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بغداد/ سها الشيخلي
نـظـــرت الـــدكـتـــورة مـــديحـــة الــــى وجههـــا يف املـــرآة يف
صبـاح ذلك الـيوم.. وهـالها مـا اكتـشفته من خـطوط
وجتـاعيد بـدأت تزحف حـول عينيهـا.. وتلمـست تلك
اخلـصالت الـبيـض الـتي اخــذت تعـلن عـن نفـسهـا يف
شعــــرهــــا.. اخـــــزنهــــا انـــطفـــــاء تلـك الـنــظــــارة وذلـك
العـنفوان.. تـساءلـت مع نفسهـا.. هل تستـحق شهادة
الـــدكـتـــوراه ان تــضحـي مـن اجـلهـــا بـــأجــمل سـنـــوات
العمـر!؟ ارادت ان تعـزي نفـسهـا مـن ان قطـار الـزواج
سـيــصل يــــومــــاً الــــى آخــــر محــطــــة.. وســيجــــدهــــا يف
انتـظـاره.. ولـكن قـالـت مع نفـسهــا متـى سـيمــر ذلك

القطار اللعني..!؟
شعرت بـالضيق.. خـرجت الى احلـديقة.. كـان الربيع
هــو اآلخــر يــذكــرهــا بــذبــول زهــورهــا.. جلـسـت حتت
مــظلـــة  –االرجـــوحـــة  –هـــزتهـــا بقـــدمهـــا.. وصـــارت
تتـأرجح معهـا بـافكـارهــا.. تسـاءلت مـرة اخـرى.. الـى

متى ستظل جزيرة مقفرة تسكنها االشباح؟
قـدمـت امهــا لتـذكـرهـا ان يـوم خـطـوبـة اخـتهـا وفـاء
سيكـون هـذا املسـاء وعليهـا ان ال تتـأخـر يف اجلـامعـة
لـتــســـاعـــد االخـــوات يف االحـتفـــال بهـــذه املـنـــاسـبـــة..
شعرت بـان امها قـد صفعتهـا دون ان تدري.. فهـا هي
تـذكـرهـا مبحـنتهـا.. فقـد تـزوجت الـشقيقـات واحـدة
اثـر اخـرى.. ولـم تبق اال هـي مع العـلم انهــا اكبــرهن

عمراً..!
عجبت من خطيب شقيقتها وفاء كيف يرتبط بفتاة
مراهقة ال يتعـدى عمرها الـ )17( عامـاً بينما يحمل
علــى اكتــافـه اعبــاء )40( عــامــاً ظـل يبـحث فـيهــا عن
زوجــة مـالئمـــة له.. لكـنه لـم يحــسن االخـتيــار، فقــد

فات قطار الزواج ..ولكن احلياة مجيلةيوم يف حياة امرأة

يــشـيـــر الــسـيـــد علـــى ثـــامـــر
الــشـطـــري يف رســـالـته الـتـي
بـعثهـا الـى اجلـريـدة الـى ان
الـنـظــام الــســـابق قــد اصــدر
القــــــانــــــون رقــم 56 لـــــســنــــــة
2000م وهــو تعـــديل لقــانــون
ايجــار العقــار رقم 87 لــسنـة
1979 املعــدل ومبـــوجب هــذا
الـقـــــــــانـــــــــون يـحـق ملـــــــــالــكـــي
العقارات السكنية حق طلب
تـخلــيــتهـــــا اذا مـــضــت مـــــدة
)12( عــــــــامــــــــًا عـلــــــــى عـقــــــــد
االيجار بحيث تسري احكام
هــــذا القــــانــــون علــــى عقــــود
االيجـــار املبــرمــة قـبل نفــاذه
بعـــــد مـــضـــي ثالث ســنـــــوات
علــى تـــاريخ نفــاذه اذا كــانـت
قد مضت على عقد االيجار
)12( ســنـــــة فـــــأكــثــــــر. وبعـــــد
حلـــول تــــاريخ نفـــاذه يف 17/
2003/10 سـقــــط الــنــــظـــــــام،
فــــــاصــــــدر احلــــــاكــم املــــــدنــي
االمــريكي بـول بـرميـر االمـر
رقـــــم 2003/29 الـقــــــــــــاضـــــي
بـتـــأجــيل العـمل بـــالقـــانـــون
املذكـور ملدة سـنة اعتـبارًا من
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القـانـون بـانـتظـار الـتمـديـد
مع ادراكهم خطـورة تطبيقه
ملــــــــا ســـيـلـحـقـه مـــن اضــــــــرار
كـبـيـــرة للـمـــواطـنــني.. ولكـن
بعــــــد مــــــرور فــتــــــرة لــــســيــت
بـــالقـصـيـــرة صــــدرت احكـــام
الـتـخلـيــــة ونفــــذت.. وهكـــذا
واجـه فـقـــــــراء هـــــــذا الــبـلـــــــد
ــــــــــــة ال قـــــبـل لـهـــــم مــــــــــشـــكـل
مبـــواجهـتهــا حـيـث االرتفــاع
احلــــــــاد لـــبــــــــدالت االيـجــــــــار
والــــــــــركــــــــــود االقـــتـــــصــــــــــادي
والبطـالة وشـحة احملـروقات
وارتـفــــــــــاع اسـعــــــــــار الــــــــسـلـع
االسـتـهالكـيــــة وعــــدم وجــــود
الــكهـــــربــــــاء وقلــــــة مفـــــردات
الــبـــطـــــاقـــــة الــتــمـــــويــنــيـــــة..
ويـــــــرى الـــــشــــطـــــــري ان مـــن
املفـروض علــى احلكـومـة ان
تـتلـمــس وتــشعـــر مبــشـكالت
ابنـاء شعبهـا خاصـة مشـكلة
الـسكـن. ويطـالـب احلكـومـة
باصـدار قرار لتمـديد العمل
بالقانون ريثـما تتم معاجلة
ظـروف املـستـأجـرين يف هـذا
ـــــــــــــــــــــــــبـــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. ال
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ويـحق ملالك العقارات اقـامة
الـــــدعـــــوة الســتـــيفـــــاء هـــــذه
الـبدالت عن طـريق احملاكم:
أي ان امـــــــر بـــــــراميـــــــر جـعـل
بـدالت االيجــار دينـًا يف ذمـة
املــــســتــــــأجــــــريـــن. ويف عهــــــد
حكومـة الدكتـور اياد عالوي
رئـيـــس الــــوزراء الـــســــابق مت
تــــــــــأجــــيـل الـعــــمـل بــــــــــذلــك
القـانـون سنـة اخـرى اعتبـارًا
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 10/16/.2004
اال انه لالسف الشـديد جند
ان حـكومـة الدكـتور ابـراهيم
اجلـعفـــــري لــم تعــمـل علـــــى
تأجيل العمل بـالقانون سنة
اخـــــرى كـــــالــــســــــابق وهـكـــــذا
نهـضت مــشكلــة اجـتمــاعيــة
وسيـاسيـة واقـتصـاديـة حـادة
شــملـت الـفقــــراء والـكـــسـبــــة
واملــــوظفـني واملـتقـــاعـــديـن..
ويتـسـاءل الــشطـري ملــاذا لم
تعـمـل احلكـــومـــة احلـــالـيـــة
على متـديد العمل بالقانون
املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور؟
امــــا بــصــــدد احملــــاكــم فقــــد
تــــريـثـت كـثـيــــرًا يف تــطـبــيق

ـ

ـ ـ

تـــــــاريـخ 2003/10/17 وكـــــــان
الـقرار ادراكـًا لواقـع االوضاع
االقتـصــاديـــة املتــرديــة الـتي
تـسبـب نظـام احلكـم السـابق
يف ايجــادهــا الـتـي حتــد مـن
قــــــــــدرة عــــــــــدد كــــبــــيــــــــــر مــــن
العــــراقـيــني علــــى تـــســــديــــد
ايجـار عقاراتهم الـسكنية يف
املواعـيد احملـددة او جتعلهم
غـيــــر قــــادريــن علــــى حتــمل
اعبـاء أي ارتفاع كبـير اضايف
يف قيمة االيجـارات املطلوبة
فهـم وحتــسـبـــًا حلـــالـــة عـــدم
االستقرار التي قد تنشأ من
انتشـار وتعدد حـاالت تخلية
الــــــــــدور مــــن ســــــــــاكــــنــــيـهــــــــــا
املــسـتـــأجـــريـن االمـــر الـــذي
يؤثر سلبـًا على االمن وعلى
راحـة املــواطنني العـراقيني..
وقــــد تــضـمـن االمــــر املـــشــــار
الـــــيــه يف اعــاله مـــــــــــــا يــلـــــي:
ال تــطــبق احـكــــام الـتـخلـيــــة
علـــى املــسـتـــأجـــريـن الـــذيـن
يــتخـلفــــون عــن دفع بــــدالت
االيجــار للـفتـرة مـن نيـسـان
الــــى كــــانــــون اول عــــام 2003
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رسالة العدد

قانون اجيار العقار رقم 65 لسنة 2000

وجهت املـديـريـة العـامـة لتـربيـة الـرصـافـة
الثانـية/قسم التجهيزات كتاباً الى ادارات
املـدارس كـافــة بتـاريخ 2006/4/3 وبـالــرقم
8473 تـــطلـب فــيه اسـتــيفـــــاء املـبـــــالغ عـن
الـكتـب التـالفــة واملفقـودة يف نهـايـة العـام
الـــــدراســي. وقـــــد ارفقــت قـــــوائــم بـــــاسعـــــار

الكتب للمراحل الدراسية كافة.
الـــى هـنـــا واالمـــر يـبــــدو للــبعــض ان هـــذه
الـتعلـيمـات ال عالقـة لهـا بـالـتعلـيم فـقط
بل بـــالتـــربيــة ايـضـــاً، حيـث يتــوجـب علــى
املـــدرســـة ان تـــربـي وتـعلـم يف الـــوقـت ذاته،
وان تـرشـد الطـالب يف املـرحلـة االبتـدائيـة
علـــى ان يحــافــظ علــى كـتـــابه ويغـلفه وال
ميـــــــــزق صـفـحـــــــــاتـه وان ال يــكـــتـــب عـلـــــــــى

هوامشه..
ويـــبقــــــى املــــــوضــــــوع تــــــربــــــويــــــاً اكــثــــــر مـــنه
تـعليـميـاً.. ولكـن هنــاك اقتـراحـات نـود ان
نقـــدمهــا الــى املــديــريـــة العــامــة لـتــربـيــة

للصفوف املذكـورة هو كتاب )دليل التربية
االسالمــيــــــة( حــيــث يـــبلـغ سعــــــره )1375(
ديـنـــاراً..وهـنـــاك مالحـظـــة اخـــرى وســـؤال
تتوجه بـه املديرية املـذكورة وهي ان الكتب
الـــدراسـيــــة للـمــــرحلـــة االبـتـــدائـيـــة تـبـــدو
اسعارهـا اكبـر بكثيـر من الكتـب الدراسـية

للمرحلة االعدادية.. وال ندري ملاذا.

تقدم تـبقى الـطفولـة مرحلـة بحاجـة الى
رعــايــة كـبيـــرة.. واستـثنــاء طـلبــة املــراحــة
املـذكـورة هــو من اجل تــدريب هــذه الفئـات
علــــــى االلــتــــــزام واحلـــــــرص علــــــى الـكــتــب
واملقتـنيـات االخــرى.. مع العلـم ان املبـالغ
التي سـتخسـرهـا املـديـريـة املـذكـورة ليـست
بـالكبيـرة مثلـما نـرى حيث ان أغـلى كـتاب

الـرصـافـة وهـي استـثنـاء طـلبـة الـصفـوف
االولـــى والـثـــانـيـــة والـثـــالـثـــة مـن املـــرحلـــة
االبـتـــدائـيـــة كـــون طالبهـــا مـــازالـــوا صغـــار
الـسن وبحـاجـة الـى تـوعيـة وتـربيـة لـزيـادة
احلـــــــرص واالهــتــمـــــــام االمــثـل بـــــــالـكــتــب
واللـــــوازم املـــــدرســيـــــة واالهــتــمـــــام ايـــضـــــاً
بـالقيـافـة والهنـدام والـنظـافـة ومع كل مـا

تعويضات الكتب املدرسية
املــواطـن ســالـم مـــزعل مـن
محـــــافــظـــــة ديـــــالـــــى بعــث
بـــــرســـــالـــــة يـــــدعـــــو فـــيهـــــا
اجلهـات املـسـؤولـة يف وزارة
الـصحــة الـــى الكــشف عـن
االطــعـــــمـــــــــــــة والــلــحـــــــــــــوم
الفـــــاســـــدة الــتــي تــبـــــاع يف

بعض االسواق.
ويذكر يف رسـالته ان بعض
البـاعـة يبيعـون انـواعـاً من
الــلــحــــــــــــــــوم احلــــــمــــــــــــــــراء
والـبيضـاء مجـهولـة املنـشأ
وبــكـــمـــيــــــــات كـــبـــيــــــــرة وانـه
اشـتـــرى كـمـيـــة مــن اللحـم
ولـكـــن بعـــــد ذوبـــــان الــثـلج
عـنهــا انـبعـثت مـنهــا روائح
كـــــــريهــــــة لــــــذلـك يــــــدعــــــو
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يف بعض األسواق.. أطعمة فاسدة

بـــــتــــــــــــرخـــــيـــــــص مـــــن وزارة
الصحة.

ـ اجلهـات الصحيـة الى منع
تــــــــداول بـــيـع الـلـحــــــــوم اال

ضــيفــــة هــــذه احلـلقــــة احملــــامـيــــة ســــاريــــة
اجلنابي

التفريق
تسـأل املـواطنـة سعـاد عبـد اجلبــار التمـيمي
عـن املـــــادة احلـــــاديـــــة واالربعـني الـتـي اثـيـــــر
حـــــــولـهـــــــا اجلـــــــدل مـــن قـــــــانـــــــون االحـــــــوال
الـــشخــصـيـــة رقـم 188 لــسـنــــة 1959 وهل مت
تعــــديل او الغـــاء بعــض فقـــراتهـــا.. ومـــا هـــو
مــوقف املنـظمـات واجلـمعيــات النـسـويــة من

ذلك؟
- املادة احلاديـة واالربعون تضمـنت التفريق
القـضــائـي بـني الــزوجـني. وهـي مـن الفــصل
الـثــــانـي مـن قــــانــــون االحــــوال الـــشخــصـيــــة
وتعديالته رقـم 188 لسنة ..1959 نـذكر بنود
هـذه املادة لتعلم االخت السـائلة اهمية هذه
املـادة بـالنـسبـة لـنضـال املـرأة العـراقيـة وهي

كاآلتي:
1- لكل من الـزوجني طلـب التفـريق عنـد
قـيـــام خالف بـيـنهـمـــا ســـواء اكــــان ذلك قـبل

الدخول أم بعده.
2- علـــــى احملـكــمـــــة اجـــــراء الــتـحقــيق يف

ج. اذا مت الـــتفـــــــريق قـــبل الــــــدخــــــول وثــبــت
التقـصيــر من جــانب الـزوجــة، تلـزم بـرد مـا

قبضته من مهر معجل.
اما ما اثير من جدل حول هذه املادة فاالمر
متـروك الى مـا تضمـنه الدسـتور مـن حقوق
تنظيم حياة الفرد سواء كان رجالً ام امرأة.

العقد اخلارجي
تـسـأل املــواطنـة ام اميـان عـن العقـوبـة الـتي
تلـحق بـــــالــــــرجل عــنــــــد عقــــــد زواجه خـــــارج

احملكمة وفق قانون االحوال الشخصية.
- تـضمـن الفـصل الــرابع اخلــاص بتـسجـيل
عقـــد الـــزواج واثـبــــاته مـن قـــانـــون االحـــوال
الشخـصية رقـم 188 لسنـة 1959 و تعديالته

يف الفقرة )5( والتي تنص على ما يلي:
5- يعـاقب بـاحلـبس مـدة ال تـقل عن ستـة
اشهـــــر. وال تـــــزيــــــد علـــــى ســنــــــة او بغـــــرامـــــة
)يحـــددهــــا القـــاضـي( كل رجـل عقــــد زواجه
خارج احملكمـة. وتكون العقـوبة احلـبس مدة
ال تـقل عــن ثالث ســنـــــوات وال تـــــزيــــــد علـــــى
خمـس سنوات اذا عقـد خارج احملكمـة زواجاً

آخر مع قيام الزوجية.

اسبــاب اخلالف فــاذا ثبـت لهـا وجــوده تُعـيّن
حـكـمــــاً مــن اهل الــــزوجــــة وحـكـمــــاً مــن اهل
الــزوج  –ان وجــدا  –للـنـظـــر يف اصالح ذات
الـبني، فــاذا تعـذر وجــودهمـا كـلفت احملـكمـة
الـــزوجني بــانـتخــاب حكـمني فـــان لم يـتفقــا

انتخبتهما احملكمة.
ــــــــــى احلــكــــمــــني ان يـجــــتـهــــــــــدا يف 3- عـل
االصالح. فـاذا تعذر عليهما ذلك رفعا االمر
الــى احملـكمــة مــوضحـني لهــا الـطــرف الــذي
ثـبت تقـصيـره، فـان اخـتلفـا ضـمت احملـكمـة

لهما حكماً ثالثاً.
4- أ. اذا ثبت للمحكمـة استمرار اخلالف
بني الــزوجني وعجـزت عـن االصالح بيـنهمـا
وامتنع الـزوج عن التـطبيق، فـرقت احملكـمة

بينهما.
ب. اذا مت الـتفـــريق بعـــد الـــدخـــول، يــسقـط
املهر املؤجل، أما اذا كان التقصير من جانب
الـــزوجـــة او كـــانـت قـــد قـبـضـت جـمــيع املهـــر،
تلــزم بــرد مــا ال يــزيـــد علــى نــصفه، امــا اذا
ثبت ان التقصيـر واقع من الطرفني فيقسم
املهـــر املــــؤجل بـيــنهـمـــا بـنـــسـبـــة الــتقــصـيـــر

املنسوب لكل منهما.
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شناشيل بغداد من يعيد اليها ألق ماضيها؟

لفـيف من سكـنة مـدينـة الصـدر بعـثوا بـرسالـة يذكـرون فيـها أن
مــدينـتهـم تعــاني هــذه االيــام مـن تكــاثــر الـبعــوض بـصــورة غيــر
طـبيـعيــة ويــدعــون اجلهــات الـصـحيــة للـقيــام بحـملــة مـن اجل
تخـليص املـدينـة. وقد افـادوا برسـالتهم ان الـسبب يعـود الى ان
منـطقة الـسدة التـي تقع شرق املـدينة تـتكاثـر فيهـا املستـنقعات
اضــافــة الــى كــونهــا اتخــذت مكــان لـتجـمع الـنفــايــات لعــدد من
نواحي مديـنة بغداد. وان مكـافحة البعوض بـاتت ضرورةً ملحة

بعد ما شهدت املدينة تكاثره بصورة ملفتة للنظر.
عنهم
ابو احمد الكعبي

ـ

حي املــواصالت يــشكــو هــذه
االيــــــام مـــن االغالق الــتــــــام
جلـمــيع الفـــروع اخلـــارجـيـــة
له. جاء هذا االغالق املرهق
نـتيجـة حــوادث قتل حــدثت
قـبل مدة ممـا دفع باالهـالي
الـى التصـرف الكـيفي وغلق
جـمـيع املـنـــافـــذ الـــرئـيــسـيـــة
والفـرعيـة بهـذا احلي وذلك
بـوضع حـواجز وانـابيـب ماء
كـــــبـــــيــــــــــــرة مـع حــــــــــــواجــــــــــــز
كــــونكـــريـتـيـــة يف مــــدخل كل
شـارع ولـم يتـركــوا اال فتحـة
صغيـرة ضيقة قـرب مصرف

االستثمار.
ادى هـــــــــــــــذا االغــالق الـــــــــــــــى

حي املواصالت يشكو 
من االغالق الكثيف لشوارعه

حـــدوث زحـــام قـــوي يف هـــذه
الفــتحـــــة الـــصغـيـــــرة حـيـث
يـــضـــطـــــر املـــــواطــنـــــون الـــــى
االنتظار لفترة طويلة حتى
يـــتـــمــكـــنـــــــــوا مـــن اخلـــــــــروج

بسياراتهم الى اعمالهم.
يــطـــــالـب اهـــــالـي املـنـــطقـــــة
املــــــســــــــؤولـــني يف االمــــــــانــــــــة
بـــــــــاالســـــــــراع بـــــــــرفـع هـــــــــذه
احلـــــــواجـــــــز الـكـــيفــيـــــــة كــي
يـتــسـنـــى لالهـــالـي احلـــركـــة
بـــانــسـيـــابـيـــة يف مـنــطقـتهـم
الــتـــي اتعـــبهــــــا هـــــــذا الغـلق

كثيراً.

بعض اهالي املنطقة

البعوض يف مدينة الصدر

يـشـكل االغلـبيــة. دخـلت يف حــومــة ذلك
النقاش فقالت:

- ارى ان يـكـــــــون احقــيــــــة الـلجــــــان
للعقل املـناسب للجنة وليس االمر
مـجــــــــــرد رجـل وامــــــــــرأة.. املـهـــم يف
املـوضـوع العـقل املنـاسـب يف املكـان
املنـاسـب.. وليـس الــرجل املنــاسب

يف املكان املناسب..
قــــال لهــــا احــــد االســــاتــــذة: هــــذا
صحـيح.. فمثالً انـا لم اشـعر بك

يوماً انك امرأة!!
احـــزنهــــا ذلك الــتعلـيق الــسـمج..

وتلك املداعبة الفضة!!
وحـني عــــادت الــــى الـبـيـت ســمعـت
الـــزغـــاريـــد تـعلـــو واصــــوات الغـنـــاء
واملوسـيقى تهـدر.. ووقفت مشـدوهة
وهـي تـــرى شقـيقـتهـــا وفـــاء تـــرفل يف
ثوب جميل كقـوس قزح متعدد االلوان
حتى بدت فيه وكأنها الشمس.. تقدمت
مـن اخلـطـيـب وطـبعـت علــى خــد اخـتهــا
قـبلــة تهـنئــة.. ومــدت كفــاً بــاردة للخـطـيب

وهي تتمتم مبارك..!
امتـد احلفل الـى سـاعـة متـأخـرة.. رقـص فيه
اجلـميع بــاستـثنـائهــا وتضـاحـك البعـض حتـى
احــسـت أن اجلـمـيع يـــسخـــر مـنهـــا.. ذهـبـت الـــى
غـرفتها وادارت.. مفاتيحها.. وارمتت على سريرها
وقد شعرت ان عربات قطار العمر قد دهست روحها..

ونامت لتصحو على يوم آخر يذكرها مبحنتها!

اختـار زوجـة جـميلـة فـقط.. امـا ثقــافتهـا فلـم تتعـد
الـشهادة املـتوسـطة. مـاذا لو اخـتارهـا هي..؟ فـالفارق
بـيـنهـمـــا لـيــس كـبـيــــراً فهــي تكـبـــره بــسـنـتـني فقــط!
وحـــــاصلـــــة علـــــى شهــــادة الــــدكـتــــوراه يف الـكـيـمـيــــاء

العــضــــويــــة واسـتــــاذة جـــــامعـيــــة.. رمبـــــا كل هــــذه
الـصفــات لـم تلق صــدى يف نفــس ذلك الــرجل

الباحث عـن اجلمال فقط.. وشعـرت بوخزة
يف قلـبهــا وهـي تتــذكــر ان ذلك اخلـطـيب

عندمـا كان يتردد على العائلة كصديق
لــــــشـقـــيـقـهــــــــا حــــــســـبـه اجلـــمـــيـع انـه

سـيخـطـبهـــا هـي.. كــــان يحـتــــرمهـــا
وينحـني لهــا كلمـا قـدمـت لتـسلم
عـلـــيـه او لـــتـقـــــــــدم لـه فـــنـجـــــــــان

القهــوة.. امــا عــواطفهــا نحــوه
فقــد كــانـت تـــراه رجالً مهــذبــاً
رقــيقــــاً حـنــــونــــاً.. وغــــرقـت يف
دوامــة التفـكيــر وعجبـت كيف
استطاعت شقيقتها اجلميلة
 –فقـط  –ان تـسـتحــوذ علــى

مثل ذلك الرجل؟
نظرت الـى ساعتها فـاخبرتها
الــــســــــاعـــــــة انهــــــا اســــــرفــت يف
اخلــــيــــــــــال واالحـالم.. ذهــــبــــت

مسرعة الـى اجلامعة.. وعندما
دخلــت غـــــرفـــــة االســـــاتـــــذة وجـــــدت

النقـاش علـى اشـده ذلـك الن زميالتهـا كن يف
حـــالـــة احـتجـــاج الن العـمـيـــد شـكل جلـنــــة كلهـــا مـن
االسـاتـذة الـرجـال متجـاهالً العـنصـر الـنسـوي الـذي


