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 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف
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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
۹ ژانویه

جمعه
۱۰ ژانویه

شنبه
۱۱ ژانویه

یک شنبه
۱۲ ژانویه

دوشنبه
۱۳ ژانویه

سه شنبه
۱۴ ژانویه

چهار شنبه
۱۵ ژانویه

پنج شنبه
۲ ژانویه

جمعه
۳ ژانویه

شنبه
۴ ژانویه

یک شنبه
۵ ژانویه

دوشنبه
۶ ژانویه

سه شنبه
۷ ژانویه

چهار شنبه
۸ ژانویه

پنج شنبه
۲ ژانویه

جمعه
۳ ژانویه

شنبه
۴ ژانویه

یک شنبه
۵ ژانویه

دوشنبه
۶ ژانویه

سه شنبه
۷ ژانویه

چهار شنبه
۸ ژانویه

- ترامپ: ایران 
انتقام بگیرد ۵۲ 

هدف داخل ایران 
را می زنیم

- معاون ترامپ: 
سلیامنی در 

سپتامرب ۱۱ نقش 
داشت

- نفتی های آمریکا 
از عراق خارج 

می شوند
- تظاهرات 

در آمریکا در 
محکومیت 

عملیات در عراق 
و ایران

- بولیوی برای 
جانشینی مورالس 

۳ ماه می 
انتخابات برگزار 

می کند
- کانادا برای مدال 
طالی هاکی روی 

یخ جهان با روسیه 
مسابقه می دهد
- کانادا آموزش 

نظامی در عراق را 
تعلیق کرد

- درگیری ایرانیان 
کانادا بر رس عزا یا 
شادی کشنت رسدار 

سلیامنی
- پمپئو: اروپا از ما 

در قتل سلیامنی 
بقدر کافی حامیت 

نکرد
- حداقل ۲۸ 

کشته در حمله به 
دانشگاه افرسی 

لیبی
- مببگذاری در 

بورکینافاسو ۱۴ 
کشته گرفت

- مجلس لیبی 
ورود رسبازان 

ترکیه را دوباره 
رد کرد

- تشییع جنازه 
صدها هزار 

نفری سلیامنی و 
املهندس در عراق 

و انتقال آنها به 
تهران

- چین مسئول 
روابط چین و 
هنگ کنگ را 

برکنار کرد
- هفت کشته 
در ریزش یک 
ساختامن در 

کامبوج
- حشدالشعبی: 
عراقی ها از کنار 

آمریکایی ها فاصله 
بگیرند

- حمله به مقر 
آمریکا و منطقه 

سبز در بغداد
- تظاهرات دوباره 

صدها هزار نفره 
در هند علیه 
قانون اعطای 

شهروندی به غیر 
مسلامنان

- با باال گرفنت آتش 
سوزی اسرتالیا 

صدها هزار نفر 
تخلیه می شوند

- سقوط ۴٪ بورس 
ایران

- وزیر خارجه قطر 
به تهران رفت

- ترامپ: رسدار 
سلیامنی را برای 

پیشگیری از جنگ 
و نه آغاز جنگ 

کشتیم
- دو دستگی 

آمریکایی ها در 
قتل سلیامنی

- شش کشته در 
حمله آمریکا به 
کاروان پزشکان 

حشدالشعبی
- حدود ۷۵۰ 
رسباز آمریکا 

وارد بغداد شدند، 
۳۰۰۰ نیروی 

دیگر می فرستد
- توافق 

محافظه کاران 
فدرال کانادا در 
انتخاب رهرب در 

۲۷ جون
- بزرگرتین التاری 
تاریخ کانادا: مگز 

۷۰ میلیون دالر 
شد

- کانادا: 
آمریکا و ایران 
خویشتنداری 

کنند
- سقوط سهام ها 

و افزایش بهای 
نفت در پی 

کشته شدن رسدار 
سلیامنی

- پلیس فرانسه 
یک قاتل چاقو 
بدست را کشت

- ترکیه ۵ مظنون 
جابجایی گوسن 
از ژاپن به لبنان 

را دستگیر کرد
- هشت پناهنده 
در آب های ترکیه 

غرق شدند
- ژنرال حفرت علیه 

رسبازان ترکیه 
جهاد اعالن کرد

- یک ناشناس ۱۹ 
نفر را در نیجریه 

کشت
- نخست وزیر 

عراق: حمله 
آمریکا ترور و 

اقدامی خصامنه 
بود

- هوایپامیی 
بحرین، اردن و 

قطر پرواز به 
بغداد را لغو 

کردند
- سیاسیون شیعه 

عراقی خواستار 
اخراج آمریکا از 

کشور شدند
- باد شدید آتش 
سوزی اسرتالیا را 

بدتر کرد، ۲ کشته 
اضافه شد

- شورای امنیت 
ایران: در زمان 

و مکان مناسب 
بصورت نظامی 
انتقام می گیریم

- تظاهرات 
هزاران نفری 
در ایران برای 

بزرگداشت 
سلیامنی

- اسامعیل قاآنی 
فرمانده جدید 
سپاه قدس شد

- آمریکا: 
منی خواهیم از 

عراق بیرون 
برویم، بیرومنان 
کنند تحریمشان 

می کنیم
- ترامپ: ایران 

انتقام بگیرد ۵۲ 
مرکز از جمله 

فرهنگی آنها را 
می زنیم

- برگزاری ده ها 
تظاهرات ضد 

جنگ در آمریکا
- آمریکا ۶۰ 

ایرانی را در مرز 
کانادا بازداشت 

کرد
- بوئینگ یک 
ایراد دیگر در 

۷۳۷ مگز یافت
- مجلس ونزوئال 

گوایدو را راه نداد
- کانادا با شکست 

روسیه قهرمان 
هاکی روی یخ 

جوانان جهان شد
- آغاز طوفان 
زمستانی در 

نیوفاندلند کانادا
- یک هواپیامی 

وست جت 
در فرودگاه 

هالیفاکس کانادا 
به بیرون باند ُرس 

خورد
- مادر راب و 

داگ فورد بر اثر 
رسطان درگذشت

- حامیت انگلیس 
و فرانسه و آملان 

از آمریکا؛ از عراق 
بیرون منی رویم

- حمله الشباب 
به یک پادگان 

در کنیا ۳ کشته 
آمریکایی بجا 

گذاشت
- سی کشته در 
حمله هوایی به 

طرابلس لیبی
- اردوغان: ترور 

سلیامنی نباید 
بی پاسخ مباند

- مجلس عراق: 
دولت، آمریکا را 

اخراج کند
- برخورد ۶ راکت 

به نزدیکی سفارت 
آمریکا در بغداد

- تسلیت آیت الله 
سیستانی به ایران

- بنگالدش 
حکم دستگیری 
قاضی االقضات 

سابق را صادر کرد
- دفاع نخست 
وزیر اسرتالیا از 

عملکردش در 
آتش سوزی

- تشییع قاسم 
سلیامنی توسط 

صدها هزار عراقی 
و ایرانی

- ایران متام 
محدودیت های 

عملیاتی برجام را 
کنار گذاشت

- ایران سایت 
جمع آوری 

اطالعات آمریکا را 
هک کرد

- آمریکا برای 
رشکت در جلسه 
شورای امنیت به 
ظریف ویزا نداد
- ترامپ: ایران 
هرگز مبب اتم 
نخواهد داشت

- تاکید ترامپ:  
مجاز به حمله به 

اماکن فرهنگی 
ایران هستیم

- استیضاح ترامپ؛ 
جان بولتون آماده 
شهادت در کنگره 

است
- هاروی وایستین 
متهم به تجاوز و 
حمله جنسی در 

کالیفرنیا شد 
- زلزله ۵٫۸ 
ریشرتی در 

پورتوریکو
- چهل سانت برف 

در سنت جانز 
کانادا

- اخطار وزارت 
بهداشت به 

تی تی سی برای 
هوای بد مرتوی 

تورنتو
- آغاز اعزام 

رسبازان ترکیه به 
لیبی

- هشدار دبیرکل 
سازمان ملل درباره 

باالگرفنت تنش ها 
در جهان

- دبیرکل ناتو: 
ایران خشونت 

نکند
- دعوت پوتین از 

مرکل برای سفر به 
مسکو

- حداقل ۹ کشته 
در انفجار کامرون
- نیروهای حفرت 
بیشرت سی رت را 

گرفت
- املهدی لزوم 

خروج از عراق را 
به فرمانده آمریکا 

اعالن کرد
- نگرانی عربستان 
از وضعیت بسیار 

خطرناک منطقه
- نامه عراق به 
شورای امنیت: 

حمله آمریکا نقض 
حاکمیت عراق 

است
- یک انگلیسی 

متهم ۱۹۰ حمله 
جنسی شد

- باران کمی آتش 
را در اسرتالیا فرو 

نشاند
- اسرتالیا: برای 

مهار آتش سوزی 
هر بهایی را 

می پردازیم
- برگزاری تشییع 
میلیون نفری و 

مناز میت سلیامنی 
در تهران، قم و 
انتقال به کرمان 

- روحانی به 
ترامپ: به جای ۵۲ 

به ۲۹۰ فکر کن
- ظریف: ترامپ 
در عمرت چنین 
اقیانوس انسانی 

دیده ای؟

- ترامپ: همه 
چیز خوبه. 
زخمی ها و 
خسارات را 

بررسی می کنیم، 
ما بهرتین قدرت 

جهانیم، صبح 
بیانیه می دهم

- وزیر دفاع 
آمریکا: دنبال 
جنگ نیستیم، 

آماده خامته آن 
هستیم

- دانکن 
هانرت، مناینده 

جمهوریخواه به 
فساد اعرتاف و 

استعفا کرد
- ناسا سیاره ای 

با در سایز زمین 
کشف کرد

- نیروهایی 
کانادایی پیش از 

حمله موشکی 
ایران جابجا شده 

بودند
- البالس کانادا 

۷۷۵ کارمندش را 
اخراج می کند

- سازمان ملل: 
کانادا ساخت 

خطوط لوله نفتی 
ترنس مانتین را 

متوقف کند
- فرمانده 

نیروهای نظامی 
کانادا به اظهارات 
جنسی اعرتاف کرد
- سقوط بازارهای 

بورس دنیا
- وزیر دفاع 

انگلیس: ایران 
انتقام نگیرد

- بخشی از ناتو 
موقتا از عراق 
خارج می شود

- نیروهای حفرت 
شهر سی رت را 

گرفت
- املهدی: نامه 

خروج آمریکا از 
عراق را گرفتیم
- پوتین بطور 
غیرمنتظره به 

سوریه رفت
- نخست وزیر 

ژاپن برای کاهش 
تنش به چند 
کشور عربی 

می رود
- کالین وارد، مدل 

آمریکایی برهنه 
شد ۱ میلیون دالر 

برای آتش سوزی 
اسرتالیا جمع کرد
- ده ها موشک 

سپاه به ۲ پایگاه 
آمریکا اصابت کرد

- خامنه ای فردا 
در قم سخرنانی 

می کند
- ظریف: ما طبق 
سازمان ملل پس 
از حمله بزدالنه 

دفاع از خود 
کردیم، ما دنبال 

جنگ نیستیم
- کشته های 

تشییع سلیامنی به 
۵۶ نفر رسید

- نفت ۶۵ دالر 
شد 

- ترامپ: ما 
ابرقدرتیم، صلح 

می خواهیم
- اینستاگرام 

حساب خامنه ای 
را بست

- پلوسی: مجلس 
قدرت ترامپ در 
جنگ با ایران را 

محدود می کند
- افتتاح بزرگرتین 

منایشگاه 
الکرتونیک در 

الس وگاس
- رکورد گرم ترین 

سال آالسکا 
شکست

- ترودو خواستار 
رسیدگی به سقوط 
هواپیامی اوکراین 

در تهران شد
- یک کشته و 

سه مجروح در 
تیراندازی در اتاوا

- التاری ۷۰ 
میلیونی کانادا را 

شخصی در برمتون 
برد

- پرنس هری و 
مگان از عضویت 
ارشد در خانواده 
سلطنتی انگلیس 

استعفا دادند
- افتتاح لوله گاز 

روسیه به اروپا از 
طریق ترکیه

- درخواست پوتین 
و اردوغان از لیبی 

برای اجرای آتش 
بس

- مرگ ۲ خلبان 
ارتش افغانستان 

در سقوط یک 
هلی کوپرت

- چند کاتیوشا به 
منطقه سبز بغداد 

خورد
- کارلوس گون در 
بیروت با حمله به 

نیسان و ژاپن از 
فرار خود دفاع کرد

- عراق: حمله 
ایران به 

پادگان های آمریکا 
زیرپا گذاشنت 
حقوق ما بود

- صدوهفتادونه 
کشته در سقوط 

هواپیامی اوکراینی 
در نزدیکی تهران

- ایران: جعبه 
سیاه هواپیام را به 

آمریکا منی دهیم
- خامنه ای: انتقام 
چیز دیگری ست، 

یک سیلی زده شد
- روحانی: 

مشکالت آمریکا 
در جهان گردن ما 

نیست
- وقوع ۴ زلزله 
پیاپی در بوشهر

- کیمیا علیزاده به 
هلند مهاجرت کرد

- حمله به 
خودروی سفارت 

ایران در بغداد

- آمریکا فروش 
سیگار الکرتونیکی 
طعم دار را ممنوع 

کرد
- شانزده کشته در 
شورش زندانی در 

مکزیک
- اعالن بیامری ریوی 

شدید یک مریض 
بعلت کشیدن سیگار 

الکرتونیکی در آلربتا
- افزایش ارزش دالر 

کانادا
- مجلس ترکیه اعزام 

نیرو به لیبی را 
تصویب کرد

- ائتالف سبزها با 
محافظه کاران اتریش
- گرمای بیسابقه ۱۹ 
درجه باالی صفر در 

نروژ
- امضاء توافقنامه 
گاز بین ارسائیل، 

یونان و قربس
- توافق جدایی طلبان 

کاتالونیا با 
سوسیالیست ها در 

اسپانیا
- شعارنویسی ضد 

اسالمی نزدیک 
مسجدی در لندن

- الجزایر یک نظامی 
مخالف دولت را 

آزاد کرد
- املهندس و 

هفت کشته در 
حمله موشکی به 
حشدالشعبی در 

فرودگاه بغداد
- اعالن قرمز اینرتپل 
برای دستگیری رئیس 

سابق و فراری رنو-
نیسان در لبنان

- موکش آمبانی، 
پولدارترین آسیایی 
در هند با آمازون 

رقابت می کند
- مرگ فرمانده ارتش 

تایوان در فرود 
اضطراری بالگرد
- قربانیان سیل 

اندونزی ۲۳ نفر شد
- هوای آلوده 

افغانستان بیشرت از 
جنگ کشته می گیرد

- اعالم وضعیت 
اضطراری در 

پرجمعیت ترین 
ایالت اسرتالیا

- رسدار قاسم 
سلیامنی در حمله 
آمریکا به فرودگاه 

بغداد کشته شد
- فرهاد مجیدی 

رسمربی استقالل شد
- نوید زنگنه، آزادکار 

ایرانی به کانادا 
مهاجرت کرد

- میرتا حجازی پور 
بی حجاب شطرنج 
بازی کرد، از تیم 

ملی اخراج شد
- مناینده مجلس: 

۱۷۰ نفر در 
اعرتاضات مردمی ماه 

گذشته ایران کشته 
شدند

- پخش آهنگ "آی 
ایران" در فرودگاه 
تهران، دست زدن 

مردم و اعرتاض 
مسئوالن
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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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