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- بدنبال گروه 
عربستان، 

ارسائیل هم 
دفاتر شبکه 

الجزیره را 
می بندد

- ۲ رهرب مخالف 
دولت ونزوئال 

از زندان به 
بازداشت خانگی 
فرستاده شدند، 
حمله ارتش به 

شورشیان
- برخورد 

بال های ایرکانادا 
و ایرپولند در 

فرودگاه تورنتو، 
هر دو هواپیام 
را زمین گیر کرد
- انگلستان ۴۰ 

میلیارد یورو 
می پردازد تا از 
اتحادیه اروپا 

خارج شود
- نیجریه: 

حمله به کلیسا 
۱۲ کشته بجا 

گذاشت
- سازمان ملل 

حمله های جدید 
به مردم یمن را 

محکوم کرد
- چین خواستار 

توقف آزمایشات 
موشکی کره 
شاملی شد 

- ۵۰ کشته در 
حمله دو گروه 

طالبان و داعش 
به روستای 

شیعه نشین 
میرزاوالنگ 
افغانستان 

- از متهامن 
حمله تروریستی 

سیدنی، فقط 
یکی در 

بازداشت باقی 
مانده، بدون 

اتهام!
- تحلیف 

روحانی: مولوی 
عبدالحمید 

دعوت شده بود، 
اما رئیس مجلس 
دعوتنامه وی را 

نفرستاد
- کشته شدن دو 

تروریست در 
درگیری با سپاه 

در مرز غرب 
ایران

- اتصال فرودگاه 
امام به تهران، 

با مرتو
- ۴ کشته و ۸ 

زخمی براثر 
شلیک گلوله 

رسبازی در آبیک 
به روی هم  

خدمتی هایش 

- ۱۸۲۰ م: 
سالروز تولد 
الیور ماوت 
کانادایی که 

کوشید کانادا 
کنفدراسیون 

شود
- ۱۸۹۸ م: 

امضای قرارداد 
پاریس بین 

آمریکا و 
اسپانیا و خامته 
جنگ بین آنها: 

پورتوریکو، 
گوام، مانیل به 
آمریکا داده شد

- ۱۹۶۱ م: 
ابداع سیستم 

DOS عامل
- ۱۹۶۴ م: 

شورش بزرگ 
نژادی در 
نیوجرزی 

آمریکا
- خروج آمریکا 
از ویتنام، پس 

از شکست 
و اعرتاضات 

مردمی
- ۱۵۵۳ م: پاپ 

ژولیوس سوم 
دستور داد 

تلموذ یهودیان 
جمع آوری و 

آتش زده شود
- ۹۴ م: چین 
با ترصف دره 

تاریم در 
ماوراءالنهر، 

همسایه ایران 
شد

- ۳۳۰ ق م: 
آغاز دفاع ۵ 

روزه آریوبرزن 
از پرسپولیس 

با تعداد اندکی 
رسباز در مقابل 

سپاه بزرگ 
اسکندر و کشته 

شدن وی

- ۱۵۱۹ م: 
سالروز بنای 
شهر "پاناما" 

توسط 
پدروآریاس 

داویال 
اسپانیایی

- ۱۹۷۱ م: 
ریچارد نیکسون 

رئیس جمهور 
آمریکا دالر را 

از معادل کردن 
با طال خارج 

کرد
- ۱۷۶۹ م: 

زادروز ناپلئون 
بناپارت 

فرانسوی در 
جزیره کُرس 

- ۷۱۸ م: 
شکست خلیفه 

اموی و پایان 
محارصه دریایی 

دو ساله 
قسطنطنیه، 

محارصه زمینی 
ادامه یافت
- ۱۹۶۰ م: 

استقالل کنگو 
از فرانسه

- ۶۳۶ م: جنگ 
یرموک بین 

اعراب و ارتش 
روم رشقی که 

به شکست روم 
و خروج آن 

برای همیشه 
از سوریه و 

فلسطین
 ۱۹۷۵ -

م: کودتای 
بنگالدش و قتل 

بنیادگذار آن، 
شیخ مجیب
- ۱۲۸۱ م: 

شکست تالش 
قوبالی قاآن، 
نواده چنگیز 

مغول در 
ترصف ژاپن

- مشاور امنیتی 
ترامپ: پاکستان 
دیگر از طالبان 

حامیت نکند
- ترامپ به 

تعطیالت 
نیوجرسی رفت، 
توئیت کرد: من 

مشغول کارم
- شدت گیری 

مجدد آتش سوزی 
در بریتش کلمبیا

- ده ها هزار 
نفر در کاروان 

کاریبانا، و 
فستیوال 

مسلامنان 
در تورنتو و 
می سی ساگا

- حمله تروریستی 
به مسجد 

بلومینگتون 
آمریکا با مبب 

دست ساز
- شکست بولت 

در ۱۰۰ مرت 
- پوتین در 

تعطیالت 
تابستانی به 

سیربی و دریاچه 
بایکال رفت

- مدل ۲۰ ساله 
انگلیسی در ایتالیا 

گروگان گرفته 
شد: آزادی با ۳۰۰ 
هزاردالر یا حراج 

در بازار!
- ۲۵ زخمی در 
انفجار خوابگاه 

پناهندگان در 
آذربایجان

- گرمای بیسابقه 
۴۶ درجه ای در 

بیشرت اروپا
- سازمان ملل 

محل گور دست  
جمعی بزرگی را 
در شامل مالی 

کشف کرد
- رای مثبت چین 

به تحریم های 
جدید شورای 
امنیت بر کره 

شاملی
- خروج 

گدازه های 
آتشفشانی از کوه 
سینابانگ اندونزی

- شهر السخنه، 
مرکز نفت و 

گاز سوریه در 
محارصه ارتش 

سوریه
- سلفی با 

موگرینی در 
مجلس جنجال به 

راه انداخت
- برای نخستین 

بار: کشتی فرنگی 
جوانان ایران 

قهرمان جهان شد

- ۱۸۴۲ م: 
رسخپوستان 
سمینول در 

منطقه فلوریدا 
از نظامیان 

آمریکا شکست 
خوردند و به 

اوکالهام تبعید 
شدند

- ۱۹۴۵ م: 
پایان جنگ 
دوم جهانی 

با ۷۰ میلیون 
کشته و تسلیم 

متحدین
- ۱۹۴۵ م: 

مارشال پنت به 
جرم خیانت به 
فرانسه محکوم 

به اعدام شد. 
مارشال دوگل 
آنرا به حبس 

ابد تخفیف داد
- ۱۸۹۳ م: 

صدور اولین 
گواهینامه 

رانندگی در 
فرانسه

- ۴۱۰ م: 
آّالریک ها شهر 

رم را ترصف، 
تخریب و 

غارت کردند
- ۱۹۰۰ م: 

ورود نیروهای 
آملان، ژاپن، 
انگلستان، 

فرانسه، روسیه 
و آمریکا به 

چین برای 
شکست دادن 
قیام بوکسورها

- ۱۹۴۷ م: 
سالروز استقالل 
هند و پاکستان 

از انگلستان
- ۱۹۷۱ م: 

انگلستان به 
بحرین استقالل 

داد

- ۲۰۰۴ م: 
پیروزی چاوز 

در رفراندوم
- ۱۸۷۰ م: 

زادروز فردریک 
راسل سازنده 

واکسن تیفوئید
- ۱۸۵۰ م: 

درگذشت خوزه 
سن مارتین 

قهرمان استقالل 
آرژانتین
 ۱۸۴۶ -

م: ترصف 
لس آنجلس، 

شهر مکزیکی، 
توسط آمریکا 

- ۱۹۸۷ م: 
خودکشی 

معاون هیتلر 
در ۹۳ سالگی 

در زندان
- ۱۶۶۸ م: زمین 
لرزه ۸ ریشرتی 

در ترکیه ۸ هزار 
نفر را کشت
- ۱۸۳۶ م: 

قانون اجباری 
شدن ثبت، 
تولد، مرگ 

و ازدواج در 
انگلستان

- ۱۸۵۰ م: 
درگذشت 

بالزاک نویسنده 
فرانسوی

- ۱۹۷۱ م: 
درگذشت عیدی 

امین رئیس 
جمهور اوگاندا 

در عربستان 
بعلت نارسایی 

کلیه 
- ۱۹۸۸ م: مرگ 
ارسارآمیز ژنرال 
ضیاءالحق پس 

از ۱۱ سال 
حکومت در 

پاکستان در یک 
سانحه هوایی

- 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 قمر 
امللوک وزیری

- آغاز کار مجلس 
موسسان ونزوئال 
و ادامه درگیری 

خیابانی
- آمریکا: معرفی 

تحریم های جدید 
بر کره شاملی

- ۶۳ هزار نفر 
رزرو تسال ۳ را 

کنسل کردند
- قطع دو کابل 

نوری کمپانی بل 
در رشق کانادا 
تلفن، اینرتنت، 
کارت اعتباری، 

حتی پرواز 
هواپیامها را از 

کار انداخت
- آتش سوزی در 

بریتش کلمبیا، 
بدترین در ۶۰ 

سال گذشته
- بازداشت ۴ نفر 

در کاخ سفید 
برای جلوگیری 

درز اطالعات
- آمریکا خروج 
از قطعنامه آب 

و هوای پاریس را 
به اطالع سازمان 

ملل رساند
- مرگ مرموز 
ده ها نهنگ  

سفید در رشق 
کانادا

- افتتاح بزرگرتین 
پایگاه نظامی 

خارجی ترکیه در 
سومالی

- پلیس آملان 
سعی کرده 

بود چاقوکش 
هامبورگ را 

بعنوان خربچین 
استخدام کند
- اشمیت از 

فولکس واگن 
مقرص دستکاری 

در نتایج 
"امیشن"

- کشته شدن 
صدها نفر در 

تصفیه نژادی در 
کنگو

- کاگامه برای 
سومین دوره 
رئیس جمهور 

رواندا شد
- نتانیاهو متهم 

در دو دادگاه 
فساد و رشوه 
دیگر، دوباره

- تحلیف شاهد 
خاقان عباسی و 

کابینه جدید وی 
در پاکستان
- جنجال بر 

رس حضور دو 
فوتبالیست 

ایرانی در مقابل 
تیمی از ارسائیل

- ۱۵۲۱ م: 
هرناندو کورتز 

با ترصف مجدد 
تنوچتیتالن 

(مکزیکوسیتی) 
امپراتوری آزتک 

را منقرض کرد
- ۱۹۲۷ م: 

زادروز فیدل 
کاسرتو

- ۱۸۶۸ م: زلزله 
در پرو بیش از 
۲۵ هزار کشته 

بجا گذاشت
- ۱۹۰۷ م: 

نخستین تاکسی 
جهان در 

نیویورک آغاز 
بکار کرد

- ۱۹۶۰ م: 
استقالل چاد از 

فرانسه
- ۱۹۲۳ م: 

ژنرال مصطفی 
کامل پاشا، 

آتاتورک، رئیس 
جمهور ترکیه 

شد
- ۱۹۶۱ م: آغاز 

ساخت دیوار 
برلین

- ۱۸۹۹ م: 
زادروز آلفرد 

هیچکاک 
کارگردان 
انگلیسی

- ۱۹۳۷ م: 
حمله ژاپن به 
بندر شانگهای 
چین و ترصف 
آن، ۳ ماه بعد 

پکن نیز تسلیم 
شد

 ۱۱۵۲ -
م: ترصف 

غزنه توسط 
عالءالدین 

غور و پایان 
حکومت 
غزنویان

- ۱۹۶۰ م: 
شورش نژادی 

خونین در 
لس آنجلس به 
کشه شدن ۳۰ 

نفر انجامید
- ۱۹۴۹ م: 
درگذشت 

مارگارت میچل 
نویسنده 
بربادرفته

- ۱۸۱۹ م: قتل 
عام اعرتاض 

کشاورزان 
منچسرت 
انگلستان

- ۱۹۶۰ م: 
استقالل قربس 

از انگلستان
- ۱۹۷۴ م: 

آتش بس 
ارتش ترکیه 

پس از ترصف 
شامل قربس با 

یونانیان جنوب 
- ۱۹۴۵ م: 

ایجاد جمهوری 
اندونزی و 

استقالل آن 
توسط احمد 

سوکارنو
- ۱۲۲۷ م: 

آغاز حکومت 
قراختائیان بر 

کرمان
- ۱۳۵۹ ش: 

اعدام ۱۹ تن از 
دست اندرکاران 

دولت 
شاهنشاهی
- ۱۹۴۱ م: 

اخطار روسیه 
و انگلستان 

به ایران برای 
اخراج آملانی ها، 

مدتی بعد به 
همین بهانه 

به ایران حمله 
و آنرا اشغال 

کردند

- تشکیل دادگاه 
عالی برای ارتباط 
ترامپ با روسیه 

توسط بازرس 
ویژه

- کاندید سفیر 
آمریکا در کانادا 
از کنگره آمریکا 

رای اعتامد 
گرفت

- استیضاح رئیس 
جمهور برزیل 
در مجلس رای 

نیاورد
- فروش امالک 
۴۰٪ و قیمت 

متوسط ۲۳٪ در 
تورنتو سقوط 

کرد
- ۲۷۰ نفر 

منتظر دادگاه 
در کانادا قبل از 
رای دادگاه فوت 

کرده اند
- نیامر گرانرتین 

ورزشکار دنیا 
با ۲۶۴ میلیون 
از بارسلونا به 

پاریس ان ژرمن 
رفت

- دستگیری 
مارکوس هتچینز، 

هکر جوان 
انگلیسی در 

الس وگاس برای 
هک کردن 

بانک ها
- اتحادیه اروپا: 
همه به برجام 

عمل کرده اند
- ۱۳٪ افزایش 

هزینه برق و گاز 
در انگلستان

- ژنرال خلیفه 
پس از غارت 
مجلس لیبی، 
به کشتی های 

اروپایی اخطار 
داد

- دو زن گوینده 
تلویزیون مرص 
بخاطر مشاجره 

اخراج شدند
- آتش سوزی 

مهیب و مجدد 
در برج ۸۶ طبقه 

"تورچ دبی"
- قطع برنامه 

کمک مالی به 
فلسطین توسط 

سنای آمریکا
- روحانی در 

رهربی تنفیذ شد، 
تحلیف: جمعه

 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%

- کره شاملی: 
آمریکا اشتباه 
بزرگی می کند 

که فکر می کند 
در حاشیه 

امنیت قرار دارد
- چاله هوایی 
۷ مهامندار و 

۳ مسافر پرواز 
آتن به فیالدلفیا 

را زخمی کرد 
و به بیامرستان 

فرستاد
- شیکاگو 

دولت فدرال 
آمریکا را بخاطر 

عدم پرداخت 
نقدینگی شهری 

به دادگاه برد
- فقط ٪۲۴ 

آمریکایی ها به 
ترامپ اعتامد 

دارند
- اردوغان: آملان 

به تروریسم 
کمک می کند
- رای مخفی 
برای برکناری 
زوما، رئیس 

جمهور افریقای 
جنوبی

- اندونزی در 
قبال خرید 

هواپیامی جنگی 
از روسیه، قهوه، 

چای و روغن 
خرما پیشنهاد 

کرد
- حمله 

توپخانه ای 
آمریکا به ارتش 
عراق در نزدیک 

مرز سوریه
- رسمایه گذاری  

۸۰۰ میلیون 
دالری شاهزاده 
ولید بن طالل 
در رشم الشیخ 

مرص 
- ایران ۲۷ عضو 
القاعده و متهم 

به نقشه کشیدن 
برای حمله را 

دستگیر کرد
- امضای 

بزرگرتین قرارداد 
تاریخ صنعت 

خودروی ایران 
بین رنو و سایپا، 

وزیر صنعت 
گالیه کرد

- طرح حذف 
واژه "طالق" از 
شناسنامه زنان 

مطلقه
- اعالن جزئیات 

چگونگی 
دستگیری و 

محاکمه قاتل 
"پریا" توسط 

قوه قضائیه

- گزارش 
دانشمندان 

درباره تغییرات 
آب و هوا، و 

تقابل آن با 
ترامپ

- حمله سایربی 
گسرتده به 

وب سایت های 
دولت ونزوئال

- ۲۸ آتش 
سوزی جدید در 

بریتیش کلمبیا
- دالتون 

مک گینتی، 
نخست وزیر 

سابق انتاریو به 
دادگاه احضار 

شد
- شنیداوکانور 

احساس 
خودکشی 

می کند!
- بانک های 
انگلستان: 
خروج از 

اتحادیه اروپا 
به نفع ماست

- رای عدم 
اعتامد مجلس 

آفریقای جنوبی 
به زوما، رئیس 
جمهور، به حد 

نصاب نرسید
- آغاز انتخابات 

ریاست 
جمهوری کنیا: 

کاندیدها 
بسیار، شانس 
فقط برای دو 

نفر
- تعیین مسیر 
پروازی جدید 

برای هواپیامی 
قطری توسط 

امارات و 
بحرین

- کره شاملی 
حمله موشکی 

به گوام 
(آمریکا) را 

بررسی می کند
- آغاز ساخت 
دیوار مرزی با 

ایران توسط 
ترکیه

- تصویب 
مجلس: 

مشموالن دیپلم 
منی توانند برای 

تحصیل به 
خارج بروند

- انتشار اسناد 
جدید آمریکا 
از ۲۸ مرداد: 

انگلستان هم 
نقش داشت

- پهباد ایرانی 
هواپیامی 

آمریکایی را به 
زحمت انداخت

- یورش 
اف بی آی به 

خانه مانافورت، 
رئیس سابق 

ستاد انتخاباتی 
ترامپ

- کانادا برای 
مهاجران و 

پناهنده های 
آمریکایی کمپ 

می سازد
- وزیر دفاع 

آمریکا به 
کره شاملی 
هشدار داد

- کره شاملی 
کشیش 

کانادایی را آزاد 
کرد

- ۳ پلیس 
تورنتوی از 

اتهام تعرض 
جنسی به افرس 

پارکینگ تربئه 
شدند

- یک خودرو 
در فرانسه به 
میان رسبازان 

کوبید و ۶ نفر 
را زخمی کرد

- مخالفان 
دولت کنیا با 
پلیس درگیر 

شدند و 
انتخابات را 

مهندسی شده 
خواندند

- لغو ویزای 
قطر برای 

شهروندان ۸۰ 
کشور جهان از 

جمله کانادا
- داعش محسن 

حججی اسیر 
ایرانی را در 

مرز سوریه و 
عراق کشت

- تظاهرات آرام 
نیم میلیون 

هندی در 
مومبای بعلت 

نبودن کار
- حمله هوایی 
ارسائیل به غزه 
۴ مجروح بجا 

گذاشت
- صدور 
کاالهای 

ترکیه ای به قطر 
از طریق خاک 

ایران
- خوی از 

دیروز ۱۱ بار 
لرزید

- دستگیری 
۶۴ نفر در 

استخرپارتی 
اصفهان

- زندان اوین 
فروخته 
منی شود

- ۱۸۹۸ م: 
آمریکا هاوایی 
را که کشوری 
مستقل بود، 

ضمیمه خاک 
خود کرد

- ۱۷۹۲ م: 
تشکیل شورای 

انقالب در 
فرانسه پس از 
بازداشت لویی 

۱۶
- ۱۹۱۸ م: 

آخرین نربد بزرگ 
جنگ جهانی 

اول در آمینز، با 
شکست آملان

- ۱۹۵۳ م: 
آزمایش اولین 

مبب هیدروژنی 
شوروی

- ۱۷۹۵ م: به 
گردش درآوردن 
"فرانک"، واحد 

پول ملی فرانسه 
توسط مجلس

- ۱۸۱۳ م: اتحاد 
روسیه، سوئد 

و پروس بر ضد 
ناپلئون

- ۱۸۶۰ م: 
اتحاد فرانسه 
و انگلستان و 

حمله به چین، 
در طی ۴ روز 
شانگهای فتح 

شد
- ۴۸۰ ق م: 

جنگ دریایی 
ایران و یونان در 
آرمتیسیوم نصفه 

متام شد
- ۱۹۱۶ م: 

ورود نیروهای 
عثامنی به ایران 

از طریق خاک 
عراق و ترصف 

همدان، و سپس 
پیرشوی به سوی 

تهران
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