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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

•

•
•

•

•

H «ΙΑΕΑ» εξέφρασε (08/11/11) -σε εμπιστευτική Έκθεσή της- ιδιαίτερη ανησυχία
για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, στηριζόμενη σε αξιόπιστες πληροφορίες,
σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εργαζόταν επί μακρόν για την κατασκευή
πυρηνικού όπλου. Για πρώτη φορά η «ΙΑΕΑ» αναφέρεται με σαφήνεια στο
ιρανικό πρόγραμμα. Στο μεταξύ, ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε ότι ο
εκπρόσωπος του Ιράν στην «ΙΑΕΑ», ALI ASGHAR SOLTANIEH, χαρακτήρισε
την Έκθεση της Υπηρεσίας «πολιτικά υποκινούμενη». Μέχρι στιγμής, το αμερικανικό
ΥΠΕΞ έχει αποφύγει να σχολιάσει την είδηση, επισημαίνοντας ότι απαιτείται χρόνος για
την ενδελεχή μελέτη της Έκθεσης, ωστόσο, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο
επιβολής νέων κυρώσεων στην Τεχεράνη. Από την πλευρά της, η Ρωσία επέκρινε
τη διαρροή στον Τύπο της εν λόγω Έκθεσης, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή
μειώνει τις ελπίδες διεξαγωγής διαλόγου με την Τεχεράνη και υπονοώντας ότι έγινε
εσκεμμένα για να μην υπάρξει διπλωματική επίλυση του θέματος.
Την πρόθεσή του να παραιτηθεί αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου
οικονομικής σταθερότητας ανακοίνωσε χθες ο Ιταλός Πρωθυπουργός, S.
BERLUSCONI, καθώς δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία κατά
τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή για την έγκριση του ισολογισμού του 2010. Ο
BERLUSCONI τόνισε ότι η μόνη λύση είναι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών,
ωστόσο, αυτή είναι μία απόφαση την οποία θα λάβει ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, G.
NAPOLITANO.
Ένας από τους σημαντικότερους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους για το προεδρικό χρίσμα,
ο HERMAN CAIN, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες για σεξουαλική
παρενόχληση γυναικών, που τον προσέγγισαν για εξεύρεση εργασίας.
Tην εμπλοκή υψηλόβαθμων στελεχών της σε σκάνδαλο απόκρυψης και
αλλοίωσης οικονομικών στοιχείων παραδέχθηκε (08/11/11) η ιαπωνική εταιρεία
φωτογραφικών και ιατρικών εξαρτημάτων «OLYMPUS». Συγκεκριμένα, ο
Πρόεδρός της, SHUICHI TAKAYAMA, ομολόγησε ότι η εταιρεία απέκρυπτε, από το
1990, σημαντικές ζημίες από επενδυτικές κινήσεις.
Σύμφωνα με γαλλικό ιστότοπο, ο Γάλλος Πρόεδρος, N. SARKOZY, φέρεται ότι στην
κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, B. OBAMA, στο περιθώριο της
πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του «G-20» στις Κάννες, χαρακτήρισε «ψεύτη» τον
Ισραηλινό Πρωθυπουργό, B. NETANYAHU.
Η ∆ιαστημική Υπηρεσία της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο δορυφόρος «PHOBOS», που είχε
εκτοξευθεί λίγες ώρες νωρίτερα στο πλαίσιο αποστολής διαπλανητικής εξερεύνησης,
απέτυχε ν’ ακολουθήσει την προβλεπόμενη τροχιά.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

Σεισμική δόνηση 5,5 βαθμών της κλίμακας Richter σημειώθηκε, χθες βράδυ
στον Νομό Van, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα.
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2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
•

•

Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και της «Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας» (NBS) θα
ξεκινήσουν, σήμερα, επίσημες συνομιλίες με αντιπροσωπεία του ΔΝΤ για την
πρώτη αναθεώρηση της «stand-by» συμφωνίας, ύψους 1,1 δις €.
Το «DSS» ζήτησε (08/11/11) από την Κυβέρνηση την αντικατάσταση του
επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, B. STEFANOVIC, καθώς θεωρεί ότι
όλες οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί, μέχρι στιγμής, στον διάλογο με την
Pristina οδηγούν προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης του Κοσόβου.

¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

•
•



•

•

•



•

•
•

Ο Σουηδός ΥΠΕΞ, C. BILDT, μετά τη χθεσινή συνάντησή του στην Pristina με τον
Κοσοβάρο ΥΠΕΞ, E. HOXHAJ, δήλωσε ότι οι θεσμοί του Κοσόβου πρέπει να
κερδίσουν τη στήριξη των πολιτών του βόρειου τμήματός του, ενέργεια στην
οποία μπορεί να προβεί μόνον η Pristina. Επίσης, ο BILDT συναντήθηκε με τον
Πρωθυπουργό, H. THAÇI και την επικεφαλής για τις συνομιλίες με τo Bελιγράδι, E.
TAHIRI, ενώ σήμερα θα μεταβεί στη Σερβία.
Ο Υπουργός Υποδομών, F. MUJOTA, κατόπιν πρόσκλησης του Κροάτη Υπουργού
Μεταφορών και Υποδομών, B. KALMETA, πραγματοποιεί από χθες τριήμερη επίσημη
επίσκεψη στην Κροατία.
Οι Αμερικανοί Γερουσιαστές, D. BURTON, D. ROHRABACHER και T. POE,
συναντήθηκαν, χθες στην Pristina, με τον Πρωθυπουργό, H. THAÇI, με τον οποίο
συζήτησαν για την κατάσταση στο Κόσοβο καθώς και για τη δέσμευση της Κυβέρνησης
σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

ΠΓΔΜ
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε -με 84 ψήφους «ΥΠΕΡ» και 3 «ΚΑΤΑ»- την απόφαση για
την εκλογή των Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών της «Κρατικής
Εφορευτικής Επιτροπής». Πρόεδρος ορίσθηκε ο B. KONDARKO. Επίσης, οι
Βουλευτές της συμπολίτευσης ενέκριναν τη Συμφωνία μεταξύ των
Κυβερνήσεων των ΠΓΔΜ και Κοσόβου για αμοιβαία συνεργασία επί
τελωνειακών θεμάτων.
Ο Πρωθυπουργός, N. GRUEVSKI, είχε συνομιλίες (08/11/11) με τον Πρόεδρο
του «DUI», A. AHMETI, επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αμφότεροι
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία του κυβερνητικού έργου τις πρώτες 100
ημέρες διακυβέρνησης της χώρας.
Η T. ARIFI, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αρμόδια για Θέματα Ευρωπαϊκής
Ενσωμάτωσης, σε χθεσινή συνέντευξή της δήλωσε ότι φέτος η εικόνα στην
περιοχή σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλάζει ριζικά, τονίζοντας
ότι είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα να μη μείνει εκτός της συγκεκριμένης
διαδικασίας.

ΑΛΒΑΝΙΑ

Ο Αντιπρόεδρος του «Ανώτατου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης» (KLD) και
Πρόεδρος της «Συμμαχίας Κόκκινο-Μαύρο», K. SPAHIU, σε τηλεοπτική εκπομπή
δήλωσε: «Οι Αλβανοί θα προχωρήσουν ενωμένοι στις Βρυξέλλες, η Ε.Ε. δεν

μπορεί να σταματήσει τη βούληση δύο χωρών να ενωθούν. ∆εν γνωρίζω κανέναν
Αλβανό να τάσσεται κατά της ένωσης του Κοσόβου με την Αλβανία, και θα ενωθούν πριν
ενταχθούν στην Ένωση».

Ο Πρόεδρος, B. TOPI, στο πλαίσιο της περιοδείας του στο νότιο τμήμα της Αλβανίας,
απηύθυνε για μια ακόμη φορά έκκληση προς τα κόμματα να συνεργασθούν,
προκειμένου να διευθετηθεί η πολιτική κρίση.
Το κυβερνών «Δημοκρατικό Κόμμα», σε ανακοίνωσή του κατηγορεί τον
Πρόεδρο του «Σοσιαλιστικού Κόμματος», E. RAMA, ότι μεθοδεύει τη νόθευση
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•

του εκλογικού αποτελέσματος του Συνεδρίου του κόμματος, καθυστερώντας
εσκεμμένα την ανακοίνωσή του.
Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης συναντήθηκαν, χθες στα Γραφεία του
«Σοσιαλιστικού Κόμματος», για συνομιλίες επί του θέματος της εκλογικής
μεταρρύθμισης. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι S. GJINUSHI, P. KOÇI, S. NGJELA, N.
NDOKA και E. RAMA.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΗΠΑ
Ο Βούλγαρος ΥΠΕΣ, T. TSVETANOV, στο πλαίσιο επαφών του στην Washington με
ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, δήλωσε (09/11/11) ότι το κλίμα που
διέπει τις αμερικανο-βουλγαρικές σχέσεις, ειδικότερα από το 2009 και ένθεν, είναι
άριστο.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
•



•



•



•

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι οι απεσταλμένοι του «Κουαρτέτου» για
τη Μ. Ανατολή θα πραγματοποιήσουν (14/11/11) ξεχωριστές επαφές με
Ισραηλινούς και Παλαιστινίους.

ΣΥΡΙΑ
Το «Συριακό Εθνικό Συμβούλιο» εξέφρασε (08/11/11) -με σχετική ανακοίνωσητην ανησυχία του μετά την απαγωγή 13 Σύριων αντικαθεστωτικών στον
Λίβανο, καλώντας τη Βηρυτό «ν’ αποτρέψει παρόμοια περιστατικά».

ΛΙΒΑΝΟΣ

Ο Εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Λίβανο, DANIEL BELLEMARE,
δήλωσε ότι είναι πρώιμη μία απόφαση για έναρξη δίκης ερήμην των μελών της
«HEZBOLLAH», που φέρονται ως υπεύθυνα για τη δολοφονία του πρώην
Πρωθυπουργού της χώρας, R. HARIRI.

ΥΕΜΕΝΗ – ΓΑΛΛΙΑ

O Πρόεδρος της Υεμένης, A. A. SALIH, οφείλει να εγκαταλείψει την εξουσία,
όπως δήλωσε (08/11/11) ο Γάλλος ΥΠΕΞ, A. JUPPE, στη γαλλική Εθνοσυνέλευση,
υπενθυμίζοντας ότι η Γαλλία παρείχε στήριξη στο Σχέδιο του «Συμβουλίου Συνεργασίας
των Χωρών του Κόλπου», το οποίο προβλέπει τη μεταβίβαση της εξουσίας στην Υεμένη.

4. ΑΦΡΙΚΗ
 ΤΥΝΗΣΙΑ - ΛΙΒΥΗ
•

Εφετείο της Τυνησίας έκανε, χθες, δεκτό το αίτημα του «Εθνικού Μεταβατικού
Συμβουλίου» για την έκδοση στη Λιβύη, του Λίβυου πρώην Πρωθυπουργού,
AL BAGHDADI ALI AL MAHMOUDI, σύμφωνα με αναφορές τοπικού ραδιοφωνικού
σταθμού.

5. ΕΥΡΩΠΗ
 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
•

Χιλιάδες Βρετανοί φοιτητές αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα σε πορεία
διαμαρτυρίας στο Λονδίνο κατά των μέτρων λιτότητας της Κυβέρνησης. Σε
επιφυλακή βρίσκεται η Αστυνομία για την αποφυγή επεισοδίων.

6. ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
•

Σύμφωνα με την «GAZPROM», η μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της
Λευκορωσίας -μετά μάλιστα και την έναρξη λειτουργίας, χθες, του αγωγού «NORD
STREAM»- δεν αναμένεται να μειωθεί, ενώ οι αντίστοιχοι όγκοι για την
Ουκρανία θα εξαρτηθούν από τη δυναμική και τις ανάγκες της ευρωπαϊκής
αγοράς.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•
•
•

Επικεφαλής ΜΚΟ του Λιβάνου δήλωσε σε λιβανέζικα ΜΜΕ ότι η «HEZBOLLAH» και το
«ΡΚΚ» έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις εξαφάνισης μελών της συριακής
Αντιπολίτευσης στον Λίβανο.
Οκτώ μέλη της «AL QAEDA» σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν στην
πόλη Zinjibar, πρωτεύουσα της Επαρχίας Abyan, στο νότιο τμήμα της Υεμένης,
στο πλαίσιο επιχείρησης (08/11/11) του Στρατού.
Η Αστυνομία της Νιγηρίας συνέλαβε, χθες, μέλη της οργάνωσης «BOKO
HARAM», η οποία ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο
βόρειο τμήμα της χώρας την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα τον θάνατο άνω των
65 ατόμων.
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