الجمعة  10يناير 2020

بحضور رئيس مجلس الشورى وعدد من الوزراء وزير الثقافة
والرياضة يفتتح الدورة الـ  30ملعرض الدوحة الدويل للكتاب

1

قطر تنظم أضخم
معرض كتاب يف تاريخها
مبشاركة  31دولة
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ملتقى املؤلفني القطريني
يدشن هويته الجديدة
ودليل العضوية

3

أكرث من  400فعالية ثقافية
وفنية بأرجاء املعرض
واهتامم خاص باألطفال
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سعادة رئيس مجلس الشورى :شعار هذا
العام دعوة للتفكر والتدبر
قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل
محمود رئيس مجلس الشورى على هامش
افتتاح المعرض “إنه من الرائع أن تكون شعاراتنا
مستمدة من قواعد ديننا الحنيف الذي يحثنا على
التفكير والتأمل ،ولكنه يبقى التفكير المنضبط
باإلطار الشرعي ،ففي هذا الشعار دعوة إلى
فتح مجال الفكر واإلبداع ،وأضاف “المعرض خرج
هذا العام بشكل أجمل في التصميم حيث حضرت
العام الماضي والحظت الفرق في التنظيم
والترتيب وعدد دور النشر المشاركة”

سعادة وزير الثقافة والرياضة :الدوحة واحة
للمعرفة والتفكر
قال سعادة السيد صالح بن غانم العيل وزير
الثقافة والرياضة إن معرض الدوحة الدويل للكتاب
بات يحظى مبكانة دولية مرموقة ،وشهد نقلة
نوعية خالل السنوات األخرية حيث أصبح محطة
ملحبي املعرفة بشتى أصنافها ،وحافز للباحثني
عن املعرفة ،وهو تعزيز نحو االرتقاء بالوعي
املجتمعي.

مرحباً بالجميع يف دوحة الجميع

االستثامر يف الوعي هو هدفنا

 150عنوانا تشارك به كتارا هذا العام

مدير معرض الدوحة للكتاب:ألول مرة
تشارك دول مثل بلجيكا واسرتاليا،كام
إن معرض هذا العام يضم  797جناحاً
عىل  29ألف مرت مربع،وتم تصميم
املعرض بشكل مغاير ومميز هذا
العام لسهولة الوصول إىل املصادر
املطلوبة.

نفتخر بجهود دور النرش القطرية
التي تحرص عىل دعم الكتاب خاصة
الشباب منهم فهو الطريق األمثل
لنرش الوعي وبناءجيل غزير املعرفة
يعتد به ملواصلة النهوض والتقدم
فاملجتمع البد أن يتمسك بروح
القراءة والبحث ومن ثم املشاركة
الفعالة لبناء أمة راقية بعقلها
طليقةبأفكارها

تشارك دار كتارا للنرش يف معرض
الدوحة للكتاب وهي دار تخدم
املبدعني القطريني والعرب من خالل
تبني مؤلفاتهم وأبحاثهم وقدمت
كتارا من خالل هذه املشاركة 104
عنوان لقراء املعرض وتركزت عىل
الرتاث القطري والشعر والقصص
القصرية واألدب

أ .جاسم البوعينين
مدير معرض الدوحة الدويل للكتاب

عائشة الكواري
الرئيس التنفيذي لدار روزا

خالد املهندي
دار كتارا للنرش
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قطر وفرنسا ..عام ثقايف يُعزز التنوع وضيف رشف يحل أهالً
يف إطار العام الثقايف القطري الفرنيس تحل فرنسا كضيف رشف يف معرض هذا العام
من أجل تعميق العالقات الثقافية بني دولة قطر والجمهورية الفرنسية.
بدأت العالقات بين
الدوحة وباريس
عام 1971

تشارك باريس بمعرض
الدوحة للكتاب تحت
عنوان“عصر التنوير”

وهو عصر يشير إلى نشوء حركة ثقافية
دعيت بالتنوير وذلك في سبيل الدفاع عن
العقالنية ومبادئها كوسائل لتأسيس نظام
أخالقي معرفي

عام ثقايف حافل باملعرفة وتعزيز القيم املشرتكة

أعــرب الســفري الفرنــي عــن اعتــزازه
باســتضافة دولــة فرنســا كضيــف الــرف
الثقــايف ملعــرض هــذا العام،الفتــا إىل
أن مشــاركة فرنســا مبعــرض الدوحــة
الــدويل للكتــاب تعتــر أوىل فعاليــات
العــام الثقــايف قطــر فرنســا ، 2020
والــذي ســيتضمن العديــد مــن الفعاليــات
الثقافيــة والفنيــة يف كال البلديــن تحقيقــا
للتعــاون الثقــايف.
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ومضة
قلــم
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ســجل املؤلــف القطــري إنتاجــاً فكريــاً
قطريـاً متميــزا ً وضعــت قطر يف املشــهد
الثقــايف العــريب وكان منهــم الفقيــه
والقــايض وأحــد رمــوز الدعــوة الشــيخ
أحمــد بــن حجــر البنعــي
ولد عام 1915
مارس القضاء يف قطر  35عاماً
تزيد مؤلفات الشيخ عن الثالثني كتاب
تويف عام  2002عن عمر ناهز  88عاماً

كتـــاب
و نبذة
ميتــاز كتــاب "مقدمــة يف العالقــات
الدوليــة" بالســهولة والشــمولية يف
طــرح املواضيــع األساســية عــر التعريــف
بدايتـاً بعلــم العالقــات الدوليــة و القواعد
الحاكمــة لتلــك العالقــات ومدارســها
والالعبــون الدوليــون ،كــا تطــرق الكتــاب
إىل املشــاكل الراهنــة يف املجتمــع
الــدويل واملتمثلــة يف األمــم املتحــدة.
املؤلف :الدكتور نايف بن نهار
التصنيف:سيايس
لغة الكتاب :العربية
عدد الصفحات218 :
نارش الكتاب :مؤسسة وعي
للدراسات واألبحاث

أجعل أول زيارة للتجوال ومعرفة أماكن دور النرش والكتب التي تحتاجها
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معرض الدوحة للكتاب :نسخة للتاريخ

جدول زيارات معرض الدوحة الدويل للكتاب ( ) 30
م

التاريخ

اليوم

الساعة
من

إىل

1

 09يناير 2020

الخميس

 9صباحاً

 10مسا ًء

2

 10يناير 2020

الجمعة

 3عرصا ً

 10مسا ًء

3

 11يناير 2020

السبت

 9صباحاً

 9مسا ًء

4

 12يناير 2020

األحد

 9صباحاً

 9مسا ًء

5

 13يناير 2020

اإلثنني

 9صباحاً

 9مسا ًء

6

 14يناير 2020

الثالثاء

 9صباحاً

 9مسا ًء

7

 15يناير 2020

األربعاء

 9صباحاً

 9مسا ًء

8

 16يناير 2020

الخميس

 9صباحاً

 10مسا ًء

9

 17يناير 2020

الجمعة

 3عرصا ً

 10مسا ًء

10

 18يناير 2020

السبت

 9صباحاً

 9مسا ًء

معرض الدوحة
الدويل للكتاب
( )30برعاية:
موعد
الزيارات

الراعي املايس

من الساعة  9صباحاً
اىل  10مسا ًء

الراعي الفيض

ملتابعنا
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