ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

Ο Πρόεδρος της ιταλικής Δημοκρατίας, G. NAPOLITANO, μετά την παραίτηση του
Πρωθυπουργού, S. BERLUSCONI, έδωσε, χθες, εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης
στον Γερουσιαστή και πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, M. MONTI, εκφράζοντας,
συγχρόνως, την πεποίθηση ότι η Ιταλία «δύναται να ξεπεράσει την κρίση χρέους μέσω
μιας συλλογικής προσπάθειας». Ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός αναμένεται να
ξεκινήσει, σήμερα, διαβουλεύσεις με τα κόμματα για τη σύνθεση και το
πρόγραμμα της νέας Κυβέρνησης, στόχος της οποίας θα είναι -σύμφωνα με
βρετανικό Τ/∆- η έξοδος από την οικονομική κρίση.

•

Η Γερμανίδα Καγκελάριος, Α. MERKEL, τάχθηκε υπέρ της θεσμοθέτησης
κατώτατου ορίου μισθού στους εργασιακούς τομείς που δεν προβλέπεται ήδη,
εν όψει του διήμερου Συνεδρίου του κόμματός της, «CDU», που ξεκινά τις εργασίες του
σήμερα, στην πόλη Leipzig.

•

Επιτυχώς πραγματοποιήθηκε, σήμερα, από το Κοσμοδρόμιο του Baikonur στο
Καζαχστάν, η εκτόξευση του ρωσικού πυραύλου «SOYUZ», με πλήρωμα δύο
Ρώσους και έναν Αμερικανό και προορισμό τον ∆ιεθνή ∆ιαστημικό Σταθμό (ISS).

•

Η ενίσχυση των εμπορικών δεσμών των κρατών-μελών αλλά και το ζήτημα της
κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη τέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων που
διεξήχθησαν (12-13/11/11), στη Honolulu, στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου των 21
κρατών-μελών του «Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού»
(APEC).

•

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση (13/11/11) κυβερνητικών αξιωματούχων, η Μιανμάρ
θα προχωρήσει εκ νέου, σήμερα, στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.
Προ ενός μηνός, το καθεστώς είχε προβεί στη χορήγηση γενικής αμνηστίας, την οποία,
ωστόσο, παρατηρητές της ∆ιεθνούς Κοινότητας χαρακτήρισαν «απογοητευτική», καθώς
δεν περιλήφθηκαν σ’ αυτήν πολλοί εξέχοντες αντιφρονούντες.

•

Για πρώτη φορά μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Fukushima, τον
Μάρτιο του 2011, οι ιαπωνικές Αρχές επέτρεψαν σε δημοσιογράφους να
περιηγηθούν στις εν λόγω εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

•

Ο πρώην Αντιπρόεδρος της Συρίας και θείος του B. AL ASAD, RIFAAT AL ASAD,
κάλεσε (13/11/11) για πρώτη φορά -μέσω συνέντευξής του σε γαλλική και λιβανέζικη
ε/φ- τον Σύριο Πρόεδρο να «παραδώσει την εξουσία στον λαό», ζητώντας,
παράλληλα, από τη Διεθνή Κοινότητα να εξασφαλίσει «καταφύγιο» στην
οικογένεια ASAD. Στο μεταξύ, στις 16 Νοεμβρίου αναμένεται να
πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ του «Αραβικού Συνδέσμου»,
στο Rabat, με αντικείμενο συζήτησης τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, στο
περιθώριο του «Φόρουμ Συνεργασίας Τουρκίας-Αραβικών Χωρών», που θα διεξαχθεί στη
μαροκινή πρωτεύουσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του αλγερινού
ΥΠΕΞ.
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•

Αφέθηκαν ελεύθεροι, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οι 3 Γάλλοι
εργαζόμενοι στη ΜΚΟ «TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE», οι οποίοι
κρατούνταν στην Υεμένη, τους τελευταίους 6 μήνες, από μέλη της «AL QAEDA».

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

Ο κατηγορούμενος και προφυλακισθείς στο πλαίσιο της υπόθεσης «ERGENEKON»,
KASIF KOZINOGLU, στέλεχος της «MIT», απεβίωσε στις φυλακές Silivri.

•

Το ζήτημα της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας πρόκειται να συζητηθεί,
σήμερα, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

•

Διάβημα διαμαρτυρίας επέδωσε η Τουρκία στη Συρία με αφορμή τις επιθέσεις
κατά της τουρκικής διπλωματικής εκπροσώπησης (12/11/11), στη Δαμασκό,
από οπαδούς του καθεστώτος ASAD. Σημειώνεται ότι οι οικογένειες του προσωπικού
της τουρκικής Πρεσβείας μεταφέρθηκαν στην Άγκυρα. Στο μεταξύ, ο ΥΠΕΞ, A.
DAVUTOGLU, συναντήθηκε στην Άγκυρα με Σύριους αντικαθεστωτικούς.

•

Εκκενώθηκε το νοσοκομείο «GEBAS», στον Νομό Van, λόγω των μετασεισμικών
δονήσεων, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή έπεσε στους -10 βαθμούς Co.

•

Ο εκπρόσωπος του «ΡΚΚ», D. HAMMO, ανέφερε ότι η τουρκική ΠΑ
βομβάρδισε (13/11/11) την ορεινή περιοχή Kandil στο ιρακινό Κουρδιστάν,
χωρίς ωστόσο ν’ ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
•

Ο Σέρβος Πρόεδρος, B. TADIC, δήλωσε (13/11/11) ότι η Διακήρυξη για το
Κόσοβο δεν είναι αναγκαία για την περαιτέρω εφαρμογή της πολιτικής σχετικά
με το Κόσοβο, καθώς η Κυβέρνηση διαθέτει σχετικό πολιτικό πλαίσιο, το οποίο έχει
διατυπωθεί σε προηγούμενες ∆ιακηρύξεις.

•

Άτυπη μονοήμερη επίσκεψη στο Βελιγράδι πραγματοποίησε (12/11/11) ο
Τούρκος ΥΠΕΞ, A. DAVUTOGLU.

¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

Ο επικεφαλής της σερβικής ομάδας για τον διάλογο με την Pristina, B.
STEFANOVIC, διεμήνυσε (13/11/11) ότι το Βελιγράδι δεν πρόκειται ν’ απαρνηθεί
ούτε το Κόσοβο ούτε τους Σέρβους του Κοσόβου, τονίζοντας ότι θα καταβληθούν
οι μέγιστες δυνατές προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λύση για τους
τελευταίους.

•

Ο Πρόεδρος της «Δημοκρατικής Συμμαχίας Κοσόβου» (LDK), I. MUSTAFA,
εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των «PDK»,
«LDK» και «AKR» περί αναγκαίων συνταγματικών αλλαγών θα γίνει σεβαστή,
τονίζοντας ότι έχει ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο.

•

Ολοκληρώθηκε στο Κόσοβο η δημόσια διαβούλευση περί συνταγματικών
αλλαγών. Ειδικότερα, έγινε πρόταση για ταυτόχρονη εκλογή Προέδρου και
Αντιπροέδρου, ενώ σχετικά με την ορκωμοσία του Προέδρου προτάθηκε να
πραγματοποιείται δημοσίως και όχι στο Κοινοβούλιο.



•



•

ΠΓΔΜ – Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός, N. GRUEVSKI, σε συνάντησή του (12/11/11) με
Βρετανούς επιχειρηματίες στο Λονδίνο, παρουσίασε τις ευκαιρίες για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ο ΥΠΕΞ, E. HAXHINASTO, στο πλαίσιο διεθνούς ∆ιάσκεψης στα Τίρανα, δήλωσε ότι
η Αλβανία ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ έχει συμβάλει σημαντικά στις διεθνείς
2

στρατιωτικές Αποστολές, ενώ εκτίμησε ότι n Αλβανία και οι λοιπές χώρες των
Βαλκανίων βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση για την ένταξή τους στην Ε.Ε.
•



Την ίδρυση (12/11/11) της νεολαίας της «Συμμαχίας Κόκκινο-Μαύρο» εξήρε ο
Πρόεδρος της Συμμαχίας, K. SPAHIU, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι
στο μέλλον οι Αλβανοί θα ενωθούν σ’ ένα ενιαίο κράτος.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

•

Συνεδριάζει, σήμερα στη Σόφια, το Εθνικό Συμβούλιο επί εθνοτικών θεμάτων
και ζητημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης, με θέμα: «Σχέδιο της εθνικής
στρατηγικής της χώρας για την κοινωνική ένταξη των Roma».

•

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Πυρηνικού Σταθμού στο Kozloduj καθώς
και οι μελλοντικές που προβλέπει το σχέδιο «BELENE» παρουσιάζονται
ανθεκτικές απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σε συνεχή βιομηχανικά
ατυχήματα, σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα των «STRESS TESTS», όπως
μετέδωσε (13/11/11) βουλγαρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.



•

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Επίσημη επίσκεψη (14-15/11/11) του Βούλγαρου Προέδρου, G. PARVANOV, στο
Αζερμπαϊτζάν.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΙΣΡΑΗΛ – ΓΑΛΛΙΑ
•



•

Σύμφωνα με δημοσίευμα (13/11/11) ισραηλινής ε/φ, ο Γάλλος Πρόεδρος, Ν.
SARKOZY, απέστειλε πρόσφατα «προσωπική» επιστολή στον Ισραηλινό
Πρωθυπουργό, B. NETANYAHU, με την οποία υπόσχεται να προβεί σε
ενέργειες, προκειμένου να επιβληθούν σκληρές κυρώσεις στο Ιράν, αν το
τελευταίο εξακολουθήσει ν’ αρνείται να συνεργασθεί με την «ΙΑΕΑ».

ΙΡΑΚ – ΙΡΑΝ
Ο Ιρακινός Α/ΓΕΣ, Στγός B. ZEBARI, κατά τη διάρκεια επίσημης συνάντησής
του (13/11/11) στην Τεχεράνη, με τον Ιρανό Στγό, M. PAKPOUR, Δκτή του
Στρατού Ξηράς των «ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ», φέρεται ότι απηύθυνε
έκκληση (13/11/11) για ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

4. ΑΣΙΑ
 ΓΕΩΡΓΙΑ
¾ Ν. ΟΣΕΤΙΑ
•

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των «Προεδρικών Εκλογών» (13/11/11)
στη Νότια Οσετία, κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, ενώ στον
δεύτερο γύρο θ’ αναμετρηθούν οι ANATOLY BIBILOV και ALLA DZHIOYEVA, οι οποίοι
συγκεντρώνουν 23,8% και 24,6%, αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά το Δημοψήφισμα για
τη χρήση της ρωσικής γλώσσας, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τάχθηκε
«ΥΠΕΡ» της καθιέρωσής της ως δεύτερης επίσημης γλώσσας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•

Οι Αρχές της Αιγύπτου συνέλαβαν, χθες στο Σινά, τον MUHAMMED EID MUSLEH
HAMAD, ηγέτη της ισλαμιστικής ριζοσπαστικής οργάνωσης «TAKFIR WAL
HIJRA», ο οποίος καταζητούνταν ως υπεύθυνος για σειρά τρομοκρατικών ενεργειών
στην περιοχή.

•

Σύμφωνα με το ιρακινό ΥΠΕΣ, σε βομβιστικές επιθέσεις (13/11/11) σε διάφορες
περιοχές του Ιράκ τραυματίσθηκαν 20 άτομα.

•

Τουλάχιστον 18 άτομα σκοτώθηκαν, το τελευταίο 24ωρο, κατά τη διάρκεια
επιθέσεων παραστρατιωτικών στη φυλετική περιοχή του Πακιστάν, Khyber,
στα σύνορα με το Αφγανιστάν.
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•

Σε επιχειρήσεις (13/11/11) σε διάφορες περιοχές της Συρίας, 28 άτομα έχασαν
τη ζωή τους.

•

Σύμφωνα με την κρατική ιρανική τηλεόραση, οι Αρχές συνέλαβαν, χθες, δύο
Κουβεϊτιανούς στην πόλη Abadan του ΝΔ Ιράν, με την κατηγορία της
κατασκοπείας.

•

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε (13/11/11) στη Γάζα είχε ως
αποτέλεσμα τον θάνατο 1 Παλαιστίνιου και τον τραυματισμό 4.
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