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www.mydebtproblem.ca            nowroozadeh@yahoo.com
7368 Yonge St., Suite #301 B, Thornhill, ON, L4J 8H9

Toll Free:1-800-225-4746 Fax : 905-597-2260

Qualified Credit Counsellor

Accounting & Bookkeeping Services
Personal & Corporate Income Tax  Services
Payroll Services

WSIB HST GST

INCOME TAX
E-FILE

Personal, Small Business & Corporate

8131 Yonge St., Suite 211,
Thornhill, ON L3T 2C6

Tel: (416) 900-4188    www.HarmonicTeam.com

Fax: (416) 900-4189                  info@harmonicteam.com
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- ۱۹۲۵ م: تاسیس 
خربگزار تاس

- ۱۵۴۰ م: چهارمین 
طالق هرنی هشتم
- ۱۹۴۰ م: حمله 

هوایی آملان به 
انگلستان و درگیر 

شدن آنان در جنگ 
دوم جهانی

- ۵۲۵ ق م: سپاه 
۴۰هزار نفری ایران 
در راه مرص ناپدید 

شد

- ۱۸۱۶ م: استقالل 
آرژانتین

- ۱۸۶۸ م: اصالحیه 
قانون اساسی: 

سیاهپوستان هم 
می توانند تبعه 

آمریکا شوند!
- ۱۸۹۳ م: نخستین 
عمل جراحی قلب 

باز موفق توسط 
دکرت ویلیامز

- ۱۸۵۰ م: اعدام 
"باب" در ۳۱ 

سالگی

- ۱۸۱۷م: زادروز 
هرنی دیوید تارو 

فیلسوف، نویسنده 
و شاعر آمریکایی

- ۱۹۰۴ م: زادروز 
پابلو نرودا شاعر 

ملی شیلی
- ۱۹۴۳ م: بزرگرتین 

نربد تانک ها بین 
آملان و روسیه در 
کورسک و پیروزی 

روسیه
- ۱۹۳۴ م: زادروز 

اکیواند سویینکا 
داستان نویس و 

برنده جایزه نوبل 
نیجریایی

- ۵۱۳ ق م: پیروزی 
داریوش در جنگ 

دی شا و ترصف 
رومانی و مولدوا

- ۱۳۵۹ ش: 
شکست کودتای 

نوژه

- ۱۶۲۳ م: 
انگلستان متام 

آمریکای شاملی 
را یک ایالت خود 

خواند
- ۱۷۱۴ م: اخرتاع 

اولین دماسنج 
توسط دانیل 

فارنهایت آملانی
- ۱۹۶۷ م: آغاز 
جنگ بیافرا در 

نیجریه
- ۷۰۷ م: نخستین 
داروخانه دنیا در 

بغداد آغاز بکار کرد
- ۱۵۱۴ م: حمله 
ناوگان عثامنی به 

جزیره هرمز
- ۱۵۵۵ م: صلح 

شاه طهامسب 
صفوی و سلطان 

سلیامن عثامنی: از 
دست رفنت بغداد، 

تقسیم ارمنستان

- ۱۹۲۰ م: زادروز 
پیر فرانسیس 

برتون، روزنامه نگار، 
مولف و تاریخ نگار 

کانادایی
- ۱۹۷۷ م: قطع 

برق در نیویورک و 
غارت شدن شهر

- ۱۰۰ ق م: زادروز 
ژولیوس سزار 

امپراتور روم
- ۱۹۶۰ م: فرانسه 

به ۷ مستعمره خود 
استقالل داد

- ۱۹۹۴ م: بازگشت 
عرفات ب فلسطین 

پس از ۲۷ سال
- ۶۰۵ م: لشکرکشی 
خرسوپرویز به مرص 

و اورشلیم

- ۱۸۹۸ م: آمریکا 
جزایر هاوایی را 

ضمیمه کرد
- ۱۸۱۵ م: ورود 

نیروهای متحدین 
به پاریس در پی 
پیروزی در جنگ 

واترلو
- ۱۷۸۲ م: جنگ 

ناوگان انگلستان و 
فرانسه برای کنرتل 

هندوستان در 
مدرس

- ۴۵۰ ش: آغاز کار 
حسن صباح

- ۱۸۱۱ م: اعزام 
نخستین گروه 

دانشجویان ایرانی 
به انگلستان

- ۱۸۰۴ م: دوئل 
آرن برن معاون 

رئیس جمهور 
آمریکا با الکساندر 

هامیلتون وزیر 
خزانه داری که 
به کشته شدن 

هامیلتون انجامید
- ۱۹۸۷ م: جمعیت 
جهان از ۵ میلیارد 

گذشت
- ۲۰۰۵ م: 
درگذشت 

کلود سیمون 
داستان نویس 
معارص فرانسه

- ۶۸ م: خودکشی 
نرون امپراتور وقت 

روم
- ۱۹۲۱ م: سالروز 
انقالب مغولستان

- ۱۷۸۵ م: دالر 
واحد پول آمریکا 

شد
- ۱۹۵۸ م: آالسکا 
ایالت ۴۹ آمریکا 

شد
- ۱۸۸۵ م: کشف 
نخستین واکسن 
(هاری) توسط 

لویی پاستور
- ۱۵۲۵ م: توماس 

مور انگلیسی گردن 
زده شد

- ۱۹۶۷ م: آغاز 
جنگ بیافرا در 

نیجریه
- ۱۷۸۲ م: جنگ 

ناوگان انگلستان و 
فرانسه برای کنرتل 

هندوستان در 
مدرس

- ۱۳۳۶ ش: آخرین 
دستگیری خرسو 

روزبه

- ترودو در 
اسکاتلند

- ترودو در سالروز 
۱۵۰ سالگی کانادا 
به ملکه یک پرچم 

کانادا هدیه داد
- بیوه رسباز کشته 
شده آمریکایی در 

افغانستان عمر 
خدر را سو می کند

- آغاز اعرتاض 
خانواده قربانیان 

ترکیه به دولت
- توافق گازپروم با 
مجارستان در خرید 

گاز از خط گازی 
ترکیه

- آملان اسناد پاناما 
را خرید

- مرکز پلیس 
افریقای جنوبی 

توسط دزدان 
حرفه ای مورد 

دستربد قرار گرفت
- بارش تگرگ در 

کنیا
- حمله آمریکا به 

الشباب در سومالی
- گروه سعودی به 
قطر: شام موضوع 
را جدی منی گیرید، 

تحریم ادامه خواهد 
داشت

- ایاد العبیدی، 
درجه دار پایین رتبه 
جایگزین البغدادی 

خلیفه داعش 
می شود

- سنگاپور و چین 
در صدر بهرتین 

دانشگاه های  رشق 
آسیا

- دوترته، رئیس 
جمهور فلیپین: من 
جگر تروریست ها 

را خواهم خورد
- دستگیری ۵ عضو 

کارتل مواد مخدر 
در نیوزیلند

- آیت الله خامنه ای 
به گردان موشکی: 

کارتان خیلی 
عالی بود، هرچه 

می توانید روی 
موشک کار کنید

- دربی پرسپولیس 
و استقالل در 

آملان؟!

- عمر خدر، زندانی 
کانادایی رهاشده 

از گوانتانامو ۱۰,۵ 
میلیون دالر غرامت 

می گیرد
- ۱۴ اتهام 

تروریستی برای 
زنی که کارمند 

کندین تایر را تهدید 
کرده بود

- سلین دیون برای 
عکس مجله ووگ 

عریان شد
- تولید تسال ۳ از 

همین جمعه
- استقرار 

ماشین های آبپاش 
پلیس هامبورگ 
برای مقابله با 

اعرتاضات احتاملی 
علیه اجالس جی-۲۰
- عمرالبشیر تحت 
تعقیب به روسیه 

می رود
- نابودی بزرگرتین 
مرکز تجاری زامبیا 
در اثر آتش سوزی
- ناپدید شدن ۴ 

معدنکار غنایی در 
پی ریزش معدن 

طال
- قطر تولید گاز 

میعان را ٪۳۰ 
افزایش می دهد

- موشک شلیک 
شده کره شاملی 

بین قاره ای بود
- زنگ خطر 

اقتصادی برای آسیا 
با افزایش نرخ بهره 

در آمریکا
- رسمایه گذاری 

۱۰ بیلیون دالری 
بین روسیه و چین 
برای حذف دالر از 
معامالت دو کشور

- حمله سحرگاه 
پلیس نیوزیلند به 

کارتل های مواد 
مخدر

- ایران رای دادگاه 
کانادا برای مصادره 
۱,۷۰۰ میلیون دالر 

را رد کرد
- امتام خاویار 

دریای خزر ظرف 
۸ سال

- بیکاری ۱۲,۶٪ شد
- منایشگاه 

کاریکاتور ترامپ 
در تهران

- سیرلی اتلی: اولین 
نوزاد کانادایی 

بدون درج جنسیت 
در پرونده پزشکی
- ترودو در ایرلند
- آمریکا به تیم 
روبوتیک زنان 

گامبیا هم ویزا نداد
- ونوس ویلیامز در 
ویمبلدون به گریه 

افتاد
- آمریکا: جشن 

۲۴۱ سالگی در ۴ 
جوالی

- جنگ سیاسی 
مادورو با مخالفان 

در ونزوئال
- ماکرون رئیس 
جمهور فرانسه 

وضعیت اضطراری 
را لغو، و یک سوم 

منایندگان را کم 
می کند

- تعطیلی فستیوال 
موسیقی سوئد در 
پی ۴ تعرض جنسی

- رابرت موگابه 
با فروش گاوهای 

اهدایی کشاورزان، 
۱ میلیون دالر به 
اتحادیه افریقا داد

- لیست و 
فروش داروهای 

مرصف نشده 
افریقا با نرم افزار 

"ژوکوسانته"
- حمله بوکوحرام: 

۹ کشته و ده ها 
زخمی

- کویت پیشنهادات 
قطر را برای 

عربستان می برد
- شلیک موشک 

بالستیک دیگری از 
کره شاملی

- قرارداد مسیر 
جدید ارزان انتقال 
کاال بین روسیه و 

چین امضاء شد 
- سفر مودی 
نخست وزیر 

هندوستان به 
ارسائیل

- خربنگار شبکه 
۹ اسرتالیا به اتهام 

پورن کودکان به 
دادگاه رفت

- کیمیا علیزاده نیاز 
به ۳ عمل جراحی 

دارد
- ۶ مصدوم 

در آتش سوزی 
پاالیشگاه آبادان

- پرایس، دروازه بان 
مونرتال َهبز ۸ ساله 

متدید کرد
- آمریکا به تیم 
روبوتیک زنان 

افغانستان ویزا نداد
- ویدئوی مونتاژ 

شده کُشتی ترامپ 
با سی ان ان جنجال 

آفرید
- ساخت 

باریک ترین لیزر 
جهان در آملان

- شلیک و فرار دو 
نقابدار به مسلامن 

در حال خروج از 
مسجد آویگنون 

فرانسه ۸ مجروح 
بجا گذاشت

- رئیس جمهور 
سومالی 

خواهان اتحاد 
با جدایی طلبان 
سومالی لند شد

- ۲۰ نفر در مرص 
به جرم کشنت یک 

پلیس به مرگ 
محکوم شدند
- وقت اضافه 

۴۸ ساعته گروه 
عربستان به قطر

- پناهگاه 
پناهندگان سوری 
در لبنان در آتش 

سوخت
- آغاز طرح تجارت 
اوراق قرضه شاملی 

در چین
- شکست آبه 

نخست وزیر ژاپن 
در انتخابات توکیو

- تیم دفاعی ارتش 
اسرتالیا با حمالت 
اینرتنتی مواجه شد
- کاشت نی برای 

احیای هامون
- درگیری در مرز 

پیرانشهر: یک 
رسباز ایرانی زخمی 

و یکی درگذشت
- ۳۳ مجروح در 

تصادف زنجیره ای 
جاده زابل-زاهدان

- درگذشت 
عطاءالله بهمنش، 
گزارشگر و مفرس 

ورزشی

- جشن های بزرگ ۱۵۰ 
سالگی کانادا

- آزمایش انهدام 
شهاب سنگ توسط ناسا
- در سخرنانی ترودو، 
"آلربتا" از یادش رفت!

- کشف ستونی از 
جمجمه از دوران آزتک

- فروش مستقیم 
ماریجوانا در نوادا

- عروسی مسی
- به خاکسپاری هلموت 

کهل
- پاپ مسئول رسیدگی 

به پرونده ها تعرض 
جنسی را اخراج کرد
- رشوع ویمبلدون

- تظاهرات بزرگ در 
مالی در اعرتاض به 

قانون اساسی
- منایشگاه هرنهای 
تجسمی افریقا در 

فرانسه
- مرص: ۶۵٪ افزایش 

قیمت بنزین
- قطر رشط های گروه 

عربستان را رد کرد
- عفو و آزادی اوملرت، 

نخست وزیر سابق 
ارسائیل از زندان

- چین بشدت از حق 
حاکمیت بر هنگ کنگ 

دفاع کرد
- سازمان ملل شواهد 
کاربرد مبب شیمیایی 
توسط معارضان علیه 

دولت سوریه را رد کرد
- مبب گذاری انتحاری 

معارضان در دمشق
- زخمی شدن ۲۰+ نفر 

در جشن ۳۹ سالگی 
خودمختاری شامل 

اسرتالیا
- قرارداد بزرگ ۵ میلیارد 

دالری ایران با توتال

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

IRAN     STARPublisher: Iran Star Marketing
169 Steeles Ave. East, Toronto,ON M2M 3Y5
Iranstar@iranstar.com
Iranstar.com

Tel:905-763-9770
Fax:905-763-9771

                  
IranStar.com 20IRAN        STAR



IRAN     STAR
Thursday, 6 July 2017 - Vol. 23 - No. 1143 iranstar.com

<<<<<

<

<

<

21         



                  
IranStar.com 22IRAN        STAR



IranStar.com
                  

Thursday, 6 July 201723 IRAN        STAR



                  
IranStar.com 24IRAN        STAR



IranStar.com
                  

Thursday, 6 July 201725 IRAN        STAR



                  
IranStar.com 26IRAN        STAR



IranStar.com
                  

Thursday, 6 July 201727 IRAN        STAR



                  
IranStar.com 28IRAN        STAR



IranStar.com
                  

Thursday, 6 July 201729 IRAN        STAR



( )

                  
IranStar.com 30IRAN        STAR



IranStar.com
                  

Thursday, 6 July 201731 IRAN        STAR



 

یوگا:

                  
IranStar.com 32IRAN        STAR



IranStar.com
                  

Thursday, 6 July 201733 IRAN        STAR



                  
IranStar.com 34IRAN        STAR



KARINEH.ca

7351 Yonge St.

PINLESS

Toll Free:            1-844-640-5857
Sales Enquiry:       647-479-5884

www.karineh.ca

محل پخش در یانگ و کالرک

بدون نیاز به
  Pin No وارد کردن مجدد

با قابلیت شارژ مجدد
 Voucher از طریق

متاس با ایران
تهران ۶۰  دقیقه 
با کارت ۵ دالری

 ۴۰۰ دقیقه
کادانا و امریکا

No connection fee
No daily or weekly charge

No expiry date 

موبایل و شهرستان 
۳۲ دقیقه 

UK, Germany 
Italy, France 
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