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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

•

•

•

Στην Ιταλία, εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης αναμένεται να λάβει ο πρώην
Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν Γερουσιαστής, ΜARIO MONTI. Στο μεταξύ, η
Γερμανίδα Καγκελάριος, Α. MERKEL, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρωζώνη
δεν θα διασπασθεί.
Ο Οίκος Αξιολόγησης «STANDARD & POOR’S» επιβεβαίωσε την άριστη
πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, μετά την αίσθηση που προκάλεσε η
«κατά λάθος» υποβάθμισή της, μέσω ανακοίνωσης που εστάλη σε συνδρομητές του
εν λόγω Οίκου, την οποία έσπευσε να διορθώσει, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για
τεχνικό λάθος που βρίσκεται υπό διερεύνηση. O Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, F.
BAROIN, ζήτησε από τις ευρωπαϊκές και γαλλικές Εποπτικές Αρχές τη διεξαγωγή σχετικής
έρευνας.
Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος καταδίκασε τον βομβαρδισμό
(10/11/11) στρατοπέδου προσφύγων στο Ν. Σουδάν από τις ΕΔ του Σουδάν,
όπου 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίσθηκαν, ζητώντας παράλληλα τον
άμεσο τερματισμό των επιθέσεων στην περιοχή.
Στη Βενεζουέλα απήχθη από ομάδα ενόπλων ο παίκτης του μπέιζμπολ, W.
RAMOS. Οι Αρχές της χώρας διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια των 2
ξενοδοχείων μετά τη νέα σεισμική δόνηση (08/11/11) στον Νομό Van, που είχε
ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 14 ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα
εν λόγω ξενοδοχεία δεν ήταν καταχωρισμένα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, B. ATALAY, πραγματοποίησε, χθες, επίσκεψη στην
περιοχή, ενώ αρμόδιοι του Αστεροσκοπείου «KANDILLI» απηύθυναν έκκληση στους
κατοίκους της περιοχής να μην προσεγγίζουν κτήρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
•

•

Οι Πρόεδροι Σερβίας και Ουκρανίας, Β. TADIC και V. YANUKOVYCH, αντίστοιχα,
συμφώνησαν, χθες στο Κίεβο, ότι οι δύο χώρες έχουν σημαντικές δυνατότητες
για βελτίωση της οικονομικής συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι εν μέσω της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης οι φιλικές χώρες πρέπει να συνεργάζονται στον
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της σερβικής
Κυβέρνησης, M. MIHAJLOVIC, στη χθεσινή συνεδρίαση του Κοινοβουλίου δεν
συζητήθηκε η πρόταση Διακήρυξης για το Κόσοβο, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες
για την τελική μορφή της. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, η πρόταση θα συζητηθεί
την ερχόμενη ∆ευτέρα.
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¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

•



•

Κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων των 4 Δήμων του βορείου
Κοσόβου θα πραγματοποιηθεί, σήμερα, στην Kosovska Mitrovica. Στο επίκεντρο
των συνομιλιών θα βρεθεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση και η ασφάλεια στο βόρειο
Κόσοβο, σε συνδυασμό με τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Pristina.
Ο ΥΠΕΞ, E. HOXHAJ, συμμετείχε, χθες στα Τίρανα, στη Διεθνή Διάσκεψη με
θέμα «Ο Περαιτέρω Εκδημοκρατισμός της Περιοχής ως Κριτήριο για την
Ειρήνη και τη Σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια», όπου συμμετείχαν οι ΥΠΕΞ των
χωρών της περιοχής, Πρέσβεις, Βουλευτές και προσωπικότητες της αλβανικής πολιτικής
σκηνής. Τη ∆ιάσκεψη διοργάνωσε το «Αλβανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων»
(ACFR) σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ της Αλβανίας.

ΠΓΔΜ

Ο Ακαδημαϊκός και συντάκτης της «Εγκυκλοπαίδειας» της ΠΓΔΜ, B.
RISTEVSKI, δήλωσε (10/11/11) σε εγχώριο Τ/Σ: «Η μεγαλύτερη πίεση που

ασκείται στη χώρα προέρχεται από τους Αλβανούς, οι οποίοι καταλαμβάνουν
σημαντικά εδάφη στην περιοχή. ∆εν μπορούμε να επιτρέψουμε τη σταδιακή
κατάληψη του εδάφους μας». Επιπλέον, ανέφερε ότι η Βουλγαρία αποτελεί

πρόσθετη απειλή για τη χώρα, καθώς χορηγεί ιθαγένεια σε Σ/Μ πολίτες και δεν
αναγνωρίζει το σ/μ έθνος και το σκοπιανό ιδίωμα.


•

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ
Ο Αυστριακός ΥΦΥΠΕΞ, W. WALDNER, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη
επίσκεψη στα Τίρανα, συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
ΥΠΕΞ, E. HAXHINASTO. Ο τελευταίος, κατά τη συνάντηση, επανέλαβε το αίτημα περί
επιστροφής, από την Αυστρία, των όπλων του GJERGJ KASTRIOTΙ SKËNDËRBEU.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΙΡΑΝ
•



•



•



•

Ο J. CARNEY, εκπρόσωπος Τύπου του Αμερικανού Προέδρου, Β. ΟΒΑΒΑ, δήλωσε, χθες,
ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις πιέσεις τους προς το Ιράν, έως ότου αυτό
συμμορφωθεί με τους όρους της ∆ιεθνούς Κοινότητας για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός ΥΠΑΜ, L. PANETTA, ζήτησε την επιβολή
αυστηρότερων κυρώσεων στην Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι ενδεχόμενη επίθεση
στο Ιράν θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στην περιοχή, ενώ απλώς θα καθυστερούσε -για 2
έως 3 έτη- την υλοποίηση του πυρηνικού του προγράμματος. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος
του Γ.Γ. των Η.Ε. τόνισε ότι το ιρανικό ζήτημα θα πρέπει να διευθετηθεί μέσω
διαπραγματεύσεων και όχι με στρατιωτικά μέσα.

ΣΥΡΙΑ
Νέες μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε
πολλές περιοχές της Συρίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άτομα έχασαν τη ζωή
τους, χθες, σε διάφορες πόλεις της χώρας.

ΚΟΥΒΕΪΤ
Οι ΗΠΑ πρόκειται ν’ αναπτύξουν στο Κουβέιτ, μετά την αποχώρησή τους από το
Ιράκ και μέχρι το καλοκαίρι του 2012, Ταξιαρχία αποτελούμενη από 4.000
άνδρες.

ΥΕΜΕΝΗ
Νέα επίθεση κατά της πόλης Taiz εξαπέλυσαν, χθες βράδυ, Δυνάμεις
προσκείμενες στον Πρόεδρο SALIH, υποστηριζόμενες από άρματα μάχης, με
αποτέλεσμα τον θάνατο ενός παιδιού και τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ατόμων.
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4. ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
 ΡΩΣΙΑ – «APEC»
•



•

Ο Ρώσος Πρόεδρος, D. MEDVEDEV, μεταβαίνει στη Νήσο Χαβάη, στην
πρωτεύουσα της οποίας αναμένεται να διεξαχθεί (12-13/11/11) η Σύνοδος των
κρατών-μελών του Οργανισμού «Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού»
(APEC).

ΡΩΣΙΑ – «ΠΟΕ»

Σύμφωνα με Σύμβουλο του Ρώσου Προέδρου, η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη
Γεωργία για την ένταξη της Ρωσίας στον «ΠΟΕ», σε καμία περίπτωση δεν θέτει
υπό αμφισβήτηση την αναγνώριση των Αμπχαζίας και Ν. Οσετίας. Η ομάδα
εργασίας του Οργανισμού ενέκρινε, χθες, όλους τους όρους της ρωσικής
υποψηφιότητας, ενώ επίσημες πηγές αναφέρουν ότι η ένταξη της χώρας, ως
πλήρους μέλους, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2012, ήτοι
μετά τις εκλογές.

5. ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 ΗΠΑ
•
•

Ο D. ROSS, Σύμβουλος του Προέδρου ΟΒΑΜΑ σε θέματα Μ. Ανατολής,
ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.
O Αμερικανός Πρόεδρος, Β. ΟΒΑΜΑ, πρόκειται ν’ ανακοινώσει, την επόμενη
εβδομάδα κατά την επίσκεψή του στην Canberra της Αυστραλίας, ενίσχυση της
αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην εν λόγω ήπειρο και συγκεκριμένα την
εγκατάσταση αμερικανικής στρατιωτικής Βάσης, πλησίον της πόλης Darwin,
στη βόρεια Αυστραλία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•
•

Εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της «ΕΤΑ», σε συνέντευξή του σε βασκική ε/φ,
διαβεβαίωσε ότι ο αφοπλισμός βρίσκεται «στην ημερήσια διάταξη» της
οργάνωσης, η οποία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
Ένας Ισραηλινός έποικος σκοτώθηκε και 2 τραυματίσθηκαν, σήμερα το πρωί,
όταν Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά του οχήματός τους, νότια της Δ.
Όχθης, θεωρώντας ότι επρόκειτο για Παλαιστίνιους παραστρατιωτικούς,
σύμφωνα με ανακοίνωση του Στρατού του Ισραήλ.
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