ANGELA MERKEL
DÜNYADA ƏN NÜFUZLU QADINDIR
Amerikanın “Forbes” jurnalı Almaniya kansleri Angela Merkeli dünyada ən nüfuzlu qadın
adlandırmışdır
Nəşr alman hökuməti başçısını Avropanın “dəmir ledisi” adlandırır və Avropa
İttifaqında “dünya bazarları üçün təhlükəli olmaqda davam edən” iqtisadi
böhranın həllində onun əsas rol oynadığını bildirir. Jurnal qeyd edir ki,
Yunanıstanda, İspaniyada, İtaliyada və Portuqaliyada ağır maliyyə problemlərinə
baxmayaraq, Merkel avro zonasını indiki çərçivəsində saxlamaq üçün əlindən
gələni edir.
Bundan başqa, “Forbes” ekologiya uğrunda mübarizədə Merkelin xüsusi rol
oynadığını bildirir. O, dünya liderlərinin Kioto protokolunu yeniləməyə
çağırmışdır. Həmin sənədə görə, ölkələr atmosferə parnik qazları tullantılarını
azaltmağı öhdələrinə götürürlər.
“Forbes” jurnalı Merkelin seçicilərlə qarşılıqlı əlaqələrindən də söhbət açır və
qeyd edir ki, o, “YouTube”da Almaniya hökumətinin xüsusi kanalını açdırmışdır
və həmin resursda vətəndaşların suallarını birbaşa cavablandırır. “Forbes” artıq
dalbadal iki ildir ki, alman kanslerinə dünyanın ən nüfuzlu qadınları reytinqində birinci yer verir. Reytinqdə
ikinci yeri ABŞ-ın dövlət katibi Hillari Klinton, üçüncü yeri isə Braziliya prezidenti Dilma Rusef tutur.

YENİ SOYQIRIM MEMORİALI AÇILACAQ
Qaraçılar İkinci Dünya Müharibəsi illərində
onların soyqırımı memorialının açılışını gözləyirlər
İkinci Dünya Müharibəsi illərində Cənubi Moraviyanın Qodonina-Kunştat şəhərində yaradılmış həbs
düşərgəsində 200-dən çox qaraçı aclıq, amansız rəftar və yoluxucu xəstəliklər üzündən həlak olmuşdur. Bununla
ə l a q ə d a r, h ə m i n h ə b s d ü ş ə rg ə s i n i n y e r i n d ə q a r a ç ı H o l o k o s t u n a a b i d ə u c a l d ı l a c a q .
O vaxta qədər isə Blanensk vilayətinin qonaqları qaraçı Holokostunun qurbanlarına ucaldılacaq memorialın
ərazisinə yalnız müstəsna hallarda – bazar günləri keçirilən təntənəli yığıncaqlar zamanı baxa biləcəklər. Bu
tədbir romların Osventsimə ən böyük deportasiyasının ildönümünə həsr edilmişdir.
Memorialın layihəsinin işlənib hazırlanması Milli Pedaqoji Muzeyin və Yan Amos Komenski adına
Kitabxananın işçilərinə etibar edilmişdir.
Pərvanə Qarayeva,
AzərTAcın xüsusi müxbiri
Praqa

MİSİRDƏ İLK HİCABLI TELEAPARICI
Misir dövlət televiziyası 1960-cı ildə
yayıma başlayandan bəri ilk dəfə hicablı qadın aparıcı efirə çıxıb

BBC-nin verdiyi məlumata görə, Fatma Nabil xəbərləri
oxumaq üçün krem rəngli hicabla ekranlarda görünüb.
Məlumata görə, Mübarək rejimi dövründə başıörtülü
qadınlar televiziya sektorunda işləsələr də, ekranlara çıxa
bilmirdilər. Onların bəziləri hicaba qoyulmuş qeyri-rəsmi
qadağaya qarşı məhkəməyə müraciət etsələr, hətta
məhkəməni udsalar da, keçmiş hökumət məhkəmə
qərarlarına məhəl qoymayıb.
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OBAMA İKİNCİ MÜDDƏT ÜÇÜN
PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDDİR
Sentyabrın 6-da Demokratlar Partiyasının qurultayında
Barak Obama rəsmən prezidentliyə namizəd irəli sürülüb
B. Obamanın namizədliyi bütün ştatların və ərazilərin nümayəndələri tərəfindən
dəstəklənib. Vitse-prezident Cozef Bayden də yenidən bu vəzifəyə namizəd
göstərilib. Şimali Karolina ştatının Şarlott şəhərində keçirilən qurultayda 6 mindən
çox nümayəndə iştirak edib.
Xatırladaq ki, Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə namizədi Mitt
Romnidir. Son sorğulara görə, B. Obama və M. Romninin reytinqləri faktiki olaraq
bərabərdir. Seçki noyabrın 6-da keçiriləcək.

ANA ÖLÜMÜ HALLARININ SAYI AZALMIŞDIR
Bütün ana ölümü hallarının üçdə bir hissəsi Hindistanın və Nigeriyanın payına düşür
İctimai səhiyyə sahəsində nailiyyətlər uşaqların, habelə hamilə və
zahı qadınların həyatının xilas edilməsinə şərait yaratmışdır. 20 ildə
dünyada ana ölümü hallarının sayı 47 faiz azalmışdır.
1990-cı ildə 540 min, 2010-cu ildə isə 290 min ana ölümü faktı qeydə
alınmışdır. Ana ölümü hallarının üçdə bir hissəsi iki ölkənin –
Hindistanın və Nigeriyanın payına düşür.
Beş yaşınadək uşaqlar arasında ölüm hallarının sayı 2000-ci ildə ki
10 milyondan 2010-cu ildə 7,6 milyonadək azalmışdır. İshaldan və
qızılcadan ölüm halları daha çox azalmışdır.
Bu məlumat Dünya Statistika Təşkilatının (DST) hər il buraxdığı
“Səhiyyənin dünya statistikası“nda yer almışdır. Statistikada dünyanın 194 ölkəsindən məlumat yer almışdır.

QIRĞIZISTANIN YENİ BAŞ NAZİRİ – JANTORO SATIBALDIYEV
Sentyabrın 5-də Qırğızıstan parlamenti-Joqorku Keneşin plenar iclasında Jantoro Satıbaldıyev
Qırğızıstanın Baş Naziri vəzifəsinə təsdiq edilmişdir
Parlament Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibini, strukturu və proqramını
bəyənmişdir.Yeni kabinetdə Comart Otorbayev Baş Nazirin birinci müavini,
Tayırbek Sarbaşev və Kamila Taliyeva Baş Nazirin müavinləri, Nurxanbek
Momunaliyev nazir statusunda hökumət aparatının rəhbəri vəzifələrini
tutmuşlar.
Jantoro Satıbaldiyev Bişkek Politexnik İnstitutunu bitirib. Nəqliyyat
naziri, Oş şəhərinin meri, Oş vilayətinin qubernatoru postlarını tutub. Baş
nazirin müavini olub. 2011-ci ildən Prezident Aparatına rəhbərlik edib.

YUNANISTANDA İRQÇİLİK TƏHLÜKƏLİ HƏDDƏ ÇATMIŞDIR
“Reuters” agentliyinin məlumatına görə, miqrantlar və irqçilik əleyhinə qruplar Afinada
etiraz aksiyası keçirmişlər
Onlar hökuməti miqrantlara qarşı hücumlara və polisin onlara qarşı reydlərinə son qoymaq üçün tədbirlər
görməyə çağırmışlar. Etiraz aksiyası Yunanıstandakı Pakistan icması, Yunan Miqrant İşçilər Assosiasiyası və
İrqçilik Əleyhinə Hərəkat tərəfindən təşkil olunmuşdur. Yunanıstandakı Pakistan icmasının rəhbəri Cavid
Aslam bildirmişdir ki, son bir neçə ildə miqrantlara qarşı hücumlar və ibadət yerlərinin təhqir olunması halları
artmışdır, o, dini tolerantlığa və miqrantlara qarşı hücumlara son qoymağa səsləmişdir.
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BMT BAŞ KATİBİNİN MÜRACİƏTİ
BMT Baş katibi 8 sentyabr Beynəlxalq Savadlılıq günü ilə bağlı
dünya ictimaiyyətinə müraciət edib
BMT-nin Bakı ofisindən verilən məlumata görə, Baş katib
bildirib ki, savadlılıq qadın və kişiləri dünyanı daha yaxşı dərk
etmək və öz arzularını gerçəkləşdirə bilmələri üçün vasitələrlə
təmin edir: “Savadlılıq fərdi ləyaqətin mənbəyidir və cəmiyyətin
sağlam inkişafının mühərrikidir. Beynəlxalq Savadlılıq Günü
dəyişikliyə apara biləcək bu qüvvəni qeyd etmək və bundan ən
yüksək dərəcədə bəhrələnməyə səfərbər olmaq üçün bir imkandır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu il sona çatan Savadlılıq
Onilliyi ərzində bir sıra mühüm addımlar atıb. Dünyanın hər yerində
ayrı-ayrı insanlar, icmalar və ölkələr uşaqlara, gənclərə və
böyüklərə oxumaq, yazmaq və həyatlarını dəyişməyə qadir olmaları
üçün əl uzadıb. Nəticədə, təxminən 90 milyon gənc qadın, kişi və
yaşlı daha da savadlanıb”.
Baş katib deyib ki, bu gün biz daha da irəli getməliyik: “Dünyada təxminən 775 milyon gənc və yaşlı hələ də
yazmağı və oxumağı bacarmır, ibtidai və aşağı sinif yaşlı 122 milyon uşaq məktəbdən kənardır və milyonlarla
şagird qeyri-kafi oxu və yazma bacarıqları ilə məktəbi bitirir. Qadınlar dünyanın savadsız əhalisinin üçdə ikisini
təşkil edirlər. Bu göstəricilərin hələ də mövcud olması bizim Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə nail olmağımıza
və 21-ci əsrdə ehtiyacımız olan bütün elm sahəsində biliklərə sahib cəmiyyətlərin qurulmasına maneə yaradır.
Biz təcrid olmuşlara əl uzatmaq və fundamental insan hüquqlarını ucaltmaq üçün irəliyə doğru sürətlə
addımlamalıyıq. Qlobal təhsil hərəkatına böyük təkan lazımdır. Buna görə də, bu ayın sonuna yaxın mən yeni
“İlk Öncə Təhsil” təşəbbüsünə başlayacağam. Bu təşəbbüs üç prioritetə əsaslanır: hər bir uşağı məktəbə
yollamaq; tədrisin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və qlobal vətəndaşlıq üçün şəraitin yaradılması. Mən dünya
liderlərini və təhsillə məşğul olan hər kəsi bu təşəbbüsə qoşulmağa çağırıram. Milyonlarla uşaq və gənclərin
cəmiyyətdən təcrid halda olması təhsilin beynəlxalq məqsədlərinə çatmaq üçün tələb olunan vəsaitdən qat-qat
baha başa gəlir. İstənilən valideyndən, hətta ərzaq, dərman və sığınacağın ən yüksək prioritet hesab olunduğu
müharibə və fəlakət zonalarında öz övladı üçün nə arzuladığını soruşsanız, eyni cavabı eşidəcəksiniz: uşaqlar
üçün təhsil. İstənilən uşaqdan böyüyəndə kim olmaq istədiyini soruşsanız cavabın təhsilə əsaslandığını
görəcəksiniz. Təhsil bütün bu arzuların gerçəkləşməsi üçün açılan qapıdır.
Savadlı dünya daha sülhsevər, dinc və sağlam dünya deməkdir. Beynəlxalq Savadlılıq Gününün bu
ildönümündə, gəlin savadlılıq prosesini daha da irəli aparmaq üçün bütün səylərimizi birləşdirməyə söz verək”.

MİXAİL SAAKAŞVİLİ: “GÜRCÜSTAN ETNİK GÜRCÜ,
ETNİK AZƏRBAYCANLILARA MƏXSUSDUR”
Gün.Az “Qruziya Online” saytına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri
azərbaycanlıların məskunlaşdığı Marneuli bölgəsində Ədliyyə Evinin açılışında
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili bildiri; o, Gürcüstanı “dağıdıcı və
gəmiricilər”in əlinə vermək üçün qurmadığını vurğulayıb
“Mən şadam ki, yeni nəsil siyasətçilər yetişir, eləcə də yerli
azərbaycanlılar Gürcüstanda bir çox uğurlara imza atıblar, çünki
Gürcüstan etnik gürcü və azərbaycanlılara məxsusdur, o bütün
guşələrdən olan nümayəndələrə məxsusdur.
Mən ədliyyə naziri olan zaman burada bizim kəndlilərin necə təhqir
olunduqlarını yaxşı xatırlayıram. Bir dəfə Marneulidə üzərimə kamera
yerləşdirərək avtobusa mindim və yol polislərinin əhalidən necə 2, 3, 5
lari aldıqlarını və pulu olmayanların isə süpürgələrini belə əllərindən
aldıqlarını lentə aldım. Çəkdim və Şevardnadzeyə gətirdim. Biz hazırda
əlimizdən gələni edirik ki, bu insanlar bir daha geriyə qayıtmasınlar,
korrupsiya geri qayıtmasın”, - deyə Gürcüstan prezidenti bildirib.
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