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 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا
 رسعت و جهت باد

پنج شنبه
۲۲  سپتامرب

جمعه
۲۳  سپتامرب

شنبه
۲۴  سپتامرب

یک شنبه
۲۵  سپتامرب

دوشنبه
۲۶  سپتامرب

سه شنبه
۲۷  سپتامرب

چهار شنبه
۲۸  سپتامرب

پنج شنبه
۱۵  سپتامرب

جمعه
۱۶  سپتامرب

شنبه
۱۷  سپتامرب

یک شنبه
۱۸  سپتامرب

دوشنبه
۱۹  سپتامرب

سه شنبه
۲۰  سپتامرب

چهار شنبه
۲۱  سپتامرب

پنج شنبه
۱۵  سپتامرب

جمعه
۱۶  سپتامرب

شنبه
۱۷  سپتامرب

یک شنبه
۱۸  سپتامرب

دوشنبه
۱۹  سپتامرب

سه شنبه
۲۰  سپتامرب

چهار شنبه
۲۱  سپتامرب
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- درگیری راست ها 
با چپ ها در 

پورتلند آمریکا
- آمریکا به تایوان 

اف۱۶ می فروشد
- مادربزرگ رشیده 
طلیب: خدا ترامپ 

را خانه خراب کند
- استعفای وزیر 

خزانه داری 
آرژانتین در بحران

- شهردار اتاوا: من 
همجنسگرا هستم

- متاس تلفنی 
ترودو و 

ترامپ درباره 
کانادایی های 

بازداشتی در چین
- دستگیری 

قاچاقچی بزرگ 
آمریکایی ارسائیلی 

در اوکراین
- رئیس کمیسیون 

اروپا جراحی 
می شود

- برگزیت بدون 
توافق، انگلیس 

را با کمبود غذا، 
سوخت و دارو 

مواجه می کند
- ایتالیا فقط به 

فرزندان پناهندگان 
اجازه ورود داد

- توافق انقالبیون 
و ارتش سودان در 

تقسیم قدرت
- شش کشته در 
انفجار انتحاری 
مراسم عروسی 

کابل
- حمله پهپادی 

حوثی ها به میدان 
نفتی شیبه در 

عربستان
- نشست حوثی ها 
در تهران با سفرای 

اروپایی
- سوخنت ۱۵ هزار 

کلبه زاغه نشین 
در آتش سوزی 

پایتخت بنگالدش
- معلامن هنگ 

کنگ به تظاهرات 
کنندگان پیوستند

- هند فعالین 
سیاسی کشمیر را 

دستگیر کرد
- اسرتالیا الیحه 
تاسیس نیروگاه 
هسته ای را به 
مجلس می برد

- گزارش سازمان 
ملل: کاهش 

چشمگیر اعدام و 
محدویت بیشرت 

آزادی بیان در 
ایران

- شکایت مهرانگیز 
کار از ایران بخاطر 

مرگ همرسش
- ظریف از کویت 

به اسکاندیناوی 
می رود

- خانواده میرتا 
استاد رضایت 
محرضی دادند
- با ارائه یک 

الیحه: شاید خوی، 
استان آذربایجان 

مرزی شود

- آمریکا: حکم 
بازداشت نفتکش 

ایرانی را صادر 
کردیم

- رشیده طلیب: 
با رشایط ظاملانه 

برای دیدن 
مادربزرگم به 

فلسطین منی روم
- پیرت فوندا 

درگذشت
- مرگ اپشتین 

خودکشی اعالن 
شد

- سناتور گراهام: 
اعتامد به طالبان 
بدتر از اعتامد به 

برجام است
- کامپیوترهای 
گمرکی ورودی 
به آمریکا برای 

ساعت ها از کار 
افتاد

- پلیس فدرال 
کانادا با ویلسون  

متاس گرفت
- کانادا به 

تولیدکنندگان 
لبنی مترضر از 

نفتا پول می دهد
- جلسه شورای 

امنیت درباره 
بحران کشمیر

- لهستان پیوسنت 
به ائتالف آمریکا 
در تنگه هرمز را 

بررسی می کند
- شیخ زکزاکی، 

شیعه نیجریه، در 
اعرتاض به بدی 
معالجه، هند را 

ترک کرد
- چند ملوان 

چینی و اکراینی 
در کامرون 

گروگان گرفته 
شدند

- مرگ برادر رهرب 
طالبان در انفجار 

کویته پاکستان
- طوفان ژاپن ۱ 

کشته گرفت
- نرصالله: جنگ 

با ایران، جنگ 
با همه محور 
مقاومت است

- ارسائیل شامل 
غزه را مبباران کرد

- گریس۱ ایران 
با تغییر نام و 

پرچم، بدون تعهد 
و با تعویق به راه 

می افتد
- دخرتانی که 

به شکل پرس به 
استادیوم رفته 

بودند، دستگیر 
شدند

- یک سال حبس 
برای زیباکالم 

برای یک پُست 
اینستاگرامی

- والیبال جوانان 
ایران صدرنشین 

رنکینگ جهان شد
- ظریف به 

کویت می رود
- شهردار خرمشهر 
برای سوءاستفاده 
مالی دستگیر شد

- ترامپ: ٪۱۰۰ 
گمرکی روی رشاب 

فرانسه می گذارم
- درز مذاکرات 

مخفیانه آمریکا با 
ونزوئال

- ترامپ: پنس 
معاونم در 

انتخابات آینده 
خواهد بود

- سه کشته در 
درگیری هوادان 

فوتبال در 
هندوراس

- هشدار چین 
به کانادا برای 

دخالت در هنگ 
کنگ

- ماگزیم برنیه: 
منهم باید به 
مناظره کانادا 

دعوت شوم
- تظاهرات در 

تورنتو در حامیت 
از کشمیر

- نخست وزیر 
انگلیس دنبال 
مذاکره مجدد 

برگزیت با اروپا
- اعضای شورای 
حکومتی سودان 

انتخاب شدند
- زیمباوه 

تظاهرات را 
ممنوع کرد

- بیش از ۳۳۰ 
پناهجو از ساحل 
لیبی نجات داده 

شدند
- ارسائیل سه 

فلسطینی را در 
غزه کشت

- تظاهرات بزرگ 
هنگ کنگی ها

- ارتش سوریه 
وارد شهر خان 
شیخون شدند

- یازده کشته در 
انفجار مین در 

بلخ
- درگیری 

یمنی های طرفدار 
عربستان با 

امارات
- کشته های 

انفجار عروسی 
افغانستان به ۶۳ 

نفر رسید
- نفتکش ایرانی 

جبل الطارق را 
ترک کرد

- درگیری لفظی 
صادق الریجانی با 

محمد یزدی
- مرگ ۷ توله 

برب در باغ 
وحش مشهد 
و درخواست 

تعطیلی آن
- شناسایی بیش 
از ۱۰۰۰ سایت 

قامر در ایران 
توسط پلیس

- ایران رکورد 
صادرات برقش را 

شکست
- یک مستند 

مناینده ایران در 
اسکار شد: در 

جستجوی فریده

- ترامپ: ایرانی ها 
دلشان می خواهد 

مذاکره کنند اما 
مغرور هستند 

- بعلت مرگ 
اپشتین رئیس 

زندان های آمریکا 
اخراج شد

- از وصیتنامه 
اپشتین رومنایی 

شد
- اخطار سقوط 
اقتصادی آمریکا 
و رد آن توسط 

ترامپ
- آمریکا آزمایش 
موشکی انجام داد

- اخراج پلیس 
نیویورکی قاتل یک 

سیاهپوست
- کمک ۱/۲ 

تریلیونی ترودو به 
حمل ونقل کبک

- تظاهرات 
شهرهای کردنشین 
علیه دولت ترکیه 

بر رس اخراج 
شهرداران ۳ شهر

- متلک گویی 
ماکرون و پوتین 

به یکدیگر
- انفجار مبب در 

مرز دو ایرلند
- سوخنت هکتارها 

جنگل در جزایر 
قناری اسپانیا

- دزدان 
بارسلونایی سفیر 

افغانستان در 
اسپانیا را کتک 

زدند
- عمرالبشیر متهم 

به دریافت ۹۰ 
میلیون دالر رشوه 

از عربستان شد
- اعتصاب ۶۰۰ 

زندانی در بحرین
- ده ها کشته 

در مببگذاری در 
جشن های صدمین 

سالگرد استقالل 
افغانستان

- سوریه: ترکیه به 
شورشیان اسلحه 

می دهد
- محمود عباس 

متام مشاورانش را 
اخراج کرد

- بحرین به ائتالف 
آمریکا در تنگه 
هرمز می پیوندد
- نفتکش ایرانی 

گریس ۱ به یونان 
می رود

- میرتا استاد با یک 
سالح دیگر غیر از 
سالح نجفی کشته 

شده است
- مدیرعامل ایران 

خودرو برکنار و در 
دفرتش بازداشت 

شد
- ظریف در 

فنالند: عالقه ای به 
مذاکره با آمریکا 

نداریم
- دولت: زنان 
می توانند در 

دیدارهای ملی به 
ورزشگاه بروند

- دو رسباز 
آمریکایی در 

افغانستان کشته 
شدند

- ترامپ سفرش 
به دامنارک را لغو 

کرد، دامنارک: 
دعوت پابرجاست

- یهودی ها و 
دامنارکی ها ترامپ 

را مسخره کردند
- کرسی بودجه 

سال آینده آمریکا 
به ۱ تریلیون دالر 

می رسد
- ادامه آتش 
سوزی بزرگ 

جنگل های برزیل
- سه کشته در 

تصادف بزرگ ۱۰ 
ماشینی آلربتا در 

کانادا
- لیربال ها رسیدگی 
اخالقی به پرونده 
اس ان سی را ملغی 

کردند
-پیشنهاد خرید 
خط لوله نفتی 

دولتی غرب کانادا 
به ۴ بیلیون دالر

- ترودو: برابر 
چین کوتاه 

منی آییم
- یونان: نفتکش 
ایرانی بزرگرت از 
امکانات بنادر 

ماست
- فرانسه: انگلیس 

بدون توافق 
از اروپا خارج 

می شود
- نظامیان و 

انقالبیون سودان 
دولت تشکیل 

دادند
- حوثی ها دو 

پهباد آمریکا را 
زدند

- عراق: 
انفجار مهامت 

حشد الشعبی کار 
آمریکاست

- ارشف غنی 
قرص امان الله را 

بازگشایی کرد
- ارسائیل غزه را 

مبباران کرد
- دستگیری وزیر 

سابقه دارایی هند 
به جرم فساد

- روحانی الیحه 
حذف چهار صفر 

از پول را به 
مجلس فرستاد

- پلیس: تصاویر 
سگ کُشی قدیمی 

است

- ترامپ: 
یهودیانی که به 
دموکرات ها رای 

دهند بی دین 
هستند

- ترامپ: شاید 
مالیات ها را 
کاهش دهم

- پومپئو: صادرات 
۲.۷ میلیون بشکه 

نفت ایران را 
گرفتیم

- لری کینگ از 
زن هفتمش طالق 

می گیرد
- تک تیرانداز 

گروگانگیر برزیلی 
را کُشت

- برق سائوپائولو 
برزیل برای 

ساعت ها رفت
- اعرتاض وکالی 

مدیر مالی هوآوی 
به نحوه بازداشت 

وی
- قهرمان قایقرانی 

کانادا دوپینگ 
کرده

- ایربی اندبی 
حساب خانه داران 

بزرگ کانادا را 
بست

- کانادا: به 
برگشت جان 

جهادی کمک 
منی کنیم

- نخست وزیر 
ایتالیا پس از 

حمله به وزیر 
کشور گفت 

استعفا می کند
- ترکیه گروهی از 
پناهندگان سوری 

را بازگرداند
- ایتالیا کشتی 

نجات پناهندگان 
را توقیف می کند

- شکایت 
پاکستان از هند 
به الهه بخاطر 

لغو خودمختاری 
کشمیر

- انفجار یک انبار 
مهامات در شامل 

بغداد
- ترصف ۲ 

پادگان توسط 
جدایی طلبان یمن
- زن نتانیاهو نان 
و منک اوکراین را 
به زمین پرت کرد

- تظاهرات و 
درگیری در پاپوآی 

اندونزی
- تایید حکم 

تجاوز به 
کودکان کاردینال 

اسرتالیایی
- اسرتالیا به 

ائتالف آمریکا 
در تنگه هرمز 

پیوست
- ظریف از سوئد 
به نروژ، سپس در 
فرانسه با ماکرون 

دیدار می کند
- ظریف: از 

طریق کویت به 
عربستان گفتیم 

مذاکره کنیم

- ارسائیل ورود ۲ 
مناینده مسلامن 
مجلس آمریکا را 

ممنوع کرد
- مردی که ۶ پلیس 

را در فیالدلفیا زخمی 
کرد، پس از ۷ ساعت 

نربد تسلیم شد
- درخواست ترامپ 
برای بررسی خرید 

گرینلند
- فدراسیون فوتبال 

آمریکا دستمزد 
مساوی برای زنان و 

مردان را رد کرد
- کالبدشکافی: 

چندین استخوان 
گردن اپشتین 
شکسته است

- ورود مک بوک اپل 
به هواپیام ممنوع 

شد
- محافظه کاران 

و نیودموکرات ها 
خواستار جلسه 

اضطراری اخالق علیه 
ترودو شدند

- انفجار در لندن 
انتاریو ۷ زخمی 

گرفت
- وزیر جنگ کانادا 

خواستار بررسی 
تبعیض نژادی در 

ارتش شد
- کوربین، رهرب 
مخالفان دولت 
انگلیس در پی 

تشکیل دولت موقت
- فرود اضطراری 

هواپیامی مسافربری 
روسی پس از برخورد 

با پرندگان
- انقالبیون سودان 

یک نفر را نامزد 
نخست وزیری کردند

- نخست وزیر 
هند خواستار کنرتل 

جمعیت شد
- هشت رسباز در 
تبادل آتش هند و 

پاکستان در کشمیر 
کشته شدند

- تظاهرات هزاران 
یمنی در عدن برای 

جدایی
- کره شاملی ۲ راکت 
دیگر به دریا شلیک 
کرد، پیشنهاد مذاکره 
کره جنوبی را رد کرد
- چین به تظاهرات 

کنندگان هنگ کنگی 
هشدار داد

- تروریست 
نیوزیلندی از داخل 
زندان نفرت پراکنی 

کرده
- انگلیس نفتکش 
ایرانی را آزاد کرد، 

آمریکا موفق به 
متدید توقیف آن 

نشد
- ظریف به اروپا 

می رود
- خامنه ای بازنگری 
قانون اساسی را تا 

مجلس بعدی به 
تعویق انداخت
- دو کشته در 

سقوط هواپیام در 
ایوانکی ایران
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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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ICBA
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York Mi l l s Road Nor th 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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