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 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا
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   یورو

   دالر آمریکا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنج شنبه
۱۹ دسامرب

جمعه
۲۰ دسامرب

شنبه
۲۱ دسامرب

یک شنبه
۲۲ دسامرب

دوشنبه
۲۳ دسامرب

سه شنبه
۲۴ دسامرب

چهار شنبه
۲۵ دسامرب

پنج شنبه
۱۲ دسامرب

جمعه
۱۳ دسامرب

شنبه
۱۴ دسامرب

یک شنبه
۱۵ دسامرب

دوشنبه
۱۶ دسامرب

سه شنبه
۱۷ دسامرب

چهار شنبه
۱۸ دسامرب

پنج شنبه
۱۲ دسامرب

جمعه
۱۳ دسامرب

شنبه
۱۴ دسامرب

یک شنبه
۱۵ دسامرب

دوشنبه
۱۶ دسامرب

سه شنبه
۱۷ دسامرب

چهار شنبه
۱۸ دسامرب

- مرگ هزاران 
ماهی در ساحل 

کالیفرنیا
- یک مناینده 

دموکرات مخالف 
استیضاح ترامپ، 

جمهوری خواه 
می شود

- ترامپ بزودی 
خروج هزاران 

رسباز از افغانستان 
را اعالم می کند

- پمپئو: پاسخ ما 
ایران در حمله 
راکتی در عراق 

قاطع خواهد بود
- درگیری مجدد 

پلیس شیلی با 
تظاهرات کنندگان
- ضبط ۱۷۰ کیلو 

کوکائین آمریکا در 
راه کبک

- متدید نشست 
اقلیمی در مادرید 

برای پابند کردن 
آمریکا، اسرتالیا و 

برزیل
- جانسون با 

رفراندوم استقالل 
اسکاتلند مخالفت 

کرد
- تظاهرات ساردین 
علیه راستگرایی در 

ایتالیا
- کره شاملی: یک 

آزمایش موشکی 
موفق جدید انجام 

دادیم
- مالزی: 

تحریم های آمریکا 
علیه ایران خالف 

است
- تظاهرات در 

تایلند علیه دولت 
نظامی

- نرصالله: همه 
در دولت لبنان 

مشارکت کنند
- درگیری پلیس و 
تظاهرات کنندگان 

در بیروت
- هندی ها 

راه های یک شهر 
را در اعرتاض 
به شهروندی 
غیرمسلامنان 

بستند
- تظاهرات 

عراقی ها علیه 
آمریکا

- رهرب هنگ کنگ 
به چین رفت

- محمدعلی نجفی 
به ۷ سال و نه ماه 
حبس محکوم شد 
- مدارس تهران و 

الربز بعلت آلودگی 
تعطیل شد

- ظریف به قطر و 
الریجانی به ترکیه 

رفت
- چهل مناینده 

مجلس خواستار 
استیضاح وزیر 

کشور شدند
- وزیر ارتباطات: 
اینرتنت ملی یک 
دروغ بزرگ است

- قرص های درون 
کیک ها از نوع 

هیوسین (ضد درد 
شکم) بوده

- ۵ سال زندان 
برای فعاالن کارگری 

هفت تپه

- کمیته قضایی 
مجلس ۲ ماده 

استیضاح ترامپ را 
تصویب کرد

- توافق اولیه چین 
و آمریکا در جنگ 

تجاری
- ترامپ انتخاب 

جانسون را تربیک 
گفت: باهم 

معامله می کنیم
- سازمان ملل به 

رسکوب اعرتاضات 
شیلی هشدار داد

- آنفوالنزا وارد 
همه استان های 

کانادا شد
- سه کشته در 

سقوط هواپیام در 
بریتیش کلمبیا
- جانسون به 

دیدار ملکه 
انگلیس رفت

- رومنایی 
مایکروسافت از 

ایکس باکس جدید 
- ارزش پوند 

انگلیس باال رفت
- اسکاتلند: 
دوباره برای 

استقالل رفراندوم 
می گذاریم

- ده ها هزار 
آمریکای التینی به 

اسپانیا پناهنده 
شدند

- پلیس فرانسه 
یک چاقو بدست 
مراکشی را کشت

- پیروزی 
عبداملجید تبون، 

وزیر مسکن 
بوتفلیقه، در 

انتخابات الجزایر
- تظاهرات 

بزرگ در الجزایر 
در اعرتاض به 

انتخابات
- دو سال زندان 
برای البشیر به 

جرم پولشویی و 
فساد

- عربستان از 
تنش هایش با 
ایران می کاهد

- انفجار در غزنی 
۱۰ کشته و ۶ 
زخمی گرفت

- پاکستان ۲۵۰ 
میلیون دالر مواد 
مخدر و مرشوب 

را معدوم کرد
- طالبان: 

مذاکرات با آمریکا 
را معلق کردیم

- ادامه تظاهرات 
در هند در 
اعرتاض به 

اعطای شهروندی 
به مهاجران 
غیرمسلامن

- اجساد ۶ قربانی 
آتشفشان نیوزیلند 

از جزیره وایت 
منتقل شدند

- پلیس خوزستان: 
عامالن تیراندازی 

ماهشهر را 
بازداشت کردیم
- هوای تهران 

ناسامل شد
- قرص های 

مشکوک کیک ها 
۱۲ کودک را 
مسموم کرد

- دموکرات ها 
خواستار شهادت 
بولنت و مولونی 

علیه ترامپ شدند
- وزیر دارایی 

آمریکا: تحریم ها 
علیه ایران 

جایگزین جنگ 
است

- اخراج محرمانه 
۲ دیپلامت چینی 

توسط آمریکا
- بولیوی حکم 

بازداشت مورالس 
را صادر می کند

- مکزیک: بازرسی 
کارگری نفتا۲ را 

منی پذیریم
- دادگاه: مدیر 

اجرایی اس ان سی 
در رشوه به لیبی 
مقرص بوده است
- سقوط فروش 

ماشین های برقی 
در انتاریو

- پایان نشست 
اقلیمی مادرید با 

توافقی نصفه
- آنا کارینا، مناد 
سینامی موج نو 

فرانسه در ۷۹ 
سالگی درگذشت
- گرتا به سوئد 

بازگشت از کنار 
دیوار گذاشنت 

رهربان عذرخواهی 
کرد

- اردوغان: شاید 
پایگاه آمریکا را 

تعطیل کنم
- بیست ودو کشته 
در حمله شورشیان 

کنگو
- دستگیری زن 

معاون رئیس 
جمهور زیمباوه 

برای فساد
- وزیر کشور لبنان 

دستور تحقیقات 
درباره درگیری های 

روز گذشته را داد
- سفیر جدید 

ایران به افغانستان 
رفت

- وقوع زمین 
لرزه ۶.۸ درجزیره 

میندانائو در 
جنوب فیلیپین
- لغو افزایش 
گمرکی گندم 

و خودروهای 
آمریکایی توسط 

چین
- حمله مجدد 
پلیس هند به 

معرتضان
- کشته های آتش 
فشان نیوزیلند به 

۱۶ نفر رسید
- عفو بین امللل: 
اعرتاضات ایران 

۳۰۴ کشته گرفت
- وزیر ارتباطات: 

دومین حمله 
سایربی طی ۱ 

هفته خنثی شد
- تعطیلی مدارس 

اصفهان، تهران، 
الربز و تربیز بعلت 

آلودگی هوا
- عادل فردوسی 

پور برنامه اینرتنتی 
می سازد

- برف و باران در 
راه ایران

- آمریکا به کره 
شاملی: بیایید کار 

را متام کنیم
- آمریکا: عراق 
جلوی موشک 

خوردن پایگاه ما 
را بگیرد

- بوئینگ ساخت 
۷۳۷ مگز را موقتا 

تعطیل می کند
- ده کشته بر اثر 
زمستان در آمریکا

- شکست مذاکرات 
دولت انتاریو با 

مدارس
- جی ام تولید 

خودرو در رشق 
تورنتو را متوقف 

می کند
- سینامهای سین 
پلکس فروخته شد
- پایان تحقیقات 

مرگ خانواده رشمن 
در تورنتو

- انتاریو طرح 
مرتوی سطحی 

هامیلتون را لغو 
کرد

- فردا فروش 
ماری جوانا خوردنی 

در کانادا آغاز 
می شود

- ترکیه: مرگ 
بنیانگذار انگلیسی 

کاله سفیدهای 
سوریه سقوط از 

بلندی بوده
- آملان صدور 

ویزا و کار را برای 
مهاجران راحت تر 

می کند
- مسئول طرح 

تغییر بازنشستگی 
فرانسه استعفا کرد

- سه کشته در 
سیل فرانسه و 

بسته شدن صدها 
جاده

- رسقت ۸۸ میلیون 
دالر جواهرات از 

اکلستون، شهیر 
انگلیسی

- چین و روسیه 
خواستار لغو 

بخشی از 
تحریم های کره 

شاملی شدند
- تب دنگی جان 

ده ها هزار یمنی را 
تهدید می کند

- تعویق مذاکرات 
مذاکرات نخست 

وزیری لبنان در پی 
تظاهرات

- معرتضان سیاه 
پوش ۲ مرکز 

تجاری هنگ کنگ 
را تخریب کردند
- آبگرفتگی در 

اهواز پس از باران 
شدید

- استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش و 

نفت منتفی شد
- روحانی جمعه 

به ژاپن می رود و 
استعفا منی کند

- ویزا گروهی میان 
ایران و روسیه لغو 

می شود
- احضار سفیر 
کره جنوبی در 
تهران به دلیل 

بدهی ۶ میلیارد 
دالری

- فردا رای گیری 
استیضاح ترامپ 

در مجلس؛ ترامپ 
نامه نوشت: این 

اعالن جنگ به 
دموکراسی است

- ترامپ نظر 
مجلس در 

نسل کشی خواندن 
کشتار ارامنه را 

رد کرد
- تصویب تحریم 

خط لوله گاز 
روسیه به اروپا در 

مجلس آمریکا
- گیتس، دستیار 

ترامپ به جرم 
فساد و دروغگویی 

بجای ده ها سال، 
۴۵ روز زندانی 

می شود
- اطالعات هزاران 

بیامر کانادایی 
هک شد، با باج 

دادن برگشت
- تظاهرات صدها 

هزار نفری در 
پاریس، قطع برق 
۵۰ هزار خانه و 
تعطیلی ۱۴ خط 

مرتو
- منایندگان جدید 

مجلس انگلیس 
سوگند خوردند

- انگلیس: شاید 
از گروه محافظت 

دریایی آمریکا 
خارج شویم

- پاپ رازداری 
در آزار جنسی را 

ملغی کرد
- شارلیز ترون: 

مادرم در دفاع از 
ما پدرم را کشت

- ژنرال پرویز 
مرشف رئیس 
جمهور سابق 

پاکستان به جرم 
خیانت اعدام 

می شود
- افتتاح نخستین 

ناو هواپیامبر چین
- ادامه درگیری ها 

در لبنان
- چهارده کشته در 
انفجار معدن زغال 

سنگ چین
- امتیاز کشف و 

تولید نفت سوریه 
به ۲ رشکت روسی 

رسید
- مرگ ۱۰ نفر در 

انفجار علی شیر 
افغانستان

- هفتادوشش سال 
زندان برای ۲ برادر 
اسرتالیایی متهم به 

تروریسم
- یک رسباز دیگر 

اسرتالیایی متهم به 
جنایت جنگی در 

افغانستان شد
- کشف ۶۵۰ 
کیلوگرم مواد 

مخدر در اسرتالیا
- مجسمه نارص 

حجازی در بلواری 
به نام او در تهران 

نصب شد
- وقوع سیل در 

خوزستان
- عذرخواهی 

عارف، خواننده از 
اظهاراتش درباره 

علی بن ابیطالب

- آغاز جلسه بحث 
و بررسی استیضاح 
ترامپ در مجلس 

منایندگان
- خودروسازان 

طبق نفتا-۲ حدود 
۳ بیلیون دالر 

گمرکی به آمریکا 
می پردازند

- شکایت تقلب 
پل مانافورت در 

دادگاه لغو شد
- بولیوی رئیس 
جمهور سابقش 
را به اتهام ترور 
بازداشت می کند

- حقوق برش کانادا 
قانون ممنوعیت 
منادهای مذهبی 

کبک را به دادگاه 
عالی برد

- ادغام ۵۰ میلیارد 
دالری فیات و پژو

- تظاهرات 
کنندگان فرانسوی 

موتور آتش زدند
- تظاهرات در 

چک برای استعفای 
نخست وزیر 

میلیاردر
- احتامل اخراج 

لهستان از اتحادیه 
اروپا

- درگیری معرتضان 
با پلیس بعد از 

فوتبال الکالسیکو 
اسپانیا

- یک میلیارد دالر 
پول قذافی در 

انگلیس ناپدید شد
- عدم توافق کره 
جنوبی با آمریکا 

در هزینه نظامیان 
آمریکایی

- خودداری دادگاه 
عالی هند از 

تعلیق قانون اخذ 
شهروندی به غیر 

مسلامنان
- آمریکا لغو 

تحریم های سازمان 
ملل علیه کره 

شاملی را وتو کرد
- ادامه تظاهرات 
بزرگ در لبنان و 

انرصاف حریری از 
نخست وزیری
- عدم رشکت 

عربستان، پاکستان 
و اندونزی در 

اجالس کشورهای 
مسلامن مالزی
- آتش سوزی 

اسرتالیا بزرگرت و 
گرمرت شد

- شطرنج بازان 
ایران حریفان 

ارسائیلی خود را 
شکست دادند

- وزارت کشور 
صالحیت برخی 

نامزدهای 
اصالح طلب را رد 

کرد
- طرفداران تیم 

استقالل تظاهرات 
کردند

- ایرانی ها؛ دومین 
خریدار بزرگ خانه 

در ترکیه

- سنای آمریکا: 
کشتار ارامنه توسط 

عثامنی نسل کشی 
بود و ترکیه را تحریم 

کرد
- ترامپ شخصیت 
سال شدن گرتا را 

مسخره کرد
- آمریکا: کشتار 
یهودیان توسط 
۲ سفید پوست 

تروریسم داخلی 
است

- آمریکا دومین 
موشک منع شده  

سابقش را آزمایش 
کرد

- شیلی: کسی در 
سقوط هواپیامی 

نظامی مفقود شده 
زنده منانده

- کشف گونه جدید 
دایناسور در آرژانتین
- رهرب محافظه کاران 

کانادا استعفا کرد
-  دادگاه عالی کبک 

قانون ممنوعیت 
عالئم مذهبی را لغو 

نکرد
- انتاریو تعداد 

حداکرث فروشگاه های 
ماری جوانا را 

برداشت
- مجلس انتاریو ۲ 
ماه تعطیل می شود

- جانسون برنده 
دولت اکرثیت در 
انگلستان می شود

- کارگران و اعتصاب 
کنندگان بندر مارسی 

فرانسه را بستند
- مرگ صدها پرنده 

در ولز انگلستان
- روسیه دو دیپلامت 

آملانی را به تالفی 
اخراج دیپلامت هایش 

از برلین اخراج کرد
- داووداوغلو حزب 

تاسیس می کند
- قحطی جان ۵.۵ 

میلیون را در سودان 
جنوبی تهدید می کند

- فرودگاه لیبی 
بازگشایی شد

- برگزاری انتخابات 
تحریم شده در 

الجزایر
- انتقاد از سکوت 

 سوچی در خشونت 
علیه مسلامنان در 

دادگاه الهه
- چین برای لغو 

گمرکی آمریکا 
محصوالت کشاورزی 

می خرد
- ارسائیل فرایض 

مذهبی مسیحیان 
فلسطین را قدغن 

کرد
- عربستان سال بعد 

کرسی بودجه دارد
- کشف کیک هایی با 
قرص های استامینوفن 
- دو تار خراسان ثبت 

جهانی شد
- دالر ارزان شد
- علی شمخانی 

به دیدار خانواده 
کشته شدگان رفت
- وزیر ارتباطات: 

بزودی با پهباد بسته 
پُستی می بریم

- شیرین عبادی: 
اروپا سفرایش را از 

تهران فرا بخواند
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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 RoadYonge st
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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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