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ناوهای آمریکا برای کمک به خروج نیروهای آمریکایی عازم سوریه شدند
آمریکا نیروهــای زمینی و تعدادی از ناوهای خود را برای کمک
به خارج کردن نیروهای این کشور به سمت سوریه گسیل کرد.
به گزارش ایســنا ،روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابعی
نوشت :نیروهای زمینی که در راه سوریه هستند به خارج کردن
نیروهای آمریکایی کمک خواهند کرد .ناوها نیز امنیت نیروها را
در صورت وجود خطر تأمین خواهند کرد .در رأس این کشتیها
ناو هواپیمابر "کرســارج" است که حامل صدها تن از تفنگداران
دریایی آمریکایی و تعدادی بالگرد است.

با اینکه روز جمعه سخنگوی ائتالف ضد داعش اعالم
کرد که عقب نشــینی نیروهای آمریکایی از سوریه
آغاز شده اما یک مسئول آمریکایی اعالم کرد که این
کشور تنها خارج کردن تجهیزات خود را آغاز کرده و
خروج نیروها هنوز آغاز نشده است.
مســئول وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) روز جمعه اعالم کرد که
هنوز نیروهای این کشــور از سوریه خارج نشدهاند.این در حالی
است که دیدهبان حقوق بشر سوریه جمعه اعالم کرد که آمریکا

سیاسی

 ۱۰خودرو نظامی خــود را از پایگاه الرمیالن خارج
کرده و  ۱۵۰ســرباز آمریکایی نیز از شــمال سوریه
خارج شدهاند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا دستور خروج
نیروهای آمریکایی از سوریه را صادر کرده است که
با واکنشهای مختلفی از سوی سیاست مداران آمریکایی مواجه
شده است .بسیاری این تصمیم را یک تصمیم نادرست خوانده اند
و خواستار تغییر نظر رئیس جمهور آمریکا هستند.
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آماده سازی مخالفان مادورو
پس از آغاز رسمی دوره دوم ریاست جمهوری «نیکالس مادورو» به نظر میرسد مخالفان
دولت ونزوئال به دنبال اقدامات جدید و تشدید فشارها برای به دست آوردن قدرت در این
کشور هستند.به گزارش ایرنا ،خبرگزاری رویترز در گزارشی عنوان کرد«:خوان گیدو» رئیس
کنگره تحت کنترل مخالفان در ونزوئال گفت که آماده است سمت ریاست جمهوری ونزوئال را
بر اساس یک طرح موقت برعهده بگیرد.

در حاشیه

برگزاری سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان

پناهنده شدن دختر عربستانی به کانادا

قاضی :اینجا دادگاه است
فیلمبازینکنید

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات  ۴نفر از متهمین
از کجا هزینه شده است حدود  ۲۵۰میلیون تومان
پرونده شرکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی
درآمد هتل و رستوران بوده است .حدود  ۷۵میلیون
در شــعبه چهارم دادگاه ویژه رســیدگی به جرائم
تومان سود ســپرده بانکی بوده و حدود  ۷میلیون
اقتصادی به صورت علنی برگزار شد .در ابتدای این
تومان وجوه افراد دیگری بوده است که ارتباطشان
جلســه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست
مشخص نیست.وی گفت ۹۴ :میلیارد تومان به این
اگر چنانچه مطلبی دارند در جایگاه حاضر شــده و
حسابها واریز شده که مربوط به  ۲۵۹نفر بوده است.
بیان کند.صفاریان نماینده دادستان پس از حضور در
پرداختی به سرمایه گذاران حدود  ۶۱میلیارد تومان
جایگاه گفت :حرفهای امروز من بر محور اظهارات
بوده که اصل و ســود آن مشخص نیست که البته
و ادعاهای قبلی آقای دومان سهند است که به آنها
نمیتوان تایید کرد که این  ۶۱میلیارد تومان جزو ۹۴
پاسخ خواهم داد.وی گفت :متهم در خصوص طوالنی
میلیارد تومان بوده است یا خیر ،این امر بیانگر این
شدن روند رسیدگی اعتراض داشته و معتقد بودند
است که سود سرمایههای قبل از سرمایههای جدید
که نحوه تحقیقات و بازپرســی عمدا طوالنی شده
پرداخت میشده است.وی به مصارف این شرکت هم
اســت تا این پرونده به دادگاه ویژه ارجاع شــود در
اشاره کرد و گفت :عمده مصارف این شرکت به جز
حالیکه این ادعا اصال صحیح نیســت در خصوص
پرداخت سود اموری همچون پرداخت حقوق ،اجاره،
این پروندهها با توجه به تخصصی بودن پرونده و نیز
ودیعه و برداشتهای شخصی بوده است و کال اثری
تعداد زیاد شکات طوالنی
از سرمایه گذاری در این
شدن روند تحقیقات یک
شرکت دیده نشده است.
قاضی خطاب به متهم گفت :شعار
امر طبیعی اســت .البته
وی گفــت :بــا توجه به
ندهید و جوســازی نکنید .شما
این را هم باید دانست که
اینکه ما فقط قراردادهای
دیپلم داشــتید چرا خود را دکتر
براساس استجازه از مقام
در دســترس را رسیدگی
معرفی کردید؟ شــکات حاضر در
هایی
معظم رهبری پرونده
کردهایــم ممکن اســت
جلسه نیز تأیید کردهاند که شما
رســیدگی
که در مرحله
قراردادهــای دیگری بین
خود را دکتر معرفی میکردید.پس
تجدیدنظــر
در مرحلــه
این شرکت با افراد دیگری
از اظهــارات قاضی صلواتی تعداد
هم باشــند مشمول این
منعقد شــده باشد که ما
زیادی از شــکات به نشان تأیید
استجازه میشوند و در این
از آنهــا اطالع نداشــته
دست خود را باال بردند
دادگاهها رسیدگی خواهد
باشیم.وی گفت :براساس
شــد.نماینده دادســتان
ایــن قراردادها  ۸۳۰فقره
ادامه داد :مطلب دیگر این بوده که این پرونده اصال
قرارداد مربوط به  ۲۵۰نفر منعقد شــده اســت که
شــاکی نداشته و بدون داشتن شاکی تشکیل شده
جمــع آن  ۳۱۷میلیارد تومان میشــود که حدود
است .در این خصوص باید گفت :اوال اینکه با بررسی
۱۶۷میلیارد تومان به عنوان سود پراخت شده است.
پیامکهای موجــود در فضای مجازی در خصوص
وی گفت :بیشتر بودن تعداد قراردادها به نسبت تعداد
این متهمین میتوانیم اثبات کنیم که خود متهمین
افراد به این علت است که ممکن است قراردادها برای
در جریان بودند که برخی از ســپرده گذاران شاکی
مدت بعدی توســط همان افراد قبلی تمدید شده
این پرونده هستند و نسبت به این موضوع شکایت
باشــند.وی گفت :در این شرکت اصال سیستم نرم
کردهاند که به عنوان نمونه میتوان به پیامکهای
افزاری خاصی استفاده نشده و اکثر قراردادها و اسناد
خانم ندا مختارزاده اشــاره کــرد.وی گفت :مطلب
به صورت دستی تنظیم شده است البته اگر نرم افزار
بعدی این است که دادستانی به هیچ عنوان مطابق با
خاصی شرکت استفاده کرده است لطفا نام نرم افزار،
ماده ۲۹۰آیین دادرسی مدنی ملزم به شکایت شکات
شرکت سازنده و حسابدار آن نرم افزار را به ما معرفی
نیســت .طبق صراحت این ماده هر کجا که حقوق
کند.در ادامه این جلسه یکی از وکالی شکات نسبت
ملت و اشخاص پایمال شده باشد دادستانی میتواند
به مباحث مطرح شده توســط کارشناس رسمی
بدون نیاز به شاکی خصوصی به پرونده ورود کند.
دادگستری سواالتی مطرح کرد و گفت :شما اعالم
کردیــد که  ۱۳۹فقره قرارداد جاری دارید در حالی
>دادسرا صرفا به اقرارها بسنده نکرده
که اکنون  ۱۸۶شاکی داریم؟
وی به یکی دیگر از اظهارات آقای دومان سهند که
>سودها به دست چه کسی رسید ؟
در جلسه قبل به آن اشاره کرده بود پاسخ داد و گفت:
آقای دومان در جلسه قبل گفتهاند که اقرار به تنهایی
کارشناس رسمی پاســخ داد :این قراردادها مبنای
کار ما نیســت ،چون اطالعات مالــی قراردادها به
ســند نیست و ما فقط به اقرارها بسنده کردهایم در
خود قرارداد پیوســت نبوده و نیز ممکن است همه
حالی که باید دانست که دادسرا صرفا به اقرارها بسنده
نکرده اســت بلکه به ادله دیگری هم توجه داشته
قراردادها به ما داده نشــده باشد.سوال دوم وکیل از
است .صفاریان بیان کرد :تبلیغات کذایی و تبلیغات
کارشــناس رسمی این بود که شما میگویید ۱۶۱
میلیارد سود پرداخت شده این سودها به چه کسی
واهی که همه برای جذب سرمایه گذاری بوده بخش
دیگری از عناوین اتهامی این متهم است که همگی
داده شــده است؟کارشناس رسمی پاسخ داد :خیر،
این مبلغ صرفا سود نبوده است بلکه کل پرداختی
مستندسازی شده و موجود است به عنوان مثال در
متن پیامکهای پیج مشاوران سرمایه گذاری این
بوده اســت که شاید اصل پول و شاید سود و شاید
شرکت اینگونه موجود است که آقای دومان سهند از
چیز دیگری بودها باشــد.وکیل شــاکیان خطاب
الفاظ صریح که داللت بر اغوای سرمایه گذاران دارد
به کارشناس رسمی و ریاســت دادگاه گفت :گویا
استفاده میکند .مثال میگوید که باید از ابزار تهدید و
افرادی هستند که اصل پول و سود خود را گرفتهاند
و اصال جزو شکات هم نیستند ،چون این پ ولها از
فشار استفاده کنیم ،چون میداند که شرایط شرکت
کار اقتصادی به دســت نیامده است و از پول خود
مناسب نیست و دیگر پولی نمانده است که بخواهد به
مردم بوده است الزم است این افراد شناسایی شوند
سرمایه گذاران قبلی بپردازد و نیاز است به هر طریقی
سرمایه جدید جذب کند.
و پولها بازگردد.
>تکذیب ادعای بادیگارد نداشتن متهم

>مواظب اظهارات خود باشید

وی در انتهای اظهارات خود به یکی دیگر از ادعاهای
متهم مبنی بر نداشتن بادیگارد اشاره کرد و گفت:
ادعای این متهم که من اصال بادیگارد نداشــته ام و
زندگی سادهای دارم ،کذب است و براساس اسناد و
مدارک که دو نمونه آن را میتوانید اکنون ببینید این
فرد بادیگارد داشته است.در ادامه قاضی صلواتی از
کارشناس دادگستری خواست در جایگاه حاضر شده
و به دفاع از کار کارشناسی خود بپردازد.کارشناس
رسمی دادگستری پس از حضور در جایگاه گفت :با
توجه به اظهارات جلسه قبل آقای دومان الزم است
چند نکته بیان شود.

کارشــناس رسمی گفت :چون شــکات بعضا با ما
کامال همکاری نداشتهاند و ع دهای هم اصال شکایت
نکردهاند باعث شده است که نتوانیم کامال به حسابها
دسترسی داشته باشیم .در ادامه جلسه دادگاه متهم
دومان ســهند برای ادامه دفاعیات در جایگاه قرار
گرفت.قاضی صلواتی پیش از آغاز دفاعیات متهم به
وی تذکر داد و گفت :مواظب اظهارات خود باشــید
و به کســی توهین نکنید در غیر این صورت برابر
مقررات با شما رفتار خواهد شد.رئیس دادگاه خطاب
به متهم پرسید :تعیین سود در شرکت بر چه اساسی
انجام میگرفت .شما سودهایی تا سقف  ۴۰درصد
پرداخت کردهاید.متهم پاسخ داد :میزان سود باال در
قراردادهایی که در جلسه قبلی دادگاه اشاره شد تا
 ۴۰درصد بوده اســت؛ اما سود ماهیانه نبوده است
بلکه قرارداد مشارکت بوده است.

>کل گردش حسابها  ۵۶۰میلیارد تومان بود

وی گفت :در خصوص منابــع و مصارف متهمین
نشــان میدهد کل گردش حسابها  ۵۶۰میلیارد
تومان بوده که در  ۴۶فقره حســاب گردش داشته
است که حدود  ۲۸۰میلیارد تومان واریزی و حدود
همین مقدار یعنی  ۲۸۰میلیارد تومان برداشتی بوده
اســت .وی گفت :با توجه به اینکه این حسابها و
افــراد جابهجاییهایــی هم داشــتهاند این نقل و
انتقالها از حسابها حذف شده و خالص واریزیها
۱۴۱.۵میلیارد تومان به دست آمده است که شامل
سود و سپرده بانکی و سرمایهگذاری میشود البته
میــزان مصارف هم حدود  ۱۴۱میلیارد تومان بوده
اســت.وی گفت :حدود  ۷۰درصد را توانســتهایم
شناسایی کنیم که از جانب چه کسانی بوده است.وی
افزود :حدود  ۹۴میلیارد تومان سرمایه گذاران واریز
کردهاند ،حدود  ۴۰میلیارد تومان نامشخص است که

>متهم  :قبول ندارم سود  ۴۰درصد
به کسی پرداخت کردهام

قاضی صلواتی پرســید :در کدام پروژه و چه مقدار
این سود را دادهاید؟متهم پاســخ داد :پروژه آژانس
مســافرتی اریکه فارس ایرانیان که تورهای نوروزی
آن  ۸۰درصد سودآور بوده است ،اما چون بازداشت
شدم نتوانســتم آن را اجرایی کنم .اینکه من سود
 ۴۰درصد به کســی پرداخت کردهام را قبول ندارم.
قاضــی خطاب به متهم گفت :این ســود پرداخت
شــده است بر اســاس گزارش حسابرسی  ۱۵نفر،
۸الی  ۴۰درصد سود دریافت کردهاند .اقاریر مستند
شما مبنی بر زیان ده بودن شرکت در پرونده وجود

دارد شما با هیچ کشــتیرانی و سازمان هواپیمایی
قرارداد نداشــتهاید.متهم دوباره از پذیرش پرداخت
سود ۴۰درصد استنکاف کرد و قاضی از کارشناس
رسمی دادگستری خواســت در این رابطه توضیح
دهد.کارشناس رسمی دادگستری با کسب اجازه از
رئیس دادگاه گفت :قراردادهایی که در آن سود  ۸الی
۴۰درصد مطرح شده است پرداختی نیز داشته است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت :طبق اظهارات
شما در سازمان اطالعات ،رستورانها ضررده بودهاند
در این رابطه توضیح دهید.
>متهم :بالغ بر  ۵۰۰میلیون تومان
برای شرکت آورده داشتم

رئیس دادگاه از متهم پرســید :آیا سپرده و آوردهای
داشتهاید؟متهم پاسخ داد :بالغ بر  ۵۰۰میلیون تومان
برای شرکت آورده داشــتم.قاضی صلواتی خطاب
به متهم گفت :طبــق اقاریر خود شــما ،برادرتان
۵میلیون تومان پول توجیبی میگرفته است .متهم
پاســخ داد :هر کسی میتواند پول تو جیبی بگیرد.
نماینده دادستان با کســب اجازه از محضر قاضی
خطاب به متهم گفت :شــما در کانالی آوردهاید که
ورودی مجموعه صفر شــده است و پروژههای آتی
به مشکل میخورد ،پس خودتان در جریان بودهاید.
متهم پاسخ داد :شما نمیتوانید با مطالب آن کانال
گزینشی برخورد کنید .آن کانال مربوط به آموزش و
مارکتینگ بوده که توسط بنده و اساتید انجام میشد.
>هنوز در فضای اغواگری هستید

در ادامه مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت :شما
هنوز در فضای اغواگری هســتید .پاسخ دهید پول
 ۱۸۶طلبکار را چگونه پرداخت میکنید؟متهم پاسخ
داد :در تمام بازجوییهایم بارها به بازجو گفتهام که
اولویت بنده پرداخت حق شاکیان بوده است و این
موضوع در مرحله دادسرا صورت جلسه شد .قاضی
خطاب به متهم گفت :شعار ندهید و جوسازی نکنید.
شما دیپلم داشتید چرا خود را دکتر معرفی کردید؟
شــکات حاضر در جلسه نیز تأیید کردهاند که شما
خود را دکتر معرفی میکردید.پس از اظهارات قاضی
صلواتی تعداد زیادی از شکات به نشان تأیید دست
خود را باال بردند.
>ارسال روزانه  ۲۰۰هزار پیامک برای تبلیغات

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت :شما روزی ۲۰۰
هزار پیامک برای تبلیغات میزدید .هزینه آن از کجا
میآمد؟ شما پول مردم را برای تبلیغات میدادید.
متهم پاســخ داد :هزینه آن را از محل سود شرکت
میدادم.قاضی خطاب به متهم گفت :براساس نظر
کارشناسی هزینهها در جایی که اعالم شده صرف
نشده است.قاضی خطاب به متهم گفت ۵ :مورد از
پروژههایتان را نام ببرید.متهم پاســخ داد :رستوران
شــمس العماره ،رستوران آرکا ،رســتوران کاوانی،
رستوران ســتاره کیش و هتل ستاره کیش و هتل
بلور.قاضــی صلواتی گفت :طبق اعالم کارشــناس
رسمی دادگستری در مجموع  ۲۵۰میلیون تومان
بابت هتل و رستوران به حســاب واریز شده است،
 ۱۵نفر بیشترین سود را دریافت کردهاند و  ۱۷نفر
بیشترین پورسانت را بابت مشاوره گرفتهاند در این
رابطه توضیح دهید.
>متهم چگونه میخواهد پولها را برگرداند؟

متهم پاسخ داد :جمع کل آن  ۲میلیارد بوده است که
در طول سه سال فعالیت به آنها پرداخت کردهام.در
ادامه جلسه یکی از شکات با کسب اجازه از محضر
ریاست دادگاه گفت :آقای دومان سهند با پیامهای
مختلف به افراد ادعا کردهاند که اگر بیرون بیایند تمام
خسارت را جبران و پولهای ما را بر میگردانند ،در
اینجا به ما پاسخ دهند که چگونه میخواهند این را
پول را برگردانند؟در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی
خطاب به وکیل مدافع متهم از وی خواست دفاعیات
خود را مطرح کند.وکیل مدافع متهم گفت :موکلم
در تاریخ  94/4/23مبادرت به ایجاد شرکت دومان
توکان نموده است تا خدمتی در جهت رفع معضل
بیکاری ،ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری نماید.
>موکلم برای افراد زیادی
کارآفرینی کرده است

در ادامه وکیل متهــم در دفاع از موکل خود گفت:
موکل من در راهاندازی پروژههای مختلف برای افراد
زیادی کارآفرینی کرده است.وی با بیان اینکه متن
دفاعیات خــود را به صورت الیحه تقدیم میکنند
درخواست استمهال و مهلت برای پرداخت بدهیها
را داشت تا میزان بدهیها و مبالغ تعیین تکلیف شود.
وکیــل متهم گفت :بنده و همکارانم حدود یک ماه
 ۵۸جلد از پرونده مــوکل خود را مطالعه کردهایم.
حتی قبل از پایان مطالعه چند بار موکلم درخواست
مالقات داشــت که بنده اعالم کــردم اجازه بدهید
پرونده را کامال مطالعه کنیم سپس مالقات داشته
باشیم که پس از مطالعه کامل پرونده با موکل خود
جلساتی داشتیم که وی معتقد بود مدارک و اسنادی
دارد که به درد پرونده میخورد که البته تاکنون این
مدارک به دست ما نرسیده است.وی گفت :در دفاع
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از موکل خود  ۱۲بــرگ الیحه تهیه کردهام که به
تمامی موضوعات کیفرخواست اعتراض شده است
که تقدیم میگردد.در ادامه قاضی صلواتی با قرائت
اتهامات متهم مبنی بر مشارکت در اخالل عمده در
نظام اقتصادی و مشارکت در کالهبرداری شبکهای
گفت :در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود
را بیان کنید.
>اتهام کالهبرداری را قبول ندارم

متهم دومان سهند با حضور در جایگاه در دفاع از خود
گفت :مجددا اعالم میدارم که اتهام کالهبرداری را
قبول ندارم.متهم ادامه داد :مبالغ سرمایه گذاری شده
برای اکران دو فیلم و افتتاح سفره خانه سنتی ،افتتاح
صرافی ،افتتاح مجموعه رستورانهای روباز ،افتتاح
آژانس هواپیمایی و چند پروژه دیگر هزینه شده که
تمامی فاکتورهای آن توســط ضابطین جمعآوری
شده است.
>اینجا دادگاه است
چرا میخواهید فیلم بازی کنید؟

در اینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت :آقای
دومان اینجا دادگاه است چرا میخواهید فیلم بازی
کنید؟ آیا هنوز هم فکر میکنید خبرنگار هستید؟
متهم گفت :اینجانب تاکید میکنم تمام پروژههای
بنــده در زمانی که بازداشــت بودهام فعــال بوده و
هیچ شــرکت صوری و کاغذی وجود نداشته است.
متهم خاطرنشان کرد :از جمله مهمترین بدهکاران
مهدی ذکایی است که در اینجا حضور دارد ،این فرد
۵میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان به بنده بدهکار است

که هیچگونه تسویهای با من نداشته است که البته
این مبلغ بدون احتســاب  ۲میلیاردی است که در
گاوصندوق بوده است .فرد دیگر محمود بهجت است
که این فرد هم مالک یکی از رستورانها بوده و حدود
دو میلیارد تومان به بنده بدهکار است .آقای پویان
بدهکار دیگری است که حدود  ۶۰۰میلیون تومان
به بنده بدهکار اســت.متهم بیان داشت :در آخر در
حضور دادگاه ،مستشاران ،وکالی محترم و حاضرین
در جلسه اعالم میدارم با وجود اینکه اتهامات وارده
را قبــول ندارم ،اما آمادگی همکاری کامل با دادگاه
و هر مرجع قضایی دیگر را دارم که اصل ســرمایه و
سود منعقد شده در قرارداد و نیز خسارتهای وارده
را بپردازم.
>آمادگی کامل دارم
مبلغ شاکیان را به هر میزان بپردازم

وی گفت :آمادگی کامل دارم مبلغ شاکیان را به هر
میزان که در آخرین قرارداد قید شده است که شامل
اصل پول ،سود و میزان ضررو زیان است را بپردازم.
متهم ادامه داد :از شاکیان بابت ضرر و زیانهای وارده
عذرخواهی میکنم.پــس از دفاعیات متهم ،قاضی
صلواتی اظهار کرد :اکثر شکات تمام زندگی خود را به
عنوان سرمایه در این شرکت سرمایه گذاری کردهاند
و دیگــر تهدیدها جواب نمیدهــد .تاکنون اموالی
شناسایی نشده و اموال شناسایی شده کفاف بدهی
ده نفر را هم نمیدهد.قاضی صلواتی گفت :متاسفانه
متهم تاکنون صداقت نداشته و اموالی معرفی نکرده
است.به گزارش میزان ،وی با اعالم ختم جلسه امروز
گفت :ادامه رسیدگی فردا ساعت  ۱۰خواهد بود.

باخبر شدیم «جاســتین ترودو»نخست
وزیر کانادا ،اعطــای تابعیت کانادایی به
«رهف محمد القنون» دختر  18ساله یکی
از مقامات سعودی که از تایلند درخواست
پناهندگی کرده بود ،تایید کرد .به گزارش
ایرنا ،رهف شنبه هفته گذشته در پی فرار
از دست خانواده اش و سفر به تایلند اعالم
کرد که به دلیل تهدید جانی از سوی عوامل
آل سعود که تن به ازدواج اجباری نداده،
از کویت فرار و درخواســت پناهندگی
کرده است .به گزارش خبرگزاری آناتولی،
ترودو در کنفرانس مطبوعاتی گفت :کانادا
درخواست و پیشنهادسازمان ملل متحد
برای اعطای پناهندگی به این شــهروند
ســعودی را پذیرفت .نخست وزیر کانادا
اعالم کرد :ایــن اقدام در چارچوب تالش
اوتاوا برای حمایت مداوم از مسائل حقوق
بشر و حقوق زن انجام میشود.

توزیع بن غذا برای کارمندان آمریکا

شنیدیم شــبکه تلویزیونی 'سی ان ان'
در گزارش ویــژه ای عنوان کرد :درحالی
تعطیلی دولت فدرال وارد بیست ودومین
روز خود شــد که دهها هــزار کارمند
آمریکایی بدون دستمزد مانده و وضعیت
به آنجا رسیده که ناگزیر آنها به دریافت
وام از بانک برای هزینههای زندگی و حتی
دریافت بن مواد غذایی شده اند.به گزارش
ایرنا ،سی ان ان در این گزارش ویژه افزود:
اکنون برخی کارکنان دولت فدرال آمریکا
ناگزیر به دریافت وام برای هزینه زندگی
شــده و روزانه  50نفر از کارکنان دولت
برای دریافت بن غذا به مراکز خیریه اقدام
به ثبت نام میکنند تا بتوانند مواد غذایی
همچون نان ،سبزی و دیگر مواد غذایی را
برابر یک فهرست دریافت کنند ،اکثر این
افراد کسانی هستند که به دونالد ترامپ در
انتخابات  2016آمریکا رای داده اند و اکنون
فاقد هرگونه پس از اندازی بوده و برخی
آنها هرگز تصور نمیکردند که در چنین
وضعیت نداری قرار گیرند.

