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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

پنج شنبه
۴  اپریل

جمعه
۵  اپریل

شنبه
۶  اپریل

یک شنبه
۷  اپریل

دوشنبه
۸  اپریل

سه شنبه
۹  اپریل

چهار شنبه
۱۰  اپریل

پنج شنبه
۴  اپریل

جمعه
۵  اپریل

شنبه
۶  اپریل

یک شنبه
۷  اپریل

دوشنبه
۸  اپریل

سه شنبه
۹  اپریل

چهار شنبه
۱۰  اپریل

پنج شنبه
۴  اپریل

جمعه
۵  اپریل

شنبه
۶  اپریل

یک شنبه
۷  اپریل

دوشنبه
۸  اپریل

سه شنبه
۹  اپریل

چهار شنبه
۱۰  اپریل

برف
باران
ابر

10° C
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40
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- ترامپ: آمریکا 
دیگر گنجایش 
پذیرفنت مهاجر 

ندارد
- سخرنانی ترامپ 

برای یهودیان 
جمهوری خواه

- توافق کازبی با ۷ 
متهم کننده اش

- گوایدو: همه 
ونزوئالیی ها 

برعلیه دولت 
تظاهرات کنند

- اکوادور: آسانژ را 
بیرون منی کنیم

- تشکیل نیروی 
رضبت ضدنفرت 
در کلگری کانادا

- تظاهرات هزاران 
نفری در تورنتو 

علیه تغییرات 
آموزشی فورد
- بزرگداشت 

سالگرد درگذشت 
قربانیان تیم هاکی 

جوانان منطقه 
کانادا

- جلیقه زردها به 
خیابانهای فرانسه 

ریختند
- صدور 

پاسپورت های 
جدید انگلیس 

بدون کلمه "اروپا"
- عدم توافق جی۷ 

درباره ایران، و 
ارسائیل و فلسطین

- تظاهرات در 
سودان به اطراف 
فرماندهی ارتش 

و کاخ ریاست 
جمهوری رسید

- کشف حیوانات 
مومیایی شده در 

مرص
- شش روز گرمای 
باال ۴۲ درجه در 

نیجریه
- تایید قانون ضد 
تظاهرات مراکش 

در دادگاه
- دنیا: جنگ لیبی 

متوقف شود
- نتانیاهو: برنده 

انتخابات شوم، 
زمین های اشغالی 

را جزو ارسائیل 
می کنم

- حمله ارسائیل به 
تظاهرات غزه ۸۳ 

مجروح گرفت
- سیل: دستور 

تخلیه ده ها روستا 
در خوزستان

- نخست وزیر 
عراق به ایران 

رفت؛ خامنه ای: 
نظامیان آمریکا را 
رسیعا خارج کنید
- تاج نایب رئیس 

فوتبال آسیا شد

- آمریکا ویزای 
دادستان الهه را 

لغو کرد 
- دیوید ملپس، 

رئیس بانک 
جهانی شد

- آمریکا دوشنبه 
سپاه را تروریست 

اعالن می کند
- تورودو به 
تورنتو برای 

خانه های کمکی 
پول می دهد

- پیروزی روسیه 
بر آمریکا و 

اوکراین در دادگاه 
سازمان تجارت 

جهانی
- ویکی لیکس: 

آسانژ از سفارت 
اکوادور اخراج 

می شود
- اردوغان: خرید 
اس۴۰۰ از روسیه 

قطعی شد
- درگیری مرزی 
پلیس یونان با 

پناهجویان
- ترزا می: اروپا 

برگزیت را به 
تعویق بیاندازد
- کشتی امداد 
۶۴ پناهجو در 

مدیرتانه رسگردان 
شد

- ادامه تظاهرات 
در الجزایر

- پایتخت لیبی 
نیمه محارصه 
شد، مذاکرات 

حفرت و سازمان 
ملل شکست 

خورد
- تظاهرات در 

پایتخت مالی در 
اعرتاض به جنگ 

اقوام
- عربستان: 

آمریکا اوپک را 
کارتل بشامرد، 
نفت را با دالر 

معامله منی کنیم
- عربستان ۸ با 
فعاالن حقوق 

زنان را بازداشت 
کرد

- دستکم ۶۰ 
کشته در پی 

حمله طالبان به 
غرب افغانستان
- اعالم فاجعه 
ملی در آتش 

سوزی کره 
جنوبی

- آملان و فرانسه 
به ایران کمک 

می فرستند
- توقف صدور 

ویزا توسط 
سفارت پرتغال در 

ایران

- وزیر امنیت 
ملی آمریکا هم 

مجبور به استعفا 
شد

- رئیس دفرت 
ترامپ: هرگز 

برگه مالیاتی او را 
نشان منی دهیم

- تظاهرات 
مخالفان دولت 

ونزوئال
- وکیل ترودو: 
محافظه کاران 

را سو می کنیم؛ 
شییر: سو کن
- تظاهرات 

هزاران نفری در 
مونرتال برعلیه 

قانون حذف 
سمبل های 

مذهبی در کبک
- اتحادیه اروپا: 

آمریکا احرتام 
دادگاه الهه را 

نگاه دارد
- کشف فسیل ۴۳ 

میلیون ساله از 
یک نهنگ چهارپا

- شاهزاده 
ویلیام انگلیس، 
در رسویس های 
اطالعاتی دوره 

دید
- پیروزی حفرت: 
نیروهای شامل 
لیبی تکه تکه 

شدند، نیروهای 
آمریکا فرار کردند

- بزرگداشت 
۸۰۰ هزار کشته 

نسل کشی ۲۵ سال 
پیش رواندا

- در پارک ملی در 
آفریقای جنوبی: 

شکارچی غیرمجاز 
را فیل کشت و 
شیرها خوردند

- کشته های سیل 
افغانستان: ۱۴۷ 

نفر
- پاکستان: آماده 

کمک به ایران 
هستیم

- فلسطین سخنان 
نتانیاهو در غصب 
زمین ها را بشدت 

محکوم کرد
- بیش از ۱۰ 

کشته در حمله 
عربستان به یمن

- سپاه: تروریست 
خوانده شویم، 

آمریکا در منطقه 
آرامش نخواهد 

داشت
- گل تیموریان 

بهرتین گل تاریخ 
قهرمانان آسیا شد

- هالل احمر: 
هیچ کمک مالی 

خارجی نیامده

- آمریکا: سپاه 
نهاد تروریستی 
است، نتانیاهو 

تشکر کرد؛ ایران: 
دولت و ارتش 

آمریکا تروریست 
است

- مدیر جاسوسی 
آمریکا استعفا کرد

- آمریکا ۱۶ 
عربستانی را برای 

قتل خاشقجی 
ممنوع الورود کرد

- برزیل: با آمریکا 
در ساقط کردن 

ونزوئال به توافق 
رسیدیم

- جریمه ۷۰۰ 
هزار دالری 
هواپیامیی 

سان سوئینگ برای 
تاخیر

- کانادا: ایران 
قصد دخالت در 

انتخابات ما را 
دارد

- یک چهارم 
کارمندان نفتی 

کانادا اخراج 
شده اند

- ده سانت برف 
در راه انتاریو
- درخواست 

انگلیس از آملان و 
فرانسه برای وقت 

دادن بیشرت به 
برگزیت

- اروپا تحریم های 
حقوق برشی ایران 

را یک سال دیگر 
متدید کرد

- تظاهرات 
هزاران نفری 
الجزایری های 

فرانسه در حامیت 
از استعفای رئیس 

جمهور
- عقب نشینی 

حفرت از فرودگاه 
همراه با مبباران 

آن و اطراف رشق 
پایتخت لیبی

- کشته شدن ۴ 
آمریکایی، ۱۲ 
رسباز و ده ها 

طالبانی در 
حمالت طالبان در 

شامل افغانستان
- قطر بانک های 

عربستان و امارات 
را به دادگاه کشاند
- آغاز موج جدید 

بارش در شامل 
غرب و جنوب، 

سد کرخه و 
هورالعظیم پُر 

شدند
- برداشت ۲ 

میلیارد دالری از 
صندوق توسعه 

برای سیل

- ترامپ: پیروزی 
نتانیاهو نشانه 

خوبی است
- طوفان به مرکز 

آمریکا رسید
- مرگ ۱۱ هزار 

کانادایی در 
زیاده روی مرصف 

مواد مخدر طی 
۳ سال

- افزایش قیمت 
۱۷ درصدی 

ماری جوآنا در 
کانادا

- از گسرتش 
مرتوی تورنتو 

رومنایی شد
- اولین عکس از 

یک سیاهچاله 
منترش شد

- نشست رسان 
اروپا برای بررسی 

متدید برگزیت
- جریمه یک 
میلیارد دالری 

بانک استاندارد 
چارتر انگلیس 

برای نقض 
تحریم ها

- آسانژ در 
سفارت اکوادور 
تحت شنود بوده

- رسقت میلیونی 
از هواپیامی 

اتریشی در آلبانی
- مرگ ۵ 

تظاهرات کننده 
و ۶ پلیس در 

سودان
- انتخابات 

الجزایر: ۴ جوالی 
- نتانیاهو پیروز 
انتخابات ارسائیل
- شش معدنچی 

زغال سنگ در 
افغانستان بر 

اثر انفجار کشته 
شدند

- سالح نیمه 
خودکار در 

نیوزیلند 
غیرقانونی شد 
- سیل ایران: 

رودهای کرخه 
و دز به هم 

پیوستند
- شهردای منطقه 

یک تهران خانه 
نیام یوشیج را 

خرید
- کاهش نرخ ارز 

و سکه
- الشه جنگنده 

اف-۳۵ ژاپن پیدا 
شد، خلبان نه

- دادگاه 
حکم ترامپ 
در نگهداری 

پناهندگان در 
خاک مکزیک را 

رد کرد
- گزارش بازرس 

مولر ظرف ۱ 
هفته منترش 

می شود
- ترامپ: ۱۱ 

میلیارد گمرکی بر 
اروپا می گذارم
- دیدار ترامپ 
با السیسی در 

آمریکا
- آمریکا پیروز 
دعوای حقوقی 

خرید چوب کانادا
- کانادا: شاید روی 

آمریکا گمرکی 
جدید بگذاریم

- برق ۳۰۰ هزار 
کبکی رفت

- نود درصد 
دریاچه آرال 

خشک شد
- اعتصاب معلامن 

لهستان برای 
افزایش حقوق

- ترزا می برای 
متدید برگزیت به 

پاریس و برلین 
رفت

- انتخابات 
قزاقستان ۳ ماه 

دیگر
- اعالن رئیس 
جمهور موقت 
الجزایر باعث 

تظاهرات شد و 
پلیس با آبپاش 

حمله کرد
- نزدیکی رای های 

نتانیاهو و گانتز
- عربستان از 

تروریستی خواندن 
سپاه استقبال کرد

- عراق: سعی 
میکنیم جلوی 
تصمیم آمریکا 
درباره سپاه را 

بگیریم
- داالی الما برای 
مشکالت ریوی 

بسرتی شد
- یک اف۳۵ ژاپنی 

غیب شد
- هر ۳ تیم ایرانی 
برنده مسابقه جام 
فوتبال باشگاه های 

آسیا شدند
- در کرمان تگرگ 

به مزارع پسته 
خسارت زد

- منایندگان با 
لباس سپاه به 

مجلس ایران رفتند
- ایران نسل جدید 

سانرتیفیوژها را 
بکار گرفت

- مجلس منایندگان 
آمریکا هم رای به 

پایان حامیت از 
عربستان در جنگ 

یمن داد؛ ترامپ: وتو 
می کنم

- ترامپ: مرز 
مکزیک را منی بندم، 
روی ماشین هایشان 

مالیات می گذارم
- مورگان اورتگاس، 
کارمند فاکس نیوز، 

سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا شد

- طالق جف بزوس 
با ۳۵ میلیارد دالر 

نهایی شد
- آمریکا: ونزوئال 
ساقط شود، دالر 

می دهیم
- ده کشته در 
درگیری پلیس 

برزیل با سارقان 
خودپردازهای بانک

- دادگاه کانادا دعوی 
۱۰ بیلیون دالری 

اکوادور علیه شوران 
را رد کرد

- تظاهرات بزرگ 
دانش آموزان 

انتاریویی علیه دولت 
داگ فورد

- عذرخواهی 
رسمی بلژیک به 
کودک ربایی در 

دوران استعامری
- شورای قانون 
اساسی فرانسه، 

قانون ضد خرابکاری 
ماکرون را رد کرد
- انگلیس پس از 

برگزیت هر ماه ۲٫۲ 
میلیارد پوند رضر 

می کند
- ترصف شهر غریان 
در نزدیکی پایتخت 

لیبی توسط نیروهای 
حفرت

- دو کشته در سیل 
هرات

- سیزده رسباز افغان 
در حمله طالبان 

کشته شدند
- پادشاه عربستان 

یک شهرک ورزشی به 
عراق هدیه کرد

- تصویب قانون 
حذف محتوای 

خشونت آمیز از 
شبکه های اجتامعی 

در اسرتالیا
- آغاز دادگاه 

تروریست نیوزیلندی
- ظریف: اظهارات 

پمپئو در کمک 
به سیل زدگان 

عوامفریبی است
- کمک ۱ میلیون 

یورویی اروپا به سیل
- آژانس از تورقوز 

آباد بازرسی کرد
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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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York Mi l l s Road Nor th York

Zibby
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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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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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WEB Design
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