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 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
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   دالر اسرتالیا

  X  دالر کانادا

   یورو

   دالر آمریکا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- اعالن وضعیت 
اضطراری هوای 

زمستانی برای ۴۵ 
میلیون آمریکایی

- ترامپ در اجالس 
ناتو با مرکل و 
مکرون دیدار 

می کند
- رئیس جمهور 

برزیل: دی کاپریو 
عمدا آمازون را 

آتش زد
- تظاهرات هزاران 
نفری علیه تعدیل 

بودجه آلربتا
- اعالن وضعیت 
اضطراری هوای 

زمستانی در تورنتو
- داعش مسئولت 
حمله تروریستی 
لندن را پذیرفت
- پس از حمله 

تروریستی، 
انگلیس در حکم 
زندانش بازنگری 

می کند
- پلیس هلند: 

مظنون توریست 
چاقو بدست الهه 

را دستگیر کردیم
- محیط زیستی ها 

معدن های ذغال 
سنگ رشق آملان 

ترصف کردند
- بیست سال 

زندان برای رئیس 
جمهور سورینام 

بعلت اعدام 
مخالفان

- کنگو: رهرب 
بلندپایه شورشیان 

را کُشتیم
- پیروزی مجدد 

رئیس جمهور 
نامبیا در انتخابات
- پزشکان زیمباوه 

اعتصاب کردند
- نخست وزیر 

عراق استعفایش را 
به مجلس داد

- تظاهرات 
هزاران نفری 

علیه نتانیاهو در 
تل آویو

- معرتضان عراقی 
آرامگاه محمدباقر 
حکیم را آتش زدند

- فشار سنگاپور 
باعث عذرخواهی 

فیس بوک شد
- حمله حامس با 
راکت و ارسائیل 
با هواپیام علیه 
مواضع یکدیگر

- موسوی: 
آدمکشان ۵۷ 

غیردینی و شاهی 
بودند و ۹۸ دینی 
و ولی مطلقه فقیه

- صالحی: 
مستندات حمل 

مواد مشکوک 
توسط بازرس 
آژانس موجود 

است 
- نجفی در دادگاه: 

با اراده و هدف 
شلیک نکردم

- مدارس تهران 
فردا هم تعطیل 

است

- امروز بلک 
فرایدی بود

- رهرب مخالفان 
دولت پرو از 
زندان آزاد شد

- دولت آلربتا ۶ 
هزار کارمندش را 

اخراج می کند
- مربی هاکی 
کلگری که ۱۰ 

سال پیش "سیاه 
پوست" گفته بود 

استعفا کرد
- دو کشته در 

حمله تروریستی 
لندن توسط 
عثامن خان

- کشف یک 
سیاهچاله غول آسا

- سه کشته در 
حمله تروریستی 
با چاقو در الهه 

- محیط 
زیستی های 

فرانسه جلوی 
آمازون تظاهرات 

کردند
- جانسون به 

ترامپ: بهرت است 
در انتخابات 

یکدیگر دخالت 
نکنیم

- ورود غیر 
مرتقبه پناهجویان 

به جزایر قناری 
اسپانیا

- شش کشور 
اروپایی به 

اینستکس محلق 
می شوند اگر ایران 

به برجام برگردد
- بروز قحطی 

بزرگ در زیمباوه
- تظاهرات بزرگ 
در الجزایر برای 

تغییر تاریخ 
انتخابات

- نخست وزیر 
عراق در پی 

اعالمیه آیت الله 
سیستانی استعفا 

می کند
- طالبان: آمریکا 

اول توافق کند 
بعد آتش بس

- زندان برای ۲ 
ستاره پاپ کره 
جنوبی بعلت 
تجاوز گروهی

- تظاهرات 
حامیان عبدالله 

عبدالله علیه 
تقلب انتخاباتی 

در کابل
- حوثی ها: هلی 

کوپرت عربستان را 
زدیم

- آلودگی هوا 
مدارس تهران را 

تعطیل کرد
- حقوق ۳ ماه 

پیش کارگران 
هفت تپه 

پرداخت شد
- عفو بین امللل: 
اعرتاضات ایران 

دستکم ۱۶۱ نفر 
کشته داشته

- شیوع 
آنفوالنزای خوکی 

در ایران

- ترامپ به 
استیضاحش در 
مجلس منی رود
- کری ائتالفی 
برای مبارزه با 

تغییرات اقلیمی 
راه اندازی کرد
- نُه کشته در 

سقوط هواپیام در 
داکوتای جنوبی
- ده کشته در 
تیراندازی در 

نیواورلئان آمریکا
- بیست کشته در 

حمله کارتل های 
مکزیکی به پلیس 

و ارتش
- پایان فروش 
بلیط و توکن 

تی تی سی تورنتو
- یک کشته و 
هزاران قطعی 

برق بر اثر طوفان 
برف تورنتو

- پلیس هلند: 
حمله الهه 

تروریستی نبود
- اعتصاب 

لهستانی ها علیه 
دخالت دولت در 

قوه قضائیه
- استعفای نخست 
وزیر مالت بعلت 

قتل خربنگار
- بازداشت رسباز 

و عروس داعش با 
بازگشت به ایرلند
- چهارده کشته 

در حمله به کلیسا 
بورکینافاسو 

- حمله مجدد به 
کنسولگری ایران 

در نجف
- چهره دارندگان 
موبایل در چین 

برای احراز هویت 
اسکن می شود

- هشتاد کشته 
در درگیری 

ارتش سوریه با 
شورشیان شامل
- مجلس عراق 

استعفای نخست 
وزیر را پذیرفت

- معرتضان هنگ 
کنگی دوباره به 

خیابان ریختند
- تصویب احداث 

شهرک جدید 
یهودیان در 

الخلیل
- نُه کشته افغان 

میان کشته شدگان 
اعرتاضات ایران 

هستند
- واردات برنج 

آزاد شد
- ثبت نام ۷۸۹ 

نفر در اولین 
روز نام نویسی 

انتخابات مجلس
- مدیران 

بانک های ملت و 
پارسیان محاکمه 

می شوند
- لیال واثقی، 

فرماندار شهر 
قدس: من دستور 

تیر دادم
- کشته های 

آنفوالنزا: ۵۶ نفر

- ترامپ بجای 
جلسه استیضاح 

به اجالس ناتو در 
انگلیس رفت

- آمریکا کمک 
نظامی ۱۰۵ 

میلیون دالری 
لبنان را آزاد کرد
- ترامپ: اخبار 
شبکه بلومربگ 
دیگر اعتباری 

ندارد
- کارتر به 

بیامرستان رفت
- هواپیامی 

نخست وزیری 
کانادا زمین گیر شد

- ترودو برای 
اجالس ناتو به 

انگلیس رفت
- انتاریو مجوز 

استفاده از دوربین 
خالف رانندگی را 

به محالت داد
- دود مرتوی 

تورنتو را باز هم 
بست

- مسی ششمین 
توپ طال را گرفت
- راه اندازی خط 

گاز طبیعی روسیه 
از سیربی به چین

- بورس های 
اروپایی سقوط 

کردند
- یازده کشته در 

حمله ترکیه به 
شامل سوریه

- رئیس جمهور 
اوکراین: بنظرم 

نیامد ترامپ دارد 
گروکشی می کند

- ویرجینیا گیفر: 
پرنس اندرو به من 

۱۷ ساله تجاوز 
کرد

- چین ورود 
کشتی های 

نظامی آمریکا 
به هنگ کنگ را 

ممنوع کرد
- فلیپین پیش از 

ورود گردباد ۲۰۰ 
هزار نفر را جابجا 

کرد
- عربستان ۵ جوان 

را گردن می زند
- گسرتش آتش 

سوزی در اسرتالیا: 
۲ میلیون هکتار 

سوخت
- عفو بین  امللل: 

حداقل ۲۰۸ کشته 
در اعرتاض های 

ایران 
- داوطلبان 

منایندگی مجلس 
به ۱۸۴۴ نفر در ۲ 

روز رسید
- بیرانوند مرد سال 

فوتبال آسیا نشد
- سومین سفر 

وزیر خارجه عامن  
در ۹ ماه گذشته 

به تهران
- بازداشت فردی 
که یک کودک را 
به زباله انداخت
- مالیی با پرچم 

مغولستان مسابقه 
می دهد

- کناره گیری کامال 
هریس از نامزدی 
ریاست جمهوری 

آمریکا
- آمریکا: روی 

شامپاین و پنیر 
فرانسوی ٪۱۰۰ 
گمرکی می گذارم
- ترامپ: کمک 

مالی به معرتضان 
ایرانی نکرده ایم

- کمیته استیضاح 
ترامپ: شواهد 

قاطعی داریم
- یکی از 

بنیانگذاران گوگل 
کناره گیری کرد

- ترامپ به 
ترودو: کانادا پول 

بیشرتی به ناتو 
بدهد

- مودی اعتبار 
آلربتا را کاهش 

داد
- بانک مونرتال 

۵٪ کارمندانش را 
اخراج می کند

- تجمع معرتضان 
سفر ترامپ به 

لندن
- گرتا به اروپا 

برگشت
- بازرس سازمان 
ملل: جهان برای 

عدالت درباره 
خاشقجی تالش 

کافی نکرده
- خشکسالی 

نصف 
زیمباوه ای ها را 

قحطی زده می کند
- انفجار در 

سودان جان ۲۳ 
نفر را گرفت

- پنج موشک به 
بزرگرتین پایگاه 

نظامی آمریکا در 
عراق برخورد کرد
- آغاز تظاهرات 

علیه انتخابات در 
افغانستان

- هوآوی مرکز 
تحقیقاتش را از 
آمریکا به کانادا 

می برد
- سومین مرگ  

پیاپی ستاره های 
پاپ کره ای

- نود درصد 
افغان ها حامی 

گفت وگوهای 
صلح اند

- حداقل ۳۳۳ نفر 
در دادگاه علیه 
نتانیاهو در ۳ 

پرونده شهادت 
می دهند

- روحانی به وزیر 
خارجه عامن: 
مشکلی برای 

تجدید روابط با 
عربستان نیست

- پلیس تهران: ۵۱ 
عامل آتش زدن ها 

را دستگیر کردیم
- نرصت کریمی، 

بازیگر و کارگردان 
سینام و تئاتر 

ایران درگذشت
- روحانی به ژاپن 

پیام فرستاد

- شهادت 
حقوقدانان در 

مجلس: تخلفات 
ترامپ برای 

استیضاحش کافی 
است

- آغاز مجدد 
تظاهرات کلمبیا
- تصویب الیحه 

مجلس آمریکا 
علیه عملکرد چین 

مقابل مسلامنان 
ایغور

- پس از دو رو 
خواندن ترودو، 
ترودو دوباره با 
ترامپ صحبت 

کرد
- پایان اجالس 

ناتو در لندن و 
موفقیت ترامپ 

در افزایش بودجه 
- حمله به بیش از 

صد قرب یهودیان 
در فرانسه

- آغاز رسیدگی به 
پرونده قربانیان 

جنایت جنگی 
افغانستان در 

دیوان الهه
- اعتصاب رسارسی 

بزرگ فرانسه در 
مخالفت با اصالح 
قانون بازنشستگی
- آملان ۲ دیپلامت 
روسی را به اتهام 

قتل یک گرجی 
اخراج کرد

- مذاکرات آمریکا 
و طالبان در 

قطر دوباره آغاز 
می شود

- طالبان ۶ نفر از 
جمله یک پزشک 

ژاپنی را کشت
- کره شاملی: 
آمریکا منتظر 

کادوی کریسمس 
ما باشد

- وزیر خارجه 
چین از کره 

شاملی به جنوبی 
رفت

- نظر خامتی: 
جریانات وامنود 

می کنند قیام علیه 
نظام بوده

- خامنه ای: بعضی 
از کشته شدگان 

شهید هستند
- کارشناس دینی: 
اشتباه گفتم قرآن 

دستور زجرکش 
کردن داده

- مهناز افشار 
متهم به تبلیغ 
علیه نظام شد

- فدراسیون 
قرارداد ویلموتس 

را فسخ کرد
- روحانی: 

تحریم ها برداشته 
شود با ترامپ 
مالقات می کنم

- ظریف: استعفای 
من شایعه است

- سفر غیرمنتظره 
ترامپ به افغانستان: 

طالبان آماده 
آتش بس است

- سه زن، ساندلند 
سفیر آمریکا در 

اروپا را به سوءرفتار 
جنسی متهم کردند

- ونزوئال نفتامن 
را با یوان چین 

می فروشیم نه دالر
- ادامه تظاهرات در 

شیلی
- مخالفان، پیروز 
انتخابات اروگوئه
- رئیس جمهور 

برزیل متهم به نسل 
کشی بومیان شد

- هفت کشته در 
سقوط هواپیام 

نزدیک تورنتو
- دبیرستان های 

انتاریو ۴ دسامرب 
برای ۱ روز اعتصاب 

می کنند
- تالش محافظه کاران 

کانادا برای برکناری 
شی یر

- ترکیه: فرانسه 
حامی ترور است

- کشته های زلزله 
آلبانی ۴۶ نفر شد

- روسیه: 
ورزشکارامنان را با 
پرچم بی طرف به 
املپیک منی فرستیم
- پلیس گرجستان 

دور تظاهرات 
کنندگان نرده کشید

- پلیس تحقیقات 
درباره قاچاق سکس 
پرنس اندرو را کنار 

گذاشت
- توافق ترکیه و لیبی 
در ایجاد راه دریایی 
جدید میان دو کشور

- تصویب قانون 
جدید سودان برای 

تصفیه دولت البشیر
- عراق برای 

حمله معرتضان به 
کنسولگری ایران 

عذرخواهی کرد؛ ۲۴ 
عراقی کشته شدند

- بودای روزه دار به 
موزه ملی افغانستان 

برگردانده شد
- چهل و پنج کشته 

در عراق: اخراج 
فرمانده نظامی و 

استعفا فرماندار
- کره شاملی: 

آزمایش ۲ موشک ما 
موفقیت آمیز بود
- ایران: عراق با 

حمله کنندگان به 
کنسولگری ما قاطع 

برخورد کند
- کروبی: ریشه 

اعرتاضات فساد، 
تحقیر، تبعیض و 

نابرابری حاکم است
- امیرساالر داودی، 

محمد نجفی، 
عبدالفتاح سلطانی 

و نرسین ستوده 
برنده جایزه وکال 

و حقوقدانان اروپا 
شدند

- برف و باران ۲ 
روزه در ۱۱ استان

پنج شنبه
۲۷ نوامرب

جمعه
۲۹ نوامرب

شنبه
۳۰ نوامرب

یک شنبه
۱ دسامرب

دوشنبه
۲ دسامرب

سه شنبه
۳ دسامرب

چهار شنبه
۴ دسامرب

پنج شنبه
۲۷ نوامرب

جمعه
۲۹ نوامرب

شنبه
۳۰ نوامرب

یک شنبه
۱ دسامرب

دوشنبه
۲ دسامرب

سه شنبه
۳ دسامرب

چهار شنبه
۴ دسامرب

پنج شنبه
۵ دسامرب

جمعه
۶ دسامرب

شنبه
۷ دسامرب

یک شنبه
۸ دسامرب

دوشنبه
۹ دسامرب

سه شنبه
۱۰ دسامرب

چهار شنبه
۱۱ دسامرب
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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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York Mi l l s Road Nor th York ON M3B 1Y5
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York Mi l l s RoadYonge st

Yonge/Major Mackenzie
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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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