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ُ
تطلق اليوم دراسة مشروع «النساء
يتكلمن بصوت عال» بدعوة من املؤسسة
اللبنانية للتمكني والتشبيك واملدافعة
« ،»F.E.N.Aمن الساعة  11:00صباحًا
ولغاية الواحدة ظهرًا ،في قاعة املسرح في
بلدية صيدا .إطالق املشروع ّ
يتم بالشراكة
مع برنامج املنح املحلية في السفارة
األميركية في بيروت.
¶¶¶
ينظم النادي الثقافي العربي وجمعية
حماية حقوق اإلنسان املعرض الحرفي
للتراث اللبناني الفلسطيني في
حضور الشاعر طالل حيدر (الصورة)

والصحافي طالل سلمان .يفتتح املعرض
الخامسة من عصر غد ،ويستمر لغاية
السبت املقبل ،في قاعة النادي الثقافي
العربي ،الحمرا.
¶¶¶
ّ
نفذ الناجحون في مباراة مجلس الخدمة
املدنية لوظيفة حراس أحراج لصالح وزارة
الزراعة ،اعتصامًا في وسط البلد أمس.
وأعلنت لجنة املتابعة للناجحني في بيان:
«جئنا نطالب بحقنا القانوني والدستوري
لوظيفة فئة رابعة رتبة ثانية ،ال تحتاج
ّ
جامعية».
لشهادة
(تصوير علي حشيشو)

«الكرامة ال
تقدر بثمن»

ّ
احتجاجًا على تقليص ميزانية وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (اونروا) ،نظم طالب املدارس التابعة للوكالة ،في غزة
والضفة الغربية وسوريا واالردن ولبنان ،وقفة في توقيت واحد تحت شعار «الكرامة ال تقدر بثمن» .عند الحادية عشرة من قبل ظهر أمس،
تجمع الطالب وأطلقوا طائرات ورقية ،وطالبوا بدعم الوكالة ملواصلة تقديم خدماتها التعليمية واالجتماعية والصحية لالجئني بالتزامن مع
َ
املؤتمر الــوزاري الذي سيعقد في روما في  15الجاري .وفي سبلني (اقليم الخروب) حلقت الطائرات من ملعب مدرستي بيرزيت وبيت جاال،
ّ
علها توصل الصوت عاليًا.

«شهر اللغة األم» في LAU

«طب األطفال» في «األميركية»

«دليل الخبيرات في لبنان»

ُ
في إطار سلسلة «شهر اللغة األم» الذي يتضمن
لقاءات حوارية حول اللغة العربية في الجامعة
َ
اللبنانية األميركية ( ،)LAUدعا «مركز التراث
ّ
اللبناني» في الجامعة إلى حوار مع الخطاط
محمود بعيون (الصورة) ،بعنوان «العربية في
خطوطها الغنية» ،بني السادسة والسابعة من
مساء اليوم في قاعة  ،903كلية عدنان القصار
لألعمال في حرم الجامعة اللبنانية األميركية في
بيروت .وتستكمل اللقاءات بحوار مع املسرحي
جورج ّ
خباز في  15الجاري حول «العربية في
املسرح» ،ومع الخبير االعالني عمر صادق في
 21منه حول «العربية في لغة االعالن» ،في املكان
والتوقيت نفسيهما.

نظم قسم طب األطفال واملراهقني في املركز الطبي
في الجامعة األميركية في بيروت ،على مدى
يومني ،الندوة السنوية التاسعة حول «آخر تطورات
طب األطفال» ،بالتعاون مع «كليفالند كلينيك»،
في قاعة عصام فارس للمحاضرات في الجامعة.
تناولت الندوة مواضيع في الطب العام لألطفال
ّ
واملراهقني شملت مرض سكري األطفال ،طب
حديثي الوالدة ،طب األعصاب ،اضطرابات النوم،
أمراض الدم ،وطب األسنان .واستضافت الندوة
 26متحدثًا وأكثر من  320مشاركًا ،وتضمنت
عروضًا وحلقات نقاش حول التدخني عند
املراهقني ،اإلصابات الرياضية ،وجراحة الشفة
األرنبية لدى األطفال وسواها.

أطلقت خبيرات لبنان ،ملناسبة يوم املرأة العاملي
«منصة خبيرات ـ ـ دليل الخبيرات في لبنان» ،في
وزارة االعالم أمس ،برعاية وزير االعالم ملحم
ً
ممثال بمستشاره أندريه قصاصّ .
املنصة
الرياشي
بدعم من االتحاد االوروبي وبالشراكة مع نقابة
ّ
محرري الصحافة وتجمع الباحثات اللبنانيات،
ّ
ّ
وتضم خبيرات في مجاالت علمية مختلفة .وألقى
قصاص كلمة الرياشي ،ولفت فيها الى أن «املنصة
ّ
تضم خبيرات في كل املجاالت العلمية والبحثية،
وينحصر نشاطها بقضايا تهم من يسعون الى
توثيق معلوماتهم البحثية ،وخصوصًا العاملني في
اإلعالم االستقصائي ،وحتمًا سيجدون في هذه
املنصة متخصصات في أكثر من مجال».

¶¶¶
ّ
نفذ اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق
والتغذية واللهو إعتصامًا أمس ،في ساحة
رياض الصلح ،في حضور رئيس اإلتحاد

العمالي العام بشارة األسمر (الصورة)،
ورئيس اإلتحاد جوزف حداد الذي طالب
ّ
«بتطبيق القرار  1/41املتعلق باليد العاملة
األجنبية».
¶¶¶
ّ
ّ
نظم ّ
تجمع معلمي عكار لقاء تكريميًا
ألعضائه ولعدد من املعلمني واملعلمات
في بلدة التليل .وخلص املجتمعون إلى
توصيات من بينها :إلغاء بدعة التعاقد
في مراحل التعليم األساسي والثانوي
وفي التعليم املهني والتقني ،اعتماد
إدخال الجسم التعليمي في مالك الوزارة،
إنصاف األساتذة الثانويني ّ
املتمرنني
بإعطائهم الدرجات ّ
الست.

