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مسك الختام …
اختتــم معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب يف دورتــه الثالثــن بعــد
تحقيــق كافــة األهــداف املرجــوة مــن أنشــطة تغذيــة الفكــر  ..الــدورة
الحاليــة مــن املعــرض شــهدت مشــاركة  31دولــة وأكــر مــن  355دار
نــر مختلفــة ،بجانــب أنشــطة ثقافيــة وتفاعليــة متعــددة تهــدف إىل
تأليــف الحضــارات وتعزيــز الوحــدة اإلنســانية ،وبهــذا يكــون ختامنــا هــو
الســام عــى أن نلقاكــم يف دورة العــام املقبــل
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وزير الثقافة والرياضة :رفع الوعي كان هدفنا
قــال ســعادة صــاح بــن غانــم العــي وزيــر الثقافــة والرياضــة يف حــواره املفتــوح مــع جمهــور
معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب يف نســخته الثالثــن أن مــا قمنــا بــه ينطلق مــن رؤية الــوزارة التي
تنطلــق بــن الوعــي والوجــدان والهــدف مــن املعــرض هو رفــع الوعــي للتأثري عــى الوجــدان ،الفتا
إىل أن الــوزارة تســتثمر دامئــا يف الجيــل النــايشء مــن خــال التنســيق مــع كافــة أجهــزة الدولــة.

الدوحة نجحت يف استثامر
اإلنسان
قـــال الســـيد إبراهيـــم عبـــد الرحيـــم
البوهاشـــم الســـيد ،مدير عـــام ملتقى
النارشيـــن واملوزعـــن القطريـــن ،أن
النســـخة الثالثني من معرض الكتاب أبرزت
الجهـــود الكبـــرة للدولـــة يف املجـــال
الثقـــايف وخاصـــة النـــر حيـــث أصدرت
إدارة املكتبات العامة أكـــر من ألف رقم
إيداع منذ عـــام  2016وحتى اآلن ،ملؤلفني
قطريني وغري قطريني مشـــرا ً إىل أن ما
وصلـــت إليه حركة النـــر يف قطر اليوم
يؤكد نجاح دولة قطر يف االســـتثامر يف
الثقافة وصناعـــة الكتاب

نسخة مميزة عىل جميع األصعدة

بصمـــة و حضور

قال الســيد بشــار شــبارو املديــر التنفيذي
لــدار جامعــة حمــد بــن خليفــة للنــر ،أمــن
اتحــاد النارشيــن العــرب  ،إن أهــم مــا ميــز
النســخة الثالثــن ملعــرض الدوحــة الــدويل
للكتــاب هــو ذلــك الجمــع بــن الحضــور
الجامهــري يف الفعاليــات الثقافيــة
والفنيــة املختلفــة وبــن التواجــد يف
أجنحــة بيــع الكتــب معربــاً عــن أملــه يف
االســتمرار بهــذا التميــز والتألــق الــذي
شــهده املعــرض يف نســخته الثالثــن .

شـــهدنا طـــــــــــــوال األيـــام العـــر
ملعـــرض الدوحـــة الـــدويل للكتـــاب..
روايئ يناقـــش كتـــاب وســـط حشـــود
مـــن قرائـــــــــــه واملهتمـــن بـــاالدب،
أرس تتجـــول هنـــا وهنـــاك يف جنبـــات
هـــذه التظاهــــــــرة الثقافية،أصدقـــاء
يلتقطـــون صور تذكاريـــة،دور نرش تروج
لطباعتها،ومديـــر املعـــرض والقامئني
عليه يتفقـــدون جميع أنحـــاء املعرض،
بـــن كل هـــؤالء يقـــف خلـــف كواليس
املعـــرض جنـــود مجهولـــن يعملـــون
صباح مســـاء إلخـــراج املعـــرض بأفضل
صـــورة وهـــم أولئلـــك املتطوعـــون ..
فشـــكرا ً مـــن القلب
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ومضة
قلــم
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الدكتورة عائشة يوسف عمر املناعي

تعتــر الدكتــورة عائشــة صاحبــة بصمــة يف العمــل
النســايئ يف دولــة قطــر ،فهــي عميــدة كليــة
الرشيعــة بجامعــة قطر،كــا تعــد مــن أوائــل النســاء

مبجلــس الشــورى ،أســهمت املناعــي يف تخصصهــا
بالرشيعــة اإلســامية بتأليــف عــدة كتــب تناقــش فيهــا
العقيــدة والتصــوف اإلســامي.

حصلت عىل الدكتوراه يف العقيدة والفلسفة اإلسالمية
من األزهر

عميدة كلية الرشيعة بجامعة قطر
عضو مجلس الشورى

مديرة مركز إسهامات املسلمني يف الحضارة يف جامعة
حمد بن خليفة
عضو الربملان العريب اإلنتثايل
لها ما يزيد عن  7كتب حول الرشيعة اإلسالمية

كتـــاب
و نبذة
رميا
تحــي روايــة رميــا عــن إنســان يبحــث عــن ذاتــه وينشــد
النهايــة ألحزانــه ورصاعاتــه ،وتعــد “رميــا” فتاة العلــم والدالل
والجــال ،التــي تســوء ظــروف عائلتهــا فجــأة ،وتبقــى وحيدة
وترغــم عــى الــزواج مــن شــخص جشــع مل تحبــه يومـاً ،بعــد ما
رفضــت عائلتهــا أن تتــزوج اإلنســان الــذي أحبتــه ،ميــرض والدها
لتضطــر للســفر يف رحلــة خطــرة لتبحــث عــن دواء لولدهــا
عنــد الحكيــم راوينــو .وتحــدث هنالــك املفاجــآت وهــي يف
طريقهــا إىل كــوخ الحكيــم.
املؤلف :الدكتور محمد العنزي
لغة الكتاب :العربية
التصنيف :أدب

نارش الكتاب :دار نوفا بلس
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لقطات
من املعرض
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يف ليلة الختام ..
الرقم يحيك قصة اإلنجاز
تواجد يف
املعرض 31 :دولة

عدد دور النرش
األجنبية 35

عدد دور النرش
العربية 228

حرض األمسيات الثقافية
أكرث من  910شخص

وصلت دور النرش
األجنبية إىل
 25دار

شهد الصالون الثقايف
توقيع  23كتاباً

بلغ عدد املشاركني يف مسابقة
أفال تتفكرون  2000شخص

عدد الكتب املباعة :
 215840كتاب

 133عدد الفعاليات
والورش التي أقيمت
يف مدرسة قطر

عدد زوار املعرض
التقريبي 319,937

اعلم أن كل كتاب تشرتيه هو أمانة لديك وواجب
عليك أن تنتفع مبا تقرأ و تنفع به غريك

برعاية:

الراعي املايس

ملتابعتنا

الراعي الفيض
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