األحد  12يناير 2020

أحسن الله عزاكم أهل عامن

السلطان قابوس بن سعيد
يف ذمة الله

سمو األمري ينعي ببالغ الحزن واألىس
جاللة السلطان قابوس ويعلن الحداد يف قطر ملدة  3أيام
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تشــارك اململكــة األردنيــة الهاشــمية بجنــاح متنــوع يف معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب،
يســتعرض مالمــح الثقافــة األردنيــة و تاريخهــا العميــق الزاهــي ،هــذا باالضافــة إىل الكتــب
األكادمييــة والتــي تشــهد إقبــاالً منقطــع النظــر مــن طلبــة املــدارس والجامعــات.
 1972أول مشاركة
أردنية في معرض
الكتاب

الدوحة تستقطب أعالم الفكر
والتنوير

 36دار نشر تشارك
بها هذا العام

ثاني أكبر جناح في معرض
الدوحة الدولي للكتاب

األنامل الذهبية

الدوحة تستقطب جميع األقالم
وتفتح أبواب الثقافة عىل مرصاعيها
لجذب أعالم الفكر والتنوير يف
معرض الدوحة للكتاب وهذا سبب
حرص األردن عىل املشاركة الدامئة
عاماً بعد عام،ونلتمس التطور يف
التنظيم ويعترب معرض الدوحة من
أفضل معرض الكتب بالوطن العريب

نســاهم يف معــرض هــذا العــام
بلوحــات تشــكيلية مســتوحاه مــن
العلــم واملعرفــة ورســم عــدة
عنــارص تشــر إىل أهميــة القــراءة
بحياتنــا وهــو بــاب يفتــح للمعرفــة
واالطــاع عــى حضــارات املجتمــع
االخــرى ،كــا نرســم لوحــات ندعــو
مــن خاللهــا األرس إىل تغيــر منــط
حيــاة أطفالهــم لالفضــل عــر اقتناء
الكتــب عوضــاً عــن التكنولوجيــا

إبراهيم محمد القاضي
أمني رس اتحاد النارشين األردنيني

سعيدة البدر
فنانة تشكيلية

 30عنواناً جديدا ً قي دار زكريت

تشارك دار زكريت هذا العام بكتب
متنوعة تشمل قطاعات علمية
وثقافية ودينية وأدبية ،كام تحرص
الدار عىل دعم األقالم القطرية
وتوفري كافة السبل لنرش أعاملهم.
ومن اإلصدارات الجديدة للدار كتاب
(دليل البهاء) للكاتبتني األختني اماين
وتهاين.

DOHABOOKFAIR.QA

ومضة
قلــم

3

أحمد عيل العبدالله

يعتــر األســتاذ أحمــد العبداللــه مــن رواد الصحافــة
القطريــة ،وهــو صاحــب بصمــة يف املشــهد الثقايف
واإلعالمــي القطــري فهــو أول مــن ابتكــر فكــرة

إصــدار املالحــق اليوميــة ألول مــرة يف الصحافــة
القطرية،كــا يعــد أول قطــري يفــوز بجائــزة الصحافة
العربيــة.

حاصل عىل بكالوريوس إعالم من جامعة
القاهرة عام 1981

بدأ مسريته اإلعالمية رئيساً لقسم الخدمات
اإلخبارية يف تلفزيون قطر
توىل رئاسة تحرير جريدة الراية عام 1987
صدرت له ثالث كتب
أسسجريدة الوطن وعمل كرئيس تحرير فيها
عام 1995

كتـــاب
و نبذة

نارش الكتاب :دار روزا للنرش والتوزيع

املؤسس

يقــدم املؤلــف عــي عيــى هــذا العــام كتــاب
املؤســس ،وهــو عــرض مختــر للســرة الذاتيــة
ملؤســس دولــة قطــر الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن
ثــاين ،مــن النشــأة وحتــى الوفــاة ،ومــا قــدم مــن
إنجــازات يف ســيناريو مميــز تــم تنفيــذه بأســلوب
القصــص املصــورة (كوميكــس) وقالــب فنــي جميــل
ورســوم وتصاميــم أنيقــة تناســب الفتيــان والفتيــات.

املؤلف :عيل عيىس
التصنيف :سرية  -طفل
لغة الكتاب :العربية
نارش الكتاب :دار روزا للنرش والتوزيع
عدد الصفحات31 :
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لقطات
من املعرض
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دار روزا للنرش والتوزيع  ..حاضنة الشباب القطري
تأسست
عام 2017

 49إصدار
جديد

عدد الكتب
110

 64مؤلف
قطري
 90%كتاب
قطريون

أحرض ماالً كافياً،فرصفات البنك عادة ما تكون مزدحمة
يف أوقات املعرض
جدول زيارات
م

التاريخ

اليوم

الساعة
من

إىل
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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

7

 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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