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- ۸ جسد، ۲۰ نفر در 
بیامرستان: قاچاق 

انسان از مکزیک به 
سن آنتونیو، تگزاس
- ترامپ با تحریم 

روسیه موافق است!
- شهرداری تورنتو: 

جایگزینی مجموعه 
۱۵ پله ی ۵۰۰ دالری 

پارک با پلکان ۱۰ 
هزاردالری

- دخرت جنگجوی 
آملانی داعش، در 

موصل دستگیر شد
- سقوط قیمت ملک 

در انگلستان
- کریس فروم پیروز 

توردوفرانس
- تیراندازی در سفارت 

ارسائیل در اردن: ۲ 
اردنی کشته، یک 
ارسائیلی زخمی، 

انگیزه سیاسی نبوده 
است

- اردوغان در ریاض 
برای میانجیگری بین 

قطر و گروه عربستان 
- غزه و فشار مرص: 

تقسیم قدرت حامس 
با دهالن، تنها راه 

بازشدن گذرگاه رفح
- تخریب شدید 

موصل در اثر جنگ 
داعش و عراق

- سوخت ذوب شده 
هسته ای نیروگاه 

فوکوشیام در اقیانوس 
پیدا شد

- نفوذ آب باران 
ساختامن معبد 

بودائیان میامنار را 
به دریا هل داد و 

غرق کرد
- گونه ای جدید 
و ثبت نشده از 

خورشید ماهی سفید 
در سواحل نیوزیلند 

پیدا شد
- امضاء قرارداد 

همکاری نظامی ایران 
و عراق

- ده روز دیگر تا 
تعیین تکلیف انتقال 

رسورهای تلگرام 
به ایران

- ۱۸۹۰ م: خودکشی 
وان گوگ نقاش 

هلندی
- ۵۹۴ ق م: سولون 

یونانی تئوری 
دموکراسی را مطرح 

کرد
- ۱۸۸۳ م: تولد 

موسیلینی
- ۱۹۰۰ م: ترور 

پادشاه ایتالیا
- ۱۹۶۸ م: پاپ 

استفاده از وسائل 
جلوگیری از بارداری را 

حرام اعالن کرد
- ۲۰۱۵ م: آندره 

برایویک تروریست 
مسیحی نروژی 

۷۷ نوجوان را قتل 
عام کرد

- ۱۶۹۶ م: پیروزی 
پرت اول تزار روسیه بر 

عثامنی ها
- ۱۹۱۱ م:  ۱۰۰ هزار 

تومان جايزه برای 
آوردن رس محمدعلی 

شاه قاجار

- ۱۴۹۸ م: ورود 
كريستوفر كلمبوس به 

ونزوئال
- ۱۷۹۰ م: نخستین 

رسشامری آمریکا 
۳,۹۳۹,۲۱۴ جمعیت 
متاما مهاجر اروپايی 

تبار را نشان داد. 
آمریکا بومیان را تبعه 

حساب منی کردند
- ۱۹۳۶ م: آغاز 
هشتیمن دوره 

بازیهای املپیک در 
برلین آملان

- ۱۲۹۰ م: سوئیس 
رسام کنفدراسیون شد

- ۱۴۹۲ م: فردیناند 
و ایزابال پادشاهان 
اسپانیا یهودیان را 

اخراج کردند
- ۱۷۷۸ م: افتتاح 

نخستین "بانک 
پس انداز" در شهر 

هامبورگ آملان
- ۱۹۱۴ م: اعالن 

جنگ آملان به روسیه 
در جنگ اول جهانی

- ترامپ: من قدرت 
کامل برای عفو 

روس های متهم را دارم
- جان هارت، هرنپیشه 
تنها در خانه، درگذشت
- کانادا به قطب شامل 

بزرگراه می کشد!
- حزب محافظه کار 

گلرسخ  وحشی آلربتا، 
به ادغام در حزب 

محافظه کاران پیرشو 
رای داد 

- 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

- ۲۸ نفر در مرص برای 
کشنت یک بازجو به 
اعدام محکوم شدند
- حزب الله در حال 

پاکسازی داعش از مرز 
لبنان-سوریه

- قتل دو نوجوان ۱۷ 
و ۱۸ ساله، و با خاک 

یکسان کردن خانه 
معارضان فلسطینی 

توسط ارتش اررسائیل
- دولت هندوستان به 

رشکت سیگار فلیپ 
موریس دستور داد 

تبلیغاتش را در رسارس 
جهان جمع کند

- طالبان ۷ گروگان 
افغان را کشت

- پیروزی ۲ بر ۱ 
والیبال ساحلی ایران بر 
اسپانیا و راهیابی به ۴ 

تیم برتر جهان
- اتفاقی همیشگی: 

تیم ملی فوتبال جوانان 
ایران از راهیابی به 

املپیک بازماند
- دستگیری شناور 

عربستانی در آب های 
ایران 

- ممنوعیت استعامل 
دخانیات در ورزشگاه

- ۱۸۱۱ م: تیرباران 
میگوئل هیدالگو 

کاستیال رهرب استقالل 
و پدر کشور مکزیک

- ۱۹۱۸ م: ژنرال عمر 
تريحوس رئيس كشور 

پاناما در يك سانحه 
هوائی کشته شد
- ۱۹۹۱ م: بوش 

(پدر) و گورباچف 
قرارداد محدود كردن 
تسليحات اسرتاتژيك 

امضاء كردند.
- ۱۰۹۹ م: کشته 

شدن السید
- ۱۲۶۱ م: 

دولت روم رشقی 
قسطنطنیه را از 

صلیبیون چهارم پس 
گرفت

- ۷۴۵ م: ورود 
ابومسلم به خراسان

- ۱۹۰۹ م: روزی که 
شيخ فضل الله نوری 

اعدام شد
- ۱۳۰۳ م: زادروز 

علی باستانی

- ۱۹۸۱ م: ۱۳هزار 
نفر از کارکنان ترافیک 
هوایی آمریکا اعتصاب 
کردند و رونالد ریگان 

همه را اخراج کرد
- ۱۴۹۲ م: آغاز سفر 

دریایی کلمبوس از 
بندر پالوس اسپانیا

 ۱۹۱۴ م: حمله آملان 
به بلژیک و فتح آن در 

جنگ اول جهانی
- ۱۹۸۱ م: پیروزی 
جنبش همبستگی 

لهستان با اعتصابات 
گسرتده

- زادروز حبیب بورقیبه 
نخستین رئیس جمهور 

تونس
- ۱۹۳۷ م: ترصف پکن 

توسط ژاپنی ها در 
جنگ دوم جهانی

- ۲۰۰۷ م: ایجاد سایت 
اینرتنتی ویکی لیکس 
توسط جولیان آسانژ
- ۸۳۷ م: دستگیری 

بابک خرم دین در حال 
فرار از ارمنستان

- استعفای اسپایرس، 
سخنگوی کاخ سفید
- وب سایت "بازار 

سیاه" آلفاب، که 
رئیس کانادایی آن در 
بازداشت مرد، توسط 

دولت پایین آورده شد
- استعفای رئیس پلیس 

مینیاپولیس بخاطر 
کشته شدن مشکوک 

زن اسرتالیایی
- فدکس دفاترش را در 
کانادا می بندد ولی به 

کارش ادامه می دهد
- چین به جاستین بیرب 
بخاطر "رفتار بد" برای 

اجرا، ویزا نداد
- اروپایی هایی که 

درخواست پاسپورت 
انگلیسی کنند 

پاسپورت اروپایی را از 
دست خواهند داد

- تظاهرات چند هزار 
نفری در لهستان به 
تغییرات دیوان عالی

- مرص: ۳۰ نفر نظامی 
مشکوک را به قتل 

رساندیم
- پلیس ارسائیل ۳ 

فلسطینی معرتض و 
فلسطینی ها ۳ پلیس 

ارسائیلی را در رسزمین 
های اشغالی به قتل 

رساندند، محمود عباس 
متاس با ارسائیل را 

تعلیق کرد
- کره شاملی زیر 

تحریم بیشرتین رشد 
اقتصادی در ۷ سال 
گذشته را تجربه کرد

- مرگ صدها مسلامن 
روهینا در کمپ های 
مرزی تایلند و مالزی

- کشته شدن ۱۲ نیروی 
نظامی افغانستان در 

حمله هوایی آمریکا
- ارتش برای کمک 
به گردباد نیوزیلند 

فراخوانده شد
- ترامپ: اگر ایران 

زندانی های آمریکایی 
را آزاد نکند منتظر 
عواقب جدی باشد

- قهرمانی جام حذفی 
پرسپولیس۳، نفت صفر

- ۱۹۷۳ م: سالروز 
ایجاد تورنتو

- ۱۹۵۳ م: سالروز 
تاسیس آژانس جهانی 

انرژی امتی
- ۱۸۶۳ م: تولد 

هرنی فورد
- ۱۷۲۹ م: تاسیس 

شهر بالتیمور آمریکا
۱۹۲۸ م: منایش اولین 

عکس رنگی متحرک
- ۱۷۸۴ م: سالروز 
درگذشت دیدورو 

اولین پایه گذار 
دائره املعارف در 

جهان
- ۱۸۸۸ م: زادروز 

الدميري كسام زوريكني 
مخرتع المپ 

تلویزیون
- ۱۸۹۸ م: ساملرگ 

بیسامرک آملانی
- ۱۹۳۷ م: سقوط 

پکن بدست 
امپراتوری ژاپن

- ۱۱۴۸ م: شکست 
صلیبیون در دمشق

- ۱۹۳۹ م: انشتین 
روزولت را ترغیب به 

تولید سالح امتی کرد
- ۲۱۶ م: شکست 
امپراتوری روم از 
هانیبال کارتاژی، 

نابغه جنگ
- ۱۹۳۴ م: درگذشت 

هیندنبورگ رئیس 
جمهور آملان و قدرت 

مطلق هیتلر
- ۵۳۲ م: قتل عام 

مردم مخالف مالیات 
اضافی در قسطنطنیه 

توسط رومیان
- ۱۹۹۰ م: حمله 
عراق به کویت و 

ترصف کامل آن
- ۲۰۰۵ م: درگذشت 

ملک فهد و پادشاهی 
برادرش امیرعبدالله 

- ۱۷۴۳ م: 
لشکرکشی نادرشاه 

به بین النهرین و فتح 
سلیامنیه، کرکوک، 
بغداد و برصه در 

جنگ با عثامنی

- پیشگیری زوال عقل در 
زمان جوانی

- اوجی سیمپسون بعد از 
۱۰ سال عفو گرفت

- ترامپ تیم حقوقی خود 
را تغییر می دهد

- آتش نشان ها: بارش باران 
در بریتیش کلمبیا خوب 

ولی کافی نبود
- تظاهرات ضد دولتی 

میلیون ها نفر در ونزوئال
- برزیل: برف،  -۱۷ درجه

- هامن مسجد مورد 
حمله تروریستی در کبک، 

بسته های تنفری گرفت
- مک کین رسطان مغز 

بدخیم دارد
- چسرت بنینگتون خواننده 

لینکین خودکشی کرد
- همرس نخست وزیر 

ژاپن برای عدم صحبت 
با ترامپ تظاهر کرد 

انگلیسی منی فهمد
- درآمد مایکروسافت 

دوبرابر شد
- بولت، باعث شد 

دوگراس به مسابقات ۱۰۰ 
مرت موناکو دعوت نشود

- لهستان: رای مثبت 
پارملان به تغییرات دیوان 

عالی
- زمین لرزه ۶٫۷ ریشرتی 

در یونان و ترکیه
- خطر بزرگ قحطی در 

کره شاملی
- تغییرات اساسی در 

نهادهای امنیتی عربستان
- احتامل کودتای ولیعهد 

و وزیر جنگ عربستان 
برعلیه پدرش

- جنگ شدید میان 
تحریرالشام و احرارالشام 
معارضان در شامل سوریه

- وضعیت اضطراری در 
جزیره تیمورا نیوزیلند 

برای ورود گردباد- - 
روسیه: تحریم های جدید 

آمریکا برعلیه ایران 
بی اساس 

است
- کویت 

دفرت 
فرهنگی 
ایران را 

بست

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 رسعت و جهت باد

20° C

10° C

100%

75%

50%

25%

0%

100%
50%

0%

-رد هرگونه ارتباط با 
روسیه از طرف کوشرن 
در جلسه خصوصی با 

کنگره آمریکا
- هر سه ایرالین اصلی 
آمریکا: آمریکن، دلتا، 

فرانتیر بخاطر نقض 
قوانین حامیت از 

مشرتی جریمه شدند
- سود ۲۳٪ کمرتی 

گوگل از میزان برآورد
- تعداد کشته های 

قاچاق انسان از 
مکزیک به سن آنتونیو، 
تگزاس به ۱۰ نفر رسید

- ترکیه ارسائیل را 
به نقض حقوق برش 

در مسجدالقصی 
متهم کرد

- مردی با اره زنجیری 
۵ نفر را در سوئیس 

زخمی کرد
- مردی با نقاب ماسک 

در ایتالیا دزدی کرد!
- بازگشت یونان به 

اقتصاد جهانی
- بارش تگرگ بزرگ 

در اسپانیا و زیان های 
بزرگ کشاورزی و 

مستغالتی
- ویدئو الشباب در 

تهدید کنیا، ترامپ را 
"بیلیونر بی مغز" خواند
- ارسائیل فلزیاب های 

امنیتی مسجدالقصی را 
جمع می کند

- تب دنگی ۳۰۰ نفر را 
در رسیالنکا کشت
- ۲۶ کشته و ۵۰ 

زخمی در عملیات 
انتحاری طالبان 

پاکستان
- نوری مالکی: درپی 

حضور سیاسی و 
نظامی روسیه در عراق 

هستیم
- وقوع نادر نور 

نقطه ای پایین به باال 
در امتسفر اسرتالیا

- الریجانی به آمریکا: 
زندانیان ایرانی را 

آزاد کنید
- بعلت عارضه قلبی: 

مهدی کروبی در 
بیامرستان

- تصویب بررسی 
براندازی اوباماکر در 
سنای آمریکا با نطق 
مک کین: ۵۱ موافق، 

۵۰ مخالف
- کیلی ماس، شناگر 

کانادایی رکورد شنای 
۱۰۰ مرت کرال پشت 

جهان را در بوداپست 
فروریخت و طال گرفت
- سقوط شدید قیمت 

و فروش خانه در 
تورنتو ادامه دارد
- جلسه ترودو با 

نخست وزیر جدید 
بریتیش کلمبیا در اتاوا

- درگذشت باربارا 
سیناترا، بیوه سیناترا 

در ۹۰ سالگی
- افت ۵۹ درصدی 
تعداد اسپرم مردان 

آمریکایی در طی 
۳۶ سال

- وزیر امور خارجه 
ترکیه در بروکسل با 

اعرتاضات گسرتده 
مواجه شد

- دستگیری مردی که با 
اره زنجیری ۵ نفر را در 

سوئیس زخمی کرد
- رشوع انتخابات در 

آنگوال
- ارتش سوریه برای 
اولین بار در جنوب 

رقه به فرات رسید
- مناز خواندن 

صدهاهزار فلسطینی 
در مسجدالقصی در 

اعرتاض به ارسائیل
- پرتوناس مالزی بعلت 

عدم رصفه اقتصادی 
از همکاری با کانادا 
در پروژه گاز مایع 

منرصف شد
- سیل و آبگرفتگی 
وسیع در نیوزیلند

- انتقال بقایی از زندان 
به بیامرستان بعلت 

اعتصاب غذا
- رویارویی ناو آمریکا 

با قایق های سپاه در 
خلیج فارس

- حذف تیم ملی 
فوتبال جوانان ایران از 

راهیابی به املپیک

- رئیس سیا: چین 
خطرناکرت از روسیه 

و ایران
- بانک مرکزی آمریکا 

نرخ بهره پایه را 
تغییر نداد

- کاتلین وین وعده 
کمک به بیزینس های 

کوچک در مقابل 
افزایش حداقل 
دستمزد را داد

- ترامپ: تراجنسی ها 
منی توانند به ارتش 

راه یابند
- افت شدید مجدد 
قیمت متوسط خانه 

در تورنتو
- فیس بوک تبلیغاتش 
را به شبکه های دیگر 

گسرتش می دهد: 
صعود بزرگ سهام 

فیس بوک
- آملان و فرانسه، 

قوانین تحریم جدید 
آمریکا برعلیه روسیه 
و ایران را "فرامرزی 

و مخالف قوانین 
بین املللی" دانستند

- تنش بین لهستان و 
اتحادیه اروپا بر رس 
تغییرات دیوان عالی
- جوکوویچ تنیس باز 

بعلت مجروحیت 
بقیه سال ۲۰۱۷ را از 

دست داد
 آتش سوزی در 

سواحل فرانسه هزاران 
نفر را فراری کرد

- اولین رشد اقتصادی 
انگلستان پس از 

برگزیت
- حمله شبه نظامیان 
مسیحی در افریقای 

مرکزی به کشته 
شدن ۲ پاسدار صلح 

انجامید
- بانک مرکزی ژاپن 
سیاست های بانکی 

خود را تغییر می دهد
- مرخصی بقایی از 
بیامرستان بقیه الله

- رئیس مجلس ایران: 
تحریم ها به رضر 

آمریکا و همدستانش 
متام می شود

- 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

- 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 عباس 
شهر گنجه را از 

عثامنی پس گرفت
- ۱۹۸۰ م: درگذشت 
محمدرضاشاه پهلوی
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