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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

•

•

•
•

Ο «Αραβικός Σύνδεσμος» αποφάσισε, κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης
συνεδρίασης στο Rabat, την αποστολή Παρατηρητών στη Συρία. Συγχρόνως,
έδωσε τριήμερη διορία στο συριακό καθεστώς προκειμένου να προχωρήσει σε
τερματισμό της βίαιης καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και να
επιτρέψει την πρόσβαση Παρατηρητών στη χώρα, ειδάλλως θα υποστεί -όπως
προειδοποίησε- «οικονομικές κυρώσεις». Παράλληλα, οι Μ. Βρετανία, Γαλλία,
Γερμανία και ορισμένα αραβικά κράτη αναμένεται να ζητήσουν τη διεξαγωγή
ψηφοφορίας στα Η.Ε., με σκοπό την καταδίκη του καθεστώτος ASAD. Σε
διπλωματικό επίπεδο, το Μαρόκο ανακάλεσε τον Πρέσβη του στη Συρία, μετά την
επίθεση που δέχθηκε, χθες, από Σύριους διαδηλωτές η Πρεσβεία του στη ∆αμασκό, ενώ
τα ΗΑΕ καταδίκασαν, με τη σειρά τους, την επίθεση που δέχθηκε (16/11/11) η
Πρεσβεία τους στη συριακή πρωτεύουσα, επιρρίπτοντας ευθύνες στη συριακή
Κυβέρνηση για ελλιπή μέτρα ασφαλείας. Σε ανάκληση του Πρέσβη της στη
Δαμασκό προχώρησε και η Γαλλία. Σε επίπεδο ασφαλείας, 20 πολίτες έχασαν τη
ζωή τους στις πόλεις Homs, Idlib, Daraa και Δαμασκό.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Β. ΟΒΑΜΑ, σε χθεσινές δηλώσεις του ενώπιον του
Κοινοβουλίου της Αυστραλίας, αναφέρθηκε στους άρρηκτους δεσμούς που
συνδέουν τις ΗΠΑ με την Αυστραλία και επισήμανε ότι η περιοχή ΑσίαςΕιρηνικού καθίσταται ολοένα πιο σημαντική στο διεθνές περιβάλλον και
αποτελεί προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Επ’ αυτού, ο
Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θ’ αναλάβουν διευρυμένο ρόλο συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της στρατιωτικής τους παρουσίας- στη
διαμόρφωση του γίγνεσθαι στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες των
ΗΠΑ για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με την Κίνα. Σε σημερινό δημοσίευμα
κινεζικής κυβερνητικής ε/φ επισημαίνεται ότι «το Πεκίνο δεν πρέπει να θορυβείται»
από την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, B. ΟΒΑΜΑ, να ενισχύσει την
αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ασία. Επόμενος σταθμός της
περιοδείας ΟΒΑΜΑ στην περιοχή, είναι το Μπαλί της Ινδονησίας.
Δεκάδες πολίτες του Κουβέιτ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μαζική αντικυβερνητική
διαδήλωση που κατεστάλη από τις ∆υνάμεις Ασφαλείας, εισέβαλαν στο κτήριο του
Κοινοβουλίου, αργά χθες βράδυ, απαιτώντας την παραίτηση του
Πρωθυπουργού της χώρας, N. AL MΟHAMMAD AL AHMAD AL SABAH, εξαιτίας
της εμπλοκής του -σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ- σε σκάνδαλο διαφθοράς.
Έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει, αύριο, αναφορικά με τις πιθανές παραλείψεις
των γερμανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών στο πλαίσιο της υπόθεσης της
δολοφονίας 9 μεταναστών από μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης.
Ο M. MONTI, ορκίσθηκε, χθες, νέος Πρωθυπουργός της Ιταλίας και
ανακοίνωσε τη σύνθεση της 16μελούς Κυβέρνησής του, η οποία αποτελείται από
τεχνοκράτες, ενώ ο ίδιος αναλαμβάνει και το Υπουργείο Οικονομικών.
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ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•
•
•
•

Ο

Πρωθυπουργός

ERDOGAN

επέκρινε

τα

στελέχη

του

«BDP»

ότι

«καλοπερνούν», ενώ, την ίδια στιγμή, προτρέπουν τους νέους ν’ αναλάβουν

δράση στα βουνά.
Η τροποποίηση του Νόμου που αφορά την εξαγορά της θητείας θα
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Η Τουρκία, σε συνεργασία με τη «SHELL», πρόκειται να ξεκινήσει έρευνες για
πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Μεσόγειο. Η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί
την επόμενη εβδομάδα.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, I. YILMAZ, δήλωσε ότι το πλοίο «KOCA PIRI REIS»
έχει ολοκληρώσει τις έρευνές του νότια της Κύπρου και, στην παρούσα φάση,
πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
•



•

Κατά τη συνεδρίαση (15/11/11), στην Washington, της Υποεπιτροπής Ευρώπης
και Ευρασίας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ο Αμερικανός ΥΦΥΠΕΞ, αρμόδιος για Υποθέσεις
Ευρώπης και Ευρασίας, PΗ. GORDON, δήλωσε (15/11/11): «Οι ΗΠΑ στηρίζουν

σθεναρά τις φιλοδοξίες της Σερβίας για ένταξη στην Ε.Ε., ωστόσο συμφωνούν
με τους Ευρωπαίους εταίρους ότι το Βελιγράδι πρέπει να συμβιβασθεί με την
πραγματικότητα ενός ανεξάρτητου και πολυεθνοτικού Κοσόβου με τα
υφιστάμενα σύνορα».
ΣΕΡΒΙΑ
O Πρόεδρος, B. TADIC, μετά τη χθεσινή συνάντησή του στο Λονδίνο με τον
Βρετανό Πρωθυπουργό, D. CAMERON, δήλωσε: «Η Μ. Βρετανία θα στηρίξει τη

Σερβία στις 9 Δεκεμβρίου σε ό,τι αφορά τη χορήγηση καθεστώτος
υποψηφιότητας, ωστόσο προαπαιτούνται η επίλυση του ζητήματος της
διέλευσης στο βόρειο τμήμα και η συνέχιση του διαλόγου με την Pristina».
¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

•

•

•



•

Ο επικεφαλής της σερβικής διαπραγματευτικής ομάδας, B. STEFANOVIC,
δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες Βελιγραδίου-Pristina θα συνεχισθούν στις 21
Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. O ίδιος θα έχει σήμερα συνομιλίες με τους
επικεφαλής των 4 Δήμων του βορείου Κοσόβου για την τρέχουσα κατάσταση στην
εν λόγω περιοχή και για τον επόμενο γύρο του διαλόγου.
Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, χθες στην Kosovska Mitrovica, οι εκπρόσωποι των 4
Δήμων του βορείου Κοσόβου καταδίκασαν, για μία ακόμη φορά, την πρόσφατη
δολοφονία Σέρβου νεαρού στο βόρειο τμήμα της πόλης, ενώ οι πολίτες του
βορρά απαίτησαν τον άμεσο τερματισμό της βίας.
Ο Α’ Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, B. PACOLLI, θα ξεκινήσει σήμερα
εκστρατεία σε αφρικανικές και ασιατικές χώρες καθώς και στις ΗΠΑ με θέμα
την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Σήμερα, βρίσκεται στο Καμερούν,
όπου αναμένεται να συναντηθεί με τους Πρόεδρο, P. BIYA και ΥΠΕΞ, H. E. AYISSI.
Το ΥΠΕΞ ξεκίνησε την έκδοση διμηνιαίου ενημερωτικού Δελτίου με τον τίτλο
«Kosovo’s New Diplomat», το οποίο θ’ αποτελέσει εφεξής τον δίαυλο επικοινωνίας
μεταξύ του κοσοβάρικου ΥΠΕΞ και των ξένων πολιτών που έρχονται σε επαφή με τις
Πρεσβείες και τα Προξενεία του Κοσόβου.

ΠΓΔΜ

Ο Πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου αλβανικού κόμματος «DPA», M. THAÇI,
συναντήθηκε, χθες, με τους εκπροσώπους του «ΟΑΣΕ» και της Ε.Ε. στα Σκόπια,
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με τους οποίους είχε συνομιλίες για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και την ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας, καθώς και για το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών στις
05/06/11.


•



•



•



•


•



•

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ένταξης, M. ROCEN, έπειτα από συνομιλίες με τον CH. HEUSGEN, Σύμβουλο
εξωτερικής πολιτικής της Καγκελαρίου, A. MERKEL, δήλωσε (16/11/11) από το
Βερολίνο ότι η γερμανική Κυβέρνηση στηρίζει την πολιτική διεύρυνσης της Ε.Ε.
με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Κοινοβούλιο, στη σημερινή συνεδρίασή του, αναμένεται να υιοθετήσει το
σχέδιο «Περί δημιουργίας Ειδικής Επιτροπής για την εκλογική μεταρρύθμιση»
και δύο νομοσχέδια για αλλαγές στον τομέα των μεταφορών.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σε 15 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των Βουλευτών που απαρτίζουν την Κ.Ο. του
«ΑΤΑΚΑ», μετά την αποχώρηση (16/11/11) της T. GEORGIEVA, εξαιτίας διαφωνίας
της με την επίσημη θέση του κόμματος σ’ ό,τι αφορά το κυβερνητικό σχέδιο νόμου για
τον προϋπολογισμό του 2012.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΗΠΑ

Ο Βούλγαρος Πρόεδρος, G. PARVANOV, συναντάται, σήμερα στη Σόφια, με τον
Αμερικανό Υπουργό, αρμόδιο για Θέματα ΠΝ, R. MABUS.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης, ο Βούλγαρος ΥΠΕΣ, T. TSVETANOV, μεταβαίνει,
σήμερα στο Ελσίνκι, συνοδευόμενος από τον ∆κτή της Αστυνομίας Συνόρων, Z.
PENOV.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΩΣΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ
Σύμφωνα με άρθρο (16/11/11) βουλγαρικής ε/φ, η ρωσική εταιρεία «GAZPROM
NEFT» διεκδικεί, μέσω της σερβικής «NAFTA INDUSTRIJA SRBIJE», μερίδιο
5%-8% στον χώρο της λιανικής αγοράς καυσίμων στη Βουλγαρία.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΥΕΜΕΝΗ
•

Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν (16/11/11) σε διαδήλωση διαμαρτυρίας στη
Sana’a κατά του καθεστώτος SALΙH. Την ίδια στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες
προσέγγισης Κυβέρνησης-Αντιπολίτευσης.

4. ΑΦΡΙΚΗ
 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
•

Οι «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ» θα πραγματοποιήσουν σήμερα πορεία
διαμαρτυρίας στο Κάιρο, κατά του νομοσχεδίου που προβλέπει τη μη υπαγωγή του
Στρατού της χώρας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•

Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν (16/11/11) στο λιμάνι του Aden, τον Σχη
ABDULHAKIM AL QADI, αξιωματούχο των Δυνάμεων Ασφαλείας της Υεμένης.
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