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- ۲ کشته و ۵ 
مجروح آمریکایی 
در حین عملیات 

در شامل عراق
- ده ها مجروح 
در درگیری های 

خونین بین 
سفیدبرترپندارها 

با مخالفان در 
شارلوتزویل
- تظاهرات 

گسرتده مخالفان 
سفیدبرترپندارها 
در رسارس آمریکا
- هیون، کشیش 

کانادایی آزاد 
شده از کره 

شاملی به کلیسا 
رفت و مصاحبه 

کرد
- رئیس سیا: 

خطری از سوی 
کره شاملی در 
آینده نزدیک 

وجود ندارد
- بیل گیتز در 

مدارس تانزانیا 
عضو اینستاگرام 

شد
- حمله مسلحانه، 

گروگان گیری در 
رستورانی در 

بورکینافاسو، با 
حمله پلیس و 
نربد ۷ ساعته، 
۱۷ کشته بجا 

گذاشت
- رهرب الشباب به 

دولت سومالی 
پناهنده شد

- ارسائیل 
کارمندان امتی 

خود را یا به زور 
وادار به کار، و یا 

اخراج می کند
- درخواست 
عربستان و 

امارات از عراق 
برای میانجیگری 

در ارتباط با ایران 
- دو تابعیتی 

بودن جانشین 
نخست وزیر 

اسرتالیا: من حائز 
رشایط مجلس 

نیستم
- تصویب طرح 

مقابله با اقدامات 
تروریستی آمریکا 

در مجلس ایران
- صعود والیبال 

ایران به 
مسابقات جهانی 
- بودجه نظامی: 

بعد از رفاه 
آموزش، سالمت 

در رده چهارم 
- صدور اعدام 

بخاطر مواد 
مخدر ۹ برابر 
کمرت می شود 

- ۱۸۱۲ م: 
کشتی جنگی 
کانستیتوشن 

آمریکا کشتی 
گوریری 

انگلیسی را 
در کانادا 

غرق کرد. این 
کشتی هم 

اینک نیز قابل 
استفاده است

 - ۱۰۹۹ م: 
پیروزی 

صلیبون در 
جنگ اشکلون 

بر مرص
۲۰۰۳ م: 
درگذشت 

مهندس آلن 
التهام که 

دستگاه گریز 
از مرکز را 

ابداع کرده 
است

- ۳۶ ق م: 
درگذشت 
اکتاویان 

امپراتور روم 
که با ایران 

صلح کرد
- ۱۹۵۹ م: 

پیامن نظامی 
بغداد به 

پیامن مرکزی 
(سنتو) تبدیل 

شد
- ۱۳۳۲ ش: 

کودتای سیا و 
سقوط دولت 

مصدق
- ۱۳۵۷ ش: 

فاجعه حریق 
سینام رکس 
آبادان بیش 

از ۵۰۰ کشته 
بجا گذاشت

- افتتاح 
آرامگاه 

فردوسی در 
خراسان

- 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

- هیون، کشیش 
کانادایی آزاد شده 

از کره شاملی به 
کانادا رسید
- ۱ کشته، 

۱۹ زخمی در 
حمله با ماشین 

سفیدبرترپندارها 
به مخالفان 

در تظاهرات 
شارلوتزویل 

ویرجینیا، راننده 
دستگیر شد، 

شامره ماشین 
مال انتاریو بود؛ 

۲ کشته دیگر در 
سقوط هلی کوپرت 

پلیس در حین 
تظاهرات

- درگذشت 
برایان موری، 
مربی سابق 

اتاواسناتورز، بر 
اثر رسطان روده

- بولت در آخرین 
مسابقه اش 

(۴x۱۰۰ مرت 
امدادی) رباط 
پاره کرد و به 

زمین افتاد
- فرود پهباد یک 
آماتور روی عرشه 

ناو هواپیامبر 
انگلستان

- تظاهرات 
مخالفان "کنیاتا" 

رئیس جمهور 
منتخب دوباره 
کنیا: انتخابات 
باید باطل شود

- سقوط اف ۱۸ 
آمریکایی در حین 
نشست در بحرین

- فتح السخنه، 
توسط ارتش 

سوریه
- آمریکا نقطه ای 
را که موشک های 
ایرانی در القریای 

سوریه (تحت 
ترصف داعش) 

منهدم کرده 
بودند، مبباران کرد

- ۷ رسباز کاله 
سفید در سوریه 
بدست ناشناسان 

به قتل رسیدند
- با درز ویدئو 

کشته شدن توسط 
داعش، بزرگداشت 

حججی توسط 
کاربران شبکه های 
اجتامعی در یک 

کلمه: "شهید"
- درگذشت 
لطفی زاده 

بنیان گذار منطق 
فازی در ریاضیات 
و کامپیوتر، استاد 
دانشگاه تهران و 
برکلی، درگذشت

- ۱۶۸۰ م: قبیله 
بومیان پوئبلو 
اسپانیا را در 

سانتافه آمریکا 
شکست دادند

 ۱۸۷۸ -
م: تشکیل 

انجمن وکالی 
دادگسرتی 
آمریکا در 

نیویورک
- ۱۹۵۹ م: 

جزایر هاوایی 
ایالت پنجاهم 

آمریکا شد
- ۱۹۴۰ م: 

تروتسکی در 
بیامرستان 
درگذشت

- ۱۹۹۱ م: 
پایان و شکست 

کودتا برعلیه 
گورباچف در 

مسکو
 ۲۰۰۸ -

م: سقوط 
هواپیامی 

اسپانایر بخاطر 
کمبود پول و 

سهل انگاری در 
رفع اشکال فنی

- ۱۹۴۶ م: زد و 
خورد هندوها 
و مسلامنان با 
۳ هزار کشته 

به تحریک 
انگلستان

- ۱۹۶۳ م: 
اعالن حکومت 

نظامی در 
ویتنام جنوبی 

که ۱۲ سال 
بعد به جنگ 

انجامید
- ۴۴۱ م: انتقال 

پایتخت از 
تیسفون به 

نیشابور توسط 
یزدگرد دوم 

ساسانی

- 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

- ۱۸۲۱ م: 
استقالل مکزیک 
از اسپانیا بعد از 

۳ قرن جدال
- ۱۹۷۸ م: 
درگذشت 

ایناشیو سیلونه 
روزنامه نگار و 
داستان نویس 

که بدنبال حل 
مسائل برش بود
- ۱۶۷۱ م: راه 
اندازی اولین 

خیابان یکطرفه 
در لندن

- ۱۷۵۴ م: تولد 
لویی ۱۶ آخرین 
شاه فرانسه که 

با گیوتین در 
انقالب اعدام 

شد
- ۱۹۰۴ م: 

اخرتاع زنجیر 
چرخ اتومبیل 

برای حرکت در 
برف و یخ

- ۱۹۷۸ م: 
درگذشت 

جوموکنیاتا رهرب 
استقالل طلب 

کنیا
- ۱۹۸۲ م: 

خروج نیروهای 
فلسطینی از 
لبنان بدنبال 
مبباران شدید 
بیروت توسط 

ارسائیل
- ۱۵۱۴ م: 

شکست شاه 
اسامعیل از 

سلطان سلیم در 
جنگ چالدران

- ۱۹۴۱ م: 
دستورات وسیع 

ولی بی حاصل 
رضاشاه برای 
جلوگیری از 
اشغال ایران 

توسط متفقین

- ترامپ به کره 
شاملی: آمریکا 
آماده کارزار - 
ترامپ: گزینه 

نظامی علیه 
ونزوئال هم روی 

میز است
- ترامپ: ایران 
مطلقا به روح 

توافق هسته ای 
پایبند نیست

- ترامپ 
دامادش 

کوشرن را برای 
مذاکرت صلح 
به خاورمیانه 

می فرستد
- کانادا برای 

نجات نهنگ ها: 
کشتی ها با 

رسعت کمرتی 
حرکت کنند

- رکورد ارزش 
"بیت کوین": 

۵۵۰,۳ دالر
- امام مسجد 

سوئیس: 
مسلامنانی که 

مناز منی خوانند 
را بکُشید!

- تخم مرغ های 
آلوده به سم 

فیپرونیل هلندی 
در ۱۵ کشور 

اروپایی و 
هنگ کنگ

- برخورد دو 
قطار در مرص 

۲۱ کشته و ۵۵ 
مجروح بجا 

گذاشت
- کامبوج الئوس 

را تهدید به 
اشغال کرد

- چین: اگر کره 
شاملی جنگ را 
برعلیه آمریکا 

رشوع کند، چین 
بی طرف می ماند
- ۳ کشته و ۱۱ 
زخمی در حمله 

فردی مسلح 
به مسجدی در 
تخار افغانستان

- کشته شدن 
۱۱ غیرنظامی 

در حمله 
هوایی آمریکا 

به ننگرهار 
افغانستان 

- ارز در بورس 
تک نرخی 

می شود: دالر 
در کانال ۳,۸۰۰ 

تومانی
- فیفا از 

ایران در مورد 
محرومیت 
شجاعی و 
حاج صفی 

توضیح خواست

- ۱۹۲۰ م: آغاز 
به کار نخستین 

فرستنده 
رادیویی در 

دیرتویت آمریکا 
- ۱۹۵۵ م: 

اوج بپاخیزی 
الجزایری ها و 
مراکشی ها بر 

ضد فرانسه که 
به استقالل آنها 

انجامید
- ۱۹۴۰ م: 

تروتسکی، از 
رهربان انقالب 

روسیه در 
مکزیکوسیتی 

ترور شد
- ۱۸۵۸ م: 

انتشار فرضیه 
تکامل چارلز 

داروین
- ۱۹۱۴ م: 

اشغال بروکسل 
بلژیک در جنگ 

اول جهانی 
توسط آملان
- ۱۹۶۸ م: 

ورود نیروهای 
پیامن ورشو به 
چک اسلواکی و 

اشغال آن
- ۶۳۶ م: 

خالدبن ولید 
ارتش روم رشقی 

را در یرموک 
شکست داد و 
کنرتل سوریه 

و فلسطین به 
دست اعراب 

افتاد
- ۱۳۳۲ ش: 

بازداشت دکرت 
مصدق بعد از 

کودتا
 ۱۳۴۷ -

ش: انقالب 
دانشگاهی در 

ایران توسط 
پروفسور رضا

- ۲۰۰۴ م: وال 
چودری، شناگر 

هندی در ۳۴ 
سالگی تنگه 

پالک بین هند 
و رسیالنکا را 
در ۱۴ ساعت 

شنا کرد
- ۱۸۰۳ م: 

آغاز تدریس 
درس تاریخ 
در مدارس 
در فرانسه 

توسط ناپلئون 
بناپارت برای 
ایجاد حس  

میهن دوستی 
- ۱۹۱۰ م: 

ژاپن جزیره 
کره را ضمیمه 
قلمرو خود کرد

 ۱۶۳۵ -
م: اخراج 

عثامنی ها از 
یمن

- ۳۳۷ ق م:
حمله اردشیر 
سوم به یونان 

- ۱۶۳۵ م: 
جنگ ایران و 
عثامنی بر رس 

ایروان که بارها 
دست به دست 

شد. رسانجام 
در قرارداد 
ترکمنچای، 
ایروان به 

روسیه رسید
- ۱۳۳۲ م:

بازگشت شاه 
به ایران پس 

از کودتای ۲۸ 
مرداد و آغاز 
بازداشت های 

گسرتده 
مخالفان 

- ۱۳۸۷ ش: 
درگذشت تورج 
نگهبان، شاعر 

و ترانه رسا

- افزایش نرخ 
نت فلیکس در 

کانادا
- ورود هیون، 

کشیش کانادایی 
آزاد شده از کره 

شاملی به ژاپن
- ِبرَد وال، 

نخست وزیر 
ساسکاچوان 

بازنشسته 
می شود

- رئیس جمهور 
ونزوئال، مدورا، 

پیشنهاد مالقات 
با ترامپ را داد

- ۳۵ کارمند 
رسانه  ای دیگر 

در ترکیه دستگیر 
شدند

- بزرگرتین 
آتش سوزی 

تاریخ گرینلند
- "کنیاتا" رئیس 

جمهور جدید 
کنیا

- قیام مردمی 
ضد دولتی در 

اتیوپی: جنگ به 
پایتخت رسید
- یک ماشین 

ارسائیلی ۴ 
کودک فلسطینی 

را زیر گرفت
- صحنه جنگ 

واقعی در رشق 
عربستان: ارتش 

با تانک، شیعیان 
با سنگ

- کره شاملی: در 
صورت مشاهده 

حرکت آمریکا 
برای رشوع 

جنگ بازدارنده، 
مبباران امتی 

می شود
- محمدعلی 

نجفی، شهردار 
جدید تهران

- رتبه ۹۰ برای 
ایران در شاخص 

قیمت اینرتنت 
خانگی

- شجاعی و 
حاج صفی، 

فوتبالیست های 
ایرانی که در 

مقابل تیمی از 
ارسائیل بازی 

کرده بودند از 
تیم ملی محروم 

شدند

 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%

- باالخره ترامپ 
سفیدبرترپندارها 

را محکوم کرد
- گوگل و گوددی 

وب سایت 
طرفداران 

سفیدبرترپندارها 
را پایین کشیدند
- کانادا لیست 

درخواست و 
تغییرات خود 

در پیامن نفتا را 
تهیه کرد

- منطقه ای به 
بزرگی ۲ برابر 
نوااسکوشیا، 

در شامل کانادا 
منطقه حفاظت 

شده اعالم شد
- افزایش ۱ 

درصدی مالیات 
برای تهیه 

هزینه های 
جاده ها، پل ها 
و... در انتاریو

- یک کشته در 
حمله با ماشین 
به جمعیت در 

فرانسه
- قتل ارسارآمیز 
۲ زن ایرانی در 

آملان
- ۱۷۹ کشته در 
رانش زمین در 

سیرالئون
- نخست وزیر 
سابق لیبی در 

تریپولی به 
گروگان گرفته 

شد
- ژاپن رسام به 

آمریکا اجازه داد 
سالح امتی به 

اوکیناوا بربد
- نشانه های افت 

رشد اقتصادی 
چین در جوالی

- خروج داعش و 
جبهه النرصت از 

رشق لبنان
- مبباران آمریکا 

در رقه طی ۲ 
روز بیش از 
۴۳ کشته از 

مردم عادی بجا 
گذاشت

- مجمع تشخیص 
مصلحت: 

ریاست 
شاهرودی، 

عضویت رئیسی 
و قالیباف

- ایران در 
مذاکره برای 

خرید ۴۸ 
هلی کوپرت از 

ایرباس
- تغییرات 
گسرتده در 

وزارت خارجه 
ایران

- اظهار آرامش 
کانادا و مکزیک 

پیش از مذاکرات 
نفتا با آمریکا
- افت فروش 

خانه در تورنتو در 
جوالی در مقایسه 

با سال گذشته: 
۳۵٪ در تعداد، 
۴٫۶٪ در قیمت
- آتش نشانان 
اعالم کردند: 
آتش سوزی 

بریتیش کلمبیا 
بدترین این فصل 

در تاریخ
- مشاجره ترامپ 

با خربنگاران 
در دفاع از 

سفیدبرترپندارها
- ۵ رئیس تیم 

اقتصادی مشاور 
ترامپ استعفا 

دادند
- قانون جدید 

حقوق زمین 
بومی های برزیل 
در ُرشف تصویب

- کره شاملی 
شلیک موشک 

به گوام را "برای 
اکنون" به تعویق 

انداخت 
- سخنگوی دبیرکل 

سازمان ملل: 
دبیرکل خواستار 

حفظ برجام است
- نخستین "حرشه 

برگر" در سوئیس
- بلندترین 

رودخانه اسپانیا، 
تاگوس، بعلت 

بارش کم و انتقال 
آب در حال 

خشک شدن کامل
- نیجریه: ۲۷ 

کشته و ۸۰ 
مجروح در 

۳ مبب گذاری 
انتحاری زنان
- تظاهرات 

گسرتده در سئول 
برای صلح در شبه 

جزیره کره
- قطع برق بیش 
از ۷ میلیون نفر 
در تایوان بخاطر 

خطای انسانی
- بازگشایی مرز 

عربستان و عراق 
پس از ۲۷ سال
- روحانی ۱۷ 

وزیر کابینه را به 
مجلس معرفی 

کرد
- روحانی ۲۹ 

شهریور در 
سازمان ملل 

سخرنانی می کند
- واردات خودرو 

محدود شد

- ترامپ: 
خودداری 

کره شاملی از 
حمله به گوام، 

"عاقالنه" بود
- راهپیامیی 
مردم گرسنه 

ونزوئال به سوی 
مرز کلمبیا

 CIBC بانک -
قراردادش با 

"پرزیدنت 
چویس" را لغو 

می کند
- یک زن 

دیگر رومن 
پوالنسکی را 

به تجاوز متهم 
کرد

- معاون سابق 
رهرب الشباب 

به گروه توصیه 
کرد کناره گیری 

کنند
- رهرب مخالفان 

کنیا برای 
اعرتاض به 

نتیجه انتخابات 
به دادگاه 

می رود
- عربستان: 

از عراق برای 
میانجیگری 

با ایران 
درخواست 

نکردیم
- ورود ۲۰۰ 

رسباز آمریکایی 
به حسکه، 

شامل سوریه
- کشف "دو 

گور دسته 
جمعی" در 

میرزا اولنگ 
والیت رسپل

- احتامل پیدا 
شدن محل 

سقوط پرواز 
MH۳۷۰
- کشتار 

مسلامنان 
روهینا در برمه 

دوباره باال 
گرفت

- نواز رشیف 
برعلیه حکم 

دادگاه به عزل، 
به دادگاه 

دیگری می رود
- ملبورن 

اسرتالیا؛ بهرتین 
شهر دنیا برای 

زندگی
- کروبی 

اعتصاب غذا 
کرد

- فیلم کمدی 
"فرزند اول"، 

اولین محصول 
مشرتک ایران و 

هالیود

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- ۱۸۹۴ م: 
تاسیس دفرت 

مهاجرت آمریکا 
که بعدا سازمان 

مهاجرت شد
- ۱۹۱۴ م: 

ویلسون، رئیس 
جمهور آمریکا 
اعالن کرد در 

جنگ اول آمریکا 
بی طرف است

- ۱۹۵۸ م: آغاز 
رادیو مخفی 
کوبا توسط 

فیدل کاسرتو که 
به پیروزی وی 

انجامید
- ۲۰۰۳ م: قطع 
برق گسرتده در 

آمریکای شاملی:   
بی برقی ۵۰ 
میلیون نفر 
 - ۱۹۹۱ م: 

کودتای 
مسکو برعلیه 
گورباچف که 

چند روز بعد به 
شکست انجامید
- ۱۹۶۱ م: امتام 

ساخت دیوار 
برلین با سیم 

خاردار توسط 
آملان رشقی، 

بعدها این دیوار 
با دیوار بتونی 

جایگزین شد
- ۲۰۰۳ م: ۴۶۷۳ 
کشته در فرانسه 
در اثر موج گرما 

- ۱۲۲۷ م: 
درگذشت چنگیز 
مغول، فرمانده 

بزرگرتین 
امپراتوری تاریخ

- ۱۳۵۷ ش: 
کشته شدن 

۳ نفر در 
آتش سوزی 

عمدی سینامی 
مشهد

پنجشنبه پنجشنبه جمعهپنجشنبه شنبهجمعه یک شنبهشنبه دوشنبهیک شنبه سه شنبهدوشنبه چهار شنبهسه شنبه چهار شنبه
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