
تواصل إطالق الصواريخ الفلسطينية 
م��ن غ��زة وال��ض��رب��ات االسرائيلية على 
القطاع أمس الثالثاء، ما يطيل أمد هذه 
املواجهات التي تعد األخطر منذ 2014 

وتعيد شبح حرب جديدة.
وت��ف��ي��د حصيلة ج��دي��دة أن سبعة 
فلسطينيني استشهدوا في املواجهات التي 
أسفرت عن سقوط قتيل واحد وعشرات 
اجلرحى في األراضي االسرائيلية. وقالت 
الشرطة االسرائيلية إن الرجل الذي قتل 
ف��ي اسرائيل فلسطيني، موضحة أنها 

تدقق في أسباب وجوده في عسقالن.
ومنذ بعد ظهر اإلثنني أحصى اجليش 
االسرائيلي حوالي 400 صاروخ اطلقها 
فلسطينيون، وش��ن ض��رب��ات انتقامية 
على حوالي 150 موقعا حلركتي حماس 

وحليفتها اجلهاد االسالمي.
وتبّنت كتائب القسام مساء االثنني 
اطالق الصواريخ في بيان أعلنت فيه »بدء 
قصف مواقع ومغتصبات )مستوطنات( 
العدو بعشرات الصواريخ )...( ردا على 
جرمية االم���س«، ف��ي إش���ارة إل��ى عملية 
للقوات اخلاصة االسرائيلية في القطاع 

ليل األحد اإلثنني.
وي��أت��ي ه��ذا التصعيد بعد أشهر من 
التوتر ال��ذي يثير م��خ��اوف م��ن نشوب 
ح��رب راب��ع��ة خ��الل ع��ش��رة أع����وام، بني 
اس��رائ��ي��ل وح��م��اس ال��ت��ي تسيطر على 
القطاع احمل��اص��ر وال��واق��ع ب��ني ال��دول��ة 

العبرية ومصر والبحر املتوسط.
وال ميكن التكهن إن كان هذا التصعيد 
ال���ذي استمر لفترة أط���ول م��ن ح��وادث 
سابقة، سيتراجع أم أنه سيستمر ويحبط 
ب��ذل��ك اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل منذ أسابيع 

لتجنب مواجهة جديدة.
وتبادل اجليش االسرائيلي وكتائب عز 
الدين القسام التحذيرات. ودوت صفارات 
اإلن��ذار طول مساء اإلثنني وفي جزء من 
الليل في البلدات االسرائيلية الواقعة 
ح��ول ق��ط��اع غ���زة، م��ا دف��ع سكانها إلى 
التوجه إلى املالجىء. وأغلقت امل��دارس 
الثالثاء في عدد من البلدات ودعي السكان 
إل��ى ع��دم االبتعاد ع��ن امل��الج��ىء. وق��ال 
ناطق باسم اجليش اللفتنانت كولونيل 
ج���ون���ات���ان ك��ون��ري��ك��وس إن اجل��ي��ش 
االس��رائ��ي��ل��ي حشد ت��ع��زي��زات ووس��ائ��ل 
كبيرة ونشر عددا إضافيا من البطاريات 
املضادة للصواريخ. وشاهد صحافي من 
وكالة فرانس برس دبابات تنقل باجتاه 
قطاع غ��زة ف��ي مشهد معتاد ف��ي فترات 

االستنفار.
وصرح كونريكوس للصحافيني »نحن 
مستعدون لزيادة جهودنا ضد املنظمات 

اإلرهابية«.
وذك���رت وس��ائ��ل اإلع���الم أن رئيس 
ال���وزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو 
سيعقد صباح الثالثاء اجتماعا حلكومته 
األمنية املصغرة التي تقوم مبناقشة أكثر 

القضايا حساسية.
وأك���د امل��وف��د اخل���اص ل��أمم املتحدة 
نيكوالي مالدينوف أن��ه يواصل العمل 

مع مصر املجاورة إلبعاد غزة عن »حافة 
الهاوية«. وق��ال إن »تصعيد الساعات 
ال24 األخ��ي��رة ب��ال��غ اخل��ط��ورة وغير 
محسوب«. وذك���رت ف��رق اإلس��ع��اف أن 
عشرات االسرائيليني أصيبوا بجروح 

طفيفية خصوصا بسبب شظايا.
وأك��د اجليش االسرائيلي أن معظم 
الصواريخ سقطت في مناطق غير مأهولة، 
لكن بعضها أص��اب مباني مباشرة يقع 

أحدها في عسقالن.
وقالت وسائل اإلع��الم إنه مت انتشال 
سيدة في حالة حرجة. وبعد ذلك أعلنت 
فرق اإلنقاذ أنها عثرت في األنقاض على 
جثة رج��ل ل��م ت��ع��رف هويته لكن تبني 
أنه فلسطيني ويبدو في األربعينات من 
العمر. ب��دوره��ا، أعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية ف��ي غ��زة استشهاد سبعة 
فلسطينيني وإصابة تسعة بجروح في 

الضربات اإلسرائيلية.
ودّمرت غارة إسرائيلية مساء االثنني 
مبنى »قناة االقصى« التلفزيونية التابعة 
حل��رك��ة امل��ق��اوم��ة االس��الم��ي��ة )ح��م��اس( 
وفندقا يضم مكاتب ألج��ه��زة األم��ن في 

وسط مدينة غزة.
وب����ّرر اجل��ي��ش االس��رائ��ي��ل��ي تدمير 
مبنى القناة بالهجمات الصاروخية التي 
استهدفت إسرائيل. وقال في بيان إن قناة 

األقصى »هي ملك حماس وأداتها«.
وأض�����اف أن ال��ق��ن��اة »ت��س��اه��م في 
التحركات العسكرية حلماس وخصوصا 
عبر بث رسائل عمالنية للناشطني وعبر 
ال��دع��وة علنا إل��ى أع��م��ال اره��اب��ي��ة ضد 
إس��رائ��ي��ل وتوضيح كيفية تنفيذ هذه 

األعمال اإلرهابية«.
وقالت اسرائيل إن هدف العملية في 
غّزة كان »جمع معلومات استخباراتية 

وليس عملية اغتيال أو خطف«. وقال 
املتحدث العسكري رون��ني مانليس في 
بيان اإلثنني إّن »املهمة لم جتر كما كان 

مخططا لها وأدت إلى االشتباكات«.
م��ن جانبها، أك��دت كتائب ع��ز الدين 
القسام أّن��ه��ا عملية سرية جلنود على 
منت سيارة مدنية فلسطينية مت رصدها. 
وأضافت أن »الطيران الصهيوني بكافة 
أنواعه تدخل في محاولة لتشكيل غطاء 
ن��اري للقوة ال��ه��ارب��ة«، مشيرة إل��ى أن 
مروحية اسرائيلية قامت بإجالء اجلنود 

بالقرب من احلدود.
ف��ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه، أع��ل��ن��ت وزارة 
الصحة الفلسطينية، الثالثاء، أنها تعمل 
على جتهيز قافلة أدوي��ة لتسييرها إلى 

قطاع غزة.
وقال وزير الصحة الفلسطيني، جواد 
عواد، في بيان صحفي  إن »العمل يجري 

على جتهيز قافلة أدوية من مستودعات 
الوزارة في مدينة نابلس )شمال(، لقطاع 

غزة«.
وأش��ار إل��ى أن القافلة تضم »أدوي��ة 
خ��اص��ة ب���ح���االت ال����ط����وارئ، وغ���رف 
العمليات، واألم���راض املزمنة، وم��واد 
مخبرية، وجتهيزات خاصة ببنوك الدم«.

ولفت إلى أن القافلة ستصل غزة في 
أسرع وقت ممكن، وبتعليمات من الرئيس 

محمود عباس.
ومنذ مساء األح���د، ي��واص��ل اجليش 
اإلسرائيلي هجماته على قطاع غ��زة؛ ما 
أسفر عن سقوط شهداء، فضال عن تدمير 
منشآت مدنية، بينها بنايات سكنية 
ومقر فضائية »األقصى« التابعة حلركة 

»حماس«.
وم���س���اء االث���ن���ني، أع��ل��ن��ت ال��غ��رف��ة 
املشتركة للفصائل الفلسطينية، البدء 

بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية 
بعشرات الصواريخ؛ ردا على الهجمات 

اإلسرائيلية.
وح���ّت���ى س���اع���ات ال��ص��ب��اح، ارت��ف��ع 
ع��دد ش��ه��داء التصعيد اإلسرائيلي إلى 
12 فلسطينيا و9 مصابني، فيما قتل 
إسرائيليان وأصيب 31 آخ��ري��ن، وفقا 

ملصادر فلسطينية وإسرائيلية.
كما أدان��ت منظمة التعاون اإلسالمي 
وجامعة الدول العربية، الثالثاء، العدوان 
اإلس��رائ��ي��ل��ي احل��ال��ي على ق��ط��اع غ��زة، 
ال��ذي أسفر عن ارتقاء ع��دد من الشهداء 

الفلسطينيني، وطالبا بوقفه.
وق��ال��ت منظمة ال��ت��ع��اون اإلس��الم��ي، 
إنها »تدين بشدة ال��ع��دوان ال��ذي تشنه 
ق��وات االح��ت��الل اإلسرائيلي على قطاع 
غ��زة، وال��ذي يستهدف املدنيني واملباني 
السكنية؛ م��ا أدى إل��ى س��ق��وط ع��دد من 

الشهداء واجلرحى الفلسطينيني، مؤكدة 
على ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم«.

ودع��ا سعيد أب��و علي، األم��ني العام 
امل��س��اع��د للجامعة ال��ع��رب��ي��ة ل��ش��ؤون 
فلسطني واألراض����ي العربية احملتلة، 
عبر البيان، »املجتمع الدولي إلى التدخل 
الفوري لوقف هذا العدوان اإلسرائيلي 

الغاشم«.
وأشار أبو علي إلى »مسؤولية املجتمع 
الدولي في توفير احلماية الدولية للشعب 
الفلسطيني والسعي لتحقيق السالم 

العادل الذي تتطلع إليه شعوب املنطقة«.
وفي السياق ذاته، أيضا لهذا العدوان، 
أدان جت��م��ع اإلع��الم��ي��ني والصحفيني 
الفلسطينني في تركيا بشدة، استمرار 
»اس���ت���ه���داف االح���ت���الل اإلس��رائ��ي��ل��ي 
للصحفيني الفلسطينيني في قطاع غزة، 
خالل ممارسة دورهم في تغطية األحداث 

وممارسة عملهم الصحفي«.
ودع��ت احلكومة األردن��ي��ة، في بيان، 
إل��ى »وق���ف ال��ع��دوان اإلس��رائ��ي��ل��ي على 
غزة وحماية األب��ري��اء«، حسب الوكالة 

األردنية الرسمية لأ�نباء )بترا(.
ك��م��ا أب��ل��غ��ت م��ص��ر، م��س��اء االث��ن��ني، 
إس��رائ��ي��ل، ب��ض��رورة وق���ف عملياتها 
التصعيدية ف��ي غ���زة، وذك���رت صحف 
مصرية مملوكة للدولة أن »األج��ه��زة 
املعنية في مصر قامت بتكثيف اتصاالتها 
مع اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيني، 
لوقف التصعيد املتبادل بني الطرفني في 
قطاع غزة، السيما في ضوء قيام اجليش 
اإلس��رائ��ي��ل��ي بتكثيف غ��ارات��ه اجلوية 

والقصف املدفعي للقطاع«.
من جهته، ق��رر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، الثالثاء، اختصار جولته 
اخلارجية وال��ع��ودة إل��ى رام ال��ل��ه، إثر 
استمرار العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غ��زة. فيما ذك��رت الوكالة الفلسطينية 
الرسمية لأنباء )وفا( أن »عباس« يجري 
اتصاالت إقليمية ودولية لوقف العدوان 

اإلسرائيلي على غزة.
كما دع��ت تركيا ال��ث��الث��اء اسرائيل 
ال��ى وق��ف هجماتها على س��ك��ان قطاع 
غ��زة مطالبة املجتمع ال��دول��ي بتحمل 
مسؤولياته ردا على الهجمات االسرائيلية 

االخيرة.
ونقلت وك��ال��ة )أن��اض��ول( التركية 
ل��أن��ب��اء ع��ن امل��ت��ح��دث ب��اس��م ال��رئ��اس��ة 
التركية ابراهيم كالني قوله »لقد اظهرت 
هذه الهجمات مجددا موقف اسرائيل غير 

القانوني واملستبد واحملتل«.
وطالب املجتمع الدولي »ال��ذي التزم 
الصمت جت��اه الهجمات اإلسرائيلية« 
بتحمل مسؤولياته والتحرك لوقف هذا 

العدوان.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية 
أعلنت في وق��ت سابق أم��س الثالثاء أن 
حصيلة التصعيد االسرائيلي املستمر 
على قطاع غ��زة منذ مساء أم��س االثنني 
ارتفعت إل��ى ستة شهداء واكثر من 20 

جريحا.
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البرملان التونسي مينح الثقة للحكومة اجلديدة
 ص��وت مجلس ن��واب الشعب التونسي باغلبية اعضائه 
احلاضرين على منح الثقة لأعضاء اجلدد في حكومة يوسف 

الشاهد املعنيني بالتعديل الوزاري االخير.
وفي اول تعليق له على تصويت البرملان التونسي اكد رئيس 
احلكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريح صحفي ان النواب 
بهذا التصويت يساهمون في وضع حد لالزمة السياسية التي 

استمرت ألشهر. وشدد على ان احلكومة اجلديدة ليست حكومة 
اي ط��رف وامن��ا حكومة كل التونسيني اذ ستعمل على تنفيذ 
االصالحات االقتصادية الكبرى التي سبق ان مت االلتزام بها امام 

اجلهات املانحة.
وكانت اجللسة العامة للبرملان التونسي املخصصة ملنح الثقة 
للحكومة اجلديدة انطلقت صباح االثنني بعد ان اعلن رئيسها 

يوسف الشاهد االسبوع املاضي عن تعديل وزاري واسع شمل 13 
حقيبة وزارية.

وفي ظل غياب كتلة حزب )حركة نداء تونس( استمرت جلسة 
البرملان الى وقت متأخر من الليل مبشاركة 163 نائبا في عملية 
التصويت من أصل 217 صوتوا على الوزراء اجلدد املقترحني كل 

على حدة.

400 صاروخ »القسام« تدك مواقع جيش االحتالل بـ 

شبح حرب جديدة تلوح في أفق »غزة«

استمرار اعتداء جيش االحتالل على غزة

سورية: اشتباكات بني قوات 
النظام واملعارضة في إدلب وحماة

   
أف��ادت املعارضة السورية، بعودة التصعيد إلى خطوط املواجهات 
في محافظتي إدلب وحماة شمال ووسط سورية، بني القوات احلكومية 
وفصائل املعارضة، في املنطقة اخلاضعة التفاق سوتشي الروسي 
التركي. وق��ال قائد عسكري في اجلبهة الوطنية للتحرير املعارضة، 
إن القوات احلكومية السورية قصفت أمس الثالثاء، باملدفعية الثقيلة 
وراجمات الصواريخ، قرى املشيرفة، وطويل احلليب، والكتيبة املهجورة، 
في ريف إدلب الشرقي. وأكد أن فصائل املعارضة ردت على القصف، حيث 
تدور حاليا اشتباكات عنيفة جدا بني اجلانبني على محور الكتيبة املهجورة 

وقرية الواسطة، قرب بلدة أبو الظهور بريف إدلب اجلنوبي الشرقي.

املغرب يعرب عن أمله في 
استجابة اجلزائر للحوار 

أعلن الطيب بلكوش، أمني عام احتاد املغرب العربي، أن أي تطبيع في 
عالقات املغرب واجلزائر، سيعطي دفعا قويا لتحريك مسيرة االحتاد.

وعبر بلكوش في رسالة إلى اجلزائر عن تطلعه للوصول إلى استجابة 
إيجابية للدعوة التي قدمها العاهل املغربي محمد السادس من أجل حوار 

صريح يؤدي لتطبيع العالقات.
وشدد الطيب البكوش في تصريح صحافي على أن خطاب امللك محمد 
السادس قدم مقترحات عملية لتجاوز اخلالفات بني اجلارتني املغرب 

واجلزائر، بحسب تعبيره.
ورحبت اجلامعة العربية بدعوة املغرب إلى تأسيس جلنة مشتركة مع 

اجلزائر لبحث امللفات العالقة، داعية حلتمية التعاطي بإيجابية...
وأضاف األمني العام الحتاد املغرب العربي أن األمر ليس فقط »مجرد 
تعبير عن حسن نوايا«، وإمنا »تقدم مقترحات عملية«، أي آلية احلوار 

الثنائي في جميع املجاالت لتجاوز جميع اخلالفات.
وختم الرجل األول في االحتاد املغاربي حديثه بالتعبير عن التطلع ل� 
»جتسد ذلك على أرض الواقع«. وأجرى الطيب البكوش أمني عام االحتاد 
املغاربي محادثات رسمية مع احلبيب املالكي رئيس مجلس النواب 

املغربي، في مقر املؤسسة التشريعية املغربية.
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اجلـــــامـــــعـــــة الــــعــــربــــيــــة والــــــتــــــعــــــاون اإلســـــــالمـــــــي تــــطــــالــــبــــان بـــــوقـــــف الــــــــعــــــــدوان عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
تـــــــــــــــركـــــــــــــــيـــــــــــــــا تـــــــــــــــطـــــــــــــــالـــــــــــــــب االحــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــالل بــــــــــــــــــإيــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاف الـــــــــــــــهـــــــــــــــجـــــــــــــــمـــــــــــــــات عـــــــــــــــلـــــــــــــــى غـــــــــــــــزة

إحباط انقالب عسكري شرق البالد

موسكو: ال بديل عن املفاوضات في ليبيا
قال مسؤول روسي، الثالثاء، إنه ال بديل 
عن املفاوضات في العملية الليبية، ويجب 
على كل األطراف أن تواصل احلوار والبحث 

عن حلول ترضي جميع األطراف.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحفي للنائب 
األول لرئيس دي���وان احلكومة الروسية 
سيرغي بريخودكو، على هامش املؤمتر 
الدولي حول ليبيا، مبدينة باليرمو، عاصمة 
جزيرة صقلية اإليطالية، الذي افتتح اإلثنني 

ويستمر الثالثاء.
وأض���اف ب��ري��خ��ودك��و، »ي��ج��ب على كل 
األطراف في ليبيا أن تبحث عن حلول وسط، 
على أساس اتفاق الصخيرات، الذي يعتبر 

األس���اس الوحيد لتحقيق تسوية طويلة 
األمد، وهو ما متت اإلشارة إليه بشكل خاص 
في ق��رار مجلس األم��ن الدولي رقم 2434، 
الصادر في 13 سبتمبر 2018«، بحسب قناة 

»روسيا اليوم« احمللية.
وأوضح أن »أحد العوائق األساسية على 
طريق التسوية الليبية، هو انعدام األمن 
ووج��ود جماعات إرهابية كثيرة هناك، مبا 

فيها داعش والقاعدة«.
وأف��ادت وكالة »آك��ي« اإليطالية لأنباء، 
اإلث��ن��ني، أن احلكومة االي��ط��ال��ي��ة، ستعقد 
على هامش املؤمتر، »قمة مصغرة« حول 
ليبيا، مساء الثالثاء، من املرجح أن يشارك 

فيها رؤوس��اء حكومات: إيطاليا وروسيا 
واجلزائر وال��رؤوس��اء املصري والتونسي 

والنيجري والتشادي.
م��ن جهة أخ���رى، كشفت م��ص��ادر ليبية 
مطلعة الثالثاء ع��ن القبض على ع��دد من 
الضباط العسكريني في شرق ليبيا بتهمة 

محاولة تدبير انقالب عسكري.
وق��ال امل��ص��ادر لوكالة األن��ب��اء األملانية 
أمس الثالثاء، إن »كتيبة »ط��ارق بن زياد« 
التابعة للواء 106 مجحفل بالقيادة العامة 
للقوات املسلحة الليبية قبضت مساء اإلثنني، 
على ضباط عسكريني في شرق ليبيا بتهمة 

محاولة تدبير انقالب عسكري«.

قصف أصاب مدخال مليناء 
احلديدة اليمني

تعّرض مبنى صغير عند أحد مداخل ميناء احلديدة اليمني لقصف، 
حسبما أفاد موظفون لوكالة فرانس برس الثالثاء، في أول عمل عسكري 
في امليناء االستراتيجي منذ اشتداد املعارك في املدينة الساحلية قبل نحو 

أسبوعني.
وبعد أيام من املعارك العنيفة في شرق وجنوب املدينة قتل فيها نحو 
600 شخص، تراجعت حّدة املواجهات، حسبما أفادت إحدى املقيمات في 

احلديدة.
واّتهم املتمردون احلوثيون في بيان نقلته قناة »املسيرة« املتحدثة 
باسمهم التحالف العسكري بقيادة السعودية باستهداف املدخل الشرقي 

للميناء بغارتني االثنني.
وقال املتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي املالكي ردا على سؤال 

لوكالة فرانس برس ان التحالف سيدّقق في احلادثة.
وأّكد نائب مدير امليناء يحيى شرف الدين في اتصال هاتفي مع وكالة 
فرانس برس ان بوابة امليناء الرئيسية »تعرّضت لغارات جوية )...( لكن 

االمور تسير بشكل طبيعي في امليناء«.
وحت��ّدث ش��رف الدين عن إصابة ثالثة من ح��راس امليناء اخلاضع 

لسيطرة املتمردين احلوثيني، في الهجوم.
لكن أربعة موظفني آخرين حتّدثت إليهم وكالة فرانس برس واشترطوا 
عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من املالحقة، قالوا ان قياديا في صفوف 
املتمردين وثالثة من حراسه قتلوا في القصف الذي أصاب املبنى املؤلف 

من غرفة واحدة.
كما ذك��روا ان قياديا آخ��ر في صفوف احلوثيني وثالثة من حراسه 

أصيبوا أيضا في الهجوم.
ومتر عبر ميناء احلديدة غالبية املساعدات واملواد الغذائية التي يعتمد 
عليها ماليني السكان في بلد يواجه نحو نصفه سكانه )27 مليون نسمة( 

خطر املجاعة، وفقا لالمم املتحدة.
وتخضع مدينة احلديدة لسيطرة املتمّردين منذ 2014، وحتاول القوات 
احلكومية بدعم من التحالف استعادتها منذ يونيو املاضي. واشتّدت 

املواجهات في األول من نوفمبر، وأصبحت إمدادات الغذاء مهّددة.
والقصف الذي تعّرض له املبنى هو أول عمل عسكري يستهدف امليناء 

منذ اشتداد املعارك.
وكان األمني العام لالمم املّتحدة أنطونيو غوتيريش ّحذر في مقابلة مع 
إذاعة »فرانس انتر« االثنني من أنه »إذا حصل تدمير للميناء في احلديدة، 

فقد يؤدي ذلك إلى وضع كارثي بالتأكيد«.
ولم يعلن املتمردون الثالثاء عن أية أعمال عسكرية في مدينة احلديدة 

عبر وسائل االعالم املتحدثة باسمهم.

 15 3 و  األردن: اإلعدام والسجن بني 
عاما للمتهمني في »خلية الكرك«

أسدلت محكمة أمن الدولة األردنية، أمس 
الثالثاء، الستار على قضية »خلية الكرك« 
اإلره��اب��ي��ة، ب��إص��دار أحكام ضد 11 متهما 
موقوفني على ذمة القضية، أحدهم فار من 
وجه العدالة. وقضت احملكمة بإعدام متهمني 
اثنني، واألشغال ملدة 15 عاما لثالثة متهمني، 
والسجن 3 أع��وام خلمسة آخرين، وب��رأت 

متهما واحدا.
وأش���ارت هيئة احملكمة، إل��ى أن 4 من 
املتهمني في القضية، إضافة إلى 5 قتلى، من 

مؤيدي تنظيم داعش اإلرهابي.

وتعود قضية اخللية إلى نهاية ديسمبر 
2016، بعدما هاجمت اخللية موقع قلعة 
الكرك التاريخية في جنوب األردن، ونتج 
عن الهجوم مقتل مواطنني، وسائحة كندية، 

ورجال أمن، ونحو 30 إصابة.
واتهمت نيابة أم��ن ال��دول��ة، املتورطني 
بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إل��ى موت 
إنسان باالشتراك، وتصنيع م��واد مفرقعة 
الستخدامها في أعمال إرهابية باالشتراك، 
وحيازة مواد مفرقعة لستخدامها في أعمال 
إرهابية باالشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر، 

واملؤامرة، بقصد القيام بأعمال إرهابية. 
واتهمت النيابة املتورطني أيضا بتقدمي 
أم��وال الستخدامها في أعمال إرهابية مع 
العلم بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها 
على وجه غير مشروع باالشتراك، والتدخل 
في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها 
على وجه غير مشروع باالشتراك، وحيازة 
أسلحة وذخ��ائ��ر بقصد استخدامها على 
وج��ه غير م��ش��روع، وح��ي��ازة س��الح ن��اري 
دون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد 

استعمالها على وجه غير مشروع.


