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DÜNYADÜNYA

Prezident postu uğrunda mübarizənin ikinci turu keçmiş baş nazir, 
sosialist Miloş Zemanla xarici işlər naziri Karel Şvartsenberq arasında  
gedib. Bu turda səsvermədə seçicilərin 58,18 faizi iştirak edib.

Ölkədə səsləri Çexiya Statistik İdarəsi sayır. Zeman 55,47 faiz səslə 
ölkənin prezidenti seçilib. 

 Prezidentin ümumxalq səsvermə yolu ilə seçilməsi haqqında Konsti-
tusiyaya dəyişikliklər haqqında qanunu ötən ilin fevralında prezident 
Vatslav Klaus imzalamışdı.

Əvvəllər Çexiyada prezident parlamentin iki palatası tərəfindən 
seçilirdi. Bu yolla Vatslav Qavel 1993-2003-cü illərdə prezident olub. 
Vatslav Klaus da 2003-cü ildə parlament tərəfindən seçilib.

 Yeni prezident bu il martın 8-də rəsmi olaraq and içdikdən sonra 
vəzifəsinin icrasına başlayacaq.

ÇEXİYANIN  YENİ  PREZİDENTİ – MİLOŞ  ZEMAN

Çexiyada ölkə tarixində ümumxalq səsverməsi
 yolu ilə ilk dəfə keçirilən prezident seçkisi başa çatıb

Bu barədə  Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş edənlərin sayı isə 208 401 nəfərdir. Quru Qoşunları, 
Qərargahının şəxsi heyətin tərkibi barədə açıqladığı Hərbi Hava və Hərbi Dəniz Qüvvələrində müqavilə 
son məlumatda bildirilib. General və admiralların əsasında xidmət edənlər şəxsi heyətin 32%-ni, 
314-ü Quru Qoşunları, Hərbi Dəniz və Hərbi Hava Jandarma Qüvvələrində 30%-ni, Sahil Təhlükəsizlik 
Qüvvələrində, 33-ü Jandarma Baş Komandanlığında, Qüvvələrində isə 55,1%-ni təşkil edir. Bundan başqa, 
1-i isə Sahil Təhlükəsizlik Qüvvələrində xidmət edir. Türkiyə Silahlı Qüvvələrində 52 260 nəfər mülki işçi 

Türkiyə Silahlı Qüvvələrində çağırışçıların çalışır.
sayı 456 113 nəfər, müqavilə əsasında xidmət 

TÜRKİYƏ  SİLAHLI  QÜVVƏLƏRİNİN  ŞƏXSİ  HEYƏTİNİN 
 SAY  TƏRKİBİ  AÇIQLANIB 

Türkiyə Silahlı Qüvvələrində 348-i general və admiral olmaqla
 ümumilikdə 671 481 nəfər xidmət edir 

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının müşaviri və Şura Məclisinin keçmiş sədr 
müavini Abdulla Ömər Nasif yeni qanunla ölkənin dünyadakı prestijinin 
artacağını söyləyib.

Qadınların Şura Məclisində olmasının vacibliyini vurğulayan Nasif qadın 
namizədlərin çoxunun doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş şəxslər 
arasından seçildiyini qeyd edib.

Bu təyinatlarla qadınlara və uşaqlara yönələn zorakılıqların azalacağına ümid 
etdiyini söyləyən Nasif "Ölkədə qadınlar ərlərinin icazəsi olmadan uşağını 
məktəbə göndərə bilmir. Bu da qadınlar arasında təhsil səviyyəsini çox aşağı 
salır. Bunlar dəyişməlidir" deyib.

SƏUDİYYƏ  ƏRƏBİSTANINDA  TARİXİ  YENİLİK

150 üzvü olan Şura Məclisinə 15 qadın təyin ediləcək
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Niderland kraliçası, yanvarın 31-də 75 yaşı tamam 
olmuş Beatriks böyük oğlu Orlean şahzadəsi Villem-
Aleksandrın xeyrinə taxt-tacdan imtina etmişdir. 
Kraliça qərarını milli televiziya ilə çıxışında 
açıqlamışdır.

Beatr iks  Nider land tar ixində ən yaş l ı  
ülyahəzrətdir.

Beatriksin taxt-tacdan imtinası ilə Niderlandda 
100 ildən artıq davam edən qadın idarəçiliyi başa 
çatacaq. 45 yaşlı Villem-Aleksandr 1890-cı ildə vəfat 
etmiş 3-cü Villemdən sonra Niderlandın yeni kişi kralı 
olacaqdır.

Villem-Aleksandr kraliça Beatriks və şahzadə Kla-
usun ilk övladıdır. Leyden Universitetinin məzunu 
Kral Quru Qoşunları, Kral Hərbi-Dəniz Qüvvələri və 
Kral Hərbi-Hava Qüvvələrinin zabitidir.

Argentinalı Maksima Sorreqyete ilə nikahda olan Villem-Aleksandrın 3 qızı vardır.
Kraliça Beatriksin ikinci oğlu, şahzadə Yohan Frizo Oran-Nassau taxt- taca olan hüquqlarını 2004-cü ildə, 

anasının icazəsi olmadan  bankir Mabel Visse Smitin qızı ilə evlənəndən sonra itirmişdir.
Yohan Frizonun qaynatası əvvəllər narkobaron Klass Bruinsmlə sıx əlaqədə olmuşdur.
Ötən il Alp dağlarında qar uçqununun altına düşən və 15 dəqiqə uçqunda qalan Yohan Frizo həmin gündən 

bəri koma vəziyyətindədir.

Niderland  kraliçası Beatriks böyük oğlu, Orlean şahzadəsi 
Villem-Aleksandrın xeyrinə taxt-tacdan imtina etmişdir

NİDERLANDIN  YENİ  MONARXI – VİLLEM - ALEKSANDR

AzərTAc xəbər verir ki, 2011-ci ildə ölkə 115 nəfər çoxalmışdır.
əhalisinin sayı 74 milyon 724 min 269 nəfər Əhalinin 50,2 faizi kişi (37 milyon 956 min 168 
olmuşdusa, 2012-ci ilin sonunda bu rəqəm 75 milyon nəfər), 49,8 faizi isə qadındır (37 milyon 671 min 
627 min 384 nəfərə çatmışdır Beləliklə, bir ildə 216).
Türkiyə əhalisinin sayı bir milyona yaxın - 903 min 

TÜRKİYƏ  ƏHALİSİNİN  SAYI  75  MİLYONU  ÖTMÜŞDÜR

Türkiyə Statistika Qurumu “Ünvana əsaslanan qeyd sistemi üzrə 2012-ci 
ildə əhalinin siyahıya alınması”nın nəticələrini elan etmişdir 

Çexiya polisinin əvvəlki başçılarından fərqli olaraq indiki 
baş polis Martin Çerviçek bunu mümkün hesab edir. Bir şərtlə 
ki, belə əlavə qazanc asayiş keşikçilərinin əsas işinə ziyan 
vurmasın və mənafelərin toqquşmasına gətirib çıxarmasın. 
Həmkarlar ittifaqları belə hesab edir ki, bu yenilik əməyi aşağı 
tariflə ödənilən polis işçilərinin maliyyə vəziyyətini 
yaxşılaşdırmağa imkan verəcəkdir.

Çexiyada polis işçilərinin əsas işdən sonra asudə vaxtlarında 
əlavə qazanc dalınca getmələrinə icazə verilə bilər 

POLİS  İŞÇİLƏRİ  ƏLAVƏ  QAZANC  ƏLDƏ  EDƏ  BİLƏRLƏR



Dünyanın ən istedadlı, ekstravaqant və məşhur milyarderlərindən biri 
Brenson dünyasını dəyişəndən sonra varidatının tam əksəriyyətinin inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə yaşayan yoxsullara yardım, habelə texnoloji və elmi 
araşdırmalara dəstək məqsədilə xeyriyyə fondlarına verilməsini vəsiyyət 
etmişdir.

Bu hərəkatın baniləri dünyanın ən zəngin adamları siyahısında yer alan 
amerikalı milyarderlər Bill Geyts və Uorren Baffetdir.

Riçard Brensonun dediyinə görə, onun qərarını arvadı Coan və qızı Holli 
də dəstəkləmişlər.

60

“Euro news” kanalının məlumatına görə, C.Soros bildirmişdir ki, bu taleyi 
Avropa İttifaqı (Aİ) da yaşaya bilər.

Aİ-nin siyasəti avronu dağıda bilər. Ciddi təhlükə ondan ibarətdir ki, 
avrozonanın maliyyə problemlərini həll etmək üçün irəli sürülən təkliflər dərin 
siyasi problemlər yaradır.C.Sorosun sözlərinə görə, avrozonanın hazırkı 
rəhbərliyinin ciddi şəkildə vahid valyutanı saxlamaq cəhdləri Aİ-də siyasi və 
sosial problemlərin artmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu da onun məhvi ilə 
nəticələnə bilər. Almaniya başa düşməlidir ki, avro zonasında iqtisadiyyatın 
sərtləşdirilməsi kursu əks nəticə verə bilər, bu siyasət uğur gətirməyəcəkdir. 

Tanınmış maliyyəçi Corc Soros Hollandiya telekanallarından birinə 
verdiyi müsahibəsində bildirmişdir ki, Sovet İttifaqının 70 illik 
mövcudluğuna yürütdüyü yanlış iqtisadi siyasət son qoymuşdur

AVROPA  İTTİFAQI  SSRİ-NİN  TALEYİNİ  YAŞAYA  BİLƏR

«BBC»-nin verdiyi məlumata görə, 5 nəfərdən çox hakimiyyət kütləvi etiraz nümayişlərinə təzyiq etmək 
iştirakçısı olan istənilən tədbir ölkədə qadağan məqsədi ilə  bu yasağı tətbiq edib.
olunmuşdu. Prezident Teyn Seyn bu yasağın  Mənbənin bildirdiyinə görə, bu, Birma 
vətəndaşların fikir azadlığına təminat verən Birma hakimiyyəti tərəfindən 2011-ci ildən bəri demokratik 
Konstitusiyasına zidd olduğunu  bildirib. islahatların keçirilməsi istiqamətində atılan 

Qadağa 1988-ci ildə ölkədə hakimiyyətə qarşı addımlardan sayılır.
çıxışlar güclənən illərdə tətbiq olunub.Hərbi 

 
Birma hakimiyyəti kütləvi yığıncaqların keçirilməsi ilə bağlı 25 illik yasağı ləğv edib

25  İLLİK  YASAQ  LƏĞV  EDİLİB

Britaniyadakı “Virgin Group” korporasiyasının 
sahibi, multimilyarder Riçard Brenson vəsiyyətini 

açıqlamışdır

MƏŞHUR  MİLYARDER  SƏRVƏTİNİ  KASIBLARA  VERMİŞDİR

“Euro news” kanalının məlumatına görə baş nazir edilməyəcəyini demişdir. 
korrupsiya hallarını dözülməz adlandırmış və bunun Onun sözlərinə görə ölkə hazırda çox çətin sosial-
ölkənin nüfuzuna xələl gətirdiyini qeyd etmişdir. iqtisadi mərhələdən keçir. Böhranla mübarizədə 
Mariano Raxoy partiyaların fəaliyyətində korrupsiya qısamüddətli deyil, uzunmüddətli perspektivə 
ilə sərt mübarizə barədə qanun hazırlandığını hesablanmış tədbirlər həyata keçirilir. Böhran yeni 
bildirmişdir. Ölkəni böhrandan çıxarmağa söz verən başlayıb, hələ qarşıda çətin və uzun bir yol vardır.
baş nazir sərt qənaət tədbirlərindən imtina 

İspaniyanın baş naziri Mariano Raxoy fevralın 21-də parlamentdə çıxış 
edərək ölkədəki korrupsiyadan bəhs etmişdir

İSPANİYADA  KORRUPSİYA  DÖZÜLMƏZ  HƏDDƏ  ÇATMIŞDIR
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