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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
۱۱  اپریل

جمعه
۱۲  اپریل

شنبه
۱۳  اپریل

یک شنبه
۱۴  اپریل

دوشنبه
۱۵  اپریل

سه شنبه
۱۶  اپریل

چهار شنبه
۱۷  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
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- کشف ده ها گور 
مخفی در یک 

دارالتادیب آمریکا
- مجلس آمریکا به 
اداره مالیات: برگه 
مالیاتی ترامپ را 
به مجلس بدهید
- دادگاه: ۳۰۰۰ 
کودک التین تبار 

به والدینشان 
در آمریکا ملحق 

شوند؛ ترامپ: 
همه بروند در یک 

شهر بسته
- بزرگ ترین 

هواپیامی جهان 
برای اولین بار در 

آمریکا پرواز کرد
- مادورو: ۱ 

میلیون رسباز 
جدید می خواهیم

- باخت هاکی 
زنان کانادا به 

فنالند، رقابت برای 
سومی

- دستگیری فردی 
که در لندن با 

ماشین به خودروی 
سفیر اوکراین زد

- تظاهرات هزاران 
نفری جلیقه زردها 

در فرانسه
- منایندگان 

انگلیس به پلیس: 
آسانژ را به سوئد 

تحویل دهید
- تظاهرات بزرگ 

ضد دولتی در 
رصبستان

- رئیس شورای 
نظامی انتقالی 

سودان هم استعفا  
کرد

- معرتضان 
الجزایر: رئیس 

جمهور موقت هم 
منی خواهیم

- رهرب کره شاملی: 
ترامپ برای اصالح 
رویکردش ۱ سال 

وقت دارد
- سه مجروح در 
حمله ارسائیل به 

پایگاه سوری
- عربستان یک 

زوج پاکستانی را 
اعدام کرد

- چندین کشته در 
تیراندازی کلوپ 

ملبورن اسرتالیا
- حشد الشعبی، 

حزب الله و 
فاطمیون برای 

کمک به سیل وارد 
ایران شدند

- هالل احمر: 
خارجی ها کمک 

دادند، پول ندادند
- احمدی نژاد قبال 
گفته انقالب کار 

انگلیس بود

- ارتش آمریکا 
محدودیت های 

همجنس گرایان را 
اجرایی کرد

- رئیس سیا به 
افغانستان رفت
- آغاز ساخت 

فیلم جدید جنگ 
ستارگان

- تسال فروش 
آنالین مدل ۳ را 

لغو کرد
- رشکت نفت 

شوران، پرتوشیمی 
آنادارکو را ۴۶ 

بیلیون دالر 
می خرد

- دستگیری برنامه 
نویس ویکی 

لیکس در اکوادور
- کانادا تعریف 
"ترور" را تغییر 

می دهد
- آتش سوزی 
بزرگ در اتاوا
- انگلیس به 

ایران بسته  پُستی 
منی فرستد

- تظاهرات 
طرفداران آسانژ 

در رسارس دنیا
- سوئد شکایات 

علیه آسانژ را 
دوباره به جریان 

می اندازد
- دیوان الهه: 

اکنون منی شود 
به جنایات 

جنگی آمریکا 
در افغانستان 

پرداخت
- درگیری 

پناهندگان افغان 
و سودانی در 

فرانسه
- فرمانده کودتای 

سودان علیه 
عمرالبشیر هم 

استعفاء داد
- ادامه تظاهرات 

در الجزایر
- اعالن جنگ 
بهاری طالبان 

علیه افغانستان
- شانزده کشته 

در انفجار کویته 
پاکستان

- کیم یونگ نام، 
رئیس جمهور کره 
شاملی تغییر کرد

- زلزله ۷ ریشرتی 
در اندونزی

- ایران تولید 
نفت مناطق سیل 
زده را برای حفظ 

جان سیل زدگان 
قطع کرد

- راه آهن ایران، 
عراق و سوریه 

از شامل به هم 
وصل می شود

- سخنگوی کاخ 
سفید: مجلس 

آمریکا بقدر کافی 
باهوش نیست که 
مالیات ترامپ را 

بفهمد
- هشت کشته 
و ۷ مجروح در 

گردباد تگزاس
- پس از ۱۱ سال 
تایگروودز برنده 

مسرتز شد
- فیس بوک، واتس 

اپ، اینستاگرام 
۳ ساعت از کار 

افتادند
- حمله وزیر 

هندی به جاستین 
ترودو

- افزایش ٪۱۲ 
نرخ بنزین در 

کانادا
- هاکی زنان 

کانادا سوم شد
- سفیر فرانسه 

در آمریکا: 
بند برداشنت 
محدودیت 

غنی سازی بعد 
از برجام ایران 
صحت ندارد؛ 

ایران اعرتاض کرد
- پایان رای گیری 
انتخابات فنالند: 

رقابت نزدیک 
ناسیونالیست ها 

با سوسیال 
 دموکرات ها 

- مناظره تک 
نفره پروشنکو در 

اوکراین
- دیدار السیسی 

و حفرت در قاهره؛ 
سقوط یک 

جنگنده حفرت در 
طرابلس

- ادامه تظاهرات 
سودان

- عبدالله: لویه 
مشورتی صلح راه 

حل افغانستان 
نیست، رشکت 

منی کنم
- عمران خان 
۲ روز از اول 
اریبهشت به 
تهران می رود

- سه کشته در 
برخورد هواپیام و 
هلی کوپرت نزدیک 

کوه اورست
- قربانیان سیل: 

۷۶ نفر
- برق از 

اردیبهشت گران 
می شود

- قهرمانی صدف 
خادم اولین زن 

بوکسور ایرانی در 
مسابقات آماتور 

فرانسه

- کاخ سفید:  
عبارت «عاشق 
ویکی لیکس ام» 
از سوی ترامپ 

شوخی بود
- آغاز پخش 
آخرین بخش 

رسیال تاج وتخت
- گزارش بازرس 
مولر پنجشنبه 
منترش می شود

- ترامپ: به 
تایگروودز مدال 

آزادی می دهم
- رئیس جمهور 
اکوادور: آسانژ 
از سفارت برای 

جاسوسی استفاده 
می کرد

- کانادا اطرافیان 
مادورو را تحریم 

کرد
- اعرتاض کانادا 
به رای سازمان 
تجارت جهانی 

درباره چوب خام
- فردا انتخابات 

استانی آلربتا است
- کلیسای نوتردام 

بجز دو برج و 
اسکلت در آتش 

سوخت
- تظاهرات عظیم 
ضد تغییرات آب 
و هوایی در لندن

- انتقاد 
سیاستمداران اروپا 

از سیاست های 
ترامپ درباره 

ارسائیل و فلسطین
- ساخت اولین 
قلب با چاپگر 

سه بعدی و رگ و 
پی انسانی

- پیروزی سوسیال 
 دموکرات ها در 
انتخابات فنالند

- هشدار مرکل به 
نتانیاهو: راه حل 

دو کشور فلسطین 
و ارسائیل است
- باران شدید 
و سیل در راه 

افغانستان
- عربستان در 

یمن از تسلیحات 
فرانسوی استفاده 

کرده است
- ادامه سقوط 

قیمت امالک در 
اسرتالیا

- فرانسه به ایران: 
به برجام پایبندیم
- صلیب رسخ: ۲ 
میلیون سیل زده 
ایرانی به کمک 
فوری نیاز دارند

- فدراسیون 
بوکس: صدف 

خادم به ما ربطی 
ندارد

- فردا گزارش 
بازرس مولر 

منترش می شود
- آمریکا 

ممنوعیت شکایت 
شهروندانش 

علیه رشکت های 
خارجی در کوبا را 

لغو می کند
- رئیس جمهور 

پیشین پرو با 
شلیک گلوله به 

گردن خود را 
کشت

- تورم کانادا به 
۱٫۹٪ رسید
- پیروزی 

۶۸ درصدی 
محافظه کاران در 

انتخابات آلربتا
- پلیس تورنتو 

۲۱ مغازه بدون 
مجوز ماری جوآنا 

را بست
- اروپا روی 

بوئینگ گمرکی 
گذاشت

- چپ شدن 
اتوبوسی در 

پرتغال ۲۸ کشته 
عمدتا آملانی بجا 

گذاشت
- نامزد حزب 

مخالف اردوغان 
شهردار استانبول 

شد
- کاهش نرخ رشد 

اقتصادی آملان
- معرتضان 

طرفدار محیط 
زیست در لندن 

خودشان را به 
قطارها چسب 

زدند
- عمر البشیر، به 
زندان منتقل شد
- نتانیاهو مامور 

تشکیل دولت 
ارسائیل شد

- دیدار نخست 
وزیر عراق از 

عربستان
- ویدودو برای 

دومین بار رئیس 
جمهور اندونزی 

می شود
- خامنه ای: 

برادری سپاه و 
ارتش زیباست
- کشف ۱ تُن 

مواد مخدر در 
سمنان و خراسان
- پُست انگلیس 

به زودی خدمات 
به ایران را از رس 

می گیرد

- ترامپ الیحه 
عدم کمک به 

عربستان در جنگ 
یمن را وتو کرد
- پخش اولین 

کمک صلیب رسخ 
در ونزوئال

- انتخابات آلربتا 
پایان یافت؛ 

نیوفاندلند: ۱۵ 
می

- دادگاه: مسافرت 
ترودو به جزیره 

آقاخان دوباره 
بررسی شود
- ماکرون: 

نوتردام را دوباره 
می سازیم

- تظاهرات بزرگ 
فعاالن طرفدار 

محیط زیست در 
لندن

- اروپا حاکمیت 
ارسائیل بر جوالن 
را بشدت رد کرد

- ویکی لیکس 
اسناد زیادی را 

منترش کرد
- درخواست ترکیه 
از متدید معافیت 
تحریم نفتی ایران

- مجلس مرص 
ریاست جمهوری 
السیسی را از ۴ 

به ۶ سال افزایش 
می دهد

- بحرین ۱۳۸ نفر 
را به اتهام ارتباط 

با سپاه سلب 
تابعیت کرد

- دیدار ظریف با 
اسد در سوریه

- پایان انتخابات 
اندونزی، بزرگرتین 
انتخابات یکروزه 

دنیا
- اعزام هیئت 
۲۵۰ نفری با 

۵۰ زن افغان به 
مذاکره با طالبان

- صدف خادم 
فعال به ایران 

برمنی گردد
- دولت درباره 
طرح حذف ۴ 

صفر از پول 
تصمیم می گیرد

- محمدعلی 
طاهری پس از ۷ 

سال آزاد شد
- خسارت سیل: 
۴۰ هزار میلیارد 

تومان
- نامگذاری ۱۲ 
میدان و خیابان 
به نام هرنمندان

- کاهش ٪۱۰ 
رسقت در تهران

- اینستاگرام 
صفحات سپاه را 

بست

- آمریکا رسام 
خواستار اسرتداد 

آسانژ شد
- وکیل کاخ سفید 

در زمان اوباما متهم 
به البی گری برای 

خارجیان شد
- مایکل اوناتی، وکیل 
مخالف ترامپ متهم 

به ۳۶ جرم شد
- جانی دپ، زن 

سابقش را سو کرد
- طرح قانون منع 

سقط جنین در 
مجلس تگزاس

- بارش برف سنگین 
در مرکز آمریکا

- بومیان اکوادور 
دولت را برای زمین 

ربایی سو کردند
- مادورو: با 

صلیب رسخ برای 
ارسال کمک به 

ونزوئال توافق کردیم
- فورد از بودجه 

انتاریو رومنایی کرد: 
کرسی تا ۵ سال

- جولیان آسانژ، 
پایه گذار ویکی لیکس 

در انگلیس دستگیر 
شد

- پاپ سابق: آزار 
جنسی کشیشان 

برآمده از انقالب 
جنسی دهه ۵۰ بود

- اوبر: شاید ۲ بیلیون 
دالر در سال رضر 

بدهیم
- ژنرال حفرت فرودگاه 

پایتخت لیبی را 
ترصف کرد و از 

جنوب به طرابلس 
رسید

- ارتش سودان 
عمرالبشیر را برکنار و 

زندانی کرد
- مرص از اتحاد ناتو 

عربی کنار کشید، 
ایران تشویقش کرد

- شکست طرح 
فضایی ماه نورد 

ارسائیل
- ده کشته در 

حمله طالبان به 
پاسگاه پلیس قندوز 

افغانستان
- آغاز اولین مرحله 

انتخابات مجلس هند
- کره جنوبی: 

ممنوعیت سقط 
جنین خالف قانون 

اساسی است
- نیوزیلند هزاران 
سالح ممنوع شده 

شهروندانش را 
می خرد

- هفت کشته در 
تصادف اتوبان تهران- 

ساوه
- ادامه باران در مرکز 

ایران
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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 ON M3B 1Y5
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ICBA
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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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