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- جنگ خیابانی 
بین مردم و 

پلیس در ونزوئال 
پس از رفراندوم

- ترودو در 
راه رسزدن به 

آتش سوزی 
عظیم 

بریتیش کلمبیا
- کاخ سفید: 
ارزشی برای 

مذاکرات کره 
شاملی با سازمان 

ملل قائل 
نیستیم

- پوتین دستور 
اخراج ۷۵۵ 
دیپلامت و 
مصادره دو 

ساختامن 
آمریکایی را 

صادر کرد
- انفجار خودرو 
مبب گذاری شده 

در موگادیشو 
۶ کشته و ۲۰ 

مجروح بجا 
گذاشت

- فراجام برای 
"تربئه" رسباز 

ارسائیلی که به 
فلسطینی زخمی 

تیر خالص زد، 
رد شد: ۱۸ ماه 

زندان قطعی شد
- قطر: حج باید 
بین املللی شود، 
عربستان: این 

یعنی اعالن 
جنگ، لیست 

درخواست ها از 
قطر کم منی شود
- پلیس فلیپین 

در جستجوی 
مواد مخدر 

شهردار و زنش 
را کشت

- هندوستان یک 
کشتی با پرچم 

پاناما را با ۱۵۰۰ 
کیلو هروئین 
(ارزش: ۵۴۵ 
میلیون دالر) 

دستگیر کرد
- حمله پلیس 

به محل زندگی 
متهامن عملیات 

تروریستی و 
خانواده هایشان

- تلگرام: در 
ایران رسور 

نداریم، پخش 
کننده داریم!

- جایزه 
برترین های 

فوتبال ایران: 
پرسپولیس ۶، 

استقالل ۲
 - احمدی نژاد 

۷ پرونده تخلف 
در دادگاه دارد

- ۱۹۶۲ م: مرگ 
ناگهانی مریلین 

مونرو در 
لس آنجلس
- ۱۵۸۳ م: 

گیلربت دریانورد 
انگلیسی پس از 
کشف نیوفانلند 

انگلستان را 
مالک آن اعالن 

کرد
- ۱۸۴۶ م: 

انگلستان و 
آمریکا کشور 
اورگون را بین 

خود تقسیم 
کردند

- ۱۹۸۵ م: 
درگذشت 

فردریک انگلس
- ۱۸۵۸ م: کابل 
تلگراف آمریکا 

و اروپا را به 
یکدیگر متصل 

کرد
- ۱۹۴۵ م: بکار 
بردن اولین مبب 

امتی توسط 
آمریکا بر روی 

ساکنان شهر 
هیروشیام

- ۱۹۰۶ م: 
مرشوطه 

شدن حکومت 
ایران در زمان 

مظفرالدین شاه
- ۱۹۷۷ م: 
کناره گیری 

عباس هویدا از 
نخست وزیری

- ۱۹۴۴ م: 
خامته نخستین 

کنگره حزب 
توده ایران

- ۱۹۷۴ م: کناره  
گیری نیکسون 

از ریاست 
جمهوری آمریکا 

تا محاکمه و 
مجازات نشود

- ۱۸۷۹ م: 
زادروز امیلیانو 

زاپاتا، انقالبی 
بزرگ مکزیک

- ۱۹۶۸ م: 
شورش نژادی در 

میامی آمریکا
 ۱۹۴۵ -

م: تکمیل 
امضاء منشور 

دولت های فاتح 
جنگ دوم

- ۱۸۱۵ م: 
تبعید ناپلئون 

به جزیره سنت 
هلن

- ۱۹۶۰ م: 
استقالل ساحل 

عاج
- ۱۹۱۹ م: پیامن 
راولپندی و پایان 
جنگ افغان ها با 

انگلستان
- ۱۹۵۳ م: ترک 

مخاصمه بین 
دو کره

- آغاز خروج 
نیروهای شوروی 

از افغانستان
- ۱۹۴۶ م: 

استقالل بوتان از 
هندوستان
- ۴۰ ق م: 

شکست 
کراسوس 

رومی از ایران 
در بزرگرتین 

لشکرکشی غرب

- توقیف بزرگرتین 
محموله مواد 

مخدر فنتونل در 
وینیپگ

- فشار قانونی 
اروپای متحد 

به لهستان برای 
بازگرداندن تغییر 

دیوان عالی
- آتش سوزی 

مهیب در 
فستیوال بارسلون 
باعث فرار کردن 
۲۲هزار نفر شد

- چاقوکش 
هامبورگ، 

متولد امارت و 
اسالمگراست

- خرس آبی چند 
میلیمرتی در 

تشعشع، انجامد، 
خشکی، خالء هم 

زنده می ماند!
- درگیری 

سیاهپوستان با 
پلیس لندن

- غارت مجلس 
لیبی توسط 

طرفداران هفتار 
(شورشیان رشق) 

- ۱۴ کشته 
در مبب گذاری 

انتحاری نیجریه
- ۲ نفر در فرار 

متاشاچیان مسابقه 
فوتبال آفریقای 

جنوبی زیر دست 
و پا کشته شدند

- شهباز، والی 
پنجاب و برادر 

کوچک نواز 
رشیف جانشین 

موقت او شد
- حمله حوثی ها 
با قایق کوچک 

انفجاری به کشتی 
جنگی اماراتی 

- چین بندر 
هامبانتوتا 

رسیالنکا را به 
مدت ۹۹ سال 

برای تجارت اجاره 
کرد

- کره شاملی: متام 
خاک آمریکا در 

تیرس موشک های 
ماست، آمریکا 
و کره جنوبی 

هم برای هشدار 
موشک شلیک 

کردند
- نقشه تروریستی 
۴ نفر برای ساقط 
کردن هواپیام در 
اسرتالیا خنثی شد

- رودررویی و 
شلیک اخطار 

کشتی آمریکایی 
و قایق ایران در 

خلیج فارس برای 
دومین بار

- ۱۷۹۴ م: 
رئیس جمهور 
آمریکا شورش 

ایالت پنسیلوانیا 
را رسکوب کرد

- ۱۸۱۹ م: 
سیمون بولیوار 

نیروهای اسپانیا 
را در نزدیکی 

بوگوتا شکست 
داد

- ۱۸۵۸ م: 
ویکتوریا 

شهر اتاوا را 
برای پایتختی 

مهاجرنشین 
کانادا انتخاب 

کرد
- ۱۹۴۴ م: 

رشکت آی بی ام 
ماشین حساب 

را اخرتاع و وارد 
بازار کرد

- ۱۹۹۸ م: 
انفجار همزمان 

دو سفارتخانه 
آمریکا در 

تانزانیا و کنیا
- ۱۹۴۱ م: 
درگذشت 

تاگور ادیب و 
فیلسوف هندی

- ۱۹۳۳ م: 
کشتار آشوریان 

عراق پس از 
ایجاد عراق و 

فرار آنها به 
ایران، آمریکا و 

کانادا
- ۳۳۷ م: 

دومین شکست 
کنستانتین دوم 
امپراتور روم از 

ایران

- ۱۸۳۱ م: 
بپاخیزی بردگان 
سیاهپوست در 

ویرجینیا
- ۱۸۰۹ م: 

استقالل اکوادور 
از اسپانیا

- ۱۸۹۳ م: اخراج 
چینی ها از 

سانفرانسیسکو
- ۱۸۱۰ م: زادروز 
کاوور سیاستمدار 

و روزنامه نگار 
ایتالیای که 
کشورش را 

یکپارچه کرد
- ۱۵۱۹ م: خروج 
ماژالن با ۵ کشتی 

از بندر سویل 
اسپانیا و دور 
زدن کره زمین

- ۱۷۹۲ م: حمله 
انقالبیون فرانسه 
به کاخ سلطنتی، 

دستگیری و اعدام 
لویی شانزدهم و 

همرسش
- ۲۰۰۲ م: 
درگذشت 

کریسنت نیگارد 
ریاضی دان نروژی 

و پیشتاز زبان 
برنامه نویسی 

کامپیوتری
- ۱۹۴۵ م: تسلیم 
شدن ژاپن پس از 

دو مبب امتی
- ۱۹۵۲ م: 

سلطنت ملک 
حسین بر اردن 

آغاز شد
- ۱۳۳۸ م: 

درگذشت بانو 
قمرامللوک وزیری

نقاشی بچه گانه 
ترامپ ۲۹ هزار 
دالر فروش رفت
- جنجال در کاخ 

سفید: ترامپ 
توئیت کرد: 

رئیس دفرتش 
عوض می شود

- کریستی کالرک 
رهرب لیربال 

بریتیش کلمبیا 
پس از شکست 

ماه پیش از 
سیاست خارج 

شد
- شکست الیحه 
"اوباماکر الغر" 
در کنگره آمریکا

- ۷۰۰ کارمند 
فرودگاه پیرسون 

در اعتصاب
- بزرگرتین 

سیگارسازان با 
قوانین جدید 
دولت آمریکا 
برای کاهش 

نیکوتین، 
میلیاردها دالر 

ارزش سهام شان 
را ازدست دادند
- حمله با چاقو 

در هامبورگ 
آملان: ۱ کشته و 

۶ زخمی
- آمریکا، 

انگلستان، فرانسه 
و آملان: ایران 
موشک نسازد

- مسکو 
دیپلامت های 
آمریکایی را 
اخراج و ۲ 

ساختامن آمریکا 
را متلیک کرد

- آغاز دادگاه 
صدها خربنگار 
زندانی ترکیه ای

- پلیس سیرالئون 
عالفی در خیابان 

را ممنوع کرد!
- استعفای نواز 
رشیف، در پی 
حکم دادگاه به 
عدم اعتامد به 
وی که ۲ پرس 
و یک دخرتش 

در لیست پاناما 
بودند

- موشک جدید 
کره شاملی 
آزمایش شد

-تحریم جدید 
آمریکا بر ۶ 

رشکت ایرانی 
صاحب تکنولوژی 

ماهواره ای
- سفیر ترکیه 

در ایران: رشایط 
برای میانجیگری 
بین عربستان و 
ایران خوب نبود

- ۱۹۹۱ م: راه 
اندازی نخستین 

وب سایت توسط 
تیم برنرز

- ۱۹۶۰ م: فیدل 
کاسرتو منافع 

آمریکا در کوبا را 
ملی کرد

- ۱۸۲۵ م: جدا 
شدن بولیوی 

از پرو و اعالم 
استقالل

- ۱۸۹۰ م: اولین 
اعدام با صندلی 

الکرتیکی در 
نیویورک

- ۱۹۳۴ م: خروج 
ارتش آمریکا از 
هائیتی پس از 

۱۹ سال
- ۱۹۶۲ م: 

استقالل جامائیکا 
مستعمره 
انگلستان
- ۸۸۵ م: 
استقالل 
ارمنستان

- ۱۸۸۱ م: 
زادروز الکساندر 
فلمینگ کاشف  

پنی سیلین
- ۱۸۰۶ م: پایان 

امرپاتوری مقدس 
رومی به دست 
ناپلئون بناپارت
- تحریم کامل 

عراف در سازمان 
ملل برای ترصف 

کویت
- ۹۰۱ م: مرگ 

عمرولیث از 
گرسنگی در 

زندان خلیفه 
عباسی

- ۱۹۲۷ م: 
زادروز ماروین 
مینسکی مبدع 
هوش مصنوعی

- ۴۸ ق م: جنگ 
قدرت رومیان: 

پیروزی ژولیوس 
سزار بر پمپی

- ۱۱۷۳ م: آغاز 
ساخت برج 

معرف پیسا در 
ایتالیا

- ۱۸۰۵ م: اتحاد 
اتریش، روسیه و 
انگلستان بر ضد 

ناپلئون
- ۱۹۰۲ م: 

ادوارد هفتم 
پادشاه انگلستان 

شد
- ۱۹۴۵ م: فرو 
انداخنت دومین 

مبب امتی آمریکا 
بر رس مردم 

ناگاساکی
- ۱۹۶۰ م: یک 

رسوان با یک 
گردان در الئوس 
کودتا و حکومت 
را رسنگون کرد! 

- ۱۹۶۵ م: 
سنگاپور از 

فدراسیون مالزی 
جدا شد

- ۴۸۰ ق م: 
ترصف تنگه 
ترومپیل و 

ترصف اسپارت و 
یونان

- ۱۰۵۲ م: 
پیروزی طغرل 

سلجوقی بر 
غزنویان و 

سقوط اصفهان

- ونزوئال تظاهرات 
در مخالفت 
با رفراندم را 

غیرقانونی اعالم 
کرد

- تصویب قاطع 
تحریم های روسیه 

و ایران در سنا: 
ترامپ یا وتو 

می کند یا امضاء
- آمریکا با فولکس 
در غرامت گیری از 
تقلب دودزایی به 

توافق رسید
- متهم کردن افراد 

کاخ سفید برای 
پیدا و اخراج کردن 

"درز دهندگان" 
اخبار

- مالنیا ترامپ در 
سپتامرب به تورنتو 

می آید
- سقوط ۷۷٪ سود 

آمازون بعلت 
افزایش هزینه ها
- تظاهرکنندگان 

خواستار لغو 
انتخابات رفورم 

روز یکشنبه ونزوئال 
شدند

- کمیسیون نظارت 
اروپا یک ماه به 

لهستان فرصت داد 
تا سیستم قضایی 

خود را تصحیح کند
- پوتین: 

تحریم های آمریکا 
زیرپاگذاشنت حقوق 

بین املللی ست
- ۱۷۱ خربنگار 

ترکیه ای در زندان
- نیازی نیست همه 

آنتی بیوتیک را تا 
آخر بخورید!

- مرص: ۳۰ نفر 
نظامی مشکوک را 

به قتل رساندیم
- ده ها فلسطینی 
زخمی در حمله 

شدید پلیس 
ارسائیل به 

منازگزاران در 
مسجدالقصی

- قتل عام ده ها 
نفر بر اثر حمله 
هوایی آمریکا به 

دیرالزور سوریه
- کنرست تاریخی 
موسیقی ایرانی ـ 
ایتالیا در هر دو 

کشور
- آزمایش موفق 

موشک ماهواره بر 
ایران، آمریکا 

محکوم کرد

 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%

-سکارامچی، 
مسئول رسانه ای 

کاخ سفید در 
کمرت از ۱۱ روز 
پس از استخدام 
شدن، اخراج شد
- آنجلینا جولی 
به قساوت در 

حق کودک متهم 
شد

- ترودو در 
بریتیش کلمبیا و 

آلربتا برای بررسی 
آتش سوزی

- کارمندان و 
کارگران تسال 
برای تشکیل 

اتحادیه به 
مسئوالن لیست 
درخواست ارائه 

دادند
- رفراندوم ۴۰ 
درصدی مدورا 

در ونزوئال 
و درگیری با 

مخالفان. تشکیل 
مجلس یکدست 

فقط با طرفداران 
مدورا

- آمریکایی های 
اخراج شده 

از روسیه 
الزم نیست 
"بالفاصله" 

روسیه را ترک 
کنند

- پلیس بدنبال 
"جویس باندا" 
رئیس جمهور 
سابق ماالوی 

برای ۲۵۰ میلیون 
دالر فساد

- افرس انتخاباتی 
کنیا در جریان 

انتخابات شکنجه 
و سپس به قتل 

رسید
-حمله داعش با 

مبب گذار انتحاری 
و ۲ مسلح به 

سفارت عراق در 
کابل به کشته 

شدن مهاجامن 
و ۲ محافظ 

انجامید
- اعرتاض قطر به 

WHO بخاطر 
تحریم های گروه 

عربستان
- نشست مجدد 
گروه عربستان 

برای بحران 
قطر و بازگشت 

میانجی بدون 
نتیجه ترک به 

آنکارا برای 
نشست ترکیه 
- "پریا" دخرت 

پنج ساله ساوه ای 
در اثر کودک 

آزاری فوت کرد

- ترامپ جمالت 
دفاعیه پرسش 
درباره مالقات 

با روس ها را 
"دیکته" کرده 

بود؟
- "ایرترانزیت" 

به جای مونرتال 
در اتاوا نشست 
و ۶ ساعت آنجا 

توقف کرد: 
مسافران بدون 

تهویه، بدون آب 
و غذا

- وزیر امور 
خارجه آمریکا: 
ما دنبال تغییر 

رژیم کره شاملی 
نیستیم!

- هر دو رهرب 
اصلی مخالف 
دولت ونزوئال 
دستگیر شدند

- آخرین مسابقه 
دوی بولت در 

۱۲ آگوست
- آغاز بزرگرتین 
محاکمه متهامن 

کودتای ترکیه 
در بین اعرتاض 

خانواده ها و 
جامعه بین املللی

- رای دادگاه 
اسپانیا به تحویل 

برنامه نویس 
روس متهم 

به هک کردن 
دموکرات های 

آمریکا
- هزاران 

اتیوپیایی، به 
هزینه عربستان 

مجبور به 
برگشت از 

عربستان شدند
- مبب گذاری 
انتحاری دو 

نفر در مسجد 
شیعیان هرات 
۲۹ کشته و ۶۴ 

مجروح بجا 
گذاشت
- شاهد 

خاقان عباسی 
وزیر نفت 

سابق، طرفدار 
نواز رشیف، در 
صورت راهیابی 

به مجلس 
نخست وزیر 

می شود
- ۶۰ نفر از 
مردم بر اثر 

مبباران آمریکا در 
ابوهامم (تحت 

کنرتل داعش) 
کشته شدند
- ظریف و 
الجبیر در 

استانبول با هم 
دست دادند

- ترامپ قانون 
تحریم روسیه، 

ایران و کره 
شاملی را امضاء 

کرد
- تقلب در 

رفراندوم ونزوئال
- افت شدید 

ارزش دالر کانادا
- دانشمندان 
قادرند ژن ها 

را بدون خطر 
دستکاری کنند
- پلیس برزیل 

در حال حمله به 
قاچاقچیان مواد 
مخدر در همه 
شهرهای بزرگ

- ناسا استخدام 
می کند: افرس 
دفاع از زمین 

در مقابل تهاجم 
غیرزمینی ها

- جدایی نیامر 
از بارسلونا

- آخرین حضور 
رسمی پرنس 
فلیپ همرس 
ملکه بریتانیا

- فرود اضطراری 
یک هواپیامی 

کوچک در 
ساحل لیسنب 

پرتغال ۲ کشته 
داد

- "جویس باندا" 
رئیس جمهور 

سابق ماالوی در 
خفا: من هیچ 

گناهی در ۲۵۰ 
میلیون دالر 

فساد مرتکب 
نشده ام

- با امضاء 
قراردادی ۶ 

بیلیون دالری: 
قطر از ایتالیا، 

و نه از آمریکا، 
کشتی جنگی 

می خرد
- مبب گذار 
انتحاری با 

ماشین کاروان 
ناتو در قندهار 
را هدف گرفت
- ارتش سوریه 

درحال آزادسازی 
السخنه، مرکز 
چاه های گازی

- دوترته رئیس 
جمهور فلیپین: 

رهرب کره شاملی  
احمقی ست 

در حال بازی 
با اسباب بازی 

خطرناک
- آخرین جلسه 
دولت یازدهم: 
خداحافظی پور 

محمدی و مجید 
انصاری

- ۱۹۱۴ م: نصب 
نخستین چراغ 
راهنامیی در 

کلیولند، اوهایو
- ۱۹۱۶ م: آمریکا 

پیشنهاد خرید 
ویرجین آیلند را 

به دامنارک داد
- ۱۵۷۸ م: 

شکست و ناپدید 
شدن سباستیائو 
پادشاه پرتغال 
که می خواست 

همه را مسیحی 
کند از مسلامنان 

مراکشی
- ۱۹۰۷ م: 

لشکرکشی فرانسه 
به مراکش و 
تحت الحامیه 

قراردادن آن پس 
از قتل ۹ اروپایی 

در مراکش
- ۱۹۱۴ م: اعالن 
جنگ انگلستان 

به آملان
- ۱۹۴۲ م: حمله 
نیروهای آملان به 

استالینگراد
- ۱۹۴۰ م: حمله 
ایتالیا به سودان، 

کنیا و سومالی 
مستعمرات 

انگلستان
- ۱۹۱۹ م: اعالن 
جمهوری ترکیه از 

طرف آتا ترک
- ۹۳۶ م: ُعامن 
مجددا ضمیمه 
خاک ایران شد

- ۱۳۳۵ ش: 
تبعید دکرت 

محمد مصدق به 
احمدآباد طالقان

- 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
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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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