
سالم العلي عاد إلى البالد سالمًا بعد رحلة عالج تكللت بالنجاح
األمير مهنئاً: نسأل اهلل لكم نعمة الصحة وتمام العافية لمواصلة مسيرة العطاء

صاحب السمو وولي العهد كانا على رأس مستقبلي رئيس الحرس الوطني في قاعة التشريفات األميرية

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مرحبا بسمو الشيخ سالم العليحديث باسم بني صاحب السمو األمير وسمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبداهلل بحضور الشيخ خالد العبداهلل

الشيخ مشعل األحمد مرحبا بسمو رئيس احلرس الوطني الرئيس جاسم اخلرافي مصافحا سمو الشيخ سالم العلي

أحمد الهارون مرحبا بسمو الشيخ سالم العلي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متحمدا بسالمة سمو الشيخ سالم العلي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد على رأس مستقبلي سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني

االحتاد الكويتي للمزارعني
�إعــــــالن

بالتعاقد  للمز�رعني   �لكويتي  �لإحتاد  يرغب 

تقل  �أل  على  �ملتميزة  �ملحاماة  مكاتب  �أحد  مع 

عن  �ملحاماة  جمال  يف  للعمل  �لفعلية  �ملمار�سة 

ع�سر �سنو�ت .

لإد�رة  �لــتــقــدم  ــك  ذل عليهم  ينطبق  مــن  فعلى 

�لحتاد �لكويتي للمز�رعني �لكائن مقره بال�سويخ 

�ل�سناعية -�سوق �خل�سار و�لفو�كه �ملركزي - بعر�ض 

�جلهاز  فيها  ومبينًا  �لذ�تية  �ل�سرية  مت�سمنًا  �سعر 

�لعامل باملكتب مع تو�سيح �خلربة لكل منهم.

وملدة  لالإحتاد  �لر�سمي  �لدو�م  �أوقات  خالل  وذلك 

�أ�سبوع من تاريخ ن�سر �لإعالن.

لال�ستف�سار و�ملر�جعة

هاتف: 24840592 - 24840120 د�خلي 37 �أو 11

اس���تقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد على 
ارض املطار االمي���ري عصر امس بوافر من احلب 
والتقدير أخاهما س���مو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني وهنآه بس���امة العودة الى ارض 
الوطن الغالي ساملا معافى بعد رحلة العاج التي 
مّن اهلل سبحانه وتعالى فيها على سموه بالشفاء 

وموفور الصحة والعافية.
وكان كذلك في مقدمة مس���تقبلي سموه رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ووزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد وعدد من ابناء اسرة آل الصباح 

الكرام وكبار املسؤولني بالدولة.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى أخيه سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ س���الم العلي أعرب فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة عودته للباد ساملا غامنا بعد رحلة 
العاج املوفقة التي تكللت بالنجاح التام، داعيا سموه 
املولى تعالى ان يدمي على اخيه سمو الشيخ سالم 
العلي نعمة الصحة ومتام العافية ملواصلة مسيرة 

عطائه املعهود في خدمة الوطن واملواطنني.
كما بعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتني مماثلتني.
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