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Australia widziana z Perth – 5 czerwca 2011 roku
Dwumiliardowe porozumienie
Tradycyjni właściciele aborygeńscy w regionie
Pilbara na północy stanu podpisali z kompanią Rio
Tinto porozumienie dotyczące własności gruntów,
dając Rio Tinto dostęp do eksploatacji rudy żelaza i
innych minerałów na obszarze 70 tysięcy hektarów.
W zamian aborygeńscy właściciele ziemi otrzymają
około 2 miliardów dolarów w okresie 30-40 lat.
Umową nie objęto terenów związanych m.in. z
aborygeńskimi obrzędami i miejscami pochówku.
Lekarz zaprzecza oskarżeniom o molestowanie
Przed sądem okręgowym w Perth toczy się sprawa
przeciwko 35-letniemu lekarzowi oskarżonemu o
molestowanie seksualne 20-letniej pacjentki w Perth
Royal Hospital w lutym ubiegłego. Chora na
cukrzycę zgłosiła się do szpitala ze względu na
wysoki poziom cukru we krwi. Lekarz Suhail
Ahmad Khan Durani przyznaje, że badając klatkę
piersiową pacjentki niezamierzenie dotknął jej
piersi, ale kategorycznie zaprzecza molestowaniu
jej. Dr Durani stwierdził, że posądzenia te są
odrażające i szokujące, i że zrujnowały mu życie
prywatne i zawodowe. Proces trwa. ●
Większe zyski z kamer
Stanowy minister transportu Troy Buswell ujawnił,
że państwowa szkatuła zyskuje dodatkowe 2
miliony dolarów rocznie z grzywien dzięki
zainstalowaniu
nowych
kamer
policyjnych.
Przewidywania budżetowe mówią o 77 milionach
dolarów pochodzących z grzywien, które wpłyną do
kasy naszego stanu w roku pryszłym. W związku z
tym Ministerstwo Transportu zatrudni dodatkowo
sześciu pracowników administracyjnych za ogólną
kwotę 360 tysięcy dolarów na rok.

Znaleziono ciało zabitego biznesmena
Ciało znanego biznesmena Petera Daviesa
znaleziono w jego samochodzie owinięte
plastikowym workiem. Policja zatrzymała 47letniego mężczyznę, Ambrose’a Johna Clarke’a pod
zarzutem ciężkiego uszkodzenia ciała. Tydzień
wcześniej Clark miał grozić Daviesowi zabiciem.
Kolejny wybuch nielegalnego laboratorium
Mężczyzna z oparzeniami niemal połowy ciała
znalazł się w szpitalu po wybuchu tajnego
laboratorium produkującego nielegalne narkotyki w
dzielnicy Gosnells. W wyniku eksplozji zniszczony
został dach budynku. Mieszkańcy sąsiednich
domostw zostali ewakuowani.
Tymczasem sprawa syna komendanta stanowej
Policji została przekazana do sądu wyższej instancji,
gdzie obowiązują wyższe kary więzienia i grzywien.
Russellowi O’Callaghan grozi teraz kara do 25 lat
pozbawienia wolności za przestępstwa związane z
nielegalną produkcją narkotyków. W marcu doszło
do wybuchu tajnego laboratorium, w którym
znajdował się oskarżony. Trafił do szpitala z
poparzeniami ciała. Russell O’Callaghan odpowiada
z wolnej stopy po zapłaceniu kaucji. ●
Ze sportu
Klub piłki nożnej Perth Glory podpisał z Liamem
Millerem, byłym piłkarzem środka drużyny
Manchaster United, dwuletni kontrakt na grę w
ramach A-League. Ten 30-letni zawodnik ma
przylecieć do Perth przed zaplanowanym na 9 lipca
meczem Perth Glory z zespołem Celtic.
Tymczasem legenda Liverpoolu, Robbie Fowler nie
wraca do Perth na kolejny sezon rozgrywek Perth
Glory – jak podano: ze względów rodzinnych.

Podatek-straszak
Nareszcie deszcz
Port lotniczy w Perth planuje wprowadzenie Perth zanotowało najcięższe opady deszczu od
podatku, który odstraszyłby mniejsze linie lotnicze jedenastu miesięcy. W nocy ze środy na czwartek w
od latania w okresie szczytu. Regionalne linie centrum miasta spadło 30 milimetrów deszczu, a w
lotnicze narzekają na tłok na pasach startowych, dzielnicy Bickley aż 40 milimetrów. ●●
powodując opóźnienia lotów mniejszych linii
obsługujących główne miasteczka górnicze w Pogoda
naszym stanie. Linie lotnicze nie są zadowolone z Przed nami słoneczne dni z temperaturami w dzień
planowanego podatku, ale rozumieją, iż jest to 19°, w nocy 7°. Zchmurzenie w sobotę i 18° w
logiczny sposób na rozładowanie korków w dzień.
godzinach lotniczego szczytu.
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