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البرد موجة انتهاء بعد ستستقر والفواآه الخضر أسعار : يؤآد للفالحين الوطني باالتحاد عضو
الثالث الجزائر زبون اسبانيا

في اإلرهابية بالجماعات عالقة على إرهابيا تنظيما تفكك تونس : العريض علي الداخلية وزير حسب
الجزائر
غاز مشروع في بحصة تفوز األسبانية ريبسول : دوالر مليارات ثالثة بقيمة

مراقبة للجنة واسعة صالحيات منح : بوتفليقة الرئيس من بتعيين وليس التصويت طريق عن ينصب رئيسها
التجاوزات في للتدخل االنتخابات
2012 تشريعيات

زائري عدالن هيشوروجدت السلطات الفرنسية نفسها في حرج آبير، إثر عجز محققيها على إثبات التهم المنسوبة للج 
 قوات األمن شقته بمدينة، وهو خبير في الفيزياء النووية، آان يشتغل بمرآز البحوث الفيزيائية لجنيف ، عندما باغتت

، ببالغ من القضاء ، زعم أن هيشور ينتمي إلى جماعة أشرار على عالقة بتنظيم2009ليل الفرنسية شهر أآتوبر 
وتعرف هذا الكتيبة،   . حربية إلى أفغانستانطائرات  الفرنسية التي أرسلت27القاعدة، ويحضر لضرب آتيبة  رقم 

قرن التاسع عشر.حسبماالفرنسية بأنها امتداد لكتيبة سابقة عرفت، بمشارآتها في معارك ضد األمير عبد القادر في ال
ي للمرآز األوروبينقلت صحيفة ‘’لوفيغارو’’ عن ‘’مصدر عالي المستوى’’، وأضافت أن الفيزيائي هيشور الذي ينتم
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الـ الكتيبة  لضرب  مخطط  في  بضلوعه  مشتبه  بجنيف،  النووي  البحث  بقاعدة27في  المرابطة  العسكرية  للطائرات   
ت سياسية فرنسية‘’األلب أنيسي’’ بفرنسا. وأوضحت أن عدة أهداف آان يخطط لها هيشور ، من بينها اغتيال شخصيا

ي يتواصل معهتمارس وظائف عليا، مشيرة إلى أن الباحث ‘’آان على صلة بعضو في القاعدة ببالد المغرب اإلسالم
 واألشخاص الذينعن طريق اإلنترنت منذ أشهر’’، وأن المخطط اإلرهابي ‘’آان يفترض أن تتم مناقشته’’ بين هيشور
27كتيبة الحربية الـآان على اتصال بهم. وتفيد معلومات أخرى ساقتها ‘’لوفيغارو’’ من قاض لم تذآر اسمه، بأن ال

 حربستهدافها من طرف الباحث الفرانكو-جزائري ‘’لعقاب الجيش وفرنسا بوجه عام بسبب انخراطها فيالالاختيرت 
باالرتباط  عدالن  يدين  دليل  أي  إلى  بالملموس  يتوصل  لم  الفرنسي،  القضاء  أن  غير  المغربأفغانستان’’.  بقاعدة 

الباحث الفيزيائي الجزائرياإلسالمي، خاصة بعد حملة المساندة التي لقيها المتهم ، بينما وجهت اللجنة الدولية لمساندة 
هم التي وجهها إليه األمن، رسالة إلى الرئيس الفرنسي، نيكوال سارآوزي، تطالبه باإلفراج عنه طالما لم يتم  إثبات الت

ليون  مدينة  في  اعتقاله  لدى  من  .2009الفرنسي  المشكلة  اللجنة  المعتقل100ودعت  الفيزيائي  زمالء  من  عضو   
جون  المتحدة،  باألمم  اإلنسان  حقوق  لمجلس  االستشارية  اللجنة  رئيس  نائب  منها  معروفة،  زييغلر،وشخصيات 

، جاك ستينبرجير، وعدد من الجزائريين وباحثين في المعهد1988والفيزيائي الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 
وضعه تحت الرقابةالذي يعمل به الفيزيائي المعتقل، الرئيس الفرنسي نيكوال سارآوزي إلى اإلفراج عن هيشور، أو 
ؤقت تعسفا دون التمكنالقضائية إن اقتضى األمر، إلى غاية االنتهاء من التحقيقات بدال من اإلبقاء عليه في السجن الم
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