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

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!!!...

HealthMedia.TV

تلویزیون پارس به گزارشگری
بهروز افراخان همراه با
کارشناسان زبده فوتبال

برای پشتیبانی از پخش این مسابقات و تیم ملی ایران به صفحه  12مراجعه کنید
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در صفحات دیگر:
ویژهنامهمسابقاتجامملتهایآسیا

الیحهها و مقررات تازه برای
مالیات فروش ماری اونا
مقررات تازه در کالیفرنیا برای
محیط زیست
فرار از زندان ایالتی کالیفرنیا
ایران ،کرهجنوبی و ژاپن؛ مدعیان
اصلی جام ملتهای آسیا
کیروش در گفت وگو با رویترز:
شاید جهانبخش به بازی با یمن
نرسد
معرفی ایران در فاکس
اسپورت /آزمون مهره اصلی،
مجید حسینی ستاره جوان
سرمربی یمن :نمیگویم ایران را
میبریم اما تالشمان را میکنیم
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عباس عدالت زندانی واقعی یا زندانی مصلحتی؟
بیژنخلیلی
جناب عباس عدالت در وهله نخست
از طریق خبرها اطالع پیدا کردم که از
زندان آزاد شده اید خوشحال شدم به
شرطی که قصه دستگیری شما و آزادی
شــما برآمده از سیاستهای اطاق های
فکر جنایتکارانه حکومت جمهوری
اسالمی نبوده باشد .اما زمانی که نامه
شــما را در نشــریه گاردین خواندم
اطمینان پیدا کردم که قصه دستگیری
و آزادی شما با سایر زندانبان دو ملیتی
متفاوتاست.
مواردی که در نامه اتان به آن اشــاره
کرده اید.
 -۱آن چه که شما در باره اداره روابط
خارجی انگلستان و عدم مداخله آنها
در زمان بازداشتتان نوشته اید را به زمان
دیگری که کلیه مدارک از دو ســو را
دریافت کنــم وامی نهم  .اما می توان
قصه دستگیری شما و به زندان رفتن
تان توسط رژیم اهریمنی جمهوری
اسالمی را نیز این چنین بازخوانی کرد.
الف-شمابنیانگذارکمپینعلیهتحریم
و جنگ علیه جمهوری اسالمی ایران
هستید( البته شما عنوان کمپین خود
را به جای نام جمهوری اسالمی ایران
به ایران تغییر داده اید تا نوعی سمپاتی
برای کمپین تان بوجــود آورید و نام
اهریمنی این حکومت را تکرار نکنید
چرا که خود بهتر از هر کس می دانید
که نام ایــن حکومت با چه جنایاتی
مترادف می شود)

 -۲با این که شــما در خط جمهوری
اســامی و مدافع آن هستید شما به
صورت صوری در آوریل گذشــته
بازداشت می شوید.
 -۳شما را بازداشت می کنند تا به همه
نشان بدهندکه جمهوری اسالمی حتی
به مدافعان خود اتهام امنیتی می زند و
آنها را نیز دستگیر می کند و فقط نازنین

زاغری ها را دستگیر نمی کند.
-۴شما را پس از گذشت  ۸ماه بدون
ی و دادرسی آزاد
کوچکترین اعالمیه ا 
میکنند تا آزادی شما را وسیله ای برای
پروپاگاند سیاستهای جنایتکارانه خود
در قبال شهروندان ایرانو یا شهروندان
دو ملیتــی توجیه کنند و خود را از به
گروگان گرفتن صدها مورد افراد بیگناه
ادامه مطلب در صفحه2

سه ایرانی در تیم منتخب

تمامی دوره های بازی

های جام ملت های آسیا
در تیم منتخب تاریخ مسابقات جام ملتهای آسیا از
دید سایت «فاکس اسپورتس آســیا» نام سه اسطوره
فوتبال ایران دیده میشــود .به گزارش سایت «فاکس
اســپورتس آســیا» در گزارشــی اقدام به معرفی تیم
منتخب تمامی ادوار مســابقات جام ملتهای آســیا
کرد که در این بین نام سه اسطوره فوتبال ایران یعنی
علی دایی ،علی کریمی و سیدجالل حسینی هم دیده
میشود .این تیم بر اساس آرای کاربران سایت «فاکس
اسپورتس آسیا» معرفی شده است
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 1

فریدون فرخزاد

برنامهپرداز ،شاعر ،برنامهساز رادیو وتلویزیون ،خواننده ،مجری تلویزیونی
و رادیویی ،ترانهسرا ،آهنگساز ،بازیگر و فعال سیاسی ایرانی و حقوق دان
معترض به حکومت جمهوری اسالمی ایران بود

در تمامی سالهای به قدرت رسیدن این حکومت تبرئه
کنند .گروگانگیری افراد بیگناه ایرانی برای معامله آنها با
جنایتکاران ایرانی و غیر ایرانی که دستشان به خون ایرانیان
آزادی خواه آغشته است صورت گرفته است و البته بسیار
موفق بوده و توانسته است بسیاری از این جنایتکاران را
از چنگال عدالت به قیمت حبس و شکنجه ایرانیان دو
ملیتیبگریزاند.
حال برگردیم به اتهاماتی که شما علیه جامعه بین المللی
و انگلستان و غرب مطرح کرده اید
شما برای توجیه جمهوری اسالمی و اعمال شنیع اش به
گذشته غرب اشاره کرده اید که آنها به خاورمیانه تجاوز
کرده اند و این سرزمین را اشغال کرده اند
انگار که در گذشــته  ،اسالم و اعراب و مسلمانان هیچ
تجاوزی و هیچ به اشغال سرزمین های دیگران مبادرت
نکرده اند .آیا مگر نه این اســت که  ۵۶کشور اسالمی با
وسعتی برابر  ۳۰میلیون کیلومتر یعنی  ۲۰درصد کل خاک
کره زمین برآمده از تجاوز و اشغال ایدئولوژی صادراتی
بخش بسیارکوچکی از صحرای عربستان بوده است .مگر
نه این اســت که ایران نیز یکی از قربانیان این تجاوز و
اشغال توسط مسلمانان و اعراب بوده است و اگر هالکوی
مغول  ،آخرین خلیفه عباسی را در نمد نمی پیچید شاید
هنوز ایران نیز یکی از کشــورهای اقمار عربی و تحت
تســلط بغداد بود( البته بماند که دستاربندان ضد ایرانی
جمهوری اسالمی که ملت ایران را امت اسالمی کرده اند
و بر بیرق پر افتخار ایران الفاظ عربی چیده اند ،بر اساس
گفته بزرگ تروریســت منطقه حسن نصراهلل و یار غار

جمهوری اسالمی ،خامنه ای را مستقیما و بدون هیچگونه
پرده پوشی عرب می داند) .آیا امروز غرب با غرب ۱۰۰
سال پیش یک سان است که شما برای توجیه جنایتهای
جمهوری اسالمی از خشونتهای آنان در  ۱۰۰سال پیش
گفتگومیکنید.
دوم از ملت یمن که گرفتار قتل عام ســعودی هاست و
غرب را متهم به پشــتیبانی از آنها می کنید یاد کرده اید
این هم نحوه دیگری از مغالطه است انگار صدها مسئله
کوچک و بزرگ بین المللی وجود ندارد که البته به همگی
آنها باید پرداخت ولی این چه ارتباطی با نقض حقوق بشر
توسط جمهوری جنایتکار اسالمی علیه شهروندان خود
دارد.
و سوم موضوع فلسطین را هم چاشنی مطلب خود نموده
اید چرا که این سیاست جمهوری اسالمی است که هرجا
کمیتش لنگ بزند موضوع فلسطین و اسراییل را مطرح
می کند.
مگر نه این اســت که شــما که از ملیت انگلیسی هم
برخورداریــد و در جغرافیای خارج از ایران زندگی می
کنید برای جلوگیری از تحریم و جنگ علیه جمهوری
اســامی ایران دفتر و دستک راه انداخته اید و در مورد
صدها موضوع بین المللی دیگر این دفتر و دستک را راه
نینداخته اید چرا ؟ نخستین پاسخ این است که شما خود
را به سلک میلیونها ایرانی دیگر که خارج از ایران اند و به
میهن خود عالقمندند درآورده اید تا به اصطالح مبارزه
خود را توجیه کنید .حال فرض کنیم که اصوال مبارزه شما
صحیح است و از روی خلوص نیت صورت می گیرد

اگر چنین است چرا باید این حق را برای شما و ایرانیان
خارج از جغرافیای ایران به رسمیت شناخت ولی این حق
از یهودیان سلب شود که بخواهند به کشور آبا و اجدادی
خود برگردند آیا شما و هر ایرانی دیگر و ایرانی تبار دیگر
که بخواهد به ایران برگردد متجاوز و اشغالگر محسوب می
شود؟ .اسراییل برآمده از یک آرزوی ملی یهودیان است
که به ســرزمین آبا و اجدادی خود برگردند هم چنان که
ایرانیان و ایرانی تباران می خواهند با ساقط کردن جمهوری
اســامی و این حکومت جهل و جنایت به ایران آزاد و
نهایتا برای تالش در آبادانی و ساختن آن برگردند کاری
که یهودیان در  ۷۰ســال گذشته پس از گذشت دوهزار
سال انجام داده اند .آنها اسراییل را به کشوری آزاد و آباد
تبدیل کردند هم چنان که ایرانیان و ایرانی تباران که بدلیل
بد واقعه به آن دچار شده اند و حضور نامیمون جمهوری
ننگین دامن اسالمی آنها را به خارج کوچانده است می
خواهند انجام دهند.
در نهایت افزوده اید که دخالت کشورهای خارجی در
زمینه محاکمات در سیستم قضایی ایران ( شما بخوانید
جمهوری اســامی ایران) ریاکارانه و با انگیزه سیاسی
محســوب خواهد شــد .این جمله بندی و این راهکار
یعنیبلندگوییسیاستهایجنایتکارانهوخائنانهجمهوری
اسالمی نســبت به ملت ایران که کشــورهای دیگر را
از دخالت در ســتم و ظلمی که سیســتم قضایی دوران
دقیانوسی جمهوری اسالمی به مردم ایران تحمیل می کند
بازدارد.

الیحهها و مقررات تازه برای مالیات فروش ماری اونا

گوین نیوسام فرماندار آینده کالیفرنیا که در روز  7ژانویه
سوگند خواهد خورد و کار خود را به عنوان فرماندار
آغــاز خواهد نمود ،از هم اکنون زیر فشــار هواداران
آزادی ماری وانا میباشد تا در زمینه صدور پروانه کار،
کوشش بیشتری نماید و با الیحهها و مقررات تازهای
به مشکل بانکداری حسابهای ماری وانا پایان دهد.
گوین نیوسام که در ســال  2016از نگارندگان الیحه
 64برای آزادی استفاده از ماری وانا برای تفریح افراد
 21ســال به باال بوده اســت ،از ژانویه  2019در مقام
اجرایی باید امکان بیشتری را فراهم نماید تا بتواند به
یک میلیارد دالر مالیات فروش ماری وانا که در گذشته
پیش بینی شده  ،نزدیک شود.
در  2سال گذشته بیش از  6000نفر تقاضای پروانه کار با این که در بودجه ســاالنه جری براون  630میلیون است لیکن نخواهند توانست بیش از  471میلیون دالر
کردهاند که تنها  547نفر به پروانه موقت دست یافتهاند .دالر درآمد از راه مالیات فروش ماری وانا برآورد شده مالیات بگیرند.
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در کانون خبر:

مقررات تاز ه در کالیفرنیا برای محیط زیست
از آغاز ســال  2019در کالیفرنیــا در زمینه محیط
زیست ،مقررات تازهای به اجرا درمیآید.
 هیچ رستورانی به شما نی پالستیکی برای نوشیدننوشابه نخواهد داد مگر ان که درخواست نمایید.
 مقامات کالیفرنیا قادر نخواهند بود تا درخواستهیچ ســازمان ،موسسه ،شــرکت و یا بنیاد تازهای
را برای اســتخراج نفت در کرانههای ســاحلی در
زمینهــای دولت فدرال تصویب نمایند و به دولت
فدرال نیز ،اجازه گسترش پروژههای اجرایی موجود
را نخواهند داد.
 کالیفرنیــا از اول ژانویه گامهای تاریخی خود درراستای دســتیابی به 100درصد انرژی تجدیدپذیر
در کالس آموزشی شرکت نمایند.
آغاز برخواهد داشت.
• در زمینه اسلحه و دستیابی به آن هیچ فرد زیر  21از اول ژانویــه  2019در زمینــه جرائم قضایی این
ســال نخواهد توانست اسلحه شکاری و سالحهای قوانین اجرایی خواهد شد:
 بسیاری از رفتار نادرست نیروهای پلیس به آگاهیمرگبار خریداری نماید.
• برای کســانی که در زمینه حملههای خانوادگی جامعه خواهد رسید.
مجرم شــناخته شــوند تا پایان عمر خرید اسلحه  -دوربینهای بدنی بیشتری در تحقیقات عمومی به
کار گرفته خواهد شد.
ممنوع خواهد بود.
• کســانی که بیش از یک بار در سال در بیمارستان  -همدســتی و مشــارکت در قتل ،بــه عنوان اتهام
روانی بستری شــوند تا پایان عمر از خرید اسلحه جنایی درجه اول مورد محاکمه قرار نمیگیرد.
از این پس افراد زیر  16سال در دادگاه بزرگساالنمحروم خواهند بود.
• تمام کسانی که پروانه حمل اسلحه میگیرند ،باید محاکمه نخواهند شد.
 -توافــق پنهانی بیــن کارمند و کارفرمــا در زمینه

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

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی
مزاحمتهای جنســی ممنوع خواهــد بود و همه
قراردادها باید علنی باشد.
 توافق بر موضــوع رویدادهــای توهین آمیز درمحیط کار ممنوع خواهد بود.
 اداره هــای ایالتی صدور پروانــه کار از این پسنمیتوانند از صدور پروانه برای کســانی که رکود
جرائم غیرخشونت بار دارند ،خودداری نمایند.
 هر شرکتی که در کالیفرنیا مرکز آن قرار دارد و دربازار ســهام و اوراق بهادار ،سهام آن مبادله میشود
باید در هیئت مدیره شرکت شماری از زنان
را به عنوان مدیران تصمیم گیرنده در خدمت داشته
باشند.

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

714-418-7146

فرار از زندان ایالتی کالیفرنیا

مسئوالن زندان ایالتی کالیفرنیا در سن کوئین تین در
ساعت  9/35شب گذشــته متوجه شدند که یکی از
زندانیان به نام شــالوم مندوزا که  21ســاله است ،از
زندان گریخته است .پس از آن که جستجو در پیرامون
زنــدان بینتیجه ماند دریافتند کــه او با دزدیدن یک
اتوموبیل تویوتا مدل  Rav4با پالک ،6STZ502
منطقه را ترک کرده است.
شــالوم مندوزا که در دســامبر  2017به سبب دزدی
اتوموبیل و استفاده از اســلحه مرگبار برای دزدیدن
اتوموبیل و سپس مسابقه سرعت و تعقیب و گریز با
پلیس لوس انجلس کانتی ،به  5ســال زندان محکوم
شده است.
شالوم مندوزا دارای  5فوت و  5اینچ قد و  177پاند
وزن ودارای موهای کوتاه قهوهای رنگ است  ،پلیس
تقاضا کرده اســت اگر کســی او را مشاهده نمود به
 911تلفن بزند.
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ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا :

ایران ،کرهجنوبی و ژاپن؛ مدعیان اصلی جام ملتهای آسیا
به گزارش نیوز استار اســترالیا ،جام ملتهای آسیا
شــنبه با دیدار بحرین و امارات در کشــور امارات
آغاز میشــود و  ۲۴تیم آسیایی برای حضور در این
رقابتها به مصاف هم خواهند رفت.
در این بین ،ســه تیم مدعی حضور دارند که به نظر
شرایط بهتری نسبت به تیمهای دیگر آسیایی دارند.
تیمهای ایران ،کره جنوبی و ژاپن تیمهایی هســتند
که با دیگر تیمها فاصله بسیار دارند .در ترکیب این
تیمها بازیکنانی وجود دارند که به راحتی میتوانند
تفــاوت ایجاد کننــد .برای مثال ســردار آزمون از
ایران ،یوشیدا از ژاپن و ســون هیونگ مین کرهای
ستارههایی هستند که در سطح جهانیاند و میتوانند
با نمایش خوب خودشان در این جام ،چشمها را به
خود خیره کنند.
در این بین اســترالیا قهرمان پیشین این جامد ر سال
 ۲۰۱۵باید خیلی مراقب ایران باشــد .ایران در دوره
قبل در ضربات پنالتی حذف شد و مدتهاست که

با کارلوس کیروش کار کرده و از هماهنگی باالیی
برخوردار است .آخرین دیدار استرالیا و ایران ،همان
دیدار معروف  ۱۹۹۷اســت که با تساوی  ۲بر  ۲به
پایان رسید و ایران به جام جهانی  ۱۹۹۸که در فرانسه
برگزار می شد صعود کرد و تیم استرالیا حذف شد .

از زمانی که استرالیا به عضویت کنفدراسیون فوتبال
آسیا درآمده است با ایران روبرو نشده است
در ایــن بیــن ،تیمهای کره و ژاپن نیــز که در جام
جهانی روسیه عملکرد خوبی داشتند را باید از دیگر
مدعیان قهرمانی در جام ملتها برشمرد.

کیروش در گفت وگو با رویترز :شاید جهانبخش به بازی با یمن نرسد
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایــران از آخرین وضعیت
بازیکنان مصدوم این تیم از جمله علیرضا جهانبخش
برای جام ملت ها به صحبت پرداخت.
تیم ملی فوتبال ایــران در حالی خودش را برای جام
ملت های آسیا آماده می کند که هنوز مشخص نیست
علیرضا جهانبخش ســتاره این تیم چه وضعیتی برای
این جام دارد .این بازیکن  ۲۵ســاله که فصل قبل در
آلکمار عملکرد خوبی داشت برای جام ملتهای آسیا
در وضعیت مبهمی قرار دارد و معلوم نیست او بتواند
در این جام ،ایران را همراهی کند یا خیر.
این بازیکن که در لیگ برتر برای برایتون بازی میکند
دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شده و به همین
خاطر حضورش در جام ملتها در هالهای از ابهام قرار
دارد .ایران برای کسب اولین قهرمانی در جام ملتها
از سال  ۱۹۷۶نیاز به جهانبخش آماده دارد و باید ببینیم
این بازیکن میتواند خودش را به شرایط بازی برساند
یا خیر.
کارلوس کیروش ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در
گفتوگو با رویترز درباره وضعیت جهانبخش گفت:

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

در این جام شرایط خوبی داشتیم و خیلی از بازیکنان
تیم ملی نیز ایــن فرصت را به دســت آوردند تا در
تیمهای خوبی در اروپا بازی کنند ولی از ماه سپتامبر،
سیل مصدومیتهای بازیکنان ما شروع شد .با این حال
گروه بازیکنانمان خوب هســتند و درک خیلی خوبی
بین آنها ایجاد شده و تالش میکنیم این سختیها را به
امید و باور تبدیل کنیم.

معرفی ایران در فاکس اسپورت /آزمون مهره اصلی ،مجید حسینی ستاره جوان
فاکس اسپورت در گزارشی به حضور تیم ملی فوتبال ایران
در جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹اشاره کرد.
بازی های جام ملتهای آســیا از  ۵ژانویه در امارات آغاز
میشــود و تی مملی فوتبال ایران به عنوان یکی از مدعیان
عنوان قهرمانی ،در مرحله گروهی باید برابر یمن ،ویتنام و
عراق قرار بگیرد .نخستین بازی تیم ملی ایران روز دوشنبه
 ۷ژانویه و برابر تیم ملی یمن خواهد بود .این مسابقه و بقیه
مسابقات تیم ملی ایران به صورت انحصاری از تلویزیون
پارس به صورت زنده توسط بهروز افراخان و کارشناسان
زبده فوتبال در امریکا و کانادا گزارش خواهد شد.
فاکس اسپورت در گزارش خود در مورد تی مملی فوتبال
ایران نوشت :ملیپوشان ایرانی با هدایت کارلوس کیروش،
تجربه باالیی دارند و از بازیکنانی با کیفیت بسیار خوب هم
بهره میبرند .خیلی از بازیکنان ایرانی در اروپا بازی میکنند
و همین باعث شــده که امیدواری ایرانیها به قهرمانی در
جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹بیشتر شود .مانند کره جنوبی و
عربستان ،ایران یکی از مدعیان سنتی فوتبال آسیاست که در
سالهای اخیر نتوانسته به موفقیت دست یابد .عالوه بر این
بعد از درخشش در جام جهانی و کیفیت باالی بازیکنان
خیلی بعید اســت که این تیم نتواند به حداقل نیمه نهایی
برسد.
فاکس اسپورت در این گزارش در مورد ستاره تیم ملی ایران
ســردار آزمون نوشــته است  ،ســردار آزمون بعد از جام

جهانی روســیه خبرساز شــد چرا که از تی مملی فوتبال
ایران خداحافظی کرد .هر چند او در ادامه از تصمیم خود
برگشت .او که فوتبالش را سالهاست در روسیه ادام ه داده،
از تجربه باالیی برخوردار است .آزمون سابقه گلزنی برابر
تیمهایی همچون بایرن مونیخ المان و اتلتیکو مادرید اسپانیا
را دارد .آزمون فقط در تی مملی فوتبال ایران وظیفه گلزنی
ندارد بلکه میتواند با حرکات هجومی خود به دردسر بزرگ
تیم حریف تبدیل شود.

و در مورد ستاره جوان :سید مجید حسینی می افزاید،
با غیبت ســعید عزت اللهی در جام ملتهای آسیا حاال
میتوانیم سید مجید حسینی را که فقط  ۲۲سال سن دارد
و در قلب خط دفاعی ایران فعالیت میکند به عنوان ستاره
جوان زیر نظر بگیریم .حسینی در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
به جای روزبه چشمی به زمین آمد و در کنار پورعلیگنجی
عملکرد بسیار خوبی داشت .عملکرد خوب این بازیکن
جوان باعث شد که او به تیم ترابزون اسپورت ترکیه بپیوندند.

سرمربی یمن :نمیگویم ایران را میبریم اما تالشمان را میکنیم
سرمربی تیم ملی فوتبال یمن درباره آخرین شرایط تیم ملی
این کشور برای جام ملتهای آسیا به صحبت پرداخت و از
آرزوهای خود گفت.
به نقل از استار چاپ سیدنی استرالیا  ،تیم ملی فوتبال یمن
که در رتبه ۱۳۵ردهبندی فیفا پایینترین رده را در بین تمامی
تیمهای آسیایی حاضر در جام ملتهای آسیا دارد باید در
اولین دیدار خود برابر ایران قرار گیرد که بهترین رده را در
بین تیمهای آسیایی در رده بندی فیفا دارد.
یان کوســیان ،ســرمربی تیم ملی یمن درباره حضور در
جام ملتهای آسیا گفت :این اولین دوره است که کشور
کوچکی چون یمن حضور در جام ملتها را تجربه میکند
و میخواهیم عملکرد خوبی هم در این رقابتها داشــته
باشیم .ما میتوانیم رویای شکست ایران و عراق را در سر
داشته باشیم .هر چند شکست دادن ایران کار آسانی نیست
و واقعی به نظر نمیرسد ولی حداقل تالش خواهیم کرد تا

به این مهم دست یابیم.
این سرمربی با تجربه اهل اسلواکی که در ماه اکتبر هدایت
یمن را بر عهده گرفت ،به دلیل شرایط سیاسی کشور یمن،
مجبور شد تا در اردویی در کشور عربستان حاضر باشد و
تیمش را برای جام ملتها آماده کند.
او در همین رابطه گفت :این که هــواداران خودمان را در
امارات کنار خودمان داشــته باشــیم خیلی خوب است.
کسانی که در یمن بودند ،شرایط سختی برای زندگی دارند
ولی شاید بتوانیم با پیروزی در جام ملتهای آسیا آنها را
خوشحال کنیم .ما با تیمهای قدرتمندی چون ایران ،عراق و
ویتنام روبرو خواهیم شد .روحیه تیمی باالیی داریم و از نظر
دفاعی هم شرایط خوبی داریم .به شما نمیگویم که ما این
حریفان را میبریم ولی تالشمان را خواهیم کرد.
نخســتین بازی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی یمن در
چارچوب مسابقات جام ملتهای آسیا روز دوشنبه  ۷ژانویه

خواهد بود که از تلویزیــون پارس به صورت انحصاری
پخش خواهد شــد .بهروز افراخان این بــازی را گزارش
خواهد کرد و رادیو آی تی آن به سرپرستی حمید شب خیز
و هلت میدیا تی وی به سرپرستی دکتر جف شجره آن را
رله خواهند کرد.
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یک جام ،یک ستاره؛ علیرضا بیرانوند

فاکس اســپورت از علیرضا بیرانوند بــه عنوان یکی از
ستارههای جام ملتهای آسیا در امارات یاد کرد.
دروازهبانی با  ۱.۹۴ســانتیمتر قد درون دروازه تیم ملی
ایران ،باعث شده است تا او در مهارت توپهای هوایی
مشکلی نداشته باشد و عالوه بر آن در مهار شوتها نیز
تبحر خاصی پیدا کرده است .همیشه برای این دروازهبان،
ثبات مهمترین دغدغه بوده ولی او از جام جهانی به عنوان
سکوی پرتابی برای خود استفاده کرده است .بعد از این
رقابتها نیز سطح باالی بازی خود را حفظ کرده است.
در نیمه دوم سال ۲۰۱۸نیز بیرانوند درون دروازه پرسپولیس
عملکرد خوب خود را ادامه داد که اوج کار او مهار ضربه
ژاوی بود که باعث شد تا پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان
آسیا راه یابد.

برديا مرتضوي استعدادی درخشان در فوتبال
خبرگزاری ایرانشهر:
برديا مرتضوي بازیکن نوجــوان ایرانی امریکایی ۱۳
ســاله که در حال حاضر کالس هفتم را می گذراند از
استعدادهایی است که مربی تیم مدرسه او را یکی از
استعدادهای درخشانی می داند که می تواند به مدارج
بسیار باالیی صعود کند.
او بازى خود را از مســابقات  VNSOدر پاركهاى
لس آنجلس شــروع كرد و در همان سال اول به مقام
قهرمانى رسيد و سپس با تيمهاى حرفه اى راهى ليگ
اصلى(  ) CSLشد
از ســطح برنز شروع كرده و پس از قهرمانى اكنون در
سطح  silverبازى ميكند
دو مقام اول و يك ســومى در ليگ سراسرى كاليفرنيا
جنوبى (  ) CSLرا در کارنامه دارد.
این نوجوان قرار است روز دوشنبه هفتم ژانویه ۲۰۱۹
با حضور در اســتودیو تلویزیون پارس با تیم گزارش
زنــده بازی تیم ملی ایران دیــدار و به جامعه بزرگ
ایرانی در امریکا و کانادا معرفی شود.

آزمون و بیرانوند ،دو بازیکن محبوب در فانتزی جام ملتهای آسیا
در بین  ۵بازیکن محبوب کاربرانی که از فانتزی جام
ملتهای آســیا  ۲۰۱۹استفاده کردند نام دو بازیکن
ایرانی دیده میشود.
به گزارش سایت استار اســترالیا در حالی که جام
ملتهای آسیا از که از شنبه  ۵ژانویه با دیدار امارات
و بحرین شروع میشــود ،اپلیکیشن فوتبال فانتزی
این رقابتها نیز آغاز شــده است تا کاربران سایت
کنفدراســیون فوتبال آســیا و عالقهمندان به فوتبال
بتوانند همزمان با شــروع رقابتهای جام ملتهای
آســیا ،هیجان مضاعفی نیز برای خود ایجاد کنند و
منتظر درخشش تیم خود در این رقابتها باشند.
در این بین ســون هیونگ مین مهاجم تاتنهام و کره
جنوبی در حالی محبوبترین بازیکن در این برنامه
اســت که او دو بازی اول تیمش در این رقابتها را
از دســت داده و شــاید کاربران به این بخش توجه
نکردند که او نمیتوانــد در دو بازی اول ،تیمش را
همراهی کند.
بعد از او نام مایا یوشــیدا ستاره ژاپنی دیده میشود

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

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

خبرنگاران قطری هم از ورود به امارات بازماندند

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس

امارات پس از عدم اجــازه ورود به نایبرئیس قطری
کنفدراسیون فوتبال آسیا مانع سفر نمایندگان رسانههای
قطری برای پوشش جام ملتهای آسیا شد .به گزارش
از روزنامه الرایه قطــر ،امارات بر خالف قوانین فیفا و
کنفدراسیون فوتبال آسیا مانع ورود  5عضو رسانهای قطر

جهت پوشش رقابتهای جام ملتهای آسیا  2019شد استاد الدوحه قطر بودند.
امارات روز گذشــته نیز اجازه ورود به سعود المهندی،
که از (شنبه)  5ژانویه در این کشور آغاز میشود
این  5عضو رســانهای قطری با وجود دریافت ویزا و نایبرئیس قطری کنفدراســیون فوتبال آسیا و رئیس
کارت رســانهای از ورود بــه امــارات بازماندند .آنها کمیته سازماندهی جام ملتهای آسیا  2019را نداد.
نمایندگان روزنامههای الرایه ،الشرق ،الوطن ،العرب و

بگیرید:

818 9 08 08 08
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آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.

An Excessive Amount of Weight is the Root of
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health
Take a New Step Into a Happier and Healthier
!Life by Contacting Us for a Free Consultation
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در کانون خبر:

جری براون فرماندار
کالیفرنیا الیحهای را
امضا و اجرایی میکند
کالیفرنیــا به عنوان بزرگتریــن ایالت آمریکا ،گر چه
نقش اساسی در انتخابات ریاست جمهوری را با 55
رای کالج الکترال بازی میکنــد ،لیکن در انتخابات
مقدماتی ریاست جمهوری که به گزینش نهایی نامزد
ریاست جمهوری از هر یک از دو حزب میانجامد،
نقــش چندانی ندارد زیرا انتخابات مقدماتی کالیفرنیا
در زمانی برگزار میشــود که بیشــتر ایالتها ،آن را
پشت سر گذاشتهاند.
از این روی ،جری براون فرماندار کالیفرنیا الیحهای
را امضا و اجرایی میکند تا انتخابات مقدماتی ریاست
جمهوری آمریکا ،در کالیفرنیا نیز در سه شنبه بزرگ

( )Supper Tuesdayبرگزار شود.
 ،2020کالیفرنیــا نیز با برگزاری انتخابات در ســوم
الکس پدیا ،که مســئولیت انتخابات کالیفرنیا را دارد ،مارچ  2020در میان انتخابات ایالتهای ســه شــنبه
اعالم کرد که در انتخابات ریاســت جمهوری سال بزرگ خواهد بود و نقش اصلی را خواهد داشت.

مشاهده مقادیری اسلحه توسط موتورسواردر لوسآنجلس

(310) 854-9535

Iranian Information
Center
08Global.net
(818)9-08 08 08
پلیس لــوس آنجلس اعالم کرد که پس از آن که بامداد
شنبه یک موتورسوار را در خیابان فیگوروآی جنوبی و
تقاطع خیابان گیج غربی در لوس آنجلس مشاهده نموده
که تفنگ به دست به موتور سواری میپردازد ،بیدرنگ
او را که جان منزیز نام دارد و  50ساله است در یک پمپ

بنزین متوقف نموده و اسلحه او را پر از فشنگ و آماده تفنگ و  12اسلحه کمری و شماری صداخفه کن برای
اســلحه یافته شده است و او را در برابر وثیقه  500هزار
یافته و یک اسلحه کمری نیز همراه او بوده است.
پلیس اعالم کرد که در جســتجوی خانه فرد یاد شــده دالری بازداشت کردهاند.
در جنوب لوس آنجلس ،یک ســامانه پرتاب موشک
کوچــک ،میزانی از مواد منفجــره  TNTو 24 ، PENT

جرم قتل غیرعمد برای زنی  61ساله

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331

پلیــس گلندل اعالم کرد که زنی  61ســاله به نام میرا
گژورا را دستگیر نموده که عامل تصادف و کشته شدن
یک زن  72ساله به نام نوارا اسماعیلیان در ساعت 7/20
شــامگاه  21دسامبر بوده است  ،که پس از تصادف با

او در تقاطع خیابان لیندن و گلن اوکس بلوار گریخته میرا گژورا به اداره تشــخیص قانونی فرستاده و او به
و در چند خیابان دیگر به بررســی احتمال نشانههای جرم قتل غیرعمد و به جرم فرار از محل حادثه دستگیر
تصادف روی اتوموبیل خــود پرداخته که در دوربین نموده است.
های مدار بسته محلی ثبت شده است.پلیس اتوموبیل

شب سال نو ،متروی لوسآنجلس رایگان شد
مسئوالن اداره متروی لوس آنجلس کانتی اعالم کردند
برای کمک به کاهش رانندگی در شب سال نو میالدی
 ،2019از ســاعت  9امشب ،تا ســاعت  2پس از نیمه
شب هزینه ای برای بلیت دریافت نخواهند کرد و همه
میتوانند رایگان سوار شوند.
از سوی دیگر اعالم شده که امشب ایستگاههای مترو در
ســاعت  1پس از نیمه شب بسته نخواهند شد و شمار
قطارها و اتوبوسها افزایش یافته و به فاصله هر  12تا 10
دقیقه یک اتوبوس یا قطار به سوی مقصدهای برنامهریزی
شده حرکت خواهند کرد .و از ساعت یک پس از نیمه
شب تا  5بامداد ،هر  20دقیقه یک بار برنامهریزی شده
است و 2مسیر اتوبوسهای نقرهای و نارنجی تمامی شب
تا بامداد را دارای اتوبوس درهر  20دقیقه خواهند بود.
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در کانون خبر:

تیراندازی مامور نگهبانی در منطقه هالیوود
دفتر دادستانی کانتی لوس آنجلس اعالم کرد که دانالد
وینسنت سیوتا  28ساله را که مامور نگهبانی در داروخانه
وال گرین بوده و در روز  2دسامبر با تیراندازی موجب
مرگ مرد  21ســالهای به نام جاناتان هارت در منطقه
هالیوود شده است ،به عنوان متهم ،محاکمه خواهد کرد.
در روز  2دســامبر ،این مامــور نگهبانی هنگامی که به
جاناتان هارت به عنوان دزدی ،مشــکوک میشود با او
گالویز میگردد و پــس از آن که جاناتان هارت خود
را رها کرده و میگریزد ،به سوی او شلیک میکند و به
سبب تیراندازی به پشت او ،که نشانه قتل در هنگام فرار
است ،محاکمه خواهد شد و دفاع از خود تلقی نمیشود.
وکیل خانواده جاناتان هارت اعالم کرده اســت که او
هنگام درگیری و فرار ،مســلح نبوده است و از دادگاه
تقاضای  525میلیون دالر خسارت نموده است.

شرکت برق  PG&Eموجب بزرگترین آتشسوزی کالیفرنیا

دادستان کل کالیفرنیا ،حاویر بسرا اعالم کرد که ممکن
اســت شــرکت برق  PG&Eرا به سبب اهمال در
تعمیر و ترمیم سیستم برقرسانی که موجب بزرگترین
آتشسوزی و کشته شدن  86نفر در منطقه Camp
شده اســت ،مورد محاکمه قرار دهد ،رئیس موسسه

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

به میزان خسارت خواهند پرداخت و تقاضای حاویر
بسرا دادستان کل کالیفرنیا در مورد محاکمه مسئوالن
برای  86نفری که جانشان را در آتشسوزی از دست
دادهاند ،به جایی نخواهد رسید.

فروش در
شــرکت کتــاب

یو.اس.آرتس برگزارکننده حراج های آنالین
عتیقه و آثار هنری
مدیریت :مهندس امیر رنجبر

818-282-3918

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

ketab.net

(310) 477-7477
(310) 477-7477

ketab.net

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

12701 Van Nuys Blvd., Suite H
Pacoima CA 91331
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 4ژانویه تا  10ژانویه ( 14دی تا  20دی)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  14دی  4 /ژانویه
 1294خورشيدى (  1916ميالدى)
اشغال شهرهاى قم و كاشان توسط قواى
روس
 1300خورشيدى (  1922ميالدى)
رضاخان سردار سپه وزير جنگ ،فرماندهى
لشكر
مركز را برعهده گرفت
 1335خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز شهره صولتى ،هنرمند آواز مقيم
خارج از ايران
كليه سى دى هاى خانم شهره صولتى در
شركت كتاب موجود است
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
انتصاب جمشيد بهنام به رياست دانشگاه
فارابى
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
درگذشت حشمت سنجرى ،موسيقيدان و
رهبر دائمى اركستر سمفونيك

 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
درگذشت عليرضا پهلوى سومين فرزند و
دومين پسر محمدرضاشاه پهلوى ،به علت
خودكشى در سن  44سالگى در بوستون
امريكا در منزل شخصى خود

شنبه  15دی  5 /ژانویه
 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
زادروز فروغ فرخزاد  -شاعر و فيلمساز
آثار شنيدارى ،ديدارى و كتابهاى فروغ
فرخزاد و در مورد او در شركت كتاب موجود
است
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
درگذشت ميرسيدمحمد امامى -امام جمعه
تهران
 1347خورشيدى (  1969ميالدى)
درگذشت حميد سياح  -رجل سياسى ايران
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
مقامات امنيتى ايران تعداد دانشجويان
ايرانى كنفدراسيون را در خارج از كشور 1500
نفر اعالم كردند
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
كليه مراكز دانشگاهى در اعتراض به سفر
كارتر به ايران 3 ،روز تعطيل شد
 1378خورشيدى (  1999ميالدى)
درگذشت ملوك ضرابى ،هنرمند آواز ايران

یکشنبه  16دی  6 /ژانویه
 1338خورشيدى (  1960ميالدى)
درگذشت نيما يوشيج (على اسفنديارى)
بنيان گذارشعر امروز ايران
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت بهرام صادقى ،نويسنده
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)

درگذشت محسن پزشكپور ،بنيا نگذار حزب
پا نايرانيست در هشتاد و سه سالگى به علت
بيمارى در تهران .وى مخالف مشهور جدايى
بحرين از ايران بود .وى در سال  1327همراه
با داريوش فروهر حزب ملت ايران را تشكيل
داد .در سال  1330از اين حزب جدا شد و
حزب پا نايرانيست
را به طرافدارى از سلطنت تشكيل داد .آقاى
پزشكپورحقوقدان و وكيل دادگسترى بود و
از وى دخترى به جا مانده است.
شرکت کتاب از ناصر انقطاع کتاب « پنجاه
سال تاريخ باپان ايرانيستها» را منتشر کرده
است

سه شنبه  18دی  8 /ژانویه

 1285خورشيدى (  1907ميالدى)
درگذشت مظفرالدي نشاه ،پنجمين پادشاه
ايران از دودمان قاجار
 1314خورشيدى (  1936ميالدى)
على اصغر حكمت به پاس اقدامات خود در
مورد روز  17دى (كشف حجاب زنان) ،به مقام
وزارت معارف ارتقاء يافت
 1350خورشيدى (  1972ميالدى)
درگذشت رضا بوشهرى ،بازرگان ،سناتور
ونماينده مجلس شوراى ملى
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوى به مصر
دوشنبه  17دی  7 /ژانویه
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
خوددارى ارتشبد فريدون جم از قبول
 1306خورشيدى (  1928ميالدى)
وزارت جنگ و خروج وى از ايران
استعفاى زين العابدين رهنما  -معاون رييس کتابی با عنوان « خاطرات و يادداشتهای
الوزرا
ارتشبد فريدون جم» تاليف دکتر مرتضي
ميالدى)
1936
(
خورشيدى
1314
مشير توسط شرکت کتاب منتشر شده است.
اعالم رسمى كشف حجاب با برگزارى جشنى
در دانشسراى عالى و شركت رضا شاه پهلوى چهارشنبه  19دی  9 /ژانویه
و همسر و دختران وى در اين جشن
 1231خورشيدى (  1853ميالدى)
قتل ميرزا تقى خان اميركبير در حمام فين
كاشان
کتاب « اميرکبير اخگري در تاريکي « نوشته
ناصر انقطاع از انتشارات شرکت کتاب
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
شاپور بختيار اعالم كرد محمد رضا شاه به
زودى ايران را ترك خواهد كرد
کتاب « آخرين روزها ،پايان سلطنت و در
 1325خورشيدى(  1942ميالدى)
گذشت شاه « نوشته دکتر هوشنگ نهاوندي
زادروز محمدرضا لطفى ،آهنگ ساز و نوازنده از انتشارات شرکت کتاب
چيره دست تار.
ماموريت ژنرال هويزر در ايران تمديد شد.
«مرکز
در
لطفی
محمدرضا
آثار موسيقی
 1372خورشيدى (  1994ميالدى)
شرکت
به
وابسته
«
ايران
فيلم
موسيقی و
درگذشت ادوارد ژوزف  -پژوهشگر ،مترجم
کتاب موجود است .
و اديب ايرانى /ارمنى در گلندل -كاليفرنيا
ميالدى)
1955
(
 1333خورشيدى
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
رياست
به
اقبال
منوچهر
انتصاب دكتر
محمد ايوبى ،داستان نويس ايرانى در سن67
دانشگاهتهران
سالگى و بر اثر بيمارى ريوى در بيمارستان
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
ابن سيناى تهران از دنيا رفت .ايوبى متولد
قهرمان
درگذشت غالمرضا تختى -
سال  1321در شهر اهواز و از اعضاى قديمى
شهريور
5
كشتى ايران و جهان (تولد:
كانون نويسندگان ايران بود .محمد ايوبى
1309خورشيدى)
در رشته هاى تاريخ و زبان و ادبيات فارسى
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
تحصيل كرده بود و سال ها در مدارس شهر
ايران
در
سياه
انتشار مقاله « ارتجاع سرخ و
تهران تدريس ادبيات مى كرد.
« به قلم احمد رشيدی مطلق در روزنامه
اطالعات
پنجشنبه  20دی  10 /ژانویه
 1362خورشيدى (  1984ميالدى)
موسيقيداندرگذشتلطفاهللمفخمپايان
 1321خورشيدى (  1943ميالدى)
و نخستين ناشر آثار موسيقى
دكتر على اكبر سياسى از طرف رؤساى
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
رانيا ،ملكه اردن ،براى بازديد از مناطق زلزله دانشكدههاى دانشگاه تهران به رياست
دانشگاه تهران انتخاب شد
زده بم ،وارد ايران شد
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
درگذشت اشرف پهلوی خواهر محمدرضا كنفرانس گوادولوپ باشركت رؤساى جهور
شاه پهلوی ،در سن  96سالگی در مونت آمريكا ،فرانسه و نخست وزيران آلمان و
کارلو .اشرف پهلوی روز چهارم آبان 1298
متولد شد .زمانی که او شش سال داشت انگليس در جزيره گوادولوپ براى رسيدگى
پدرش به سلطنت رسید .او نخستین نماینده به بحران ايران تشكيل شد.
زن ایران در سازمان ملل متحد و کمیسیون ارتشبدعباسقرهباغىازطرفمحمدرضاشاه
حقوق بشر بود .او در اولین کنفرانس جهانی به رياست ستاد ارتش منصوب شد
زن ریاست آن را عهده دار بود.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول – در حالی که شهروندان بسیاری در تهران از استشمام بویی ناخوشایند در
سطح شهر در چند روز اخیر خبر دادهاند ،غالمحسین آرام ،معاون فرمانداری تهران
گفت :از بسیاری نقاط گزارش گرفتیم ،اما بویی احساس نشده است .در حال حاضر
در شرق و مرکز تهران که ما حضور داشتیم ،بوی خاصی وجود نداشت!
از کدوم نقاط گزارش گرفتی که بو گند نمیدادن آتیش پاره؟ یعنی چند میلیون تهرونی
دماغاشون اشتباه بو گند جمهوری اسالمی رو استشمام میکنه و اون دماغ صاب مرده
تو فقط کار میکنه .شایدم چون خودت و رییس روئسات بوگند میدین ،بوی خودتونو
نمیفهمین! خب اگه اینجوریه حق با شماست معاون جان.
خبر دوم  -حســن کامران ،نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت :در
راهروهای مجلس کارچاقکنی می شــود .فــردی در راهروی مجلس میگوید می
خواهید فالن فرد را به عنوان رئیس فوالد قرار بدهیم که به من و شــما چیزی برسد
و سودی کسب کنیم؟
میگن حرف راستو از حسن بشــنو! خب حسن جون دیگه برو بچ مجلس چیکارا
میکنن تو راهروها؟ پشت دیوار راهروها چی؟ وسط راهرو این همه چیزمیز میچاقن،
اون پشت مشتا چیکار میکنن؟ فکر کنم بهتره اسم مجلس شورای اسالمی رو به جای
خانه ملت بذارن خونه خالی ملت! چون نماینده هاش دقیقا هر غلطی دلشون بخواد
اونجا میکنن.
خبر ســوم  -هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،محمد باسط
درازهی ،نماینده خبرساز سراوان را که به یک کارمند اداره گمرک توهین کرده بود به
تذکر کتبی محکوم کرد.
آره دیگه یارو شــفاهی فحش داده ولی کتبی تذکر میگیره .البد اگه کتبی فحش داده
بود ،تو صحن علنی مجلس ،فحش خوار و مادر به جونش میکشیدن چون اینجور که
ما دیدیم نماینده های دیگه همچین دست کمی از این عبدالباسط بی ادب ندارن و یه
مشت الت چاقوکشن که به موقعش خشتک مردمو پرچم میکنن!

خبر چهارم  -وزیر بهداشــت جمهوری اســامی در اعتراض به کاهش بودجه
سالمت در ســال ( ۱۳۹۸سال آینده) استعفا کرد .دکتر حسن قاضیزاده هاشمی
معتقد اســت بودجه سازمان بیمه سالمت تقریبا نصف شده اما سازمان برنامه و
بودجــه می گوید کل بودجه وزارت بهداشــت ده درصد افزایش یافته و بودجه
بخش بیمه سالمت هم در دولت یازدهم و دوازدهم دو تا سه برابر شده است.
بله آقای دکتر جون جراح چشــم که فکر کردی میشــه وزیر حکومت یه مشت
دزد شد و انتظار داشت بودجه وزارت بهداشت از سپاه و صدا سیما و سازمانای
عریض و طویل زیر نظر رهبری بیشتر باشه .نکنه فکر کردی سالمت و آموزش
و زیرســاختای دیگه مملکت پشیزی برای آغا و دور و وریاش ارزش داره؟ تازه
ســرت منت هم میذارن که بیخود غر میزنی ،بودجه ات چند برابرم شده .اشکال
اینه که اونا فکر میکنن چون پزشکی ،ریاضیت ضعیفه و اگه بودجه نصف شه تو
فکر میکنی سه برابر شده!

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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جدول و سرگرمی

افقي :

  -1فرزند اردشیر ساسانی -اثری از ژولین گرین

 -3پایتخت چین -حرکت دادن و جنباندن -تشــنه فریب
 -4پرسه زن -عود -باغ معروف شیراز -برج فرانسه

 -2بارانداز کشــتی -عضوی در صورت -درختی است با چوبی بسیار سخت

 -5راه میانبر -پدر -جمع جریمه

 -3تأخیر -پرنده نجار -پرسش از مکان

 -7از بیماریهای واگیردار -دومین شــهر بزرگ فالت تبت  -همنشین برگ

خورشید

 -8واحد پول ترکیه -شایسته -باقی مانده غذا

و محکم

 -6زد و خورد -از پادشــاهان ساسانى -گلی سفید و خوشبو

 -4حــرف گزینش -یک چهارم -از نشــانههای جمعفارســی -گازی در در هنگام سحر

 -5رایج شــدن -بند چرمی که بدان چیزی را بندند -شهر بیدفاع

 -9جمع نکته -از مواد مخدر -پشــت سر و عقب

 -7اثری از امیلزوال -حالل رنگ الک ناخن -با دریا جیحونشــود

 -11اشاره به چیزی نامعلوم -درود -من و شما

 -9جوانمرد -شــاخهای از پزشــکی که عبارت اســت از بریدن و شکافتن

 -13وســیله احتیاطی اضافی -فرمان خودرو در دستش است -شاعر مسافر

 -10میوه کال -آدمکش -چرک جامه

 -15از قهرمانان جنگ تروا -اثری از سیمین دانشور

 -6از عناصر اربعه -به اتفاق -روکش

 -8رشتهکوهی در تبریز -از گلهای زیبا -گیرندهامواج رادیویی

قسمتهای مختلف بدن -مهمان سفره هفتسین نوروز

 -11عالمــت مصدرجعلی -امپراتوری آلمان -ســخن مبنی بر طعنه ،توهین،

یا ریشخند

 -12فصلی -بزرگ قبیله -پرنده ســعادت -ضمیر سوم شخص مفرد

 -10نیمصدای گربه -آرام گرفتن -بیکس و یگانه

 -12آب منجمد -مایه بازی و ســرگرمی -رئیس جیمزباند -دروغ ترکی

 -14ناخوش و مریض -جمع متن -شــهری در استان لرستان

حل جدول شماره گذشته

 -13بنای مرتفع -الهه دانش روم باســتان -جنبش و تکانشدید
 -14پهلوانان -سرشماری -ماه شب اول

 -15نام یک کتاب ادبی اســت که توســط ویکتور هوگو نوشته شده است-

سلسلهای در تاریخ ایران
عمودي :

 -1نام سابق نیشابور -از آثار تاریخی شیراز

 -2گرفتاران و دربندان -ایشان -پشت سر هم بودن

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

9
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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 4ژانویه 2019

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی شرکت کتاب
با استاد جواد صفارزاده
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد

)Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرمافزار ا ِکسل

)Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک

)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate
تلفن برای ثبت نام

www.saffarzadeh.com (818) 9 08 08 08

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

149
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

انتظار اماراتیها برای تماشای  ۳۰۰میلیونی مراسم افتتاحیه

اماراتیها انتظار دارند  ۳۰۰میلیون نفر در سراسر جهان
شاهد مراسم افتتاحیه جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹باشند.
بــه گزارش خبرگزاری های بین المللی  ،هفدمین دوره
جام ملتهای آسیا از شنبه  ۵ژانویه با رویارویی تیمهای
ملی امارات و بحرین از گروه  Aدر ورزشگاه زاید شهر
ابوظبی آغاز میشود .برگزار کنندگان این رقابتها اعالم

کردند که مراسم افتتاحیه نمادی برای فوتبال سال 2019
قاره آســیا خواهد بود .در این مراسم  3هنرمند برجسته
اماراتی در قالب آهنگی شــعار جام ملتهای آسیا را به
تصویرمیکشند.
انتظار میرود  300میلیون نفر در سراسر جهان از طریق
رسانههای تصویری مراسم افتتاحیه جام ملتهای آسیا

 2019را به صورت زنده تماشا کنند.
نخستین بازی تیم ملی ایران در چارچوب این مسابقات
روز دوشنبه  ۷ژانویه ساعت  ۸بامداد به صورت زنده از
تلویزیون پارس پخش خواهد شد و آقای بهروز افراخان
به همراه مهران ملک آرا کارشــناس فوتبال این بازی را
گزارش خواهند کرد.

