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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

 الیحه ها و مقررات تازه برای 
مالیات فروش ماری اونا

مقررات تازه  در کالیفرنیا برای 
محیط زیست

فرار از زندان ایالتی کالیفرنیا

ایران، کره جنوبی و ژاپن؛ مدعیان 
اصلی جام ملت های آسیا

کی روش در گفت وگو با رویترز: 
شاید جهانبخش به بازی با یمن 

نرسد
 

معرفی ایران در فاکس 
اسپورت/ آزمون مهره اصلی، 

مجید حسینی ستاره جوان

سرمربی یمن: نمی گویم ایران را 
می بریم اما تالشمان را می کنیم

در صفحات دیگر:

149

ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا

مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات 
جام ملت های آسیا از ۷ ژانویه ۲۰۱۹ پخش زنده به 

زبان فارسی انحصارا” از 
HealthMedia.TV

تلویزیون پارس به گزارشگری
 بهروز افراخان همراه با

 کارشناسان زبده فوتبال
برای پشتیبانی از پخش این مسابقات و تیم ملی ایران به صفحه ۱۲ مراجعه کنید

بیژن خلیلی 
جناب عباس عدالت در وهله نخست 
از طریق خبرها اطالع پیدا کردم  که از 
زندان آزاد شده اید خوشحال شدم به 
شرطی که قصه دستگیری شما و آزادی 
شــما برآمده از سیاستهای اطاق های 
فکر جنایتکارانه حکومت جمهوری 
اسالمی نبوده باشد. اما زمانی که نامه 
شــما را در نشــریه گاردین خواندم 
اطمینان پیدا کردم که قصه دستگیری 
و آزادی شما با سایر زندانبان دو ملیتی 

متفاوت است. 
مواردی که در نامه اتان به آن اشــاره 

کرده اید.
 ۱- آن چه که شما در باره اداره روابط 
خارجی انگلستان و عدم مداخله آنها 
در زمان بازداشتتان نوشته اید را به زمان 
دیگری که کلیه مدارک از دو ســو را 
دریافت کنــم وامی نهم . اما می توان 
قصه دستگیری شما و به زندان رفتن 
تان توسط رژیم اهریمنی جمهوری 
اسالمی را نیز این چنین بازخوانی  کرد.
الف - شما بنیانگذار کمپین علیه تحریم 
و جنگ علیه جمهوری اسالمی ایران 
هستید) البته شما عنوان کمپین خود 
را به جای نام جمهوری اسالمی ایران 
به ایران تغییر داده اید تا نوعی سمپاتی 
برای کمپین تان بوجــود آورید و نام 
اهریمنی این حکومت را تکرار نکنید 
چرا که خود بهتر از هر کس می دانید 
که نام ایــن حکومت با چه جنایاتی 

مترادف می شود(

۲- با این که شــما در خط جمهوری 
اســالمی و مدافع آن هستید شما به 
صورت صوری در آوریل گذشــته 

بازداشت می شوید.   
۳- شما را بازداشت می کنند تا به همه 
نشان بدهند که جمهوری اسالمی حتی 
به مدافعان خود اتهام امنیتی می زند و 
آنها را نیز دستگیر می کند و فقط نازنین 

زاغری ها  را دستگیر نمی کند.
۴-شما را پس از گذشت ۸ ماه بدون 
کوچکترین اعالمیه ای  و دادرسی آزاد 
می کنند تا آزادی شما را وسیله ای برای 
پروپاگاند سیاستهای جنایتکارانه خود 
در قبال شهروندان ایران و یا شهروندان 
دو ملیتــی توجیه کنند و خود را از به 
گروگان گرفتن صدها مورد افراد بیگناه 

ادامه مطلب در صفحه2

عباس عدالت زندانی واقعی یا زندانی مصلحتی؟ 

سه ایرانی در تیم منتخب 
تمامی  دوره های بازی 
های جام ملت های آسیا 

در تیم منتخب تاریخ مسابقات جام ملت های آسیا از 
دید سایت »فاکس اسپورتس آســیا« نام سه اسطوره 
فوتبال ایران دیده می شــود. به گزارش سایت »فاکس 
اســپورتس آســیا« در گزارشــی اقدام به معرفی تیم 
منتخب تمامی ادوار مســابقات جام ملت های آســیا 
کرد که در این بین نام سه اسطوره فوتبال ایران یعنی 
علی دایی، علی کریمی و سیدجالل حسینی هم دیده 
می شود. این تیم بر اساس آرای کاربران سایت »فاکس 

اسپورتس آسیا« معرفی شده 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/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

ادامه مطلب از صفحه 1

فریدون فرخزاد
برنامه پرداز، شاعر، برنامه ساز رادیو وتلویزیون، خواننده، مجری تلویزیونی 
و رادیویی، ترانه سرا، آهنگساز، بازیگر و فعال سیاسی ایرانی و حقوق دان 

معترض به حکومت جمهوری اسالمی ایران بود

گوین نیوسام فرماندار آینده کالیفرنیا که در روز 7 ژانویه 
سوگند خواهد خورد و کار خود را به عنوان فرماندار 
آغــاز خواهد نمود، از هم اکنون زیر فشــار هواداران 
آزادی ماری وانا می باشد تا در زمینه صدور پروانه کار، 
کوشش بیشتری نماید و با الیحه ها و مقررات تازه ای 
به مشکل بانکداری حساب های ماری وانا پایان دهد. 

گوین نیوسام که در ســال ۲0۱6 از نگارندگان الیحه 
6۴ برای آزادی استفاده از ماری وانا برای تفریح افراد 
۲۱ ســال به باال بوده اســت، از ژانویه ۲0۱9 در مقام 
اجرایی باید امکان بیشتری را فراهم نماید تا بتواند به 
یک میلیارد دالر مالیات فروش ماری وانا که در گذشته 

پیش بینی شده ، نزدیک شود. 
در ۲ سال گذشته بیش از 6000 نفر تقاضای پروانه کار 
کرده اند که تنها 5۴7 نفر به پروانه موقت دست یافته اند. 

با این که در بودجه ســاالنه جری براون 6۳0 میلیون 
دالر درآمد از راه مالیات فروش ماری وانا برآورد شده 

است لیکن نخواهند توانست بیش از ۴7۱ میلیون دالر 
مالیات بگیرند. 

 الیحه ها و مقررات تازه برای مالیات فروش ماری اونا

در تمامی سال های به قدرت رسیدن این حکومت تبرئه 
کنند. گروگان گیری افراد بیگناه ایرانی برای معامله آنها با 
جنایتکاران ایرانی و غیر ایرانی که دستشان به خون ایرانیان 
آزادی خواه آغشته است صورت گرفته است و البته بسیار 
موفق بوده و توانسته است بسیاری از این جنایتکاران را 
از چنگال عدالت  به قیمت حبس و شکنجه ایرانیان دو 

ملیتی بگریزاند.
  حال برگردیم به اتهاماتی که شما علیه جامعه بین المللی 

و انگلستان و غرب مطرح کرده اید 
شما برای توجیه جمهوری اسالمی و اعمال شنیع اش به 
گذشته غرب اشاره کرده اید که آنها به خاورمیانه تجاوز 

کرده اند و این سرزمین را اشغال کرده اند  
انگار که در گذشــته ، اسالم  و اعراب و مسلمانان هیچ 
تجاوزی و هیچ به اشغال سرزمین های دیگران مبادرت 
نکرده اند. آیا مگر نه این اســت که  56 کشور اسالمی با 
وسعتی برابر ۳0 میلیون کیلومتر یعنی ۲0 درصد کل خاک 
کره زمین برآمده از تجاوز و اشغال ایدئولوژی صادراتی  
بخش بسیارکوچکی از صحرای عربستان بوده است.  مگر 
نه این اســت که ایران نیز یکی از قربانیان این تجاوز و 
اشغال توسط مسلمانان و اعراب بوده است و اگر هالکوی 
مغول ، آخرین خلیفه عباسی را در نمد نمی پیچید شاید 
هنوز  ایران نیز یکی از کشــورهای اقمار عربی و تحت 
تســلط بغداد بود) البته بماند که دستاربندان ضد ایرانی 
جمهوری اسالمی که ملت ایران را امت اسالمی کرده اند 
و بر بیرق پر افتخار ایران الفاظ عربی چیده اند، بر اساس 
گفته بزرگ تروریســت منطقه حسن نصراهلل و یار غار 

جمهوری اسالمی،  خامنه ای را مستقیما و بدون هیچگونه 
پرده پوشی عرب می داند(. آیا امروز غرب با غرب ۱00 
سال پیش یک سان  است که شما برای توجیه جنایت های 
جمهوری اسالمی از خشونت های آنان در ۱00 سال پیش 

گفتگو می کنید. 
دوم از ملت یمن که گرفتار قتل عام ســعودی هاست و 
غرب را متهم به پشــتیبانی از آنها می کنید یاد کرده اید 
این هم نحوه دیگری از مغالطه است انگار صدها مسئله 
کوچک و بزرگ بین المللی وجود ندارد که البته  به همگی 
آنها باید پرداخت ولی این چه ارتباطی با نقض حقوق بشر 
توسط جمهوری جنایتکار اسالمی علیه شهروندان خود 

دارد.
 و سوم  موضوع فلسطین را هم چاشنی مطلب خود نموده 
اید چرا که این سیاست جمهوری اسالمی است که هرجا 
کمیتش لنگ بزند موضوع فلسطین و اسراییل را مطرح 

می کند. 
مگر نه این اســت که شــما که از ملیت انگلیسی هم 
برخورداریــد  و در جغرافیای خارج از ایران زندگی می 
کنید برای جلوگیری از تحریم و جنگ علیه جمهوری 
اســالمی ایران دفتر و دستک  راه انداخته اید و در مورد 
صدها موضوع  بین المللی دیگر این دفتر و دستک را راه 
نینداخته اید چرا ؟ نخستین پاسخ  این است که شما خود 
را به سلک میلیونها ایرانی دیگر که خارج از ایران اند و به 
میهن خود عالقمندند درآورده اید تا به اصطالح مبارزه 
خود را توجیه کنید. حال فرض کنیم که اصوال مبارزه شما 
صحیح است و از روی خلوص نیت صورت می گیرد 

اگر چنین است چرا باید این حق را برای شما و ایرانیان 
خارج از جغرافیای ایران به رسمیت شناخت ولی این حق 
از یهودیان سلب شود که بخواهند به کشور آبا و اجدادی 
خود برگردند آیا شما و هر ایرانی دیگر و ایرانی تبار دیگر 
که بخواهد به ایران برگردد متجاوز و اشغالگر محسوب می 
شود؟. اسراییل برآمده از یک آرزوی ملی یهودیان است 
که به ســرزمین آبا و اجدادی خود برگردند هم چنان که 
ایرانیان و ایرانی تباران می خواهند با ساقط کردن جمهوری 
اســالمی و این حکومت جهل و جنایت به ایران آزاد و 
نهایتا برای تالش در آبادانی و ساختن آن  برگردند کاری 
که یهودیان در 70 ســال گذشته پس از گذشت دوهزار 
سال انجام داده اند. آنها اسراییل را به کشوری آزاد و آباد 
تبدیل کردند هم چنان که ایرانیان و ایرانی تباران  که بدلیل 
بد واقعه به آن دچار شده اند و حضور نامیمون جمهوری 
ننگین دامن اسالمی آنها را به خارج کوچانده است می 

خواهند انجام دهند.
در نهایت افزوده اید که دخالت کشورهای  خارجی در 
زمینه محاکمات در سیستم قضایی ایران ) شما بخوانید 
جمهوری اســالمی ایران( ریاکارانه و با انگیزه سیاسی 
محســوب خواهد شــد. این جمله بندی و این راهکار 
یعنی بلندگویی سیاستهای جنایتکارانه و خائنانه جمهوری 
اسالمی نســبت به ملت ایران که کشــورهای دیگر را 
از دخالت در ســتم و ظلمی که سیســتم قضایی دوران 
دقیانوسی جمهوری اسالمی به مردم ایران تحمیل می کند 

بازدارد.   

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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از آغاز ســال ۲0۱9 در کالیفرنیــا در زمینه محیط 
زیست، مقررات تازه ای به اجرا درمی آید.

- هیچ رستورانی به شما نی پالستیکی برای نوشیدن 
نوشابه نخواهد داد مگر ان که درخواست نمایید. 

- مقامات کالیفرنیا قادر نخواهند بود تا درخواست 
هیچ ســازمان، موسسه، شــرکت و یا بنیاد تازه ای 
را برای اســتخراج نفت در کرانه های ســاحلی در 
زمین هــای دولت فدرال تصویب نمایند و به دولت 
فدرال نیز، اجازه گسترش پروژه های اجرایی موجود 

را نخواهند داد.
- کالیفرنیــا از اول ژانویه گام های تاریخی خود در 
راستای دســتیابی به۱00 درصد انرژی تجدیدپذیر 

آغاز برخواهد داشت. 
•  در زمینه اسلحه و دستیابی به آن هیچ فرد زیر ۲۱ 
ســال نخواهد توانست اسلحه شکاری و سالح های 

مرگبار خریداری نماید.
•  برای کســانی که در زمینه حمله  های خانوادگی 
مجرم شــناخته شــوند تا پایان عمر خرید اسلحه 

ممنوع خواهد بود. 
•  کســانی که بیش از یک بار در سال در بیمارستان 
روانی بستری شــوند تا پایان عمر از خرید اسلحه 

محروم خواهند بود. 
•  تمام کسانی که پروانه حمل اسلحه می گیرند، باید 

در کالس آموزشی شرکت نمایند. 
از اول ژانویــه ۲0۱9 در زمینــه جرائم قضایی این 

قوانین اجرایی خواهد شد:
- بسیاری از رفتار نادرست نیروهای پلیس به آگاهی 

جامعه خواهد رسید.
- دوربین های بدنی بیشتری در تحقیقات عمومی به 

کار گرفته خواهد شد.
- همدســتی و مشــارکت در قتل، بــه عنوان اتهام 

جنایی درجه اول مورد محاکمه قرار نمی گیرد. 
-از این پس افراد زیر ۱6 سال در دادگاه بزرگساالن 

محاکمه نخواهند شد. 
- توافــق پنهانی بیــن کارمند و کارفرمــا در زمینه 

مزاحمت های جنســی ممنوع خواهــد بود و همه 
قراردادها باید علنی باشد.

- توافق بر موضــوع رویدادهــای توهین آمیز در 
محیط کار ممنوع خواهد بود.

- اداره هــای ایالتی صدور پروانــه کار از این پس 
نمی توانند از صدور پروانه برای کســانی که رکود 

جرائم غیرخشونت بار دارند، خودداری نمایند. 
- هر شرکتی که در کالیفرنیا مرکز آن قرار دارد و در 
بازار ســهام و اوراق بهادار، سهام آن مبادله می شود 

باید در هیئت مدیره شرکت شماری از زنان 
را به عنوان مدیران تصمیم گیرنده در خدمت داشته 

باشند.

مقررات تازه  در کالیفرنیا برای محیط زیست

مسئوالن زندان ایالتی کالیفرنیا در سن کوئین تین در 
ساعت 9/۳5 شب گذشــته متوجه شدند که یکی از 
زندانیان به نام شــالوم مندوزا که ۲۱ ســاله است، از 
زندان گریخته است. پس از آن که جستجو در پیرامون 
زنــدان بی نتیجه ماند دریافتند کــه او با دزدیدن یک 
 ،6STZ502 با پالک  Rav4 اتوموبیل تویوتا مدل

منطقه را ترک کرده است. 
شــالوم مندوزا که در دســامبر ۲0۱7 به سبب دزدی 
اتوموبیل و استفاده از اســلحه مرگبار برای دزدیدن 
اتوموبیل و سپس مسابقه سرعت و تعقیب و گریز با 
پلیس لوس انجلس کانتی، به 5 ســال زندان محکوم 

شده است.
شالوم مندوزا دارای 5 فوت و 5 اینچ قد و ۱77 پاند 
وزن ودارای موهای کوتاه قهوه ای رنگ است ، پلیس 
تقاضا کرده اســت اگر کســی او را مشاهده نمود به 

9۱۱ تلفن بزند.

فرار از زندان ایالتی کالیفرنیا

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
https://www.flameinternational.com/
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معرفی ایران در فاکس اسپورت/ آزمون مهره اصلی، مجید حسینی ستاره جوان

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایــران از آخرین وضعیت 
بازیکنان مصدوم این تیم از جمله علیرضا جهانبخش 

برای جام ملت ها به صحبت پرداخت.
تیم ملی فوتبال ایــران در حالی خودش را برای جام 
ملت های آسیا آماده می کند که هنوز مشخص نیست 
علیرضا جهانبخش ســتاره این تیم چه وضعیتی برای 
این جام دارد. این بازیکن ۲5 ســاله که فصل قبل در 
آلکمار عملکرد خوبی داشت برای جام ملت های آسیا 
در وضعیت مبهمی قرار دارد و معلوم نیست او بتواند 

در این جام، ایران را همراهی کند یا خیر. 
این بازیکن که در لیگ برتر برای برایتون بازی می کند 
دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شده و به همین 
خاطر حضورش در جام ملت ها در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. ایران برای کسب اولین قهرمانی در جام ملت ها 
از سال ۱976 نیاز به جهانبخش آماده دارد و باید ببینیم 
این بازیکن می تواند خودش را به شرایط بازی برساند 

یا خیر. 
کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در 
گفت وگو با رویترز درباره وضعیت جهانبخش گفت: 

از نظر فیزیکی و پزشــکی ما ایــن اعتقاد را داریم که 
جهانبخش می تواند در ایــن جام برای ایران به میدان 

برود ولی شاید نه برابر یمن در اولین بازی. 
مصدومیت باعث شده است تا بازیکنانی چون سعید 
عزت اللهی، صادق محرمی، علی کریمی، کاوه رضایی 
و علی قلــی زاده نتوانند تیم ملی ایران را در این جام 
همراهی کنند. در همین رابطه سرمربی پرتغالی ایران 
اضافه کرد: بعد از جام جهانی به دلیل عملکرد خوب 

در این جام شرایط خوبی داشتیم و خیلی از بازیکنان 
تیم ملی نیز ایــن فرصت را به دســت آوردند تا در 
تیم های خوبی در اروپا بازی کنند ولی از ماه سپتامبر، 
سیل مصدومیت های بازیکنان ما شروع شد. با این حال 
گروه بازیکنانمان خوب هســتند و درک خیلی خوبی 
بین آنها ایجاد شده و تالش می کنیم این سختی ها را به 

امید و باور تبدیل کنیم.

کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا :

ایران، کره جنوبی و ژاپن؛ مدعیان اصلی جام ملت های آسیا
به گزارش نیوز استار اســترالیا، جام ملت های آسیا 
شــنبه با دیدار بحرین و امارات در کشــور امارات 
آغاز می شــود و ۲۴ تیم آسیایی برای حضور در این 

رقابت ها به مصاف هم خواهند رفت. 
در این بین، ســه تیم مدعی حضور دارند که به نظر 
شرایط بهتری نسبت به تیم های دیگر آسیایی دارند. 
تیم های ایران، کره جنوبی و ژاپن تیم هایی هســتند 
که با دیگر تیم ها فاصله بسیار دارند. در ترکیب این 
تیم ها بازیکنانی وجود دارند که به راحتی می توانند 
تفــاوت ایجاد کننــد. برای مثال ســردار آزمون از 
ایران، یوشیدا از ژاپن و ســون هیونگ مین کره ای 
ستاره هایی هستند که در سطح جهانی اند و می توانند 
با نمایش خوب خودشان در این جام، چشم ها را به 

خود خیره کنند. 
در این بین اســترالیا قهرمان پیشین این جامد ر سال 
۲0۱5 باید خیلی مراقب ایران باشــد. ایران در دوره 
قبل در ضربات پنالتی حذف شد و مدت هاست که 

با کارلوس کی روش کار کرده و از هماهنگی باالیی 
برخوردار است. آخرین دیدار استرالیا و ایران، همان 
دیدار معروف ۱997 اســت که با تساوی ۲ بر ۲ به 
پایان رسید و ایران به جام جهانی ۱99۸ که در فرانسه 
برگزار می شد صعود کرد و تیم استرالیا حذف شد . 

از زمانی که استرالیا به عضویت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا درآمده است با ایران روبرو نشده است

در ایــن بیــن، تیم های کره و ژاپن نیــز که در جام 
جهانی روسیه عملکرد خوبی داشتند را باید از دیگر 

مدعیان قهرمانی در جام ملت ها برشمرد.

کی روش در گفت وگو با رویترز: شاید جهانبخش به بازی با یمن نرسد

فاکس اسپورت در گزارشی به حضور تیم ملی فوتبال ایران 
در جام ملت های آسیا ۲0۱9 اشاره کرد.

بازی های جام ملت های آســیا از 5 ژانویه در امارات آغاز 
می شــود و تیم   ملی فوتبال ایران به عنوان یکی از مدعیان 
عنوان قهرمانی، در مرحله گروهی باید برابر یمن، ویتنام و 
عراق قرار بگیرد. نخستین بازی تیم ملی ایران روز دوشنبه 
7 ژانویه و برابر تیم ملی یمن خواهد بود. این مسابقه و بقیه 
مسابقات تیم ملی ایران به صورت انحصاری از تلویزیون 
پارس به صورت زنده توسط بهروز افراخان و کارشناسان 

زبده فوتبال در امریکا و کانادا گزارش خواهد شد. 
فاکس اسپورت در گزارش خود در مورد تیم   ملی فوتبال 
ایران نوشت: ملی پوشان ایرانی با هدایت کارلوس کی روش، 
تجربه باالیی دارند و از بازیکنانی با کیفیت بسیار خوب هم 
بهره می برند. خیلی از بازیکنان ایرانی در اروپا بازی می کنند 
و همین باعث شــده که امیدواری ایرانی ها به قهرمانی در 
جام ملت های آسیا ۲0۱9 بیشتر شود. مانند کره جنوبی و 
عربستان، ایران یکی از مدعیان سنتی فوتبال آسیاست که در 
سال های اخیر نتوانسته به موفقیت دست یابد. عالوه بر این 
بعد از درخشش در جام جهانی و کیفیت باالی بازیکنان 
خیلی بعید اســت که این تیم نتواند به حداقل نیمه نهایی 

برسد.
فاکس اسپورت در این گزارش در مورد ستاره تیم ملی ایران
ســردار آزمون نوشــته است ، ســردار آزمون بعد از جام 

جهانی روســیه خبرساز شــد چرا که از تیم   ملی فوتبال 
ایران خداحافظی کرد. هر چند او در ادامه از تصمیم خود 
برگشت. او که فوتبالش را سال هاست در روسیه ادامه  داده، 
از تجربه باالیی برخوردار است. آزمون سابقه گلزنی برابر 
تیم هایی همچون بایرن مونیخ المان و اتلتیکو مادرید اسپانیا 
را دارد. آزمون فقط در تیم   ملی فوتبال ایران وظیفه گلزنی 
ندارد بلکه می تواند با حرکات هجومی خود به دردسر بزرگ 

تیم حریف تبدیل شود.

و در مورد ستاره جوان: سید مجید حسینی می افزاید، 
با غیبت ســعید عزت اللهی در جام ملت های آسیا حاال 
می توانیم سید مجید حسینی را که فقط ۲۲ سال سن دارد 
و در قلب خط دفاعی ایران فعالیت می کند به عنوان ستاره 
جوان زیر نظر بگیریم. حسینی در جام جهانی ۲0۱۸ روسیه 
به جای روزبه چشمی به زمین آمد و در کنار پورعلی گنجی 
عملکرد بسیار خوبی داشت. عملکرد خوب این بازیکن 
جوان باعث شد که او به تیم ترابزون اسپورت ترکیه بپیوندند.

سرمربی یمن: نمی گویم ایران را می بریم اما تالشمان را می کنیم
سرمربی تیم ملی فوتبال یمن درباره آخرین شرایط تیم ملی 
این کشور برای جام ملت های آسیا به صحبت پرداخت و از 

آرزوهای خود گفت.
به نقل از استار چاپ سیدنی استرالیا ،  تیم ملی فوتبال یمن 
که در رتبه ۱۳5 رده بندی فیفا  پایین ترین رده را در بین تمامی 
تیم های آسیایی حاضر در جام ملت های آسیا دارد باید در 
اولین دیدار خود برابر ایران قرار گیرد که بهترین رده را در 

بین تیم های آسیایی در رده بندی فیفا دارد. 
یان کوســیان، ســرمربی تیم ملی یمن درباره حضور در 
جام ملت های آسیا گفت: این اولین دوره است که کشور 
کوچکی چون یمن حضور در جام ملت ها را تجربه می کند 
و می خواهیم عملکرد خوبی هم در این رقابت ها داشــته 
باشیم. ما می توانیم رویای شکست ایران و عراق را در سر 
داشته باشیم. هر چند شکست دادن ایران کار آسانی نیست 
و واقعی به نظر نمی رسد ولی حداقل تالش خواهیم کرد تا 

به این مهم دست یابیم. 
این سرمربی با تجربه اهل اسلواکی که در ماه اکتبر هدایت 
یمن را بر عهده گرفت، به دلیل شرایط سیاسی کشور یمن، 
مجبور شد تا در اردویی در کشور عربستان حاضر باشد و 

تیمش را برای جام ملت ها آماده کند.
او در همین رابطه گفت: این که هــواداران خودمان را در 
امارات کنار خودمان داشــته باشــیم خیلی خوب است. 
کسانی که در یمن بودند، شرایط سختی برای زندگی دارند 
ولی شاید بتوانیم با پیروزی در جام ملت های آسیا آنها را 
خوشحال کنیم. ما با تیم های قدرتمندی چون ایران، عراق و 
ویتنام روبرو خواهیم شد. روحیه تیمی باالیی داریم و از نظر 
دفاعی هم شرایط خوبی داریم. به شما نمی گویم که ما این 

حریفان را می بریم ولی تالشمان را خواهیم کرد.
نخســتین بازی تیم ملی فوتبال  ایران با تیم ملی یمن در 
چارچوب مسابقات جام ملتهای آسیا روز دوشنبه 7 ژانویه 

خواهد بود که از تلویزیــون پارس به صورت انحصاری 
پخش خواهد شــد. بهروز افراخان این بــازی را گزارش 
خواهد کرد و رادیو آی تی آن به سرپرستی حمید شب خیز 
و هلت میدیا تی وی به سرپرستی دکتر جف شجره آن را 

رله خواهند کرد.

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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برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا :

یک جام، یک ستاره؛ علیرضا بیرانوند 
فاکس اســپورت از علیرضا بیرانوند بــه عنوان یکی از 

ستاره های جام ملت های آسیا در امارات یاد کرد. 
دروازه بانی با ۱.9۴ ســانتیمتر قد درون دروازه تیم ملی 
ایران، باعث شده است تا او در مهارت توپ های هوایی 
مشکلی نداشته باشد و عالوه بر آن در مهار شوت ها نیز 
تبحر خاصی پیدا کرده است. همیشه برای این دروازه بان، 
ثبات مهمترین دغدغه بوده ولی او از جام جهانی به عنوان 
سکوی پرتابی برای خود استفاده کرده است. بعد از این 
رقابت ها نیز سطح باالی بازی خود را حفظ کرده است. 

در نیمه دوم سال ۲0۱۸ نیز بیرانوند درون دروازه پرسپولیس 
عملکرد خوب خود را ادامه داد که اوج کار او مهار ضربه 
ژاوی بود که باعث شد تا پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان 

آسیا راه یابد. 

خبرگزاری ایرانشهر: 
بردیا مرتضوي بازیکن نوجــوان ایرانی امریکایی ۱۳ 
ســاله که در حال حاضر کالس هفتم را می گذراند از 
استعدادهایی است که مربی تیم مدرسه  او را یکی از 
استعدادهای درخشانی می داند که می تواند به مدارج 

بسیار باالیی صعود کند.
او بازی خود را از مســابقات VNSO در پارکهای 
لس آنجلس شــروع کرد و در همان سال اول به مقام 
قهرمانی رسید و سپس با تیمهای حرفه ای راهی لیگ 

اصلی) CSL ( شد
از ســطح برنز شروع کرده و پس از قهرمانی اکنون در 

سطح silver بازی میکند 
دو مقام اول و یک ســومی در لیگ سراسری کالیفرنیا 

جنوبی ) CSL ( را در کارنامه دارد.
این نوجوان قرار است روز دوشنبه هفتم ژانویه ۲0۱9  
با حضور در اســتودیو تلویزیون پارس با تیم گزارش 
زنــده بازی تیم ملی ایران دیــدار  و به جامعه بزرگ 

ایرانی در امریکا و کانادا  معرفی شود. 

بردیا مرتضوي استعدادی درخشان در فوتبال

آزمون و بیرانوند، دو بازیکن محبوب در فانتزی جام ملت های آسیا
در بین 5 بازیکن محبوب کاربرانی که از فانتزی جام 
ملت های آســیا ۲0۱9 استفاده کردند نام دو بازیکن 

ایرانی دیده می شود.
به گزارش سایت استار اســترالیا  در حالی که جام 
ملت های آسیا از که از شنبه 5 ژانویه با دیدار امارات 
و بحرین شروع می شــود، اپلیکیشن فوتبال فانتزی 
این رقابت ها نیز آغاز شــده است تا کاربران سایت 
کنفدراســیون فوتبال آســیا و عالقه مندان به فوتبال 
بتوانند هم زمان با شــروع رقابت های جام ملت های 
آســیا، هیجان مضاعفی نیز برای خود ایجاد کنند و 

منتظر درخشش تیم خود در این رقابت ها باشند.
در این بین ســون هیونگ مین مهاجم تاتنهام و کره 
جنوبی در حالی محبوب ترین بازیکن در این برنامه 
اســت که او دو بازی اول تیمش در این رقابت ها را 
از دســت داده و شــاید کاربران به این بخش توجه 
نکردند که او نمی توانــد در دو بازی اول، تیمش را 

همراهی کند. 
بعد از او نام مایا یوشــیدا ستاره ژاپنی دیده می شود 

که در ســاوتهمپتون عملکرد خیلی خوبی داشت و 
توانست یکی از بهترین بازیکنان تیمش باشد. سردار 
آزمون مهاجم تیم ملی ایران با اختالف کمی در رده 
ســوم قرار دارد. همچنین عمر الســومه مهاجم نام 
آشنای تیم ملی سوریه و علیرضا بیرانوند دروازه بان 
تیم ملی ایران نیز دو بازیکن محبوب دیگری هستند 

که در صدر انتخاب کاربران قرار دارند.

تیم ملی فوتبال ایــران در اولین دیدار خود در جام 
ملت های آسیا باید روز دوشنبه برابر یمن قرار گیرد و 
تلویزیون پارس نیز تنها رسانه ایرانی خارج از کشور 
خواهد بود که این مســابقات را به صورت زنده در 

امریکا و کانادا پخش خواهد کرد.

خبرنگاران قطری هم از ورود به امارات بازماندند

امارات پس از عدم اجــازه ورود به نایب رئیس قطری 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مانع سفر نمایندگان رسانه های 
قطری برای پوشش جام ملت های آسیا شد. به گزارش 
از روزنامه الرایه قطــر، امارات بر خالف قوانین فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مانع ورود 5 عضو رسانه ای قطر 

جهت پوشش رقابت های جام ملت های آسیا ۲0۱9 شد 
که از  )شنبه( 5 ژانویه  در این کشور آغاز می شود

این 5 عضو رســانه ای قطری با وجود دریافت ویزا و 
کارت رســانه ای از ورود بــه امــارات بازماندند. آنها 
نمایندگان روزنامه های الرایه، الشرق، الوطن، العرب و 

استاد الدوحه قطر بودند.
امارات روز گذشــته نیز اجازه ورود به سعود المهندی، 
نایب رئیس قطری کنفدراســیون فوتبال آسیا و رئیس 

کمیته سازماندهی جام ملت های آسیا ۲0۱9 را نداد.

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
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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

در کانون خبر:

Iranian Information
Center

08Global.net
(818)9-08 08 08

شرکت کتاب

KETAB CORP.
ketab.net

(310)
477-7477

12701 Van Nuys Blvd., 
Suite H 

Pacoima CA 91331

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

کالیفرنیــا به عنوان بزرگتریــن ایالت آمریکا، گر چه 
نقش اساسی در انتخابات ریاست جمهوری را با 55 
رای کالج الکترال بازی می کنــد، لیکن در انتخابات 
مقدماتی ریاست جمهوری که به گزینش نهایی نامزد 
ریاست جمهوری از هر یک از دو حزب می انجامد، 
نقــش چندانی ندارد زیرا انتخابات مقدماتی کالیفرنیا 
در زمانی برگزار می شــود که بیشــتر ایالت ها، آن را 

پشت سر گذاشته اند. 
از این روی، جری براون فرماندار کالیفرنیا الیحه ای 
را امضا و اجرایی می کند تا انتخابات مقدماتی ریاست 
جمهوری آمریکا، در کالیفرنیا نیز در سه شنبه بزرگ 

)Supper Tuesday( برگزار شود. 
الکس پدیا، که مســئولیت انتخابات کالیفرنیا را دارد، 
اعالم کرد که در انتخابات ریاســت جمهوری سال 

۲0۲0، کالیفرنیــا نیز با برگزاری انتخابات در ســوم 
مارچ ۲0۲0 در میان انتخابات ایالت های ســه شــنبه 

بزرگ خواهد بود و نقش اصلی را خواهد داشت. 

جری براون فرماندار 
کالیفرنیا الیحه ای را 

امضا و اجرایی می کند

پلیس لــوس آنجلس اعالم کرد که پس از آن که بامداد 
شنبه یک موتورسوار را در خیابان فیگوروآی جنوبی و 
تقاطع خیابان گیج غربی در لوس آنجلس مشاهده نموده 
که تفنگ به دست به موتور سواری می پردازد، بی درنگ 
او را که جان منزیز نام دارد و 50 ساله است در یک پمپ 

بنزین متوقف نموده و اسلحه او را پر از فشنگ و آماده 
یافته و یک اسلحه کمری نیز همراه او بوده است. 

پلیس اعالم کرد که در جســتجوی خانه فرد یاد شــده 
در جنوب لوس آنجلس، یک ســامانه پرتاب موشک 
 ۲۴ ، PENT و TNT کوچــک، میزانی از مواد منفجــره

تفنگ و ۱۲ اسلحه کمری و شماری صداخفه کن برای 
اســلحه یافته شده است و او را در برابر وثیقه 500 هزار 

دالری بازداشت کرده اند. 

مشاهده مقادیری اسلحه توسط موتورسواردر لوس آنجلس

پلیــس گلندل اعالم کرد که زنی 6۱ ســاله به نام میرا 
گژورا را دستگیر نموده که عامل تصادف و کشته شدن 
یک زن 7۲ ساله به نام نوارا اسماعیلیان در ساعت 7/۲0 
شــامگاه ۲۱ دسامبر بوده است ، که پس از تصادف با 

او در تقاطع خیابان لیندن و گلن اوکس بلوار گریخته 
و در چند خیابان دیگر به بررســی احتمال نشانه های 
تصادف روی اتوموبیل خــود پرداخته که در دوربین 
های مدار بسته محلی ثبت شده است.پلیس اتوموبیل 

میرا گژورا به اداره تشــخیص قانونی فرستاده و او به 
جرم قتل غیرعمد و به جرم فرار از محل حادثه دستگیر 

نموده است.

جرم قتل غیرعمد برای زنی 6۱ ساله

مسئوالن اداره متروی لوس آنجلس کانتی اعالم کردند 
برای کمک به کاهش رانندگی در شب سال نو میالدی 
۲0۱9، از ســاعت 9 امشب، تا ســاعت ۲ پس از نیمه 
شب هزینه ای برای بلیت دریافت نخواهند کرد و همه 

می توانند رایگان سوار شوند. 
از سوی دیگر اعالم شده که امشب ایستگاه های مترو در 
ســاعت ۱ پس از نیمه شب بسته نخواهند شد و شمار 
قطارها و اتوبوس ها افزایش یافته و به فاصله هر ۱۲ تا ۱0 
دقیقه یک اتوبوس یا قطار به سوی مقصدهای برنامه ریزی 
شده حرکت خواهند کرد. و از ساعت یک پس از نیمه 
شب تا 5 بامداد، هر ۲0 دقیقه یک بار برنامه ریزی شده 
است و۲ مسیر اتوبوس های نقره ای و نارنجی تمامی شب 

تا بامداد را دارای اتوبوس درهر ۲0 دقیقه خواهند بود. 

شب سال نو، متروی لوس آنجلس رایگان شد

http://www.08global.net/
http://08global.net/
http://www.ketab.com/


۷ IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 149 - JANUARY,4 , 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره  149  - آدینه  4  ژانویه  2019

در کانون خبر:

 کتابهای خانم دکتر پرند علوی 
در نمایشگاه کتاب شرکت کتاب 

یکشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ 

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

فروش در 
شــرکت کتــاب

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

Pacoima CA 91331

دادستان کل کالیفرنیا، حاویر بسرا اعالم کرد که ممکن 
اســت شــرکت برق PG&E را به سبب اهمال در 
تعمیر و ترمیم سیستم برق رسانی که موجب بزرگترین 
 Camp آتش سوزی و کشته شدن ۸6 نفر در منطقه
شده اســت، مورد محاکمه قرار دهد، رئیس موسسه 

حقوقی دانکو، که از سوی 900 نفر از مالکان خانه های 
آسیب دیده و بازماندگان کشــته شدگان شکایتی را 
علیه شرکت برق PG&E تسلیم دادگاه کرده است، 
در این مورد اشــاره کرد که دادگاه ها تنها به محاکمه 
مسئوالن شــرکت برق به سبب کوتاهی برای رسیدن 

به میزان خسارت خواهند پرداخت و تقاضای حاویر 
بسرا دادستان کل کالیفرنیا در مورد محاکمه مسئوالن 
برای ۸6  نفری که جانشان را در آتش سوزی از دست 

داده اند، به جایی نخواهد رسید.

 شرکت برق PG&E موجب بزرگترین آتش سوزی کالیفرنیا

دفتر دادستانی کانتی لوس آنجلس اعالم کرد که دانالد 
وینسنت سیوتا ۲۸ ساله را که مامور نگهبانی در داروخانه 
وال گرین بوده و در روز ۲ دسامبر با تیراندازی موجب 
مرگ مرد ۲۱ ســاله ای به نام جاناتان هارت در منطقه 
هالیوود شده است، به عنوان متهم، محاکمه خواهد کرد.

در روز ۲ دســامبر، این مامــور نگهبانی هنگامی که به 
جاناتان هارت به عنوان دزدی، مشــکوک می شود با او 
گالویز می گردد و پــس از آن که جاناتان هارت خود 
را رها کرده و می گریزد، به سوی او شلیک می کند و به 
سبب تیراندازی به پشت او، که نشانه قتل در هنگام فرار 
است، محاکمه خواهد شد و دفاع از خود تلقی نمی شود. 
وکیل خانواده جاناتان هارت اعالم کرده اســت که او 
هنگام درگیری و فرار، مســلح نبوده است و از دادگاه 

تقاضای 5۲5 میلیون دالر خسارت نموده است. 

 تیراندازی مامور نگهبانی در منطقه هالیوود

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://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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آدینه ۱4 دی   /  4 ژانویه

1294 خورشیدی ) 1916 میالدی(
قوای  توسط  کاشان  و  قم  اشغال شهرهای 

روس
1300 خورشیدی ) 1922 میالدی(

رضاخان سردار سپه وزیر جنگ، فرماندهی 
لشکر

مرکز را برعهده گرفت
1335 خورشیدی ) 1957 میالدی(

مقیم  آواز  هنرمند  صولتی،  شهره  زادروز 
خارج از ایران

کلیه سی دی های خانم شهره صولتی در 
شرکت کتاب موجود است

1353 خورشیدی ) 1975 میالدی(
انتصاب جمشید بهنام به ریاست دانشگاه 

فارابی
1373 خورشیدی ) 1994 میالدی(

درگذشت حشمت سنجری، موسیقیدان و 
رهبر دائمی ارکستر سمفونیك

1389 خورشیدی ) 2011 میالدی(
درگذشت علیرضا پهلوی سومین فرزند و 
دومین پسر محمدرضاشاه پهلوی، به علت 
بوستون  در  سالگی  سن 44  در  خودکشی 

امریکا در منزل شخصی خود

شنبه ۱5 دی  /   5 ژانویه

1313 خورشیدی ) 1935 میالدی(
زادروز فروغ فرخزاد - شاعر و فیلمساز

فروغ  کتابهای  و  دیداری  شنیداری،  آثار 
فرخزاد و در مورد او در شرکت کتاب موجود 

است
1324 خورشیدی ) 1946 میالدی(

درگذشت میرسیدمحمد امامی- امام جمعه 
تهران

1347 خورشیدی ) 1969 میالدی(
درگذشت حمید سیاح - رجل سیاسی ایران

1349 خورشیدی ) 1971 میالدی(
دانشجویان  تعداد  ایران  امنیتی  مقامات 
ایرانی کنفدراسیون را در خارج از کشور 1500 

نفر اعالم کردند
1356 خورشیدی ) 1978 میالدی(

کلیه مراکز دانشگاهی در اعتراض به سفر 
کارتر به ایران، 3 روز تعطیل شد

1378 خورشیدی ) 1999 میالدی(
درگذشت ملوك ضرابی، هنرمند آواز ایران

 یکشنبه ۱6 دی   /  6 ژانویه
1338 خورشیدی ) 1960 میالدی(

اسفندیاری(  )علی  یوشیج  نیما  درگذشت 
بنیان گذارشعر امروز ایران

1363 خورشیدی ) 1984 میالدی(
درگذشت بهرام صادقی، نویسنده
1389 خورشیدی ) 2011 میالدی(

درگذشت محسن پزشکپور، بنیا نگذار حزب 
پا نایرانیست در هشتاد و سه سالگی به علت 
بیماری در تهران. وی مخالف مشهور جدایی 
بحرین از ایران بود. وی در سال 1327 همراه 
با داریوش فروهر حزب ملت ایران را تشکیل 
و  این حزب جدا شد  از  داد. در سال 1330 

حزب پا نایرانیست 
را به طرافداری از سلطنت تشکیل داد. آقای 
پزشکپورحقوقدان و وکیل دادگستری بود و 

از وی دختری به جا مانده است.
شرکت کتاب از ناصر انقطاع کتاب » پنجاه 
سال تاریخ باپان ایرانیستها« را منتشر کرده 

است 

دوشنبه ۱۷ دی   /  ۷ ژانویه

1306 خورشیدی ) 1928 میالدی(
استعفای زین العابدین رهنما - معاون رییس 

الوزرا
1314 خورشیدی ) 1936 میالدی(

اعالم رسمی کشف حجاب با برگزاری جشنی 
در دانشسرای عالی و شرکت رضا شاه پهلوی 

و همسر و دختران وی در این جشن

1325 خورشیدی) 1942 میالدی(
زادروز محمدرضا لطفی، آهنگ ساز و نوازنده 

چیره دست تار.
»مرکز  در  لطفی  محمدرضا  موسیقی  آثار 
ایران » وابسته به شرکت  موسیقی و فیلم 

کتاب موجود است .
1333 خورشیدی ) 1955 میالدی(

ریاست  به  اقبال  منوچهر  دکتر  انتصاب 
دانشگاه تهران

1346 خورشیدی ) 1968 میالدی(
قهرمان   - تختی  غالمرضا  درگذشت 
شهریور   5 )تولد:  جهان  و  ایران  کشتی 

1309خورشیدی(
1356 خورشیدی ) 1978 میالدی(

انتشار مقاله » ارتجاع سرخ و سیاه در ایران 
روزنامه  در  مطلق  رشیدی  احمد  قلم  به   «

اطالعات
1362 خورشیدی ) 1984 میالدی(

درگذشت لطف اهلل مفخم پایان -موسیقیدان 
و نخستین ناشر آثار موسیقی

1382 خورشیدی ) 2004 میالدی(
رانیا، ملکه اردن، برای بازدید از مناطق زلزله 

زده بم، وارد ایران شد
1394 خورشیدی )2016 میالدی(

محمدرضا  خواهر  پهلوی  اشرف  درگذشت 
مونت  در  سالگی   96 سن  در  پهلوی،  شاه 
آبان 1298  پهلوی روز چهارم  کارلو. اشرف 
داشت  سال  شش  او  که  زمانی  شد.  متولد 
پدرش به سلطنت رسید. او نخستین نماینده 
زن ایران در سازمان ملل متحد و کمیسیون 
حقوق بشر بود. او در اولین کنفرانس جهانی 

زن ریاست آن را عهده دار بود.

سه شنبه ۱8 دی  /    8 ژانویه

1285 خورشیدی ) 1907 میالدی(
درگذشت مظفرالدي نشاه، پنجمین پادشاه 

ایران از دودمان قاجار
1314 خورشیدی ) 1936 میالدی(

علی اصغر حکمت به پاس اقدامات خود در 
مورد روز 17 دی )کشف حجاب زنان(، به مقام 

وزارت معارف ارتقاء یافت
1350 خورشیدی ) 1972 میالدی(

سناتور  بازرگان،  بوشهری،  رضا  درگذشت 
ونماینده مجلس شورای ملی

1353 خورشیدی ) 1975 میالدی(
ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوی به مصر

1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(
قبول  از  جم  فریدون  ارتشبد  خودداری 

وزارت جنگ و خروج وی از ایران
کتابی با عنوان » خاطرات و یادداشت های 
مرتضي  دکتر  تالیف  جم«  فریدون  ارتشبد 
مشیر توسط شرکت کتاب منتشر شده است.

چهارشنبه ۱۹ دی /     ۹ ژانویه

1231 خورشیدی ) 1853 میالدی(
قتل میرزا تقی خان امیرکبیر در حمام فین 

کاشان
کتاب » امیرکبیر اخگري در تاریکي » نوشته 

ناصر انقطاع از انتشارات شرکت کتاب 
1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(

شاپور بختیار اعالم کرد محمد رضا شاه به 
زودی ایران را ترك خواهد کرد

کتاب » آخرین روزها، پایان سلطنت و در 
گذشت شاه » نوشته دکتر هوشنگ نهاوندي 

از انتشارات شرکت کتاب 
ماموریت ژنرال هویزر در ایران تمدید شد.

1372 خورشیدی ) 1994 میالدی(
درگذشت ادوارد ژوزف - پژوهشگر، مترجم 

و ادیب ایرانی/ ارمنی در گلندل- کالیفرنیا
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

محمد ایوبی، داستان نویس ایرانی در سن 67 
سالگی و بر اثر بیماری ریوی در بیمارستان 
ابن سینای تهران از دنیا رفت. ایوبی متولد 
سال 1321 در شهر اهواز و از اعضای قدیمی 
ایوبی  محمد  بود.  ایران  نویسندگان  کانون 
در رشته های تاریخ و زبان و ادبیات فارسی 
تحصیل کرده بود و سال ها در مدارس شهر 

تهران تدریس ادبیات می کرد.

 پنجشنبه ۲۰ دی  /   ۱۰ 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
4 ژانویه تا ۱۰ ژانویه )۱4 دی تا ۲۰ دی(

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 – در حالی که شهروندان بسیاری در تهران از استشمام بویی ناخوشایند در 
سطح شهر در چند روز اخیر خبر داده اند، غالمحسین آرام، معاون فرمانداری تهران 
گفت: از بسیاری نقاط گزارش گرفتیم، اما بویی احساس نشده است. در حال حاضر 

در شرق و مرکز تهران که ما حضور داشتیم، بوی خاصی وجود نداشت! 
از کدوم نقاط گزارش گرفتی که بو گند نمیدادن آتیش پاره؟ یعنی چند میلیون تهرونی 
دماغاشون اشتباه بو گند جمهوری اسالمی رو استشمام میکنه و اون دماغ صاب مرده 
تو فقط کار میکنه. شایدم چون خودت و رییس روئسات بوگند میدین، بوی خودتونو 

نمیفهمین! خب اگه اینجوریه حق با شماست معاون جان.
خبر دوم - حســن کامران، نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: در 
راهروهای مجلس کارچاق  کنی می شــود. فــردی در راهروی مجلس می گوید می 
خواهید فالن فرد را به عنوان رئیس فوالد قرار بدهیم که به من و شــما چیزی برسد 

و سودی کسب کنیم؟
میگن حرف راستو از حسن بشــنو! خب حسن جون دیگه برو بچ مجلس چیکارا 
میکنن تو راهروها؟ پشت دیوار راهروها چی؟ وسط راهرو این همه چیزمیز میچاقن، 
اون پشت مشتا چیکار میکنن؟ فکر کنم بهتره اسم مجلس شورای اسالمی رو به جای 
خانه ملت بذارن خونه خالی ملت! چون نماینده هاش دقیقا هر غلطی دلشون بخواد 

اونجا میکنن.
خبر ســوم - هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی، محمد باسط 
درازهی، نماینده خبرساز سراوان را که به یک کارمند اداره گمرک توهین کرده بود به 

تذکر کتبی محکوم کرد.
آره دیگه یارو شــفاهی فحش داده ولی کتبی تذکر میگیره. البد اگه کتبی فحش داده 
بود، تو صحن علنی مجلس، فحش خوار و مادر به جونش میکشیدن چون اینجور که 
ما دیدیم نماینده های دیگه همچین دست کمی از این عبدالباسط بی ادب ندارن و یه 

مشت الت چاقوکشن که به موقعش خشتک مردمو پرچم میکنن!

خبر چهارم - وزیر بهداشــت جمهوری اســالمی در اعتراض به کاهش بودجه 
سالمت در ســال ۱۳9۸ )سال آینده( استعفا کرد. دکتر حسن قاضی زاده هاشمی 
معتقد اســت بودجه سازمان بیمه سالمت تقریبا نصف شده اما سازمان برنامه و 
بودجــه می گوید کل بودجه وزارت بهداشــت ده درصد افزایش یافته و بودجه 

بخش بیمه سالمت هم در دولت یازدهم و دوازدهم دو تا سه برابر شده است.
بله آقای دکتر جون جراح چشــم که فکر کردی میشــه وزیر حکومت یه مشت 
دزد شد و انتظار داشت بودجه وزارت بهداشت از سپاه و صدا سیما و سازمانای 
عریض و طویل زیر نظر رهبری بیشتر باشه. نکنه فکر کردی سالمت و آموزش 
و زیرســاختای دیگه مملکت پشیزی برای آغا و دور و وریاش ارزش داره؟ تازه 
ســرت منت هم میذارن که بیخود غر میزنی، بودجه ات چند برابرم شده. اشکال 
اینه که اونا فکر میکنن چون پزشکی، ریاضیت ضعیفه و اگه بودجه نصف شه تو 

فکر میکنی سه برابر شده! 

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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افقي :
  ۱- فرزند اردشیر ساسانی- اثری از ژولین گرین

 ۲- بارانداز کشــتی- عضوی در صورت- درختی است با چوبی بسیار سخت 
و محکم

 ۳- تأخیر- پرنده نجار- پرسش از مکان
 ۴-  حــرف گزینش- یک چهارم-  از نشــانه های جمع فارســی- گازی در 

خورشید
 5- رایج شــدن- بند چرمی که بدان چیزی را بندند- شهر بی دفاع

 6- از عناصر اربعه- به اتفاق- روکش
 7- اثری از امیل زوال- حالل رنگ الک ناخن- با دریا جیحون شــود

 ۸- رشته کوهی در تبریز- از گل های زیبا- گیرنده امواج رادیویی
 9- جوانمرد-  شــاخه ای از پزشــکی که عبارت اســت از بریدن و شکافتن 

قسمت های مختلف بدن- مهمان سفره هفت سین نوروز
 ۱0- میوه کال- آدم کش- چرک جامه

 ۱۱- عالمــت مصدرجعلی- امپراتوری آلمان- ســخن مبنی بر طعنه، توهین، 
یا ریشخند

 ۱۲- فصلی- بزرگ قبیله-  پرنده ســعادت-  ضمیر سوم شخص مفرد
 ۱۳- بنای مرتفع-  الهه دانش روم باســتان- جنبش و تکان شدید

 ۱۴- پهلوانان- سرشماری- ماه شب اول
 ۱5- نام یک کتاب ادبی اســت که توســط ویکتور هوگو نوشته شده است- 

سلسله ای در تاریخ ایران
 

عمودي :
 ۱- نام سابق نیشابور- از آثار تاریخی شیراز

 ۲- گرفتاران و دربندان- ایشان- پشت سر هم بودن

 ۳- پایتخت چین- حرکت دادن و جنباندن-  تشــنه فریب
 ۴- پرسه زن- عود-  باغ معروف شیراز- برج فرانسه

 5- راه میانبر- پدر- جمع جریمه
 6- زد و خورد- از پادشــاهان ساسانی-  گلی سفید و خوشبو

 7- از بیماری های  واگیردار- دومین شــهر بزرگ فالت تبت - همنشین برگ 
در هنگام سحر

 ۸- واحد پول ترکیه- شایسته- باقی مانده غذا
 9- جمع نکته- از مواد مخدر- پشــت سر و عقب

 ۱0- نیم صدای گربه- آرام گرفتن- بی کس و یگانه
 ۱۱- اشاره به چیزی نامعلوم- درود-  من و شما

 ۱۲-  آب منجمد- مایه بازی و ســرگرمی-  رئیس جیمزباند- دروغ ترکی
 ۱۳- وســیله احتیاطی اضافی- فرمان خودرو در دستش است- شاعر مسافر

 ۱۴- ناخوش و مریض- جمع متن- شــهری در استان لرستان
 ۱5- از قهرمانان جنگ تروا- اثری از سیمین دانشور

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 آدینه4 ژانویه ۲۰۱۹
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 کوییك بوك
QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate)

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی شرکت کتاب
 با استاد جواد  صفار زاده

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

http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=ea77d26c-119f-4781-b65d-8fda0c3031d4
https://www.iraniticket.com/faskarad/tickets/rumi-night-149858?treferrer=irani+ticket#buy
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=703d46f3-0a2e-4cae-b3c3-9b9c61a020a7
https://www.nipoc.org/
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:

149

انتظار اماراتی ها برای تماشای 3۰۰ میلیونی مراسم افتتاحیه 

اماراتی ها انتظار دارند ۳00 میلیون نفر در سراسر جهان 
شاهد مراسم افتتاحیه جام ملت های آسیا ۲0۱9 باشند. 

بــه گزارش خبرگزاری های بین المللی ، هفدمین دوره 
جام ملت های آسیا از شنبه 5 ژانویه با رویارویی تیم های 
ملی امارات و بحرین از گروه A در ورزشگاه زاید شهر 
ابوظبی آغاز می شود. برگزار کنندگان این رقابت ها اعالم 

کردند که مراسم افتتاحیه نمادی برای فوتبال سال ۲0۱9 
قاره آســیا خواهد بود. در این مراسم ۳ هنرمند برجسته 
اماراتی در قالب آهنگی شــعار جام ملت های آسیا را به 

تصویر می کشند.
انتظار می رود ۳00 میلیون نفر در سراسر جهان از طریق 
رسانه های تصویری مراسم افتتاحیه جام ملت های آسیا 

۲0۱9 را به صورت زنده تماشا کنند.
نخستین بازی تیم ملی ایران در چارچوب این مسابقات 
روز دوشنبه 7 ژانویه ساعت ۸ بامداد به صورت زنده از 
تلویزیون پارس پخش خواهد شد و آقای بهروز افراخان 
به همراه مهران ملک آرا کارشــناس فوتبال این بازی را 

گزارش خواهند کرد.

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

