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 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- جسد رسمایه دار 
نیویورکی، جفری 

ایپستین، در زندان 
متهم به تجاوز 

به دخرتان جوان، 
پیدا شد

- دریای یخی 
آالسکا کامال آب 

شد
- بیانکا آندرسکو، 
تنیسور کانادایی 
به فینال راجرز 

کاپ رسید
- افزایش شدید 

پناهندگان به 
کانادا از مرز 

آمریکا
- هجده مناینده 

لیربال در انتخابات 
آینده رشکت 

منی کنند
- یک مجروح در 
حمله تروریستی 

به مسجدی در 
نروژ

- تظاهرات بزرگ 
ضد پوتین در 

مسکو
- حداقل ۶۲ کشته 

در انفجار تانکر 
سوخت در تانزانیا

- مرگ ۳ کارمند 
سازمان ملل در 

انفجار لیبی
- حفرت: به پیشنهاد 

سازمان ملل برای 
آتش بس پاسخ 
مثبت می دهیم
- جدایی طلبان 
جنوب یمن، با 
شکست دادن 

ائتالف عربستان 
عدن را گرفتند

- آزمایش ۲ 
موشک توسط 
کره شاملی و 

عذرخواهی رهرب 
آن

- حداقل ۱۳ کشته 
و فرار ۱ میلیون 

نفر بر اثر طوفان 
در چین

- ارسائیل ۴ 
فلسطینی را در 
تظاهرات غزه 

کشت
- سیل هند ۹۵ 

کشته گرفت
- حمله پلیس 
هنگ کنگ با 

گاز اشک آور به 
تظاهرات کنندگان
- مرگ ۴۱ نفر در 
رانش زمین میامنار

- دو کشته در 
درگیری فرودگاه 

نظامی محمودآباد
- اولین معرفی 
شیرهای ایرانی 
به یکدیگر در 
باغ وحش تهران

- مدیرعامل سایپا 
ممنوع الخروج شد
- والیبال ایران ۳ 

مکزیک ۰
- اعرتاف نگار 
قدس کنی در 
دادگاه آمریکا

- نامه ۱۴ فعال 
زن برای استعفای 

خامنه ای

- اعرتاف 
تروریست الپاسو 

به هدف گیری 
مکزیکی ها

- حکم مصادره 
آسامنخراش بنیاد 

علوی در نیویورک 
لغو شد

- آمریکا: آملان 
تسلیحات نخرد 
رسبازامنان را به 
لهستان می بریم
- هشدار خطر 

تیراندازی به 
مسافران آمریکا

- مجاز شدن 
کشنت سگ ولگرد 
و روباه با سم در 

آمریکا
- نرخ بیکاری در 

کانادا به ٪۵/۷ 
رسید

- دستگیری چند 
تورنتویی در 

ایتالیا همراه مافیا
- برق انگلستان 

هم رفت
- فرانسه به 

ترامپ: برای صلح 
و امنیت با ایران 

نیاز به اجازه 
آمریکا نداریم

- سقوط اقتصاد 
انگلیس

- انرصاف سفیر 
پیشین آملان در 
ایران از ریاست 

اینستکس
- تظاهرات بزرگ 

فعاالن محیط 
زیست در آملان و 

سوئیس
- خروج حزب 

موتلفه ایتالیا و 
احتامل برگزاری 

انتخابات
- مرگ ۳۰۰۰ 

هلندی در رابطه 
با گرمای زیاد

- انفجار نیروگاه 
آزمایشی هسته ای 

روسیه جان ۵ 
دانشمند را گرفت

- تحصن 
تظاهرات کنندگان 

هنگ کنگ در 
فرودگاه

- برادر رهرب 
حوثی ها در یمن 

ترور شد
- سقوط یک 

پهپاد آمریکا در 
عراق

- هشت کشته در 
درگیرهای تخار 

افغانستان
- کره شاملی ۲ 
راکت دیگر به 
دریا شلیک کرد
- آغاز حج با ۲ 
میلیون مسلامن

- کشف ۲ میلیون 
دالر کوکائین در 
سواحل نیوزیلند
- والیبال ایران 

کوبا را شکست 
داد

- ایران: مقابله با 
حضور ارسائیل در 

خلیج فارس حق 
ایران است

- لغو اکران فیلم 
"شکار" پس از 
توئیت انتقادی 

ترامپ
- اف بی آی درباره 

مرگ ایپستین 
تحقیق می کند، 

کالبدشکافی متام 
شد

- آغاز انتخابات 
آرژانتین

- آغاز دور آخر 
انتخابات گوامتاال
- رئیس جمهور 

برزیل: نیازی 
به کمک آملان 

برای محافظت از 
آمازون نداریم

- بیانکا آندرسکو، 
تنیسور کانادایی 

قهرمان راجرز 
کاپ زنان شد

- نادال قهرمان 
راجرز کاپ مردان 

شد
- پایان کالبد 

شکافی دو 
نوجوان مظنون به 

قتل کانادا
- پلیس نروژ: 

حمله به مسجد 
حرکتی تروریستی 

بود
- روسیه گوگل 

را به دخالت در 
امور داخلی اش 

متهم کرد
- اتریش: برگزیت 

بدون توافق 
انگلیس را بازنده 

می کند
- تظاهرات در 

رومانی برای 
استعفای دولت

- کشف ۲ آرامگاه 
در جنوب یونان

- پوتین به کریمه 
رفت، اوکراین 

اعرتاض کرد
- سقوط قطعات 

هواپیامی 
مسافربری نروژ 
دردرس ساز شد

- آغاز آتش سوزی 
در جزایر قناری
- یمن: امارات 

کودتا کرده؛ 
عربستان: به 
جدایی طلبان 

یمنی مورد 
حامیت امارات 

حمله کردیم
-  ارتش سوریه 

مناطق بیشرتی را 
در شامل ترصف 

کرد
- کره شاملی باز 
موشک آزمایش 

کرد
- ارسائیل ۱۴ 
فلسطینی را 

در بیت املقدس 
مجروح کرد

- کاهش ارزش 
دالر در مقابل 

ریال
- شکست والیبال 

ایران از روسیه
- آرامگاه یعقوب 

لیث صفاری 
تخریب شد

- ترامپ حامیت از 
گونه های در حال 
انقراض را به نفع 
عوامل اقتصادی 
کاهش می دهد

- اقامت و 
شهروندی آمریکا 

وابسته به 
استفاده نکردن از 
کمک های دولتی 

شد
- بولتون: آمریکا 
از خروج انگلیس 

از اروپا بدون 
توافق حامیت 

می کند
- آلخاندرو 

خیاماتی، رئیس 
سابق زندان ها، 

رئیس جمهور 
گوامتاال شد

- آغاز دوره بارش 
شهاب سنگ در 
کانادا از امشب

- مرگ صدها گاو 
در آتش سوزی 

مانی توبا
- کالبدشکافی: دو 

نوجوان کانادایی 
متهم به قتل 

خودکشی کرده اند
- انتخابات مانی 
 توبا ۱۰ سپتامرب 

برگزار می شود
- انگلیس: موضع 

ما نسبت به برجام 
تغییری نکرده

- انگلیس یک ناو 
به ائتالف آمریکا 

در خلیج فارس 
فرستاد

- مرگ موسیقیدان 
بزرگ ساحل عاج 

در تصادف
- معرتضان کلیه 

پروازهای فرودگاه 
هنگ کنگ را لغو 

کردند
- پایان گفتگوهای 

صلح آمریکا با 
طالبان بدون اعالن 

توافق
- یک کشته و ۲۹ 
زخمی در انفجار 

انبار مهامت بغداد
- عراق مشارکت 

ارسائیل در ائتالف 
آمریکا در خلیج 

فارس را رد کرد
- اسرتالیا در ۲۰ 

سال ۳ میلیارد 
دالر رصف 

نیروهای نظامی 
ویژه می کند

- کاهش ٪۴۸ 
صادرات آملان به 

ایران
- ظریف به قطر 

رفت
- فرار ساالر 

آقاخانی متهم 
پرونده بانک 

مرکزی از ایران
- ظریف: آمریکا 

خلیج فارس را 
انبار باروت کرده

- حذف ذوب آهن 
از لیگ قهرمانان 

فوتبال آسیا
- آرامگاه یعقوب 

لیث تخریب نشده

- سقوط شدید 
بازار بورس آمریکا
- ترامپ: چین به 

مرز هنگ کنگ 
ارتش فرستاده

- جنجال بر رس 
تحریف جمله 
مهاجران روی 
بدنه مجسمه 

آزادی نیویورک
- کشف مایکرو 

پالستیک در 
یخ های قطبی

- گزارش کمیته 
اخالق: ترودو 

با اس ان سی 
هامهنگ بوده

- رشد اقتصادی 
آملان منفی شد

- سقوط مجدد 
ارزش پوند

- گسرتش آتش 
سوزی در جزیره 

اویای یونان
- دادگاه سوئد 
راکی، خواننده 

آمریکایی را 
مقرص شناخت

- کشف یک تُن 
کوکائین در شامل 

فرانسه
- مرکل: شاید 

تشکیل ناوگان 
اروپا در تنگه 

هرمز بررسی شود
- یک زن داور 

سوپرجام فوتبال 
اروپا شد

- فرودگاه هنگ 
کنگ بازگشایی 

شد
- محارصه خان 
شیخون سوریه 

توسط ارتش؛ 
مخالفان یک 

جنگنده را زدند
- عمران خان به 
کشمیر پاکستان 

رفت
- فرار ۳۰۰ هزار 

ژاپنی پیش از 
ورود طوفان 

کوروسا
- موج دوباره 

رسمای سخت در 
راه اسرتالیا

- خانواده میرتا 
استاد، قصاص 

محمدعلی نجفی 
را بخشیدند

- فرمان خامنه ای 
به پاکسازی قوه 

قضائیه
- رئیس سابق 

سازمان خصوصی 
سازی بازداشت 

شد
- روحانی: اروپا 

کاری نکند مرحله 
سوم کاهش 

برجام را آغاز 
می کنیم

- درگذشت 
غالمعلی بسکی، 

پدر طبیعت ایران 
در ۸۸ سالگی

- عقب نشینی 
ترامپ از گذاشنت 
گمرکی روی چین

- ترامپ: شاید از 
سازمان تجارت 

جهانی خارج 
شویم

- پلیس آمریکا به 
جزیره خصوصی 

ایپستین رفت
- سیارکی بزرگ تر 

از اهرام مرص 
به زمین نزدیک 

می شود
- سقوط ٪۱۵ 

ارزش پول 
آرژانتین در ۱ روز
- توافق ترودو و 
توری در محدود 
کردن اسلحه در 

تورنتو
- رضر ۲۰ میلیون 

دالری ایندگوی 
کانادا در ۴ ماه

- روسیه مناطق 
نزدیک انفجار 

موشکی را تخلیه 
کرد

- اوکراین به 
روس های تحت 
تعقیب تابعیت 

می دهد
- رسگردانی ۵۰۷ 

مهاجر در دو 
کشتی نجات در 

مدیرتانه
- دومینگو، 

اسطورۀ اپرای 
اسپانیا به آزار 

جنسی متهم شد
- رانندگان کامیون 

بنزین پرتغال 
اعتصاب کردن

- پروازهای هنگ 
کنگ برای روز 

دوم لغو شد
- قرقیزستان، 
رئیس جمهور 

سابقش را متهم 
به کودتا کرد

- مرگ ۵ عضو 
یک خانواده در 

انفجار مین وردک 
افغانستان

- تلفات در چین، 
هند، پاکستان 

و میامنار بعلت 
بارش های موسمی

- افغانستان ۳۵ 
زندانی طالبان را 
برای صلح و ختم 

جنگ آزاد کرد
- مهاجم چاقو به 
 دست در سیدنی 
با صندلی و سبد 

مهار شد
- بهروز بوچانی 

برنده جایزه  
بهرتین بیوگرافی 
سال اسرتالیا شد
- دستیار بابک 

زنجانی دستگیر 
شد

- مالقات خامنه ای 
با منایندگان 

حوثی ها در تهران
- سیگنال دو 
تغییر مقصد 

نفتکش توقیف 
شده ایران توسط 

انگلیس

- ترامپ به ماکرون: 
کسی حق صحبت 
با ایران از جانب 

آمریکا را ندارد
- چهل هزار مهاجر 

لب مرز با آمریکا در 
مکزیک منتظرند

- برادکام، سایمنتک 
را با ۱۰ بیلیون دالر 

می خرد
- اوبر ۵ بیلیون دالر 

از درآمدش را از 
دست داد

- کشف ۱۹ جنازه 
آویزان شده در 

مکزیک
- کشف محموله 

بزرگ قاچاق دارو در 
تورنتو

- سفیر کانادا در 
آمریکا استعفا کرد
- اعالن وضعیت 

اضطراری کشاورزی 
در آلربتا

- یونان قانون منع 
ورود نظامیان به 

دانشگاه را لغو کرد
- اوجاالن: کُردها نیاز 

به کشور مستقلی 
ندارند

- احتامل برگزاری 
انتخابات رسارسی 

پس از برگزیت
- رصبستان به 

نخست وزیر سابق 
و فراری تایلند 

شهروندی اعطا کرد
- دستگیری ۵ جوان 
فرانسوی در اسپانیا 

به اتهام تجاوز 
گروهی

- استعفای رئیس 
مجلس لهستان 
بخاطر استفاده 

خصوصی از اموال 
دولتی

- دو کشته در انفجار 
پایگاه پرتاب موشک 

در روسیه
- زلزله ۵/۷ در ترکیه
- جنگ داخلی میان 

متحدان عربستان در 
یمن باال گرفت

- مرگ ۴۰ طالبان 
در درگیری میان 

خودشان
- ارتش سوریه 

مناطقی از شامل را 
پس گرفت

- بازداشت رئیس 
جمهور سابق 

قرقیزستان پس از 
درگیری ارتش با 

محافظان
- دفاع مودی از 

تعلیق خودمختاری 
کشمیر

- امام مسجد مکه: 
حج سیاسی نشود

- حمله پهبادی 
حوثی ها به فرودگاه 

عربستان
- پاکستان: مریم نواز 

دستگیر شد
- ایران: آمریکا عامل 

ناامنی در منطقه 
است

- سفیر چک بخاطر 
صدور ۴۰۰ ویزای 
شینگن به ایرانیان 

فراخوانده شد
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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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ICBA
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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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