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صورة
وخبر

افتتـح أمـس فـي متحـف «مارتيـن غروبيـوس باو» فـي برليـن معـرض From Hockney to Holbein - The Würth Collection in Berlinالـذي يضم أكثر من
 400عمـل فنـي ألسـماء مـن مختلـف أنحـاء العالـم ،بينهـم األميركـي ألكس كاتـس ،واأللماني هورسـت أنتس ،والفرنسـية ـــ الروسـية الراحلة سـونيا ديلوناي.
ُ
ويفتـرض أن يسـتمر المعـرض فـي العاصمـة األلمانيـة حتى العاشـر من كانـون الثاني (ينايـر) ( .2016أود أندرسـون ــ أ ف ب)

«مترو المدينة»
ّ
يمتد حتى اإلسكندرية

الصهاينة يمحون فلسطين
من رؤوس األطفال

ّ
المصورة الفاشية...
وقاحة بال حدود!

بعد نجاحه املستمر في لبنان
منذ عامني ،ينتقل فريق «مترو
املدينة» في  1تشرين ّ
األول
(أكتوبر) املقبل إلى اإلسكندرية
ّ
ليقدم «مصر العشرينيات إلى
الخمسينيات» في «مسرح
ّ
سيد درويش» .يشمل العرض 4
ّ
لوحات تتضمن عشرات األغنيات
املصرية .أما أبطال هذه الليلة،
فهم زياد األحمدية (غناء ،عود،
تمثيل وتوزيع موسيقي)،
وياسمينا فايد (غناء وتمثيل)،
ولينا ّ
سحاب (غناء وتمثيل)،
والزميل روي ديب (غناء
وتمثيل) ،ووسام دالتي (غناء،
تمثيل وتصميم مالبس) ،وبهاء
ضو (إيقاع وتمثيل) ،وزياد
جعفر (كمنجة وتمثيل) ،وسماح
املنى (أكورديون وتمثيل)،
أبي
ّ
ورندا مخول (رقص شرقي
وتمثيل).

أصدر مجلس «يشاع»
االستيطاني ّ
كتيبًا دعائيًا
ّ
مصورًا بعنوانOccupation
ّ
 Shmuccupationسيوزع على
املدارس في الضفة الغربية،
إلقناع الطالب اإلسرائيليني
ّ
بأنه «ال يمكن إقامة دولة
فلسطينية ،وال يوجد ّ
شيء اسمه فلسطني ،وأنه
ّ
ال حل للنزاع اإلسرائيلي ـ
الفلسطيني» ،وفق ما ذكرت
صحيفة «يديعوت أحرونوت»
التي وضعت املضمون ضمن
الـ«هاسبارا» (الدبلوماسية
العامة في إسرائيل) .ويعزو
ّ
الكتيب هجمات ّ«تدفيع
الثمن» التي يشنها املتطرفون
اإلسرائيليون على الفلسطينيني
إلى «خالفات داخلية بني العرب
على األراضي» .وقال الناطق
باسم املجلس الصهيوني
اليميني يغال ديلموني
ّ
للصحيفة إن «جيلنا لن يحقق
الهدوء مع الفلسطينيني.
يجب أال يعتمد الشباب على
األفكار التي تزرعها املنظمات
اليسارية في رؤوسهم».

بعد اعتدائها الفاضح
والعلني على الجئني سوريني
يهربون من رجال الشرطة
في املجر عند معبر روسكي
الجنوبي (األخبار ،)2015/9/9
ّ
املصورة املجرية بترا
حاولت
الزلو تبرير فعلتها .في رسالة
نشرتها في صحيفة «ماغيار
نيمزيت» املجرية اليمينية،
ّ
عبرت الزلو عن
ً
«ندمها» ّ
حصل ،موضحة أنه
على ما ّ
«شعرت بأنني أواجه حالة
اعتداء وحاولت الدفاع عن
نفسي .من الصعب اتخاذ
قرارات مناسبة في حالة الذعر.
ّ
مصورة عنصرية وبال
أنا لست
قلب» .لم تتوقف الزلو عند
هذا الحد ،بل تابعت بوقاحة:
«أنا اآلن ّأم فقدت وظيفتها،
واتخذت قرارًا خاطئًا ،وأنا آسفة
جدًا».
ُ
ّ
يذكر أن الزلو كانت قد طردت
من قناة  N1TVاملجرية على
َّ
سوريني،
خلفية ركلها طفلني
ّ
رجل يحمل
ومد
رجلها أمام ّ
ّ
ابنه ،ما أدى إلى تعثره وسقوطه
أرضًا.

«مصر العشرينيات إلى
الخمسينيات» 1 :تشرين ّ
األول ـ
 20:00ـ «دار األوبرا» في «مسرح ّ
سيد
درويش» (اإلسكندرية) ـ لالستعالم:
0020227390144

