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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

محمود عنایت به عنوان مدیر 
شبکه ایران اینترنشنال 

منصوب شد

مسعود صدر کوشنده سیاسی و 
فرهنگی دیده از جهان فرو بست

انتقاد گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیا از دانالد ترامپ

 حاویر بسرا نخستین دادستان 
التین تبار کل کالیفرنیا

نخستین دیدار کتی هیل 
نماینده دموکرات با شهروندان 

حوزه انتخاباتی خود در پالم

حمله بی سابقه کی روش به 
وزیر ورزش

قاتل کشتارهای زنجیره ای، عامل 
قتل دختر 14 ساله نیست

در صفحات دیگر:

151
80 میلیون، یک ملت - یک ضربان قلب

یکشنبه شب 20 ژانویه  شب نشینی با شکوه همراه باشام 
HealthMedia.tv 

عـارف
 سلطان قلبها هنرمند همه نسل ها 

برای پشتیبانی از تیم ملی ایران
تهیه بلیط:تاالر خانوادگی کاسپین

14100 Culver Dr, Irvine  CA 92604  
(949) 651-8454   

08tickets.com      818.9 08 08 08

ویژه نامه مسابقات
جام ملت های آسیا

خبرنگار پرس تی وی و پایمال کننده خون
ندا  آقا سلطان در آمریکا بازداشت شد

شبکه تلویزیونی پرس تی وی، شبکه 
انگلیسی زبان سازمان صدا و سیمای 
چهارشنبه،  روز  اسالمی،  جمهوری 
16 ژانویه )26 دی ماه( از بازداشت 

خبرنگار خود در امریکا خبر داد.
ایــن شــبکه مدعی اســت،مرضیه 
هاشــمی از کارکنان این تلویزیون 
که برای دیدن برادر بیمار و ســایر 
خویشــاوندان خود به آمریکا سفر 
کــرده بود، در فــرودگاه بین المللی 
لمبرت ســن لوئیز بازداشــت شده 
است. بنابه این گزارش »هنوز اتهام 

رســمی« علیه مرضیه هاشمی وارد 
نشده است.

الزم به ذکر است، مرضیه هاشمی با 
نام اصلی » مالنی فرانکلین«  که در 
آمریکا متولد شــده، تابعیت ایران را 
داشته و در آنجا زندگی می کند. وی 
تغییر دین داده و مسلمان شده و نام 
مرضیه هاشمی را برای خود انتخاب 
کرده است.او همچنین سازنده فیلمی 
 Crossroads به نام »تقاطــع« یا
درباره مرگ ندا آقاسلطان در جریان 
اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین 

دوره ریاســت جمهوری ایران می 
باشد. وی در این فیلم ادعا می کند که 
یک »خبرنگار مستقل« است اما این 
قدرت را دارد که افراد دخیل و مطلع 
از مرگ ندا آقا ســلطان را گرد یک 
میز آورد، در محل قتل تصویربرداری 
کند و حتی با هلیکوپتر از باال محل 
قتل را ببیند. او در نهایت به صورت 
تلویحــی نتیجه می گیــرد نهادهای 
جمهوری اسالمی دخالتی در قتل ندا 

آقاسلطان نداشته اند.

دولت هلند جمهوری اسالمی را به دست داشتن دردو فقره قتل درخاک 
این کشور متهم کرد

بنابه گزارش گاردین، دولت هلند ایران را به دســت 
داشتن مستقیم در قتل دو شهروند هلندی ایرانی تبار 
متهم کرد.در این رابطه،اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی 

علیه وزارت اطالعات ایران اعمال کرد.
بنا به این گزارش، این دو فقره قتل در ســال 2015 
در شــهر المیره واقع در شــرق امســتردام و نیز در 
ســال 2017 درخیابانی نزدیک وزارت خارجه هلند 

در شــهر الهه اتفاق افتاد. اســتف بالک ، وزیر امور 
خارجــه هلند گفت: پارلمان هلند طــی بیانیه ای از 
سوی ســازمان امنیتی این کشــور به مستندات قوی 
مبنی بر دست داشتن ایران در قتل دو شهروند هلندی 
ایرانی تبار دست یافته است . وی افزود: دولت هلند 
بر این باور است که  این چنین اقدامات خصمانه ای 

باعث نقض حق حاکمیت هلند می گردد. 

فرد کشته شده در سال 2015با نام محمدرضا کالهی 
صمدی 56 ساله که از ســوی ایران به دست داشتن 
در بمــب گذاری در دفتر حزب جمهوری اســالمی 
در سال 1981 متهم شــده و این انفجار باعث کشته 
شــدن 73 نفر گردید. وی که با نام علی معتمدی به 
عنوان مهندس  در شــهر المیــره کار میکردبه هنگام 
بازگشــت به منزل با شــلیک گلوله به سرش به قتل 
رســید.دو ســال بعد، فعال ایرانی 52 ساله ای با نام 
احمد موالنیسی، رهبرعرب گروه  ملی گرای جدایی 

طلب، در شهر الهه نیز به قتل رسید.
درروز ســه شــنبه ، اتحادیه اروپا در واکنش به این 
عمل، تحریم هایی علیه دو ایرانی و وزارت اطالعات 

ایران اعمال کرد.
هورا دختر نیســی  که شــاهد قتل پدرش درجلوی 
منزلشان بود گفت:این فصلی اززندگی ماست که نمی 
توان آن را بســت.  وی افزود: ما 99 درصد مطمئن 
هســتیم که رژیم ایران در این قتل دست داشته است 
ولی دولت هلند هیچ اطالعاتی را اشــکار نمی کند. 
در بیانیه روز سه شــنبه، وزارت خارجه هلند گفت 
که اقدامات خصمانه ای از این نوع که حق حاکمیت 

هلند را نقض می کند غیر قابل پذیرش است .

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=17617&Status=2
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
http://healthmedia.tv/
https://www.08tickets.com/tickets/aref-150193#buy


2IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 151 - JANUARY,18 , 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره  151  - آدینه  18  ژانویه  2019

در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

ایرج پزشک زاد
نویسنده و طنزپرداز ایرانی

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در مراسم سوگند خود 
از نارسایی های دولت فدرال بهره گرفت و با بیان این 
که کالیفرنیا به عنوان نگهبان ارزش های پیشــرو عمل 

خواهد کرد به انتقاد از دانالد ترامپ پرداخت.
او در سخنان خود افزود: زندگی مردم، آزادی، امنیت، 

آبی که می آشامیم و هوایی که تنفس می کنیم و تمامی 
این ها بیرون از توازن است، کشورمان به ما نگاه می کند. 
جهان چشم به آمریکا دوخته است و منتظر است. آینده 
به ما بستگی دارد و ما این فرصت را به دست خواهیم 

گرفت. 

او در ســخنان خود قول داد که در راستای یگانگی و 
متحد کردن مردم ،حرکت کند و کالیفرنیا نمونه و الگو 
خواهد بود.او اشاره کرد که ما در برابر ناتوانی و فساد 

کاخ سفید، جایگزین خود را ارائه خواهیم داد.

انتقاد گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا از دانالد ترامپ

خبرگزاری ایرانشهر: صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال 
خبر داد که محمود عنایت به عنوان مدیر شــبکه ایران 
اینترنشــنال منصوب شــد. انتصاب محمود عنایت از 
سوی شــرکت والنت مدیا، شرکت سرمایه گذار ایران 
اینترنشــنال انجام شده است. آقای عنایت پیش از این 
مســئولیت بخش دیجیتال شبکه ایران اینترنشنال را بر 

عهده داشته است .

به عنوان  محمود عنایت 
مدیر شبکه ایران اینترنشنال 

شد منصوب 

www.cbsautobody.com
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
https://www.westernwastebinrental.com/
http://www.blowdryhairplus.com/
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The Lawyers groupدر کانون خبر:
گروه حقوقدانان تصادفات
به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه

 بیش از 50 سال و متخصص

 تصادفات

تصادفات  اتومبیل                
تصادفات موتور سیکلت 
سقوط و زمین خوردگی

 گاز گرفتگی
Auto Accidents
Motorcycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites
www.ThelawyersGroupInc.com

714-418-7146

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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حاویر بســرا دادســتان کل کالیفرنیا که دوره جدید 
کار خود را از روز دوشــنبه آغاز  کرده و نخســتین 
دادستان کل کالیفرنیا می باشد که التین تبار است و 
در دو سال گذشته به عنوان چهره لیبرال و رادیکال 
علیه سیاست های دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

ســخن گفته و شناخته شده اســت و همراه با 17 
دادســتان کل دموکرات در دیگر ایالت های آمریکا 
دادخواست هایی علیه دولت فدرال تسلیم دادگاه ها 
کرده است،در مراسم سوگند که در موزه ساکرامنتو 
در کالیفرنیا برگزار شــد گفت ما تاکنون ســرگرم 

متوقف کردن دولت ناکارآمد و جنون آمیز واشنگتن 
بوده ایم تا کالیفرنیا را دچار عفونت نکند. 

او در ســوگند خود قول داد تا مردم کالیفرنیا را در 
برابر مجرمان از هر نوع، محافظت کند. 

در زمانی که اعالم شده است دانالد ترامپ رئیس جمهور 
امریکا روز پنج شنبه برای دیداربه مرز مکزیک و آمریکا در 
جنوب کالیفرنیا سفر می کند و فردا شب نیز برای آمریکا 
در زمینه اعالم شــرایط اضطراری سخنرانی خواهد کرد، 
کتی هیل نماینده جدید و دموکرات از منطقه 25 کالیفرنیا 
نخستین دیدار با شــهروندان حوزه انتخاباتی خود را در 
پالم دل برگزار  کرد و به پرسش های شهروندان در زمینه 
مهاجران و دست یابی آنان به کارهای کشاورزی با دستمزد 

کمتر پاسخ گفت. 
او که در انتخابات نوامبر، استیو نایت نماینده جمهوریخواهان 
در کنگره را شکست داده و جایگزین او شده است در پاسخ 
به مخالفان جمهوریخواه خود در جلسه گفت: مشکالت 
ناشی از بسته شدن دولت برای 39000 نفر از کارکنان دولت 
در مرز، و در ادارات کالیفرنیا، فدای درخواست ترامپ برای 

دیوار شده است و باید دولت پاسخگو باشد. 

 حاویر بسرا نخستین دادستان التین تبار کل کالیفرنیا

نخستین دیدار کتی هیل نماینده دموکرات با 
شهروندان حوزه انتخاباتی خود در پالم دل

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
https://www.flameinternational.com/
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کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا :

سردار آزمون یکی از ۵ بازیکن برتر مرحله گروهی جام
نام سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در جمع 5 
بازیکن برتر جام ملت های فوتبال آسیا قرار دارد. مرحله 
گروهی فوتبال جام ملت های آسیا 2019 امارات 17 ام 
ژانویه  به اتمام رســید و 16 تیم راه یافته به مرحله یک 

هشتم نهایی، حریفان خود را شناختند.
سایت »فاکس اســپورتس آسیا« در گزارشی 5 بازیکن 
برتر مرحله گروهی را معرفی کرده است که نام سردار 
آزمون هم در میان این بازیکنان دیده می شــود. آزمون 
موفق شده است تاکنون برای ایران سه گل به ثمر برساند.
ســعد الشیب و المعز علی از قطر، عدنان علی از عراق 
و شمورودوف از ازبکستان دیگر بازیکنان برتر از نگاه 

فاکس اسپورتس هستند.
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله بعد روز یکشنبه 20 ژانویه 

با عمان دیدار می کند و عراق به مصاف قطر می رود.

حمله بی سابقه کی روش به وزیر ورزش

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران، با اشــاره به زمان پایان قراردادش با تیم ملی، 
وزارت ورزش را به باد انتقاد گرفت.

به  گزارش  خبرگزاری های جمهوری اســالمی ، کارلوس کی روش در حاشــیه 
تمرین امروز )پنج شــنبه ( تیــم   ملی فوتبال ایران در امارات درباره بازی شــب 
گذشــته برابر عراق، گفت : زمانی که بحــث فوتبال و انجام بازی فوتبال مطرح 
است، ما دیروز موقعیت های زیادی خلق کردیم. همان طور هم که دیدید عراق 
و بازیکنانش تالش داشتند بازی را به سمت بازی عصبی و احساساتی بکشانند 
و مخل بازی ما شوند. وقتی زمانش فرا برسد بازیکنان ما جنگجویان واقعی در 
زمین هستند و توانســتند تعادل بازی را حفظ کنند. توانستیم به عنوان تیم اول 

به دور بعد صعود کنیم.
سرمربی تیم   ملی در ادامه  در پاســخ به سوالی درباره پیشنهاد فدراسیون کلمبیا 
به او، اظهار کرد: اجازه دهید به این ســوال به عنوان آخرین بحث، جواب دهم 
چــون مهم ترین مطلب، قبل از این که دربــاره آینده ام صحبت کنم، بحث حال 
حاضر است. در شــرایط فعلی توانستیم سه بازی مان را با نتیجه  خوبی به پایان 
ببریم. هفت گل زدیم و عملکرد خوبی داشتیم. از این به بعد مسابقات در واقع 
شــروع می شود. تا این جا برای کســب امتیازات الزم بازی می کردیم تا صعود 
کنیم اما از این به بعد به گونه ای خواهد بود که همه چیز برای تیم برنده و هیچ 

چیز برای بازنده خواهد بود.
او ادامه  داد: از این به بعد باید شخصیت واقعی و قدرت و روحیه اصلی تیم را 
نشان دهیم. اطمینان دارم که این مطلب را بازیکنانم حس می کنند که من حاضر 
هســتم برای آنها جانم را بدهم چون استحقاق این را دارند و به تمام آنها بسیار 
اعتماد دارم و عاشــق آنها هســتم. فکر می کنم بازیکنانم هم از تعهد من اطالع 
دارند و آماده هستند که با انگیزه کامل، کار الزم را انجام دهند. این مطلبی است 
که مهم اســت. چهار روز دیگر یک بازی بسیار مهم داریم که باید همه چیزمان 

را در آن ارائه دهیم.
کــی روش در ادامــه  گفت : برای مــا از این به بعد تک تــک بازی ها فینال جام 
ملت هاســت. فرقــی نمی کند چه تیمی روبروی ما باشــد، بــه حریف احترام 
می گذاریم و می خواهیم بازی به بازی بهتر شــویم. روی بازیکنانم و کادر فنی ام 

1000 درصد اطمینان دارم. برای من حال، بسیار اهمیت دارد.
در ادامه خبرنگاری از ســرمربی تیم   ملی پرســید که نظرش درباره تیم هایی که 
احتماال دوســت ندارند با ایران روبرو شــوند و این که آیا تیمی هســت که او 
دوســت نداشته باشــد که تا فینال با آن روبرو شــود؟ کی روش پاسخ داد: اگر  
بهترین ها را به چالش نکشــید نمی توانید بهترین شــوید. اگر بخواهیم قهرمان 
شــویم باید بزرگترین تیم ها را به چالش بکشیم. شاید برخی ها در زندگی قرمز 
را دوست دارند و برخی دیگر آبی را اما این شیوه کار من نیست. برای من فرقی 

ندارد چه تیمی روبروی ما باشــد. بازی های از این پس 50 - 50 اســت و هیچ 
کسی مدعی مطلق نیست. دیگر از این پس انگیزه و شخصیت مهم است. همین 

طور  روحیه تیمی بازیکنان اهمیت دارد. ما روی همین مساله تمرکز می کنیم.
در ادامــه خبرنگاری باز از کارلوس کی روش پرســید که در مرحله بعد ترجیح 
می دهد با چه تیمی بازی کند؟ ســرمربی تیم   ملی گفت : این سوال را همین االن 
پاســخ دادم. کار ما دیگر این نیست که بگوییم کدام تیم را ترجیح می دهیم. کار 

ما احترام به همه حریفان است.
کی روش همچنین درباره عملکرد داوران در ســه دیدار ایران در مرحله گروهی 
گفت : همه در زمین از جمله بازیکنان، مربیان و داوران تالش می کنند که بهترین 
عملکرد را داشته باشند اما گاهی اشتباه می کنند. اتفاقی که در بازی ایران و عراق 
در ســال 2015 رخ داد، اشــتباه نبود اما در بازی دیشب یک داور توانا با تدبیر 
خودش ســعی کرد بازی را خوب قضاوت کند اما ممکن است به خاطر شرایط 
بازی گاهی تصمیمش به این ســو یا آن سو گرایش پیدا کرده باشد. نباید بازی 
دیشــب را با سال 2015 مقایسه کنید. آن بازی یک داستان ناراحت کننده است 

که باید فراموش کرد.
ســرمربی تیم   ملی در ادامه اضافه کرد: بگذارید به سوال اولتان بازگردم و مساله 
را شفاف کنم. تنها مطلبی که اکنون می شود از آن مطمئن بود این است که شش 
ماه پیش فدراسیون تصمیم گرفت قرارداد من شش ماهه باشد. این یک واقعیت 
است. تصمیمی بود که گرفته شد و شفاف هم اعالم شد. در آن برهه احساساتم 
را با آقای تاج در میان گذاشــتم ولی این خواســته و تصمیمی بود که از سوی 
فدراســیون و آقای تاج اتخاذ شــد. مطلبی که آن زمان نمی دانستم  ولی اکنون 
با توضیحات تاج مطلع شــده ام چیزی اســت که اگر آن زمان می دانستم هرگز 
قراردادم را تمدید نمی کردم. تاج این مطلب را از من پنهان کرده بود. آن مطلب 
ایــن بود که ماندن من کامال بر خالف خواســته وزارت ورزش و جوانان بود. 
آقای تاج دستورات خاصی از وزیر ورزش و جوانان گرفته بود که قرارداد من را 
تمدید نکند. اگر این مطلب را آن زمان می دانستم هرگز نمی ماندم. نمی خواستم 

کاری بر خالف میل آقای وزیر انجام دهم.
او ادامــه  داد: آقای تاج چند بار به من گفت  دلیل این که وزارت از فدراســیون 
حمایت نمی کند این اســت که او به دستورات وزارت عمل نمی کند. برای من 
عقالنی نیست که ماندنم باعث لطمه خوردن تیم   ملی یا فدراسیون شود. جناب 
آقای دکتر ســلطانی فر به هــر دلیلی برنامه یا گزینه های دیگــری دارند. من از 
مربیانی نیستم که بخواهم مدام از سیستم تشکر کنم و جلویش خم شوم. همیشه 
اصول خودم را دارم. یک نقطه نظر هم دارم که آن هم این است که از زمانی که 
رهبر ایران آن پیام تبریک و تحسین تیم   ملی را دادند، وزارت ورزش و جوانان 
از آن بــه بعد کامال علیه من قرار گرفت. اکنــون یک واقعیت وجود دارد و آن 
خواسته وزیر ورزش و جوانان است که نمی خواهد کی روش این جا باشد. هیچ 
وقت از تیم و بازیکنان حمایت نشد. تمام برنامه های آماده سازی ما لطمه خورد 
و به نظر من اگر این تفرقه ها و مســائل در فوتبال ایران به وجود آمده اســت 
مســئولیتش با ایشان است. اکنون تمام باشگاه ها گالیه دارند و فقط یک باشگاه 

است که گالیه ندارد.
ســرمربی تیم   ملی ادامه  داد: چه شخصی از یکسری افراد و روزنامه  ها حمایت 
می کند؟ مثل آقای مســعودی و دیگران که همیشه به تیم   ملی ضربه زده اند. چه 
شــخص و اشــخاصی این بی نظمی را در بحث انتقادهای دروغ و واهی ایجاد 
می کنند؟ این داســتان های آقای الکســاندر، آقای میک، داستان بازی دوستانه با 
آرژانتین، همه از طرف یک نفر بود اما چه کســی اجازه این کار را داده است؟ 
آن باشــگاه و آن مربی تحت تسلط چه شخصی هستند. وقتی ما حتی مشکالت 
پایه ای داریم حتی در این حد که برخی مردم نگران هستند که غذا در سفره شان 
باشــد این اجازه را به آنها می دهند که با پرواز فرســت کالس به ژاپن بروند و 

برگردند. هیچ دلیلی برای گمانه زنی وجود ندارد.
او ادامــه  داد: ما تا پایان جام ملت های آســیا با قدرت ادامه خواهیم داد و برای 
هــواداران فوتبال ایران می جنگیم ولی االن زمان آن اســت که افرادی که در دو 
سال گذشته روی وجاهت، شــخصیت و احترام تیم   ملی پا گذاشتند، مشخص 
شوند. آقای مسعودی آن داســتان دروغ را درباره مربیان تیم   ملی مطرح کرد و 
حاال چه کســی از او حمایت می کند؟ او هم به همان ســیرک متصل است. چه 
کســی اجازه داد؟ فقط یک اسم. باز هم می گویم که آینده برای من همین امروز 
است. به تعهداتم با تیم   ملی ایران بسیار پایبند هستم اما وقتی من را نمی خواهند 

دیگر متشکرم! اما حداقل باید از زبان من واقعیت را بشنوند.
ایرانشــهر: در زمانی که همه تالش می کنند خود را از وجود ناپاک و اهریمنی 
آخوند خامنه ای دور نگهدارند کی روش مربی پرتغالی به خاطر موقعیت شغلی 
از تعریف و تمجیدهای آخوند خامنه ای می گوید رهبر جنایتکاری که دستش به 

خون هزاران فرزند ایرانزمین آلوده است.

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
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گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که پیش از پایان هفته نخست 
کار خود، به گونه ای زود هنگام بودجه 2020-2019 خود 
را به مجلس ارائه داد تا مجلس تا پایان ماه می بتواند آن 
را بازبینی و تصویب کند از سوی مخالفان خود نقد شده 
است که کار بودجه او، کار تازه ای نیست و همان بودجه 
سال گذشته جری براون است با 4 درصد افزایش، موافقان 
نیز اشاره کرده اند او نمی باید افزایش بودجه می داشت و از 
ذخیره مالی استفاده نمی کرد و برای روزهای دشوار مالی و 

رکود اقتصادی نیز می اندیشید. 
گوین نیوسام هنگام ارائه بودجه در روز گذشته گفت من 
بیشتر از فرماندار پیشین سخن خواهم گفت و نزدیک به 2 
ساعت از بودجه خود دفاع کرد و اشاره کرد که اگر شهرها 
نتوانند طرحی برای خانه سازی ارائه کنند از کمک مالی 

برخوردار نخواهند شد. 
او در کمتــر از 3 دقیقه به 300 میلیون دالر بودجه برای 
طرح هایی جدید اشــاره کرد که در میان آنها، 50 میلیون 
دالر برای بهداشت خانواده، 3 میلیون دالر برای تحقیق در 
مورد پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر در 

نظر گرفته شده است. 
در بودجه 209 میلیارد دالری گوین نیوســام این نکات 

برجسته شده است. 
- 80/7 میلیارد دالر برای آموزش کودکستان تا پایان دوره 
دبیرستان و آموزش رایگان برای سال دوم کالج دانشجویان 
تمام وقت و 750 میلیون دالر نیز برای افزایش ســاعت 

کالس های کودکستان  در نظر گرفته شده است.
- در بودجــه گوین نیوســام 4/8 میلیــارد دالر برای 
بازنشستگی ایالت در بخش هایی که بدون بودجه بوده اند 
، و 4 میلیارد دالر برای بازپرداخت بدهی ها و دیرکرد در 

پرداخت کالیفرنیا در نظر گرفته شده است. 

در بودجه گوین نیوســام، 1/8 میلیارد دالر ذخیره برای 
روزهای دشــوار و شــرایط ویژه در نظر گرفته شده که 

دارایی این صندوق را به 15/3 میلیارد می رساند. 

یکی از دفاتــر اداره پلیس لوس آنجلس در خیابان 77 و 
برادوی، در ساعت 1/45 پس از نیمه شب به سبب رسیدن 
یک بسته مشکوک که پاکتی دارای ماده ای پودری مانند بوده 
تخلیه شد تا پاکت مشکوک در دفتر مرکزی اداره پلیس در 

دان تاون لوس آنجلس بررسی و خنثی شود. 
این بسته که در اتوموبیل هوندای قرمز رنگ یافته شده که در 

برابر درب ورودی پاسگاه پلیس پارک شده بوده.
مرکز بررسی بمب پس از بررسی اعالم کرد که خطری در 
کار نیست و بسته دارای نوعی از شیرینی است. در ساعت 
5 بامداد، پس از اطمینان از نبود خطر، پاسگاه پلیس کار خود 
را از سر گرفت. این دومین بسته شدن دفتر پلیس در فاصله 

کمتر از 6 ساعت بود، است. 

 ارائه بودجه گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا

 بسته مشکوک به یکی از دفاتر اداره پلیس لوس آنجلس

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=105180&title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82:%20%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA&author=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
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آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

به راه حلهای مناسب بدون ورزشهای 
سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای 
سالمتر و زیبا تر دلخواه خود قدم بگذارید

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

An Excessive Amount of Weight is the Root of 
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health

Take a New Step Into a Happier and Healthier 
Life by Contacting Us for a Free Consultation! 

(310) 854-9535

پــس از آن که در یک دادرســی طوالنی مدت، هیئت 
منصفه دادگاهی در ســانتا آنــا در ارنج کانتی، اعضای 
یک باشگاه موتورسواری که نام مغول بر خود نهاده اند 
را به سبب اعمال خشونت آمیز و توزیع مواد مخدر و 
دیگر رفتار زیان بار برای جامعه مقصر شناخت، قاضی 
دیوید کارتر از هیئت منصفه خواســت تا به دادگاه باز 
گردنــد و در موردی دیگر نیز نظر خود را ارائه نمایند، 
زیرا دادستان فدرال در منطقه از قاضی درخواست کرده 
است که لوگوی ویژه و نام مغول از این گروه موتوسوار 
گرفته شــود زیرا آنها با نام چنگیزخان مغول به اشاعه 
خشونت در جامعه می پردازند و شماری از اعضای گروه 

در پرونده های گوناگون محکوم شده اند. 
گروه موتورسواران مغول، در سال 1970 در شهر مونتوبلو 
کالیفرنیا در نزدیکی لوس انجلس بنیاد شده است و یک 
گروه گنگ هستند و چون که گروه موتور سواران باشگاه 
فرشتگان جهنم اجازه عضویت به آنها نداده اند، به تشکیل 

گروه مغول پرداخته اند 

پس از دریافت نتیجه آزمایش DNA، دادستان اعالم کرد 
که جوزف جیمز دی آنجلو معروف به قاتل کشتارهای 
زنجیره ای، عامل قتل دختر 14 ساله ای که در سال 1975 با 
انگیزه احتمال تجاوز به قتل رسیده، نیست و در مورد 26 
پرونده دیگر قتل، تجاوز و ربودن زنان تحقیق ادامه دارد. 

داناجو ریچموند دختر 14 ساله در 26 دسامبر 1975 هنگامی 
که با دوچرخه از خانه دوستانش می آمد در نزدیکی خانه 
خود ربوده شده و سپس جسد او در باغ پرتقال یافته شده 

است که با 17 ضربه چاقو به قتل رسیده است. 
از این روی اعالم شــد که قاتل او همان اسکار کلیفتون 
بوده که او را ربوده و به قتل رسانده است. اسکار کلیفتون 
در دادگاه محکوم به حبس ابد شــد و در سال 2013 در 

زندان جان سپرد. 
پلیس رداندوبیچ سه شنبه  شب پس از رسیدن تلفن برای 
کمک در درگیری های خانوادگی به بالک 1000 خیابان 
Esplanade در کنار ســاحل رفته و تحقیق را آغاز 
کنند. ماموران پلیس پس از رســیدن به خانه صدایی را 
از اتاق پشتی می شنود و هنگامی که ماموران به آن اتاق 

می روند، مرد مسلحی را در ساعت 9 شب می بینند و با 
تیراندازی به او، مرد مسلح مجروح می شود که برای درمان 
به بیمارستان رداندوبیچ رسانده می شود لیکن اداره شریف 
دپارتمان کانتی لوس انجلس اعالم می کند به سبب شدت 

جراحات به بخش باالی بدن او، مرد مجروح فوت کرده 
است. 

در این درگیری، هیچ یک از ماموران مجروح نشده است 
اسلحه مرد مزبور از سوی پلیس ضبط شده است. 

 Home Land( وزارت امنیــت داخلــی آمریــکا
Security( بــه اداره راهنمایــی و رانندگی کالیفرنیا 
)DMV( اجازه داد تا اول ماه آپریل به بررســی پرونده 
کسانی که کارت شناسایی کشوری )Real ID( برای 
سوار شــدن به هواپیما و ورود به ساختمان های دولتی 
فــدرال را ادامه دهد و کارت هایــی را که در برگیرنده 
اطالعات اقامت و یا شهروندی نیست باطل کند و از سوی 
دیگر به اداره امنیت پرواز در فرودگاه ها اعالم کرده است 
که تا اول آپریل از گواهینامه رانندگی افراد برای شناسایی 

استفاده کند. 
از روز 11 ژانویه مهلت اســتفاده از گواهینامه رانندگی 
کالیفرنیا برای استفاده به جای کارت شناسایی فدرال به 
پایان می رسید و با این تمدید مهلت تا اول آپریل خواهد 

بود. 
ناگفته نماند که اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا اعالم 
نموده که برای صدور کارت های جدید و پیشــگیری از 

صف های طوالنی، به 50 میلیون دالر بودجه نیاز دارد. 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که نه تنها در برنامه انتخاباتی 
خــود، بلکه از آغاز فرمانداری در چند روز گذشــته بر 
موضوع محیط زیست و استفاده از انرژی پاک، پافشاری 
کرده است، تالش دارد تا بر الیحه SB100 تمرکز نماید 

الیحه ای که در دوران کوین دلئون رئیس سنای کالیفرنیا به 
تصویب رسیده و پس از آن نیز از سوی فرماندار پیشین، 
جری براون اجرایی شده است تا کالیفرنیا را در سال 2045 

به 100 درصد انرژی غیرکربن برساند. 
کالیفرنیا به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ و قدرتمند دنیا، 
بیشترین نفوذ را در آمریکا دارد که این خواست جهانی 

را عملی نماید. 
ناگفته نماند که در پیروی از کالیفرنیا، دفتر 9 فرماندار دیگر 
در امریکا اعالم نموده اند که در این مسیر گام برخواهند 
داشــت که نوادا، میشیگان، نیویورک، واشنگتن دی سی 
و مینه سوتا از مهمترین آنها هستند که از سیاست 100 

درصدی انرژی پاک کالیفرنیا پیروی می کنند.

دو نوجوان هوادار تیم فوتبال دانشگاه USC که سال 
گذشته مجســمه خرس، نماد دانشگاه UCLA را به 
رنگ های زرد و سرخ که نماد دانشگاه USC هستند 
آراســته بودند به عنوان خرابکاری اموال عمومی امروز 

محاکمه می شوند و ممکن است تا 3 سال زندانی شوند. 
این 2 نفر که لویی تورس 19 ساله و ویلی سائول جانسون 
18 ساله هستند در 13 نوامبر 2018 پس از بازی این دو 
دانشگاه که با پیروزی 27-34 دانشگاه UCLA را رنگ 

کرده و روی آن نوشته اند SC گر چه این مجسمه برای 
پاکسازی و ترمیم 20000 دالر هزینه دارد، دادستان برای 

این دو نفر تقاضای زندان نیز کرده است. 

محکومیت گروه موتورسواران » مغول« در سانتا آنا

قاتل کشتارهای زنجیره ای، عامل قتل دختر 14 ساله نیست

کارت شناسایی کشوری برای ورود به هواپیما و ساختمان های دولتی

USC 3 سال زندانی  برای دو نوجوان هوادار تیم فوتبال دانشگاه

http://www.08global.net/
http://08global.net/
http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
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در کانون خبر:

 کتابهای خانم دکتر پرند علوی 
در نمایشگاه کتاب شرکت کتاب 

یکشنبه 20 ژانویه 2019 

ketab.net         (310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331

یو.اس.آرتس برگزارکننده حراج های 
آنالین عتیقه و آثار هنری

مدیریت: مهندس امیر رنجبر 

818-282-3918

بیش از یکصد نفر از شب گذشته تا بامداد را در سرمای 
خشــک زمســتان در شــهر بربنک در برابر ساختمان 
Chick-Fil-A گذراندند تا در مراســم گشایش این 

شعبه فروش خوراک در میان یکصد نفری باشند که کوپن 
مصرف یکساله خوراک و نوشابه رایگان را دریافت نمایند 

و هر هفته یکبار خوراک رایگان دریافت کنند. 

امروز این شعبه در West Olive Ave 3113 گشایش 
یافت و بنابر ســنت این رستوران های زنجیره ای، اهدای 

کوپن به یکصد نفر در روز گشایش اهدا می شود. 

اداره راه کالیفرنیا اعالم کرد که برای تعمیر پل خیابان 
ششــم که از روی بزرگــراه 110 در دان تاون لوس 
آنجلس می گذرد از ســاعت 11 پنجشــنبه شب  تا 5 
بامداد آدینه ، جاده جنوبــی بزرگراه 110 را از فاصله 

تقاطــع بزرگراه 10 تا خروجــی خیابان هفتم خواهد 
بست تا کارگران بتوانند این ترمیم را انجام دهند. 

ناگفته نماند که پل خیابان ششم، یک نماد تاریخی برای 
این منطقه اســت و در سال 1932 ساخته شده و پلی 

است بین منطقه هنری دان تان و کرانه غربی رودخانه 
لوس آنجلس و شهروندان و ساکنان بویل هایتز از آن 

بهره می گیرند. 

 انتظاریکصد نفر در سرمای خشک زمستان برای کوپن خوراک

تعمیر پل خیابان ششم در دان تاون لوس آنجلس

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=Parand%20Alavi
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=105248&title=The%20wind%20in%20my%20hair%20:%20my%20fight%20for%20freedom%20in%20modern%20Iran&author=Alinejad,%20Masih
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=45156&Status=2
https://www.08tickets.com/tickets/aref-150193#buy
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اداره شــریف دپارتمان کانتی سن دیه گو اعالم کرد که روز گذشته در ساعت 
9 بامداد مردی 35 ساله وارد بانک ولس فارگو شده و از مشتریان و کارمندان 
می خواهد که روی زمین دراز بکشــند زیرا او می خواهد از بانک سرقت کند 
و ســپس برهنه می شود و در حالی که تنها زیر جامه )شورت( بر تن داشته از 
انان می خواهد به پلیس زنگ بزنند و به دنبال تلفن، یکی از ماشین های شریف 
دپارتمان که در منطقه بوده وارد بانک می شــود و او را دســتگیر می کنند و به 
اتهام اقدام به ســرقت از بانک بازداشــت و روانه زندان ویستا می کنند و او را 

در برابر 100 هزار دالر وثیقه در زندان نگه می دارند. 
این شــعبه بانک ولس فارگو در کنار بزرگراه 5 در ســوالنو بیچ سن دیه گو 

قرار دارد.

سرقت از بانک ولس فارگو در سن دیه گو
در کانون خبر:

پس از آن که رای قاضــی دادگاه، احتمال برپایی اعتصاب آموزگاران در لوس 
آنجلس را برای دوشنبه 14 ژانویه قطعی و قانونی می نماید، استین بیونتر رئیس 
اداره امــوزش لوس انجلس اعالم کرد که پــس از دیدن برنامه بودجه 2020-
2019 گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا و میزانی از افزایش بودجه آموزشی که 
در آن دیده می شود، امیدوار است بتواند روز جمعه بار دیگر با نماینده اتحادیه 
اموزگاران گفتگو کند و از احتمال اعتصاب با نکات تازه ای در توافق پیشگیری 
کند. ناگفته نماند در هر حالی که دو سوی توافق به منافع خویش نگاه می کنند 
نباید فراموش کرد که بسیاری از دانش آموزان در روزهای اعتصاب در خانه تنها 
خواهند ماند و خانواده ها نگران هســتند زیرا نمی توانند کودکان زیر 12 سال را 
تنها بگذارند و ناگزیر هســتند به سر کار خود نروند و در کنار کودکان در خانه 
بماننــد و این یک گرفتاری بزرگ خواهد بــود. ناگفته نماند که این گفتگو نیز 

بی نتیجه ماند

جان گرامندی )John Garamendi( نماینده دموکرات وال نات گرو از کالیفرنیا 
و عضو کمیسیون نظارت بر پروژه های ابرسانی در کنگره آمریکا پس از بازدید دانالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نوار مرزی مکزیک در تگزاس اعالم کرد که پرزیدنت 
ترامپ در صورت اعالم شــرایط ویژه، از بودجه شماری از پروژه هایی که در کنگره 
تصویب شده برای تامین بیش از 5 میلیارد دالر بودجه دیوار، در نظر دارد استفاده کند 
یعنی اینکه  2 پروژه بزرگ آبرسانی در کالیفرنیا و پورتوریکو را متوقف نموده و بودجه 
آن را بــه دیوار اختصاص خواهد داد. پروژه  2/5 میلیارد دالری در پروتوریکو یکی 
از آنان است و چون دانالد ترامپ برای دیوار مرزی به درازای 234 مایل درخواست 
5/7 میلیــارد دالر نموده، آن را از بودجه 2/46 میلیارد دالری پروژه آب در کالیفرنیا، 
مانند افزایش بلندای سد فولسوم در شمال کالیفرنیا که برای مقاومت از سرریز شدن در 
صورت زمین لرزه و محافظت از Lake Isabella در کرن کانتی در مرکز کالیفرنیا 

در نظر گرفته شده است ، تامین خواهد کرد.

 امیدواری برای افزایش بودجه آموزشی در لوس آنجلس

 دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نوار مرزی مکزیک در تگزاس اعالم کرد

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=593&title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20(3%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C)&author=%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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آدینه 28 دی   /  18 ژانویه

1285 خورشیدی ) 1907 میالدی(
تاجگذاری محمدعلی شاه قاجار

1331 خورشیدی) 1953 میالدی(
آغاز تظاهرات شدید در تهران و شهرستانهای 
ایران بر له و علیه دکتر محمدمصدق و آیت 

اهلل کاشانی و تعطیل مغازه ها
1332 خورشیدی ) 1954 میالدی(

انتشار اولین شماره مجله » ستاره سینما » 
در تهران

1343 خورشیدی ) 1965 میالدی(
انحالل ضرابخانه و انتقال وظایف آن به بانک 

مرکزی ایران

شنبه 29 دی   /  19 ژانویه

1355 خورشیدی ) 1977 میالدی(
درگذشت رضا ورزنده - نوازنده، موسیقیدان 

و استاد سنتور
1366 خورشیدی ) 1988 میالدی(

و  نویسنده   - برکشلی  مهدی  درگذشت 
موسیقیدان

1384 خورشیدی ) 2006 میالدی(
محمود مشرف تهرانی، معروف به م. آزاد، 

شاعر و مترجم در تهران درگذشت
1994 میالدی

عمال  توسط  هوسپیان  هایک  کشیش 
جمهوری اسالمی ربوده شد. جسد او یازده 

روز بعد پیدا شد. )19 ژانویه(

یکشنبه 30 دی   /  20 ژانویه

1307 خورشیدی ) 1929 میالدی(
قضایی  کادر  در  دار  دامنه  تغییرات  ایجاد 

کشور توسط داور، وزیر عدلیه
1311 خورشیدی ) 1933 میالدی(

رضا شاه دستور داد وزارت دربار را منحل 
و  ندارد  وجود  دربار  کرد  اعالم  و  کنند 

تیمورتاش دیگر وزیر دربار نیست
1324 خورشیدی ) 1946 میالدی(

به  وزیر  ابراهیم حکیمی نخست  استعفای 
علت عدم موفقیت در قضیه آذربایجان

1331 خورشیدی ) 1953 میالدی(
صدور نامه تاریخی آیت اهلل کاشانی رییس 
مجلس شورای ملی به دکتر مصدق که ضمن 
مي پیمایید  که  خطایي  راه  ار   « نوشت  آن 
پشیمان خواهید شد. قصد تجاوز به حقوق 

عامه را کنار بگذارید.«
1340 خورشیدی ) 1962 میالدی(

موافقت دولت با تأسیس سازمان هواپیمایی 
ملی ایران در داخل و خارج کشور

1342 خورشیدی ) 1964 میالدی(
آغاز بهره برداری کارخانه پتروشیمی آبادان

1367 خورشیدی ) 1989 میالدی(
و  نویسنده   - شیروانلو  فیروز  درگذشت 

مترجم
1386 خورشیدی ) 2008 میالدی(

استاد  سلیمانی،  قربان  حاج  درگذشت 
خراسانی،  مقامی  موسیقی  پیشکسوت 
وی  کهولت سن.  اثر  بر  سالگی  درسن 85 
متولد 1302 در روستای علی آباد قوچان بود.

دوشنبه 1 بهمن  /   21 ژانویه

1324 خورشیدی ) 1946 میالدی(
زادروز کیومرث منشی زاده، شاعر
1343 خورشیدی ) 1965 میالدی(

درگذشت نظام وفا - شاعر
1347 خورشیدی ) 1969 میالدی(

سفر محمدرضا شاه به اتریش
1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(

عزت اهلل عاملی سفیر ایران در عراق به اتهام 
شرکت در کودتای عراق از بغداد خارج شد

1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(
شاپور بختیار، محمدرضا شاه را بخاطر نقض 
قانون اساسی در طول حکومت خود، بشدت 

مورد انتقاد قرار داد
سیدجالل الدین تهرانی رییس شورای سلطنت، 

در پاریس از مقام خود کناره گیری کرد
کارکنان سازمان رادیوتلویزیون علیه بختیار 

اعالم جرم کردند
بختیار  دولت  کرد  اعالم  خمینی  اهلل  آیت 
قدرت  خواست  مردم  از  و  است  خیانتکار 

قانونی او را واژگون کنند
1365 خورشیدی ) 1987 میالدی(

و  خوشنویس   - بوذری  ابراهیم  درگذشت 
موسیقیدان

سه شنبه 2 بهمن   /  22 ژانویه

1312 خورشیدی ) 1934 میالدی(
درگذشت عارف قزوینی - شاعر ملی ایران

قزوینی  عارف  آثار  کامل  مجموعه  کتاب 
چاپ پیش از انقالب و باز تکثیر در خارج از 

ایران و بدون سانسوردر شرکت کتاب

1337 خورشیدی ) 1959 میالدی(
درگذشت داریوش رفیعی - خواننده

1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(
محمدرضا شاه و فرح پهلوی مصر را بسوی 

مراکش ترك کردند
ارتشبد فریدون جم آینده ایران را تاریک و 

خونین خواند
1393 خورشیدی )2015 میالدی(

مترجم  جهانداری،  کیکاووس  درگذشت   

و پژوهشگر پیشکسوت به دلیل مشکالت 
ریوی در بیمارستان »جم« تهران. وی متولد 
به فارسی  اثر ترجمه  او دهها  از  بود.   1302
کتاب های  جمله  از  است.  شده  منتشر 
هسه،  هرمان  نوشته  بیابان«  »گرگ  او 
»جهان های گمشده« نوشته آن تری وایت، 
و »قطار به موقع رسید« نوشته هاینریش بل 

اشاره کرد. 
1394 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت ابوالحسن نجفی، زبان شناس و 
بیمارستان  مترجم  در سن 86 سالگی در 
به »غلط  می توان  او  آثار  از  تهران.  در  مهر 
ننویسم«، ترجمه  »شازده کوچولو«، »خانواده 
تیبو«، »فرهنگ فارسی عامیانه« نام برد. وی 
متولد سال 1308 بود او از سال 1369 تا پایان 
و  زبان  فرهنگستان  پیوسته  عضو  عمرش 

ادبیات فارسی بود.
1394 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت همایون بهزادی ستاره تیم ملی  
در  خورشیدی  چهل  دهه  در  ایران  فوتبال 

سن 73 سالگی.

چهارشنبه 3 بهمن   /  23 ژانویه

1321 خورشیدی ) 1943 میالدی(
)پیام(،  عالء  نوری  اسماعیل  دکتر  زادروز 

شاعر، روزنامه نگار، و پژوهشگر
امامی در  کتاب پیدایش و نقش دینکاران 
عالءاز  نوری  اسماعیل  دکتر  نوشته  ایران 

انتشارات شرکت کتاب
1345 خورشیدی ) 1967 میالدی(

انتشار دومین کتاب محمدرضا شاه به نام 
»انقالب سفید »

کتاب »انقالب سفید« توسط شرکت کتاب 
تجدید چاپ شده است 

1346 خورشیدی ) 1968 میالدی(
سفر محمدرضاشاه و فرح پهلوی به بانکوك

8 میالدی(
درگذشت شریف لنکرانی - مترجم
1384 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت محمدحسین بهرامیان، مجسمه 
ساز ایرانی به علت خودکشی در مجتمع لوور 

پاریس.

پنجشنبه 4 بهمن   /  24 ژانویه

1321 خورشیدی ) 1943 میالدی(
رؤسای  طرف  از  سیاسی  اکبر  علی  دکتر 
ریاست  به  تهران  دانشگاه  دانشکده های 

دانشگاه تهران انتخاب شد
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

کنفرانس گوادولوپ باشرکت رؤسای جهور 
و  آلمان  وزیران  نخست  و  فرانسه  آمریکا، 
انگلیس در جزیره گوادولوپ برای رسیدگی 

به بحران ایران تشکیل شد.
ارتشبد عباس قره باغی از طرف محمدرضاشاه 

به ریاست ستاد ارتش منصوب شد

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
18 ژانویه تا 24 ژانویه )28 دی تا 4 بهمن(
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

خبر اول - ماهواره پرتاب شده توسط جمهوری اسالمی، به دلیل اشکال در مراحل پرتاب در 
مدار زمین قرار نگرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: این ماهواره با طی دو مرحله 

موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در مدار قرار نگرفت.
ببین عموجون، هیچ وقت هیچ عقل سلیمی وقتی موشک هوا میکنه و اون باال میگوزه، نمیاد تو 
بوق و کرنا کنه که ما موشک هوا کردیم و شکست خوردیم، فقط وقتی می خوان پررپ بازی 
درارن و به بقیه چنگ و دندون نشون بدن از این غلطا میکنن. خر خودتی! راستی اون میمون 

بدبختی که زمان احمدی نژاد هوا کردین چی شد؟ حالش خوبه؟ حالت خوبه عموجون؟ 
خبر دوم – جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفت: تمامی مستشاران نظامی و انقالبی و هم 
تجهیزات و ســالح هایی را که برای آموزش و توانمندسازی مبارزین مقاومت اسالمی و 

حمایت از مردم مظلوم سوریه، در این کشور اسالمی داریم حفظ خواهیم کرد.
نمدونم چرا هر خری فرمانده سپاه میشه از قبلی احمق تره! کم تو زمان جنگ با عراق و بعدش 
اینور و اونور بچه های مردمو به کشتن دادن و سرمایه های مملکت رو واسه خربازیاشون 
به فالن دادن، حاالم این یکی ول کن نیست. بابا به چه زبونی بگیم: سپاه وطن به باد ده نمی 

خوایم نمی خوایم!
خبر سوم - محمدرضا تابش از بستگان محمد خاتمی رییس جمهور اسالمی سابق اصالح 
طلب و نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس گفت: آنچه بر ما ُمسجل شده این است که 
آقای اسماعیل بخشی شکنجه نشده، بین آقای بخشی که دستش باز بوده و دو ماموری که او 
را به اهواز منتقل کردند زد و خوردی رخ داد و مصدومیت هم ظاهرا نشات گرفته از این زد 

و خورد است.
چقدر دیگه این اصالح طلبا باس حال ما رو به هم بزنن؟ صد رحمت به اون اصولگراها! باز 
الاقل از اون اول تکلیف مردمو روشن کردن که آدمای ذاتا کثافتی هستن ولی فرصت طلبای 
اصالح طلب دارن ازشون جلو میزنن! این آقاهه که تاب داره )تابش( فکر کرده مردم این قصه 
رو باور میکنن، یارو معلوم نیست سناریوی کدوم فیلم جیمزباند رو به جای ماجرای شکنجه 

اسماعیل بخشی داره تعریف میکنه. اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!
خبر چهارم - احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسالمی 

از دولت حسن روحانی به خاطر آن که برجام را به دنبال خروج آمریکا از آن آتش نزدند 
انتقاد کرد و گفت آنها در نهایت باید این کار را بکنند. او اضافه کرد: در چنین شرایطی دل 

بستن به اروپا، سفاهت می خواهد.
جنتی جون ایشاال هزارسال دیگه عمر کنی و رکورد حضرت نوح رو بشکنی! قربون 
اون دهنت، هیشکی قدر تو رو تو اون نظام نمیدونه، راست میگی که همه سفیه هستن و 
خودتم رییس کل چیزخل ها ولی با این حرفت که اروپایی ها آخرش میکنن اونجا که 
آمریکا کرد کامال موافقم. فقط بعدش چیزی رو آتیش نزنین چون خطر داره و ممکنه همه 

یه جا به فالن برین! 
خبر  - در پی انتشار اخباری درباره تجاوز به تعدادی از دانش آموزان یک دبستان پسرانه  
در شهر اصفهان، دادستان عمومی و انقالب مرکز اصفهان اعالم کرد، کیفرخواست پرونده 
متهم حادثه صادر شد. علیرضا مهدی، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان در آذرماه سال جاری گفت: فرد مورد اتهام دستگیر شده است، او نایب رییس 

انجمن اولیا و مربیان مدرسه بوده است.
بابا چرا انقدر وضع اون خراب شده خرابه؟ همه جور معلم قرآن و ناظم و مدیر و راننده 
سرویس مدرسه متجاوز و بچه باز دیده بودیم ولی معاون انجمن اولیا و مربیان؟!! یعنی 
بچه خود اون بابا هم تو لیست قربانی ها بوده؟ یعنی یارو مادرفالن فقط اومده بوده انجمن 
تا ترتیب بچه های مردمو بده؟ زین پس به جای اصطالح بی معنی انجمن اولیا و مربیان 

مدرسه، بگویید انجمن بچه بازها و لواط کاران مدرسه!

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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افقی:
  1 - وســیله ای به صورت پارچه چندالیه که هنگام پخت غذا بر روی قابلمه 

می گذارند - کاخی قدیمی در حیدرآباد هند
 2 - اصطالحی در علم آمار - بازگشت صدا - تباه  شدن

 3 - شامل شدن - خمیازه - سازی زهی و آرشه ای - چاشنی گوجه ای
 4 - دروغ نیست - ورزشی درون استخر- دل درد از پری معده

 5 - میدانی در تهران - هویدا - هوانورد
 6 - یاری کردن - اطاعت چشم بسته!

 7 - اشــاره به مکان نزدیک - قالی های بافت این شــهر اســتان کرمان شهرت 
جهانی دارند - سیاه شاعران!

 8 - نغمه و غنا - شناساننده - آزاد شده - پسوند ساینده
 9 - پوشش و پرده - قشر و پوسته - غذای قلقلی!

 10 - اثری از ابوالفضل دکنی - عضو مرغ
 11 - گوشه ها - گوشت کبابی - فیلمی از جالل مهربان
 12 -پایتخت مالدیو - از درختان همیشه سبز - آمیخته

 13 - میوه مربا! - محل درس خواندن - پسوند ساخت صفت - تاب و توان
 14 - همدم و دوست - خاطر و ذهن - جانور اهلی شده

 15 - سریالی به کارگردانی سروش صحت  - کنایه از الغر و ضعیف

عمودی:
 1 - فیلمی از داود موثقی با حضور دانیال عبادی و افسانه پاکرو- بنای تاریخی 

هفت تپه
 2 - مادر خودمانی - گنجینه اسناد - یار هوی!

 3 - بزرگترین رودخانه فارس - اقامت - دوران - خاکی در خدمت صنعت
 4 - اهداف و مقاصد - دلبر و معشوق زیبا - غالف شمشیر

 5 - گلی سفید و خوشبو - اثر تاریخی ورامین
 6 - توزیع کننده - نام قدیم این شهر ایران، سلطان آباد بود - وحشت و ترس
 7 - سخن چینی کردن - طعم دهنده غذا - تخته نازک - جشن باستانی ایران

 8 - قدر و قیمت - مترسک
 9 - نظر - ساکت و یواش - توانگری و فراخ دستی - بیماری

 10 - اندیشمند - جوش چرکین - کوچکترین کشور شمال آفریقا
 11 - بچه ترسان خیالی - ذره بنیادین

 12 - روانشناس بنام اتریشی با نام آلفرد - خلوص و یکرنگی- صفت روباه!
 13 - یادداشت - تن پوش - غرش ابر - مقابل جزر

 14 - مزه ترش و شیرین - زن همنشین - حاال
 15 - اثری از ژان دوالفونتن فرانسوی - فیلمی به کارگردانی غالمرضا رمضانی

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

مجموعه مقاالت  پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفار نیویورک 

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر  

ازانتشارات شرکت کتاب

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E%20%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%20(%20%3C0627%3E%3C0646%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E%3C0634%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%3C060C%3E%20%3C062E%3E%3C0627%3E%3C0637%3E%3C0631%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%20%3C0648%3E%20%3C0646%3E%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E)%202%20%3C062C%3E%3C0644%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E&author=%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%3C060C%3E%20%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه18 ژانویه 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد
Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate)

دوره آموزشی نرم افزار اِکسل
Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate)

دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوك
QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate)

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن
 با استاد جواد  صفار زاده

تلفن برای ثبت نام
www.saffarzadeh.com  (818) 9 08 08 08

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

Persian American Academy 

http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=ea77d26c-119f-4781-b65d-8fda0c3031d4
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=3bfa5535-18fa-49a3-a6f1-e2cf4f60ec6e
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=703d46f3-0a2e-4cae-b3c3-9b9c61a020a7
https://www.08tickets.com/tickets/sattar-s-50th-anniversary-148552#buy
http://www.ketab.com/
http://www.royalantic.com/
www.saffarzadeh.com
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

درکانون خبر:

151

مسعود صدر کوشنده سیاســی و فرهنگی  مقیم جنوب کالیفرنیا روز 3 شنبه 15 
ژانویه 2019 ساعت 5 بامداد به وقت محلی دیده از جهان فرو بست.. مسعود صدر 
در کارنامه خود برنامه سازی برای رادیو صدای ایران ) با مدیریت شادروان اسداهلل 
مروتی و علیرضا مروتی( و تلویزیون پارس ) به مدیریت مهندس شــجره( را بر 
عهده داشت. آخرین برنامه او روز یکشنبه 23 دسامبر بر روی آنتن رفت. نام برنامه 
او » اشکها و لبخندها« بود. ایشان از پشتیبانان حکومت مشروطه سلطنتی بود و در 
سال گذشته با امید دانا که شایع است از ماموران جمهوری اسالمی در سوئد است 
و از مواضع حکومت اسالمی حمایت می کند و صدای او را به صورت غیر اخالقی 

و غیرقانونی ضبط کرده بود کشاکش پیدا کرده بود. 
مراسم خاکســپاری آن مرحوم روز شنبه 19 ژانویه 2019 ساعت 30/1 بعدازظهر 

در آرامگاه Pacific View در شهر Del Mar به نشانی زیر برگزار می شود.

Pacific View Mortuary & Memorial park
3500 Pacific View Drive
Corona Del Mar, CA 92625 
949-644-2700 

مسعود صدر کوشنده سیاسی و فرهنگی دیده از جهان فرو بست

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://healthmedia.tv/
http://talaitutor.org/

