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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 

Εµείς τις ξεχωρίζουµε τις µαγνητοφωνούµε
τις προγραµµατίζουµε και τις απολαµβάνετε την 

εποµένη σε συγκεκριµένες ώρες.
ΕéêïóéôåôñÜùñï πρόγραµµα µε ότι συµβαίνει στην

πατρίδα 
Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ

Αδελαϊδα Σύδνεϋ

Βρισβάνη

Χόµπαρτ

Πέρθη

Μελβούρνη

Καµπέρρα

152.325 MHZ

Narrowcast
FM Receiver

tune to 91.00 FM

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.

Raine&Horne South Hurstville
Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Raine&Horne 
South Hurstville

Shop 3, 63 Conells Point Road, South Hurstville
 Web: www.rh.com.au/southhurstville

Email: michael.platyrrahos@rh.com.au
Mobile: 0427 316 888

Telephone: 02 95466100
Fax:02 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

Δέσμευσή μας είναι η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση του πελάτη, 
η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με ήθος, 

εχεμύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 
Προτεραιότητά μας είναι να ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυμίες σας 

και να προσπαθούμε να τις ικανοποιήσουμε στο έπακρο. 
Η μακρόχρονη πορεία και εμπειρία μας έχει προσφέρει βαθειά γνώση της αγοράς 

και των μυστικών της επιτυχημένης πώλησης και διαπραγματεύσεων 
ώστε να εγγυόμαστε το αποτέλεσμα. 

FRIDAY 10 AUGUST 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ18 ΔΙΕΘΝΗ

Σε θεραπεία για καρκίνο 
του μαστού υποβάλλεται 
η Πρώτη Κυρία της Συρίας
Η πρώτη κυρία της Συρίας, η Άσμα 
αλ-Άσαντ, έχει αρχίσει θεραπεία για 
τα πρώτα στάδια καρκίνου του μα-
στού, ανακοινώθηκε την Τετάρτη από 
συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Φωτογραφία, που δόθηκε στη δημο-
σιότητα από το κρατικό πρακτορείο 
ειδήσεων SANA και τη συριακή προ-
εδρία, εικονίζει την 42χρονη Άσμα 
αλ-Άσαντ, με ορό, να χαμογελά και 
να κάθεται δίπλα στον σύζυγό της, 
τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, σ’ 
ένα δωμάτιο που μοιάζει με θάλαμο 
νοσοκομείου.
«Η Άσμα αλ-Άσαντ αρχίζει τον πρώ-
το κύκλο της θεραπείας για κακοήθη 
όγκο του μαστού ο οποίος ανακαλύ-
φθηκε σε αρχικό στάδιο», αναφέρε-
ται σε δήλωση που εκδόθηκε από 
τον λογαριασμό της προεδρίας στο 
Telegram.
Η Άσμα αλ-Άσαντ γεννήθηκε και με-
γάλωσε στο Λονδίνο από σύρους γο-
νείς και εργαζόταν σε τράπεζα επεν-
δύσεων. Παντρεύτηκε τον Άσαντ το 
2000.

Δ
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ΘΝ
Η

Συρία: 28 τζιχαντιστές σκοτώθηκαν σε 
πλήγματα του διεθνούς συνασπισμού
Τ

ουλάχιστον 28 τζιχαντιστές της ορ-
γάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σκο-
τώθηκαν τη Δευτέρα στο τελευταίο 
τους οχυρό, στην ανατολική Συρία, το 

οποίο στοχοθετεί μια έφοδος της αραβοκουρ-
δικής συμμαχίας που υποστηρίζει η αεροπο-
ρία του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγε-
σία των ΗΠΑ, γνωστοποίησε μια ΜΚΟ.
Οι μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυ-
νάμεων (ΣΔΔ) –Κούρδοι και Άραβες– με την 
αεροπορική υποστήριξη του συνασπισμού 
της Ουάσινγκτον, συνεχίζουν τις επιχειρή-
σεις για να εκδιώξουν το ΙΚ από το ύστατο 
προπύργιό του στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ, στα 
σύνορα με το Ιράκ.
«Τουλάχιστον 28 τζιχαντιστές του ΙΚ σκο-
τώθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα και πυρά 
πυροβολικού τα οποία στοχοθέτησαν την πε-
ριοχή Μπιρ αλ Μέλεχ, στο ανατολικό τμήμα 
της Ντέιρ Εζόρ», ανέφερε το Συριακό Παρατη-
ρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
«Τα πλήγματα συνεχίζονται» και «αυτός ο 
απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί», διευκρί-
νισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ 
Ραχμάν, ο διευθυντής της ΜΚΟ.

Οι εναπομείνασες δυνάμεις του ΙΚ έχουν 
πλέον περιχαρακωθεί σε «έναν μικρό θύλα-
κα», πρόσθεσε ο ίδιος.
Στα τέλη Ιουλίου, ο διοικητής των γαλλικών 
δυνάμεων που επιχειρούν υπό τις διατα-
γές του διεθνούς συνασπισμού, ο στρατηγός 
Φρανσουά Παριζό, διαβεβαίωσε ότι οι τζιχα-
ντιστές δεν ελέγχουν πλέον παρά μόνο μια 
λωρίδα γης ανάμεσα στις πόλεις Χατζίν και 
Μπουκάμαλ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, 
και εκτίμησε πως ο αριθμός των τζιχαντιστών 
που έχουν απομείνει δεν ξεπερνά τις «μερι-
κές εκατοντάδες».
Μολαταύτα, προειδοποίησε ότι οι μάχες ενα-

ντίον των τελευταίων τζιχαντιστών στη Ντέ-
ιρ Εζόρ θα διαρκέσουν «τουλάχιστον δύο ως 
τρεις μήνες» ακόμη.
Έπειτα από την ταχύτατη αύξηση της δύναμής 
του, την κεραυνοβόλα προέλασή του και την 
ανακήρυξη της εγκαθίδρυσης του «χαλιφά-
του» του σε εδάφη του Ιράκ και της Συρίας 
το 2014, το ΙΚ πλέον βλέπει τα εδάφη που 
κατέχει να εξανεμίζονται και υπό τον έλεγχό 
του μένουν μόνο λιγοστά τμήματα της ερήμου 
στην κεντρική και την ανατολική Συρία, που 
δεν ξεπερνούν το 3% της συριακής επικράτει-
ας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Όμως, παρά τις αλλεπάλληλες ήττες του, το 
ΙΚ συνεχίζει να είναι σε θέση να διαπράττει 
πολύνεκρες επιθέσεις στη Συρία. Την 25η 
Ιουλίου, συντονισμένες επιθέσεις των τζιχα-
ντιστών στην επαρχία Σουέιντα στοίχισαν τη 
ζωή σε πάνω από 250 άμαχους. Επρόκειτο 
για έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς 
μετά το ξέσπασμα του πολέμου το 2011.
Ο πόλεμος στη Συρία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 
πάνω από 350.000 ανθρώπους και ξερίζωσε 
πολλά εκατομμύρια άλλους. 

Στους 131 οι νεκροί από τον σεισμό στην Ινδονησία 
Τους 131 έφτασαν οι νεκροί, ενώ περισσότεροι 
από 70.000 άνθρωποι παραμένουν άστεγοι και 
ζουν σε πρόχειρα καταλύματα χωρίς τρόφιμα, 
πόσιμο νερό και φάρμακα τρεις ημέρες μετά τον 
φονικό σεισμό των 6,9 βαθμών που σημειώθη-
κε στο νησί Λομπόκ στη νότια Ινδονησία, ανα-
κοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
Από τον σεισμό της Κυριακής έχουν χάσει τη 
ζωή τους τουλάχιστον 131 άνθρωποι, σύμφω-
να με τον επίσημο απολογισμό, μία εβδομάδα 
αφού ένας άλλος σεισμός προκάλεσε τον θά-
νατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων σε αυτό το 
ηφαιστειογενές νησί, αγαπημένο προορισμό 
των τουριστών. Επιπλέον 236 άνθρωποι τραυ-
ματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες χιλιάδες σπί-
τια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές οι 
οποίες ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν ελλείψεις σε 
ιατρικό προσωπικό και βασικά προϊόντα.
«Έχουν εντατικοποιηθεί οι προσπάθειες απομά-
κρυνσης των ανθρώπων, όμως εξακολουθούν 
να υπάρχουν προβλήματα επί του πεδίου», δή-
λωσε σήμερα ο Σουτόπο Πούρουο Νουργκρόχο 
εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώ-
πισης καταστροφών.
«Ο αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να αυξά-
νει. Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έχουν 

απομακρυνθεί (από τις εστίες τους) και δεκάδες 
χιλιάδες σπίτια έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε.
Οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα ερεί-
πια κτιρίων για επιζώντες με τη βοήθεια εκσκα-
φέων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για 
ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των νεκρών.
Εξάλλου κάποια χωριά του νησιού όπου βρί-
σκεται το Λομπόκ, έκτασης 4.700 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων, έχουν καταστραφεί σχεδόν ολο-
σχερώς, σύμφωνα με τον ινδονησιακό Ερυθρό 
Σταυρό. Στην άκρη του δρόμου και σε ορυζώ-
νες έχουν δημιουργηθεί πρόχειρα καταλύματα, 
όμως πολλοί καλλιεργητές διστάζουν να εγκα-
ταλείψουν τα σπίτια τους, παρότι έχουν υποστεί 
ζημιές, ή τα ζώα τους. 

Πάνω από 450 μετανάστες διασώθηκαν στη θάλασσα από την ισπανική ακτοφυλακή
Το λιμενικό σώμα της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι δι-
έσωσε την Τρίτη πάνω από 450 μετανάστες που 
προσπαθούσαν να φθάσουν από το Μαρόκο στην 
Ισπανία διά θαλάσσης. Η Ισπανία έχει μετατραπεί 
φέτος στην κύρια πύλη εισόδου των μεταναστών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας την Ιταλία, η 
νέα κυβέρνηση της οποίας έχει κλείσει τα λιμάνια της 
στα πλοία μη κυβερνητικών οργανώσεων που συμμε-
τέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη 

Μεσόγειο. Οι 458 άνθρωποι αυτοί, ανάμεσά τους 
13 παιδιά, είχαν επιβιβαστεί σε εννιά πλεούμενα και 
διασώθηκαν στα στενά του Γιβραλτάρ και στη Θά-
λασσα του Αλμποράν, διευκρίνισε το λιμενικό σώμα 
της Ισπανίας μέσω Twitter. Πάνω από 23.000 μετα-
νάστες αφίχθησαν από τον Ιανουάριο διά θαλάσσης 
στην Ισπανία, περισσότεροι απ’ ό,τι το σύνολο της 
περασμένης χρονιάς, κατά τον πιο πρόσφατο απολο-
γισμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 10 AUGUST 2018 19ΔΙΕΘΝΗ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 

Εµείς τις ξεχωρίζουµε τις µαγνητοφωνούµε
τις προγραµµατίζουµε και τις απολαµβάνετε την 

εποµένη σε συγκεκριµένες ώρες.
ΕéêïóéôåôñÜùñï πρόγραµµα µε ότι συµβαίνει στην

πατρίδα 
Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ

Αδελαϊδα Σύδνεϋ

Βρισβάνη

Χόµπαρτ

Πέρθη

Μελβούρνη

Καµπέρρα

152.325 MHZ

Narrowcast
FM Receiver

tune to 91.00 FM

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.

Raine&Horne South Hurstville
Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Το γραφείο μας εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες μας.
Σας εξυπηρετούμε όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.

Η 20ετής πείρα μας στο χώρο, μας δίνει τη δυνατότητα 
να επιλέγουμε για τους πελάτες μας τις καλύτερες λύσεις 
που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων 

ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά 
συμφέρουσα.  

  Web:  www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Mobile: 0427 316 888 Telephone: 02 95466100
Fax:02 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

Aegean Quartet

Τραγούδια του Αιγαίου

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” το Φεβρουάριο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 5 Αυγούστου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.stickytickets.com.au/61970

Απαισιοδοξία στους Ρώσους για την οικονομική 
τους κατάσταση καταγράφει δημοσκόπηση

Guardian: Η Τουρκία υπό πίεση 
να αυξήσει τα επιτόκια καθώς 
η οικονομική κρίση εντείνεται

Ό
λο και περισσότεροι Ρώσοι περιμένουν ότι 
θα επιδεινωθεί η οικονομική τους κατάστα-
ση το επόμενο έτος, όπως δείχνει δημοσκό-
πηση που πραγματοποίησε το ερευνητικό 

κέντρο Levada-Centr, το οποίο αποδίδει τα συναι-
σθήματα αυτά με την αύξηση της φορολογίας και συγκε-
κριμένα του ΦΠΑ (στο 20%) όπως και με την απόφαση 
της ρωσικής κυβέρνησης να αυξήσει τα όρια συνταξιο-
δότησης. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση μέσα σε δύο 
μήνες αυξήθηκε κατά 9% το ποσοστό των Ρώσων που 
θεωρούν ότι ο επόμενος χρόνος δεν θα είναι επιτυχής 
για την ρωσική οικονομία. Αυτή την στιγμή το ποσοστό 
αυτό φθάνει το 30% ενώ ανάλογο είναι και το ποσοστό 
των Ρώσων που προβλέπουν ευνοϊκές προοπτικές για 
τη χώρα τους. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της οικονο-
μικής κατάστασης της ίδιας τους της οικογένειας, μπορεί 
να ειπωθεί ότι είναι πιο απαισιόδοξες, δηλώνει η αρμό-
δια του τμήματος που ασχολείται με το βιοτικό επίπεδο 
του ερευνητικού κέντρου Μαρίνα Κρασίλνικοβα. «Οι 
αρνητικές οικονομικές ειδήσεις ώθησαν τον κόσμο να 
βλέπει με μεγαλύτερες επιφυλάξεις το μέλλον και αυτό 
έχει ως συνέπεια να επηρεάζει άμεσα και την τρέχου-

σα συμπεριφορά τους» δηλώνει η Κρασίλνικοβα στον 
δημοφιλή ραδιοφωνικό σταθμό Businessfm (Bfm), επι-
σημαίνοντας μεταξύ άλλων το εξής: «Τα τελευταία δύο 
χρόνια η άποψη που κυριαρχούσε στον κόσμο ήταν 
η κατάσταση δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Ο κόσμος δεν 
έβλεπε ότι μπορεί να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές 
όσον αφορά το βιοτικό του επίπεδο, αλλά και δεν φο-
βόνταν ότι θα επιδεινωθεί. Τον Ιούλιο όμως εντάθηκε 
σημαντικά η πόλωση των απόψεων και αυτή την στιγμή 
λιγότεροι από τους μισούς των ερωτηθέντων λένε ότι 
δεν περιμένουν να υπάρξουν αλλαγές στην οικονομική 
κατάσταση των οικογενειών τους. Η ζυγαριά όμως ανά-
μεσα στις θετικές και τις αρνητικές προσδοκίες, κλείνει 
παρόλα αυτά προς τις αρνητικές». Ο Βλαντίμιρ Πούτιν 
υπέγραψε στις 3 Αυγούστου τον νόμο για την αύξηση 
κατά 2% του ΦΠΑ. Όσον αφορά την αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης, δεν αποκλείεται, η ρωσική κυβέρνη-
ση να διεξάγει δημοψήφισμα, γράφει στην ιστοσελίδα 
του ο Bfm. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο δι-
άστημα 19-25 Ιουλίου σε 136 περιοχές της χώρας σε 
δείγμα 1600 ατόμων , ηλικίας άνω των 18 ετών με την 
μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. 

O αυξανόμενος πληθωρισμός, η πτώση του νο-
μίσματος και οι εντάσεις με τις ΗΠΑ πλήττουν 
τους Τούρκους καταναλωτές και τις επιχειρή-
σεις γράφει ο Guardian. Οι αναλυτές δηλώ-
νουν ότι η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας δεν 
θα έχει άλλη επιλογή παρά να αυξήσει δραμα-
τικά το κόστος δανεισμού τις επόμενες μέρες 
για να εμποδίσει την πτώση της λίρας, η οποία 
μειώθηκε σχεδόν κατά το ένα τρίτο έναντι του 
δολαρίου ΗΠΑ τους τελευταίους 12 μήνες και 
σημείωσε πτώση ρεκόρ αυτήν την εβδομάδα.  
Η αδυναμία του νομίσματος επιδεινώθηκε 
από την αυξανόμενη τάση του Προέδρου της 
Τουρκίας, Ρ.Τ.Ερντογάν να παρεμβαίνει στη 
διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής, αντι-
τιθέμενος στη χρήση υψηλότερων επιτοκίων 
για να αποφύγει την υπερθέρμανση της οικο-
νομίας.  Ο οικονομολόγος Ουίλλιαμ Τζάκσον, 
ειδικός στις αναδυόμενες αγορές στην Capital 
Economics, δήλωσε ότι η άμεση δράση της κε-
ντρικής τράπεζας της Τουρκίας φαίνεται τώρα 
αναπόφευκτη. Ο Τζακσον δήλωσε ότι η τουρκι-
κή κεντρική τράπεζα αναμενόταν να αυξήσει το 
βασικό επιτόκιο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες 
κατά τους προσεχείς μήνες, αλλά πλέον φαίνε-
ται όλο και πιο πιθανό ότι αυτό θα συμβεί μέσα 
σε λίγες μέρες.  Οι κυρώσεις των ΗΠΑ έχουν 
περαιτέρω επιδεινώσει τη νομισματική κρίση 
που ήδη βλάπτει τους Τούρκους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις με δάνεια σε ξένα νομί-
σματα, καταλήγει η βρετανική εφημερίδα.

Σκληραίνει η διπλωματική σύγκρουση ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία και Καναδά
Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανέστειλαν όλα τα 
προγράμματα νοσηλείας ασθενών στον Καναδά και 
συντονίζουν τη μεταφορά όλων των σαουδαράβων 
πολιτών που νοσηλεύονται σε καναδικά νοσοκομεία 
σε ιδρύματα εκτός Καναδά, μετέδωσε σήμερα το κρα-
τικό πρακτορείο ειδήσεων του σουνιτικού βασιλείου, 

το SPA. Το πρακτορείο επικαλέστηκε τον σαουδάρα-
βα ειδικό επιτετραμμένο για υποθέσεις Υγείας στις 
ΗΠΑ και τον Καναδά, τον Δρ. Φαχντ μπιν Ιμπραχίμ 
αλ Ταμίμι, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων. Το Ριάντ ανακάλεσε τον πρεσβευτή 
της Σαουδικής Αραβίας στον Καναδά.


