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غذا میل کنید
و کوله پشتی

جایزه بگیرید*جام جهانی

غذای برتر | محیط مناسب | با پخش مسابقات فوتبال جام جهانی روسیه
8715 Yonge Street | Richmond Hill, ON, L4C 6Z1

* With purchase of an  entrée 
during a world cup game, you 
will receive a string draw 
backpack
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416-921-1800   
www.accessemployment.ca
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 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا
 رسعت و جهت باد

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنجشنبه - ۲۱ جون - متام روز - رایگان
فستیوال جاز اتاوا 

Marion Dewar Plaza – Ottawa City Hall,

 110 Laurier W, Ottawa

جمعه - ۲۲ جون - ۱ بعدازظهر تا ۱۰ شب - از ۲۰ دالر
فستیوال آبجو تورنتو

Ontario Place, 955 Lake Shore W, Toronto

شنبه - ۲۳ جون - ظهر تا ۱۰ شب - از ۵ دالر  
فستیوال رشاب

Sugar Beach, Queens Quay E at Dockside, 

Toronto

دوشنبه - ۲۵ جون - از 
ظهر - رایگان  

فستیوال جاز 
تورنتو

Cumberland St 

Stage, 115 Cum-

berland, Toronto

سه شنبه - ۲۶ جون -  متام روز - از ۲۰ تا ۱۵۰ دالر  
فستیوال فیلم چشم (نگاه) زنان

Carlton Cinema 20 Carlton, Toronto

پنجشنبه
۲۱ جون

جمعه
۲۲ جون

شنبه
۲۳ جون

یک شنبه
۲۴ جون

دوشنبه
۲۵ جون

سه شنبه
۲۶ جون

چهار شنبه
۲۷ جون

پنجشنبه
۱۴ جون

جمعه
۱۵ جون

شنبه
۱۶ جون

یک شنبه
۱۷ جون

دوشنبه
۱۸ جون

سه شنبه
۱۹ جون

چهار شنبه
۲۰ جون

پنجشنبه
۱۴ جون

جمعه
۱۵ جون

شنبه
۱۶ جون

یک شنبه
۱۷ جون

دوشنبه
۱۸ جون

سه شنبه
۱۹ جون

چهار شنبه
۲۰ جون

یکشنبه - ۲۴ جون - ۱۰ صبح - ۲۵ دالر
دوچرخه سواری کنار رودخانه هامرب و کمک به مردم

Etienne Brulé Park, 13 Crosby, Toronto Toronto
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 بیست زخمی 
در تیراندازی در 
فستیوال هرنی 

نیوجرسی آمریکا
- ایوان دوکه، 
محافظه کار، 

پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری 

کلمبیا شد
- رکورد: ٪۴۰ 

منایندگان مجلس 
انتاریو زن هستند

- مسجد آلربتا 
آتش زده شد

- یونان و 
مقدونیه توافق 

تغییر نام 
مقدونیه به 

مقدونیه شاملی 
را امضا کردند 
- اولین گروه 

پناهجویان 
کشتی رسگردان 

آکواریوس به 
اسپانیا رسید

- جام جهانی: 
تساوی برزیل و 

شکست آملان
 دو زخمی 
در حمله زنی 

با چاقو به یک 
سوپرمارکت در 

جنوب فرانسه
- توافق روسیه 
و عربستان در 
افزایش تولید 

نفت
 حمله 

انتحاری به جشن 
عید فط مردم در 
نیجریه ۳۱ کشته 

گرفت
- حوثی ها 

فرودگاه حدیده 
را از عربستان 
و دوستان، و 
فرانسه پس 

گرفتند
 حمله 

انتحاری در دفرت 
والی ننگرهار ۱۰ 

کشته گرفت
 سه کشته و 
۶۰۰ زخمی در 

زلزله ۶ ریشرتی 
شهر اوزاکا ژاپن

- رونق بازار 
بورس تهران 

رکورد زد
- پنجاه نفر در 
ایران ۳۸۰ هزار 
سکه خریده اند

- دستگیری یکی 
دیگر از عوامل 

آدم ربایی و تجاوز 
به دخرتان در 

ایرانشهر
- علی کریمی: 
برای مقابله با 
گرانی یک ماه 

خرید نکنید

- خط تلفنی 
مستقیم رسان 
آمریکا و کره 

شاملی برقرار شد
 ونزوئال: ۱۷ 

نفر زیر دست 
و پای جوانان 

وحشت زده کلوب 
شبانه له شدند

 هشت کشته 
در جنگ میان 

پلیس نیکاراگوئه و 
مردم معرتض

- برنیر، 
محافظه کار اخراج 
شده توسط شییر 
یکروزه ۳۰ هزار 

دالر جمع کرد 
 اعالن وضعیت 

خطر گرما در 
تورنتو

 هشت مجروح 
در زیرگرفنت عابران 

مسکو توسط 
راننده تاکسی 

خواب آلو
- روسیه ۴۷ 

بیلیون دالر اوراق 
قرضه دولت 

آمریکا را فروخت
- استیضاح نخست 
وزیر یونان بخاطر 
توافق با مقدونیه، 

رای نیاورد
- چین روی ۶۰۰ 
کاالی آمریکایی 
گمرکی گذاشت
- هند روی ۳۰ 

کاالی آمریکایی 
گمرک می گذارد

- متدید نامحدود 
آتش بس موقت 

عید فطر با طالبان 
توسط افغانستان

 مبب گذار 
انتحاری داعش 
باعث مرگ ۲۵ 
طالبان و پلیس 

افغان شد
 عربستان و 
دوستان، همراه 
نیروهای ویژه 
فرانسه، کنرتل 
فرودگاه شهر 

بندری حدیده را 
به دست گرفتند

- مصدومیت 
ابراهیمی و 

جهانبخش برای 
بازی با اسپانیا 

برطرف شد
- مرزبان گروگان 

گرفته شده ایرانی 
توسط جیش العدل 

زنده است
- افزایش آب 

دریاچه ارومیه
- والیبال ایران در 
آمریکا لهستان را 

۳ بر صفر شکست 
داد

- ترامپ: آمریکا 
اردوگاه مهاجران 

و پناهجویان 
منی شود

- ترامپ: ارتش 
نیروی فضایی 

تاسیس کند
- ترامپ: ۲۰۰ 

بیلیون دالر 
گمرکی دیگر روی 

کاالهای چینی 
می گذارم

- آمریکا مانور 
نظامی با کره 

جنوبی در 
اگوست را به 

تعویق انداخت
- رئیس جمهور 

محافظه کار 
کلمبیا: کشور را 

متحد می کنم
- بانک های 

بی ام او و سیمپلی 
هک شده، سو 

شدند
- کره جنوبی هم 

از کانادا گندم 
منی خرد

- سقوط بازار 
سهام از ترس 
جنگ تجاری 
آمریکا و دنیا

- رئیس آئودی 
در آملان بازداشت 

شد
- اطالعات و 

امنیت داخلی 
ارسائیل، گونن 

سیگو، وزیر 
سابق انرژی و 

زیرساخت را 
متهم به جاسوسی 

برای ایران کرد
- نتانیاهو با 
پادشاه اردن 

دیدار کرد
 ارسائیل 

تصویربرداری 
از رسبازانش را 
ممنوع می کند

 آمریکا 
نیروهای ارتش 

سوریه را مبباران 
کرد، سوریه: کار 

ارسائیل بود، 
آمریکا: ما نبودیم
- هواپیامی تیم 

ملی فوتبال 
عربستان آتش 

گرفت، کسی 
آسیب ندید

 درویش 
گنابادی، محمد 

ثالث، اعدام و در 
بروجرد دفن شد

 محمد وفایی، 
محکوم پرونده 
قتل بنیتا قلعه 

نویی، کودک 
هشت ماهه 

اعدام شد

- ترامپ و وزیرش 
از جدا کردن 

فرزندان مهاجران 
از والدینشان 
دفاع کردند، 

مردم تظاهرات و 
اعرتاض کردند

- آمریکا بخاطر 
ارسائیل از شورای 

حقوق برش 
سازمان ملل خارج 

شد
- جرنال الکرتیک 

از بورس داو 
اخراج شد

- ترامپ: کانادا 
از آمریکا کفش 

قاچاق می کند
- رای مثبت 

سنا به مرصف 
تفریحی ماریجوانا 

در کانادا
- سخنان جنجالی 
وزیر کشور ایتالیا 
درباره کولی های 

رم
- دو نفر از 
مجروحان 

تیراندازی در شهر 
ماملو در سوئد 

جان باختند
- پیرشوی ترکیه 
به سوی مواضع 
پ کا کا در داخل 

خاک عراق
- توافق آملان و 
فرانسه درباره 

بودجه اروپا
- پانزده کشته 
و صدها آواره 

در سیل آبیجان، 
پایتخت ساحل 

عاج
- نیجریه 

مرزهایش را 
بخاطر واردات 

برنج آلوده 
می بندد

- مهاجران افغان 
به ۶ میلیون 

رسید: بیشرتین در 
ایران و پاکستان

- کیم جونگ-اون 
بار دیگر به چین 

سفر کرد
- اجرای اولین 

حکم اعدام در 
تایلند پس از ۹ 

سال
- غرق شدن 
کشتی حامل 

۱۲۸ مسافر در 
روز عید فطر در 

اندونزی
- صالحی: 

پیشنهادهای اروپا 
در مورد برجام 

ناکافیست
- زینب طاهری، 

وکیل محمد ثالث 
بازداشت شد

- تغییر موضع 
ترامپ: دستور 

می دهم بچه های 
مهاجران را از 

والدین جدا 
نکنند

- ثبت رکورد 
حداکرثی بورس 

تورنتو و افت 
مجدد دالر کانادا

- تالش زن 
راب فورد برای 
زندان نرفنت در 

دستگیری در 
رشایط مستی و 

رانندگی 
- جام جهانی: 

مراکش و 
عربستان حذف 

شدند
- پلیس آملان: 
حمله با مبب 

بیولوژیکی خنثی 
شد

- کمک ۱۹۱ 
میلیون دالری 

سازمان ملل 
به لبنان برای 

مشکالت 
پناهندگان سوری
 جنگ بر رس 
چاه نفت لیبی، 
تولید را نصف 

کرد
 حداقل ۲۹ 
رسباز افغان در 

حمله طالبان 
کشته شدند

- کیم از کمک 
چین به نشست 

آمریکا و کره 
شاملی قدردانی 

کرد
- وزیر نفت 

ایران: ترامپ 
شخصا مسئول 
بی ثباتی نفت 

است
- فیروزآبادی 

ویالی لواسان را 
پس داد

- پزشک قانونی: 
خفگی، علت 
مرگ کاووس 

سیدامامی
- تعرض ناظم 

مدرسه به دانش 
آموزان: مجوز 
مدرسه معین 

در غرب تهران 
لغو شد

- یک ایرانی ۳۸ 
هزار سکه را 

پیش خرید کرد
- اسپانیا ۱ - 

ایران صفر

- پل منافارت، 
رئیس ستاد 

انتخاباتی ترامپ 
برای پولشویی، 

البی گری خارجی 
و فرار مالیاتی، 

زندانی شد
- مجلس آمریکا 

از پنتاگون 
خواست نقش 

آمریکا در حمله 
عربستان به یمن 

را روشن کند
 سفیر آمریکا 
در کانادا تهدید 

به مرگ شد
- محافظه کاران 

مجلس فدرال 
کانادا در اعرتاض 

به ماری جوآنا 
همه شب همه را 

نگه می دارند
- فورد: مالیات 
روی کربن در 

انتاریو لغو 
می شود

- رنو با وجود 
تحریم های 

آمریکا در بازار 
ایران می ماند

- دیدار رهربان 
ایتالیا و فرانسه؛ 
پایان تنش های 

دیپلامتیک
 آتش سوزی 

عظیم در مدرسه 
هرن گالسکو

- توافق رونالدو 
به پرداخت ۲۱ 

میلیون مالیات به 
اسپانیا در دادگاه

- امارات ۳ بیلیون 
دالر به اتیوپی 

پول می دهد
 بزرگرتین 
بحران آب در 

هند
- محکومیت 
۲۵ سال برای 

قاچاقچی انسان 
افغانی در 
مجارستان

 وزارت 
دفاع افغانستان: 
مالفضل الله رهرب 
طالبان پاکستان 

کشته شد
- هشدار چین به 
آمریکا در صورت 

اعامل گمرکی
- یک ایرانی 

پناهنده در کمپ 
ناورو اسرتالیا 
خودکشی کرد

- تیم ملی ایران 
۱ بر صفر مراکش 

را شکست داد
- خامنه ای: مردم 

به سفر خارجی 
نروند، عتبات 

اشکال ندارد

 دادستان کل 
نیویورک بنیاد 
ترامپ، رییس 

جمهوری و 
فرزندانش را به 

قانون شکنی متهم 
کرده است

- ترامپ ۵۰ بیلیون 
دالر گمرکی روی 

کاالهای چینی 
گذاشت

- تام مولکر 
بازنشسته شد

- جان فریزر اینرتم 
لیربال های انتاریو 

شد
- جام جهانی روسیه 

با پیروزی ۵-۰ این 
کشور بر عربستان 

آغاز شد
- نوبل موسیقی 
نصیب انستیتوی 

ملی موسیقی 
افغانستان و متالیکا 

شد
 چهار نفر در 

درگیری انتخاباتی در 
شهر کردنشین ترکیه 

کشته شدند
- اختالف مرکل و 

وزیر داخله: احتامل 
سقوط دولت ائتالفی

- اپل امنیت 
آی فون ها را برای 

جلوگیری از دسرتسی 
پلیس ارتقا می دهد
- آملان از ارسائیل 

پهپاد تجسسی 
می خرد

- نامه کیم به پوتین 
رسید، کیم را برای 
سپتامرب به مسکو 

دعوت کرد
- اروپا آخر ماه 

جون روی کاالهای 
آمریکایی گمرکی 

می بندد
- شجاعت بخاری، 

معروفرتین 
روزنامه نگار 

کشمیری ترور شد
- روسیه خواستار 

توقف حمله 
عربستان در یمن 

شد
- نخست وزیر 

اسرتالیا: نصب پرچم 
نازی در خودرو 

ارتش غیرقابل قبول 
بود

- ایران: دولت 
کانادا درباره 

تحریم سپاه تجدید 
نظر کند، ظریف: 

کانادا متوهم 
است، سیاست های 
تندروانه اش برضر 

خودش است
- فردا، جمعه در 
ایراین عید فطر 

است
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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

کمک کردن به دیگران : 
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:Step to health
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و یا مستقیام به دفرت به آدرس زیر تحویل منایید:
1008 Yonge St. Richmond Hill, ON L4C 1T7

 RWS Building

لطفا شرایط کار را در سمت چپ مطالعه فرمایید
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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