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جانب من الزيارة اللوغاني والعجيل تستمعان إلى شرح من مديرة املدرسة منى السهيل

اللوغاني افتتحت قاعات تكنولوجيا 
التدريس غير التقليدي بمدرسة مال راشد

»التجارة« أرسلت مراقبين إلى »التعاون« 
لرصد أسعار السلع الغذائية

أش���ادت الوكيلة املساعدة لقطاع التعليم العام في وزارة التربية منى اللوغاني 
بجهود ادارة مدرسة مال راشد السيف االبتدائية في منطقة اجلهراء التعليمية. جاء 
ذلك خالل الزيارة التي قام���ت بها اللوغاني ومديرة منطقة عام اجلهراء التعليمية 
لطيفة العجيل للمدرس���ة حيث مت االطالع على تطبيق نظام اجلودة الش���املة في 
املجال التعليمي والتربوي. وقالت مديرة املدرسة منى السهيل انه مت خالل الزيارة 
افتتاح قاعات التكنولوجيا احلديثة اخلاصة بطرق التدريس احلديث غير التقليدي، 
مؤكدة ان فريق العمل مع ادارة املدرسة سخر جميع اجلهود خلدمة ابنائنا الطلبة من 
اجل التطوير واالرتقاء مبستوى مخرجات التعليم لنشر ثقافة اجلودة. واختتمت 
السهيل بالتأكيد على اهمية هذا النظام والفائدة التي ستعود على الطلبة للوصول 

الى األهداف املرجوة للرقي ورفع املستوى التعليمي لدى ابنائنا الطلبة.

عاطف رمضان
أكدت مصادر بوزارة التجارة والصناعة ل� »األنباء« أن الوزارة 
أرسلت أمس فريقا من املراقبني بالرقابة التجارية إلى دول مجلس 
التعاون اخلليجي وذلك لرصد أسعار السلع الغذائية في هذه الدول 

ومقارنتها باألسعار في السوق احمللي.
وأوضحت املصادر أن »التجارة« أرسلت »مراقبا واحدا« لكل دولة 

خليجية وان هؤالء املراقبني سيعودون الى ارض الكويت غدا.
وأرجعت املصادر ذلك الى ان »التجارة« ارتأت ان االستناد إلى 
املعلومات أو »أسعار السلع« من على املواقع االلكترونية لوزارات 
دول مجلس التعاون أمر غير كاف وان املراقبني سيعدون تقارير 

عن االسعار ملختلف دول مجلس التعاون.

الفيلكاوي: نقابة »الصناعة« 
نّظمت رحلة إلى بيروت

صرح أمني السر املس����اعد ورئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية 
بنقابة العاملني بالهيئة العامة للصناعة احمد الفيلكاوي بأنه في اطار 
النشاطات التي تقوم بها النقابة سواء على الصعيد الداخلي او اخلارجي 
نظمت النقابة ملنتسبيها رحلة الى لبنان الشقيقة � مدينة بيروت في 
الفترة ما بني 8 حتى 12 ابريل اجلاري شاملة تذكرة الطيران واالقامة 

بالفندق )رامادا سوليدير( واملواصالت من وإلى املطار.
وأش����ار الفيلكاوي الى ان الرحلة كانت في غاية السرور واملتعة 
وأشاد بها كل املشاركني فيها من املنتسبني وشملت زيارة العديد من 
األماكن املهمة واملناطق السياحية التي تزخر بها دولة لبنان، فتم في 
اليوم األول بعد الوصول الى الفندق وأخذ قسط من الراحة التجول 
في ضواحي مدينة بيروت مثل حي س����وليدير واألش����رفية وشارع 
احلمراء، واليوم الثاني زيارة الى قصر موسى وقصر الدين والعديد 
من األماكن الطبيعية التي ينشرح لها الصدر مع وجبة غداء في فندق 
»أمير مير«، واليوم الثالث مت زيارة مغارة جيعتا وزيارة الى منطقة 
األرز اجلبلية مع القيام برحلة في التلفريك، واليوم الرابع يوم مفتوح 

لكل املنتسبني للتسوق في املدينة.


