
تيار الصدر يتوعد البرملان العراقي
في حال رفض تكليف عالوي

بغداد- عبداحلسني غزال 
الشيعي  الزعيم  تيار  في  قيادي  هّدد   
العراقي  الوزراء  رئيس  الصدر  مقتدى 
املكلف محمد عالوي بـ«اسقاطه« خالل 
توزير  على  أقدم  حال  في  أيام  ثالثة 
سياسية،  لجهات  ينتمون  أشخاص 
الشيعية. في  املليشيات  خصوصا من 
وقت يزداد الغضب الشعبي في بغداد 
والجنوب رفضًا لالمالءات السياسية .
الذي  عالوي،  يقّدم  أن  املفترض  ومن 
توافق  بعد  للوزراء  رئيسًا  سّمي 
السياسية،  الكتل  إليه  توّصلت  صعب 
من  الثاني  قبل  البرملان  إلى  تشكيلته 
عليها،  للتصويت  املقبل  آذار/مارس 

بحسب الدستور.
ذي  الجنوب  ومدن  بغداد  وتشهد 
من  األول  منذ  الشيعية  الغالبية 
تدعو  تظاهرات  األول/أكتوبر،  تشرين 
ومحاربة  مبكرة  انتخابات  إجراء  إلى 
السابق  الوزراء  رئيس  دفعت  الفساد، 

عادل عبد املهدي لالستقالة.
املستشار  العيساوي  كاظم  وقال 
إعالميني  مع  لقاء  في  للصدر  األمني 
مقتدى  السيد  سمع  »إذا  األحد  مساء 
بالذات  لجهة،  أعطى  )عالوي(  أنه 
فسيقلب  وزارة،  )الشيعية(،  الفصائل 
عليه العراق جحيما ويسقطه في ثالثة 

أيام«.

لن  الصدري  التيار  أن  على  شّدد  كما 
بأي  العتيدة  الحكومة  من  يكون جزءا 

شكل من األشكال.
د الصدر تكليف عالوي رغم رفض  وأَيّ
املتظاهرين تسميته باعتبار اّنه مقرب 
موقفه  وتسّبب  الحاكمة.  النخبة  من 
التي  االحتجاجية  الحركة  في  بشرخ 

كان دعمها منذ بدايتها.
والدة  عرقلة  من  العيساوي  وحّذر 
حكومة عالوي، موضحا اّنه »إذا حدث 
على حكومته،  املوافقة  تتم  ولم  ضغط 
حيث  الخضراء«  )املنطقة(  فسنطّوق 
ودبلوماسية  حكومية  مقّرات  تقع 
عنهم  »غصبا  وتابع  رئيسية. 

سيقبلون«.
الصدر  بني  سياسية  منافسة  وثمة 
الذي يضّم جماعات  الشعبي  والحشد 
الزعيم  تيار  من  جزءا  كانت  مسّلحة 
تنفصل  أن  قبل  السابق  في  الشيعي 

عنه.
عامًا(،   65( عالوي  تسمية  وتّمت 
األول  في  االسبق،  االتصاالت  وزير 
بني  توافق  وسط  شباط/فبراير،  من 
السياسيني بعد مفاوضات  املتنافسني 

شاقة على املناصب املؤثرة.
الصدر  إعالن  من  الرغم  وعلى 
شّدد  االسبق،  الوزير  لتكليف  تأييده 
متنب  »غير  التيار  أّن  على  العيساوي 

لعالوي، لكن ما حصل اننا أعطينا عدم 
من  انتقادات  الصدر  وواجه  ممانعة«. 
قبل املتظاهرين بعدما غّير موقفه أكثر 
إلى  االحتجاجات،  بدعم  بدءا  مرة،  من 
إلى  وصوال  اآلخر،  للمعسكر  االنتقال 
مواجهة أنصاره للمحتجني في النجف 

والحلة جنوب بغداد ما أدى إلى مقتل 
العيساوي  وشدد  متظاهرين.  ثمانية 
على أن التيار الصدري ليس معارضا 
للتظاهرات التي قتل فيها منذ بدايتها 
نحو 550 شخصا، إّنما مع »تنظيفها«.
فض  فكرة  ضد  »نحن  وأوضح 

استمرارها  مع  نحن  )االحتجاجات(. 
لكن مع تنظيفها )...( وتفتيشها« بعدما 
قال إّن هناك من »يدخل املخدرات« الى 
الخط  أن  على  فيها، مشّددا  املشاركني 
السيد  »رمزية  هو  الوحيد  االحمر 

مقتدى«.
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طهران- الزمان 
عن  الرسمي  االيراني  التلفزيون  نقل 
احمد  الدفاع  وزارة  باسم  املتحدث 
حسيني قوله ان ايران أطلقت »بنجاح« 
إال  األحد  الفضاء  في  اصطناعيًا  قمرًا 

أنه لم يصل الى مداره.
الفضاء  وحدة  من  حسيني،  وأضاف 
»أطلق  الصاروخ  أن  الدفاع،  في وزارة 
في  ظفر  االصطناعي  القمر  بنجاح 
السرعة  يصل  لم  أنه  إال  الفضاء، 
في  القمر االصطناعي  لوضع  املطلوبة 

املدار املقرر له«.
االمريكي  االنسحاب  هذا  على  ووردًا 
التي  والعقوبات  النووي   االتفاق  من 
عن  طهران  تخّلت  اقتصادها،  تخنق 
تطبيق تعهدات أساسية كانت اتخذتها 
 2015 عام  ُأبرم  الذي  االتفاق  بموجب 
العظمى  والقوى  فيينا بني طهران  في 
وفرنسا  املتحدة  والواليات  )الصني 

وبريطانيا وروسيا وأملانيا(.
أعربت  املتحدة  الواليات  وكانت 
لألقمار  إيران  برنامج  من  قلقها  عن 
الصاروخ  إطالق  واصفًة  االصطناعية 
 2019 الثاني/يناير  كانون  في  الناقل 
للقيود  وانتهاك  »استفزاز«  بأنه 
للصواريخ  تطويرها  على  املفروضة 

البالستية.
وتؤكد طهران أن ليس لديها نية حيازة 
أنشطتها  إن  وتقول  نووي  سالح 

قرار  مع  وتتماشى  سلمية  الفضائية 
مجلس األمن الدولي رقم 2231.

محمد  االتصاالت  وزير  كتب  قد  وكان 
»بدأ  تغريدة  في  آذري جهرومي  جواد 
+ظفر+  القمر  إلطالق  العكسي  العّد 
في الساعات القليلة املقبلة”الذي اطلق 
الحقا من دون ان يصل الى مداره في 

فشل واضح ..
قال  شباط/فبراير،  من  األول  وفي 
اإليرانية  الفضائية  الوكالة  رئيس 
كلغ   113 يزن  الذي  القمر  إن  الوطنية 

15 مرة حول االرض  أن يدور  ويمكنه 
على  املدار  على  سيوضع  اليوم،  في 
بواسطة  االرض  من  كلم   530 بعد 
وأوضح  سيمورغ.  االطالق  منصة 
برس  فرانس  لوكالة  بيراري  مرتضى 
ستكون  للقمر  األساسية«  »املهمة  أن 
»جمع مشاهد« مؤكدا حاجة ايران لذلك 
والوقاية  الزالزل  لدراسة  خصوصا 
الطبيعية«  الكوارث  و«منع  منها 

وتطوير الزراعة.
وأضاف أن القمر ُصّمم ليكون عمالنيًا 

لفترة »تفوق 18 شهرا«، معتبرًا أّن ذلك 
»يمّثل مرحلة جديدة لبالدنا«.

لألقمار  ايران  برنامج  يثير  حني  وفي 
أكد  الغربية،  الدول  قلق  االصطناعية 
من  تكافح  بالده  أن  االيراني  املسؤول 
وأن  للفضاء«  سلمي  »استخدام  أجل 

أنشطتها »في مجال الفضاء شفافة«.
في  الثوري  الحرس  كشف  واألحد، 
قصير  بالستي  صاروخ  عن  إيران 
من  محّركًا  يحمل  أن  يمكن  املدى، 
أقمار  لوضع  صّمم  الجديد«  »الجيل 

القائد  الفضاء.وقال  في  اصطناعية 
حسني  اللواء  الثوري  للحرس  العام 
إزاحة  في  مشاركته  أثناء  سالمي 
واملحّرك  الجديد  الصاروخ  عن  الستار 
املزّود ب«فّوهة متحركة« تتيح »التحكم 
 )...( اإلنجازات  »هذه  إّن  الفضاء«،  في 

مفتاح دخولنا الى الفضاء«.
وأعلنت طهران في كانون الثاني/يناير 
كان  الذي  بيام  قمر  فشل وضع   2019
تغير  عن  معطيات  لجمع  مخصصا 

البيئة في ايران، في املدار.
إطالق  أن  املتحدة  الواليات  واعتبرت 
للقرار  انتهاكا  يشكل  الناقل  الصاروخ 
ويدعو   .2015 عام  الصادر   2231
»عدم القيام بأي  هذا القرار إيران الى 
نشاط على صلة بالصواريخ البالستية 
شحنات  نقل  من  للتمكن  املصممة 
االطالق  عمليات  فيها  بما  نووية، 
صواريخ  تكنولوجيا  تستخدم  التي 
أيلول/ في  إيران  وأكدت  بالستية«. 
إحدى  في  وقع  انفجارًا  أن  سبتمبر 
االصطناعية  األقمار  إلطالق  منصاتها 
الرئيس  وانتقدت  تقني  عطل  بسبب 
األميركي دونالد ترامب لنشره تغريدات 

عن األمر بنبرة »ابتهاج« آنذاك.
عما  فيها  ُسئل  تغريدة  على  وردًا 
»ظفر«  القمر  فشل  حال  في  سيحصل 
على غرار القمر السابق، قال جهرومي 

»سنحاول من جديد«.

احلرس الثوري اإليراني يفشل
في إيصال قمر إلى مداره الفضائي

فاحت عبد السالم:
مؤامرات.. اإل

في الصني

تونس - الزمان -الرباط ” عبداحلق بن رحمون 
العاصمة  في  االحد  املغاربة  آالف  تظاهر 
الرباط تنديدا بخطة الرئيس االميركي دونالد 
االسرائيلي،  الفلسطيني  النزاع  لحل  ترامب 

ودعوا الى مقاطعة السلع االميركية.
في  فلسطينية  باعالم  املتظاهرون  ولوح 
يهتفون  وهم  العاصمة  وسط  في  مسيرة 

»عاشت فلسطني«.
ودعا املحتجون الذين كانت بينهم شخصيات 
مقاطعة  »حملة  تنظيم  الى  ونقابية،  سياسية 
للبضائع االميركية« واصفني واشنطن بانها 
الذين  املتظاهرون  وهتف  السالم«.   »عدو 
للتطبيع«  »ال  اسرائيل،  علم  ايضا  أحرقوا 
الصهيوني«  الكيان  لدعم  و«ال  اسرائيل  مع 
وكتبوا على احدى الالفتات »فلسطني ليست 
النقابية  املركزية  نظمت  تونس  وفي  للبيع«. 
القوية »االتحاد العام التونسي للشغل«، في 
االيام االخيرة في عدة مدن تظاهرات مماثلة 

تنديدا بخطة ترامب.
مدينة  في  خصوصا  محتجون  ندد  واالحد 
بما  التونسية  املدن  أكبر  ثاني  صفاقس 

وصفوه ب »صفقة العار«.

ترامب  أعلنها  التي  االميركية  والخطة 
على  تنص  الثاني/يناير،  كانون   28 في 
وضم  السرائيل  موحدة«  »عاصمة  القدس 
الغربية  الضفة  في  اليهودية  املستوطنات 
املحتلة واقامة دولة فلسطينية بال سالح على 

ما يتبقى من الضفة وقطاع غزة.
ابيب  لتل  جدا  منحازة  الخطة  واعتبرت 

ورفضها الفلسطينيون.
وكان وزير الخارجية املغربي ناصر بوريطة 
اململكة  »أن  ترامب  مخطط  اعالن  غداة  قال 
املبذولة  البناءة  السالم  جهود  تقدر  املغربية 
من  الحالية،  األميركية  اإلدارة  طرف  من 
أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف 
على  مجددا  التأكيد  مع  األوسط«  بالشرق 
لدولة  الداعم  للمغرب  التقليدي  املوقف 
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ايمن  االردني  نظيره  مع  بوريطة  واجتمع 
في  االردنية  الخارجية  وقالت  الصفدي. 
»املواقف«  تتشاطران  اململكتني  إن  بيان 
و«املبادىء« ذاتها بشأن القضية الفلسطينية.

الفلسطيني  السفير  الشوبكي،  جمال  وقال 
اليوم  موحد  املغربي  »الشعب  إن  باملغرب 

ورفض  الفلسطينية  القضية  دعم  أجل  من 
»صفقة القرن« .

وزير  بوريطة،  ناصر  أوضح  جانبه،  من 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
اللقاء  خالل  إنه  بالخارج  املقيمني  واملغاربة 
باململكة  السبت،  يوم  بعمان  جمعه  الذي 
الفلسطيني  بالرئيس  الهاشمية  األردنية 
املغرب  مواقف  على  التأكيد  عباس،  محمود 

الداعمة للقضية الفلسطينية.
الفلسطيني  بالرئيس  لقائه  وكان بوريطة في 
املغربي  امللك  من  شفوية  رسالة  حامال 
تندرج  الرسالة  أن  معتبر  السادس  محمد 
البلدين  قائدي  بني  الدائم  التشاور  إطار  في 
التطورات  الفلسطينية في ظل  القضية  حول 

األخيرة.
أمس  أعلن  وباإلجماع  آخر،  صعيد  على 
األحد بمدينة الجديدة املغربية، عن فوز األمني 
العام الجديد لحزب األصالة واملعاصرة عبد 
وذلك  الرابع،  املؤتمر  ، خالل  اللطيف وهبي 
ملدة خمس سنوات، خلفا لـ حكيم بنشماش، 

املنتهية واليته.
باملغرب  السياسية  فالخارطة  وبذلك 

املقبلة،  االستحقاقات  موعد  اقتراب  ومع 
سيؤسس لتحالفات جديدة رهينة بمؤتمرات 
هياكلها  تجديد  على  مقبلة  أخرى  أحزاب 
يعود حزب  أن  املتوقع  من  وكوادرها، حيث 
البام بقوة جديدة ممكن أن يفرمل طموحات 
حزب التجمع الوطني لألحرار لحصاد مرتبة 
متقدمة في محاولة منه ليكون الحزب البديل. 
وانتخاب عبدالطيف وهبي، كان متوقعا، ولم 
يكن مفاجأة،  حيث عرف هذا املؤتمر منافسة 
قوية في السباق نحو الفوز بمنصب الزعامة 
كان  املرشحني،  من  عدد  طرف  من  الحزب 
بيد  الشيخ  محمد  األسبق  الزعيم  أبرزهم 
اهلل، الذي اضطر إلى االنسحاب، ليظل الجو 
متاحا للمحامي عبداللطيف وهبي ، ويحصد 

منصب األمني العام للحزب باالجماع.
وأوضح، عبد اللطيف وهبي، في كلمة ألقاها 
أن  يطمح  أنه  فوزه  عن  االعالن  بمناسبة 
أكثر صمودا  املحطة  »من هذه  يخرج حزبه 
والتحاما«. وثمن الجهود التي قام بها سمير 
كودار، رئيس اللجنة التحضيرية الذي أبدل 

مجهودا للوصول إلى نتائج هذه املحطة.
اللطيف وهبي  وكشف في ذات االطار، عبد 

املعروف  واملعاصرة  األصالة  حزب  أن 
باململكة  الجهات  كل  على  سينفتح  بالجرار، 
إلى  إشارة  في   ، املركز  وليس   ، املغربية 
تتقوقع  كانت  التي  السابقة  للمرحلة  انتقاد 
حول املركز ، وقال: »نحن أمام تحد كبير« 

ودعا  نكون«.   ال  أو  نكون  ان  »إما  مضيفا 
مد  معلنا   ، االحزاب  الصدد جميع  هذا  في 
»لنتجاوز  وقال:   ، املصالحة  أجل  من  يده 
الكلمة  املشاكل نريد حزبا وطنيا بكل معنى 
أخرى،  جهة  من  أعداء«.  له  ليس  والبام 

رئيسة  املنصوري،  الزهراء  فاطمة  انتخبت 
للمجلس الوطني لحزب«األصالة واملعاصرة« 
برملان  رئاسة  على  نفسها  لتخلف  باالجماع 

حزب ال جرار. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

انتخاب عبد اللطيف وهبي زعيمًا حلزب األصالة واملعاصرة
تظاهرات في الرباط وتونس تدعو ملقاطعة البضائع األمريكية رداً على خطة ترامب 

القاهرة -مصطفى عمارة 
من  حالة  فيه  تسود  الذي  الوقت  في 
الترقب انتظارا لتوقيع االتفاق النهائي 
على سد النهضة فى نهاية فبراير القادم 
عدا بعض  بنوده  غالبية  انجزت  والذي 
التباحث  يجري  والتى  التقنية  االمور 
طلب  الري  بوزارة  مصدر  كشف  عليها 
مكثفة  اجتماعات  ان  اسمه  ذكر  عدم 
الري  مجال  على  القائمني  بني  تجري 
عن  للبحث  حكومية  سيادية  وجهات 
النقص  لتعويض  للمياه  بديلة  مصادر 
سد  بملء  اثيوبيا  قيام  عقب  املحتمل 
تم  املباحثات  تلك  . ومن خالل  النهضة 
البدائل  سوف  من  عدد  على  االستقرار 
املقبلة  املرحلة  خالل  تفعيلها  يجرى 
التى  املزروعة  املساحات  تقليل  منها 
وتحلية  املياه  من  كبيرة  كمية  تحتاج 
مياه البحر وتكرير مياه العرف الصحي 
فيما اكد د/ عباس شراقي استاذ املوارد 
ان مستقبل مصر  والجيولوجيه  املائية 
وهي  واحدة  دولة  فى  موجود  املائي 
ان  ملصر  يمكن  التي  السودان  جنوب 
70 مليار متر مكعب  الى  ترفع حصتها 
القنوات  بعمل  الفواقد  جلب  خالل  من 
و االنفاق والسدود فى جنوب السودان 
يجب على مصر التحرك بتقديم عروض 
السودان  لجنوب  ضخمة  تنموية 
وانشاء  حفرية  مجتماعات  النشاء 
زراعية  ومشروعات  كهرباء  محطات 

للمواطنني  عمل  فرص  تخلق  عمالقة 
الفواقد  تجللك  مائية  مشروعات  مقابل 
واملياه الى مصرفى السياق ذاته كشفت 
مصريا  وفدا  ان  النقاب  مطلعة  مصادر 
االعالن  بالتوازي مع  الكونغو  سافرالى 
للتباحث  النهضة  سد  انتهاء  قرب  عن 
حول مشروع ربط الكونغو بالنيل وعن 
امكانية تنفيذ هذا املشروع قال د محمد 
ورئيس  السابق  الري  وزير  زيد  ابو 
تصريحات  فى  للمياه  العربي  املجلس 
على  املشروع  هذا  تنفيذ  ان  خاصة 

يتطلب  حيث  جدا  صعب  الواقع  ارض 
الجبال  من  عدد  اختراق  يجب  االمر 
يحتاج  االمر  وهذا  متر   300 ارتفاعها 
 11 موافقة  عن  فضال  طائلة  مبالغ  الى 
امرا  يعد  تنفيذه  فان  وبالتالى  دولة 
مستحيال ولكن قد يتحقق فى املستقبل 
مغازي  حسام  د  الراي  فى  معه  واتفق 
الن نقل املياه سوف يكون سابقة تفجير 
فيما  الدولية  االعرف  كافة  فى  قنبلة 
املائي  الخبير  شحاته  مغاوري  د/  اكد 
كفكرة  املشروع  هذا  تنفيذ  استحالة 

الوصول الى القمر فى املقابل طالب عدد 
بتنفيذ  االسراع  بضرورة  الخبراء  من 
 110 ملصر  يوفر  الذي  املشروع  هذا 
ان  مؤكدين  املياه  من  مكعب  متر  مليار 
تم  البعض  عنها  يتحدث  التى  العقبات 
التغلب عليها جميعا حيث ان هناك اكثر 
من 400 خريطة تنفيذية بل ان التمويل 
حكومي  بنك  من خالل  عليه  االتفاق  تم 
التى  املعدات  ان بعض  واالكثر من هذا 
على  االتفاق  تم  املشروع  فى  ستسدخم 

انتاجها مع جهة  رسمية  

مصر تبحث بدائل سد العجز 
املرتقب في املياه

اسطنبول- توركان اسماعيل 
تصريحات  في  التركي  الدفاع  وزير  حذر 
نشرت األحد من أن تركيا ستغير مسارها 
خرق  تواصل  إذا  غرب سوريا  في شمال 
محافظة  في  النار  إطالق  وقف  اتفاقات 

إدلب آخر معاقل املعارضة.
ورعت روسيا وتركيا وقفا إلطالق نار في 
إدلب حيث تواصل قوات الرئيس السوري 
الطيران  من  بدعم  تقدمها  االسد   بشار 
التي  املحافظة  استعادة  بهدف  الروسي 
الشام  تحرير  هيئة  حاليا  عليها  تسيطر 
(جبهة النصرة سابقًا) وفصائل معارضة 

أخرى أقل نفوذًا.
خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  وقال 
"إذا  حرييت  مع صحيفة  مقابلة  في  أكار 
ثانية،  خطة  لدينا  االتفاق،  خرق  تواصل 
كل  في  "نقول  مضيفًا  ثالثة"،  وخطة 
مناسبة +ال تضغطوا علينا، وإال فخطتنا 

الثانية وخطتنا الثالثة جاهزتان".
ولم يعط الوزير تفاصيل حول الخطتني، 
التي  العسكرية  العمليات  إلى  أشار  لكنه 

نفذتها أنقرة في سوريا منذ عام 2016.
التوصل  تم  روسيا  مع  اتفاق  وبموجب 
نقطة   12 تركيا  أقامت   ،2018 عام  إليه 
أمنية  مصادر  وقالت  إدلب.  في  مراقبة 
تركية إن ثالثي تلك النقاط حوصرت هذا 
األسبوع من جانب قوات النظام السوري.

طيب  رجب  التركي  الرئيس  وأمهل 
إردوغان دمشق حتى آخر الشهر الحالي 
وحّض  التركية  النقاط  من  لتنسحب 
عمليته  بوقف  النظام  إقناع  على  روسيا 

العسكرية في إدلب.
بضربات  االثنني  أتراك  ثمانية  وقتل 
الجيش  ورد  السورية،  القوات  شنتها 

التركي عليها.
تعزيزات  تركيا  أرسلت  الجمعة،  ومنذ 
لحماية  ومدافع  ودبابات  فرق خاصة  من 

مواقعها العسكرية في إدلب.
في  لنا  التابعة  املراقبة  "نقاط  أكار  وقال 

املنطقة ستبقى مكانها بموجب االتفاق".
وأضاف أن تركيا تواصل إرسال إمدادات 
إلى نقاط املراقبة بالتنسيق مع السلطات 

ظهرت  إذا  ذلك،  "رغم  وأكد  الروسية. 
إننا  بوضوح  نقول  عوائق،  أي  أمامنا 

سنفعل ما يلزم".
وتؤوي إدلب ثالثة ماليني شخص بينهم 
فصائل  أنقرة  وتدعم  ومقاتلني.  مدنيني 
املعارضة في إدلب الساعية إلسقاط نظام 

الرئيس السوري بشار األسد.
مع  السبت محادثات  روسي  وفد  وأجرى 
خطوات  حول  أنقرة  في  أتراك  مسؤولني 
سياسية  بعملية  والدفع  السالم  تحقيق 
في إدلب، بحسب مصدر دبلوماسي تركي.
منع  هو  األساسي  "هدفنا  أكار  وقال 
إنسانية.  مأساة  حصول  ومنع  الهجرة 
النار  إلطالق  وقف  تحقيق  على  نعمل 

بأسرع ما يمكن ووقف سفك الدماء".
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تركيا تهدد بخطة ثانية أو ثالثة
إذا تواصل خرق الهدنة في إدلب

اجلزائر -الزمان 
الرئيس  شقيق  بوتفليقة  سعيد  محاكمة  بدأت   
في  سابقني  ومسؤولني  السابق  الجزائري 
العمال  حزب  رئيسة  حنون  ولويزة  االستخبارات 
بالسجن  أحكام  في  االستئناف  قبول  بعد  األحد، 
15 عاما صدرت بحقهم في ايلول/سبتمبر 2019 
بتهمتي »املساس بسلطة الجيش واملؤامرة ضد سلطة 
املحاكمة  وبدأت  إعالم.  وسائل  بحسب  الدولة«، 
املغلقة صباحا بدون حضور الصحافة التي منعتها 
قوات األمن من الوصول الى مقر املحكمة العسكرية 
بعد  املحاكمة  واستؤنفت  العاصمة.  جنوب  بالبليدة 
ساعة استراحة عند الساعة 14,00 بالتوقيت املحلي 

)13,00 ت غ(، بحسب محامني.
وأغلقت  املحكمة  محيط  في  األمن  قوات  وانتشرت 
وكالةالصحافة  اليها، بحسب مصور  املؤدية  الطريق 
الفرنسية  وكان املدان الرئيسي سعيد بوتفليقة )62 
سنة( مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
في  الفعلي  القوي  الرجل  إلى  تحول   ،1999 منذ 
القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا 
إلى  اكثر،  قوته  وازدادت  شقيقه.  تدهور صحة  بعد 
الرئيس  إصابة  بعد  ثانيا«  »رئيسا  اعتباره  درجة 
حركته  شّلت   2013 في  دماغية  بجلطة  بوتفليقة 

رجل  من  تحول  لكنه  الكالم.  على  القدرة  وأفقدته 
نافذ جدا الى متهم وعدو للدولة بعد اضطرار شقيقه 
ضغط  تحت   2019 نيسان/ابريل  في  لالستقالة 
سعيد  جانب  إلى  ومثل  والجيش.  االحتجاج  حركة 
بالجنرال  اشتهر  الذي  مدين  محمد  الفريق  بوتفليقة 
توفيق الرئيس السابق لدائرة االستعالم واألمن وهي 
بني  االستخبارات  على  تطلق  كانت  التي  التسمية 

1990 و2015.
 25 طيلة  بها  تمتع  التي  الكبرى  للصالحيات  ونظرا 
الجزائر«  »رب  البعض  لقبه  للجهاز  قيادته  من  سنة 

الذي حول االستخبارات الى »دولة داخل الدولة«
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مثول شقيق بوتفليقة ولويزة حنون 
ورجال أمن سابقني أمام االستئناف


