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 كييڤـ  أ.ف.پ: يصوت االوكرانيون 
بعد غد في الدورة االولى من االنتخابات 
الرئاسية في محاولة للخروج من االزمة 
السياسية واالقتصادية التي يشهدها 
هـــذا البلد االســـتراتيجي الواقع بني 

االحتاد االوروبي وروسيا.
 ويتنافس مرشحان اساسيان في 

االقتـــراع هما ڤكتـــور يانوكوڤيتش 
االقـــرب تقليديا من موســـكو والذي 
ترجح استطالعات الرأي فوزه، ورئيسة 
الوزراء يوليا تيموشنكو التي كانت 
من قادة الثورة البرتقالية التي عبرت 
عن التطلعات الغربية جلزء من البالد 

في 2004.

قندهارـ  رويترز: قال قائد شرطة إقليم ارزكان 
بجنوب أفغانســـتان ان 15 مدنيا قتلوا امس لدى 

وقوع انفجار في أحد االسواق باإلقليم.
وقال جمعة جول همت لـ »رويترز« في اتصال 
هاتفي ان 3 من قتلى االنفجار الذي وقع في منطقة 
ديـــه راوود كانوا أطفاال وإن التحقيق بدأ ملعرفة 

سبب االنفجار.

ناخبو أوكرانيا يقترعون بعد غد لرئيس في محاولة إلحالل االستقرار  مقتل 15 مدنياً بانفجار في أفغانستان

صنعاء تعلن حرباً مفتوحة على »القاعدة« وعلماؤها يلوّحون بـ »الجهاد« ضد التدخل األجنبي
 صنعاءـ  وكاالت: اعلنت احلكومة اليمنية انها في 
حرب مفتوحة مع تنظيم القاعدة، في حني هدد علماء 
دين محسوبون عليها بالدعوة الى »اجلهاد« في حال 

حصول اي تدخل عسكري اجنبي في البالد.
 وقال العلماء في بيان تلي خالل مؤمتر صحافي عقد 
بجامع مشهد انه »في حال اصرار اي جهة خارجية على 
العدوان وغزو البالد او التدخل العسكري فان االسالم 

يوجب على ابنائه جميعا اجلهاد لدفع العدوان«.
 وحمل البيان، الذي تاله الشـــيخ عارف الصبري 
العضـــو في البرملان، توقيـــع 150 عالم دين ميثلون 

مختلف املناطق اليمنية.
 وشـــدد البيان على »الرفـــض الكامل الي تدخل 
خارجي سياسي او امني او عسكري في شؤون اليمن، 
 ورفض اي وجود اجنبي او اتفاقية او تعاون امني او

عســـكري مع اي طـــرف خارجي يخالف الشـــريعة 
االسالمية«.

 كمـــا اكد العلماء »الرفض املطلق القامة اي قواعد 
عسكرية في االراضي اليمنية او مياهها االقليمية«.

 ومن بني املوقعني على البيان الشـــيخ عبد املجيد 
الزنداني، وهو رجل دين ميني نافذ تتهمه واشنطن 
بدعم االرهاب، وقـــد كان حاضرا ايضا خالل املؤمتر 

الصحافي.
 وكانـــت احلكومة اليمنية قـــد رفضت اي تدخل 

عســـكري اجنبي في اراضي اليمـــن، في حني اكدت 
 وزارة الدفـــاع االميركيـــة )الپنتاغـــون( ان الـــدور

االميركـــي فـــي اليمـــن محصـــور فـــي التدريـــب 
واالستخبارات.

هذا ونقلت وسائل اإلعالم الرسمية عن مصدر امني 
ميني قوله إن صنعاء تخوض حربا مفتوحة مع القاعدة 
وذكرت أنه حذر املواطنني من التســـتر على مقاتلي 

التنظيم ودعاهم للتعاون مع قوات األمن.
 وجـــاء في موقع للحكومة اليمنية على االنترنت 
نقال عن مصدر أمني لم حتدده ان احلرب التي تشنها 
قوات االمـــن على عناصر القاعدة هي حرب مفتوحة 

وقتما واينما وجدت هذه العناصر.
 واوضـــح املصدر أن اليمـــن مصممة على تطهير 
أراضيها من عناصر القاعدة وقال »إن العمليات ضد 
القاعدة ســـتتواصل بصورة مكثفة ولن يترك املجال 

لعناصرها أن تلتقط أنفاسها«.
 وأشاد في تصريح صحافي ادلى به امس بالنجاحات 
احملققة في الضربات االستباقية التي قامت بها األجهزة 
األمنية مؤخرا في محافظتي »أبني« و»شبوة« ومناطق 

»أرحب« و»باجل« و»أمانة العاصمة«.
الى ذلك، أفاد مصدر أمني بأن 25 من عناصر القاعدة 
على االقل فروا إلى جبال ميفعة التابعة حملافظة شنوه 
شرق البالد أثناء احلملة األمنية التي نفذتها األجهزة 

األمنية على منزل احد قادتهم عبداهلل احملضار الذي 
قتل أمس األول.

وكان احملضـــار يأوي مبنزله عناصر في التنظيم 
وقد صودرت اسلحة وذخائر من قبل القوات االمنية 
عقب اشـــتباكات مع املتمردين بحسب صحيفة »26 

سبتمبر« الناطقة بلسان اجليش.

أميركا تراقب 

وقال مسؤالن أميركيان رفيعا املستوى ان الواليات 
املتحدة تراقب عن كثب وجود خطر حقيقي من تنظيم 

القاعدة في اليمن على األراضي األميركية.
ونقلت شبكة »سي.أن.أن« األميركية عن مسؤولني 
اثنني رفيعي املستوى في اإلدارة األميركية ان هناك 
تهديدا حقيقيا لألراضـــي األميركية مصدره تنظيم 

القاعدة في اليمن.
غيـــر ان أحدهما أوضح ان التحديد عام بطبيعته 
ومكانه وزمانه وطبيعته غير محددة في حني أشـــار 
الثاني إلى ان هذه ليست حالة من النوع الذي ميكن 

فيها »ربط خيوط ما الكتشاف أمر وشيك«.
في غضون ذلك، اعلنـــت وزارة الداخلية ان أفراد 
قبيلة مينية موالية للحكومة قتلوا 10 من احلوثيني 
بعد ان حاولوا التسلل الى أحد املنازل في بلدة بشمال 

البالد.

الواليات المتحدة تتخوف من »خطر حقيقي« مصدره اليمن

الش��يخ الزنداني خالل املؤمتر الصحافي الذي تلى خالله بيانا وقعه 150 رجل دين مينيا أمس وهدد بالدعوة للجهاد في حال التدخل 
األجنبي في اليمن                 )أ.ف.پ(

أحكام بإعدام 11 مداناً في تفجيرات األربعاء األسود ببغداد
بغداد ـ وكاالت: قال مصدر رســـمي عراقي ان محكمة 
عراقية اصدرت امس حكما باالعدام شنقا بحق 11 شخصا 
بتهمة »التخطيط والتنفيذ والتمويل« لتفجير مقر وزارتي 

اخلارجية واملالية في بغداد.
وقال املتحدث باسم مجلس القضاء األعلى عبد الستار 
البيرقدار ان »محاكمة علنية توافرت فيها كافة الضمانات 
القانونية للمتهمني اصدرت حكما باالعدام شـــنقا ضد 11 
مجرما أدينوا بالتنفيذ والتخطيط ومتويل حادث تفجير 

وزارتي اخلارجية واملالية« يوم األربعاء األسود.
وكان مقـــرا وزارتي اخلارجيـــة واملالية في بغداد قد 
اســـتهدفا في 19 اغســـطس املاضي بتفجيرين مروعني 
أســـفرا عن مقتل اكثر من 130 شخصا واصابة ما يقارب 
500 آخريـــن معظمهم من موظفي الوزارتني كما اديا الى 
احلاق اضرار كبيرة باملبنيني. وقال البيرقدار ان »حميع 
املتهمني عراقيون منهم مخططون ومنهم منفذون ومنهم 
ممولـــون« رافضا اعطاء اي تفاصيل عـــن اجلهات التي 
مولتهـــم او اجلهات التي ينتمـــون اليها. واضاف »نحن 

كقضاء ال عالقة لنا مبثل هذه التفاصيل، نحن تعاملنا مع 
جرميـــة توافرت فيها كل االدلة ومت تهيئة كل الضمانات 
القانونية لهم«. وكانت مدينة بغداد قد تعرضت لسلسلة 
من ثالثة تفجيرات دامية مخطط لها بعناية وقعت خالل 
فترات متقاربة خالل االشـــهر القليلـــة املاضية مت فيها 
استهداف مقار وزارت ومؤسسات حكومية مهمة اوقعت 
املئات من القتلى واجلرحى. ووجهت اتهامات وانتقادات 
شـــديدة اللهجة من اطراف عديدة سياسية وشعبية الى 
القوات االمنية العراقية والـــى القيادات امليدانية متهمة 
اياها باالهمال.  ونفى البيرقدار علمه باحتمال ان يكون 
من ضمن الذين حكم عليهم باالعدام منتســـبون للقوات 
االمنية او ان يكونوا موظفني حكوميني. وقال ان احملكمة 
التي اصدرت احلكم »ابتدأت اعمالها بتاريخ 29 ديسمبر 

وانتهت اخلميس )امس( مت فيها عقد 3 جلسات«.
ميدانيا قتل ماال يقل عن 15 شخصا وأصيب 25 أخرين 

بـ 3 انفجارات في النجف وفقا ملصدر أمني. 
من جهة اخرى، اعلن املتحدث باسم اجلبهة العراقية 

للحوار الوطني حيدر املال عن قيام قوة عسكرية عراقية 
مبداهمة مكتب رئيس اجلبهة صالح املطلك بفندق الرشيد 
في املنطقة اخلضراء وسط بغداد بعد منتصف ليل امس 
االول. ولفت الى ان هذه القوة مازالت منتشرة في الفندق.
وقال املال في تصريح للصحافيني »ان قوة تابعة لقيادة 
عمليات بغداد يقودها 3 ضباط يرافقهم عدد من العناصر 
داهمـــوا بعد منتصف ليل األربعاء مبنى فندق الرشـــيد 
وقاموا بتفتيش مكتب النائب في البرملان ورئيس اجلبهة 

العراقية للحوار الوطني صالح املطلك«.
ووصف املال هذه العملية التي متت اثناء اجتماع كان 
املطلك يعقده مع عدد من نواب اجلبهة التي يتزعمها بأنها 
استفزازية ورسالة سياســـية وحلقة من مسلسل هدفه 

تأزمي الشارع العراقي والعملية السياسية.
على صعيد آخر، أعلن مصدر رفيع املستوى في املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات في العراق مساء امس استبعاد 
حوالي 500 مرشح لالنتخابات اثر شمولهم بقانون هيئة 

العدالة واملساءلة.

مقتل العشرات في 3 انفجارات بالنجف.. واستبعاد 500 مرشح لالنتخابات العراقية

مصر: خالفنا مع حماس ال يمنع تعاملنا معها

تونس: تعديل وزاري شمل 6 حقائب بينها »الخارجية« و»الدفاع«

القاهرةـ  د.ب.أ: أكد املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية املصرية حسام زكي امس أن اخلالفات مع 

حركة حماس ال تعني ان مصر لن تتعامل معها.
وقال زكي في معرض رده على سؤال للمحررين 
الديبلوماســـيني، حول ما إذا كانـــت العالقات مع 
حماس وصلت إلى طريق مســـدود »ال أعتقد ذلك، 
حتى لو كانت هناك خالفات أيديولوجية وسياسية 
مع احلركة، فهذا أمر لم مينع ولن مينع من التعامل 

معها«.
وأشار إلى أن التحرك املصري احلالي بالنسبة 
لعملية السالم يهدف إلى »استكشاف مساحات ونقاط 
تسمح بالتفكير في استئناف العملية التفاوضية 

في املستقبل القريب«.
وحول إمكانية إمتام املصاحلة الفلسطينية قبل 
اســـتئناف املفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، 
قال زكي: »املصاحلة مســـار آخـــر.. املصاحلة هي 
لتعزيز الصف الفلسطيني، ولكنها ليست شرطا 
للتوجه إلى مائدة املفاوضات، فاملفاوض الفلسطيني 
هو املمثل ملنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسها 

محمود عباس«.
وحول مـــا طالب به رئيس املكتب السياســـي 
حلركة حماس خالد مشعل بعقد لقاء في مصر مع 
عباس، قال زكي: »اجلانب املصري غير منشـــغل 

اآلن بدعوات للقاءات من هذا النوع«.

تونس ـ يو.بي.آي: أجرى الرئيس التونســـي زين 
العابدين بن علي امس تعديال وزاريا على حكومة رئيس 
الوزراء محمد الغنوشي هو األول منذ إعادة انتخابه لوالية 
رئاســـية جديدة في أكتوبر املاضي. وتغيرت مبقتضى 
هذا التعديل الوزاري الذي أعلنه الغنوشي عقب اجتماعه 
مع بن علي تركيبة احلكومة التونسية حيث شمل عدة 
وزارات سيادية منها وزارتا الدفاع واخلارجية. ورغم أن 
التعديل لم يطل رئاسة الوزراء حيث بقي محمد الغنوشي 
على رأسها فإن احلكومة عرفت مغادرة 6 وزراء أبرزهم 
وزير اخلارجية عبد الوهاب عبداهلل. ومت مبوجب هذا 
التعديل إسناد حقيبة وزارة اخلارجية إلى كمال مرجان 
الـــذي كان يتولى حقيبة الدفاع في التركيبة احلكومية 
السابقة فيما أسندت حقيبة الدفاع إلى رضا قريرة الذي 
كان يتولى وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية. كما 
مت مبوجـــب هذا التعديل إســـناد وزارة العدل وحقوق 
اإلنســـان إلى األزهر بوعوني بدل من بشـــير التكاري 

الذي أسندت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
التي كان يتوالها بوعوني. وشمل التعديل وزارة املالية 
التي أســـندت إلى محمد رضا شلغوم )جديد( بدال من 
محمد كشيش ووزارة الشؤون االجتماعية والتضامن 
والتونسيني باخلارج التي أســـندت إلى ناصر الغربي 
)جديد( بدال من علي الشـــاوش ووزارة السياحة التي 
أسندت إلى سليم التالتلي بدال من خليل العجيمي. ومت 
مبوجب التعديل إســـناد وزارة أمالك الدولة والشؤون 
العقارية لزهير املظفر ووزارة شـــؤون املرأة واألسرة 
والطفولة واملسنني إلى بابية الشيحي )جديدة( بدال من 
سارة كانون جراية، ووزارة تكنولوجيات االتصال حملمد 
ناصر عمار )جديد( بدال من احلاج قالعي. وشمل التعديل 
أيضا وزارة التكوين املهني والتشغيل التي أسندت إلى 
محمد العقربي )جديد( فيما عني أسامة رمضاني وزيرا 
لالتصال وعفيف شلبي وزيرا للصناعة والتكنولوجيا 

وحامت بن سالم وزيرا للتربية.

تشييع العالم النووي بطهران ونجاد يتهم الصهاينة بقتله
طهرانـ  أ.ف.پ: اتهم الرئيس االيراني محمود احمدي جناد اسرائيل 
بقتل العالم النووي االيراني خالل مراسم تشييعه في طهران امس، لكنه 

لم يذكر أي تورط ألميركا في العملية.
واثر اغتيال العالم النووي الثالثاء املاضي سارعت طهران الى اتهام 
االستخبارات االســــرائيلية )املوساد( ووكالة االســــتخبارات املركزية 

االميركية )سي آي ايه( بالوقوف وراء العملية.
وقال جناد »يســــتطيع املرء ان يرى مقــــدار حقد العدو في الطريقة 
التي اغتيل بها )العالم النووي(. لقد كانت طريقة التفجير صهيونية«، 

حسب ما نقلت عنه وكالة مهر لالنباء.
واضاف »لقد كان ناشطا اسالميا واستاذا جامعيا تقيا يخدم شعبه«. 
واكــــد »ال ميكن لالعداء ان يحرموا الشــــعب االيراني من املعرفة بقتل 

النخبة«.
وشارك حوالى ألفي شخص في تشييع عالم الفيزياء النووية مسعود 

علي محمدي مرددين هتافات »املوت إلسرائيل« و»املوت ألميركا«.
وقتل محمدي )50 عاما( أستاذ الفيزياء النووية في جامعة طهران 
صباح الثالثاء في تفجير دراجة نارية مفخخة، مت التحكم به عن بعد، 
اثناء خروجه من منزله. وردد مشــــيعو العالم االيراني من منزله الى 
مقبرة في شمال طهران هتافات معادية »للمنافقني« االسم الذي يطلقه 
النظــــام االيراني على مجاهدي خلق حركــــة املعارضة في املنفى التي 
تتهمهــــا طهران بالتورط في االعتداء. ذونفــــت هذه احلركة والواليات 
املتحدة اي عالقة لهما بهذا االغتيال. ولم يســــفر التحقيق الرسمي عن 

اي نتيجة حتى اآلن.
وقال علي اكبر جوانفكر مستشــــار الرئيــــس محمود احمدي جناد 
لوكالة فرانس برس ان »اجهزة االســــتخبارات واألمن تبحث عن الذين 

يقفون وراء هذا االنفجار حملاكمتهم في أسرع وقت ممكن«.

وسط هتافات معادية ألميركا وإسرائيل

)رويترز( تشييع العالم النووي االيراني مسعود علي محمدي في طهران أمس 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قال نائب مساعد وزيرة اخلارجية االميركية املسؤول 
عن امللف االيراني ديڤيد ش��ير خالل حديث مع عدد من 
الصحافيني في واش��نطن اول من ام��س ان اللقاء املقبل 
في نيويورك ملجموعة »5+1« سيكون حاسما في حتديد 
االجتاه الذي سيس��لكه املجتمع الدولي ف��ي التعامل مع 

قضية امللف النووي االيراني في الفترة املقبلة.
جاء ذلك بعد ان انتهى ش��ير من تقدمي ش��هادته عن 

ايران امام جلسة للكونغرس.
وقال شير ردا على س��ؤال ل� »االنباء« عما تردد عن 
معارضة صينية شديدة ألي اقتراح بفرض عقوبات دولية 
عل��ى طهران: »املهم بالنس��بة لنا ه��و ان الصني تعارض 

امتالك ايران لس��الح نووي. ويعن��ي ذلك ان هناك التقاء 
م��ن كل االعضاء الدائمني في مجل��س االمن مبا في ذلك 

الصني وروسيا حول هدف واحد«.
وأضاف ش��ير ردا على سؤال آخر ان الصني لم تؤكد 
بعد مشاركتها في االجتماع املقبل للمجموعة الدولية في 
نيويورك، وأوضح ذلك بقوله »ال نزال نتفاوض مع ايران 
وبقية اعضاء املجموعة الدولية حول طبيعة اخلطوة املقبلة 
وموقف اجلمي��ع متفهم ملا نفعل. وقد قال الصينيون ان 
املدير السياس��ي املس��ؤول عن امللف االيراني في وزارة 
اخلارجية الصينية قد ال يش��ارك في اجتماع االس��بوع 
املقبل بس��بب تض��ارب في املواعيد. وقد طلبنا إرس��ال 

ممثل آخر ونحن في انتظار الرد«.

وس��ئل ش��ير عن الس��بب الذي حال دون مش��اركة 
الصني في االجتماع السابق للمجموعة الدولية الذي عقد 
في ديسمبر وما اذا كان ذلك يعني ان الصني غير راضية 
عن اجن��دة النقاش التي ترتكز على فرض عقوبات، فقال 
»لقد أبدت الص��ني قلقها من ان ايران لم تلتزم بتعهداتها 
وذلك مبوافقتها على ق��رار الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الذي يدين ايران بهذا الشأن. وافتراض ان الصني تعارض 

الزام ايران بالوفاء بتعهداتها هو افتراض غير صحيح«.
اال ان تقارير اميركية متواترة اشارت الى ان الواليات 
املتحدة � وليست الصني � ترى ان من الضروري التريث 
في فرض عقوبات ش��املة وقاس��ية انتظارا ملا ميكن ان 

يسفر عنه املوقف الداخلي في ايران.

نائب مساعد الخارجية األميركية لـ »األنباء«:

الصين وروسيا ملتزمتان برفض امتالك إيران لسالح نووي

»طالبان الباكستانية« تؤكد نجاة زعيمها من غارة أميركية
مبكر امس في منطقة نائية على 
الشمالية  احلدود بني وزيرستان 
واجلنوبية، أدت الى ســـقوط 10 
قتلى على األقـــل. وهذه الضربة 
الصاروخيـــة هي الســـابعة التي 
تشنها طائرة بدون طيار أميركية 
هذه الســـنة في وقت تعتبر فيه 
ادارة الرئيس األميركي باراك اوباما 
باكستان محور معركتها ضد القاعدة 
واملتطرفني اإلسالميني. وتستهدف 
طائرات بدون طيار أميركية بشكل 
متزايد وزيرستان الشمالية معقل 
القاعدة وعناصر طالبان  مقاتلي 
الذين يهاجمون القوات االميركية 
وقوات األطلســـي املنتشـــرة في 
افغانستان املجاورة والبالغ عددها 

113 ألف عنصر.
الهجمات علـــى األراضي  لكن 
الباكســـتانية تؤجـــج املشـــاعر 
الدولة  املناهضة ألميركا في هذه 
املسلمة التي متلك السالح النووي 
فيما تعتبر احلكومـــة الضربات 

انتهاكا لسيادة باكستان.

هجوما للقضاء على معاقل طالبان. 
وقال مسؤول امني باكستاني ان 
»املوقع املســـتهدف كان معسكر 
تدريب للناشطني« ولم يتضح على 
الفور ما اذا قتل مسؤولون كبار من 

الناشطني في هذه الضربة.
وكان مسؤولون أعلنوا في وقت 
سابق ان الصواريخ التي أطلقت من 
طائرة أميركية بدون طيار في وقت 

بيشـــاور ـ أ.ف.پ: جنا حكيم 
اهلل محسود زعيم حركة طالبان 
املتحالفة مع تنظيم  الباكستانية 
القاعدة من صاروخ أميركي أطلق 
امس في شمال غرب باكستان، كما 
اعلن متحدث باسمه. ونقلت قناة 
»جيو« الباكستانية عن مصدر امني 
باكستاني لم حتدده ان محسود كان 
موجودا في املنطقة ساعة تنفيذ 
الهجوم الصاروخي وثمة تقارير 
متضاربة حول مقتله أو جناته. لكن 
املتحدث باسم طالبان الباكستانية 
عزام طارق قال في اتصال هاتفي 
لوكالة فرانس برس ان »محسود 
كان موجودا في شاكتوي حيث وقع 
الهجوم بالطائرة بدون طيار لكنه 
غادر املكان عند وقوع الهجوم، وهو 

على قيد احلياة وسليم«.
ولم يحدد املتحدث في اي وقت 
غادر محسود املنطقة الواقعة في 
املنطقة القبلية شمال غرب باكستان 
على احلدود مع افغانستان حيث 
يخوض اجليش الباكستاني حاليا 

حكيم اهلل محسود

نجاة السفير اإلسرائيلي باألردن من محاولة اغتيال
غزةـ  أ.ش.أـ  أ.ف.پ: ذكرت القناة العاشرة بالتلفزيون 
اإلسرائيلي أن الســـفير اإلسرائيلي بعمان نيفو دانى 
وعددا من الديبلوماسيني جنوا مساء امس من محاولة 
اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة في سيارتني بالقرب 
من جســـر امللك حســـني )70 كيلومترا غربى عّمان( 
اثناء عودتهم الى إسرائيل من عّمان. وذكر التلفزيون 
اإلسرائيلي أن السيارتني أصيبتا بأضرار دون أن يصاب 
أي من الديبلوماسيني اإلسرائيليني، فيما هرعت قوات 
األمن األردنيـــة الى املكان إلجراء حتقيق في احلادث.  
وقالت القناة الثانية بالتلفزيون اإلسرائيلي إن السفير 
اإلسرائيلي كان في القاقلة وأن العبوة الناسفة استهدفته، 

وأن السيارتني املرافقتني أصيبتا بأضرار جسيمة. من 
جانبه، اكد ديبلوماســـي إسرائيلي في عّمان احلادث، 
وقال ردا على أسئلة »فرانس برس« عبر الهاتف »انطلق 
موكب السفارة اإلسرائيلية من عمان وكان متوجها الى 
جسر امللك حســـني حني وقع االنفجار ولم يسفر عن 
اصابات«. وتابع الديبلوماسي ان »السلطات األردنية 
فتحت حتقيقا«، مشـــيرا الى عدم توافر اي معلومات 
أخرى في الوقت احلاضر. ويعود معظم الديبلوماسيني 
اإلسرائيليني العاملني في عّمان اخلميس الى إسرائيل 
في بداية عطلة نهاية االســـبوع في األردن ويعودون 

يوم االحد عند استئناف العمل.


