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 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

 گردباد 
"ماریا" در راه 

کارائیب
- سومین روز 

تظاهرات چند 
هزار نفری در 

سنت لوئیس برای 
تربئه پلیسی که 

سیاهپوستی را به 
قتل رسانده بود

- رشکت های 
بزرگ آمریکایی 

از معاهده ی 
تغییرات آب و 

هوای پاریس 
حامیت کردند

- مناینده آمریکا 
در سازمان ملل: 
کره شاملی نابود 

خواهد شد!
- احتامل تعطیلی 

سفارت آمریکا 
در کوبا - پایان 
فستیوال فیلم 

تورنتو، فیلم 
انتخابی: سه 

بیلربد در خارج 
از شهر ابینگ 

میسوری
- پلیس انگلستان 

دومین مظنون 
مبب گذاری لندن 

را دستگیر کرد
- حامس 

کمیته ی اداره 
غزه را منحل و 
انتخابات برگزار 

می کند
- زن مبتال به 

رسطان نواز 
رشیف، در 

انتخابات کرسی 
نواز رشیف را 

بدست آورد
 استقرار ۸۰ 
تانک ترکیه در 

مرز سوریه
- اژه ای: محاکمه 

خاوری اوایل 
آذر، اگر نیاید 

محاکمه غیابی 
می شود

- خامنه ای: هر 
حرکت غلط در 
برجام با عکس 

 العمل ایران 
مواجه می شود
- ۵۱٪ آلودگی 
تهران از تردد 

کامیون ها است
- پیروزی ۳ 

بر ۲ تیم ملی 
والیبال ایران 

مقابل فرانسه: 
در مسابقات 

قهرمانی جهان 
سوم شدیم

- محکومیت 
قاتل بنیتا به 

قصاص

- وزیر محیط 
زیست کانادا: 

معاهده ی پاریس 
در رابطه با 

تغییرات آب و 
هوا برگشت ناپذیر 

و غیرقابل بحث 
است

- پنتاگون: روسیه 
تعمدا به نیروهای 
کرد تحت حامیت 
آمریکا حمله کرد
- دبیرکل سازمان 

ملل: کشتار 
روهینگیاها را 

تصفیه نژادیست
- پلیس انگلستان 
یک مرد ۱۸ ساله 

را در رابطه با 
مبب گذاری دیروز 

دستگیر کرد
- اخراج زنی با 

نقاب از فرودگاه 
بروکسل به تونس 
بعلت "نشناخنت"
- تظاهرات بزرگ 

در کاتالونیا 
در حامیت از 

استقالل
 دادگاه تجدید 

نظر "ُمرسی" 
رئیس جمهور خلع 

شده مرص را به 
۲۵ سال زندان 

محکوم کرد
 آنگ 

سان سوجی: 
روهینگیاهای 

فراری (۴۰۰ هزار 
نفر) همه یا 

تروریست هستند 
یا حامیانشان

- نخست وزیر 
عراق: شاید در 

صورت درگیری در 
رای گیری کردستان 

دخالت نظامی 
کردیم

- زهرا نعمتی 
به مدال طالی 

قهرمانی جهان در 
تیروکامن معلوالن 

دست یافت
- پیروزی تیم 

ملی والیبال ایران 
مقابل ژاپن

- حسن روحانی 
و ظریف برای 

رشکت در مجمع 
عمومی سازمان 

ملل فردا به 
نیویورک می رسند

- ایران مببی بزرگرت 
از "مادر همه 

مبب ها"ی آمریکا 
را ساخت

- روحانی: اتحادیه 
اروپا به آمریکا 

برای اجرای برجام 
فشار آورد

- آمریکا: 
کردستان عراق 

انتخابات 
استقالل برگزار 

نکند
- ناسا سفینه 

کاسینی را برای 
مرگ به داخل 

زحل فرستاد
- تظاهرات 
دانشجویان 

برکلی در 
مقابل سخرنان 

راست گرا
- مناینده آمریکا 
در سازمان ملل: 

تا اسد نرود 
راضی منی شویم
- سازمان ملل: 
گرسنگان جهان 

بیشرت شده اند
- کاتلین وین: 

اگر براون 
عذرخواهی نکند 
او را سو می کنم

- لیدی گاگا 
به بیامرستان 

رفت و کنرست 
ریودوژانیرو را 

لغو کرد
 تربئه پلیسی 
که سیاهپوستی 

را در سنت 
لوئیس کشته 
بود در دادگاه

 ۲۲ زخمی 
در انفجار نصفه 
یک مبب ساعتی 

در لندن
- دولت ایسلند 

سقوط کرد
- موبایل هووای، 
محصوالت خیلی 

ارزان به رشق 
آفریقا صادر 

می کند
- رهرب کره 

شاملی: نیروی 
امتی شدن بسیار 

نزدیک است
- توافق سوریه 

در آستانه: آتش 
بس کامل در 
ادلب (شامل)

- کامبوج: رهرب 
مخالفان دستگیر 

و زندانی شد
- نتایج کنکور 
رسارسی اعالم 

شد
- ایران: عدم 

فروش هواپیام 
نقض واضح 
برجام است

- گشایش اعتبار 
۱۰ میلیاردی 

چین برای ایران
- شکست تیم 

ملی والیبال در 
مقابل برزیل

 آزمایش 
یک موشک 
دیگر توسط 

کره شاملی که 
دوربُردترین 
تاکنون بوده 

است
- ترامپ طرح 

ساخت دیوار با 
مکزیک را به 

تعویق می اندازد
- از سناتور بیاک 

(کانرسوتیو) خواسته 
شد استعفا دهد

- آمریکا، همزمان 
با متدید تعلیق 

تحریم های برجامی، 
تحریم های جدیدی 
علیه ایران وضع کرد
- مجلس منایندگان 

آمریکا فروش 
هواپیام به ایران را 
دوباره ممنوع کرد
- کاتلین وین: اگر 

آمریکا "جنس 
آمریکایی بخرید" 
را به اجرا بگذارد، 

مقابله به مثل 
می کنیم

- لری کینگ، مجری 
تلویزیونی، رسطان 

ریه دارد
- هک شدن 

اطالعات حداقل ده 
هزار کانادایی در 

اکوفکس
- در صورت جدایی 
کاتولونیا از اسپانیا، 
باید برای الحاق به 
اروپای متحد اقدام 

کند
- حذف قانون 

جلوگیری از ازدواج 
زنان مسلامن با غیر 
مسلامنان در تونس
- سیرالئون ۲۷ نفر 
را از آمریکا بازپس 

گرفت تا مورد 
تحریم ویزای آمریکا 

قرار نگیرد
- رد درخواست 

مخالفان برای لغو 
نتیجه انتخابات اخیر 

ریاست جمهوری 
آنگوال در دادگاه

 حمله موشکی 
زیردریایی های 

روسی به داعش
- از رس گیری مجدد 
مذاکرات سوریه در 

آستانه
- اجالس ۶۰ مخالف 
قطری با پول امارات 

در لندن
 دو مبب گذاری 

در عراق 
۵۰ کشته، 
از جمله ۸ 
ایرانی، بجا 

گذاشت

 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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- گردباد "ماریا" 
گردباد پرقدرت 

درجه ۵ شد
- انتقاد ترامپ از 

سازمان ملل در 
نشست ویژه آن: 

سوء مدیریت، 
بوروکراسی، 

بی کفایتی و خرج 
زیاد!

- جدل ترودو 
با محافظه کاران 
درباره تغییرات 

مالیاتی
- ترودو: کانادا و 
انگلستان در حال 
بررسی معاهده ی 
اقتصادی جدیدی 

هستند
- ترودو: ما 

اف-۱۸ بوئینگ 
منی خریم چون 

آنها مشغول سو 
کردن ما هستند
- نخست وزیر 

ان دی پی بریتیش 
کلمبیا خواستار 
حذف/محدود 

کردن کمک 
اقتصادی به 
سیاست شد

- ترودو به آنگ 
سان سوچی نامه ی 

اعرتاضی نوشت
- مجموعه 

تلویزیونی "قصه 
ندیمه" که در 

تورنتو فیلم برداری 
شده ۸ جایزه 

امی برد
- وزیر امور 

خارجه فرانسه 
برجام را مثبت 

خواند
- آمانو ۴ سال 
دیگر مدیر کل 

آژانس انرژی امتی 
ماند

- تستهای زیست 
محیطی روی 

خودروهای 
تولیدی اروپا آغاز 

شد
- دادگاه عالی 

عراق: همه پُرسی 
کردستان معلق 

شود
- محمود عباس 

برای مذاکرات به 
غزه می رود

- وکیل محمدعلی 
طاهری: برای 

حکم اعدام 
درخواست فرجام 

دادم
- بابک زنجانی 
پس از درگیری 
لفظی با وکیل 
رشکت نفت از 

دادگاه اخراج شد

 زلزله ۷.۱ 
ریشرتی مکزیکو 
سیتی را لرزاند، 
ویرانی و کشته 

شدن بیش از 
۱۰۰ نفر

- ترامپ: آمریکا 
کره شاملی را 
ویران می کند

- دبیرکل سازمان 
ملل و رئیس 

جمهور فرانسه 
سخرنانی ترامپ 

را رد کردند
- حداقل اطالعات 

۱۰۰ هزار 
کانادایی در 

اکوفکس هک 
شده است

- تیلرسون: اگر 
برجام اصالح 

نشود واشنگنت از 
آن خارج می شود
- ادامه کشمکش 

ترودو با 
محافظه کاران 

در مورد تغییر 
قوانین مالیاتی

- رشکت تویزآرآس 
ورشکسته 

می شود
- فرانسه: ما بین 

آمریکا و ایران 
واسطه می شویم
- برگزاری اجالس 
کنار آمدن گروه 

های جنگجوی 
لیبی در مرص

- ۴ کشور 
افریقایی بخاطر 
پرداخت نکردن 

حق عضویت 
سازمان ملل، حق 

رای خود را از 
دست دادند

- رضب االجل 
بارزانی به عراق: 
یک راه حل بیابید 

یا همه پرسی 
استقالل برگزار 

کنید
- نتانیاهو: 

سالهاست کسی تا 
کنون مثل ترامپ 

سخرنانی نکرده
- نشست مرص 

و ارسائیل در 
مورد فلسطین در 

نیویورک
- فیلم نفس 

مناینده ایران در 
اسکار شد

- ظریف: سخنان 
وقیحانه و 

جاهالنه ترامپ 
نشانگر عمق 
بی اطالعی و 

رفتار و گفتار 
عوام فریبانه 

اوست

- با ورود 
گردباد ماریا به 
پورتوریکو، برق 

رفت!
- ترامپ: 

تصمیمم نهایی ام 
را درباره برجام 

گرفتم و به 
زودی علنی 

می کنم
- فورد تولید 
۵ کارخانه اش 
در آمریکای 

شاملی را متوقف 
می کند

- دولت انتاریو: 
ماری جوانا گرمی 

۱۰ دالر!
- انگلستان 

ششمین نیروگاه 
بزرگ خورشیدی 

جهان را در ایران 
می سازد

- اردوغان: 
با برگزاری 
همه پرسی 

کردستان را 
تحریم می کنیم

- پیش بینی: 
شکست شولتز، 
رقیب مرکل در 

انتخابات 
- روسیه بیشرت 

ارگانیک می کارد 
تا صادر کند

- رسکوب 
رسانه  ها در 

کامرون با قوانین 
ضد ترور!
- سقوط 

اقتصادی افریقای 
جنوبی با چاپ 

۲٫۵ بیلیون دالر 
اوراق قرضه

- روحانی: نه 
تهدید می کنیم 
و نه تهدید را 

می پذیریم
- روحانی در 
سازمان ملل: 

ترامپ: نادان، 
پوچ و نفرت 

انگیز
- اسامعیل 

رنگرز، قاتل 
آتنا اصالنی 

در مالءعام در 
پارس آباد اعدام 

شد
- تساوی استقالل 

با ذوب اهن: 
منصوریان 
استعفا کرد

- حمله کاربران 
آنالین ایرانی به 

ترامپ با "ترامپ 
دهانت را ببند" 

و به نتانیاهو 
با "خفه شو 

نتانیاهو"

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

فستیوال فیلم تورنتویی فلسطین -
تا ۲۰ تا ۲۴ سپتامرب

Toronto Centre for the Arts: 5040 Yonge

کنرست موسیقی در وقت ناهاری -
تا ۲۵ سپتامرب

1 Dundas E, Toronto

بازیگری سه گانه
آنیتا ماجومدار -

۲۶ سپتامرب
125 Bathurst,

Toronto

فستیوال کتاب در فضای باز -
۲۴ سپتامرب

Harbourfront Centre 235 Queens Quay W

فستیوال هرنی خیابان کوئین -
۲۳ و ۲۴ سپتامرب

790 Queen W, Toronto

فستیوال موسیقی غروب -
۲۲ سپتامرب

20 Polson St, Toronto, Ontario
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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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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
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