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البقاء هلل
ناصر راش�د بدر العازمي ـ 41 عاما ـ الرجال: الفردوس ـ ق5 ـ ش 
األول ـ ج10 ـ م19 ـ ت: 99646324 ـ النساء: الظهر ـ ق6 ـ 

ش1 ـ ج2 ـ م15 ـ ت: 97937816.
عل�ي حباب جبر الرش�يدي ـ 84 عاما ـ الرجال: العارضية ـ ق1 ـ 
ش3ـ  م21ـ  ت: 66558800ـ  النساء: اشبيليةـ  ق1ـ  ش131 

ـ م1 ـ ت: 99058857.
عبدالرحيم محمد إبراهيم املهينيـ  54 عاماـ  الرجال: جنوب السرة 
ـ الزهراءـ  ق5ـ  ش503ـ  م6ـ  ت: 66447770ـ  99611509ـ  
النساء: مبارك الكبير ـ ق2 ـ ش40 ـ م26 ـ ت: 25434380 

ـ 66489990.
أحمد مجبل الفرج ـ 81 عاما ـ الرجال: الفنطاس ـ ق2 ـ ش20 ـ 
ديوان الفرج ـ ت: 23900508 ـ النســــاء: الفنطاس ـ ق2 ـ 

ش16 ـ م4905 ـ ت: 23900117.
خال�د ضاوي صامل العتيبي ـ 73 عاما ـ القرين ـ ق1 ـ ش39 ـ م40 

ـ ت: 66664649.
زينب علي حسني الصائغ، أرملة جعفر محمد حسن األربشـ  68 
عاماـ  الرجال: الصوابرـ  احلسينية اجلعفريةـ  ت: 99641299 

ـ النساء: الدعية ـ ق4 ـ ش52 ـ م9 ـ ت: 22560906.

مواقيت الصالة

4.24الفجر
5.42الشروق

11.37الظهر
2.59العصر

5.31المغرب
6.47العشاء

مقاالت  الزمالء كتاب
شلومو ابن صالح الكويتي يدعو للمحافظةالصفحة األخيرة ص47

على التراث الشرقي في إسرائيل

حل ضيف شرف على حفل موسيقي أقامه فنان عراقي في تل أبيب

صورة أرشيفية للملحن صالح عزرا الكويتي شلومو صالح الكويتي

ان تصريحاته قـــد ال تروق للعديد من 
التنظيمات في الساحة العراقية خصوصا 
تلـــك التي تدعو لعدم اجراء اي عالقات 
مع اجلانب اليهودي، ورمبا يكون الفنان 
نفســـه هدفا مباشـــرا لها عند عودته 
لالراضي العراقيـــة، يذكر ان احلكومة 
االسرائيلية قامت في العام 2009 بتكرمي 
كل من الشقيقني امللحنني صالح وداود 
عزرا الكويتي وأطلقت اسميهما على احد 
الشوارع الرئيسية في تل ابيب حمل اسم 
شارع »االخوة الكويتيني«، وصالح عزرا 
من مواليد 1908 في الكويت وتوفي عام 
1986 في اسرائيل، وكان صالح وشقيقه 
داود غـــادرا الكويت عام 1951 وهما من 
اصول عراقية ولدا وعاشـــا في الكويت 

قبل الهجرة الى اسرائيل.

ووجـــه فاضل كلمة الـــى احلضور 
اعرب فيها عن سعادته بزيارة اسرائيل 
واالســـتقبال احلافل الذي حظي به من 
قبل الشعب االسرائيلي، مبديا اعجابه 
باالحترام الذي يكنه شعب هذه الدولة 
الى التراث الشرقي، ومبديا عدم خوفه 
من دخول الدولة العبرية كفنان عربي 
عراقي، بل على العكس هو فخور بذلك. 
واعتبر العديد من الفعاليات السياسية 
اليهودية ان هذه اخلطوة التي اقدم عليها 
هذا الفنان، ما هي اال ترجمة حقيقية لرغبة 
بعض الشعوب العربية في انهاء »حالة 
العداوة« مع دولة اسرائيل واقامة جسر 

سالم مع الشعب االسرائيلي.
وبالرغم من تصريحات الفنان العراقي 
بذلـــك امام اآلالف من االســـرائيليني اال 

في سابقة من نوعها، وصل املطرب 
الى اسرائيل،  العراقي اسماعيل فاضل 
حيث احيا ســـهرة طربية في تل ابيب 
امام املئـــات من اليهود الشـــرقيني من 

االسرائيليني.
بدأ احلفل على وقع شعر ُحبك بكلمات 
دمجت اللغتني العبرية والعربية لالديب 
اليهـــودي اميل كوهني، فيما قدم احلفل 
الراوي االسرائيلي الشهير يوسي الفي 

وهو ايضا من جذور عراقية.
وكان من بني ضيوف الشرف شلومو 
الكويتي ابن امللحن االسرائيلي العاملي 
صالح عزرا الكويتـــي، والذي كانت له 
كلمة اكد فيها على اهمية التراث اليهودي 
الشرقي في الدول العربية وخاصة »بابل 
ـ العراق«، وعلى الصالت التاريخية التي 
العراقي واالسرائيلي،  ربطت الشعبني 
مشددا على »ضرورة احلفاظ على التراث 
الشرقي خصوصا في اسرائيل، السيما 
بعد احملاوالت التي قام بها النظام العراقي 
في عهد صدام حسني من اجل طمس معالم 

اجنازات التراث اليهودي الكبير«.
واستمر احلفل الذي اقامه فاضل لثالث 
ساعات، حملت حلظات جديدة وفريدة 
على وقع اغاني اســـماعيل فاضل الذي 
العراقي واملوشح  صدح صوته باملقام 
واملوال والعتابا والغناء الريفي االصيل 

واالغنية البغدادية والبصراوية.

بريطانيا تسعى إللغاء قواعد
»ممنوع اللمس«  المفروضة على المعلمين

لندن ـ رويترز: قــــال وزير التعليم البريطانــــي مايكل جوف إن 
القواعد التي متنع املعلمني من زجر التالميذ أو تشجيعهم عن طريق 
التالمس البدني ستلغى في إطار خطط لضمان حتسني قدرة املعلمني 

على فرض سيطرتهم داخل الفصل الدراسي.
وفي مقابلة نشــــرت الســــبت املاضي في صحيفة اجلارديان قال 
جوف انه »ســــيوضح ويقلص« دليل املعلمني لالنضباط والترهيب 

الذي يضم حوالي ألف صفحة.
وقال جوف: »يخشــــى املعلمون إذا فرضــــوا درجة من االنضباط 
أن ينشــــق تلميذ ويقول )أعرف حقوقــــي( ومن ثم يصبح املعلمون 

متحفظني إزاء فرض سيطرتهم«.
ووعد جوف بإنهاء ما يســــمى قواعد »ممنوع اللمس« املطبقة في 
العديد من املدارس وهو ما ال يشــــجع املعلمــــني على القيام بتالمس 
بدني مع األطفال رغم انه قال انه ال يؤمن بالسماح للمعلمني بضرب 

األطفال.
وقال جــــوف »أعتقد أن املعلمني بحاجة إلــــى معرفة أن بإمكانهم 
زجر األطفال بدنيا وبإمكانهم التدخل بني طفلني تســــببا في مشكلة 

وبإمكانهم طردهم من حجرة الدراسة«.


