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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آمریکا ،ایران را مسئول مرگ
وحید صیادی نصیری اعالم کرد

تحقیق در مورد کشتار در
رستوران تازنداوکس
دستگیری یک تریلی حامل
افراد غیرقانونی
حضور بیش از  200نفر از ساکنان
غرب لوس آنجلس در تاالر
لژیون آمریکا
باران و سیالب در سن دیه کانتی
دیدار نانسی پلوسی نماینده
دموکرات با دانالد ترامپ
میزان مراقبت فردی و مستقیم
در آسایشگاههای ایالتی
کالیفرنیا

پیکر وحید صیادی نصیری روز جمعه  14دسامبر  2018به
خاک سپرده شد .وزارت خارجه آمریکا مقامهای ایران را به
دلیل درگذشت این زندانی عقیدتی محکوم کرد.
جمهوری اسالمی ایران میگوید این فرد نه در پی اعتصاب
غذا که در پی عارضه کبدی درگذشته است
پیکــر وحید صیادی نصیــری روز جمعــه  ۲۳آذر (۱۴
دسامبر) به خاک سپرده شــد .این زندانی در پی اعتصاب
غذای  ۶۰روزه و عدم رســیدگی پزشکی مسئوالن زندان،
روز چهارشنبه  ۲۱آذر ( ۱۲دسامبر) در زندان زندان لنگرود

قم جان سپردبه خانواده وحید صیادی نصیری هشدار داده
شده بود که در مراسم سوگواری «علیه رژیم صحبت نشود».
مقامهای قضایی ایران یک روز پیش از خاکسپاری وحید
صیادی نصیری فــوت او در پی اعتصاب غذا در زندان را
رد کردند
دادســتان عمومی و انقالب قم در گفتوگو با خبرگزاری
میزان گفت« :نصیری به لحاظ بیماری کبدی دچار وخامت
اوضاع جسمانی شده به بیمارستان اعزام و بعد از هفت روز
بستری بودن در همان بیمارستان فوت میکند».

نشستشورایامنیت؛برایرسیدگیبهبرنامهموشکیجمهوریاسالمیایران

مایک پومپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشــنبه  12دسامبر در جلسه شورای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان از ادامه پشتیبانی کشورهای باقیمانده در توافق اتمی سال
امنیت از اعضای این شورا خواست تا محدودیتهای بیشتری را برای برنامه موشکی  2015میالدی با ایران پس از خروج آمریکا از برجام استقبال میکند
او گفت« :امری حیاتی است که اجرای این طرح توسط کشورهای پایبند به آن یعنی
جمهوری اسالمی ایران اعمال کند
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،هم چنین رزماری دیکارلو در نشســت روز روسیه ،چین ،فرانسه ،انگلستان و آلمان ادامه یابد ،از جمله اینکه منافع اقتصادی ملموس
چهارشــنبه  12دسامبر شــورای امنیت درباره جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت  :برای مردم ایران در بر داشته باشد».

روز شمار
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در کانون خبر:

فوت یک پناهجوی  33ساله تراجنسیتی

سهراب سپهری

شاعر ،نویسنده و نقاش اهل ایران بود

سناتور کامال هریس از کالیفرنیا و ســناتور تام اودال و سناتور مارتین هاینریچ که
هر دو از ایالت نیومکزیکو هســتند ،فوت یک پناهجوی  33ساله تراجنسیتی به نام
روکســانا هرناندز را در بیمارستانی در آلبوکرکی به سبب بیماری سینه پهلو  ،مورد
پرســش قرار داده و تحقیق بیشتر را جویا و تقاضای کالبد شکافی و نمونه برداری
نمودند.

این تراجنسیتی که در مسیر کاروان بزرگ مهاجران از هندوراس حرکت کرده بود و
در ماه می وارد آمریکا شده و در زیر سرپرستی و نظارت دولت فدرال بوده ،با نشان
دادن نشانههای سینه پهلو و کم آبی بدن بستری میشود ولی کسی توجه نمیکند که
او دارای  HIVنیز هست  .مرگ او مورد اعتراض کنشگران  LGBTQشده است .

تحقیق در مورد کشتار در رستوران تازنداوکس

با ادامه تحقیق در مورد کشتار در رستوران و بار در تازنداوکس که در  7نوامبر روی گر چه  5گلوله از سوی لن دیوید النگ  28ساله ،عامل کشتار تازنداوکس به سوی
داده است ،اعالم شــد که گلولهای که موجب مرگ ران هلوس افسر اداره شریف او شلیک شده ،لیکن او میتوانسته زنده بماند لیکن گلوله ششم که از تفنگ پلیس
دپارتمان ونچورا کانتی شده است ،گلولهای بوده که از تفنگ افسر اداره راه کالیفرنیا راه شلیک شده ،موجب مرگ او شده است .گلولهای که به سر او اصابت کرده است
و گلولههای اسلحه کالیبر  45لن دیوید النگ ،موجب مرگ او نشده است.
شلیک شده است.
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در کانون خبر:

دستگیری یک تریلی حامل افراد غیرقانونی

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

اداره مرزبانی آمریکا در سن دیه گو اعالم کرد که در این هفته یک تریلی را که حامل
افراد غیرقانونی بودند متوقف و افرادی را دستگیر کردهاند.
در یک مورد ،یک تریلی وولو  2010را در ایســت بازرســی ال سنترو در ساعت
 8/30دوشنبه شب در منطقه کمپو متوقف کرده و پس از بررسی به وسیله سگهای
جســتجوگر ،در درون تریلی 9 ،نفر مهاجر غیرقانونی را که به گونهای پنهان کرده

بودند که راه گریز نیز نداشتهاند یافته و همراه با راننده و کمک راننده دستگیر کرده
است .این رویداد در بزرگراه  8روی داده است.
در موردی دیگر در همان شب ،راننده اتوموبیل و فرد دیگری را که در یک اتوموبیل
داج  2015به طور غیرمعمول در پیرامون همان تریلر رانندگی میکردهاند را در ارتباط
با قاچاق انسانی دستگیر کردهاند .رانندگان در برابر قاضی فدرال قرار خواهند گرفت.

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

714-418-7146

حضور بیش از  200نفر از ساکنان غرب لوس آنجلس در تاالر لژیون آمریکا

حضور بیش از  200نفر از ســاکنان غرب لوس آنجلــس در تاالر لژیون آمریکا در
وودلند هیلز شب گذشته به بررسی نظرگاههای موافقان و مخالفان اسکان دانش آموزان
بیخانمان و خانوادههای آنها در شماری از مدارس لوس آنجلس بزرگ پرداخت.
موافقان بر این تصمیم پافشاری میکردند که دانش آموزان بیخانمان و خانوادههای
آنها باید بتوانند از ساختمانهای محیط اموزشی برای سکونت موقت بهره بگیرند و از

سوی دیگرنماینده سازمان صاحبان خانه ها در وودلند هیلز اعالم میکرد که مدارس را
برای آموزش نگه دارید و ایجاد سرپناه موقت ،کنترل آموزش را غیرممکن میکند و در
حالی که در  Warner Centerنزدیک به  6000خانه و آپارتمان تازه ساخته خواهد
شد و میتواند تا سال  2035به جذب  19000نفر به پردازد ،شماری از این واحدها را
میتوان به طور موقت در اختیار آنان گذاشت.

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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باران و سیالب در سن دیه کانتی

باران و سیالب موجب تخلیه شبانه  300نفر بیخانمان از یک سرپناه که به صورت
چادر نصب شده بود در منطقه پتکو پارک در باریو لوگان در سن دیه کانتی شد.
این سرپناه که زیر پوشش پروژه آلفا اداره میشود و در آن  324نفر بیخانمان زندگی
میکنند با باران شدید روز پنج شنبه و سیالبی که جاری شده بود به طور موقت از

ادامه کار بازماند و بیخانمانها را به اســتادیوم ورزشی کردیت یونیون سن دیه گو
منتقل کردند که در میشــین ولی قرار دارد .بنابر گزارش هواشناسی آمریکا ،در سن
دیه گو میزان باران  2/27اینج اعالم شده است که موجب باال آمدن  3فوت آب در
منطقه و در پیرامون این سرپناه گردید.

دیدار نانسیپلوسینمایندهدموکراتبادانالدترامپ

دفتر نانسی پلوسی نماینده دموکرات سان فرانسیسکو و رهبر اقلیت دموکرات در کنگره
آمریکا اعالم کرد با توافقی که با چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا داشته
است ،روز سه شنبه با دانالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدارخواهند داشت
تا در مورد تامین هزینه دیوار در مرز مکزیک و آمریکا به گفتگو بنشینند تا در  21دسامبر،
آخرین روز برای تصویب بودجه آمریکا ،شاهد تعطیل دولت به سبب نبود بودجه نباشند.

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوران انتخابات و در دو ســال گذشته همواره بر
ساخت دیوار مرزی تاکید کرده و تقاضای بودجه نموده است ،در دو سال گذشته که اکثریت
هر دو مجلس با جمهوریخواهان بوده ،درخواست عملی شدن را مطرح نموده اند  ،لیکن
دموکراتها تالش دارند آن را به سال آینده بکشانند که در کنگره اکثریت دارند.

کتابهای عباس توفیق
بر روی وب سایت
شرکت کتاب
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میزان مراقبت فردی و مستقیم در آسایشگاههای ایالتی کالیفرنیا

با اکثریت قاطع دموکراتها در مجلس ایالتی کالیفرنیا و سایه آن بر قوانین و مقررات،
با درخواست کنشگران اصالح در مقررات آسایشگاهها و خانههای سالمندان ،اداره
بهداشت عمومی کالیفرنیا در نظر دارد از سال  ،2019میزان مراقبت فردی و مستقیم
در آسایشــگاهها را از  3/2ســاعت در روز برای هر فرد بستری را به  3/5ساعت
افزایش دهند که نیاز جدی برای افزایش پرســتاران و کارکنان را تحمیل میکند که

شامل نیاز به کمک برای بهداشت شخصی ،عوض کردن لباس زیر ،دایپر و خوراندن
خوراک میشود .از هم اکنون شــماری از بیمارستانها و آسایشگاههای سالمندان
درخواســت کردهاند که آنها را از این تغییر معاف نمایند .این مقررات در ژانویه به
تصویب خواهد رسید و از ماه جوالی اجرایی خواهد شد.

نامهای خطاب به نمایندگان حزب جمهوریخواه

با شکست سنگین نمایندگان جمهوریخواه در کنگره و در دو مجلس ایالتی کالیفرنیا،
 5نفر از مدیران پیشین حزب جمهوریخواه کالیفرنیا ،در نامهای خطاب به نمایندگان
حزب جمهوریخواه که کرســی خود را نگهداشــتهاند ،و خطاب به آنان که کرسی
خود را از دســت دادهاند و ممکن اســت نامزد نمایندگی از منطقه خود برای سال
 2020شــوند ،اعالم کردند که از سخنان و شــعارهای ناسیونالیستی دانالد ترامپ،
رییس جمهور آمریکا فاصله بگیرند و آن را رد کنند زیرا این شعارها پیامهای نفرت

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

و جداسازی ما از دیگر نژادها را فراهم میسازد این نامه را مایک مادرید ،دبی مک
کال ،جیمــی کمپ ،جرارد گونزالز و مت رابینز ،که از ســال  1990رهبری حزب
جمهوریخواه در کالیفرنیا را در دورههای مختلف به عهده داشتهاند ،برای بازسازی
و زندهنگه داشــتن حزب جمهوریخواه در کالیفرنیا نوشتهاند که میتواند برای همه
جمهوریخواهان نیز تلقی شود.
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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
 14دسامبر تا  20دسامبر ( 23آذر تا  29آذر)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

واکسي»« ،ستاره ای چشمک زد» « ،جعفر
آدینه  23آذر  14 /دسامبر
خان از فرنگ برگشته « و غيره نام برد .
آثار تصويرى زنده ياد ارحام صدر در
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
تأسيس فروشگاه بزرگ فردوسى در تهران شركت كتاب موجودند
توسط يك شركت آلمانى
یکشنبه  25آذر  16 /دسامبر
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت غالمحسين غريب ،شاعر،
نويسنده و موسيقيدان -بنيادگذار انجمن  1324خورشيدى (  1945ميالدى)
خروس جنگى و بنيان گذار كنسرواتوار زادروز عبدالكريم سروش
ج و اكثركتا بهاى عبدالكريم سروش در شركت
موسيقى ايران -يار نزديك نيما يوشي 
كتاب موجودند
مرتضى حنانه
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
 1391خورشيدى (  2012ميالدى)
درگذشت جاهد جهانشاهى ،نويسنده ،حزب ايران نوين موجوديت خود را اعالم
مترجم و منتقد تاتر بر اثر ايست قلبى در كرد
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
تهران (دركه)
كارخانه ذوب آهن ايران ،توليد فوالد خود
 1393خورشیدی ( 2014میالدی)
درگذشت انوشیروان ارجمند ،بازیگر  73را آغاز كرد
ساله سینما و تلویزیون ایران به دلیل ایست  1360خورشيدى (  1981ميالدى)
قلبی در بیمارستان پارسیان در تهران .درگذشت نصراهلل زرين پنجه  -نوازنده و
وی متولد مهر  1320در زاهدان بود .وی موسيقيدان
در سریالهای «امام علی»« ،مختارنامه» 1382 ،خورشيدى (  2003ميالدى)
«روزی روزگاری» ،و «پشت کوههای بلند» درگذشت دكتر مصطفى هروى حقوقدان،
و همچنین در فیلمهای «دوپل»« ،قاعده نويسنده ،و مولوى شناس
بازی»« ،صبحانهای برای دو نفر» ،و «محیا» کتاب « مولوي متفکري که از نو بايد
شناخت « از انتشارات شرکت کتاب
ایفای نقش کرده بود.
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشت ناصر رستگارنژاد شاعر و دوشنبه  26آذر  17 /دسامبر
موسیقی دان در شمال کالیفرنیا (سن
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
فرانسیسکو)
درگذشت فرخ غفارى ،متولد  1300در
تهران ،پژوهشگر ،نويسنده و كارگردان
قديمى سينماى ايران و پايه گذار فيلم خانه
شنبه  24آذر  15 /دسامبر
ملى ايران در سن  85سالگى در پاريس.
از آثار او « جنوب شهر «« ،شب قوزي»،
 1339خورشيدى (  1960ميالدى)
باند جديد فرودگاه مهرآباد تهران آماده «زنبورک» را ميتوان نام برد.
بهره بردارى شد.

سه شنبه  27آذر  18 /دسامبر

 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
زادروز پرويز دوايى  -سينماشناس و
منتقد فيلم
 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت استاد محمدتقى دانش پژوه -
محقق ،كتابشناس و عضو فرهنگستان زبان
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت رضا ارحام صدر كمدين پرآوازه و ادب فارسى
تاتر در سن  85سالگى در شهر اصفهان .وى آثار زنده ياد استاد دانش پژوه در شركت
متولد  1302از محله با قلعه بخش  4اصفهان كتاب موجودند
بود .وى فعاليت هنرى خود را از سال 1326
و بازى در تاتر آغاز كرد .از فيلمهاي او چهارشنبه  28آذر  19 /دسامبر
میتوان به « شب نشيني در جهنم «« ،علی

 1316خورشيدى (  1937ميالدى)
زادروز ثريا قاسمى ،بازيگر

 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
زادروز ناصر حجازى ،بازيكن تيم ملى
فوتبال ايران
 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
زادروز بيژن كامكار ،هنرمند آوازه خوان،
نوازنده و معلم موسيقى
 1332خورشيدى (  1953ميالدى)
صدور فرمان انحالل مجلسين سنا و شوراى
ملى از جانب محمدرضاشاه پهلوى
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
درگذشت ابوالحسن صبا  -استاد موسيقى
ايران
آثار مكتوب و صوتى زنده ياد استاد
ابوالحسن صبا در شركت كتاب موجودند
 1368خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت عباس يمينى شريف  -نويسنده
ادبيات كودكان
آثار زنده ياد عباس يمينى شريف در
شركت كتاب موجودند

پنجشنبه  29آذر  20 /دسامبر
 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
درگذشت ميرزا حسن رشديه در قم در
سن  93سالگى .وى متولد  1230در تبريز
بود.
 1338خورشيدى (  1959ميالدى)
مراسم عقد و ازدواج محمدرضاشاه پهلوى
و فرح ديبا برگزار شد
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
تأسيس اولين سينما در شهر قم
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت آخوند حسينعلى منتظرى ،قائم
مقام خمينى در اوايل انقالب اسالمى و
سپس مغضوب و براى بيش از دو دهه در
حصر خانگى توسط رژيم جمهورى اسالمى
خاطرات منتظرى در بيش از  800صفحه از
انتشارات شركت كتاب

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول – علی خامنه ای رهبر جمهوری اســامی ،در سخنانی به مسئوالن
کشور هشــدار داد که فریب زبان بازی دشمن را نخورند و مراقب باشند که
دشمنی که از در بیرون شده ،از پنجره وارد نشود .او گفت :آمریکاییها ممکن
است قصد ترفند داشته باشند تا برای سال  ۹۷اقداماتی علیه ایران انجام دهند
اما در واقع برای سال  ۹۸نقشه کشیده باشند.
این دشــمن خیالی آغا باالخره مثه داستان دن کیشوت کار دستش میده و یه
روزی پا منقل با یه تیکه ذغال جکسون داغ به فالن میره و بعدش میگه تحت
شکنجه دشــمن بوده ،حاال از ما گفتن! آخه قربون اون ریش پشمکیت برم،
دشــمنی که از در بره و از پنجره بخواد بیاد تو خونه و زبون بازی هم بکنه،
آقاگرگه تو داستان شنگول و منگوله نه آمریکا! درضمن انقدر خرافاتی نباش
که اگر هر ده سال یه دفعه یه بالیی سرتون داره میاد رو گردن آمریکا بندازی!
البد ماجرای کوی دانشگاه  ۱۳۷۸و جنبش سبز  ۱۳۸۸هم تقصیر آمریکا بوده
و ســال  ۱۳۹۸هم گند دیگه ای می خوای بزنی و پیشــاپیش گردن آمریکا
میندازی ولی کورخوندی! همین امسال کارتون تمومه!
خبر دوم  -شــرکت ملی نفت چین ســرمایه گذاری در میدان گازی پارس
جنوبی را تحت فشــار ایاالت متحــده متوقف کرد .این تصمیم پس از چهار
دور مذاکره بین آمریکا و چین گرفته شــد .شــرکت ملی نفت چین قرار بود
جایگزین شــرکت فرانسوی توتال شــود که چند ماه پیش به دلیل بازگشت
تحریم های آمریکا ،ایران را ترک کرد.
دیــدی گفتم! همون هفته پیش که وزیر نفت جمهوری اســامی اعالم کرد
چینی ها جایگزین توتال شــدن ،گفتم بــه موقعش همچین زیر پاتونو خالی
میکنن که نفهمین از کجا خوردین و چین و روســیه موقع حســاس ،آمریکا
رو ترجیح میدن! حاال بهتون ثابت شــد یا بیشتر باس بهتون فرو بره تا صدای
سگتون درآد!
خبر سوم  -هادی صادقی ،معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت :مردم نباید برای

اجرای حکم اعــدام بابک زنجانی عجله کننــد! او از اجرای حکم اعدام بابک
زنجانی پس از بازگشــت کامل اموال بیتالمال خبر داد و گفت :بخشی از این
اموال در خارج از کشور است و فعال دسترسی به آن نداریم.
ببین معاونت جان ،مردم هیچوقت عجله ای برای اعدام این بابا ندارن چون چه
اعدام بشــه و چه آزاد شه و چه اموالش برگرده و چه برنگرده ،توفیری به حال
ملت ایران نمیکنه و اونا باهاس کماکان دنبال یه لقمه نون بخور و نمیر صبح تا
شب بدون .حاال اگه بخاطر پوالش نمیخواین اعدامش کنین دیگه لطفا چیزشعر
تالوت نفرمایید!
خبر چهــارم  -برایان هوک ،نماینده ویژه امور ایــران در وزارت امور خارجه
آمریکا اعالم کرد :ایاالت متحده موضوع لغو اجازه اقامت بستگان مقامات ارشد
جمهوری اسالمی در خاک آن کشور را در دست بررسی دارد.
آخیش جیگرم حال اومد! حاال یه کم شــما دیوثا استرس بکشین که آیا قراره با
تیپا ســوتتون کنن بیرون یا اول ترتیبتونو بدن بعد بیرونتون کنن! حاال میفهمین
تخمی تخمی اومدن به آمریکا و خــرج کردن بیت المال مردم ایران هم میتونه
عواقب جدی داشته باشه!
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جدول و سرگرمی

افقي:

 -3زدنی وراج! -رانده شده -سوغات گجرات -بوي پشم سوخته

 -1دروازهای تاریخی در مدخل جنوب شرقی شهر قزوین

 -4صوت و نغمه -نخست -از سازهای موسیقی -خون بها

 -2ناكام -آقا و سرور -هيجانآور

 -5سخنگفتن زیر لب -از بيماريهاي خاص

 -3حرکت اسب در بازی شطرنج -اذيت كردن -قسمتي از گل -حرف نخست

 -6از پادشاهان تمدن بابل -باالي خانه -قفل چوبي قديمي

انگلیسی

 -7ماه -كمك رسان -فالتی در آسيا

 -4ظلم و جور -نوعی پیشوند فعل ماضی -جنس و متاع -از جهات اصلي

 -8عدد زوج یک رقمی -نويسنده بنام فرانسوي -جنب و بغل -نفس سوزناك

 -5سلسلهاي در پادشاهی تاریخ ايران -چشمه

 -9ضرب شمشير -همنشين -ضمير مفعولي

 -6از وسایل نظافت -پياله آبخوري -تقويم

 -10كج و ناراست -پرنده آش سردکن -یار و همدم

 -7نوعی شیرینی خامهای -از کشورهای اروپایی به پایتختی بخارست -دشمن

 -11نوعی غذای ایتالیایی -نوعي برنج

سخت

 -12كل و تمام -شيمي كربني -خودپسندي و غرور -گونه و جنس

 -8مقصدش درياست -از آن باران آيد-مقابل مادگی -زور و توان

 -13راه ميانبر! -زيان آوردن -همراه شواهد -از نتهای موسیقی

 -9حرف همراهي -به واســطه معادن غنی و نیز نفــت یکی از ثروتمندترین

 -14از ماههاي سال رومي -دريانورد -آزمند

ایالتهای آمریکا محسوب میشود -پايتخت غنا

 -15مرد اصيل و شريف -كارمند سفارتخانه

 -10گرامي داشتن -صدا زدن -محل سپرده گذاري پول
 -11حشره مزاحم -كسي كه روضه خواني كند
 -12شكستن و خرد كردن -صفت روباه -حرف دهنكجي -ذبح شتر

حل جدول شماره گذشته

 -13گذرگاه خون -اهرم بزرگ -دندانساز -کارآگاه به دنبالش است!
 -14وسيله اضافی احتياطي -هوس زن باردار -ياران
 -15یکی از سرشناسترین موزههای ایران است
عمودي:
 -1ترمومتر -از شهرهای استان تهران که تپه های تاریخی کیکاور درآنجاست
 -2وفات و درگذشت -جانها و روانها -كنايه از دوندگي بيهوده

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفار نیویورک
در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
ازانتشارات شرکت کتاب

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  14دسامبر2018

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

146
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  -146آدینه  14دسامبر2018
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

درکانون خبر:

پال رایان سیستم شمارش رای در
کالیفرنیا را دچار اشکال خواند
پس از آن که پال رایان و نشــریه واشــنگتن پســت ،سیستم شمارش رای در
کالیفرنیا را دچار اشــکال خواندند ،الکــس پدیا که وظیفه نظارت بر انتخابات
کالیفرنیا را به عهده دارد ،آن را رد کرد و اینگونه انتقادها را بیمورد و ناشی از
شکست نمایندگان جمهوریخواه خواند.
علت این اعتراضها و انتقادها ناشی از مشکالت طبقهبندی در سامانه انتخابات
اســت زیرا هنگامی که نوشته میشود  100درصد حوزهها شمارش شده ولی
تنها  43درصد رایها خوانده شــده است و به مرور رایها شمارش میشود و
نتیجه انتخابات تغیر میکند گونــهای از بیاعتمادی را در جامعه رقم میزند،
زیرا رایهای غیابی نیز بخشی از رایها هستند که در کالیفرنیا  5/2میلیون رای
با پست فرســتاده شده است و باید تنها اشاره میشد که  100درصد رایهای
حضوری شمرده شده اســت .در انتخابات میان دورهای ،تنها  6جمهوریخواه
توانستند کرسی خود در کنگره را حفظ کنند.

سهالیحهبرایمجلسایالتیکالیفرنیا
کوین مک کارتی نماینده مجلس ایالتی کالیفرنیا سه الیحه را به مجلس ارائه کرده که
احتمال تصویب آن در سال  2019قطعی به نظر میرسد و به موجب آن نه تنها بودجه
مهد کودکها و کودکستانهای دولتی در مناطق کم درآمد و فقیرنشین افزایش مییابد که
کودکان  4ساله را میپذیرند ،این پذیرش شامل کودکان  3ساله نیز خواهد بود و به سبب
نیاز به افزایش  500میلیون دالری بودجه برای الیحه  AB124برای ساختن کالسهای
بیشتر ،در سال  2020ناگزیر به تصویب الیحه فروش اوراق قرضه دولتی خواهد بود.
الیحه  AB125نیز به افزایش حقوق آموزگاران و مربیهای کودکستان و مهد کودک
خواهد پرداخت تا افراد با کیفیت بهتر و باالتر را جذب نماید.
آخرین بررسیهای پژوهشی نشان میدهد که کودکانی که از سن  3یا  4سالگی به مهد
کودک و کودکستان میروند ،آینده بهتری در دوران آموزش بزرگسال دارند و بهتر است
این خدمت شامل همه کودکان شود.
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