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Σύγκριση του προσωπικού 
της αγώνα στην εξουσία 
της χώρας, µε αυτόν του 

Αµερικανού προέδρου, Μπαράκ 
Οµπάµα, έκανε «αστειευόµενη» 
η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ, σε φιλανθρωπική εκδή-
λωση που έγινε την προηγούµε-
νη βδοµάδα στο Σίδνεϊ.

Σύµφωνα µε τις εφηµερίδες 
του εκδοτικού συγκροτήµατος 
Φαίρφαξ, η κα Γκίλαρντ στην 

οµιλία της αναφέρθηκε στην στε-
νή φιλία που την συνδέει µε τον 
πρώτο Αφροαµερικανό πρόεδρο 
των Ηνωµένων Πολιτειών. Τό-
νισε δε ότι είπε χαριτολογώντας 
στον κ. Οµπάµα πως ο δικός του 
αγώνας σαν ο πρώτος Αφροα-
µερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, 
δεν συγκρίνεται µε τον δικό 
της αγώνα σαν η πρώτη άθεη, 
άτεκνη και ανύπαντρη γυναίκα 
πρωθυπουργός της χώρας.

Ορκίστηκε χθες από την 
κυβερνήτη του Κουίν-
σλαντ, Penelope Wensley, 

το νέο υπουργικό Συµβούλιο 
της κυβέρνησης του κ. Κάµπελ 
Νιούµαν. Όπως είναι γνωστό, 
ο πολιτειακός πρωθυπουργός 
ανακοίνωσε τη σύνθεση του 
19µελούς υπουργικού του Συµ-
βουλίου την περασµένη Παρα-

σκευή, µετά την πανηγυρική 
νίκη του Φιλελεύθερου-Εθνικού 
Κόµµατος στις εκλογές της 24ης 
Μαρτίου. Είχαν ήδη ορκιστεί 
στα νέα τους καθήκοντα ο ανα-
πληρωτής πρωθυπουργός και 
υπουργός Πολιτειακής Ανάπτυ-
ξης, Jeff Seeney, καθώς επίσης 
και ο υπουργός Θησαυροφυλα-
κίου και Εµπορίου, Τιµ Νίκολς.

Την αισιοδοξία ότι την ηµέ-
ρα των εκλογών οι ψηφο-
φόροι που αυτή τη στιγµή 

στρέφουν την πλάτη στην κυβέρ-
νηση Γκίλαρντ, θα προτιµήσουν 
τελικά το Εργατικό Κόµµα, εξέ-
φρασε ο υπουργός Εξωτερικών, 
Μποµπ Καρ.

Ο κ. Καρ  τόνισε ότι οι ψηφο-
φόροι θα δώσουν την ψήφο τους 

στο κυβερνών κόµµα, µπροστά 
στο ενδεχόµενο να εκλέξουν τον 
«ανεπιθύµητο» Τόνι Άµποτ στην 
εξουσία της χώρας.

Όπως είναι γνωστό, τελευ-
ταία δηµοσκόπηση της εταιρίας 
Newspoll, αποκαλύπτει ότι αν 
γίνονταν σήµερα εκλογές, ο Συ-
νασπισµός Φιλελεύθερων-Εθνι-
κών θα εκθρόνιζε το Εργατικό 

Κόµµα από την εξουσία και µά-
λιστα µε πολύ άνετη πλειοψη-
φία εδρών στη Βουλή. Όµως, 
την ίδια ώρα, η δηµοτικότητα 
του  αρχηγού της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
συνεχίζει να παραµένει σε πολύ 
χαµηλά επίπεδα και η Τζούλια 
Γκίλαρντ συνεχίζει να είναι η 
προτιµητέα πρωθυπουργός.

Περισσότερες πτήσεις πραγµατοποιεί στο 
Φιτζί η αεροπορική εταιρία Qantas, για να 
µεταφέρει περίπου 2.000 Αυστραλούς και 

Νεοζηλανδούς τουρίστες που θέλουν να εγκατα-
λείψουν το νησί, το οποίο έχει παραλύσει από 
καταστροφικές πληµµύρες. Την πληροφορία επι-
βεβαίωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών, Μποµπ 
Καρ, τονίζοντας ότι επικοινώνησε µε τον Γενικό 
∆ιευθυντή του εθνικού αεροµεταφορέα, Άλαν 
Τζόϊς, ο οποίος τον ενηµέρωσε ότι θα αυξηθούν 
οι πτήσεις ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν.

Να σηµειωθεί ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις 
των τελευταίων ηµερών έχουν προκαλέσει πληµ-
µύρες σε πολλές περιοχές του Φιτζί, που έχουν 
κηρυχθεί περιοχές φυσικής καταστροφής.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, προ-
ειδοποιεί ότι υπάρχει το σοβαρό ενδεχόµενο να 
«κτυπήσει» το νησί ισχυρός κυκλώνας.

«Δύσκολη η πρωθυπουργία 
όταν είσαι άθεη, άτεκνη και ανύπαντρη» 

ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΙΛΑΡΝΤ:

Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ.

Ο κ. Κάµπελ Νιούµαν

Ορκίστηκε χθες το νέο υπουργικό Συμβούλιο 
της κυβέρνησης Νιούμαν

«Οι ψηφοφόροι θα προτιμήσουν 
τους Εργατικούς παρά Φιλελεύθερους στην εξουσία»

ΜΠΟΜΠ ΚΑΡ:

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ

Περισσότερες πτήσεις στο Φιτζί 
για την μεταφορά των Αυστραλών τουριστών

Η τουριστική περιοχή Νάντι έχει δεχθεί 
το µεγαλύτερο «κτύπηµα» των πληµµυρών.


