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- کشته شدن ۸ 
آمریکایی در سیل 

آریزونا
- نظرسنجی: ترامپ 

نامحبوب ترین رئیس 
جمهور آمریکا در ۷۰ 

سال گذشته
- فرانسه خواستار 

رشوع مجدد مذاکرات 
صلح فلسطین و 

ارسائیل
- تظاهرات هزاران نفر 

در اعرتاض به تغییر 
مقررات دادگاه ها در 

لهستان
- فدرر قهرمان 
ویمبلدون شد

- اجرای مقررات 
امنیتی جدید ارسائیل 

در مسجدالقصی و 
محکومیت آن

- پیشنهاد جدید 
کره جنوبی به شاملی: 

مذاکرات مستقیم
- تالش امارات برای 

هک کردن رسانه های 
قطری

- رشد اقتصادی ٪۶٫۹ 
چین باالتر از حد 

انتظار
- نتانیاهو به ماکرون: 
ارسائیل با آتش بس در 

سوریه و خاورمیانه 
مخالف است
- برف شدید 

غافلگیرکننده در 
بلندی های افریقای 

جنوبی
- جاستین دامون، زن 

اسرتالیای توسط پلیس 
آمریکا در مینیاپولیس 

کشته شد
- ظریف: داعش، 

النرصه، القاعده از 
هم پیامنان آمریکا پول 

و ایده می گیرند
- حسین فریدون، 
برادر روحانی، به 
زندان فرستاده شد

- دربی آملان لغو شد
- زیو وانگ آمریکایی، 

دانشجوی دکرتای 
تاریخ، به جرم 

جاسوسی ۱۰ سال 
زندان گرفت

- ۱۸۲۹ م: ساخت 
نخستین ماشین تحریر 

توسط ویلیام برت 
امریکایی

- ۱۴ م: تیربیوس 
ژانرال رومی، امپراتور 

روم شد
۱۹۵۴ م: پارملان 

فرانسه قرارداد ژنو 
درباره ویتنام و 

شکست فرانسه را 
پذیرفت

- ۱۹۷۴ م: سقوط 
حکومت رسهنگ ها 

در یونان
- ۱۹۵۲ م: ژنرال 

نجیب پیروزی کودتا 
و برکناری ملک فاروق 

در مرص را اعالم کرد
- ۱۹۷۰ م: کودتای 
قابوس بن سعید بر 

ضد پدرش و سلطنت 
وی بر عامن

-  ۱۳۲۲ م: درگذشت 
پوریای ولی

- ۲۰۰۰ م: ساملرگ 
احمد شاملو 

- ۱۸۶۱ م: آغاز 
جنگ داخلی 

امریکا
- ۱۹۸۵م: ورود 
هزاران تفنگدار 

امریکایی به لبنان
- ۳۵۶ قبل از م: 
زادروز اسكندر 
مقدونی؛ مردی 
حسابگر و دقيق
- ۱۸۹۹ م: غلبه 

۳۰۰ رسباز 
فرانسوی بر۱۲ 

هزار نظامی افریقا
-۱۹۵۴م: قرارداد 

ژنو و تقسیم 
موقت ویتنام

- ۱۹۶۰ م: 
سريمياوا باندرانيكه 

(رسیالنکا) اولین 
زنی که در قرن 
معارص نخست 

وزير شد
- ۱۹۵۲م: قيام 
خونني مردم و 

بازگرداندن دكرت 
مصدق به قدرت

- ۱۹۴۰ م: قتل 
علی اکرب طباطبایی 

در واشنگنت
- ۱۵۸۷ م: نخستین 
مهاجرنشین انگلیس 

در جزیره رونوک 
(کارولینای شاملی)
- ۱۸۲۲ م: زادروز 
گرگور مندل، پدر 

علم ژنتیک
- ترصف شهر پالرمو 

از سیسیل ایتالیا 
توسط متفقین که 

راه شکست ایتالیا را 
هموار ساخت

- ۱۹۰۱ م: مذاکرات 
و پیامن انگلستان و 
ژاپن برای شکست 
ناوگان روسیه در 

خاوردور
- ۲۰۰۷ م: پراتيبا 

پاتيل، نخستین زن 
هندی که نخست 

وزیر هندوستان شد
- شکست ارتش مرص 

در منطقه اهرام از 
ارتش ناپلئون

- ۱۹۰۸ م: زادروز 
دکرت سالوادور آلنده
- ۱۹۴۷ م: تاسیس 
سازمان های امنیت 

ملی  آمریکا 
(سی آی ا)

- ۱۹۵۲: درگذشت اوا 
پرون، آرژانتینی
- ۱۹۵۳ م: آغاز 

انقالب کوبا
- ۱۸۵۶ م: زادروز 

جرج برنارد شاو 
انگلیسی

- ۱۸۸۷ م: اعالن 
زبان اسپرانتو توسط 
دکرت زامنهوف آملانی

- ۱۹۵۶ م: ملی شدن 
کانال سوئز توسط 

جامل عبدالنارص
- ۱۹۱۸م: زادروز 

نلسون ماندال
- ۲۹۷ م: شکست 
سخت ارتش روم 

از ایران
- ۱۳۱۰ ش: اجباری 
شدن ثبت ازدواج و 

طالق در ایران

- فرار ۲۵۰ هزار نفر، 
قطع برق، تصادفات 
گسرتده در سانتیاگو 

بعلت نزول نادر برف
- دستگیری دزدان سکه 

۱۰۰ کیلویی طالی 
خالص کانادا از موزه 

برلین
- گسرتده تر شدن 

آتش بریتیش کلمبیا با 
وزش باد

- عدم شناسایی یک 
نفر از ۸ نفری که در 

جلسه پرس ترامپ 
و وکیل روس رشکت 

داشتند
- مک کین برای رفع 

لخته خونی باالی 
چشم چپش جراحی 

شد
- میلیون ها نفر در 
حامیت از اردوغان 
و شکست کودتا به 

خیابان ریختند
- تظاهرات چند صد 

نفره در پاریس در 
اعرتاض به دیدار 

نتانیاهو
- مسکو زیر آب باران
- گاربین مگرزا، فاتح 

ویمبلدون زنان، ونوس 
ویلیامز دوم

- درگیری شدید 
منایندگان مجلس 
تایوان برای تایید 

افزایش امکانات رفاهی 
شهری

- خاکسرت لیو به 
همرسش تحویل و آنها 

آنرا به دریا سپردند
- بازگشایی فرودگاه 

بنغازی پس از ۳ سال
- ۲ کشته در حمله با 

چاقو در ساحل مرص
- ۸ کشته در بلوای 

استادیوم سنگال
- ششمین کشته پرش 

از ارتفاع در اسرتالیا
- مریم میرزاخانی، 

نخبه ریاضیات در ۴۰ 
سالگی بر اثر رسطان 

سینه درگذشت
- الریجانی: به پرونده 

آتنا فوری و خارج از 
نوبت رسیدگی می شود

- ۱۷۰۱ م: ایجاد 
شهر دیرتویت امریکا 
توسط رسوان آنتوان 
دوکادیالک فرانسوی
- ۱۷۵۹ م: نیروهای 

انگلیس، نیروهای 
فرانسوی را از نیاگارا 

بیرون کردند 
- ۱۹۴۴ م: پرواز 

نخستین دسته 
جت های جنگی آملان  

با موتور توربوجت
- ۱۹۶۲ م: ماهواره 

مخابراتی تلستار برای 
نخستین بار برنامه 
تلویزیونی جهانی 

پخش کرد
- ۱۷۹۹ م: پیروزی 

ارتش ناپلئون بر 
ارتش مصطفی پاشای 

عثامنی و ترصف 
مرص

- ۱۲۶۱ م: 
دولت روم رشقی 
قسطنطنیه را از 

صلیبیون چهارم پس 
گرفت

- ۱۷۲۹ م: نخستین 
قیام بردگان 

سیاهپوست در آمریکا
- ۱۹۵۴ م: برخورد 

مبب افکن ب-۲۵ به 
آسامنخراش امپایر 

استیت نیویورک آمریکا
- ۱۷۵۰ م: سالروز 

درگذشت یوهان 
سباستیان باخ آملانی

- ۱۷۹۴ م: گردن زدن 
روبسپیر انقالبی بزرگ 

فرانسه
- ۱۹۱۴ م: آغاز جنگ 

جهانی اول
- ۱۱۶۵ م: زادروز 

محی الدین ابن عربی 
مهمرتین فرضیه پرداز 

صوفیسم در اندلس
- هرنی هشتم، گردن 

کرامول را زد
- ۱۹۳۷ م: ترصف پکن 

توسط ژاپنی ها در 
جنگ دوم جهانی

- ۱۳۲۲ ش: رایگان و 
اجباری شدن آموزش و 

پرورش در ایران

- سیرز: میلیون ها دالر 
به مدیران، قطع حقوق 

بازنشستگان، اخراج 
بدون مزایای کارمندان
- ترودو در مورد سو 
شدن سی س س: این 
نوع آزار قابل قبول 

نیست
- ترودو در "رودآیلند"  

برای بهرت کردن 
معامالت با آمریکا

- بازگشت ترامپ از 
فرانسه و اعالن حضور 
جاسوس و ۸ نفر دیگر 

در جلسه پرس ترامپ
- برخورد مصاحبه 

کننده رومانیایی با 
نخست وزیر انگلستان

- ۵ حمله اسیدی 
دو نوجوان در لندن 

انگلستان برای پول
- اخراج ۷ هزار نفر 

در ترکیه یکسال پس 
از کودتا

- کشته شدن ۲ رسباز 
ارسائیلی و ۳ فلسطینی 

در بیت املقدس
- پیشنهاد میلیاردی 

کوشرن به قطر مدتی 
پیش رد شده بود
- هشدار چین به 

بوتسوانا برای مالقات 
داالی الما

- قطعات پیدا شده در 
جزایر سیشیل از پرواز 

Mh-۳۷ نیست
- موریتانی مرز خود 
را به روی الجزایر و 

مالی بست
- دستگیری ریاست 

تلویزیون سودان 
جنوبی بعلت عدم 

پخش زنده سخرنانی 
رئیس جمهور

- اسرتالیا: آماده شدن 
۳۰ هزار رسباز برای 

درگیری احتاملی با کره
- ظریف: پابندی 

آمریکا به برجام در حد 
حداقل است

- جان کری خواستار 
حفظ برجام

- قهرمانی نوجوانان 
و جوانان کاراته کاران 

در آسیا

- ۱۸۷۳ م: زادروز 
سیمون بولیوار 

قهرمان استقالل 
امریکای التین 

- ۱۹۱۹ م: نخستین 
شورش نژادی 

واشنگنت ۶ کشته و 
یکصد مجروج داشت
- ۱۹۶۱ م: نخستین 
هواپیامربایی جهان 

با ربایش یک 
هواپیامی آمریکایی 
و فرود آن در کوبا 

انجام شد
- ۱۸۰۲ م: زادروز 

الکساندر دومای پدر
- ۱۹۷۸ م: تولد 

نخستین کودک لوله 
آزمایشگاهی جهان

- ۱۹۴۲ م: 
مبباران انگلیس ها 

فرانکفورت آملان را 
ویران کرد

- ۱۹۲۲ م: جامعه 
ملل قیومیت 

فلسطین و مرص را به 
انگلستان بخشید

- ۱۹۰۹ م: پرواز 
هواپیامی اورویل 

رایت به مدت یک 
ساعت و ۱۲ دقیقه

- ۷۱۱م: پیروزی 
طارق ابن زیاد بر 

ویزیگوت ها و فتح 
اسپانیا

- ۱۹۴۳م: مبباران 
شدید رم و صدمه به 

آثار باستانی توسط 
متفقین

- ۱۸۳۹ م: آغاز 
جنگ اول تریاک بین 

انگلستان و چین
- ۱۹۰۰ م: مشتزنان 

چینی پکن را 
محارصه کردند

- ۱۹۳۳ م: کشتار 
جمعی مسیحیان 

در عراق
- استقالل نامبیا

- ۱۶۰۶ م: شاه عبای 
شهر گنجه را از 

عثامنی پس گرفت
- ۱۹۸۰ م: درگذشت 
محمدرضاشاه پهلوی

- کارمند امنیت ملی 
کانادا، سازمان امنیت 

ملی (سی سس) را برای 
اظهارات ضدساهپوستی، 

ضددگرجنسی، و 
ضدمسلامنی، سو کرد
- سنا در حال بررسی 
احضار پرس ترامپ به 

جلسه علنی برای بررسی 
مالقات با وکیل روسی

- مالقات ترامپ با 
مکرون در پاریس

- ترودو، ژولی پاِیت 
را بعنوان فرماندار کل 

کانادا پیشنهاد داد
- سازمان مالی بین املللی 

به سیاست های مالی 
دولت ترودو منره 

قبولی داد
- اولتیامتوم دوباره 
روسیه برای اخراج 

دیپلامت های آمریکایی
- روسیه خواستار 

بازگرداندن ملک مصادره 
شده خود در آمریکا

- ترکیه در حال بررسی 
قرارداد ۲٫۵ بیلیون دالری 
برای خرید S-۴۰۰ روسی
- شکایت ترکیه از آمریکا 
به سازمان تجارت جهانی 

- ۱۲ کشته، ۴۰ مجروح 
در مببگذاری انتحاری 

کامرون
- ناکامی تیلرسون در 

حل بحران قطر با گروه 
عربستان

- لیو فعال مخالف دولت 
چین بر اثر رسطان کبد 

درگذشت
- چینی ها سالیانه 

میلیاردها دالر ملک در 
اسرتالیا می خرند

- دادستانی تهران: اتهام 
بقایی، مالی است

- تحلیف روحانی در ۱۴ 
مرداد ۵ تا ۸ عرص

- مریم میرزاخانی در 
بیامرستان بسرتی شد
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 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 رسعت و جهت باد
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- انتشار لیست 
تغییرات پیشنهادی 
آمریکا برای "نفتا"
- ۳۰۰۰ آتش نشان 
و بیش از ۱۲۰۰۰ 

نفر فراری آتش 
بریتش کلمبیا که به 

سوی آلربتا می رود
- کبک: "نه" بزرگ به 

گورستان مسلامنان
- رکورد پس از ۷ سال: 

۶٫۷٪ افت فروش 
خانه در کانادا: تورنتو 

بیشرتین افت
- سه رئیس بزرگ 

بومیان کانادا پیشنهاد 
نشست نخست وزیران 

استانی را رد کردند
- کمک کنندگان به 

اسنودن درحال رایزنی 
برای پناهندگی وی 

به کانادا
- رکورد: ۱۲۰ حمله  
با اسید در سال در 

انگلستان، آغاز از ۲۰۰ 
سال پیش

- متدید ۳ ماهه رشایط 
اضطراری در ترکیه

- سودان جنوبی: اعالن 
رشایط اضطراری

- حقوق رئیس جمهور 
سابق سومالی: ماهانه 

۴۰هزار دالر
- ریال اودینگا معرتض 
و مخالف دولت کنیا 
به طرفدارانش گفت: 

شب انتخابات "سکس 
نداشته باشید"

- مرص ویزای آزاد برای 
قطری ها را لغو کرد

- عربستان پول خروج 
سومالیایی ها از یمن را 

می پردازد
- جنگ کردها و 
ترک های سوریه

- احداث وزارت باالتر 
از امنیت در اسرتالیا

- تایید پایبندی ایران 
به برجام توسط وزارت 

خارجه آمریکا
- وثیقه ۵۰ میلیارد 

تومانی: آزادی حسین 
فریدون 

- افت ۱۸ درصدی 
بازار اوراق بدهی

- بودجه پیشنهادی ۱٫۱ 
تریلیون دالری آمریکا 

با کاهش هزینه ها، 
افزایش بودجه نظامی 

و تغییرات مالیاتی
- شکاف در بین 

جمهوری خواهان برای 
بیمه درمانی جدید 

پیشنهادی آمریکا
- شناسایی هشتمین 

نفر جلسه پرس ترامپ 
با وکیل روس: ایک 

کاوالتزه، میزبان برنامه 
دخرت شایسته ۲۰۱۳ 

ترامپ در روسیه
- آتش سوزی عظیم در 

کالیفرنیا
- دولت نصف زن 

و مرد ان دی پی 
در بریتیش کلمبیا 
جایگزین ۱۶ سال 
حکومت لیربال ها

- دستگیری رئیس 
فدراسیون فوتبال 

اسپانیا به اتهام فساد 
- سخرنانی مخالف 

جمهوری آذربایجان در 
مورد حجاب ۱۲ سال 

زندان برایش داشت
- بزرگرتین جایزه 

آزادی مطبوعات برای 
خربنگار زندانی کامرون

- سومالی: ۲۳ روز 
قطعی کامل اینرتنت
- ژاپن ۱۰۰ میلیون 

دالر از وام موزامبیک 
را مسدود کرد

- مالزی: نخست وزیر 
سابق ماهاتیر محمد با 

کمک جانشینش انور 
ابراهیم در راه پیروزی
- جستجو و بازداشت 

مدل عربی که با 
مینیژوپ در عربستان 

قدم زد توسط پلیس
- مناینده مجلس 

اسرتالیا که در مجلس 
به نوزادش شیر 

می داد، در وینیپگ 
زاده شده، بعلت دو 
ملیتی بودن استعفا 

داد
- رسی جدید تحریم 

ایران با ۱۸ فرد و نهاد 
از سوی آمریکا

- دادگاه عالی آمریکا: 
قانون منع مسافران 

ترامپ قابل اجراست 
ولی با تعدیل

- قوانین سخت گیرانه 
ورود به آمریکا از 
فردا در کانادا اجرا 

می شود
- تظاهرات بزرگ در 
مقابل کنگره آمریکا 

برعلیه تغییر اوباماکر
- کشورهای اروپایی 

در مورد سیاست 
مهاجرت به نتیجه 

نرسیدند
- انتخابات کنیا یکی 

از پُرهزینه ترین 
انتخابات جهان

- ژنرال برجسته 
تایلندی به همراه ۳۸ 

نفر در قاچاق و کشنت 
مسلامنان آواره برمه، 

مجرم شناخته شدند
- آغاز درگیری 

فلسطینی ها با ارسائیل 
در مسجد القصی

- تعدیل 
درخواست های گروه 

عربستان از قطر
- عربستان صادرات 

نفت خود را یک 
میلیون بشکه کاهش 

می دهد
- پلیس عربستان 
مینیژوپ پوش را 

آزاد کرد
- از دهان نتانیاهو 

پرید: ما ده ها بار به 
حزب الله در سوریه 

حمله کرده ایم
- جاستین دامون، 

زن اسرتالیایی قبل از 
کشته شدن به ۹۱۱ 

زنگ زده بود
- فرمانده سپاه: 

درصورت تحریم سپاه 
آمریکا پایگاه هایش 

را تا ۱۰۰۰ کیلومرتی 
ایران جمع کند

- روحانی: اقدامات 
آمریکا با روح و منت 

برجام در تعارض است
- واعظی: بسته شدن 
تلگرام صوتی دستور 

قوه قضائیه بود
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