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Η κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας ισχυρίζεται ότι η BHP δεν πληρώνει το σωστό ποσό για 
τα δικαιώματα εκμετάλλευσης σιδηρομεταλλεύματος επί σειρά ετών, αλλά ο γίγαντας της 
εξορυκτικής βιομηχανίας αμφισβητεί τον ισχυρισμό. Η κυβέρνηση κατηγορεί την εταιρία 
κολοσσό ότι χρωστάει 300 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα εξόρυξης σιδήρου προς 

την κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας,  από το 2004. Η κυβέρνηση δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι 
υποτιθέμενες υποπληρωμές προσδιορίστηκαν μετά από έλεγχο των κρατικών συμφωνιών από το 
2004 μέχρι σήμερα.

45χρονος έριξε 
γυναίκα από 
μπαλκόνι
Ένας άνδρας που φέρεται να έσπρω-
ξε μια γυναίκα από το μπαλκόνι του 
πρώτου ορόφου σε διαμέρισμα του 
Σίδνεϊ, συνελήφθη από την αστυνο-
μία και κατηγορείται για απόπειρα 
δολοφονίας. Η γυναίκα, 39 ετών, 
βρέθηκε με σοβαρούς τραυμα-
τισμούς συμπεριλαμβανομένων 
καταγμάτων σε πολυκατοικία στο 
Redfern περίπου στις 9.25 μ.μ. την 
Κυριακή. Παραμένει νοσηλευόμενη 
στο νοσοκομείο Royal Prince Alfred 
σε σταθερή κατάσταση. Ένας 45χρο-
νος άνδρας που συνελήφθη στην 
περιοχή κατηγορείται για πρόκλη-
ση σοβαρής σωματικής βλάβης με 
πρόθεση την δολοφονία. Το αίτημα 
του να αφεθεί ελεύθερος με εγγύη-
ση δεν έγινε δεκτό και αναμενόταν 
να εμφανιστεί στο τοπικό δικαστή-
ριο χθες. Σε ένα άλλο περιστατικό 
στην ίδια περιοχή, συνελήφθη ένας 
34χρονος άνδρας που σύμφωνα με 
την αστυνομία χτύπησε σταθμευμέ-
νο αστυνομικό αυτοκίνητο με ένα 
ρόπαλο του κρίκετ.

300 εκατομμύρια δολάρια διεκδικεί από 
την BHP η κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας


