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BARAK OBAMA YENİDƏN ABŞ PREZİDENTİ SEÇİLDİ
Noyabrın 6-da ABŞ-da keçirilən seçkilərdə Barak Obama respublikaçı Mitt Romniyə qalib gələrək,
növbəti dəfə prezidentliyi ələ aldı
Barak Hüseyn Obama 1961-ci il avqustun 4-də Havay ştatının
paytaxtı Honoluluda dünyaya gəlib. Vaildeynləri Havay Universitetində
tanış olublar. Atası, qaradərili keniyalı Barak Hüseyn Obama ABŞ-a
iqtisadiyyatı öyrənməyə gəlibmiş. Anası, ağdərili Stenli Enn Danhem
antropologiya üzrə təhsil alırmış.
Obama kiçik olarkən atası təhsilini davam etdirmək üçün Harvarda
üz tutur. Amma maliyyə çətinliyi ilə əlaqədar ailəsini özü ilə götürmür.
Oğlunun iki yaşı tamam olanda böyük Obama Keniyaya gedib hökumət
aparatında çalışmağa başlayır və arvadı ilə boşanır. Böyük Obama 1986cı ildə avtomobil qəzasında həlak olur.
Barakın 6 yaşı olanda Enn Danhem ikinci dəfə ərə gedir. Bu dəfə o,
İndoneziyadan olan tələbə ilə ailə qurur. Kiçik Obama anası və atalığı
Lolo Soetoro ilə birlikdə İndoneziyaya gedir. 4 il burada yaşayan
Obama paytaxt Cakartanın dövlət məktəblərinin birində təhsil alır.
Bundan sonra Havaya qayıdaraq anasının vaildeynləri ilə birgə
yaşamağa başlayır.
1979-cu ildə Obama Honoluluda özəl məktəbi bitirir. Bundan
sonra Los-Ancelesdəki Qərb kollecində və Kolumbiya Universitetində təhsil alır. 1985-ci ildə Çikaqoya gələn Obama kilsə
xeyriyyə təşkilatında çalışır.
1988-ci ildə Obama Harvard Universitetinin hüquq məktəbinə
qəbul olunur. 1991-ci ildə təhsilini başa vuraraq Çikaqoya qayıdır,
əvvəl vəkillik edə-edə Çikaqo Universitetində konstitusiya hüququndan dərs deyir.
Obamanın siyasi karyerası İllinoys ştatının Senatından
başlanır. O, 1997-ci ildən 2004-cü ilə qədər ştat Senatında Demokratlar Partiyasını təmsil edir. 2004-cü ildə ABŞ
Konqresinin yuxarı palatası olan Senata seçilir.
2008-ci ildə Demokratlar Partiyasının Denver qurultayında ABŞ prezidentliyinə namizəd göstərilir. Həmin il
noyabrın 4-də Respublikaçılar Partiyasının namizədi, Arizona ştatından senator Con Makkeyni geridə qoyub
ABŞ prezidenti seçilir.
Barak Obama 2012-ci il noyabrın 6-da respublikaçı Mitt Romniyə qalib gələrək prezident postunu əlində
saxlayır.
1992-ci ildə ailə həyatı qurmuş Obamanın həyat yoldaşı hüquqşünas Mişel Robinsondur. Onların iki qızı var Malia və Saşa.

ALMANİYADA İRQÇİLİK VƏ AYRI-SEÇKİLİK
MEYLLƏRİ ARTMIŞDIR
"Welt Online" saytının məlumatına görə, Fridrix-Ebert fondunun apardığı
tədqiqatların nəticələri alman ictimaiyyətində rezonansa səbəb olmuşdur
Fondun keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə, Şərqi Almaniyada respondentlərin 15,8 faizi sağçı ekstremist
mövqedən çıxış etmişlər. Qeyd edək ki, 2010-cu ildə bu rəqəm 10,5 faiz təşkil etmişdir. Federal hökumətin
miqrasiya üzrə dövlət naziri Mariya Böhmer Almaniyanın miqrantların sıx yaşadığı bölgələrində ksenofobiya və
irqçilik meyllərinin xüsusilə geniş yayıldığını bildirmişdir. Fridrix-Ebert fondu 2006-cı ildən başlayaraq
Almaniyada sağçı ekstremist meyllərlə bağlı tədqiqatlar aparır. Cari ilin yayında aparılan tədqiqatlar
çərçivəsində keçirilən sorğunun cavabları həyəcan doğurmuşdur. Sorğunun nəticələrinə görə hər 11-ci almanın
antisemit olduğu üzə çıxmışdır.
Həmçinin ölkənin şərqində yaşayan almanların 23 faizi, qərbdə yaşayan almanların isə16 faizi, təbiət etibarı
ilə, digər xalqlardan üstün olduqlarını bildirmişlər.
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KRALİÇANIN NİKAHININ 65-Cİ İLDÖNÜMÜ
Kraliça II Elizabet Britaniya tarixində öz nikahının 65-ci ildönümünü qeyd edən ilk monarx
olmuşdur

Noyabrın 20-də kraliça və onun həyat yoldaşı
Edinburq hersoqu şahzadə Filip bu ailə tarixini
yaxınlarının əhatəsində qeyd edirlər.
Şərhçilər bildirmişlər ki, “Bu, heç bir Britaniya
monarxının nail ola bilmədiyi bir zirvədir və bu
zirvəni yenidən fəth etmək qeyri-mümkün ola bilər”.
Lester Universitetinin sosial tarix professoru Stiven
Kinq demişdir: “Böyük Britaniyada nikaha daxil
olmaq üçün orta yaş həddi hazırda 30 və daha
yuxarıdır, halbuki Kraliça Viktoriya (1819-1901)
taxta 1837-ci ildə çıxmışdır. Onda gəlinin orta yaş
həddi maksimum 22-23 yaş təşkil edirdi. Bu arada
boşanmaq prosesi asanlaşmış və ötən əsrin 60-70-ci

illərindən etibarən getdikcə artmışdır. Odur ki,
kiminsə kraliçanın rekordunu təzələməsi ehtimalı
getdikcə azalır.
1939-cu ildə Yunanıstan və Danimarka şahzadəsi
Filiplə tanış olanda şahzadə Elizabet 13 yaşında idi. O
vaxtlar Filip dəniz kadeti idi. Ona Kral VI Georqun
Dartmut dənizçilik kollecinə gedən qızlarını müşayiət
etmək tapşırılmışdı. O vaxt Filip gələcək nişanlısı ilə
kroket oynamışdı. Sonralar – müharibə illərində onlar
məktublaşmağa başlamışdılar. Elizabetlə Filipin
nikah mərasimi 1947-ci il noyabrın 20-də Vestminster
abbatlığında olmuşdur.
II Elizabet müharibədən sonrakı sərt qənaət
dövründə gəlin paltarı tikdirmək üçün lazımi qədər
parça almaq məqsədi ilə paylayıcı kartoçkalardan
istifadə etməli olmuşdur. Gəlin libasının dizayneri
Norman Hartell idi. Cütlük toy günü istər
Britaniyadan, istərsə də Birlik ölkələrindən təxminən
2,5 min hədiyyə almışdı.
Edinburq hersoqu şahzadə Filip Britaniya
tarixində konsort adını hamıdan çox daşımışdır.
Kraliça Viktoriya ölkəni II Elizabetdən daha çox idarə
edən yeganə Britaniya monarxıdır. O, həyat yoldaşı
şahzadə Albertlə 20 il xoşbəxt ömür sürmüşdür. 1861ci ildə dul qalan Viktoriya 40 il ərzində matəm
saxlamışdır.

KRİSTİN LEQARD FRANSIZLARIN SİYASƏTDƏ
DAHA ÇOX ÜSTÜNLÜK VERDİKLƏRİ QADINDIR

Parisdə nəşr olunan “Pari Matç” jurnalı ölkənin tanınmış siyasətçilərindən
kimlərə üstünlük verilməsi ilə bağlı siyahı dərc etmişdir
Siyahıya Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş direktoru
xanım Kristin Leqard başçılıq edir. Fransızların 69 faizi
K.Leqardı dünyanın siyasi xadimləri arasında tanınmış qadın
kimi dəyərləndirdiyini bildirmişdir.
İkinci yerdə 67 faizlə ölkənin daxili işlər naziri Manuel
Valls gəlir. Üçüncü yeri Parisin meri Bertran Delanoy
tutmuşdur. Fransızların 65 faizi merin siyasət aləmindəki
fəaliyyətini dəstəklədiyini bəyan etmişdir. Keçmiş baş nazir
Fransua Fiyon isə 63 faizlə dördüncü yeri tutur.
Siyasətlə məşğul olan fransız qadınlar arasında Kristin
Leqarddan sonra ikinsi yer Sosialist Partiyasının birinci katibi
xanım Martin Obriyə verilmişdir. M.Obri siyahıda 10-cu
yerdədir. Hazırki baş nazir Jan-Mark Eyrolt və prezident
Fransua Olland 15 və 17-ci yerləri bölüşürlər.
Xalq Hərəkatı Birliyi Uğrunda Partiyasının baş katibi Jan-Fransua Kope 48 faizlə siyahıda sonuncu yeri tutur.
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ÇİN KOMMUNİST PARTİYASININ YENİ BAŞ KATİBİ – Sİ SZİNPİN
Noyabrın 15-də Çin Kommunist Partiyasının 18-ci Mərkəzi Komitəsinin ilk plenar iclasında Si
Szinpin partiyanın baş katibi seçilmişdir

İclasda, həmçinin Si Szinpinin Mərkəzi Hərbi Şuranın
sədri seçilməsi barədə də qərar qəbul olunmuşdur.
O, hazırda Çin Xalq Respublikası sədrinin müavinidir.
Mərkəzi Komitənin iclasında ÇKP-nin Mərkəzi
Komitəsi Siyasi Bürosunun və büronun Daimi
Komitəsinin yeni tərkibi də seçilmişdir.
Noyabrın 8-dən 14-dək Pekində Çin Kommunist
Partiyasının 18-ci qurultayı keçirilmiş və partiyanın
Mərkəzi Komitəsinin yeni tərkibi müəyyən olunmuşdur.

ALMANİYADA GENDER BƏRABƏRSİZLİYİ
Almaniya kişi və qadınların əmək haqları arasındakı bərabərsizliyə görə Avropada 1-ci
yeri tutmuşdur
“Welt Online” saytı baş ofisi Norveçdə yerləşən ”Step Stone” məşğulluq
şirkətinin tədqiqatları nəticəsini dərc edərək bildirmişdir ki, Almaniyada
qadınlar kişilərdən il ərzində daha az əmək haqqı alırlar. Bu isə kişilərin qadınlara
nisbətən əmək haqlarının 22 faiz yüksək olması deməkdir. “Step Stone” şirkəti
maliyyə və idarəçilik sahələrində də kişilərlə qadınların arasındakı fərqin böyük olduğunu üzə çıxarmışdır. Belə
ki, kişilərin bu sahədə qadınlara nisbətən 34 faiz çox əmək haqqı aldığı qeyd olunmuşdur. İqtisadi əməkdaşlıq və
inkişaf təşkilatı isə Almaniyada qadınların əmək məşğulluğunun kişilərlə nisbətdə 21,6 faiz az olduğunu üzə
çıxarmışdır. Avropanın sənaye cəhətdən inkişaf etmiş digər 34 ölkəsində isə bu göstərici orta hesabla 16 faiz təşkil
edir.

DÜNYANI ACLIQ FƏLAKƏTİ GÖZLƏYİR

Noyabrın 19-da Dünya Bankı temperaturun 4 dərəcə artacağını açıqladı
Əgər qabaqlayıcı tədbirlər görülməzsə, 2060-cı ilə qədər dünyada
temperatur 4 dərəcə artacaq. Lent.az-ın Türkiyənin NTV telekanalına
istinadən verdiyi məlumata görə, bu, Dünya Bankının açıqladığı hesabatda
qeyd olunub.
Qlobal istiləşmədən daza çox sahil zonalarında yerləşən, o cümlədən
inkişaf etməkdə olan ölkələr ziyan çəkəcəklər. Qlobal istiləşmə nəticəsində
Şimal Buzlu okeanda və Antarktidada buzların əriməsi dünya okeanının
səviyyəsinin qalxmasına yol açacaq. Dünya okeanının səviyyəsinin qalxması Banqladeş, Hindistan, İndoneziya,
Madaqaskar, Meksika, Mozambik, Filippin, Venesuela və Vyetnam kimi ölkələri təhdid edəcək. Banqladeş,
Misir, Vyetnam və Afrika sahillərində yerləşən ölkələr kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün tamamilə
yararsız olacaq və dünya ciddi ərzaq böhranı ilə üzləşəcək. Aralıq dənizi bölgəsində isə ən isti vaxtlarda
temperatur 9 dərəcə artacaq. Qlobal miqyasda yaşanan sel fəlakətləri bir çox bölgədə təmiz su qaynağı tapmağı
çətinləşdirəcək. Dünya Bankı qlobal iqlim dəyişikliyinin qarşısı alınmazsa, dünyada yoxsulluğa çarə tapmağın
mümkün olmayacağını açıqlayıb və ətraf mühitin qorunması üçün texnologiyalardan istifadə etmək istəyən
ölkələrə kredit verməyə hazır olduğunu bəyan edib.
Qeyd edək ki, qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün 2005-ci ildə qüvvəyə minən Kioto
Protokolunu 191 ölkə imzalayıb, lakin protokolun müddətinin artırılması ilə bağlı razılaşma hələ əldə olunmayıb.
Dekabrın 7-də 200 ölkə Kioto Protokolunu müzakirə etmək üçün Qətərdə bir araya gələcək.
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