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صاحب السمو استقبل ولي العهد واخلرينج واخلالد

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
في قصر السيف صباح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس 
مجل���س ال���وزراء باإلنابة 
الش���يخ  ووزير اخلارجية 

صباح اخلالد.
واستقبل سموه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس 
مجلس األمة باإلنابة مبارك 

اخلرينج.
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال مبارك اخلرينج صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد

ولي العهد استقبل اخلرينج 
واخلالد و4 وزراء

اس���تقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
قصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 

ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح.
كما استقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح 

أمس رئيس مجلس األمة باإلنابة مبارك اخلرينج. 
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
قصر السيف صباح أمس وزير اإلعالم ووزير الدولة 

لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود. 
كما استقبل س���موه وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء الشيخ محمد العبداهلل.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ سلمان احلمود 
والشيخ محمد العبداهلل

اخلالد تلقى رسالة خطية
من وزير خارجية كازاخستان

األثري: جودة التعليم
في مقدمة األولويات

تلقى رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد رسالة خطية من وزير خارجية 
جمهورية كازاخستان الصديقة إيرالن إدريسوف تتصل 
بسبل توطيد العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 

في املجاالت كافة.

أكد وكيل وزارة التربية د.هيثم األثري أهمية التعاون 
مع مكتب التربية العربي لدول اخلليج لتطوير العملية 
التعليمية وتعزيز كفاءة املعلم ورفع مس���توى أداء 

الطلبة في االختبارات الدولية. 
وقال االثري ل�»كونا« قبيل توجهه الى السعودية 
أمس ان جودة التعليم على رأس قائمة أولويات وزارة 
التربية حيث ترى الوزارة أن مخرجات التعليم يجب 
ان تكون متوافقة مع ما تس���تثمره الدولة من أموال 

لهذا الغرض.


