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- هیوسنت تگزاس 
زیر آب، دوباره

- ترامپ: کانادا و 
مکزیک رسسخت 

هستند، شاید 
نفتا را ملغی کنم

۱۱ - درگیری 
میان نژادپرستان 

سفید  با مخالفان 
در برکلی

- مک کین، رایان، 
عفو  آرپایو 

توسط ترامپ را 
تقبیح کردند
- دارا خرسو 

شاهی از 
اکسپیدیا به اوبر 

رفت و مدیرعامل 
شد

۱۲ - انفجار و 
آتش در انبار 

اسلحه در شامل 
آذربایجان: ۱۶ 

مجروج
- مسمویت ۵۰ 

نفر در ساحل 
بیرلینگ انگلستان 

بر اثر استنشاق 
ابر کلراین 

- مخالفان آنگوال: 
در انتخابات 

تقلب شده
- رشکت مخابرات 

اوگاندا اتصال 
شبکه ۲ میلیون 
سیم کارت ثبت 

نشده را قطع کرد
- کشتار مجدد 

مسلامنان روهینا 
توسط بودایی ها، 

پلیس برمه
- حوثی ها با 

طرفداران علی 
عبدالله صالح در 
یمن درگیر شدند

۱۳- یک ارسائیلی 
ماشینش را به 

دو دخرت ۸ ساله 
فلسطینی زد، 
یکی کشته شد

۱۴ - تعلفر عراق 
آزاد شد

۱۳ کشته و ۱۹ 
مجروح در حمله 
به کاروان پلیس 

در هلمند
۱۵ - اسرتالیا: 

ده ها نفر مبتال به 
رسطان سینه برای 

انجام جراحی 
کاشت سینه 

ارزان
- والیبال 

نوجوانان ایران 
برای دومین بار 

قهرمان جهان شد
- ابراهیم یزدی 
در ۸۶ سالگی 

در ازمیر ترکیه، 
بر اثر رسطان 

درگذشت 

 - ۱۸۳۹ م:
 زادروز 

هرنی جورج، 
اقتصاددان 

بزرگ آمریکایی
- ۴۹۰ ق م: 

فیلیپیدس آتنی 
۲۴۰ کيلومرت و 

دشت ماراتن 
را دويد تا 

اسپارتی ها را 
از لشکرکشی 
ايرانيان آگاه 

سازد
- ۱۹۳۷ م: 
درگذشت 

کوبرتین احیا 
کننده مسابقات 

املپیک نوین
- ۱۹۸۷ م: 
هواپیامی 

کوچک ماتیاس 
روست آملانی 

۱۹ ساله بدون 
مقاومت در 
مسکو فرود 

آمد
- ۱۶۶۶ م: آتش 

سوزی بزرگ 
در لندن که ۱۳ 
هزار ساختامن 
در آن سوخته 

شدند
- ۱۹۸۹ م: 

ترصف مجدد 
سودان توسط 

نیروهای 
انگلیسی

- ۱۹۴۵ م: 
استقالل ویتنام

۱۹۶۹ م: 
درگذشت 

هوشی مین 
رهرب استقالل 

ویتنام
 - ۱۹۵۳ م: 

زادروز 
احمدشاه 

مسعود قهرمان 
ملی افغانستان

- ۱۹۵۸ م: 
سالروز انتشار 

داستان دكرت 
ژيواگو، توسط 

بوريس پاسرتناک 
روس ناراضی

- ۱۹۳۶ م: سام 
هیوستون رئیس 
جمهوری تگزاس 

شد
- ۱۸۸۵ م: نصب 

نخستني پمپ 
بنزين در جهان 

در اينديانای 
امريكا

- ۱۹۵۸ م: 
نخستني دستگاه 

ضبط تصوير 
رنگی با نوار 

(ويديو) به بازار 
آمد

- ۱۲۱۵ م: پاپ 
بر ضد دمکراسی 

- پاپ “مگنا 
كارتا” را بی اعتبار 

اعالم كرد!
- ۱۹۳۷ م: با 

يك مقاله پراودا 
صدها ژنرال و 
مقام شوروی 
تحت عنوان 

توطئه خائنان 
اعدام شدند

۱۹۸۰ م: آغاز به 
کار سن گتهارد، 
درازترين تونل 

زمينی (۱۶ 
كيلومرت) ميان 

سويس و ايتاليا 
در آلپ

- ۱۸۳۹ م: روزی 
که نخستني جنگ 

ترياک، ميان 
انگلستان و چني 

آغاز شد
- ۱۹۰۵ م: پایان 

جنگ ژاپن 
و روسیه با 

امضای قرارداد 
پورسموت

- ۲ کشته و 
میلیاردها دالر 
خسارت بر اثر 

هاروی
- هاروی ٪۲۵ 

تولید نفت آمریکا 
را متوقف کرد

- می ودر، بوکسور 
آمریکایی، 

مک گرگور ایرلندی 
را در ۱۰ راند 

شکست داد
- لغو تظاهرات 

نژادپرستان سفید 
در سانفرانسیسکو

- استعفای "گورکا" 
مشاور رسمی 

ترامپ
- برقراری رسمی 

ممنوعیت 
استخدام 

دگرباشان جنسی 
در ارتش آمریکا 

توسط ترامپ
- کوین ویکرز 
سفیر کانادا در 

ایرلند و کسی که 
حمله کننده به 
مجلس کانادا را 
کشت: در خانه 
من روح وجود 

دارد!
- شهردار تورنتو: 
بودجه تخصیصی 

برای نگهداری 
خانه های دولتی 

کافی نیست
- تظاهرات چند 

صدهزار نفری 
برعلیه تروریسم 

در بارسلون
- تظاهرات زنان 

نظامیان فرانسوی 
در پاریس به 
رشایط زندگی
- یک کشتی 

باری در سواحل 
استانبول نصف و 

غرق شد!
- آمریکا وزیر 

سابق گینه را به 
جرم پولشویی و 
رشوه به ۷ سال 

زندان محکوم کرد
- آتش بس ارتش 

لبنان در جنگ با 
داعش

- وزیر خارجه 
پاکستان در سفر 
منطقه ای، بدنبال 
تضعیف سیاست 

جدید خارجه 
آمریکا

- پس از ۳۰ سال: 
سینام در غزه

- اولین جلسه 
خامنه ای با دولت 

روحانی 
- انتخاب سلیمی 

به رسپرستی 
شهرداری تهران

- ۱۷۸۱ م: لس 
آنجلس توسط 

۴۴ مهاجر 
اسپانیایی پایه 

گذاری شد
- ۱۸۸۶ م: 

آخرین جنگ 
دولت واشنگنت 
با رسخپوستان، 
طایفه آپاچی، 

به شکست 
رسخپوستان 

انجامید
- ۱۸۸۸ م: 

نخستین 
دوربین عکاسی 

با فیلم نواری 
توسط جورج 

ایستمن (کداک) 
ساخته شد
- ۱۹۵۱ م: 

پخش اولین 
برنامه زنده 

تلویزیونی از 
سانفرانسیسکو

- ۱۵۵۳ م: 
کورنلیادا 

توماتالشینو 
کشیش کاتولیک 
که یهودی شده 

بود به آتش 
کشیده شد
- ۱۰۶۳ م: 
درگذشت 

طغرل سلجوقی 
در ری. چون 

فرزند نداشت 
برادرزاده اش 
آلپ ارسالن 

جای او نشست
- ۱۹۷۸ م: آتش 
زدن سینام رکس 

آبادان و کشته 
شدن ۳۳۷ نفر

- ۱۹۸۲ م: 
نیروی هوایی 

عراق ۲ کشتی 
نفتکش ایران را 
در خارک غرق 

کرد

- 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

- ۱۸۱۹ م: 
سالروز پیروزی 
سیمون بولیوار 

بر اسپانیا در 
نربد بویاکا 

(کلمبیا)
- ۱۸۲۲ م: اعالم 
استقالل برزیل 

از پرتغال
- ۱۹۳۹ م: 
آمریکا در 

ابتدای جنگ 
دوم جهانی 

اعالن بی طرفی 
کرد

- ۱۸۱۲ م: 
ناپلئون بناپارت 

ارتش روسیه 
را در بورودینو 
شکست داد و 
مسکو را فتح 

کرد
- ۱۹۴۰ م: آغاز 

مبباران شبانه 
لندن توسط 

نیروی هوایی 
آملان

 ۱۹۵۳ -
م: نیکیتا 

خروشچف 
دبیر اول حزب 

کمونیست 
شوروی شد

- ۱۹۹۵ م: زلزله 
شدید در آتن 

۱۴۳ قربانی 
گرفت

- ۱۵۱۴ م: 
سقوط کوتاه 

مدت تربیز 
بدست سلطان 

سلیم عثامنی
- ۱۳۳۱ ش: 

دستور مصدق 
به تدریس تاریخ 
ایران به رسبازان

- ۱۳۳۵ ش: 
فوران چاه نفت 
۶ قم در منطقه 

الربز

۶ - گردباد نوع ۴ 
هاروی به تگزاس 

رسید: ۳۵ تا ۹۰ 
سانتی مرت باران!

- تحریم های 
جدید سنگین 
آمریکا برعلیه 

ونزوئال
- ترامپ، آرپایو، 

رئیس پلیس 
سابق ناحیه ای 

از آریزونا را در 
حین برگزاری 

دادگاه عفو کرد
- وزیر امور 

خارجه انگلستان: 
رسنگونی قذافی 

تراژدی بود!
۷ - ۱۰ کشته 

از مردم عادی 
توسط حمله 

هوایی آمریکا در 
جنوب سومالی

- ترامپ به 
سیسی تلفن زد

۸- پرتاب ۳ 
موشک کوتاه برد 
جدید توسط کره 

شاملی
۹ - ۳۲ کشته 
در تظاهرات 

طرفداران مرشد 
هندو، بازیگر و 
خواننده هندی 
در محکومیت 

وی به جرم تجاوز
پیروزی های 
بزرگ ارتش 

سوریه بر داعش 
و مخالفان در 

مرکز و جنوب؛ و 
شکست در رشق 

از داعش 
- کشته شدن ۹ 
غیرنظامی و ۵ 

کودک در مبباران 
گروه عربستان 
در صنعا، یمن

- ۵ سال زندان 
برای رئیس 

سامسونگ به 
جرم رشوه دادن
۱۰ - ۲۰ کشته 

در مبب گذاری و 
حمله به مسجد 
شیعیان در کابل 
- حسن یزدانی 
قهرمان کشتی 

جهان شد
- ۲۵۲ گیگابایت 

به پهنای باند 
اینرتنت ایران 

افزود شد
- اپل: به دلیل 

تحریم ایران 
اَپ های ایرانی را 

حذف کردیم
- پهبادهای ایران 

حمله داعش 
را در سوریه 

زمینگیر کردند

- ۱۷۸۳ م: 
انگلستان با 

امضای قرارداد 
پاریس استقالل 
۱۳ مهاجرنشین 
خود در آمریکا 

را به رسمیت 
شناخت

- ۱۸۳۳ م: انتشار 
اولین روزنامه 

آمریکا: نیویورک 
سان دیلی

- ۱۸۴۰ م: 
زادروز جیووانی 
ورگا، ایتالیایی، 

خالق سبک ناول، 
منایشنامه و 

داستان کوتاه
- ۳۰۱ م: استقالل 

سن مارینو
- ۱۹۳۹ م: اعالن 

جنگ فرانسه، 
انگلستان، اسرتالیا 

و نیوزیلند به 
آملان

- نیروهای ضد 
سلطنت انگلستان 

رسبازان چارلز 
دوم را شکست 

دادند
- ۱۶۵۸ م: الیور 

کرامول تنها رئیس 
جمهور انگلستان 
که چارلز دوم را 
مخلوع کرده بود 

درگذشت
- ۱۹۳۹ م: اعالن 

بی طرفی ایران در 
جنگ جهانی دوم

- ۱۳۴۲ ش: 
درگذشت ژنرال 

فضل الله زاهدی 
در ویالیش در 

سوئیس
- ۱۳۸۳ ش: 

درگذشت بانو 
دلکش (عصمت 
باقرزاده) در ۷۹ 

سالگی بعلت 
کهولت

- ۱۹۰۱ م: ترور 
ویلیام مک کینلی، 

رئیس جمهور 
آمریکا در بوفالو 

بدست لئون 
ژلوگوژ

- ۱۵۲۲ م: 
بازگشت کشتی 

ماژالن به اسپانیا، 
بدون خودش که 
در فلیپین کشته 

شده بود
- ۱۹۱۵ م: ورود 

تانک - ساخت 
انگلستان، به 

جنگ جهانی اول
- ۱۹۴۱ م: اجبار 

یهودیان به نصب 
ستاره زرد داود 

روی سینه، توسط 
دولت آملان
- ۱۹۷۲ م: 

گروگانگیری 
۹ ورزشکار 

ارسائیلی توسط 
۸ فلسطینی در 

آملان
- ۱۸۰۸ م: 

زادروز عبدالقادر 
جزایری، قهرمان 

ملی الجزایر
- ۱۹۶۶ م: ترور 
هندریک فرورد، 

نخست وزیر 
آفریقای جنوبی

- ۲۰۰۸ م: 
درگذشت احمد 

شاه (فراز) شاعر 
بزرگ پشتون 

پاکستان
- ۱۵۶۶ م: 

درگذشت سلطالن 
سلیامن عثامنی

- ۱۳۰۶ ش: 
اجباری شدن 

ورزش در مدارس
- ۱۳۳۵ ش: 

اعرتاض مصدق به 
تبعیدش که بدون 

پاسخ ماند

- برنده التاری 
۷۵۸ میلیون 

دالری در 
ژانویه ۲۰۱۶، 

معرفی شد: 
مویس واکزیک 

۵۳ ساله از 
ماساچوست

۱ - اعدام مارک 
اسی، نژادپرست 

آمریکایی به 
جرم قتل نژادی 

۱۹۸۷، در فلوریدا
- مایک دافی، سنا 

و RCMP را ۸ 
میلیون دالر "سو" 

کرد
- مجاز شدن 

جنسیت x در 
پاسپورت کانادا

- طرح تغییر نام 
مدارس "جان 

مک دونالد"
- روسیه به 

ارسائیل: نقش 
ایران در سوریه 

سازنده است
۲ - درگیری پلیس 

ایتالیا با پناهندگان 
در اخراج آنها از 

چادرشان در میدان 
یک دهکده

- پشتیبانی دبیرکل 
سازمان ملل و 

معاونش از موضع 
ایران در برجام در 

جلسه با مناینده 
آمریکا

- کشف جسد 
سفیر روسیه در 

استخر منزلش در 
خارطوم سودان
- حزب حاکم 

آنگوال برنده ٪۶۴ 
انتخابات

- اگزیم بانک کره 
جنوبی ۸ میلیارد 

یورو به ایران 
اعتبار می دهد

۳ - سازمان ملل به 
آمریکا و کردها: 

کشتار مردم رقه را 
متوقف کنید

۴ - تظاهرات ۳۰۰ 
هزار نفری در 

حامیت از رئیس 
جمهور سابق یمن 

در صنعا
۵ - هیئت بین 
املللی: آنچه بر 

مسلامنان روهینا 
در برمه می گذرد 

مانند جنایت 
جنگی است
 - سفیر قطر 

در راه 
ایران

- اپ استور 
برنامه های 

ایرانی را 
حذف 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
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- جنوب آمریکا 
در خطر مدفون 

شدن زیر سیل
- باال رفنت 

قیمت بنزین در 
آمریکای شاملی 
- تغیییر ۶ وزیر 

دولت فدرال 
- ترامپ مقررات 
سختگیرانه پلیس 

آمریکا را در حمل 
اسلحه ملغی 

می کند
- کشف و ضبط 

مواد مخدر 
به ارزش ۲۵۰ 
میلیون دالر 

به شکل بلوک 
سیامن وارداتی 
از آرژانتین به 

مونرتال
- "سو" شدن 

ترامپ توسط ۲ 
گروه دگرباش 

برای لغو استخدام 
در ارتش

۱۶- اتریش جلوی 
ورود پناهجویان 

را می گیرد
- یک پرستار 

آملانی احتامال ۸۴ 
مریض را به قتل 

رسانده است
- ضبط ۱۲ 

میلیون دالر 
دارایی وزیر نفت 

سابق نیجریه
۱۷ - ۱۹ کشته 

در جنگ داخلی 
سودان جنوبی 
لب مرز اوگاندا
- موشک کره 

شاملی از فضای 
ژاپن عبور کرد

- بکار گیری 
بهرتین اسلحه 

های داعش در 
مقابل پیرشوی 

ارتش سوریه
- محکومیت 

مرشد هندی به 
۲۰ سال زندان

- حزب الله: 
داعش از مرز 

لبنان و سوریه به 
دیرالزور انتقال 

داده شد
- ۶ ماه تا ۵ 

سال زندان برای 
چندین مدیر 
کانال تلگرام

- رهرب جدید 
حامس: ارتباط با 
ایران را عادی شد

- درخواست 
استیناف دو 

آمریکایی ایرانی، 
سیامک منازی و 
پدر ۸۱ ساله اش 
باقر، رد شد: ۱۰ 

سال زندان

- ترامپ در 
تگزاس: رسریزی 

و احتامل شکسنت 
سد هیوستون

- اخراج مربی 
جدید همیلتون 

تایگر: آرت 
بلیرز، ظرف 

یکروز بخاطر 
انحراف اخالقی
- استان کبک 

 AirBNB روی
مالیات می بندد

- پلیس دوچرخه 
سوار مونرتالی، 

کاتای خائوهونه 
سیچانتا 

قاچاقچی بزرگ 
آمریکایی را 
دستگیر کرد
- تغییر نام 

ایرکانادا سنرت 
به ورزشگاه 

اسکوشیا بانک 
- رئیس جمهور 
و سفیر فرانسه 
در واشنگنت: نه 

از لغو برجام 
حامیت می کنیم 

و نه به آن 
رضایت می دهیم

۱۸ - انفجار 
مبب بنزینی در 
مرکز مخالفان 

سیرالئون
- مهندس مرصی 

از تایر های 
فرسوده بنزین 

ساخت
۱۹ - بیش از ۴۴ 
کشته در سیل و 

رانش زمین در 
نیجریه

- یمن: پایان 
درگیری و 

مصالحه بین 
حوثی ها با 

طرفداران علی 
عبدالله صالح

۲۰ - ده ها کشته 
در بنگالدش و 
هندوستان بر 

اثر سیل حاصل 
از باران های 

موسمی
- ۱۳ کشته 

غیر نظامی در 
مبباران آمریکا در 

افغانستان
- پیروزی های 

بزرگ داعش در 
رشق، و ارتش 

سوریه در مرکز
- توقیف 

کبوترهای موادبر 
توسط پلیس 

کرمانشاه 
- تیم ملی 

والیبال 
دانشجویان ایران 
قهرمان جهان شد 

- منع مقررات 
رفت و آمد در 

تگزاس برای 
جلوگیری از 

غارت
- حمله پشه ها 

به مناطق 
سیلزده آمریکا
- قانون جدید 

مالیاتی اتاوا بر 
بیزینس های 

کوچک
- اقتصاد آمریکا 

۳ درصد رشد 
کرد

- نخست وزیر 
بریتیش کلمبیا 
به کلیه مناطق 

آتش گرفته رفت
- اردوغان: 
سالح های 

متحدان ما در 
دستان داعش 

است
- سازمان ملل 
قوانین جدید 
سختگیرانه بر 
آزادی بیان در 

مرص را محکوم 
کرد

- کامرون دستور 
عفو عمومی 
همه رهربان 
آنگلوفون را 

صادر کرد
- دادگاهی در 

توگو ۱۵ مخالف 
سیاسی دولت 

را به زندان 
انداخت

- آمریکا کاروان 
توافقی داعش را 

مبباران کرد
- دبیرکل سازمان 

ملل خواستار 
پایان محارصه 

غزه شد
- ۱۸ هزار فراری 
مسلامن روهینیا 

از میامنار به 
بنگالدش

- ۱۵ کشته در 
سیل یمن
- مجلس 

پاکستان سیاست 
خارجه جدید 

آمریکا را محکوم 
کرد

- قاتل آتنا 
اصالنی به اعدام 

در مالء عام 
محکوم شد

- قیمت در بازار 
طال سینوسی 

شد: روزی ۸۰۰۰ 
تومان تغییر!

- روحانی: 
عربستان 

از حامیت 
تروریست ها 
دست بردارد

- ۱۹۵۲ م: 
درگذشت 

فرانسوا موریاک، 
نویسنده، شاعر 

فرانسوی و 
برنده جایزه 

ادبی نوبل 
- ۱۸۷۰ م: لویی 

ناپلئون (سوم) 
پس از شکست 

در جنگ سدان، 
تسلیم ویلهلم 
پادشاه پروس 

شد
- ۱۹۳۹ م: آغاز 

جنگ جهانی 
دوم با حمله 

آملان به لهستان
- غرق شدن 

زیردریایی امتی 
ک-۱۵۱ روسی 

و کشته شدن ۹ 
نفر خدمه آن
- گروگانگريی 
در مدرسه ای 
در روسيه که 

به قتل ۳۸۵ تن 
منجر شد

- ۱۹۶۹ م: 
رسهنگ ۲۷ 
ساله، معمر 

قذافی در لیبی 
کودتا کرد

- ۱۹۲۳ م: زلزله 
در توکیو و 

یوکوهاما ۱۴۰ 
هزار کشته داد

- ۷۰ م: تیتوس 
رومی، پس از 

۴ سال محارصه 
اورشلیم را 

ترصف، مردم 
را قتل عام و 
شهر و معابد 
یهودی ها را 

ویران کرد
- ۱۳۴۱ ش: 

۲۰ هزار کشته 
در زلزله بوئین 

زهرای قزوین

پنجشنبه پنجشنبه جمعهپنجشنبه شنبهجمعه یک شنبهشنبه دوشنبهیک شنبه سه شنبهدوشنبه چهار شنبهسه شنبه چهار شنبه
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www.mydebtproblem.ca            nowroozadeh@yahoo.com
7368 Yonge St., Suite #301 B, Thornhill, ON, L4J 8H9

Toll Free:1-800-225-4746 Fax : 905-597-2260

Qualified Credit Counsellor

IQ
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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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