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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
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 تیراندازی مرگبار در تازند 
اوکس کالیفرنیا

موج آبی رنگ در کالیفرنیا

زمین لرزه و پس لرزه در 
کالیفرنیا

»ناظری ها در کانادا«
گزارشی از کنسرت بزرگ شهرام 

و حافظ ناظری در تورنتو

درخواست اریک گارستی 
شهردار لوس آنجلس

مخالفت 3 قاضی دادگاه استیناف 
فدرال بر علیه ترامپ

 آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

عارف سرایی یک بار دیگر 
حماسه افرید

در صفحات دیگر:

روز شمار

ادامه مطلب در صفحه 9

زنان ایرانی آمریکایی تاریخ ساز 
در انتخابات ۲۰۱۸

انتخابات کنگــره، فرمانداری و امور داخلی ایالت ها 
در سال ۲۰۱۸ شاهد پیروزی و ورود تنی چند از زنان 
ایرانی تبار به عرصه سیاســی فدرال و ایالتی آمریکا 

بود.
آنا اسکمانی: در ایالت فلوریدا برای نخستین بار یک 
دختر جوان ایرانی آمریکایی که نشان فروهر بر گردن 
بندش نقش بسته به نام »آنا اسکمانی« توانست کرسی 
منطقــه ۴۷ مجلــس ایالتی فلوریــدا را بعنوان نامزد 
حزب دموکرات از آن خود کند. خانم اسکمانی، زاده 
اورالندو و فارغ التحصیل دانشــگاه مرکزی فلوریدا 
)UCF( اســت. پدر و مادر او مهاجران ایرانی تبار 
بودند. پدر آنا درجه مهندســی برق خود را در سال 
۱۹۹۶ از دانشگاه یو ســی اف اخذ کرد و مادرش با 
مدرک حســابداری که از دانشــگاه های ایران گرفته 
بود، در فروشگاه K-MART کار می کرد و در سال 
۲۰۰۴ )هنگامی که آنا سیزده ساله بود( بدلیل بیماری 
سرطان فوت کرد. خانم اسکمانی یک خواهر دوقلو 
و برادری بزرگتر دارد. او در زمان دانشجویی به کالج 
جوانان دموکرات پیوست و برای این حزب مشغول 

به فعالیت شد.
  آنــا منهمی )کپــان(: در انتخابات ســنای ایالتی 
نیویــورک خانم ایرانــی آمریکایی به نــام آنا کپان 
)منهمی( توانســت بعنوان نامزد حزب دموکرات به 
ســنای ایالتی نیویورک راه پیدا کــرد. او از خانواده 

یهودی ایرانی و متولد تبریز اســت و در سال ۱۹۷۹ 
پس از پیروزی انقاب اســامی با تصمیم والدینش 
برای حفظ امنیت و سامتی اش در سن سیزده سالگی 
با ۳۹ بچه ایرانی یهودی دیگر به آمریکا فرستاده شد. 

سازمان میراث فرهنگی کاخ جهانی گلستان را به خطر انداخته است
بنیاد میراث پاسارگاد در یک اطاعیه که به دفتر خبرگزاری ایرانشهر رسید اعام کرد 
که سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسامی ایران به جای حراست از آثار و ابنیه که 

به عنوان میراث فرهنگی ایران و یا جهان ثبت شده اند در صدد تخریب آنها هستند.
متن اطاعیه: این روزها دوستداران میراث تاریخی ایران نگران وضعیت کاخ گلستان 
و بخشــی از بازار تاریخی تهران هستند. مدتی ست که بساز و بفروش های »وابسته 
به حکومت« در حال ساختن بنایی در نبش تکیه دولت اند که مجوز رسمی مسئولین 
دولتی را دارد. براساس این مجوز، بساز و بفروش ها می توانند کارشان را تا زیر کاخ 
هم ادامه دهند.  کارشناسان معتقدند اگر چنین شود عاوه بر این که این کار تجاوز به 
حریم کاخ گلستان شناخته می شود، احتمال بوجود آمدن خطراتی برای این اثر جهانی 

را هم به دنبال خواهد داشت.
نکته تاســف آور قضیه این است که براساس قوانین موجود اجازه این ساخت و ساز 
با اطاع و اجازه ی سازمان میراث فرهنگی بوده است و اکنون که کار دارد به جاهای 
باریک می کشــد، مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی »در توئیتر« خود نسبت به 

شکستن حریم کاخ جهانی گلستان اخطار داده است!
رییس سازمان میراث فرهنگی هم مثل بیشتر مسئولین جمهوری اسامی از ساده ترین 
قوانین مربوط به کارش با خبر نیست؛ اگر که با خبر بود می دانست که وقتی یک اثر 

فرهنگی و یا تاریخی ثبت شــده )چه ثبت ملی و چه ثبت جهانی( در خطر قرار می 
گیرد، هم رییس ســازمان میراث فرهنگی و هم دولت موظف است که به طور جدی 
جلوی آن را بگیرد نه این که با یک »توئیت« سر و ته قضیه را هم بیاورد و به ویرانگران 

اجازه ادامه عملیاتشان را بدهد.
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

فریدون توللي
شاعر إشعار عاشقانه و رمانتيك به سبك شعر نو

موج آبی رنگ می تواند در کرانه های غربی امریکا در کالیفرنیا، نتیجه انتخابات را به 
خواست دموکرات ها نزدیک تر کند. حضور گوین نیوسام معاون فرماندار کالیفرنیا و 
نامزد دموکرات ها برای فرمانداری ۲۰۱۸ در روز شنبه در ارواین با همراهی سناتور 
کاما هریس برای پشتیبانی از کتی پورتر، نامزد دموکرات منطقه ۴5 در برابر می می 
والترز نماینده جمهوریخواه کنگره در این منطقه می تواند به جذب جوان ها و مخالفان 

دانالد ترامپ در رای دادن به کتی پورتر بیانجامد. گر چه شماری ازساکنان منطقه ، 
شهروند آمریکا نیستند، لیکن شهروندانی از تبار التین، ایرانی، کره ای و هندی در این 
شهر و شهرهای دیگر منطقه ۴5 کنگره آمریکا در میان دموکراتها ، می تواند رنگارنگی 

ویژه ای به این منطقه انتخاباتی بدهد.

پس از تیراندازی مرگبار در تازند اوکس کالیفرنیا که به کشته شده ۱۳ نفر و مجروح 
شدن بسیاری انجامید، نمایندگان دموکرات در کالیفرنیا کنگره و سناتورهای دموکرات 
بار دیگر از قانون گذاران برای تصویب قوانین سخت تر درخواست یاری نمودند. 

در این تیراندازی که از ســوی الن دیوید النگ ۳۹ ساله انجام شد، دانشجویانی از 
کالج ها و دانشگاه های پیرداین و لوترن کریستیان یونیورسیتی که شب دانشجویی را 

در یک رستوران و بار جشن می گرفتند قربانی تیراندازی مرگبار شدند. 

در میان قربانیان، یک افســر اداره شریف دپارتمان نیز دیده می شود که در روزهای 
نزدیک به بازنشستگی خود بود. 

ســناتور دایان فاینستاین و کاما هریس ۲ سناتور دموکرات کالیفرنیا دانالد ترامپ 
رییس جمهور آمریکا و جمهوریخواهان را برای پیشــگیری از تصویب قوانین و 

مقررات شدید برای کاستن از فاجعه های مرگبار مورد انتقاد قرار دادند. 

 تیراندازی مرگبار در تازند اوکس کالیفرنیا

موج آبی رنگ در کالیفرنیا
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از ساعت ۶ بامداد تا ۹ بامداد، ۸ زمین لرزه و پس لرزه، بخشی از شمال کالیفرنیا در ۷ 
مایلی جنوب منطقه Tres pinos در سن بنیتو کانتی را لرزاند که تا منطقه هالیستر 

در این پس لرزه ها، لرزیده است. 
اداره لرزه نگاری آمریکا، قدرت زمین لرزه های نخست را ۴/۱ درجه ریشتر و قدرت 

زمین لرزه های بعدی را ۲/۷ درجه ریشتر گزارش کرده است. 
ناگفته نماند که هیچ گونه آسیب جسمانی و یا آسیب به ساختمان ها گزارش نشده 

است و تخریبی در گزارش ها نیامده است.

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس در یک پیام تلفنی که برای رای دهندگان فرستاد 
درخواست نمود که به الیحه شماره ۱۰ رای بدهند تا پایانی باشد برای بی خانمانی 

در لوس آنجلس.
الیحه ۱۰ در صورت تصویب به شهرها این فرصت و قدرت را می دهد تا با محدود 
کردن افزایش بهای اجاره، خانواده های کم درآمد را قادر ســازد که در خانه هایی با 

اجاره پایین زندگی کنند و به سوی بی خانمانی مطلق )Homelessness( روی 
نیاورند. از یک سو نبودن آپارتمان با اجاره بهای کم، موجب شده است که شماری 
از کم درآمدها به سوی بی خانمانی سوق داده شوند و بحران زندگی با درآمد کم نیز 

دیگر عامل افزوده به این مشکل لوس آنجلس و دیگر شهرهاست.

برادران دالی که وارد کنندگان و فروشــندگان شکات هستند، اقرار کردند که زیر 
مجموعه بازرگانی خود به نام ODog به فرســتادن میزان زیادی کوکائین در میان 
بسته های شــکات خود برای فروش به بازیکن پیشین تیم فوتبال USC، اوون 
هنسون) Owen Hanson(  در استرالیا نموده است نیتان و اندرو، ۳۴ و ۳۶ ساله 
در دادگاه فدرال سن دیه گو اقرار کردند که میزان زیادی کوکائین از این راه به استرالیا 
فرستاده اند تا از راه شبکه فروش، به منافع باالیی برسند و در این شبکه فروش ۲۲ 

نفر در دیگر کشورها نیز همکاری می کرده اند، اعضای این شبکه از نام های مستعاری 
چون Tank و Animal استفاده می کرده اند. 

قاضی دادگاه، اوون هنسون بازیگر تیم های فوتبال USC و بازیکن NFL را به ۲۱ 
سال زندان و پرداخت 5 میلیون دالر محکوم کرد. در این تحقیقات وینسنت راموس 

که شبکه را در کانادا رهبری می کرده، شناسایی و دستگیر شده است. 

کمیســیون فیلم کالیفرنیا، در گزارش منتشر شــده امروز خود به ۳۳۰ میلیون دالر 
معافیت مالیاتی اشاره کرد که موجب افزایش ۱5/۶ درصد شغل برای کارکنان بخش 
فیلمســازی شده است. این طرح که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده، تنها در سال نخست، 
۲ درصد افزایش شــغل را به همراه داشته باشد. انتظار می رود در سال سوم پس از 

این بخشــودگی، شاهد ۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش فیلمسازی باشد که 
در برابر اهدای بخشودگی مالیاتی پیش می آید در سال گذشته در همین زمان میزان 

سرمایه گذاری در فیلمسازی در کالیفرنیا ۳/۷ میلیارد دالر بوده است.

زمین لرزه و پس لرزه در کالیفرنیا

درخواست اریک گارستی شهردار لوس آنجلس

 فرستادن میزان زیادی کوکائین در میان بسته های شکالت

 افزایش شغل برای کارکنان بخش فیلمسازی

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

بامداد امروز، ۱5 مامور FBI در حالی که ژاکت های FBI بر تن داشتند همراه با یک سگ پلیس 
برای جستجو، وارد منزل مسکونی هوزه هویزار، نماینده شورای شهر لوس آنجلس شدند و در 
ساعت ۹ بامداد نیز بیش از ۱5 مامور وارد دفتر کار او در طبقه چهارم ساختمان شهرداری شدند 
و در برابر چشمان شگفت زده کارکنان دفترش، شماری از جعبه های مدارک را از دفتر او بردند. 
گر چه مامور ویژه FBI، دیوید نانز که رهبری عملیات را به عهده داشت، از اظهار نظر خودداری 

کرد و تنها اشاره نمود که اجازه جستجو، محرمانه و در بسته بوده است. سخنگوی دفتر هوزه 
هویزار نیز از اظهارنظر خودداری نموده و وکیل او استفان کافمن گفت: ما در حال بررسی 

هستیم. 
ناگفته نماند که هوزه هویزار می خواست در سال ۲۰۲۰ کمک کند که همسرش راشل هویزار 

جای او را از منطقه بویل هایت بگیرد. 

در انتخابات میان دوره ای آمریکا در شب گذشته که دموکرات ها پیروزی در مجلس نمایندگان را 
به دست آوردند در کالیفرنیا ۳۹ پیروزی نصیب دموکرات ها شد و از ۱۴ کرسی جمهوریخواهان، 
۷ کرسی را به دست آوردند. در این میان هارلی رودا دموکرات میانه رو توانست در منطقه ۴۸، 
کرسی دی ناروه را باکر را از او بگیرد و در منطقه ۲5، کتی هیل دموکرات نیز کرسی استیو نایت 

را از آن خود کرد. 

در مورد منطقه ۴۹ پس از استعفای دارل آسا از حزب جمهوریخواه، لوین از حزب دموکرات 
بر داین هارکی از حزب جمهوریخواه پیروز شد، لیکن در منطقه ۳۹ که با استعفای اد رویس 
نماینده حزب جمهوریخواه خالی مانده بود، یانگ کیم از حزب جمهوریخواه بر گیل سیسنروز 
دموکرات پیروز شد و هنوز منطقه جنجالی 5۰ به پایان شمارش نرسیده است لیکن به نظر 

می رسد کامپانجار دموکرات قربانی گذشته پدربزرگ خودش شده باشد 

 جستجو، در منزل مسکونی هوزه هویزار نماینده شورای شهر لوس آنجلس

 دموکرات ها پیروزی در مجلس نمایندگان را به دست آوردند

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

در انتخابات میان دوره ای کالیفرنیا در مورد الیحه های پیشنهادی ، کالیفرنیایی ها به 
الیحــه ۶ با 55/۳ درصد رای منفی دادند و الیحه تصویب شــده در مجلس برای 

افزایش مالیات ماندگار شد تا به تعمیر جاده ها بپردازند.
با الیحه B که 5۸/۳ درصــد رای آورد، لوس آنجلس می تواند به بیانگذاری بانک 

عمومی بپردازد.
الیحه ۱ برای فروش اوراق قرضه در راستای خانه سازی ارزان قیمت با 5۴/۱ درصد 
تصویب شد و الیحه ۲ نیز با تصویب ۶۱/۱ درصدی توانست در مسیر فروش اوراق 
قرضه، امکان خانه ســازی برای بیماران روانــی را فراهم نماید و الیحه C در لوس 
انجلس با تصویب 5۹/۹ درصدی امکان بهره وری از مالیات برای خانه سازی برای 

بی خانمان ها را فراهم نمود. 
الیحه ۳ کالیفرنیا به سبب اختاف نظر بین دموکرات های کالیفرنیا، با 5۲/۴ درصد 

رای منفی، رد شد و موضوع آب پاکیزه و محیط زیست به فراموشی سپرده شد. 
الیحه ۴ برای فروش اوراق قرضه برای بیمارستانهای کودکان با رای ۶۰/۶ درصدی 
به تصویب رســید لیکن الیحه 5 برای انتقال مالیات بر اماک با رای 5۸/۱ درصد 

منفی، نتوانست مسیر خود را به نسل دیگر طی کند. 
الیحه ۸ کالیفرنیا که می توانســت موضوع خدمــات دیالیز را دارای مقررات نماید 
با تاش شــرکت های ارائه کننده این خدمات با رای ۶۱/۱ درصد منفی، نتوانست 

تصویب شود. 

الیحه ۷ با تصویب 5۹/۸ درصدی گر چه برای حفظ دائمی زمان ذخیره روشنایی و 
ساعت بهاره حرکت کرد لیکن نیاز به تصویب کنگره آمریکا و دولت فدرال دارد و 

بعید به نظر می رسد که به تصویب نهایی برسد.
الیحه ۱۰ برای کنترل اجاره بها و محدودســازی آن با ۶۱/۷ درصد منفی رد شــد 
و الیحــه ۱۲ با ۶۱ درصد رای مثبت، جای بیشــتری را در مزرعه ها برای مرغ ها، 

گوسفندها و دیگر حیوانات تهیه کرد. 

ماموران مرزی آمریکا در امپریال بیچ سن دیه گو یک آپارتمان و یک خانه را در رابطه با 
قاچاق انسانی مورد بازرسی قرار داد و ۴۰ نفر از مکزیکی ها را دستگیر کردند که ۳۶ نفر 

آنها مردان بین ۱۶ تا ۴۹ سال بودند و ۴ زن بین ۲۴ تا ۳۶ نیز دستگیر شده اند. 
یکی از مردان دستگیر شده، پیش از این نیز دستگیر و اخراج شده بود. 

رادنی اسکات رئیس ماموران مرزی سن دیه گو، گفت ما اجازه نخواهیم داد این سازمان ها 
و افراد در میان مردم جامعه ما پنهان شوند. 

اشاره نشده است که این قاچاق انسانی در خدمت نیروی کار عادی بوده است یا به شبکه 
قاچاق انسان در خدمت روسپیگری بوده است.

 الیحه تصویب شده در مجلس برای افزایش مالیات

کشف یک خانه در رابطه با قاچاق انسانی در سن دیه گو

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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جمعه ۱۸ آبان  /   9 نوامبر

1256 خورشیدی )1877 میالدی(
شاعر  و  اندیشمند  الهوری،  اقبال  زادروز  

پاکستانی که به زبان فارسی شعر می سرود
دیوان اشعار اقبال الهوری در شرکت کتاب 

موجود است 
1323خورشیدی )1944 میالدی(

از  مراغه ای  ساعد  محمد  کناره گیرِی   
نخست وزیری

 دکتر صدرالدین الهی در کتاب سیدضیا )از 
انتشارات شرکت کتاب( فصلی را به محمد 
نیز  او  با  ساعد مراغه ای که شامل مصاحبه 

می شود، اختصاص داده است.
1344خورشیدی )1965 میالدی(

 اعدام بهمن قشقایی در فارس
1354 خورشیدی )1975 میالدی(

تبدیل زندان معروف فلک االفالك به موزه 
مردم شناسی 

1382 خورشیدی )2003 میالدی(
 – همدانی  طالع  عبداهلل  استاد  درگذشت 

شاعر 
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

در  ایرانی  نقاش  و  مترجم  سحابی،  مهدی 
سن 66 سالگی بر اثر ایست قلبی در فرانسه 

درگذشت.
سحابی از پرکارترین مترجمان آثار ادبی در 
ایران بود که کار ترجمه را از اوایل دهه 1360 
بعد از مدت ها روزنامه نگاری شروع کرد. در 
و  ترجمه  اثر   40 از  بیشتر  او  آثار  مجموعه 

تالیف دیده می شود.
سحابی همچنین دو اثر از سلمان رشدی با 
نام های »شرم« و »بچه های نیمه شب« به 
فارسی ترجمه کرده است که کتاب نخست، 
در دوره  پنجم کتاب سال جمهوری اسالمی 
به  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  طرف  از  ایران 

عنوان کتاب سال برگزیده شد.
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

ادبیات  استاد  میرهادی،  توران  درگذشت 
و  آموزش  متخصص  و  نویسنده  کودکان، 
کتاب  شورای  بنبان گذاران  از  و  پرورش 
کودك و فرهنگنامه کودك و نوجوان به دلیل 

سکته مغزی در سن 89 سالگی.

شنبه ۱9 آبان   /  ۱۰ نوامبر

1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(
اعدام دکتر حسین فاطمی وزیر امورخارجه 

در میدان تیر لشکر 2 زرهی 

1350 خورشیدی ) 1971 میالدی(
کارگردان،  بازیگر،  کریمی،  نیکی  زادروز 

نویسنده و مترجم
فیلمهای نیکی کریمی در مرکز موسیقی و 

فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجودند.
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

قتل دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک زندان 
کهریزك توسط رژیم جمهوری اسالمی

یکشنبه ۲۰ آبان   /  ۱۱ نوامبر

1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(
امضای موافق تنامه مرزی و مالی بین ایران 

و شوروی
1342 خورشیدی ) 1963 میالدی(

مرجع   - بهبهانی  سیدمحمد  درگذشت 
تقلید شیعیان

1375 خورشیدی ) 1996 میالدی(
قتل دکتر غفار حسینی، نویسنده و مترجم 

)از سری قتلهای زنجیره ای(
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

اعدام احسان فتاحیان کوشنده سیاسی کرد 
توسط رژیم جمهوری اسالمی

1391 خورشیدی )2012 میالدی(
درگذشت ساموئل رهبر پژوهشگر پرآوازه 
پیوند  فرایند  و  ایران در زمینه هموگلوبین 
قندها به این مولکول می باشد. وی متولد 22 

اردیبهشت 1308 در شهر همدان بود.

دوشنبه ۲۱ آبان  /   ۱۲ نوامبر

1274 خورشیدی ) 1895 میالدی(
زادروز نیما یوشیج پدر شعر معاصر فارسی

مجموعه اشعار و یادداشتهای نیما در شرکت 
کتاب موجودند

1328 خورشیدی ) 1949 میالدی(
دکتر  رهبری  به  ایران  ملی  جبهه  تشکیل 

محمد مصدق
1345 خورشیدی ) 1966 میالدی(

وزیر  سمت  به  علم  امیراسداهلل  انتصاب 
زمانی  از  علم  یادداشتهای  دربارمجموعه 
می شودآغاز  منصوب  دربار  وزارت  به  او  که 

می گردد.
 7 در  تاکنون  که  یادداشتها  این  مجموعه 
جلد جمع آوری شده توسط شرکت ایبکس 
منتشر و در شرکت کتاب به فروش می رسند
ارائه الیحه ملی شدن آبهای ایران در مجلس 

شورای ملی
1361 خورشیدی ) 1982 میالدی(

زادروز بیتا سحرخیز، بازیگر تئاتر، سینما
1363 خورشیدی ) 1984 میالدی(

درگذشت بیژن مفید، هنرپیشه و کارگردان 
تئاتر ونمایشنامه نویس

نمایشنامه شهر قصه در شرکت کتاب موجود 
است

1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(

درگذشت پریوش ستوده، خواننده آوازهای 
در  قلبی،  سکته  علت  به  ایرانی  اصیل 

بیمارستان شریعتی تهران
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

درگذشت جمشید الیق بازیگر تئاتر، سینما 
و تلویزیون بر اثر ایست قلبی درتهران. وی 

هنگام مرگ 78 سال داشت.

سه شنبه ۲۲ آبان  /   ۱3 نوامبر

1371 خورشیدی ) 1992 میالدی(
درگذشت موسی نی داوود، موسیقیدان در 

آمریکا
1373 خورشیدی ) 1994 میالدی(

نهای  زبا  استاد  بهار،   مهرداد  درگذشت 
باستانی وپژوهشگر ایران باستان

موجود  کتاب  در شرکت  بهار  مهرداد  آثار 
است

1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(
پیشکسوت  کننده  تهیه  شباویز  عباس 
سینما در سن 80 سالگی در منزل مسکونی 

خود در تهران درگذشت.
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت محمد ابراهیم شریف زاده، همکار 
نواز  تار  دو  سمندری  غالمحسین  ساله   60
آهنگساز  و  خواننده  خراسان،  دست  چیره 

توانای خطه خراسان، در سن 91 سالگی.

 چهارشنبه ۲3 آبان   /  ۱4 نوامبر

1345 خورشیدی) 1966 میالدی(
درگذشت سعید نفیسی - استاد و محقق

 - خورشیدی   1274 خرداد   18 روز  )زاد 
1895 میالدی(

1393 خورشیدی )2014 میالدی(
درگذشت مرتضی پاشایی، خواننده، نوازنده 
و آهنگساز پاپ بر اثر سرطان معده در سن 
30 سالگی در بیمارستان بهمن در تهران. وی 

متولد سال 1363بود.
 

پنجشنبه ۲4 آبان   /  ۱5 نوامبر

1320 خورشیدی ) 1941 میالدی(
زادروز بیژن نجدی، قصه نویس و شاعر

1322 خورشیدی ) 1943 میالدی(
زادروز علی بزرگمهر، زیبانگار

1325 خورشیدی ) 1946میالدی(
و  ویولنیست  مرتضوی،  بیژن  زادروز 

خواننده
کتاب  شرکت  در  مرتضوی  بیژن  آثار 

موجودند
1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(

طباطبایی  محمدحسین  سید  درگذشت 
معروف به عالمه طباطبایی فقیه، فیلسوف 

و مفسر قرآن
1393 خورشیدی )2014 میالدی(

جوان  بازیگر  بهرامی  مجید  درگذشت 
سینما و تاتر بر اثر بیماری سرطان خون در 

بیمارستان پارس تهران.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
9 نوامبر تا ۱5 نوامبر )۱۸ آبان تا ۲4 آبان(
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 - علی خامنه ای رهبر جمهوری اسامی، در سخنرانی خود به مناسبت 
ســیزدهم آبان و در آستانه بازگشــت تحریم های نفتی و مالی آمریکا، از ایاالت 
متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آن انتقاد کرد و گفت، آمریکا رو به افول و 

ایران در مسیر استقال سیاسی و صنعتی است.
واال یه چهل سالی هست که ما داریم به پیش بینی های این نوسترآداموس زمانه و 
اون جادوگر پیره قبلیش گوش میدیم و برخاف زر مفت حضرات، این المصب 
شیطان بزرگ افول مفول نکرده که هیچی حاالم زده دهن مهن همتونو سفره سگ 
کرده اما در مورد اینکه مملکت تحت رهبری جنابعالی در حال استقال سیاسی و 
صنعتی هست که بله با وجود روسیه و چین در کنار شما حتما همینطوره که می 
فرمایید فقط حواستون باشه یهویی زیرپاتونو خالی نکن و استقالتونو به فان بدن!
خبر دوم - محمد رضا خاتمی دبیرکل ســابق حزب مشــارکت به نقل از منابع 
مطلع جناح اصولگرای رژیم اسامی گفت، در انتخابات سال ۱۳۸۸ که اعتراض 
های گســترده ای را در پی داشت تقلب جدی صورت گرفت. او گفت: در ستاد 
انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق 
ها اضافه شده که تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آرا در می آید و گفته می 
شود در کشور ۳۹ میلیون نفر رای دادند، درحالی که آرای صندوق ها ۳۲ میلیون 

بوده و نیاز به تعرفه هم نبوده است.
این شازده که هنوز داره نون داداششو میخوره انگاری بوی ترکیدن احتمالی نظام 
به مشــامش خورده و یه جورایی هوس کــرده که بگیرن ببرنش زندون که توی 
حکومت بعدی بگه مام جز مخالف های جمهوری اسامی بودیم و مام یه پستی 
چیزی اگه میشه لطفا! شایدم داره زور میزنه با یادآوری تقلب انتخاباتی رژیم، مردم 
رو متقاعد کنه که از اصاح فرصت طلب ها بازم حمایت کنن که البته با گندی که 
همراه با روحانی به مملکت زدن، بعید میدونم بتونن این نقشه رو اجرا کنن! ولی 
اگه قصه ای که این بابا حکایت کرده درســت باشه، این دیوثا چجوری تونستن 
روی هشت میلیون برگه رای اسم این یارو احمدی نژاد رو با خودکار بنویسن؟ 
چند وقت و چندتا فان خل بسیجی و سپاهی الزمه تا بشینن و اسم محمودو با 

خودکار بنویسن رو برگه ها؟ جل المخلوق!
خبر سوم - مصطفی هاشمی طبا از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسامی در 
سال گذشته طی یک مصاحبه گفت: به نظر من مسائل امروز ایران به جایی رسیده که 

هیچ رئیس  جمهوری نمیتواند مشکات را حل کند.
خب آق مصطفی راستشو بگو ببینیم این حرفو زدی تا گه کاریای روحانی رو ماله 
بکشی یا مطابق با نظر رهبری معتقدی اصن پست ریاست جمهوری یه چیز بیخودیه 
و باید با نخست وزیری تحت نظر مجلس چیده شده بوسیله رهبری عوض بشه؟ یه 

خورده پیچیده اس ولی میشه فهمید چقده این جماعت دیوث تشریف دارن.
خبر چهارم - کمیسیون اروپا از تصمیم سوئیفت )جامعه جهانی ارتباطات  مالی بین 
بانکی( برای تعلیق دسترســی بعضی بانک های جمهوری اسامی ایران به سرویس 

پیام رسانی این سیستم، ابراز تاسف کرد.
آخی دلم واســه این اروپایی ها خیلی میسوزه، حدود چهل ساله که از قطع روابط 
ایران و آمریکا کلی داشتن کاسبی میکردن از بازار ایران اما پرزیدنت ترامپ بدجوری 
گذاشت تو کاسه شون و بعد کلی هارت و پورت برای ادامه همکاری با جمهوری 
اسامی و دور زدن تحریمای آمریکا حاال فقط میتونن با چشم های اشک آلود ابراز 

تاسف کنن و حسرت سودهای از دست رفته رو بخورن.

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 

افقی:
  ۱ - خودزندگی نامه یا معادل فارسی اتوبیوگرافی

 ۲ - روان - درون - جرم کوچک آسمانی
 ۳ - آبشاری در سریانکا - گلی زینتی - آباد نیست

 ۴ - یار »مرج« در بی نظمی - راوی - جایگاه و پناهگاه - ستم کردن
 5 - بوی رطوبت - دریچه ای در کاربوراتور - فیلم خنده دار

 ۶ - از مهاجمین تیم پرسپولیس - خانه ییاقی مجلل - زیر پا مانده
 ۷ - دلتنگی و افسردگی - زیرکی و هوشیاری - بی سابقه

 ۸ - با آن آب را نکوبید!- مجسمه و تندیس - چگونگی وضعیت
 ۹ - فرد و شخص - اعشاری - اصطاحی در ورزش کشتی

 ۱۰ - پیاپی - مفصل پا - نوشتن
 ۱۱ - آدم ناشی از سر گشادش می زند - از پرسنل  زحمتکش بیمارستان- تفاله کنجد

 ۱۲ - مچ بند - شاعر، ادیب و فیلسوف آلمانی - نام آذری - جمع رأی
 ۱۳ - فریاد بلند - حکومت آلمان نازی - سوغاتی کرمان که قدمتی طوالنی دارد

 ۱۴ - پر و سرشار - این هورمون با کمک هورمون  های دیگر در تنظیم فشار خون بدن 
نقش دارد - نویسنده طاعون

 ۱5 - از آثار تاریخی و از جاذبه های گردشگری اردبیل مربوط به دوره صفوی 

عمودی:
 ۱ - درخت نشانگر پیوند خانوادگی - موسیقی رپ
 ۲ - جوجه تیغی - رنگی برای فرش - امید به خدا

 ۳ - فروش ارزان - اینگونه هم پرنده زیبا است - چند پان

 ۴ - هنگام - سرسرا و اتاق پذیرایی - طا - صف
 5 - فرمانروایی و حکومت - یک ششم از سهم چیزی- مخفف هیچ

 ۶ - جوال- کالبد بی روح - دارای مساحت زیاد
 ۷ - نی توخالی - هنر رزمی ژاپنی - سراپرده

 ۸ - خطرناک بودن - در موقع تعجب می خورند! - بهترین وضع
 ۹ - شب بلند سال - گوناگونی - خوش پوش

 ۱۰ - کنایه از ندید بدید - آزرم و شرم - برج کج داستانی
 ۱۱ - تصدیق فرنگی- غذای تخم مرغی - چادر و خیمه

 ۱۲ - دانای قوم - رنجوری - پارچه ابریشمی- سازمان اقتصادی منطقه  ای
 ۱۳ - بیرونی - موسسه انتشار کتاب - فرو ریختن دیوار و سقف

 ۱۴ - فروشنده ارز - مفصل - آسیب جسمی یا روحی
 ۱5 - ســرزده و ناگهانی - منطقه ای خوش آب و هوا در مسیر ایام به مهران و در 

منطقه عمومی صالح آباد

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگيز 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:

»ناظری ها در کانادا«
گزارشی از کنسرت بزرگ شهرام و حافظ ناظری در تورنتو

شــهرام ناظری هنرمند کرمانشاهی موسیقی سنتی ایران به همراه پسرش، حافظ 
ناظری، مهمان شــهر تورونتو در کانادا بودند. این هنرمندان کرمانشــاهی مورد 

استقبال پرشور ایرانیان مقیم کانادا قرار گرفتند.
به گزارش شبکه خبری کردستان ۲۴،  یکشنبه ۲۱ اکتبر گذشته، کنسرت ناظری 
ها در شــلوغ ترین شهر کانادا و در حضور ایرانیان مشتاق برگزار شد. شهرام و 
حافظ ناظری به همراه گروه نوازنده شــان، ســومین برنامه از مجموعه تور دور 
 the Sony Centre for کانادا )در پنج شــهر این کشور( خود را در سالن

the Performing Arts در قلب دان تان شهر تورونتو اجرا کردند.

صدها تن از ایرانیان هنردوست مقیم کانادا یکشنبه شب خود را در جشن ملودی 
و صدای جادویی پدر و پسر ناظری و نواهای سازهای کوبه ای و زهی موسیقی 
ســنتی ایرانی، مشتاقانه سپری کردند و از صدای جاودانه شهرام ناظری و حافظ 
لــذت بردند. جمعیت عاقمندان به هنرمندان کرد ایرانی، ســاعت ها در صف 

ایستادند و همه صندلی های سالن اجرای کنسرت را پر کردند.
شــهرام و حافظ ناظری عاوه بر اجرای قطعات موســیقی اصیل ایرانی به زبان 
فارســی، قطعاتی را نیز به زبان کردی اجرا و به مردم کرد تقدیم کردند. شهرام 
ناظری ۶۸ ساله، خواننده، آهنگساز و موسیقیدان برجسته سنتی ایرانی به همراه 
حافظ ناظری ۳۹ ساله که همچون پدر مبدل به موسیقیدان و آهنگساز مشهوری 
شده است، مخاطبان خود را با نواهای موزون و دل انگیز تحت تاثیر قرار دادند.
رازیک ۳۸ ســاله پس از کنسرت به خبرنگار شبکه کردستان ۲۴ گفت: »اجرای 
آنها بی نظیر بود. این کنســرت یک رویداد فوق العاده بود! من خیلی خوشحالم 
کــه در این برنامه حضور داشــتم.« آنا کیارش پور هوادار ۲۶ ســاله ناظری ها 
گفت: »خیلی شــادم از این که شاهد اجرای زنده ناظری ها بودم، من سالهاست 
که هوادار حافظ ناظری هســتم! کنسرت امروز سورئالیسم بود. من با شنیدن هر 
نوایی از حافظ و پدرش احســاس دل انگیزی داشتم. من یک هوادار واقعی آنها 

هستم.« 
حســین زهاوی )هژار زهاوی( یکی از مشــهورترین نوازندگان دف از منطقه 
کردســتان عراق نیز در گروه نوازندگان حضور داشت و تک نوازی های او در 
بین برنامه باعث شد تا جمعیت ایستاده به تشویق او بپردازند. زهاوی در خانواده 
ای کرد در کردستان عراق به دنیا آمد. دوران کودکی را در ایران گذراند و سپس 

به انگلستان مهاجرت کرد. او از سیزده سالگی شروع به نواختن دف کرد.
شهرام ناظری )زاده ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ در کرمانشاه( خواننده، موسیقی دان، آهنگ ساز 

و موسیقی اصیل ایرانی است. ناظری به »شوالیه« معروف است. شهرام ناظری در 
بیشتر آثار خود از شعرهای موالنا بهره برده  است و طی ۳۰ سال فعالیت هنری، 
توانســته سبک جدیدی از موســیقی را که آمیخته به ادبیات حماسی و عرفانی 
ایران اســت بو جود آورد. ناظری، عاوه بر بهره گیری از شــعرهای مولوی در 
زمینه اســتفاده و استوارسازی شعر معاصر پارسی بر روی موسیقی سنتی ایرانی 
نیز پیشرو بوده  اســت. عاوه بر این  شهرام ناظری از نخستین هنرمندانی است 
که با استفاده از موسیقی مقامی، اشعار شاهنامه فردوسی را اجرا کرده  است. وی 

تاکنون بیش از ۴۰ آلبوم موسیقی منتشر کرده  است. 
حافظ ناظری )زاده ۸ مرداد ۱۳5۸(، فرزند شهرام ناظری، یادگیری موسیقی را از 
نه سالگی در نزد پدر آغاز کرد. او نوازنده حافظ )ساز( و دف می باشد. وی ساز 
حافظ را بر اساس ساز سه تار و الهام از نام حافظ شیرازی ابداع کرده  است. او 

تاکنون ۶ آلبوم منتشر کرده است.

ترجمه و بازنویسی: امیر رنجبر 

۳ قاضی دادگاه استیناف فدرال در منطقه ۹ اعام کردند که اجازه نمی دهند که دانالد 
ترامپ رییس جمهور آمریکا به برنامه DACA که از ســوی پرزیدنت اوباما برای 
مهاجران غیرقانونی نوجوان به اجرا درآمده است، پایان دهد و این جوانان را اخراج 

نماید.

در شکایتی که از سوی ایالت کالیفرنیا و چند ایالت دیگر به دادگاه فدرال ارائه شده 
بود، تقاضا شــده بود که حقوق قانونی بیش از ۷۰۰۰۰۰ دانشجویی که در کودکی 
همــراه خانواده به طور غیرقانونی وارد آمریکا شــده بودند و اکنون به تحصیل در 

دانشگاه ها مشغول هستند حفظ شود. 

در ماه ژانویه قاضی منطقه ویلیام آلســپو ایــن موضوع را که پرزیدنت اوباما بیرون 
از دایــره قدرت خود، طرح DACA را به وجود آورده، رد کرد و پس از تقاضای 
دولت ترامپ برای رسیدگی در دادگاه استیناف، دادگاه منطقه ۹ دستور به ماندگاری 

DACA داد.

مخالفت 3 قاضی دادگاه استیناف فدرال بر علیه ترامپ

https://maryamofbeverlyhills.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

این کودکان موفق به گرفتن پناهندگی سیاســی از ایاالت متحده شــدند. آنا در 
شیکاگو اقامت گزید و در همان جا از دبیرستان فارغ التحصیل شد و یکسال بعد 
والدینش که ســالها در انتظار پذیرش روادید آمریکا بودند به دخترشان پیوستند 
و همگی بــه کویینز در نیویورک نقل مکان کردند. خانم منهمی در نیویورک به 
دانشــکده حقوق قضایی رفت و فارغ التحصیل شد. او در سال ۱۹۹5 شهروند 
ایاالت متحده شد.   آنا منهمی )کپان(: در انتخابات سنای ایالتی نیویورک خانم 
ایرانی آمریکایی به نام آنا کپان )منهمی( توانست بعنوان نامزد حزب دموکرات 
به سنای ایالتی نیویورک راه پیدا کرد. او از خانواده یهودی ایرانی و متولد تبریز 
اســت و در سال ۱۹۷۹ پس از پیروزی انقاب اسامی با تصمیم والدینش برای 
حفظ امنیت و سامتی اش در سن سیزده سالگی با ۳۹ بچه ایرانی یهودی دیگر 
به آمریکا فرســتاده شد. این کودکان موفق به گرفتن پناهندگی سیاسی از ایاالت 
متحده شــدند. آنا در شــیکاگو اقامت گزید و در همان جا از دبیرســتان فارغ 
التحصیل شــد و یکسال بعد والدینش که سالها در انتظار پذیرش روادید آمریکا 
بودند به دخترشان پیوســتند و همگی به کویینز در نیویورک نقل مکان کردند. 
خانم منهمی در نیویورک به دانشکده حقوق قضایی رفت و فارغ التحصیل شد. 

او در سال ۱۹۹5 شهروند ایاالت متحده شد.
زهرا کرینشک )شیخ االسام(: در ایالت جورجیا خانم ایرانی تبار دیگری به نام 
زهرا )شیخ االسام( کرینشک، وکیل و دادستان سابق و عضو سابق نیروی هوایی 
ارتش آمریکا توانست با پیروزی بر رقیب جمهوری خواهش، کرسی منطقه ۴۸ 
مجلس ســنای ایالتی را از آن خود کند. او از خانواده مهاجر ایرانی بود که پنج 
فرزند داشتند و از نظر مالی بسیار در تنگنا به سر می بردند اما زهرا پس از اتمام 
دوران دبیرســتان به آکادمی نیروی هوایی آمریکا پیوســت و پس از خدمت در 

ارتش بعنوان افســر تحقیق و اطاعات، عشق به وکالت او را به دانشگاه حقوق 
قضایی اموری در جورجیا فرســتاد. او کارهای جدی سیاسی و قضایی خود را 

بعنوان مشاور حقوقی فرماندار وقت جورجیا »روی بارنز« آغاز کرد.
ســم همدانی: در ایالت کارولینای شــمالی نیز بانوی ایرانــی آمریکایی به نام 
»ســم همدانی« توانست بعنوان یک دموکرات کرســی قضاوت خود در منطقه 
بخشــداری Wake County District  را تمدیــد کند. قاضی همدانی در 
گذشته در دفتر »سناتور جو بایدن« معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا )باراک 
اوباما( فعالیت داشته است که البته پیش از رسیدن بایدن به این مقام بوده است. 
قاضی همدانی نخســتین بار بعنوان قاضی دادگاه منطقه ویک کانتی از ســوی 
»روی کوپر« فرماندار وقت کارولینای شــمالی از بین ۲۰ نامزد تصدی این مقام 
 E-۱۰ انتخاب شــد و اکنون در انتخابات ۲۰۱۸ عنوان کرســی قضاوت منطقه

کارولینای شمالی را از آن خود کرد.
نیکی معتضدی: در شــهر Lake Forest ایالت کالیفرنیا بانوی دیگر ایرانی 
آمریکایی به نام نیکی معتضدی که فقط ســه سال اســت در آن منطقه زندگی 
می کند و تاکنون ســابقه فعالیت سیاسی نداشته با شکست رقیب خود توانست 
کرسی منطقه دو شهرداری را از آن خود کند. این در حالیست که چند هفته قبل 
از انتخابات، وابســتگان رقیب خانم معتضدی با انتشار عکس های نیمه برهنه و 
دروغ پراکنی تبلیغاتی سعی در تخریب وی کردند. آنها با استفاده از عکس های 
زمان قهرمانی وی در رشــته ورزشی پرورش اندام و فتوشاپ کردن آنها، سعی 
 Saddleback Valley در بدنام کردن او داشــتند. خانم نیکی معتضدی در
رشــد و نمو پیدا کرد و در دبیرستان  Mission Viejo درس خواند و سپس 
مدرک کارشناسی خود را از دانشــگاه یوسی ارواین دریافت کرد و کارشناسی 

ارشد خود را در دانشگاه چپمن گذراند.

گزارش: امیر رنجبر

ادامه مطلب از صفحه 1

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=
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در کانون خبر:

با دســتیابی دموکرات ها به اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا، ماکسین واترز نماینده 
دموکرات لوس آنجلس و عضو کمیته مالی مجلس، با قدرتی که خواهد داشت در نخستین 
مرحله تاش خواهد کرد که بانک ها و موسسات مالی را به چالش بکشد و شماری از آنها را 
در مرحله جریمه های مالی قرار دهد از سوی دیگر تاش خواهد کرد که بار دیگر موضوع 

معامات و نقل و انتقال مالی دانالد ترامپ را مورد تحقیق و بازرسی قرار دهد. 

از هم اکنون که ۲ ماه تا دوره تازه مجلس نمایندگان آمریکا و تقسیم وظایف و کمیسیون های 
داخلی مانده است، بانک ها در هراس هستند. 

ریچارد هانت، رییس اتحادیه مشــتریان و بانک ها، اعام کرد که اکنون گردش توپ در 
دست های ماکسین واترز است و ماکسین واترز نیز اعام کرده است که مشکات بسیاری با 

بانک ها و سازمان های مالی داریم که باید حل شود. 

مسئوالن در شمال کالیفرنیا، با آغاز چند آتش سوزی که به سرعت گسترش می یابد 
در شــهرکی نزدیکی سان فرانسیسکو که در ۱۸۰ مایلی شمال قرار گرفته است از 
ساکنان شهرک پرادایز که در حدود ۲۷۰۰۰ نفر هستند تقاضای ترک محل زندگی 

خود را کرد. 
اداره شریف دپارتمان و پلیس راه کالیفرنیا بخش هایی از بزرگراه ۷۰ را که در نزدیکی 
آتش سوزی قرار دارد، برای پیشگیری از شرایط دشوارتر، بسته نگه داشته اند گر چه 

این آتش ســوزی تنها 5۰۰۰ اکر را به کام خود کشیده است لیکن نزدیک بودن به 
مناطق مسکونی، بیمارستان منطقه را در خطر قرار داده و مسئوالن به انتقال بیماران 
به مرکز درمانــی دیگری به نام Enloe Medical Center و یا بیمارســتان 

Oroville پرداختند تا جان آنها در خطر نباشد و
اداره ملی هواشناسی آمریکا نیز، برای روز جمعه اعام شرایط خطر آتش سوزی در 

بسیاری از مناطق ایالت کالیفرنیا نموده است.

رامون اسکوبار، ۴۷ ساله که السالوادوری تبار است و در ماه سپتامبر با اتهام حمله به بی خانمان ها 
و کشتن آنها دستگیر شده بود، از سوی دادستان به جرم حمله و کشتن ۴ بی خانمان در لوس 
آنجلس و سانتامونیکا و مجروح کردن شماری دیگر از بی خانمان ها، در برابر دادگاه قرار می گیرد. 
دادستان اعام کرد که پس از دستگیری او، شماری دیگر از حمله و کشتن افراد بی خانمان در 
مناطق دیگر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و ۴ پرونده قتل دیگر به پرونده های افزوده شده 

است. شماری از این قتل ها از ۱۱ سپتامبر تا ۲۴ سپتامبر در مک آرتور پارک و گریفیت پارک با 
مجروح شدن بی خانمان ها و مرگ آنها در بیمارستان، پرونده او را با اقدام به قتل همراه می کند. 
او یکی از مجرمان پیشینه دار است که بارها از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۸ دستگیر شده و پس از اخراج 

به السالوادور، دوباره به آمریکا به طور غیرقانونی بازگشته است. 

دومین نونز نماینده جمهوریخواه از توالر کالیفرنیا در کنگره امریکا برای نخستین بار 
در دوران خدمات سیاسی خود نشریه محلی Fresno Bee را مورد حمله قرار داد. 
این نماینده کنگره که از دوران انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۱۶ تاکنون، یکی 
از هواداران دانالد ترامپ و سیاســت های او بوده است و از او در کمیسیون اطاعات 
و امنیت در مورد پرونده ارتباط روســیه به طور اشکار حمایت کرده است، اکنون که 

یک رقیب دموکرات از میان رادیکال های چپ یافته است، در آگهی های تبلیغاتی خود، 
روزنامه محلی را نیز مورد حمله قرار داده اســت. رقیب انتخاباتی او اندرو جنز است 
که یک دادستان پیشین و حقوقدان است و در میان کارگران و کشاورزان منطقه هوادار 

بسیار دارد.

حمله دومین نونز نماینده جمهوریخواه

به چالش کشیدن بانک ها توسط ماکسین واترز نماینده دموکرات

 آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

اتهام حمله و کشتن  به بی خانمان ها

http://08global.net/
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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 نوامبر۲۰۱۸
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

141

درکانون خبر:

عارف سرایی یک بار دیگر حماسه افرید

عارف سرایی فعال سیاسی و هوادار فروپاشی و براندازی جمهوری اسامی ایران، 
مقیم ژاپن اســت. او در چند روز گذشــته در فیس بوک خود چندین بار به همه 
توصیه کرده بود که بازی کاشــیما ) تیم منتخب ژاپن( و پرســپولیس را در بازی 
نهایی فینال)رفت( را که در توکیو انجام می شد ، از ابتدا تا به آخر تماشا کنند. او 
در نیمه بازی به یک باره با پوشــش پرچم شیر و خورشید نشان وارد زمین بازی 

شد و همه را مبهوت و شگفت زده کرد. نقش روی تی شرت او عکس عبدالفتاح 
سلطانی وکیل و کنشــگر سیاسی است که به دلیل فعالیت های حقوق بشری در 
زندان استبداد مذهبی ایران است. در ماه مارچ ۲۰۱۸ عارف سرایی برای شرکت در 
دو مارتن لس آنجلس به این شــهر آمد و خبرگزاری ایرانشهر حضور او را اطاع 

رسانی 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

