO MONEY DOWN. 
NO CREDIT CHECK. Ако желаете да имате 
собствен бизнес, да притежавате собст-
вен камион, моля свържете се с нас на 
630-948-4547 х.601 №15959
FEDEX DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60062, Fedex Home 
delivery набира шофьори за терминали 
в Carol Stream и Wheeling. Part time and 
Full time позиции. Изисква се обикнове-
на шофьорска книжка и желание за ра-
бота. Заплащането започва от $16 на час. 
За повече информация (312)375-3770 
Стефан, или (773) 988-6905 №15925
LIMO DRIVERS 
Цена US$ , Зипкод 60008, Looking for 
limo drivers. All candidates should live 
near O’Hare Airport or Arlington Heights 
7733197024 №16014
PARTS / ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз 
за камиони и трейлъри намиращ се в 

West Chicago,IL търси да назначи PARTS 
/ ACCOUNTING на пълен работен ден.
За повече информация се обадете на
773.600.3992. 7736003992 №15993
TЪРСЯ CDL ШОФЬОРИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим шо-
фьори с 2г. опит за full или part time job.
Нови камиони Freightliner Cascadia 2018 
автоматик,нови dry van trailers. Старт 
заплаштане 0.65-0.70цента на миля.Ми-
нимум 3 работни дни за part time шо-
фьорите.За повече информация моля
обадете се и оставете съобщение на 
708-717-3132. №16020

DISPATCHER NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60160, VV Logistics 
Solutions is looking for an OTR Dispatcher. 
You must have a recent dispatch 
experience. Emphasis on fleet productivity, 
communication, negotiation skills, driver 
motivation/retention. Please call 708-
223-0552 for more information, or for 
immediate consideration send resume & 
salary requirements to roxanne@vvlsinc.
com. 7082230552  №16001 

CDL-DRIVER WANTED 
Цена US$ , Зипкод 60068, CDL class A 
driver,коректност, добро заплащане 
и добро отношение,всеки weekend 
в къщи. Директ депозит всеки петък 
2244270455 №15987
МЕСТЕН ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Шофьор за 
доставки и взимане на товари от Чика-
го и предградия с 26 фитов камион. Ра-
ботата е в радиус 50 мили от Франклин 
парк. $1000/седмица. Изисквания: Class 
C DL,1г опит, зелена карта или амери-
кански паспорт. Работа от понеделник 
до петък, събота и неделя-почивка. 
6093568261 №15989
DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз 
за камиони и трейлъри намиращ се 
в West Chicago,IL търси да назначи 
DIESEL MECHANIC на пълен работен ден.
За повече информация се обадете на
773.600.3992. 7736003992 №15994
ТЪРСИМ CЕРВИТЬОРИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Набраме 
сервитьори за ресторанд и банкетна 
зала в Schiller Park близо до O`Hare. Раз-
положени сме в Four Points Sheraton 
Hotel и предлагаме работни позиции на
full-time и part-time. За повече инфор-
мация моля обадете се на Мариела 847-
671-4230 8476714230 №15996
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van. Без
нарушения и с опит. Най-добро запла-
щане- стопове,мили, чакане. Каране по
договаряне! 7734128280 №15999
HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$, Зипкод 60010, Trucking 
company is hiring Truck Drivers for OTR 
New 2019 Volvo and 2020 Kenworth 
trucks available and 2019 Dry vans Min 
3 years experience OTR for more info call
773-580-4032 №1566
МЕХАНИК НА КАМИОНИ
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания в Wood Dale, IL със собствен 
сервиз, търси да назначи МЕХАНИК НА 
КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ на пълен рабо-
тен ден. Опит не е необходим, но е пре-
поръчителен. За повече информация

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Hoffman Estates
Morton Grove
Mount Prospect
Niles
Norridge
Palatine
Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
Skokie
Westmont
Wheeling

Wood Dale
ATLANTA, GA
ATLANTIC CITY, NJ
BOSTON, MA
DENVER, CO
LAS VEGAS, NV
MYRTLE BEACH, SC
NEW YORK, NY
PHILADELPHIA, PA
PHOENIX, AZ
SAN DIEGO, CA
SТ. PAUL, MN
TAMPA, Fl

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви ир ц р
административни сградид р р д
и здравни кабинетидр

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис, 
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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моля обадете се на 630-948-4547 х.601 
6309484547 №15958
LEASE TO PURCHASE
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания намираща се в Wood Dale, IL 
предлага нова LEASE TO PURCHASE про-
грама за шофьори. NO MONEY DOWN.
NO CREDIT CHECK. Ако желаете да имате 
собствен бизнес, да притежавате собст-
вен камион, моля свържете се с нас на
630-948-4547 х.601.№15959
ТЪРСЯ CDL
Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шофьор
CDL за стеди до Канзас или pick up - 
delivery all over the road. Добро заплаща-
не. Тел. 847 224 5462 №15939
CDL DRIVER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся шо-
фьор с Хазмат за Freightliner 2019,запла-
щат се всички мили и екстра стопс.Мин 
опит 2 години. Телефон за контакт: 773-
996-0940 №15902

Sales- make 3K/week
Цена US$ , Зипкод 60527, Top producers 
make over 150k/year. We are a restoration 
company looking for motivated person to 
assist homeowners with storm restoration 
process. No limit of income!!! Earn 
commission up to 15% of gross sales. 
Company Vehicle and Fuel Card for top 
producers. Please call at 630-463-2729.  
№15947

МЕХАНИК НА КАМИОНИ
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания в Wood Dale, IL със собствен 
сервиз, търси да назначи МЕХАНИК НА 
КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ на пълен рабо-
тен ден. Опит не е необходим, но е пре-
поръчителен. За повече информация
моля обадете се на 630-948-4547 х.601 
№15958
CAREGIVERS
Цена US$ , Зипкод 60016, търся бол-
ногледачи, жена или мъж за деца с 
disabilitIes. Има възмносност за работа 
в: Skokie, Lockport, Naperville, Arlington
Heights. Изисква се легален статут и 
превоз до работното място. Part time. За-
плащане от $13-15 на час. 630-442-4997.
Започване веднага №15928

HAIR STAYLIST
Цена US$ , Зипкод 60089, Hair Clue 
Salon в Бъфало Гроув, търси да на-
еме фризьор на пълно или непълно 
работно време. Плащаме на час + 
комисионна. Супер локация с много 
walk-ins клиенти. 779 s Buffalo Grove 
Rd, Buffalo Grove, IL 60089. Тел за 
инфо: 847-845-7776  №15934

LOCAL DRIVER
Цена US$ , Зипкод , Търси се Part Time 
шофьор за local, за клиенти с disabilities.
Работата е по appointments в Чикаго 
и предградията. Изискват се легални 
документи и собствен автомобил или
миниван. Обадете се на 630-442-4997.
Започване веднага №15929
DEDICATED RUNS !CDL-A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, 
Transportation company is hiring Class 
A CDL drivers for regional dedicated 
runs. Terminal location is in Gary, IN ( 35 
min from Chicago) Available 5-6 days 
dedicated runs. Same place everyday.
Home daily! Average weekly check $1400 
Please contact: 773-398-7136 №15785

CDL-A
Цена US$ , Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира шофьори CDL-
class A с чист драйвинг рекърд, за 
постоянни курсове заплащане 300 
$ на ден или 60 cents/per mile. За ин-
формация и контакти : 7736036413  
   №15926 

OTR DRIVERS NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60005, Търся шофьори 
за Single и Team за Dry Van камион със 
или без hazmat endorsement. Заплащат
се пълни и празни мили, flexible график.
Камиони 2015 и 2019 Volvo автоматик. 
Direct depozit. За повече информация 
обадете се на: 4147024349 №15930
OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 30518, Looking for 
Owner Operators only. Clean driving 
record. All 48 states. Direct deposit every 
Friday. For details call
 4045132422 №15916
CDL DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60525, looking for a
CDL driver for west coast runs
 call for details 7083722576 №15919
CLASS C DRIVER P/T 
Цена US$, Зипкод 60070, PART-TIME Class 
C needed for straight/box truck (no CDL 
required) to help with FedEx package 
deliveries. For more information call 702-
215-9196 №15894
БОЯДЖИЙ
Цена US$, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №15844

HOTSHOT DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 61364, Hotshot driver 
500 мили около Чикагo.
 Всеки петък в къщи. Клас С, медицинско 
и smart cell phone са необходими, 
ога да помогна с обучение. Заплащане 
по договаряне. Телефон 815 694 6145 
Георги. 7738992728 №15921 

CDL DRIVER
Цена US$, Зипкод 60631, Предлагам 
работа за pick up/Delivery Volvo 2016 
Automatic, Постоянна работа, средно
3000 на седмица. Заплащане. 60 цента 
Телефон 757-338-6477 №15750
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа. За повече ин-
формация търсете Зори (224)659-2356. 
№15791
ЧИСТАЧКИ
Цена US$, Зипкод 60714, Предлагам 
работа в удобни за вас дни и часови
рамки на жени за почистване на къщи, 
апартаменти и други проекти. Необхо-
дим е собствен транспорт и разбираем
английски. 8474476121  №15801
ТЪРСЯ ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, С чист ре-
корд и опит. Над 80К годишно. Каране- 
по договаряне. Повече от 16 години в 
бизнеса. 7734128280 №15823
CLASS C DRIVER NEEDE
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Class 
C only driver needed. For a straight/
box truck. No CDL required. For more 
information please call 312-730-8025  
№15832
ДИСПЕЧЪР
Цена US$, Зипкод, Имаме свободна по-
зиция за диспечър. За контакт 312-789-
4605  №15851
ТЪРСИМ ШОФЬОР
Цена US$ 0.50, Зипкод 60527, Малка
транспортна компания търси шофьор 
за 2015 Волво със 2018 сухо ремарке. 0, 
50 цента на миля, платени всички 
мили, прибиране всяка седмица. 1099 
плащане. За повече информация оба-
дете се на 630-755-3315. Благодаря.  
№15857
DELIVERY DRIVERS
Цена US$ 17.00, Зипкод 60188, Търсим 
шофьор-доставчик за FedEx с любител-
ска книжка. Заплащане: $17-$20 на час.
Фирмата осигурява камион, гориво и
униформa. За контакти: 702-215-9196  
№1588

  
COAST TO COAST

HOUSEKEEPERS $10 PA
Цена US$ 10.00, Зипкод 171110, We 
need next independent contractors in 

Harrisburg, Pennsylvania Housekeepers/
housemen 3039748716 №15815
НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ
Цена US$, Зипкод 60016, Малка ком-
пания набира шофьори за HOOK 
AND DROP. Терминал до терминал от 
Мidwest за West Coast и обратно. Из-
исква се Double и Triple. Нови камиони 
и луди пари !!! За повече инфо 773 747 
0875  №15854

SOMEWHERE ELSE
2019 REEFERS 4 RENT
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019 
ThermoKing Precedent S700 Reefers 
For Rent. $450.00/weekly. For more 
information, please call 630-566-8606. 
№15990
2019 REEFERS 4 RENT
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019 
ThermoKing Precedent S700 Reefers 
For Rent. $450.00/weekly. For more 
information, please call 630-566-8606. 
6305668606 №15990

РАБОТАРАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
DELIVERY DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60016, Търся ра-
бота като delivery driver/без fedex/ 
или куриер.Имам 9 години опит като 
taxi driver и познавам добре Чикаго 
ерия.2242230676/4p-8p/ №16028
LIVE-IN ELDERLY HELP
Цена US$ 0.00, Зипкод 60061, Experienced 
Female Helper for Elderly person for LIVE-
IN 6-7 days week- will cook meals, laundry,
beds, and light cleaning. No driving / No 
heavy Lifting /NO agency, just private
families please. NW Suburbs preferred - 
Call 224-800-2683 №16010
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
 Цена US$ , Зипкод 60193, Търся ра-
бота като детегледачка на едно дете. 
7088900577 7088900577 №16000
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60005, Търся да гле-
дам дете в моя дом, почасово или це-
лодневно. Живея в Arlington Heights, IL.
Предлагам домашно приготвена храна, 
ежедневни разходки и занимания. При 
нужда и интерес моля позвънете на 
тел. 224 253 9524.  №15787
CAREGIVER
Цена US$, Зипкод 60056, Търся работа 
като CAREGIVER, мога да Ви замествам 
през Вашата отпуска или почивни дни. 
Имам опит и препоръки. Намирам се в 
Mount Prospect. Тел. за връзка 224-425-
6746.  №15863
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца в 
моят дом в River Grove. Предлагам до-
машна вкусна храна,занимания и следо-
беден сън.Информация на телефон
 7739712024  №15886

ИМОТИИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
CONDO ARLINGTON HTS
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60004, 1 
bedroom kондо на последен етаж с те-
раса в добре поддържан и тих комплех 
с басейн, в близост до много магазини. 
Апартаментът е обурудван с пералня, 
сушилня и миялна машина. Всички кон-
сумативи без ток са включени в наема. 
8477042766 №16048
1 BED CUMBERLAND 
Цена US$ 1000, Зипкод 60656, 1bdr for
rent.heat and gas included. All hardwood.
new paint. Stainless steel appliances.no 
pets.5 min to o’hare. I 90 and Cumberland
ave 2246164327 №15997
1 BED CUMBERLAND 
Цена US$ 1000, Зипкод 60656, 1bdr for
rent.heat and gas included. All hardwood.
new paint. Stainless steel appliances.no 

pets.5 min to o’hare. I 90 and Cumberland
ave 2246164327 №15997
WELLNESS COMPANY
Цена US$ , Зипкод , Shop non-toxic 
and environmental safe products! Great 
for you, family and home! Opportunity 
for extra income available. Interested? 
Send email to melgimom@gmail.com 
7337446039 №15995
СЪКВАРТИРАНТКИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търся 
съквартирантка/и в много топъл апарта-
мент до удобен транспорт и голям хра-
нителен магазин 7738292329 №15962
STUDIO FOR RENT
Цена US$ 800, Зипкод 60656, Lawreance 
and Cumberland Studio for rent with
one parking space. Everything included.
Elevator building with downtown 
view,close to banks stores everything. 10 
min away from o-hare airport and blue 
line. 7734707914 №15967
СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ , Зипкод 60176, Съквартирант/
ка за двустаен в Шилер парк, наема от 
$450 + задължителен депозит, включва 
: отопление, вода топла и студена, газ, 
паркинг. ел. и интернет се плащат от-
делно. Стаята е свободна от 01Юни2019 
7737042622 №15978

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стая в Des Plaines за непушачи,
7739344547 №15927
СЪКВАРТИРАНТ/КА ТЪРС
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, ТЪРСЯ
СЪКВАРТИРАНТ ИЛИ СЪКВАРТИРАНТКА 
Самостоятелна стая с ползване на мебе-
лиран хол и голяма кухня. Гардън апар-
тамент в Schiller Park. Месечен наем 500 
долара. Тел. 224 304 6338 - Кольо.
 №15914
СТАЯ LOMBARD, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148, Стая 
под наем в къща в Lombard, IL $ 500. тел 
.6309151352  №15895
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ
Цена US$ 850.00, Зипкод 60126, Едноста-
ен апартамент в Елмхърст. Всичко вклю-
чено $850.IL-83 и Roosevelt 7735434470
№15898
СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ 560.00, Зипкод 60191, Търсим 
съквартирант за ново обзаведена и след 
ремонт 3br къща в Wood Dale. Голям 
двор и гараж за 3 коли. Тел. 5097012627 
№15876

CONDO IN SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60173, Давам под 
наем напълно обновено кондо в Шам-
бург. 2 спални, 1 1/2 чисто нови бани, 
кухня, нови подови настилки, изцяло 
пребоядисано. Близко е до ресторанти 
и до Уидфиелд мол. Училещен район - в 
топ 10. Свободно е от 1 март. $1500 на 
месец. Тел.: 773 742 5068   №15922 

СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$, Зипкод 60016, обзаве-
дена стая под наем за жена в къща
Des Plaines за контакт: 847 609-3535
№15751
FOR RENT 
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60007, 
Completely renovated 2 bedroom, 2 
bathroom apartment available for RENT 
in Buffalo Grove. Heat, water, garbage 
included in the rent. For more information 
call 773 996 8900 №15759
2 BED ELK GROVE
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 2 
bdr apartment available for RENT in 
downtown Elk Grove Village. Everything 
brand new - kitchen, bathrooms,
windows, flooring, painting etc. For more
information call 773 996 8900. №15760
СЪКВАРТИРАНТ ТЪРСЯ
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, СЪКВАР-
ТИРАНТ/СЪКВАРТИРАНТКА ТЪРСЯ за 
самостоятелна стая с ползване на хол 
и голяма кухня в Schiller Park. Garden 
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apartment. За подробности - 224 304
6338 - Кольо. 2243046338 №15812
СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400.00, Зипкод 60056, Давам
стая под наем във Mount Prospect. Тока
и водата са включени. Квартирата е
във близост до градски транспорт. 847-
845-1370 №15818
2 BED FOR RENT,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, Апар-
тамент под наем в Arlington Heights, 2 
bedroom, 2 bathroom, нови бани и килим,
всичко е включено в наема с изключение 
на електричестовот. За контакти Христо 
847-644-8952. №15880
FOR RENT- ELK GROVE,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 
Completely remodeled 2 bdr 1.1 bth in
downtown Elk Grove Village. Brand new
kitchen with stainless steel appliances
and white 42’ shaker cabinets, remodeled 
bathrooms, new flooring, paint etc. Rent
includes heat, cooking gas, water, garbade.

For more info call 773 996 8900 Sylvia 
№15881

ИМОТИИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
PRODAVA
Цена US$ , Зипкод 60074, Продава се 
апартамент с две спални, две бани в
Palatine . В комплекса има басеин, тенис 
корт и е близо до парк. Има подземен 
гараж. За повече информация: 224-578-

1585. №16026
4 BED FOR SALE
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007, 
Completely remodeled 4bdr 2bth single 
family house in Elk Grove Village available 
for Sale. Everything brand new - roof,
siding, windows, electrical, plumbing, 
kitchen, bathrooms, flooring, painting etc. 
For more information call 773 996 8900 

Sylvia №15761
HOUSE FOR SALE 
Цена US$ 269,900.00, Зипкод 60007, 
5 bedroom 2 bathroom completely 
renovated single family house for sale 
in Streamwood. Everything brand new.

For more information call 773 996 8900. 
№15762
FOR SALE- ELK GROVE,
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007, 
Fully remodeled 4bdr, 2bth in desirable 
Elk Grove Village. Brand new everything
- roof, siding, windows, concrete patio, 
bathrooms, kitchen, flooring, paint etc. For 
more information call 773 996 8900 Sylvia.

 №15882
SOMEWHERE ELSE

ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Цена US$ 0.00, Зипкод, Екоимоти пред-
лага за продажба 3-стаен апартамент в 
кв. Лозенец на бул. Свети Наум, с площ
85кв. м. Състои се от отделна кухня, 
просторен хол, две спални, баня с тоа-
летна. Цена: 170 000 Euro. Тел. за контакт:

+359897463810-Георгиева 0893669881 
№15776
АПАРТ ВАРНА Ш ЦЕНТЪР
Цена US$ 80,000.00, Зипкод 60171, Про-
давам нов апартамент вав Варна, Широк 
център - ъгъла на Братя Миладинови и
Ангел Кънчев.Обадете се за повече ин-
формация и снимки 7083696618 Цвето. 

7083696618 №15981

ИМОТИ 
Купувам

Chicago + suburbs
ТОЧКИ ОТ PILOT
Цена US$, Зипкод 60630, Кеш за точки от 
Pilot. При интерес изпратете съобщение 

на 773-837-3656. №15825

SOMEWHERE ELSE
КУПУВАМ ИМОТИ В BG
Цена US$, Зипкод, Екоимоти търси да 
закупи за свои клиенти апартаменти и

магазини в София. 0893669881 №15771

УСЛУГИ 

Предлагам

Chicago + suburbs

ВИК УСЛУГИ

Цена US$ , Зипкод 60707, Предлага ВиК 
услуги. Ново строителство или ремонт 
на ВиК иснталации. Смяна на бойлер, 
монтаж на перални и миялни машини,
ремонт на мивки, душ или вана, монтаж 
и ремонт на тоалетна чиния и казанче, 
ремонт на всякакъв вид течове. Обадете

се на 224-558-7530 №16041

ПЛОЧКИ И КУХНИ 

Цена US$ , Зипкод 60012, Плочки,кухни и 
други. Изцяло застрахован ! 2247071112 

№16044

EDUCATION

Цена US$ , Зипкод 60004, Sandra Rossi 
Education набира желаещи за обучение 
във следните дисциплини: Cosmetology, 
Massage, Manicures. Предлагаме също 
и continues Education classes За пове-
че информация обадете се на телефон 
8479621061 Говорим Англйски, Българ-

ски и Полски 8477490392 №16021

WE BUILD WEBSITES

Цена US$ , Зипкод , Изработка на уеб-
сайт за всякакъв вид бизнес. Стартова 
цена $995. Готов само за 2 седмици! За 
повече информация може да ни пише-
те на имейл: alleasyfreelance@gmail.com 
или да посетите нашия уебсайт www.all-

easy.com 7738916957 №15988

LIFE INSURANCE

Цена US$ , Зипкод 60181, Life insurance 
! Term Life, Permanent Life, Whole Life, 
Annuity. We present carriers AIG, NLG, 
ANICO, Mutual of Omaha, Fidelity and 
Guaranty. For free quotes: 224-423-
5654. Email:lubo.phpagent@gmail.
com Address:1s450Summit Ave, Suite 
230,Oakbrook Terrace, Illinois 60181 

№16006

РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА

Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на 
всички видове Перални, Сушилни, Съ-
домиални, Хладилници, Фризери, Гот-
варски и Микровълнови Печки. Търсете 

Свилен 847-962-0242 №16015

ГЛЕДАМ ДЕЦА

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целоднев-
но и почасово гледам дечица в дома си 
в Elk Grove Village .Предлагам домашно
приготвена храна ,ежедневни разходки 
и занимания.За повече индормация на 

тел:2244253371 2247899296 №15982

МАНИКЮР

Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Иска-
те ли нещо красиво и свежо да сгрява 
погледа ви по всяко време ?! Напра-
вете си прекрасен маникюр!!!Гел,гел-
лак,изграждане и подарък -ръчно рису-
вана декорация.За да запазите своя час 
обадете се на 224- 423- 4245 Миглена 

2244234245 №15985

WE BUILD WEBSITES

Цена US$ , Зипкод , Изработка на уеб-
сайт за всякакъв вид бизнес. Стартова 
цена $995. Готов само за 2 седмици! За 
повече информация може да ни пише-
те на имейл: alleasyfreelance@gmail.com 
или да посетите нашия уебсайт www.all-

easy.com 7738916957 №15988

ПОМОЩ В ДОМАКИНСТВО

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Прела-
гам помощ в домакинството. Всичко за 
което не ви остава време. Почистване, 
готвене, подреждане, гледане на деца. 
Целодневно или почасово. Имам опит. 

Тел.за връзка 7735101992. №15991

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056, Предлагам 
помощ в отглеждането на деца. Поча-
сово или целодневно.Имам богат опит.

Тел.за връзка:7735101992 7735101992 
№15992
HOME DAYCARE
Цена US$ , Зипкод 60016, Гледам деца в 
районите на Des Plaines и Mt. Prospect. 
Предлагаме домашна храна, игри и 
щастлива и спокойна обстановка, раз-
ходки и игри навън. Целодневни и поча-
сови грижи. За информация на тел. 847-

744-4870. 8476121822 №15938
DISPATCHER TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatcher Training 
www.smarttrucking.us 331-551-8787

New Dispatcher Training Starts March 
№15952
IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatcher Training Center
www.smarttrucking.us 331-551-8787
Three Hour IFTA Calculation Class - April 6

at 10.00 AM №15953
SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatcher Training Center 
www.smarttrucking.us 331-551-8787 New 
Safety Manager Training Starts March 15 

3315518787 №15954
УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Зипкод 60016, Разнообразна украса за 
партита, включваща обличане и декора-
ция на столове и маси, арки и фигури с
балони, декорация и фон с воали и ръч-
но изработени аксесоари като харти-
ени цветя, украса за сладък бар, и още 
др. Услугите ни са съобразени с вашите 
идеи и бюджет, за да направят празника 

ви незабравим! 2244339749 №15845
МАНИКЮР,
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли
нещо да зарадва погледа ви в това студе-
но и мрачно време?Направете си красив
и свеж маникюр! Гел,гел лак,изграждане. 
Подарък- ръчно рисувани декорации!!! 
За да запазите своя час обадете се на те-

лефон 224 423 4245-Миглена №15879

КОНТЕЙНЕР ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$, Зипкод, Контейнер до Бълга-
рия 6308431326   №15840

ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ
Цена US$, Зипкод 60018, Изкупувам ста-
ри или счупени коли. С title или без. 

3128239386 №15817

НЮ ЙОРК
МЕЗОТЕРАПИЯ
Цена US$ 25.00, Зипкод 1505, Безиглена
мезотерапия с ХИАЛУРОНОВ СЕРУМ! Дава 
невероятна хидратация, свежест, блясък, 
лифтинг и активира регенерационните ме-
ханизми на кожата. За повече информация 
https://prettylab.bg/beziglena-mezoterapiya-
s-hialuronova-kiselina. Заповядайте в са-
лон Pretty Lab (София, ул. Оборище №86) ! 

+359885108502 №15835
МАНИКЮР В PRETTY LAB
Цена US$ 0.01, Зипкод 1505, По случай 
настъпващата Пролет, салон за красота 
Pretty Lab https://prettylab.bg ще зарад-
ва една от Вас с БЕЗПЛАТНА процедура
МАНИКЮР! За да участвате в томболата 
вижте условия на страницата на Pretty
Lab във Facebook. Печелившия, ще бъде 
определен с теглене на жребий на слу-
чаен принцип на 1.04.19 +359885108502 

№16043
ДЕТСКА ГРАДИНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089-2806, Дет-тт
ска градина в Buffalo Grove, домашен уют,
балканска храна, много веселие и игри!

7736036837 №15858
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$, Зипкод 60056, Гледам деца, имам 
опит и препоръки. Намирам се в Mount

Prospect. Телефон за връзка 224-425-6746 
№15862

УСЛУГИ
Търся

Chicago + suburbs
ПОСТАВЯНЕ НА ОГРАДИ
Цена US$, Зипкод 60707, Търся ком-
пания, която се занимава с поставяне
на огради. Имайл:fikikar@yahoo.com 

7087763357 №15924
VIDEO TRANSFER - ANA
Цена US$ , Зипкод 60148, Запазете ваши-
те стари ленти като ги направите диги-
тални преди на станат неизползваеми.
Презапис от VHS , MiniDV видео касети 
на DVD. Трансфер на негативни фил-
ми в дигитални снимки. 630-456-1366 

6304561366 №15976

SOMEWHERE ELSE
ФОТОЕПИЛАЦИЯ 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, ПРО-
МОЦИЯ! ФОТОЕПИЛАЦИЯ ИНТИМ + 
ПОДМИШНИЦИ само за 48лв. вмес-
то 80лв.! Повече информация може-
те да получите на тел. 0885 108502 
(салон Pretty Lab ул.Оборище №86 до
МОЛ СЕРДИКА) и https://prettylab.bg/
fotoepilacia . Промоцията е валидна до 
31.03.2019 г. с предварително запис-

ване на час. +359885108502 №15968

ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs

ЗАПАЗЕНА КОЛА 2500$.
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60007, 2004 
г. Шевролет седан, на 99 900мили.
Всичко по колата работи перфектно, 
автопилот,нови гуми,нов акумулатор и
др.. при интерес снимки мога да пратя

на имейл. Тел 6302548374 №16038
TRUCKS FOR SALE
Цена US$ , Зипкод 60010, Продавам два 
камиона 2013 Freightliner Cascadia DD15 
и 10 speed with Delete- NO DEF на 747 000 
miles и 790 000 miles APU and inverter Ка-
мионите са в много добро състояние и 
готови за работа. За повече информация 

773-580-4032 №16039
2014 FREIGHTLINER
Цена US$ 41,000.00, Зипкод 60008, 2014 
Freightliner Cascadia DD15 * 10 скорос-
ти * 455 к.с. * 489000 мили * NO DEF 

2248179393 №16042
NO ELD
Цена US$ 35,000.00, Зипкод 60515, Volvo 
VNL770 в много добро състояние над 
50000$ инвестирани за послените 9 
месеца, двигател D12 на около 695000 
мили оригинални. Може и на изплащане 

7735400101 №16011
ПРОДАВАМ
Цена US$ 33,000.00, Зипкод 60008, Про-
давам VOLVO VNL 630, 2013г. 675000.Из-
чистен DPF. За повече информация 224

595 0257 2245950257 №15984
МС/USDOT НОМЕР 
Цена US$ , Зипкод 60005, Продавам МС 
номер ( Authority ) / тръкинг компания 
на 8 години , чист перфектен рейтинг 
на работеща компания !!!! Възможност
да влезете в тръкинг бизнеса и буквате 
товари с най-добрите брокери в бран-

ша моментално ! 224-999-2750 Николай

№15960
VOLVO TRUCK
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Волво 
2013 автоматик перфектно всичко сме-
нено сьединител, скоростна кутия,
инжетрори,радиатор.Възможност и на

изплащане 2243882400 №15942
DRY VAN UTILITY,
Цена US$ 26000, Зипкод 60007, 2018

Utility 2243882400 №15950
ДРУГИ

Chicago + suburbs
ЕРУСАЛИМ - ЕКСКУРЗИЯ 
Цена US$ 550.00, Зипкод 60074, ЕРУСАЛИМ 
ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 04. 2019. ТРЪГВА СЕ 
ОТ ВАРНА. ЦЕНА НА БИЛЕТА ОТ 300-400 
лв. ВСЕКИ СИ ГО ЗАКУПУВА САМ. МОЖЕ И
ДЕРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ ЧИКАГО ДО ЕРУСА-
ЛИМ. ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИЯТА Е 550ДОЛАРА 
ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО. ХОТЕЛ, ЗАКУСКА, 
АВТОБУС, МУЗЕИ. ЗОРА АВРАМОВА 0894 61 

70 69 8474630199 №15765
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Режисьор обяви Шер за 
бездарна актриса
Режисьорът Питър Богда-

нович за пореден път се 
заяде публично с леген-
дарната Шер, която снима 

през 1985 г. във филма „Маската“. 
Той бе категоричен пред сп. Vuture, 
че звездата „не умее да играе“ и че 
е „неспособна да заснеме и една 
добра сцена“.

Богданович за пръв път се 
запознава с певицата по време 
на снимките на биографичната 
драма и оттогава неколкократно 
публично е критикувал уменията й 
на актриса и дори я е атакувал на 
личностно ниво.

„Тя спечели награда за най-добра 
актриса в Кан, защото аз я заснех 
добре. Нейните очи излъчват тол-
кова много тъга, която всъщност е 
самосъжаление, но на екран стои 
добре. Заснех повече близки кадри, 
отколкото във всеки друг филм, 

който съм правил“, коментира 
режисьорът.

През 2015 г. Питър си позволи да 

я обвини в негативно отношение по 
време на снимки и дори я нарече 
„мъжемразка“.

Япония представи пилотиран 
луноход
Японското космическо 

ведомство ДЖАКСА и 
автомобилният гигант 
„Тойота” представиха 

съвместно разработеният от тях 
пилотиран луноход за изследване 
повърхността на Луната.

Шестколесният роувър е оборуд-
ван със слънчеви панели, монтира-
ни на двете му страни и е с размери 
6 на 5,2 на 3,8 метра. Площта на въ-
трешното пространство на апарата 
възлиза на 13 квадратни метра.

Луноходът ще има пълна система 
за животообезпечаване, така че 
астронавтите ще могат да пребива-
ват без скафандри в транспортното 
средство. Акумулатор от ново поко-
ление ще му позволи да преодоля-
ва 10 хиляди километра на лунната 
повърхност без презареждане.

Гуинет Полтроу няма да се 
отказва от актьорството 
Холивудската звезда Гуи-

нет Полтроу не смята да 
се отказва от актьорската 
професия, въпреки че тя 

вече не е поглъщащата цялото й 
време страст. 

След като Полтроу оповести, 
че няма да се завърне в ролята 
на Пепър Потс в супергеройската 
поредица за приключенията на 
Железния човек, част от феновете 
й започнаха да си задават въпроса 
дали това не предвещава края на 
актьорската й кариера. 

За тяхно успокоение Гуинет Пол-
троу обясни, че макар сега цялото й 
време и внимание да са погълнати 
от лайфстайл сайта й Гуп, това не 
означава, че смята напълно да за-
гърби холивудската си кариера.

„Никога не съм казвала, че се 
оттеглям от актьорството. Дадох да 
се разбере само, че сега Гуп е моята 
голяма страст”, сподели тя.

Лейди Би отново 
на крилете на 
любовта

Лейди Би откри отново любовта. От 
известно време певицата споделя 
снимки с новия си приятел и не крие, 
че е безумно влюбена в него.

„Обичам те, любов моя!!!! Ти си любовта на 
живота ми!!!“, е написала тя под тяхна обща 
снимка, която украси „корицата“ на профила й 
във Facebook.

Бойка Щерева, както е истинското име на 
изпълнителката, е и видимо променена покрай 
новото си гадже. Тя е усмихната на всички техни 
снимки и е във перфектна форма.

„Някой ми открадна сърцето!!!!!!“, написа 
певицата на 14 февруари.

Лейди Би и 30-годишният й приятел се 
запознават в края на 2018 г. Тогава певицата е 
съсипана от загубата на баща си и намира рамо, 
на което да сподели.

От предишната си връзка ексцентричната 
изпълнителка има едно момченце. Раздялата й 
с бившия бе малко след раждането на детето.

„Надути” дънки 
спасиха германец 
в океана

Германски мореплавател се спаси 
благодарение на импровизиран пояс 
от дънки, с който се задържал на 
повърхността, след като силните вълни 

го изхвърлили през борда в океана край Нова 
Зеландия.

На 6 март Арне Мурке плавал с яхта заедно с 
брат си, когато духнал силен вятър и паднал зад 
борда. Тъй като не успял да достигне спаси-
телната жилетка, която брат му му хвърлил, 
Мурке се сетил за трик с дънки, който бил чувал 
по-рано. Той завързал крачолите на дънките си 
и ги потопил във водата, така че да се напълнят 
с въздух. След това завързал и горната част на 
панталона и по този начин си направил пояс, с 
който се задържал на повърхността.

Спасителният хеликоптер локализирал гер-
манските ветроходци след три часа и половина.
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Нора обяви, че ще 
става майка

Нора Караиванова ще става майка. В 
момента певицата е в шестия месец 
и няма търпение да прегърне детен-
цето си. Щастливата новина съобщи 

самата тя.
„Толкова ми е странно, че не може да ми изле-

зе естествено от устата да го кажа: „Бременна 
съм“, каза тя.

Изпълнителката, чиято кариера тръгна от 
музикалния формат „Mюзик айдъл“, коментира, 
че отдавна мислела за дете, а и родителите й 
настоявали да ги дари с внуче. Въпреки това 
обаче тя не планувала бременността си и се 
изненадала, когато разбрала, че е заченала.

Нора сподели, че едва в петия месец разбра-
ла, че ще става майка. Причината е, че по-рано 
имала хормонални проблеми и доста стрес, 
поради които мислела, че те са причината за 
липсващия цикъл. Когато се решила да отиде на 
преглед, докторът я зарадвал с хубавата вест.

Танцуваща 
камила на 
магистрала – хит 
във Флорида

Водещият в местния телевизионен ка-
нала WKMG-TV Мат Остин и неговото 
семейство заснеха танцуваща камила 
на магистрала в щата Флорида.

Остин отивал на църква със семейството си, 
като в автомобила пътували съпругата му Три-
ша и трите му дъщери Адисън, Лулу и Сойър. 
Изведнъж децата се разкрещели неистово, след 
като видели пред тях да се движи училищен 
автобус. От задната му част се подавал вратът 
на камила. Тя изпитвала видимо удоволствие от 
пътуването и ритмично поклащала глава, сякаш 
танцувала. Семейството веднага заснело случ-
ката и я пуснало в интернет, предизвиквайки 
истински фурор с танцуващата камила.

Лепа Брена стана баба на 
Александър
Лепа Брена стана баба за 

първи път. Новината бе 
съобщена от самата нея 
във Facebook.

Известната сръбска певица напи-
са, че снаха й Александра Прийо-
вич е родила момче. И качи снимка 
от сватбата на снаха си.

Бебето ще носи името Алексан-
дър.

„Всички сме много щастливи. 
Всеки ден го чакахме с нетърпение. 
Добре дошъл“, написа още Лепа 
Брена.

Много от феновете на изпълни-
телката й честитиха. Сред поздра-
вите имаше и такива на български. 
„Честито! Здраве, щастие и късмет! 
И на сватбата на внука си да пеят 
и играят, да бъдат всички весели 
и щастливи и целокупни“, написа 

нейна почитателка.
Младата майка Александра При-

йович също е певица. Тя е омъжена 

за доведения син на Лепа Брена 
– Филип. Той е от първия брак на 
съпруга й Бобан Живойнович.

Реликви от „Удсток ’69” 
стават музейни експонати
Бас китара и написан на 

ръка текст на песен ще бъ-
дат включени в изложба 
за музикалния фестивал 

„Удсток” в музея „Бетъл удс”.
Музеят на мястото на фести-

вала ще бъде отворен в края на 
месеца със специална изложба за 
50-ата годишнина. В нея ще бъдат 
включени също облекла, оборуд-
ване, произведения на изкуството, 
снимки. Сред най-интересните 
са бас китарата и туника на Джак 
Касиди от „Джеферсън еърплейн”, 
и текстът на Goin’ Up The Country от 
Алън Уилсън за „Кенд хийт”.

Легендарният музикален фести-
вал „Удсток” започва на 15 август 
1969 г. в Бетъл, щата Ню Йорк. 
Афиширан като „три дни мир и 
музика”, той се превръща в едно от 
знаковите събития в музикалната 

история. Над 30 изпълнители и 
групи, сред които Джими Хендрикс, 
Джанис Джоплин, „Ху”, „Грейтфул 

дет”, се изявяват пред публика от 
около 400 000 души.

Явор Бахаров: Не съм удрял жена!
„Някои медии със 

или без желание 
комбинират и пре-
увеличават факти. 

Случката е силно преувеличена 
и не отговаря на истината“ – това 
написа във Facebook Явор Бахаров 
по повод новината за задържането 
му. В началото на март той бе арес-
туван след скандал в центъра на 
София и според някои информации 
той влязъл във физически сблъсък 
с бившето си гадже.

Актьорът уточни, че нито е удрял 
жена, нито полицейски служител. 
„Това е доказан факт“, пише той.

„В навечерието на 8 март, както и 
през последните 3 години, ние сме 
заедно. Обичаме се. Обичайте се и 
вие“, завършва Бахаров. Публика-
цията му е придружена със снимка, 
на която той е с половинката си Рая 
Пеева.

Красивата актриса е споделила 
същата снимка със същия текст в 
знак на подкрепа към гаджето си.
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Роби Уилямс съсипан от 
смъртта на костенурка
Роби Уилямс и половинката 

му Айда Фийлд са грижов-
ни родители, отдадени на 
децата си – Теди (6), Чарли 

(4) и 6-месечния Коко. Момчетата 
обаче не са единствените съще-
ства, за които звездите се грижат.

Семейството гледа и костенурки, 
едната от които си отиде и това 
оставило съкрушени целия клан 
Уилямс.

Двойката открила животното 
мъртво след пътуване до имение-
то си в Лос Анджелис. Сестрата 
на костенурката пък изпаднала в 
клинична депресия след смър-
тта на своя брат. Тя отказвала да 
яде и Роби и съпругата му наели 
специалист, за да вдъхне живот на 

четириногото.
Двойката дори планирала да 

купи нова костенурка, за да повдиг-
не духа на другата.

Джъстин Бийбър призна, че 
има проблеми
Певецът Джъстин Бийбър 

притесни феновете си, 
като призна, че напо-
следък му е трудно само 

няколко седмици след като отложи 
сватбеното тържество с Хейли Бол-
дуин, за да се справи с психичните 
си проблеми.

Емоционалното съобщение на 
певеца в Instagram е придружено 
от снимка с Кание Уест и мениджъ-
ра му Скутър Браун. 

„Само искам да ви държа в тече-
ние с надежда, че се вълнувате от 
това, което преживявам. Доста ми е 
трудно” – написа Бийбър.

„Чувствам се откъснат и стра-
нен... Винаги се възстановявам, 
затова не се притеснявам, но ми 
се прииска да се обърна към вас, 
за да се молите за мен” – продъл-
жава Бийбър, който се лекува от 
депресия.

Феновете на 25-годишния певец 
веднага му изпратиха послания в 

подкрепа, пише в. „Мейл он сънди”. 
Макар и той да не се чувства добре, 

съпругата му няма нищо общо с 
проблемите му.

„Хъбъл” засне две сблъскващи 
се галактики
Милиони галактики във 

Вселената в момента 
се сблъскват. Две от 
тези галактики се 

виждат на снимка, направена от 
телескопа „Хъбъл”. 

За разлика от автомобилните 
катастрофи, сблъсъкът на астероид 
с планета или междупланетните 
сблъсъци, които са мигновени, 
сблъсъците между галактики 
продължават милиони години. Това 
предоставя достатъчно време на 
астрономите и ползваните от тях 
наземни и космически телескопи, 
за да документират този феномен.

Астрономите кръстили NGC 6052 
междугалактичния сблъсък на 
снимката, направена от „Хъбъл”. 

Двете галактики, които формират 
една цялост със странна форма, са 

кръстени NGC 6052A и NGC 6052B. 
Очертанията на всяка от тях скоро 
няма да се различават, а това 

свидетелства, че NGC 6052A и NGC 
6052B са в последните етапи от 
сливането си.

Следствието 
потвърди, че Кийт 
Флинт се е самоубил

Британски следователи потвърдиха, че 
вокалистът на Prodigy Кийт Флинт се е 
самоубил. 

Следователи в графство Есекс пояс-
ниха, че полицията отишла на място и смъртта 
била потвърдена, като нямало никакви съмне-
ния за убийство.

Вследствие на извършената на 7 март аутоп-
сия било констатирано, че Флинт се е обесил. 
Резултатите от психологичната експертиза ще 
бъдат представени по-късно.

Безжизненото тяло на 49-годишния Флинт бе 
открито преди седмица в дома му. Същия ден 
основателят и член на Prodigy Лиъм Хаулет опо-
вести, че Кийт е сложил сам край на дните си.

Британската група Prodigy е основана през 
1990 година. Първата песен на Флинт като 
вокалист на „Продижди” беше Firestarter от 1996 
година. 

Приятели поче-
тоха Ласкин на 
рождения му ден

На 10 март Иван Ласкин щеше да 
навърши 49 години. По този повод 
близки и приятели на актьора се 
събраха, за да почетат паметта му.

„Рожденият ден на рано напусналия ни 
актьор Иван Ласкин събра съпругата му Алек-
сандра, децата му и над сто негови неслучайни 
приятели в любимата му карабунарска ловна 
база“, съобщи Иван Тенев във Facebook и качи 
снимки от помена.

Освен хората от ловната дружинка на Ласкин 
на събирането дошли Андрей Слабаков и Ер-
нестина Шинова, Ути Бъчваров, оперният певец 
Юлиян Константинов, писателят Любомир 
Николов и други известни личности.

„Случайно ли тази година не дочака Ива-
новден? И дали случайно рожденият ти ден се 
падна на Сирни Заговезни? Прошка е! Липсваш 
ужасно, голямо момче“, написа и жена му Алекс.
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Джей Ло с нов годежен пръстен
Дженифър Лопес се 

сгоди за Алекс Родригес 

и когато щастливата 

двойка обяви новината 

в Instagram, всички ахнаха пред 

големия диамант на пръста й.

Това е шестото предложение за 

женитба, петият годежен пръс-

тен и скоро четвъртата сватба на 

латинодивата. Затова започнаха 

сравнения.

Според „Е!“ цената на диаманта с 

правоъгълна форма е около един 

милион долара. 

Андрю Браун, президент на ком-

пания за диаманти WP Diamonds, 

каза, че камъкът е около 10 карата, 

много качествен, с много малки 

инклузии (VS) и голяма чистота. 

Според модната експертка Лорън 

Макколи той е 15 карата. Тя го оце-

нява на около 1 милион долара. 

Предишният съпруг на звездата, 

певецът Марк Антъни, обаче й по-

дари през 2004 г. годежен пръстен с 

8,5-каратов син диамант, оценяван 

на 4 милиона долара.

Преди Марк Антъни Дженифър 

Лопес беше сгодена за актьора Бен 

Афлек. Той й направи предложение 

за женитба с розов 6,1-каратов 

диамант.

Бекъм направиха първия си 
милиард
Семейство Бекъм напра-

виха първия си милиард. 

Напук на слуховете за фи-

нансови затруднения на 

модния бранд на бившата спайска 

приходите на Виктория и съпруга й 

Дейвид растат.

Бившият футболист има три 

компании – Footwork Productions, 

Beckham Brand Holdings и DB 

Ventures Ltd. Само втората е с 

годишен оборот от 260,8 млн. 

паунда, докато печалбата на тре-

тата е 90 милиона паунда. Меж-

дувременно преди Коледа трите 

реализират приходи от 18,75 млн. 

паунда.

От друга страна, фирмата на Вик-

тория, към която се води модната 

къща, има нетна стойност от 100 

млн. лири годишно. Същевременно 

тя все още печели някакви сред-

ства заради участието си в групата 

Spice Girls.

Семейството, което ще има 

годишнина през юли, разполага и с 

големи имоти в Лондон.

Демо запис на Дейвид Боуи 
отива на търг
Демо записът на първия 

хит на Дейвид Боуи 

Starman, направен в Би 

Би Си през 1972 година, 

ще бъде предложен на търг.

Лентата е била затворена в кутия 

и била забравена в продължение 

на почти полови век. В края на 

записа се чува как Боуи казва на 

китариста Мик Ронсън, че още не е 

завършил песента.

От своя страна китаристът дава 

лентата на своя приятел Кевин Хът-

чинсън, за да му помогне да изучи 

песента. Последният от своя страна 

написал „Репетиционна лента на 

Дейвид Боуи” и я складирал.

В новооткритата лента фигурират 

също записи на Hang Onto Yourself 

и Moonage Daydream, които по-

късно ще се появят в култовия 

му албум The Rise and Fall of Ziggy 

Stardust and the Spiders from Mars.

В Лондон пуснаха 
монета в памет 
на Стивън 
Хокинг

Кралският монетен двор на Велико-

британия пусна в обращение монета 

с номинал 50 пенса с изображение на 

черна дупка в памет на английския 

физик-теоретик Стивън Хокинг.

Ученият посвети много време на изучаване-

то на това явление. Той е автор на теорията за 

„изпаряването” на черните дупки за сметка на 

радиацията, наречена на негово име – лъчение-

то на Хокинг.

Дизайнерката на паричния знак Едуина Елис 

заяви, че се е опитала да вгради черна дупка в 

монета, над което много би се смял Хокинг, ако 

беше жив.

Изображението на учения може да се появи 

на нова банкнота от 50 лири, с която Банката на 

Англия да ознаменува приноса на Обединеното 

кралство в световната наука. 

Тристан Томсън с 
ново гадже след 
изневярата

Както изглежда, Тристан Томсън не си 

губи времето. След като изневери на 

Клои Кардашян за пореден път, той бе 

засечен в Ню Йорк с ново гадже.

Баскетболистът се е появил под ръка с 28-го-

дишната манекенка.

Според източник на TMZ двамата са заедно 

само няколко дни след скандалната раздяла с 

приятелката му, която го дари с едно дете.

Информацията на изданието показва, че 

Томсън и Рамирес са излизали на вечеря още в 

края на февруари.

Предполага се, че знойната красавица и спор-

тистът все още не са двойка.

През 2013 г. моделът излизаше за кратко с 

Крис Браун, а две години по-късно бе гадже на 

играча в NBA Шейн Ларкин.
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Само за първите 50 годи-
ни от притежаването на 
тази земя американците 
получиха от нея сто пъти 
повече. Как царските 
чиновници са могли да 

изпуснат едно толкова апетитно парче? 
Мнозина и досега считат, че амери-
канците или са откраднали Аляска от 
руснаците, или са я взели под наем и не 
са я върнали. Въпреки разпространени-
те митове, сделката е била честна, двете 
страни са имали сериозни причини да я 
осъществят. 

През ХIХ век Руската Аляска е била 
център на международна търговия. В 
столицата й Новоархангелск (сега Сит-
ка) са търгували с китайски платове, 
чай и дори лед, от който са се нужда-
ели на юг в САЩ, преди хладилниците 
да бъдат изобретени. Строили са 
кораби и заводи, добивали са въглища. 
Вече е било известно за многоброй-
ните находища на местно злато. Да се 

продаде такова нещо е изглеждало 
безумие. Руските търговци са били 
привличани на Аляска от моржовата 
кост (тя е била ценена не по-малко от 
слоновата кост) и скъпоценната кожа 
на зверчето морска видра, които са 
могли да бъдат обменяни с аборигени-
те. С това се е занимавала Руско-Аме-
риканска компания (РАК). В началото 
там са били решителни хора – руски 
бизнесмени от XVIII век,

смели пътешественици и 
предприемачи

Компанията е притежавала всички 

добивни предприятия и изкопаеми 
на Аляска, могла е да сключва самос-
тоятелно търговски договори с други 
страни, притежавала е свой флаг и 
собствена валута – кожени „марки“. Тези 
привилегии са били предоставени на 
компанията от царското правителство. 
То не само е събирало от нея огромни 
данъци, но е притежавало и свой дял – 

сред акционерите в РАК са били царе и 
членове на техните семейства. 

„Главен управител“ на руските селища 
в Америка е бил талантливият търго-
вец Александър Баранов. Той е строил 
училища и заводи, учил е аборигените 
да садят ряпа и картофи. Строил е 
крепости и корабостроителници… По 
времето на Баранов РАК дава огромен 
приход: над 1000% печалба! В дълбока 
старост Баранов се оттегля от работата, 
мястото му заема капитан-лейтенантът 
Гагермейстер, който води със себе си 
нови сътрудници и акционери от воен-
ните кръгове. 

Новите стопани си гласуват

астрономически заплати
Обикновените офицери получават 

по 1 500 рубли годишно (съпоставимо 
с възнагражденията на министри и 
сенатори), а началникът на компанията 
– 150 000 рубли. Но пък цените за заку-
пуване на кожи от местното население 

били намалени двойно. В резултат на 
това през следващите 20 години ески-
мосите и алеутите избиват почти всички 
морски видри, като лишават Аляска 
от най-доходния бизнес. Аборигени-
те бедстват и вдигат въстания, които 
руснаците потушават, като обстрел-
ват разположените по брега села от 
военни кораби. Офицерите се опитват 
да намерят други източници на приход. 
Започва търговията с лед и чай, която 
пишман бизнесмените също не успяват 
да организират смислено. В крайна 
сметка РАК преминава на държавна 
дотация – 200 000 рубли годишно. Но 

и това не спасява положението. А на 
всичкото отгоре започва и Кримската 
война – срещу Русия се обявяват Ан-
глия, Франция и Турция...

Идеята за продажба на Аляска се 
ражда практически едновременно в 
двете страни. И ето че барон Едуард 
Стекл, посланик на Русия във Вашинг-
тон, по поръчение на царя започва 
преговори с държавния секретар на 
САЩ Уилям Сюард.  

Докато чиновниците се договарят, 
общественото мнение в двете страни 
се обявява против сделката. „Как ще 
дадем земята, за развитието на която са 
вложени толкова сили и време, земи, в 
които има телеграф и са открити златни 
мини?“ – пишат руските вестници. „Защо 
й трябва на Америка този „сандък с лед“ 
и 50 хиляди диви ескимоси, които пият 
на закуска рибна мазнина?“ – възму-
щава се пресата в САЩ, а и не само тя 
– срещу покупката се обявяват Сенатът 
и Конгресът. И въпреки това на 30 март 
1867 година във Вашингтон е подписан 
договорът за продажба на 1,5 млн. хек-
тара руски владения в Америка за 7 200 
000 долара – една чисто символична 
сума. Толкова евтино не са били прода-
вани дори негодните за обработване 
земи в Сибир. Но 

ситуацията е била 
критична

Би могло да не получат и толкова. 
Официалното предаване на земите става 
в Новоархангелск. Американските и ру-
ските войски се построяват със знамето 
до пилона, от който под топовен салют 
започват да спускат руското знаме. Но 
то се замотава на самия връх на мачтата. 
Матросът, който се изкачва за знамето, 
го хвърля надолу – и то попада право 
в руските щикове. Лош знак! След това 
американците започват да реквизират 
зданията в града, който е преименуван в 
Ситка. Неколкостотин руснаци, решили 
да не приемат американско поданство, 
са принудени да се евакуират на търгов-
ски кораби и се завръщат у дома едва на 
следващата година. 

Минава съвсем малко време и от 
„ледения сандък“ златото потича като 
река: на Аляска започва Клондайската 
златна треска, която донася на Щатите 
стотици милиони долари.

За $7 млн.: Защо Русия За $7 млн.: Защо Русия 
продаде Аляска на САЩ?продаде Аляска на САЩ?
Какво стои зад историята на 
една не/изгодна сделка



19-21 март 2019 55




	Web_1
	Web_2
	Web_3
	Web_4
	Web_5
	Web_6
	Web_7
	Web_8
	Web_9
	Web_10
	Web_11
	Web_12
	Web_13
	Web_14
	Web_15
	Web_16
	Web_17
	Web_18
	Web_19
	Web_20
	Web_21
	Web_22
	Web_23
	Web_24
	Web_25
	Web_26
	Web_27
	Web_28
	Web_29
	Web_30
	Web_31
	Web_32
	Web_33
	Web_34
	Web_35
	Web_36
	Web_37
	Web_38
	Web_39
	Web_40
	Web_41
	Web_42
	Web_43
	Web_44
	Web_45
	Web_46
	Web_47
	Web_48
	Web_49
	Web_50
	Web_51
	Web_52
	Web_53
	Web_54
	Web_55
	Web_56

