ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

•

•

•

•

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και των Δυνάμεων Ασφαλείας σημειώθηκαν
(19-20/11/11) στην Πλατεία «Tahrir» του Καΐρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη
ζωή τους 13 άτομα και να τραυματισθούν 1.000. Οι διαδηλωτές, που
διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και θεωρούν
ότι το κυβερνών «Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο» δεν έχει πρόθεση να εγκαταλείψει
την εξουσία, παραμένουν στους δρόμους του Καΐρου για τρίτη συνεχόμενη
ημέρα. H Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε., αρμόδια για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, C. ASHTON, κάλεσε, χθες, τις αιγυπτιακές
Αρχές να μην βιαιοπραγούν κατά των διαδηλωτών και να διασφαλίσουν την ομαλή
μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία.
Οι λιβυκές Αρχές ανακοίνωσαν (20/11/11) ότι ο υιός του Μ. QADHAFI, SAIF AL
ISLAM και ο πρώην επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών, ABDULLAH AL
SENOUSSI, οι οποίοι συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο, θα δικασθούν στη Λιβύη,
παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί εις βάρος τους από το ΔΠΔ με την
κατηγορία της διάπραξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.
Ο Δήμαρχος της Ν. Υόρκης, M. BLOOMBERG, ανακοίνωσε, χθες, τη σύλληψη
(19/11/11) στο Manhattan, του 27χρονου JOSE PIMENTEL, άλλως MUHAMMAD
YUSUF, Αμερικανού υπηκόου με καταγωγή από τη ∆ομινικανή ∆ημοκρατία, ο οποίος
φέρεται ότι σχεδίαζε τη διεξαγωγή βομβιστικών επιθέσεων εναντίον
αστυνομικών κτηρίων, ταχυδρομείων αλλά και μελών των αμερικανικών ΕΔ. Ο
συλληφθείς φέρεται ότι είχε ασπαστεί την ιδεολογία της «AL QAEDA» και ήταν οπαδός
του Μουσουλμάνου κληρικού, ANWAR AL AWLAKI, ο οποίος σκοτώθηκε (20/09/11) σε
επιδρομή μη επανδρωμένου α/φους στην Υεμένη.
Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε, χθες, από βρετανική ε/φ, ο Σύριος
Πρόεδρος, B. AL ASAD, δήλωσε «έτοιμος να πολεμήσει και να πεθάνει σε
περίπτωση ξένης επέμβασης στη χώρα του», ενώ κατήγγειλε τη στάση ορισμένων
χωρών-μελών του «Αραβικού Συνδέσμου», τονίζοντας ότι η Συρία δεν πρόκειται να
υποκύψει στις διεθνείς πιέσεις. Ο «Αραβικός Σύνδεσμος», από την πλευρά του,
απέρριψε το αίτημα της Δαμασκού για τροποποίηση του σχεδίου αποστολής
500μελούς Ομάδας Παρατηρητών στη Συρία. Έκτακτη συνεδρίαση του
«Αραβικού Συνδέσμου», για την κατάσταση στη Συρία, θα πραγματοποιηθεί στις
24/11/11, στο Κάιρο. Εξάλλου, ο Τούρκος Πρόεδρος, A. GUL, πριν από την
αναχώρησή του για τη Μ. Βρετανία χθες βράδυ, δήλωσε ότι η Συρία βρίσκεται σε
αδιέξοδο, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα στηρίζει όλες τις αποφάσεις του «Αραβικού
Συνδέσμου» που αφορούν τη ∆αμασκό.
Με καταμετρημένο το σύνολο σχεδόν των ψήφων των Βουλευτικών Εκλογών που
διεξήχθησαν, χθες στην Ισπανία, την πλειοψηφία των εδρών του Κοινοβουλίου
καταλαμβάνει το δεξιό «Λαϊκό Κόμμα» του MARIANO RAJOY, με ποσοστό
44%. Δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται το Σοσιαλιστικό του ALFREDO PEREZ
RUBALCABA, το οποίο συγκεντρώνει ποσοστό της τάξεως του 29%.

1

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΒΑΛΚΑΝΙΑ


ΣΕΡΒΙΑ

¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

•

•



•



•
•



•



•


•



•

Σύμφωνα με πηγές (19/11/11) κοσοβάρικης ε/φ, οι επικεφαλής των σερβικών
Δήμων στον βορρά ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν ν’ ανακηρύξουν την
αυτονομία του βορείου τμήματος του Κοσόβου, εάν στον νέο γύρο των
συνομιλιών ληφθούν αποφάσεις με τις οποίες διαφωνούν. Οι παραπάνω
επικεφαλής έχουν ταχθεί κατά των θέσεων του επικεφαλής της διαπραγματευτικής
ομάδας της Σερβίας, B. STEFANOVIC.
Η αντιπροσωπεία του Κοσόβου, με επικεφαλής την E. TAHIRI, βρίσκεται από
χθες στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στον 7ο γύρο του διαλόγου μεταξύ
Κοσόβου και Σερβίας, ο οποίος διεξάγεται σήμερα και αύριο, με κύρια θέματα τη μη
εφαρμογή των συμφωνιών από τη σερβική πλευρά, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, τις
περιφερειακές συνεργασίες και ενδεχομένως τη διαχείριση των συνόρων μεταξύ των δύο
πλευρών.
Ο ΥΠΕΞ, E. HOXHAJ, κατόπιν πρόσκλησης του Σλοβένου ομολόγου του, S. ZBOGAR,
πραγματοποιεί από χθες επίσημη επίσκεψη στη Σλοβενία για συνομιλίες σχετικά
με τις διμερείς σχέσεις, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης του Κοσόβου καθώς και την
ευρωπαϊκή προοπτική του.

ΠΓΔΜ
Το συγκυβερνών αλβανικό κόμμα «DUI» του A. AHMETI, αντέδρασε χθες στο
ενδεχόμενο ανακήρυξης της αυτονομίας του βόρειου τμήματος του Κοσόβου
από τους Σέρβους της περιοχής, τονίζοντας ότι η σταθερότητα στη χώρα αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή είναι στενά συνδεδεμένη με το μέλλον του εν λόγω τμήματος.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ, E. HAXHINASTO, πραγματοποιεί
(20-25/11/11) περιοδεία σε Ιαπωνία, Ν. Κορέα και Βιετνάμ.
Εκατό Βουλευτές από χώρες-μέλη του «Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
του Ευξείνου Πόντου» (PABSEC) συμμετέχουν σήμερα στις εργασίες της 38ης
Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Κοινοβουλίου του Οργανισμού, στα
Τίρανα.

ΑΛΒΑΝΙΑ – ΠΓΔΜ
Ο επικεφαλής της «Συμμαχίας Κόκκινο-Μαύρο», K. SPAHIU, μετά την
περιοδεία του στην ΠΓΔΜ, δήλωσε (20/11/11), μεταξύ άλλων, ότι μεταφέρει δύο
μηνύματα στους αξιωματούχους στα Τίρανα. Πρώτον, η αλβανική Κυβέρνηση
πρέπει ν’ ανοίξει, το συντομότερο δυνατόν, Προξενείο στο Μοναστήρι και
δεύτερον, να διασφαλίσει τον σεβασμό της αλβανικής γλώσσας στα Σκόπια.

ΑΛΒΑΝΙΑ – ΙΣΡΑΗΛ

Ο Πρωθυπουργός, S. BERISHA, πραγματοποιεί από χθες 3ήμερη επίσημη
επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου θα έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ
Η ενίσχυση των διμερών εμπορικοοικονομικών σχέσεων θα βρεθεί στο
επίκεντρο των σημερινών συνομιλιών, στη Σόφια, μεταξύ του Βούλγαρου
Πρωθυπουργού, B. BORISOV και του Σουηδού ομολόγου του, F. REINFELDT.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ
Η Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας,
L. PAVLOVA, συμμετέχει (21/11/11) στις εργασίες του 8ου «Οικονομικού
Φόρουμ της Βιέννης» (VEF).
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Ο Βούλγαρος Υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, T. TRAYKOV,
δήλωσε (20/11/11) σε εκπομπή βουλγαρικού Ρ/Σ, ότι ποσότητα 10 δις m3 αζέρικου
φυσικού αερίου θα διέρχεται μελλοντικά, σε ετήσια βάση, από τη βουλγαρική
επικράτεια και στη συνέχεια θα διοχετεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

2. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΙΟΡΔΑΝΙΑ
•

Ο Βασιλιάς ABDALLAH II επισκέπτεται σήμερα τη Δυτική Όχθη, όπου θα
συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, M. ABBAS.

3. ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
 ΡΩΣΙΑ - ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
•



•



•

Υπογράφηκε (18/11/11) στη Μόσχα, από τους ηγέτες των Ρωσίας, Καζαχστάν και
Λευκορωσίας, κοινή Διακήρυξη για τη λεγόμενη Ευρασιατική Οικονομική
Ολοκλήρωση, η οποία δρομολογεί τη σύσταση, μελλοντικά, της «Ευρασιατικής
Ένωσης».

ΡΩΣΙΑ - ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Επαφές θα έχουν, σήμερα στη Μόσχα, οι ΥΠΕΞ Ρωσίας και Καζαχστάν, S.
LAVROV και Y. KAZYKHANOV, αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα
διμερών σχέσεων και συνεργασίας. Αύριο, ο Ρώσος ΥΠΕΞ θα μεταβεί στη Μολδαβία.

ΡΩΣΙΑ – ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ εξέφρασαν τη βούληση να παράσχουν στη Ρωσία διευκρινίσεις σχετικά
με τα συστήματα που θα χρησιμοποιήσουν στην αντιπυραυλική τους άμυνα,
στην Ευρώπη. Ωστόσο, Ρεπουμπλικάνοι Γερουσιαστές αντιτίθενται σε αυτήν την
πρωτοβουλία.
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