
اولین تصمیم نخست وزیر جوان کانادا
نخست وزیر جدید کانادا تایید کرده است که جنگنده های این کشور را از نبرد با داعش در عراق و سوریه 
خارج خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر جدید کانادا تلفنی در مورد مهمترین مسائل دوجانبه 
و جهانی از جمله روند مقابله با تروریسم مذاکره کردند. نخست وزیر جدید کانادا تایید کرده است که جنگنده 
های این کشور را از نبرد با داعش در عراق و سوریه خارج خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
جاستین ترودو ساعاتی پس از آنکه در راس حزب لیبرال در انتخابات پارلمانی کانادا به پیروزی رسید ...

پاول دورف به فیلترینگ تلگرام در ایران واکنش نشان داد

جنجال مدیر تلگرام علیه مقامات ایران
پاول دورف مدیر عامل شبکه اطالع رسانی تلگرام شب گذشته با یک توئیت کوتاه در صفحه رسمی خود حسابی جنجال شاز شد. او در این 

توئیت مدعی شد مقامات دولتی ایران خواستار دسترسی به اطالعات کاربران ایرانی شده اند و از آنجایی که این اجازه از سوی تلگرام به 
آن ها داده نشده است این شبکه را با محدودیت هایی همراه کرده اند. دورف در توئیت خود نوشت: »وزارت ارتباطات ایران از تلگرام خواست 

ابزارهای جاسوسی و سانسور را در اختیارشان بگذاریم، ما نپذیرفتیم، به همین دلیل ما را مسدود )فیلتر( کردند.« این در حالی است که روز 
با مصوبه اخیر شورای پول واعتبار گذشته این نرم افزار در ایران با اختاللتی همراه بود.

سقف وام خرید و ساخت مسکن از 
35 میلیون تومان فعلی ...

جانشــین اداره منابع انسانی ستاد 
کل نیروهای مسلح در واکنش به 

نامه وزیر ورزش درباره ...

پر سپولیس  فو تبا ل  پیشکســوت 
می گوید پر سپولیس در نیمه دوم 

بازی های خوبی را ...

 وام مسکن
 60 میلیون 

تومان شد

متخلفان اجازه 
حضور در تیم 

ملی ندارند

 پروین: 
داربی مساوی 

می شود

سفـر غیـرمنتظـره!
کرملین اعالم کرد بشار اسد روز گذشته در مسکو با والدیمیر پوتین دیدار و گفت وگو کرد
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