
Eνας από τους µεγαλύτερους αυτο-
κινητόδροµους του Κουίνσλαντ, 
έκλεισε χθες στο Letherbrook, 

κοντά στο Proserpine, λόγω των πληµ-
µυρών.  Πρόκειται για τον αυτοκινητό-
δροµο Bruce, που µοίρασε στα δύο την 

περιοχή Gympie, όταν υπερχείλισε ο 
ποταµός Μέρι και η στάθµη των υδά-
των έφτασε στα 15.44 µ. Οι αρµόδιες 
αρχές ανέφεραν ότι τα νερά υποχωρού-
σαν χθες και ο αυτοκινητόδροµος πολύ 
πιθανόν να ανοίξει και πάλι σήµερα.

Πολιτικοί παρατηρητές υπο-
στηρίζουν ότι ο αρχηγός 
του Φιλελεύθερου Εθνικού 

Κόµµατος του Κουίνσλαντ (LNP), 
Κάµπελ Νιούµαν, έχει µετανιώ-
σει που δεν έθεσε υποψηφιότητα 
σε πιο ασφαλή έδρα στις πολιτει-
ακές εκλογές της 24ης Μαρτίου. 
Ο κ. Κάµπελ, διεκδικεί ως γνω-
στόν την έδρα του Ashgrove, την 

οποία για να κερδίσει χρειάζεται 
στροφή 7,1% των ψήφων µε το 
µέρος του.

Τις τελευταίες µέρες τα Μέσα 
Ενηµέρωσης δίνουν µεγάλη έµ-
φαση στο ενδεχόµενο να µην 
εκλεγεί στην πολιτειακή Βουλή, 
επηρεάζοντας άµεσα την προε-
κλογική του εκστρατεία. Ο ίδιος 
επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να 

διεκδικήσει άλλη έδρα σε πε-
ρίπτωση που δεν εκλεγεί στο 
Ashgrove, πράγµα που σηµαίνει 
ότι αν το κόµµα του κερδίσει τις 
εκλογές, ο ίδιος δεν θα µπορεί 
να αναλάβει την πρωθυπουργία 
της πολιτείας. Να σηµειωθεί ότι 
για να κερδίσει το Φιλελεύθερο 
Εθνικό Κόµµα τις εκλογές, χρει-
άζεται στροφή 4,6%  των ψήφων.

Στο νοσοκοµείο του Σεντ 
Βίνσεντς νοσηλεύεται από 
την Κυριακή ο µεγάλος λα-

θρέµπορος ναρκωτικών, Τόνι 
Μόκµπελ, ο οποίος σύµφωνα 
µε έγκυρες πηγές, υπέστη καρ-
διακό επεισόδιο στις φυλακές 
Μπάργουον όπου κρατείται. Ο 
Μόκµπελ επρόκειτο να προσα-
χθεί χθες στο δικαστήριο, εφό-
σον εκµεταλλευόµενος ένα «πα-
ράθυρο» του νόµου προσέφυγε 
στην δικαιοσύνη, υποστηρίζο-
ντας ότι είναι αθώος. Συγκεκρι-
µένα, ο ίδιος µπορεί αρχικά να 
αποδέχθηκε την ενοχή του για 
διακίνηση ναρκωτικών και να 
απέφυγε τη δίκη, ωστόσο όπως 
έγινε γνωστό τώρα ορισµένοι 
αστυνοµικοί έκαναν έγγραφες 
καταθέσεις χωρίς να ορκιστούν. 
Συνεπώς αυτές οι καταθέσεις 

νοµικά δεν έπρεπε να ληφθούν 
υπ’ όψη και έτσι ο Μόκµπελ θέ-
λει τώρα να παραστεί ενώπιον 
της δικαιοσύνης υποστηρίζο-
ντας την αθωότητά του. 

Όµως στις 23:00 της Κυρια-
κής παραπονέθηκε για πόνους 

στο στήθος και δύσπνοια και 
µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο 
του Τζιλόγκ, πριν τελικά µετα-
φερθεί στο Νοσοκοµείο Σεντ 
Βίνσεντς, όπου βρίσκεται υπό 
τη συνεχή παρακολούθηση της 
αστυνοµίας.

Στην Ινδία βρέθηκε πρό-
σφατα ο πρωθυπουρ-
γός της Βικτώριας, Τεντ 

Μπέϊλιου, ως επικεφαλής της 
µεγαλύτερης επιχειρηµατικής 
αποστολής που έχει στείλει 
ποτέ η πολιτεία στο εξωτερικό. 
Πάνω από 220 επιχειρηµατίες 
και µεγάλος αριθµός υπουργών 

συνόδευσαν τον κ.  Μπέϊλιου 
στη συγκεκριµένη αποστολή, 
που στόχο είχε τη βελτίωση 
των εµπορικών, οικονοµικών 
αλλά και πολιτιστικών σχέσε-
ων της Βικτώριας µε την Ινδία. 
«Στόχος της αποστολής αυτής 
ήταν η αύξηση των εξαγωγών 
µας προς την Ινδία και η δηµι-

ουργία χιλιάδων νέων θέσεων 
εργασίας», δήλωσε ο κ. Μπέϊ-
λιου. Παράλληλα θα ενισχυθεί 
και η παροχή υπηρεσιών στην 
ολοένα αυξανόµενη κοινότη-
τα των Ινδών της Μελβούρνης 
µε τόνωση των πολιτιστικών, 
αθλητικών και εκπαιδευτικών 
σχέσεων µε την Ινδία.
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Σε υποβάθµιση τριών από τις 
τέσσερις µεγαλύτερες τράπεζες 
της χώρας, προχώρησε ο διε-

θνής οίκος αξιολόγησης Fitch κατά 
µία βαθµίδα από «ΑΑ» σε «ΑΑ-», 
για τη µακροπρόθεσµη πιστολη-
πτική ικανότητά τους. Συγκεκριµέ-
να, ο διεθνής οίκος υποβάθµισε 
τις Commonwealth, Westpac και 

National Australia (NAB) Bank Ltd. 
κατά µία βαθµίδα σε «ΑΑ-» από «ΑΑ». 
Η Τράπεζα ΑΝΖ είχε υποβαθµιστεί 
πρόσφατα και αξιολογείται ακόµη 
µε «ΑΑ-».  Παρ’ όλα αυτά, σύµφωνα 
µε τον οίκο, οι τέσσερις µεγαλύτερες 
τράπεζες της Αυστραλίας παραµέ-
νουν ανάµεσα στις τράπεζες µε τις µε-
γαλύτερες αξιολογήσεις παγκοσµίως.

Την υποστήριξή του στα σχέ-
δια του Τζέϊµς Πάκερ για την 
οικοδόµηση ενός γιγαντιαίου 

ξενοδοχειακού συγκροτήµατος στο 
Barangaroo, το οποίο θα στεγάζει ένα 
νέο καζίνο, εξέφρασε χθες ο Πρέµιερ 
της Ν.Ν.Ο., Μπάρι Ο’ Φάρελ, τονί-
ζοντας ότι από την λειτουργία του θα 
δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας 
και θα αυξηθεί η τουριστική κίνηση 
στο Σίδνεϊ. Ο Όµιλος Crown του δι-
σεκατοµµυριούχου επιχειρηµατία, 
θέλει να κατασκευάσει ένα ξενοδο-
χείο των 350 δωµατίων, µε καζίνο, 
σπα και άλλους χώρους ψυχαγωγίας, 
στο κέντρο του Barangaroo. Να ση-
µειωθεί ότι σύµφωνα µε το νόµο, στο 
Σίδνεϊ δεν µπορεί να λειτουργήσει 
δεύτερο καζίνο πριν το 2019.

Το υπουργείο Μετανάστευσης 
επιβεβαίωσε χθες την πληρο-
φορία ότι δύο µέλη του πληρώ-

µατος καραβιού που ήρθε πρόσφατα 
στην Αυστραλία µεταφέροντας λα-
θροµετανάστες, έχουν προσβληθεί 
από τυφοειδή πυρετό. Τα δύο αυτά 
άτοµα βρίσκονται στο κέντρο κράτη-
σης της Νήσου των Χριστουγέννων, 
απ’ όπου µε απόφαση των αρµόδιων 

υγειονοµικών αρχών απαγορεύθη-
καν οι πτήσεις προς την υπόλοιπη 
Αυστραλία, ώστε να µην µεταδοθεί η 
ασθένεια. Τα συµπτώµατα της ασθέ-
νειας είναι πυρετός, πονοκέφαλοι, 
εµετός και εξανθήµατα στο σώµα.

Σύµφωνα µε τις υγειονοµικές αρ-
χές, οι πιθανότητες να µεταδοθεί η 
ασθένεια σε κατοίκους της νήσου, 
είναι ελάχιστες.

Ο πρωθυπουργός 
της Βικτώριας, 
Τεντ Μπέϊλιου.

Επενδυτές από την Ινδία 
θέλει η Βικτώρια

Υπέστη καρδιακή προσβολή ο Μόκµπελ

Οι πληµµύρες έκλεισαν 
τον αυτοκινητόδροµο Bruce

Ο οίκος Fitch υποβάθμισε 
τρεις από τις τέσσερις 
μεγάλες τράπεζες της Αυστραλίας

∆εύτερο καζίνο στο Σίδνεϊ
προτείνει ο Τζέϊµς Πάκερ

Κρούσματα τυφοειδούς πυρετού 
στη Νήσο των Χριστουγέννων

Ανησυχούν οι υποστηρικτές 
του Κάµπελ Νιούµαν

Ο δισεκατοµµυριούχος επιχειρηµατίας, 
Τζέϊµς Πάκερ.




