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شؤونمصرية

»شؤون مصرية« تنشرأخبار مصر في مختلف القضايا، لكي 
يتمكن أبناء اجلالية املصرية من متابعة أحوال بالدهم 

في وطنهم الثاني الكويت،وتفتح باب املشاركة لتعليقاتهم 
ونقدهم وآرائهم وأسئلتهم. 

 وللتواصل معنا راسلونا على فاكس رقم 24833609، 
أو على البريد اإللكتروني:

egyptianaffairs@alanba.com.kw 
إشراف: أحمد صبري

تشهد أسواق محالت األسماك بالسويس انتشارا ملحوظا لألسماك الصينية 
مبختلف أنواعها، ويتزامن انتشارها في األسواق مع شهور منع الصيد بخليج 
السويس التي تبدأ من مايو وتستمر حتى أكتوبر من كل عام، حتى يتم احلفاظ 
على الزريعة السمكية من الهالك.  وأكد عدد من أصحاب محالت األسماك 
والصيادين أنه على الرغم من أن األسماك الصينية أقل في اجلودة من األسماك 
البلدية، إال أنها تشهد إقباال ملحوظا من املستهلكني لرخص أسعارها، في ظل 

ارتفاع أسعار اللحوم احلمراء وقلة املعروض من األسماك البلدية.

األسماك الصينية تغزو األسواق بعد منع الصيد بخليج السويس

من أول 
السطر

نقطة 

لم أقف كثيرا أمام مجموعة جديدة ظهرت 
على »الفيسبوك« تتناول قضايا انفصال الرجال 
والنساء عن طريق الطالق أو اخللع، حتت عنوان 
»طلقها وتوكل..اخلعيه وارتاحي«، ملعرفتي ان 
كل س��اعة تظهر على ه��ذا املوقع االجتماعي 
آالف املجموعات على هذه الشاكلة وفي حلظات 

يشترك فيها ماليني األشخاص!
لكنني منذ يومني قرأت عن حادثة استشهاد 
شاب مصري يدرس ويعمل في أملانيا، على يد 
زوجته األملانية التي عللت أثناء التحقيقات قتلها 
لزوجها بوجود مشاكل بينهما، وأن »الشهيد« 
هددها أثناء مشادتهما األخيرة بأنه سيحرمها 
من ابنهما، فما كان منها إال أن اس��تلت سكني 
املطبخ، وغرستها في قلبه مباشرة بكل قسوة، 
ثم اتصلت بالش��رطة التي جاءت وأخذتها من 
منزله��ا، ثم أفرجت عنه��ا الحقا بحجة رعاية 

الرضيع!
لست هنا أناقش ضعف حجة الشرطة األملانية 
الت��ي أفرجت عن قاتلة معترفة على نفس��ها، 
وبالطبع االعتراف سيد األدلة، لكنني أحببت أن 
ألقي الضوء على مجموعة »طلقها وتوكل..اخلعيه 
وارتاحي« التي في البداية لم أعرها اهتماما، ثم 
وجدتني بعد احلادثة التي سردتها في السطور 
السابقة، أرجع إلى فتح صفحة هذه املجموعة 
على »الفيسبوك«، ألقرأ ماذا كتبته عن نفسها 
فوجدتها تقول »عادة ما تكون احلياة الزوجية 
أشبه بسفينة تسير في بحر عاصف، متالطم 
األمواج يستحيل لها أن تنجو، ما لم تكن هناك 
دفة حتفظ توازنها، بعض األزواج يستمرون في 
زيجات فاشلة عشرات السنني رغم ما تشهده 
هذه الزيجات من مآس وكوارث ألسباب تتعلق 

مبا يطلقون عليه »مصلحة األوالد«. 
وتابعت: »أريد أن أتساءل، أليس من األشرف 
واألجدى فض هذه العالقة بالطالق أو اخللع؟ 
أليس من األشرف واألجدى واألنفع أن يذهب 
املرء بعيدا عن عالقة يسقط معها في اليوم مائة 

مرة حتى يحتفظ بشرفه وكرامته«.
وأضيف إلى كالم هذه املجموعة »من األفضل 
لإلنس��ان أن يفض زواجا بأبغض احلالل، اذا 
فشلت كل طرق الصلح، ال لالحتفاظ بكرامته 
فق��ط، بل ليحافظ على حياته أيضا.. اللهم قد 

بلغت«.

طلقها وتوكل..
اخلعيه وارتاحي!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

بدأ الطالب الناجحون في الثانوية العامة - طالب 
س����نة الفراغ - الثالثاء املاضي، تس����جيل رغباتهم 
لاللتحاق بالكليات واملعاهد، ويصل عددهم هذا العام 
إلى 35 ألفا و379 طالبا، ويستمر التنسيق حتى غدا 

األحد، بحد أدنى 50%، ويتم التسجيل إلكترونيا.
وشهدت معامل تسجيل الرغبات في املقر الرئيسي 
ملكتب التنسيق اإللكتروني في كلية الهندسة جامعة 
القاهرة حالة من االرتباك والغضب بني الطالب وأولياء 
األمور، بسبب العديد من املشاكل التي واجهتهم، ومنها 
اكتشافهم أن األوراق االسترشادية التي علقها د.سمير 
شاهني، مسؤول التنسيق في اجلامعة، هي دليل العام 
املاضي، والذي يشير إلى استمرار قبول الطالب في 
نظام االنتس����اب املوجه رغم إلغائه، إلى جانب عدم 
وضوح قواعد القبول في نظام التعليم املفتوح الذي 
ق����رر املجلس األعلى للجامعات قبول الطالب به هذا 
العام، بدال من االنتساب املوجه، فضال عن أن بيانات 
القبول على موقع التنسيق اإللكتروني لم تتضمن 
»رغبات مستقلة« لاللتحاق بأقسام اللغات في الكليات، 
كما صرح د.هاني هالل، وزير التعليم العالي، من قبل، 
باإلضافة إلى وجود أخطاء في األرقام القومية التي 
يسجل بها الطالب رغباتهم بدال من األرقام السرية. 
وأعرب عدد من الطالب - كما أكدت جريدة املصري 
اليوم - عن مخاوفهم من رفض بعض الكليات التي 
تطبق نظام التعلي����م املفتوح، أوراقهم عند إجرائها 
اختبارات القدرات، مثل كلية اإلعالم، وأقسام اللغات 
في كليات اآلداب، خاصة أن هذه االختبارات ستعقد 

بعد إمتام عملية التنسيق.
كما شهدت اللجنة التي شكلها د. هاني هالل لتحديد 
أعداد املقبولني من الناجحني في الثانوية العامة للقبول 
باجلامعات انقس����اما حيث رفض فريق كسر حاجز 
احلد األدنى وهو 90% للقبول بكليات الطب والهندسة 
مستندين إلى أن هذا احلاجز لم يتم كسره خالل ال� 
15 عام����ا األخيرة.. بينما أي����د الفريق الثاني النزول 
مبجموع القبول لاللتحاق بكليات الطب والهندس����ة 
ليقل عن 90% وحتى 70% مس����تندين إلى انخفاض 
نسبة املجاميع املرتفعة في هذا العام.. واعتبر البعض 
أن »السنة الفراغ« مرحلة انتقالية أو راحة لتحسني 
وتطوي����ر املناهج.  وقال عبداحلميد س����المة، وكيل 

أول وزارة التعليم العالي املش����رف على التنسيق، 
إن تس����جيل الرغبات مس����تمر ملدة 5 أيام، من خالل 
املراكز املخصصة الستقبال الطالب في اجلامعات من 
التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، على موقعي 
التنس����يق اإللكتروني »موقع تنس����يق اجلامعات«، 
أو »بوابة احلكومة املصرية«، مع إمكانية تس����جيل 
الطالب لرغباتهم من خالل الكمبيوتر الشخصي، أو 
من خالل مراكز »النت« في النوادي واملدارس، موضحا 
أن اس����تقبال تسجيل وتعديل رغبات الطالب خارج 
مراكز التنسيق املوجودة في اجلامعات، مستمر على 
مدار الساعة طوال فترة التنسيق، وحتى موعد إغالق 

املوقع في السابعة من مساء غد األحد.
وأشار سالمة إلى أنه من املقرر فتح باب حتويالت 
»تقليل االغتراب« الطالب بعد ظهور نتيجة املرحلة 
مباشرة في حدود النسبة التي يحددها املجلس األعلى 
للجامعات، الفتا إلى أن الهدف األساسي من التحويالت 
ه����و تقليل اغتراب الطالب بعد ترش����حه عن طريق 
مكتب التنس����يق، وليس تعديل الترش����ح أو إعادة 

التنسيق مرة أخرى.
وفي جامعة املنصورة في الدقهلية، أصيب مركز 
التنسيق بحالة شلل، بسبب تكدس الطالب وذويهم 
بعد توقف العمل، لوج����ود أخطاء في بيانات الرقم 
القومي، وأرقام اجللوس، فيما اش����ترط مركز تقنية 
املعلومات باجلامعة سداد 80 جنيها أوال قبل تسجيل 
الرغبات، وفضل غالبية الطالب تأجيل الدخول على 
املوقع إلى يوم آخر.  من جانبه، قال جمال سليمان، 
املشرف على املركز، إنه مت إعداد الئحة بكل األخطاء 
التي وردت في املوقع، ومت إرسالها إلى مكتب التنسيق 
الرئيس����ي بالقاهرة لتالفيها وتصحيحها.  وشهدت 
جامعة اإلس����كندرية، إقباال ضعيفا، وشكا نحو 30 
طالبا من وجود أخطاء في األرقام السرية اخلاصة بهم، 
وهو ما أثار تخوف أولياء األمور، خشية أن يفوتهم 
موعد التقدمي. وفي جامعة أسيوط، توافد عدد كبير 
من الطالب على مكاتب التنسيق، وأعلن الدكتور عادل 
أبواملجد، املشرف على مكتب التنسيق، أن اجلامعة 
جهزت مقرين في كلية اآلداب، وآخر مببنى قطاع »أ« 
باملدينة اجلامعية، مجهزين بنحو 60 جهاز كمبيوتر، 

الستقبال الطالب على فترات متفرقة.

»التنسيق«: انقسام حول تحديد أعداد المقبولين  بالجامعات 
وارتباك طالبي بسبب إرشادهم بـ »دليل العام الماضي« 

القاهرة تختنق:  14 مليون مركبة تدخل وتخرج يوميًا من 16 منفذًا
القاه����رة � العربية .نت: قبل نحو ش����هرين، أعلنت 
وزارة الداخلي����ة املصرية البدء في دراس����ة فكرة فرض 
رسوم على دخول الس����يارات إلى مناطق معينة وسط 
القاهرة، خصوصا في أوق����ات الذروة، في محاولة منها 
لتقليل الضغط على شوارع وسط املدينة الضيقة، التي 
عادة ما تعاني اختناقات مرورية حادة. كما تفكر وزارة 
الداخلية في حتديد أيام معينة لدخول الس����يارات التي 
حتمل أرقاما زوجية وتخصيص أيام أخرى للس����يارات 
ذات األرقام الفردية، وسط تساؤالت عن إمكان أن تسهم 
هذه احملاوالت بحل مشكلة االختناق املروري في القاهرة 
من جذوره. ويؤكد اللواء ش����ريف جمعة، مساعد وزير 
الداخلية للشرطة املتخصصة، أنه ثبت في اجتماع جلنة 
اإلنتاج الصناعي والطاقة مبجلس الشورى، أن هناك 14 
مليون مركبة تدخل وتخرج من القاهرة يوميا، من خالل 
16 منفذا، »وهو ما يشكل عبئا كبيرا على شبكة الطرق، 
ولم تعد أماكن االنتظار تتحمل عدد هذه املركبات، وهو ما 
يستدعي التفكير في حلول غير تقليدية، منها تخصيص 
أيام ألرقام لوحات السيارات الفردية وأيام أخرى للزوجية 

من أجل توفير الطاقة وتخفيض السيولة املرورية«. 
وعن أسباب تفاقم أزمة املرور، ذكر تقرير اللجنة أن 
هذا يرجع إلى قصور شبكة الطرق احلالية عن استيعاب 
السيارات التي تزايدت أعدادها بصورة كبيرة، وتبديد جزء 
من طاقاتها االس����تيعابية نتيجة اإلشغاالت على جانبي 
الطرق التي حتولت إلى أماكن انتظار، وعدم االنضباط الذي 

يسود الشوارع، وزيادة التسهيالت والقروض واالستثمارات 
التي يتم توجيهها لشراء السيارات اخلاصة، والتي وصلت 

إلى 17 مليار جنيه عام 2007 فقط. 
ويضيف جمعة »يدرس مجلس الوزراء إنشاء هيئة 
تضم وسائل النقل املختلفة سواء نقل عام أو سرفيس أو 
مترو أو سيارات أجرة، لوضع معايير من أجل التنسيق 

بينها واإلشراف عليها«.
ويشير إلى أن عدم احترام قانون املباني، وإنشاء بنايات 
أعلى من االرتفاعات احملددة وإنشاء مراكز جتارية وبنوك 
في وسط القاهرة، ومناطق اجلذب بدون أماكن انتظار أو 
مواقف سيارات أدى إلى حدوث اختناقات مرورية، ألنها 
لم حتظ بالدراسات املرورية قبل إنشائها، لذلك صدر قرار 
بعدم حصول أي مبنى على رخصة اإلنشاء إال بعد إجراء 

الدراسات املرورية للمكان الذي سيقام فيه.

»سالك«

ويستشهد توفيق ناصيف مببادرة دبي، في اإلمارات 
العربية املتحدة، لتطبيق نظام »سالك« املروري، »فمن 
مير وس����ط شارع الش����يخ زايد، يتم خصم 4 دراهم من 
رصيده، وهو نظام يتم ش����حنه ودفعه مقدما، ما ساهم 
في تقليص الزحام«. ويضيف »إن النظام نفسه تطبقه 
روما ولندن، وهي فكرة ال نتقبلها هنا ألننا شعب كسول 

ال يحب املشي حتى ألقرب املشاوير«.
لكن أنور إبراهيم، وهو موظف حكومي بسيط يرتبط 

عمله بوسط العاصمة، يقول »تعالوا نتخيل، مع التفاؤل، 
أن الرسم املقرر على مرور السيارة إلى داخل البلد هو 3 
جنيهات كبداية، وبعدها يتحول إلى 5 على غرار محطات 
التحصيل على الطرق السريعة. تخيلوا 3 جنيهات تستقطع 
من موظف بسيط مثلي يدخل ويخرج وسط البلد على 
األقل 3 م����رات في اليوم الواحد، يعني في املتوس����ط 9 
جنيهات. يعني في الشهر قرابة 300 جنيه تستقطع منه 

ال لشيء سوى رغبته في إجناز عمله«. 
ويس����تدرك »عموما أنا مستعد أدفع، بشرط أن يدفع 
مثل����ي القاضي والضابط والوزي����ر والنائب في مجلس 

الشعب حتى أشعر باملساواة ودولة القانون«.
من جهتها، تساءلت د.سهير منصور »كيف يتكلمون 
عن حل مشكلة املرور بعد أن وافقت محافظة القاهرة على 
كايرو إكسبو سيتي )مدينة معارض عاملية( باستثمارات 
وصلت إلى املليارات؟«، مضيفة »ملاذا لم يبنوا هذه املدينة 
العاملية في موقع على س����احل املتوسط، أجمل وأنظف 

وأقرب للميناء؟«.
ويش����ير أمين طاهر ومحمد جمعة إل����ى أن البعض 
تعرض لألعطال املرورية في وسط البلد ومجمع التحرير 
الضخم الواجب نقله، وكذلك األسواق القدمية والورش 
التي حتتل املكان، طارحني فكرة نقلها، متس����ائلني ملاذا 
لم يتم التفكير في نقل أسواق منطقة األزهر والرويعي 
والفجالة او بعضها وغيرها إلى أطراف املدينة أسوة مبا 

حدث لسوق اجلملة ومنطقة احلرفيني؟

محاوالت حل األزمة ببحث فرض رسوم أو »نظام األرقام«

تزويد مترو
 »شبرا ـ المنيب« 

بأجهزة حديثة للصيانة 

نظيف يتعهد: ال نقص 
في أي سلعة غذائية 

خالل رمضان
أعلن م.عالء فهمي، وزير النقل، 
عن تزويد اخلط الثاني ملترو األنفاق 
ش��برا اخليم��ة - املني��ب بأحدث 
األجه��زة لعمل الصيان��ة الدورية 
الالزمة للقطارات، مش��يرا إلى أن 
الش��ركة املصرية إلدارة وتشغيل 
مترو األنفاق تقوم بأعمال الصيانة 
الدورية للقطارات على مدار 24 ساعة 
يوميا بورش شبرا اخليمة لعدد 35 
قطارا تعمل باخلط الثاني، وأن تكلفة 
أعم��ال الصيانة تقدر ب� 18 مليون 
جنيه سنويا. وقال م.محمد شيمي، 
رئيس الش��ركة املصري��ة إلدارة 
وتش��غيل مترو األنفاق، إن ورش 
شبرا اخليمة املقامة على مساحة 37 
فدانا مجهزة بأحدث أجهزة الصيانة 
والرافعات، ويعمل بها أكثر من 500 
فرد ما بني مهندس ومشرف وفني 
وعامل وإداري، الستقبال قطارات 
اخلط الثاني للمترو وإجراء عمليات 

الصيانة والتنظيف.

تعه��د د.أحم��د نظيف رئيس 
ال��وزراء بتوفير جميع احتياجات 
رمضان وبأال يكون هناك نقص في 
أي سلعة غذائية خالل الشهر الكرمي، 
وأكد نظيف ف��ي اجتماع مجلس 
الوزراء االربعاء املاضي عدم التدخل 
في الس��لطات خاصة بني السلطة 
التنفيذية والسلطة القضائية للتأكيد 
على استقاللية القضاء. كما طالب 
رئيس الوزراء بسرعة ارسال قوافل 
للتوعية بالصحة اإلجنابية في القرى 
والنجوع م��ن الباب للباب لتقدمي 
املشورة والوسيلة لتنظيم األسرة 

للحد من الزيادة السكانية. 
الى ذلك، قرر مجلس الوزراء 
العمل في اخلط الثالث ملترو األنفاق 
ب��كل مراحله دفع��ة واحدة دون 
االنتظار للعم��ل بصورة مرحلية 
خلف��ض التكالي��ف واالنتهاء من 
جميع األعم��ال في املوعد احملدد 

دون تأخير. 

اتهام »نواب العالج« باالستيالء
على 1.5 مليار جنيه من المال العام 

صدمة للنساء: رفض تعيين المرأة قاضية

كشف تقرير الرقابة اإلدارية، الذي تتسلمه نيابة 
األموال العامة خالل ساعات في قضية نواب العالج 
على نفقة الدولة، أن 8 نواب سهلوا االستيالء على 
مليار و500 مليون جنيه من املال العام لعدد من 

املستشفيات اخلاصة ملنافع شخصية.
ويقول التقرير – حسب موقع محيط االخباري 
- إن بعض النواب كانوا يحصلون على قرارات 
تصل إلى 250 مليون جنيه في السنة، غالبيتها 
صدر ملستشفيات خاصة، وسلموا وزارة الصحة 
أوراقا مزورة تفيد بأن املواطنني تلقوا العالج بهذه 
املستشفيات، في حني أن هؤالء املواطنني وقعوا 
إقرارات للرقابة اإلدارية تفيد بأنهم لم يتلقوا أي 
ع����الج أصال. وقرر القاضي علي الهواري، رئيس 
االس����تئناف بنيابة األموال العامة، حتديد جلسة 
بعد غد االثنني لبدء سماع أقوال مصطفى بكري، 
عضو مجلس الشعب، عن بالغه في القضية ضد 
أحمد نظيف رئيس الوزراء، بعد أن أثبت تقرير 
اجلهاز املركزي للمحاسبات اعتماده صرف مبالغ 
مالية كبيرة بدون مستندات صرف لغير املستحقني 
للعالج على نفقة الدولة. وقال مصدر مطلع لصحيفة 

»الشروق« املستقلة: إنه من املتوقع استدعاء ضباط 
الرقابة اإلدارية لسماع شهاداتهم في القضية، ومن 
املتوقع استدعاء عدد من قيادات وزارة الصحة،، 
لتحديد مس����ؤوليتهم في القضية. وكشف تقرير 
الرقاب����ة اإلدارية أن 3 نواب حصلوا على قرارات 

قيمتها  75 مليون جنيه بأسماء وهمية . 
من جهتها، أصدرت الكتلة البرملانية لإلخوان 
برئاسة سعد الكتاتني بيانا، الثالثاء املاضي، أعلنت 
فيه عن ترحيبها بقرار أحمد فتحي سرور، رئيس 
مجلس الش����عب، بإحالة ملف النواب املتاجرين 
بقرارات العالج على نفقة الدولة إلى النائب العام. 
وأش����ار بيان الكتلة إلى ما أسماه بالزج بأسماء 
بعض نواب اإلخوان في القضية هدفه التخفيف 
من رد الفعل الس����لبي السياسي والشعبي جراء 

انفراد نواب احلزب الوطني بهذا الفساد.
وقال حمدي حسن، املتحدث اإلعالمي للكتلة: 
التحقيقات ستثبت أن نائبي اإلخوان اللذين ورد 
اسماهما في قائمة نواب العالج بريئان متاما من هذه 
التهمة، وأنهما لم يخالفا القانون، ولم يضعا شيئا 

في جيوبهما مثلما فعل بعض نواب الوطني.

قرر مجلس الدول����ة املصري، أعلى هيئة قضائية، 
جتميد عمل املرأة قاضية به بشكل نهائي ليظل الوضع 
كما هو عليه منذ عام 1952 عندما أكد السنهوري باشا 
ثاني رؤساء مجلس الدولة عدم مالءمة ثقافة املجتمع 
لتعيني املرأة في القضاء لتستمر املرأة بالنسبة لقضاة 

مجلس الدولة على مدار 60 عاما في املربع »صفر«.
»روحوا اسألوا اللي في إيده القرار أنا خلصت ذمتي 
وأصدرت القرار«، هذه كانت كلمات املستش����ار محمد 
احلس����يني في رده على قرار املجلس اخلاص مبجلس 
الدولة برئاسة املستشار محمد عبد الغني بإلغاء قرار 
تعي����ني املرأة مبجلس الدولة بش����كل نهائي بناء على 
توصيات تقرير اللجنة الثالثية التي انتهت إلى إرجاء 
تعيني املرأة قاضية مبجلس الدولة إلى أجل غير مسمى 
بسبب عدم توافر االشتراطات املناسبة والكافية لعمل 
املرأة مبحاكم مجلس الدولة باحملافظات ووجود ظروف 
اجتماعي����ة معوقة لعمل املرأة بالقضاء وأهمها النقاب 
الذي يح����ول دون تواصل املتقاضني م����ع القاضيات، 
بحسب التقرير الذي كتبته الصحافية رنا ممدوح ونشر 

بصحيفة الدستور املصرية املستقلة.
املستشار عادل فرغلي رئيس اللجنة الثالثية ورئيس 
محاكم القضاء اإلداري الس����ابق قال بدوره إن اللجنة 
حينما مت تشكيلها بقرار من رئيس املجلس والصادر 
من املستش����ار محمد احلس����يني، استعرضت األحكام 

الس����ابقة الصادرة من شيوخ قضاة مجلس الدولة في 
اخلمس����ينيات من القرن احلالي والت����ي انتهت وقتها 
إلى عدم توافر الظروف املجتمعية املالئمة لعمل املرأة 
بالقضاء، وأضاف فرغلي: »تساءلنا: هل مازالت املرأة 
لم تنضج بعد لتعتل����ي مناصب القضاء؟ ووجدنا أن 
املجتم����ع منذ عام 1952 وحتى اآلن حدثت له تغييرات 
عدة، فزمان كانت املرأة ال ترتدي نقابا وال حجابا ولكن 
مؤخرا تطورت عقلية املرأة وأصبحت ترتدي احلجاب 
والنق����اب دون أن يفرض عليها هذا الزي مس����ؤولية 
معين����ة تفرض عليها عدم ارتكاب أي أخطاء أو ذنوب 

يرفضها دينها.
وأصبح احلجاب مجرد موضة دينية وأصبحت املرأة 
يكفيه����ا أن تلبس احلجاب لكي ترتكب كل املفاس����د«. 
وتابع: »حجاب الرأس لم مينع املرأة املنحرفة من ارتكاب 
األخطاء فأصبح كثير من النس����اء - على حد وصف 
فرغلي - يرتدين احلج����اب ليخفني فيه كل أخطائهن 
ليختصر الدين اإلسالمي في تغطية الرأس والوجه«، 
وأضاف فرغلي: »ناشدنا في تقريرنا املنظمات األهلية 
املهتمة باملرأة وعلى رأسها املجلس القومي للمرأة بدال 
من الصراخ في وسائل اإلعالم لتدريب املرأة وتقويتها 
لكي تستطيع أن تدافع عن املرأة والرجل وتقنع املجتمع 
بأنها قادرة على أن تكون محايدة لكي تصلح أن تكون 

قاضية«.


