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Αφγανιστάν: Ανακοίνωσαν
κυβέρνηση οι Ταλιμπάν

Ε

ίκοσι μέρες μετά την κατάληψη της
Καμπούλ οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν τη σύνθεση προσωρινής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά,
επικεφαλής της κυβέρνησης είναι ο Μοχαμάντ Χασάν Ακχούντ, όπως τόνισε ο
εκπρόσωπος Τύπου των Ταλιμπάν.
Αναπληρωτής ορίστηκε ο Αμπντούν Κανί
Μπαραντά και ο Σιραχουντίν Χακανί
ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού
Εσωτερικών.
Ο γιος του Μουλά Ομάρ, Μουλά Μοχαμάντ Γιακούμπ ανέλαβε το Υπουργείο
Εθνική Αμυνας.
Εμπειροι παρατηρητές από την Καμπούλ
αναφέρουν ότι στη σύνθεση της νέας κυβέρνησης συνατά κανείς πολλά «παλιά»
ονόματα.
Επίσης, από όσα έχουν γίνει γνωστά δεν
υπάρχουν μη Ταλιμπάν στο νέο κυβερνητικό σχήμα κάτι που αποτελούσε αίτημα
της διεθνούς κοινότητας.
Ερωτηθείς για τις διαδηλώσεις του Σαββάτου, που σε ορισμένες περιπτώσεις διαλύθηκαν με τη βία από τους Ταλιμπάν, ο
εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος τόνισε
ότι οι τελευταίοι «δεν έχουν εκπαιδευτεί
ακόμη» στη διαχείριση των διαδηλώσεων
και κάλεσε τους διαδηλωτές να ενημερώνουν τις αρχές 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιαδήποτε συγκέντρωσης.
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Στην αρχή μετά από 20 χρόνια
Οι Ταλιμπάν επικράτησαν πλήρως στο

Αφγανιστάν παρά την ισχυρή παρουσία
Αμερικανικού και όχι μόνο στρατού που
υποτίθεται ότι πρόστατευαν την προηγούμενη κυβέρνηση.
Στις 15 Αυγούστου οι Ταλιμπάν, που είχαν βρεθεί στην αρχή για μία πενταετία
από το 1996 έως το 2001, κατέλαβαν την
Καμπούλ και ουσιαστικά ανέλαβαν τη διακυβέρνηση.
Την ίδια ώρα οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί Σύμμαχοί τους αποφάσισαν να αποσύρουν τα στρατεύματά τους κάτι που
έγινε μέχρι τις 31 Αυγούστου σε μία επιχείρηση-μαμούθ.
Η διεθνής κοινότητα έχει εκφράσει φόβους για τα δικαιώματα των γυναικών και
το κράτος δικαίου, οι Ταλιμπάν από την
πλευρά τους έχουν δεσμευτεί ότι τα δικαιώματα θα γίνουν απολύτως σεβαστά.

Γαλλία: Σε ιστορικά χαμηλά η παραγωγή κρασιού φέτος

Η

Γαλλία είναι αντιμέτωπη με τη
χαμηλότερη της παραγωγή οίνου
από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται τα σχετικά αρχεία αφού
οι αμπελώνες επλήγησαν από παγετό την
άνοιξη και ασθένειες, όπως ανακοίνωσε
σήμερα το υπουργείο Γεωργίας.
Προέβλεψε παραγωγή 33,3 εκατ. εκατόλιτρων φέτος, μειωμένη κατά 29% και κατά
25% χαμηλότερη από τον μέσο όρο των
πέντε προηγούμενων ετών.
«Ο παγετός την άνοιξη μείωσε σε σημαντικό ποσοστό την παραγωγή, η οποία θα
είναι ιστορικά χαμηλή, κάτω από αυτή του
1991 και του 2017», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση. Οι ασθένειες επιδείνωσαν τις απώλειες, σύμφωνα με το
υπουργείο.
Η παραγωγή γαλλικού οίνου το 1991 και
το 2017 είχε επίσης επηρεαστεί από σοβαρό παγετό την περίοδο της άνοιξης.
Η πρώτη πρόβλεψη του υπουργείου για
την εθνική παραγωγή οίνου τον περασμένο μήνα έκανε λόγο για μείωση της τάξης
του 24-30% από το 2020 σε επίπεδα μεταξύ των 32,6 εκατ. και 35,6 εκατ. εκατο-
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HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
λίτρων. Το εκατόλιτρο ισοδυναμεί με 100
λίτρα, ή περίπου 133 συμβατικές φιάλες
οίνου.
Σύμφωνα με το υπουργείο, όλες οι οινοπαραγωγικές περιοχές επηρεάστηκαν από
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αν και
όχι με την ίδια ένταση.
Οι παραγωγοί είχαν προειδοποιήσει τον
Ιούλιο ότι μπορεί να χαθεί το ήμισυ της
παραγωγής, αν και δεν αναμένεται να
υπάρξει αντίκτυπος στην τροφοδοσία της
αγοράς λόγω των αποθεμάτων προηγούμενης παραγωγής.
Όπως σημειώνει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Γαλλία
είναι η δεύτερη στον κόσμο οινοπαραγωγός χώρα, πίσω από την Ιταλία, και η
πρώτη στις εξαγωγές κρασιού.

για όλες τις δουλειές

Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία

Νικόλαος Τσιότσιας

Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς

Γραφείο: 02 9601 1233
0404 676 366

ΨΥΓΕΙΑ CWS-CON’S

Refrigeration & Fittings
Για καινούργιο μαγαζί και σέρβις

Τηλεφωνείστε • 8710 0837 • 0418 218 039
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 45 χρόνια στην Ελληνική Παροικία
Επισκευές για ψυγεία και συσκευές
μαγαζιών καθώς και σπιτιών.
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