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أستراليا تعزل المتطرفين في سجون خاصة

رابع أكبر شركة للمالحة البحرية تعلق رحالتها إلى قطر

 

"كالفيت جدد" في عدن على غرار "كلفوت مأرب"!
اأرتبط��ت �سخ�سي��ة "كلفوت" يف اأذه��ان اليمني��ن يف االأعوام ال�سابق��ة باالعتداء 
وتخري��ب حمطة كهرباء م��اأرب الغازية خا�سة، لكن "كالفي��ت جددا" ظهروا على 

حموالت الكهرباء موؤخرا يف عدن.
وبح�س��ب امل�سهد اليمني، فاإن هذه الريادة التي ت�سدرها "كلفوت ماأرب" ل�سنوات، 
بعد التوقف الكامل ملحطة ماأرب الغازية، وانقطاع �سبه كلي للكهرباء عن غالبية 
املحافظ��ات اليمنية، قد انتقلت عدواها ومهامه��ا اإىل امل�سلحن يف عدن عا�سمة 
احلكوم��ة اليمنية املوؤقتة، اإذ كثف "الكلف��وت" خالل االأيام املا�سية من ا�ستهداف 

حموالت الكهرباء ما يت�سبب بانقطاعها با�ستمرار.
اآخ��ر هذه االعت��داءات التي باتت تتكرر ب�سكل ملحوظ وق��ع اأم�س، حينما اأطلق اأحد 
امل�سلح��ن ن��ران بندقيته على اأحد حم��والت الكهرباء يف مديري��ة ال�سيخ عثمان، 
م��ا ت�سب��ب بانقطاع التي��ار الكهربائي عن املنازل ون�سوب حري��ق، قبل اأن يتدخل 
الدف��اع امل��دين الإخماده.وطالب اأهايل عدن قوات االأم��ن مبالحقة اجلناة وردعهم 

حفاظا على اأرواح املواطنن ومرافق الدولة العمومية.

 تخط��ط ال�سلطات االأ�سرتالية لت�سييد جناح منف�س��ل داخل اأحد �سجونها يهدف اإىل 
ع��زل املت�سددي��ن ومن��ع انت�سار االأف��كار املتطرفة ع��ر ال�سجون يف اإط��ار اجلهود 

الرامية اإىل الق�ساء على االإرهاب.
وقال��ت جالدي���س بريجيكليان رئي�س��ة وزراء والية نيو �ساوث ويل��ز اأكر واليات 
اأ�سرتالي��ا م��ن حيث عدد ال�س��كان، االأحد، اإن اإج��راءات اأمنية م�س��ددة �سيتم فر�سها 
عل��ى هذا اجلن��اح الذي من املق��رر اأن يت�سع الأربع��ة وخم�سن نزي��ال �سيتم عزلهم 
ومراقبته��م ب�سكل مكثف. و�سهدت نيو �ساوث ويلز، التي يقطنها حوايل ثلث �سكان 
اأ�سرتالي��ا البال��غ عددهم 24 مليون��ا، اعتداءين اإرهابين خ��الل ال�سنوات االأخرة، 

ا�ستهدف اأحدهما مقهى عام 2014 قتلت خالله رهينتان.
وذك��رت بريجيكلي��ان لل�سحافين “�سنقدم 47 ملي��ون دوالر على مدى ال�سنوات 
الث��الث املقبلة لتك��ون لدينا القدرة االإ�سافية على عزل ه��وؤالء ال�سجناء الذين من 

املرجح اأن يحاولوا ن�رش التطرف عر �سبكة ال�سجون”.
وقالت بريجيكليان ويلز لل�سحافين “حوادث االأن�سطة االإرهابية التي �سهدناها 

يف اأ�سرتاليا وحول العامل غر م�سبوقة يف التاريخ احلديث”.
وق��ال بي��ان احلكومة اإن هن��اك 33 �سخ�س��ا م�سجونون جلرائم تتعل��ق باالإرهاب 

داخل �سبكة �سجون نيو �ساوث ويلز.
وازداد قل��ق كانرا خ��الل ال�سنوات االأخرة من التطرف االآت��ي من داخل ال�سجون، 
وت�س��ر تقارير ر�سمي��ة اإىل اأن خم�سة م�ساجن اعتنقوا الفك��ر املتطرف يف ال�سجن 

خالل االأعوام القليلة املا�سية.

علق��ت �رشكة” كو�سكو” ال�سينية للمالحة البحرية خدمات ال�سحن اإىل قطر، م�سرة 
اإىل “غمو�س الو�سع” بعد اأن قطعت دول عربية العالقات الدبلوما�سية مع الدوحة.
واأبلغ��ت “كو�سك��و” زبائنه��ا بتعليق اخلدمات م��ن ميناء حمد القط��ري واإليها، يف 
بي��ان ن�رشته يف ال�سابع من يونيو، ح�سبم��ا قالت متحدثة با�سم ال�رشكة االأم، اليوم 

االثنن.
وقال��ت يف بي��ان “يف �سوء الغمو���س مع تطور املوقف ومن اأج��ل حماية م�سالح 

عمالئنا، تعلق �رشكتنا ابتداء من االآن ف�ساعدا خدمات ال�سحن والت�سليم لقطر”.
وتن�س��م بذلك راب��ع اأكر �رشك��ة يف العامل للمالح��ة البحرية ل�رشك��ة “اإيفرغرين” 
التايواني��ة و�رشكة “اأوكل بهونغ كونغ” يف تعليق اخلدمات، بعد مرور اأ�سبوع على 

قطع دول عربية العالقات الدبلوما�سية مع الدوحة لدعمها االإرهاب.

اإن الكونغر���س  ق��ال ال�سينات��ور اجلمه��وري ليند�س��ي غراه��ام 
االأمريك��ي يعت��زم تبن��ي م���رشوع ق��رار ه��ذا االأ�سب��وع، ي�س��دد 
العقوب��ات على رو�سيا ملا و�سفه بتدخل مو�سكو يف االنتخابات 
االأمريكي��ة، والع��امل باأ�رشه.وقال غراه��ام يف حديث لقناة "�سي 
ب��ي اإ���س" االأمريكي��ة اأم�س االأح��د، اإن هناك "اأدل��ة قاطعة" على 
حم��اوالت رو�سيا "تقوي���س الدميقراطية يف الوالي��ات املتحدة 
ويف اأنح��اء الع��امل"؛ متهم��ا مو�سك��و بالتدخ��ل يف االنتخابات 
الرئا�سية االأمريكية، اإ�سافة اإىل توريد ال�سالح اإىل طالبان "لقتل 
اجلنود االأمريكين"، و"التواطوؤ" مع الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد 
لتمكينه م��ن االحتفاظ بال�س��الح الكيميائي.واأعرب غراهام عن 

ثقت��ه باأن الرئي�س ترامب �سيوقع م�رشوع القانون اجلديد؛ حمذرا 
م��ن اأنه اإذا مل يفعل الرئي���س ترامب ذلك، فاإن ذلك �سيعدُّ "خذالنا 

للدميوقراطية"، و�سيتجاوز امل�رشعون النق�س الرئا�سي.
 وق��ال ال�سيناتور: "ل��ن نعمل على حت�سن العالق��ات مع رو�سيا 
قب��ل معاقبتها على حم��اوالت تقوي�س الدميقراطي��ة. وذلك يبداأ 

بفر�س عقوبات جديدة".
يف الوق��ت نف�س��ه، نفى غراه��ام وجود اأي اإثبات��ات ملزاعم حول 
اإقامة ترامب عالقات مع مو�سكو اأثناء حملته االنتخابية.وكانت 
�سحيف��ة "Politico" اأف��ادت باأن اأع�ساء جمل���س ال�سيوخ من 
الدميقراطين واجلمهوري��ن باتوا قاب قو�سن من االتفاق على 
ت�سدي��د العقوبات �سد رو�سيا، وال يختلف��ون اإال يف مدى �رشامة 

هذه العقوبات.

قال��ت  �سحيفة الديلي تلغراف يف مقال لهيل��ي ديك�سن بعنوان ان ” اإرهابيي هجوم لندن اأرادوا احل�سول 
عل��ى رهائ��ن”. وا�سافت كاتبة املقال اإن “مهاجمي ج�رش لندن كانوا مزودين باأحزمة نا�سفة وقد يكونوا 

خططوا الأخذ رهائن بعدما اأمر التنظيم بتغير خطط املهاجمن”.
واأو�سح��ت اأن املهاجم��ن الثالث��ة وهم خورام �س��ازاد بات ور�سيد ر�س��وان ويو�سف زغبة زن��روا اأنف�سهم 

باأحزمة نا�سفة قبل ان يهموا مبهاجمة املارة على اجل�رش بال�سكاكن”.
واأردفت اأن دين هايدون، الذي تراأ�س التحقيق حول الهجوم على لندن بريدج اأنها ” هي املرة االأوىل التي 

ي�ستخدم فيها مثل هذا املخطط”، مقرتحًا اأنهم كانوا يبحثون عن رهائن.
واأو�سحت اأن التنظيم طالب موؤيديه بخداع �سحاياه با�ستخدام وظائف وهمية اأو اإعالنات لبيع منازل او 

االإعالن عن بيع منتجات على االإنرتنت )غمرتي واي باي( ثم قتلهم عندما ياأتون الأخذ اأغرا�سهم.

ك�سف��ت �سحيفة “هاآرت���س االإ�رشائيلية ،االثن��ن، اأن رئي�س ال��وزراء االإ�رشائيلي بنيام��ن نتنياهو وزعيم 
املعار�س��ة بالكني�ست اإ�سحاق هرت�س��وغ، كانا التقيا الرئي�س امل�رشي عبد الفت��اح ال�سي�سي �رشاً بالقاهرة 

العام املا�سي و�سط جهود لتحقيق ال�سالم فى املنطقة.
واأو�سح��ت ال�سحيف��ة، اأن اللق��اء عقد خ��الل زيارة ليلي��ة خاطفة ، بع��د توا�سل قوى دولي��ة واإقليمية مع 

هرت�سوغ طلبًا مل�ساعدته لدفع مبادرة ال�سالم.
واأ�ساف��ت اأن ال�سي�س��ي اأك��د لهم��ا �رشورة اتخ��اذ تدابر لدف��ع عملية ال�سالم. وق��د ع��ادا اإىل اإ�رشائيل قبل 
الفجر.واأ�س��ارت اإىل اأن��ه بع��د اللق��اء بفرتة ق�سرة، األق��ى ال�سي�سي خطاب��ًا ال ُين�سى دعا في��ه الفل�سطينين 

واالإ�رشائيلين ال�ستغالل “الفر�سة” والتو�سل اإىل اتفاق ينهي ال�رشاع. 

ف�سل��ت الغالبية ال�ساحقة من �سكان جزي��رة "بورتوريكو" 
يف ا�ستفت��اء اأج��ري اأم�س االأح��د اأن ي�سب��ح اإقليمهم والية 

اأمريكية جديدة.
واخت��ار ح��واىل 500 األ��ف، اأي %97 م��ن امل�ساركن يف 
اال�ستفتاء حتول "بورتوريكو" اإىل الوالية االأمريكية ال�51، 
مقابل 7600 �سوت )%1.5( ل�سالح االإبقاء على الو�سع 

القائم، و6700 �سوت ل�سالح اال�ستقالل.
وو�سف حاكم بورتويكو ريكاردو رو�سيلو نتائج اال�ستفتاء 
االأمريك��ي  للكونغر���س  والوا�سح��ة  القوي��ة  ب�"الر�سال��ة 

وللعامل".

وبلغ��ت ن�سب��ة امل�ساركة نح��و 23 يف املئ��ة، و�سط دعوات 
ق�سم كبر من املعار�سة ملقاطعة اال�ستفتاء.

 وكان��ت "بورتوريكو"، وهى اإقليم من اجلزر يقع يف �سمال 
���رشق البح��ر الكاريبي، م�ستعم��رة اإ�سبانية قب��ل اأن ت�سبح 
اأر�س��ا اأمريكي��ة يف نهاي��ة الق��رن ال��� 19، وق��د منحت يف 
خم�سين��ات القرن املا�سي و�س��ع "الوالية احلرة ال�رشيكة" 

اخلا�س.
يذك��ر اأن النتيج��ة االإيجابي��ة لال�ستفت��اء ال تعن��ي اأن هذه 
اجلزر الفقرة والت��ي تعاين م�ساكل اقت�سادية واجتماعية، 
احلق��وق  كامل��ة  اأمريكي��ة  والي��ة  اإىل  تلقائي��ا  �ستتح��ول 
يف  مري��ر  �سج��ال  اإىل  االأم��ر  �سيحت��اج  ب��ل  والواجب��ات، 

الكونغر�س االأمريكي، وموافقة الرئي�س دونالد ترامب.

�سددت الكويت على ل�سان وزير خارجيتها ال�سيخ �سباح 
اخلال��د ال�سب��اح عل��ى اأنها تري��د اأن يك��ون حل اخلالف 

"داخل البيت اخلليجي املوحد"
قالت الكويت االأحد اإنها لن تتخلى عن م�ساعيها للتو�سط 
يف ح��ل االأزمة ب��ن بع�س الدول العربي��ة وقطر م�سددة 
عل��ى اأن االأخ��رة اأب��دت ا�ستعداده��ا "لتفه��م خم��اوف 

وهواج�س" اأ�سقائها يف اخلليج.
وزي��ر  ع��ن  )كون��ا(  الكويتي��ة  االأنب��اء  وكال��ة  ونقل��ت 
اخلارجي��ة، ال�سي��خ �سب��اح اخلال��د ال�سب��اح، قول��ه اإن 

الكوي��ت "توؤكد ا�ستع��داد االأ�سقاء يف قط��ر لتفهم حقيقة 
م�ساغ��ل وهواج���س اأ�سقائه��م والتج��اوب م��ع امل�ساعي 

النبيلة لتعزيز االأمن واال�ستقرار".
و�سددت الكويت التي ظلت حمتفظة بعالقات دبلوما�سية 
مع قطر وتو�سطت حلل االأزمة مع قطر، على اأنها تريد اأن 

يكون حل اخلالف "داخل البيت اخلليجي املوحد".
واأ�س��اف ال�سب��اح اأن "دول��ة الكوي��ت ل��ن تتخل��ى ع��ن 
م�ساعيه��ا و�ستوا�س��ل جهوده��ا اخل��رة يف �سبي��ل راأب 
ال�س��دع وايج��اد حل يحق��ق املعاجلة اجلذري��ة الأ�سباب 

اخلالف والتوتر يف العالقات االأخوية".
وق��د ف�سلت جه��ود الو�ساطة التي قام به��ا اأمر الكويت، 

ال�سي��خ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح، يف رحلة مكوكية 
ب��ن الريا���س واأب��و ظبي والدوح��ة، يف حتقي��ق انفراج 
يف االأزم��ة. وكت��ب وزير الدول��ة لل�س��وؤون اخلارجية يف 
االإم��ارات، اأن��ور قرقا���س، يف تغريدة عل��ى موقع تويرت 
ردا على الت�رشيح الكويت��ي عن ا�ستعداد قطر لال�ستماع 
اىل هواج���س ا�سقائها قائال "ه��ل هو بداية تغليب العقل 
و احلكم��ة؟ اأرجو ذلك". وكان الرئي���س االأمريكي دونالد 
ترام��ب اأول من عر�س ا�ست�سافة قط��ر والدول املختلفة 
معه��ا من حلفاء الوالي��ات املتحدة يف البي��ت االأبي�س، 
بي��د اأن��ه اتهم اجلمعة قط��ر باأنها مم��ول لالإرهاب "على 

م�ستو عال" وعر عن دعمه لل�سغط اخلليجي عليها.

ات�سع��ت رقعة التظاه��رات االحتجاجي��ة يف املغرب 
لت�س��ل اىل الرب��اط ث��اين اكر م��دن اململك��ة، و�سط 
تعاط��ف كبر مع منطق��ة الريف �سم��ال البالد التي 
انطلقت منها ���رشارة احلراك ال�سعبي املندد بالف�ساد 
و�س��وء ادارة الدول��ة والتميي��ز املناطق��ي والطبق��ي 
ب��ن املغاربة. و�سه��دت مدينة الرباط م�س��اء االأحد 
مظاه��رة كب��رة دعم��ا للحرك��ة االحتجاجي��ة يف 
منطق��ة الريف، وطالب املتظاه��رون باإطالق �رشاح 

قادة هذا احلراك املعتقلن منذ ا�سبوعن تقريبا.
امت��دت  املظاه��رة  اأن  اخباري��ة،  تقاري��ر  واأف��ادت 
اإىل م�ساف��ة نح��و كيلوم��رت عل��ى ج��ادة امللك حممد 

ال�ساد�س يف العا�سمة.
وهتف املتظاهرون “عا�س ال�سعب” و”حرية كرامة 

عدالة اجتماعية” و”اأطلقوا �رشاح املعتقلن”.
و�سوه��د ع��دد م��ن املتظاهري��ن يحمل��ون االأع��الم 
االأمازيغية، فيما حمل اآخرون �سور نا�رش الزفزايف 
زعي��م “احلراك” ال�سعبي ال��ذي ت�سهده منطقة الريف 
من��ذ �سبعة اأ�سهر. و�سوه��د والد الزفزايف مع عدد اآخر 
م��ن عائ��الت املعتقلن عل��ى راأ�س املظاه��رة لفرتة 
م��ن الوق��ت، و�سدد امل�سارك��ون فيها عل��ى اأن تكون 

“وطنية ت�سامنا” مع منطقة الريف.
ووف��ق جماعة “العدل واالإح�س��ان” املحظورة، التي 
ت�ستفي��د م��ن غ���س نظ��ر ال�سلط��ات ع��ن ن�ساطاتها، 
ف��اإن عدد امل�سارك��ن يف هذه “امل�س��رة التاريخية 
بل��غ نح��و املليون”. وتعت��ر هذه اجلماع��ة من اأبرز 

الداعن للمظاهرة.
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االنتخابات البرلمانية الفرنسية.. حزب الرئيس ماكرون يتجه إلى تحقيق فوز كبير
يحت��اج ماك��رون اىل اأغلبي��ة يف الرملان لدع��م اإجناز 

التغيرات التي وعد بها يف حملته االنتخابية.
يتج��ه ح��زب "اجلمهوري��ة اإىل االأم��ام" ال��ذي يتزعم��ه 
الرئي���س، اإميانوي��ل ماك��رون، لتحقي��ق ف��وز حا�سم يف 

اجلولة االأوىل من االنتخابات الرملانية الفرن�سية.
واأ�سارت توقعات بعد اإغالق مراكز االقرتاع اليوم اإىل اأن 
ح��زب "اجلمهورية اإىل االأمام" �سيفوز بنحو 445 مقعدا 
من مقاعد اجلمعية الوطني��ة الفرن�سية البالغ جمموعها 
577 مقع��دا. و�سيج��ري الت�سوي��ت يف اجلول��ة الثانية 
لالنتخابات االأحد املقبل. وتاأ�س�س حزب ماكرون العام 
املا�س��ي ويو�سف العديد من مر�سحيه باأن لديهم خرة 

�سيا�سية قليلة اأو بدون خرة �سيا�سية �سابقة.
"احلرك��ة  ح�سل��ت  االأ�س��وات،  جمي��ع  ف��رز  ووبع��د 
الدميقراطي��ة" وح��زب "اجلمهوري��ة اىل االأم��ام" ن�سب��ة 

32.3 يف املئة من االأ�سوات يف اجلولة االأوىل.
بي��د اأن ن�سب��ة امل�سارك��ة يف الت�سويت كان��ت منخف�سة 
ج��دا، اإذ انخف�ست ن�سب امل�سارك��ة من 57.2 باملئة يف 
اجلول��ة االأوىل م��ن انتخاب��ات ع��ام 2012 اإىل 48.7 
باملئ��ة يف 2017. ويقول حمللون اإنها تعك�س نوعا من 

االح�سا�س باال�ست�سالم لدى مناف�سي ماكرون.
ويقول مرا�سل بي بي �سي، هيو �سكوفيلد، من باري�س اإن 
كل �سيء ي�سر اإىل اأن ماكرون قد حقق انت�سارا �ساحقا، 
واملعار�سة املهمة الوحي��دة له جاءت من اجلمهورين 
الذي��ن ميثلون مي��ن الو�سط.. وي�سي��ف اأن اال�سرتاكين، 
الذي��ن كان��وا مي�سك��ون بال�سلط��ة، يواجه��ون خ�س��ارة 
تاريخي��ة، كم��ا اأن ح��زب اجلبه��ة الوطني��ة ال��ذي ميثل 
اليمن املتطرف مل يقدم اأداء جيدا يف هذه االنتخابات.
وي��رى �سكوفيلد اأن اجناز اميانويل ماكرون اال�ستثنائي 
ج��اء م��ن ا�ست�رشافه "بو�س��وح خارق كي��ف اأن خارطة 

ال�سيا�سة الفرن�سية تنتظر اإعادة ر�سمها".
وقال �سكوفيلد "اإذا �سح��ت التوقعات من اجلولة االأوىل 
فاإن التغر الذي على و�سك احلدوث يف اجلمعية الوطنية 
�سيكون كب��را اأ�سبه بذاك الذي حدث عام 1958 عندما 

اأ�س�س �سارل ديغول اجلمهورية الفرن�سية اخلام�سة".

باريس -  وكاالت

قال م�س�ؤول يف املحاكم 
اجلنائية الأوىل يف طهران 

اإن احلكم يف ملف دري 
اأ�سفهاين امل�س�ؤول الكبري 
يف الفريق ال�سابق املعني 

باملفاو�سات الن�وية قد 
�سدر "اإل اأنه مل ُيبت فيه 

ب�سكل نهائي بعد".

واأو�س��ح حم�سن افتخ��اري امل�رشف على املحاكم 
اجلنائية االأوىل، يف ت�رشيح خا�س لوكالة ت�سنيم 
الدولي��ة لالأنب��اء ، اأن املل��ف اأحي��ل اإىل املحكم��ة 
العلي��ا يف البالد من اأجل اال�ستئناف، اإال اأنها راأت 
اأن بع���س موا�سي��ع الق�سية هي م��ن اخت�سا�س 
حمكم��ة اال�ستئن��اف يف العا�سم��ة طه��ران. ومل 
يف�س��ح افتخاري ع��ن اأي معلومات ح��ول طبيعة 
احلك��م ال�سادر بحق امل�س��وؤول ال�سابق يف الفريق 

النووي التفاو�سي.
وتفي��د وكال��ة ت�سنيم الدولية لالأنب��اء، اأن الق�سية 
حتم��ل يف طياتها اأ�سماء متهم��ن اآخرين، وطبقا 
ملا ه��و معل��ن، ف��اإن امل�س��وؤول ال�سابق، ق��د حكم 
علي��ه بال�سجن مع وقف التنفي��ذ يف ق�سايا اأمنية 
م��ن طرف حمكم��ة الث��ورة يف العا�سم��ة طهران، 
اإ�سافية.وكان��ت  تفا�سي��ل  ب��اأي  االإدالء  دون 
منظم��ة جماهدي خل��ق االإيرانية ق��د ن�رشت على 
املا�س��ي،  ماي��و  �سه��ر  م��ن  ال���17  موقعه��ا يف 
نق��ال ع��ن كرمي��ي قدو�س��ي الع�س��و يف الرمل��ان 
االإي��راين قول��ه: "اعرتاف��ات مده�سة الأح��د اأع�ساء 
فري��ق املفاو�س��ات النووي��ة االإيراني��ة مبا جرى 
خل��ف كوالي�س االتف��اق النووي �ستن���رش قريبا"... 
"كان البع���س يعتق��د اأن جت�س���س دري اأ�سفهاين 
يف مو�س��وع االتف��اق الن��ووي كان كذب��ا ولكن��ه 
يحاكم االآن بتهمة التج�س�س، وعقدت عدة جل�سات 
م��ن حماكمت��ه يف الوق��ت احلا���رش"، م�س��را اإىل 
اأن اعرتاف��ات )دري اأ�سفه��اين( مب��ا ج��رى خلف 
كوالي���س االتف��اق النووي �ستك��ون �سادمة.وكان 

ع�سو اآخ��ر يف فريق املفاو�س��ات النووي احلايل 
قد اعتقل اأي�سا يف اأغ�سط�س/ اآب 2016.

و�رشح كرمي��ي قدو�سي مطلع ماي��و املا�سي اأنه 
اإ�ساف��ة اإىل اأ�سفهاين فاإن هن��اك ثالثة جوا�سي�س 
و�سرو���س  ورم�س��اين،  "م�سك��ور،  ه��م  اآخري��ن 
نا�رشي"، ح�رشوا جل�س��ات املفاو�سات النووية 

االإيرانية، بح�سب منظمة جماهدي خلق االإيرانية.
ي�سار اإىل اأن مواقع اإعالمية كثرة ذكرت اأن اإيران 
اعتقل��ت الع��ام املا�س��ي دري اأ�سفه��اين، بتهم��ة 
التج�س���س لدولة اأجنبية وتورط��ه يف عدة ملفات، 
منه��ا اإعط��اء ال��دول الغربية تقاري��ر ح�سا�سة عن 

املوؤ�س�سات املالية االإيرانية.
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