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Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο 
λαθρέµπορων όπλων

Πώληση µεριδίου της BG Group 
σε σχέδιο LNG της Αυστραλίας

Σε ξαφνικές επιδροµές που 
πραγµατοποιήθηκαν σε 
οκτώ σπίτια, ένα κατάστη-

µα και ένα ταχυδροµείο, η αστυ-
νοµία του Σίδνεϊ συνέλαβε τρεις 
άντρες µε την κατηγορία του λα-
θρεµπορίου όπλων.

Εκπρόσωπος της αστυνοµί-
ας είπε ότι οι επιδροµές έγιναν 
µετά από πολύµηνες έρευνες 
και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι 
έχει εξαρθρωθεί διεθνές δίκτυο 
λαθρεµπόρων όπλων. Το ταχυ-
δροµείο στο οποίο πραγµατο-

ποιήθηκε η επιδροµή ήταν αυτό 
του Sylvania Waters.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 30, 
27 και 21 χρόνων, προφυλακί-
στηκαν και επρόκειτο χθες να 
προσαχθούν στα δικαστήρια του 
Μπέργουντ και του Σάθερλαντ.

Η BG Group πρόκειται να 
πουλήσει το µερίδιο 
20% που διαθέτει επί 

του µεγάλου έργου Queensland 
Curtis LNG. Η σχετική συµ-
φωνία ενδέχεται να φτάσει σε 
ύψος τα 2 δις δολάρια, σύµ-
φωνα µε έγκυρες πηγές. Ο συ-
νολικός προϋπολογισµός του 

σχεδίου είναι τα 15 δις δολά-
ρια και αναµένεται να αρχίσει 
να εξάγει αέριο από το 2014. 
Μάλιστα, το Queensland Curtis 
LNG είναι το πρώτο τέτοιο 
έργο το οποίο θα παράγει LNG 
από κοιτάσµατα µεθανίου. Η 
Αυστραλία διαθέτει πολλούς 
πόρους αυτού του είδους και 

για αυτό έχει προσελκύσει το 
ενδιαφέρον µεγάλων ενερ-
γειακών οµίλων, όπως η 
Shell, η ConocoPhillips και η 
PetroChina. Όσον αφορά την 
ίδια την BG, διαθέτει εκτενή 
σχέδια στην Αυστραλία, αλλά 
δεν είναι σε θέση να τα χρηµα-
τοδοτήσει όλα η ίδια.  

Χάπια του ναρκωτικού ecstasy 
συνολικής αξίας $250.000, 
κατάσχεσε η αστυνοµία το 

βράδυ της Τρίτης, σε έρευνα ρου-
τίνας που έκανε σε αυτοκίνητο το 
οποίο είχε σταµατήσει επί του αυ-
τοκινητόδροµου Μ5 στο προάστιο 
Casula, νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Εκ-
πρόσωπος της αστυνοµίας είπε ότι 

ο 36χρονος οδηγός του αυτοκινήτου 
εξακριβώθηκε ότι δεν είχε δίπλωµα 
οδήγησης.  Στο αυτοκίνητο βρέθη-
καν 5.000 χάπια του ναρκωτικού 
ecstasy και συνελήφθη επίσης ένας 
άντρας ηλικίας 32 χρόνων που επέ-
βαινε στο αυτοκίνητο. Οι συλληφθέ-
ντες προσήχθησαν χθες στο ∆ικα-
στήριο του Λίβερπουλ.

Εξονυχιστικές έρευνες για το 
θάνατο ενός µωρού, το πτώ-
µα του οποίου βρέθηκε σε 

πλυντήριο σε σπίτι προαστίου του 
Μπρίσµπαν, εξετάζει η αστυνοµία 
του Κουίνσλαντ. Το µωρό βρέθηκε 

νεκρό την Ηµέρα της Αυστραλίας, 
σε πλυντήριο σπιτιού της περιοχής 
Bald Hills. Αν και µέχρι στιγµής δεν 
έχουν γίνει συλλήψεις, εν τούτοις 
υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για 
δολοφονία.

∆εν πίστευαν στα µάτια τους οι 
λουόµενοι σε παραλία κοντά 
στο Περθ όταν είδαν δεκάδες 

καρχαρίες να βρίσκονται σε από-
σταση 700 περίπου µέτρων από την 
ακτή. Το περιστατικό σηµειώθηκε  
προχθές το πρωί στην περιοχή Για-
ντσέπ, περίπου 50 χλµ. από το Περθ, 
αναγκάζοντας τις Αρχές να προχω-
ρήσουν στο προσωρινό κλείσιµο της 
ακτής για περίπου δύο ώρες. Εικόνες 
από ελικόπτερο έδειχναν περίπου 50 
καρχαρίες να έχουν συγκεντρωθεί 
στο σηµείο προς αναζήτηση τροφής. 
«Είναι αρκετά συχνό το φαινόµενο, 
ωστόσο είναι η πρώτη φορά που 
παρατηρείται τόσο µεγάλος αριθµός 

καρχαριών. Οι περισσότεροι είχαν 
µήκος µέχρι 2,5 µέτρα», τόνισε ο 
εκπρόσωπος της υπηρεσίας Προ-
στασίας Θαλάσσιας Ζωής στη ∆υτική 
Αυστραλία, Chris Peck. «Μας προξε-
νεί εντύπωση ότι κάτι τέτοιο συνέβη 
τόσο κοντά στην ακτή. Αυτό όµως 
δε σηµαίνει ότι είναι επικίνδυνο για 
τους λουόµενους καθώς το συγκεκρι-
µένο είδος καρχαρία είναι ακίνδυνο 
για τον άνθρωπο. Κυνηγά κυρίως 
ψάρια και αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι ενός “υγιούς” παράκτιου 
οικοσυστήµατος. Οι ακτές έκλεισαν 
προληπτικά”, πρόσθεσε.

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τα 
πιο ψυχρά που γνώρισε η Αυ-
στραλία από το 2001. Παράλ-

ληλα, η διετία ήταν η πιο υγρή στην 
ιστορία της χώρας, εφόσον καταρ-
ρίφθηκε κάθε προηγούµενο ρεκόρ 
βροχοπτώσεων. ∆ιακεκριµένοι επι-
στήµονες, όµως, επιβεβαιώνουν ότι 
το πιο ψυχρό κλίµα και οι βροχές των 
τελευταίων δύο χρόνων στην Αυστρα-
λία, δεν απορρίπτουν το γεγονός ότι ο 
πλανήτης µας γίνεται ολοένα και πιο 
θερµός, ενώ οι ανοµβρίες - ιδιαίτερα 
στη Νότια Αυστραλία - θα γίνουν πιο 

συχνά φαινόµενα. Έκθεση που δό-
θηκε στη δηµοσιότητα χθες από την 
Μετεωρολογική Υπηρεσία σε συνερ-
γασία µε το CSIRO, αναφέρει µεταξύ 
άλλων ότι: • Από το 1950 μέχρι σή-
µερα, ο πλανήτης µας γίνεται ολοένα 
και πιο θερµός κάθε δέκα χρόνια.

• Η ανώτερη θερμοκρασία στην 
Αυστραλία αυξήθηκε από το 1910 
κατά 0,75 β. Κελσίου και η κατώτερη 
κατά 1,1 β. Κελσίου.

• Η στάθμη της θάλασσας (παγκο-
σµίως) ανέβηκε 210 χιλιοστά του µέ-
τρου από το 1880 µέχρι σήµερα.

Η πιο υγρή δεκαετία
στην ιστορία 
της Αυστραλίας

Κατασχέθηκαν 
5.000 χάπια ecstasy

Μωρό βρέθηκε νεκρό 
σε πλυντήριο

Οι καρχαρίες 
βγήκαν 
στην ακτή…


