
فرادیـد6 پنج شنبه  14 تیر 1397  شماره 4783 

نیوزیلن�د: ی��ک ناظ��ر اع��ام کرد ک��ه دولت 
نیوزلند برای چندین س��ال از کشورهای حوزه جنوب 
پاس��یفیک جاسوس��ی و اطاعات به دست آمده را به 
آمریکا و س��ایر متحدان ارسال می کرده است. در این 
گزارش که توسط ش��ریل گوین، بازرس کل امنیت و 
اطاعات منتشر ش��د، آمده که اداره ارتباطات امنیت 
دول��ت نیوزلند داده ه��ای جمع��ی را از ماهواره های 
کش��ورهای حوزه جنوب پاس��یفیک و بین سال های 

۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ جمع آوری می کرد.

ژاپن: دو مقام ژاپنی به خبرگزاری رویترز گفته اند 
یک ناو بالگردبر عظیم این کشور در دریای چین جنوبی 
و اقیانوس آرام حضور خواهد داشت. این ناو دویست و 
۴۸ مت��ری که می تواند چندین بالگرد را همزمان برای 
عملیات آماده کند، در کش��ورهای جنوبی آسیا مانند 

اندوزی و سریانکا توقف خواهد کرد.

بحری�ن: آیت اهلل عیس��ی قاس��م، رهب��ر معنوی 
ش��یعیان بحرین تحت عمل آندوس��کوپی معده قرار 
گرف��ت و معاینه ه��ای پزش��کی نش��ان می دهند که 
شکس��تگی اس��تخوان خاصره مانع از حرکت او شده 
است. پیشتر مرکز حقوق بشر بحرین اعام کرده بود، 
آیت اهلل عیس��ی قاسم درپی نامس��اعد شدن وضعیت 

جسمانی اش به بیمارستان منتقل شد. 

مصر: دادگاه جنایی قاهره ن��ام ۲۴۱ نفر را به اتهام 
عضویت در گروه تروریس��تی »والیت س��یناء« و ارتکاب 
عملیات های تروریس��تی اعم از قتل در اس��تان ش��مال 
س��یناء، به مدت پنج سال در فهرست تروریسم قرار داد. 
گروه »والیت سیناء« یا همان »أنصار بیت المقدس« که 
اواخر ۲۰۱۴ با داعش بیعت کرده بود، در آوریل ۲۰۱۵ در 

فهرست گروه های تروریستی قرار گرفت.

ذرهبین

ترامپ در رویای اشغال ونزوئال 
 درحالی ک��ه جلس��ه ای در "دفتر بیضی" )کاخ س��فید( در م��اه اوت درباره 
تحریم های ونزوئا رو به اتمام بود، پرزیدنت دونالد ترامپ به دستیاران ارشدش 
رو کرد و از آن ها س��ؤال ناراحت کننده ای پرسید: با یک ونزوئای به سرعت رو 
به نابودی که امنیت منطقه را تهدید می کند، چرا آمریکا نمی تواند به س��ادگی 

این کشور پرتنش را اشغال کند؟
به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، این پیشنهاد افرادی نظیر رکس تیلرسون، 
وزیر امورخارجه آمریکا و اچ آر مکمس��تر، مش��اور امنیت ملی آمریکا را که در آن جلسه 
حضور داشتند و حاال دیگر در دولت آمریکا سمتی ندارند شگفت زده کرد. در مکالمه ای 
که حدود ۵ دقیقه به درازا کش��ید، مکمس��تر و سایرین به نوبت به ترامپ توضیح دادند 
مداخله نظامی چطور می تواند تأثیری زیانبار داشته باشد و حمایِت دشوار کسب شده از 

تنبیه نیکوالس مادورو - رئیس جمهور ونزوئا - را در آمریکای التین تهدید کند.

سرخط
تمام اختیارات اردوغان 

 بنا به فرمان حکم حکومتی جدید ترکیه به شماره ۴۷۷، اختیارات نخست وزیر 
و هیئت  وزیران به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور منتقل شد.

بنابراین پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترکیه در ۸ جوالی، سیستم 
جدید ریاست جمهوری ترکیه جایگزین سیستم پارلمانی و نخست وزیری خواهد 
شد که نقطه عطفی در تاریخ جمهوریت ترکیه است. بنعالی ییلدیریم که با تغییر 
نظام سیاسی ترکیه به ریاست جمهوری در واقع آخرین نخست وزیر این کشور است، 
دیدارهای آخرش را در این س��مت با "اسماعیل قهرمان"، رئیس پارلمان و خلوصی آکار، 

رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار کرد. 
ییلدیریم پیش از حضور در پست نخست وزیری در سال ۲۰۱6 به عنوان وزیر حمل و نقل 
مشغول به کار بود. الزم به ذکر است اردوغان، یک روز پس از اینکه کابینه جدید خود را 

اعام می کند، دهم ژوئیه به قبرس ترک نشین و سپس به جمهوری آذربایجان می رود.

چالش
مجوز نتانیاهو برای هتاکی به مسجداالقصی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر دستور داد تا به اعضای کنیست این 
رژیم اجازه تعرض به مسجداالقصی داده شود.

بنیامین نتانیاهو درپیامی به رئیس کنیست عنوان کرد که اعضای کنیست اجازه 
دارند که به مس��جداالقصی وارد ش��وند. نتانیاهو گفته که وزرای رژیم صهیونیستی 
هم می توانند به مس��جداالقصی تعرض کنند. همچنین تعدادی از بلدوزر نظامی رژیم 

صهیونیستی تحت پوشش هواپیماهای جاسوسی وارد محور شرقی قدس اشغالی شدند.
از س��وی دیگر مقامات اسرائیل در طول ماه ژوئن به دلیل نارضایتی شهرک نشینان 
موجود در بخش اشغال ش��ده اطراف مسجد ابراهیمی، ۴۵ بار مانع از پخش اذان در این 
مسجد شدند. الزم به ذکر است در ادامه سرکوب فلسطینی ها شمار مجروحان تظاهرات 
مس��المت آمیز در مرزهای ش��رق غزه به ۱۳۴ نفر رس��ید که اکثر آنه��ا به ضرب گلوله 

نظامیان صهیونیست مجروح یا در اثر استنشاق گازهای سمی مسموم شده اند.

مقاومت

یقایی ویاهای آفر ر
علی تتماج

 

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه در س��فری دوره ای 
راهی آفریقا شده است. وی در کنار سفر به موریتانی و حضور 
در نشست کشورهای آفریقایی به نیجریه نیز سفر داشته و مراکز 
فرهنگی فرانس��ه در این کشور را افتتاح و بر توسعه مناسبات 

اقتصادی و سیاسی میان دو کشور تاکید کرده است. 
حال این س��وال مطرح می شود که هدف ماکرون از این 

سفر چیس��ت و تا چه میزان فرانسه می تواند حال مشکات 
این قاره باش��د؟ در باب اهداف س��فر ماکرون به فرانسه چند 
نکته قابل توجه است. نخست آنکه فرانسه نیز مانند بسیاری 
از کش��ورهای اروپایی و آمریکا با مش��کات داخلی بویژه در 
حوزه اقتصادی مواجه اس��ت به گونه ای که هر روز این کشور 

شاهد اعتراض ها و اعتصاب های خیابانی است.
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه از وعده های اصل��ی انتخاباتی 
ماک��رون را مقابله با بحران اقتصادی تش��کیل می داد. با توجه 
ب��ه ظرفیت های باالی قاره آفریقا در ح��وزه اقتصادی می توان 
گفت از اهداف س��فر ماکرون را بهره گیری از این شرایط برای 
کمک به اقتصاد فرانسه دانست. دوم آنکه این روزها قاره اروپا با 
بحران پناه جویان مواجه است که بخشی از آنها برای کشورهای 

آفریقایی هستند. فرانسه به دلیل نزدیکی به مدیترانه از مقاصد 
اصلی این پناه جویان اس��ت که نتیجه آن بحران های داخلی و 
البته چالش هایی در اتحادیه اروپا بوده که هم بر جایگاه فرانسه 
در میان اتحادیه تاثیرگذار بوده و هم روابط این کش��ور با سایر 

کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است.
 اکنون این مس��ئله مطرح اس��ت که ماکرون با حضور در 
نشست اتحادیه آفریقا به دنبال بررسی پرونده پناه جویان است 
تا ش��اید از میزان پناهندگان کاسته و کشورهای آفریقایی را 
ب��ه اجرای طرح های فرانس��ه و اروپا متقاعد س��ازد. حال این 
س��وال مطرح می شود که س��فر ماکرون می تواند دستاوردی 
برای آفریقا بحران زده و البته اروپای گرفتار بحران پناه جویان 
به همراه داش��ته باش��د یا خیر؟ پاس��خ به این پرس��ش را در 

سابقه رفتاری فرانسه در آفریقا می توان جست وجو کرد. سابقه 
فرانس��ه در گذشته و حال نش��ان می دهد که این کشور صرفا 
ی��ک هدف را دنبال کرده و آن رس��یدن به منافع اقتصادی و 
س��لطه گرایانه است که نتیجه آن نیز کشتار گسترده مردم در 

بسیاری از کشورهای آفریقایی است. 
بر این اساس اکنون نیز حضور فرانسه در آفریقا دستاوردی 
برای این کش��ورها نخواهد داش��ت چراکه یکی از ریش��ه های 
بحران پناه جویان رفتارهای بحران ساز فرانسه در آفریقا و غرب 
آسیاست. لذا راهکار مقابله با بحران پناه جویان نیز در مجازات 
فرانس��ه به عنوان یکی از محورهای اصلی این بحران می تواند 
باش��د که برای امنیت و ثبات آفریقا و هم برای اهداف اتحادیه 
اروپا می تواند دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته باشد. 

یادداشت

ت دوم
نوب

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
يك مرحله اى شماره 97/3 

امورقراردادها شرکت آب وفاضالب روستايي استان

شركت آب وفاضالب روستايى استان كهگيلويه و بويراحمد به آدرس ياسوج- خيابان ابن سينا 11- تلفن 33245035-074 شناسه ملى 10861933214 

كد اقتصادى 411133633449  و كد پستى 7591961138 درنظر دارد بر اساس قانون برگزارى مناقصات پروژه هاى زير را طبق مشخصات فنى و برآورد پيوست با 

شرايط عمومى و اختصاصى از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكار واجد صالحيت كه داراى كارت رتبه بندى معتبر در رشته آب پايه 5 و باالتر، ثبت 

درسامانه ساجار و داراى گواهى صالحيت ايمنى كار از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى باشد واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا 

ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ، مناقصه گران درصورت عدم عضويت 

قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

1) مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 9 صبح مورخ 97/4/16 تا ساعت 19 مورخ 97/4/21 .

 2) آخرين مهلت زمانى ارائه پيشنهادها : ساعت 14 مورخ 97/5/2 .

3) زمان بازگشايى پاكتها : ساعت 9 صبح مورخ 97/5/3 .

4) مدت اعتبار پيشنهادها : 90روز از تاريخ آخرين مهلت ارائه پيشنهاد .

5) بازگشايى پاكتهاى مناقصه با هرتعداد شركت كننده صورت مى گيرد .

6) هزينه درج آگهى و اصالحات احتمالى و همچنين هزينه ى انتشار در سايت ستاد به عهده برنده مناقصه مى باشد.

7) به پيشنهادهاى فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتراز ميزان مقرر ، چك شخصى و نظايرآن و پيشنهاداتى 

كه بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بصورت ضمانتنامه معتبر بانكى مى باشد.

9)متقاضيان شركت در مناقصه كه در حال حاضر با شركت قرارداد دارند وتا آخرين روز مهلت تحويل پيشنهادها پيمان منعقده را تحويل موقت ننمايند حق 

شركت در مناقصه را ندارند.

10) ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

11) اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 27313131

دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/4/14 تاريخ انتشار نوبت اول  : 97/4/13     

شرکت آب وفاضالب روستايي
 استان کهگيلويه و بويراحمد 

شهرستان موضوع مناقصهرديف
محل اجرا

محل
تامين اعتبار

مبلغ برآورد 
اوليه(ريال)

مبلغ تضمين معتبر 
شركت در فرآيند 
ارجاع كار  (ريال)

مدت اجرا

1

پروژه آبرسانى سرتاوه (شامل تهيه و اجراى لوله 
پلى اتيلن PE80PN10 به قطرهاى 20  ميليمتر(پلى 
پروپيلن)  به طول 160 متر/ 63 ميليمتر  به طول 214 

متر  / 75 ميليمتر  به طول 1787 متر /انشعاب به 
قطر 20ميليمتر 20 عدد – تهيه و اجراى لوله فوالدى 

گالوانيزه3 اينچ به طول 2630 متر–مخزن 50 متر 
مكعبى بتن مسلح- احداث حوضچه هاى شيرآالت و ...) 

طبق برآورد ومشخصات فنى

چرام

اعتبارات ملى پيوست قانون با 
شماره طرح 1503003006 در 

قالب اسناد خزانه اسالمى و اوراق 
5ماه5233207466262000000سررسيد دو سال

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي به شماره 26-97(ط15) 
شركت توزيع نيروي برق

 استان كردستان
( سهامي خاص )

موضوع مناقصه: احداث 0,5 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي نفوذي ديرمولي 
احداث 1,225 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي مسير پيروه موچش 

 احداث 4,706 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي ارتباطي فيدر اميرآباد و پنيران (جهت ايمان طيور) شهرستان كامياران بصورت كليد در دست
 مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

تاريخ خريد اسناد: 97/4/14 لغايت ساعت 10 مورخ 97/4/20
تاريخ تحويل اسناد: حداكثرساعت 10 مورخ  97/4/30 

تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب:  ساعت 11 مورخ 97/4/30
تاريخ بازگشايي پاكات ج: ساعت 10 مورخ 97/4/31

نوع تضمين: صرفاً به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 2175094207009  نزد بانك ملي مركزي  بنام  تمركز وجوه سپرده 
شركت توزيع برق استان كردستان  
مبلغ تضمين:  107/000/000  ريال 

محل خريد اسناد: شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir از تاريخ 97/4/14 لغايت ساعت 10 مورخ  97/4/20 قابل 
دانلود مي باشد.

محل تحويل پاكات الف: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
آدرس به  توزيع  شركت  سايت  در  نياز  مورد  كاالهاي  كليه  جهت  مناقصه)  برگزاري  (بدون  متوسط  خريدهاي  به  مربوط  هاي   استعالم 

 www.kurdelectric.com درج مي گردد
ارائه كد كاربري ثبت نام در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.

هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه ميباشد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.
  براي كسب اطالعات بيشتر به سايت توانير  (WWW.tavanir.org.ir) شركت توزيع برق (www.kurdelectric.com) يا سايت پايگاه ملي 

مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن هاي     9-33283601– 087 داخلي 2054 تماس حاصل فرماييد.
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ت اول
نوب

ویژه گروه فرادید  در واکن��ش به کش��تار مردم گ�زارش 
بی گناه در یک مراسم عروسی توسط سعودی، ستاد 
تبلیغ��ات جنگ ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن 
تصاوی��ری از عملیات های نظام��ی یگان پهپاد های 

یمنی منتشر کرد.
س��تاد تبلیغات جن��گ ارت��ش و کمیته های 
مردمی یمن برای نخس��تین بار تصاویری از یکی از 
عملیات های نظامی یگان پهپادهای یمنی منتش��ر 
کرد. ای��ن عملیات نظامی را پهپاده��ای »راصد و 
قاصف« انجام دادند. این عملیات ویژه، مدتی پیش 
انجام شده و خبرش اعام شده بود. این عملیات در 
چارچوب حمات به مواضع متجاوزان در س��واحل 

غربی انجام شده بود.
حس��ین فایع گزارشگر المس��یره در گزارشی 
گفت: این تصاویر برای نخستین بار پخش می شود 
و ی��گان پهپادها ب��ا دقت آن را انجام داده اس��ت. 
پهپادهای »راصد« در این تصاویر بر فراز آس��مان 
س��واحل غربی یمن در حال پرواز دیده می ش��وند 

و تح��رکات دش��منان را ب��ر روی زمین براس��اس 
گزارش های میدانی رصد می کنند. طولی نمی کشد 
که گروه شناسایی وابسته به نیروی هوایی تصاویری 
از دو ساختمان را شناسایی می کند که ده ها نفر در 
این دو س��اختمان حضور دارند و در اطراف این دو 
ساختمان نیز بیش از ۳۰ دستگاه خودروی زرهی و 
نظامی مزدوران وابسته به متجاوزان دیده می شوند. 
هدف مشخص شده است و اطاعات به هواپیماهای 

تهاجمی قاصف فرستاده می شوند. 
چن��د دقیقه بیش��تر طول نمی کش��د تا اینکه 
پهپاد عاصف بر فراز هدف شناس��ایی شده می رسد. 
همچنانکه دوربین پهپاد به تصویر کشیده است، این 
پهپاد هفت بمب دقیق و حساب شده بر روی هدف 

پرتاب می کند و س��پس به سامت به پایگاهش باز 
می گردد. تصاویری که س��تاد تبلیغات جنگ ارتش 
و کمیته های مردمی یمن برای نخس��تین بار از این 
حمله منتشر کرد، نشان از توانایی های باالی نیروی 
هوای یمن اس��ت اگرچه تفاوت بین آنچه یمنی ها 
و دش��من دارد قابل قیاس نیس��ت ام��ا تصاویر نیز 
حرف های زیادی درباره توانایی در رصد و پیگیری 

پهپادهای یمنی برای گفتن دارد. 
دشمن ادعا می کند چشمان رزمندگان یمنی 
از شناس��ایی تحرکاتش ناتوان است و هیچ چیزی 
از حمات نیروی هوایی آن در امان نیست. درست 
اس��ت که پهپادهای یمنی تع��داد زیادی حمات 
دقی��ق انجام داده اند اما این بار، تصاویر گویاس��ت 

و پیام های متعددی دارد به خصوص آنکه د شمن 
عادت کرده اس��ت آس��مان در انحصارش باشد اما 

االن نبردها به آسمان نیز منتقل شده است.
در همین حال در واکنش به جنایات سعودی 

مدیر یک موسس��ه امدادی مردم نهاد با اش��اره به 
وضعیت اسفبار مردم یمن گفت که اوضاع نابسامان 
در شرایطی که ۲۰ میلیون نفر به کمک فوری نیاز 
دارند، امدادرس��انی در این کشور را دشوار می کند. 
»سوزانه کروگر« مدیر موسسه مردم نهاد حمایت از 
کودکان، اعام ک��رد در یمن هیچ  چیز از حمات 

)نظامی( در امان نیست. 
کروکر گفت که »برای هیچ کسی اهمیت ندارد 
ک��ه در آنجا چه اتفاقی می افت��د و همه همین طور 
هس��تند«. کروگر در توضیح این سخن خود گفت: 
»دالیل زیادی وجود دارد. یکی از مهم ترین آن، این 
اس��ت که هیچ موج پناهجویانی وجود ندارد که به 
غربی ها ارتباط داش��ته باشد. مردم به راحتی از این 
کشور خارج نمی ش��وند، به همین دلیل شرایط در 
یمن به وضعیتی کاما غیرقابل تصور تبدیل ش��ده 
است«. در همین حال وزارت خارجه و بهداشت یمن 
از شیوه برخورد سازمان ملل و نهادهای بین المللی با 
جنایات ائتاف سعودی و تازه ترین آن بمباران یک 

مراسم عروسی در استان صعده انتقاد کردند.

یمنی ها انتقام خون شهدای تجاوز سعودی به مجلس عروسی را می گیرند

پاسخ پهپاد ی به جنایات صنعا

پلیس، فرانسه را به آشوب کشید
بار دیگر پلیس فرانس��ه بحران آفرین ش��د چنانکه کشته  ش��دن راننده  جوان پس از اینکه هدف گلوله پلیس قرار ق�اره ثروتمند

گرفت، موجی از اعتراضات را در شهر نانت فرانسه به دنبال داشت.
پس از اینکه فردی به صورت اش��تباهی هدف گلوله پلیس فرانس��ه قرار 
گرفت و کشته شد، موجی از ناآرامی ها شهر »نانت« فرانسه را فرا گرفت. یک 
راننده جوان به فرمان ایست پلیس توجهی نکرد، و پلیس به سمت خودروی 
وی شلیک کرد که به علت برخورد گلوله به گردن راننده به مرگ این جوان 

۲۲ ساله را به دنبال داشت.
منابع محلی فرانسه زمان دقیق این حادثه را ساعت ۸:۳۰ بعدازظهر روز 
سه ش��نبه به وقت محلی اعام کرده اند. خبر کشته شدن راننده به سرعت در 
شهر پخش شد و ناآرامی های فراوانی را در این شهر به دنبال داشت به طوری 
که ش��مار بیشتری از نیروهای پلیس به محل اعزام شدند. تظاهرات کنندگان 
با پرتاب کوکتل  مولوتوف به سمت پلیس حمله کردند و پلیس هم با استفاده 
از گاز اشک آور به مقابله با آنها پرداخت. در ادامه ناآرامی ها خودروها به آتش 

کشیده شدند و فروشگاه ها هدف حمله قرار گرفتند.
ای��ن وضعیت بحرانی در حالی فرانس��ه را در بر گرفته ک��ه امانوئل ماکرون،  
رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر خود به نیجریه ابتدا به دیدار محمدو بوهاری،  
رئیس جمهور این کشور رفته و پس از آن به منظور یک رخداد بی سابقه در بازدید 
از یک باش��گاه ش��بانه مشهور در این کشور به ش��هر الگوس رفت. اقدام امانوئل 
ماکرون در بازدید از این باش��گاه ش��بانه به نام "معبد آفریقای جدید" بخشی از 
جدیدترین تاش او برای برقراری روابط نزدیک تر با آفریقای انگلیسی زبان است.

این مکان به س��بب اینکه یکی از چهره های افس��انه ای یک سبک خاص 
موسیقی موسوم به "آفروبیت" به نام "فا کوتی" در این مکان فعالیت داشته 
ش��هرت خاصی پیدا کرده اس��ت. ماکرون ابتدا به موریتانی س��فر کرده تا در 
نشس��ت اتحادیه آفریقا ش��رکت کند و پس از ش��رکت در این نشس��ت عازم 
ش��هر ابوجا ش��د. او به هنگام ورود به این ش��هر با اس��تقبال جوفری اونیاما، 
وزی��ر امور خارجه نیجریه قرار گرفت و پس از آن با کاروانی از خودروها عازم 
اقامتگاه بوهاری در حاش��یه پایتخت ش��د. این بانکدار س��ابق ۴۰ ساله که به 
زبان انگلیس��ی مسلط است در اوایل دهه ۲۰۰۰ به عنوان کارآموز در سفارت 

فرانسه در این شهر فعالیت داشته است.


