
Zητείται
κυρία για καθάρισμα σπιτιού 

μία μέρα την εβδομάδα, στην περιοχή του Windsor. 
Εάν δεν έχει μέσο μεταφοράς το συζητάμε.

Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ καλέστε τον Jim στο 0452 388 381
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Σε τροχιά σύγκρουσης έχουν 
µπει για τα καλά το Σουδάν 
και το Νότιο Σουδάν καθώς 

οι ένοπλες δυνάµεις των δύο 
χωρών έχουν έρθει σε ένοπλη 
αντιπαράθεση µε αφορµή τη δι-
αφιλονικούµενη πετρελαιοφόρα 
περιοχή στην κοινή τους µεθό-
ριο. Εν τω µεταξύ, η διπλωµατική 
και στρατιωτική κινητικότητα συ-
νεχίζεται και για τις δύο πλευρές.

Το Κοινοβούλιο του Σουδάν 
αποφάσισε την Τετάρτη να ανα-
στείλει τις συνοµιλίες µε το Νότιο 
Σουδάν και να ανακαλέσει την 
αντιπροσωπεία που µετείχε στις 
διαπραγµατεύσεις στην Αντίς 
Αµπέµπα, ανέφερε ο επίσηµος 
ραδιοσταθµός. Επιπλέον ανα-
φέρθηκε ότι η κυβέρνηση έδωσε 
εντολή για γενική κινητοποίηση 
του στρατού, χωρίς ωστόσο να 
διευκρινίσει κάτι περισσότερο. 

Από την πλευρά του ο πρόε-
δρος του κοινοβουλίου του Νο-
τίου Σουδάν, Τζέιµς Ουάνι Ίγκα, 
δήλωσε ότι ο πληθυσµός της 
χώρας του θα πρέπει να είναι 
έτοιµος να αµυνθεί αν το Σου-
δάν πράγµατι επιζητεί τον πόλε-
µο και κάλεσε τους βουλευτές να 
προβούν στην κινητοποίησή του. 
Αιτία των συγκρούσεων είναι η 
περιοχή Χέγκλιγκ που βρίσκεται 
πάνω στη µεθόριο των δύο χω-
ρών. Το Χαρτούµ ελέγχει µεγάλο 
κοίτασµα πετρελαίου που θεωρεί 
(και είναι) ζωτικό για την οικο-
νοµία του. Κατηγορεί δε τις δυ-
νάµεις του Νοτίου Σουδάν ότι οι 
δυνάµεις του εισέβαλαν 70 χιλιό-
µετρα στην σουδανική επικρά-
τεια. Το Νότιο Σουδάν απάντησε 
ότι ο στρατός του αντέδρασε σε 
αυτοάµυνα, αφού δέχθηκε επίθε-
ση από τις σουδανικές δυνάµεις 

από το Χέγκλιγκ. Επικρατεί πά-
ντως σύγχυση για το ποιος επιτέ-
θηκε πρώτος και µε ποιο σκοπό.

Η ζώνη του Χέγκλιγκ κατα-
κτήθηκε για σύντοµο χρονικό 
διάστηµα στις 26 Μαρτίου από 
Νοτιοσουδανούς αντάρτες που 
είχαν την υποστήριξη και τακτι-
κού στρατού, σε απάντηση υποτί-
θεται για την είσοδο Σουδανικών 
στρατευµάτων στο έδαφος του 
Νότου, για να αντεπιτεθούν ξανά 
οι Σουδανοί και να ανακτήσουν 
τον έλεγχο µετά από ένα 24ωρο 
σκληρών µαχών. Τώρα φαίνεται 
πως η Τζούµπα απάντησε µε νέα 
εισβολή.

Το Σουδάν είναι ισχυρότερο 
στρατιωτικά από το νεότευκτο 
Νότιο Σουδάν αν και σε αυτή τη 
σύγκρουση δεν είχε εξαρχής την 
υποστήριξη της ∆ύσης ούτε και 
της Αφρικανικής Ένωσης.

Ο πρώτος πρόεδρος της Αλγερίας, Αχµέντ 
Μπεν Μπελά, πέθανε την Τετάρτη σε ηλι-
κία 96 ετών. Ο Μπελά ανέλαβε µετά τον αι-

µατηρό πόλεµο για την ανεξαρτησία της Αλγερίας 
από τη γαλλική κατοχή. Γεννήθηκε το 1916 στη 
δυτική Αλγερία, κοντά στα σύνορα µε το Μαρόκο, 
και, µετά την ενηλικίωση του, κατατάχτηκε εθε-
λοντικά στο γαλλικό στρατό. Με την κήρυξη του 
Β’ παγκοσµίου πολέµου κατατάχτηκε και πάλι και 
συµµετείχε σε επιχειρήσεις του.
Μεταπολεµικά, µετά το 1950, αναµείχτηκε ενερ-

γά στον αντιαποικιακό αγώνα ιδρύοντας οργάνω-
ση ενώ φυλακίστηκε για χρόνια από τους Γάλ-
λους. Αµέσως µετά την ανεξαρτησία της Αλγερίας 
το 1962, εκλέχτηκε στην προεδρία το 1963, θέση 
που διατήρησε ως το 1965 όταν ανατράπηκε µε 
πραξικόπηµα από τον υπουργό Άµυνας Χουάρι 
Μπουµεντιέν.
Τέθηκε υπό κράτηση µέχρι το 1980 ενώ αργό-

τερα, για δέκα χρόνια έζησε εξόριστος στην Ελβε-
τία και επέστρεψε στην πατρίδα του στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990. Από το 2007 ήταν πρόεδρος 
της Επιτροπής Σοφών της Αφρικανικής Ένωσης.

Στα πρόθυρα του πολέµου
Σουδάν και Νότιο Σουδάν

Πέθανε ο πρώτος πρόεδρος 
της Αλγερίας

ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Σπουδάζοντας και δουλεύοντας 
στην Αυστραλία

Αν εσύ, ένας φίλος σου ή κάποιο οικογενειακό σας μέλος 
επιθυμεί να απολαύσει την ζωή στην Αυστραλία ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ & 
ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ (φοιτητική βίζα) μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Το κολέγιο Queen Anne English College  
στην Αυστραλία προσφέρει:

1) Aγγλικά για αρχάριους και προχωρημένου επιπέδου.
2) IELTS προετοιμασία για διάρκεια 24 εβδομάδες.

3) Αγγλικά για ακαδημαϊκούς λόγους.

Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  
Μετά την ολοκλήρωση των αγγλικών στο QAEC μπορείτε να 

συνεχίσετε τις σπουδές σας στις εξής ειδικότητες: Λογιστικά, 
Κομμωτική, Μάρκετινγκ, Τουριστικές Επιχειρήσεις κια πολλά άλλα.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΒIΖΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΩ
Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  

ΔΕΝ χρειάζεται να γνώριζετε αγγλικά, βοηθάμε και στη διαμονή σας. 
Δεν υπάρχουν επιπλοκές για έγκριση φοιτητικής βίζας  

σε Έλληνες υπήκοους για Αυστραλία.

ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΩΡΑ  
ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ!

Please contact Queen Anne English College on:
Contact Numbers: (02) 9707 4840 

Email: info@qaec.nsw.edu.au 
Address: Level 1, 196 Stacey Street, Bankstown NSW 2199

Queen Anne English CollegeQueen Anne English College
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219 • Mob 0407 182 938
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.

SEDANS • HΑTCHES • WAGONS • SUV • VANS etc 14
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Ο Μπεν Μπελά το 2008. 


