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صورة
وخبر

ُ
ّ
ومقدمـة البرامـج التلفزيونيـة البريطانيـة الراحلـة سـيال بلاك ( 1943ـــ  .)2015يحمـل العمـل
كشـف النقـاب أمـس عـن تمثـال برونـزي للمغنيـة
توقيـع الفنانيـن :إيمـا رودجـرز وآنـدي إدواردز ،وقـد وضـع خـارج نـادي «كافـرن» فـي ليفربـول حيـث ولـدت .علـى مـدى أربعـة عقـود ،حفلـت
ّ
ّ
لتتحـول إلـى أكثـر الوجوه التلفزيونية شـعبية فـي المملكة المتحدة ،قبـل أن تتوفى فـي األول من آب
مسـيرة بلاك المهنيـة بالتجـارب البـارزة،
(أغسـطس)  2015فـي إسـبانيا إثـر ّ
تعرضهـا لسـكتة دماغيـة( .بـول إيليـس ـــ أ ف ب)

الوزير رياشي لموظفي «النهار» :سأدعمكم!

سامي ّ
حواط «وين»؟
في جامعة البلمند
ّ
تنظم «جامعة البلمند» في 28
كانون الثاني (يناير) الحالي
أمسية غنائية للفنان سامي
ّ
حواط (الصورة) بعنوان
«نحنا وين ونحنا مني» ،تضم
مقطوعات موسيقية وأغاني،
من بينها «بسمة قلب» و«سوق
الخياطني» و«ما خلصت
ّ
الحكاية» و«الحكي شغلي
بالي» .ترافق ّ
حواط نهاد زهر
الدين (غناء) ،ووفاء بيطار
(قانون) وسماح أبي املنى
(أكوروديون) وأحمد الخطيب
(رق ـ إيقاعات) ورمزي بو
كامل (بيانو ـ غيتار) وطوني
جدعون (كمان) وعماد حشيشو
(فيولونسيل) وطارق بشاشة
(طبلة ـ كاتم).
«نحنا وين ونحنا مني» :السبت 28
كانون الثاني ـ  19:30ـ «أوديتوريوم
الحريري» في «جامعة البلمند»
(الكورة ـ شمال لبنان) .الدعوة عامة.

في متابعة لقضية املوظفني
والصحافيني في «النهار» اللبنانية،
إجتمع وزير اإلعالم ملحم رياشي
أمس بلجنة املتابعة الخاصة
َ
املحامي ْي أكرم
بهؤالء ،بحضور
عازوري وأنطوان ّ
جبور ،للبحث في
كيفية دفع الرواتب املتأخرة منذ 15
شهرًا .طلب الوفد من الوزير التدخل
سريعًا في القضية ،ووجوب دفع
املستحقات املالية ،سيما بعدما
أصدرت الصحيفة الثمانينية أخيرًا
بيانًا ّ
أقرت فيه بتوافر «السيولة
ّ
املالية» .وشدد الوفد على ضرورة
«عدم الربط بني الرواتب ،وابتزاز
املوظفني بضرورة التنازل عن هذا
الحق».
ّ
من جهته ،أكد رئيس لجنة املتابعة
ّ
لصحافيي وموظفي «النهار» ،أكرم
ّ
عازوري ،أن العاملني يحترمون
«الشرعية ،وسيسلكون الطرق
القضائية املالئمة» ،على أن تبقى
قضية الرواتب املستحقة بعيدة
ُ
عن أي مراجعة .وأضاف« :فلتدفع

الرواتب ،ولنترك للمحاكم الفصل
في التعويضات» .أما الوزير رياشي،
فقد وعد ّ
زواره بـ «التدخل الفوري
والسريع مع ناشر الجريدة».
هذا اللقاء ،كان قد سبقه إجتماع
ُعقد األسبوع املاضي في «نقابة
املحررين»ّ ،
ضم النقيب إلياس
عون ،ومستشار النقابة أنطون
ً
الحويس واملحاميت ْي كريستيل
شويري وديانا رزق الله ،ووفدًا من
موظفي «النهار» برفقة املحامي
أكرم عازوري .خالل هذا اإلجتماع،
إستنكر عون «عملية االبتزاز
التي تمارسها إدارة «النهار»
بحق مستخدميها ،عبر ربط دفع
رواتبهم املستحقة بالتنازل عن
حقوقهم واإلستقالة وإبراء ذمة
املؤسسة» .كما دعا عون يومها
ّ
السريع
التحرك
وزارة العمل إلى
ّ
و«منع اإلبتزاز والصرف املقنع»،
مؤكدًا على دور النقابة في حماية
أعضائها عبر إتباع «كل الوسائل
القانونية املشروعة».

