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 واشنطنـ  سي.ان.ان: مت إخالء مبنى الكابيتول واملباني 
احمليطـــة به لفتـــرة وجيزة أمس األول اثـــر حتليق غير 
مصرح به لطائـــرة صغيرة في منطقـــة يحظر الطيران 
في أجوائها. وجاء في رســـالة عممت على جميع العاملني 
باملبنى ان األمور عادت الى نصابها إثر استئناف االتصال 
الالســـلكي بالطائرة التي كانـــت متوجهة في طريقها الى 

مطار «ريغان» الوطني.

  وأوضحـــت إدارة الطيران ان الطائرة الصغيرة أقلعت 
من «هيلتون هيل» جنوب كاليفورنيا، وفقد االتصال بها 
فيما كانـــت تقترب من املنطقة. وســـارعت قيادة أميركا 
الشمالية للدفاعات اجلوية «نوراد» بإرسال مقاتلتني من 
طراز «افـ  ١٦» من قاعدة اندروز اجلوية مبريالند، غير ان 
الطائرة جنحت في الهبوط دون اعتراضها، وفق الناطقة 

باسم القوة اجلوية. 

 إخالء الكابيتول إثر اختراق طائرة منطقة حظر

 رجحت أن يكون أصغري قتل على يد الموساد

 مصر تكثف إجراءاتها األمنية وتنشر مجندين سريين مسلحين حول الكنائس

 إيران تعلن  إسقاط طائرتي تجسس أجنبيتين في الخليج
 عواصم ـ وكاالت: أعلن قائد القوات اجلوية التابعة 
للحرس الثــــوري االيراني العميد علي حاجي زادة أن 
القوات املسلحة االيرانية متكنت امس من إسقاط طائرتي 

جتسس غربيتني في اخلليج.
  وقال زادة فــــي تصريح له امس بهذا الصدد نقلته 
وكالة أنباء «فارس» االيرانية ان القوات املسلحة االيرانية 
سبق لها أن أسقطت عددا كبيرا من طائرات التجسس 
الغربية املتطورة للغاية خالل عدة اعتداءات محدودة 

على أراضينا.
  وأضاف «القوى الكبرى سببت لنا متاعب ومصاعب 
ومشاكل مختلفة لكي حتقق أهدافها، إال أنها أخفقت في 
ذلك، وكرد فعل من جانبا قمنا باالعتماد على قدراتنا 

الذاتية وصنعنا عدد كبير من طائرات التجسس املتقدمة 
وبلغنا مرحلة االكتفاء الذاتي من االسلحة التي نحتاجها»، 

ولم يشر الى جنسية الطائرتني.
  ولفت إلى ما تردد حتى اآلن عن ان اجليش اإلسرائيلي 
ال يقهر، وقال متسائال «هل استطاع هذا اجليش الصمود 
أمام حزب اهللا في لبنان؟ يزعمون أن إيران تقف وراءه 
فهل قوة إيران العسكرية ميكن قياسها بالقوة األميركية؟ 
فهذا ان دل على شــــيء فإمنا يدل على صمودنا منذ ٣ 

عقود».
  وتابع «لقد وقفت القوى الكبرى إلى جانب العراق 
إال أنهــــا عجزت عن احلفاظ على متر واحد احتلته من 
أراضينا وها هي تبذل ما لديها من جهود بعد مرور ٣ 

عقود إال أنها لن تســــتطيع أن تفعل شيئا وقد توصل 
األميركيون إلى هذه احلقيقة».

  الى ذلك، ذكرت وكالة انباء «فارس» امس ان نائبا 
ايرانيا بارزا حض تركيا على الكشــــف عن «اخلاطفني 
الصهاينة» لنائب وزير الدفاع االيراني السابق علي رضا 

اصغري الذي اختفى في اسطنبول في ٢٠٠٦.
  ورجح رئيس جلنة األمن القومي مبجلس الشورى 
اإلسالمي عالء الدين بروجردي أن يكون املساعد السابق 
لوزير الدفاع علي رضا اصغري الذي خطف في تركيا 
عام ٢٠٠٦ قتل أثناء حتقيق جهاز املوساد اإلسرائيلي 

معه.
  ونقلت وكالة األنباء اإليرانية (فارس) عن بروجردي 

قولــــه للصحافيني على هامش جلســــة عقدها مجلس 
الشورى االسالمي امس ان خطف أصغري في تركيا أمر 
مؤكد وال لبس فيه، موضحا انه يتوقع ضلوع القاعدة 
العســــكرية األميركية في اجنرليك بخطفه وتسليمه 

إلسرائيل.
  وقال انه من املرجح جدا أن يكون اصغري قتل على 

يد املوساد اإلسرائيلي أثناء التحقيق معه.
  وأوضح ان «إعالن صحيفة صهيونية معروفة نبأ 
استشــــهاد اصغري ال يبقي مجاال لتنصل املسؤولني 
الصهاينة من حتمل مسؤولية هذا العمل الشنيع ويجب 

عليهم حتمل املسؤولية التامة عن هذا العمل».
  ولدى اجابته عن ســــؤال حول ادعاء إســــرائيل أن 

اصغري فر من الســــجن، قال ان «هذا االدعاء ال أساس 
لــــه من الصحة أبدا إضافة إلــــى أن اعالن نبأ انتحاره 
يعتبر عمال مضلال، لكــــن إذا كان األمر وقع حتما فإن 
نواب الشــــعب مبجلس الشورى االسالمي واحلكومة 

سيتابعون القضية».
  وردا على ســــؤال عما تتوقعه إيران من تركيا ازاء 
خطف اصغري، قال املسؤول اإليراني ان «ما تريده طهران 
من أنقره هو تعاملها مثل اإلمارات ازاء الصهاينة ونشر 

اسماء االرهابيني الذين يعملون لصالح املوساد».
  وشدد على أهمية الكشف عن أسماء الذين شاركوا 
في خطف مساعد وزير الدفاع االيراني االسبق من تركيا 

لكي يتسنى فضح هذه اجلرمية. 

 تنظيم موال لـ «القاعدة» يتبنى االعتداء ومشيعون يحتجزون مسؤولين لبرهة

(رويترز)  أقباط غاضبون يحتجون خارج كاتدرائية العباسية لدى خروج شيخ االزهر ومفتي اجلمهورية ووزير االوقاف أمس         (أ.ڤ.پ)   .. ومصاب لدى تلقيه العالج في مستشفى االسكندرية        

  الطيـب يطلق «بيـت العائلة املصريـة» لألزهر 
والكنيسـة: أعلن اإلمام د.أحمد الطيب شيخ 
األزهر عن إطالق مشـــروع بيـــت العائلة 
املصريـــة «جلنة مـــن األزهر والكنيســـة 
في مصر» وتضم علماء الدين اإلســـالمي 
واملســـيحي والعقالء من اجلانبني لتكون 
صوتا واحدا لألزهر والكنيسة وتركز على 
سماحة اإلسالم واملســـيحية وتعمل على 
إزالة أي أسباب مفتعلة لالحتقان والتوتر 

من الطرفني.
  وقـــال د.الطيب ـ في مؤمتـــر صحافي 
عقده مبقر مشـــيخة األزهر أمس ـ ان هذه 
اللجنة التي من املقرر بدء العمل بإجراءاتها 
التنفيذية خالل أسبوعني ستناقش كل ما 
يتعلق باملسلمني واملسيحيني وأي أسباب 
للتوتر وتقترح احللول املناسبة لها وترفعها 
إلى أولي األمر للتعامل معها ووضع احللول 

املناسبة لها.
  وأضاف ان هذه اللجنة ستزيل أي أسباب 
لالحتقان والتوتر التي يتلقفها املتربصون 
مبصر إلثارة الفتنة الطائفية الغريبة على 
املجتمـــع املصري منذ قـــدمي الزمن، حيث 
لم تشـــهد مصر منذ زمن بعيـــد أي فتنة 

طائفية.
  وأكد شـــيخ األزهر أنه مت التشاور مع 
الكنيسة املصرية إلطالق هذا املشروع، وأنه 
ســـيكون مبثابة صوت لألزهر والكنيسة 
وسيلتقي املختصني من اجلانبني أسبوعيا 

لبحث أي قضايا تتعلق باجلانبني.
   حركة السياحة في األقصر لم تتأثر: أكد ثروت 
عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية باألقصر 
أن حركة السياحة طبيعية في األقصر ولم تتأثر 

بتفجير كنيسة القديسني باإلسكندرية.
ــي ان األقصر مزدحمة وتعاني    وقال عجم
ــكلة عدم وجود أماكن للسياح بعد أن  من مش
جتاوزت نسبة اإلشغال ١٠٠، وأن آثار احلادث 

لم تظهر بعد على األقصر.
  وأضاف: «ال اعتقد انها ستظهر ألن احلوادث 
من هذا النوع أصبح سمة العالم وليست باجلديدة 

ــر حادث الدير  ــتؤثر كما اث وال اعتقد انها س
البحري من قبل في تسعينيات القرن املاضي، 
حيث عانت األقصر من آثار جسيمة وتوقفت 
السياحة لسنوات وباع معظم العاملني بالسياحة 

أمتعتهم املنزلية».
   عمرو خالد يصف منّفذ الهجوم بـ «شيطان وعدو 
هللا»: أدان الداعية اإلســـالمي املصري عمرو 
خالد، احلادث الذي وقع أمام كنيسة القديسني 
باإلســـكندرية، ووصف املسؤول عنه بأنه 
«شيطان وعدو هللا وال ميت لإلسالم بصلة»، 
داعيا املصريني وخاصة الشباب إلى جتنب 

الفتنة.
  وقال خالد في بيان: «أدين هذا االعتداء الذي 
حدث أمام مقر كنيسة القديسني باإلسكندرية 
والذي راح ضحيته ٢١ وأصاب ما يقرب من 
٨٠ مصريا، بني مسيحيني ومسلمني، ونؤكد 
أن هذا االعتداء ال ميت لإلسالم بصلة وأن 
اإلســـالم بريء من مثل هذه األفعال بل إن 

كل األديان بريئة منها متاما».
  وأضاف الداعية املصري: «املعروف ان كل 
من حرض أو يحرض على مثل هذه احلوادث 
إمنا هو شيطان يريد أن يؤجج الفتنة وإراقة 
الدماء وهو بذلك عدو هللا ورسوله»، مستشهدا 
بآيات قرآنيـــة وأحاديث نبوية حتّرم قتل 

األنفس أو اإلفساد في األرض.
   «الدعوة السـلفية» باإلسـكندرية تدين: أدانت 
جماعة «الدعوة السلفية» في اإلسكندرية مبصر 
التفجير الذي استهدف كنيسة «القديسني» في 

منطقة سيدي بشر.
  واعتبرت اجلماعة في بيان رسمي هو األول 
ــر على البالد  من نوعه ان احلادث «مفتاح ش
والعباد» ويعود باملفاسد على املجتمع كله ويفتح 
الباب التهام املسلمني واإلسالم نفسه مبا هو 

براء منه.
  قالت الدعوة السلفية «ان املنهج اإلسالمي 
الذي تتبناه والقائم على الدعوة إلى اهللا باحلكمة 
واملوعظة احلسنة يرفض هذه األساليب التي 
ــدون مبصرنا  ــط أهداف من ال يري تخدم فق

خيرا».

 االعتداء  من أجواء 

 محادثة ودية بين تشاڤيز وكلينتون على هامش التنصيب

 روسيف تتسلم رئاسة البرازيل دامعة: 
  حرب بال هوادة على العنف والفقر

 برازيليا ـ أ.ف.پ ـ د.ب.أ: أدت  
الرئيسة اجلديدة للبرازيل ديلما 
السابق  الرئيس  روسيف تلميذة 
لويس اغناسيو لوال داسيلفا، اليمني 
الرئيس رقم  الدستورية لتصبح 
٤٠ للبرازيل وأول ســــيدة تتسلم 

هذا املنصب.
الذي  التنصيب    وفي خطــــاب 
حضره عدد من الرؤساء ورؤساء 
احلكومات واملســــؤولني، تعهدت 
روسيف، مبحاربة العنف في بالدها 
التي ستستضيف كاس العالم في 
القــــدم عــــام ٢٠١٤ واأللعاب  كرة 

االوملبية عام ٢٠١٦.
  ووعدت أمــــام البرملان «بحرب 
بال هــــوادة ضد اجلرمية املنظمة» 
و«بوجود الدولة في املناطق األكثر 

تضررا» من اجلرمية واالجتار باملخدرات.
  وأشــــارت الى ان العمليات التي نفذتها الشرطة في اآلونة االخيرة 
ضد جتار املخدرات في ريو دي جانيرو متثل منوذجا لسياستها خالل 
املرحلة املقبلة. وقالت الرئيســــة اجلديــــدة ان «والية ريو دي جانيرو 
أظهــــرت مدى أهمية العمل املنســــق لقوات األمن بهدف حل» مشــــكلة 
العنف. كما تعهدت روســــيف ببذل كل جهــــد ممكن للتغلب على الفقر 
املدقع، وقالت: «سيكون أشرس قتال حلكومتي هو اقتالع الفقر املدقع 

وخلق فرص للجميع».
  وبكت روسيف خالل خطابها الذي استغرق ٤٥ دقيقة عندما تذكرت 
ماضيها كعضوة ميليشــــيا يسارية ورفقاءها الراحلني في احلرب ضد 

حكم الدكتاتورية في البرازيل في الفترة بني ١٩٦٤ و١٩٨٥.

  وتابعــــت قائلة: «لقد كرســــت 
البرازيل.. لقد  كل حياتي لقضية 
ضحيت بشــــبابي من أجل احللم 

بدولة نزيهة ودميوقراطية».
انها قاومت أســــوأ    وأوضحت 
احملن التي ابتلي بها كل من جترأ 
على محاربة االستبداد كما اعترفت 

روسيف مبكانتها في التاريخ.
  من جهته، ودع الرئيس البرازيلي 
املنتهيــــة واليته، وقد بــــدا عليه 
التأثر، مواطنيه أمس األول وهو 
يسلم زمام القيادة.  الى ذلك وعلى 
هامش التنصيب وبعد أيام قليلة 
على تصاعد التوتر اثر تبادل طرد 
البلدين،  ورفض استقبال سفراء 
دار بني الرئيس الڤنزويلي هوغو 
تشاڤيز ووزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون محادثة ودية خالل مراسم تنصيب الرئيسة البرازيلية 
ديلما روسيف في برازيليا أمس األول. وقال مسؤول برازيلي كان موجودا 
في املكان طالبا عدم كشــــف اسمه «لقد حتادثا مبتسمني لنحو ٥ دقائق 

على األقل. بدا األمر محادثة اجتماعية كان كالهما خاللها مبتسما».
  وقد أكد تشــــاڤيز للتلفزيون احلكومي الڤنزويلي احلادثة قائال ان 
«السيدة كلينتون وزيرة اخلارجية االميركية جاءت مبتسمة ومرتاحة 

وكذلك كنت شخصيا، تبادلنا التهاني وحتدثنا عن بضعة امور».
  وأضاف «كانت حلظات لطيفة وانتهزنا الفرصة لنتحدث عن أمرين 

او ٣ أمور».
  وقد بادر الرئيس الڤنزويلي مبد يده ملصافحة كلينتون التي صافحته، 

وقد حتدثا بضع دقائق قبل ان يتوجها لتهنئة روسيف رسميا. 

ـ وكاالت: فيمـــا تواصل   عواصـــم 
الســـلطات املصريـــة حتقيقاتها حول 
مالبسات الهجوم على كنيسة القديسني 
في االسكندرية مع الدقائق األولى من 
العام اجلديد، أشارت صحيفة «الشرق 
األوســـط» الى انه ترددت أنباء داخل 
الكنيســـة أن الكنيســـة حصلت على 
نسخة من بيان لتنظيم ما يسمى «مركز 
املجاهدين» التابع لتنظيم القاعدة، يعلن 
التفجيرات، بينما  فيه مسؤوليته عن 
بثت مواقع الكترونية محســـوبة على 
«القاعدة» البيـــان. وجاء نصه ما يلي 
«اما بعد إلى الغرب الصليبي.. السالم 
على من اتبع الهدى امـــا بعد فإننا لم 
ننس فعلكم الشنيع في الكنانة مصر 
وخطفكم للمسلمات اللواتي أبني إال أن 
يتخلصوا من وهم ما تسمونه نصرانية 
وعليه أتوجه بندائي هذا إلى نفســـي 
وإلى كل مسلم غيور على عرض اخواته 
بتفجير دور الكنائس أثناء االحتفال بعيد 
الكريسماس أي في الوقت التي تكون 

فيه الكنائـــس مكتظة». إال ان مراقبني 
البيان  وخبراء إسالميني شـــككوا في 
جلهة صياغته وطريقة بثه واملنظمات 
التي قامـــت ببثه خاصة منظمة اقباط 
الواليات املتحدة. واعتبر املراقبون أن 
البيان امنا بهدف بث املزيد من التوتر 

بني املسلمني واملسيحيني.
  في غضون ذلك، فرضت أجهزة األمن 
املصرية في القاهرة ومحافظات أخرى 
إجراءات أمنية مشددة لتأمني الكنائس 
وأعدت مئات الكمائن على مداخل ومخارج 

احملافظات.
  وقالت مصادر أمنية مســـؤولة إن 
اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، 
أصدر تعليمات بفرض حراسات إضافية 
الكنائس  من مجندين ســـريني خارج 
وتزويدهـــم باألســـلحة للتصدي ألي 
هجوم، حسبما ذكر موقع «إيجي نيوز» 

اإللكتروني.
  وأضاف املوقع أن كنائس عني شمس 
وشبرا مصر والقليوبية شهدت إجراءات 

أمنية مشددة واصطفت سيارات الشرطة 
وعلـــى متنها مئات اجلنود حولها ومت 
منع جميع السيارات من االنتظار حول 

الكنائس أو التوقف بالقرب منها.
  كما شـــهدت محافظة اإلسماعيلية 
شمال مصر إجراءات مشددة على جميع 
الطرق واجلسور فيما شهدت كنائس 
أســـوان جنوب البالد إجراءات مماثلة 
وانتشرت قوات األمن بكثافة ومنعت 

وقوف السيارات أمام الكنائس.
  وكثفت أجهزة األمن في األقصر وقنا 
وبني سويف تواجدها حول الكنائس 
واألديرة واملناطق السياحية واألثرية 

واحتجزت مئات املشتبه بهم.
  كما بدأت الســـلطات األمنية مبطار 
القاهرة وعدد من املطارات األخرى اتخاذ 
إجراءات مشددة ومراجعة ألسماء جميع 
القادمني إلـــى البالد في اآلونة األخيرة 
الركاب  وشـــددت من إجراءات فحص 

واألمتعة إلكترونيا.
  وكانت وسائل إعالم محلية حتدثت 

مساء امس األول أن تعليمات عليا وجهت 
للمسؤولني بتجنب املشاركة في جنازة 
وعزاء الضحايا في االسكندرية حتسبا 
لردود الفعل من األقباط الغاضبني من 
الهجوم. لكن املصادر أكدت ان عددا من 
املسؤولني أصروا على املشاركة بينهم 
محافظ االســـكندرية ووزير االسكان 
وصفوت الشـــريف وعـــدد من قيادات 
احلزب الوطني. ونقلت الوســـائل، أن 
عددا من هؤالء املسؤولني تعرض للسب 
والشتم من املشاركني ومحاوالت لالعتداء 
بالضرب لدى محاولتهم اخلروج. وأشارت 
املصادر الى ان آالف املشاركني في جنازة 
الضحايا قاموا مبا يشبه احتجاز هؤالء 
املسؤولني داخل الكنيسة، الى أن تدخل 
رجال الدين في تهدئة الغاضبني وأعادوا 
املسؤولني الى داخل الكنيسة الى حني 
تفرق جموع املشيعني. وأكدت املصادر 
ان أحد هؤالء املسؤولني تعرض إلعياء 
شديد وإغماء بسبب التجمهر ومحاوالت 

االعتداء عليه. 

 ديلما روسيف تذرف الدموع لدى تسلمها رئاسة البرازيل أمس    (أ.پ) 

 ماذا يعني تصاعد وتيرة العنف في نيجيريا؟
 رويترز: يعد انفجار قنبلة 
ابوجا  النيجيرية  العاصمة  في 
في ليلة رأس السنة مما أسفر 
عن مقتل أربعة أشخاص على 
ــوم ضمن  ــدث هج ــل أح األق
سلسلة هجمات مثيرة للتوتر 
قبل االنتخابات في اكبر دولة 

منتجة للنفط في افريقيا.
  وفيما يلي إجابات عن بعض األسئلة حول 

االضطرابات وما قد تعنيه:
  ماذا حدث حتى اآلن؟

ــدأت أحدث موجة من أعمال العنف في    ب
نيجيريا عشية عيد امليالد بتفجيرات في وسط 
نيجيريا أنحي بالالئمة عنها على جماعة بوكو 
حرام املتشددة، الى جانب إلقاء قنابل حارقة 
وإطالق رصاص على كنائس في شمال البالد 

الذي يغلب على سكانه املسلمون.
  وتعتقد السلطات أن جماعة بوكو حرام 

هي املسؤولة عن كل هذه احلوادث.
  وأنحى الرئيس جودالك جوناثان بالالئمة 
على اجلماعة في تفجير أبوجا على الرغم من 
ــؤوليتها عنه بعد. ونفذت  أنها لم تعلن مس
جماعة متشددة من دلتا النيجر املنتجة للنفط 
ــفر عن  تفجيرا في أبوجا في اكتوبر مما أس

مقتل عشرة على األقل.
  وإجمالي عدد القتلى من جراء الهجمات 
ــتباكات بني املسيحيني واملسلمني في  واالش
مدينة جوس بوسط البالد والتي وقعت بعد 

التفجيرات يتجاوز اآلن ٩٠ شخصا.
  وألقت الشرطة القبض على اكثر من ٩٠ 
يشتبه في انتمائهم جلماعة بوكو حرام فيما 

يتصل بالهجمات.

  وفي حادث غير متصل فيما يبدو انفجرت 
قنابل في جتمع سياسي حاشد في دلتا النيجر 

األسبوع املاضي. ولم يصب أحد بسوء.
  ماذا وراء الهجمات؟

  تريد جماعة بوكو حرام تطبيق الشريعة 
اإلسالمية في أنحاء نيجيريا اكبر دولة افريقية 
من حيث عدد السكان وهي مقسمة بالتساوي 

تقريبا بني املسيحيني واملسلمني.
  ومعنى اسم بوكو حرام بلغة الهوسا التي 
يتحدثها سكان شمال نيجيريا (التعليم الغربي 
آثم) وهي تتخذ من حركة طالبان في أفغانستان 

امنوذجا لها.
  وهي ليس لها جدول أعمال واضح لتحقيق 
ــوى مهاجمة من تعتبرهم كفارا،  أهدافها س
ــي في مدينة  ــت بانتفاضة العام املاض وقام
مايدوجوري بشمال البالد، وقتل نحو ٨٠٠ 

شخص في اشتباكات مع قوات األمن.
ــالد فرصة ألي جماعة    ويعتبر عيد املي
إسالمية متشددة حملاولة تنفيذ هجمات حتدث 

اكبر اثر.
  وقال بعض املسؤولني ايضا إنهم يشتبهون 
في أن الهجمات ذات دوافع سياسية تهدف الى 
إحلاق أضرار مبصداقية جوناثان قبل انتخابات 
الرئاسة والبرملان واحلكومات احمللية وحكام 

األقاليم املقرر إجراؤها في أبريل.
ــا النيجر يرتبط فيما    والتفجير في دلت
يبدو باالضطرابات في الشمال ويبدو اكثر 
ارتباطا بالصراع احملتدم على املناصب احمللية 

املربحة.
  ما األثر السياسي املنتظر لالضطرابات؟

ــلبية    من املؤكد أن ألعمال العنف آثارا س
على جوناثان الذي يصوره معارضوه على أنه 

ضعيف فيما يتعلق باملسائل األمنية.
  لكن من غير املرجح أن تكون عامال حاسما 
في االنتخابات التمهيدية للحزب احلاكم حني 
يواجه جوناثان منافسه عتيقو أبوبكر، واألهم 
ــاومات السياسية واملبالغ التي  ستكون املس

ستدفع لالعبني املؤثرين على صنع القرار.
ــف تعقيدا نتيجة اخلالفات    ويزداد املوق
بشأن ما اذا كان جلوناثان احلق في خوض 

االنتخابات.
ــا من الشمال    وقد خلف جوناثان رئيس
توفي اثناء وجوده في احلكم ويجادل البعض 
ــح من  داخل احلزب بأنه يجب خوض مرش
الشمال مثل ابوبكر مبوجب اتفاق غير رسمي 
ــني كل واليتني  ــلطة بني املنطقت لتداول الس

رئاسيتني.
  ونظرا الى أن أصول جوناثان ترجع الى 
دلتا النيجر فإنه قد يكون عرضة للهجمات 
من املتشددين من هناك او أي زيادة كبيرة 
في زعزعة االستقرار باملنطقة التي كبح فيها 

وقف إطالق النار جماح حركة التمرد.
  واعتادت نيجيريا موجات أعمال العنف 
احمللية التي ميكن أن يلقى فيها اآلالف حتفهم 
لكن اذا استمرت أعمال العنف وإراقة الدماء 
والفوضى وانتشرت على نطاق واسع فإنها قد 
تؤدي الى إثارة اجليش الذي حكم نيجيريا في 

معظم فترة استقاللها التي تبلغ ٥٠ عاما.
  ماذا سيكون أثرها على إنتاج النفط؟

  لن يكون للعنف في الشمال أثر على إنتاج 
نيجيريا من اخلام الذي يتجاوز ٢٫٢ مليون 
برميل في اليوم. وتبعد املناطق املنتجة للنفط 
في دلتا النيجر مئات الكيلومترات وال يوجد 

بها عدد كبير من املسلمني. 
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