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  أعلن رئيس اللجنـــة الطالبية ورئيس جلنة 
املستجدين في االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نواف الزعبي 
أن وفدا من االحتاد برئاسة رئيس الهيئة اإلدارية 
فيصل العتيبي التقى نائب املدير العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث د.مشعل املشعان لعرض عدد 

من القضايا الطالبية جاء على رأسها قضية تأخر 
مكافأة الطلبة. وأشار الزعبي إلى ان االحتاد اكد على 
ضرورة صرف مكافأة الطلبة قبل عيد االضحى، 
ألن تأخرها ارهق الطلبة خاصة ان الكثيرين منهم 
لديهم التزامات مالية البد من الوفاء بها في مواعيد 
محددة وهـــذا التأخر الواضح في عملية الصرف 

وضعهم في موقف ال يحسدون عليه. 

 اتحاد التطبيقي لصرف مكافأة الطلبة قبل العيد

 الحمود: مخرجات «التطبيقي» تصّب في مجرى التنمية وتلقى قبوًال في سوق العمل

  رندى مرعي
  اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ان 
مخرجات هيئة التعليم التطبيقي تصب في مجرى التنمية، وقالت انه 
على الرغم من حاجة هذه املخرجات في بعض االحيان الى التطوير 

اال انها تلقى قبوال كبيرا في سوق العمل.
  واكدت د.احلمود خالل متثيلها صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمـــد في حفل افتتاح مبنى املعهد العالي لالتصاالت واملالحة ان 
رعاية صاحب السمو األمير لهذا املبنى تؤكد حرص سموه الدائم على 
رعاية العلم والعلماء ورعاية أبناء الكويت في أي مؤسسة تعليمية 

وعلى رأسها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
  وقالت احلمود ان هذا الصرح واحد من عشر معاهد تابعة للهيئة 
ويتميز بأنه من املباني الذكية، آملة ان تكون له اضافات في مجالي 

العلم والتدريب.
  وتابعت ان املشروع املقبل سيكون كلية الدراسات التجارية للبنني 
والبنات في العارضية وهو اآلن في مراحله النهائية، كما ســـتكون 

هناك صروح أخرى في جامعة الكويت.
  وتوجهت احلمود بالشكر الى صاحب السمو على رعايته للعلم 
والعلماء، كما شكرت د.يعقوب الرفاعي لدوره في دفع عجلة التعليم 

في الهيئة.
  وفي كلمتـــه قال مدير عام الهيئة العامـــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعـــي ان املبنى اجلديد ملعهد االتصاالت 
واملالحة يعد واحدا من سلسلة اجنازات الهيئة وتوسعاتها العمرانية، 
وانه تتويج جلهود حثيثة سعى اليها بجد وعزمية فريق العمل في 
الهيئة، لتواكب االعداد املتزايدة من طلبتها والراغبني في االنتساب 
الى هذا التخصص، فكانت خطوة على الطريق الصحيح وترجمة 

عملية للتكامل املنشود بني الرغبة والواقع.
  وقـــال انه اذا جاز االبتهاج هذه اللحظات العامرة بدفء التعاون 
والتالحم وبرعاية صاحب السمو األمير الفتتاح هذا املبنى اجلديد 
للمعهد، فان البهجة تتضاعف لو تذكرنا ان افتتاح هذا املعهد بالذات 
قد مت حتت رعاية املغفور له الشيخ صباح السالم الصباح فاكتملت 

الفرحة بني رعايتي التأسيس والتجديد والتوسع.
  وتوجه الرفاعي بالشكر الى كل من ساهم في جعل هذا املبنى معلما 
بارزا من معالم الهيئة وخطوة اخرى على طريق التوســـع املنشود 
ليلبـــي احتياجات ابناء الكويت ويرقـــى بوطنهم في عدد خريجيه 
وجودة مخرجاته ليبقى واحة علم تنظيرا وتطبيقا وتدريبا ويغدو 

مركزا ماليا واقتصاديا مرموقا.
  ثم كانت كلمة نائبة املدير العام لشؤون التدريب سعاد الرومي 
والتي اكدت فيها ان االحتفال بافتتاح هذا املبنى هو االحتفال بحلم 
اصبح حقيقة قائمة على ارض الواقع، وهو اول املباني الذكية التي 
تستخدمها الهيئة بعد ان قطعت شوطا كبيرا في مرحلة تصميمية 
على احدث الطرق العلمية كي يساهم في النهوض باجلانبني العلمي 

واحلضاري للمتدربني واملتدربات.
  وتابعت ان قطاع التدريب يعد احد جناحي الهيئة اللذين حتلق 
بهما عاليا في ســـماء املعرفة والعمل، لقد بـــدأ قطاع التدريب منذ 
الســـبعينيات من القرن املاضي كمراكز تدريبيـــة تابعة للوزارات 
املختلفة، واليوم يضم قطاع التدريب عشرة معاهد تدريبية وثالث 
ادارات، كما يبلغ عدد املقيدين بالقطاع في الفصل التدريبي احلالي 
اكثر من ١٨ الف متدرب، كما بلغ عدد اخلريجني للعام التدريبي اكثر 
من ٥ آالف خريج وخريجة، ليبلغ بذلك عدد اخلريجني خالل ٢٩ عاما 
منذ ١٩٨٠ ما يقارب ٧٧٠٠٠ خريج وخريجة امد بهم القطاع ســـوق 

العمل الكويت في تخصصات متعددة ومتنوعة في شـــتى مجاالت 
التدريب مبا ال يقل عـــن ٢٠٠ تخصص يقوم بالتدريب لهم حوالي 

١٢٠٠ عضو هيئة تدريب.
  وتابعـــت انه حتقق خالل العام املاضي عـــدد من االجنازات في 
قطاع التدريب، اســـتهدفت تطور وتقدم عناصر العملية التدريبية 
الثالثة وهي البرنامج التدريبي ـ املدرب ـ املتدرب ليكون نتاج ذلك 
مخرجات متميزة تفي مبتطلبات سوق العمل وقادرة على حتقيق 
خطة التنمية في البالد، حيث وضع خطة العتماد البرامج التدريبية 
اكادمييا ومهنيا وتقنيا وحتديد ٩٠ تخصصا من تخصصات معاهد 
التدريب للحصول على هـــذا االعتماد وفق البرنامج الزمني خلطة 
التنمية، كما مت التنسيق مع دول مجلس التعاون اخلليجي لوضع 

آلية موحدة في هذا الصدد وتبادل اخلبرات فيما بينها.
  ومت فتـــح مجال االبتعاث للمدربني مبعاهد التدريب وتخصيص 
عدد ١٠ مقاعد هذا العام في خطة االبتعاث للحصول على املاجستير 
والشهادات املهنية املتخصصة يتم اختيارهم وفق ضوابط ومعايير 
معتمدة، كما مت اقرار التفرغ العلمي لرؤساء املكاتب النوعية اسوة 
بزمالئهم رؤســـاء االقســـام العلمية ومت االنتهـــاء من وضع الئحة 
لترقيات اعضاء هيئة التدريب بقطاع التدريب متضمنة الضوابط 

واالجراءات التنفيذية املنظمة لها.
  وفي كلمته اشـــار مدير املعهد العالي لالتصاالت واملالحة عباس 
السماك الى مدى االهتمام الذي يوليه صاحب السمو للعلم والتعليم 
والتدريب وهي رسالة واضحة للعاملني في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ما يجعلهم مدركني حلجم املسؤولية امللقاة على 
عاتقهم. واعتبر ان هذه املناسبة السعيدة هي تكرمي ملسيرة املعهد 
العالي لالتصاالت واملالحة التي بدأت منذ وتأسيســـه عام ١٩٦٦ اي 

منذ اكثر من اربعة واربعني عاما في توفير الكوادر الوطنية املاهرة 
في مجاالت االتصاالت وتكنولوجيـــا املعلومات واملالحة البحرية 
واجلوية، التي يقدمها الى جميع مؤسســـات ووزارات الدولة حيث 
تالقي االستحسان والرضا والقبول، بل ان مؤسسات القطاع اخلاص 
بدأت منذ فترة ليست بقصيرة باستقطاب مخرجات املعهد، ملا تتميز 

به من مهارات تخصصية تتناسب مع احتياجات تلك اجلهات.
  وتابع انه يجب على اجلميـــع التكاتف من اجل حتقيق التوجه 
االميري، الن تصبح الكويت مركزا ماليا وجتاريا بسواعد ابنائها وان 
يســـتمر العمل بكل جهد وحماس ودافعية محافظني على منجزاتنا 
ومكتسباتنا هادفني من ذلك الى رفع قامة معهدنا ومستوى خريجينا، 
فبعد ان مت االطالع على اخلطة التنموية للدولة بدأ العمل بالتنسيق مع 
االقسام التخصصية املعنية في املعهد لتطوير البرامج والتخصصات 

القائمة مبا يتفق مع اخلطة التنموية.
  وختم بالقول ان تطلعاتنا كبيرة وطموحاتنا بقدر محبتنا لبالدنا، 
وهذا كاف، الن يدفعنا الى بذل كل جهد ممكن لتكون نشاطاتنا متميزة 
شاملة فعالة لها تأثيرها في مجتمعنا احمللي واالقليمي كما اننا في 
الوقت ذاته نتطلع الى البعد العاملي ونسعى للحصول على االعتماد 
االكادميي واملهني لبرامجنا وتخصصاتنا اميانا منا باملفهوم الشامل 

للتقدم الذي يشكل معهدنا جزءا ال يتجزأ منه.
  وخالل احلفل مت عرض فيلم تعريفي على اقسام املبنى ومرافقه 
تخللته كلمات قصيرة للمديرين والقائمني عليه وقد متت االشارة 

خالل هذا الفيلم الى ان تكلفة املبنى وصلت الى ٤٠ مليون دينار.
  كما مت تكرمي مديري املعهد السابقني والشركات الرعاية الى جانب 
تكرمي كل القائمني على اجناز هذا املشروع وقدمت الهيئة درعا تكرميية 

لراعي احلفل صاحب السمو األمير وللوزيرة د.موضي احلمود. 

 برعاية صاحب السمو وحضور وزيرة التربية «التطبيقي» افتتحت مبنى معهد االتصاالت والمالحة 

 الرفاعي: المبنـى الجديد واحد من سلسـلة إنجازات الهيئة 
وتوسـعاتها العمرانية لمواكبة األعداد المتزايدة من الدارسـين

 الرومـي: المعهـد يتميـز بأنـه أول المبانـي الذكيـة التي 
العلميـة الطـرق  أحـدث  علـى  وصمـم  الهيئـة  تسـتخدمها 

 ازدهار التقي 

 د.موضي احلمود تطلع على أقسام املعهد د.موضي احلمود خالل احلفل 

(سعود سالم)   د.محمد الفيلي و د.لبنى القاضي والعنود الهاجري خالل الندوة  

(سعود سالم)  د.موضي احلمود ود.يعقوب الرفاعي وسعاد الرومي وعباس السماك خالل تقطيع كعكة احلفل 

  «الدراسات العليا»: فتح باب التقديم 
لبرامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم  

فهـــــــي ان يكــــون املتقــــدم 
حاصال على درجـــة املاجستيــــر 
او ما يعادلهــــا، باالضافة الى 
تقدمي نتيجة اللغة االجنليزية، 
علما بأن البرامـــج التي تقدم 
الكيمياء،  فـــي  الدكتوراه هي 
والرياضيـــات، واصول الفقه، 
وعلم االمراض، وعلم وظائف 
االعضاء، وعلم اجلراثيم بكلية 

الطب.
انه يشترط  التقى    وذكرت 
للتقدم لبرامج الدبلـــــوم العالي 
بالدراســـات العليـــا ان يكون 
املتقدم حاصال على معدل عام 
(٢٫٣٣) من نظام النقاط االربع 

او ما يعادلها.
  واشارت الى ان التخصصات 
املطروحة في الدبلوم هي الدبلوم 
العالي في االدارة العامة، ودبلوم 
التمويل االسالمي، ودبلوم حياة 
الطفل، ودبلــــــوم االرشـــاد 
الزواجـــي واالســـري، حيث 
يتطلب دبلوم حياة الطفــــــل 
التمويـــــل االسالمي  ودبلوم 
نتيجــة اللغة االجنليزية وميكن 
الدخــــول علـــــى موقع الكليـــة

www.graduate.edu.kw ملعرفة 
املزيد من املعلومات والشروط 
واملستندات املطلوبة للتقدمي، 
او التفضل باحلضور الى موقع 
الكليـــة باخلالديةـ  جامعـــــة 
الكويـــت ـ مبنى ٢ خ ـ الدور 

الثاني. 

 أعلنت مراقب ادارة الشؤون 
الفني بكلية  الطالبية والدعم 
العليا في جامعة  الدراســـات 
التقي عن  ازدهـــار  الكويـــت 
التقدمي للدراســـات  فتح باب 
العليـــا ببرامـــج الدكتــــوراه 
واملاجستير والدبلوم اعتبارا 
من االحد ٢١ اجلاري وحتى يوم 
اخلميس املوافـــق ٢٠١١/٢/٢٤، 
حيث تطرح كلية الدراســـات 
العليا تخصصات من مختلف 
الكليات كالطب، والهندســـة، 
والعلوم، والشريعة، والعلوم 
اجتماعيـــــــة، والعلــــــــوم 
االدارية، واآلداب، واحلقـــــوق، 
والتربية، باالضافة الى الدرجة 
املشـــتركة بكلية الدراســــات 

العليــــا.
  واضافت انه يشـــترط في 
املاجســـتير  املتقـــدم لبرامج 
ان يكون حاصـــال على درجة 
االجازة اجلامعية االولى او ما 
يعادلهـــا من جامعة الكويت او 
اي مــــؤسسة اكادميية اخرى 
معتمــــــــدة، واال يقل املعدل 
العـــام عــــــــن (٢٫٦٧) نقطة 
من ســـلم النقـــــــــاط االربع 
وأال يقل معدل التخصص عن 
ثالث نقاط، ويستثني من شرط 
املستوى االكادميي احلاصلون 
على درجة االجازة اجلامعية 
في الطـــب واجلراحة او طب 
االســـنان، باالضافة الى تقدمي 
 ،(Toeî) نتيجة اللغة االجنليزية
الدرجة على حسب  وتختلف 

البرنامج.
  واوضحت التقـــي ان كلية 
العليا ستستأنف  الدراســـات 
املقيديــــن  طرح نظام غيـــر 
البرامج في االشهر  في بعض 
املقبلة لفئــــة املعدالت االدنى 
من املعـــدالت املطلوبة لنظــــام 
املقيدين وستقوم الكلية باالعالن 
عن فتــــرة التقدمي لنظام غير 

املقيدين الحقا.
  اما بالنســـبـــة لشـــروط 
الدكتوراه  التقــــدم لبرامـــج 

 ندوة «االجتماعية»: الدستور كفل حقوق المرأة
  وال مانع من توليها منصب القضاء بعد دخولها الشرطة

القانون باملزاج الشخصي.
  وختم د.الفيلي قائال: ان املشكلة احلقيقة تتمثل 
فــــي رهبة التغيير ففي موضوع حصول املرأة على 
حقوقها السياسية حدث جدال كبير ولكن بعد اقرارها 
زال اخلــــوف، فمن الطبيعــــي ان نكون قلقني ولكن 
البد من قفزة الى االمام. وعن جتربتها في العمل في 
التحقيقات بوزارة الداخلية ذكرت شروق الفيلكاوي 
ان منصب وكيل نيابة او قاض كغيره من الوظائف 
احلكومية في الدولة وانها تعمل حاليا كمحققة في 
وزارة الداخلية حتقق في اجلنح بينما الرجال الذكور 
يحققــــون في اجلنايات، الفتــــة الى ان اجلنح متثل 
اكثر من ٥٠٪ من القضايا. وقالت: نحن قادرون على 
التحقيــــق في اجلنح، فلماذا ال نحقق في اجلنايات، 
فاملرأة الكويتية أثبتت نفسها في الكثير من الوظائف 
فلمــــاذا يتم حرمانها من حقها في العمل في منصب 
القضاء، الفتة الى انها تعمل حاليا في املخافر وحتظى 
باحترام اجلميع وسعادتهم بان هناك امرأة محققة 
خاصة من بني النســــاء اللواتي يشعرن بالراحة في 

احلديث معها اثناء التحقيق.
  أما رئيسة وحدة دراسات املرأة د.لبنى القاضي 
فذكرت ان هناك الكثير من القاضيات في ١١ دولة عربية، 
مؤكدة ان املرأة العربية بوجه عام والكويتية بوجه 
خاص قادرة وعلى درجة عالية من الكفاءة وانه يجب 

أال يقتصر منصب القضاء على الرجل فقط.
  كما أوضحت القاضي ان هناك قاضيات نساء في 
دول خليجية كقطر والبحرين واإلمارات، والعادات 
اخلليجيــــة لم متنع هؤالء النســــاء من ان يصبحن 
قاضيات ويتولني منصب القضاء وبالتالي فإن نساء 
الكويت ال ينقصهن شــــيئا حتى يصبحن قاضيات 
متمنية ان تصــــل املرأة الكويتية الــــى القضاء في 

اقرب وقت ممكن.
  ومن ناحيته قال عميد كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت د.عبدالرضا اسيري: ان املرأة الكويتية 
تطورت سياسيا ولكن مازال في عقلنا الباطن عقدة ان 
للمرأة وظائف معينة ال تتجاوزها، موضحا ان فكرة 
خوض املرأة للحياة السياسية كانت مرفوضة من ١٠ 
سنوات تقريبا ولكن بعدما حصلت املرأة الكويتية 

على حقوقها السياسية تغيرت الفكرة متاما.
  وقال: ان املرأة ليست باجلرأة والقدرة على احلكم 
في بعض القضايا ولكن اعتقد انه ســــيأتي الوقت 
الــــذي تصبح املرأة الكويتية قاضية وذلك في وقت 

قريب. 

هذه اآلراء، مشيرا إلى أن هذه فيها وجهة نظر حيث 
ان القاضي ينظر إلــــى القانون وليس إلى الفتاوى 

والقانون هنا ينص على املساواة.
  أما من الناحية االجتماعية فأوضح د.الفيلي اننا 
حني نتحدث عن وصــــول املرأة الى منصب القضاء 
فنحن بصدد مناقشة موضوع مشابه ملوضوع حصول 
املرأة على حقوقها السياســــية من حيث االنتخاب 
والترشــــيح فقد كان الدستور واضحا حينها ولكن 
كان هناك متسك بتفسير النصوص نتيجة الظروف 
االجتماعية، مشــــيرا الى ان املجتمع ال يتقبل املرأة 
في النيابة العامة في حني جنده يتقبلها في االدعاء 
العام وفي وظائف أخرى، وبالتالي فنحن أمام واقع 
وهناك حاجة لقفزة الى االمام ولكنها مصحوبة أحيانا 

بحالة من الرهبة.
  وقال د.الفيلي: ان مســــألة أن القضاء شعبة من 
اإلمامة العظمى مســــألة فيها وجهة نظر من منظور 
الدولة احلديثة التي ال يوجد بها والية عامة على الوجه 
املشــــار إليه، فحتى عضو مجلس األمة هو شخص 
ميارس وظيفة لها واجبات مســــتمدة من الدستور 
وهو مصدر السلطات وليس للقاضي بناء على هذا 

املنظور والية عامة على الوجه املشار إليه.
  كما أشـــار د.الفيلي الى ان هنـــاك نظرية في 
مفهوم القانون الدستوري تسمى مفهوم التمييز 
املباح والتمييز لدواعـــي املصلحة العامة، والبد 
من التعامل بحذر بانه لو كان تولي شخص معني 
لهذا املنصب سيؤدي الى اخالل غير عادي بالنظام 
العام يصبح هنـــاك مبرر للحديث عن احلذر في 
تطبيق مبدأ املساواة موضحا انه يجب ان جنعل 

سيدات في الشرطة وبالتالي فان اإلدارة احلكومية 
فسرت لفظ رجال الشرطة بأنهم ذكور ونساء، مؤكدا 
على قناعته بان حرمان رجال الشرطة من االنتخاب 

هو تقييد واستثناء.
  وشدد د.الفيلي على ان القانون يقرر مبدأ املساواة 
وال يجوز االنحياز والعدول عنه إلى فتاوى أيا كانت 
قيمتها، وأوضح ان جهاز التحقيقات يقوم بوظيفة 
مشابهة لوظيفة النيابة العامة وهناك موظفات نساء 
في التحقيقات، متابعا: وإذا أخذنا املسائل بالنظائر 
واألشباه فحاليا املرأة تتولى وظيفة تشابه النيابة 
العامة، مشددا على ان القانون واجب التطبيق بناء 
على الزاميته وليس بنــــاء على رغبة الناس فربط 

القانون مبزاجية الناس سيفقده معاييره.
  وضــــرب د.الفيلي أمثلة لذلك مــــن بينها قانون 
االنتخاب عندما حتدث عن حق االنتخاب بالنســــبة 
لرجال الشــــرطة، واآلن وبعد تعيني سيدات في هذا 
املجال مت تفسير مواده على شمولية اللفظ للرجال 

والنساء.
   وقال د.الفيلي ان القضاء تعامل مع هذا املوضوع 
على أساس اجلوانب الفقهية إضافة للمادة الثانية، 
فتمت اإلشارة إلى وجود عدة توجهات فقهية في هذا 
املوضوع من بينها أن القضاء شعبة من شعب الوالية 
العظمى التي ال يجوز توليها للنساء، وبعض اآلراء 
الفقهية بينت إمكانية تولي املرأة لهذه الوظيفة في 
بعض األمور احملددة فقط وليس بشكل عام، بينما 
هناك آراء فقهية تقول أن القضاء بجوهره إبداء رأي 
وفتــــوى، ومبا أن املرأة يجوز لها اإلفتاء فيجوز لها 
القضاء، ومت احلكم بأنه يجوز لإلدارة اتخاذ رأي من 

 آالء خليفة
  حتت رعاية وحضور عميد كلية العلوم االجتماعية 
د.عبدالرضا أسيري نظمت وحدة دراسات املرأة بالكلية 
ندوة ظهر أمس بعنوان «أيــــن املرأة من القضاء؟» 
حاضرت فيها احملامية العنود الهاجري مبشــــاركة 
احملققة في وزارة الداخلية شروق الفيلكاوي وعقب 
على الندوة اخلبير الدســــتوري والدكتور في قسم 
القانون العام بكلية احلقوق د.محمد الفيلي، وأدارت 
الندوة د.لبنى القاضي رئيسة وحدة دراسات املرأة 

بكلية العلوم االجتماعية.
  وأكدت احملامية العنود الهاجري ان ورود شرط ان 
يكون اجلنس ذكرا في إعالنات وظائف النيابة العامة 
تعتبر ظلما للمرأة وخرقا للدستور الذي ساوى بني 
املواطنني في احلقوق والواجبات وبالتالي فان هذا 
األمر يعد مخالفا للدستور ومن هنا قررت الهاجري 
تبني القضية التي رفعتها شــــروق الفيلكاوي فيما 
يخص هذا املوضوع. واشارت الهاجري إلى ان نساء 
الكويــــت على درجة عالية من الكفاءة وتولت املرأة 
الكويتية الكثير من املناصب القيادية فهي ســــفيرة 
ومديــــرة ونائبة ووزيرة كمــــا ان الظروف احلالية 
موائمة ومســــاعدة لوصول املرأة إلى سلك القضاء 
الســــيما بعدما دخلت املرأة مجال الشرطة وأصبح 

هناك شرطة نسائية في الكويت.
  وبدوره ذكر اخلبير الدستوري وأستاذ القانون 
العام بكلية احلقوق في جامعة الكويت د.محمد الفيلي 
ان تولي املرأة للقضاء موضوع ميكن ان ننظر له من 
زاوية قانونية وزاوية اجتماعية، ومن ناحية الزاوية 
القانونية فالدستور قرر مبدأ املساواة بني املواطنني 
ومنها املساواة في تولي الوظائف العامة، مشيرا إلى 
ان الدولة انضمت التفاقيات دولية تؤكد مبدأ املساواة 
في تولي الوظائف العامة وعدم التمييز على أساس 
اجلنس.  وأشار د.الفيلي ان القانون يقرر الشروط 
التي يجب توافرها فيمن يتولى منصب القضاء وانه 
ليس من تلك الشروط حتديد جنس القاضي سواء 
رجــــل أو امرأة، ولكن في نصوص القانون جند في 
بعض األماكن لفظ التذكير ومنها لفظ رجال القضاء، 
مبينا أن هذه األلفاظ وفي العديد من اللغات إلى جانب 
لغتنا قد تستخدم ليس للداللة على احلصر بل هو 
مجرد شكل من األشــــكال الدارجة لغويا كما نقول 
رجال الفن والسياسة بينما هذه املجاالت ال تقتصر 
على الرجال، كما افاد د.الفيلي بأن قانون االنتخاب 
يقرر وقف حق االنتخاب لرجال الشرطة ومت تعيني 

 المشاركون أكدوا أن المشكلة تكمن في الرهبة من التغيير


