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 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 رسعت و جهت باد
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 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- ادامه دعوای 
ترامپ و تیم های 
فوتبال لیگ ملی

- ترودو به 
مسابقات 

مجروحان جنگی: 
شام اینجایید 

برای هم روحیه 
دادن و هم 

پیروزی
- کوشرن از ایمیل 

شخصی خودش 
استفاده کرده 

است
- تظاهرات ده 
ها هزار نفری 
بومیان کانادا 

در ونکوور 
برای حامیت از 
تغییرات ترودو

- الواروف وزیر 
امور خارجه 

روسیه: ترامپ 
چون می داند کره 

شاملی مبب اتم 
دارد به آن حمله 

منی کند
- مرکل پیروز 

برگزاری 
انتخابات در 

آملان، پیرشفت 
قابل مالحظه ی 

راستگراهای 
افراطی 

 ۳ رسباز 
حافظ صلح در 

شامل مالی کشته 
شدند

- بارزانی: 
همه پرسی 

استقالل کردستان 
برگزار می شود

- تظاهرات بزرگ 
کردها در حامیت 

از همه پرسی 
استقالل

- تظاهرات 
عظیم در پیونگ 
یانگ در حامیت 

از رهربشان
- کشته شدن 

یک ژنرال روسی 
بر اثر اصابت 

خمپاره داعش 
در دیرالزور

- گزارش  پزشکان 
سازمان ملل از 

تجاوز گسرتده به 
زنان روهینگیا

- محمدحسین 
مقیمی استاندار 

تهران شد
- فاطمه چاالکی 
در لیگ جهانی 

کاراته طال گرفت
- شورای عالی 

امنیت ملی 
مرزهای هوایی 

ایران با کردستان 
را مسدود اعالم 

کرد

- آغاز مسابقات 
مجروحان جنگی 

در تورنتو
- ترامپ: 

ورزشکارهای 
NFL که به پرچم 
ما احرتام نگذارند 
باید اخراج شوند

- ورزشکاران 
و رشکت های 

ورزشی به شدت 
به ترامپ حمله 

کردند
- سدی در 

پورتوریکو بعد 
از گردباد ماریا 
شکست، مردم 

فرار کردند
 تظاهرات 

ده ها هزار 
نفری بر علیه 
سیاست های 

کارگری مکرون
 حمله با 

اسید در لندن 
۶ مجروح بجا 

گذاشت
- به خاطر توییت 

'دخرت شایسته' 
ترکیه در مورد 

کودتا و قاعدگی، 
تاج او را پس 

گرفتند
 اعزام پلیس 

به کاتالونیای 
اسپانیا برای 
جلوگیری از 

برگزاری انتخابات 
استقالل

- مبب افکن های 
آمریکا بر مرز 

کره شاملی پرواز 
کردند

- وزیر امور 
خارجه کره 

شاملی، ترامپ را 
احمق، خودکشی 

کننده و باعث 
مرگ آمریکاییان 

نامید
- وقوع زلزله 

طبیعی در کره 
شاملی

- مالیات سیگار 
در افغانستان 

پنج برابر شد اما 
قیمت تغییر نکرد
- یک گروه کرد 
برای مذاکره به 

بغداد رفتند
- رقابت نزدیک 

در انتخابات 
پارملانی نیوزیلند

- نشست ظریف 
با وزیر امور 

خارجه آملان در 
مورد اقتصاد

- ممنوع الخروج 
شدن پنج 

عضو خانواده 
رفسنجانی

 رهرب کره 
شاملی به شدت 

به ترامپ ناسزای 
سیاسی گفت

- با رای منفی 
مک کین، 

تغییرات اوباماکر 
مجددا در مجلس 

آمریکا شکست 
خورد

- ترامپ مجددا 
رهرب کره شاملی 

را در جمع 
طرفدارانش 
"راکت من" 

خواند
- مکزیک: 

همچنان بدنبال 
قربانیان زلزله

- گردباد ماریا 
به سمت شامل 

و اقیانوس تغییر 
مسیر داد

- همکاران 
مک گینتی 
بر خالف 

وظیفه شان، 
اسناد نیروگاه 
گازی را نابود 

کرده اند
- کتک خوردن 

معرتضان در 
سخرنانی اردوغان 

در نیویورک
- رونالدو، 

مسی و نیامر 
در رقابت برای 

کسب عنوان 
بهرتین بازیکن 

فوتبال جهان
- امضاء فرمان 

اصالح قوانین کار 
فرانسه توسط 

مکرون
- لندن در حال 

لغو لیسانس اوبر 
بعلت گزارش 
ندادن امنیتی

 ۲۱ کشته در 
غرق شدن کشتی 

پناهجویان 
نزدیک ترکیه 
- ارشف غنی 
از دادستانی 

خواست برخورد 
قوم گرایانه 

صورت نگیرد
- حمله ارسائیل 

به نزدیکی 
فرودگاه دمشق

- چین: کره 
شاملی را تحریم 

بانکی منی کنیم
- جنگ بزرگ 

داعش و ارتش 
سوریه در کنار 

رود فرات
- ایران موشک 

خرمشهر، با برد 
بلند را آزمایش 

کرد

۲۳۳ کشته در 
زلزله مکزیک

 ۱۵ کشته بر 
اثر توفان ماریا 

در دومینیکا
- امضاء تحریم 

های جدید بانکی 
علیه کره شاملی 

توسط ترامپ
- ترودو در 

سازمان ملل: 
قبول می کنیم ظلمی 
که به بومیان کانادا 

شده است
 بارش ۳۵ سانت 
برف در شامل آلربتا
- فیس بوک: ۳۰۰۰ 

تبلیغ سیاسی توسط 
روسیه در انتخابات 
آمریکا منترش شده

- وزیر امور خارجه 
کانادا: در سال 

۲۰۱۸ نفتا به نتیجه 
می رسد

پلیس آمریکا 
تظاهرات مساملت 

آمیز سنت لوئیس را 
غیرقانونی اعالن کرد

- لیلیان بتانکور، 
وارث لورئال با ۴۰ 
میلیارد دالر ثروت 

در ۹۴ سالگی 
درگذشت

- انگلستان برای ترک 
اتحادیه اروپا ۲۰ 

میلیارد یورو در ۲ 
سال می پردازد

- کنیا انتخابات 
مجدد کنیا ۹ روز به 

تعویق افتاد
 توافق ارتش 

سوریه با داعش در 
مرکز سوریه برای 

انتقال آنها به رشق 
+ پیرشوی در امتداد 

فرات
 حمله ارتش 
عراق به منطقه 

حویجه تحت تسلط 
داعش

- رئیس جمهور 
فلیپین: اگر پرسم 

مواد مخدر قاچاق 
کرده باشد او را 

می کُشم
- رسدار سلیامنی: تا 
۲ ماه دیگر داعش 

نابودی می شود
- تظاهرات 

مجاهدین برعلیه 
روحانی در نیویورک
- خامنه ای: نخبگان 

امریکا از داشنت 
ترامپ احساس رشم 

می کنند
- ایران 
قهرمان 
شمشیر 

بازی جام 
جهانی 

جوانان شد

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- چلسی منینگ، 
بخاطر رد ورودش 
به مونرتال، کانادا 

را سو می کند
- آنتونی وینیر 

بخاطر رفتار 
جنسی نامناسب 
به ۱۲ ماه زندان 

محکوم شد
- چاد، کره 

شاملی، ونزوئال به 
لیست "تراول بند" 

آمریکا اضافه 
شدند

- ترودو و جک ما 
(رئیس علی بابا) 

چگونگی همکاری 
کانادایی ها با 

چین را بررسی 
کردند

- اظهار نگرانی 
دبیرکل سازمان 

ملل از همه پرسی 
کردستان

- وزیر امور 
خارجه کره 

شاملی اظهارات 
ترامپ را اعالن 

جنگ خواند
- حمالت هوایی 

آمریکا باعث مرگ 
۸۴ غیرنظامی در 

سوریه شد
- وزیر خارجه 

قطر: تحریم های 
گروه عربستان، 

دوحه و تهران را 
به هم نزدیک تر 

کرده است
- تا این لحظه: 
رای به استقالل 
کردستان عراق 

۹۳٪ درصد
- راه اندازی اولین 

نیروگاه هسته ای 
۲۰ بیلیون دالری 

امارات در سال 
۲۰۱۸

- بیش از نیم 
میلیون روهینگیا 

در بنگالدش 
پناهنده اند

- اسرتالیا آژانس 
فضایی  ملی ایجاد 

می کند
- ترامپ به 

روحانی: عزم 
مصمم مسکو 

برای توسعه 
همه جانبه روابط 

با تهران
- نشست 
سه جانبه 

ايران، روسيه و 
آذربايجان در 

تهران
- ابالغ قانون 

مقابله با نقض 
حقوق برش 

آمریکا توسط 
روحانی

- برقراری تعرفه 
گمرکی ۲۲۰ 

درصدی روی 
مبباردیه توسط 

آمریکا
- از ماه آینده 

اوبر فعالیتش در 
استان کبک را 

تا زمان بازنگری 
قوانین این استان 

تعلیق می کند
- رئیس اکوفکس 
از کمپانی خارج 

می شود
- ترامپ: ما کامال 

آماده استفاده 
از جنگ برای 

نابودی کره 
شاملی هستیم
- تویرت تعداد 

حروف را به ۲۸۰ 
افزایش می دهد
- افزایش دمای 

هوا باعث 
مشکالت در 

مدارس شد
- روسیه آخرین 

سالح شیمیایی اش 
را نابود کرد

- آمریکا و روسیه 
یک ایستگاه 
فضایی که به 

دور ماه می گردد 
را راه اندازی 

می کنند
- ترکیه مناینده 

حزب بارزانی را 
اخراج کرد

- ۵ سال زندان 
برای نخست وزیر 

سابق تایلند، 
یینگالک، به جرم 

فساد
- فلسطین عضو 
پلیس بین امللل 

شد
- مهلت سه روزه 

بغداد به اربیل 
برای تحویل کنرتل 

فرودگاه های 
کردستان

- زنان عربستان 
سعودی حق 
رانندگی پیدا 

می کنند
- چین: جنگ در 
شبه جزیره کره 

برنده ای نخواهد 
داشت

- فیلم نامه ای به 
رئیس جمهوری 

افغانستان در 
مسیر اسکار
- اعالم جرم 

دادستانی تهران 
بر علیه تلگرام 

برای انتشار پورن
- جلسه غیرعلنی 

مجلس ایران 
درباره وضعیت 

کردستان عراق

- ترودو تعرفه 
گمرکی آمریکا 
بر مبباردیه را 

تقبیح کرد
 اعالن 

رشایط اضطراری 
و جنگی توسط 

مادورا، رئیس 
جمهور ونزوئال 
برای مقابله با 

حمله ارتش 
آمریکا

- رئیس بانک 
مرکزی کانادا: 
برنامه ای برای 
افزایش مجدد 

نرخ بهره 
نداریم

- روسیه موشک 
بالستیکی با برد 

۱۰۰۰ کیلومرت 
را آزمایش کرد

- اروپا ۵۰ هزار 
پناهجو در 

۲ سال قبول 
می کند

 انفجار 
بزرگ انبار 

مهامت اوکراین 
۳۰ هزار نفر را 

فراری داد
 تظاهرات 

ده ها هزار 
نفری در 

افریقای جنوبی 
در اعرتاض به 

فساد
- کتک کاری در 

پارملان اوگاندا 
پس از آنکه 

رئیس مجلس 
۲۵ مناینده را 

معلق کرد
- نتیجه 

همه پرسی 
استقالل 

کردستان: بیش 
از ۹۲ درصد: 

آری
- خطوط هوایی 
کم کم پروازهای 
اقلیم کردستان 
را لغو می کنند
- نخست وزیر 

عراق: اقلیم 
کردستان نتیجه 

همه پرسی 
استقالل را لغو 

کند
- دفرت طالبان 
در قطر بسته 

می شود
- بیانه ۲۱۰ 

مناینده مجلس 
ایران علیه 
همه پرسی 

کردستان عراق
- پیکر محسن 

حججی در 
تهران و اصفهان 

تشییع شد

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

کنرست موسیقی در وقت ناهاری -
تا ۲ اکترب

1 Dundas E, Toronto

مهامنی رشوع برنامه ادیت سینام -
۲۸ سپتامرب

21 Don Roadway, Toronto

پارتی و رقص "سول" آخرین جمعه هر ماه -
۲۹ سپتامرب

930 Queen W, Toronto

فستیوال فمینیستی ونوس -
۳۰ سپتامرب

585 Dundas East, Toronto

برای اخبار محلی جامعه ایرانی تورنتو لطفا به صفحه

۳۵
مراجعه فرمائید

جلسه نشست با بیزینس ها -
۵ اکترب

1 Dundas East, Toronto
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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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Over 30 Years of experince in Franchise industry
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