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في تخصص 
الشريعة

الدوحة - قرشلا

عادت الدكتورة أمينة الجابر أستاذة فقه األسرة — بكلية الشريعة 
والــدراســات اإلسالمية في جامعة قطر — من دبــي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة بعد تلبيتها لدعوة كريمة تلقتها من كلية الدراسات 
الماجستير  رســالــة  لمناقشة  خــارجــي،  كمناقش  والعربية  اإلسالمية 
المقدمة من الطالبة خديجة درويش والتي كان موضوعها )اختيارات 
قانون األحــوال الشخصية اإلماراتي في فرقة النكاح خالفًا لمذهب 
اإلمام مالك جمعًا ودراسة( وقد ضمت رسالة الطالبة مقدمة ومبحثًا 
تمهيديًا وفصلين دراسيين تناولت فيهما الحديث عن تأصيل داللة 
تقنين  عن  تاريخية  ونبذة  بالبحث  المتعلقة  العلمية  المصطلحات 
قانون األحوال الشخصية وذكر مسائل الفرقة بين الزوجين المتعلقة 

بالطالق والفسخ وهي كالتالي:
6 مسائل في فرقة الطالق
6 مسائل في فرقة الفسخ

4 مسائل في فرقة الخلع
- مسألة واحدة في فرقة اإليالء

وبعد مناقشة علمية استمرت 3 ساعات يوم االثنين الموافق 26 
اكتوبر الماضى حصلت الطالبة على درجة الماجستير بتقدير جيد 
جدًا في الشريعة اإلسالمية — تخصص فقه — من كلية الدراسات 

اإلسالمية والعربية في دبي.

مسؤولة بالجامعة العربية تشيد 
بدور قطر في رعاية املبدعني

كشف عن ضم 25 استشاريا نهاية العام الجاري
األهلي يفتتح قسمني جديدين

لألنف واألذن، والعيون يناير املقبل

محمد صالح

أعــلــن الــســيــد عــبــد الـــواحـــد الــمــولــوي الــعــضــو الــمــنــتــدب والرئيس 
بها  يــقــوم  الــتــي  االســتــعــدادات  عــن  األهــلــي  للمستشفى  التنفيذي 
المستشفى الفتتاح قسم األنف واألذن والحنجرة وآخر للعيون وذلك 
بداية يناير من العام المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى اإلعداد لضم 
إلى جانب  والحنجرة  األنــف واألذن  أربعة من االستشاريين في طب 
ثالثة استشاريين في طب العيون، منوها بان قسمي األنف واألذن 

والحنجرة والعيون سيجهزان بأحدث التقنيات الطبية المتطورة.
استشاريا   25 لضم  تجرى  تحضيرات  هناك  أن  المولوي  وكشف 
العام الجاري، ملمحا  على مستوى عال إلى أســرة األهلي قبل نهاية 
الروماتيزم  إلى إطالق خدمات عالجية وتشخيصية جديدة ألمراض 
والطب  األطـــــفـــــال  وأمــــــــــراض 
المنتظر  الــنــفــســي، حــيــث مــن 
المهنية  انضمام كــوادر عالية 
خالل األسابيع القليلة المقبلة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــدعــيــم قسم 
األمــــــراض الــبــاطــنــة بــعــدد من 

االستشاريين.
المستشفى  أن  إلـــى  ولــفــت 
بالجانب  يــــهــــتــــم  ـــــــي  األهـــــــل
بنفس  واإلداري  الــتــنــظــيــمــي 
للجانب  يــولــيــه  ـــــذي  ال الـــقـــدر 
سينضم  حـــــيـــــث  الــــــطــــــبــــــي، 
ألســـرة األهــلــي خــالل األسابيع 
المقبلة عدد من خبراء اإلدارة 

والمالية.

القاهرة — السيد السعدني

أكدت الدكتورة مها بخيت رئيس وحدة الملكية الفكرية بجامعة 
الدول العربية أنها وجهت الدعوة إلى وحدة الملكية الفكرية القطرية 
القطرية  الفكرية  الملكية  إدارة  حــول  الثالثة  العمل  ورشــة  لحضور 
لــحــضــور ورشــــة الــعــمــل الــثــالــثــة حـــول إدارة االبــتــكــار ودعــــم النشاط 
اإلبداعي واالختراعات وذلك خالل اليوم وغدا.. وقالت إن دعوة وحدة 
الملكية القطرية تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وحدة الملكية 
الفكرية باألمانة العامة والوحدة القطرية، مؤكدة أن الوحدة القطرية 

لها نشاط كبير وخبرة واسعة.
وذكرت د. مها أن هذه الورشة هي الورشة الثالثة وتم اختيار شعار 
لها تحت عنوان "االستثمار في العقول العربية" وتهدف الورشة إلى 
توعية المخترعين والمبدعين بأنظمة حماية الملكية الفكرية وآليات 
تسجيل براءة االختراع وإجراءاتها وإقامة عالقة تعاون وشراكة بين 
المخترعين والمستثمرين وإبراز أهمية هذه االختراعات واالبتكارات 
في الدور االقتصادي والعلمي واالجتماعي وتسليط الضوء على دور 

وسائل اإلعالم في إبراز ونشر ثقافة االختراع واالبتكار.
وأشارت إلى أن هناك عددا من الباحثين والمختصين واألكاديميين 
أوراق  بتقديم  الورشة  أعمال هذه  العربي يشاركون في  الوطن  في 
عــمــل حـــول مــاهــيــة ســبــل اكــتــشــاف الــمــبــدعــيــن والــمــوهــوبــيــن والدور 
ودعم  اكتشاف  في  والحكومية  الخاصة  المؤسسات  به  تقوم  الــذي 

الموهوبين والمبدعين والمخترعين.
وثمنت د. مها دور قطر القومي في رعاية الموهوبين والمبدعين 

والمخترعين العرب وجذب العقول العربية في المشروعات العلمية.

د. أمينة الجابر تشارك في مناقشة رسالة ماجستير باإلمارات

اعضاء لجنة المناقشة

عبدالواحد المولوي




