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Χριστουγεννιάτικη κάρτα στον… Κέβιν Ραντ 
θα στείλει η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ

Αυστραλός επιχειρηματίας 
καταδικάστηκε στην Κίνα για υπεξαίρεση

Δεν θα γίνει νεκροψία 
στο πτώμα μικρού ιθαγενή

Χειροπρακτικός κατηγορείται για σεξουαλική 
επίθεση σε βάρος ασθενούς του

Θύμα «μπούλιγκ» υπήρξε ο Πίτερ Σλίπερ
στο Φιλελεύθερο Εθνικό Κόμμα 
του Κουίνσλαντ

Το Ανώτατο ∆ικαστήριο 
θα πει την τελευταία λέξη 
στην υπόθεση του Charles Zental

Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ διέψευσε κατηγορηµατι-
κά τις νέες φήµες που κυκλο-

φορούν περί πιθανής διεκδίκησης 
της αρχηγίας της από τον Κέβιν 
Ραντ. Η κα Γκίλαρντ δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ότι ο κ. Ραντ κάνει µια 
θαυµάσια δουλειά σαν υπουργός 
Εξωτερικών. «Ο κ. Ραντ είναι ένα 

ανεκτίµητο µέλος της κυβέρνησής 
µου, µε το οποίο υπάρχει στενή συ-
νεργασία που έχει ως στόχο το καλό 
του έθνους», τόνισε η πρωθυπουρ-
γός. Σε ερώτηση δηµοσιογράφων 
αν θα στείλει στον κ. Ραντ Χριστου-
γεννιάτικη κάρτα, η κα Γκίλαρντ τό-
νισε ότι θα στείλει κάρτες σε όλους 
τους συναδέλφους της.

Aυστραλός επιχειρηµατίας κα-
ταδικάστηκε σε 13 χρόνια 
φυλάκισης για υπεξαίρεση 

στην Κίνα, σύµφωνα µε το BBC. Ο 
Matthew Ng, συνελήφθη από τις 
κινεζικές αστυνοµικές αρχές στην 
πόλη της Guangzhou, το Νοέµβριο 
του 2010. Σύµφωνα µε τις αυστρα-
λιανές εκθέσεις, η περιπέτεια του 
Ng ξεκίνησε µετά από µια εµπορική 
διαµάχη µεταξύ του ταξιδιωτικού 

του γραφείου, Et-China, και µιας 
εταιρείας που ανήκει στον δήµο της 
Guangzhou. 

Εκπρόσωπος του προξενείου της 
Αυστραλίας επιβεβαίωσε την εί-
δηση, λέγοντας ότι ο  Ng θα ασκή-
σει έφεση. «Απ’ ότι γνωρίζουµε ο 
Matthew Ng θα ασκήσει έφεση κατά 
της καταδίκης του σε φυλάκιση 13 
χρόνων» ανακοίνωσε το υπουργείο 
Εξωτερικών της Αυστραλίας.

Τ ο Ανώτατο ∆ικαστήριο θα 
αποφασίσει τελικά για το 
αν πρέπει ή όχι να απελα-

θεί στην Ουγγαρία ένας ηλικιω-
µένος άντρας που ζει στο Περθ, 
ο οποίος κατηγορείται για εγκλή-
µατα πολέµου. Ο Charles Zental 
επιµένει στην αθωότητά του και 
υποστηρίζει σθεναρά ότι είναι 
αθώος στην κατηγορία ότι σκό-
τωσε έναν 18χρονο Εβραίο τον 
Νοέµβριο του 1944 όταν υπηρε-
τούσε στον Ουγγρικό Στρατό.

Ο Zental συνελήφθη από 
την οµοσπονδιακή αστυνοµία 
της Αυστραλίας το 2005, αλλά 
τον Αύγουστο µε απόφαση του 
οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου, 
απορρίφθηκε η πρόταση για την 
απέλασή του στην Ουγγαρία.

Την Τρίτη όµως ανακοινώθη-
κε ότι ο υπουργός Εσωτερικών, 

Μπρένταν Ο’ Κόνορ, υπέβαλε 
έφεση κατά της απόφασης του 
οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου, 
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο.

Ο Charles Zental βρίσκεται 
ελεύθερος µε εγγύηση µέχρι να 
ανακοινωθεί η απόφαση του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.

O νέος πρόεδρος της οµο-
σπονδιακής Βουλής, Πί-
τερ Σλίπερ, απεκάλυψε 

χθες ότι δεν θα δεχόταν την 
θέση αυτή αν γνώριζε εκ των 
προτέρων ότι µε την κίνηση αυτή 
εξασφαλιζόταν η παραµονή του 
Εργατικού Κόµµατος στην εξου-
σία. Ο κ. Σλίπερ, ο οποίος αντι-
κατέστησε πρόσφατα στο πόστο 

αυτό τον πρώην  πρόεδρο της 
Βουλής, Χάρι Τζένκινς, δήλωσε 
ότι εγκατέλειψε το Φιλελεύθερο 
Εθνικό Κόµµα του Κουίνσλαντ 
επειδή υπήρξε θύµα «µπούλιγκ» 
από πολλούς συναδέλφους του 
στην παράταξη. Σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στις εφηµε-
ρίδες του εκδοτικού συγκροτή-
µατος Φαίρφαξ, ο κ. Σλίπερ ότι 

δεν θα δεχόταν την προεδρία 
της Βουλής αν γνώριζε εξ αρχής 
ότι η κίνηση ήταν η εγγύηση που 
χρειαζόταν η κυβέρνηση µειο-
ψηφίας της κας Γκίλαρντ, για 
παραµονή στην εξουσία. «Όταν 
µου είχε προταθεί η θέση αυτή, 
την δέχθηκα αµέσως λόγω της 
κακοµεταχείρισής µου στο LNP 
του Κουίνσλαντ.

Με απόφαση ∆ικαστηρίου της 
Βόρειας Επικράτειας, ένας 
ιθαγενής κατάφερε να σταµα-

τήσει την πραγµατοποίηση νεκροψίας 
στο πτώµα του γιού του, υποστηρίζο-
ντας ότι η όλη διαδικασία θα έβλαπτε 
την ψυχή του παιδιού του. Στο δικα-
στήριο ο ιθαγενής Shaun Evans, από 
το Borroloola, δήλωσε ότι δεν ήθελε 
να γίνει νεκροψία στο επτά εβδοµά-

δων παιδί του που είχε πεθάνει στις 
22 Νοεµβρίου.

Ο κ. Evans τόνισε ότι οι γέροντες 
της φυλής θα αρνούνταν να κοιτάξουν 
το παιδί του αν γινόταν νεκροψία και 
κατά συνέπεια η οικογένειά του θα 
ήταν ευάλωτη σε «άσχηµα πράγµα-
τα». Πιστεύεται ότι το άτυχο αγοράκι 
πέθανε από το σύνδροµο ξαφνικού 
θανάτου (SDS) ή από ασφυξία.

Με την κατηγορία της σεξου-
αλικής επίθεσης σε βάρος 
ασθενούς του, συνελήφθη 

προχθές ένας χειροπρακτικός από 
το νοτιοδυτικό Σίδνεϊ. Μια 25χρονη 
γυναίκα κατέφυγε στην αστυνοµία 
υποστηρίζοντας ότι ο χειροπρακτι-
κός ασέλγησε σεξουαλικά εναντίον 
της κατά τη διάρκεια θεραπείας που 

της έκανε για πόνους στη µέση, στο 
ιατρείο του στο Λίβερπουλ τον προ-
ηγούµενο µήνα. Η αστυνοµία συνέ-
λαβε τον 43χρονο χειροπρακτικό, 
κάτοικο Castle Hill, και άσκησε ενα-
ντίον του ποινική δίωξη. Ο κατηγο-
ρούµενος πρόκειται να παρουσιαστεί 
στο ∆ικαστήριο του Λίβερπουλ στις 
13 ∆εκεµβρίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΜΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

∆ίνουν και παίρνουν οι φήµες περί διεκδίκησης της αρχηγίας 
της Τζούλια Γκίλαρντ από τον Κέβιν Ραντ.

Ο νέος πρόεδρος της οµοσπονδιακής Βουλής, Πίτερ Σλίπερ

Ο Charles Zental




