ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

Κορυφώθηκαν, χθες, οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του κινήματος «OCCUPY
WALL STREET» σε πολλές αμερικανικές πόλεις, επ’ αφορμή της συμπλήρωσης 2 μηνών
από τη σύστασή του. Σε επεισόδια που σημειώθηκαν στη Ν. Υόρκη, μεταξύ
διαδηλωτών και ∆υνάμεων επιβολής της τάξης, 7 αστυνομικοί τραυματίσθηκαν και
περισσότερα από 175 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με αμερικανικό Τ/∆.

•

Τουλάχιστον 19 άτομα έχασαν τη ζωή τους, χθες, από πυρά των συριακών
Δυνάμεων Ασφαλείας, στις πόλεις Homs, Hama, Deir Al Zor, Idlib και Aleppo.
Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Ρώσος ΥΠΕΞ, S. LAVROV, δήλωσε ότι η χώρα του
παραμένει σύμμαχος της Συρίας και ότι οι εκκλήσεις για απομάκρυνση του
Προέδρου ASAD δεν συμβάλλουν στην εξεύρεση πολιτικής λύσης, ενώ
απηύθυνε έκκληση για διάλογο μεταξύ της Κυβέρνησης και της
Αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, M.
TONER, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του LAVROV, σύμφωνα με τους οποίους η
κατάσταση που επικρατεί στη Συρία «προσιδιάζει σε μεγάλο βαθμό σε εμφύλιο
πόλεμο».

•

Στο Βερολίνο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας, D.
CAMERON, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, A.
MERKEL, για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη.

•

Ήττα για το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα και άνοδο των Συντηρητικών στην
εξουσία προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που
θα διεξαχθούν την προσεχή Κυριακή στην Ισπανία.

•

Η νέα Κυβέρνηση του Ιταλού Πρωθυπουργού, M. MONTI, έλαβε, χθες βράδυ,
ψήφο εμπιστοσύνης από την Άνω Βουλή (Γερουσία), ενώ, σήμερα το απόγευμα,
αναμένεται να λάβει και την ψήφο εμπιστοσύνης της Κάτω Βουλής.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

Μειώνεται ο χρόνος προφυλάκισης. Σύμφωνα με τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, S.
ERGIN, το σχετικό Νομοσχέδιο θα παρουσιασθεί, σύντομα, στη Βουλή.

•

Ο Πρωθυπουργός, R. T. ERDOGAN, άσκησε κριτική στις χώρες που δεν έχουν
αντιδράσει μέχρι στιγμής στις εξελίξεις στη Συρία.

•

Ο Πρόεδρος του «CHP», K. KILICDAROGLU, ζήτησε την άρση της βουλευτικής
ασυλίας.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
•

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Ένταξη, B.
ĐELIC, έπειτα από επαφές στην Ιρλανδία, έλαβε (17/11/11) τη διαβεβαίωση ότι
το Δουβλίνο θα ψηφίσει υπέρ της χορήγησης του καθεστώτος υποψηφιότητας
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της Σερβίας στις 9 Δεκεμβρίου, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της γνωμοδότησης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
•

Ο Πρωθυπουργός, M. CVETKOVIC, αρνήθηκε να συμμετάσχει (17/11/11) στο
«Οικονομικό και Ενεργειακό Φόρουμ Εύξεινου Πόντου» στην Κων/πολη,
εωσότου οι διοργανωτές απομάκρυναν από την αίθουσα τον εκπρόσωπο της
κοσοβάρικης Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, B. BEQAJ. O M.
CVETKOVIC εκφώνησε την ομιλία του μετά την αποχώρηση του BEQAJ.

•

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, S. LAVROV, σχολιάζοντας (17/11/11) το συλλογικό αίτημα
χιλιάδων Σέρβων κατοίκων του Κοσόβου για χορήγηση ρωσικής υπηκοότητας
και ρωσικών διαβατηρίων, υπογράμμισε ότι η Μόσχα κατανοεί τα κίνητρά τους και
ως εκ τούτου προτίθεται να εξετάσει το ζήτημα με προσοχή, επιθυμώντας να
υπερασπισθεί τα δικαιώματά τους.

¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

O επικεφαλής της σερβικής διαπραγματευτικής ομάδας για τον διάλογο, B.
STEFANOVIC, μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τους ∆ημάρχους του βορείου
Κοσόβου, δήλωσε ότι δεν είναι αποδεκτό για τη Σερβία οι διελεύσεις Jarinje και
Brnjak ν’ αποτελέσουν κρατικά σύνορα, προσθέτοντας ότι όλες οι λύσεις επί του
θέματος θα είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα της Σερβίας, τη σερβική νομοθεσία και την
Απόφαση 1244. Οι εκπρόσωποι των Σέρβων του βορείου Κοσόβου θα παραστούν,
σήμερα, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Κόσοβο, όπου θα
συζητηθεί ο διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Pristina.

•

Η Βουλή του Κοσόβου, ενέκρινε (17/11/11) -με 58 ψήφους «ΥΠΕΡ», 35
«ΚΑΤΑ» και 2 αποχές- το σχέδιο προϋπολογισμού της Κυβέρνησης για το 2012.



•



•



ΠΓΔΜ
Ο Πρόεδρος της Βουλής, T. VELJANOSKI, κατά την ομιλία του (17/11/11) στη
συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για τη συμπλήρωση 20 ετών από τη θέσπιση του
Συντάγματος, τόνισε τον καίριο ρόλο του Συντάγματος στην εδραίωση της ανεξαρτησίας
και της κυριαρχίας του κράτους. Τα αλβανικά κόμματα της Αντιπολίτευσης απείχαν από
την εν λόγω συνεδρίαση.

ΠΓΔΜ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Η ΥΠΕΣ, G. JANKULOVSKA, στο περιθώριο των εργασιών της ∆ιάσκεψης των ΥΠΕΣ
των χωρών της ΝΑ Ευρώπης -μελών του «Salzburg Forum»- που διεξήχθη (15-17/11/11)
στο Pravec, πλησίον της Σόφιας, συναντήθηκε χθες με τον Μαυροβούνιο ομόλογό
της, I. BRAJOVIC, με τον οποίο συμφώνησε για την υπογραφή επίσημης
διμερούς συμφωνίας, στο προσεχές μέλλον, αναφορικά με τη διέλευση των
συνόρων μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

ΑΛΒΑΝΙΑ

•

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το «Αλβανικό Ίδρυμα ∆ιεθνών
Σχέσεων», ο αριθμός των Αλβανών πολιτών που στηρίζουν την ένταξη της
χώρας στην Ε.Ε. μειώθηκε κατά 10,5% το 2011, συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος.

•

Ο Πρόεδρος, B. TOPI, εξέδωσε (17/11/11) Διάταγμα για τον διορισμό του
BUJAR LESKAJ στη θέση του επικεφαλής της «Υπηρεσίας Κρατικού Ελέγχου»
(KLSH).



•

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - Ε.Ε.
Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει, σήμερα, στο «Κέντρο Πληροφόρησης της
Ε.Ε.», στη Σόφια, ο Γενικός Δντής της «Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Καταπολέμησης της Απάτης» (OLAF), G. KESSLER, στο πλαίσιο φόρουμ της
«OLAF» που διεξάγεται στη βουλγαρική πρωτεύουσα.
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•

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
Η Βουλγαρία στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και την
προοπτική ένταξής της στις ευρωατλαντικές δομές, όπως κατέστη σαφές κατά
τις χθεσινές συνομιλίες στη Σόφια μεταξύ του Βούλγαρου ΥΦΥΠΕΞ, D. TZANTCHEV
και του Γεωργιανού ομολόγου του, N. VASHAKIDZE.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΙΡΑΝ
•



•



•

Ο Αμερικανός ΥΠΑΜ, L. PANETTA, δήλωσε σε δημοσιογράφους -ενόψει της
σημερινής συνάντησής του με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ε. ΒΑΡΑΚ, στον Καναδά, στο
περιθώριο φόρουμ με θέμα την ασφάλεια- ότι υφίσταται έντονη ανησυχία σχετικά
με τις επιπτώσεις της ενδεχόμενης ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του
Ιράν.

ΚΟΥΒΕΪΤ
O Εμίρης του Κουβέιτ, SHEIKH SABAH AL AHMED AL JABER AL SABAH, μία
ημέρα μετά τη μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση στη χώρα, έδωσε εντολή (17/11/11)
στις Υπηρεσίες Ασφαλείας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη
διατήρηση της τάξης.

ΥΕΜΕΝΗ
Το Σ.Α. των Η.Ε. θα συνεδριάσει (21/11/11) προκειμένου να συζητήσει, μεταξύ
άλλων, σχετικά με την άρνηση του Υεμένιου Προέδρου, A. A. SALIH, να
εγκαταλείψει την εξουσία καθώς και την ανάγκη ανάληψης διεθνούς δράσης
λόγω της αυξανόμενης έντασης στη χώρα. Στο μεταξύ, Υεμένιοι πολίτες διαδήλωσαν
(16/11/11) με αίτημα την παραμονή της χώρας τους στον «Αραβικό Σύνδεσμο». Την ίδια
στιγμή, το Κατάρ ασκεί πιέσεις στον SALIH για άμεση αντιμετώπιση της κρίσης.

4. ΑΦΡΙΚΗ
 ΛΙΒΥΗ
•

Το 9ο Συνέδριο των «ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ» -το πρώτο σε λιβυκό έδαφος
εδώ και δεκαετίες- διεξήχθη χθες στη Βεγγάζη σε ήρεμο κλίμα. Ομιλητής ήταν,
μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Οργάνωσης στη Λιβύη, SULEIMAN ABDELKADER.

•

Ο επικεφαλής του πρώην «Επαναστατικού Συμβουλίου της Τρίπολης»,
ABDULLAH NAKER, προειδοποίησε (17/11/11) ότι οι άνδρες του είναι σε θέση ν’
ανατρέψουν την επικείμενη Κυβέρνηση εάν δεν ικανοποιηθούν οι όροι
εκπροσώπησής τους σ’ αυτήν.

5. ΕΥΡΩΠΗ
 ΓΑΛΛΙΑ - ΡΩΣΙΑ
•

O Γάλλος Πρωθυπουργός, F. FILLON, συνοδευόμενος από 6 Υπουργούς, μεταβαίνει
σήμερα στη Μόσχα, για το 16ο ετήσιο «γαλλο-ρωσικό κυβερνητικό σεμινάριο».

6. ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
 ΡΩΣΙΑ - ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
•



•

Συνάντηση των Προέδρων των 3 κρατών της «Τελωνειακής Ένωσης» -ενόψει
της έναρξης (01/01/12) ισχύος του κοινού «Ενιαίου Οικονομικού Χώρου»- αναμένεται,
σήμερα στη Μόσχα. Οι ηγέτες πρόκειται να έχουν περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με τις
προοπτικές του ευρασιατικού χώρου, ενώ δεν αποκλείεται να υπογράψουν και
Διακήρυξη για τη σύσταση της λεγόμενης «Ευρασιατικής Ένωσης» που
ενδέχεται να ξεκινήσει στις 01/01/13.

ΡΩΣΙΑ - ΗΠΑ
Σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΦΥΠΕΞ, S. RYABKOV, έπειτα από μαραθώνιο διμερών
διαβουλεύσεων, Ρωσία και ΗΠΑ αναμένεται ν’ ανταλλάξουν, αύριο στο Bali της
Ινδονησίας, διακοινώσεις σχετικά με την αμοιβαία απλούστευση του
καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου. Σημειωτέον ότι εκεί οι ΥΠΕΞ των 2 χωρών θα
3

παραστούν -για πρώτη φορά- στην 6η Σύνοδο του ετήσιου Φόρουμ «EAST ASIA
SUMMIT» που ξεκινά τις εργασίες του (18-19/11/11) με τη συμμετοχή 16 ακόμη κρατών
της περιοχής.

7. ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 ΗΠΑ
•

H Αμερικανίδα ΥΠΕΞ, H. CLINTON, θα επισκεφθεί τη Μιανμάρ, τον επόμενο μήνα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού ΥΠΑΜ, δύο Βρετανοί στρατιώτες έχασαν
τη ζωή τους, χθες στην περιοχή Yakchal της Επαρχίας Helmand του νότιου Αφγανιστάν,
από έκρηξη βόμβας κατά τη διέλευση του οχήματός τους.

•

Βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε, σήμερα στο Karachi του Πακιστάν, κατά τη
διάρκεια επιχείρησης καταδρομέων. ∆εν αναφέρθηκαν άλλα στοιχεία.
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