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∆ιήµερη επίσηµη επίσκεψη 
στην Ιορδανία θα πραγµα-
τοποιήσει ο πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρης Χριστό-
φιας, ο οποίος συνοδευόµενος 
από τη σύζυγό του Έλση Χριστό-
φια µεταβαίνει σήµερα στο Αµ-
µάν, ύστερα από πρόσκληση του 
Βασιλιά της Ιορδανίας Αµπντάλα 
Β’. Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοί-
νωση, ο πρόεδρος Χριστόφιας 
και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας θα 
έχουν κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης επίσηµες συνοµιλίες, 
τις οποίες θα απασχολήσουν οι 
διµερείς σχέσεις, τρόποι ενίσχυ-
σης της συνεργασίας µεταξύ της 
Ιορδανίας και της ΕΕ, καθώς και 
διεθνή και περιφερειακά θέµατα 
κοινού ενδιαφέροντος. 

Κατά την επίσκεψη του στο Αµ-

µάν, ο πρόεδρος της ∆ηµοκρα-
τίας θα έχει συνάντηση µε τον 
πρωθυπουργό της χώρας Fayez 
al-Tarawneh, τον πρόεδρο της 
Γερουσίας Taher Masri και τον 
Πρόεδρο της Κάτω Βουλής Abdel 
Karim Doughmi. Επίσης, θα µι-
λήσει στο επιχειρηµατικό φόρουµ 
Κύπρου- Ιορδανίας, στο οποίο θα 
παραστεί και ο πρωθυπουργός 
της Ιορδανίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
θα υπογραφεί Συµφωνία µεταξύ 
της κυβέρνησης της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και της κυβέρνησης 
του Χασεµιτικού Βασιλείου της 
Ιορδανίας για Συνεργασία στον 
τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας και 
της Ιατρικής Επιστήµης. Επίσης, 
θα υπογραφεί Μνηµόνιο Συνα-
ντίληψης στον τοµέα των Ανανε-

ώσιµων Πηγών Ενέργειας και της 
Εξοικονόµησης Ενέργειας µεταξύ 
του Υπουργείου Εµπορίου, Βιο-
µηχανίας και Τουρισµού και του 
Υπουργείου Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πόρων της Ιορδανίας. Θα 
υπογραφούν, επίσης, Συµφωνία 
για Συνεργασία µεταξύ των Εµπο-
ρικών και Βιοµηχανικών Επιµε-
λητηρίων των δύο χωρών, καθώς 
και Μνηµόνιο Συναντίληψης µε-
ταξύ των Χρηµατιστηρίων Κύ-
πρου και Αµµάν. Τον πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας θα συνοδεύουν, επί-
σης, ο υπουργός Εµπορίου, Βιο-
µηχανίας και Τουρισµού Νεοκλής 
Συλικιώτης και ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου.  
Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα 
επιστρέψει στην Κύπρο την Παρα-
σκευή, 7 Σεπτεµβρίου.

∆ιήµερες συνοµιλίες και επα-
φές έχει χθες και σήµερα 
στη Λευκωσία, για θέµατα 

της αρµοδιότητάς του, ο Έλληνας 
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης. 

Το πρόγραµµα της επίσκεψής 
του ξεκίνησε χθες, µε συνάντηση 
µε τον πρόεδρο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, ∆ηµήτρη Χριστό-
φια. Ήταν προγραµµατισµένο να 
ακολουθήσουν συνοµιλίες µε τον 
Κύπριο υπουργό Συγκοινωνιών 
και Έργων, Ευθύµιo Φλουρέντζου. 
Ο Έλληνας υπουργός είχε χθες, 
Τρίτη, χωριστές συναντήσεις µε 
την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτη-

τών, το Κυπριακό Ναυτιλιακό 
Επιµελητήριο και µε το Κυπριακό 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επι-
µελητήριο. Σήµερα, Τετάρτη, ο 
υπουργός θα συναντηθεί µε τον 
πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, 
Γιαννάκη Οµήρου, τον αρχιεπί-
σκοπο Χρυσόστοµο και τον επι-
κεφαλής της αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύ-
προ. Επίσης, ο κ. Μουσουρούλης 
θα καταθέσει στεφάνια στον Τύµ-
βο της Μακεδονίτισσας και στα 
Φυλακισµένα Μνήµατα.

Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Έλληνας 
υπουργός ανέφερε ότι «οι σηµα-

ντικοί φυσικοί πόροι που έχουν 
εντοπισθεί στην κυπριακή ΑΟΖ 
θα έπρεπε - και πρέπει - να απο-
τελούν παράγοντα-κίνητρο για την 
επιθυµητή επίτευξη της λύσης του 
Κυπριακού και από την τουρκική 
πλευρά». Επίσης, σηµείωσε ότι 
στο θέµα της ναυτιλιακής σύν-
δεσης Κύπρου-Ελλάδας υπήρξε 
πρόοδος, ύστερα από την υπογρα-
φή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
του 2011, µε το οποίο αίρεται το 
κώλυµα παραλαβής µόνο οδηγών 
για τα πλοία που εκτελούν διε-
θνείς πλόες, διευκολύνοντας τους 
Κυπρίους να µεταβαίνουν στην 
Ελλάδα και ακτοπλοϊκώς.

Σε διεθνή διαγωνισµό για 
την κατασκευή µνηµείου 
για τον ιδρυτή της «Τουρ-

κικής ∆ηµοκρατίας Βορείου Κύ-
πρου» (Τ∆ΒΚ) Ραούφ Ντενκτάς, 
πρωταγωνιστεί ο πρώην πρόε-

δρος της Τουρκικής ∆ηµοκρα-
τίας Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ. Ο κ. 
Ντεµιρέλ συνεχάρη την ηγεσία 
της «Τ∆ΒΚ» και τον λαό της για 
την πρωτοβουλία κατασκευής 
του µνηµείου. «Κάνατε αυτό που 

αξίζει σε έναν τέτοιο ήρωα», είπε 
ο κ. Ντεµιρέλ, ενώ δήλωσε ότι ο 
Ντενκτάς ήταν πολύ στενός του 
φίλος, αλλά και ότι η Κύπρος εί-
ναι για τον ίδιο ότι είναι η γενέ-
τειρα του Ισπάρτα.

Επίσηµη επίσκεψη στην Ιορδανία 
ο προέδρος Χριστόφιας

Επίσκεψη Μουσουρούλη στη Λευκωσία

Στήνουν άγαλμα του Ντενκτάς  
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