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nguyên thủ quốc gia trẻ tuổi nhất thế giới

***
21 – 4- 2017
Những nguyên thủ trẻ nhất trên thế giới đều dưới 40 tuổi và hầu hết là nam giới, chỉ một người là phụ nữ.
Theo Business Insider, Vanessa D'Ambrosio, 28 tuổi, là nguyên thủ
quốc gia trẻ nhất trên thế giới. Cô đang giữ vai trò lãnh đạo của cộng
hòa San Marino, một tiểu quốc gia ở miền núi châu Âu, nằm trọn trong
lãnh thổ Italy. D'Ambrosio dẫn dắt quốc gia này trong nhiệm kỳ dài 6
tháng cùng người đồng thủ lĩnh là Mimma Zavoli cho đến tháng 10 tới.
Ảnh:Twitter

Kim Jong-un, 33 tuổi, là lãnh đạo Triều Tiên,
đương kim Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều
Tiên, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao
động Triều Tiên, Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quốc
phòng Triều Tiên, Nguyên soái Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Triều Tiên. Ông kế nhiệm cha mình vào
năm 2011. Ảnh: Reuters

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, 36 tuổi, trở thành quốc
vương của Qatar vào năm 2013 sau khi vua cha Sheikh Hamad
thoái vị. Ông Sheikh Hamad từng lật đổ chính cha của mình trong
một cuộc đảo chính không đổ máu năm 1995. Ảnh: Reuters
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Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 37 tuổi, là vị
vua thứ năm của Bhutan. Ông từng du học Anh và
Mỹ, nối ngôi vào tháng 12/2006 khi mới 26 tuổi,
ngay sau khi cha ông thoái vị.
Ông được mệnh danh là vị vua rồng của đất "Rồng
Sấm". Quyết định đầu tiên của Vua Rồng ngay sau khi
lên ngôi là chấm dứt sự độc quyền trong các ngành
công nghiệp sa thạch và gỗ bằng hình thức quốc hữu
hóa, một bước đi rất được lòng dân. Là người giám sát
việc xây dựng Hiến pháp mới của Bhutan, ông ủng hộ
việc hướng quốc gia này đi theo con đường dân chủ.
Ảnh: Reuters
Emil Dimitriev, 38 tuổi, là thủ tướng nước cộng hòa
Macedonia.
Ông lên nắm quyền vào tháng 1/2016, sau khi người tiền
nhiệm Nikola Gruevski chấp nhận từ chức dưới áp lực của hàng
loạt cuộc biểu tình với cáo buộc nghe lén nhiều quan chức nước
này. Ảnh: AP

Juri Ratas, 38 tuổi, là tân thủ tướng kiêm lãnh đạo Đảng
Trung ương của Estonia. Ông đắc cử vào tháng 11/2016.

Volodymyr Groysman, 39 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất trong lịch
sử Ukraine. Ông được Quốc hội bầu vào chức vụ này tháng
4/2016 và là một đồng minh thân cận của Tổng thống Petro
Poroshenko, người lên nắm quyền vào năm 2014 sau khi ông
Viktor Yanukovych, cựu tổng thống thân Nga, bị phế truất.
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