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Отива си една доста тежка за човечеството година. Година на бедствия, войни и
политически кризи. Година, обилно полята с кръв и сълзи. Причината според
фаталистите се крие в 13-ката в края й, а астролозите още в началото й предупредиха,
че талисманът на 2013 е Черната водна Змия, носеща неочаквани промени и
нестабилност. Дали с края на годината ни очаква нещо по-добро, предстои тепърва да
разберем и, докато чакаме, ни остава да си пожелаем новите 12 месеца да са по-добри,
по-богати и по-успешни. По китайския календар 2014 г. е годината на синия кон. А конят
е символ на динамиката, предпазливостта и огнената страст. Той носи енергията на
огъня и е космически символ на дървото.

И въпреки всички трудности, 2013 г. ще остане в историята не само с черните краски. Тя
ще бъде запомнена и с някои малки крачки напред, които определено поставят
началото на бъдещи положителни събития.

1. Новият папа

На 13 март аржентинският кардинал Хорхе Марио Берголио става първият папа от
Латинска Америка. Той приема името Франциск и заема поста на оттеглилия се, за пръв
път от 1415 г. се, папа Бенедикт XVI.

2. Новият президент на Китай
Ден по-късно 58-годишният Си Дзинпин официално става президент на Китай,
завършвайки прехода на властта в страната. Дотогавашният вицепрезидент на
Китайската народна република бе избран за председател (т.е. президент) на Китай и
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генерален секретар на Китайската комунистическа партия на провелия се 18 конгрес.
Дзинпин замени на поста Ху Дзинтао, избран за генерален секретар през 2002 г.
Новият първи в Китай беше назначен и за председател на Централния военен съвет пост, заеман досега също от Ху Дзинтао. Вицепремиерът Ли Къцян пък стана
председател на Държавния съвет, т.е. премиер на Китай - пост, заеман до този момент
от Вън Дзябао. Си Дзинпин и Ли Къцян встъпиха официално в длъжност, след като
кандидатурите им бяха одобрени и формално от Всекитайското събрание на народните
представители (китайския парламент).

3. Новият крал на Холандия

Холандците имат крал - за първи път след повече от 120 години. На 30 април
Вилем-Александър наследи своята майка, кралица Беатрикс, с което внесе един
по-непринуден стил на управление в момент, когато политическите правомощия на
кралското семейство вече са в упадък. В Холандия 30 април е популярен празник на
Оранската династия. Това е Денят на кралицата, когато местните се обличат в
традиционния кралски цвят и се веселят по улиците от ранни зори до късна нощ. Тази
година той отбеляза абдикацията, след 33 години на трона, на 75-годишната кралица
Беатрикс и интронизацията на най-големия й син Вилем-Александър, който дни преди
това навърши 46 години и седна на престола като първия съвременен холандски
монарх без формална политическа роля.

4. Новият президент на Иран
В средата на юни Хасан Рохани бе избран за президент на Иран. 64-годишният Рохани,
единственият кандидат на реформаторите, спечели президентските избори още на
първия тур. За него гласуваха 18,6 милиона души или 50,71 % от упражнилите правото
си на вот избиратели. След два мандата на твърдолинейния консерватор Махмуд
Ахмадинеджад сега Иран е оглавен от умерен духовник, бивш главен преговарящ за
спорната ядрена програма на страната, който иска по-добри отношения със Запада.

5. Новият принц

На 22 юли в 16.24 часа херцогинята на Кеймбридж Катрин Мидълтън роди син. Принц
Уилям присъства на раждането, а първите му публични думи след появата на неговия
наследник бяха: "Бебето и майката са добре и ще прекарат едно денонощие в
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болницата, след което ще се приберат в двореца. Не бихме могли да бъдем
по-щастливи!" Пълното име на младия принц е Джордж-Алекзандър Луис. Той ще бъде
третият Джордж от замъка Уиндзор, който трябва да седне на престола, в случай, че
реши да запази името си след коронацията.

6. САЩ и Русия се споразумяват за химическото оръжие в Сирия
По-малко от седмица след официално отправеното предложение от Москва за
поставяне на сирийския химически арсенал под международен контрол САЩ и Русия
успяха да се споразумеят за обширен план за осъществяването на идеята. След
тридневни преговори в Женева на 14 септември държавният секретар на САЩ Джон
Кери и външният министър на Русия Сергей Лавров обявиха, че са достигнали до
сделка. В основата й стои решението през първата половина на 2014 г. всички
химически оръжия на режима на Башар ал Асад да бъдат унищожени.

7. Ангела Меркел спечели трети мандат

На 22 септември партията на германския канцлер Ангела Меркел спечели
парламентарните избори в Германия. Християндемократическият съюз получи 41,5%
или 311 места в Бундестага, като едва пет гласа не му достигнаха за самостоятелно
управление в 630-местния парламент. Така Меркел се превърна в единствения
европейски лидер, който е бил преизбиран за два последователни мандата от началото
на финансовата криза на Стария континент през 2008 година. Според международните
анализатори германският канцлер успя да спечели подкрепата на германците
благодарение на провежданата от нея политика за справяне с икономическите несгоди
не само вътре в страната, но и в задлъжнялата Еврозона.

8. Тунелът между Европа и Азия
През 2013 г. Турция откри първата подводна железопътна връзка между два
континента, свързваща Азия с Европа, и така сбъда една мечта на турските султани
отпреди повече от век. Тунелът под пролива Босфор в Истанбул бе открит на 29
октомври в чест на 90-годишнината от турската революция, поставила началото на
модерната Турска република. Дължината на подводната част на тунела е 1.4 км, а
общата му дължина достига 13.6 км. Той е изграден на 60 метра под Босфорския
пролив. Проектът бе назован Marmaray - съчетание от думата Мраморно море и думата
"рей", която на турски означава железен път.
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9. Иран се съгласи да ограничи ядрената си програма
На 24 ноември Иран стигна до споразумение с петте постоянни членки на Съвета за
сигурност на ООН и Германия за своята съмнителна ядрена програма, която пораждаше
у Запада опасения за нова война. След четири дни преговори в Женева, ислямската
държава се съгласи да ограничи ядрените си програми, като в замяна получи частично
облекчаване на санкциите, наложени й от международната общност - оръжейно
ембарго, замразяване на авоари и т.н. Сделката, макар и временна, бе сключена с
представители на САЩ, Великобритания, Германия, Китай, Русия и Франция. Тя е
насочена към укрепване на взаимното доверие, отслабвано с десетилетия заради
ядрените амбиции на Иран и регионалната нестабилност.

10. Китай кацна на Луната

В началото на декември Китай изстреля първата си лунна сонда, което я направи
третата нация - след САЩ и Съветския съюз - кацнала на Луната. Сондата Chang'e-3
излетя с ракета Long March 3B в провинция Съчуан и се приземи на лунната повърхност
на 14 декември. Chang'e-3 стъпи на Луната на място, наречено "Залив на дъгата".
Заключителният етап на слизането на модула от височина 15 км до лунната повърхност
продължи 12 минути. На борда на апарата бе и първият китайски луноход, наречен
"Yutu" (Нефритен заек). Очаква се самодвижещото се устройство да работи на Луната
не по-малко от три месеца.
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