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ΣΤΙΒΕΝ ΣΜΙΘ:

Η Αποθεµατική Τράπεζα αποφάσισε στην προχθεσι-
νή της µηνιαία συνεδρίαση, να διατηρήσει αµετάβλητα 
τα επιτόκια για δεύτερο συνεχόµενο µήνα στο 3%.

Ο ∆ιοικητής της Αποθεµατικής Τράπεζας, Γκλεν Στί-
βενς, τόνισε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έλαβε την 
απόφαση αυτή καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η προη-
γούµενη µείωση τους κατά 0,5% άρχισε να έχει κάποια 
θετικά αποτελέσµατα.

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, 
οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 0,9% τον 
Ιανουάριο, ενώ το προηγούµενο τρίµηνο είχαν πτωτική 
πορεία.

Την ίδια περίοδο µειώθηκε το έλλειµµα του εµπορι-
κού ισοζυγίου, ενώ η αξία του δολαρίου Αυστραλίας 
παρέµεινε στην γύρω στο 1,02 δολ. έναντι του αµερι-
κάνικου νοµίσµατος.

Αµετάβλητο στο 3% διατηρεί
 το βασικό της επιτόκιο 
η Αποθεµατική Τράπεζα              

Ο υπουργός Άµυνας, Στίβεν Σµιθ, χαρακτήρισε 
«τροµερή τραγωδία» τον θάνατο δύο παιδιών που 
σκοτώθηκαν την προηγούµενη βδοµάδα από τα πυρά 
Αυστραλών στρατιωτών στο νότιο Αφγανιστάν στην 
διάρκεια µιας µάχης µε αντάρτες.

Παράλληλα ο κ. Σµιθ ανακοίνωσε ότι διενεργού-
νται έρευνες στο επεισόδιο.

Όπως επιβεβαιώθηκε, τα παιδιά – ηλικίας 7 και 8 
χρόνων αντίστοιχα - φρόντιζαν βόδια στην περιοχή 
Τσαρτσίνο την περασµένη Πέµπτη όταν τα πυροβόλη-
σαν κατά λάθος οι Αυστραλοί στρατιώτες, που αντι-
δρούσαν σε επίθεση των ανταρτών Ταλιµπάν.

Η διεθνής δύναµη που τελεί υπό την διοίκηση του 
NATO επιβεβαίωσε το επεισόδιο, λέγοντας ότι ευθύ-
νεται για τον «αθέλητο θάνατο δύο νέων Αφγανών 
πολιτών κατά την διάρκεια µιας επιχείρησης» την 
28η Φεβρουαρίου. Ως γνωστόν, δηµόσια συγνώµη 

απηύθυναν ο Στρατηγός Ντέϊβιντ Χάρλεϊ εκ µέρους 
των Αυστραλιανών Ενόπλων ∆υνάµεων και ο Στρα-
τηγός Τζόζεφ Ντάνφορντ, διοικητής των δυνάµεων 
του NATO στο Αφγανιστάν.

Οι απώλειες µεταξύ των αµάχων σε επιχειρήσεις 
των ξένων δυνάµεων είναι συχνά αιτία προστριβών 
ανάµεσα στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν και τη διε-
θνή συµµαχία. Έχουν προκαλέσει οργή πολλές φορές 
στον πληθυσµό και διαµαρτυρίες από τον πρόεδρο 
Χαµίντ Καρζάϊ. 

Την 13η Φεβρουαρίου ένα αεροπορικό πλήγµα του 
NATO είχε αποτέλεσµα να βρουν το θάνατο 10 Αφ-
γανοί άµαχοι -ανάµεσά τους πέντε παιδιά και τέσσε-
ρις γυναίκες-, γεγονός το οποίο ώθησε τον Καρζάϊ να 
απαγορεύσει στις αφγανικές δυνάµεις να ζητούν αε-
ροπορική υποστήριξη από το Σύµφωνο σε περιοχές 
όπου ζουν άµαχοι.

«Τρομερή τραγωδία» ο θάνατος 
δύο παιδιών στο Αφγανιστάν

Ένας από τους λογιστές των Οµπίντ, οµολόγησε 
ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής ∆ίωξης  της ∆ι-
αφθοράς (ICAC) ότι µία από τις ευθύνες του ήταν να 
προστατεύει το όνοµα της οικογένειας.

Ο λογιστής του Σίδνεϊ, Σιντ Σάσιν, κλήθηκε ενώπιον 
της Επιτροπής, που όπως είναι γνωστό, εξετάζει κα-
ταγγελίες που έγιναν ότι η οικογένεια Οµπίντ θησαύ-
ρισε εκµεταλλευόµενη εσωτερικές πληροφορίες που 
της διέθεσε ο πρώην Εργατικός υπουργός Φυσικών 
Πόρων Νέας Νότιας Ουαλίας, Ίαν Μακντόναλντ. 

Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν τις τοποθεσίες 
όπου η κυβέρνηση θα εξέδιδε άδειες εξόρυξης µεταλ-
λευµάτων το 2008 στην πεδιάδα του Μπάϊλονγκ στη 
Ν.Ν.Ουαλία.

Ο κ. Σάσιν διέψευσε κατηγορηµατικά την καταγγε-
λία ότι ήταν ο βασικός εκπρόσωπος της οικογένειας 
Οµπίντ στις διαπραγµατεύσεις για την αγοραπωλησία 
εκτάσεων γης στην εν λόγω περιοχή, αλλά οµολόγη-
σε ότι ήταν δική του ευθύνη να καλύπτει τους Οµπίντ 
ώστε να µην αποκαλύπτονταν το όνοµά τους.

Η έρευνα συνεχίζεται.

Λογιστής οµολόγησε 
ότι κάλυπτε
την οικογένεια Οµπίντ

Άρχισε χθες στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κα-
µπέρας, η εξέταση της προσφυγής της εταιρίας 
Fortescue Metals Group, ενάντια στον φόρο που 
επέβαλε η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση στα υπερκέρ-
δη των εταιριών εξόρυξης µεταλλευµάτων.

Η Fortescue υποστηρίζει ότι η επιβολή του φό-
ρου MRRT παραβιάζει το Σύνταγµα της χώρας, το 
οποίο αναφέρει ότι οι Πολιτείες αποφασίζουν από 

µόνες τους, πώς να διαχειριστούν τα περιουσιακά 
τους στοιχεία.

Όπως είναι γνωστό, ο φόρος 30% στα υπερκέρδη 
των εταιριών εξόρυξης µεταλλευµάτων, επιβλήθη-
κε από την 1η Ιουλίου του 2012. Στους πρώτους έξι 
µήνες, η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση συγκέντρωσε 
$126 εκατοµµύρια από τον φόρο αυτό, ενώ είχε 
προβλέψει ότι θα συγκέντρωνε $2 δις.

Στο Ανώτατο ∆ικαστήριο η προσφυγή ενάντια στον φόρο MRRT


