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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
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بستن مرزهای سن دیگو

جستجو برای یافتن گمشده ها 
در مرگبارترین آتش سوزی تاریخ 

کالیفرنیا

از دست دادن گشایش دومین دفتر 
مرکزی شرکت آمازون در  لوس 

آنجلس

سقوط اتوموبیل در بندرگاه سن پدرو

 آتش سوزی تازه ای در منطقه ی سانتا 
پائوال

 نشست هیئت امنای دانشگاه های 
Cal state

معرفی کتاب خاطرات میشل اوباما 
بانوی اول پیشین امریکا

خدمات مورد نیاز آسیب دیدگان در 
مناطق آتش سوزی

در صفحات دیگر:

روز شمار

بهمن امینی، ناشر ایرانی مقیم فرانسه در شهر لیون درگذشت
به نقل از یورو نیوز :

بهمن امینی، ناشر ایرانی مقیم فرانسه که از مدت ها پیش به سرطان مبتال شده بود، روز 
جمعه ۲۵ آبان در سن ۶۷ سالگی در بیمارستانی در شهر لیون درگذشت

باربد گلشیری، هنرمند روز جمعه با اعالم این خبر در توئیتر نوشت: »فارسی در تبعید 
همواره مدیون او خواهد بود.«

این ناشر و کنشگر فرهنگی ایرانی که از حدود ۲۰ سال پیش در فرانسه اقامت گزیده بود، 
کتاب های بسیاری از نویسندگان بزرگ ایرانی از جمله شاهرخ مسکوب و سیمین دانشور 
را منتشــر کرده بود. او با شرکت فعال در رویدادهای فرهنگی ایرانی در اروپا حضور و 

نقشی پررنگ در ارائه و حفظ ادبیات فارسی داشت.
امینی که پیشینه زندانی شدن هم در دوران پهلوی را هم داشت، فعالیت های سیاسی و 
حقوق بشری خود را در تبعید نیز ادامه داد. او ضمن آن که سال های متمادی برنامه های 
»دیدار با اهل قلم« را در پاریس برگزار کرد، همچنین عضو »کمیته مستقل ضد سرکوب 

شهروندان ایرانی« در پاریس هم بود.
بیماری سرطان به بهمن امینی اجازه ادامه فعالیت را نداد. او در آخرین ماه های زندگی 
خود به همراه خانواده اش به روستایی به نام دی یونه در جنوب شرقی فرانسه نقل مکان 

کرده بود.
آخرین رویداد فرهنگی که امینی در آن شرکت کرد، نمایشگاه کتاب »تهران بدون سانسور« 

بود که اردیبهشت ماه گذشته همزمان با نمایشگاه کتاب تهران، در شهرهای مختلف اروپا 
و آمریکا و کانادا برگزار شد. با این حال او تنها توانست از طریق اینترنت برای مخاطبان 

خود در نمایشگاه پاریس سخنرانی کند

02:58:27
لحظه تحویل سال 1398 به وقت لس آنجلس چهارشنبه 20 مارچ 2019

لحظه تحویل سال نوی خورشیدی 
که سرآغار آیین های نوروزی است 
در سراسر جهان در لحظه ای واحد 
فرا می رســد که در نقــاط مختلف 
قابل  به زمــان محلی  جغرافیایــی 

محاسبه است.
این لحظه به باور پیشــینیان لحظه 
تکمیل یک دور 3۶۰ درجه زمین به 
دور خورشید و لحظه انقالب بهاری 
است که کره خاکی پس از طی یک 
دور کامل گردش به دور خورشــید 
دقیقا به لحظه ای می رسد که اعتدال 
بین دو نیم کره در آن برپا می شود.

موسســه  محاســبات  اســاس  بر 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران که همه 
ســاله لحظــه تحویل ســال نوی 
خورشــیدی را اعالم می کند، لحظه 
تحویل سال در ایران ساعت یک و 
۲8 دقیقه و ۲۷ ثانیه بامداد پنج شنبه 

۲1 مارچ ۲۰19 خواهد بود
بر همین اساس و با توجه به تقویم 
مرکز اطالع رسانی ۰8 ایرانیان آمریکا 
لحظه تحویل سال 1398 خورشیدی 
در غــرب آمریکا و در شــهرهایی 
مانند لس آنجلس، سانفرانسیســکو، 
سیاتل و ونکوور کانادا ساعت دو  و 

۵8 دقیقه و ۲۷ ثانیه بعد ازظهر روز 
چهارشــنبه ۲۰ مارچ ۲۰19 خواهد 

بود.
در شرق آمریکا و در شهرهایی چون 
نیویورک، واشنگتن دی سی، آتالنتا، 
بوستون وتورنتو لحظه تحویل سال 
مقارن با ســاعت پنج و ۵8 دقیقه و 
۲۷ ثانیه بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۰ 

مارچ ۲۰19 خواهد بود.
و در لندن سال 1398خورشیدی در 
ســاعت  نه و ۵8 دقیقه و ۲۷ ثانیه 
چهارشنبه شــب  ۲۰ مارچ تحویل 

می شود .

pm
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

استن لی
 نویسنده، ویراستار و منتشر کننده کتاب های کمیک )مارول(، بازیگر، 

تهیه کننده و مجری تلویزیونی اهل آمریکا بود

با گسترش آتش سوزی منطقه Camp در Butte کانتی که از روز پنج شنبه آغاز 
شده است و گذر از مرز 1۲۵۰۰۰ اکر، جستجو برای یافتن گمشده ها در مرگبارترین 
آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا آغاز می شود، گر چه شمار کشته شدگان تاکنون 4۲ نفر 

اعالم شده است لیکن شمار گمشدگان از یکصد نفر بیشتر گزارش شده است. 
با ســوختن بیــش از 9۰ درصد از شــهر پرادایز که ســکونتگاه ۲۷۰۰۰ نفر بود، 

ماموران آتش نشــانس با ساختن امکانات پیشگیرانه و دفاعی پیرامون شهر چروکی 
Cherokee تالش دارند این شــهر را که در شمال شرقی شهر پارادایز قرار دارد 
از خطر نابودی نجات دهند و از گسترش آتش سوزی به آن شهر با وجود سرعت 

گرفتن باد پیگشیری نمایند. 

مقامات مرزبانی آمریکا در سن دیه گو اعالم کردند با نزدیک شدن کاروان اسنانی 
از کشورهای آمریکای التین به سوی امریکا، از ساعت 8 بامداد سه شنبه، شماری 
از راه های مســیر جاده ها از سن ایسیدرو به سن دیه گو را خواهند بست. گذرگاه 
ورودی به ســن دیه گو، دارای 1۷ خط ورودی است که به احتمالی 1۲ خط بسته 

خواهد بود و اداره مرزبانی آمریکا، از امکانات گوناگون بهره خواهد گرفت تا مسیر 
کاروان مهاجــران برای پناهندگی را محدود و کنترل نماید. گفته می شــود که این 
کاروان انسانی که از کشور هندوراس آغاز شده است ۵۰۰۰ نفر را شامل می شود که 

برای درخواست پناهندگی روانه مرز آمریکا در سن دیه گو هستند. 

بستن مرزهای سن دیگو 

جستجو برای یافتن گمشده ها در مرگبارترین آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا

www.cbsautobody.com
https://www.facebook.com/jacques.farasat?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARASuAsk8xioPVOkezPXbEAx3QoguwrlBE-42gr_2BFb0xqLwCu55dnx6dbGhou482SHckW6e9etfWMB
http://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
http://www.blowdryhairplus.com/
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دو دانشگاه UC Davis و Cal state Sacramento اعالم کردند که به سبب 
آتش سوزی Campfire که 11۷۰۰۰ اکر از منطقه را در خود سوزانده است، هوای 
منطقه مناسب برای تنفس نیست و از این روی کالس های خود را روز سه شنبه تعطیل 

خواهند نمود و تنها بخش اداری دانشگاه باز خواهد بود. 

میزان کربن در هوا در منطقه از معابر عادی بسیار فراتر رفته است و منطقه را از نظر 
زیست محیطی برای سالمتی نامناسب است. 

از سوی دیگر شهر لوس آنجلس بامداد دوشنبه اعالم کرد که تمامی دستورهای تخلیه 
برای منطقه West Hill را لغو کرده است و هیچگونه مشکل ایمنی وجود ندارد. 

لوس آنجلس شانس خود را برای گشایش دومین دفتر مرکزی شرکت آمازون از دست داد. 
از دست دادن این شانس، از دست دادن ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری و ۵۰۰۰۰ شغل در 
مرتبه عالی برای لوس آنجلسی ها بود که نخست توانستند با ارائه معافیت مالیاتی ، در میان ۲38 
شهری قرار بگیرند که شرکت آمازون بررسی بر روی آنها را آغاز کرد و در مرحله دوم در 
میان لیست ۲۰ شهر برای بررسی نهایی در کنار سان فرانسیسکو، ارواین، و سن دیه گو قرار 

گرفتند لیکن هیچ یک از شهرهای یاد شده نتوانستند، شهر انتخابی آمازون در شهر نیویورک 
خواهد بود و ۲۵۰۰۰ شغل جدید را در منطقه کوئینز نیویورک با سرمایه گذاری ۲/۵ میلیارد 
دالری به این شهر می برد که میانگین حقوق ها 1۵۰ هزار دالر خواهد بود شهر نیویورک با 

1۰ میلیارد دالر بخشش مالیاتی برای ۲۰ سال این شانس را به دست آورد. 

روز ســه شنبه دادســتان لوس آنجلس اعالم کرد که مرد 44 ساله ای را که به عمد 
موجب سقوط تصادفی اتوموبیل خود در بندرگاه سن پدرو شده و در پی آن  موجب 
غرق شدن شریک زندگی و دو پسرش شد و از این روی به جرم قتل عمد دستگیر 

کرده و در برابر دادگاه قرار می دهد. 
در این تصادف طراحی شده که در 9 آپریل ۲۰1۵ روی داده است، شریک زندگی او 
را ماهیگیرها نجات داده بودند ولی دو پسر 8 ساله و 11 ساله او به نام های عبدالکریم 

و الحسن جان خود را از دست داده اند. 
این مرد که علی اَلِمزاین نام دارد با پرداخت ۶۰۰۰ دالر در سال های ۲۰1۲ و ۲۰13؛ 
۶ میلیون دالر بیمه عمر بر روی زندگی فرزندان خود خریداری کرده بود دادستانی 

از قاضی تقاضا کرده است که او بدون وثیقه در زندان نگهداری شود. 

هوای منطقه دو دانشگاه UC Davis و Cal state Sacramento، مناسب 
برای تنفس نیست!

از دست دادن گشایش دومین دفتر مرکزی شرکت آمازون در  لوس آنجلس

سقوط اتوموبیل در بندرگاه سن پدرو

http://www.thelawyersgroupinc.com/
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در کانون خبر:

میشــل اوباما بانوی اول پیشــین امریکا که برای معرفی کتــاب خاطرات خود در 
لوس آنجلس است، امشــب در استادیوم بزرگ Forum حضور یافته و افزون بر 
 Costco امضای کتاب به سخنرانی خواهد پرداخت، بامداد را در یکی از شعبه های
همراه با مجری و کمدین تلویزیون الن دی جنرس گذراند و نه تنها به امضای کتاب 
پرداخت، بلکه به طور طبیعی همراه با مردم، موضوع طنزهای آلن دجنرس در برابر 

دوربین فیلمبرداری شد. 

کتاب میشل اوباما که Becoming نام دارد از هفته گذشته مورد طعنه دانالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت هنگامی که او در مصاحبه تلویزیونی خود گفت 
هرگز دانالد ترامپ را به سبب مورد پرسش قرار دادن شناسنامه و تولد اوباما نخواهد 
بخشید. دانالد ترامپ نیز در برابر خبرنگاران گفت من نیز اوباما را به خاطر کسر کردن 

از بودجه نظامی آمریکا نمی بخشم. 

معرفی کتاب خاطرات میشل اوباما بانوی اول پیشین امریکا

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87
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درکانون خبر:

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

از ساعت 1/4۰ بامداد پنجشنبه آتش سوزی تازه ای در منطقه ی سانتا پائوال در وسعت 
۷۵ اکر به آتش سوزی های ونچورا کانتی افزوده شد. این آتش سوزی که از کناره های 

بزرگراه 1۲۶ آغاز شده در مسیر رودخانه سانتا کالرا ادامه یافت. 
از ســوی دیگر آتش نشــان ها شب گذشــته تمامی تالش خود را به کار بستند تا 
با بهره گیری از کاهش ســرعت باد، منطقه بیشــتری را در آتش سوزی وولسی در 
کانتی های لوس آنجلس و ونچورا به مهار درآوردند. اعالم شده است که سرعت باد 

در بامداد امروز به ۲۵-1۵ مایل در ساعت رسیده و با تغییر مسیر در نیمروز به سوی 
کرانه های ساحلی، فرصت خاموش کردن بیشتری را برای ماموران فراهم می نماید.

 Camp اعالم کردند به سبب آتش سوزی در منطقه Cal state دانشــگاه های
و آلودگی هوا، سه دانشگاه خود در Hayward، Oakland و Concord را 

امروز نیز بسته نگه خواهند داشت. 

هیئت امنای دانشگاه های Cal state در نشست خود تصمیم گرفتند که ۲1۰۰۰ 
دانشجوی جدید را به شمار دانشجویان خود بیافزایند و شهریه تحصیلی را در سال 
جاری باال نبرند. هیئت امنای دانشگاه های Cal state در نشست ۲ روزه خود در 
النگ بیچ، بودجه ۷/3 میلیارد دالری برای سال تحصیلی ۲۰19-۲۰18 را تصویب 
کرده و از ایالت کالیفرنیا درخواست 4۵۶ میلیون دالر افزایش بودجه را ارائه نمودند،  
تا گوین نیوسام، فرماندار آینده کالیفرنیا و قانونگذاران در بودجه سال آینده خود آن 

را در نظر بگیرند. در این درخواســت افزایش 4۵۶ میلیون دالری، ۲۰۶ میلیون دالر 
برای افزایش شمار دانشجویان و نیاز به افزایش شمار هیئت آموزشی و علمی و کادر 

اداری در نظر گرفته شده است.
در بودجه ۷/3 میلیارد دالری دانشگاه ها، ۲۵۰ میلیون دالر برای تعمیرات و 1۵ میلیون 

دالر برای عرضه خوراک به دانشجویان نیازمند بوده اند.
 

 آتش سوزی تازه ای در منطقه ی سانتا پائوال

Cal state نشست هیئت امنای دانشگاه های 

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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آدینه  25 آبان  /   16 نوامبر

1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(
زادروز مهستی، خواننده موسیقی سنتی و 

پاپ
آثار مهستی در مرکز موسیقی و فیلم ایران 

وابسته به شرکت کتاب موجودند
1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(

اعتراض دولت انگلستان و ممالك عربی در 
مورد الحاق بحرین به ایران

1341 خورشیدی ) 1962 میالدی(
در  دولت  مخالفان  از  زیادی  بازداشت عده 

فارس
1342 خورشیدی ) 1963 میالدی(

ورود برژنف صدر هیئت رئیسه شورای عالی 
اتحاد شوروی به ایران

1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(
صنایع  توسعه  کنفرانس  بزرگترین  افتتاح 
نمایندگان 32 کشور  با شرکت  پتروشیمی 

جهان در تهران
1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(

درگذشت عالمه محمد تقی جعفری، عالم، 
فیلسوف و ادیب معاصر

1394 خورشیدی )2015 میالدی(
معینی کرمانشاهی شاعر  درگذشت رحیم 
در  سالگی   90 سن  در  ایرانی  ترانه سرای  و 
سال  متولد  وی  تهران.  در  جم  بیمارستان 
1304 خورشیدی در کرمانشاه بود. از آثار او 
می توان به »ای شمع ها بسورید«، »فطرت«، 
»خورشید شب«، »حافظ برخیز«، »شاهکار« 
را می توان نام برد. این شاعر عالوه بر شعر 

نقاشی هم می کرد.

شنبه 26 آبان  /   17 نوامبر

1321 خورشیدی ) 1942 میالدی(
کاتوزیان،  همایون  محمدعلی  زادروز 

نویسنده و مورخ و استاد دانشگاه اکسفورد
1329 خورشیدی ) 1950 میالدی(

زادروز شمس لنگرودی، شاعر و پژوهشگر
1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(

هلند،  کشورهای  و  ایران  بین  روادید  لغو 
بلژیك و لوکزامبورگ

1347 خورشیدی ) 1968 میالدی(
و  محقق   - پورداود  استاد  درگذشت 

ایرانشناس
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

نیکو خردمند بازیگر پیشکسوت سینما در 
سن 77 سالگی در ایران درگذشت

یکشنبه 27 آبان  /   18 نوامبر

1315 خورشیدی )1936 میالدی(
زاد روز طاهره صفارزاده، شاعر

1347 خورشیدی )1968 میالدی(
درگذشت عباس فرات - شاعر

1366 خورشیدی )1987 میالدی(
مجلس  نماینده  بقایی،  مظفر  درگذشت 

شورای ملی و از بنیانگذاران جبهه ملی
1377 خورشیدی )1998 میالدی(

درگذشت محمود پاینده، شاعر گیلك سرا، 
مردم شناس و فرهنگ دوست

1385 خورشیدی )2006 میالدی(
و  هنرمند  همایون  عبدالعلی  درگذشت 
بازیگر که معروفترین رل وی »سرکار استوار« 
در رادیو به نام »نیم بعدازظهر« آوازی را برای 
اولین بار خواند که به آواز کوچه باغی معروف 
شد. از نقش های دیگر او نمایش »چهار الت 

تهران« بود.

دوشنبه 28 آبان   /  19 نوامبر

1341 خورشیدی ) 1962 میالدی(
زادروز اردشیر کامکار، نوازنده کمانچه

1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(
قتل دکتر مجید شریف، نویسنده، مترجم، 

و فعال سیاسی )از سری قتلهای زنجیره ای(
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

تیمسار سرلشکر منصور مزین،  درگذشت 
در سن 106 سالگی در شمال کالیفرنیا.

وی از بانیان ارتش جدید و آخرین رجل از 
دوران قاجار بود که با سه پادشاه ازنزدیك 

کار کرده بود.

سه شنبه 29 آبان  /   20 نوامبر

1314 خورشیدی ) 1935 میالدی(
 - )مشیرالدوله(  پیرنیا  حسن  درگذشت 

سیاستمدار، عالم و ادیب
کتاب تاریخ ایران باستان، تالیف مشیرالدوله 

درشرکت کتاب موجود است

1319 خورشیدی ) 1940 میالدی(
زادروز محمدعلی سپانلو، شاعر و پژوهشگر
کتاب  شرکت  در  سپانلو  محمدعلی  آثار 

موجود است

1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(
زادروز شهرام صولتی، خوانند هی موسیقی 

پاپ
1356 خورشیدی ) 1978 میالدی(

زادروز مریم حیدرزاده، نویسنده، شاعر و 
ترانه سرا

1384 خورشیدی ) 2005 میالدی(
اثر  بر  شاعر،  آتشی  منوچهر  درگذشت 
بیمارستان  در  قلبی  وبیماری  کلیه  جراحی 
سینا در تهران. مجموعه شعرهای او آهنگ 
آواز خاك، دیدار در فلق، وصف گل  دیگر، 
سوری، گندم و گیالس، زیباتر از شکل قدیم 
در  حادثه  این سیب،  است  تلخ  جهان، چه 

بامداد ،...
در  آتشی  منوچهر  آثار  مجموعه  کتاب 

شرکت کتاب موجود است

چهارشنبه 30 آذر  /   21 نوامبر

1344 خورشیدی ) 1965 میالدی(
درگذشت روح اهلل خالقی - موسیقیدان

آثار روح اهلل خالقی در شرکت کتاب موجود 
است

1394 خورشیدی )2015 میالدی
و  گوینده  اولین  سجادی  رضا  درگذشت 
او  در سن 95 سالگی.  و سیما  دوبلور صدا 
حدود 75 سال فعالیت هنری را در کارنامه 
در شهر  متولد 1299  وی  دارد.  هنری خود 

مشهد بود.

 
 پنجشنبه 1 آذر  /   22 نوامبر

1306 خورشیدی ) 1927 میالدی(
زادروز بیژن جاللی، شاعر

1334 خورشیدی ) 1955 میالدی(
دستگیری سیدمجتبی نواب صفوی و کلیه 

اعضای فداییان اسالم
1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(

موسیقی  خواننده  بسطامی،  ایرج  زادروز 
سنتی

آثار ایرج بسطامی در شرکت کتاب موجود 
است

1338 خورشیدی ) 1959 میالدی(
انجام مراسم نامزدی محمدرضا شاه پهلوی 

و فرح دیبا
1354 خورشیدی ) 1975 میالدی(

بشکه  هزار   550 روزانه  ایران  نفت  صدور 
افزایش یافت

1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(
ترور پروانه فروهر )اسکندری( و داریوش 
مأموران  توسط  سیاسی  فعاالن  فروهر، 

وزارت رژیم اسالمی
مرز  حزب  همت  به  فروهرها  قتل  کتاب 

پرگهر ازانتشارات شرکت کتاب

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
16 نوامبر تا 22 نوامبر )25 آبان تا 1 آذر(

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 – مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه )!( جمهوری اسالمی گفت، سازمان 
اوقاف با هرگونه خرافات و ساخت بقعه جدید مبارزه می کند و به هیچ عنوان اجازه 
ساخت امامزاده جدید را نمی دهد. هم اکنون حدود هشت هزار امامزاده در ایران وجود 

دارد. تعداد امامزاده ها پس از انقالب اسالمی هفت برابر شده است!
یعنی عاشق مبارزه شجاعانه جمهوری اسالمی با خرافاتم! همین چند وقت پیش بود که تو 
میدون توپخونه تو محوطه حیاط اداره مخابرات کنار مترو یه امامزاده کشف شد و براش 
بقعه و اینا ساختن، اونوقت میگن می خوایم مبارزه کنیم، آخه مرد حسابی اگه این هفت 
هشت هزارتا دکون و شعبه ای که برای کاسبی از خریت مردم باز کردین رو ببندین، از 
کجا دیگه می خواین پول درآرین؟ آخه المصب یه چیزی بگو بگنجه! ما دوازده تا امام 
داریم که تازه آخریش هنوز مجرده و نیومده، چطور هشت هزارتا بچه دارن و همشونم 

تو ایران بودن؟ ای بابا!  
خبر دوم - سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفته کشورش به دلیل شک و تردیدها و 
همچنین خطراتی که وجود دارد، نمی تواند میزبان کانال مالی اتحادیه اروپا با جمهوری 
اســالمی برای دور زدن تحریم های آمریکا باشــد. پیش از این کشورهای بلِژیک، 
لوکزامبورگ و فرانسه نیز پیشنهاد میزبانی سازوکار مالی اروپا را برای معامالت اقتصادی با 

جمهوری اسالمی رد کرده بودند.
آخ که چقدر این اروپایی ها کالهبردارن و این جمهوری اسالمی چیا خر! یارو پیشنهاد 
کانال مالی داده و کلی اهن و تلپ که ما برجامو چادچنگولی نگه میداریم و ال و بل میکنیم، 
حاال همشون دارن میپیچن به بازی و آخرشم میگن تقصیر آمریکا بود و ما می خواستیم 
برجامو نیگه داریم، حاال خودتون میدونین و پرزیدنت ترامپ، اونم که دهنتونو فالن میکنه!  
خبر سوم - اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی درباره 
احتمال کاهش شدید قدرت خرید مردم در سال آینده هشدار داد و گفت، در دوران اعمال 
تحریم های جدید دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم کشور را تهدید می کند.

خوشم میاد که این رییس جمهور و معاونش خوب تقسیم وظیفه کردن تو شارالتانیسم! 

حسن میگه ما جلوی تحریما وایمیسیم و اسحاق میگه ما جلوی تحریما می خوابیم! خالصه 
باس به اسحاق جون یادآوری کنیم که اعمال تحریم ها دو خطر نداره و خیلی بیشتر از اینا 
خطر به فالن رفتن نظام مقدس رو داره. به قول بچه ها به رییست بگو: حسن این تحریما 

خیلی خطرناکه، خطر داره حسن! 
خبر چهارم - صبح چهارشنبه، ۲3 آبان )14 نوامبر(، دادستانی تهران گفت، حکم اعدام وحید 
مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی دستیار وی به اجرا گذاشته 
شده است. این دو نفر به اتهام افساد فی االرض از طریق تشکیل شبکه فساد اخالل در نظام 
اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامالت غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کالن 

ارز و سکه به اعدام محکوم شدند.
سرعت عمل قوه قضاییه توی این پرونده انقدر باال بود که حتی دادگاه این اعدام شده ها با 
تایمر ثانیه شمار اجرا شد و رکوردگیری کردن تا ببینن سریعترین محاکمه و اجرای حکم 
در تاریخ میشه یا نه که تو کتاب رکوردهای گینس ثبتش کنن. مثه اینکه موفق هم شدن، 
اینجوری دیگه هم به سرعت فساد اقتصادی رو ریشه کن کردن و هم حقوق بشر رو و هم 
اسناد زنده کثافتکاری های اقتصادی بیت آغا و بقیه الشخورا رو سر به نیست کردن. دم قوه 

قضاییه گرم واقعا! 

http://www.08.net/08bus/
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.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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مجموعه مقاالت  پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفار نیویورک 

افقي :
  1- معماری بنای این موزه در کانادا، توسط فومیهیکو ماکی، معمار سرشناس ژاپنی، 
انجام شد.- تندیسی از آفرودیته در دوره یونان باستان که اکنون در موزه لوور پاریس 

جای دارد
 ۲- شهری در سوییس- گوشت دو طرف ستون فقرات گاو و گوسفند که برای کباب 

کردن مناسب تر است .- پاکان
 3-  کالم تعجب بانوان- ترشی آزمایشــگاه-  وسیله ای برای جابه جا کردن اجسام 

سنگین- پارچه کهنه
 4- از میان رفتن- حفر کردن- نام پهلوانی در شاهنامه

 ۵- مسابقات سراسری- فریاد- قلوب
 ۶- سالک و پیرو- سخت و دشوار- از حروف انگلیسی

 ۷- رودی در روسیه- تولید کننده- از شهرهای استان  قزوین
 8- عضو صورت-  تمدنی باستانی در آمریکای مرکزی- دندانساز- دشنام

 9- حشره کش قدیمی- زیرک- باالی چشم
 1۰- ترکیب رنگ زرد با آبی- عقیم و نازا-  سخنوران

 11- تخم کتان- معتاد به مواد مخدر- آبشاری در لرستان
 1۲- گرمی بازار- پشیمان- اثر کارلوس فوینتس

 13- ریشه- عملی در باغبانی- گرفتاران و دربندان- گل بتونه
 14- در آش می ریزند- از شهرهای هرمزگان- خانم

 1۵- نویسنده سبک رئالیسم در فرانسه قرن نوزدهم میالدی - از اساطیر یونانی
 

عمودي :
 1- مجسمه غول پیکر مصر- نام یک رمان نوشته دافنه دوموریه

 ۲-  از شاعران بزرگ دوره قاجاریه- گزیده هرچیز- الهه عشق و زیبایی یونان قدیم
 3- نشانه مفعولی باواسطه- گونه ای بارش- زینت داده شده-  صنم

 4- ناحق- حاشیه کتاب- ضد ضعفا
 ۵-  پیاله و جام- رسم و سنت- روح انسانی

 ۶- دور کردن  و راندن- مقابل زنگی!- از جنس فلز پر مصرف
 ۷- وسیله احتیاطی اضافی- بیابان- اشاره به دور

 8- آزاد و رها- داستان کوتاه- خوشبخت تر- سرخ کمرنگ
 9- ضمیر و باطن- خدمتکاران- به هم ساییده شده

 1۰- از سبک های ادبی- بسیار روان- قوم کهن تاریخ
 11- پرنده آش سردکن- دریاچه ای در سوییس- سرزمین و وطن
 1۲- چشیدن-  از شهرهای استان آذربایجان شرقی- اسب بارکش

 13-  طلیعه اعداد - ورزشی روی چمن- اثری از واسیلی یان-  اشاره به دور 
 14- یار مجنون- تمام و همگی- زبان مردم ارمنستان

 1۵- آخرین نبرد ناپلئون بناپارت- اسب اسکندر کبیر و یکی از مشهورترین اسب های 
دنیای باستان بود

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر  

ازانتشارات شرکت کتاب

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
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
http://alikrealtor.com/
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در کانون خبر:

رمان قو 
داستانی خواندنی و پر کشش 
برای همه کسانی که به ادبیات 

فارسی عالقه دارند  

از انتشارات شرکت کتاب
www.ketab.net
310-477-7477

 1-800-For-Iran
1-800-367-4726 

خدمات و سرویس
 Paralegal Services and

Collection Services

PARALEGAL 
GROUP CENTER

به مدیریت 
جمشید گودرزی

714-418-7146
310-272-5097
949-679-1888

www.ucclaagroup.com
universallaw2@yahoo.com

برای خدمات مورد نیاز آسیب دیدگان در مناطق آتش سوزی، گروه دندانپزشکی 
در آگورا هیلز اعالم کرد که نیازمندان برای رســیدگی به دندان هایشــان نیز به 
گرفتــن وقت قبلی ندارند و می توانند بــه این مرکز برای نیازهای خود مراجعه 
نماینــد. این خدمات برای ماموران آتش نشــانی نیز خواهد بــود که در منطقه 

خدمت می کنند. 
یک مرکز فروش خوراک برای حیوانات خانگی نیز اعالم کرد در ســه شــعبه 
خود در وودلندهیلز، تازند اوکس و تارزانا نیز اعالم کرد که می توانند حیوانات 

خانگی خود را در آنجا شستشو کنند. 
دانشــگاه های UC نیز اعالم کردند که به سبب آتش سوزی ها برای دانشجویان 
منطقه، مهلت ثبت نام را تمدید می نمایند و این تمدید مهلت شامل دانش آموزانی 
نیز خواهد بود که پرسشــنامه پذیرش دانشگاهی خود را به این دانشگاه ها ارائه 
می نمایند و می توانند با بهره گیری از ســامانه دانشگاه های UC بر روی تمدید 

مهلت به خاطر آتش سوزی کلیک کنند. 
یکی از اســتادان دانشــگاه UCLA به نام ریچارد سندر، همراه با یک سازمان 

دانشجویی آمریکایی های آسیایی تبار، شکواییه ای را تسلیم دادگاه کرده و تقاضا 
نمودند دانشــگاه های UC معیارهایی به کار گرفته شــده در زمینه آموزشــی، 

اقتصادی – اجتماعی افراد را در پذیرش برای دانشگاه را اعالم نماید. 
این اســتاد و سازمان دانشجویی باور دارند که دانشگاه بر خالف الیحه ۲۰9 که 
در سال 199۶ در مجلس کالیفرنیا تصویب شده است گونه ای از تبعیض را علیه 

دانشجویان اسیایی تبار به کار گرفته است. 
سخنگوی دانشگاه های UC، دایان کالین گفت این دانشگاه ها در تصمیم گیری 
برای پذیرش به هیچ وجه معیارهای نژادی و قومی و جنســیتی را دخالت نداده 
اســت و از 14 معیار برای بررسی پرونده های ۲۲۲۰۰۰ درخواستی که دریافت 

نموده برای سال ۲۰18 استفاده می نماید. 
در سال گذشته در دانشگاه برکلی 4۰ درصد پذیرفته شدگان آسیایی تبار بوده اند 
و در دانشگاه ارواین 3۶/۵ درصد و در UCLA 3۵/۵ درصد و در سن دیه گو 

3۵/۷ درصد بوده است. 

خدمات مورد نیاز آسیب دیدگان در مناطق آتش سوزی

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 9 نوامبر2018
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

http://www.ketab.net
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

142

درکانون خبر:

یک دادگاه  در نیجریه  با آزادی یک روحانی شیعه  که در نتیجه درگیری خونین 
بین  هوادارانش و سربازان ، از سال ۲۰1۵ در زندان به سر می برد، مخالفت کرد.

اوابراهیم زکزکی رهبر گروه جنبش اسالمی نیجریه  بود که همراه با همسرش ،که 
متهم به اعمال مجرمانه و قتل و ایجاد گروه های غیرقانونی هستند در مقابل دادگاه 

ایستادند.
مکســل کی اون وکیل متهم اظهار داشت: داشــتن یک دادگاه آزاد که مردم در آن 

حضور دارد کار پردردسری است.
او ادامــه داد:موکل من امروز در دادگاه بــود ، و دادگاه از قبول وجه الضمان برای 
آزادی اوسرباززد ، در ضمن دادگاه از درخواست تیم حقوقی متهم در مورد فرستادن 

او به خارج از کشور برای مراقبت های فوری پزشکی سرباززد.
دادگاه عقیده داشت که ما شواهدی در مورد مریض بودن او نداریم و حتی اگر او 

مریض باشد امکان معالجه اش را در داخل داریم. 
او اضافه کرد: قاضی با اطالع از اینکه که متهم سه سال است در بازداشت به سر می 

برد، تضمین کرد که محاکمه متهم به سرعت انجام خواهد شد.
او تا ۲۲ ژانویه در بازداشت نگه داشته شد

دادگاه این روحانی طرفدار ایران بعد از  ناآرامی های تازه هفته گذشته این گروه بود 
که طبق اطالعات سازمان حقوق بشر حداقل 4۵ کشته به جا گذاشت. 

سربازان و پلیس روی تظاهر کنندگانی که خواهان آزادی زکزکی از ابوجا شده آتش 
گشود که ۶ نفر کشنه و 4۰۰ نفر دستگیر شدند.

زکزکی که در اواســط ۶۰ سالگی اســت او برای ده ها سال سرسختانه در مقابل 
قدرتهای ســکوالر بوده اســت ، برای اینکه برای یک انقالب اسالمی تیپ ایران 

فعالیت می کند
او یک از چشمانش را در درگیری های سال ۲۰1۵ از دست داد ، این درگیری ها 
در شهر شمالی زاریا اتفاق افتاد ، که در آن سربازان 3۰۰ نفر از طرفداران این گروه 

را کشته و در قبرهای دسته جمعی دفن کردند.
شمال نیجریه عمدتا سنی نشین با اقلیت شیعه است.

دادگاه نیجریه از قبول وثیقه جهت آزادی یک روحانی شیعه 
طرفدار ایران خوداری کرد

http://iranshahrnewsagency.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
https://www.flameinternational.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82

