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واس: للمرة األولى منذ نحو ٧ أشــهر، شــهد املسجد 
احلــرام في مكة املكرمة أمس أداء صالة اجلماعة من قبل 
املعتمرين والزوار من املواطنني واملقيمني في اململكة العربية 
السعودية، كما شهد املسجد النبوي الشريف عودة املصلني 
للصالة في الروضة الشــريفة والتشــرف بالســالم على 
رسول اهللا ژ، وذلك مع بدء املرحلة الثانية من العودة 
التدريجية للعمرة بنسبة ٧٥٪ من الطاقة االستيعابية وفق 
اإلجراءات االحترازية ملنع انتشار ڤيروس«كوفيد - ١٩».

وتوافد املعتمرون واملصلون لزيارة احلرمني الشريفني 
والصالة فيهما منذ صالة الفجر، ولم يتمالك زوار الروضة 
الشريفة أنفسهم عند السالم على النبي الكرمي ژ حيث 

فاضت أعني الكثيرين منهم بالدموع شوقا وحنينا.
ومن املتوقع استقبال ٢٢٠ ألف معتمر و٥٦٠ ألف مصل 
طــوال املرحلة الثانية للعودة التدريجيــة ألداء العمرة، 

والتي تستمر على مدار ١٤ يوما.
وقد رفعت السلطات السعودية، درجة اجلاهزية وكامل 

االستعدادات خلدمة املعتمرين وفق أعلى معايير اجلودة 
في تقــدمي اخلدمات، مع بدء املرحلــة الثانية من العودة 
التدريجية للعمرة من املواطنني واملقيمني من داخل اململكة.
وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية «واس»، في 
بيان أن وكالة الرئاســة العامة لشــؤون املسجد النبوي 
بالتعاون مع وزارة احلج والعمرة، ووزارة الصحة، وعدد 
من اجلهــات األمنية قامت برفع درجــة اجلاهزية وكامل 
االســتعدادات خلدمة الزوار واملصلني وفق أعلى معايير 
اجلــودة في تقــدمي اخلدمات، إضافة إلــى تطبيق جميع 
اإلجراءات االحترازية، واستخدام جميع األنظمة التقنية 
والبرامج اإللكترونية لتســهيل اإلجــراءات وتقدمي كامل 
اخلدمات بكل ســرعة وإتقــان، فضال عــن توفير أجهزة 
تعقيم مخصصة لتعقيم أروقة وأرضيات وسجاد وأبواب 
املسجد مبواد صديقة للبيئة واإلنسان، وتوفير حافالت 
لنقل املعتمرين واملصلني من املواقف املخصصة لوقوف 

سياراتهم إلى املسجد احلرام ومن ثم عودتهم إليها.

عودة صالة اجلماعة للحرم املكي
والروضة الشريفة للمرة األولى منذ ٧ أشهر

جانب من صالة اجلماعة في املسجد احلرام امس  (واس)

عواصم - وكاالت: يبذل الرئيس األميركي دونالد ترامب 
املتعافي من ڤيروس كورونا املستجد، ومنافسه الدميوقراطي 
جو بايدن، أقصى ما في وســعهما الســتمالة املشاركني في 
التصويت املبكر الذي يسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة، 
مع تكثيف احلملتني نشــاطهما قبل إجراء آخر مناظرة بني 
املرشحني الرئاسيني يوم اخلميس املقبل، وعلى بعد أسبوعني 
تقريبا من االنتخابات. وتوجه ترامب أمس إلى والية نيفادا، 
وهي والية مهمة أدلى فيها مئة ألف ناخب بأصواتهم بالفعل 
وفقا لبيانات الوالية. ويشارك الرئيس في فعاليات انتخابية 
يوميا حتى موعد املناظرة املقررة في فلوريدا، حيث سيتوجه 
إلى أريزونا ونورث كاروالينا حســبما قال املتحدث باســم 

حملته تيم ميرتو.
أمــا بايدن فتوجه أمس إلى نــورث كاروالينا التي أدلى 
فيها ١٫٢ مليون ناخب بأصواتهم باكرا، وفقا لبيانات الوالية.

وتشير بيانات موقع مشروع االنتخابات األميركية إلى أن 
٢٥٫٨٣ مليون شخص أدلوا بالفعل بأصواتهم في االقتراع. 
ويرجع السبب في هذا اإلقبال القياسي على التصويت املبكر 
إلى مخاوف بشأن السالمة بسبب جائحة ڤيروس كورونا 
التي أودت بحياة أكثر من ٢١٨ ألف أميركي في حني أصابت 

٨٫١ ماليني آخرين.
ويتقدم الدميوقراطيون بشــكل ملحوظ في االنتخابات 
املبكــرة عــن طريق البريــد. وتفيد بيانات موقع مشــروع 
االنتخابــات األميركية الذي تديره جامعة فلوريدا بأن ٥٫٨ 
ماليني دميوقراطي أدلوا بأصواتهم من إجمالي ١٠٫٦ ماليني 

ناخب أدلوا بأصواتهم عن طريق البريد.
وذكــرت جني أومالي ديلون مــن حملة بايدن في مذكرة 
للمتبرعني في مطلع األسبوع أن البيانات اإلجمالية مضللة.

وكتبت تقول «ال ينبغي لنا الشعور باالستكانة والتهاون 
ألن احلقيقــة املجردة هي أن دونالــد ترامب ما زال بإمكانه 
الفوز في هذه االنتخابات وكل ما لدينا من مؤشــرات يظهر 

أن النتيجة لن حتسم إال في آخر حلظة».
ورفع ترامب منســوب الهجوم على منافســه معتبرا أن 
الدميوقراطيــني مناهضــون لألميركيني. وقــال أمام جتمع 
حاشــد في موســكيغون بوالية ميتشــيغان، إنهم يريدون 
«محو التاريخ األميركي وتدمير القيم األميركية وأســلوب 

احلياة األميركي».
وأضاف أمام أنصاره الذين هتفوا «نحبك»، ان «جو بايدن 
سياسي فاسد» وان عائلة بايدن متثل «مشروعا إجراميا». 
وتابع ان بايدن «مجرم، لقد ارتكب جرائم. إنه ميثل خطرا 

على األمن القومي».
كما هاجم ترامب ولعدة مرات، غريتشــن ويتمر حاكمة 
الواليــة الدميوقراطية رغم الكشــف عــن تخطيط جماعة 
ميينية متطرفة مؤيدة لــه اختطافها، وانتقد القواعد التي 
تفرضها الوالية للحد من انتشار ڤيروس كورونا ووصف 

ويتمر بأنها «غير أمينة».
وتعكس الوتيرة احملمومة التي وضعها الرئيس البالغ 
من العمر ٧٤ عاما لنفسه وحقيقة أنه اضطر لتكريس وقت 
لواليات على غرار جورجيا وفلوريدا اللتني منحتاه الفوز 

عام ٢٠١٦، القلق املتزايد في أوساط احلزب اجلمهوري، وإن 
كان معاونوه يسعون الى إظهار الثقة بالنفس.

وقالت املتحدثة باسمه كايلي ماكيناني على فوكس نيوز 
إن «استراتيجية الرئيس ترامب تتمثل بالعمل جاهدا لكسب 

أصوات الشعب األميركي».
على الضفــة األخرى، أصدر بايدت بيانــا للناخبني في 
ويسكونســن قبل ساعات من موعد وصول ترامب املرتقب 
إليها، ركز فيه على موضوعه املفضل: طريقة تعاطي ترامب 

مع أزمة كوفيد-١٩.
وقــال بايــدن إن «اســتجابته للوبــاء ســحقت اقتصاد 
ويسكونســن»، مشــيرا إلى أن ١٥٠ ألفا من ســكان الوالية 

خسروا وظائفهم منذ تولى ترامب السلطة عام ٢٠١٦.
وال يــزال ترامب يتعافى مــن إصابته بكوفيد-١٩، حاله 

حال عشــرات موظفي البيت األبيض وكــوادر حملته مبن 
فيهم ماكيناني نفسها، لكن األخيرة سعت الى إضفاء ملسة 

اإليجابية على التجربة.
وقالت «عايش جتربة كوفيد بنفسه، سيتحدث مباشرة 
إلى الشــعب األميركي على منصــة املناظرة عن جتربته»، 
حيث من املقرر أن جترى اخلميس آخر مناظرة تلفزيونية 

مباشرة بني املرشحني قبل انتخابات ٣ نوفمبر. 
وأفادت ماكيناني بأن ترامب سيستغل املناظرة األخيرة 

«للتحدث عن استجابته الرائعة لكوفيد».
ومع اقتراب موعد االســتحقاق، يبدو الرئيس في وضع 
صعب إذ تظهر نتائج االستطالعات تقدم خصمه الدميوقراطي 
بينمــا أعرب أعضاء جمهوريون في مجلس الشــيوخ علنا 

عن شكوكهم حيال زعيم حزبهم.
وحذر السناتور عن نبراسكا بن ساس أهالي واليته في 
اتصال هاتفي مؤخرا من أن اجلمهوريني يواجهون «مذبحة 
فــي مجلس الشــيوخ» بعدما أخفق ترامب في اســتجابته 
للوباء وأحدث شــرخا بني واشــنطن وحلفائهــا في العالم 

وأساء معاملة النساء.
وكعادته، رد ترامب عبر تويتر على «أســاليب (ساس) 

الغبية والبغيضة».
بدوره، حذر السناتور اجلمهوري عن تكساس تيد كروز 

من «مذبحة للجمهوريني مبقاييس ووترغيت».
ووســط هذه املعمعة، ارتكب الرئيــس األميركي، الذي 
غالبا ما يســخر من أخطاء خصمه بايدن ويشكك بأهليته 
الذهنية، هفوة بوصف الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 

بـ«رئيس الوزراء».
وكان ترامــب يتحدث في ميتشــيغان عن اتفاق التبادل 
التجــاري احلر مع كندا واملكســيك، ثم ذكــر اتفاق باريس 
للمناخ الذي انســحبت منه الواليــات املتحدة بعد انتخابه 

في عام ٢٠١٦.
وقال املرشح اجلمهوري «أتعلمون ما الذي أوقفته أيضا؟ 
اتفاق باريس حول البيئة. أحب رئيس الوزراء ماكرون كثيرا 
لكن سألته كيف يسير العمل باالتفاق؟ ال يسير بشكل جيد».

وكانت العالقات بني ماكرون وترامب جيدة بعيد انتخاب 
ماكرون رئيسا، لكنها تدهورت بشكل كبير مذاك.

ا.ف.پ) حشد من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب خالل مهرجان خطابي في ويسكونسن 

 إيران تعلن انتهاء القيود التسليحية األممية املفروضة عليها
وواشنطن حتّذر منتهكي احلظر من التعرض لعقوبات

عواصــم - وكاالت: أكــدت إيران 
انتهاء القيود التســليحية املفروضة 
عليها من جانب مجلس األمن الدولي 
عــام ٢٠٠٧، وذلــك مبوجــب االتفاق 
النووي املبرم في عام ٢٠١٥ بني طهران 
وروسيا والصني وأملانيا وبريطانيا 

وفرنسا والواليات املتحدة.
وقالت اخلارجية اإليرانية في بيان 
نقلته وكالــة األنباء اإليرانية (إرنا) 
امس إن من إجنازات «االتفاق النووي 
االنتهاء القطعي ومن دون قيد أو شرط 
للقيود التسليحية وحظر السفر على 

بعض األفراد.
ولفتت الوزارة إلى أن «إلغاء القيود 
التســليحية وحظر الســفر قد صمم 
بحيث يكون آليا وليس بحاجة إلى أي 

إجراء آخر». وأضافت: «بناء على ذلك، 
فإن اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية 
ميكنها بدء توفير أي سالح ومعدات 
الزمة من أي مصدر ومن دون أية قيود 
قانونية وبناء على حاجاتها الدفاعية 
فقط، وميكنها كذلك بناء على سياساتها 

تصدير أسلحتها الدفاعية».
وهنــأ الرئيــس حســن روحاني 
الشــعب اإليرانــي علــى مــا وصفه

بـــ «االنتصــار الديبلوماســي» على 
الواليات املتحدة. ونوهت اخلارجية 
اإليرانية الــى أن طهران تعتمد على 
نفســها في الدفــاع وال ترى ضرورة 
للتهافت على شراء السالح مع انتهاء 
حظــر األمم املتحــدة على األســلحة 
التقليدية يــوم األحد رغم املعارضة 

األميركيــة القويــة. وقالــت الوزارة 
فــي بيانها إن «عقيدة إيران الدفاعية 
تقوم على االعتماد القوي على شعبها 
وقدراتها احمللية.. ال مكان لألســلحة 
غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل 
واالندفاع لشــراء األسلحة التقليدية 

في عقيدة الدفاع اإليرانية».
بدوره، قال وزير اخلارجية اإليراني 
محمــد جواد ظريف في تغريدة على 
تويتــر «تطبيــع التعــاون الدفاعي 
اإليرانــي مــع العالــم اآلن هو نصر 
لقضية التعددية والسالم واألمن في 

منطقتنا».
فــي املقابل، حذر وزير اخلارجية 
االميركــي مايــك بومبيو مــن أن أي 
عملية بيع اسلحة إليران ستؤدي الى 

عقوبات، وقال في بيان إن «الواليات 
املتحدة مستعدة الستخدام سلطاتها 
الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد 
أو كيان يساهم بشكل ملموس في إمداد 
وبيع ونقل أسلحة تقليدية الى ايران».

واضاف «على كل الدول التي ترغب 
في الســالم واالســتقرار في الشرق 
االوســط وتدعــم مكافحــة االرهاب 
ان متتنــع عن املشــاركة في االجتار 
باألسلحة مع ايران». وتابع بومبيو 
العشــرة األخيرة،  «خــالل األعــوام 
امتنعت الدول عن بيع اسلحة إليران 
مبوجب قرارات أممية مختلفة. إن أي 
بلد ال يلتزم بهذا املنع يختار بوضوح 
تأجيج النزاعات والتوترات بدل تعزيز 

السالم واألمن».

الكاظمي: ال عودة لإلرهاب والقصاص 
ينتظر كل متجاوز ألمن العراق

بغداد ـ وكاالت: أكد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، أنه ال مكان لعودة اإلرهاب 

حتت أي صورة أو مسمى في العراق.
وقال الكاظمي في بيان نقلته قناة (السومرية 
نيــوز) اإلخبارية العراقية، إنــه عقد اجتماعا 
بالقيادات األمنية والعسكرية في محافظة صالح 
الدين، مشيرا إلى أن زيارته إلى احملافظة برفقة 
القيادات األمنية تأتي لتأكيد أن الدولة موجودة 
حلماية أمن املواطنــني وتثبيت أركان القانون، 
خاصة بعد «اجلرمية النكراء التي شهدتها صالح 
الدين مؤخرا والتي أدت الى استشهاد عدد من 
املواطنني على إثر خطفهم». وأضاف: «رسالتنا 
ملواطني صالح الدين أن الدولة ستحميهم، وأن 
عقيدة القوات املسلحة تلتف حول الوالء للوطن 
والقانون، ال لألفراد أو املسميات األخرى»، متابعا 

أن «اإلرهاب وأفعالــه اإلجرامية ال ينتظره إال 
القانون والقصاص، وال مكان لعودته حتت أي 

صورة أو مسمى».
وقال قائد شرطة محافظة صالح الدين اللواء 
قنديل اجلبوري ان «شــرطة الطوارئ عثرت 
أول من أمس علــى ٨ جثث ملواطنني من أهالي 
ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوب تكريت 
من أصل ١٢ مدنيــا مت اختطافهم من قبل قوة 
مسلحة مجهولة الهوية، فيما ال يعرف مصير 
األربعة اآلخرين». بدوره، أوضح محافظ صالح 
الدين عمار جبر خليل ان «جهة مسلحة مجهولة 
الهوية قامت بخطف ١٢ شابا من أهالي الفرحاتية 
واقتادتهم إلى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة 
فقط مت العثور على ثمانية منهم متت تصفيتهم 
رميا بالرصاص أغلبها في منطقة الرأس والصدر».

ترامب يسابق بايدن الستمالة الناخبني املبكرين ويصفه بـ«املجرم»
الرئيس يخطئ في منصب ماكرون.. والتصويت املبكر يسجل أرقامًا قياسية قاربت ٢٦ مليونًا  

عقب خطف وتصفية ٨ أشخاص بالرصاص في مجزرة مبحافظة صالح الدين

امللك سلمان يعيد تكوين هيئة كبار العلماء وتشكيل مجلس الشورى
الريــاض ـ وكاالت: أصدر 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز سلسلة 
أوامر ملكيــة تضمنت إعادة 
تكويــن هيئة كبــار العلماء 
برئاســة مفتي عــام اململكة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا 
بن محمد آل الشــيخ، واعادة 

تشكيل مجلس الشورى. 
وجــاء فــي األوامــر التي 
نقلتها وكالة األنباء السعودية 
(واس): يعــاد تكويــن هيئة 
كبــار العلمــاء مــن أصحاب 
الرئيس واألعضاء  الفضيلة 
التالية أسماؤهم: سماحة مفتي 
عام اململكة العربية السعودية 
الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا 
بن محمد آل الشيخ ـ رئيسا، 
وعضويــة كل مــن: الشــيخ 
صالــح بن محمــد بن صالح 
اللحيدان، الشيخ د.صالح بن 
فوزان بن عبــداهللا الفوزان، 
الشــيخ د.عبداهللا بن محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ، الشيخ 
د.عبداهللا بن عبداحملسن بن 
عبدالرحمن التركي، الشــيخ 
عبداهللا بن سليمان بن محمد 
املنيــع، الشــيخ د.صالح بن 
عبداهللا بن محمد بن حميد، 
الشيخ د.محمد بن عبدالكرمي 
العيســى،  بــن عبدالعزيــز 
الشيخ د.عبداهللا بن محمد بن 
عبدالرحمن املطلق، والشيخ 
د.سعد بن ناصر بن عبدالعزيز 
الشثري، الشيخ عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز بن محمد الكلية، 
الشيخ سعود بن عبداهللا بن 
مبارك املعجب، الشيخ محمد 
بن حسن بن عبدالرحمن آل 
الشــيخ، الشــيخ د.يوســف 
بن محمد بــن عبدالعزيز بن 
ســعيد، الشــيخ د.يعقــوب 
بــن عبدالوهاب بن يوســف 

السلمي نائبا لرئيس مجلس 
الشورى مبرتبة وزير، ثانيا: 
تعني د.حنان بنت عبدالرحيم 
بن مطلق األحمدي مســاعدا 
لرئيــس مجلــس الشــورى 

باملرتبة املمتازة».
كما صدر أمر ملكي بإعادة 
تشكيل مجلس الشورى وأن 
يكون مجلس الشورى برئاسة 
معالي الشــيخ د.عبداهللا بن 
محمد بن إبراهيم آل الشــيخ 
وعضويــة ١٥٠ شــخصا ملدة 
أربع ســنوات هجرية ابتداء 

من ١٤٤٢/٣/٣هـ.
من جهة أخرى، تسلم وزير 
التعليم د.حمد آل الشيخ نيابة 
عن خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز، 
البيــان اخلتامــي ملجموعــة 
 ،(Y٢٠) تواصل الشــباب ٢٠
التي انعقدت افتراضيا من ١٥ 

إلى ١٧ أكتوبر، مختتمة بذلك 
أنشطة املجموعة لهذا العام.

وقــد ألقى وزيــر التعليم 
كلمة خادم احلرمني الشريفني 
التي أكد فيها حرص الرئاسة 
السعودية ملجموعة العشرين 
على االستماع إلى توصيات 
مجموعة الشباب ٢٠ من خالل 
مختلف اجتماعات مجموعات 
العمل التي متت دعوتهم لها، 
مشيرا إلى االهتمام االستثنائي 
الــذي يوليه قــادة مجموعة 
العشرين ملناقشة السياسات 
املتعلقة بالشباب وتعليمهم 
وعملهم، فهم طاقة املستقبل 
احلقيقيــة، وتظــل معاجلــة 
التحديــات التــي تواجههــم 
وحمايــة وظائفهــم خاصــة 
في ظل الظروف احلالية في 
طليعة أولويات عمل مجموعة 
العشرين وفي قمة اهتماماتها.

مفتي اململكة عبدالعزيز آل الشيخ رئيساً لـ «الهيئة» .. والشيخ عبداهللا بن محمد آل الشيخ رئيساً لـ «الشورى» وحنان األحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى باملرتبة املمتازة

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

الباحسني، الشيخ د.محمد بن 
محمد املختار بن محمد مزيد، 
الشــيخ د.جبريــل بن محمد 
بن حســن البصيلي، الشيخ 
د.عبدالســالم بــن عبــداهللا 
بن محمد الســليمان، الشيخ 
د.غالب بن محمد بن أبوالقاسم 
حامظي، الشيخ د.سامي بن 
محمد بن عبــداهللا الصقير، 
الشيخ د.بندر بن عبدالعزيز 
بن ســراج بليلة. كما أصدر 
أمرا بتعيني فضيلة الشــيخ 
غيهــب بن محمد بن عبداهللا 
الغيهب مستشــارا بالديوان 
امللكــي مبرتبة وزير، وكذلك 
تعيني فضيلة الشــيخ خالد 
بن عبداهللا بن محمد اللحيدان 
رئيسا للمحكمة العليا مبرتبة 

وزير.
وجــاء في األوامــر «أوال: 
يعني د.مشعل بن فهم بن محمد 


