االثنني  13يناير 2020

وزارة الثقافة والرياضة تطلق برنامج زمالة الدوحة للنارشين يف
معرض الكتاب
أطلقــت وزارة الثقافــة والرياضــة ممثلــة يف ملتقــى النارشيــن واملوزعــن القطريــن،
رشا قطريــاً
اليــوم ،النســخة األوىل مــن برنامــج زمالــة الدوحــة للنارشيــن مبشــاركة  50نــا ً
وعربيـاً وأجنبيــا مــن  22دولــة حــول العــامل ،وذلــك عــى مــرح الصالــون الثقــايف مبعــرض
الدوحــة الــدويل للكتاب،ويتيــح برنامــج الزمالــة لتبــادل األفــكار ،واســتطالع فــرص تبــادل
حقــوق النــر واقتنائهــا وبيعهــا ،كــا ســيتيح الربنامــج للمشــاركني فرصــة حضــور النــدوات
واملســاهمة يف حــوارات يديرهــا رواد مــن املتخصصــن يف مجــال إنتــاج الكتــاب ونــره.
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نادي الكتاب خري جليس
يستعرض فكرة نوادي
القراءة وتجربة إنشائها
وإدارتها
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الكاتبة خولة مرتضوي ومدير
صحيفة العرب جابر املري
يناقشان حول الصحافة
القطرية واإلعالم الجديد
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وزارة العدل تنرش الثقافة
القانونية عرب جناحها
مبعرض الدوحة للكتاب
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جامعة قطر  ..عقود من التنوير والعلم والثقافة
جنــاح
ح متم ِّيــز يف معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب يف دورتــه الحال َّيــة ،وامتــا َز
شــاركت جامعــة قطــر بجنــا ٍ
ُ
الجامعــة لهــذا العــام؛ بتدشــن عــد ٍد مــن املؤلّفــات الجديــدة لــدار نــر الجامعــة إضافــة إىل تخصيـ ِ
ـص ُركــنٍ
ـي لألطفــال ،وعــرض عــدد مــن املقتنيــات الرتاث َّيــة املتميــزة والكثــر مــن الفعاليــات واألنشــطة االبداعية.
ترفيهـ ٍ
وتــأيت مشــاركة جامعــة قطــر يف هــذا املعــرض الســنوي يف إطــار تعزيــز دورهــا الريــادي يف املجتمــع
وحرصهــا عــى حضورهــا الدائــم يف املهرجانــات واملؤمتــرات ومشــاركتها يف الفعاليــات املجتمع َّيــة ،خاصة
الثقاف َّيــة والفكريَّــة منهــا.
مكتبة جامعة قطر

 2012تأسست
بشكلها الجديد

القراءة سفر يف ذواتنا الداخلية
قال الدكتور مجدي الخويل "أستاذ
مشارك بجامعة قطر" إن اللجنة
املنظمة ملعرض الكتاب وفقت يف
إختيار شعار املعرض املستمد من
القرآن الكريم " أفال تتفكرون" وهي
دعوة ربانية للتفكر والتدبر يف شأن
الكون والحياة ،والقراءة ما هي إال
سفر إىل عوامل آخرى تساعد الفرد
عىل التفكر .

144.748
كتاب عربي

 127.668كتاب
إنجليزي

إصدارات جديدة لدار نرش جامعة
قطر
قالــت االســتاذة كــام املعاضيــد
رئيــس قســم اإلعــام يف جامعــة
قطــر حــول مشــاركة الجامعــة هــذا
العــام "إننــا بهــذه املشــاركات
عى إىل عكس
الدوريَّــة للجامعة نسـ َ
دعــم واهتــام الجامعــة بنــر
اإلصــدارات الجديــدة ملنتســبيها يف
مختلــف املجــاالت العلم َّيــة واألدب َّيــة
واالجتامع َّيــة والثقاف َّيــة ،فالســنواتُ
املاض َيــة شــه َدت زيــادة كبــرة يف
خــ ُر بهــا
هــذه اإلصــدارات التــي نف َ
والتــي تعكس زيــادة ِ
ِ
الحــراك العلمي
وال ِ
فكــري والثقــايف يف مؤسســتنا
الجامع َّيــة الرائــدة"

ً
 1691مجلدا
باللغات األخرى

ترسيخ القيم اإلنسانية هدفنا
تهدف اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان عرب مشاركتها هذا العام
لتعزيز ومتكني وحامية حقوق
اإلنسان وتوعية وتثقيف املجتمع
مببادئها .وتعترب اللجنة معرض
الكتاب فرصة لرتسيخ نهجها يف
حامية وتعزيز حقوق اإلنسان.
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ومضة
قلــم
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جهينة سلطان العيىس

تعــد الدكتــورة جهينــة العيىس مــن أوئــل األكادمييات
القطريــات يف تخصــص علــم االجتامع،كــا تعتــر أول

قطريــة تعــن يف جامعــة قطر.أســهمت العيــى
يف العديــد مــن الكتــب والبحــوث املتعلقــة باملجتمع

القطــري لتحصــل عــام  2006عــى جائــزة الدولــة

التشــجيعية يف مجــال العلــوم االجتامعيــة.

حصلت عىل دكتوراه فلسفة،علم اجتامع
من القاهرة عام 1968
عملت كأستاذ مساعد يف جامعة قطر عام 1978
نائبة رئيس لجنة شؤون املرأة
رئيسة لجنة البعثات بجامعة قطر
صدرت لها  8كتب عن الحياة االجتامعية القطرية

كتـــاب
و نبذة
األقنعة

يقــ َّدم لنــا الدكتــور أحمــد عبــد امللــك روايتــه هــذه
بجــرأة غــر معهــودة يف الروايــات الخليجيــة ووعــي
متَّســع األفــق ،وإدراك للتعقيــد الهائــل الــذي ميتــاز
بــه املجتمــع العــريب ،حيــث يُــرز لنــا املؤلــف صــورا ً
ملــا يكتنــف املجتمــع العــريب مــن تغــرات وإختــال
للموازيــن وتشــوه الهويــة وإغــراب الــذات بشــكل
جــذاب يبهــران القــارئ الــذي يغــوص يف أحــداث
تتّصــف بالتلقائيــة املبــارشة والدرجــة العاليــة مــن
التنظيــم والدقــة كنــا قــد تعودنــا عليهــا يف روايــات
ســابقة للمؤلــف نفســه.

املؤلف :الدكتور أحمد عبدامللك
التصنيف :أدب
لغة الكتاب :العربية
نارش الكتاب :مؤسسة الرحاب الحديثة
عدد الصفحات207 :
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لقطات
من املعرض
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دار لوسيل للنرش والتوزيع  ..حاضنة الفكر الحر
تأسست عام
2017

تهتم يف مجاالت
الفلسفة
النقد

عدد الكتب
126

الرتجمة
الرواية
وتهدف إىل التعريف
بالفكر واألدب القطري

أكتب قامئة الكتب التي تتطلع القتنائها مع تحديد دار النرش
جدول زيارات
م

التاريخ

اليوم

الساعة
من

إىل

1

 12يناير 2020

األحد

 9صباحاً

 9مسا ًء

2

 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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