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احوال الطقس وحالة البحر
NSC الغيوم 47°C  (الكبرى ) درجة الحرار

29 الرياح 31 °C (الصغرى) درجة الحرار 

N-NW الرياحاتجاة 13 % الرطوبة

قدم2-6 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
0 احتمال االمطار

قدم2-4
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
10 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

03:12 الفجر

11:51 الظهر

03:24 العصر

06:51 المغرب

08:21 العشاء

@al3onwaan

ات البحرين ُتمّدد برنامج الدعم للقطاع

«كورونا»المتأثرة بـ 

لتطبيق قرار منع دخول « عسكري»إسناد 

غير الُمطعمين للمجمعات

2020كويتيا  وكويتية تزوجوا أجانب في 1780

في  الئةيةم ئي  223بنسبة 

إقبييييياو الئواعنيييييا    ييييي  

 م اليياوام ئيي  كييير  ييوي يي

حالييية 1293وذليييو بواقييي  

اوام لئيييييييواعني  ئقابيييييييو 

لئواعنييا م فيي  حييي 487

ب ييييي   يييييدد حيييييا   اوام 

9481ال يييييوي   ب وي يييييية 

حالييييييةم لياييييييو إ ئيييييييال  

الاي ييييييا  الئسيييييي  ة فيييييي  

. 11261إليييييييييييييي  2020

و شيييييير البيانيييييا  إلييييي    

   يييي  حييييا   اوام بييييي  

  ال يييييييييوي يي  وال وي ييييييييييا

و نسيا   خرىم  ان  ئ 

ئييييييي  يحئ يييييييو  ال نسيييييييية 

السعودية

بيية اال     ق  الر ايية الع

و فييياد  .18327الالائييية 

م بأ   دد الئسيحا  ال ي   ي

ها إ راؤها خالو الف رة نفس

ليايييييييييب  14678ب ييييييييي  

ئ ئييييييييييو  الفحواييييييييييا  

ئشيرة إل     2879549

نسييبة اااييابا  لعييدد هييذ 

12ر74الئسييييحا  ب  يييي  

الييد وة و ييدد .الئةييةفيي  

اية لئداوئة األخذ بسبو الوق

و  نيييخ ئخالعييية ا خيييري  

بايييييارة حسييييابا  ئوايييية 

واارة الايييييحة وال هيييييا  

ال  الرسئية ف  الدولة لالع

  ييييييييييييييي  اارشيييييييييييييييادا  

وال واييييا  و يييو ئيييا ئييي  

شييييييأنا ااسييييييهام بيييييياح واء 

.ان شار الفيروس

«تخريب»طهران تحبط عملية 

«الطاقة الذرية»ضد 

   نيي  واارة الاييحةم اليييوم

1870األربعيييييياءم  سيييييي يو 

إايييييييابة  دييييييييدة بفييييييييروس 

ا   ورونا الئس  د ف  السا 

ذلو الئاضيية لير في  بي24الـ 

ة إ ئال   دد الحا   الئس  

في  344799ف  البالد إلي  

حييا   وفيياة 6حييي  سيي    

م فيئييييييييييا 1894بإ ئييييييييييال  

 شييييار  إليييي  ار فييييا   ييييدد 

اة الحييا   فيي  العناييية الئر يي

في  و ضياف .حالة259إل  

و بييييا   نيييا  يييم  يضيييا   سييي ي

حاليييية شييييفاء لير فيييي 1681

  بييذلو إ ئييال   ييدد الئ عييافي

حالة ئبينة   324578إل  

نسييبة ئ ئييو  حييا   الشييفاء

ئ  ئ ئيو  ااايابا  ب  ي  

.ف  الئةة94ر14

«كورونا»إصابة جديدة بـ1870وفيات و6: «الصحة»

القعيييييييا م فييييييي   يييييييو 

  هيييياا  ا شييي راعا 

الايييحيةم الئقيييررة فييي 

. « ورونيا» و  اةحية 

و  يييييد رةييييييس الفريييييي  

م ال عو   سالم الع ئي 

 لييييييي   يييييييوي   14   

عئ ييو  و وي ييية  قريبييا  ي

فيييييي  القعييييييا  النفعيييييي  

ئييي  كيييير    »الخيييا  

حقييو م ولفسيي  هنيياو 

ة   اهو  بير ئ  ئؤسسي

الب ييييرووم و يضييييا ئيييي  

  ضيييياء ئ  ييييس األئيييية 

.«الذي  خذلونا

  هيييير  األرقييييام الرسييييئية 

سيييييييييينة »الئسيييييييييي  ة فيييييييييي  

 يييييي  ( 2020)« ال ورونييييييا

حا   الياوامم    ئيواعني  

وئواعنييا   او ييوا بيي خري  

 نسييييية 22ئيييي    نيييير ئيييي  

ئخ  فييييييييةم و   ئيييييييي  بييييييييي  

الاي يييييا م اوام ئيييييواعني  

وئواعنيييييا  ئييييي   سييييييويي  

م و فارقة كير  رخم حيث  ي

ئواعنية 9968 وني  اوام 

ووفقييييييا  .ئواعنييييييا  10774و

لفرقام الاادرة  ي  اادارة

الئر اييية لصحايياء لحييا  

اليييييياوام الئونقييييييةم حسييييييخ 

   نسية الاوم والاو يةم فيإ

 دد حا   اوام الئيواعني  

والئواعنييا  ئيي    انييخ ب يي  

  حالةم فيئا ي ضي   1780

ام إقباو الئواعني      الياو

  برئ  كير ال وي يا  

  وذ ر      دد ئ  ي  ق

الر اييييية العبييييية بأقسييييام

259العناية الئر اة 

الييواراء الخييا  بضييرورة 

اق ايييييييار اليييييييدخوو إلييييييي  

الئ ئعا  ال برى والئعاهيد

الاييييييييييييحية والئعييييييييييييا م 

والايييييييييييييالونا    ييييييييييييي  

 نيييييا و  يييييد.«الئحايييييني »

 بييارا  سييي م  عبييي  القييرار ا 

ا وا خيذن»ئ  األحد الئقبيوم 

ئي  ا ليا  الوا يخ  نفييذها

خيييالو ا سييي عانة بيييااخوا 

فييييي  األ هيييييياة العسيييييي رية 

  لئعاونة الفير  الئيدانيية في

: و ضييا . « عبييي  القييرار

نح ييييام خييييالو الشييييهري  »

   عبيي  الئقب ي  ل   نيي  في

قييييييرار ئ  ييييييس الييييييواراء 

.و عبي  ا ش راعا  

«  البترول»اعتصام عمالي لمطالبة 

يالنفطألفا  قانون القطاع 14شمول ... بـ

عالييييييخ العييييييائ و  فيييييي  

م القعييا  النفعيي  الخييا 

28بشئولهم بقيانو  رقيم 

م و عييديو  ةحيية1969/ 

الاييييادرة فيييي ال  وييييي 

م ئع بييييري  2013العييييام 

 لي  14   ئا يايد     

 ائو و ائ ة في  القعيا  

م دا يي  «هم ئ  وئيو »

 يةم ئؤسسة الب روو ال وي

إلييييييي   نفييييييييذ ئعيييييييالبهم 

 ييييييائ و ونفييييييذ.العادليييييية

القعيييا  النفعييي  الخيييا 

ا  اييائا   ئييسم د ييا لييا 

الفرييييييييييييي  ال عييييييييييييو   

حياد ل عائ ي م ف  االة ا 

قية  ئاو الب روو في  ئنع

  األحئد م بحضور نسيب

ئ  العئالة ف  هذا

دى  قام سيفير ال ويي  لي

 يهييا ب  ي ييا ورةيييس بعن

لييدى ا  حيياد األوروبيي 

وح يي  شييئاو األع سيي 

م  اسييييييييييييم (النييييييييييييا و)

و البييديو م فيي  برو سيي

ئسيياء األربعيياءم ئأدبيية 

 شييييياء   ييييي  شييييير  

رةيييييس ئ  ييييس األئيييية 

وحضيير.ال ييانمئييراو  

الئأدبييييييية سيييييييفراء دوو 

ئ  يييييييييييس ال عيييييييييييياو  

دى الخ ي   الئع ئدي  ل

ر ئئ  يييية ب  ي ييييا وسييييفي

ف سييييييييييعي  و ر ييييييييييا  

يقيوم و. السفارة ال وي ية

ال يييييانم حالييييييا باييييييارة 

 لبرو سو لال  ئا  ئ

 بييييييار الئسييييييؤولي  فيييييي  

البرلئيييييييييا  األوروبييييييييي  

والبرلئيييييييييا  الب  ي ييييييييي  

 ئئنيييييييييييو ل ئ ئو ييييييييييية 

ة ال يوسياسيييييييية العربيييييييي

بال نسييييييي  ئيييييي  رةيييييييس 

بي  ا  حاد البرلئيان  العر

ث اقر كباشم وذلو لبح

 عيييييييييورا  ا وضيييييييييا  

ية باألراضيييييي  الف سييييييعين

الئح  ييييييية فييييييي    قييييييياخ 

ا  داءا  قيوا  ا حي الو

    القيدس وكياة وبياق 

.األراض  الف سعينية

سفير الكويت لدى بلجيكا يقيم مأدبة

عشاء على شرف الغانم

حاليييييةم فييييي  حيييييي  ب ييييي  

الئ ئييو  ال  يي  ل حييا  

 وال   نب   إااب ها 

   نيييييي  ال  نيييييية الرةيسييييييية

عا  لئراقبييية  نفييييذ ا شييي را

ار الئ ع قيييية بئ افحيييية ان شيييي

 نهيييييا «  ورونييييا»فيييييروس 

ر سييي عئو   ييي   عبيييي  قيييرا

  ئ  س اليواراء ا  بيارا  ئي

األحييييد الئقبييييوم فيييي  شييييأ  

السيييييئاا ل حااييييي ي    ييييي  

« ورونييا»ال قياا الئضياد ليـ

  والفةيييا  الئعفييياة ئييي    قييي

ال قييياا باليييدخوو ل ئ ئعيييا 

اح ها ال  ارية ال    اييد ئسي

    ئ يييير ئربيييي م 6  يييي  

وايييييييييييييا   الئعيييييييييييييا م 

ة والئقاه م واألنديية الايحي

ناةيييييخ وقييييياو.والايييييالونا 

 دية رةيس ال  نة ئدير  ام ب

  م فيالئنفوح ال وي   حئد 

 ايييييييري  نق يييييييا   فاييييييييو 

  ال وييي م إ  ال  نيية ا  ئعيي

 ئس ل عبي  قرار ئ  س


