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العربية52
والعالمية

دمشق ـ هدى العبود
أدى الس���فير الس���وري اجلديد لدى اململكة العربية 
السعودية مهدي دخل اهلل اليمني القانونية أمام الرئيس 
السوري بش���ار األسد أمس كس���فير جديد لسورية في 
الرياض.  وشغل دخل اهلل حتى تعيينه سفيرا في الرياض 
منصب مدير مركز الدراس���ات اإلستراتيجية في دمشق، 
وقبل ذلك منصب وزير اإلعالم عام 2004، كما شغل منصب 

رئيس حترير صحيفة »البعث« الناطقة باسم حزب البعث 
احلاكم في سورية. 

وكانت السعودية قد عينت قبل أشهر عبداهلل العيفان 
سفيرا لها لدى دمش���ق بعد خلو املنصب ألكثر من عام، 
األمر الذي اعتب���ره محللون، باإلضافة الى خطوة زيارة 
خادم احلرمني الشريفني دمشق في سبتمبر املاضي، عودة 

العالقات السورية � السعودية الى مسارها الطبيعي.

دخل اهلل أدى اليمين القانونية أمام األسد كسفير جديد لسورية في الرياض

اقتحم باحاته لحماية متطرفين زاروه بمناسبة عيد »الرمبام« .. ومشعل اعتبرها مقدمة لتقسيم »المسجد« 

سورية أدانت الهجمات بشدة .. وأوباما اعتبرها محاولة لتعطيل التقدم .. والمالكي اتهم القاعدة والبعثيين

االحتالل اإلسرائيلي يدنس األقصى ويمنع األذان فيه

بغداد تستعيد ذاكرة الدماء: مقتل وإصابة أكثر من 700 عراقي بتفجير انتحاري مزدوج
االنفجارات«. وأعلنت محافظة بغداد احلداد الرسمي ملدة ثالثة 
أيام فيما مت اغالق جميع اجلس���ور الت���ي تربط جانبي بغداد 
بالقرب من مكاني االنفجارين في ظل انتشار كبير لقوات اجليش 
والش���رطة وفي الش���وارع فيما التزال تسمع أصوات سيارات 

اإلسعاف وهي تنقل املصابني الى املستشفيات.
و أعلن اللواء قاسم عطا املتحدث العسكري العراقي اليوم 
أن الس���لطات العراقية ستحاس���ب جميع اجلهات واملقصرين 

جراء انفجارات بغداد.
وقال عطا، في تصريح صحافي، : »س���نأخذ كل االحتماالت 

بعني االعتبار وسنحاسب املقصرين بعد اكتمال التحقيقات«.
وأضاف »ان األيدي التي نفذت انفجارات اخلارجية واملالية 
في 19 اغس���طس املاضي هي نفس���ها التي نف���ذت هذا العمل 

اإلرهابي«.

العراقي من املستقبل الذي يستحقه«.
 وقال البيت األبيض إن أوباما اتصل برئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي والرئيس جالل الطالباني عقب الهجومني، وتعهد 

أن تقف الواليات املتحدة مع العراقيني.
واعرب املصدر عن تعازي بالده وتعاطفها مع اسر الضحايا 
واجلرحى، مؤكدا على وقوف سورية الى جانب »الشعب العراقي 

الشقيق في مواجهة هذه االعمال االجرامية«.
من جانبه قال وزير االمن الوطني العراقي شيروان الوائلي ان 
احلكومة العراقية لن تقف مكتوفة االيدي جراء هذه »اجلرائم« 

التي يتعرض لها الشعب العراقي.
وقال الوائلي في تصريح���ات صحافية حيث كان متواجدا 
بالق���رب من وزارة العدل املدمرة: »علينا اال نس���تبق األحداث 
وان احلكوم���ة العراقية لن تبقى مكتوفة األيدي على مثل هذه 

بغداد – وكاالت: في س���يناريو مشابه العتداءات »األربعاء 
األسود«، استعادت بغداد أمس ذاكرة الدماء اثر هجومني متزامنني 
نفذهما انتحاريان بسيارتني مفخختني، هزا مبنى وزارة العدل ومقر 
محافظة العاصمة ما أدى إلى مقتل واصابة مئات االشخاص والى 

احتراق عشرات السيارات ودمار كبير في املباني املجاورة.
وهرعت فرق الدفاع املدني واالسعافات الى املكان في الوقت 
الذي غطت س���حابة من الدخان والغبار سماء بغداد، واعلنت 
وزارة الداخلية عن س���قوط ما ال يقل عن 138 شخصا وإصابة 

أكثر من 618 في التفجيرين بوسط بغداد. 
ووقع االنفجار االول في مبنى وزارة العدل الواقع بالقرب من 
تقاطع التلفزيون العراقي الرسمي ما اسفر عن »دمار كبير في 
جميع طوابقها املكونة من ستة طوابق«، وبعد مرور دقيقتني فقط 
وقع انفجار كبير امام مبنى مجلس محافظة بغداد الذي يضم 
مكتب محافظ بغداد، ما اسفر عن دمار هائل واحتراق عشرات 

السيارات كون املبنيني يقعان عند تقاطع مزدحم للطرق.
وفي أول تعليق حكومي على التفجيرين، حمل املتحدث باسم 
احلكومة العراقية علي الدباغ في بيان عن رئيس الوزراء نوري 
املالكي من أسماهم ب� »التكفيريني والقاعدة والبعثيني« بالوقوف 
وراء االنفجارين، مؤكدا ان هدف التفجيرين هو عرقلة احملكمة 
الدولية التي تطالب بها بغداد ملعاقبة املتورطني في تفجيرات 
االربعاء االس���ود ومنها سورية واضاف الدباغ في تصريحات 
صحافية »ان االنفجارين اللذين وقعا يحمالن نفس البصمات 
التي وقفت وراء انفجار يوم 19أغسطس املاضي من تكفيريني 
والقاعدة والبعث املقبور«. واوضح »األجهزة األمنية والسياسيني 

ودول املنطقة يتحملون جميعا املسؤولية«. 
بدورها ادانت س���ورية امس »التفجي���رات االرهابية« التي 
استهدفت مبنيني حكوميني في العاصمة العراقية بغداد و»أودت 
بحياة الكثيرين من املدنيني االبرياء واوقعت خس���ائر بشرية 

ومادية فادحة«.
وقال مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية السورية ان بالده 
»تؤكد ادانتها ملثل هذه االعمال االرهابية املنافية للقيم االخالقية 
واالنسانية«، مشددا على جتديد سورية »موقفها الثابت الرافض 

واملستنكر لالرهاب ايا كان نوعه ومصدره«.
م���ن جانبه، قال الرئي���س األميركي ب���اراك أوباما امس إن 
تفجيري بغداد »مشينان« وهما محاولة إلحباط التقدم احملرز 

في العراق.
وأضاف في بيان »هذان التفجيران ال هدف لهما سوى قتل 
األبرياء من الرجال والنس���اء واألطفال، وهما يكشفان برنامج 
الكراهي���ة والتدمير الذي يتبناه من يريدون حرمان الش���عب 

القدس احملتلة � وكاالت: وسط صمت عربي وإسالمي مطبق وجتاهل 
دولي معتاد، جددت قوات االحتالل االسرائيلية أمس اعتداءها على 
املسجد األقصى املبارك، واقتحمت قوات كبيرة من شرطة االحتالل 
وقواته اخلاصة باحات املس���جد االقصى املبارك وس���ط اطالق نار 

كثيف.
 وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان نحو عشرة فلسطينيني أصيبوا 
بجروح نتيجة اعتداء القوات االس���رائيلية على املصلني بالضرب 
واطالق قنابل الغاز املس���يل للدموع.  واضافت املصادر االمنية ان 
الشرطة اعتقلت عش���رة فلسطينيني على األقل.  من جهته، وصف 
مفتي القدس والديار الفلس���طينية الشيخ محمد حسني الوضع في 
املس���جد األقصى باخلطير محذرا من تطور األوضاع.  وقال الشيخ 
حسني ان قوات من الشرطة وافراد الوحدات اخلاصة حاولت اقتحام 
املسجد املسقوف وقبة الصخرة بالقوة للوصول الى املصلني.  وأكد 
حس���ني في اتصال هاتفي مع »رويترز« من س���احة احلرم القدسي 
الشريف »الشرطة االس���رائيلية اقتحمت ساحات املسجد واعتدت 
بالضرب على كل من فيه من رجال ونساء واطفال«.  وأوضح املفتي 
ان املستوطنني حاولوا اقتحام األقصى بحماية الشرطة االسرائيلية 

مما أدى الى اندالع املواجهات.
 بدوره، حمل محافظ القدس عدنان احلسيني اجلانب االسرائيلي 
مسؤولية التصعيد في القدس وقال لرويترز ايضا »اسرائيل تتحمل 

كامل املسؤولية عما يجري في املسجد األقصى«.
 وتابع: اسرائيل تريد تصعيد األوضاع للتهرب من تنفيذ استحقاقات 
عملية الس���الم وهي تدفع باملس���توطنني ليكونوا هم في الواجهة.  

شرارة املواجهات اندلعت مجددا أمس في احلرم القدسي في أعقاب 
قرار الشرطة اإلسرائيلية السماح جلماعات يهودية متطرفة بالدخول 
إلى احلرم مبناس���بة ما يزعمون انه »يوم صعود الرمبام إلى جبل 
الهيكل«، اال ان قوات من الشرطة اقتحمته بادعاء إلقاء فلسطينيني 
بداخله احلجارة على القوات. وأعلنت الش���رطة اإلس���رائيلية عن 
اعتقال 12 فلسطينيا بينهم ثالثة تواجدوا داخل احلرم وتسعة عند 

مداخله صباحا.
من جانبه أدان رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة االسالمية 
»حماس« خالد مش���عل امس االعتداءات اإلس���رائيلية على املسجد 
األقصى. واكد مش���عل ف���ي مؤمتر صحافي حض���ره عدد كبير من 
قيادات حماس وقادة الفصائل املتواجدة في دمش���ق انه »ألول مرة 
يغلق اجليش االس���رائيلي ابواب املسجد القبلي باجلنازير، ومينع 
األذان داخل باحات املسجد ويقتحمه لفترة طويلة«، مؤكدا »ان هذه 
املمارسات تأتي كخطوة لتقسيم املسجد األقصى وفرض طقوسهم 

الدينية في املسجد«.
وحيا مشعل املعتصمني في األقصى من أهلها ومن عرب الداخل، 
واملسيحيني الذين اعتصموا داخل املسجد للدفاع عنه، مشددا على »ان 
القدس عندنا هي كل القدس بأرضها وأهلها وبرمزيتها االسالمية وال 
حق لليهود فيها وان مصير القدس لن يحسم في ميزان املفاوضات 

وامنا في ميزان املواجهة واملقاومة«.
واضاف »ان القدس هي مهد الديانات الس���ماوية«، داعيا الدول 
العربية واإلسالمية وخاصة تركيا، للدفاع عن املدينة مبسجدها. وطالب 

مشعل املوقف الرسمي الفلسطيني ان يكون مبستوى القدس.

في املقابل زعمت وسائل إعالم إس���رائيلية نقال عن مصادر في 
الش���رطة إن إحدى دورياتها التي جالت داخل احلرم منذ س���اعات 
الصباح الباكر الحظت أن فلس���طينيني سكبوا الزيت على األرض 
داخل احلرم بهدف التس���بب في انزالق قوات الش���رطة واملتطرفني 
اليه���ود في حال دخولهم إلى احلرم.  وبالتزامن مع املواجهات، اقام 
املتطرفون اليهود في حائط البراق صلواتهم وسط حراسة مشددة 

من جانب قوات الشرطة.
وكانت الش���رطة اإلسرائيلية أعلنت مس���اء أمس األول عن أنها 
ستس���مح بدخول املصلني املسلمني إلى احلرم أمس من دون فرض 
أي قيود لكنها في املقابل أعلنت عن نيتها الس���ماح بدخول اليهود 

إلى احلرم.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن سياسيني وشخصيات 
عامة وحاخامات إسرائيليني كانوا يعتزمون الدخول إلى احلرم امس 
بحجة إحياء ذكرى يوم دخول احلاخام موسى بن ميمون الذي زار 
البالد في نهاية القرن اخلامس عشر إلى احلرم وعقد اجتماع حول 
موضوع دخول اليهود إلى احلرم. ونقلت الصحيفة عن املستوطن 
املتطرف يه���ودا غيليك الذي وصفته بأنه رئيس »املنظمة من أجل 
حقوق اإلنسان في جبل الهيكل« قوله »إننا ندعو اجلمهور إلى زيارة 

جبل الهيكل فهذا مكان مقدس بالنسبة لنا«.
اال ان احلركة اإلس���المية اجلناح الشمالي داخل اخلط األخضر 
بقيادة الش���يخ رائد صالح دعت ف���ي املقابل إلى التوجه إلى احلرم 
»حلمايت���ه من االحتالل اليهودي« وأعلنت عن توفير حافالت لنقل 
املصلني من داخل اخلط األخضر إلى احلرم. وامعانا منها في االعتداء 

على االقصى منعت سلطات االحتالل االسرائيلي املسلمني في القدس 
امس من رفع اذان الظهر في املسجد االقصى املبارك. وقالت مصادر 
فلس���طينية ان قوات االحتالل منعت املصلني ايضا من الدخول الى 
املسجد االقصى الداء صالة الظهر. والحقا ارتفع عدد املعتقلني الى 
16 فلس���طينيا في جتدد املواجهات بعد الظهر وبينهم مسؤول ملف 
القدس في منظمة التحرير الفلسطينية حامت عبدالقادر. فيما توعد 
املفتش العام للشرطة دافيد كوهني قادة احلركة اإلسالمية في اجلناح 

الشمالي برئاسة الشيخ رائد صالح.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن معركة القدس بدأت تطالب 
الدول العربية واإلسالمية بتحمل مسؤولياتها إزاء اخلطط واإلجراءات 

اإلسرائيلية التي متس املسجد األقصى.
وقال القيادي في »حماس« والناطق باسم كتلتها البرملانية صالح 
البردويل في مؤمتر صحافي بغزة أمس »لقد بدأت معركة القدس وآن 
األوان لكل عربي ومس���لم أن يتحمل نصيبه من الدفاع عن كرامته 
في معركة القدس ولينظر كل واحد منا ما هو دوره ووزنه ويجعل 
بوصلته تشير إلى القدس دوما وليصدق كل واحد منا في تقدمي ما 

بوسعه ولو بالدعاء«. 
ودعا الدول العربية واإلس���المية إلى حتمل املسؤولية جتاه ما 
يحدث في القدس واملسجد األقصى معتبرا أن »معركة القدس معركة 
فاصلة لن���ا فيها نصر حتمي وما يفعله احملتل هو أنه يس���تعجل 
نهايته احملتومة«. بدورها اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية أمس 
إسرائيل بالعمل على توتير األوضاع داخل املسجد األقصى بسماحها 

للجماعات اليهودية بدخوله وإقامة شعائرهم التلمودية فيه.

)رويترز()رويترز(عجوز فلسطينية حتاول منع تقدم الشرطة االسرائيلية في القدس احملتله أمس ..وفلسطينيون يرمون الشرطة االسرائيلية باحلجارة ملنعها من التقدم في القدس

)رويترز(..ومسعفون ينقلون جثة أحد ضحايا تفجيري بغداد أمس)أ.ف.پ(مبنى وزارة العدل العراقية بعد أن دمره تفجير املفخخة أمس


