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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

•
•

H Συρία αποδέχθηκε (02/11/11) το Σχέδιο του «Αραβικού Συνδέσμου» που
προβλέπει τον τερματισμό της βίαιης καταστολής των αντικαθεστωτικών
διαδηλώσεων. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη HAMAD BIN KHALIFA
AL THANI, έχουν δοθεί εντολές στη συριακή Κυβέρνηση ν’ απομακρύνει τα
άρματα μάχης από τους δρόμους, ν’ απελευθερώσει τους πολιτικούς
κρατουμένους και να επιτρέψει στους δημοσιογράφους των ξένων ΜΜΕ να
καλύψουν τις εξελίξεις. Παρά τη σχετική διαβεβαίωση του «Αραβικού Συνδέσμου», οι
ΗΠΑ επανέλαβαν την έκκλησή τους για παραίτηση του ASAD. Χθες, συνολικά 25 άτομα
έχασαν τη ζωή τους από πυρά των ∆υνάμεων Ασφαλείας, σε διαδηλώσεις σε διάφορες
πόλεις της χώρας.
Η ιταλική Κυβέρνηση ψήφισε (02/11/11), κατά τη διάρκεια έκτακτου
Υπουργικού Συμβουλίου, τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και
την ανάπτυξη, όπως ζητήθηκε από την Ε.Ε.
Σύμφωνα με το ΔΠΔ, μισθοφόροι προσπαθούν να βοηθήσουν τον υιό του Μ.
QADHAFI, SAIF AL ISLAM, να φύγει από τη Λιβύη, τη στιγμή που άνθρωποι του
περιβάλλοντός του βρίσκονται σε επαφή με το ∆ικαστήριο για το ενδεχόμενο παράδοσής
του.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

•

•
•

Στη Σύνοδο Κορυφής «G-20», που ξεκινά σήμερα στις Κάννες, θα συμμετάσχει, μεταξύ
άλλων, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, R. T. ERDOGAN, ο οποίος, χθες, συναντήθηκε με τη
Γερμανίδα Καγκελάριο, A. MERKEL. Ο ERDOGAN δήλωσε ότι η Τουρκία αναμένει
από τη Γερμανία να την στηρίξει ακόμα περισσότερο στις προσπάθειές της για
ένταξη στην Ε.Ε., ενώ κάλεσε τις γερμανικές Αρχές να λάβουν μέτρα για την
οικονομική βοήθεια που παρέχουν ορισμένα γερμανικά ιδρύματα σε
«τρομοκρατική» οργάνωση.
Eυρεία επιχείρηση κατά μελών του «ΡΚΚ» διεξήχθη στους Νομούς Tunceli και
Bingol, με τη βοήθεια των Ε/Π «COBRA», ενώ Ε/Π «SKORSKY» μεταφέρουν ειδικές
ομάδες της Στρατοχωροφυλακής σε περιοχές όπου ενδέχεται να καταφύγουν μέλη της
οργάνωσης.
Η Τουρκία προτίθεται να κατασκευάσει αφιλοκερδώς στη Λιβύη δημόσια
κτήρια, όπως σχολεία, τεμένη, Αστυνομικά Τμήματα και φυλακές.
Απέπλευσαν, χθες, από τη ΝΔ Τουρκία, 2 πλοία, με σημαία Καναδά και
Ιρλανδίας, με σκοπό να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, παρά τις
προειδοποιήσεις του Ισραήλ. Τα πλοία, τα οποία αναμένεται να φθάσουν αύριο στη
Λωρίδα της Γάζας, βρίσκονται ήδη στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου, ενώ ανά πάσα
στιγμή ενδέχεται να υπάρξει παρέμβαση από το Ισραήλ.
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2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
•

•

•

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Κόσοβο ζήτησε, χθες, από την Κυβέρνηση
να προτείνει προς ψήφιση στη Βουλή νέα νομοθετική πράξη με μέτρα και
σχέδιο δράσης για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στο βόρειο Κόσοβο. Από
την πλευρά του, ο επικεφαλής της σερβικής διαπραγματευτικής ομάδας, B. STEFANOVIC,
επανέλαβε ότι η Σερβία δεν θ’ αναγνωρίσει το Κόσοβο.
Εκπρόσωποι του «FBI», οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες της τρομοκρατικής
επίθεσης του Ουαχαμπίτη M. JASAREVIC, στην αμερικανική Πρεσβεία στο Sarajevo,
είχαν συνομιλίες, χθες στο Βελιγράδι, με τον ΥΠΕΣ, I. DACIC. Ο τελευταίος δήλωσε
ότι Σερβία και «FBI» συνεργάζονται για την εξάλειψη της δράσης των Ουαχαμπιτών στη
Σερβία.
Ο Γενικός Εισαγγελέας του ΔΠΔ, S. BRAMMERTZ, θα μεταβεί, στις 8 Νοεμβρίου,
στη Σερβία, για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους για τη συνεργασία
της χώρας με το εν λόγω Δικαστήριο.

¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

•



•



•



•
•



•

Ο Ειδικός Εισηγητής του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Κόσοβο, B. VON
SYDOW, επισκέφθηκε, χθες, το βόρειο τμήμα της Kosovska Mitrovica, όπου
είχε συνομιλίες με τους Δημάρχους του βορείου τμήματος του Κοσόβου.
Επίσης, ο VON SYDOW είχε συνομιλίες στην Pristina με την Πρόεδρο, A.
JAHJAGA, σχετικά με τις εξελίξεις στο Κόσοβο.
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, J. KRASNIQI, ζήτησε από τους ηγέτες της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης τη συνέχιση
της επίσημης στήριξης της Γαλλίας στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πορείας
του Κοσόβου, καθώς στα τέλη του 2011 αναμένεται να ξεκινήσει ο διάλογος για την
κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου για τους πολίτες του.

ΠΓΔΜ
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών, Z. STAVRESKI,
ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το 2012, ο
οποίος θα προωθηθεί για έγκριση στο Κοινοβούλιο. Από την πλευρά του, ο
Αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου «SDSM», Z. JOVANOVSKI, δήλωσε
(02/11/11) ότι το χρέος της χώρας, την τελευταία 2ετία, αυξήθηκε κατά 491
εκατ. € και χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαιτέρως σοβαρή, ενώ κάλεσε το
«VMRO-DPMNE» και τον Πρωθυπουργό, N. GRUEVSKI, να δώσουν εξηγήσεις.

ΠΓΔΜ - Ε.Ε.

Η Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΠΓΔΜ-Ε.Ε. συνεδριάζει (02-03/11/11) στα
Σκόπια, για 9η συνεχή φορά, με τη συμμετοχή Βουλευτών της χώρας,
κυβερνητικών αξιωματούχων και Ευρωβουλευτών, με κύρια θέματα, μεταξύ
άλλων, την εφαρμογή της «Συμφωνίας της Αχρίδας», την πορεία των μεταρρυθμίσεων,
την κατάσταση στην οικονομία και τα ΜΜΕ.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Η «Συμμαχία Κόκκινο-Μαύρο» συγκρότησε (02/11/11) επιτροπή στον Αυλώνα
γα τη διοργάνωση των εθνικών εορτών του Νοεμβρίου και κάλεσε τους πολίτες να
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις (26/11/11) στην Πλατεία της Σημαίας.
Ο Πρωθυπουργός, S. BERISHA, στην ομιλία του (02/11/11) στη συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, χαρακτήρισε «αναξιόπιστες» τις οικονομικές πολιτικές
που προτείνει ο Πρόεδρος του «PS», E. RAMA, τονίζοντας ότι ο τελευταίος απέτυχε
ως ∆ήμαρχος των Τιράνων, έχοντας υιοθετήσει τις εν λόγω πολιτικές.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΛΙΒΥΗ
Ο εκτελών χρέη επικεφαλής της λιβυκής διπλωματικής Αποστολής στη Σόφια,
ISSA OMAR ASHUR, μέσω δηλώσεών του (02/11/11) στο ειδησεογραφικό πρακτορείο
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«BTA», απηύθυνε πρόσκληση σε βουλγαρικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην
ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της Λιβύης.


•

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η Πρόεδρος του βουλγαρικού Κοινοβουλίου, T. TSACHEVA, συναντάται, σήμερα
στη Σόφια, με τον Αντιπρόεδρο της γερμανικής ομοσπονδιακής Βουλής, E.
OSWALD.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΙΣΡΑΗΛ - ΗΠΑ
•



•

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν (02/11/11) την απογοήτευσή τους για την απόφαση του
Ισραήλ να συνεχίσει την εποικιστική του δραστηριότητα στην Ανατολική
Ιερουσαλήμ.

ΙΡΑΝ - Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΗΠΑ
Η Μ. Βρετανία δηλώνει ανοικτή στo ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής
δράσης κατά του Ιράν. Παράλληλα, Επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου
ενέκρινε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

4. ΑΦΡΙΚΗ
 ΛΙΒΥΗ - ΟΗΕ
•

Σύμφωνα με δήλωση του Γ. Γ. του Οργανισμού, BAN KI-MOON, ο ΟΗΕ θ’ αποστείλει
ειδικούς πραγματογνώμονες στη Λιβύη, προκειμένου να συνδράμουν στη
διαδικασία φύλαξης των πυρηνικών και χημικών υλικών που εντοπίσθηκαν
στη χώρα.

5. ΑΣΙΑ
 ΙΝΔΙΑ - ΗΠΑ
•

Οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για την πώληση στην Ινδία μαχητικών α/φών νέας γενιάς,
συνολικής αξίας 11 δις $.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•
•

Οι αλβανικές αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν (01/11/11) στο Α/∆ «NËNË TEREZA»,
στα Τίρανα, τον 55χρονο Τούρκο υπήκοο, ISA SUNGUR, σε βάρος του οποίου
εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για λαθρεμπόριο ποτών και τσιγάρων.
Έκρηξη 3 παγιδευμένων μοτοσικλετών στο κέντρο της Bασόρας, στο νότιο Ιράκ,
(02/11/11) προκάλεσε τον θάνατο 8 ατόμων και τον τραυματισμό 22, σύμφωνα με την
τοπική Αστυνομία.
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