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Η Γκίλαρντ διαψεύδει ότι 
της ζητήθηκε να παραιτηθεί

Επτά άτοµα έβαψαν µε το αίµα τους την άσφαλτο της 
Ν.Ν.Ουαλίας σε διάστηµα 12 ωρών!

Το «εφιαλτικό» δωδεκάωρο άρχισε το βράδυ της ∆ευ-
τέρας µε τον θάνατο ενός 21χρονου που είχε µεταφερ-
θεί σε κρίσιµη κατάσταση στο Νοσοκοµείο του Λίβερ-
πουλ, τα ξηµερώµατα της Κυριακής, µετα από τροχαίο 
δυστύχηµα στην περιοχή Πρέστονς.

Τη ∆ευτέτα το βράδυ βρήκε τραγικό θάνατο και ένα 
εξάχρονο κορίτσι όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαι-

νε, έπεσε σε γκρεµό στον αυτοκινητόδροµο Newell, 25 
χλµ νότια του Dubbo. Την Τρίτη το πρωί σκοτώθηκαν 
ένας άντρας και δύο παιδιά σε σύγκρουση αυτοκινήτων 
που έγινε στο Dyraaba.

Πέντε λεπτά αργότερα, βρέθηκε νεκρός στο αυτοκί-
νητό του στην περιοχή Sofala, ένας 48χρονος άντρας.

Την Τρίτη το πρωί σκοτώθηκε και ένας ηλικιωµένος 
πεζός όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε κύριο δρό-
µο του Willoughby.

Επτά θύματα των τροχών 
σε 12 ώρες στη Ν.Ν.Ουαλία

ΑΝΔΡΙΚΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
& ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ

TEΛΕΙΩΝΕΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙοΥΝΙοΥ 2013
ΑΝοΙΧΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

9 π.μ. - 5 μ.μ.

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ, διέψευσε κατη-
γορηµατικά δηµοσιεύµατα στον Τύπο, που υποστήριζαν 
ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γερουσιαστής Μποµπ Καρ, 
της είχε ζητήσει να παραιτηθεί από την αρχηγία του Ερ-
γατικού Κόµµατος.

«Τα δηµοσιεύµατα αυτά είναι τελείως αβάσιµα», ήταν 
η απάντηση της κας Γκίλαρντ, σε σχετική επερώτηση της 
υπαρχηγού της Αντιπολίτευσης, Τζούλι Μπίσοπ, στην 
προχθεσινή συνεδρίαση του Οµοσπονδιακού Κοινο-
βουλίου.

Η κα Μπίσοπ είχε ρωτήσει αν αληθεύουν τα δηµοσι-
εύµαταστον Τύπο, ότι ο κ. Καρ της είχε ζητήσει να πα-
ραιτηθεί για το καλό του κόµµατος.

«Οι πληροφορίες αυτές είναι τελείως αβάσιµες», τόνι-
σε η Πρωθυπουργός.

Αρχίζουν τα έργα 
για το Χωριό των 
Κοινοπολιτειακών Αγώνων
Σε µεγάλα έργα ανακαίνισης του διεθνούς αεροδροµί-

ου του Σίδνεϊ σκοπεύει να προχωρήσει η κυβέρνηση στα 
επόµενα 20 χρόνια, µε σκοπό να διπλασιάσει τον αριθµό 
επιβατών που µπορεί να δέχεται.

Τα έργα προβλέπουν την ολοκλήρωση τερµατικών του 
αεροδροµίου και µεγάλες αλλαγές στο οδικό δίκτυο γύρω 
από τον αερολιµένα.

∆ηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες του εκδοτικού συγκρο-
τήµατος Fairfax, ανάφεραν ότι τα σχέδια προβλέπουν 
µέχρι το έτος 2033 το αεροδρόµιο να µπορεί να δέχεται 
74 εκατοµµύρια επιβάτες τον χρόνο, από 37 εκατοµµύρια 
που είχε πέρσι.

Στην έκθεση, υπογραµµίζεται ότι το Σίδνεϊ δεν χρειάζε-
ται αυτή τη στιγµή δεύτερο αεροδρόµιο.


