
Ο πλουσιότερος άντρας της 
Αυστραλίας, Άντριου Φό-
ρεστ, άσκησε αυστηρή 

κριτική - εμμέσως πλην σαφώς - 
κατά της πλουσιότερης γυναίκας 
της χώρας, Τζίνα Ράϊνχαρτ, επει-
δή - όπως υποστηρίζει - προτιμά 
να απασχολεί ξένους εργάτες 
παρά Αβορίγινες.

Ο επικεφαλής του Ομίλου 

Επιχειρήσεων Fortescue Metals 
δήλωσε στην εφημερίδα The 
Australian ότι «η καρδιά του 
ματώνει» όταν βλέπει την εξορυ-
κτική βιομηχανία της χώρας να 
στρέφει τις πλάτες στους ιθαγε-
νείς και να προσλαμβάνει χιλιά-
δες ειδικευμένους εργάτες από 
το εξωτερικό.

Αν και δεν ονόμασε την κα 

Ράϊνχαρτ, ο κ. Φόρεστ είπε ότι 
άλλοι μεγιστάνες των ορυχείων 
θα πρέπει να αναθεωρήσουν 
το πρόγραμμα απασχόλησης 
εργαζομένων και να δώσουν 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρό-
σληψη ιθαγενών. Στόχος του, 
όπως είπε, είναι προσληφθούν 
στα ορυχεία της χώρας 50.000 
Αβορίγινες.

Το ενδεχόμενο κατασκευ-
ής δεύτερου διεθνούς 
αεροδρομίου του Σίδνεϊ 

στην περιοχή Wilton, παρά 
την αντίθεση της κυβέρνησης 
της Ν.Ν.Ο., ερευνά η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση. Την σχε-
τική ανακοίνωση έκανε χθες 
ο ομοσπονδιακός υπουργός 
Συγκοινωνιών, Άντονι Αλμπα-
νίζ, τονίζοντας ότι «αρχίζουν 
σύντομα οι σχετικές έρευνες 
για την καταλληλότητα κατα-
σκευής διεθνούς αεροδρομίου        
στην περιοχή».

Συγκεκριμένα θα γίνουν με-
λέτες για τις οικονομικές, κοι-
νωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που θα έχει ένα 
διεθνές αεροδρόμιο στην  πε-

ριοχή του Wilton. H ομοσπον-
διακή κυβέρνηση υποστηρίζει 

την λειτουργία δεύτερου διε-
θνούς αεροδρομίου στο Σίδ-
νεϊ, προς ενίσχυση της εθνικής 
οικονομίας, αλλά και για να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
που δημιουργείται με τη συμ-
φόρηση στον εναέριο χώρο 
του διεθνούς αεροδρομίου του 
Μάσκοτ.

Ο πρωθυπουργός της Νέας 
Νοτίου Ουαλίας, Μπάρι Ο’ Φά-
ρελ, έχει ταχθεί ενάντια στην 
κατασκευή δεύτερου διεθνούς 
αεροδρομίου στο Μπάτζερις 
Κρικ ή στο Γουίλτον. Αντίθετα, 
υποστηρίζει την επέκταση του 
αεροδρομίου της Καμπέρας και 
την σύνδεση της Καμπέρας με 
το Σίδνεϊ, με σιδηροδρομική 
γραμμή ταχείας αμαξοστοιχίας.

Η καλλιεργούμενη έκταση 
με σιτάρι και κριθάρι 
στην Αυστραλία για την 

περίοδο 2012-2013 προβλέ-
πεται μειωμένη παρά τις ιδα-
νικές συνθήκες καλλιέργειας 
που επεκράτησαν τον Μάρτιο 
και τον Απρίλιο. 

Οι παραγωγοί, σύμφωνα 
με έκθεση του αμερικανικού 
υπουργείου Γεωργίας (USDA), 
στρέφονται προς την καλλιέρ-
γεια ελαιοκράμβης γιατί τους 
δίνει καλύτερες τιμές. 

Η παραγωγή σιταριού εκτι-
μάται στα 27 εκ. τόνους (μείω-

ση-6,5% σε σχέση με πέρσι), 
ενώ για το κριθάρι τα 8 εκ. τό-
νους (μείωση κατά 500.000 τό-
νους σε σχέση με πέρσι). Τέλος, 
οι εξαγωγές σιταριού της περσι-
νής περιόδου έφτασαν τα 20,5 
εκ. τόνους και οι αντίστοιχες του 
κριθαριού τα 3,75 εκ. τόνους.

O ΚόσμοςWEDNESDAY 9 MAY 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ6

Έμφαση στην πρόσληψη ιθαγενών 
ζητά ο Άντριου Φόρεστ

Άρχισαν οι έρευνες για την κατασκευή
2ου διεθνούς αεροδρομίου στο Wilton

Μειωμένη η παραγωγή 
σιταριού και κριθαριού

Ο μεγιστάνας των ορυχείων, Άντριου Φόρεστ.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός 
Συγκοινωνιών, Άντονι Αλμπανίζ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΚΟΗΣ KOGARAH
SOUTHSIDE HEARING CENTRES

2/20 Montgomery Street, Kogarah NSW 2217

e-mail: info@southsidehearingcentres.com.au
website: www.southsidehearingcentres.com.au

To τοπικό σας κέντρο ακοής
για τους κατοίκους της περιοχής μας

Παρέχουμε υπηρεσίες σε όλους τους συνταξιούχους,
παλαιούς πολεμιστές, ιδιώτες, παιδιά 
και σε παθόντες εργασιακών χώρων

Διαθέτουμέ έλληνα Διέρμηνέα
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τηλέφωνο: 9553 9966

ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
ZHTEITAI ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

για να εργασθεί part time (contract work) 

για το ΑΧΕΠΑ (ΑHEPA New South Wales) στο Rockdale.

Kατά προτίμηση δίγλωσσος/η (Αγγλικά και Ελληνικά)

Να έχει καλές γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Περαιτέρω γνώσεις για παραγωγή διαφημιστικού υλικού 

και περιοδικών λαμβάνεται υπ’ όψιν.

Οι αιτήσεις με τα προσόντα και τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

να σταλούν στον κο Ιωάννη Θεοδωρίδη, στη διεύθυνση 

Order of AHEPA NSW, 
P.O. Box 225, Rockdale NSW 2216

μέχρι τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2012. 14
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