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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
۲۹  آگوست

جمعه
۳۰  آگوست

شنبه
۳۱  آگوست

یک شنبه
۱  سپتامرب

دوشنبه
۲  سپتامرب

سه شنبه
۳  سپتامرب

چهار شنبه
۴  سپتامرب

پنج شنبه
۲۲  آگوست

جمعه
۲۳  آگوست

شنبه
۲۴  آگوست

یک شنبه
۲۵  آگوست

دوشنبه
۲۶  آگوست

سه شنبه
۲۷  آگوست

چهار شنبه
۲۸  آگوست

پنج شنبه
۲۲  آگوست

جمعه
۲۳  آگوست

شنبه
۲۴  آگوست

یک شنبه
۲۵  آگوست

دوشنبه
۲۶  آگوست

سه شنبه
۲۷  آگوست

چهار شنبه
۲۸  آگوست

برف
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- شش مجروح بر 
اثر رعدوبرق در 
مسابقات جهانی 

گلف
- ترودو با آبه، 

جانسون، ماکرون 
دیدار کرد

- فرانسه راهکار 
نجات از برجام را 

به ترامپ داد
- تظاهرات هزاران 
نفری در مخالفت 
با نشست گروه۷ 

در فرانسه
- روسیه ۲ موشک 
بالستیک آزمایش 

کرد
- اروپا: 

گمرکی های ترامپ 
برای کل دنیا 
خطرناک است

- اعتصاب خلبانان 
هواپیامیی انگلیس 
پروازهای ۵ روز را 

مختل یا لغو کرد
- انگلیس یک 
کشتی جنگی 

به خلیج فارس 
می فرستد

- شاهزاده 
انگلیس: از مسائل 
سکس اپشتین خرب 

نداشتم
- برگزاری دومین 

جلسه دادگاه 
البشیر در سودان

- چین: اشتباه 
گمرکی گذاشنت 
آمریکا را تالفی 

می کنیم
- احزاب مخالف 

دولت هند به 
کشمیر رفتند، 

راهول گاندی راه 
داده نشد

- حمله انتحاری 
به کاروان ناتو ۷ 

کشته، ۴ زخمی و 
۲ تانک نابود شده 

بجا گذاشت
- کره شاملی ۲ 

موشک دیگر 
آزمایش کرد

- ارسائیل: نزدیک 
دمشق را برای 

دفاع از خودمان 
زدیم

- پرتاب گاز اشک 
آور پلیس هنگ 

کنگ به تظاهرات 
کنندگان

- ایران بنیاد دفاع 
از دموکراسی 

آمریکا را تحریم 
کرد

- پنج سال زندان 
برای فعال رشکت 

واحد
- ده سال زندان 

برای مرضیه امیری 
روزنامه نگار، ۱۱ 

سال برای کیومرث 
مرزبان نویسنده 
برنامه ماهواره ای
- دیشب اینرتنت 

ایران ۱ ساعت 
مختل شده بود

- گریس ۱ به سوی 
مرسین ترکیه رفت

- ترامپ گمرکی 
۵۵۰ میلیارد دالر 
علیه چین را ٪۵ 

افزایش داد
- ترامپ: 

کارخانجات 
آمریکایی از چین 

خارج شوند
- آمریکا: عامل 
حمله به عراق 

ارسائیل بود، عراق 
اعرتاض کرد

- روانشناس 
خروج اپشتین 

از سلول ویژه را 
توصیه کرده بود

- ارتش برزیل 
برای مهار 

آتش سوزی جنگل 
اعزام شد

- کانادا با 
بازگشت روسیه 

به جی ۸ مخالفت 
کرد 

- ترودو برای 
جی۷ به فرانسه 

رفت
- رای مثبت 

سهامداران ترنزت 
به فروش رشکت 

به ایرکانادا
- انگلیس: از 

برجام حامیت 
می کنیم

- لهستان به 
ائتالف آمریکا 
در تنگه هرمز 

منی پیوندد
- ده ها ایرانی در 
راه پناهندگی به 
انگلیس دستگیر 

شدند
- روسیه: به 

آزمایش موشکی 
آمریکا پاسخ 

می دهیم
- تونس تنها 

نامزد ریاست 
جمهوریش را 

دستگیر کرد
- چین روی ۷۵ 

میلیارد دالر کاالی 
آمریکایی ٪۵ 

گمرکی گذاشت
- انفجار ۳ 
ارسائیلی را 
مجروح کرد

- کره شاملی: 
پمپئو زهر، 

گستاخ و عاری از 
عقالنیت است

- زنجیر انسانی 
تظاهرات کنندگان 

علیه حکومت 
هنگ کنگ

- سعید ملک پور: 
هیچکس از 

خروجم از ایران 
خرب نداشت

-ظریف پس از 
مذاکره با مکرون 

در فرانسه: 
سازنده بود

- ارتش ایران برای 
مهار آتش سوزی 
به ارسباران رفت
- ایران: بخشی 

از موشک هایامن 
رسی هستند

- ترامپ: با ژاپن 
به یک توافق 

بسیار بزرگ تجاری 
رسیدیم

- ترامپ: جی۷ 
به جنگ تجاری 

آمریکا احرتام 
می گذارد

- دیدار ترودو با 
ترامپ در جی۷

- بیلبورد ضد 
مهاجرتی برنیه 

پایین آورده 
می شود

- ونکوور 
بیخامنان های 

پارک ها را اخراج 
می کند

- جی ۷ از طریق 
مکرون به ایران 

پیام می دهد
- هفت کشته در 

برخورد هواپیام 
و هلیکوپرت در 

اسپانیا
- ادامه تظاهرات 
در فرانسه علیه 

جی۷
- جانسون: در 

برگزیت بی توافق 
۴۰ میلیارد پول به 

اروپا منی دهیم
- دو کشته در دو 
انفجار متوالی در 

پایتخت سومالی
- حمله ارسائیل 

به جنوب بیروت؛ 
حزب الله ۲ پهباد 

ارسائیل را زد: 
انتقام می گیریم

- حوثی ها با 
پهباد ۲ فرودگاه 
عربستان را زدند

- پلیس هنگ 
کنگ برای متفرق 
کردن تظاهرات از 
آبپاش و تیرهوایی 

استفاده کرد
- تظاهرات ۲۰۰ 

هزار روهینگیا 
در بنگالدش برای 

بزرگداشت روز 
نسل کشی

- فوران آتشفشان 
در رشق ژاپن

- اسرتالیا 
وب سایت ها 

افراطی را می بندد
- ظریف به 

فرانسه رفت، با 
مکرون درباره 

برجام دیدار کرد و 
برگشت

- فرزند یک شهید 
خودسوزی کرد

- پگاه آهنگرانی 
ممنوع الخروج شد
- محسن هاشمی 
باز رئیس شورای 

شهر تهران شد
- نشست جی۷ 

باعث سقوط دالر 
در تهران شد

- داریوش 
اسدزاده، بازیگر، 

درگذشت
- نفتکش گریس 
۱ به سوی کانال 

سوئز رفت

- ترامپ: باید 
طوفان را قیل از 

شکل گیری با مبب 
اتم نابود کرد 

- ترامپ کمک 
بهداشتی به 

فرزندان مهاجر را 
ممنوع کرد

- جریمه ۵۷۲ 
میلیون دالری 

جانسون اند 
جانسون برای 

مسکن های 
اعتیادآور

- طعنه زنی رئیس 
جمهور برزیل به 
مکرون و انتقاد 

مکرون
- پلیس سابق 

تورنتو رئیس پلیس 
اتاوا شد

- مکرون: رشایط 
برای دیدار 

روحانی و ترامپ 
آماده شده

- جی۷ به برزیل 
۲۲ میلیون دالر 
برای آتش سوزی 

آمازون کمک 
می کند

- اردوغان: ارتش 
ترکیه به زودی 

وارد شامل سوریه 
می شود

- برگزاری کارناوال 
ناتینگ هیل در 

لندن
- طالبان ۱۰ رسباز 

و غیرنظامی را 
آزاد کرد

- میشل عون: 
حمله ارسائیل به 

لبنان اعالن جنگ 
است

- عربستان ۲ 
پهباد حوثی ها را 
زد، حوثی ها ۱۰ 

موشک به فرودگاه 
جیزان عربستان

- پایتخت اندونزی 
از جاکارتا به 
جزیره بورنئو 
منتقل می شود
- عراق: حمله 
ارسائیل اعالن 

جنگ بود
- مک دونالد در 

هند بخاطر فروش 
گوشت حالل 

بایکوت می شود
- ایران: نفکتش 
گریس۱ را با بار 

فروختیم
- روحانی: بخاطر 
مردم با هر کسی 

دیدار می کنم
- معرفی وزرای 

آموزش وپرورش و 
میراث فرهنگی به 

مجلس
- آزادی قطب 

دراویش گنابادی 
پس از حرص 

خانگی
- ظریف در چین: 
معرفی برنامه ۲۵ 

ساله همکاری 
ایران و چین

- دالر سقوط کرد

- آمریکا چند 
شهروند و رشکت 

ایران را تحریم 
کرد

- کریسنت گلیربند 
از نامزدی ریاست 

جمهوری آمریکا 
کنار کشید

- طوفان دوریان 
به جزایر ویرجین 

آمریکا زد، 
پورتوریکو و 
آمریکا بعدی 

هستند
- حمله مسلحانه 

به یک بار ۲۶ 
کشته در مکزیک 

گرفت
- گرتا، فعال 

نوجوان سوئدی 
محیط زیست با 
قایق به نیویورک 

رسید
- انتاریو مخالفت 

با مالیات کربن 
را به دادگاه عالی 

برد 
- ملکه انگلیس 
با تعلیق پارملان 

موافقت کرد
- اتحاد چپ ها و 

پوپولیست های 
ایتالیا در تشکیل 

دولت: کونته 
نخست وزیر ماند
- دادگاه بلژیک 

ممنوعیت 
پوشیدن رورسی 
در مدرسه را رد 

کرد
- کشف جمجمه 

اجدادی انسان در 
اتیوپی

- ارتش لبنان به 
سه پهباد ارسائیل 

شلیک کرد
- آغاز محاکمه 

نخست وزیر 
سابق مالزی به 

اتهام غارت اموال 
دولتی

- کشف میلیون ها 
دالر شمش طالی 
جعلی چینی در 

جهان
- چهارده کشته 

درگیری های 
افغانستان

- جدایی طلبان 
یمنی از عدن 

بیرون رانده شدند
- سیل ژاپن باعث 

تخلیه ۸۰۰ هزار 
نفر شد

- آزادی محمد 
علی نجفی با 

وثیقه
- قاتل امام جمعه 

کازرون در مالء 
عام اعدام شد

- سفیر ایران در 
بلژیک در اعرتاض 

به تحریم ها به 
اروپا نامه نوشت

- شکایت ۱۹ 
ایالت از ترامپ 

به دلیل بازداشت 
نامحدود مهاجران

- دادستان 
عمومی آمریکا 
هتل ترامپ را 
برای جشنش 

۳۰۰۰۰ دالر رزرو 
کرد 

- برزیل کمک ۲۲ 
میلیونی جی۷ را 
ابتدا رد و سپس 

قبول کرد
- حامیت ترامپ 
از نخست وزیری 

کونته در ایتالیا
- اکوادور مرزش 

با ونزوئال را بست
- در غرب انتاریو 

سیل آمد
- وقوع گردباد در 
کمپیلوس اسپانیا 

و سیل شدید 
و ناگهانی در 

مادرید
- توافق احزاب 

مخالف انگلیس 
در جلوگیری از 
برگزیت بدون 

توافق و خروج 
رشکت ها به سوی 

هلند
- منت توافقنامه 
آمریکا  و گروه 

طالبان نهایی شد
- عقب نشینی 

کُردهای سوریه 
از مرز شامل با 

ترکیه
- ارسائیل به 
لبنان، عراق، 

قاسم سلیامنی 
هشدار داد

- عربستان در 
کابل مدرسه و 
جاده می سازد

- وضعیت 
اضطراری در غزه 

در انفجار و کشته 
شدن ۲ پلیس

- افتتاح فروشگاه 
کاستکو در چین با 

هجوم خریداران 
مواجه شد
- پاکستان 

آسامنش را روی 
هند می بندد

- چین نویسنده 
اسرتالیایی دستگیر 

شده را جاسوس 
خواند

- روحانی مالقات 
با ترامپ را رد 

کرد: گفتگو بعد 
از بازگشت به 

برجام
- صبا افشار 

مخالف حجاب 
اجباری ۲۴ سال 
زندانی می شود

- استعفای 
رئیس هیات 

مدیره استقالل؛ 
انصاریفرد 
مدیرعامل 

پرسپولیس شد
- دیدار ظریف با 
وزیر خارجه ژاپن

- ترامپ شهروندی 
به دلیل تولد در 

خاک آمریکا را لغو 
می کند 

- پمپئو: ما با دامنارک 
مشکل نداریم با 
نخست وزیرش 

مشکل داریم
- چین و روسیه، 

آمریکا را برای 
آزمایش موشکی اش 

به شورای امنیت 
می برند

- رئیس جمهور 
برزیل: سوخنت 

جنگل های برزیل به 
دنیا مربوط نیست

- پومپئو در کانادا: 
بازداشت منگ ربطی 

به جنگ تجاری 
آمریکا و چین ندارد
- فریلند برای فشار 
به ونزوئال به کوبا 

می رود
- اروپا واردات برخی 

کاالهای کانادایی را 
معلق می کند

- پوتین و روحانی 
به دیدار اردوغان در 

آنکارا می روند
- فرانسه با تغییرات 

اساسی توافق 
برگزیت مخالف 

است
- رایزنی در ایتالیا 

برای تشکیل دولت 
جدید بدون برگزاری 

انتخابات
- یونان: کشتی 

ایرانی به سوی ما 
منی آید

- ماکرون: منتظر 
معامله قرن ترامپ 

نیستیم
- درگیری در خاندان 

سعودی باال گرفت
- آغاز نهمین دوره 
مذاکرات طالبان و 

آمریکا
- حوثی ها بازهم با 
۲ پهباد یک پادگان 

عربستان را زدند
- سوریه شورشیان را 
در شامل محارصه و 
راهی را برای خروج 

مردم باز کرد
- تالش بنگالدش 
برای برگرداندن 
روهینگیاها به 

میامنار و مقاومت 
آنها

- ظریف از نروژ به 
فرانسه رفت

- لیگ برتر فوتبال 
آغاز شد

- رومنایی روحانی 
از ضدهوایی جدید 

موشکی ایران
- دانشگاه تهران 

ظریف را استخدام 
می کند

- مجلس ایران 
بازداشت ۲ مناینده 

در ارتباط با سایپا را 
تأیید کرد

- نُه مدیر غله 
گنبدکاووس برای 

قاطی کردن خاک با 
دانه دستگیر شدند
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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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Agoraphobia
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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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