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   دالر اسرتالیا

  X  دالر کانادا

   یورو

   دالر آمریکا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- آمریکا: 
حساب های 

مقام های ایران در 
اینرتنت مسدود 

شود
- پنس، رسزده به 

کردستان رفت: 
ترامپ هوای عراق 

را دارد
- افشای ارتباط 

پمپئو با جولیانی
- تسال ۱۴۶ 

هزار سفارش 
برای وانت بارش 

دریافت کرد
- هشدار آمریکا به 
کانادا در بکارگیری 

شبکه ۵جی 
هوآوی

- ادامه تظاهرات 
ضد دولتی کلمبیا،  

حکومت نظامی 
اعالن شد

- شی یر دو مشاور 
ارشدش را درپی 
باخت انتخابات 

گذشته اخراج کرد
- هزار شغل در 

کلگری کانادا طی 
یک هفته از دست 

رفت
- تجمع حامیتی 

ایرانیان از جنبش 
مردم ایران در 

شامل تورنتو
- تجمع حامیتی 

عراقی ها از جنبش 
مردم عراق مقابل 

مجلس انتاریو
- تظاهرات ده ها 

هزار فرانسوی 
در اعرتاض به 

خشونت علیه زنان
- وزیر دفاع عراق 
به کالهربداری در 

سوئد متهم شد
- اردوغان: 

مسلامنان علیه 
ارسائیل متحد 

شوند
- رقیب نتانیاهو: 

امکان جنگ 
داخلی هست

- پاپ در ژاپن: 
دنیا سالح هسته ای 

نداشته باشد
- ده کشته در 

انفجار لب مرز 
ترکیه و سوریه
- نخست وزیر 

عراق با پنس 
دیدار نکرد

- وقوع زلزله 
۶ ریشرتی در 

نزدیکی اندونزی
- ایران از روسیه 

۲ میلیون دالر وام 
برای نیروگاه و 
حمل ونقل کرد

- شاید یکشنبه 
اینرتنت موبایل 

وصل شود
- جهانگیری: بانک 

مرکزی بهرتین 
رشایط ارزی را 

دارد
- نوبخت: ماهی ۳ 
نوبت به مردم پول 

می دهیم
- بارش برف و 

باران ادامه دارد

- ترامپ: سفیر 
اخراجی من در 

اوکراین عکسم به 
دیوار منی زد

- بولنت: کاخ سفید 
توئیرتم را بست
- آمریکا  وزیر 

ارتباطات ایران را 
تحریم کرد

- ترامپ: سنا 
استیضاحم کند

- دادگاه آمریکا: 
ایران ۱۸۰ میلیون 

دالر به جیسون 
رضائیان بدهد

- رومنایی تسال از 
وانت بار برقی 

- ادامه تظاهرات 
شیلی

- حمله پلیس به 
تظاهرات کنندگان 

طرفدار مورالس
- اعرتاض های 

آمریکای التین 
به کلمبیا رسید: 
تظاهرات صدها 

هزار نفری
- اعرتاض کانادا 

به ۱۰ سال زندان 
نیلوفر بیانی

- دولت کانادا در 
اعتصاب راه آهن 

دخالت منی کند
- رد سوی 

ساب وی علیه 
سی بی سی در 

دادگاه
- پوتین: در 

انفجار گذشته 
دانشمندامنان 
کشته شدند، 

پروژه را ادامه 
می دهیم

- بازگشت 
فرزندان 

داعشی های 
انگلیسی، هلند 
آنها را منی پذیرد
- یونان پذیرش 

پناهندگان را 
بسیار سخت 

می کند
- هتل کلرمونت 

انگلیس سوخت و 
فروریخت

- اعالن وضعیت 
اضطراری و 

آوارگی ۵۰۰۰۰ 
نفر در کنگو

- تظاهرات عظیم 
در الجزایر
- افت ۸۰ 

درصدی حمله 
هوایی عربستان 

به یمن
- عفو بین امللل: 

کشته ها اعرتاضات 
ایران حداقل ۱۱۵ 

نفر است
- امام جمعه 

تهران: مخالف 
اعرتاض 

مساملت آمیز 
نیستیم

- اینرتنت ۱۰ 
استان برقرار شد
- شکایت ایران 

از بی بی سی، 
من و تو و ایران 
اینرتنشنال برای 
ترویج خشونت

- اخراج وزیر 
نیروی دریایی 
آمریکا بعلت 

مخالفت در عفو 
کامندوی جنایتکار 

توسط ترامپ 
- وایلدر، اورتیز را 
در راند ششم ناک 

اوت، و از عنوان 
قهرمانی دفاع کرد
- بلومربگ نامزد 

ریاست جمهوری 
آمریکا شد

- انتقاد آمریکا 
از بودجه دفاعی 

کانادا
- جانسون: 

کریسمس برگزیت 
هدیه می دهم
- دو کشته در 
سیل ایتالیا و 

فرانسه
- بانک آملان ۱۸ 
هزار کارمندش 

را با روبات 
جایگزین می کند

- هفت کشته در 
غرق شدن کشتی 

پناهجویان در 
سواحل ایتالیا

- تظاهرات 
هزاران نفری 

جلیقه زردهای 
فرانسه

- سی کشته در 
سقوط هواپیام 

روی خانه ها در 
کنگو

- پیروزی بزرگ 
مخالفان حکومت 

هنگ کنگ در 
انتخابات شورای 

شهر
- افشای جنایات 

چین علیه 
مسلامنان ایغور
- کشف جنازه 

کِ پاپ، خواننده 
کره ای در اتاقش

- نتانیاهو: دنیا به 
ایران فشار بیاورد

- یک سازمان 
مللی در کابل، و 

۸ رسباز در کجران 
کشته شدند

- الهالل قهرمان 
باشگاه های آسیا 

شد
- نُه کشته در 

اعرتاضات عراق
- ایران: حمله به 

عسلویه در انتقام 
حمله حوثی ها به 

آرامکو را خنثی 
کردیم

- ادامه خاکسپاری 
کشته شده معرتض 

به گرانی بنزین
- از فاصله نزدیک 

به معرتضان 
تیراندازی شده

- خواهر روحانی 
درگذشت

- آذربایجان ۱۰ 
محکوم ایرانی را 

تحویل داد
- دستگیری فرزند 
وزیر سابق راه و 

شهرسازی روحانی 
به اتهام فساد و 

زدوبند

- مجلس آمریکا: 
ترامپ تا روز 

شکرگزاری 
استیضاح می شود

- دادگاه: مک 
گاهن مشاور کاخ 
سفید در مجلس 

شهادت دهد
- آزار جنسی 

کودکان ناشنوا، 
کشیش های 

آرژانتینی را راهی 
زندان کرد

- افزایش گازهای 
گلخانه ای کانادا در 

طی سال گذشته
- مبب افکن های 

آبی وینیپگ 
قهرمان گری کاپ 

کانادا شدند
- فریلند برای 

مذاکره با کنی به 
آلربتا رفت

- اوبر مجوز 
فعالیت در لندن 

را از دست داد
- رسقت ۳ 

مجموعه جواهرات 
از موزه درسدن 

آملان
- پیروزی مجدد 

یوهانیس، راست 
میانه، در انتخابات 

ریاست جمهوری 
رومانی

- سازمان مبارزه با 
دوپینگ: روسیه ۴ 
سال دیگر محروم 

شود
- غرق ۱۴هزار 
گوسفند بر اثر 

واژگونی یک 
کشتی در رومانی

- دادستان ارسائیل: 
نتانیاهو ملزم 

به کناره گیری از 
نخست وزیری 
برای دادگاهی 

شدن نیست 
- موافقت نتانیاهو 
با انتخابات حزب 
لیکود و احتامل 

سقوطش
- درگیری میان 

امل وحزب الله با 
تظاهرات کنندگان

- عفو بین امللل: 
کشته های 

اعرتاضات ایران  
دست کم ۱۴۳ نفر

- مدیر کانال 
تلگرامی جعبه 

سیاه در استانبول 
کشته شد

- رسمربی تیم 
ملی: موقعیت 

غیرقابل تحملی 
ایجاد شده

- موافقت روحانی 
با استعفای وزیر 

کشاورزی
- تعویق جام  
جهانی کشتی 
فرنگی تهران 

بعلت اعرتاضات
- تظاهرات 

طرفداران حکومت 
در ایران

- سپاه: آمریکا و 
دوستانش از خط 
قرمز ما رد نشوند

- ترامپ: 
کارتل های مواد 

مخدر مکزیکی را 
جزو تروریست ها 

می گذارد
- دومین انفجار 

بزرگ در کارخانه 
شیمیایی تگزاس، 

۶۰ هزار نفر 
تخلیه شدند

- ترامپ عکسش 
را روی بدن 

"راکی" توئیت 
کرد

- اپل در نقشه 
کریمه را بخشی 

از روسیه گذاشت
- بولیوی پس از 

۱۱ سال سفیر به 
آمریکا فرستاد
- دو طوفان 

آمریکا فردا به 
کانادا می رسند

- زلزله دوم در 
آلبانی، کشته ها 

۳۰ نفر شد
- تراکتورها 
خیابان های 

پاریس و برلین را 
بستند

- توقیف 
زیردریایی 

اسپانیایی با 
۳۵۰۰ کیلو 

کوکائین
- فرانسه ایران 
را به بازگشت 

تحریم ها تهدید 
کرد

- سیزده کشته در 
قتل عام کنگو

- مرگ ۱۵ غیر 
نظامی در انفجار 

مین در کندز 
افغانستان

- هفت اسالمگرا 
بنگالدش به 

اعدام محکوم 
شدند

- ۶ کشته در ۳ 
انفجار در بغداد

- معرتضان عراقی 
کنسولگری ایران 
در نجف را آتش 

زدند
- مالبرادر مناینده 
طالبان با ظریف 
در تهران دیدار 

کرد
- دادگاه مجدد: 

محمدعلی نجفی 
اتهام قتل عمد 

میرتا استاد را 
رد کرد

- ورود به 
جمهوری نخجوان 

دیگر ویزا 
منی خواهد

- روحانی: من 
هم مثل شام 

صبح جمعه دیدم 
قیمت بنزین 

تغییر کرده
- جام جهانی 
کشتی فرنگی 

در تهران برگزار 
می شود

- دیدار مناینده 
آمریکا با مناینده 

ژنرال حفرت از 
لیبی

- جایزه روزبه 
کابلی مستند 

ساز ایرانی برنده 
جایزه اِمی شد
- فریلند برای 

مذاکره از آلربتا به 
ساسکاچوان رفت، 

آمریکا بعدی 
است

- توافق اعتصاب  
کنندگان راه آهن 

کانادا با رشکت 
راه آهن

- نوجوانان 
انتاریویی دولت 

داگ فورد را برای 
کوتاهی در مقابله 

تغییرات اقلیمی 
سو کردند

- ساسکاچوان 
تولید کنندگان 

داروهای مخدر را 
سو کرد

- تظاهرات بزرگ 
در پایتخت 

گرجستان در 
اعرتاض به قوانین 

انتخابات
- مرگ ۶ نفر در 
زمین لرزه آلبانی
- زمین ۳ درجه 
گرمرت می شود؛ 
اروپا وضعیت 

اضطراری اقلیمی 
اعالن می کند

- ترکیه ۱۶۸ نفر 
را به اتهام ارتباط 
با گولن دستگیر 

کرد
- مرگ ۱۳ رسباز 

فرانسوی در 
برخورد دو هلی 

کوپرت در مالی
- عربستان ۲۰۰ 
زندانی حوثی را 

آزاد کرد
- عبدالله عبدالله: 

۳۰۰ هزار رای 
باطل نشود 

اعرتاض می کنیم
- تظاهرات روز 

خشم فلسطینی ها 
علیه شهرک های 

ارسائیلی و آمریکا
- سعد حریری: 

دیگر نخست وزیر 
لبنان نخواهم شد

- ایران ۵۰ 
مهاجر غیرقانونی 

پاکستانی را اخراج 
کرد

- بهمن صالحی 
شاعر و ترانه 
رسای ایرانی 

درگذشت
- اردوی تیم ملی 

کشتی فرنگی 
ایران تعطیل شد
- احضار کاردار 
نروژ در ایران 

برای آتش زدن 
قرآن در تظاهرات 

ضد اسالمی
- ادامه اختالل 

اینرتنت ثابت و 
قطعی اینرتنت 

موبایل

- اولین واکنش 
ترامپ: ایران بی ثبات 

شده، قتل و تراژدی 
را قایم می کند

- شهادت کارشناس 
ارشد کاخ سفید 

در مجلس: بولتون 
نگران جولیانی بود

- ترامپ بودجه 
جدید برای جلوگیری 
از تعطیلی دولت را 

امضاء کرد
- مورالس: با 

خرابی هلیکوپرت 
می خواستند مرا 

بکشند
- رئیس جمهور 

برزیل حزب خودش 
را راه اندازی می کند
- کمی گاز پروپین 

در کبک بدنبال 
اعتصاب راه آهن

- مجلس آلربتا 
تحقیقات بازرس 
تخلف انتخاباتی 
استان را لغو کرد

- لیفز، شلدون کی ف 
را بعنوان مربی 

جدید معرفی کرد
- رونالدو ازدواج کرد

- پاپ بهره برداری 
جنسی از کودکان و 
زنان را محکوم کرد
- رصبستان روسیه 

را متهم به جاسوسی 
کرد

- اروپا موضع خالف 
قانون ندانسنت 

شهرک های ارسائیل 
توسط آمریکا را 

محکوم کرد
- روسیه چندین 

نهنگ اسیر را آزاد 
کرد

- کشتی اسپانیایی 
۷۳ پناهجو در 

مدیرتانه را نجات داد
- دستگیری دادستان 

کل نیجریه برای 
معامله ۱,۳ بیلیون 

دالری نفت در دوبی
- حصبه ۵۰۰۰ نفر را 

در کنگو کشت
- اعالن جرم دادستان 

ارسائیل علیه رشوه، 
فریب و سوء 

استفاده نتانیاهو، 
نتانیاهو: کودتاست

- رئیس جمهور 
ارسائیل: مجلس 

در ۲۱ روز نامزد 
جدیدی برای نخست 

وزیری معرفی کند
- پلیس عراق ۴ 

معرتض را در بغداد 
کشت

- ورود لباس  
شخصی ها با 
آمبوالنس به 

دانشگاه تهران
- وصل مجدد 

تدریجی اینرتنت در 
ایران

- ایران: اروپا در 
امور ما دخالت نکند

- واریز یارانه ۵۰ 
هزارتومانی به 

حساب مردم بجای 
گرانی بنزین

- آغاز مانور نظامی 
ضدهوایی 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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[       ]
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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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