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Fevralın 22-də Mozambikin keçmiş prezidenti 
Joakimin Çessanonun sədrliyi altında keçirilən Beynəl-
xalq sülh mükafatının münsiflər heyətinin yığıncağı 
Afrika qitəsində stabilliyin və sülhün qorunub 
saxlanılmasına verdiyi əməli töhfələrinə görə Fransa 
prezidentinə bu mükafatın verilməsini yekdilliklə qərara 
almışdır. 

Joakimin Çessano bildirmişdir ki, münsiflər heyəti 
qitə ölkələrini təhdid edən müxtəlif xarakterli təhlükələri 
ciddi şəkildə təhlil etmiş, Mali hadisələrində Fransanın bu 
ölkə ilə həmrəylik nümayiş etdirməsini və əməli kömək 
göstərməsini yüksək qiymətləndirmişdir. 

Xatırladaq ki, Feliks Ufue-Buani adına beynəlxalq 
sülh mükafatı 1989-cu ildə təsis edilmişdir. BMT və 
UNESCO kimi nüfuzlu təşkilatların Nizamnaməsinə 
əsasən dünyada sülh işinə töhfə verən ayrı-ayrı şəxslər, 
müəssisə və təşkilatlar bu mükafata layiq görülürlər. 
Nelson Mandela, İsax Rabin, Şimon Peres, Yasir Ərəfat, İspaniya kralı və digər tanınmış siyasi xadimlər, dövlət 
başçıları bu mükafatın laureatları olmuşlar. Laureat adına layiq görülənlərə 150 min dollar, diplom və qızıl medal 
təqdim olunur. 

Fransa Prezidentinə mükafat yaxın vaxtlarda UNESCO-nun iqamətgahında təntənəli şəkildə təqdim 
olunacaqdır.

Fransa Prezidenti Fransua Olland Feliks Ufue-Buani adına
 Beynəlxalq sülh mükafatına layiq görülmüşdür 

FRANSA  PREZİDENTİNƏ  BEYNƏLXALQ  SÜLH  MÜKAFATI 
 VERİLMİŞDİR

Parlamentin binası qarşısında təşkil edilmiş mərasimdə xarici 
qonaqların, o cümlədən Yaponiyanın Baş nazirinin müavini Taro 
Asonun da qatıldığı inauqurasiya mərasimində təxminən 70 min 
nəfər iştirak etmişdir. Andiçmə mərasimindən sonra çıxış edən 
Prezident Pak Kın He siyasətinin əsas hədəflərini açıqlamışdır. 
Məlum olmuşdur ki, Pak Kın He mühüm potensiala malik istehsal 
sahələrinin inkişafına xüsusi diqqət yetirəcək, həmçinin kiçik və 
orta biznesə yardım etmək yolu ilə yeni iş yerlərinin açılmasına nail 
olmağa çalışacaqdır.

Yeni Prezident Koreya Xalq Demokratik Respublikasını 
təxribat xarakterli yeni hərəkətlərdən çəkindirmək üçün ABŞ-
Koreya Respublikası alyansının möhkəmlənməsi üçün əlindən 
gələni edəcəkdir. Pak Kın He, həmçinin ölkənin müdafiə gücünün 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə xərcləri də artıracaqdır.

Ərazi mübahisələrinə gəlincə, yeni Prezident bəyan etmişdir ki, o, ölkənin əsas mövqeyinin saxlanılmasına 
çalışacaq və bunun üçün lazımi, qəti addımlar atacaqdır. Bu mövqe Yapon dənizində yerləşən mübahisəli 
Takesima adalar qrupuna da şamil ediləcəkdir.

Fevralın 25-də Seulda Koreya Respublikasının yeni Prezidentinin
 inauqurasiya mərasimi keçirilmişdir

YENİ  PREZİDENTİN  İNAUQURASİYA  MƏRASİMİ
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Fransanın nüfuzlu “Le Monde” qəzetinə qadın rəhbərlik 
etməyə başlamışdır. Redaksiyanın idarə heyətinin 
yığıncağında Natali Nuqayred qəzetin direktoru və eyni 
zamanda, qrupun direktorlar şurasının üzvü seçilmişdir.
“Liberation” qəzetinin keçmiş jurnalisti olan xanım bu 
vəzifəyə təyin olunana qədər “Le Monde” qəzetinin xarici 
siyasət şöbəsinə başçılıq edirdi. Yeni təyinatla bağlı keçirilən 
yığıncaqda iştirakçıların 80 faizi N.Nuqayerdin namizədliyini 
dəstəkləmişdir.

Qəzetə ilk dəfə rəhbərlik etməyə başlayan qadının 
namizədliyini hələ fevral ayında “Le Monde”nin üç auksioner qrupu irəli sürmüşdür.

Xatırladaq ki, Natali Nuqayerd bu vəzifədə ötən ilin noyabr ayında dünyasını dəyişmiş baş direktor Erik 
İzarailobiçi əvəz etmişdir.

Fransanın nüfuzlu qəzetinə qadın rəhbərlik etməyə başlamışdır

“LE  MONDE”NİN  YENİ  REDAKTORU

Rusiya parlamentinin yuxarı palatasının spikeri Valentina Matvienko 
dalbadal ikinci ildir ki, bu ölkənin ən nüfuzlu qadınlarının siyahısına başçılıq 
edir.

İlk üçlüyə Baş nazir Dmitri Medvedyevin müavini Olqa Qolodets və 
mətbuat katibi Natalya Timakova da daxildir. Rusiya Prezidentinin 
iqtisadiyyat üzrə köməkçisi Elvira Habiullina dördüncü yerdə qərarlaşmışdır. 
Alla Puqaçova bu il beşinci yerlə kifayətlənməli olmuşdur. Bununla belə, o, 
yenə də mədəniyyət sahəsində ən nüfuzlu qadınların beşliyinə başçılıq edir. 

Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində reytinqin hazırlanması ilə artıq 
dalbadal ikinci ildir ki, Rusiyanın bir sıra aparıcı KİV-ləri məşğul olur. 

Rusiya parlamentinin yuxarı palatasının spikeri Valentina Matvienko 
bu ölkənin ən nüfuzlu qadınlarının siyahısına başçılıq edir

RUSİYANIN  ƏN  NÜFUZLU  QADINI

APA-nın Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi xəbərə görə, Müstəqil 
Seçki Komissiyasının son məlumatına görə, Uxuru Keniattuya seçicilərin 
50,07 faizi səs verib. Keniattunun əsas rəqibi Rail Odinqa 43 faiz səs 
toplaya bilib.

Qeyd edək ki, Uxuru Keniattu Sudan prezidentindən sonra insanlıq 
əleyhinə cinayətlərdə günahlandırılan ikinci afrikalı lider olacaq.

Beynəlxalq cinayət məhkəməsi onu 2007-ci ildə tayfaarası qətliam 
törətdiyinə görə məsuliyyətə cəlb etmək niyyətindədir.   

BEYNƏLXALQ  AXTARIŞDA  OLAN  ŞƏXS  KENİYANIN  PREZİDENTİ  SEÇİLDİ

Keniyanın Müstəqil Seçki Komissiyası martın 9-da baş nazirin müavini 
Uxuru Keniattunu prezident seçkilərinin rəsmi qalibi elan edib 
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