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«Λογική εξέλιξη» 
χαρακτήρισε ο 
Πρωθυπουργός 

της Νότιας Αυστραλίας, 
Τζέϊ Γουέδεριλ, την απόφα-
ση να ανταλλάξουν τις θέ-
σεις τους στο ψηφοδέλτιο 
της Γερουσίας, η υπουργός 
Οικονοµικών Πένι Γου-
όνγκ, µε τον Βουλευτικό 
Γραµµατέα Ντον Φάρελ.

Να σηµειωθεί ότι ο Γε-
ρουσιαστής Φάρελ, ανα-
κοίνωσε ότι θα δώσει την 
1η θέση στο ψηφοδέλτιο 
στην υπουργό οικονοµι-
κών, υποστηρίζοντας ότι 
η απόφασή του γίνεται για 

το καλό του κόµµατος. Ο κ. 
Φάρελ, όπως είναι γνωστό, 
κέρδισε την ψηφοφορία 
στο Συνέδριο του Εργατι-
κού Κόµµατος Νότιας Αυ-
στραλίας, ώστε να µπει το 
όνοµά του στην 1η θέση του 
ψηφοδελτίου της Γερουσίας 
και αυτό της υπουργού οι-
κονοµικών, Πένι Γουόνγκ, 
στη 2η θέση.

Αυτό όµως προκάλεσε 
τις έντονες αντιδράσεις 
πολλών στελεχών της κυ-
βέρνησης και τελικά ο κ. 
Φάρελ δέχθηκε να αλλάξει 
θέσεις στο ψηφοδέλτιο, µε 
την υπουργό Οικονοµικών.

O ∆ηµόσιος Ελεγκτής, Peter 
Achterstraat, αποκάλυψε χθες 
ότι η κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουα-

λίας έκανε λάθος $1 δις στους υπο-
λογισµούς της, στον τελευταίο οικο-
νοµικό προϋπολογισµό, ο οποίος 
στην πραγµατικότητα παρουσιάζει 
πλεόνασµα. 

Όταν ο Θησαυροφύλακας Μάϊκ 

Μπερντ κατέθεσε τον πολιτειακό 
προϋπολογισµό τον περασµένο Ιού-
νιο, είχε προβλέψει έλλειµµα $337 
εκατοµµυρίων.

Ο κ. Achterstraat όµως αποκάλυ-
ψε ότι µετά την ανακάλυψη του λο-
γιστικού λάθους, ο προϋπολογισµός 
παρουσιάζει πλεόνασµα $680 εκα-
τοµµυρίων. Ο κ. Achterstraat άσκη-

σε αυστηρή κριτική για τα φτωχά 
– όπως τα χαρακτήρισε – λογιστικά 
των υπουργείων προς το Θησαυρο-
φυλάκιο.

«Η Νέα Νότια Ουαλία είναι µια 
επιχείρηση πολλών δισεκατοµµυρί-
ων δολαρίων. ∆εν είναι µια µικρή 
σχολική καντίνα για να γίνονται τέ-
τοια λάθη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παραιτήθηκε χθες, 
µετά από µια καριέρα 
44 χρόνων, ο Αρ-

χηγός της Αστυνοµίας του 
Κουίνσλαντ, Μποµπ Άτκιν-
σον. Τον κ. Άτκινσον απο-
χαιρέτισαν οι συνάδελφοί 
του σε παραδοσιακή τελετή 
που πραγµατοποιήθηκε στα 
κεντρικά γραφεία της αστυ-
νοµίας στο Μπρίσµπεϊν.

Ο υπουργός Αστυνο-

µίας της πολιτείας, Τζακ 
Ντέµπσεϊ, τόνισε ότι ο κ. 
Άτλκινσον υπηρέτησε την 
Πολιτεία µε τιµητικές δια-
κρίσεις που πρέπει να τον 
κάνουν να νιώθει υπερή-
φανος.

Να σηµειωθεί ότι ο κ. 
Άτκινσον ανέλαβε το ανώ-
τερο αξίωµα της πολιτεια-
κής αστυνοµίας πριν οκτώ 
χρόνια.

O Γενικός ∆ιευθυντής της αε-
ροπορικής εταιρίας Virgin 
Australia, Τζον Μποργκέτι, 

υποστήριξε χθες ότι η συνεργασία 
µε την Tiger Airways σε συνδυα-
σµό µε την αγορά των αερογραµ-
µών Skywest, αποτελούν καλά νέα 

για τους ταξιδιώτες και εγγυούνται 
νέες θέσεις εργασίας.

Να σηµειωθεί ότι η Virgin ανα-
κοίνωσε χθες ότι αγοράζει το 60% 
των µετοχών της Tiger Airlines, 
ενώ παράλληλα έκανε προσφορά 
για την αγορά της Skywest.

Επίσης ανακοίνωσε ότι η αερο-
πορική εταιρία Singapore Airlines 
θα αγοράσει το 10% των µετοχών 
της Virgin. Κάτω από τη συµφωνία 
µε την Tiger, η Virgin θα γίνει πιο 
ανταγωνιστική µε καλύτερες προ-
σφορές στους πελάτες της.

Πρώτη 
στο ψηφοδέλτιο 
της Γερουσίας 
η Πένι Γουόνγκ

Πλεονασµατικός τελικά
ο προϋπολογισµός της Ν.Ν.Ο.
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