ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

O εντολοδόχος Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μ. ΜΟΝΤΙ, ολοκλήρωσε, χθες, τις
διαβουλεύσεις με τα κόμματα και σήμερα αναμένεται να παρουσιάσει τη σύνθεση
της Κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, G. NAPOLITANO, η οποία
θ’ αποτελείται στην πλειονότητά της από τεχνοκράτες. Σημειώνεται ότι ο ΜΟΝΤΙ έχει τη
στήριξη τόσο του «∆ημοκρατικού Κόμματος» (PD) όσο και του κόμματος του
BERLUSCONI, «PDL».

•

Τουλάχιστον 16 πολίτες -μεταξύ αυτών και 2 παιδιά- σκοτώθηκαν (15/11/11) από
πυρά των συριακών Δυνάμεων Ασφαλείας στη ΒΔ Επαρχία Idlib και στη Homs,
ενώ αρκετές ήταν και οι απώλειες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ λιποτακτών του
Στρατού και ∆υνάμεων που πρόσκεινται στο καθεστώς. Σύμφωνα με ακτιβιστές
Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, περισσότεροι από 100 πολίτες σκοτώθηκαν, τις τελευταίες
ημέρες, από τις ∆υνάμεις Ασφαλείας ενώ οι Αρχές απελευθέρωσαν, χθες, πλέον των
1.000 κρατουμένων -μεταξύ των οποίων και τον KAMAL LABWANI, εξέχον μέλος της
Αντιπολίτευσης- οι οποίοι κατηγορούνταν για «αντικυβερνητική δράση». Στο
μεταξύ, το ΥΠΕΞ ανακοίνωσε, χθες βράδυ, ότι η χώρα δεν θα συμμετάσχει στη
σημερινή Σύνοδο των ΥΠΕΞ του «Αραβικού Συνδεσμου», στο Rabat του
Μαρόκου, με θέμα την κρίση στη Συρία ενώ είχε προηγηθεί δήλωση του Μαροκινού
ΥΠΕΞ, T. FASSI, σύμφωνα με την οποία οι «Σύριοι συνάδελφοι είναι ευπρόσδεκτοι να
παραστούν στη συνεδρίαση». Παράλληλα, ο επικεφαλής του «Συριακού Εθνικού
Συμβουλίου», B. GHALIOUN, πρότεινε, χθες από τη Μόσχα, την αποστολή
ειρηνευτικών Δυνάμεων του ΟΗΕ στη Συρία με σκοπό την προστασία των
διαδηλωτών, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο διαλόγου των αντικαθεστωτικών με τον
ASAD ή μέλη της οικογένειάς του. Στο μεταξύ, ο Σαουδάραβας Πρίγκιπας, TURKI
BIN FAISAL AL SAUD, δήλωσε, χθες από την Washington, ότι ο Σύριος Πρόεδρος
δεν ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις του για τον τερματισμό της βίας, γεγονός
που καθιστά την απομάκρυνσή του από την εξουσία αναπόφευκτη. Τέλος, η
Άγκυρα επέβαλε (15/11/11) -για πρώτη φορά- κυρώσεις στη Δαμασκό,
σταματώντας τη συμμετοχή της στις κοινές τους έρευνες για πετρέλαιο στη
Συρία, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, T. YILDIZ, την προειδοποίησε με
διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στην περίπτωση που συνεχισθεί η
βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

•

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση, οι διαδηλωτές του κινήματος «OCCUPY WALL STREET»
στη Ν. Υόρκη, οι οποίοι είχαν κατασκηνώσει στο Πάρκο «ZUCCOTTI», έχουν τη
δυνατότητα να επιστρέψουν χωρίς ωστόσο να τους επιτρέπεται η διανυκτέρευση σε
σκηνές.

•

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Β. ΟΒΑΜΑ, πραγματοποιεί, από σήμερα, διήμερη
επίσημη επίσκεψη στην Αυστραλία, όπου θα έχει συνομιλίες με την Πρωθυπουργό
της χώρας, J. GILLARD, ενώ αύριο θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον του Κοινοβουλίου. Η
επίσκεψη του Προέδρου ΟΒΑΜΑ συμπίπτει με την 60ή επέτειο αμυντικής συμφωνίας
μεταξύ των δύο χωρών.
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•

Ξεκινά, σήμερα στην Kabul η Εθνική Συνέλευση του Αφγανιστάν (Jirga),
παρουσία αρχηγών των αφγανικών φυλών και εκπροσώπων της κοινωνικής και πολιτικής
σκηνής.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•
•

•

Ο Πρόεδρος, A. GUL, δήλωσε ότι, εάν οι επιθέσεις (12/11/11) κατά τουρκικών
διπλωματικών αντιπροσωπειών στη Συρία επαναληφθούν, η αντίδραση της
Άγκυρας θα είναι τελείως διαφορετική.
Οι σεισμόπληκτοι του Νομού Van συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την περιοχή,
μεταβαίνοντας σε άλλους Νομούς. Στο μεταξύ, με εντολή του Πρωθυπουργού, R. T.
ERDOGAN, διατίθενται δημόσια κτήρια για την εγκατάσταση των πληγέντων
από τον σεισμό.
Η Κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο Νόμου, το οποίο προβλέπει απαλλαγή των
αντιρρησιών συνείδησης από τη στρατιωτική θητεία.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
•

Ο Πρόεδρος, Β. TADIC, βρίσκεται από χθες βράδυ στο Λονδίνο, όπου θα
συναντηθεί
(16/11/11)
με
κορυφαίους
Βρετανούς
αξιωματούχους,
συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού, D. CAMERON.

•

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ, A. JUPPE, επιβεβαίωσε κατά τις χθεσινές συνομιλίες με τον Σέρβο
ομόλογό του, V. JEREMIC, τη στήριξη της Γαλλίας στη Σερβία σε ό,τι αφορά τη
χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας, ωστόσο, επανέλαβε την ανάγκη
εξομάλυνσης των σχέσεων του Βελιγραδίου με την Pristina. Υπέρ της χορήγησης
καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία τάχθηκε (15/11/11) και ο αρμόδιος για τη
∆ιεύρυνση Ευρωπαίος Επίτροπος, S. FUELE.

¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

Η επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τον διάλογο με τη Σερβία, E. TAHIRI,
κατά τη χθεσινή συνάντησή της με τον Αλβανό Πρέσβη στην Pristina, I. LAUKA, δήλωσε
ότι η 20ή Νοεμβρίου αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για την έναρξη
εφαρμογής, από την πλευρά του Βελιγραδίου, των συμφωνιών που
επιτεύχθηκαν στις Βρυξέλλες μεταξύ Κοσόβου και Σερβίας.

•

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, H. KUÇI, βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στη Χάγη, όπου
συμμετέχει στη Διεθνή Διάσκεψη (15-16/11/11) με θέμα «The Global Legacy of
the “ICTY”» που διοργανώνει το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην
Γιουγκοσλαβία (ΙCTY).



•

•

ΠΓΔΜ
Η ΥΠΕΣ, G. JANKULOVSKA, συμμετέχει στη Διάσκεψη των ΥΠΕΣ των χωρών
της ΝΑ Ευρώπης -μελών του «Salzburg Φόρουμ»- που διεξάγεται (15-17/11/11) στο
Pravec πλησίον της Σόφιας, με θέματα, μεταξύ άλλων, το μέλλον της
«Συμφωνίας SCHENGEN», τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά και
την ασφάλεια των πληροφοριών καθώς και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
Ακυρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού
της Βουλής, εξαιτίας του μποϊκοτάζ του αντιπολιτευόμενου αλβανικού
κόμματος «DPA», επειδή το έγγραφο του προϋπολογισμού δεν έχει συνταχθεί
και στην αλβανική γλώσσα. Εκ μέρους του «DPA», ο Ι. ALIU δήλωσε ότι η αποφυγή
της χρήσης της αλβανικής γλώσσας στο σκοπιανό Κοινοβούλιο αντιβαίνει τον νόμο.
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ΑΛΒΑΝΙΑ

•

Ο Πρόεδρος του «Σοσιαλιστικού Κόμματος» (PS), E. RAMA, πραγματοποίησε
άτυπη συνάντηση (15/11/11) στα Τίρανα, με τους Προέδρους των κομμάτων και
με προσωπικότητες της πολιτικής ζωής που στηρίζουν τα αιτήματα του «PS»,
με κύριο θέμα συζήτησης τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

•

Ο Πρωθυπουργός S. BERISHA, δήλωσε (14/11/11) από τη Νορβηγία, ότι η
αλβανική Κυβέρνηση, μετά το δυστύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Fukushima
στην Ιαπωνία, εγκαταλείπει τα σχέδιά της για την κατασκευή πυρηνικών
εργοστασίων στη χώρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στρέφει το
ενδιαφέρον της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.



•



•

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος «GERB» δήλωσε (15/11/11) ότι
ουδεμία ανησυχία εμπνέει στους κόλπους του κόμματος η προσφυγή της
Αριστεράς, του «Κινήματος Δικαιωμάτων και Ελευθεριών» και του κόμματος
«ΑΤΑΚΑ» στο Συνταγματικό Δικαστήριο για ακύρωση των πρόσφατων
Προεδρικών Εκλογών.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ο Φινλανδός Πρωθυπουργός, J. T. KATAINEN, σε τηλεφωνική συνομιλία
(15/11/11) με τον Βούλγαρο ομόλογό του, B. BORISOV, εξήρε την οικονομική
πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση που εφαρμόζει η
βουλγαρική Κυβέρνηση.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΙΡΑΝ
•



•



•


•


•

Ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος MOHAMMAD JAVAD LARIJANI δήλωσε,
χθες, ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να μοιραστεί με γειτονικά και φίλα προσκείμενα
κράτη, τα επιτεύγματά της στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι προτίθεται να βοηθήσει την Τουρκία να κατασκευάσει
πυρηνικές εγκαταστάσεις.

ΣΥΡΙΑ - IOΡΔANIA
Σύμφωνα με ιορδανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγές του
ιορδανικού ΥΠΕΞ, ο Σύριος ΥΦΥΠΕΞ, FAISAL AL MEKDAD, κατά τη χθεσινή
συνάντηση με Άραβες Πρέσβεις στη Δαμασκό με θέμα τις πρόσφατες επιθέσεις
κατά αραβικών διπλωματικών Αποστολών στη συριακή πρωτεύουσα, μετέφερε τη
συγγνώμη της συριακής Κυβέρνησης προς την ιορδανική, σχετικά με την
πρόσφατη επίθεση κατά της Πρεσβείας της Ιορδανίας στη Δαμασκό.

ΚΟΥΒΕΪΤ
Μέλη του Κοινοβουλίου του Κουβέιτ κάλεσαν τη Διεθνή Κοινότητα ν’
αναγνωρίσει το «Συριακό Εθνικό Συμβούλιο».

ΥΕΜΕΝΗ
Απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά
καθεστώτος πραγματοποιήθηκαν, χθες, σε πολλές πόλεις της χώρας.

του

Σ. ΑΡΑΒΙΑ - ΙΡΑΝ
Ο Σαουδάραβας Πρίγκιπας TURKI BIN FAISAL AL SAUD δήλωσε, χθες από την
Washington, ότι στρατιωτική επίθεση κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
θα είχε, ενδεχομένως, καταστροφικές συνέπειες και το μόνο που θα
επιτύγχανε θα ήταν να ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να
κατασκευάσει πυρηνική βόμβα.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•
•

Τουλάχιστον 15 ένοπλοι Ισλαμιστές έχασαν τη ζωή τους, σήμερα, σε επίθεση 5
αμερικανικών μη επανδρωμένων α/φών, στο νότιο Waziristan, στο ΒΔ τμήμα
του Πακιστάν.
Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν, σήμερα τα ξημερώματα, στην Τύρο του Λιβάνου,
χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα. Η πρώτη είχε ως στόχο το ξενοδοχείο «QUEEN
ELISSA HOTEL» και η δεύτερη κατάστημα πώλησης ποτών στον χριστιανικό τομέα της
πόλης.
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