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104 Kingsgrove Road, Belmore • Ph.: 9718 8555

family environment

cafe • bar

Giorgio’s is located in the heart of Belmore with plenty of parking, 
personal friendly service, relaxed and happy mood, 

and most importantly its delicious home-style recipes.

 will cater for birthdays, 

corporate functions, 

christenings 

and your next event. 

Μια γυναίκα προσπάθησε να αρπάξει ένα μωρό 
από τα χέρια της νεαρής μητέρας του, σε ένα 
εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με την 

αστυνομία η 20χρονη κατευθυνόταν με τα πόδια προς 
το αυτοκίνητό της που βρισκόταν στο πάρκινγκ του 
εμπορικού κέντρου. Ενώ κρατούσε στην αγκαλιά της 
το μωρό, με την βοήθεια ειδικού πορτ μπεμπέ που είχε 
περάσει στον ώμο της, η  μητέρα βρέθηκε αντιμέτω-
πη με μια νεαρή που προσπάθησε να αρπάξει το παιδί 
από τα χέρια της. 

Η δράστης τελικά δεν τα κατάφερε και διέφυγε τρέ-
χοντας από τον χώρο του πάρκινγκ. Η μητέρα και το 
παιδί υπέστησαν μικροτραύματα, ενώ η αστυνομία συ-
νεχίζει τις έρευνες για την εντόπιση και σύλληψη της 
γυναίκας που προσπάθησε να αρπάξει το μωρό.

Eνας Γάλλος που συνδέεται με 
την αλ Κάιντα συνελήφθη στο 
Πακιστάν, κοντά στα σύνορα με 

το Ιράν, ανακοίνωσαν στρατιωτικές 
πηγές. Ο Νααμέν Μεζίς συνελήφθη 
από τις τοπικές υπηρεσίες πληροφο-
ριών και θεωρείται στενός συνεργά-
της του Γιούνις αλ Μαουριτάνι, ανώ-
τατου αξιωματούχου της αλ Κάιντα, 
ο οποίος σχεδίαζε επιθέσεις σε ση-
μαντικούς οικονομικούς στόχους και 
της Αυστραλίας, και ο οποίος είχε 
συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο στο Πακιστάν.

Ο Μεζίς πιστεύεται ότι διατηρεί 
σχέσεις με άλλες οργανώσεις που 
έχουν έδρα την Ευρώπη και πληρο-
φορίες των μέσων ενημέρωσης κά-
νουν λόγο για πιθανή συμμετοχή του 
στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 
2001.  «Πρόκειται για έναν Γάλλο 
αλγερινής καταγωγής, με επιβεβαιω-
μένες σχέσεις με την αλ Κάιντα. Εί-
ναι ένας γνωστός μαχητής του ιερού 
πολέμου (τζιχάντ) που εδώ και χρό-
νια κινούνταν στη ζώνη Πακιστάν-
Αφγανιστάν-Ιράν», δήλωσε από το 
Παρίσι ειδικός που ασχολείται με 
την υπόθεση. 

Ο Οσάμα μπιν Λάντεν είχε αναθέ-
σει προσωπικά στο αλ Μαουριτάνι 
τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον 
«σημαντικών οικονομικών στόχων 

στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην 
Αυστραλία», είχαν ανακοινώσει οι 
πακιστανικές αρχές μετά τη σύλληψή 
του στο Μπαλουτσιστάν.

Μια Αυστραλή από το Περθ της Δυτικής Αυστραλί-
ας, δολοφονήθηκε προχθές στην Ταϊλάνδη από 
έναν τσαντάκια που της επιτέθηκε ενώ επέβαινε 

σε μοτοσυκλέτα.  Η άτυχη γυναίκα, το όνομα της οποί-
ας δεν δόθηκε ακόμη στη δημοσιότητα, βρισκόταν σε 
τουριστικό νησί της Ταϊλάνδης με εννέα άλλους ταξι-
διωτικούς πράκτορες του Περθ. Την ώρα που δέχθηκε 
την επίθεση, περπατούσε μόνη σε δρόμο του νησιού. 
Όταν αντιστάθηκε, ο τσαντάκιας την μαχαίρωσε θανά-
σιμα στην καρδιά.

Απόπειρα αρπαγής βρέφους 
από την μητέρα του 

Δολοφονία Αυστραλής 
στην Ταϊλάνδη

ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΙΔΝΕΪ ΠΙΘΑΝΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 
ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνελήφθη συνεργάτης τρομοκράτη 
που σχεδίαζε επίθεση και στην Αυστραλία

Ο Νααμέν Μεζίς


