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عطلة رسمية في السفارة األميركية

 بمناسبة يوم االستقالل
تغلق الس���فارة األميركية ابوابها االحد 4 يوليو 
2010 وذلك مبناسبة ذكرى يوم االستقالل في الواليات 
املتح���دة األميركية على ان تعاود العمل يوم االثنني 
املوافق 5 يوليو 2010، علما ان ساعات الدوام الرسمية 
بالسفارة هي: االحد الى اخلميس من الساعة 8 صباحا 

الى الساعة 4:30 مساء.

األمير استقبل الرومي وعضوات 
مجلس إدارة اللجنة النسائية بجمعية اإلصالح

اس���تقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح امس سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد. 
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس 

مجلس إدارة جمعية االصالح االجتماعي 
حمود الرومي وعضوات مجلس إدارة اللجنة 
النسائية التابعة للجمعية مبناسبة انتخاب 

مجلس إدارة اللجنة اجلديد. 
وقد هنأ سموه العضوات متمنيا لهن 
كل التوفيق والسداد خلدمة الوطن العزيز 

ورفع رايته.
ه���ذا وقد اهدوا س���موه هدية تذكارية 
املقابل�����ة نائب  املناس���بة وحضر  بهذه 
وزير شؤون الديوان االميري الشيخ علي 

اجلراح.

إلى ذلك، بعث صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس جوزيف كابيال رئيس جمهورية 
الكونغو الدميوقراطية الصديقة عّبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كم���ا بعث س���مو ولي العهد الش���يخ 
نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 
رئي���س مجلس ال���وزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلت����ني.

صاحب السمو التقى ولي العهد والمحمد والمبارك

ولي العهد: المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها 
وقدرتها على مواكبة أهم التطورات في العالم

استقبل س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
كما استقبل سموه النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر  الدفاع  ووزير 
املبارك. واستقبل سموه رئيس 
مجلس إدارة جمعية اإلصالح 
الرومي  االجتماع���ي حم���ود 
وعضوات مجلس إدارة اللجنة 
النسائية التابعة للجمعية وذلك 
مبناسبة انتخاب مجلس إدارة 
اللجنة النسائية اجلديدة وقد 
هنأه���ن س���موه، متمنيا لهن 
التوفيق والسداد في أداء مهام 

عملهن اجلديد.
واشاد س���موه بدور املرأة 
الكويتية التي حتظى باهتمام 
الدولة ألنه���ا نصف املجتمع 
والتي أثبتت كفاءتها وقدرتها 
على مواكبة أهم التطورات التي 

يشهدها العالم.
ومؤكدا س���موه على دور 
الكويتي���ة والتي متثل  املرأة 
جزءا أساسيا من عملية التنمية 

مبارك الفيصل والوكيل املساعد 
للش���ؤون اإلعالمي���ة بديوان 
سمو ولي العهد الشيخ مبارك 
احلم���ود الس���لمان والوكيل 
التنسيق  املساع�����د لشؤون 
الش���يخ مبارك  واملتابع�����ة 

صباح السالم. 
كما استقبل سموه رئيس 

االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
والثقافية والسياسية ودورها 
املهم في إع���داد وبناء اجليل 
اجلديد من أبناء الكويت وقد 
أهدوا سموه هدية تذكارية بهذه 

املناسبة. 
املقابلة رئيس  وقد حضر 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ 

األركان العامة للجيش الفريق 
الركن الشيخ احمد اخلالد. 

واستقبل سموه عبداحملسن 
جمال. كما استقبل سموه محمد 
الرشود حيث اهدى سموه كتابا 
القوانني  بعنوان »مجموع���ة 
اجلزائية ف���ي دولة الكويت« 

وقد شكره سموه.

سموه التقى المحمد والمبارك والرومي ووفد نسائية »اإلصالح« ورئيس األركان وجمال والرشود

اللواء الركن محمد الوسمي واللواء الركن مطلق األزميع يتوسطان املشاركني في التمرين

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد

الجيش اختتم تمرين »القائد الخليجي1«

بحضور آمر القوة البرية اللواء الركن ابراهيم الوس���مي وقائد 
قوة درع اجلزيرة املش���تركة اللواء الركن مطلق بن سالم األزميع 
والوف���د املرافق له، اختتم امس متري���ن »القائد اخلليجي1« بلواء 
مبارك املدرع 15، والذي ش���اركت في���ه وحدات مختلفة من القوات 

البرية لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وأشاد آمر القوة البرية اللواء الوسمي وقائد قوة درع اجلزيرة 
اللواء األزميع بنجاح هذا التمرين اخلليجي املش���ترك الذي حقق 

األهداف والدروس املستفادة منه والتي تعود بالنفع على الوحدات 
املشاركة.

يذكر ان اقامة مثل هذه التمارين املشتركة بني قوات دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية تأتي تفعيال جلهود تعزيز التعاون 
في املجاالت العسكرية والدفاعية وتطوير وتوحيد مفاهيم العمليات 
املش���تركة، ولرفع القدرة والكفاءة القتالية لدى قوات دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية. 

صاحب السمو األمير يتسلم هدية تذكارية من حمود الرومي وعضوات اللجنة النسائية التابعة جلمعية اإلصالح


