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خالل استقبال المهنئين بديوان رئاسة األركان العامة

وكيل »الدفاع« يشكر القيادة السياسية لنيله ثقتها مبنصبه اجلديد

محمد هالل الخالدي

أعرب وكيــل وزارة الدفاع 
الشــيخ أحمد املنصــور أمس 
عن شــكره وتقديــره للقيادة 
السياسية مبناسبة نيله ثقتها 

بتعيينه في منصبه اجلديد.
جاء ذلــك عقب اســتقباله 
الــوكالء املســاعدين وكبــار 
الضباط بوزارة الدفاع بديوان 
رئاسة األركان العامة لتهنئته 

مبنصبه اجلديد.
وعبر الشيخ أحمد املنصور 
عن شكره لصاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشــيخ صباح األحمد ولسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ولسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابر املبــارك ولنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ محمد اخلالد على 
منحه هذه الثقة بتعيينه وكيال 

لوزارة الدفاع.
ودعــا املولى عــز وجل ان 
يعينه على حتمل هذه األمانة 
وأن يكــون عنــد ثقــة القيادة 
السياســية بــه وأن يدمي على 
الوطــن نعمــة األمــن واألمان 

واالستقرار.

وقد اســتقبل الشيخ أحمد 
املنصور الصباح جموع املهنئني 
مبناسبة توليه منصبه اجلديد 
ونيله ثقة القيادة السياسية في 
البالد، والذين متنوا له التوفيق 

والسداد في خدمة الكويت.
وحضر حفل االستقبال الذي 
أقيم في قاعة رئاســة األركان 
العامة للجيش الكويتي صباح 
أمــس عــدد كبير مــن أعضاء 
مجلــس األمة وقــادة اجليش 

الكويتي، والوكالء املساعدون 
في وزارة الدفاع ومنهم الشيخ 
جابــر العلي الوكيل املســاعد 
للشؤون اإلدارية، والشيخ راكان 
الصباح الوكيل املساعد لشؤون 
هندســة االنشــاءات، والشيخ 
مشعل الشمالن الوكيل املساعد 
للشــؤون املالية، ومدير إدارة 
شؤون املتقاعدين الشيخ صباح 
العبــداهلل، وكذلك عــدد كبير 
من منتسبي وزارة الدفاع من 

القادة العسكريني ومن القطاع 
املدنــي، إضافــة إلى عــدد من 
منتسبي الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، حيث كان الشــيخ 
أحمد املنصور يشــغل منصب 
مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
قبــل تكليفه مبنصبه اجلديد، 
كمــا حضر حفــل االســتقبال 
عدد من قادة اجليش الكويتي 
السابقني والذين حرصوا على 

تقدمي التهنئة له.

لوحة مقدمة إلى الشيخ أحمد املنصور من خالد بوناشي ويبدو د.حمود فليطح والشيخ حمود املبارك وجاسم الهويدي مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد مهنئا وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد املنصور

الشيخ أحمد املنصور متوسطا وكالء وزارة الدفاع املساعدين عبداهلل املزيد وأحمد العرادة والشيخ راكان الصباح والشيخ فهد جابر العلي والشيخ مشعل الشمالن وعددا من احلضور        )هاني الشمري(

الشيخ أحمد املنصور محييا احلضور

موظفات وزارة الدفاع يقدمن التهنئة

الشيخ أحمد املنصور الصباح متوسطا ضباط الشرطة العسكرية عميد ركن عادل الرجيب والعقيد الركن الفي املطيري واملقدم الركن عذبي الصباح

الزميل محمد اخلالدي مهنئا الشيخ فهد جابر العلي والشيخ راكان الصباح

عادل الغريب وجواد الغريب يهنئانالفنان عبدالعزيز املنيع مهنئا

آمر القوة اجلوية السابق فريق ركن طيار م.خميس الفرحان مصافحا اللواء الشيخ خالد الصالح 

جموع من املهنئني لوكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد املنصور

عميد السلك الديبلوماسي في الكويت سفير السنغال عبداألحد امباكي مهنئا م.سارة فليطح مدير إدارة االستثمار بهيئة الرياضة تقدم التهنئة

الشيخ مشعل الشمالن وعدد من وكالء الوزارة املساعدين

الشيخ احمد املنصور وآمر القوة البرية اللواء الشيخ خالد الصالح يتبادالن التحية العسكرية    

أحمد املنصور ابن املؤسسة العسكرية
يعتبر الشيخ أحمد املنصور ابن املؤسسة العسكرية وهو 
خريج جامعة »كانسس« األميركية في العلوم السياسية، وحاصل 
على دبلوم العلوم العسكرية من كلية علي الصباح العسكرية، 
وتدرج في السلك العسكري بوزارة الدفاع وعمل في االستخبارات 
واألمن، ثم مساعدا آلمر سرية الدبابات، وأمت العديد من الدورات 
العســكرية املتقدمة في الكويت واإلمارات وأميركا، كما شغل 

منصب وكيل وزارة الدفاع املساعد للشؤون اإلدارية.

اللواء خالد الشمري والنائب السابق رجا احلجيالن واللواء محمد اخلرينج والرائد محمد احلجيالن


