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Αγριες µάχες έχουν ξεσπάσει 
σε πολλά σηµεία της ∆α-
µασκού, λίγο µετά την επί-

θεση αυτοκτονίας στο κτίριο της 
Εθνικής Ασφάλειας, που στοίχισε 
τη ζωή µελών της κυβέρνησης του 
Μπασάρ Αλ Ασαντ. Η διεθνής 
κοινότητα εκφράζει την εκτίµηση 
ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από 
τον έλεγχο του καθεστώτος, ενώ 
ο Λευκός Οίκος ζητά να ληφθούν 
άµεσα µέτρα για να υπάρξει γρή-
γορη πολιτική µετάβαση.

Ελικόπτερα του στρατού σφυ-
ροκόπησαν µε πολυβόλα και σε 
ορισµένες περιπτώσεις µε ρου-
κέτες πολλές συνοικίες της ∆α-
µασκού, καθώς οι δυνάµεις που 
παραµένουν πιστές στον πρόεδρο 
Μπασάρ αλ Άσαντ µάχονται µε 
αντάρτες σε διάφορες περιοχές 
της συριακής πρωτεύουσας, όπως 
δήλωσαν κάτοικοι και ακτιβιστές.

Από τα νέα βίαια επεισόδια στη 
Συρία έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 
100 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε 
το Συριακό Παρατηρητήριο Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Ο στρατός διεξάγει επιχειρήσεις 
στη ∆αµασκό, όπου 16 άνθρωποι 
έχουν σκοτωθεί, σύµφωνα µε την 
µη κυβερνητική οργάνωση που 
έχει την έδρα της στο Λονδίνο, η 
οποία επισηµαίνει ότι 97 άνθρω-
ποι έχασαν τη ζωή τους σε όλη τη 
χώρα, από τους οποίους 46 άµα-
χοι, 43 στρατιώτες και 8 εξεγερ-
µένοι.

Οι βίαιες συγκρούσεις εξακο-
λουθούσαν να µαίνονται µέχρι το 
βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) 
στις συνοικίες Μιντάν, Χάτζαρ 
αλ Άσουαντ, Τζόµπαρ και Κάφαρ 
Σούσε της συριακής πρωτεύου-
σας, τις οποίες υπερασπίζονται οι 
σύροι εξεγερµένοι, σύµφωνα µε 
το Παρατηρητήριο. Εξάλλου στρα-
τιωτικά ελικόπτερα βοµβάρδισαν 
τις συνοικίες Μέζε, Τζόµπαρ, Κά-
φαρ Σούσε και Τάνταµουν.

Μάχες διεξάγονταν επίσης στην 
Χάλεντ µπιν αλ Ουάλιντ, µεγάλη 
οδική αρτηρία της ∆αµασκού που 
οδηγεί στο κέντρο της πόλης.

«Η (συνοικία της ∆αµασκού) 
Καµπούν είναι περικυκλωµένη 

από άρµατα µάχης και οι δυνάµεις 
του καθεστώτος βοµβαρδίζουν τη 
συνοικία από όλες τις πλευρές», 
ανέφεραν ακτιβιστές. Όλες οι εί-
σοδοι της Καµπούν ήταν κλειστές 
το µεσηµέρι από στρατιώτες και 
µέλη των δυνάµεων ασφαλείας, οι 
οποίοι εµπόδιζαν σε όλα τα οχή-
µατα να εισέρχονται στην περιοχή.

Η µάχη της ∆αµασκού «θα τε-
λειώσει σύντοµα» και η πρωτεύ-
ουσα θα γίνει «το νεκροταφείο των 
επιτιθέµενων», ανέφερε η φιλοκυ-
βερνητική εφηµερίδα αλ Ουάταν. 
Οι εξεγερµένοι ανακοίνωσαν τη 
∆ευτέρα το βράδυ ότι ξεκίνησε «η 
µάχη για την απελευθέρωση» της 
∆αµασκού.

ΝΕΚΡΟΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Οι µάχες στη νότια περιοχή 
Χάτζαρ αλ Ασουάντ ξέσπασαν 
µετά την βοµβιστική επίθεση που 
έγινε νωρίτερα την Τετάρτη από 
την οποία σκοτώθηκαν τρεις υψη-
λόβαθµοι Σύροι αξιωµατούχοι. 
Ο υπουργός Αµυνας της χώρας, 
στρατηγός Νταούντ Ράτζα και ο 
σύζυγος της αδελφής του Μπασάρ 
Αλ Ασαντ. Ο γαµπρός του Άσαντ 
και υφυπουργός Άµυνας, Ασέφ 
Σοκάτ πέθανε µετά τη µεταφορά 
του σε νοσοκοµείο. Επίσης σκο-
τώθηκε ο στρατηγός Χασάν Τουρ-
κµάνι, επικεφαλής του γραφείου 
διαχείρισης κρίσεων. 

Νέος υπουργός Αµυνας ορί-
στηκε άµεσα ο Φάχαντ Τζάσιµ αλ 
Φράιτζ, ο οποίος ως σήµερα ήταν 
επικεφαλής του επιτελείου των 
ενόπλων δυνάµεων, κατάγεται 
από την επαρχία Χάµα, επίκεντρο 
της εξέγερσης εναντίον του Σύρου 
προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ που 
διαρκεί σχεδόν 17 µήνες.

Ο συριακός στρατός ανακοίνω-

σε µετά την επίθεση ότι οι συρια-
κές αρχές είναι αποφασισµένες να 
«καθαρίσουν» τη χώρα από τους 
«τροµοκράτες». «Η τροµοκρατική 
αυτή ενέργεια ενισχύει την απο-
φασιστικότητα των ενόπλων δυ-
νάµεών µας να καθαρίσουν την 
πατρίδα από τα αποµεινάρια των 
τροµοκρατικών συµµοριών», ανέ-
φερε ο στρατός σε ανακοίνωσή 
του που µεταδόθηκε από την κρα-
τική τηλεόραση.

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ
Η βοµβιστική επίθεση κατά των 

αξιωµατούχων του καθεστώτος θα 
επιταχύνει το τέλος της εξέγερσης, 
εκτίµησε, πάντως, ο επικεφαλής 
του Συριακού Εθνικού Συµβουλί-
ου Άµπντελ Μπάσετ Σάιντα. «Αυτή 
είναι η τελική φάση. Θα πέσουν 
πολύ σύντοµα», είπε, µιλώντας 
στο πρακτορείο Reuters από την 
Ντόχα.

«Είναι ένα σηµείο καµπής για 
την ιστορία της Συρίας. Θα ασκή-
σει µεγαλύτερη πίεση στο καθε-
στώς και θα φέρει πολύ σύντοµα 
το τέλος, είναι θέµα εβδοµάδων ή 
µηνών», πρόσθεσε ο ίδιος.

ΑΦΑΝΤΟΣ Ο ΑΣΑΝΤ 
Πέπλο µυστηρίου κάλυπτε την 

τύχη του Σύρου προέδρου, Μπα-
σάρ αλ Άσαντ, µία ηµέρα µετά την 
επίθεση καµικάζι στο κτίριο της 
Εθνικής Ασφάλειας, που στοίχι-
σε τη ζωή µελών της κυβέρνησής 
του, όπως αναφέρει το πρακτορείο 
Reuters. Ο Σύρος ηγέτης δεν έκανε 
κάποια δηµόσια εµφάνιση, ούτε 
εξέδωσε κάποια ανακοίνωση µετά 
την επίθεση, η οποία στοίχισε την 
ζωή του γαµπρού του, Άσεφ Σα-
ουκάτ, του υπουργού Αµυνας της 
χώρας, Νταούντ Ρατζα, και ενός 
ανώτατου στρατιωτικού.

Ο Τραϊάν Μπασέσκου αναµέ-
νεται να αποπεµφθεί από το 
αξίωµα του προέδρου της 

Ρουµανίας στο δηµοψήφισµα της 
29ης Ιουλίου, σύµφωνα τουλάχι-
στον µε δηµοσκόπηση που δηµο-
σιοποιήθηκε την Τετάρτη. Βασική 
προϋπόθεση είναι η συµµετοχή 
των ψηφοφόρων να ξεπερνά το 
50% του εκλογικού σώµατος, 
ώστε η διαδικασία να θεωρη-
θεί έγκυρη. Το USL αποφάσισε 
να αποπέµψει τον Μπασέσκου, 
υποστηρίζοντας ότι υπερέβη τις 
εξουσίες του. Ανώτατα στελέχη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eυρω-
παίοι ηγέτες και οι ΗΠΑ επέκρι-
ναν τον Πόντα για την εκστρατεία 

του µε στόχο την εκδίωξη του κύ-
ριου αντιπάλου του. Το 66% των 
1.104 Ρουµάνων ψηφοφόρων 
που ερωτήθηκαν είπε ότι θέλει ο 
Μπασέσκου να αποπεµφθεί, ενώ 
το 34% τάσσεται εναντίον της 
αποµάκρυνσής του από το αξίω-
µα. Τα ποσοστά δεν εκπλήσσουν, 
αφού πλέον ο Τραϊάν Μπασέ-
σκου είναι ελάχιστα δηµοφιλής 
εξαιτίας των µέτρων λιτότητας. Το 
61% δήλωσε ότι θα συµµετάσχει 
στο δηµοψήφισµα. Το Συνταγµα-
τικό ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι 
πάνω από το µισό του εκλογικού 
σώµατος θα πρέπει να λάβει µέ-
ρος στο δηµοψήφισµα ώστε αυτό 
να θεωρηθεί έγκυρο.

Τη χορήγηση δανείων 
ύψους 20 δισ. δολαρίων 
στην Αφρική για την υπο-

στήριξη των υποδοµών, της γε-
ωργίας και των βιοτεχνιών ανα-
κοίνωσε ο Κινέζος πρόεδρος 
Χου Ζιντάο.

Το Πεκίνο, το οποίο φιλοξε-

νεί την 5η υπουργική διάσκεψη 
Κίνας-Αφρικής, είναι ο µεγα-
λύτερος εµπορικός εταίρος της 
Αφρικής. Σύµφωνα µε το κινε-
ζικό υπουργείο Εµπορίου, οι 
εµπορικές συναλλαγές ανάµεσα 
στις δύο πλευρές έχουν αυξηθεί 
κατά 83% από το 2009.

Ο υποψήφιος της αριστεράς 
Αντρές Μανουέλ Λόπες 
Οµπραντόρ, ο οποίος ήρθε 

δεύτερος στις προεδρικές εκλο-
γές της 1ης Ιουλίου, κατηγορεί 
το νέο-εκλεγέντα πρόεδρο του 
Μεξικό, Ενρίκε Πένια Νιέτο, για 
ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος που 
χρησιµοποίησε για να χρηµατο-
δοτήσει την προεκλογική του κα-
µπάνια.

Ο Οµπραντόρ ισχυρίζεται ότι 
έχει στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι είχαν στηθεί εικονικές εται-
ρείες όπου συγκεντρώνονταν 
χρήµατα και προωθούνταν στο 
«ταµείο» του κόµµατος του Νιέτο, 

κατά τη διάρκεια της προεκλογι-
κής εκστρατείας. Πάνω από 100 
εκατοµµύρια πέσος χρησιµοποιή-
θηκαν για την αγορά προπληρω-
µένων καρτών, οι οποίες δόθηκαν 
στους ψηφοφόρους προκειµένου 
να υποστηρίξουν τον Νιέτο, συ-
νεχίζει την επίθεσή του ο Οµπρα-
ντόρ. «Έχουµε αρκετά στοιχεία 
ώστε να µπορούµε να αποδείξου-
µε ότι χρησιµοποιήθηκαν παρά-
νοµα κεφάλαια κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής καµπάνιας του 
Νιέτο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύ-
που, αφού πρώτα είχε παραδώσει 
κούτες µε στοιχεία στις αρχές της 
εκλογικής επιτροπής. 
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Σκληρές µάχες στη ∆αµασκό,
χάνει τον έλεγχο ο Ασαντ

Την αποπομπή Μπασέσκου 
δείχνει δημοσκόπηση στη Ρουμανία

Κινεζικό δάνειο 20 δισ. δολαρίων 
στην Αφρική 

Ο πρόεδρος του Μεξικό
κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος 
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Συνεχή καθηµερινή ενηµέρωση και ψυχαγωγία
O Eλληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Αυστραλίας 1683 ΑΜ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Ο σταθμός ξεκίνησε να λειτουγεί το Μάρτιο του 1983 και εκπέμπει τα καλύτερα προγράμματα από την Ελλάδα και την Κύπρο, 
ενώ παράλληλα μεταδίδει τις ειδήσεις από το εξωτερικό κάθε ώρα.
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και τα καλύτερα ζωντανά προγράμματα συντονιστείτε στον Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Αυστραλίας 1683 ΑΜ.
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