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لجنة المستأجرين
في مؤتمر صحافي

المدينة
هاكاثون
ّ
حلول للتخفيف من تلوث الهواء

تعقد لجنة الدفاع عن حقوق
املستأجرين في لبنان ،مؤتمرًا
صحافيًا الساعة الثانية عشرة من
ظهر اليوم ،في مركز االتحاد الوطني
للنقابات.
¶¶¶

ً
عز الدين تحاور طالبا

بمناسبة يوم املرأة العاملي ،تعقد
وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية
عناية عز الدين (الصورة) ً
لقاء حواريًا

عند الساعة الثانية عشرة والربع
ظهرًا مع طالب جامعة فينيسيا على
مسرح الجامعة.
¶¶¶

سفارة أوستراليا ّ
تفعل
التواصل بين الجاليتين

(هيثم الموسوي)

نظمت شــركــة  e-EcoSolutionsومــركــز «أي بي
تــي» للطاقة ،للمرة األول ــى فــي لبنان والـشــرق
األوســط «هاكاثون املدينة» في لبنان ،بعنوان
«حـلــول للتخفيف مــن تـلـ ّـوث الـهــواء الناتج من
وسائل النقل في املدن اللبنانية» ،برعاية رئيس
مجلس الــوزراء سعد الحريري ،وبالتعاون مع
مركز  - Universcienceمدينة العلوم والصناعة
الفرنسي ،وبدعم من «بيريتيك» ووزارة البيئة
وب ــرن ــام ــج األمـ ــم امل ـت ـحــدة اإلن ـم ــائ ــي ف ــي لـبـنــان
ونقابة املهندسني في بيروت ،وجامعة القديس

يوسف واملركز الفرنسي في لبنان.
«هاكاثون املدينة» في كانون الثاني
بعد إطالق
ُ
من العام الجاري ،ق ّدم أكثر من  140طلب تسجيل
م ــن ال ـخ ـب ــراء والـ ـط ــاب م ــن مـخـتـلــف امل ـج ــاالت
والخلفيات ،واختير  37مشاركًا نهائيًا لتشكيل
الفرق والعمل على إيجاد الحلول للتخفيف من
تأثير تلوث الهواء الناتج من وسائل النقل.
عـمــل امل ـشــاركــون ط ــوال ثــاثــة أي ــام عـلــى ابتكار
الـنـمــاذج األول ـيــة لحلولهم املقترحة وتصميم
وإن ـت ــاج ه ــذه ال ـن ـمــاذج ،واخ ـت ـتــم ال ـيــوم الـثــالــث

ب ـح ـفــل ت ــوزي ــع ال ـج ــوائ ــز ف ــي جــام ـعــة ال ـقــديــس
يوسف  -حرم العلوم والتكنولوجيا ،بحضور
ال ــوزي ــرة الـســابـقــة ري ــا ال ـح ـســن ،مـمـثـلــة رئـيــس
مجلس ال ــوزراء سعد الحريري ،وألقيت خالله
كلمات لرؤساء املؤسسات املشاركة.
وفازت أربعة فرق مشاركة بعد عرض مشاريعها
ّ
أم ـ ــام ل ـج ـنــة تـحـكـيــم دولـ ـي ــة ،ووع ـ ــد امل ـنــظ ـمــون
«بتقديم الدعم للفائزين وتأمني الضغط الالزم
لدى الوزارات املعنية لتحويل املشاريع البارزة
إلى حلول فعلية قابلة للتطبيق».

الحركة الثقافية
ّ
تكرم عاطف علبي

تخريج دورة
«المستجيب األول»

«معًا نبدع» تكريمًا
للمرأة العربية

ّ
كرمت الحركة الثقافية في انطلياس أمس،
ُ
الدكتور عاطف سهيل علبي« ،ملا قدمه للثقافة
والعلم والبحث االستراتيجي والفكر السياسي»،
كما جاء في كلمة الدكتور الياس كسابّ .قدمت
ّ
املكرم الدكتورة ماري ناصيف الدبس ،أستاذة
ُ
اللغة الفرنسية وآدابها في كلية التربية .وعلبي
حائز على دكتوراه دولة من جامعة موسكو،
وعمل  12سنة رئيسا للمصلحة االقتصادية
والتجارية في وزارة الزراعة واستاذا محاصرا
كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية في
الجامعة اللبنانية .له مؤلفات عديدة في االقتصاد
والسياسة واالحصاء والثروة الحيوانية.

ّ
تسلم  19عنصرًا من مفارز السير في
محافظة الشمال أمس ،شهادات تخرج من
دورة «املستجيب األول» التي تنظمها جمعية
«رودز فور اليف» لقوى األمن الداخلي،
بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني.
وتأتي الدورة من ضمن برنامج تدريبي ـ من
املفترض أن يشمل تباعًا كل املحافظات ـ
مخصص لعناصر مفارز السير والدراجني
ليكونوا مؤهلني للتدخل اإلنقاذي السريع
تثبيتًا ألوضاع ذوي اإلصابات البالغة ،نظرًا
إلى أنهم يكونون غالبًا أول الواصلني إلى
مسرح الحوادث.

ّ
أكدت رئيسة مجلس املرأة العربية للمسؤولية
االجتماعية لينا الدغالوي مكرزل «أن حصول
مساو ألجر الرجل وتمثيلها
أجر
ٍ
املرأة على ٍ
بنفس نسبة الرجال ،في مكان العمل يحتاج
إلى  217عامًا» بحسب تقارير العام املاضي.
وأضافت أنه «برغم ذلك ،ال ّ
يشوه هذا األمر
اإلنجازات التي حققتها املرأة العربية» .كالم
خالل «مهرجان املرأة العربية
مكرزل جاء ّ
 »2018الذي نظمه املجلس ،للسنة الرابعة على
التوالي ،أول من أمس ،برعاية رئيس مجلس
الوزراء سعد الحريري ،وبالتعاون مع املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي.

تقيم السفارة األوسترالية ،عند
العاشرة والنصف من صباح
الساعة
ً
اليوم ،احتفاال يهدف إلى تفعيل
قنوات التواصل مع الجالية اللبنانية
 األوسترالية ،في قصر نوفل فيساحة التل ـ طرابلس .ويأتي هذا
االحتفال ملناسبة يوم املرأة العاملي،
وبدعوة من السفير األوسترالي غلني
مايلز.
¶¶¶

«الدي» تطلق «مراقبة
انتخابات »2018

تطلق الجمعية اللبنانية من أجل
ديمقراطية االنتخابات «الدي» ،الساعة
السادسة من مساء اليوم ،عملية
مراقبة االنتخابات النيابية .2018
ولهذه الغاية ،تنظم احتفالها على
مسرح املدينة في الحمرا.
¶¶¶

معرض صور في
Beirut Warehouse

 Rudelهو عنوان معرض الصور
ّ
للمصور سفني
الفوتوغرافية ّ
ماركواردت .توثق الصور املشهد
القديم لبلدة برينزلور بيرغ في برلني
الشرقية ومشهد موسيقى التكنو في
برلني في ثمانينيات القرن العشرين
َ
وما بعدهاُ .يفتتح املعرض الخميس
 15آذار في ،D Beirut Warehouse
ً
مقرونا للمرة األولى بفنون سمعية
وبصرية .وتتخلل املعرض فعاليات
عدة منها لقاء مع الفنان.

