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ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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پخش زنده زبان فارسی مسابقات جام ملتهای آسیا
در امریکا و کانادا

گزارش  AFCدرباره
قهرمانیهای ایران در جام
ملتهای آسیا
روزبه چشمی  :تمام فکر ما
قهرمانی در جام ملتهاست
با موفقیت در جام ملتها،
جواب این بی احترامی را
میدهیم
عارف سرایی در ماراتن
تل آویو
نتیجه انتخابات میان دورهای
 6نوامبر
دستگیری واکین آرامبوال
نماینده مجلس ایالتی کالیفرنیا
ویروس  E-Coliدر سانتاماریا
کالیفرنیا

خبرگزاری ایرانشــهر :بر اســاس نامه ای که از ســوی
کنفدراسیون فوتبال آسیا به موسسه پرژن امریکا رادیو که
موسسه ای است که در کالیفرنیا به ثبت رسیده است و یک
نسخه آن در اختیار ایرانشهر قرار گرفته است  ،این موسسه
اجازه انحصاری برای پخش مسابقات تیم ملی ایران به زبان
فارسی را از کنفدراسیون فوتبال آسیا کسب کرده است.
در این راستا این موسسه طبق قراردادی اجازه پخش زنده

تلویزیونی این مسابقات را به تلویزیون پارس که استودیوی
آن در کانتی لس انجلس قرار دارد و هم چنین پخش زنده
رادیویی آن را به رادیوی  ITNکه اســتودیو این فرستنده
رادیویــی نیز در کانتی لس آنجلس قرار دارد واگذار کرده
اســت  .بهروز افراخان چهره با سابقه ورزشی همراه با
گروه زبده ای از کارشناسان فوتبال این مسابقات را گزارش
خواهد کرد.
ادامه مطلب در صفحه ۲

ورزشگاه آزادی(آریامهر)
پرتماشاگرترین فینال مسابقات جام ملت های آسیا
خاطرهبازی  AFCبا آخرین قهرمانی تیم ملی

صفحه رسمی توییتر جام ملتهای آسیا با اشاره به
فینال سال  ،۱۹۷۶آن دیدار را پرتماشاگرترین دیدار
تاریخ این مسابقات اعالم کرد.
صفحه رسمی این مســابقات در توییتر اشارهای به
فینال ســال  ۱۹۷۶که با قهرمانی ایــران همراه بود
داشته است.
در ایــن پیام توییتری در توضیحــی راجع به فینال
آن مسابقات گفته اســت ۱۰۰ :هزار نفر ،بیشترین
تعداد تماشــگر در تاریخ جام ملتهای آسیا زمانی
بود که دو تیم ایران و کویت در فینال سال  ۱۹۷۶در
ورزشگاه آزادی (آریامهر) برابر هم قرار گرفتند که
ایران توانست با برتری یک بر صفر سومین قهرمانی
خود را در این رقابتها جشن بگیرد.

روز شمار
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 1

بر اساس آخرین خبرها ،اندی هنرمند محبوب نیز با تیم گزارشگران همکاری نزدیک
خواهد داشــت .هم چنین دکتر جعفر شجره که از چهره های فوتبال دوست جنوب
کالیفرنیا است همراه با  HealthMedia.tvپشتیبان اصلی این مسابقات خواهد بود.
نخستین مســابقه تیم ملی ایران با تیم ملی یمن روز دوشنبه  ۸بامداد به وقت لس
انجلس و به تاریخ  7ژانویه خواهد بود.
به گزارش سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا این بازیها از  ۵ژانویه  ۲۰۱۹برابر
با  15دیماه  ۱۳۹۷با برگزاری دیدار امارات و بحرین در شهر ابوظبی آغاز خواهد
شــد و تا اول فوریه  ۲۰۱۹برابر با  12بهمنماه ۱۳۹۷و برگزاری دیدار فینال ادامه
خواهد داشت.

ایــران در جام ملتهای آســیا در گروه  Dبا تیمهای عــراق ،ویتنام و یمن
همگروه است.
برنامههای دیدارهای ایران در جام ملتهای آســیا در مرحله گروهی  Dبه شرح
زیر است:
ایران  -یمن ،دوشنبه 7ژانویه 2019ساعت 8بامداد به وقت غرب آمریکا( 17دیماه)1397
ایران  -ویتنام ،شنبه 12ژانویه 2019ساعت 3بامداد به وقت غرب آمریکا ( 22دیماه)1397
ایران-عراق،چهارشنبه16ژانویه2019ساعت8بامدادبهوقتغربآمریکا( 25دیماه)1397

نتیجه انتخابات میان دورهای  6نوامبر
به طور رسمی در اختیار همگان قرار گرفت
چو یلدا می رسد فردا خجسته ست
همه مـرد و زن دهــقان ایـــــران
چه گرم و دلپذیر شب می کنند روز
ازین پس نام یلدا بر لبانســــــت
شــب ِ پایان ِ پاییزســــــت یلدا
گـــرامی دان که فر ِ ایزد مـــــهر

نفیر اهــرمن امشــب بریده ست
به روز و بار نو امید بســـته ست
که آن را ایــزد مـهر آفریده سـت
که ایران قدیـم آنرا ستوده ســـت
پـس ِ تاریک چه آفتابی برونسـت
ره روشن ز تاریکی گشوده سـت

الکس پدیا ،دبیر کل نظارت بر انتخابات در کالیفرنیا امروز به طور رسمی نتیجه
انتخابات میان دورهای  6نوامبر 2018را تایید نموده و آن را با انتشــار یک فیلم
ویدئویی در اختیار همگان قرار داد.
نکتــه قابل توجه در این انتخابات ،رکورد افزایش مشــارکت در انتخابات میان
دورهای است که همواره کمتر از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
در این انتخابات  64/5درصد بــه فرماندار رای دادهاند که پس از رکورد 69/7

درصدی انتخابات  2نوامبر  ،1982در باالترین رکورد قرار گرفته است.
لوس آنجلس کانتی با رکورد  57درصدی مشــارکت رای دهندگان در بین 41
کانتی کالیفرنیا ،افزایش  26درصدی نســبت به انتخابات  2014داشته است و از
ســوی دیگر ارنج کانتی که همواره محل انتخاب نمایندگان جمهوریخواه بوده
است با مشارکت  71درصدی رای دهندگان ،به ویژه در  4حوزه دست نیافتنی،
همه کرسیهای خود را به دموکراتها اختصاص داده است.

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 147آدینه  21دسامبر 2018

3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 147 - DECEMBER,21 , 2018

در کانون خبر:

دستگیری واکین آرامبوال نماینده مجلس ایالتی کالیفرنیا

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

واکین آرامبوال  ،نماینده مجلس ایالتی کالیفرنیا به سبب
تنبیه بدنی دختر  7سالهاش از سوی پلیس فرزنو دستگیر
و پس از تشکیل برونده آزاد شد.
گر چه ضربه زدن به باسن کودکان در  50ایالت آمریکا
آزاد اســت ،لیکن اگر ضربه شدید باشد به عنوان تنبیه
خشونت بار میتواند کودک آزاری تلقی شود ،که جرم

اســت .واکین آرامبوال ،پس از آن که موضوع را دختر
 7سالهاش به آموزگار گفته بود ،بنابر گزارش آموزگار
دستگیر شده بود .الیزابت آرامبوال ،همسر این نماینده
مجلس گفته است که :شب خسته کننده و سختی داشتیم
و دخترم هم بسیار عصبانی بود ،از این روی همسرم او
را تنبیه کرد و او عصبانی به مدرسه رفته و به آموزگار

خود گزارش داده است .پلیس فرزنو اعالم کرده است
که هیچگونه آثار آسیب بدنی بر روی بدن کودک دیده
نشــده  ،لیکن این پرونده به اداره حمایت از کودکان و
دادستان کل کالیفرنیا فرستاده شده است .گفتنی است که
اگر این جرم ثابت شود ،نماینده مجلس که خود پزشک
نیز هست ،ممکن است یکسال زندانی شود.

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

714-418-7146

ویروس  E-Coliدر سانتاماریا کالیفرنیا

شرکت کشت و توزیع کاهو و گل کلم به نام Adam
 Brothers Farmingدر ســانتاماریا کالیفرنیــا با
مشکوک بودن به آلودگی به ویروس  ،E-Coliتمامی
محصوالت خود را شــامل کاهوی برگ سبز ،کاهوی

برگ قرمز و کلم و گل کلمهای تولید شده از  27تا  30قرار دارد ،کانتیهای سانتاباربارا ،سن بنیتو و مانرهی هنوز
در لیســت ممنوعه کاهوها قرار دارند و  3کانتی دیگر
نوامبر را بازخوانی نمود.
با این اعالم ( FDAاداره فدرال نظارت بر دارو و مواد ونچورا ،سن لوئیز اوبیسپو و سانتاکروز از لیست تولید
خوراکی) بر اساس این که این مزرعه در کانتی سانتاباربارا کاهوهای مشکوک به  E-coliحذف شدند.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا :

گزارش  AFCدرباره قهرمانیهای ایران در جام ملتهای آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به تاریخسازی
ایران در جام ملتهای آســیا با کسب سه قهرمانی
اشاره کرد.
به گزارشایســنا ،سایت  AFCدر یک گزارش به
تاریخ جام ملتهای آسیا اشاره کرد .در این گزارش
درباره نتایج تیمملی ایران آمده است :تیمملی ایران
در ســه دوره نخســت جام ملتهای آسیا حضور
نداشــت .با این حال این تیم توانســت در نخستین
حضور  ،مدال نقره بازیهای آســیایی را در دهلی
کسب کند.
این موفقیت در نهایت بــا حضور تیمملی در جام
ملتهای آســیا  ۱۹۶۸همراه شــد .با افزایش تعداد
تیمهای حاضر در مرحله نهایی از چهار به پنج تیم،
ایران بــه همراه میانمار ،هنگ کنــگ ،چین تایپه و
اسرائیل به این بازیها صعود کردند.
موفقیت ایران در این رقابتها با پیروزی  ۲بر صفر
مقابل هنگ کنگ آغاز شــد .هر دو گل ایران در ۲۰
دقیقه پایانی به ثمر رســید .سپس تیم محمود بیاتی
ســه پیروزی دیگر به دست آورد تا نخستین عنوان
خود را با یک رکورد فوقالعاد ه یعنی چهار پیروزی
از چهار بازی به ثبت برساند.

شــد که از چهار دوره گذشته سه عنوان را به خود
اختصاص داده بودند.
علی جباری گل نخســت بازی را به ثمر رساند اما
پارک لــی چون گلزنی کرد تا بــازی در وقتهای
اضافه دنبال شود .در وقت اضافه دوم ،حسین کالنی
توانســت برای ایران گلزنی کند تا جام قهرمانی به
«تیمملی» برسد.
چهار ســال بعد ،ایران دوباره قدرتمند ظاهر شــد.
شش تیم به مرحله نهایی جام ملتها صعود کردند
و در تهران به رقابــت پرداختند .تیمملی دوباره به
راحتــی به نیمه نهایی صعود کــرد .این تیم این بار
عراق و یمن را پشــت سر گذاشت .کویت در گروه
 Aصدرنشین شد و چین در رتبه دوم قرار گرفت.
ایران در وقتهای اضافه چینیها را شکســت داد و
کویت توانست عراق را پشت سر بگذارد تا شانس
قهرمانی را در نخســتین دوره حضــورش در جام
چهار سال بعد دوباره ایران درخشید .این بازیها با ملتهای آسیا داشته باشد.
حضور شــش تیم برگزار شد و ایران در گروه خود یک جدال بــه یاد ماندنی در میان  ۱۰۰هزار هوادار
باالتر از تایلند و عراق ایستاد .از طرفی کره جنوبی
در صدر جــدول گروهی قرار گرفــت که کامبوج
و کویت نیز در آن حضور داشــتند .ســپس ایران با
پیروزی  ۲بر یک مقابل کامبوج به فینال صعود کرد.
در مقابل ،کره توانســت تایلند را در ضربات پنالتی
شکســت دهد .دیدار نهایی بیــن دو تیمی برگزار

در ورزشــگاه آزادی بین دو تیم ایران و کویت دیده
شــد .تیمملی ایران توانست در این شرایط ،سومین
قهرمانیاش را در جام ملتها کسب کند.
علی پروین که تک گل این بازی را به ثمر رســاند
گفت« :کویت خیلی قوی بود و توانســت با قدرت
ت کند .بازی
خود به فینال برســد و با ایــران رقاب 
فوقالعــاده بود .در محوطــه جریمه کویت یکی از
بازیکنان این تیم اشــتباه کرد و بــه لطف خدا من
توانستم به توپ ضربه بزنم و دروازه حریف را باز کنم».

کتابهای عباس توفیق
بر روی وب سایت
شرکت کتاب
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ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا :

روزبه چشمی  :تمام فکر ما قهرمانی در جام ملتهاست
بازیکــن تیم ملی فوتبــال ایران میگویــد با همه
ســختیهایی که این تیم داشــته تمام فکر بازیکنان
معطوف به قهرمانی در جام ملتهاست.

روزبه چشــمی ،بازیکن تیم ملی فوتبال ایران صبح
دوشنبه  ۱۷دسامبر  ۲۰۱۸و پیش از سفر تیم ملی به

قطــر اظهار کرد :از اولین روزی که اردوهای بعد از
جام جهانی آغاز شــد ،برنامه ما این بود که قهرمان

جام ملتها شــویم .به هر حال هر مشکل و سختی

هم بوده دیگر تمام شــده اســت و این اردوی آخر
ماســت .تمام تمرکز بازیکنان و کادر فنی این است
که بتوانیم بعد از مدتها قهرمان جام ملتها شویم.

تمام فکر ما همین اســت .فقط به دعای خیر مردم
نیاز داریم .انشــاءهلل مردم و رسانهها از ما حمایت

کنند.بایــد یادآوری کرد که که ایــران پس از  ۳بار نتوانسته است قهرمان این مسابقات بشود.

قهرمانی در مسابقات جام ملتهای آسیا به سال ۱۹۷۶

با موفقیت در جام ملتها ،جواب این بی احترامی را میدهیم
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از بی احترامی کاپیتان تیم ملی درباره شرایط تیم ملی در جام ملت

مسئوالن به این تیم در آســتانه جام ملتهای آسیا ها گفت :تیم ما آنقدر مســتعد اســت که همه چیز
گفت :واقعا از این زشتتر نمیشد.

مسعود شــجاعی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال

برای نتیجه گرفتن و موفقیت آماده اســت .فقط کم
لطفی مســئوالن اســت که به آن توجهی نداریم و

ایــران به تاریخ  ۲۶آذر  ۱۷(۱۳۹۷دســامبر  )۲۰۱۸وقتی هم نیست که به آن بپردازیم.

اظهار داشت به قطر می رویم تا تمریناتمان را شروع شــجاعی در خصوص انتظار باالی مردم از تیم ملی

کنیم .هــر کاری که باید می کردیــم انجام دادیم .گفت :انتظارات هم کارمان را سخت می کند و هم

این اواخر نمی شــود کار خاصــی کرد .باید از نظر انگیزه بازیکنان بیشــتر می شود تا کار مهمی انجام
ذهنی آماده باشــیم تا تورنمنت سخت را پشت سر بدهیــم .برای بار آخر می گویم از مســئوالن ناامید

بگذاریم.

وی در خصوص غیبت مســئوالن دولت جمهوری

هســتیم و امیدمان به مردم ،پیشکسوتان و بازیکنان
قدیمی اســت .امیدوارم هرکســی با هر نظری که

اســامی ایران پیش از سفر تیم ملی فوتبال ایران به هست و با هر عقیده ای که دارد ،کنار تیم ملی باشد.

قطر تاکید کرد :حرفی برای گفتن نیســت .اولین بار البته باید توجه داشــت مســئوالن دولت جمهوری
اســت این اتفاق می افتد .آنقدر که حرف زدیم به

اسالمی ایران پیرو خط مشی رهبر کبیرشان خمینی

کســی هم بر نخورد .از این زشت تر نمی شود .می بوده و هســتند که برای ملیت اهمیتی قائل نبوده و

رویم برای مردم تالش می کنیم و نتیجه ای بگیریم نیستند .در ادبیاتشان امت را به جای ملت نشاندند و
تا جواب بی احترامی که به ما شــد را بدهیم .آنقدر

حرف زده ایم لوث شده است.

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

اسالم را به جای ایران.
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حبس ابد برای مکانیک پیشین ارتش آمریکا
در دادگاه عالی ارنج کانتی در شــهر ســانتا آنا ،امروز
قاضی دادگاه ،مرد  23ســالهای به نام جاشــوا آکاستا
را که مکانیک پیشــین ارتش آمریکاست به جرم قتل
کریستوفر یوست  34ساله و همسرش جنیفر گودویل
یوست  39ساله دوست  28ساله آنها ،آرتور بیل بوچر
در  24سپتامبر  2016در منزل مسکونیشان ،به جبس
ابد بدون بخشــودگی محکوم کرد .از سوی دیگر فرد
دیگری به نام فرانک فلیکس  27ساله به سبب همکاری

و مشــارکت در قتل با در اختیار قرار دادن اســلحه و
اتوموبیل ،در دادگاه دیگری مورد محاکمه قرار میگیرد
جاشــوا آکاستا گفته بود که این کشتار را به خاطر این
انجام داده که دختر  17ســاله این زن و شوهر کاتلین
گودویل یوســت که گویا دوست دختر جاشوا بوده،
به او گفته اســت که ناپدریاش ،کریستوفر از  7تا 15
سالگی او را هر هفته مورد آزار جنسی قرار داده است.

رید اوکانر قاضی فدرال ،بیمه اوباما را بر خالف قانون اساسی خواند

پــس از آن که قاضی فدرال رید اوکانر ،در تگزاس بیمه

درمانی همگانی را که بیمه اوباما خوانده میشود ،بر خالف
قانون اساســی خوانده و آن را غیــر اجرایی اعالم کرد.

حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا آماده رهبری ائتالفی برای
استیناف رای قاضی رید اوکانر میشود و ان را به دادگاه

باالتر خواهد برد.

گر چه ایالــت کالیفرنیا پس از تصویــب بیمه درمانی
همگانی ،در یک طرح آمیخته با  Medicalبه گسترش
بیمه همگانــی ارزان قیمت را زیر نــام Covered
 Californiaدر دوران فرمانــداری جری براون آغاز

کرد لیکن همواره در راستای نگهداشتن بیمه اوباما تالش
کرده است.

نباید فراموش کرد که شکست بســیاری از نمایندگان
جمهوریخواه در کالیفرنیا در انتخابات میان دورهای نوامبر

 ،2018ناشی از همگامی آنان با شعارهای ضد بیمه درمانی ناگفته نماند که  Covered Californiaاعالم کرده

اوباما از سوی پرزیدنت ترامپ بوده است.

که ثبت نام برای بیمه را تا پایان هفته تمدید کرده است.

برنامه جشن و گردآوری مالی گوین نیوسام ،فرماندار انتخابی کالیفرنیا
گوین نیوســام ،فرماندار انتخابی برای ســال 2019
کالیفرنیا ،برنامه جشن و گردآوری مالی خود را برای
روز پیش از ادای سوگند اعالم نمود.
گوین نیوســام کــه روز  7ژانویه ســاعت  11بامداد
در ساکرامنتو ســوگند یاد خواهد کرد ،روز  6ژانویه
برنامه ناهار با حلقه رهبری و دوستان و سپس جشن
خانوادگی را در موزه خط آهن کالیفرنیا در ساکرامنتو
برگزار خواهد کرد و سپس در شامگاه برنامه گرداوری
مالــی برای یاری رســاندن به آســیب دیدگان آتش
ســوزیهای کالیفرنیا برقرار خواهد شــد که هزینه
حضور در این برنامه گردآوری مالی از  25هزار دالر تا
 200000دالر در نظر گرفته شده است .مراسم سوگند
گوین نیوســام را یک بنیاد غیرانتفاعی برگزار میکند
و هزینههای پرداخت شــده از سوی یاری دهندگان،
معافیت مالیاتی خواهد داشت.

Iranian Information
Center
08Global.net
(818)9-08 08 08

تحقیق برای تصاویر توهینآمیز
اداره پلیس تحقیق در مورد کارکنان بخش پاکسازی
مناطق آســیب دیده  Camp Fireرا که تصاویر
توهینآمیز و تحقیر کننــدهای را در فضای مجازی
منتشر کردهاند ،آغاز نمود.
برای نمونه دو نفر از این کارکنان در فیلمی که منتشر
کردهاند ،تظاهر کردهاند که در حال رانندگی در منطقه
هستند و دوربین آنها گربه سوختهای را نشان میدهد
که از دهان او یک بطری شیشهای بیرون زده است و
یا با نشان دادن یک وسیله ورزشی نیم سوخته ،شروع
به گفتن عبارتها و شوخیهای بد و توهین آمیز در
مــورد مادر صاحب خانهای میکنند ،که تصویر این
وسیله ورزشی در آن دیده میشود.
از آنجایی که کارکنان شماری از سازمانها و شرکتها
در آن جا مشــغول بودهاند ،پلیس در صدد شناسایی
این افراد و تصمیمگیری در مورد آنان است.

کوههایسییرانوادادرکالیفرنیادرصدتودههایبرفخودراازدستخواهندداد
آخرین مطالعه زمین شناســی و محیط زیست نشان
میدهد که کوههای سییرا نوادا در کالیفرنیا به مرور
زمان  79درصــد تودههای برف خود را از دســت
خواهند داد و نخواهد توانســت با آب شدن برفها،
آب آشــامیدنی در فصل بهار ،روانه انبارههای ذخیره
آب بنماید.
این مطالعه که از سوی اندرو جونز در البراتوار ملی
دانشــگاه برکلی انجام شــده و در نشریه پژوهشی
 Geophysicalمنتشر شده است ،نشان میدهد
که در  20تا  40سال آینده 54 ،درصد و در  60تا 80
سال آینده  79درصد از تودههای انباشت برف در این
کوهستانها کاسته خواهد شد .این کوهستان و بخش
برفگیر آن در شمال کالیفرنیا قرار دارد.

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331
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پرونده یک میلیون دالری برای
جراح پالستیک
زنی به نام وندی نکت که در استودیوسیتی زندگی میکند پس از دستیابی به توافق
یک میلیون دالری با دکتر مکس له فیلد جراح پالستیک ،از ایالت کالیفرنیا خواست
تا پرونده او را دنبال کند.
این زن که از جراح پالستیک خود برای به کارگیری ابزاری تایید نشده در جراحی
برای سینههای خود در سال  2016شکایت کرده و آن را با یک میلیون دالر خسارت
در دادگاه مدنی به پایان برده اســت میگوید این جراح  ،از یک سو از اینکه از این
ابزار اســتفاده کرده و از ســوی دیگر  ،از این که رکوردهای پرونده او را دستکاری
کرده است به عنوان یک مجرم باید از سوی ایالت کالیفرنیا مورد پیگرد قرار گیرد
تا در مورد دیگران چنین اشتباه و سهل انگاری عمدی روی ندهد و سپس پرونده
دستکاری نشود.

کاهش شمار بیخانمانها در
خیابانهای لوسآنجلس و سن دیه گو
آخرین گزارش دولت فدرال در مورد شمار بیخانمانها در آمریکا ،از کاهش شمار گزارش حضور  552800نفر بیخانمان را در کل آمریکا گزارش کرده اســت و از
کسانی که در خیابانهای لوس آنجلس و سن دیه گو میخوابند حکایت میکند که سوی دیگر ایالتهای کالیفرنیا ،ارگان و واشنگتن ،افزایش شمار بیخانمانها را ثبت
کرده است که نشان از مشکالت اقتصادی و گران بودن مسکن نیز دارد.
میتواند ناشی از تالش مسئوالن این شهرها در مبارزه با مشکل بیخانمانی باشد.
بر اساس این گزارش از کاهش شمار بیخانمانها در سال به میزان  3درصد در این در این گزارش در کنار مشکل بیخانمانی به طور مطلق به مسائل حاشیه آن در مورد
 2شهر یاد میشود در حالی که همین شهرها در سال پیش از آن ،با افزایش روبرو قتل ،بیماریها و شیوع بیماریها نیز اشاره شده است.
بوده اســت .در کل آمریکا افزایش شمار بی خانمان ها  194000نفر بوده و همین

درخواست آستین بائنتر برای
پایان دادن به اعتصابها
آســتین بائنتر ،رئیــس اداره آموزش پس از آنکه کمیته بررســی و تحقیق نظر و
گزارش خود را اعالم نمود ،از آموزگاران و اتحادیه آموزگاران درخواســت نمود
که به اختالف بر سر میزان افزایش حقوق را پایان دهند و دست به اعتصاب نزنند.
کمیته تحقیق و بررســی  3نفره که یکی از نمایندگان اتحادیه کارکنان نیز در آن
بوده است پیشنهاد اداره آموزش را مبنی بر  3درصد افزایش حقوق از اول جوالی
 2017و  3درصد افزایش از اول جوالی  2018را مورد تایید قرار داده است.
آموزگاران تقاضای  6/5درصد افزایش از اول جوالی  2016را داشــتند .از سوی
دیگر کمیته پیشــنهاد  1تا  3درصد افزایش حقوق مبتنــی بر بزرگ بودن برخی
کالسها را نیز افزوده است.

ضبط  129پاند مواد مخدر در
منطقه سن دیه گو و مکزیک
ماموران مرزی و گمرک آمریکا در منطقه ســن دیه گو و مکزیک از ضبط 129
پاند مواد مخدر به ارزش  1/4میلیون دالر و دستگیری  2نفر خبر دادند.
ســاعاتی پس از نیمه شب یکشنبه ،ماموران مرزی یک هواپیمای کوچک را که

در منطقــه  El Centroدر نزدیک مرز با چراغ خاموش در پرواز میبینند که
پــس فرود آمدن ،در منطقهای نزدیک مرز ،دوبــاره به پرواز درآمده و منطقه را
ترک کرده است.
با جســتجوی ماموران در منطقه فرود و پرواز هواپیما در امپریال کانتی ،میزانی
از بستههای مواد مخدر را در درون یک جعبه فلزی قفس مانند و یک دوچرخه
مییابند.
ماموران  60بسته مواد مخدر را که با چسبهای نقرهای بسیار محکم بسته بندی
شــده بوده مییابند که دارای پودر سفید رنگی بوده که در آزمایش متا آنفتامین
گزارش میشود.

کتابهای خانم دکتر پرند علوی
در نمایشگاه کتاب شرکت کتاب
یکشنبه  20ژانویه 2019

فروش در
شــرکت کتــاب

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

(310) 477-7477

ketab.net

12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331

Suite H
Pacoima CA 91331
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 21دسامبر تا  27دسامبر ( 30آذر تا  6دی)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

مركزى ايران حمله كردند و دست به عمليات
 1351خورشيدى ( 1971ميالدى)
آدینه 30آذر  21 /دسامبر
ربابهنجفىزاده،نخستينزندادستان،درشهر تروريستىوجاسوسىزدند
 1305خورشيدى ( 1926ميالدى)
ميانهبهكارمشغولشد
 1332خورشيدى ( 1953ميالدى)
زادروزعلىجوان،فيزيكدانومخترعايرانى
پايان محاكمه دكتر محمد مصدق در دادگاه  1354خورشيدى ( 1975ميالدى)
نظامىومحكوميتاوبهسهسالحبستأديبى آزادى وزيران اوپك و جمشيد آموزگار پس  1317خورشيدى ( 1938ميالدى)
از  48ساعت  -كارلوس ،تروريست معروف كه زادروز بهرام بيضايى ،نويسنده فيلمنامه و
 1340خورشيدى ( 1961ميالدى)
بعدهادرفرانسهبهزندانافتاد،رهبرگروگانگيرها
ساختمانمركزاتمىدانشگاهتهرانآغازشد
بود
 1353خورشيدى ( 1974ميالدى)
ديدار رسمى ژاك شيراك نخست وزير فرانسه  1357خورشيدى ( 1978ميالدى)
قيمت طال در بازار تهران و ساير شهرها به سه
ازتهران
برابرنرخدولتىرسيد
 1354خورشيدى ( 1975ميالدى)
 6تروريست در وين به اجالس وزيران اوپك
حملهكردندوجمشيدآموزگاروزيركشورايران یکشنبه 2دی  23 /دسامبر
و شيخ احمد زكى يمانى وزير نفت عربستان
 1329خورشيدى ( 1950ميالدى)
كارگردانسينماوتئاتر
سعودىرابهگروگانگرفتند
آزادیدکترحسينفاطمیمديرروزنامه«باختر كتابپژوهشىهزارافسانازآثاربهرامبيضايى
 1372خورشيدى ( 1993ميالدى)
امروز « از زندان
درشركتكتابموجوداست
درگذشتدكترحسينكريميان-مؤلف
 1318خورشيدى ( 1939ميالدى)
 1348خورشيدى ( 1969ميالدى)
زادروزسيروسطاهبازنويسندهوروزنامهنگار درگذشتابراهيممنصورى-موسيقيدان
 1351خورشيدى ( 1972ميالدى)
دوشنبه 3دی  24 /دسامبر
مجدالدين ميرفخرايى (گلچين گيالنى) در 61
سالگى پس از 40سال اقامت در لندن درگذشت
 1294خورشيدى ( 1915ميالدى)
 1355خورشيدى ( 1976ميالدى)
تشكيل سى و يكمين كابينه ايران به رياست ديدارذوالفقارعلىبوتوازتهران
عبدالحسينفرمانفرما
 1357خورشيدى ( 1978ميالدى)
 1300خورشيدى ( 1921ميالدى)
درگذشت كامران نجات اللهى استاد دانشگاه
زاد روز عباس سحاب جغرافيدان و نقشه نگار تهران در حمله مأموران حكومت نظامى براى
 1393خورشیدی ( 2014میالدی
درگذشتمرتضیاحمدیهنرمندپیشکسوت (كارتوگراف) ،بنيانگذار دانش نقشه نگارى به شكستناعتصاباستاداندانشگاه
سینما ،تاتر ،تلویزیون و رادیو در سن 90سالگی شيوه نوين در ايران.
 1373خورشيدى ( 1994ميالدى)
به دلیل مشکالت ریوی در تهران .وی متولد  1304خورشيدى ( 1925ميالدى)
درگذشت حسين سرشار ،موسيقيدان
 10آبان  1303در جنوب تهران بود .وی کار در زادروزمحمدابراهيمباستانىپاريزى،نويسنده (هنرآموخته ى كنسرواتوار ميالن) ،و خواننده
رادیو و تلویزیون را در سال  1323آغاز کرد .از ومحقق
ى اپرا
کارهایمعروفقبلازانقالبمیتوانبهسلطان آثار استاد باستانى پاريزى در شركت كتاب  1382خورشيدى ( 2003ميالدى)
صاحبقران و هفت شهر عشق اشاره کرد و یکی موجودند.
وقوع زلزله در شهر بم استان كرمان – ويرانى
ازبهیادماندنیتریننقشآفرینیهایویپساز  1311خورشيدى ( 1932خورشيدى)
ارگتاريخىبم
انقالب میتوان به بازی در سریال آرایشگاه زیبا بركنارى و بازداشت عبدالحسين تيمورتاش  1382خورشيدى ( 2003ميالدى)
وزيرمقتدردربارپهلوى
ايرجبسطامىخوانندهىموسيقىسنتىايران
اشارهکرد.
 1337خورشيدى ( 1958ميالدى)
به علت وقوع زلزله در شهر بم كرمان درگذشت.
به مناسبت هزار و صدمين سال تولد رودكى آثار صوتى زنده ياد ايرج بسطامى در شركت
شنبه 1دی  22 /دسامبر
مراسمباشكوهىبرپاشد
كتابموجودند
دومين ايستگاه تلويزيونى تهران توسط
 1301خورشيدى ( 1922ميالدى )
پنجشنبه 6دی  27 /دسامبر
انتشلر اولين شماره روزنامه «کوشش» به مستشارانآمريكايىشروعبكاركرد
 1340خورشيدى ( 1961ميالدى)
مديريتشکراهللخانصفوي
درگذشت سيدمحمدصادق طباطبايى  -از  1325خورشيدى ( 1946ميالدى)
 1308خورشيدى ( 1929ميالدى)
رجالوشخصيتهاىصدرمشروطيت
زادروز رضا رويگرى ،بازيگر تآتر ،سينما،
زادروزمحمدنورى،هنرمندآواز
تلويزيونايرانى
سه شنبه 4دی  25دسامبر
 1343خورشيدى ( 1964ميالدى)
گشايش مراسم يكهزار و صدمين سال تولد
 1306خورشيدى ( 1927ميالدى)
محمدبن زكرياى رازى پزشك و فيلسوف در
زادروز داريوش رفيعى هنرمند آوازه خوان  -در
تاالرابنسيناىدانشگاهتهران
شهرستانبم
 1352خورشيدى ( 1973ميالدى)
 1310خورشيدى ( 1931ميالدى)
تصويبقانونترجمهوتكثيركتبونشرياتو
زادروزاحمدمحمود،قصهنويس
آثار صوتى در مجلس شوراى ملى ايران
 1357خورشيدى ( 1978ميالدى)
اعراض دكتر غالمحسين صديقى از قبول  1375خورشيدى ( 1996ميالدى)
1341خورشيدى ( 1962ميالدى)
درگذشت بهرام رى پور -نويسنده ،مترجم و
زاد روز اردشیر حسین پور دانشمند اتمی ایران نخستوزيرى
كارگردانسينما
( مقتول توسط عوامل رژیم جمهوری اسالمی
چهارشنبه 5دی  26 /دسامبر
ایران به تاریخ 25دی ماه 1385خورشیدی)
 1345خورشيدى ( 1966ميالدى)
 1293خورشيدى ( 1914ميالدى)
زادروزفريباكوثرىبازيگرزنايرانى
سپاهيان آلمان و ترك به مناطق جنوبى و

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول  -شــرکت ملی نفت جمهوری اسالمی در واکنش به گزارشهایی
درباره خروج شرکت ملی نفت روسیه ،روسنفت ،از مشارکت در پروژههایی
در ایران ،اعالم کرد که این شرکت از اول قراردادی با ایران امضا نکرده بود.
اصن از اول پروژه ای نبوده که بخواد قراردادی هم بســته بشه! همش توهم
بوده! اصن جمهوری اســامی تحریم نشده! اصن قبال توتال و اینا هم نبودن
تو ایران که بخوان خارج بشن! همونطور که هرهفته دارم میگم ،اصن چین و
روسیه تحت تاثیر تحریم و تهدید آمریکا نیستن و زیرپای جمهوری اسالمی
رو خالی نمیکنن! اصن همه ما خریم و این نظام دروغگو راســت میگه :همه
چی آرومه ،من چقدر خوشحالم!
خبر دوم  -وزیر اطالعات در ســخنانی در مجلس شــورای اسالمی درباره
اتحاد جریانهای اپوزیسیون جمهوری اسالمی هشدار داد و گفت :در سطح
دنیا در یکی دو ســال اخیر بیش از  ۶۴همایش ،نشســت و هماندیشی بین
جریانهای مختلف قومی و ضدانقالبی برگزار شــده است که چگونه صف
مبارزه خودشان با جمهوری اسالمی را یکی کند.
خــب اینکه همــه علیه این نظام دارن متحد میشــن خیلی خبــر بدیه برای
جمهوری اســامی ولی اینکه در ســطح دنیا بقول آقای وزیر کلی همایش و
اینا برگزار شده و میشــه یعنی اینکه داداش دارین تنها میمونین و همه واسه
دادن ترتیبتون دارن به صف میشن .خیلی مراقب خودتون باشین .از ما گفتن!
خبر سوم  -رهبر جمهوری اسالمی گفت :اگر ما عقل داشته باشیم ،باید دنبال
ریاست ،چه اجرائی ،چه تقنینی ندویم .میبینید برای نمایندگی مجلس بعضی
خودشان را می کشند؟ اگر راه پیدا نکنند یا مث ً
ال صالحیتش را تأیید نکنند یا
رأی نیاورد ،خودش را به آب و آتش می زند که چرا نشــد؟ مگر اینکه واقع ًا
واجب باشد برای انسان ،آنجا الزم است!
اگر ما عقل داشــته باشیمو خوب اومدی! خوبه خود آغا هم معترفه که عقل
درست و حسابی ندارن .خودش که کال فالن خله چون نه تنها دنبال ریاست

دوییــده بلکه رهبری مادام العمر هم داره با چنگ و دندون نیگه میداره که عمق
بی عقلی محسوب میشه البته از دید خودشون .واسه اونایی هم که با ریختشون
حال نمیکنه میگه باس اگه رد صالحیت شــدن مثه بچه آدم بگن چشــم و برن
پی کارشون!
خبر چهارم  -در پی بازداشــت بیش از  ۴۰تــن از کارگران معترض گروه ملی
فوالد اهواز طی چند روز گذشــته ،محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی جمهوری اســامی اعالم کرد :پیگیر آزادی کارگران بازداشــتی فوالد
اهواز هستم!
حــاال این آقای وزیر چجوری پیگیر آزادی این بچه هاســت ،خدا میدونه ولی
امیدواریم مثه پیگیری های رییس ســازمان حفاظت از محیط زیست تو پرونده
اتهام جاسوسی بچه های محیط زیستی نباشه که اونوقت کارگرای زحمتکشمون
هم میشن مفسد فی االرض و دیگه خدا میدونه چه بالیی سرشون بیاد! پس لطفا
شما پیگیری نفرمایید وزیرجون!
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 - 4از مشتقات شیر  -نام11فرعون مصر  -برجستگی ته کفش
افقی:
 - 1آنجا را افالطون در ســال  ۳۸۷پیش از میالد در آتن تأســیس کرد -باوقار و  - 5شهری در استان زنجان  -سری
 - 6برابر  -جمع وزن  -از شعرای شیرازی سده دهم
متین -دمای غیر طبیعی بدن
 - 7این پادشاه نیز از خاندان هخامنشی و پسر اردشیر درازدست است  -پوسته
 - 2بَرنوشته  -پیش غذا  -دستورها
گندم یا برنج که سرشار از ویتامین «ب» میباشد  -آحاد در ریاضی
 - 3گوهر یکتا و بیمانند  -از ماههای سال میالدی  -دیوار بلند
 - 8انــدوه و ماتم  -گیاهی گلدار از تیره چتریان و بومی جنوب غربی آســیا و
 - 4نوعی چاشنی غذا و افزودنی  -یأس و دلسردی
جنوب اروپا  -مرد برفی کوه های هیمالیا
 - 5گالبی  -مو خشک کن برقی  -فلج ناشی از بیماری پارکینسون
 - 9یکی از امپراتوران روم بود که از سال  ۵۴تا  ۶۸میالدی بر این سرزمین فرمان
 - 6سوار بیتا  -سستی در کار  -رخسار
راند  -سخت انگلیسی  -گستاخ و دلیر
 - 7منگ و کمحواس -فحش و دشنام  -تازه بهراه افتاده
 - 10تندرست  -همبازی لورل  -تصدیق ژرمنها
 - 8فراوانی  -فرزند نتیجه  -مرتاض
 - 11به دو نیمدایره از جنس بوبیت گفته میشــود که در موتور خودروها نصب
 - 9کبوتر خانگی  -مجبور به کاری  -جوان و دلیر
 - 10گوشــت آذری  -خوبیها و نیکوییها  -غارت کردن دارایی مسافران در میشود  -فیلمی از مهدی صباغزاده
 - 12جدید  -شاعر فیه ما فیه -شریک زندگی
جریان سفر با زور و تهدید
 - 13آینده  -میخ کوچک  -سوار
 - 11حرکت زیر حرف و عالمت آن  -از اعداد ترتیبی -صدای تمسخر
 - 14یاغیگیری و سرپیچی  -غذای سنتی زنجان برای شب یلدا
 - 12یکی از دو سازمان انتظامی کشور فرانسه  -عضو سفره نوروزی
 - 15نتیجه عمل  -اسباب بازی قدیمی  -واژه آگاهی
 - 13موی گردن شیر  -بهره هوشی  -پایتخت زیمبابوه
 - 14ظرف آبخوری  -دوازدهمین کشــور ثروتمند جهان بر پایه ســرانه تولید
حل جدول شماره گذشته
ناخالص داخلی  -فیلمی به کارگردانی آرش معیریان
 - 15دهان کجی  -بین المللی  -بزرگراه
عمودی:
 - 1میوه به  -ملخ دریایی  -روستایی با بناهای زیبا و مراتع وسیع در سیاهکل
 - 2مجموعه عملیاتی نظیــر اندازهگیری یا آزمون که روی یک محصول یا کاال
انجام میشود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت
دارد یا خیر -صفحات داخلی روزنامه
 - 3کج  -یورش و حمله  -واحد وزن

  




  

غزلی از حافظ
به انتخاب آناهیتا قناعی

روزگاریست که سودای بتان دین من است
غم این کار نشاط دل غمگین من است
دیدن روی تو را دیده جان بین باید
وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است
یار من باش که زیب فلک و زینت دهر
از مه روی تو و اشک چو پروین من است
تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد

گر چه ما بندگان پادشهیم

پادشاهان ملک صبحگهیم

گنج در آستین و کیسه تهی

جام گیتی نما و خاک رهیم

هوشیار حضور و مست غرور

بحر توحید و غرقه گنهیم

شاهد بخت چون کرشمه کند

ماش آیینه رخ چو مهیم

شاه بیدار بخت را هر شب

ما نگهبان افسر و کلهیم

گو غنیمت شمار صحبت ما

که تو در خواب و ما به دیده گهیم

یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست

شاه منصور واقف است که ما

روی همت به هر کجا که نهیم

که مغیالن طریقش گل و نسرین من است

دشمنان را ز خون کفن سازیم

دوستان را قبای فتح دهیم

حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان

رنگ تزویر پیش ما نبود

شیر سرخیم و افعی سیهیم

که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است

وام حافظ بگو که بازدهند

کردهای اعتراف و ما گوهیم

خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است
دولت فقر خدایا به من ارزانی دار
کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است
واعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروش
زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است

دو اثر جدید از مهرانگیز کار
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

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.

رویدادهای هفته:

از آدینه  21دسامبر2018

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

147
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

عارف سرایی در ماراتن تل آویو
نماند .عارف سرایی در مسابقه پرسپولیس و کاشیما
ژاپن پس از نیمه اول مســابقه به داخل زمین رفت.

ایرانشهر خبر را در شماره  141به تاریخ  8نوامبر به

شرح زیر مخابره کرد.

عارف ســرایی فعال سیاســی و هوادار فروپاشی

و براندازی جمهوری اســالمی ایــران ،مقیم ژاپن

اســــت .او در چند روز گذشــــته در فیس بوک

خود چندین بــار به همه توصیه کرده بود که بازی
کاشــــیما تیم منتخب ژاپن و پرســپولیس را در

بازی نهایــی 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 شــد و همه را مبهوت و شــگفت

زده کرد .نقش روی تی شــرت 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  2018عارف سرایی برای
عارف سرایی در یک گفتگوی تلفنی با خبرگزاری

بســیار تمجید کرد و از نفــرت پراکنی جمهوری

با پرچم ســه رنگ شیروخورشید نشــان ایران در

عارف ســرایی سال گذشته در آستانه نوروز 1397

ایرانشهر اعالم کرد که روز  5شنبه  21فوریه 2019
مسابقه دو ماراتن بندر تل اویو (اسراییل)

اسالمی و عوامل آن علیه اسراییل ابراز انزجار کرد.

به لس آنجلس آمد و ضمن شــرکت در مسابقه دو

شــرکت خواهد کرد .عارف سرایی که پیش از این

ماراتن لس آنجلس در زمان کوتاهی که در این شهر

مهمان نوازی اســراییلی ها بویژه در مورد ایرانیان

زبان این شهر رفت که دفتر ایرانشهر نیز بی نصیب

نیز در اوائل دهه  2000به اســراییل رفته اســت از بود به بازدید دفاتر برخی از رســانه های فارســی

شرکت در دو ماراتن لس آنجلس به این شــهر آمد

و خبرگزاری ایرانشــهر حضور او را اطالع رسانی

کرد.

عارف سرایی به خبرگزاری ایرانشهر اظهار کرد که

در دو ماراتن تل آویو با افتخار پرچم اســراییل را

نیز به نشانه دوستی دو ملت بر تن خواهد داشت.

