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- جری لوئیس 
کمدین آمریکایی 

در ۹۱ سالگی 
درگذشت

- دیک گرگوری، 
کمدین آمریکایی 

درگذشت
۹ - تصادف ناو 

آمریکا با یک 
کشتی نفتکش در 
نزدیکی سنگاپور 

۱۰ ناپدید و 
۵ مجروح بجا 

گذاشت
- استعفای 
دستجمعی 

اعضای کمیته هرن 
کاخ سفید 

- درگیری در 
کبک بین 

تندروهای راست 
با مخالفان 

تندروی
- امتام اولین 

دوره مذاکرات 
نفتا (۲۳ ساله) تا 

ماه آینده 
- شناسایی ۳ 
کانادایی در 
درگیری های 

سفیدبرترپندارها 
در آمریکا

- دوغان آخانلی، 
که در اسپانیا 
دستگیر شده 

بود، به رشط عدم 
خروج از مادرید، 

آزاد شد
- آندره دراچیوف 

قهرمان وزنه 
بردای روسیه در 
درگیری خیابانی 
با یک رزمی کار 

کشته شد
- ۳ سال حبس 

برای مهندس 
فولکس واگن 
در دستکاری 

آالیندگی موتور
- تروریست ها 
در اسپانیا ۱۲۰ 

کپسول گاز 
داشتند

۱۰ - ۲ کشته در 
تظاهرات ضد 
دولتی در توگو
- فرار مردم از 

تعلفر عراق
- آغاز مانور 

نظامی آمریکا 
و کره جنوبی 

در کره
۸ - روزنامه 
دولتی کره 

شاملی: هر لحظه 
که بخواهیم به 

آمریکا حمله 
می کنیم

- دولت روحانی: 
۱۶ تایید، ۱ رد، ۲ 

رسپرست

- ۱۹۱۰ م: 
درگذشت ویلیام 
جیمز فیلسوف 

و راونشناس 
آمریکایی

- ۱۸۵۸ م: 
اولین استفاده 

از تلگراف برای 
ارسال خرب

- ۱۹۱۴ م: 
زادروز ژولیو 

کارتازار، 
نویسنده 
آرژانتینی

- ۱۹۲۰ م: زنان 
آمریکا اجازه 

رای دادن و رای 
آوردن، را بدست 

آوردند  
- ۱۷۴۳ م: 

زادروز آنتوان 
الوازیه پدر علم 

شیمی
- ۱۷۸۹ م: 

سالروز تصویب 
حقوق برش در 

فرانسه
- ۱۸۸۵ م: 

زادروز ژول 
رومارین، 

داستان نویس 
فرانسوی

- ۱۹۱۴ م: کشته 
شدن ۲۰ هزار 

رسباز روس در 
جنگ یکروزه با 

آملان
- ۱۰۷۱ م: 

پیروزی آلپ 
ارسالن سلجوقی 

بر رمانوس 
چهارم و 

استیالی ترکان بر 
امپراتوری روم 

رشقی
- ۱۳۵۷ م: 
کناره گیری 

جمشید آموزگار 
از نخست 

وزیری

- ۱۵۳۳ م: 
پیروزی با 

نیرنگ و قتل 
عام  رسخپوستان 
اینکا و امپراتور 

آن توسط 
فرانسیسکو 

پیزارو، فاتح 
اسپانیایی

- ۱۷۸۶ م: قیام 
بزرگ "شیث"، 
استثامرشدگان 
برعلیه اربابان 

در آمریکای 
شاملی

- ۲۰۰۵ م: وقوع 
طوفان کاترینا

- ۱۸۲۵ م: 
استقالل برزیل 

از پرتغال
- ۱۹۲۲ م: 

پخش منظم 
اولین آگهی در 

رادیو غیر دولتی 
نیویورک

- ۱۵۲۱ م: 
پیروزی عثامنی 
و ترصف بلگراد 
توسط سلطان 

سلیامن
- ۱۵۲۶ م: 

پیروزی سلطان 
سلیامن بر ارتش 

مجارستان
- ۱۹۴۹ م: 

روسیه دارای 
مبب امتی شد

- ۱۸۴۲ م: پایان 
جنگ تریاک 

با پیروزی 
انگلستان بر 

چین و تصاحب 
هنگ کنگ

- ۱۸۳۵ م: شهر 
ملبورن اسرتالیا 

بنا نهاده شد
- ۵۰۰ ق م: 

آغاز میرتائیسم 
به دستور 

داریوش بزرگ 

- ده ها هزارنفر 
در مقابله با ده ها 
سفیدبرترپندارها 

در بوستون 
تظاهرات کردند

- شکست 
یانکی ها در مقابل   
جوراب قرمزها در 

فوتبال آمریکایی
- پس از حمله 
تروریستی در 

اسپانیا، عبدالبکی 
الساتی امام شهر 
مجاور ناپدید شد
۲ - ۱ کشته و ۳ 
زخمی در حمله 

تروریستی با 
ماشین در سنت 
پرتزبورگ روسیه

- دستگیری دوغان 
آخانلی، نویسنده 

آملانی- ترکیه ای 
منتقد اردوغان در 

اسپانیا
- بازگشت بخاری، 

رئیس جمهور 
بیامر نیجریه به 

کشور
- دولت کنگو 

هزاران پاسپورت 
"از ُمد افتاده" را 

نابود کرد!
- استعفای وزیر 
تحصیالت عالیه 
افریقای جنوبی 

پس از حمله 
جنسی به یک زن

- کمپانی نفتی 
شل پس از ۵ سال 

اولین محموله 
نفتی لیبی را 

خرید
- آزادسازی 

موصل: ۱۴۰۰ 
عراقی کشته و 

۷۰۰۰ زخمی
- حمله ارتش 

لبنان از غرب، و 
ارتش سوریه از 
رشق به داعش 
در مرز لبنان و 

سوریه
- هواپیامهای 

آمریکا ۲ جبهه 
درحال پیش روی 
ارتش سوریه را 

مبباران کرد
۴ - حمله ارتش 

عراق برای 
آزادسازی تعلفر

- بیش از ۲۰ 
کشته در از خط 
خارج شدن ترن 

هندی 
- بررسی وزرای 

پیشنهادی روحانی 
در مجلس

- فروش ۲ میلیارد 
دالر اوراق بدهی 

دولتی خارج از 
بورس

- ۱۶۴۰ م: 
رسخپوستان 

آمریکا در جنگ 
نیوانگلند از 
انگلیسی ها 

شکست خوردند 
و اراضی خود در 
ماساچوست را از 

دست دادند
- ۱۹۶۳ م: 

تظاهرات بیش 
از ۲۰۰ هزار 
سیاهپوست 

آمریکایی در 
واشنگنت

۲۰۱۰ م: اولین 
افت تعداد 

نوزادان نسبت 
به سال قبل در 
آمریکا در تاریخ

- ۱۷۴۹ م: زادروز 
گوته نویسنده و 
اندیشمند آملانی
- ۱۳۸۹ م: قتل 

عام ۶ هزار 
یهودی در ماینز 

آملان به اتهام 
آغاز طاعون

- ۱۵۱۱ م: ترصف 
ماالیا توسط 

پرتغال
- ۱۹۴۸ م: انتشار 

کتاب ۱۹۸۴ 
اثر جورج اورل 

انگلیسی
- ۱۹۷۹ م: ترور 

لرد مونتباتن 
آخرین نایب 

السلطنه 
انگلستان در هند

- ۱۳۵۸ ش: 
حکم  قاضی 

رشع: شالق برای 
گران فروشان
- ۲۰۱۲ م: 

بزرگرتین تجمع 
ایرانیان در دنیا 

در اعرتاض به 
تغییر نام خلیج 

فارس

- ۱۸۷۶ م: 
دولت آمریکا 

رسخپوستان را به 
اراضی محصوری 

تبعید کرد
- ۱۹۱۹ م: اعالن 

موجودیت 
حزب کمونیست 

آمریکا
- ۱۹۲۰ م: 

پخش نخستین 
برنامه اخبار از 

رادیو دیرتویت، 
میشیگان، آمریکا
- ۱۸۴۹ م: آنیتا، 

زن و همرزم 
گاریبالدی 

انقالبی بزرگ و 
قهرمان استقالل 

ایتالیا در حین 
عقب نشینی در 
جنگ درگذشت

- ۱۹۴۶ م: 
مارشال تیتو 
کنفدراسیون 
یوگسالوی را 

از ۶ نیم کشور 
تاسیس کرد

- حمله 
نیروهای ناتو 
به رصب های 

بوسنی
- ۱۹۵۷ م: 

استقالل ماالیا 
از انگلستان که 
بعدا تبدیل به 

مالزی شد
- ۱۹۰۷ م: 

سالروز تقسیم 
ایران بین 

انگلستان و 
روسیه در زمان 
محمدعلی شاه 

قاجار
 - ۱۹۴۱ م: 

رضاشاه 
فرماندهان ارتش 
را به جرم خیانت 
به ملت کتک زد 

و اخراج کرد

- ۱۹۶۷ م: ترور 
جورج لینکلن 

راکول، رهرب 
حزب نازی 

آمریکا
- ۱۷۱۸ م: 

صدها مهاجر 
فرانسوی 

وارد جنوب 
آمریکا شدند 
و شهر بندری 
نیواورلئان در 
لوئیزیانا را بنا 

نهادند
- ۱۹۷۳ م: انجام 
نخستین آزمایش 

پزشکی "کت 
اسکن" در جهان

- ۱۶۰۹ م: 
گالیله تلسکوپ 

خود را به 
منایندگان مجلس 

ونیز نشان داد
- ۱۹۰۰ م: 

درگذشت نیچه 
فیلسوف آملانی

- ۱۵۳۰ م: 
زادروز تزار یکم، 

ایوان چهارم 
(ایوان مخوف) 

تزار روس
- ۱۹۱۴ م: 

آملان بروکسل را 
اشغال کرد
- ۱۹۳۳ م: 

امضاء اولین 
قرارداد 

بین املللی 
تنظیم و تثبیت 
معامالت گندم

- ۱۹۴۴ م: 
پاریس از ترصف 

و اشغال آملان 
خارج شد

- ۱۹۴۱ م: حمله 
نظامی انگلستان 

و روسیه، و 
اشغال ایران 

در جنگ دوم 
جهانی

- اخراج بانون، 
مشاور رسانه ای 

ترامپ از کاخ 
سفید 

- الگور: ترامپ 
استعفا کن!

- سقوط مجدد 
سهام بلکربی
- ۸ نفر در 

پایین کشیدن 
مجسمه های 
جنوبی ها در 

آمریکا دستگیر 
شدند

- "ربل مدیا" 
میلیون ها دالر از 
تبلیغاتش را برای 
جانبداری به نفع 
سفیدبرترپندارها 

از دست داد
- مادر زن کشته 

شده در حمله 
سفیدبرترپندارها 
دعوت ترامپ به 
مالقات را رد کرد

- مجلس 
رفراندومی 

طرفدار "مادورا" 
رئیس جمهور 

ونزوئال جایگزین 
مجلس مخالف 

رئیس جمهور شد
- متهم حمله 

تروریستی اسپانیا 
کشته شد. یک 

کانادایی در میان 
کشته ها

۷ - ۲ کشته و ۶ 
زخمی در حمله 
با چاقو در فنالند

- لئونل مسی 
از بارسلونا به 
منچسرتسیتی 

می رود؟
۶ - ۲۱ کشته و 
۵۵ مجروح در 
برخورد ۲ قطار 

در مرص
- هواپیامهای 
آمریکا مواضع 

ارتش سوریه که 
داعش را تازه 

محارصه کرده اند 
مبباران کرد

- سازمان ملل 
خواستار دسرتسی 

به یمن شد 
۵ - جنگ مواد 

مخدر در فیلیپین 
در هفته گذشته 

بیش از ۵۰ کشته، 
از جمله کودکان، 

بجا گذاشت
- پذیرش مالله 

یوسف زاد 
به دانشگاه 

آکسفورد
- ایران و 

افغانستان در 
صدر کشورهای 

پولشو

- ۲۰۰۳ م: 
جورج بوش، 

رئیس جمهور 
آمریکا طی 

نطقی از اشغال 
نظامی عراق 

دفاع کرد
- ۱۷۷۰ م: 

زادروز هگل 
فیلسوف و 

تاریخدان آملانی
- ۵۵ ق م: 

ورود ژولیوس 
سزار رومی به 
انگلستان برای 

تسخیر آن
- ۱۸۱۳ م: 

ناپلئون بناپارت 
با ارتشی 

کوچکرت، ارتش 
آملان، اتریش 

و روسیه را 
تارومار کرد
- ۱۸۹۶ م: 

ترصف جزیره 
زنگبار توسط 

انگلستان با یک 
جنگ بسیار 

کوتاه و رسیع
- ۵۵۱ ق 
م: زادروز 

کنفسیوس، 
فیلسوف و 

متفکر چینی
- ۱۹۹۰ م: 

دولت عراق پس 
از اشغال کویت 

آنرا استان 
نوزدهم خود 

اعالم کرد
- ۱۳۸۷ م: 

ترصف اصفهان 
بدست امیر 

تیمور گورکان 
(تیمور لنگ) و 

قتل عام آن
- ۱۳۵۷ م: 

نخست وزیری 
جعفر رشیف 

امامی

- ۱۹۶۳ م: 
راه اندازی تلفن 

مستقیم میان 
کاخ کرملین 
و کاخ سفید 
در بحبوحه 

جنگ رسد برای 
جلوگیری از 

جنگ ناخواسته
 - ۱۹۲۲ م: 

پیروزی 
میهن دوستان 

ترک به 
فرماندهی 

مصطفی کامل 
آتاتورک بر یونان 

که به تاسیس 
ترکیه انجامید

- ۱۹۴۱ م: آغاز 
محارصه لنینگراد 

توسط ارتش 
هیتلر؛ شکست 

آملان در این 
محارصه آغاز 

شکست نهایی 
آن بود

- ۳۰ ق م: 
خودکشی 

کلئوپاترا، ملکه 
مرص، پس از 

شکست همرسش 
مارکوس

- ۱۹۴۱ م: 
رسلشکر نخجوان 
به جای رضاشاه، 

و بجای دستور 
دفاع، به ارتش 

دستور داد 
مرخص شود
- ۱۳۴۸ ش: 

درگذشت سید 
ضیاالدین 
طباطبایی
 ۱۳۶۰ -

ش: انفجار 
تروریستی در 
جلسه شورای 

امنیت که در آن 
رجایی و باهرن 
به قتل رسیدند

- حمله ترامپ 
به پایین 

کشیدن مجسمه 
جنوبی ها در 

آمریکا
۱ - ورود حدود 
۴۰۰۰ پناهنده 

در ماه آگوست 
از آمریکا به 

کانادا
- فروشگاه های 
زنجیره ای هوتر 

در حال بسته 
شدن

- آمریکا 
شهروندی 

اوده ۷۰ ساله 
فلسطینی را 

که زیر شکنجه 
ارسائیل به کشنت 
۲ رسباز ارسائیلی 
اعرتاف کرده بود، 

پس گرفت
۲ - ۱۴ کشته و 

۱۰۰ زخمی در ۲ 
حمله تروریستی 

با ماشین در 
کمربیلز اسپانیا

- بعلت 
تحریم ها: 

روسیه دالر 
را از معامالت 

اقتصادیش حذف 
می کند

- غنا برخی اقالم 
وارداتی را تحریم 

کرد
- ۳ کشته در 
حمله هوایی 

آمریکا به الشباب
- درگیری در 

هنگ کنگ و رای 
دادگاه به زندانی 
کردن ۲ مخالف 

چین
۳ - ارتش سوریه 

گروه بزرگی از 
داعش را در 
منطقه ای به 
بزرگی نصف 
کشور لبنان 

در مرکز کشور 
محارصه کرد

۱۴ - سازمان ملل 
جنگ یمن را 
فاجعه خواند

- پاوئلین هنسون 
مناینده زن 

اسرتالیا با نقاب 
به مجلس رفت

- کروبی در 
بیامرستان 

اعتصاب خود را 
شکست

- ایران و ترکیه 
مخالف 

همه پرسی 
کردهای 

عراق

 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%

- وقوع خورشید 
گرفتگی در 

آمریکا
- سقوط دومین 

پهباد آمریکا 
در ترکیه ظرف 

۳ روز
- در پی تصادف 

ناو، آمریکا 
حرکت ناوهایش 

را برای ۲ روز 
زمین گیر کرد

- مانی توبا آخرین 
استان در امضاء 

قرارداد جدید 
بهداشت با دولت 

کانادا
- ترامپ اسرتاتژی 

جدید آمریکا 
در افغانستان: 
افزودن ۴۰۰۰ 
رسباز جدید تا 
تعداد ۱۲ هزار
- طرح جدید 
ماشین پلیس 

شهر تورنتو 
رومنایی شد

۱۱ - امسال: 
۲۳۲ مرگ ناشی 
از مرصف مواد 
مخدر در ونکور
- توتال، واحد 

نفت و گاز 
مارسک، بزرگرتین 

رشکت کشتی 
رانی را می خرد

- مظنون اصلی 
حمله اسپانیا 

کشته شد
- رصبستان همه 

دیپلامت هایش 
را از ماسدونیا 

فراخواند
- روسیه سفیرش 

در آمریکا را 
عوض کرد

- ساعت "بیگ 
بن" در لندن 

برای تعمیرات 
مبدت ۴ سال 

بی صدا می شود
- آتش سوزی در 

هتل حجاج یمنی 
و ترک

- گردهامیی رسان 
مخالفان اسد در 

ریاض
- ارتش سوریه 

درحال انجام 
دومین محارصه 

بزرگ داعش
- نخست وزیر 

اسرتالیا از 
طراحان خواست  

برای دفاع در 
مقابل حمالت 
با ماشین ایده 

بدهند
- عبدالرحیم 

موسوی فرمانده 
ارتش ایران شد

- تحریم های 
سنگین جدید 

آمریکا بر روسیه 
بخاطر کره 

شاملی
- تظاهرات 
گسرتده در 
مقابل محل 

اقامت ترامپ در 
آریزونا

- فرمانده ناوگان 
هفتم آمریکا 
برکنار می شود

- نسخه جدید 
اندروید، اورئو، 

عرضه شد
- سخرنانی استیو 

بانون اخراجی 
از کاخ سفید در 
آریزونا بر علیه 

ترامپ
- التاری 

"پاوربال" در 
آمریکا به ۷۰۰ 

میلیون دالر 
رسید

- تالش کاتلین 
وین برای 

جلوگیری از 
به دادگاه رفنت 

مک گینتی
- بارسلون از 

نیامر به دادگاه 
شکایت کرد

- زمین لرزه در 
ناپل ایتالیا

- بنغازی در 
لیبی، از دست 

داعش به دست 
تندروهای 

توبروک افتاد
- انتخابات آنگوال 

برای جایگزینی 
ادورادو دو 

سانتوس رئیس 
جمهور ۷۴ 

ساله با ۳۸ سال 
حکومت! 

- چند ده نفر 
از مردم عادی 

در مبباران 
رقه توسط 

هواپیامهای 
آمریکایی کشته 

شدند
۱۲ - یک استان 
دیگر افغانستان 

بدست طالبان 
افتاد، ۶ استان 

در ۸ ماه یا ٪۱۵ 
کل کشور

- هندوستان 
قانون ۳ طالقه را 

برانداخت
- ایران: 

غنی سازی ۲۰ 
درصدی ۵ روزه 

آغاز می شود
- کاهش سود 

سپرده  از ۲۱ به 
۱۸ درصد

- چین به 
آمریکا: اول 
کمپانی های 

آمریکایی که 
با کره شاملی 

ارتباط دارند را 
تحریم کنید

- کلمبیا، 
البی گران 

آمریکایی را 
اخراج کرد

- وقوع گردباد 
دوباره در استان 

کبک
- رویال بانک 

۲٫۸ بیلیون دالر 
سود نشان داد

- آژانس 
امالک انتاریو 

خواستار جریمه 
سنگین تری برای 

متخلفان شد
- همکاری گوگل 

و  وال مارت در 
مقابله با آمازون

- کتاب جدید 
هیالری کلینتون 

درباره تجربه 
او در انتخابات 
به زودی چاپ 

می شود
- پلیس دامنارک: 

جسد بدون 
رس کشف 

شده متعلق به 
روزنامه نگار 

سوئدی مفقود 
شده است

- درپی 
خودداری آمریکا 

از ارسال کمک 
مالی ۱۰۰ 

میلیون دالری 
به مرص، مرص 
جلسه مشرتک 

با آمریکا را لغو 
کرد

- مبباران هوایی 
گروه عربستان 

و آمریکا به 
هتلی در یمن 
۳۵ کشته بجا 

گذاشت
- کره شاملی 

دستور ساخت 
موشک هایی با 

کالهک هسته ای 
قاره پیام را صادر 

کرد
- ایران و 
عربستان 

مالقات های 
دیپلامتیک 

ترتیب می دهند
- سفر بدون 

ویزای ایرانیان 
به رصبستان

- اعالن لیست 
بازیکنان تیم 

ملی، لژیونرها ۵ 
شهریور 

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

۱
۱۱ ۲

۷

۳
۴

۵

۱۳
۱۲

۱۰

۱۴
۹

۸

۶

- 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
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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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