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 أسرتاليا تعتقل صبيًا مرتبطا باإلرهاب قرب موقع حادث إطالق النار!

 استراليات 3

 بانوراما/ متابعة
اعتقلت الشرطة األسترالية صبيًا بعد سؤاله عماما 
ينشره على وسائل التواصل االجمتماماعمر  مار  
مدرسة ثانوية كان يدرس فيها. وكمان ممراامقما 
آ را قد أطلق النار األسبوع الااضر على مموفم  
فر الشرطة فقتله، فر اجوم قالت السلطات أنمه 

 مرتبط باإلرااب. 
وقالت شرطة والية نيو ساوث ويلز: الصبر اعتقل 
عندما ادد وأراب رجال الشرطة المييمك كمانموا 
يريدون التحدث معه فر شأن نشاطه على وسائل 

 التواصل االجتااعر. 
عامًا يدعى فراماد  ملميمل  51وقتل مرااق عاره 

محاد جبار، موففًا فر الشرطة كان يمامادر ممقمر 
شرطة نيو ساوث ويلز الجاعة الااضر. وأطلمقمت 
الشرطة النار عليه وقتلته فر موقع الحمادث، ولم  

.  هتكش  عك تفاصيل أ رى فمر شمأن اعمتمقمالم
وذكرت ايئة اإلذاعة األسترالية، أن الصبر أشماد 
بفرااد على موقع فايسبوك ونشر تعليقات تفميمد 

   .بوجوب حرق الشرطة فر النار
وتواجه أستراليا تزايدًا فر أعاال العن  على أيدي 
شباب متشدديك فر الدا ل، بيناا تمحماول ممنمع 
آ ريك مك السفر إلى سورية للقتال فمر صمفمو  
الاتطرفر. ويميكمر  ان مموفم  فمر الشمرطمة 
األسترالية لقر مصمرعمه بمرصماى فمتمى قمرب 
العاصاة فر اجوم وصفه مسمؤول أممنمر بمأنمه 

 "عال إراابر". 
عمامماو ويمدعمى  51وقالت السلطات إن الفمتمر  

 Farhad Jabar"فرااد جبار  ملميمل ممحمامد 
Khalil Mohammad"    اطملممق الممنمار عملممى

الاوف  لدى ماادرته مقر عماملمه فمر ممديمنمة 
كيلومترا غرب سيمدنمر، ثم  واصمل  03باراماتا، 

إطالق النار فر الشوارع الاحيطة إلى أن سمقمط 
فر اشتباك مع الشرطة. ونقلت وكالة الصمحمافمة 

المفمرنسمميممة عممك مسممؤول أمممنممر الممقممول إن 
الفتى"استهد  الاوف  عادا" وأعمرب ممفمو  
الشرطة فر مقاطعة نيو ساوث وييلز،  حيث وقمع 
الهجوم، عك اعتقماده بمأن المهمجموم ذي"طمابمع 

 سياسر ويتعلق باإلرااب".
وأضا  أن الفتى مك أصل كردي عراقر، وممولمود 

فر إيران، ول  يكك معمروفما ممك قمبمل أجمهمز  
 0353الشرطة. ورفعت أستراليا فر أيلول/سبتابر 

مستوى التهديد اإلراابر، وشنت مني ذلك الحيك 
سلسلة مك عاليات مكافمحمة اإلراماب. وقمتملمت 
الشرطة األسترالية الشهر الااضر مراامقما بمعمد 

 طعنه ضابطيك.
الى ايا  حث رئيس الوزراء األسترالمر، ممالمكموم 
تورنبول، األسترالييك على الوحد  وعدم المطمعمك 
فر الاواطنيك الاسلايك، بعد أن أعلنت الشرطة 
أن الفتى، اليي قتل موففا، او مك أصول كرديمة 
عراقية. وقال شهود إن الشمرطمة أردت المفمتمى، 

عاما، بالرصاى قتله موفمفما  51البالغ مك العار 
بإطالق النار عليه مك مسافة قريبة، لدى ماادرتمه 

 مقر شرطة نيو ساوث ويلز.  
وأكدت الشرطة أنها حددت اوية الاسلم،، وامو 
مك  لفية كردية عراقية مولود فمر إيمران، فمر 
وقت أشار مفو  شرطة نيو ساوث ويلز إلمى أن 
الهجوم كان وراءه دوافع سميماسميمة ولمه صملمة 
"باإلرااب". والحقا، قال تورنبول للصحفييمك فمر 
ملبورن "ايا يبدو عاال مك أعاال المعمنم  الميي 
تحركه دوافع سياسية، وليلك فإنه يبدو فر اميه 

 الارحلة أنه عال إراابر". 
وأضا  رئيس الوزراء األسترالر قائال "علينا عمدم 
الطعك أو االنحاء بالالئاة على الجالية اإلسالمميمة 
كلها فر تصرفات نسبة صاير  جدا فر حمقميمقمة 
األمر مك األفراد الاتطرفميمك المييمك يماميملمون 

 للعن .

 

 أغنية السالم  -إعالن من اللجنة الفنية املنظمة للمهرجان الثقايف العراقي 
IraqiCulturalFestival-SongofPeacefrom

AustraliatoMesopotamia 
 أغنية السالم  -تدعو اللجنة الفنية املنظمة للمهرجان الثقايف العراقي 

 عازيف مختلف انواع االالت املوسيقية بتعدد مستوياتهم للمساهمة 
 يف الفرقة املوسيقية للمهرجان. إذ سيقوم الفنان املوسيقي عماد رحيم بقيادة 
هذه الفرقة وتدريب افرادها على أصول العزف الجماعي للموسيقى الشرقية 

 -العراقية حيث ستساهم هذه الفرقة يف إحياء فعاليات املهرجان الثقايف العراقي 
 يف مدينة سيدني. 6102أغنية السالم يف شهر اذار 

 
 وملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ:

 الفنان عماد رحيم )املسؤول املوسيقي للمهرجان( 
 السيد فراس ناجي )مدير فعاليات املهرجان(     

 السيد بشار حنا )املنسق العام لفعاليات مشروع أغنية السالم( 
 

 أغنية السالم،  -املهرجان الثقايف العراقي
 هو محفٌل من تنظيم الصالون الثقايف  يف منتدى الجامعيني العراقي االسرتالي 

 باألشرتاك مع كادر مشروع اغنية السالم 
 املدار من قبل مؤسسة ستارتز وكورال املحبة.

04 6 8 8 6                

04 9 76 2                

 0  2 0 141 

 ناورو تسمح لالجئني منفيني 
 من أسرتاليا بالحركة

 
 بانوراما/متابعة:

فر  طو  مفاجأ ، ساحت حكومة جزير  ناورو لمطمالمبمر 
اللجوء الاوجوديك فر معسكر احمتمجماز أسمتمرالمر عملمى 
أراضيها، بحرية الحركة فوق المجمزيمر  المواقمعمة جمنموب 

 .الاحيط الهادي
ويأتر ذلك فر مسعى لوق  انتقادات أماميمة وجماماعمات 

 .حقوقية لظرو  االحتجاز فر ذلك الاعسكر
إن بداية عالميمة  -فر بيان-وقال وزير العدل ديفد أديانج 

النظر فر طلبات اللجوء دون احتجاز الالجئيك "يوم تاريخر 
لناورو، وتاثل برنامجا أكثر رأفة، واو ما كمان دومما نميمة 

 ."حكومتنا
وأضا  أن أستراليا ستقدم الازيد مك الاساعد  الشرطية 

 ."لاعاونة ناورو فر "األمك واألمان وإنفاذ القانون
وقالت حكومة ناورو إنه سيجري بحث الطلبات التر قدمها 

 .ايا األسبوع -وعددا  ستائة-طالبو اللجوء 
ولطالاا كان موضوع طالبر اللجوء قضية سياسية مثميمر  
للجدل فر أستراليا، رغ  أنها ل  تستقبل مطلقا مسمتموى 
مك الالجئيك كاليي يتدفق حاليا علمى أوروبما فمرارا ممك 

 .االضطرابات فر الشرق األوسط وشاال أفريقيا
وتعهدت الحكومات األسترالية الاتعاقبمة بمامنمع وصمول 
طالبر اللجوء إلى البالد، وار تعيد الزوارق التمر تمحمامل 
الالجئيك إلى إندونيسيا إذا استطاعت، وإن ل  تتاكك مك 
ذلك ترسله  إلى معسكرات احتجاز فر جزير  مانوس فر 

 .بابوا غينيا الجديد  أو فر ناورو
 انتقادات حقوقية

وتنتقد األم  الاتحد  وجااعات حمقموق اإلنسمان بشمد  
الظرو  القاسية فر تلك الاعسكرات، ومك بينها تمقماريمر 

 .عك إساء  معاملة األطفال
وأرجأ محقق تابع لألم  الاتحد  زيار  رساية إلى أستراليما 
الشهر الااضر، مرجعا ذلك لنقص التمعماون ممك جمانمب 

 ."الحكومة وقيود قانونية "غير مقبولة
والشهر الااضر، عّبر رئيس وزراء أستراليا الجديد مالكول  
تورنبول عك قلقه مك الظرو  السائد  فمر ممعمسمكمرات 
الالجئيك، لكنه ل  يبد أي مؤشر على تاميميمر كمبميمر فمر 

 .سياسة بالده، ليا يعد إعالن ناورو اليوم مفاجأ 
 














































































