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هددت حركة طالب���ان احلكومة الهولندية اجلديدة التي تتمتع 
بدعم حزب »احلرية« اليميني املتطرف )بي في في( بزعامة غيرت 
فيلدرز، من »هجوم« محتمل بحال »صعدت« في سياستها املعادية 

لإلسالم، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة فولكسكرنت أس.
التهديد جاء على لسان املتحدث باسم طالبان، ذبيح اهلل مجاهد، 
في تصريحات للصحيفة الهولندية الصادرة أمس قائال: »إذا نفذت 
هولندا سياسته )فيلدرز( املعادية لإلسالم فمن املؤكد أنها ستصبح 

هدفا لهجمة من قبل جماعة مجاهدة«.
وأكد املتحدث باسم طالبان انه في حال جنح فيلدرز في »التالعب« 
بالبرملان الهولندي بغية إقرار قوانني جديدة معادية لإلسالم، »فلن 
يكون هناك أدنى ش���ك في ان مسلمني من بلدان اخرى سيقومون 

بتحركات لنصرة إخوتهم املسلمني وأخواتهم املسلمات«.
وقال مجاهد »اننا حذرون جدا في عالقاتنا مع هولندا«، خاصة 

انه »البلد األول الذي قرر وقف احتالل بلدنا«.

طالبان تهدد هولندا بهجمات حال رضوخ الحكومة لسياسات فيلدرز المعادية لإلسالم

عواصم � يو.بي.آي: قال املرشد األعلى للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية علي خامنئي لدى استقباله 
رئيس الوزراء العراق���ي املنتهية واليته نوري 
مالك���ي في طهران أمس ان املصالح السياس���ية 
لبعض القوى تكمن في خلق عدم استقرار أمني 

في العراق.
وذكرت وسائل إعالم إيرانية ان خامنئي تطرق 
خالل لقائه املالكي في طهران الى األوضاع األمنية 

في العراق قائال انها أفضل من السابق.
وأضاف انه بالرغم »من االس���تقرار النسبي 
فإن االنفالت األمني ال يزال موجودا بالعراق وأن 
جزءا من هذا االنفالت ن���اجت عن الضغوط التي 
متارس���ها بعض القوى الت���ي ترى ان مصاحلها 
السياسية تكمن في انعدام األمن بالعراق«. لكنه 

لم يسم هذه القوى.
ووصف خامنئي العراق بأنه »بلد ش���قيق«، 
مشيرا الى التأخير في تشكيل احلكومة العراقية 
اجلديدة داعيا إلى »تش���كيل احلكومة اجلديدة 
وإرساء األمن املستدمي من املواضيع املهمة وامللحة 
للعراق وذلك الن اعمار وبناء هذا البلد وإيصال 
شعبه الى مكانته املنشودة رهن بتحقيق هذين 

التطلعني«.
وتأتي زيارة املالكي إلى طهران بعد زيارة عّمان 

ودمشق وقبل زيارته املرتقبة ملصر.
وفي سياق احلكومة املتعثرة منذ سبعة   
أشهر أيضا، أعلنت قائمة »العراقية« التي يتزعمها 
رئيس الوزراء األسبق إياد عالوي أمس، دعمها 

رسميا لترشيح القيادي في املجلس األعلى اإلسالمي 
عادل عبدامله���دي ملنصب رئيس الوزراء، مؤكدة 
أن هذا اإلعالن سيمهد لتشكيل حكومة الشراكة 

الوطنية.
وقال املتحدث باسم القائمة حيدر املال لوكالة 
كردس���تان العراق لألنباء )آكانيوز( ان »قائمة 
العراقية أعلنت عن موقفها بدعم ترش���يح نائب 
رئيس اجلمهورية عادل عبداملهدي ملنصب رئاسة 

الوزراء«.
وأوضح املال أن »العراقية ستعطي أصواتها 
ملرش���ح املجلس األعلى وفق برنامج سياسي مت 
االتفاق عليه في وقت سابق«، الفتا إلى أن العراقية 

ستسعى لتأسيس تكتل سياسي واسع.
وكانت »العراقية« قد بادرت فور تسمية املالكي 
مرشحا عن التحالف الوطني املؤلف من ائتالفي 
دولة القانون والوطني، إلى تكثيف حواراتها مع 
املجلس األعلى اإلس���المي بزعامة عمار احلكيم 

وحزب الفضيلة وائتالف الكتل الكردستانية.
وكان التحالف الوطني قد سمى املالكي مرشحا 
عن التحالف الوطني بعد حصوله على دعم التيار 
الصدري )40 مقعدا(، في اجتماع عقد بداية الشهر 
اجلاري بغياب املجلس األعلى وحزب الفضيلة. 
ووفق السيناريوهات املطروحة بعد توجه العراقية 
لدعم ترشيح عبداملهدي لرئاسة احلكومة املقبلة 
يبدو أن ائتالف الكتل الكردستانية الذي ميلك الكرد 
57 مقعدا سيلعب الدور احلاسم في ترجيح كفة 

اجلهة التي ستكلف بتشكيل احلكومة املقبلة.

 واش���نطن � أ.ف.پ: بعد قرابة السنتني على 
توليه مقاليد احلكم في البيت األبيض، أقر الرئيس 
األميركي باراك أوباما بارتكاب أخطاء تكتيكية لكنه 
قال انه غير نادم على اي مما قام به منذ 2008. 

واعترف اول رئيس اسود ألميركا في مقابلة 
أجرتها معه صحيفة نيويورك تاميز قبل 15 يوما 
من انتخابات الكونغرس النصفية التي ستكون 
مبثابة اس���تفتاء على إدارته، اعترف بأنه خالل 
األشهر العشرين األولى من واليته لم يركز بشكل 
كاف على األرجح على العالقات العامة التي تشكل 
عنصرا مهما من عناصر احلياة السياس���ية في 

الواليات املتحدة.
وقال عارضا حصيلة الول سنتني إلدارته »نظرا 
الى كمية األمور التي كنا نواجهها، قضينا وقتنا 
على األرجح نحاول ان نحكم بالش���كل الصحيح 
أكثر مما قضيناه نحاول القيام بالعالقات العامة 

الصحيحة«.
 وقابلت الصحيفة ايضا عددا من مستشاري 
الرئيس فسألتهم عن سبل تزخيم رئاسة اوباما 
في وقت تشير التوقعات الى حتقيق اجلمهوريني 
مكاسب مهمة على صعيد املقاعد في الكونغرس في 
االنتخابات املقررة في الثاني من نوفمبر املقبل.

 وسيحرص اوباما في إدارة ما بعد االنتخابات 
التي يطلق عليها مستشاروه اسم »اوباما 2.0« على 
مراعاة القواعد السارية في واشنطن بشكل اكبر 

حتى ال حتجب املعارضة اجلمهورية اجنازاته.
  لكن أوباما الذي تس���لم مهامه وسط حربني 
وفي ظل أزمة مالية غير مس���بوقة منذ الكس���اد 

الكبير، اعتبر ان حصيلة إدارته مشرفة.
 وقال »لدي قائمة مبا وعدنا بالقيام به، وقد 
أجنزنا على األرجح 70% من األمور التي حتدثنا 

عنها خالل احلملة«.

واشنطن � يو.بي.آي: يطلع الرئيس األميركي 
ب���اراك اوباما في حلقة خاصة من برنامج »ميث 
باستر« وتعني »القضاء على األساطير« الذي تبثه 
قناة »دس���كفوري« العلمية ليتحدى األسطورة 
القدمية حول استخدام العالم اليوناني أرخميدس 
انعكاس أشعة الشمس على املرايا إلحراق الغزاة 

الرومان.
وذكرت شبكة »سي أن أن« ان أوباما سيعلن عن 
مشاركته في البرنامج خالل استضافته معرضا 
للعلوم في البيت األبيض يكرم الفائزين مبسابقات 
علمية وتكنولوجية وهندسية ورياضية في البالد. 

حيث يسعى أوباما من خالل ظهوره في البرنامج 
إلى التشديد على أهمية العلم والتعليم في الواليات 

املتحدة.
وتعتبر إطاللة أوباما في البرنامج فريدة من 
نوعها بعدما كان أطل في وقت سابق في برنامج 
»ذا فيو« باإلضافة إلى جتمع نظمته ش���بكة »أم 

تي في«.
ويلقى برنامج »حوقم« رواجا واس���عا لدى 
املشاهدين وخاصة الشبان وهو يحقق في أساطير 
قدمية واعتقادات س���ائدة ويس���عى إلى إثباتها 

باألساليب العلمية.

»العراقية« تعلن دعمها لترشح عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء

خامنئي استقبل المالكي: مصالح بعض 
القوى في خلق عدم استقرار العراق

أوباما يقر بأخطاء تكتيكية وغير نادم

.. ويتحدى أرخميدس في برنامج تلفزيوني

)أ.ف.پ( خبير متفجرات القاعدة في اليمن يحتج بعد احلكم عليه باإلعدام في صنعاء أمس  

اليمن يغير إستراتيجية حربه ضد التنظيم ويذهب إلى أوكاره

»القاعدة« تعزز استخدام اإلنجليزية و»تستورد« الناشطين بدل »تصديرهم«
عواصم � أ.ف.پ � كونا: يعمد 
إعالم تنظي���م القاعدة الى زيادة 
استخدامه اللغة اإلجنليزية بشكل 
متزايد عبر ش���بكة االنترنت في 
محاول���ة لتجني���د عناصر جدد 
من غير العرب، ما يعكس رغبة 
التنظيم في »استيراد« الناشطني 

بدل »تصديرهم«.
وبعد ان أصدر العدد األول من 
مجلت���ه االلكترونية اإلجنليزية 
»انس���باير« قبل 4 أش���هر، نشر 
»تنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة 

العرب« العدد الثاني منها.
وفيم���ا تضمن الع���دد األول 
تضمن مقاالت حول كيفية صناعة 
قنبلة في املنزل، وحول مستلزمات 
»اجلهاد« م���ن الناحية العملية، 
تضمن العدد الثاني الذي صدر قبل 
أسبوعني تقريبا خططا ودعوات 
لتنفيذ هجمات فردية على جتمعات 
بش���رية في الدول الغربية منها 
استخدام سيارات ضخمة رباعية 
الدفع يتم تزويدها بألواح معدنية 

حادة كالسكاكني.
من جهته، قال فيليب س���يب 
األس���تاذ في جامعة كاليفورنيا 
الذي شارك في وضع  اجلنوبية 
العاملي واإلعالم  كتاب »اإلرهاب 
الى  التنظيم حتول  ان  اجلديد«، 

»مؤسسة إعالمية«.
وقال في هذا السياق »آن األوان 
لنتوقف عن اعتبار القاعدة منظمة 
إرهابية تستخدم اإلعالم، ولننظر 
إليها على انها مؤسس���ة إعالمية 

كبير وتوعد باالنتقام لس���قوط 
الضحايا املدنيني وكسب تعاطفا 
من قب���ل بعض القيادات القبلية 

والشباب في تلك املناطق.
القاعدة  واس���تطاع تنظي���م 
التمركز ف���ي عدد م���ن املناطق 
والسيطرة عليها وإعالنها واليات 
تابعة له كوالية )لودر( ووالية 

)زجنبار( وغيرهما.
تلك اإلعالنات جعلت السلطات 
اليمني���ة تنف���ذ حم���الت أمنية 
وعسكرية واسعة حيث خاضت 
القاعدة  حربا مع اعضاء تنظيم 
في مديريت���ي )لودر( في )ابني( 
و)احلوطة( في )شبوة( أسفرت 
عن قتل العشرات من أفراد األمن 

واجليش.
لكن عملية ذه���اب احلكومة 
القاعدة هي  أوكار  ال���ى  اليمنية 
التكاليف تستلزم  عملية باهظة 
أكثر من االكتفاء األميركي باإلعالن 
عن دعم قدرات اليمن العسكرية 
واألمنية فاحلكومة اليمنية تخوض 
حربا ضد أهداف خفية في بيئة 
معادية، حيث لكل طرف في تلك 

املناطق أهدافه ومطالبه.
وهنا تسعى القاعدة إلى خوض 
حرب ض���د احلكومة اليمنية في 
املدن واملناطق املأهولة بالسكان 
حيث تراهن على أخطاء العمليات 
العس���كرية واألمنية في كس���ب 
مجموعة من الناقمني واملتضررين 
من تلك األخطاء يتحولون ملقاتلني 

بصفوفها.

شاليط »الجد«: سياسة المجرم 
نتنياهو قد تؤدي لمقتل حفيدي

عواصم � وكاالت: ش���ن جد اجلندي اإلسرائيلي األسير تسيفي 
شاليط هجوما عنيفا ضد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
ووصفه باملجرم الذي يدير سياسة قد تؤدي عن وعي كامل إلى مقتل 

حفيده االسير جلعاد شاليط.
ونقلت صحيفة »الشرق األوسط« اللندنية عن شاليط اجلد: ان 
العجز الذي يبديه نتنياهو عن اطالق سراح شاليط ليس موضوعيا، 
امنا يس���تطيع ان ينهي هذه القضية مبكامل���ة هاتفية واحدة، لكنه 
مياطل وال يبذل اجلهد املطلوب، في حني تتدهور حالة ابننا جلعاد 

يوما بعد يوم في اسره عند حماس.
ورفض نتنياهو اتهامات تسيفي شاليط وقال ان حكومته ورغم 
انها قررت عدم التفاوض مع ارهابيني، فقد قررت احترام ما وافقت 
عليه احلكومة السابقة برئاس���ة ايهود اوملرت، وادارت املفاوضات 
وجنحت في جلب شريط يثبت ان جلعاد حي وبذلك كرست مسؤولية 

حماس عن حياته.
وفي حديث مع إذاعة اجليش االسرائيلي، قال نتنياهو، ان هناك 
جهودا كبيرة تبذل تشارك فيها عناصر كثيرة، إال ان اغلبيتها يجب 

ان تظل مجهولة.

ملك المغرب يرفض استقبال بيريز
 

غزة � كونا: أعلن الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز انه لن يحضر 
املنتدى االقتصادي العاملي الذي سيعقد في املغرب في نهاية اكتوبر 
اجلاري بسبب رفض العاهل املغربي محمد السادس استقباله خالل 

زيارته مقررة.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة انه متت دعوة بيريز للمشاركة 
في املنتدى االقتصادي العاملي في املغرب في االسبوع املقبل وكان من 
املقرر ان يلقي خطابا في املنتدى. وأضافت ان العاهل املغربي قال في 
رسالة الى بيريز يوم اجلمعة املاضي انه »سيكون سعيدا بلقائه ولكن 
مثل هذا اللقاء ليس ممكنا في الوقت احلاضر بسبب التوتر الناجم 

عن اجلمود في محادثات السالم بني إسرائيل والفلسطينيني«.

تلجأ الى العمل اإلرهابي«.
ورغم أن القاعدة نشرت مئات 
األش���رطة الصوتي���ة واملرئية 
والبيانات عبر ش���بكة االنترنت 
منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. إال 
أن املجل���ة باإلجنليزية تعد أمرا 

جديدا.
وقال مصطفى العاني اخلبير 
في شؤون األمن واإلرهاب في مركز 
اخلليج لألبحاث ومقره دبي »انه 
تغيير في إستراتيجية القاعدة« 

التي لم تكن تأبه كثيرا في املاضي 
للق���راء من غير العرب، على حد 

قوله.
واضاف »ان���ه بعد جديد في 
احلرب العاملي���ة للتنظيم، وهو 
بع���د يعكس رغب���ة القاعدة في 
جتنيد األتباع على مستوى العالم 

بأسره«.
وقال اخلبير انه في املاضي كانت 
القاعدة »تصدر الناشطني واليوم 

هي حتاول ان تستوردهم«.

القاعدة  ان  العاني  كما اعتبر 
كانت تستخدم اإلعالم »لإلبالغ« 
واآلن هي تستخدمه »للتجنيد«.

وقال في هذا السياق ان التحول 
اجلديد في االستراتيجية االعالمية 
للقاعدة مرتبط خصوصا باإلمام 
أنور  املتش���دد  اليمني األميركي 
اليمن،  ف���ي  العولق���ي املختبئ 
وباألميرك���ي الس���عودي األصل 
سمير خان املوجود هو أيضا في 

اليمن.

العولقي  وبحسب توما، فإن 
ليس عضوا فعليا في القاعدة لكنه 
مقرب جدا من زعيم التنظيم في 

اليمن ناصر الوحيشي.
في هذا السياق، شهدت احلرب 
ضد تنظيم القاعدة في اليمن حتوال 
وان كان ببطء منذ قدم قائد القوات 
األميركية وقوات حلف ش���مال 
األطلسي في أفغانستان اجلنرال 
ديڤيد باتريوس للرئيس اليمني 
علي عبداهلل صال���ح واألجهزة 

األمنية نصائح اعتبرها خالصة 
جتربته ف���ي العراق حيث تولى 

قيادة القوات األميركية.
اليمني  وأوضح الصحاف���ي 
املتخصص في ش���ؤون تنظيم 
القاعدة عبد اإلله حيدر في تصريح 
خاص ل� »كون���ا« ان »باتريوس 
يعتم���د عل���ى 3 أدوات في إدارة 
الص���راع وهي وس���ائل اإلعالم 
واإلسالم املعتدل وشيوخ القبائل 
الذين يسعى دائما لكسب دعمهم«. 

وفي هذا اإلطار أعلنت احلكومة 
اليمنية مس���ؤوليتها عن الغارة 
اجلوية على منطقة )املعجلة( في 
مديرية )احملفد( في محافظة )أبني( 

في ديسمبر 2009.
الشبواني و)املعجلة(  حادثة 
جعلتا احلكومة اليمنية تعيد النظر 
في ذلك النوع من العمليات بسبب 
التداعيات الكارثية التي أعقبتها 
الس���يما بعد ان اس���تفاد تنظيم 
القاعدة من هاتني احلادثتني بشكل 

انهيار محاوالت الفرصة األخيرة بين الفرانكفونيين والفلمنكيين يهدد مستقبل الرئيس الحالي لالتحاد األوروبي

بلجيكا تغرق في أزمتها السياسية.. وانتخابات جديدة تلوح في األفق
بروكس���ل � أ.ف.پ: يب���دو 
املس���تقبل غامضا بالنس���بة 
لبلجي���كا الت���ي تتولى حاليا 
الدوري���ة لالحتاد  الرئاس���ة 
االوروب���ي، بعدم���ا رف���ض 
ع���رض  الفرنكوفوني���ون 
تس���وية إلصالح البالد قدمه 
الفلمنكي���ون  االنفصالي���ون 
الناطقون بالهولندية على انه 

عرض الفرصة االخيرة.
وق���ام زعي���م االنفصاليني 
الفلمنكيني بارت دي فيفر املكلف 
من امللك البير الثاني بالبحث عن 
مخرج للوضع يسمح بتشكيل 
حكومة احتادية مازالت متعثرة 
منذ االنتخابات التشريعية في 
13 يونيو، بتقدمي عرضه أمس 
الفرنكوفونية  األول لألحزاب 

والناطقة بالهولندية.
غير ان األحزاب الفرنكوفونية 
س���ارعت الى رف���ض العرض 
على الفور معتبرة انه ش���ديد 
االنحياز للمطالب الفلمنكية، ما 
اثار مخاوف بالنسبة ملستقبل 

البالد.
وأعرب احلزب االشتراكي، 
اكبر األحزاب الفرنكوفونية، عن 
»خيبة أمله العميقة«، معتبرا 
ان نص دي فيفر »ال يقرب بني 

وجهات النظر«.
وندد ب���� »الطابع األحادي 
واالس���تفزازي ف���ي بع���ض 
األحي���ان« لبعض الطروحات 
التي من شأنها بنظره »زيادة 
حدة التوتر« بني الفرنكوفونيني 

والناطقني بالهولندية.
وص���در رد فعل مماثل عن 
احلزب الدميوقراطي اإلنساني 
)وسطي( الذي اعتبر الوثيقة 
مبنزلة »موق���ف أحادي ليس 
من شأنه تقريب وجهات النظر 

حول العديد من النقاط«.
التحال���ف  وكان رئي���س 
الفائ���ز  الفلمنك���ي اجلدي���د، 
األكبر في انتخابات 13 يونيو 
الناطقة  في فلندري���ا املنطقة 
بالهولندية التي متثل 60% من 
سكان بلجيكا، طرح عرضه على 

املس���اعدات املالي���ة اإلضافية 
املطلوبة ملدينة � منطقة بروكسل 
التي تعاني من ديون باهظة، 
ولكن مبستوى اقل مما يطالب 

به الفرنكوفونيون.
وبالنسبة لهاتني النقطتني، 
حتدث احل���زب االش���تراكي 
عن اقتراحات »تش���كل خطرا 
على رفاهية س���كان والونيا 
وبروكسل« وتهدد بوضع حد 
ألي آلي���ة تضامن بني ش���مال 
البالد وجنوبها في اطار الدولة 

الفيدرالية.
ويبق���ى آخر ملف ش���ائك 
وهو احلقوق اللغوية اخلاصة 
التي يحظى بها عشرات آالف 
الفرنكوفوني���ني املقيمني في 
فالندريا بضاحية بروكس���ل. 
والعرض املطروح يلغي هذه 
احلقوق باستثناء في البلدات 
ال� 6 حيث غالبية فرنكوفونية 
والت���ي س���يبقى في وس���ع 
التصويت ملرشحني  س���كانها 
فرنكوفوني���ني في االنتخابات 

التشريعية.
لكن احل���زب االش���تراكي 
ي���رى ذلك غي���ر كاف معتبرا 
ان الع���رض »سيس���يء« الى 
حقوق الفرنكوفونيني في هذه 

املنطقة.
م���ن جهته اعتب���ر رئيس 
حزب االحتاديني الدميوقراطيني 
الفرنكوفونيني اوليفييه مانغان 
الذي يتصدر حملة الدفاع عن 
حق���وق الفرنكوفوني���ني، ان 
هذا العرض »ال يسعنا سوى 
رفضه النه ميه���د لالنفصال 
بالشروط التي تريدها فلندريا 

القومية«.
وفي حال لم يتم التوصل الى 
اتفاق للخروج من هذا الطريق 
املسدود على حد تعبير صحيفة 
لو سوار، فقد يضطر امللك الى 
الدعوة النتخابات تش���ريعية 
جديدة بعد تلك التي جرت في 
13 يونيو وفاز فيها انفصاليو 
التحالف الفلمنكي اجلديد في 

فلندريا.

انه عرض اخير اما ان يتم قبوله 
او رفضه.

وينص الع���رض اوال على 
استقاللية مالية اكبر للمناطق 

تسير في اجتاه مطالب فلندريا 
التاريخية.

ومبوجب العرض، تتولى 
املناطق الثالث فلندريا ووالونيا 

وبروكسل ادارة »حوالي %45 
من اجمالي عائدات الضرائب« 
على الدخل في البالد، ما يعني 
مجموع 16 مليار يورو توزع 

عليها مع منح فلندريا القسم 
األكبر من ه���ذه العائدات )10 

مليارات يورو(.
وواف���ق دي فيفر على دفع 

)رويترز( محطة قطارات بروكسل خالية من الركاب بفعل اضراب احتادات السكك احلديدية أمس   

باكستان تنفي تقارير أميركية عن اختباء بن الدن والظواهري فيها
كابول � د.ب.أ: نفت باكس��تان تقريرا لشبكة 
»سي.إن.إن« األميركية اإلخبارية أمس ذكرت فيه 
استنادا إلى ممثل بارز في حلف شمال األطلسي 
)الناتو( أن زعيم القاعدة، أسامة بن الدن، مختبئ 

في شمال غرب باكستان.
وقال نائب وزير اإلعالم الباكستاني سامسم 
بخاري في تصريحات لوكالة األنباء األملانية »روايات 

مثل هذه تظهر دائما«.
وذكر بخاري أنه إذا كان لدى الناتو معلومات 
حول مكان ب��ن الدن أو الرجل الثاني في تنظيم 
القاعدة، أمين الظواهري، فإنه يتعني على احللف أن 
يبلغ باكستان بتلك املعلومات. وأوضح بخاري أنه 
إذا حصلت باكستان على معلومات موثوقة حول 
هذا األمر فإنها ستتخذ اإلجراءات ضد بن الدن. 
وجاء في تقرير الش��بكة أن بن الدن والظواهري 

يعيشان هناك في منزلني متقاربني.
وأوضح املسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته 

نظرا حلساسية املسائل االستخباراتية، أنه أحد من 
عناصر تنظي��م القاعدة يختبئ في كهوف«، وأن 
كبار مسؤولي التنظيم يعيشون في راحة نسبية، 
وأنهم يحظون بحماية الس��كان احملليني وبعض 

أعضاء جهاز االستخبارات الباكستاني.
وقال املسؤول إن املنطقة التي يحتمل أن يكون 
بن الدن يتحرك في إطارها في السنوات األخيرة 
متت��د من منطقة »ش��يترال« اجلبلية في أقصى 
الشمال الغربي لباكستان، بالقرب من احلدود مع 
الصني، إلى منطقة وادي كوراما، القريبة من منطقة 
ت��ورا بورا األفغانية، وهي إح��دى املعاقل القوية 
حلركة طالبان إبان الغزو األميركي ألفغانس��تان 
عام 2001. ويعتقد أن تورا بورا هي املنطقة التي 
جلأ إليه��ا بن الدن أثناء عمليات القصف اجلوي 
ألفغانستان في عام 2001، فيما أشار مسؤولون 
أميركيون إلى أنه لم تتأكد على اإلطالق مشاهدة 

بن الدن أو الظواهري منذ سنوات عديدة.


