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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
۳۰ ژانویه

جمعه
۳۱ ژانویه

شنبه
۱ فوریه

یک شنبه
۲ فوریه

دوشنبه
۳ فوریه

سه شنبه
۴ فوریه

چهار شنبه
۵ فوریه

پنج شنبه
۲۳ ژانویه

جمعه
۲۴ ژانویه

شنبه
۲۵ ژانویه

یک شنبه
۲۶ ژانویه

دوشنبه
۲۷ ژانویه

سه شنبه
۲۸ ژانویه

چهار شنبه
۲۹ ژانویه

پنج شنبه
۲۳ ژانویه

جمعه
۲۴ ژانویه

شنبه
۲۵ ژانویه

یک شنبه
۲۶ ژانویه

دوشنبه
۲۷ ژانویه

سه شنبه
۲۸ ژانویه

چهار شنبه
۲۹ ژانویه

- وکالی ترامپ در 
جریان استیضاح 
سنا: می خواهند 

انتخابات ۲۰۱۶ را 
باطل کنند

- پخش صدای 
ترامپ در مجلس: 

سفیرمان در 
اوکراین اخراج شود
- درگیری میان یک 

خربنگار با پمپئو
- سامسونگ 

گلکسی اس ۲۰ 
معرفی می شود

- آمریکا: تا پایان 
سال با انگلیس 

توافق نامه تجاری 
می بندیم

- اعالن اولین مورد 
ویروس کرونا در 

تورنتوی کانادا
- پیرت مک کی رسام 

کاندید رهربی 
محافظه کاران 

کانادا شد
- ولیعهد انگلیس: 
مایلم که به ایران 

سفر کنم
- کشته های زلزله 
ترکیه ۲۲ نفر شد

- سال نوی چینی 
آغاز شد

- چین: شیوع 
ویروس کرونا 

رسیعرت شده
- چین: ۵۶ کشته 

بر اثر ویروس، ۱۰ 
روزه بیامرستان 

۱۰۰۰ تختخوابی 
می سازد

- معرتضان افغان 
ادارات دولتی غور 

را بستند
- سه کشته در 

درگیری معرتضان 
عراقی با پلیس

- افغان ها: پس از 
صلح با طالبان، 
آمریکا از کشور 

خارج شود
- نتانیاهو و 

گانتس: ترامپ 
بهرتین دوست 

ارسائیل است
- پیرشوی ارتش 
سوریه در شامل

- ادامه تظاهرات 
در لبنان

- ظریف: شلیک 
کننده موشک به 

هواپیامی اوکراینی 
در زندان است

- رد صالحیت یک 
امام جمعه بعلت 

عدم التزام به 
اسالم

- متساح خلیج 
فارس و همدستش 

اعدام شد
- صعود خارج از 
خانه استقالل و 
شهرخودرو در 

آسیا
- تعداد ثبت طالق 

در دفرتخانه ها 
محدود شد

- فرود اضطراری 
هواپیامی تهران 
به استانبول در 

مهرآباد
- ظریف: آمریکا 
تحریم ها را لغو 

کند شاید مذاکره 
کنیم

- اورانیوم ذخیره 
شده ایران از 

۱۲۰۰ کیلو گذشت

- آمریکا: ۳۴ 
رسباز ما بر اثر 

موشکباران سپاه 
مجروح شدند

- پایان سخرنانی 
دموکرات ها در 

استیضاح ترامپ 
در سنا

- دو کشته در 
انفجاری کارخانه 
هیوستون آمریکا

- رومنایی از 
لوگوی نیروهای 

فضایی آمریکا 
شبیه استارترک 

- ترامپ به 
تظاهرات 

مخالفان سقط 
جنین رفت

- تالش مجدد 
مکزیک برای 

جلوگیری 
از رسیدن 

پناهجویان پیاده 
هندوراسی به 

آمریکا
- بولیوی روابطش 

با کوبا را معلق 
کرد

- قانون اسرتس 
تست امالک 

کانادا بازبینی 
می شود

- هجده کشته در 
زلزله ۶٫۷ ریشرتی 

ترکیه
- پس از اروپا، 
جانسون توافق  
نامه برگزیت را 

امضا کرد
- اروپا سازوکار 

ماشه علیه ایران 
را عقب انداخت
- یک مرد آملانی 

پدرومادر و ۴ 
عضو خانواده اش 
را با گلوله کشت

- افتتاح دانشگاه 
ترکی - آملانی در 

استانبول
- کارگران 

فرانسوی ۷ هفته 
اعتصاب می کنند

- کمبود کادر 
پزشکی در 
بلغارستان

- تظاهرات 
صدها هزار نفری 
عراقی ها: آمریکا 

برو بیرون!
- ویروس کرونا 

چین به اسرتالیا و 
فرانسه رسد

- هشدار فلسطین 
به ترامپ و 
ارسائیل در 

رومنایی طرح 
صلح آنها

- کشف اجساد 
آتش نشانان 
آمریکایی از 

هواپیامی ساقط 
شده در اسرتالیا

- آمریکا 
دامنه های 
بین املللی 

وبسایت خربگزاری 
فارس را بست

- کیمیا علیزاده: 
فکر بازگشت به 
ایران را منی کنم
- اجرای بدون 

رهرب ارکسرت 
سمفونیک تهران 
در تاالر رودکی، 
اعرتاض مردم و 
عذرخواهی تاالر

- کوبی برایانت، 
بسکتبالیست 

با دخرت و چند 
مربی در سقوط 
هلیکوپرت کشته 

شد
- ترامپ به 

بولنت گفته بود 
تا اوکراین کاری 

درباره بایدن نکند 
کمکش را قطع 

می کنیم
- مراسم گرمی در 

کالیفرنیا برگزار 
شد

- افت شدید 
قیمت گازوئیل در 

کالیفرنیا
- پرواز بوئینگ 

۷۷۷ ایکس با 
بزرگرتین موتور 

دوقلو جهان
- گوایدو، مخالف 

ونزوئالیی با 
ترودو دیدار 

می کند
- هیچ کانادایی 
جایزه گرمی نربد

- هلند از قربانیان 
هولوکاست 

عذرخواهی کرد
- بیست رسباز در 
حمله به پادگانی 

در مالی کشته 
شدند

- سه کشته در 
تظاهرات علیه 

رهرب گامبیا
- سه کشته در 
حمله نیروهای 

لیبی به حفرت 
علیرغم آتش بس

- تظاهرات در 
افغانستان در 

اعرتاض به کشتار 
۷ غیرنظامی 
توسط آمریکا

- اصابت ۳ راکت 
به سفارت آمریکا 

در عراق
- چین معامله 

حیوانات وحشی 
را ممنوع کرد

- مقتدی صدر 
تظاهرات اخراج 

آمریکا در عراق را 
لغو کرد

- چین تعطیالت 
سال نو را افزایش 

داد
- ارسائیل به 
شهروندانش 

اجازه مسافرت به 
عربستان داد

- عربستان: به 
ارسائیلی ها ویزا 

منی دهیم
- تهدید فلسطین 

به خروج از توافق 
اسلو پس از طرح 

صلح ترامپ
- تظاهرات 

بومیان اسرتالیا: 
تاریخ روز ملی 

عوض شود
- سپاه حتی به 

روحانی هم علت 
رسنگونی هواپیام 

را نگفته بود
- ایران: رفتار 

مرزبانی آمریکا با 
ایرانیان نژادپرستی 

است
- کسب ۲ طال و ۱ 
برنز کاراته توسط 

مردان و زنان 
ایران در پاریس 

- میت رامنی هم 
خواستار شهادت 

بولتون در سنا شد
- موافقت دیوان 

عالی آمریکا 
با ندادن گرین 

کارت به مهاجران 
نیازمند

- آتش سوزی بزرگ 
قایق ها در آالباما 

۸ کشته گرفت
- بیست و پنج 

سال زندان برای 
برادر نیکی میناژ 

برای تجاوز به 
کودکان

- پلیس آمریکا: 
پرنس اندرو در 
پرونده اپشتین 
هیچ همکاری 

نکرد
- تایید دومین 

مورد ویروس کرونا 
در تورنتو

- مذاکرات کانادا 
و انگلیس درباره 

مخارج هری و 
مگان

- تروریست 
مسلامنان کبک، 

الکساندر بیسونت 
درخواست کاهش 

مجازات داد
- مالقات گوایدو 

در مجلس کانادا با 
ترودو

- سالگرد آزادی 
اردوگاه آشویتس 

برگزار شد
- انگلیس جدایی 

جبل الطارق پس از 
برگزیت و پیوسنت 
به اروپا را رد کرد
- افت ۳٪ قیمت 
نفت برای شیوع 

ویروس کرونا
- کشته های 

ویروس کرونا ۸۱ 
نفر شد

- طالبان: یک 
هواپیامی آمریکا 

را زدیم
- دو کشته در 
تظاهرات عراق

- تشکیل بزرگرتین 
زنجیر میلیونی 

انسانی در هند در 
اعرتاض به قانون 

شهروندی
- عدم صدور 

کارت ملی 
هوشمند برای 

بهائیان
- مرزبانی آمریکا 

علیرضا یزدانی، 
دانشجوی ایرانی را 

دیپورت کرد
- یک هواپیامی 

کاسپین در 
ماهشهر از باند 

خارج شد
- تظاهرات علیه 
ظریف و مذاکره 
با آمریکا مقابل 

وزارت خارجه
- شجریان در 

بیامرستان بسرتی 
شد

- مرگ صدها 
پرنده در میانکاله

- فدراسیون: مربی 
تیم ملی ایرانی 

می شود
- ایران سایت 

ماهواره را براف 
پرتاب ظفر با 

سیمرغ فعال کرد

- پایان دفاعیات 
وکالی ترامپ در 

محاکمه استیضاح 
او در سنا

- رهرب جمهوری 
خواه سنا: رای 

کافی سد کردن 
شهادت بولتون را 

ندارم
- رومنایی معامله 

قرن ترامپ با 
نتانیاهو: رشق 

اورشلیم و زمین 
حاصلخیز به 

ارسائیل می رسد، 
صحرا به فلسطین

- موشکباران سپاه 
۵۰ رسباز آمریکا 

را موجی کرده
- وقوع زلزله ۷٫۷ 

ریشرتی نزدیک 
کوبا

- چهل وچهار 
قربانی در سیل و 

طوفان برزیل
- ثبت اولین مورد 
ویروس کرونا در 

بریتیش کلمبیا
- مک کی: در رژه 

همجنس گرایان 
رشکت می کنم

- رسبازان 
متیزکننده برف 

در نیوفاندلند به 
پادگان بازگشتند

- انگلیس به 
هوآوی اجازه 

فعالیت محدود 
داد

- درگیری آتش 
نشانان با پلیس 

فرانسه
- مجلس کاتالونیا 

رئیس جمهور 
استقالل طلب را 

عزل کرد
- ده ها کشته در 

حمله شبه نظامیان 
به روستایی در 

بورکینافاسو
- نتانیاهو رسام 

به فساد و رشوه 
دادگاهی شد

- ویروس کرونا به 
ژاپن و آملان رسید، 

کشته های چین 
۱۳۲ نفر شد

- آمریکا رکورد 
مبباران افغانستان 

را شکست
- تظاهرات برزگ 

فلسطینی ها 
همزمان با ارائه 

طرح معامله قرن 
ترامپ و رد آن 

توسط عباس
- پیرشوی ارتش 
سوریه در شامل

- تاجیکستان 
۱۰۰ مخالفش را 

دستگیر کرد
- رای گیری 

نتانیاهو درباره 
الحاق بخشی 

از نوار غزه به 
ارسائیل

- تتلو در استانبول 
دستگیر شد

- بیست وسه 
مناینده از ظریف 

شکایت کردند
- شجریان جراحی 

شد
- پیروزی و صعود 

استقالل و شهر 
خودرو در مقابل 

رقبای قطری

- ترامپ: کسی 
به بولتون کار 
منی داد، به او 

گوش می دادم در 
جنگ جهانی ششم 
بودیم؛ کاخ سفید: 

کتاب بولتون 
منترش نشود

- آغاز پرسش و 
پاسخ استیضاح 

ترامپ
- ترامپ نفتا-۲ را 

امضاء کرد
- مایکروسافت 

آخرین 
به روزرسانی 

ویندوز ۷ را منترش 
کرد

- کانادا برای 
خروج شهروندانش 

به چین هواپیام 
می فرستد

- اعالن رسمای 
اضطراری در 

تورنتو و رشق 
کانادا

- دانشگاه کوئینز 
کانادا به نرسین 

ستوده دکرتای 
افتخاری داد

- اروپا با برگزیت 
موافقت کرد

- انگلیس پروازش 
به چین را تعلیق 

کرد
- اروپا هشدار 

پرواز بر فراز ایران 
را کاهش داد

- بی بی سی ۴۵۰ 
نفر را اخراج 

می کند
- سی وشش کشته 

در حمله شورشیان 
به روستایی در 

کنگو
- افغانستان اجساد 

قربانیان سقوط 
هواپیام و جعبه 

سیاه را به آمریکا 
تحویل دادند

- روزنامه نگار 
منتقد دولت 

تاجیکستان ناپدید 
شد

- رئیس جمهور 
عراق به مجلس 

۳ روز برای 
جایگزینی نخست 

وزیر مهلت داد
- نیروهای ویژه 

افغانستان ۶۲ 
نظامی زندانی 
طالبان را آزاد 

کردند
- حوثی ها: به 

آرامکو و عربستان 
حمله کردیم

- هند: ۱۰ روزه 
پاکستان را 

شکست می دهیم
- ویروس کرونا به 

امارات رسید
- طلب ۵ میلیارد 

دالری ایران از 
عراق در تحریم 

گیر کرد
- یوتیوب حساب 

پرس تی وی را 
بست

- بیرانوند به 
بلژیک می رود

- دموکراتهای سنا 
ادله استیضاح ترامپ 

را ترشیح کردند 
- درخواست های 
شهادت بولتون 

و پرس بایدن در 
استیضاح ترامپ در 

سنا رد شد
- ترامپ: معامله 
قرن بزودی اعالن 

می شود
- کاروان پناهجویان 

هندوراسی در راه 
آمریکا وارد مکزیک 

شد
- آمریکا: گرتا کیه؟ 

اول برود اقتصاد 
بخواند

- آمریکا تعدادی 
رشکت و فرد ایرانی 

را تحریم کرد
- آمریکا: جانشین 

سلیامنی را هم 
می کشیم

- نیودموکرات های 
کانادا الیحه داروی 

همگانی را به مجلس 
می دهند

- نرخ بهره بانکی 
کانادا ثابت ماند

- اوبر و لیفت مجاز 
به کار در ونکوور 

شدند
- دادگاه مدیر 

هوآوی به جون 
موکول شد

- دیوان الهه، میامنار 
را موظف به منع 

نسل کشی روهینگیا 
کرد

- اوکراین: منتظر 
تصمیم جعبه سیاه 

ایران هستیم
- تصویب قانون 

جنجالی حامیت از 
زنان همجنس گرا 
و مجرد باردار در 

فرانسه
- آملان: برجام ناقص 

بهرت از بی توافقی 
است

- هجوم بی سابقٔه 
ملخ صحرایی به 

رشق آفریقا 
- نتانیاهو: جهان با 

ایران مقابله کند
- با ۲۵ کشته، ۲ 

شهر چین برای عدم 
رسایت ویروس کرونا 

قرنطینه شدند
- جلسه رئیس 

جمهور عراق با 
آمریکا

- پلیس ارسائیل 
جلوی ورود مکرون 
را به کلیسا سد کرد

- چین برگزاری 
مراسم سال نوی 
چینی را لغو کرد
- فیلیپین: شاید 

همکاری نظامی با 
آمریکا را پایان دهم

- کره شاملی برای 
اولین بار به کنفرانس 

امنیتی دعوت شد
- سه کشته در 

سقوط هواپیامی 
اطفای حریق کانادا 

در اسرتالیا
- توافق فوتبال ایران 

با آسیا در عدم 
میزبانی تیم های 

ایرانی
- تربیک وزارت 

خارجه آمریکا به 
یاسمین مقبلی 

فضانورد جدید ناسا
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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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B A
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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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