السبت  11يناير 2020

قطر وتركيا  ..املصري الثقايف املشرتك
شــهد اليــوم الثــاين مــن أيــام املعــرض "نــدوة الثقافــة الرتكيــة بــن العمــق التاريخــي
واالنفتــاح الحضــاري" وتحــدث ســعادة الســيد فكــرت أوزر ســفري تركيــا لــدى الدوحــة عــن
أهميــة التبــادل الثقــايف بــن البلــدان والــذي يحــدث بفضــل الرتاجــم وتعلــم اللغــات وأشــار
إىل حــرص الكثرييــن مــن املثقفــن األتــراك إىل تعلــم اللغــة العربيــة ولفــت إىل أهمية دور
الرتجمــة بــن اللغتــن العربيــة والرتكيــة يف نقــل املعــارف والتقريــب بــن الثقافــات ،ودعــا
إىل ســهولة تعلــم العــرب للغــة الرتكيــة مؤكــدا أنــه يوجــد  ٦آالف كلمــة يف اللغــة الرتكيــة
مــن أصــل عــريب يســتخدمها األتــراك يف حياتهــم اليوميــة.
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ندوة "سحر البيان" تتطرق
إىل دور الشعر يف نرش
املفاهيم والقيم اإلنسانية
السامية
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أكرث من  50فنان تشكييل
يشاركون بلوحات بلوحات
خاصة مبعرض الكتاب
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فريق رصد األهلة يشارك
ألول مرة يف معرض
الكتاب ويستعرض أحدث
تقنيات الرصد
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مكتبة قطر الوطنية ..منارة للعلم واملعرفة
يف ظــل جهودهــا يف نــر املعرفــة وحــب القــراءة تشــارك مكتبــة قطــر الوطنيــة هــذا العــام بجنــاح مقســم
إىل  7أقســام رئيســية ،تقــدم فيــه باقــة مــن الفعاليــات مثــل العــروض الحيــة لعمليــات الرقمنــة والحفــظ
والصيانــة ،وقســم مخصــص لألطفــال والتــي تشــمل قــراءة القصــص ،وفعاليــة اليــوم املفتــوح التــي تهــدف
إىل تعليــم األطفــال التعبــر عــن أنفســهم بطريقــة إبداعيــة .أمــا قســم التســجيل فيشــهد إقبــاال منقطــع
النظــر للتســجيل يف عضويــة املكتبــة والتــي أصبحــت تعــد اليــوم كمنــارة للعلــم واملعرفــة.
إحصائيات 2019

رقمنة أكثر من
مليون و 700
ألف صفحة

املؤلفات القطرية تربز طريقة
تطور املجتمع
قالت الكاتبة خولة مرتضوي إن
االصدارات القطرية التي نشهدها
اليوم ما هي إال حالة التطور التي
نشهدها يف قطر ،وأصبحنا اليوم
نرى إسهامات قطرية عديدة يف
مجاالت مختلفة وهو ما يعكس حالة
النضج من الكتاب ومن الجمهور
املتلقي.
خولة مرتضوي
كاتبة قطرية

عدد األعضاء المسجلين
بالمكتبة أكثر من
( )37ألف عضو

تم استعارة
أكثر من
( )710آالف كتاب

املشهد الثقايف القطري يف
حالة ازدهار
قــال االســتاذ أحمــد املالــي حــول
ظاهــرة صــدور أعــال جديــدة إن
هــذه األعــال تــري املشــهد
الثقــايف القطــري ،وأن الجمهــور
يســتطيع االســتفادة منها،خاصــة
وأن املتلقــي يف قطــر عــى
درجــة كبــرة مــن الوعــي والنضــج
الفكري،وبامكانــه النقــد البنــاء
الــذي يصــب يف مصلحــة املجتمــع
بشــكل عــام وعــى الكاتــب بشــكل
خــاص.
االستاذ أحمد املاليك
الرئيس التنفيذي لدار روزا

أكثر من  600ألف
زائر للمكتبة

 113عنواناً إصدارات ملركز الجزيرة
للدراسات

تشــارك الجزيــرة يف معــرض هــذا
العــام بـــ  113عنــوان متنوعــاً ،هــذا
باالضافــة إىل تنظيمنــا نــدوة تبــث
عــى قنــاة الجزيــرة مبــارش تحــت
عنــوان" دور النــر يف تشــكيل
التمثيــات وصناعــة الواقــع" يشــارك
فيهــا العديــد مــن صحفيــي القنــاة.
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ومضة
قلــم
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الدكتور أحمد عبدامللك الحامدي

يعــد الكاتــب أحمــد عبدامللــك مــن صنــاع الروايــة يف

دولــة قطر،كــا يعــرف أنــه ابــن املشــهد الثقــايف

القطــري مــن خــال ناصيــة القلــم التــي ميتلكهــا فقــد

كتــب القصــة والروايــة واملرسحيــة ،والنصــوص والنــر
الفنــي ،ويرجــع التنــوع يف كتاباتــه إىل املراحــل التي
مــر بهــا خــال حياتــه العلميــة.

ولد عام 1951
دكتوراه يف اإلعالم والصحافة من جامعة ويلز
ترأس تحرير جريدة غلف تاميز وجريدة الرشق
ساهم يف إنشاء تلفزيون الشارقة
له ما يزيد عن  22كتاب

كتـــاب
و نبذة
وقفات دستورية
يف ظــل غيــاب الثقافــة الدســتورية باملجتمــع ،ســلط
الدكتــور حســن الســيد بني طيــات كتابه هذه اإلشــكالية
عــر كتابــه "وقفــات دســتورية" لتحــدد موضوعــات
الكتــاب مفهــوم الدســتور وأنواعــه يف الصفحــات
األوىل مــن الكتــاب ،تلتهــا املوضوعــات املتعلقــة
بالنظــم السياســية والحقــوق والحريــات العامــة،
الخاصــة بالســلطة
ثــم جــاءت بعــد ذلــك املوضوعــات
ّ
الترشيعيــة فالتنفيذيــة وأخــرا ً الســلطة القضائيــة.

املؤلف :الدكتور حسن السيد
التصنيف :قانوين
لغة الكتاب :العربية
نارش الكتاب :دار الوتد
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لقطات
من املعرض
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دار كتارا للنرش  ..أصالة واملعرفة
تهتم يف مجاالت

تأسست
عام 2018

الكتبالتوثيقية
املؤلفات الرتاثية والعلمية واألدبية

تحتوي عىل
 150عنوان

األعامل الروائية
الدراسات النقدية

زر موقع املعرض للبحث عن كتابك وذلك إختصارا ً للجهد والوقت
جدول زيارات
م

التاريخ

اليوم

الساعة
من

إىل
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 11يناير 2020

السبت

 9صباحاً

 9مسا ًء
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 12يناير 2020

األحد

 9صباحاً

 9مسا ًء
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 13يناير 2020

اإلثنني

 9صباحاً

 9مسا ًء
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 14يناير 2020

الثالثاء

 9صباحاً

 9مسا ًء
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 15يناير 2020

األربعاء

 9صباحاً

 9مسا ًء
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 16يناير 2020

الخميس

 9صباحاً

 10مسا ًء
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 17يناير 2020

الجمعة

 3عرصا ً

 10مسا ًء
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 18يناير 2020

السبت

 9صباحاً

 9مسا ًء

برعاية:

الراعي املايس

ملتابعتنا

الراعي الفيض
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