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Bayview John

Walk Out
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Dog Training

13 | www.iranstar.com | Thu, 08 Aug 2019 - V. 26 - No.1250



14 | Tel: 647.674.4048 |



15 | www.iranstar.com | Thu, 08 Aug 2019 - V. 26 - No.1250



16 | Tel: 647.674.4048 |



17 | www.iranstar.com | Thu, 08 Aug 2019 - V. 26 - No.1250



English section

 

Murdoch Mysteries about the man who knows so much 
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 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- حداقل ۲۰ کشته 
در تیراندازی 

واملارت در جنوب 
تگزاس

- آمریکا در آسیا 
موشک میان برد 

مستقر می کند
- سه کشته در 
شکسنت صخره 

کالیفرنیا
- ترامپ: طی 
۲، ۳ یا ۴ روز 

جنگ افغانستان 
را می بریم ولی 
منی خواهیم ۱۰ 

میلیون آدم بکشیم
- راکی پس از 

آزادی موقت از 
سوئد به آمریکا 

رفت
- مسی برای ۳ ماه 
از تیم ملی محروم 

شد
- تعقیب ۲ 

نوجوان کانادایی 
متهم به قتل به 

انتاریو رسید
- دستگیری صدها 
معرتض در مسکو

- کشتی اسپانیایی 
۱۲۴ پناهجو را 

نجات داد
- درگیری پلیس 

فرانسه با معرتضان 
در نانت

- آغاز آتش سوزی 
در رصبستان

- توافق ارتش و 
انقالبیون سودان 

بر رس بیانیه قانون 
اساسی

- هجده ماه زندان 
برای اهانت به 
رئیس جمهور 

اوگاندا
- معرتضان هنگ 
کنگی مرکز خرید 

بزرگ شهر را 
بستند

- فرار هزاران نفر 
از کشمیر پس از 

اعالن وضعیت 
خطر

- چند کشته در 
انفجار پایگاه 
هوایی سوریه

- یازده کشته در 
غرق شدن کشتی 

فیلیپینی
- ورود سعید 

ملک پور به کانادا 
پس از مرخصی از 

زندان
- خروج کیا بخاطر 

تحریم آمریکا از 
ایران

- ظریف در سفر 
به آمریکا به کاخ 

سفید دعوت شده 
بود که رد کرد
- ایران بنزین 

صادر کرد
- ایران: برای 

سومین بار 
تعهدات برجامی را 

کاهش می دهیم
- تالش محمدعلی 

نجفی برای رضایت 
گیری از خانواده 

میرتا استاد
- در هر ۳ ازدواج 

۱ طالق رخ داده

- آمریکا از پیامن 
منع هسته ای 

میان بُرد با روسیه 
خارج شد

- حامیت اکرثیت 
دمکرات های 

مجلس منایندگان 
آمریکا از 

استیضاح ترامپ
- آمریکا در 

توافق با طالبان 
از رسبازان خود 

در افغانستان 
می کاهد

- اعالن تحریم 
 های جدید آمریکا 

علیه روسیه
- ترامپ: کیم، 
دوست من مرا 

ناامید منی کند
- ترامپ: اروپا 

داعشی ها را پس 
نگیرد در اروپا 

آزادشان می کنیم
- سقوط سهام در 

آمریکا
- جسد نوه رابرت 

کندی پیدا شد
- ترامپ نامزدی 
راتکلیف بعنوان 

مدیر امنیت ملی 
را پس گرفت

- چپ شدن قطار 
با بار شیمیایی 
در کانادا باعث 
تخلیه مردم شد

- کانادا کپیتال وان 
را سو کرد

- مالقات وزرای 
خارجه کانادا و 

چین
- خطر شکسنت 

یک سد در 
انگلیس

- ترکیه: البی 
ارسائیل جلوی 

فروش اف۳۵ به 
ما را گرفت

- سوئد راکی را 
تا قبل از حکم 
دادگاه آزاد کرد

- کشف بزرگرتین 
محموله کوکائین 

در آملان
- کشف اجساد 

۲۰ مهاجران 
غرق شده در لیبی

- چین: گمرکی 
آمریکا را تالفی 

می کنیم
- ژاپن در ائتالف 

دریایی آمریکا 
در تنگه هرمز 

'مشارکت منی کند
- انفجار ۶ مبب 

در بانکوک 
همزمان با 

نشست آسه آن
- حذف کره 

جنوبی از فهرست 
رشکای مورد 
اعتامد ژاپن

- طالبان در 
حمله به پاسگاه 
۹ پلیس افغان را 

کشت
- جنجال برای 
رقص ۳ زن در 
استادیوم کربال

- روزنامه وطن 
امروز ورشکست 

شد

- کانر بتس در 
حمله به یک بار 
در دیون آمریکا 

۸ نفر و خواهرش 
را کشت، خودش 

هم کشته شد
- ترامپ: آمریکا 
جای تنفر نیست
- اعزام غواصان 
برای تعقیب ۲ 

نوجوان کانادایی 
متهم به قتل
- مرد پرنده 

با فالی بورد از 
فرانسه تا انگلیس 

را پرواز کرد
- اردوغان: در 
شامل سوریه 

به کُردها حمله 
می کنیم

- هفده کشته 
در انفجار یک 

خودرو در قاهره
- لیبی ۳ پناهگاه 

مهاجران را 
می بندد

- مرگ رهرب 
ایدئولوژیکی 

خمرهای رسخ در 
۹۳ سالگی

- برق متام جاکارتا 
برای ساعتها رفت
- توافق حوثی ها 

با سازمان ملل 
برای پخش مواد 

غذایی
- تظاهرات 

کنندگان هنگ 
کنگی در پی 

تعطیل کل شهر 
هستند

- اسرتالیا: آمریکا 
از ما خواست به 

اسکورت کشتی ها 
در تنگه هرمز 

بپیوندیم
- فشار آمریکا 

به اسرتالیا برای 
تاسیس یک پایگاه 

موشکی
- سپاه یک 

کشتی حامل 
سوخت قاچاق 
عراق را توقیف 
کرد؛ عراق: مال 
ما نیست، به ما 
مربوط منی شود

- دولت آیین نامه 
استخراج رمزارزها 

را ابالغ کرد
- مجسمه 

ملک املتکلمین در 
پارک شهر تهران 

به رسقت رفت
- تروریست 

صفی آباد دزفور 
اعدام می شود

- یک اف۴ در 
تنگستان بوشهر 

سقوط کرد
- فرنگی نوجوانان 

ایران قهرمان 
جهان شد

- خامنه ای: 
افزایش فرزند 

فرهنگ شود
- آغاز دادگاه ۹ 

اخاللگر ارزی
- حکم دیوان 

عدالت: 
موتورسواری زن و 

مرد ندارد

- بیست سال 
حبس برای مردی 
که برای مخالفان 

ترامپ مبب 
می فرستاد

- ترامپ: آمریکا 
باید برتری نژاد 
سفید، تعصب 

و نژادپرستی را 
محکوم کند

- سفیر آمریکا 
در بغداد: کانال 

ارتباطی مستقیمی 
با تهران داریم
- سقوط بازار 

سهام آمریکا با 
تغییر ارزش واحد 

پول چین
- آر.کلی در 

مینه سوتا متهم به 
تجاوز شد

- کلمبیا به 
فرزندان ونزوئالیی 

تابعیت می دهد
- اوباما: رهربان 

نژادپرست را 
محکوم کنیم

- ترودو: 
شییر از رژه 

همجنس گرایان 
فرار می کند

- انگلیس به گروه 
اسکورت آمریکا 
برای تنگه هرمز 

می پیوندد
- انبار مهامت 

روسیه در سیربی 
منفجر شد

- هشدار کُردهای 
سوریه به تهدید 

حمله اردوغان
- پوتین: آمریکا 

موشک هسته ای 
تولید کند، ما هم 

تولید می کنیم
- اسکاتلندی ها با 

استقالل از انگلیس 
موافقند

- مرص: انفجار 
دیروز تروریستی 

بود
- نیجریه شیخ 
زکزاکی را برای 

معالجه در هند 
آزاد کرد

- هند خودمختاری 
جامو و کشمیر را 

لغو کرد
- طالبان با آمریکا 

به توافق رسید
- رئیس شورای 

علامی شیعه 
افغانستان 

درگذشت
- کره شاملی ۲ 
راکت به دریا 

پرتاب کرد
- حمله مجدد 

ارتش سوریه به 
ادلب

- طوفان بزرگ 
رسما در راه 

اسرتالیا
- ظریف: در 

نیویورک گفتند 
اگر به کاخ سفید 
نروم طی ۲ هفته 

تحریم می شوم
- امضاء اولین 
موافقت نامه 

نظامی بین ایران و 
روسیه

- ترامپ در میان 
اعرتاضات به 

تگزاس و اوهایو 
رفت

- دستگیری 
۶۸۰ مهاجران 

غیرقانونی 
در آمریکا در 

بزرگرتین حمله 
پلیس

- پمپئو: هدف 
ما مجبور کردن 

خامنه ای به 
مذاکره است

- رسقت سکه های 
طالی مرکز رضب 

سکه مکزیک 
توسط سارقان

- کشف جسد دو 
کانادایی متهم 

به قتل
- صدور اجازه 

فروش اس ان سی 
الوالن در دادگاه

- استعفای رئیس 
رشکت بی و رد 

فروش رشکت به 
افراد داخلی

- یک زخمی 
در انفجار اداره 
مالیات دامنارک

- دو میلیون 
زمیباوه ای در 

معرض گرسنگی 
مطلق

- پاکستان بر رس 
کشمیر، سفیر 

هند را اخراج و 
روابطش را نیز 

معلق کرد
- مذاکره و توافق 

اولیه آمریکا و 
ترکیه بر رس شامل 

سوریه
- چهارده کشته 
در انفجار کابل
- حمله مجدد 

موشکی حوثی ها 
به پادگان عدن

- تیراندازی 
نیروهای 

قرقیزستان با 
محافظین رئیس 

جمهور سابق
- سه سال حبس 

و ۲ میلیارد تومان 
جریمه برای 

شهردار سابق کرج 
بخاطر تبانی

- دو سپاهی در 
ماکو کشته شدند
- جمعیت ایران 

۸۳ میلیون شد
- قطار تهران به 
آنکارا راه اندازی 

شد

- ترامپ برای رو 
نشدن مالیاتش 
کالیفرنیا را سو 

کرد
- جنجال بر رس 

رفتار برده وار 
پلیس آمریکا با 

متهم سیاه پوست
- صدور 

دستور توقیف 
دارایی های 

ونزوئال در آمریکا 
توسط ترامپ
- نقشه فرار 

شکست خورد؛ 
تبهکار برزیلی 

خودش را 
حلق آویز کرد

- تظاهرات بزرگ 
برزیل علیه رئیس  

جمهور راستگرا
- پلیس آثاری از ۲ 

نوجوان کانادایی 
متهم به قتل 

یافت
- اتهام کالهربداری 
به ۴ مسئول سابق 

فوتبال آملان در 
جام جهانی ۲۰۰۶

- بانک 
اچ اس بی سی متهم 

به پولشویی شد
- ارسائیل: به 

گروه اسکورت 
آمریکا در تنگه 

هرمز می پیوندیم
- پنج کشته در 

انفجار کابل
- معاون وزیر 

بهداشت ارسائیل 
متهم به کودک 

آزاری شد
- طالبان: جلوی 

انتخابات ریاست 
جمهوری را 

می گیریم
- چین: معرتضان 

هنگ کنگی با 
آتش بازی کنند 

نابود می شوند
- مرگ ۵۷ نفر بر 
اثر گرما در ژاپن

- دستگیری صدها 
معرتض تغییرات 

اقلیمی در اسرتالیا
- روحانی: جواب 

تلفن اوباما را 
منی دادم توافق 

امتی سخت 
می شد

- قوه قضاییه: 
صدور گواهینامه 
برای غیر مردان 

جایز نیست
- لیگ برتر قرعه  
کشی شد، آغاز: 

معلوم نیست
- ایران: این 

ماه ۱۴ اعدامی 
داشتیم، سازمان 

حقوق برش ایران: 
۳۸ اعدامی بود
- برای افراد با 

خالکوبی مشهود 
و نامتعارف 

گواهینامه صادر 
منی شود

- گفتگوی تلفنی 
مجدد روحانی با 

ماکرون
- نتایج کنکور 

امسال اعالن شد

- اجرای ۱۰٪ گمرکی 
روی  ۳۰۰ میلیون 
دالر کاالی چینی 

توسط ترامپ
- ترامپ: ایران و 
چین کاندیداهای 

دمکرات را که 
می بینند آب از 
دهان شان راه 

می افتد
- تایید بودجه آمریکا 

در سنا
- حمله مناظره 

کنندگان دموکرات 
آمریکا به اوباما

- فیسبوک صدها 
حساب جعلی 

عربستان را بست
- آمریکا 

معافیت های تحریم 
هسته ای ایران را 

متدید کرد
- زلزله ۶٫۸ ریشرتی 

در مرکز شیلی
- مرگ مروز هزاران 
ماهی در رودخانه 

اتاوا
- اعالن های جدید 

ترودو درباره محیط 
زیست در مناطق 

قطبی کانادا
- اجرای قانون جدید 

پرداخت کردیت 
کارت ها در کبک
- روسیه: آمریکا 
دنبال بهانه برای 

جنگ در خلیج فارس 
است

- اروپا: کار با ظریف 
را ادامه خواهیم داد

- هلند ممنوعیت 
پوشیدن برقع را 

اجرایی کرد
- ماه جوالی امسال 
گرمرتین ماه تاریخ 

جهان بود
- دیدار کوشرن با 
السیسی درباره 

طرح صلح ارسائیل و 
فلسطین

- مرگ ۴ انقالبی در 
آتش ارتش سودان

- کشف سومین مورد 
ابوال در کنگو

- رئیس جمهور 
سومالی ملیت 

آمریکایی اش را پس 
داد

- زنان عربستانی 
برای مسافرت مجبور 
به همراه داشنت مرد 

نیستند
- موافقت ارتش 

سوریه با آتش بس 
مرشوط در ادلب
- سومین آزمایش 

موشکی کره شاملی
- دو حمله حوثی ها 

به نیروهای عدن ۳۰ 
کشته گرفت

- سقوط ارزش دالر 
اسرتالیا

- روحانی: در برجام 
می مانیم تا سالح 
بخریم و بفروشیم

- معاون قوه قضاییه: 
تحصیل فرزندان 

مسئوالن در خارج از 
کشور ممنوع شود
- ایران در سوریه 

چند کارخانه 
می سازد
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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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https://www.theautismdad.com
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A
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York Mi l l s Road Nor th York

Dog Training
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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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