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 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- پنج کشته 
در تیراندازی 

نیواورلئان 
- استقبال ۶۰۰ 

هزار نفری از پاپ 
در پاناما

- سفیر کانادا در 
چین استعفا کرد

- وتوی قطعنامه 
آمریکا و متحدان 

درباره ونزوئال 
توسط چین و 

روسیه
- تظاهرات ده ها 

هزار جلیقه زرد در 
فرانسه

- تظاهرات ضد 
رسمایه داری 

هزاران نفر در 
دافوس

- آملان، فرانسه، 
اسپانیا: ونزوئال 

ظرف ۸ روز 
انتخابات برگزار 

کند
- میشل لوگران 

آهنگ ساز بزرگ 
سینام درگذشت

- باران یخی 
رومانی را فلج 

کرد
- سازمان ملل ۵۰ 

گور در کنگو را 
شناسایی کرد
- حزب الله: 

تونل از لبنان به 
ارسائیل ۱۴ ساله 

بوده
- پایان ۶ روز 

مذاکره آمریکا با 
طالبان با پیرشفت 

قابل مالحظه
- قطر به ۹۴۰۰۰ 
غزه ای نفری ۱۰۰ 

دالر داد
- حداقل ۱۰ کشته 
در حمله مردم به 

پایگاه ترکیه در 
شامل عراق
- عربستان 

کارخانه موشک 
سازی دارد

- اعرتاض ده ها 
هزار نفر به نسل 
کشی بومیان در 
روز ملی اسرتالیا
- ترور ۲ مامور 

پلیس با مسلسل 
در خوزستان

- مزایده استقالل 
و پرسپولیس تا 

پایان سال جاری
- ایران: فرانسه 
تحریم کند، در 

روابط تجدیدنظر 
می کنیم

- تلگرام رفع فیلرت 
منی شود

- دولت قانون 
مبارزه با پولشویی 

را ابالغ کرد

- ترامپ برای 
۳ هفته دولت 
را از تعطیلی 

درمی آورد
- بازداشت 

و آزادی 
اسرتاتژیست 

ترامپ با ۷ اتهام 
در فلوریدا

- درگذشت 
فاطیام علی، آشپز 
برتر بر اثر رسطان

- رهرب مخالفان 
ونزوئال: با 

مادورو مذاکره 
منی کنم، عفوش 

می کنم
- ده ها کشته در 

شکسته شدن یک 
سد در برزیل 

- تهدید به 
مرگ مناینده 

همجنسگرای 
برزیل و فرار او 

از کشور
- اتحادیه کارگران 

جی ام کانادا: 
مردم جی ام 

ساخت مکزیک را 
بایکوت کنند

- مجلس یونان 
با تغییر نام 
مقدونیه به 

مقدونیه شاملی 
موافقت کرد

- چهار کشته در 
تصادف هوایی 
در مرز ایتالیا و 

فرانسه
- فرانسه ایران 

را بخاطر موشک 
تحریم می کنیم

- روسیه: 
در ونزوئال 
میانجیگری 

می کنیم
- پیام فیسبوک 
و واتس اپ و 

اینستاگرام ادغام 
می شوند

- رئیس جمهور 
کنگو: اعالن عفو 

می کنم
- رای مثبت 

مسلامنان فلیپین 
به قوانین جدید 

خودمختاری
- حداقل ۵۹ 

کشته در سیل 
اندونزی

- قطر از آملان 
موشک دریایی 

می خرد
- تظاهرات مجدد 

فلسطینی ها در 
مرز غزه

- خربنگار پرس 
تی وی در آمریکا 

آزاد شد
- آغاز مانور 
نظامی ایران

- لغو تحریم های 
رشکت های نزدیک 

به پوتین توسط 
آمریکا

- حرکت ارتش 
ونزوئال به سوی 

مرز کلمبیا
- پانزده کشته 
در رانش زمین 

در پرو
- فردا پارملان 

کانادا بازگشایی 
می شود، در محل 

جدید موقت
- رسمازدگی 

رسبازان کانادایی 
در مترین زمستانه
- تظاهرات شال 
قرمزها، مخالفان 
جلیقه زردها در 

پاریس
- تظاهرات 

۷۰۰۰۰ نفری 
در بروکسل در 

حامیت از کنرتل 
تغییرات اقلیمی
- اثر بنکسی به 

یاد قربانیان حمله 
خونین باتاکالن 

در پاریس دزدیده 
شد

- قاضی القضات 
نیجریه برای اعالن 
نکردن دارایی اش 

معلق شد
- البشیر از سودان 

به مرص رفت: 
تظاهرات مردم 

بهار عربی نیست
- حداقل ۲۰ کشته 
در انفجار دوگانه 

کلیسایی در 
فیلیپین

- نتانیاهو: حزب 
الله لبنان از ما 
برتسد، نرصالله: 
بیایید تل آویو 

موشکباران 
می شود

- آرامکو عربستان 
۱٫۶ بیلیون در 
بانک هیوندای 

رسمایه می گذارد
- جوکوویچ 

برای هفتمین 
بار قهرمان اوپن 

اسرتالیا شد
- آزاد شدن 

ایرانی اسرتالیایی 
جمعیت شناس 

بازداشتی از زندان
- بحث قیمت 
و کوپنی شدن 

بنزین در مجلس 
باال گرفت

- عیدی کارمندان 
دولت، امسال 

۱ میلیون تومان 
تعیین شد

- فردا تیم ملی 
و ژاپن

- آمریکا هواووی 
را به ۲۳ جرم و 

کالهربداری متهم 
کرد

- آمریکا رشکت 
نفت ونزوئال را 

تحریم کرد
- ترامپ: بعید 
است مذاکرات 

دیوار مرزی نتیجه 
بدهد

- رضر تعطیلی 
دولت آمریکا: ۳ 

بیلیون دالر
- ترامپ ۵ 

فوریه در مجلس 
سخرنانی می کند

- سه کشته و ۱۷۲ 
زخمی در گردباد 

کوبا
- کانادا گردهامیی 

درباره ونزوئال 
می گذارد

- دولت ترودو 
۱۶۳ میلیون دالر 

بدهی دانشجویان 
را بخشید

- آغاز دادگاهی 
راننده ای که به 

اتوبوس تیم هاکی 
محلی جوانان 

کانادایی زده بود
- رسما و برف 
سنگین برخی 

پروازها و حرکت 
مرتوهای تورنتو را 

لغو کرد
- هشدار سازمان 

ملل درباره بحران 
انسانی یمن

- درگیری 
پلیس اسپانیا 

با تاکسی رانان 
معرتض مادرید 

- پاپ: نگران 
خونریزی در 

ونزوئال هستم
- اروپا: شاید 

پنجشنبه کانال 
مالی ایران 

راه اندازی شود
- ماکرون: حقوق 

برش مرص بدتر 
شده

- دستگیری رهرب 
مخالفان کامرون 

بخاطر اعرتاض
- غنی: طالبان با 
دولت افغانستان 

مذاکره کند
- چین شکایت 
از آمریکا را به 
سازمان تجارت 

جهانی برد
- تیم ملی باخت، 

کی روش رفت
- انتقاد ظریف از 

فشار امارات به 
تجار ایرانی

- عراقچی به اروپا 
رفت

- ترامپ: سازمان 
سیا درباره ایران 

ساده لوح است
- آمریکا نرخ بهره 

پایه را ثابت نگه 
داشت

- شش کشته در 
رسمای -۴۰ آمریکا

- آغاز دور تازه 
مذاکرات بلندپایه 

چین و آمریکا
- کبک حداقل 

دستمزدها را به 
۱۲٫۵ دالر در 

ساعت افزایش 
می دهد

- یک دیپلامت 
دیگر کانادایی در 

کوبا مریض شد
- هیزل حقوقش 
را برای مشاوره 
با فورد ناکافی 

دانست
- الیحه جلوگیری 

از کلیه رشکت های 
چینی در ۵جی 
اروپا به مجلس 

رفت
- مناینده مجلس 
روسیه به اتهام 
قتل دستگیر شد
- بازداشت سه 

عراقی در آملان به 
ظن برنامه ریزی 

برای حمله
- کشتی 

پناهجویان 
مدیرتانه در ایتالیا 

پهلو گرفت
- سود فیس بوک 

افزایش یافت
- تظاهرات 

هزاران یهودی 
اتیوپی تبار در 
ارسائیل علیه 

خشونت
- حمله مخالفان 

سوری به مرز 
لبنان

- طالبان: دولت 
مشارکتی افغان 
خواهیم داشت

- دادستان هلند: 
میان ترور علی 
معتمد و ایران 

پیدا نشده
- آمانو: ایران به 

برجام پایبند بوده
- صالحی: چین 

در ساخت راکتور 
کم کاری می کند
- آب به زاینده 

رود افتاد
- ایران کیک زرد 

به اصفهان منتقل 
کرد

- رئیس سیا: ایران 
به برجام وفادار 

مانده است
- اعالن بی گناهی 

اسرتاتژیست 
ترامپ در دادگاه

- رسما و برف 
شدید در آمریکا
- آمریکا ونزوئال 

را نقطه خطرناک 
خواند، کانادا 

سفارتش را فردا 
باز منی کند

- گوایدو، رهرب 
مخالفان ونزوئال 

ممنوع الخروج شد
- بورس مک آرتور، 

اتهام ۸ قتل در 
تورنتو را پذیرفت

- ایتالیا نظامیانش 
را از افغانستان 

خارج می کند
- فرانسه 

قانون "ضد 
خرابکاری" برعلیه 
جلیقه زردها را به 

مجلس برد
- مجلس انگلیس: 

معامله برگزیت 
مجددا  بررسی 

شود؛ اروپا: 
منی شود

- فرار هزاران 
نیجریه ای به 

کامرون از ترس 
جنگ

- کشف شهر 
گمشده افریقای 

جنوبی با لیزر
- قطر با برد ۴ 

بر صفر امارات، 
حریف ژاپن در 

فینال شد
- دیوان عالی 

پاکستان رای تربئه  
زن مسیحی متهم 

به کفرگویی، را 
تایید کرد

- چین: ادعانامه 
آمریکا علیه 

هواووی سیاسی 
است

- استعفای متام 
کابینه فلسطین

- منتخبان تساوی 
حقوق زن و مرد 

امارات همگی 
مرد از آب 

درآمدند
- دو انفجار در 

زاهدان، ۴ مامور 
خنثی کننده را 

مجروح کرد
- پلیس تهران: 

سگ گردانی 
ممنوع

- ایران برد 
موشک هایش را 
افزایش منی دهد
- در خوزستان 

سیل آمد

- بحران ونزوئال؛ 
روسیه در مورد 
دخالت نظامی 

خارجی هشدار داد
- ادامه تعطیلی 

دولت آمریکا: 
الیحه ترامپ و 

طرح دموکرات ها 
رای نیاوردند

- آمریکا هواپیامیی 
فارس، لشکر 

فاطمیون و زینبیون 
را تحریم کرد

- فشار آمریکا 
به شاهدان برای 

شهادت علیه آسانژ
- گران ترین آپارمتان 
آمریکا در نیویورک 

۲۳۸ میلیون دالر 
فروخته شد

- دو نفر بخاطر 
مسائل امنیت ملی 

در کینگستون کانادا 
دستگیر شدند

- سفیر کانادا در 
چین حرفش را 

درباره مدیر هووای 
پس گرفت

- یک مافیای 
کانادایی در مونرتال 

کشته شد
- وزیر اول سابق 
اسکاتلند به  آزار 
جنسی متهم شد

- کناره گیری مدیر 
عامل رنو از مقامش

- رئیس جمهوری 
سابق اوکراین به 

اتهام خیانت بطور 
غیابی محاکمه و 

محکوم شد
- گوگل: دادگاه 

کپی رایت اوراکل را 
لغو کند

- تظاهرات بزرگ 
مقابل پارملان یونان 
رای گیری تغییر نام 
مقدونیه را سد کرد
- فلکس شیسکدی 
رسام رئیس جمهور 

کنگو شد
- نشست خاندان 

سلطنتی مالزی برای 
تعیین شاه جدید

- چین "بینگ" را 
فیتلر کرد

- مذاکره طالبان 
با آمریکا در قطر 

ادامه  دارد
- مرگ ۹۰ اسب 

وحشی در گرمای 
اسرتالیا

- تیم ملی ۳ - 
چین ۰

- رئیس قوه قضاییه 
ایران: عفو گسرتده 

در راه است اما 
استثنا وجود دارد
- عفو بین امللل: 
سال ۲۰۱۸ سال 

ننگ آور ایران بود
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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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 Newmarket/Yonge

York Mills Road North York
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No Frills

PLUS 1 CLEANERS
PANTS HEMMING
PANTS WAIST IN/OUT
PANTS CHANGE ZIPPER
JACKET SLEEVE SHORTENING

$ 5.99
$ 9.99 & UP

$ 9.99 & UP

$ 29

Major Mackenzie

36 Levendale

Elgin Mills

Yo
ng

e

 36 Levendale Road, Richmond Hill, L4C 4H2

905-883-5254  
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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WEB Design   
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