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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
۶ فوریه

جمعه
۷ فوریه

شنبه
۸ فوریه

یک شنبه
۹ فوریه

دوشنبه
۱۰ فوریه

سه شنبه
۱۱ فوریه

چهار شنبه
۱۲ فوریه

پنج شنبه
۶ فوریه

جمعه
۷ فوریه

شنبه
۸ فوریه

یک شنبه
۹ فوریه

دوشنبه
۱۰ فوریه

سه شنبه
۱۱ فوریه

چهار شنبه
۱۲ فوریه

پنج شنبه
۱۳ فوریه

جمعه
۱۴ فوریه

شنبه
۱۵ فوریه

یک شنبه
۱۶ فوریه

دوشنبه
۱۷ فوریه

سه شنبه
۱۸ فوریه

چهار شنبه
۱۹ فوریه

- فردا اسکار است
- چهار سناتور 

آمریکایی خواستار 
بسته شدن توئیرت 

خامنه ای و ظریف 
شدند

- ناسا و اروپا فردا 
یک خورشیدگرد به 

فضا می فرستند 
- کانادا: رسعت 
قطارهای حاوی 

مواد خطرناک کم 
شود

- پنج نخست وزیر 
استانی کانادا برای 
تجارت به آمریکا 

رفتند
- کانادا دومین 

هواپیام بازگشت 
شهروندان را 

به وهان چین 
می فرستد

- راهیابی فوتبال 
و بسکتبال کانادا 

به املپیک
- آغاز انتخابات 

ایرلند با پیرشفت 
بزرگ شین فین

- سه زن اسکیت 
باز فرانسوی مربی 

خود را متهم 
به سوءاستفاده 

جنسی کردند
- پلیس فرانسه 

۳۲ جلیقه زرد را 
بازداشت کرد

- رژه نئونازی ها 
در بوداپست

- پایان بدون 
نتیجه مذاکرات 

صلح لیبی در ژنو
- آغاز اجالس 

آفریقا
- تظاهرات در 

نیجریه علیه 
ممنوعیت موتور 

سواری در پایتخت
- یک رسباز 

تایلندی ۲۱ نفر را 
کشت، پلیس او را 

کشت
- قربانیان کرونا از 

۸۱۱ نفر گذشت
- شش رسباز 

آمریکایی در حمله 
طالبان کشته 

شدند
- نتانیاهو: در 

حال کشیدن نقشه 
جدید فلسطین 

هستیم
- باال گرفنت 

اعرتاضات به 
اظهارات غنی که 

گفت ایرانی ها 
زبان دری ما را 

دزدیدند
- ارسائیل جلوی 

صادرات کشاورزی 
فلسطین را گرفت
- شکست حزب 
حاکم مودی در 
انتخابات دهلی
- حمله سایربی 

باعث قطع موقت 
اینرتنت ایران شد
- پرتاب ماهواره 
ایران به تعویق 

افتاد
- حساب بانکی 

تعدادی از ایرانیان 
در ایتالیا بسته شد

- آماده میانجیگری 
بین سوریه و ترکیه 

هستیم

- ترامپ دو 
شاهد استیضاحش 

را اخراج کرد
- بودجج با 

اختالف یک دهم 
درصد در آیووا 

برنی را شکست 
داد

- پمپئو با مسئول 
خارجه اروپا 

دیدار کرد
- داماد ترامپ: 

محمود 
عباس عامل 

اصلی تشدید 
خشونت هاست

- هواپیامی ۱۷۶ 
نفره خارج شده 
از ووهان چین 

به پادگان ترنتون 
رسید

- چند رشکت 
ماری جوآنا 

کانادایی بسیاری 
از کارمندانشان را 

اخراج کردند
- روسیه: 

هواپیامی تهران 
- دمشق را در 
حمله هوایی 

ارسائیل به سوریه 
نجات دادیم

- استعفای رئیس 
بانک کردیت 
سوئیس برای 
جاسوسی از 
مدیران سابق

- اعرتاض 
فرانسویان به 

فروش اسلحه به 
عربستان

- اولین سفیر زن 
انگلیس به آمریکا 

رفت
- پلیس فرانسه 

تظاهرات جلیقه 
زردها را ممنوع 

اعالن کرد
- پیرشوی بزرگ 
ارتش سوریه و 

فتح شهر رساقب 
- دو ارشد طالبان 
پاکستانی در کابل 

کشته شدند
- مذاکرات 

همکاری نظامی 
میان عراق و 

روسیه
- ارسائیل یک 

نوجوان فلسطینی 
را کشت

- آیت الله 
سیستانی: از جان 
معرتضان حفاظت 

کنید
- قطب جنوب با 

۱۸ درجه گرمرتین 
روز تاریخش را 

گذراند
- حمله خفاش ها 

به یک شهر 
اسرتالیا

- بارش باران 
شدید رکورد ۲۰ 
ساله در اسرتالیا 

را شکست و 
بسیاری از آتش ها 

را خاموش کرد
- خداحافظی 

فرامرز قریبیان از 
سینامی ایران
- حدود ٪۷۵ 

منایندگان کنونی 
مجلس رد 

صالحیت شدند

- فیلم پارازیت با 
بدست آوردن ۴ 
اسکار غوغا کرد
- بایدن: امکان 

ندارد افغانستان 
یکپارچه شود

- آمریکا: ارسائیل 
یکجانبه کرانه 

باخرتی را ضمیمه 
خاکش نکند

- تربئه ۲۴ رسباز 
آمریکایی از 

جرم های مواد 
مخدر و قاچاق 

انسان
- آرژانتین: بدهی 

به صندوق پول 
را تا پایان رکود 

اقتصادی پرداخت 
منی کنیم

- ترودو برای 
دیدار با رسبازان 
کانادا به کویت 

رفت
- طوفان سیارا به 
اروپا زد و خرابی 

به بار آورد
- سوئیس قوانین 

ضد تبعیض 
همجنس گرایان 

تقویت شود
- آملان: ۲۲ 

بهمن را تربیک 
منی گوئیم 

- افزایش شدید 
ارزش بیت کوین

- برگزاری 
انتخابات مجلس 

آذربایجان 
- ده کشته در 
درگیری قومی 

قزاق ها و 
دونقان ها در 

قزاقستان
- تظاهرات در 
مراکش، لیبی، 

تونس و الجزایر 
علیه معامله قرن 

ترامپ
- بهداشت جهانی 

یک تیم پزشکی 
به چین فرستاد

- دو رسباز 
آمریکایی در 

افغانستان کشته 
شدند

- کشته های رسباز 
مهاجم تایلندی 

۲۹ نفر شد
- محمدباقر فرزند 

محمد محقق 
معاون اجرایی 

افغانستان توسط 
برادرش کشته شد

- ماهواره بر 
سیمرغ نتوانست 
ماهواره ظفر را با 

رسعت کافی در 
مدار بگذارد، ظفر 

به اقیانوس هند 
افتاد

- آغاز موج دوم 
حمله بزرگ 

سایربی به ایران
- شصت شالق 

برای ۳ پزشک به 
اتهام توهین به 
عباس تربیزیان
- وزارت راه: 

ساخت مسکن در 
سوریه با هزینه 

دولت نیست
- رومنایی سپاه از 
یک موشک جدید 

ارزان

- برنی در 
نیوهمپشایر 

بودجج را شکست 
داد

- آمریکا: ۱۰۹ 
رسباز در حمله 

موشکی سپاه 
موجی شده اند

- جریمه ۲۵ 
میلیون یورویی 

اپل برای کند کردن 
عمدی آیفون های 

قدیمی
- آمریکا ۴ هکر 

چینی را تحت 
تعقیب گرفت

- پلیس لس آنجلس 
مربی سابق 

بسکتبال رپرتز را 
سو کرد

- عذرخواهی اروپا 
از بکار بردن لفظ 

"سندرم گرتا"
- پیروزی مطلق 

حزب علی اف 
در جمهوری 

آذربایجان
- شین فین دومین 

حزب ایرلند شد
- اسپانیا ۱۱۹ 
پناهجو را از 

مدیرتانه نجات داد
- نیجریه: 

شبه نظامیان 
مسافرانی خوابیده 

در خودروها را 
سوزاندند

- کشته های 
ویروس کرونا از 

۱۰۰۰ نفر گذشت
- کشته شدن ۵ 
ارتشی ترکیه در 

سوریه، ترکیه: ۱۰۵ 
رسباز سوری را 

کشتیم
- ارسائیل: با 

آمریکا علیه ایران 
تقسیم کار کردیم

- برف و باران 
سنگین در راه 

افغانستان است
- طالبان ۱۷ 

زندانی را آزاد کرد
- سیل در اسرتالیا 
بر اثر باران شدید
- دادگاه اسرتالیا: 
دولت بومیان را 

منی تواند دیپورت 
کند

- حمله شهاب 
حسینی به مسعود 

کیمیایی
- روح الله زم برای 
۱۷ اتهام به دادگاه 

قاضی صلواتی 
رفت

- سپاه: قاسم 
سلیامنی نقشی در 

رسکوب در ایران 
نداشت؛ جعفری: 

سلیامنی کف 
خیابان بود

- سامسونگ از 
۶ اسفند خدمات 

اپلیکیشنی به 
ایران را قطع 

می کند
- آملان برای 

سالگرد انقالب ۵۷ 
پیام اشتباه فرستاد
- ایران: ۸ صدای 
بلند در زاهدان 
احتامال سقوط 

قطعات ظفر بوده 
است

- جسی اسمولت 
به اتهام شایعه 

سازی به دادگاه 
شیکاگو رفت

- آمریکا: ۵ متهم 
فروش نفت ایران 
را دستگیر کردیم

- خودکشی 
پنجمین دانشجوی 

اتاوا از اول سال 
تاکنون

- زن کانادایی نوه 
ملکه انگلستان 

طالق می گیرد
- قطار مونرتال 

تورنتو بعلت سد 
راه لغو ۲ روز 

تعطیل شد
- دومین هواپیامی 
حامل کانادایی ها 

از ووهان وارد 
ترنتون شد

- مخالفان خط 
لوله نفتی نقاط 

مهم بریتیش 
کلمبیا را بستند

- رومنایی 
سامسونگ از 

گوشی تاشوی زد 
فیلیپ

- طوفان کیارا 
با رسعت ۲۰۰ 

ک.ب.س به 
سوئیس زد

- رشکت تجهیزات 
رمزگذاری متعلق 

به سیا و اطالعات 
آملان است

- سازمان جهانی 
بهداشت: کرونا 

دشمن اول همه 
دنیاست

- سودان البشیر 
را تحویل دادگاه 

الهه می دهد
- دولت جدید 

لبنان رای اعتامد 
گرفت، پلیس با 
مردم درگیر شد

- فیلیپین پیامن 
مهم امنیتی با 
آمریکا را لغو 

می کند
- پیرشوی ارتش 
سوریه و سقوط 
هلی کوپرت ارتش 

در ادلب
- شش کشته در 

انفجار انتحاری در 
دانشگاه نظامی 

افغانستان
- جان دادن ۱۴ 
نفر در واژگونی 

قایق روهینگیا
- محمود عباس: 

معامله قرن 
آمریکا پنیر 

سوئیسی کردن 
فلسطین است

- اختتامیه فیلم 
فجر با سانسور 

بود
- راهپیامیی ۲۲ 
بهمن انجام شد
- برف و کوالک 

استانهای 
کوهستانی و باران 
شدید شامل را در 

بر گرفت
- اینرتنت دو 

نرخی می شود: 
بین امللل و ملی

- ظریف: 
درخواست غرامت 

کانادا مبنا ندارد

- مخالفت ترامپ 
با محدود شدن 

اختیاراتش در 
حمله به ایران

- سیل شهر 
سائوپائولو برزیل 

را غرق کرد
- همه اتحادیه های 
معلامن انتاریو ۲۱ 

فوریه اعتصاب 
می کنند

- پاپ جلوی 
کشیش شدن 

مردان متاهل را 
گرفت

- فیس بوک حساب 
چند خربنگار روس 

را بست
- انفجار ۲ بسته 

پستی مبب گذاری 
شده در ۲ شهر 

هلند
- رومنایی 

سامسونگ از 
گلکسی اس۲۰

- بزرگ ترین یخ 
جهان از قطب 
جنوب جدا شد
- سنای ایتالیا 

رهرب حزب راست 
را به اتهام ربودن 

مهاجران به دادگاه 
فرستاد

- ترکیه با روسیه و 
سوریه در سوریه 

رسشاخ شد
- ژنرال حفرت 

فرودگاه طرابلس 
را روی سازمان 

ملل بست
- تعویق گراندپری 

چین به دلیل 
ویروس کرونا

- درخواست یمن 
از جهان برای 

بازداشت مقامات 
اماراتی به اتهام 

جنایات جنگی
- گوسوجانگ، 

هرنپیشه ۲۴ ساله 
کره ای درگذشت
- همراه با زلزله 

۴٫۵ ریشرتی، 
بهمن در گیالن ۷ 

کشته گرفت 
- شورای نگهبان 

صالحیت رد شده 
فالحیان را برگرداند 

و تایید کرد
- اماکن: فروش 
بادکنک در روز 
ولنتاین ممنوع!

- عذرخواهی 
جهرمی از انتشار 

عکس لباس 
فضانوردی ایران

- ترامپ رای نیاوردن 
استیضاحش در سنا 

را جشن گرفت
- اعالن پیروزی 

سندرز و بودجج؛ 
رئیس حزب 

دموکرات: نتایج 
آیووا بررسی شود

- ترامپ: رهرب 
القاعده یمن را 

کشتیم
- فروش ساعت 

اپل از فروش کل 
ساعت های سوئیس 

بیشرت شد
- والسکوئیز، آدم کش 

بزرگرتین قاچاقچی 
تاریخ در ۵۷ سالگی 

در اثر رسطان ُمرد
- صدوهفتادوشش 
کانادایی با هواپیام 

از منطقه ووهان 
چین خارج شدند

- دومین قطار در 
ساسکاچوان از ریل 

خارج شد
- پلیس ۶ مخالف 

لوله نفتی را 
بازداشت کرد

- تعطیلی کالس ۱ 
میلیون دانش آموز 

انتاریویی بعلت 
اعتصاب معلامن
- بازگشت سفیر 

انگلیس به تهران: 
به برجام و ایستکس 

متعهدیم
- روسیه: با ایران 

در سوریه همکاری 
می کنیم

- امضاء تفاهم نامه 
اولیه تجارت آزاد 
انگلیس با اسرتالیا

- هلند به 
دانشگاه ها: مانع 

جاسوسی برای ایران 
شوید

- دو کشته در خروج 
یک قطار در ایتالیا
- زن وبالگ نویس 

انقالبی تونس 
درگذشت

- پزشک چینی 
افشاکننده کرونا با 
هامن ویروس ُمرد

- ارسائیل ۴ 
فلسطینی را کشت

- تشخیص ۴۱ مبتال 
به کرونا در کشتی 

ژاپنی
- یک خودرو ۱۲ 
رسباز ارسائیلی را 

زیر گرفت
- چند کارمند ارشد 

مبارزه با مواد مخدر 
افغانستان متهم به 

توزیع مواد شدند
- ادامه تظاهرات در 

عراق و محکومیت 
درگیری ها توسط 

عالوی نخست وزیر 
جدید

- پرسپولیس ۲، 
استقالل ۲

- پلیس استادیوم دو 
بازیکن استقالل را 

کتک زد
- اسکوچیچ مربی 

تیم ملی شد
- تلویزیون ایران 

الشه پهباد آمریکا را 
نشان داد

- رئیسی: هرکس 
انتخابات را زیر 

سوال بربد دشمن ست
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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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DNA
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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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