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  X  دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- ترامپ: منت 
مکامله دوم با 

رئیس جمهوری 
اوکراین را منترش 

می کنم
- جمهوریخواهان 
خواستار شهادت 

پرس بایدن و افشا 
کننده ترامپ در 

مجلس شدند
- حل وفصل 

اختالف آمازون و 
وودی آلن

- رئیس جمهور 
کنونی برزیل لوال 

را تبهکار نامید
- تعدادی از پلیس 
به مخالفان بولیوی 

پیوستند
- جیسون کنی: 

اتاوا به استان های 
کانادا اختیارات 

بیشرتی دهد
- حداقل ۱۷۵ 

تصادف ماشین 
بعلت برف 

در یکروز در 
ادمونتون کانادا

- تظاهرات 
صدها نفری علیه 

سیاست های 
پزشکی دولت 

انتاریو
- قطع و وصل 
اینرتنت، تلفن 

همراه و تلویزیون 
بل در تورنتو

- افت غیرمنتظره 
اشتغال کار کانادا
- دولت انتاریو: 
اعتصاب معلامن 
غیرقانونی است

- آغاز عقب نشینی 
ارتش و 

جدایی طلبان از 
رشق اوکراین

- مرگ ۴ تظاهرات 
کننده دیگر در 

عراق
- دیوان عالی هند: 
هندوها می توانند 
جای مسجد بابری 

معبد بسازند
- قطر به امارات: 
به کشور خودتان 

برسید
- مخالف دولت 
کامبوج از تبعید 
در منزل آزاد شد
- گسرتده شدن 

آتش سوزی اسرتالیا 
۳ کشته گرفت

- الریجانی دیگر 
نامزد انتخابات 
مجلس منی شود

- محاکمه مجدد 
محمدعلی نجفی، 

شهردار سابق 
تهران در آذر

- شکایت محسن 
نامجو از شبکه 

من وتو برای 
استفاده از اثرش
- فوتبال ساحلی 

ایران قهرمان بین 
قاره ای شد

- خروج ۲۲ 
میلیارد دالر توسط 

یکی از اطرافیان 
احمدی نژاد

- پمپئو: ناتو از 
ارزش های غرب 

دفاع کند
- ترامپ: با لغو 

گمرکی چین 
موافقت نکرده ام

- مکزیکی ها 
ماموت شکار 

می کردند
- بازار سهام 

آمریکا به باالترین 
حدش رسید

- آمریکا: پول 
نفت چاه های 

سوریه را به 
کُردها خواهیم 

داد
- رئیس جمهور 

سابق زندانی 
برزیل، لوال آزاد 

شد
- مریم منصف 

نامزد کرد
- آزادی با وثیقه 

اوتیس، درز 
دهنده ارسار 
کانادا لغو شد

- برف سنگین در 
راه آلربتا

- در یورکشایر 
انگلیس سیل آمد

- اردوغان: 
می خواهند 

اعرتاضات عراق را 
به ایران بکشانند

- ترکیه: 
داعشی های 

دستگیر شده 
را به کشورشان 

بازمی گردانیم
- خشکسالی 

آفریقای جنوبی 
زندگی ۴۵ میلیون 

نفر را تهدید 
می کند

- فیلیپین به 
ایرانی گیر افتاده 
در فرودگاه مانیل 

پناهندگی داد
- یک دانش آموز 

معرتض هنگ 
کنگی کشته شد
- نتانیاهو یک 

تندروی افراطی را 
وزیر جنگ کرد

- ادامه تظاهرات 
در عراق علیرغم 

درخواست آرامش 
از سوی آیت الله 

سیستانی
- دو کشته در 

آتش سوزی بزرگ 
در رشق اسرتالیا

- ضدهوایی ایران 
یک پهباد خارجی 

را در ماهشهر 
رسنگون کرد؛ 

آمریکا: مال ما 
نیست

- زمین لرزه جدید 
در آذربایجان 

رشقی، کشته ها به 
۵ نفر رسیدند

- فروش اینرتنتی 
دارو ممنوع است

- گوگوش: مهم 
این است که 
مردم به من 

رسمیت بدهند، 
که داده اند

- هیلی: از من 
خواستند ترامپ 
را تضعیف کنم، 

رد کردم
- آمریکا: ۶۰۰ 

رسبازمان در 
سوریه می مانند
- مورالس ابتدا 

خواستار انتخابات 
مجدد شد و بعد 

استعفا کرد
- فوتبال سیاتل 

با شکست دادن 
تورنتو قهرمان 

ام ال اس شد
- عذرخواهی دان 
چری مفرس هاکی 
درباه ادعای عدم 
احرتام مهاجران به 

کشته های جنگ
- چهارمین 

انتخابات اسپانیا 
در ۴ سال: 

سوسیالیست ها 
پیشتازند

- کره شاملی: 
آمریکا به میز 
مذاکره بازگردد

- معرتض هنگ 
کنگی گلوله خورد

- انفجار مبب 
جاده ای ۵ رسباز 

ایتالیا در عراق را 
مجروح کرد

- اردن پس از ۲۵ 
سال باقوره و غمر 
را از ارسائیل پس 

گرفت
- بیست کشته در 

گردباد بنگالدش 
و هند

- پایان ۳ هفته 
جشن تاجگذاری 

امپراتور ژاپن
- امارات: ایران 
به میز مذاکره 

بازگردد
- عبدالله عبدالله: 

غنی ۳۰۰ هزار 
رای تقلب کرده، 

معامله منی کنم
- اعالن وضعیت 

اضطراری در 
اسرتالیا بعلت 

آتش سوزی
- دومین منبع 

نفتی بزرگ ایران 
کشف شد

- مناینده میانه: به 
زلزله زدگان کمک 

کنید
- ایران: پرونده 

باز لوینسون 
مربوط به 

مفقودی اوست
- پانصد کارگر 

نیشکر هفت تپه 
تظاهرات کردند

- دو مرزبان 
ایران در میرجاوه 
ربوده شدند؛ سامل 

هستند
- آغاز بنت ریزی 

واحد دوم نیروگاه 
امتی بوشهر
- روحانی: 

قوه قضاییه 
با فسادهای 

میلیاردی مبارزه 
کند

- آمریکا: به زودی 
از افغانستان خارج 

منی شویم
- کارتر برای 

خونریزی مغزی 
بسرتی شد

- آمریکا خواستار 
برگزاری انتخابات 

زودهنگام در 
عراق شد

- مدیر اوبر قتل 
خاشقجی را اشتباه 
عربستان خواند و 
سپس عذرخواهی 

کرد
- ترامپ: سقوط 

مورالس درسی 
باشد برای دیگران
- ادامه درگیری ها 

در بولیوی، 
مورالس به 

مکزیک پناهنده 
می شود

- دان چری از 
اسپرتس نت اخراج 

شد
- کشف جسد 
بنیانگذار کاله 

سفیدهای سوریه 
در استانبول

- موگرینی: حفظ 
برجام برای خلیج 

فارس، اعراب و 
اروپا حیاتی است

- تظاهرات هزاران 
فرانسوی علیه 

اسالم هراسی
- ترکیه بازگرداندن 

داعشی ها به 
کشور شان را آغاز 

کرد
- اعرتاف مورخ 
روسی به کشنت 
و قطعه کردن 
دوست دخرتش

- حزب برگزیت: 
با محافظه کاران 
رقابت منی کنیم

- درز ویدئو قتل 
یک فلسطینی 

توسط ارتش 
ارسائیل با گلوله 

باعث آغاز 
تحقیقات شد

- پانزده کشته در 
تصادف دو قطار 

در بنگالدش
- رکورد فروش ۳۸ 

بیلیونی علی بابا در 
یک روز

- افزایش باد و 
افزایش خطر 

آتش سوزی در 
سیدنی اسرتالیا

- آژانس: در یک 
سایت اعالم نشده 
ایران اورانیوم پیدا 

کردیم
- قیمت هر مرت 

مربع خانه در 
طرح ملی مسکن 

حدود ۵/۲ میلیون 
تومان اعالم شد

- توزیع شب 
نامه علیه حسن 

روحانی در مجلس
- خودسوزی 

چهارمین مجروح 
جنگ ایران و 

عراق در قم

- آغاز جلسه 
علنی تحقیقات 

استیضاح ترامپ 
و شهادت 

شاهدان در 
مجلس

- ترامپ با 
اردوغان در کاخ 
سفید دیدار کرد

- فیلم ژوکر 
رکورد ۱۰ ساله 

آواتار را شکست
- نودوهفت 

درصد مدارس 
کاتولیک تورنتو 
رای به اعتصاب 

دادند
- نخست وزیران 

استانی های 
کانادا ماه بعد 

در تورنتو جمع 
می شوند

- مظنونان پیش 
از  حمله به 

مسلامنان در 
لهستان بازداشت 

شدند 
- دو کشته در 

سیل ونیز
- استعفای دو 

وزیر نامیبیایی 
در پی انتشار 

گزارش دریافت 
رشوه

- نشست 
حوثی ها با 

عربستان در 
عامن

- آغاز رسیدگی 
به شکایت زنان 

کره ای از رسبازان 
ژاپنی در جنگ 

جهانی دوم
- حداقل ۲۴ 

کشته در حمله 
ارسائیل به غزه 

و ۵۰ مجروح در  
ارسائیل

- کاوشگر فضایی 
ژاپن با منونه 

سیارک به زمین 
بازمی گردد

- شش مجروح 
در مببگذاری مقر 

پلیس اندونزی
- ادامه درگیری  
معرتضان هنگ 
کنگی با پلیس
- اعالم نتایج 

انتخابات 
ریاست جمهوری 
افغانستان باز به 

تعویق افتاد
- رسول دانیال 

زاده یکی از 
متهامن مفاسد 

اقتصادی به ایران 
بازگردانده شده
- رئیس شورای 
شهر رودهن به 

اتهام فساد مالی 
دستگیر شد

- فیلم خانه 
پدری رفع توقیف 

شد

- فردا تحقیقات 
استیضاح ترامپ 

آغاز می شود
- جراحی کاهش 
فشار مغز کارتر 
موفقیت آمیز بود

- آمریکا وضعیت 
اضطرار ملی علیه 
ایران را متدید کرد

- اردوغان به 
واشنگنت رسید
- مورالس در 

مکزیک: کودتا 
شد و جانم 

در خطر بود، 
برمی گردم

- رئیس سنای 
بولیوی خود را 
رئیس جمهور 

موقت نامید
- تظاهرات ده ها 

هزار نفری در 
شیلی

- ترودو با شی یر 
مالقات کرد، 

مجلس ۵ دسامرب 
باز می شود

- دان چری از 
اظهاراتش دفاع 

کرد
- سوسیالیست ها 

و چپگرایان 
اسپانیا دولت 

ائتالفی تشکیل 
می دهند

- برچسب ساخت 
رسزمین های 

اشغالی در اروپا 
برای محصوالت 
ارسائیلی اجباری 

شد
- اردن، امارات و 
ترکیه تحریم های 

لیبی را نقض 
کرده اند

- قتل عام خوک ها 
در کره جنوبی 
از ترس بیامری 
رودخانه ای را 

قرمز کرد
- ارسائیل یک 
رهرب حامس و 

زنش را در سوریه 
کشت، ۲۰۰ راکت 
حامس به سمتش 

شلیک شد
- حداقل ۹۳ 

داعشی تسلیم 
دولت افغانستان 

شدند
- افغانستان سه 

زندانی ارشد 
طالبان را با دو 
استاد خارجی 
دانشگاه کابل 
مبادله می کند

- عربستان: ایران 
فریبکار امتی است

- پدر و پرس 
سارق پیچ و 

مهره ریل قطار 
بازداشت شدند
- تعطیلی مهد 

کودک، پیش 
دبستانی و 

ابتدایی تهران 
بعلت آلودگی هوا
- پژو ۴۰۵ بنزینی 

سال آینده دیگر 
تولید منی شود

- بولنت برای شهادت 
در تحقیقات 

استیضاح ترامپ به 
مجلس منی رود
- ترامپ برای 

استفاده از بنیاد 
خیریه اش در 

سیاست ۲ میلیون 
دالر جریمه شد

- بلومربگ کاندیدای 
دموکرات  انتخابات 

می شود
- جف سشن نامزد 

سنا در آالباما 
می شود

- توافق چین و 
آمریکا در کاهش 

گمرکی شان
- عملیات آمریکا 

و چین ۹ قاچاقچی 
بزرگ فنتانیل را به 

زندان انداخت
- یک کشته در 

تظاهرات بولیوی
- مازاد بودجه ۴ 

بیلیونی امسال کبک 
- ماکرون: اروپا 

زیردست آمریکا در 
خاورمیانه نیست

- ماکرون: ناتو دچار 
مرگ مغزی شده

- اعتصاب خدمه 
پرواز لوفت هانزا 

۱۸۰ هزار مسافر را 
دربدر کرد

- کشف ۱۵ نفر 
دیگر در کامیونی در 

انگلیس
- پلیس فرانسه 

پناهجویان حاشیه 
پاریس را به زور 

تخلیه می کنند
- ترکیه: حامیت 

نشویم راه 
پناهندگان به اروپا را 

باز می کنیم
- طالبان ۳ قاضی و 
۱ مامور را در پکتیا 

دزدید و تیرباران کرد
- دو ماهیگیر 

کره شاملی که ۶ 
همکارشان را کشتند 

تا به کره جنوبی 
بگریزند، باز پس 

فرستاده شدند
- تظاهرات در کویت 

در اعرتاض به فساد
- مرگ ۴ معرتض در 

تظاهرات عراق
- کره شاملی: نخست 
وزیر ژاپن احمق ست

- چین تکنولوژی 
۶جی را آغاز کرد

- آغاز مانور آمریکا 
و دوستان در 

محافظت از تنگه 
هرمز

- هشدار گرمای 
شدید هوا در اسرتالیا
- زلزله ۶ ریشرتی در 

شامل غرب ایران
- اختالف ایران و 

آژانس در مورد 
کارمند آژانس با مواد 

مشکوک در تهران
- دفرت رهربی: همه 
ارسائیل زیر پوشش 
موشک هایامن است

- مربی تیم ملی قهر 
کرد و رفت
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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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North York
Chrysler

Find your perfect car, your way.
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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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