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 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنج شنبه
۲۳ اپریل

جمعه
۲۴ اپریل

شنبه
۲۵ اپریل

یک شنبه
۲۶ اپریل

دوشنبه
۲۷ اپریل

سه شنبه
۲۸ اپریل

چهار شنبه
۲۹ اپریل

پنج شنبه
۱۶ اپریل

جمعه
۱۷ اپریل

شنبه
۱۸ اپریل

یک شنبه
۱۹ اپریل

دوشنبه
۲۰ اپریل

سه شنبه
۲۱ اپریل

چهار شنبه
۲۲ اپریل

پنج شنبه
۱۶ اپریل

جمعه
۱۷ اپریل

شنبه
۱۸ اپریل

یک شنبه
۱۹ اپریل

دوشنبه
۲۰ اپریل

سه شنبه
۲۱ اپریل

چهار شنبه
۲۲ اپریل

- تظاهرات 
معرتضان قرنطینه 
کرونا در ۴ ایالت 

آمریکا
- ترودو: مرز 

با آمریکا تا ۳۰ 
روز دیگر بسته 

می ماند
- تورنتو برای 
پس از کرونا 

برنامه ریزی می کند
- ارتش در کمک 
به خانه ساملندان 

به مونرتال رسید
- روسیه: آمریکا 

در تشدید اختالل 
در افغانستان 

نقش دارد
- کُشته های 

کرونای اسپانیا 
از ۲۰ هزار نفر 

گذشت
- آغاز دور دوم 
قرنطینه عمومی 

ترکیه
- دریافت تابعیت 

آملان سخت شد
- کرونا رئیس دفرت 

رئیس جمهور 
نیجریه را کُشت
- نیروهای حفرت 
پاتک نیروهای 

دولتی لیبی را دفع 
کردند

- رشد کرونا و 
هشدار فروپاشی 
سیستم بهداشتی 

ژاپن
- سیل ماه اخیر 

در افغانستان ۴۷ 
کشته گرفت

- پلیس هنگ کنگ 
۱۴ مخالف دولت 

را بازداشت کرد
- زلزله ۶٫۶ 

ریشرتی در ژاپن
- امارات منترش 
کنندگان اخبار 

نادرست کرونا را 
۵۵۰۰ دالر جریمه 

می کند
- معاون صادق 

الریجانی در 
قوه قضائیه با 

۲۳ متهم فساد 
مالی اردیبهشت 
محاکمه می شود

- فیزیکدان 
رسشناس ایرانی 

درباره کرونایاب 
سپاه: همه 

می خندند
- هجوم مردم برای 
دریافت سیم کارت 
الزم برای دریافت 

وام یک میلیون 
تومانی دولت

- مشاغل کم خطر 
در تهران بازگشایی 

شدند
- کُشته های کرونا 

بیشرت از ۵۰۰۰ 
نفر شد

- خامنه ای: روزه 
بر آنکه از کرونا 
می ترسد واجب 

نیست اما قضای 
آن الزم است

- صدها هزار 
جوجه زنده به گور 

شدند، اعرتاضات 
باال گرفت

- ترامپ خواستار 
برداشته شدن 

محدودیت ها در 
چند ایالت شد

- معرتضان 
قرنطینه چند 

ساحل فلوریدا 
آمریکا را باز 

کردند
- واملارت ۵۰ 

هزار نفر استخدام 
می کند

- مرگ ۶ هزار 
اکوادوری مبتال 

به کرونا در یک 
استان اکوادور 
طی دو هفته

- بریتیش 
کلمبیا: اولین 

امکان برداشنت  
محدویت های 

کرونا اواسط مه 
است

- دولت کانادا به 
کبک: پزشک و 

رسباز می فرستیم
- کانادا ۲,۵ 

بیلیون دالر رصف 
صنعت نفت و 

گاز می کند
- مجلس سوئد به 
دولت در مبارزه 

با کرونا اختیارات 
ویژه   داد

- ملوانان کرونایی 
هواپیامبر فرانسه 

۱۰۰۰ نفر شدند
- آتش بیخامنانان 

ساکن کمپ 
در نیجریه را 
بی رسپناه کرد

- چین آمار 
کشته های وهان 
را بازنگری کرد و 

باال برد
- طالبان گروه 

سوم زندانی های 
افغانستان را آزاد 

کرد
- ژاپن بعلت 
کرونا به متام 

شهروندانش ۹۳۰ 
دالر پرداخت 

می کند
- گارد ساحلی 

بنگالدش صدها 
پناهجوی 

روهینگیایی را 
نجات داد

- شاهدخت 
عربستانی، بسمه،  

از ملک سلامن 
درخواست آزادی 

کرد
- پرس رئیس 

جمهور 
تاجیکستان، رئیس 

مجلس شد
- مذاکرات 

تشکیل دولت 
ارسائیل برای 

سومین بار 
شکست خورد

- مرتفع ترین کوه 
جاوه اندونزی 

فوران کرد
- ارتش هم 

سامانه تشخیص و 
ضدکرونا ساخت
- دانشگاه ها تا 
پایان خرداد باز 

منی شوند

- کرونا در ایاالت 
متحده آمریکا 

بیش از ۴۰ هزار 
قربانی گرفت
- نفت شیل 

تگزاس بشکه ای 
۲ دالر شد

- ادامه تظاهرات 
در آمریکا برای 

بازگشایی در 
حین کرونا

- فیس بوک 
یک اپ بازی 
راه اندازی کرد
- حمله رئیس 

جمهور برزیل به 
قرنطینه کرونا

- یک دندانساز 
در نوااسکوشیا 
۱۷ نفر را کُشت

- روسیه یک 
روزه ۶ هزار 

مبتالی جدید به 
کرونا اعالن کرد

- کودکان در 
اسپانیا از خانه ها 

بیرون می آیند
- ترکیه 

وب سایت های 
خربی سعودی و 
امارات را فیلرت 

کرد
- چهل و هفت 
کشته در حمله 
گروه مسلح به 

شامل نیجریه
- اتیوپی کمپ 

پناهندگان 
اریرته ای را 
تعطیل کرد

- مناز جامعت 
عید فطر 

عربستان لغو شد
- تظاهرات 

ده هزار نفری 
ارسائیلی ها علیه  

نتانیاهو 
- لبنان درگیر 

گرسنگی مردمی 
شد

- ژاپن برای 
بحران کرونا ۱٫۱ 

تریلیون دالر 
خرج می کند

- اسرتالیا گوگل 
و فیس بوک را 

مجبور به تقسیم 
درآمد تبلیغات با 
رسانه های محلی 

می کند
- ترامپ: آماده 
کمک به ایران 

هستیم؛ ظریف: 
در امور کشورها 

دخالت نکن
- ظریف: طی 

چند ماه آینده 
هزاران دستگاه 

کمک تنفسی 
تولید می کنیم

- سپاه: روایت 
آمریکا از برخورد 

ما و آنها در 
خلیج فارس 

هالیوودی است
- روحانی: 

پاساژها از اول 
اردیبهشت باز 

خواهند شد
- ظریف برای 

دیدار با اسد به 
سوریه می رود

- سازمان بهداشت 
جهانی: به بدترین 

وضعیت کرونا 
هنوز نرسیده ایم
- سه کشته در 
طوفان جنوب 

آمریکا 
- قیمت نفت 

آمریکا و کانادا 
منهای ۳۷ دالر شد

- ترامپ: ۷۵ 
میلیون بشکه نفت 

می خریم
- کشته های حمله 
مرگبار نوااسکوشیا 

کانادا به ۱۹ نفر 
رسید

- برگزاری 
مجلس کانادا 
و ادای احرتام 
به کشته های 

نوااسکوشیا
- کشف یک سیاره 
در ۳۰۰ سال نوری 

زمین با امکان 
میزبانی حیات

- روسیه ۱۵ هزار 
رسباز را پس از 

مترین رژه قرنطینه 
کرد

- فولکس واگن 
۶۲۰ میلیون یورو 
به مشرتیان آملانی 

غرامت می دهد
- دومین شب 

درگیری پلیس با 
جوانان حاشیه 

نشین پاریس
- آملان ۱۳۸ 

جنگنده یوروفایرت 
و اف۱۸ می خرد

- پناهجویان 
بدنبال مرگ یک 
زن کمپ ویال 

یونان را به آتش 
کشیدند

- ترکیه این هفته 
۴ روز منع رفت و 
آمد را اجرا می کند
- دیده بان حقوق 
برش: بورکینافاسو 
۳۱ غیرنظامی را 
اعدام کرده است
- چهل کشته در 

سیل کنگو
- توافق نتانیاهو و 
گانتس در تقسیم 
یک سال و نیمی 

نخست وزیری 
ارسائیل

- عفو بین امللل: 
عربستان پارسال 

۱۸۴ نفر را اعدام 
کرد

- بیش از ۳۰ کشته 
در آغاز دور جدید 
حمالت طالبان در 

افغانستان
- بشار اسد به 

ظریف در دمشق: 
کرونا اثبات 

بی اخالقی غربی ها
- الیحه ارتباط 
راه آهن ایران و 

افغانستان به 
مجلس رفت

- مدارس ممکن 
است سال آینده 

هم بسته مبانند
- محدودیت های 

سفر بین استان ها 
لغو شد

- ترامپ مهاجرت 
و صدور گرین 

کارت را برای ۲ 
ماه معلق کرد

- ایالت میسوری 
آمریکا از چین 

بابت شیوع کرونا 
شکایت کرد

- سنای آمریکا 
کمک ۵۰۰ 

میلیارد دالری 
به بیزینس ها را 

تصویب کرد
- تست خانگی 

۱۱۹ دالری 
ویروس کرونا در 
آمریکا تایید شد

- تظاهرات 
مسلحانه مخالفان 
قرنطینه در ایاالت 

متحده آمریکا
- تعداد فوتی های 
حمله نوااسکوشیا 
کانادا ۲۲ نفر شد؛ 

ترودو: اسلحه را 
ممنوع می کنم

- کبکی ها نیمی 
از بیامران کرونای 

کانادا هستند
- یکی از بزرگرتین 

آماده کننده های 
مواد غذایی کانادا 

بعلت کرونا 
تعطیل شد

- پروازهای 
ایرکانادا به آمریکا 

تا ۲۱ مه لغو شد
- مبتالیان 

کرونای جهان از 
۲,۵ میلیون نفر 

گذشت
- سازمان ملل: 

کرونا گرسنگان را 
دو برابر می کند

- متاس تلفنی 
پوتین با روحانی 
و اردوغان درباره 

کرونا
- درهای ۱۴ موزه 
پاریس در فضای 
اینرتنت به روی 

عموم باز شد
- کوزوو: آمریکا 
دولت را ساقط 

کرد
- اطریش: 

رستوران ها از 
وسط ماه مه باز 

می شوند
- افراد مسلح 

۵۲ جوان را در 
موزامبیک قتل 

عام کردند
- رهرب کره شاملی 
هفته پیش جراحی 

قلب کرده و 
حالش بد بوده

- افغانستان ۷۱ 
زندانی دیگر 

طالبان را آزاد کرد
- کرونا؛ نیم 

میلیون اسرتالیایی 
خواستار حقوق 

بیکاری شدند
- ۲۱ ماه زندان و 

جریمه نقدی برای 
پرسش محمود 

صادقی، مناینده 
مجلس درباره پول 

قوه قضائیه 
- نفت ایران ۱۶ 

دالر شد

- امروز روز 
جهانی زمین است
- پمپئو: تصمیم 

ضمیمه کردن 
کرانه باخرتی 
فلسطین به 

ارسائیل با ارسائیل 
است

- دو گربه در 
نیویورک کرونا 

گرفتند
- آمریکا: فرستادن 

ماهواره نظامی 
سپاه به فضا را 

به شورای امنیت 
می بریم

- ترامپ دستور 
شلیک به 

قایق های مزاحم 
ایرانی را صادر کرد

- پلیس 
فدرال کانادا: 

می خواستیم برای 
کشتار نیواسکوشیا 

پیام هشدار 
بفرستیم

- انتاریو از ارتش 
کانادا کمک 

خواهد خواست
- کانادا عدم 

فروش سالح به 
ترکیه را متدید کرد

- ترودو: ۹ 
بیلیون دالر به 

دانشجویان کمک 
می کنیم

- کشته های 
کرونای انگلیس به 

۱۸۰۰۰ نفر رسید
- ماسک در آملان 

اجباری شد
- پلیس کنیا ۶ 
زیرپا گذارنده 

منع رفت و آمد را 
کشت

- سی رسباز افغان 
در حمله طالبان 

کشته و زخمی 
شدند

- اعرتاض فیلیپین 
به حضور 

کشتی های چینی 
نزدیک آبهایش

- سپاه: نخستین 
ماهواره نظامی را 
با موفقیت به فضا 

فرستادیم
- زنگنه: اوپک به 
تنهایی منی تواند 

مشکل بازار نفت 
را حل کند

- قوه قضائیه: 
محمود صادقی را 

محکوم نکردیم
- روحانی:افت 
ارزش نفت اثر 

کمرتی بر ما دارد

- حداقل بیکاران 
آمریکا بعلت کرونا 
به ۲۲ میلیون نفر 

رسید
- ترامپ: در ۳ 

مرحله اقتصاد را 
بازگشایی می کنم

- بایدن اتهام تعرض 
جنسی به کارمند 

سابق دفرتش را رد 
کرد

- ترامپ: چین درباره
کرونا شفاف سازی 

کند
- قرنطینه نیویورک ۱ 

ماه دیگر متدید شد
- مخالفان فاصله 

اجتامعی آمریکا به 
خیابان ها ریختند
- رئیس جمهور 

برزیل وزیر بهداشت 
را بعلت ارصار بر 
رضورت قرنطینه 

برکنار کرد 
- تعداد مبتالیان و 
کشته های کرونای 

کانادا بیشرت از پیش 
بینی کاناداست

- کبک: اتاوا برای 
کمک به بحران 

کرونا در خانه های 
ساملندان، پزشک و 

رسباز بفرستند
- کانادا با صدمین 

روز ساقط شدن 
هواپیامی اوکراینی 

همدردی کرد
- نفت اوپک به 
۱۴٫۵ دالر رسید

- روسیه رژه یادبود 
جنگ دوم را بعلت 

کرونا لغو کرد
- انگلیس رشایط 

قرنطینه را ۳ هفته 
دیگر متدید کرد
- کرونا؛ رئیس 

کمیسیون اروپا از 
ایتالیا عذرخواهی 

کرد
- هواپیامی روسی 
آتش گرفت، مردم 

فرار کردند
- سازمان ملل: فقط 

واکسن دنیا را از 
کرونا نجات می دهد
- پلیس نیجریه ۱۸ 

نقض کننده منع رفت 
و آمد بعلت کرونا را 

کُشت
- اعالن وضعیت 

اضطراری در ژاپن  
بعلت کرونا

- نتانیاهو در حال 
بررسی لغو تدریجی 

قرنطینه کروناست
- یک فراری کره 

شاملی مناینده 
مجلس کره جنوبی 

شد
- کرونا مسجدالقصی 

را تعطیل کرد
- نخست وزیر 

اسرتالیا: احتامال در 
حذف کرونا موفق 

شده ایم
- رشکت نفت: 

افزایش سقف ذخیره 
کارت سوخت موقتی 

نیست
- کشف ۱۰۰ میلیون 
دستکش احتکار شده

در استان الربز
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North York
Chrysler

Find your perfect car, your way.
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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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