ISIS-тай наймаалцаж буй
контрабандч, босогчид

Европын холбоо “Илүү ноцтой” кибер
довтолгооноос сэрэмжлүүлэв

Трампын хүргэн Хятадын магнаттай
уулзсан нь илэрлээ

Эзэмшил нутгаа алдсаар байгаа ISIS-ийн дайчид хар зах дээр
гүйлгээтэй бараа болж хувирлаа. > 10

Брюсселийн дипломатууд Европ тивд болох сонгуульд Крем
лиэс оролцох аюулыг бодитой эрсдэл хэмээн үзэж байна. > 10

Гадаадын компанитай холбоотойг гэрчилсэн мэдээлэл нь
Трампын засаг захиргаанд хүндрэл учруулж болзошгүй. > 10

Нийгмийн бодлогод
шинэчлэл хийх
амлалт

Израильд машинаар
дайрах халдлага гарлаа
1
Гэвч Израилийн Ерөнхий
сайд Беньямин Нэтаньяху уг
хэргийг хилийн цаадах Ис
ламын бүлэглэлтэй холбоотой
гэжээ. Хэргийн газрыг шалгасан
аюулгүйн албаныхантай уулз
саныхаа дараа ноён Нэтаньяху
“Аль ч талаас нь харсан жолооч
ISIS-ийг дэмжигч ба долоо, арван
хоёрдугаар сард Ницца, Берлин
хотуудад олон хүнийг маши
наар дайрч хөнөөсөн исламын
дайчидтай сүлбээтэй нь тодорхой
байна” хэмээв. ISIS Израильд
халдлаг зохион байгуулсан
тохиолдол мэдэгдээгүй боловч
палестинчууд машин, бульдозер
ашиглан иргэдийг дайрсан

хэргүүд гарч байсан юм.
Офицерийн сургуулийн
сонсогчид хуучин хот болон
Араб хороолол ил харагддаг
Иерусалимын алдартай гудам
жийг үзэхээр ирээд байсан аж.
Тэдэнтэй хамт байсан аяллын
хөтөч Лиа Шрайбер гэнэт хү
мүүс хашгиралдаад эхэлтэл том
машин замаас гарч, хашлага
даван наашаа ойртож ирээд тэнд
бөөгнөрсөн цэргүүдийг чиглэсэн
гэж ярив. Тэрбээр “Хүмүүс жо
лооч руу нь буудаж эхэлсэн. Тэр
дор нь онож чадаагүй тул жолооч
машинаа залж, цэргүүд рүү
чиглүүлж амжсан. Хүн бүр маш
их сандарч тэвдсэн байдалтай
байсан” хэмээжээ.

Орчныг хянах камерийн бич
лэгээс үзэхэд машин автобусны
дэр
г эд бөөгнөрсөн цэргүүд
чиглэн хурдаа аван дайрч, ул
маар зугтсан хүмүүс рүү ухран
дайрахыг оролдсон байна. Маши
ны урд шил суманд оногдон олон
нүх гарсан байв. Хохирогчдын
дээрээс машиныг өргөж авсны
дараа шарилууд дээр цагаан
бүтээлэг тавьсан харагдана.
Зүүн Иерусалимд оршин суудаг
палестинчууд еврейн хороолол
руу нэвтрэхэд хялбар агаад
машин нь Израилийн шар дэвс
гэртэй дугаартай байсан аж.
Израилийн цагдаа Рони Аль
шейх одоогийн ийм нөхцөлд
Зүүн Иерусалимаас ирсэн алан
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хядагч хоёр, гурван секундын
дотор халдлагын байгаа олж
чадна хэмээв. Ноён Нэтаньяху
ярихдаа аюулаас хамгаалах
алба дайрагчийн оршин суудаг
дүүргийг бүслэн хаасныг тэмдэг
лээд, нийтэд дэлгээгүй бусад арга
хэмжээ авна гэжээ. Орон нутгийн
хэвлэл алагдсан жолоочийн гэр
бүлийнхнийг саатуулан байцааж
байгааг мэдээллээ. Иерусалим
хотын захирагч Нир Баркат
“Терроризмийг өдөөн дэмждэг
хүмүүс хатуу үнэ төлөх ёстой”
гээд хотын оршин суугчдад
хандаж, алан хядлагад бууж
өгөлгүй амьдралаа хэ
вийн үргэлжлүүлэхийг
уриалсан байна.

Жорж Паркер
Британийн Ерөнхий сайд
Тереза Мэй нийгмийн бодлогод
өөрчлөлт хийж ядуусаас илүү
ажилладаг атлаа гачигдалд
орсон гэр бүлүүдэд анхаарч,
Засгийн газрын хүчийг үүнд
ашиглахаа амлажээ. Тэрбээр
Брекситээс давсан улс төрийн
зорилтойгоо харуулахын тулд
дотоодод хэд хэдэн санаачилга
дэвшүүллээ. Үүний дотор сэтгэ
цийн эрүүл мэндэд үзүүлэх
дэмжлэгийг шинэчлэх асуудал
багтаж байна. Хатагтай Мэй үг
яриагаа үйл хэргээр нотлохыг
хичээж байгаа хэдий ч Либерал
ардчилсан намын тэргүүн Тим
Фарран Ерөнхий сайдын саналыг
“хоосон үг” хэмээн нэрлэв.
Мэй өмнөх Ерөнхий сайдаас
өөр баримтлалаар хандах
тухайгаа мэдэгдэхийн сацуу
нийгмийн асуудлыг буяны
байгууллагад даатгах бус
Засгийн газар өөрөө “сайн
сайхны төлөөх хүч” байх ёстой
гэж үзэж байгаа аж. Тэрбээр
даваа гарагт Тусламжийн үйл
ажиллагааны комисст хэлсэн
үгэндээ амьжиргааны түвшнээс
доогуур амьдарч байгаа хүмүүст
төрийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх
ёстойг онцолжээ. Энэ нь зөвхөн
үгээгүй ядууст бус, Брекситийн
төлөө саналаа өгсөн сая сая
хүмүүст дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн
үг.
Нийгмийн халамжийн ачаалал
хэтэрч, 70 тэрбум паунд дутагдаж
буй үед төрийн үйл ажиллагааг
энэ зүгт хандуулах сорилт
тулгарч байна. Түүний хөтөлбөрт
сургууль болон сэтгэцийн
эрүүл мэндийн байгууллагын
уялдааг сайжруулж, сэтгэцийн
эрүүл мэндийн үйлчилгээний
компаниудад шалгалт хийхийн
дээр цахимаар үйлчилгээ үзүүлэх
зорилгод 15 сая хүртэл паунд
зарцуулахаар төлөвлөжээ. Мэй
“Санхүүжилт эдгээр асуудлыг
шийдэх цорын ганц арга биш”
гэж мэдэгдэж байсан. Гэвч
өөрийн санаачилгад зориулан

мөнгө гаргах нь тодорхой
боллоо.
2016 оны нэгдүгээр сард
Дэвид Камероны Засгийн газар
сэтгэцийн өвчлөлийн эмчилгээнд
хувьсгал хийнэ хэмээн зарлаж,
940 сая паунд гаргахаа амлаж
байв. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн
талаар ил ярихыг цээрлэдэг
уламжлалыг хална гэсэн өмнөх
Ерөнхий сайдын амлалт Мейн
үгтэй агаар нэг сонсогдож байгаа
юм. Дотоодын асуудлаар түүний
санаачилгад болгоомжтой
хандах зүйл ч бий. Тухайлбал,
бага сургуулийг шинэчлэх
талаар саналыг нь бүрэн хүлээн
аваагүй бол компанийн удирдах
зөвлөлд ажилчдыг оруулах
саналыг няцаасан билээ.
Хатагтай Мэйн хэлсэн
үг барилга, үйлдвэрлэлийн
асуудлыг хөндөж, эдгээр нь
ажиллагсдыг орон байр болон
ажлаар хангах зорилготойг
онцолсон. Гэсэн хэдий ч
зарим шийдэл нь улс төрийн
эсэргүүцэлтэй тулгарчээ. Орон
нутгийн сайд Сажид Жавид
ногоон байгууламжийн газар
дээр орон сууц барих санал
дэвшүүлээд Консерватив
намыннаас шүүмжлэл сонссон
юм. Хатагтай Мэй өөрөө уг
асуудлыг зөөлрүүлсэн гэдэг.
Камероны зөвлөхүүд нийгмийн
халамжаас жаахан дээгүүр
орлогтой гэр бүлүүдийг үл
хайхарсан гэж үздэг. Гэхдээ
түүний Засгийн газарт Сангийн
сайд байсан Жорж Осборн ор
логын албан татварын босгыг
дээшлүүлснээ тэдэнд зориулсан
бодлого гэж тайлбарласан байна.
Хатагтай Мэй “Засгийн газар
хүн амын бүх давхаргад нийг
мийн шинэчлэл хийж, тогтолцоо
тэдний эсрэг байна гэж үзэж
байгаа. Тэрчлэн ядуурлын түв
шингээс жаахан дээгүүр иргэдэд
анхаарлаа хандуулах бөгөөд
баян хангалуун бус иргэдийг ч
мөн дэмжлэгийн гадна
орхих ёсгүй” хэмээн
мэдэгджээ.

Чили дэх хөдөлмөрийн маргаан зэсийн үнэд нөлөөлнө
Нил Хьюм
Зэсийн зах зээлд нийлүүлэлт
хомсдох байдал BHP Billiton ба
Rio Tinto-гийн хамтран эзэмшдэг
Чилийн аварга том Escondida
уурхайд хөдөлмөрийн маргаан
хурцадсантай холбоотой.
Barcl ays-ийн шинжээчид
1.1 сая тоннын жилийн
үйлдвэрлэл эрсдэлд ороод
байгааг мэдээлжээ. Иймээс
хөрөнгө оруулагчид Чили дэх
хөдөлмөрийн маргааныг ихэд
анхааран ажиглаж, 2017 оны
зэсийн нийлүүлэлтэд нөлөөлөх
гол хүчин зүйл гэж үзэж
байгаа аж. Албан ёсоор цалин
хөлс нэмэгдүүлэх асуудлаарх
хэлэлцээ энэ сарын 23-нд эхлэх
ба Minera Escondida компаниар
дамжуулан уурхайг удирддаг
BHP Billiton, Rio Tinto хоёр
эцсийн саналаа ирүүлэх ёстой.
Өмнөх жилүүдэд хэлэлцээ
рүүд зах зээлд ихээхэн нөлөөлж
байсан. Энэ удаад ч мөн дуулиан
тай, олон нийтийн анхаарлыг
татсан хэлэлцээр болох төлөвтэй
байгаа. Уурхайн үйлдвэрчний
эвлэл Reuters агентлагт ярихдаа
Minera Escondida цалинг долоон
хувь нэмж, 25000 ам.долларын
урамшуулал олгох нийт ажилч
дын шаардлагыг няцааж, шагнал
урамшууллыг хасахыг хүсэж
байгааг уламжилжээ.
Уурхайчид таваарын үнийн
сэргэлт болон зардал хэмнэх
тасралтгүй арга хэмжээний үр
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дүнд асар их мөнгө оруулсан
нь дамжиггүй. Өнгөрсөн оны
гуравдугаар улиралд дэлхийн
томоохон уурхайнууд, түүний
Minera Escondida үйлдвэрлэлийн
гаралтаа бууруулах тухай зарлас
ны улмаас зогсонги байсан
зэсийн үнэ огцом дээшилж, нэг
хэсэг 6000 ам.доллараар арил
жигдсан билээ. Ням гарагийн
байдлаар Лондоны металлын
бирж дээр гурван сарын дотор
нийлүүлэх зэсийн үнэ 5642
ам.доллар байлаа.
Харин 2017 он палладийн
хувьд огцом өсөлтөөр эхлэв.
Өнгөрсөн онд эхэлсэн энэ
хандлага эрчээ авч, уг металл
энэ долоо хоногт унци нь 736
ам.доллар болтлоо дээшилсэн.
Энэ нь оны эхний гурав хоногт

найман хувь өссөн үзүүлэлт
юм. АНУ, Хятадын үйлдвэрлэл
эерэг тайлан хийгээд General Mo
tors-ын борлуулалт дээшилснийг
дагаад ийм үзүүлэлт гарсан гэж
шинжээчид үзэж байна. Бусад
үнэт металлаас ялгаатай нь пал
лади үйлдвэрлэлийн эрэлтээс
ихээхэн хамаардаг. Учир нь
дотоод шаталтат хөдөлгүүрээс
гарах утааг багасгахад ашигла
даг юм.
Энэ чанар нь түүнийг мөн
гөний бодлого болон эрсдэлийн
таамгаас хамаардаг алт, мөн
гөнөөс ялгаруулж байна.
Өнгөрсөн онд палладийн үнэ
бараг 20 хувь өсөж, түүнтэй
ойролцоо металлууд болох
алт, платинийг өсөлтөөрөө хол
давсан билээ. Арванхоёрдугаар

сард энэ металлын хүчтэй өсөлт
ажиглагдаж, томоохон хөрөнгө
оруулагчид Лондоны бирж дээр
нөөцөө худалдаж эхэлсэн билээ.
Үүний үр дүнд үнэ 770 байснаа
650 ам.доллар болтлоо буусан
байна. Macquarie-ийн шинжээч
Мэтью Тернер “Одоо хөрөнгө
оруулагчдын нөөцийн арилжаа
дууссан” гэв.
2017 онд палладийн зах
зээлд дутагдал үүсч, эрэлт
нийлүүлэлтээс давах төлөвтэй
байгаа боловч шинжээчдийн
таамаг зөрүүтэй байгаа. Үүнд,
Хятадын өсөлтийн удааш
рал, ам.долларын чангаралт,
цахилгаан машины үйлдвэрлэл
нөлөөлжээ. HSBC-ийн шинжээч
Жеймс Стил “Үйлдвэрлэл
хэрэглээний эрэлтийн хажуугаар

палладийн өсөлтөд хөрөнгө
оруулагчдын дэмжлэг, АНУ-ын
мөнгөн тэмдэгтийн ханш хэт
өсөхгүй байх шаардлагатай”
гэсэн байна. Тэрбээр цааш нь
“Хөрөнгө оруулалтын эрэлт
мөн сэргэх хэрэгтэй. 2015, 2016
оны уналтын дараа палладийн
үнэ өсөхөд үйлдвэрлэлийн бус
арилжаалагчдын урт хугацааны
итгэл сэргэх нь чухал” хэмээв.
Гэвч ноён Тернерийн үзэж
буйгаар Tesla-гийн цахилгаан
машины талаар эерэг хүлээлт
үүсвэл палладийн талаар хөрөнгө
оруулагчдын палладид хандсан
найдвар хөсөрдөж болзошгүйг
анхааруулжээ. Иймэрхүү эрсдэл
болон Оросын үйлдвэрлэгчид
нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлбэл
үнэд дарамт үзүүлэх боломжтойг

тэрбээр онцлов. Лхагва гарагт
GM компани арван хоёрдугаар
сард АНУ дахь борлуулалт нь 10
хувиар гэнэт өссөнийг мэдээлсэн.
Түүнчлэн өнгөрсөн сард Ford-ын
борлуулалт таамагласны дагуу
нэмэгджээ.
GM-ын удирдлага энэ жил
АНУ-д машины борлуулалт
бараг дээд хэмжээнд хадгалагдах
байх гэж мэдэгдсэн байна. Ийм
хүлээлт нь дэлхийн автома
шины үйлдвэрлэлд таатай мэдээ.
Ялангуяа Хятадад худалдаа
дээшилж байснаа 2017 онд
өсөлт саарах тухай таамгаас
зөрж байгаа юм. АНУ-ын ади
лаар Хятадад дийлэнх машин
бензинээр хөдөлдөгийг
дурдах нь зүйтэй.

ISIS-тай наймаалцаж буй
контрабандч, босогчид
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Эрика Соломон
Иргэний дайны хөлд зургаан
жилийн нүүр үзэж буй Сирийн
эдийн засагт хүний наймаа
цэцэглэж байна. Уг наймааны
үндсэн хөдөлгөгч хүч нь ISIS.
Жихад бүлэглэл юун түрүүнд
хүний наймааны гол худалдан
авагч. Тус зэвсэгт бүлэглэлийн
дайчид ердөө л хүмүүн таваар.
АНУ, Турк зэрэг гадаад улсаас
зэвсэгждэг бүлэглэлүүдийг орол
цуулаад Сири дахь контрабандч,
босогчдын хувьд ISIS-ийн дай
чидтай наймаалцах нь орлоготой
бизнес. “Зэвсэгт бүлэг
л эл
болг он ISIS-ийн дайчидтай
наймаа хийдэг. Цаадуул чинь
өөрсдийгөө ISIS-тай наймаа
хийдэггүй гэвэл итгэж л болдог
гүй юм шүү” хэмээн эмзэг сэдэв
хөндөж буйгаас жинхэнэ нэрээ
нууцалж Абу Язан хэмээн
өөрийгөө танилцуулсан нэгэн
өгүүлэв.
Умард Сирид ажилладаг
Жабха Шамья бүлэглэл нь
Анкара, Вашингтоноос дэмж
лэг авдаг. Харин тэрбээр тус
бүлэг
л элийн үйл ажиллагаа
явуулдаг бүс нутагт байрладаг
ISIS-ийн дайчидтай байнгын
холбоотой. Хүчин чадал нь
оргилдоо тулсан 2013-2014 оны
үед ISIS жихад бүлэглэл нь
хүний наймааг гартаа атгаж
байжээ. Гэмт этгээдүүд, зэвсэгт
бүлэглэлүүдийн зарим удирдлага
барьцааны хүмүүсээ, ялангуяа
сэтг ү үлчид, т усламжийн
байгууллагын ажилчдыг ISIS-д
зарж орхино. ISIS нь Европын
харьяат барьцааны хүмүүсийг
барьцаалахын тулд сая сая
ам.доллар харамгүй төлдөг
гэсэн цуу яриа их. Тус бүлэглэл
барьцааны хүмүүсийнхээ амийг
хороож буй зүрх шимшрэм
аймшигт дүрс бичлэгүүд дэлхий

дахиныг цочоосон.
Гэвч Ирак, Сири дахь олон
улсын эвсэл болон дотоодын
зэвсэгт хүчинд шахагдан
эзэмшил нутгаа алдсаар байгаа
ISIS-ийн дайчид хар зах дээр
гүйлгээтэй бараа болж хувирлаа.
ISIS-аас олзолсон, эс бөгөөс
оргодол дайчдаар нь мөнгө олох
арга янз бүр. Хамгийн түгээмэл
нь оргодол байлдагчийг ISISийн мэдлийн нутгаас эсэн мэнд
гаргасны хөлсөнд босогчид,
контрабандчид хөлс авах
явдал. Гэхдээ ISIS-т алба хаадаг
харьяатуудаа эргүүлэн авчрахын
тулд ихээхэн шагнал амлаж буй
гадаад улсын Засгийн газарт
оргодлыг олж өгөх нь хамгийн
орлоготой бизнес. Ялангуяа
Арабын булангийн орнууд ийм
ажлын хөлсөнд зарим тохиолдолд
олон сая ам.доллар төлдөг талаар
зэвсэгт бүлэглэлийн дайчид
тайлбарлаж байна.
Ийм наймаа ярьж буй то
хиолд олд Жабха Шамья
бүлэглэлийн толгойлогч Абу
Али Сежжү гэгчийн нэр байнга
гарна. Сири, Туркийн хилийн
дамжин өнгөрөх Баб альШаламад хяналтаа тогтоосон
тэрбээр хүний наймаагаар олон
сая ам.долларын ашиг хүртдэг
хэмээн босогчид үздэг. Туркийн
албаны хүмүүсийн зөвшөө
рөлтэйгээр Эр-Риядад Саудын
Арабын зэвсэгт босогчдыг
буцааж өгсөн тухайгаа ноён
Сежжү өөрөө мэдэгдсэн. Тэрбээр
энэхүү наймааны дүнд ихээхэн
мөнгөтэй болсныг босогчдын
бусад удирдагч тайлбарласан
юм.
Туркийн Газиантеп хотын
алдартай ресторанд усан гаанс
савсуулах тэрбээр ISIS-аас
олзолсон 100 дайчныг шил
жүүлэх бэлтгэл болгон хэд хэдэн

iPhone утсанд файл зөөж байлаа.
“Надад Пакистан, Украины
залуус, тэр ч байтугай франц
хүүхэн хүртэл бий” хэмээн
тэрбээр ярив. Олзлогдсон
хүмүүсийг Засгийн газарт нь
буцааж өгөхдөө огт мөнгө авч
үзээгүй хэмээн ноён Сежжү
мэдэгдлээ. “Үнэндээ Засгийн
газрууд энэ хүмүүсийг авахгүй
гэдэг. Энд бүр бүлэг хүн байгаа
гэхээр энэ, энийг нь авна гээд
нэр заачихна” хэмээн тэрбээр
тайлбарлав.
Контрабандч нар хүмүү
сийг ISIS-ийн мэдлийн бүсээс
босогчдын нутагт нэвтрүүлс
нийхээ төлөө 10 мянга хүртэлх
ам.долларын хөлс авдаг талаар
ихэнх дайчин ярьж байлаа. Цааш
Турк руу гаргах бол дахиад 10
мянган ам.доллар нэмж төлнө.
“Анх контрабандч нар л хийдэг
байсан ажил. Хожим босогчид ч
мөнгө олж болох нь гэж ойлгоод
өрсөлдөж гарсан” хэмээн Абу
Язан өгүүлсэн юм.
АНУ-ын паспорт бүхий
хоёр эмиратын төлөө өөрт нь
их мөнгө амласан талаар ноён
Сежжү дурсав. “10 сая ам.доллар
амласан ч би татгалзсан. Учир
нь энэ ажилд бас зуучлагчид
оролцдог учиртай тул хамаагүй
хөдөлж болдоггүй” хэмээн
тэрбээр тайлбарлав. Гэхдээ ноён
Сежжүг ихээхэн мөнгө авсан
хэмээн бусад нь үзэж байлаа.
Тэрбээр үнэ хүргэх үүднээс
олзлогдсон хүмүүсийг аль болох
удаан хорьдог талаар босогчид
нэмж ярьсан юм.
ISIS-т зүтгэж байсан хүмүү
сээр наймаалахдаа дандаа
мөнгө яриад байдаггүй. Улс
төрийн хөшүүрэг болгох, стра
тегийн ашиг хүртэх зорилгоор
ч ISIS-аас олзолсон хүмүүсийг
ашигладаг. “Мэдээлэл авахын

Контрабандч
нар хүмүү
сийг ISIS-ийн
мэдлийн бүсээс
босогчдын
нутагт
нэвтрүүлс
нийхээ төлөө 10
мянга хүртэлх
ам.долларын
хөлс авдаг

тулд хориод байх нь бий. Дараа
нь үнэт мэдээлэл олж авснаа
гадаадын тагнуулын байгуул
лагад мэдэгдэнэ” хэмээн Турк
дахь Сирийн сөрөг хүчний
удирдагчийн нэг хэлж байв.
Үүний зэрэгцээ босогчдын
хооронд ч өдөр болгон солилцоо
болдог талаар аль-Баб хотыг
ISIS-аас чөлөөлөхөд оролцсон
Ахрар аль-Шаркья бүлэглэлийн
дайчин тайлбарласан юм.
Дайчдынх нь нэгийг саяхан ISISийнхэн олзолсон тул солилцоо
хийж эргүүлэн авснаа тэрбээр
дурсав. ISIS уг дайчны төлөөсөнд
босогчдын өөр бүлэглэлийн гарт
орсон өөрийн хүнийг давхар
дамжуулж өгөхийг шаардсан
талаар дайчид ярьж байна. “Бид
нэхээд байсан хүнийг нь мөнгө
төлөөд шуудхан авч орхисон.
Энд юуг ч зарж, худалдан авч
болно” хэмээн тэрбээр өгүүлэв.
ISIS-аас оргогсдын талаас
илүү нь “Аль-Кайда”-тай
холбоотэй жихад бүлэглэлүүдэд
элсэхийн тулд Сирийн Идлиб
мужийг зорьдог нь экстремист
үзэл санаанаасаа татгалзаагүйн
илрэл хэмээн босогчид тайл
бар
л ав. Босогчид болон
контрабандч нарын удирдлага
өөрсдөө ийм наймаанд алсаас
оролцдог. Харин умард Сирийн
босогчдын нэг Абу Язен шиг
хүмүүс л наймааг гардан гүйцэт
гэх ажлыг эрхлэгч болдог.
Тэрбээр төв Азийн нэгэн
улсаас гаралтай гэр бүлийн
хүмүүсийг ISIS-ийн нутгаас
босогчдын мэдлийн бүсэд
шилжүүлсэн тухайгаа өгүүлж
байлаа. Босогчдын удирдагч,
контрабандч нарын тэргүүн уг
наймааны үеэр хүн тутамд 12
мянган ам.долларын
төлбөр авсан байна.

Трампын хүргэн
Хятадын магнаттай
уулзсан нь илэрлээ
Жэймс Фонтанелла-Хан,
Мэтью Гаррахан
АНУ-ын Ерөнхийлөгчөөр
сонгогдогч Дональд Трампын
хүргэн, зөвлөх Жаред Кушнер
БНХАУ-ын улс төрд ихээхэн
нөлөөтэй магнатын нэгийг
хүлээн авч, яриа хэлэлцээ
өрнүүлсэн нь саяхан тодорхой
боллоо. Хоёр тал удахгүй
ажиллах эхлэх Нью-Йоркийн
тэрбумтны засаг захиргаатай
холбогдуулан цаашид байгуулж
болзошгүй үл хөдлөх хөрөнгийн
гэрээ хэлэлцээр болоод ашиг
сонирхлын зөрчлийн талаар
санал солилцжээ.
Иванка Трамптай гэрлэсэн,
эдүгээ 36 настай, үл хөдлөх
хөрөнгийн бизнесмен Жаред
Кушнер нь арваннэгдүгээр
сарын 16-нд буюу Трамп
Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсоноос
хойш долоо хоноод Хятадын
хувийн мэдлийн конгломерат
Anbang компанийн захирал Ву
Сяохуйтай уулзаж ярилцсан
байна.
Уг уулзалтын талаар New York
Times сонин анх мэдээлсэн. Ноён
Трамп, түүний гэр бүлийнхэн
гадаадын компанитай бизнесийн
учир битүүлэг холбоотойг
гэрчилсэн энэхүү мэдээлэл нь
тэрбумтны тэргүүлэх засаг
захиргаанд хүндрэл учруулж
болзошгүй.
Ноён Ву нь Хятадын хуучин
удирдагч Дэн Сяопиний ач
охинтой гэрлэсэн хүн. Түүний
компани ч эзэмшигчдийнхээ
хувьд ХКН-тай нягт холбоотой
хүмүүсийн удам сударт хамаар
даг. Ноён Кушнер, Ву нар Anbang
компани 2014 онд бараг хоёр
тэрбум ам.доллараар худалдан
авсан Waldorf Astoria зочид
буудалд уулзацгаажээ. Хоёр
эрхэм ноён Кушнерийн эцэг
Чарльзийн мэдлийн 666 Fifth
Avenue барилгатай холбоо бүхий
хамтарсан компани байгуулах
талаар болон бусад асуудлаар
ярилцсан болов уу хэмээн мэдээ
лэлд ойр эх сурвалж таамаглав.
Аюулгүйн үүднээс АНУ-д

хөрөнгө худалдан авах сонир
холтой Ву овогтой ноён Кушнер
уулзсан нь Вашингтонд ёс зүйн
томоохон маргаан дэгдээхэд
хүргэж мэднэ. Учир нь ноён
Трампын хүргэнийг Цагаан
ордонд чухал үүрэг гүйцэтгэх
ёстой талаар мэдээллийн
хэрэгсл ү үд ид шу у гиж
байгаа. Ноён Кушнер нь Барак
Обамагийн засаг захиргаа
болоод Трампын шилжилтийн
багийнхны хооронд Хятадтай
харилцах бодлогын талаар
зуучийн үүрэг гүйцэтгэснийг
New York Times мэдээллээ.
Anbang компани дээрх үйл
явдалтай холбогдуулан шууд
тайлбар өгсөнгүй. БНХАУ-ын
групп компани өнгөрсөн онд
АНУ-ын Starwood Hotels-ийг 14
тэрбум ам.доллараар худалдан
авахаар өрсөлдөж байгаад
гэнэт нэрээ татсан. Дараа нь
аравдугаар сард Сан-Диегогийн
Hotel del Coronado-г худалдан
авах санал тавьсан. Гэвч АНУ-ын
эрх баригчид уг зочид буудлыг
тэнгисийн цэргийн баазад ойр
байрладаг гэсэн шалтгаанаар
татгалзсан хариу өгчээ.
Автомашины даатгалын
үйлчилгээ эрхлэн 2004 онд
анх үүссэн Anbang нь эдүгээ
дэлхий даяар олон тэрбум
ам.долларын хөрөнгөтэй том
групп болтлоо өргөжжээ.
Хятадаас хөрөнгө гадагш урсах
явдалд Бээжингээс хязгаарлалт
тавьсантай холбоотойгоор
тус компани санхүүгийн
хүндрэлтэй нөхцөлд ажиллаж
байна. Гадаадад үйл ажиллагаа
явуулдаг Хятадын бусад том
компанитай харьцуулахад
Anbang нь офшор жагсаалтад
багтдаггүй. Санхүүгийн үйл
ажиллагаа нь бүрхэг гэсэн
шалтгаанаас болж тус компани
гадаадад хөрөнгө босгоход одоо
хүртэл хүндрэлтэй байгаа юм.
Anbang, ноён Кушнерийн
хоорондын яриа хэлэлцээ хэзээ
ажил хэрэг болох нь
одоогоор тодорхойгүй
байна.

Европын холбоо “Илүү ноцтой” кибер довтолгооноос
сэрэмжлүүлэв
Артур Бисли
Европын холбооны серве
рүү
д эд “Илүү ноцтой, илүү
хөнөөлтэй” кибер аргаар хал
дан довтлох явдал өнгөрсөн
онд ихэссэнийг Брюссель
анхааруулж байна. Эдгээр халд
лага нь Европын холбооны улс
төрд оросуудын оролцоо байж
болзошгүй гэсэн түгшүүрийг
ихэсгэв. Өнгөрсөн онд Европын
комиссын серверүүдийг “онил
сон” 110 удаагийн кибер халдлага
болсон нь 2015 оныхоос 20 хувиар
өссөн хэрэг юм. Мөн арван
нэгдүгээр сард өргөн цар хүрээтэй
томоохон кибер халдлага болсон
талаар Брюссель мэдэгдлээ.
Өнгөрсөн оны Ерөнхий
лөгчийн сонгуулийн өмнөхөн,
Ардчилсан намын үндэсний
хорооны цахим шууданд
Кремлийн эрх баригчид хууль
бусаар нэвтэрсэн хэмээн АНУын тагнуулын байгууллагууд

саяхан буруутгалаа. Уг зэмлэлтэй
холбогдуулан удахгүй болох
Франц, Германы сонг уульд ч
Москва нөлөөлж болзошгүй
гэсэн түгшүүр үүсэв.
Европын холбооны гишүүн
28 улсын нууц өгөгдөл болон
нэгдсэн валюттай зах зээлийн
менежментийг гартаа атгадаг
Брюссель уг түгшүүртэй хол
богдуулан аюулгүйн арга
хэмжээгээ чангатгаж эхэллээ.
Брюссель нь иргэний байгуул
лагын удирдлагуудад цахим
шуудангаа шифрлэж хамгаалахыг
зөвлөж буй. Үүний зэрэгцээ кибер
аюулгүй байдлаа бэхжүүлэхэд
НАТО-той хамтран ажиллахаар
боллоо. НАТО-г хараалсан цахим
халдлага ч өнгөрсөн онд илүү
ноцтой түвшинд хүрснийг умард
Атлантын эвслийн удирдлагууд
тайлбарлаж байгаа.
“Европын комисс зэрэг тус
тивийн томоохон байгууллагууд

нь өөр өөр эх үүсвэрээс улбаатай
кибер халдлагын байнгын бай
болж хувирлаа” хэмээн Европын
холбооны аюулгүй байдал
хариуцсан комиссар, Сэр Жулиан
Кинг Financial Times-д өгүүлэв.
“Эдгээр халдлага нь хуучнаасаа
илүү байнгын бөгөөд хөнөөлт,
сүйрүүлэгч шинжтэй” хэмээн
Сэр Кинг өгүүлэв. Тэрбээр
кибер халдлага нь “Ардчилалд
итгэх итгэлийг бусниулж байна”
хэмээн үзсэн юм.
Кибер аюулгүй байдлын
асуудалд ОХУ-ын нэр эн тэр
гүүнд дурдагддаг ч өнгөрсөн оны
олон халдлагын эх сурвалжийн
талаар тодорхой дурдахаас
Брюссель зайлсхийлээ. “Өөр өөр
халдлага нь бүгд л нэг ижил арга
хэрэгсэлд тулгуурлаж байгаа.
Дээр нь бүгд эх сурвалжийг нь
нуух үүрэгтэй давхар серверээр
дамждаг тул эх хаягийг нь
тодорхойлоход түвэгтэй” хэмээн

Европын холбооны эрх баригчид
ярьсан байна.
Оросууд Ардчилсан намын
серверт нууцаар нэвтэрсэн
хэмээх тагнуулын байгууллагын
дүгнэлтийг Ерөнхийлөгчөөр
сонгогдогч Дональд Трамп эс
хэрэгсдэг. Харин Брюсселийн
дипломатууд Европ тивд болох
сонгуульд Кремлиэс оролцох
аюулыг бодитой эрсдэл хэмээн
үзэж байгаа.

И н те рнэ т эд су у ри лсан
халдл ага, оросуудын зүгээс
ташаа мэдээллээр “бөмбөгдөх”
кампани энэ оны сонгуульд
лав үүргээ гүйцэтгэнэ хэмээн
ХБНГУ-ын канцлер Ангела
Меркель саяхан сануулсан. Энэ
хавар болох Ерөнхийлөгчийн
сонгуультай холбогдуулан
францчууд ч энэ талаар түгшиж
байгааг Брюсселийн дипломат
тайлбарлав. Дөрөвд ү гээр

сард болох Ерөнхийлөгчийн
сонгууль гаднын кибер халд
лагад өртөх аюултайг Францын
Батлан хамгаалахын сайд
Жан-Ив Ле Дриан даваа гарагт
анхаарууллаа. Өнгөрсөн онд тус
улсыг чиглэсэн кибер халдлагын
тоо хоёр дахин нэмэгдсэн. Иймд
АНУ-ын сонгуулийг нэрмэсэн
шиг хакерын довтолгооноос
Франц дархлаатай гэж ойлгох
нь гэнэн хэрэг хэмээн сайд үзэж
байна.
Өнгөрсөн онд Европын комис
сын серверүүдийг хараалсан
кибер халдлагын 80 хувь
нь “Хөнөөлт” дайралт гэсэн
ангилалд багтсаныг албаны
хүмүүс тайлбарлав. Гэхдээ
эдгээр халдлагын эсрэг өгөгдөл
хамгаалах систем үүргээ
амж илтт ай гүйцэтг эснийг
эрх баригчид нэмж
тайлбарласан юм.

