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Συμβόλαιο 136 εκ. εξασφάλισε κινεζική εταιρία  
τηλεπικοινωνιών, ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Η
αμφιλεγόμενη κινεζική εται-
ρεία Huawei κατάφερε να 
εξασφαλίσει συμβόλαιο αξί-
ας 136 εκατομμυρίων δολα-

ρίων από την κυβέρνηση της Δυτικής 
Αυστραλίας για τη δημιουργία δικτύ-
ου κινητής τηλεφωνίας. Το  γεγονός 
αυτό δημιουργεί ανησυχίες καθώς η 
συμφωνία θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια της Αυστρα-
λίας. Η Huawei συνεργάζεται με την 
UGL για την κατασκευή συστημάτων 
επικοινωνίας 4G στο σιδηροδρομικό 
δίκτυο του Περθ  και στο αεροδρό-
μιο Forrestfield . Ο επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης Mike Nahan δήλωσε 
ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την 
ασφάλεια. «Υπάρχουν σοβαρά στρα-

τηγικά ζητήματα σχετικά με αυτή τη 
σύμβαση», είπε ο κ. Nahan. Οι υπη-
ρεσίες πληροφοριών και ορισμένοι 
πολιτικοί έχουν εδώ και καιρό εκ-
φράσει ανησυχίες για την τεχνολογία 
της Ηuawei που της επιτρέπει πρό-
σβαση στις αυστραλιανές υποδομές 
και είναι πιθανό να αποκλειστεί από 
τη συμμετοχή στη δημιουργία του δι-
κτύου κινητής τηλεφωνίας 5G.
Η Ηuawei έχει ήδη αποκλειστεί από 
την κατασκευή του Εθνικού Ευρυζω-
νικού Δικτύου κατόπιν συμβουλής 
του Αυστραλιανού Οργανισμού Πλη-
ροφοριών Ασφαλείας (ASIO) και 
αρκετοί βουλευτές ζήτησαν να απα-
γορευτεί η εταιρεία από το δίκτυο 5G 
λόγω παρόμοιων ανησυχιών για την 

εθνική ασφάλεια. Σε δήλωσή της, η 
Huawei ανέφερε:   «Η κοινοπραξία 
Huawei UGL θα σχεδιάσει, θα εγκα-
ταστήσει και θα συντηρήσει το νέο 
σύστημα για μια περίοδο πέντε ετών 
από την ολοκλήρωσή του με την δυ-
νατότητα να ανανεώσει την σύμβαση 
αυτή για άλλα πέντε χρόνια. Παρέ-
χουμε παρόμοιες υπηρεσίες τεχνολο-
γίας επικοινωνιών και στην εταιρία 
Sydney Trains και στην Ambulance 
NSW με ασφάλεια για σχεδόν μια δε-
καετία». Η εταιρία ανέφερε επίσης ότι 
μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα 
απασχοληθούν σε αυτό περισσότεροι 
από 50 εργαζόμενοι. Ο πρωθυπουρ-
γός της Δυτικής Αυστραλίας Mark 
McGowan δήλωσε ότι δεν θεωρεί 

ότι προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας 
με τη σύμβαση και κατηγόρησε την 
αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να πο-
λιτικοποιήσει το ζήτημα. «Ζητήσαμε 
συμβουλές από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, από τις ομοσπονδιακές 
υπηρεσίες ασφαλείας σε δύο ξεχω-
ριστές περιπτώσεις για το αν υπάρ-
χει θέμα ασφάλειας. Η συμβουλή της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι 
ότι δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας». 
Ο  πρωθυπουργός δήλωσε επίσης, 
ότι υπήρξε ανοικτός διαγωνισμός για 
το έργο.  Ο πρωθυπουργός Μάκλολμ 
Τέρνμπουλ επιβεβαίωσε ότι η κυβέρ-
νηση της Δυτικής Αυστραλίας είχε 
συμβουλευτεί το Υπουργείο Εσωτερι-
κών.

Προσοχή στα κατεψυγμένα λαχανικά από Βέλγιο και Ουγγαρία, κι άλλος ασθενής με λιστέρια στη Βικτώρια
Ένα στέλεχος της λιστέρια που βρέ-
θηκε σε ορισμένα λαχανικά που 
καλλιεργούνται στην Ευρώπη, και 
προκάλεσε την ανάκληση μιας σει-
ράς προϊόντων σε όλη την Αυστρα-
λία, εντοπίστηκε σε ασθενή στη Βι-
κτώρια. Ο ασθενής, ο οποίος είχε 
υποβληθεί σε θεραπεία για άλλη 
σοβαρή ασθένεια, πέθανε νωρίτε-

ρα φέτος, πράγμα που σημαίνει ότι 
το υπουργείο Υγείας της Βικτώριας 
δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν 
είχε καταναλώσει κάποιο από τα 
κατεψυγμένα φυτικά προϊόντα. Η 
λιστερίωση είναι μια ασθένεια που 
συνήθως προκαλείται από την κα-
τανάλωση τροφίμων μολυσμένων 
από βακτήρια που μπορούν να ανα-

πτυχθούν σε τρόφιμα  ακόμη και σε 
θερμοκρασίες ψύξης. Τα 10 προϊό-
ντα που εισάχθηκαν στην Αυστρα-
λία και είναι μολυσμένα, περιέχουν 
λαχανικά που προέρχονται από το 
Βέλγιο και την Ουγγαρία και πω-
λούνται σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, 
όπως τα Woolworths, τα Aldi και 
τα IGA.

Πέθανε ο ανώτατος μουσουλμάνος κληρικός 
της Αυστραλίας, Sheikh Abdel Aziem Al-Afifi
Ο Μεγάλος Μουφτής Sheikh Abdel 
Aziem Al-Afifi πέθανε, μόνο τέσσε-
ρις μήνες αφότου διορίστηκε ως ο 
ανώτατος Μουσουλμάνος κληρικός 
της Αυστραλίας. Το Εθνικό Συμ-
βούλιο των Ιμάμηδων ανακοίνωσε 
την Τετάρτη το πρωί ότι ο Μεγάλος 
Μουφτής έφυγε από τη ζωή λίγο 
πριν το ξημέρωμα στο νοσοκομείο 
του Epping, στη Μελβούρνη. Ήταν 
άρρωστος εδώ και καιρό. «Ο Σεΐχ 
Αμπντέλ Αζέμι Αλ Άφιφι έχει αφιε-
ρωθεί στην υπηρεσία της Αυστραλι-
ανής Μουσουλμανικής Κοινότητας 
για πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε 
το συμβούλιο σε δήλωση του. Ο Με-
γάλος Μουφτής είχε την αναγνώρι-
ση και το σεβασμό της αυστραλιανής 
μουσουλμανικής κοινότητας και της 
ευρύτερης αυστραλιανής κοινωνίας.
Γεννημένος στην Αίγυπτο, ο Al-
Afifi είχε κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Κοράνι και είχε πτυχίο 
Ισλαμικών Σπουδών. Έφθασε στην 
Αυστραλία το 2000. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Αυστραλιανού Πο-
λυπολιτισμικού Ιδρύματος Χας Ντε-
λάλ δήλωσε ότι ο Μεγάλος Μουφτής 
ήταν ένα «σημαντικό πρόσωπο» και 
το έργο του για τη νεολαία και την 
προώθηση των ζητημάτων των Αυ-
στραλιανών μουσουλμάνων θα πα-
ραμείνουν ως μόνιμη κληρονομιά. 

«Ήταν πραγματικά ένα πρόσωπο 
σεβαστό από πολλούς μουσουλμά-
νους και την ευρύτερη αυστραλιανή 
κοινότητα. Ο θάνατός του ήταν ένα 
σοκ, παρότι γνωρίζαμε ότι ήταν άρ-
ρωστος», δήλωσε ο Δρ Dellal OAM. 
Ο Βικτωριανός Υπουργός Πολυπο-
λιτισμικών Υποθέσεων Ρόμπιν Σκοτ 
ανέφερε: «Τα συλλυπητήριά μου 
προς την οικογένεια του Σεβασμιώ-
τατου Μεγάλου Μουφτή της Αυστρα-
λίας και της μουσουλμανικής κοι-
νότητας. Ο υπουργός Υπηκοότητας 
και Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων 
κ. Alan Tudge εξέφρασε επίσης τα 
συλλυπητήρια του. Εν τω μεταξύ, το 
συμβούλιο θα αναλάβει το ρόλο του 
Μουφτή μέχρι να αποφασίσει μια 
νέα συνεδρίαση έκτακτης ανάγκης 
για τον αντικαταστάτη του.
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διοργανώνει

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 @ 7.00 μμ

στο Μυτιληναϊκό Σπίτι 
225 Canterbury Road, Canterbury

Ζωντανή μουσική για όλα τα γούστα με 
τον ΤΑΣΟ ΛΑΜΠΡΟΥ Μπουζούκι , Τραγούδι και DJ 

Τιμή εισιτηρίου: $50 για μεγάλους, $20 για παιδιά 
(με πλούσιο φαγητό, μπύρα, κρασί και αναψυκτικά)

ΌΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας εγκαίρως 

τηλεφωνώντας στους: 
Πήτερ Ψωμά 0402207546

Δημήτρη Μπαρμακέλλη 0420 996 377
Στήβ Παπαδάκη 0412 916 199

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥΔΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

διοργανώνει

Το Σάββατο 28 Ιουλίου, 
στις 7:00 μ.μ.

ΒΡΑΔΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

Στο Μυτιληναϊκό Σπίτι
225 Canterbury Road, Canterbury

Για τα εισιτήριά σας 
επικοινωνήστε εγκαίρως με τους:
Δημήτρη Μπαρμακέλλη: 0420 996 377
Βίκτωρ Προεστό: 0416213710
Ανδρέα Τσούνη: 0401268888
Ιγνάτιο Καπετανάκη: 0418116110

ΜΕ ΤΟΝ 
DJ Nix Disco

ΟΛΟΙ 
ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

Τιμή εισιτηρίου: $40 για τους ενήλικες και $20 για παιδιά
(Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποτά


