
تقرير: تاجر مخدرات 
أفغاني عمل لصالح 

االستخبارات األميركية
واشنطن ـ د.ب.أ: أفاد تقرير 
إخباري أميركي بأن أحد أباطرة 
جتارة املخدرات في أفغانستان 
كان يعمـــل لصالـــح وكالـــة 
االستخبارات املركزية األميركية 

)سي آي إيه(.
وذكرت صحيفـــة نيويورك 
تاميـــز األحد أن احلـــاج جمعة 
خان زود السي آي إيه واإلدارة 
األميركية املعنية بتطبيق قوانني 
املخدرات مبعلومات بشأن حركة 
طالبـــان وعمليات الفســـاد في 

أفغانستان وجتارة املخدرات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني 
أميركيـــني قولهـــم إن الواليات 
املتحدة دفعت مبالغ مالية كبيرة 
مقابـــل املعلومـــات التي كانت 
حتصل عليها مـــن خان، والتي 

لم تكن مؤثرة بالفعل.
واعتقل خان عام 2008 بينما 
كان في زيارة للواليات املتحدة 

وهو اآلن بانتظار احملاكمة.
بـــأن خان  وأفـــادت تقارير 
أمواال لطالبان وقدم رشى  دفع 
ملسؤولني في احلكومة األفغانية 
بهدف تنفيذ صفقـــات لتجارة 

املخدرات.

هندي قتل زوجته
وأخفى جثتها في الثالجة 
نيودلهيـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير 
إخبارية امس نقال عن مسؤولي 
الشرطة أن مهندســــا لبرمجيات 
الهند قتل زوجته  الكمبيوتر في 
وقطع جثتها إلى عدة قطع ووضعها 
في مبرد )ديب فريزر( منذ شهرين. 
وأفادت شبكة تلفزيون »إن دي تي 
ڤي« بأن اجلرمية اكتشفت بعدما 
عثرت الشرطة على كيس به أجزاء 
بشرية في منزل الزوجني في مدينة 
ديهرادون التي تبعد 250 كم شمال 
نيودلهي.وقالت الشرطة إن راجيش 
جوالتي )37 عاما( اعتقل األحد بعد 
اعترافه بقتله زوجته أنوباما في 
17 أكتوبر املاضي عقب مشاجرة 

وفقا ملا ذكره التقرير.
ونقل عن الشــــرطة قولها إن 
جوالتي ضــــرب رأس زوجته في 
احلائــــط ثم خنقها بعــــد فقدانها 
الوعي وقطــــع جثتها إلى أجزاء. 
وقال مسؤول بارز بالشرطة لشبكة 
التلفزيون »إن الزوج اشترى مبردا 
)ديب فريزر( بعد اجلرمية ووضع 

به جثة زوجته بعد تقطيعها«.
وأضــــاف »ان راجيــــش كان 
يخرج كل يوم ويقوم بدفن بعض 
القطع على مشارف املدينة«. وكان 
الزوجان وطفالهما قد عادوا إلى 
الهند من الواليات املتحدة قبل ما 

يقرب من عامني.

محكمة فرنسية تلغي 
غرامة بحق امرأة ارتدت 

النقاب خالل القيادة
باريسـ  د.ب.أ: ألغت محكمة 
فرنسية في مدينة نانت غربي 
البالد أمس غرامة فرضت على 
امرأة بسبب ارتدائها النقاب خالل 
السيارة. وكانت عناصر  قيادة 
الشرطة الفرنسية أوقفت املرأة 
)31 عامـــا( في ابريـــل املاضي، 
وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 
22 يورو معللة ذلك بأن النقاب 
سيقوض رؤيتها خالل القيادة.

وقد انتقدت املرأة الفرنسية 
أمام  املسلمة هذا اإلجراء بشدة 
الرأي العام، وأثارت هذه الواقعة 
جدال حول حظر النقاب في فرنسا، 
وأصبحت املرأة وزوجها مهددين 
بالطرد من البالد. وأقر البرملان 
الفرنسي مؤخرا قانونا يحظر 
ارتداء املالبس التي تخفي الوجه 

الى حد ال ميكن التعرف عليه.

وزيرة موريتانية ترفض 
الحديث أمام البرلمان 

باللغة الفرنسية 
ـ أ.ش.أ: رفضت  نواكشـــوط 
وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة 
اإلدارة املورريتانيـــة أماتي بنت 
حمـــادي خالل جلســـة برملانية 
مفتوحـــة امـــس األول احلديث 
باللغة الفرنسية احتراما للدستور 
الذي يعتمـــد اللغة العربية لغة 
رســـمية للبـــالد والبرملان الذي 
هو مؤسسة دستورية.جاء ذلك 
خالل رد الوزيرة على سؤال شفهي 
وجهه لها أحد نـــواب املعارضة 
حول ضعف املعاشات والضمان 
االجتماعي، حيث بدأت بالرد على 
العربية فطالبها  السؤال باللغة 
النائب الســـائل باحلديث باللغة 
الفرنسية التي طرح بها السؤال 

إال أنها رفضت ذلك.
يذكـــر أن البرملان املوريتاني 
الفورية خالل  الترجمـــة  يعتمد 
جميع جلساته، نظرا لوجود بعض 

املوريتانيني من غير العرب.


