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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
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   دالر اسرتالیا

  X  دالر کانادا

   یورو

   دالر آمریکا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنج شنبه
۲۶ دسامرب

جمعه
۲۷ دسامرب

شنبه
۲۸ دسامرب

یک شنبه
۲۹ دسامرب

دوشنبه
۳۰ دسامرب

سه شنبه
۱ ژانویه

چهار شنبه
۲ ژانویه

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
۱۹ دسامرب

جمعه
۲۰ دسامرب

شنبه
۲۱ دسامرب

یک شنبه
۲۲ دسامرب

دوشنبه
۲۳ دسامرب

سه شنبه
۲۴ دسامرب

چهار شنبه
۲۵ دسامرب

- امضاء تاسیس 
نیروی فضایی 
آمریکا توسط 

ترامپ
- ترامپ گازپروم 

روسیه را تحریم؛ و 
اروپا اعرتاض کرد
- آمریکا رشکت 
نظامی کوبهام 

انگلیس را خرید
- ادامه تظاهرات 

در شیلی
- کوبا نخست وزیر 

انتخاب کرد
- رئیس جمهوری 

برزیل به یک 
خربنگار گفت شبیه 

همجنسگراهاست
- هجده کشته در 

جنگ گنگ های 
زندانی هندوراسی
- تعویق انتخاب 

رهرب محافظه کاران 
کانادا تا نوامرب 

- پلیس دو تهدید 
کننده ترودو را 

دستگیر کرد
- برف و بوران در 

جنوب بریتیش 
کلمبیا و آلربتا

- اروپا قصد فعال 
کردن مکانیزم حل 

اختالف برجام را 
دارد

- سوئیس 
نیروگاه های 

امتی اش را تعطیل 
می کند

- روسیه و چین 
قطعنامه های کمک 

به سوریه را وتو 
کردند

- فرانسه: ۳۳ 
تروریست را در 

مالی کشتیم
- تلفن نخست 

وزیر ژاپن به 
ترامپ پس از 

دیدار با روحانی
- سنگاپور جنگ 

ستارگان را سانسور 
کرد

- کره شاملی جلسه 
نظامی برگذار کرد

- کشته های 
تظاهرات هند ۲۳ 

نفر شد؛ دولت 
اینرتنت چند ایالت 

را قطع کرد
- طالبان: آمریکا به 

ما بودجه نداده
- ژاپن از گروه 

آمریکایی حفاظت 
کشتی های خلیج 
فارس کنار کشید
- باد شدید آتش 
سوزی اسرتالیا را 
بسیار بدتر کرد، 

بزودی کمی خنک 
می شود

- نیوزیلند ۵۶۰۰۰ 
اسلحه را بازخرید 

کرد
- روحانی: شاید از 
برجام خارج شویم
- آلودگی مدارس 

قم و تربیز را 
تعطیل کرد

- روحانی: ژاپن 
پول های ایران را 

آزاد کند

- دعوت پلوسی 
از ترامپ برای 

سخرنانی وحدت 
مجلس؛ ترامپ 

پذیرفت
- موشک فضایی 

بوئینگ با نیم 
ساعت تاخیر در 

پرتاب به ایستگاه 
فضایی نرسید

- توئیرت ۶۰۰۰ 
حساب حکومتی 
عربستان را بست

- دو کشتی 
مسافری مکزیک 

تصادف کردند
- ترودو: ترامپ با 
چین توافق نکند 

مگر کانادایی های 
زندانی در چین 

آزاد شوند
- هری و مگان 

برای سال جدید 
به کانادا می آیند
- مدارس فرانسه 

انتاریو به اعتصاب 
پیوستند

- مجلس انگلیس 
به برگزیت رای 

مثبت داد
- فرانسه گوگل را 
۱۵۰ میلیون یورو 

جریمه کرد
- همرس ملکه 

انگلیس بسرتی 
شد

- دیوان الهه: 
درباره جنایت 

جنگی ارسائیل در 
فلسطین تحقیق 

شود
- دادگاه انگلیس 
همرس دیپلامت 

آمریکایی را متهم 
به قتل کرد

- شش کشته در 
ادامه تظاهرات 

هند علیه پذیرش 
پناهجویان غیر 

مسلامن
- زلزله ۶ ریشرتی 

در افغانستان
- چین: دخالت 

خارجی در هنگ 
کنگ و ماکائو را 

تحمل منی کنیم
- درگیری سنگین 
بین ارتش سوریه 
و شورشیان ادلب

- عذرخواهی 
نخست وزیر 

اسرتالیا برای سفر 
تفریحی همزمان 

با آتش سوزی 
- سیل خوزستان 

فروکش کرد
- روحانی با 

نخست وزیر ژاپن 
دیدار کرد

- انسولین در 
مشهد توزیع شد

- کشف جسد 
کولرب ۱۵ ساله
- آلودگی هوا 

مدارس و همه 
مسابقات فوتبال 

را تعطیل کرد
- سفیر آمریکا 

در سازمان ملل 
با سفیر ایران 

صحبت کرد

- کاخ سفید ۹۰ 
دقیقه پس از تلفن 

ترامپ کمک به 
اوکراین را مسدود 

کرد
- مجلس منایندگان  

آمریکا فرستادن 
استیضاح ترامپ 

به سنا را به 
تعویق انداخت

- تصادف ۶۹ 
خودرو در 

ویرجینیا
- یک کشته در 

سقوط هواپیام در 
غرب ونکوور

- رکورد رپرتز در 
جربان ۳۰ امتیاز 

عقب افتاده
- روسیه: پیامن 

کاهش تسلیحات 
استارت با آمریکا 
گسرتده و متدید 

شود
- فروشگاه های 

تسکو محصوالت 
چینی را تحریم 

کرد، کارخانه 
تعطیل شد

- انتخابات ریاست 
جمهوری کرواسی 
به دور دوم کشید

- ۹ کشته در 
طوفان اسپانیا و 

قطع برق
- نیروهای حفرت 

کشتی ترکیه را 
توقیف کردند

- یک کشته و ۴ 
گروگان در حمله 
دزدان دریایی به 

پایتخت گابن
- نتانیاهو: بررسی 

جنایت جنگی 
ارسائیل در دیوان 

الهه یهودی ستیزی 
است

- نتیجه انتخابات 
افغانستان: 

غنی برنده شد؛ 
عبدالله: تقلب 

شده
- پیرشوی بزرگ 
ارتش سوریه در 

ادلب و فرار مردم 
به سوی مرز ترکیه

- برگزاری انتخابات 
مجلس ازبکستان

- ادامه تظاهرات 
در عراق

- ادامه تظاهرات 
در هند

- سوریه: 
موشک های 

ارسائیل را زدیم
- دیدار وزیر 

خارجه هند در 
تهران با ظریف

- وزارت اطالعات 
اجازه برگزاری 

چهلم پویا 
بختیاری را نداد

- ثبت نام 
۲۶۰۰۰۰ نفر در 

مسکن ملی
- مدارس تهران تا 
آخر هفته تعطیل 

شد
- کشته های 

آنفوالنزا به ۱۰۶ 
نفر رسید

- مدیر عامل 
بوئینگ اخراج شد
- تسال ۱٫۵ بیلیون 

دالر از چین وام 
می گیرد

- موافقت رئیس 
جمهوری شیلی 
با تغییر قانون 

اساسی
- استعفای سفیر 
مکزیکی که در 

آرژانتین در حال 
دزدی دستگیر شده 

بود
- غرق کشتی با 

۶۰۰ گالن گازوئیل 
در گاالپاگوس

- وقوع ۵ زمین لرزه 
پیاپی در غرب 

ونکوور
- سقوط چندین 

بهمن در کوه های 
راکیز کانادا

- ونیز دوباره سیل 
زده شد

- روسیه با 
طوالنی ترین پل 

ریلی کریمه را به 
خاکش وصل کرد

- مجارستان دارو 
و درمان نازایی را 

رایگان کرد
- بوسنی پس از ۱۴ 
ماه دولت تشکیل 

می دهد
- جدایی طلبان 

اوکراین و دولت 
ارسا را مبادله 

می کنند
- کشف یک پرس 
گمشده آملانی در 

کمد یک مرد
- شش کشته در 

غرق شدن کشتی 
در دانوب

- سه کشته در 
نتیجه انفجار مبب 
داخل یک تابوت 

در افغانستان
- حکم اعدام برای 

۵ عربستانی در 
قتل خاشقچی
- اپ توتوک 
امارات ابزار 

جاسوسی از مردم
- هشت کشته و 
۳۰۰ مسموم در 

نوشیدن مرشوب 
نامرغوب در 

فیلیپین
- خانواده پویا 

بختیاری بازداشت 
شدند

- تیم ملی آلیش 
زنان ایران قهرمان 

جهان شد
- ظریف به عامن 

رفت
- ایران مدار 

ثانویه راکتور 
اراک را بازسازی و 

راه اندازی کرد
- وزارت نفت: 

مرصف بنزین ٪۱۶ 
کاهش یافته

- معلامن چند شهر 
تحصن کردند

- رویرتز: 
کشته های 

اعرتاضات ایران 
۱۵۰۰ نفر است

- ترامپ: برای 
هدیه کریسمس 

کره شاملی 
آماده ایم

- یک موسس و 
مدیرعامل سابق 

اوبر از هیئت 
مدیره استعفا 

می دهد
- پنج کشته در 
رانش زمین در 

برزیل
- تورنتو باز هم 

مالیات خانه ها را 
افزایش داد

- روسیه: اینرتنت 
ملی را با موفقیت 

آزمایش کردیم
- همرس ملکه 

انگلیس پس از ۴ 
شب از بیامرستان 

مرخص شد
- سقوط جنگنده 

پیرشفته روسیه
- فرانسه تابلوی 

استهزای مسیح را 
ممنوع الخروج کرد

- کشف ۱۱ 
پناهجوی افغان در 
کانتیرن یخچال یک 

کامیون در آملان
- سی وپنج 

غیرنظامی و ۸۰ 
جهادی در حمله 

بورکینافاسو کشته 
شدند

- چند مسجد در 
اتیوپی آتش زده 

شد
- توافق چین، ژاپن 

و کره جنوبی در 
تشکیل منطقه آزاد 

تجاری
- مجلس عراق 

قانون انتخابات را 
تغییر داد

- هند رسشامری 
می کند، تجمع در 

دهلی را ممنوع 
کرد

- عربستان ازدواج 
زیر ۱۸ سال را 

ممنوع کرد
- کاهش بی سابقه 

تولد در ژاپن
- طالبان ۱۵ رسباز 

افغان را کشت
- توافق عربستان 

و کویت در 
برداشت از ۲ 

میدان نفتی
- نورعلی تابنده، 

قطب دراویش 
گنابادی درگذشت
- تصویب کلیات 
الیحه بودجه در 

مجلس
- ایران دومین 
مرصف کننده 
لوازم آرایشی 

در خاورمیانه و 
هفتمین در جهان 

است
- تیم ملی آلیش 

مردان ایران نایب 
قهرمان جهان شد

- علیرضا فیروزجا، 
استاد بزرگ 

شطرنج زیر پرچم 
فیده و نه ایران 
مسابقه می دهد

- بلومربگ: در 
رقابت انتخاباتی 
من از نیروی کار 

زندانی ها استفاده 
شده

- کنگره آمریکا: 
اسناد نگران 

کننده ای درباره 
بوئینگ ۷۳۷ مگز 

گرفتیم
- صدوبیست خانه  

در شیلی سوخت
- مکزیک: بولیوی 
ارعاب دیپلامتیک 

می کند
- وقوع ۳ زلزله 
دیگر در ونکوور

- پاپ: مسیح در 
فلسطین بدنیا آمد، 
هنوز مردم منطقه 

منتظر صلح او 
هستند

- اردوغان به تونس 
رفت

- هفت کشته در 
حمله بوکوحرام 
در شامل رشقی 

نیجریه
- فرمانده نظامی 

حامی جنبش 
مردمی الجزایر 

درگذشت
- تظاهرات 

پاپانوئلی 
هنگ کنگی ها در 

روز کریسمس
- اسعد العیدانی 

نخست وزیر عراق 
شد

- طوفان با ۲۰۰ 
کیلومرت در ساعت 

به فیلیپین زد
- فرار نتانیاهو از 
راکت غزه؛ ارتش 
ارسائیل: شاید با 

ایران رویارو شویم
- عربستان ۲ 

مخالفش را کشت
- طالبان هیئت 

۲۶ نفره صلح 
افغانستان را ربود
- ادامه پیرشوی 

گسرتده ارتش 
سوریه در شامل

- بروز اختالل در 
اینرتنت موبایل 

ایران
- نورعلی تابنده 
به خاک سپرده 

شد، علیرضا جذبی 
جانشینش شد

- دولت: استادان 
ایرانی به آمریکا 

نروند
- مسعود کیمیایی 

رسیال می سازد
- دولت: آمار 

اعالنی خارجی ها 
از کشته ها درست 

نیست
- سقوط میگ ۲۹ 
ارتش در سبالن و 
کشته شدن خلبان

- حمله پهبادی در 
سوریه چند ایرانی 
را در سوریه کشت

- تظاهرات موافقان 
و مخالفان استیضاح 

ترامپ در آمریکا
- آغاز دور جدید 

مناظره کاندیداهای 
دموکرات های 

انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا

- ترامپ: فورا در سنا 
استیضاحم کنید
- مجلس آمریکا 

نفتای جدید جدید را 
تصویب کرد

- آمریکا: منی توان 
ثابت کرد حمله 

آرامکو کار ایران بوده
- تصویب قطعنامه 
کانادایی محکومیت 
وضعیت حقوق برش 
ایران در سازمان ملل

- محکومیت دو 
ساله برای متعرضان 

نوجوان مدرسه 
تورنتویی

- اعالن وضعیت 
اضطراری رسما در 

تورنتو
- یک کشته و ۵ 

مجروح در تیراندازی 
مسکو

- مجلس اروپا 
رسکوب معرتضان 

ایران را محکوم کرد
- سوئد سود وام 

بانکی را از منفی به 
صفر رساند

- پوتین از ترامپ 
حامیت کرد

- دادگاه اروپا 
مصونیت رهرب 

زندانی کاتالونیا را به 
رسمیت شناخت
- ائتالف دریایی 

اروپا از ماه آینده 
در خلیج فارس فعال 

می شود
- همزمان با 

تظاهرات، رئیس 
جمهور جدید الجزایر 

سوگند یاد کرد
- لیبی پیشنهاد 

کمک نظامی ترکیه را 
پذیرفت

- ارتش سومالی ۱۵ 
شورشی الشباب را 

کشت
- ارسائیل به حامس 

حمله کرد، حامس 
راکت زد

- ادامه تظاهرات 
و قطع اینرتنت در 

دهلی نو 
- حسن دیاب نخست 

وزیر لبنان شد
- پنجاه هزار 

سوریه ای از ادلب 
به ترکیه مهاجرت 

می کنند
- دادگاه یک گروه 
فیلیپینی را در قتل 

۵۷ نفر مجرم شناخت
- گرمای هوای 

اسرتالیا رکورد شکست
- آمریکا قاضی 

مقیسه و صلواتی را 
تحریم کرد

- اینرتنت ایران ۲ 
ساعت مختل شد

- معرتضان بازداشت 
شده از هفته آینده 

دادگاهی می شوند
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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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