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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

Έπειτα από την πλήρη ένταξη των Παλαιστινίων στην «UNESCO» -απόφαση η οποία
χαρακτηρίσθηκε από το Ισραήλ «τραγωδία»- ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, B.
NETANYAHU, ανακοίνωσε, χθες βράδυ, την επίσπευση της διαδικασίας
ανοικοδόμησης 2.000 νέων εβραϊκών κατοικιών τόσο στην Ανατολική
Ιερουσαλήμ όσο και στη Δ. Όχθη, καθώς και την αναστολή της μεταβίβασης
χρηματικών πόρων στην Παλαιστινιακή Αρχή.

•

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αναμένεται ν’ ανακοινώσει, σήμερα, την
απόφασή του για την έκδοση -ή μη- του ιδρυτή του «WIKILEAKS», J. ASSANGE,
στη Σουηδία.

•

To «FBI» θα διενεργήσει έρευνα αναφορικά με την υπόθεση κατάχρησης
κεφαλαίων πελατών από την αμερικανική χρηματιστηριακή εταιρεία «MF
GLOBAL», η οποία στις 31/10/11 υπέβαλε αίτηση πτώχευσης.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

Σε ομιλία του στο Βερολίνο, χθες, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο των 50
χρόνων από την έναρξη της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού από Τουρκία σε
Γερμανία, ο Πρωθυπουργός, R. T. ERDOGAN, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο
θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Σήμερα, αναμένεται να συναντηθεί με
την Καγκελάριο, A. MERKEL, ενώ αύριο, θα μεταβεί στις Κάννες, όπου θα
συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του «G-20».

•

Με αφορμή την αυριανή Σύνοδο του «G-20», διοργανώθηκαν, χθες στη Νίκαια
της Γαλλίας εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της παγκοσμιοποίησης, με τη
συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών.

•

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, B. ATALAY, δήλωσε ότι πρόκειται να
μεταφερθούν 4.000 «containers», από την «Ερυθρά Ημισέληνο» και τη «Δνση
Οικιστικής Ανάπτυξης» (ΤΟΚΙ), για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των
σεισμόπληκτων, στην Επαρχία Ercis του Νομού Van.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
•



•

Συνεχίζεται, σήμερα, η συνεδρίαση -η οποία διεκόπη χθες- της αρμόδιας για το
Κόσοβο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με Έκθεση της σερβικής
Κυβέρνησης που αφορά τις ενέργειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης
στο Κόσοβο. Σημειώνεται ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Υπουργός για Θέματα
Κοσόβου, G. BOGDANOVIC και ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, B.
STEFANOVIC.

ΣΕΡΒΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ο Ρουμάνος Πρόεδρος, Τ. BASESCU, κατά τις χθεσινές συνομιλίες του στο Βελιγράδι,
με τους Πρόεδρο και Πρωθυπουργό της χώρας, M. TADIC και Μ. CVETKOVIC,
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αντίστοιχα, δήλωσε ότι το Βουκουρέστι στηρίζει ανεπιφύλακτα την ευρωπαϊκή
πορεία της Σερβίας και τόνισε ότι η Ρουμανία δεν θ’ αναγνωρίσει την
ανεξαρτησία του Κοσόβου.

¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

Ο Δκτής της «KFOR», E. DREWS, δήλωσε, χθες από το Uroševac, ότι η σημερινή
κατάσταση στον βορρά πρέπει να επιλυθεί ειρηνικά και ότι η ελεύθερη
κυκλοφορία εξακολουθεί ν’ αποτελεί πρόβλημα για όλους τους πολίτες. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί μέσω του διαλόγου,
τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει ικανοποιητική λύση, τότε καθήκον της «KFOR» είναι να
δώσει λύση με τα δικά της μέσα.

•

Το Υπουργείο της «Δύναμης Ασφάλειας Κοσόβου» (FSK) θα πραγματοποιήσει
(03-05/11/11), στο Pec, την πρώτη Διάσκεψη των ΥΠΑΜ Αλβανίας, Μαυροβουνίου,
ΠΓ∆Μ, Κροατίας και Σλοβενίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αμερικανικής
∆ιοίκησης στην Ευρώπη, του ΝΑΤΟ και του παραπάνω Υπουργείου.

•

Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, J. KRASNIQI,
πραγματοποιεί από χθες πενθήμερη επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία, όπου θα
συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, B. ACCOYER.



•


•



•

ΠΓΔΜ
Ο Υφυπουργός Παιδείας, S. NEZIRI, χαιρέτισε (01/11/11) την πρωτοβουλία που
ανέλαβαν, χθες στην Pristina, τα αρμόδια Υπουργεία Αλβανίας και Κοσόβου για
τη διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας με ενιαίο αλφαβητάριο στους Αλβανούς
μαθητές της πρώτης τάξης του Δημοτικού σε Αλβανία και Κόσοβο, τονίζοντας
ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους Αλβανούς που διαβιούν
στη Βαλκανική χερσόνησο.

ΠΓΔΜ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αντιπροσωπεία του γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, αρμόδια για τη
συνεργασία με τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, συναντήθηκε (01/11/11), στο Κοινοβούλιο
της ΠΓ∆Μ, με τον Πρόεδρο του Σώματος, Τ. VELJANOVSKI.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ο Πρόεδρος του «PS», E. RAMA, κατά την ομιλία του (01/11/11) στην Εθνική
Συνέλευση του κόμματος, παρουσίασε το νέο πρόγραμμα του «PS».

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΣΥΡΙΑ
•



•

Δαμασκός και «Αραβικός Σύνδεσμος» συμφώνησαν, χθες, επί ενός τελικού
κειμένου, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, σύμφωνα με όσα ανέφερε
συριακός κρατικός Τ/Σ. Επίσημη ανακοίνωση επί του θέματος αναμένεται να
εκδοθεί σήμερα από τα κεντρικά Γραφεία του «Αραβικού Συνδέσμου» στο Κάιρο. Οι
ΗΠΑ ανακοίνωσαν, χθες, ότι χαιρετίζουν τις προσπάθειες της ∆ιεθνούς Κοινότητας για
τον τερματισμό της κρίσης στη Συρία, αλλά εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Πρόεδρός
της, B. AL ASAD, πρέπει να παραιτηθεί.

ΜΠΑΧΡΕΪΝ
Ο Βασιλιάς HAMAD BIN ISA AL KHALIFA, συνοδευόμενος από τον ΥΠΕΞ του
Μπαχρέιν, KHALID BIN AHMAD BIN MUHAMMAD AL KHALIFA, πραγματοποιεί
επίσημη επίσκεψη (01-02/11/11) στην Αίγυπτο για συνομιλίες με την ηγεσία της
χώρας.
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4. ΑΦΡΙΚΗ
 ΛΙΒΥΗ
•



•

To «Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο» έδωσε, χθες, στον τεχνοκράτη, ABDEL
RAHIM AL KIB, την εντολή σχηματισμού προσωρινής Κυβέρνησης, μέχρι τις 23
Νοεμβρίου.

ΚΕΝΥΑ - ΣΟΜΑΛΙΑ
∆ια του εκπροσώπου του, E. CHIRCHIR, ο Στρατός της Κένυας προειδοποίησε,
χθες, τους κατοίκους 10 πόλεων της Σομαλίας, μεταξύ των οποίων οι Kismayu,
Baidoa και Afgoye, ότι θα τεθούν στο στόχαστρο επιθέσεων.

5. ΑΣΙΑ
 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
•



•

Διεθνής Διάσκεψη για το Αφγανιστάν διεξάγεται, σήμερα στην Κων/πολη. Ο
Αφγανός Πρόεδρος, H. KARZAI, δήλωσε, χθες, ότι «δεν είναι δυνατόν να συνομιλούμε με

βομβιστές αυτοκτονίας και ως εκ τούτου έχουμε διακόψει τις συζητήσεις περί συνομιλιών
με τους Taliban έως ότου αποσαφηνισθεί πώς θα ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους.
Μέχρι εκείνη την ημέρα θα συνομιλούμε με τους αδελφούς μας στο Πακιστάν για την
εξεύρεση λύσης στο υφιστάμενο πρόβλημα».
ΚΙΝΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ
Ο Πρόεδρος της Κίνας, HU JINTAO, πραγματοποιεί, από χθες, επίσκεψη στην
Αυστρία, για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας με στόχο την ενίσχυση των
διμερών σχέσεων.

6. ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 ΗΠΑ
•

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν, σήμερα, τη λήψη οικονομικών μέτρων κατά του MALI
KHAN, επικεφαλής του «Δικτύου HAQQANI», που εδρεύει στο Πακιστάν και
σχετίζεται με επιθέσεις κατά αμερικανικών ∆υνάμεων στο Αφγανιστάν. Τα μέτρα
περιλαμβάνουν δέσμευση της περιουσίας του KHAN στις ΗΠΑ και απαγόρευση σε
Αμερικανούς πολίτες να συναλλάσσονται οικονομικά μαζί του.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν, χθες, στον οικισμό Babayurt του Νταγκεστάν,
όταν άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον τους.
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