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Εν μέρει έγκριση του
κυβερνητικού σχεδίου
μείωσης του φόρου
εισοδήματος
Η Γερουσία ενέκρινε τα πρώτα δύο στάδια του σχεδίου μείωσης του
φόρου εισοδήματος της κυβέρνησης, απέρριψε ωστόσο το τελευταίο
μέρος του σχεδίου, το οποίο θα άρχιζε να ισχύει σε επτά χρόνια και
θα εφαρμοζόταν για άτομα με υψηλό εισόδημα.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση δεν δέχεται να χωριστεί το νομοσχέδιο και θα επιμείνει και στα τρία τμήματα του φορολογικού της
προγράμματος, ύψους 144 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Θέλουμε να επωφεληθούν όλοι οι Αυστραλοί από μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση» δήλωσε ο πρωθυπουργός Malcolm
Turnbull την Τετάρτη. Ο Συνασπισμός, που σκοπός του είναι έως το
τέλος της εβδομάδας να ψηφιστεί το νομοσχέδιο στο σύνολό του, θα
χρειαστεί υποστήριξη από το One Nation, την οποία ύστερα από διαπραγματεύσεις του παρείχε η αρχηγός του κόμματος Pauline Hanson.
Η γερουσιαστής Hanson ανέφερε ότι θα ήθελε να δει την καταστολή
φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιρειών σε αντάλλαγμα για την
υποστήριξή της, και πρόσθεσε πως ελπίζει η κυβέρνηση να επαναφέρει τον προϋπολογισμό σε πλεονασματικά μεγέθη.

Θα γίνει μαμά με το
σπέρμα του νεκρού
της συντρόφου

Μια γυναίκα από το Κουίνσλαντ, η κ. Ayla Cresswell, κέρδισε την
Τετάρτη το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το σπέρμα του νεκρού της
συντρόφου μετά από απόφαση δικαστηρίου, πραγματοποιώντας, έτσι,
το όνειρό της. Πριν από σχεδόν δύο χρόνια, η 25χρονη έζησε μια
προσωπική τραγωδία, όταν βρήκε τον σύντροφό της Joshua Davies
νεκρό στο σπίτι του στο Toowoomba, το πρωί της 23ης Αυγούστου
του 2016. Μέσα σε 24 ώρες έπρεπε να διασώσει, έχοντας προσφύγει στο δικαστήριο, το σπέρμα του. Την Τετάρτη η κ. Cresswell και
η οικογένεια του Davies διαπίστωσαν ότι όλες αυτές οι προσπάθειες
άξιζαν τον κόπο. Πρόκειται για μια απόφαση-ορόσημο στα δικαστικά
χρονικά. Η κ. Cresswell κατέθεσε ότι το ζευγάρι ήταν μαζί για τρία
χρόνια και ονειρεύονταν να κάνουν ένα παιδί. Στο παρελθόν είχε
ήδη πει στο δικαστήριο ότι σχεδίαζαν να παντρευτούν και να ξεκινήσουν μια οικογένεια μαζί. Ως εκ τούτου, είχε ήδη επισκεφθεί τον
γυναικολόγο της για εξετάσεις τον Ιούλιο εκείνου του έτους, με τον
γιατρό της να τη διαβεβαιώνει για την καλή κατάσταση του οργανισμού της.
Η κ. Cresswell είχε πει στους φίλους της πόσο ενθουσιασμένη ήταν
και έδειξε στο δικαστήριο μια κάρτα όπου ο Joshua Davies έγραφε
ότι ήλπιζε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του μαζί της. Οι όρχεις
και το σπέρμα του κ. Davies έχουν κρατηθεί από ένα κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μία από τις ανησυχίες της δικαστή κ. Sue
Brown ήταν αν η κ. Cresswell κατανοεί τις δυσκολίες της ανατροφής
ενός παιδιού ως μονογονεϊκή οικογένεια, ωστόσο γι’ αυτό κατέθεσε
υπέρ της νεαρής γυναίκας η σύμβουλος ψυχικής υγείας κ. Yvonne
Rosman, λέγοντας ότι είχε αρκετό χρόνο να πενθήσει για τον σύντροφό της κι ότι ήταν έτοιμη και συνειδητοποιημένη για το στάδιο της
μητρότητας – κάτι για το οποίο έχει αμέριστα στο πλευρό της και την
οικογένεια του συντρόφου της. Η κ. Cresswell είπε στο δικαστήριο
ότι έχει αγοράσει το πρώτο της σπίτι και έχει ήδη εξοικονομήσει τα
χρήματα για τη διαδικασία της εξωσωματικής.
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Εσάς και τους Φίλους σας στην πρώτη μας

εκδήλωση και
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
ΤΟΠΟΣ:

ΟΙΚΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
58-76 Stanmore Rd, Stanmore NSW 2048
Τηλέφωνο: 02 9557 5005

ΠΟΤΕ:

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 IOYNIOY 2018

ΩΡΑ:

12.00 – 1.00 μ.μ.
Ε.Γ.Σ.
1.00 – 4.00 Μ.Μ. ΓΕΥΜΑ

Κόστος:

$35 το άτομο (δεν περιλαμβάνονται τα ποτά)

Για περισσότερες πληροφορίες και προκρατήσεις θέσεων
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους:
ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΟΛΙΑΔΗ: 0451 002 059
FRANK FITZPATRICK: 02 9488 5366
CHRIS OSBORNE: 0407 102 950

