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- دولت فدرال 
به کمک خاموش 
کردن آتش سوزی 

بریتیش کلمبیا 
شتافت

- مالقات پرس و 
داماد ترامپ با 
وکیل روسی لو 

رفت
- انتقال نیروهای 

آملان از پایگاه 
اینجرلیک ترکیه 

به اردن
- دستگیری 

حدود ۷۰ 
تظاهرکننده 

برعلیه پوتین در 
مسکو

- برگشنت رونی، 
فوتبالیست، به 

اورتون
- اولین تسال ۳ 

تولید شد
- پلیس مرص ۱۶ 
مظنون داعش را 

کشت
- موگابه ۹۳ 
ساله امسال 

برای سومین بار 
جهت درمان به 

سنگاپور رفت
- تظاهرات 
مخالفان در 
ماداگاسکار 

توسط پلیس 
سد شد

- موصل آزاد شد
- کامبوج با 

کمک ویدئوهای 
یوتیوب هواپیام 

می سازد!
- آتش بس 

نزدیک جوالن
- تهدید 

پیونگ یانگ 
برای پرواز 

مبب افکن های 
آمریکایی

- کاردینال 
جورج ِپل در 

راه اسرتالیا برای 
دفاع از اتهام 
سوء استفاده 

جنسی
- ثبت یزد 

بعنوان اولین 
شهر تاریخی 

ایران در فهرست 
میراث جهانی 

یونسکو
- اعدام برای 

۱۰۰ کیلو ماده 
مخدر سنتی یا ۲ 

کیلو صنعتی
- دومیدانی 

رسانجام بهرتین 
نتیجه اش را در 

آسیا رقم زد: 
چهارمی

- اینرتنت 
نامحدود از 

مرداد ماه

- ۱۹۷۶م: جیمی 
کارتر توسط 

حزب دموکرات 
نامزد ریاست 

جمهوری آمریکا 
شد

- ۲۰۰۷: راه یابی 
پزشکی از راه 
دور با روبوت 

در آمریکا 
و مناطق 
دورافتاده

- ۱۶۰۶م: تولد 
رامربانت هلندی

-۱۹۰۴م: 
درگذشت آنتوان 

چخوف روسی
- ۱۰۹۹م: فتح 
اورشلیم توسط 
صلیبیون، غارت 

شهر و کشتار 
مسلامنان

- ۱۹۰۹م: 
محمدعلی شاه 

قاجار به سفارت 
روسیه در 

تهران پناهنده 
شد

- ۱۹۱۰م: قتل 
آیت الله بهبهانی 

در جریان 
مرشوطیت

- 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

- ۱۹۷۶م: جیمی 
کارتر توسط 

حزب دموکرات 
نامزد ریاست 

جمهوری آمریکا 
شد

- ۲۰۰۷: راه یابی 
پزشکی از راه 
دور با روبوت 

در آمریکا 
و مناطق 
دورافتاده

- ۱۷۸۹ م: فتح 
زندان باستیل 

توسط انقالبیون 
فرانسه: روز 
ملی فرانسه

- ۳۰۷ م: رضب 
اولین سکه 
ساسانی با 

تصویر شهبانوی 
هرمز دوم

- ۱۳۳۰ ش: 
تظاهرات ۱۰۰ 

هزار نفری تهران 
و اعتصابات 

کارگران صنعت 
نفت خوزستان 

در اعرتاض 
به ورود 

آرول هریمن 
آمریکایی

- ۱۳۷۴م: 
درگذشت 

پرتارک ایتالیایی، 
اندیشمند و پدر 

رنسانس
- ۶۴م: نرون 
امپراتور روم 
اجازه داد تا 

شهر رم در آتش 
بسوزد

- آغاز جنگ 
داخلی اسپانیا

- ۱۹۷۳م: 
کودتای نظامی 
بدون خونریزی 

محمدداوود 
به سلطنت 

محمدظاهرشاه 
افغانستان پایان 

داد
- ۱۹۱۸م: 

زادروز نلسون 
ماندال

- ۱۰۹۸م: 
شکست قلیج 

ارسالن سلجوقی 
از صلیبیون

- ۱۹۹۸م: اعالن 
آتش بس میان 
ایران و عراق 
و پایان جنگ 

هشت ساله

- آغاز معامالت 
آزاد کانادا با 

اروپا
- هواپیامی 

سان وینگ به 
مقصد کوبا، با 

اسکورت اف-۱۵ 
بخاطر بدمستی 
و مزاحمت های 

کارالبوس 
ناسیوس 

به مونرتال 
برگردانده شد

- قرارداد تجاری 
جدید آمریکا-

انگلستان
- متوسط اجاره 
خانه در تورنتو، 

بیش از ۲۰۰۰ 
دالر در ماه
- موضوع 

آب وهوا در 
جی-۲۰: آمریکا 
یک طرف همه 
در طرف دیگر

- کشف ذره ای 
جدید در 

برخورد دهنده 
هادرون

- پلیس هزاران 
مهاجرت را از 
پیاده روهای 

شامل پاریس 
بیرون ریخت

- درگیری همه 
روزه ی تظاهرات 
کنندگان با پلیس 

بر رس جی-۲۰
- پوتین: ترامپ 
واقعی با ترامپ 
تلویزیونی فرق 

دارد
- ظهور سه بچه 
شاهین در کوه 

سینا
- مرحله حساس 

تحقیقات 
پولشویی 

خانواده نواز 
رشیف 

- موصل: یک 
قدم تا آزادی: 

فرماندهان 
داعش در برنامه 
زنده تلویزیونی 

مبب گذاری 
انتحاری کردند

- تاخیر چندین 
باره پروازها 

بعلت مه
- جهانگیری: 

روحانی در حال 
مشورت با ارکان 

نظام درباره 
کابینه دوازدهم 

است
- بخشش اضافه 
خدمت رسبازان 

حین خدمت
- مرصف آنتی 

بیوتیک در ایران 
۵ برابر اروپا

- ۱۹۲۸م: آلوارو 
اوبرگون رئیس 
جمهور انقالبی 

مکزیک ترور 
شد

- ۱۹۹۱م: توافق 
آمریکا و شوروی 

بر رس کاهش 
تسلیحات امتی 

- ۱۸۴۱م: انتشار 
نخستین مجله 

طنز دنیا
- ۱۷۶۲م: ترور 

پرت سوم تزار 
و اصالح طلب 

روسیه
- ۱۸۱۵م: 

ناپلئون بناپارت 
پس از شکست 

در واترلو تسلیم 
شد

- ۱۹۷۳م: 
کودتای نظامی 
بدون خونریزی 

محمدداوود 
به سلطنت 

محمدظاهرشاه 
افغانستان پایان 

داد
- ۱۵۱۰م: 

زادروز شاه 
اسامعیل صفوی

- ۱۹۶۹م: 
اولین انسان، 

نیل آرمسرتاگ 
آمریکایی بر سطح 

ماه قدم نهاد
- استقالل کلمبیا 

از اسپانیا
- ترور پانچو ویال، 

انقالبی مکزیکی
- ۱۹۸۰م: 

شورای امنیت 
سازمان ملل: 

کشورها نبایستی 
بیت املقدس را 

بعنوان پایتخت 
ارسائیل به 

رسمیت بشناسند
- ۱۹۷۴م: ورود 
ارتش ترکیه به 

قربس و تقسیم آن
- ۱۹۵۱م: ترور 

ملک عبدالله 
پادشاه اردن در 

مسجداالقصی 
توسط یک 

فلسطینی
- ۱۹۵۶م: استقالل 

تونس از فرانسه
- ۱۹۷۴م: مصاحبه 

تند محمدرضا 
شاه پهلوی برعلیه 

آمریکا

- مالقات ترودو 
با مرکل و 

ماکرون قبل از 
اجالس

- آتش سوزی 
بزرگ در 

جنگل های 
بریتیش کلمبیا

- اولین مالقات 
صمیامنه ۲ 

ساعته پوتین و 
ترامپ و توافق 

بر آتش بس 
در سوریه از 

یکشنبه
- هک شدن 
سیستم های 

اداری چندین 
نیروگاه هسته ای 

آمریکا در 
ایالت های 

مختلف
- تظاهرات 

در اعرتاض به 
جی-۲۰۰ منجر 
به غارت اموال 

مردم شد
- ۱۲۲ کشور 

نخستین 
معاهده منع 

سالح های 
هسته ای را 

تصویب کردند. 
مخالفان: 

ارسائیل و متام 
کشورهای 

دارای سالح 
هسته ای+کانادا. 

ایران: تصویب
- رژه مخالفان 

اردغان از آنکارا 
به استانبول

- دست نیاز 
سودان جنوبی 

به کمک کنندگان 
مالی

- ۲۳ رسباز مرص 
در عملیات 

داعش کشته 
شدند

- ترامپ از 
چین خواست 
کره شاملی را 

تحریم کند
- سازمان ملل 

الخلیل فلسطین 
را مورد حامیت 

قرار داد، ارسائیل 
اعرتاض کرد
- تضاهرات 

ترک ها بر علیه 
کردها در سوریه

- بررسی دفاع 
موشکی در 

مقابل کره شاملی 
توسط اسرتالیا

- توقیف قایق 
صیادی عربستان 
در آب های ایران

- خودداری ۴ 
بانک چینی از 

صدور ال سی

- ۱۹۴۵م: 
آزمایش نخستین 
مبب امتی آمریکا 

- ۱۷۰۴م: 
انگلستان 

جبل الطارق را 
فتح کرد

- ۱۹۱۸م: اعدام 
دست جمعی 

تزار نیکالی دوم 
با خانواده اش

- ۱۴۳۹م: 
ممنوعیت 

بوسیدن در 
مالءعام در 

انگلستان
- ۶۲۲م: عمر 

خلیفه دوم آغاز 
هجرت را مبدا 

تاریخ قمری کرد
- ۱۹۴۱م: 

حمله ژاپن به 
هندوچین

- ۱۹۷۹م: صدام 
حسین رئیس 
جمهور عراق 

شد
- ۹۳۱ م: آزادی 
همدان توسط 

مردآویز از 
دست خلیفه 

عباسی

- ۱۸۸۰م: 
آغاز عاریه 

دادن کتاب در 
کتابخانه های 

عمومی در 
سانفرانسیسکو

- ۱۹۷۹م: 
پیروزی 

ساندنیست های 
السالوادور در 

انقالب
- ۷۱۱م: پیروزی 

طارق ابن زیاد 
بر ویزیگوت ها 

و فتح اسپانیا
- ۱۹۴۳م: 

مبباران شدید رم 
و صدمه به آثار 
باستانی توسط 

متفقین
- ۱۹۴۷م: ترور 
آنگ سان مبارز 
استقالل برمه و 
پدر آنگ سان 

سوچی
- ۱۹۴۹: روز 

استقالل برمه از 
فرانسه

- ۵۱۷ ق م: 
دیدار داریوش 

از مرص و تدوین 
تاریخ مرص

- ترودو در آملان 
برای اجالس 

جی-۲۰
- سقوط مجدد 

بازار مسکن ماه 
جون در تورنتو

- تظاهرات 
خشونت آمیز بر 
علیه ترامپ قبل 
از رشوع اجالس 

جی-۲۰
- ترامپ در 

هامبورگ بدون 
هتل ماند!

- ۲۸ کشته در 
نزاع بین زندانیان 

مکزیک
- توافق اتحادیه 

اروپا و ژاپن برای 
تجارت آزاد

- همه سیاست 
اروپا تحت الشعاع 

جی-۲۰
- مرص: ٪۴۲ 

افزایش قیمت 
برق

- سواحل سیشیل 
مملو از زباله و 
ظروف پالستیکی
- نیروهای رشق 
لیبی بنغازی را 

ترصف کردند
- گروه سعودی 
قطر را به فشار 
بیشرت تهدید کرد

- چین روابط خود 
را با آملان گسرتش 

می دهد
- آوارگی ۴۰۰ 

هزار نفر در سیل 
ژاپن

- اروپا و ژاپن، 
تالش در کشف 

بیشرت عطارد
- بیش از ۲۰۰ 
غیرنظامی در 

مبباران هوایی رقه 
توسط آمریکا طی 
دو هفته ی گذشته 

کشته شدند
- چینی ها سالیانه 

میلیاردها دالر 
ملک در اسرتالیا 

می خرند
- ۱۹ میلیون 

حاشیه نشین و بد 
نشین در ایران

- دستگیری ۲۱ 
داعشی در مشهد

- رشکت توانیر: 
رکورد تاریخی 

مرصف برق در 
کشور زده شد، 

یا رصفه جویی یا 
قطعی 

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

 
درجه حرارت

 
دمای نقطه شبنم

 
درصد رطوبت

 
احتامل بارش برف

 احتامل بارش

درصد پوشش ابر
 

رسعت و جهت باد
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- ۱۶ کشته 
در سقوط 

هواپیام نظامی 
سی-۱۳۰ در 
می سی سی پی

- دفاع پرس 
ترامپ از دیدار 

با وکیل روس
- بانون (مشاور 
ترامپ) نقاشی 
شده در هیبت 
ناپلئون، هدیه 

نایجل فاراژ
- ایکایکا کانگ، 
رسباز آمریکایی 
به رد اطالعات 

رسی و پهباد به 
داعش متهم شد

- رای دادگاه 
انگلستان به 

نفع دادوستد 
تسلیحات با 
عربستان و 

نادیده گرفنت 
حقوق برش
- زیمنس 

روسیه را برای 
ارسال توربین 
به کریمه، سو 

می کند
- رئیس جمهور 

سابق سنگال در 
۹۱ سالگی برای 
کرسی پارملانی 

ستاد تبلیغات به 
راه انداخت

- رسقت 
کامپیوتر از 

دادگاه کشوری 
افریقای جنوبی
- بیش از ۱۰۰ 
هزار آواره در 

افریقای مرکزی 
در پی حمله 

مسیحیان مسلح
- نبیل رجب، 

مخالف بحرینی 
غیابا به ۲ سال 

دیگر حبس 
محکوم شد

- بیش از ۳۰۰ 
هزار یمنی مبتال 

به وبا هستند
- نواز رشیف 

مستندات دادگاه 
بر علیه خود را 

رد کرد
- رهایی اسرتالیا 

از مالیات 
سنگین آمریکا 
بر فروش فوالد 

ارزان
- ایران 

تامین کننده 
بخش بزرگی از 
تسلیحات عراق 

در جنگ با 
داعش

- تغییر نام 
اتوبان نیایش 

به هاشمی 
رفسنجانی

- پرس ترامپ 
ایمیل هایش با 
سفیر روسیه را 

منترش کرد
- بزرگرتین 

فاجعه تاریخ 
هوانوردی در 

لحظه آخر 
اتفاق نیفتاد: 

فرود اضطراری 
و خطرناک 

هواپیامیی کانادا 
در تورنتو

- احتامل زیاد 
افزایش نرخ بهره 

بانکی پس از 
۷ سال

- روسیه در 
راه "پاسخی 

قاطع" به اخراج 
دیپلامت هایش 

از آمریکا
- تخلیه مردم 
پس از بیرون 

ریخنت گدازه و 
دود از آتشفشان 

پمپی
- انسان در حال 

انجام ششمین 
انقراض جمعی 
موجودات زمین

- ۱۰ رسباز مالی 
پس از به تله 
کمین افتادن 
ناپدید شدند

- اسمره، 
پایتخت اریرته 

در لیست میراث 
جهانی یونسکو 

قرار گرفت
- تعویق مجدد 
دادگاه نتانیاهو 

به اتهام فساد
- امضاء 

تفاهم نامه جنگ 
با تروریسم بین 

آمریکا و قطر
- عربستان ۴ نفر 

را با اتهام ترور 
اعدام کرد

- ناظران سوری: 
البغدادی کشته 

شده است
- چین کشور 

اول تولید انرژی 
تجدیدپذیر 

خورشیدی و 
بادی جهان

- تسال بزرگرتین 
مجتمع 

باتری های 
لیتیومی جهان 

را در اسرتالیا 
می سازد

- محسن 
دهنوی محقق 
رسطان، همراه 

با خانواده اش در 
فرودگاه بوستون 

دستگیر شدند 

- افزایش نرخ 
پایه بهره در 

کانادا پس از ۷ 
سال

-آسانژ: من به 
پرس ترامپ 

گفتم نامه ها را 
منترش کن

- آمریکا و 
سازنده های 

قرص های مواد 
مخدر به توافق 

رسیدند
- اعرتاض 
غول های 

اینرتنتی به 
قانون فسخ 

'بی طرفی 
اینرتنت' از سوی 

آمریکا
- جدا شدن 
بزرگرتین یخ 

قطبی از قطب 
جنوب

- انگلستان از 
انتشار نتایج 

تحقیقات 
"منابع مالی 
افراط گرایی" 

رسباز زد
- کشف ۳۸ گور 

دسته جمعی 
دیگر در کنگو 
توسط سازمان 

ملل
- متدید تحریم 
سودان توسط 
آمریکا برای ۳ 

ماه دیگر
- درگیری 

معرتضان به 
قوانین جدید 

رفورم با پلیس 
زمیباوه

- وزیر امور 
خارجه آمریکا 

پس از توافق با 
قطر به عربستان 

رفت
- تعلیق قانون 

عدم معامله 
گاو و گوساله 

برای کشتار در 
هندوستان

- تالش 
هندوستان برای 

خودکفایی در 
برق امتی

- قانون منع 
اخبار نظامی از 
موصل همچنان 

پابرجاست
- برف بارید، 

مسافرت ها لغو 
شدند: اتفاق هر 

ساله نیوزیلند
- محسن 

دهنوی به ایران 
بازگردانده شد

- بانک های 
بزرگ خارجی 

از ترس آمریکا 
با ایران معامله 

منی کنند 
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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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