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Ο 
νέος αρχηγός της οργάνωσης 
Ισλαμικό Κράτος, ο οποί-
ος διαδέχθηκε τον Αμπού 
Μπακρ αλ Μπαγκντάντι μετά 

τον θάνατό του σε μια αμερικανική 
επιχείρηση, είναι ένας «τελείως άγνω-
στος», δήλωσε την Τετάρτη ένας υψη-
λόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.
Η οργάνωση ανακοίνωσε την περασμέ-
νη εβδομάδα ότι ο διάδοχος του Μπα-
γκντάντι είναι ο Αμπού Ιμπραήμ αλ Χα-
σέμι αλ Κουράσι, απειλώντας τις ΗΠΑ 
με αντίποινα για τον θάνατο του ηγέτη 

του, στα τέλη Οκτωβρίου στη Συρία.
Κατόπιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε, σε ένα 
tweet, ότι η Ουάσιγκτον γνωρίζει 
«ακριβώς ποιος είναι».
Όμως, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξι-
ωματούχο, ο οποίος μίλησε την Τετάρ-
τη σε δημοσιογράφους υπό καθεστώς 
ανωνυμίας, η ανάλυση των κοινωνι-
κών δικτύων δείχνει ότι ακόμα και οι 
υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους 
δεν γνωρίζουν πολλά για τον νέο επι-
κεφαλής της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

«Θα λέγαμε ότι αυτός ο άνδρας είναι 
ένας τελείως άγνωστος» σημείωσε.
«Από τα λίγα που ξέρουμε για εκείνον, 
δεν έχουμε εντυπωσιαστεί. Και είτε 
βρίσκεται στο Ιράκ είτε στη Συρία, πι-
στεύουμε ότι δεν θα βρίσκεται για πολύ 
ακόμα σε αυτόν τον κόσμο» προειδο-
ποίησε.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν θέ-
λησε να πει περισσότερα, ιδίως εάν ο 
Αμπού Ιμπραήμ αλ Χασέμι αλ Κουράσι 
είχε κρατηθεί, όπως ο προκάτοχός του, 
από τις αμερικανικές δυνάμεις.
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"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 
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Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.
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Το γραφείο µας εργάζεται µε συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστηµένους πελάτες µας.
Σας εξυπηρετούµε όλη την ηµέρα, όλη την εβδοµάδα, σε όλη την µητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.
Η 20ετής πείρα µας στο χώρο, µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε για τους πελάτες µας τις καλύτερες 

λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι 
ασφαλής και οικονοµικά συµφέρουσα.  
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Ερντογάν: Εμείς πιάσαμε ακόμα και μια σύζυγο του 
αλ Μπαγκντάντι αλλά δεν το διατυμπανίζουμε
Τη συλληψη μίας από τις συζύγους του 
Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, ανα-
κοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μία εβδομάδα και 
πλέον μετά τον θάνατο του πρώην ηγέ-
τη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σε 
επιδρομή των ειδικών δυνάμεων των 
ΗΠΑ και μία ημέρα μετά την ανακοίνω-
ση ότι τουρκικές δυνάμεις συνέλαβαν 
την αδερφή του θανόντος ηγέτη του ΙΚ 
σε κοντέινερ στη συριακή μεθόριο. 
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν πως ο 

Μπαγκντάντι αυτοκτόνησε σε μια σή-
ραγγα. Άρχισαν μια επικοινωνιακή εκ-
στρατεία για αυτό», είπε ο Ερντογάν.
«Αλλά, εγώ το ανακοινώνω αυτό για 
πρώτη φορά: αιχμαλωτίσαμε τη σύζυ-
γό του και δεν κάναμε φασαρία όπως 
αυτοί. Παρομοίως, αιχμαλωτίσαμε την 
αδελφή του και τον γαμπρό του στη Συ-
ρία», είπε σε μια ομιλία στο Πανεπιστή-
μιο της Άγκυρας. Ωστόσο, ο Τουρκος 
πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για 
την επιχείρηση ή την ταυτότητα της γυ-

ναίκας που συνελήφθη.  
Δύο από τις συζύγους του Μπαγκντά-
ντι σκοτώθηκαν επίσης στο σημείο της 
επιδρομής που πραγματοποιήθηκε τον 
περασμένο μήνα.
Η ομάδα ανακοίνωσε τον διορισμό ενός 
διαδόχου του Μπαγκντάντι, του Αμπού 
Ιμπραήμ αλ-Χασέμι αλ-Κουράισι. Υψη-
λόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δή-
λωσε την περασμένη εβδομάδα πως η 
Ουάσινγκτον διερευνά την προέλευση 
του νέου ηγέτη. 

«Τελείως άγνωστος» ο νέος ηγέτης του Ισλαμικού 
Κράτους, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Στις 13 Νοεμβρίου  
η συνάντηση Τραμπ 
- Ερντογάν  
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν θα μεταβεί την ερ-
χόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες για να συναντηθεί με τον 
Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντό-
ναλντ Τραμπ, με τον οποίο συνο-
μίλησε τηλεφωνικά σήμερα, όπως 
ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.
Εν μέσω του τεταμένου κλίματος στις 
σχέσεις των δύο χωρών, Τραμπ και 
Ερντογάν «επαναβεβαίωσαν ότι θα 
συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την 
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου, κατόπιν 
πρόσκλησης του προέδρου Τραμπ», 
ανέφερε η Άγκυρα. Σύμφωνα με το 
πρακτορείο Anadolu, στην τηλεφω-
νική επικοινωνία τους συζήτησαν 
επίσης «διμερή θέματα και τις περι-
φερειακές εξελίξεις».
Την μετάβαση του Τούρκου προέ-
δρου στην Ουάσινγκτον επιβεβαί-
ωσε αμέσως μετά και ο Αμερικανός 
πρόεδρος Τραμπ. Ο Ερντογάν είχε 
απειλήσει ότι θα ακύρωνε το ταξίδι 
αυτό λόγω της έντασης στις σχέσεις 
της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον, με 
αφορμή την κατάσταση στη Συρία 
και την αναγνώριση της γενοκτονί-
ας των Αρμενίων από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.


