الثالثاء  14يناير 2020

الرياضة والثقافة من أساسيات صناعة الوعي اإلنساين

أقيمــت مســاء أمــس نــدوة بعنــوان " الرياضــة والتقــارب الثقايف"بحضــور عــدد مــن
املســؤولني يف وزارة الثقافــة والرياضــة وســعادة الســيد كارلــوس هرينانــدز ســفري
جمهوريــة األرجنتــن يف الدوحة.تحــدث خاللهــا املحارضيــن حــول أهميــة القــراءة يف إثــراء
املشــهد الريــايض خاصــة فيــا يتعلــق بالتقــارب بــن شــعوب العــامل.
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دار نرش جامعة قطر تناقش
كتاب "اإلمياء واإلشارة"
وتطرق إىل التواصل اللفظي
يف الثقافة القطرية

عرض الدوحة يخصص جناح
لألعامل الفائزة يف مسابقة
"الدوحة عاصمة الشباب
اإلسالمي"
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الدكتور أحمد عبدامللك
يحارض عن تجربته ومشواره
يف الكتابة الروائية
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أفال تتفكرون..مسابقة ثقافية تطلق للمرة األوىل يف معرض
الدوحة الدويل للكتاب
أطلقــت اللجنــة الثقافيــة ملعــرض الدوحــة للكتــاب ألول مــرة املســابقة الثقافيــة "أفــا تتفكــرون"
وهــو الشــعار املســتمد مــن عنــوان معــرض هــذا العــام وذلــك للمــدارس االبتدائيــة والنموذجيــة
الحكوميــة للبنــن والبنــات
حول المسابقة
وأهدافها

تهدف المسابقة إلى
زرع القيم الثقافية
عند الطلبة

الكتاب خري صديق للصحفي

إعداد جيل يعي
أهمية القراءة
منذ الصغر

الفئة المستهدفة هي طلبة
( المرحلة االبتدائية  -الصف
الخامس والسادس)

الرياضة والثقافة وجهان لعملة
واحدة

قالت مذيعة الجزيرة سلمى الجمل

قــال مقدم قنوات "يب إن ســبورت" إن

حولأهميةالكتابلإلعالميإنالكتاب

الصلــة بني الرياضــة والثقافــة وطيدة،

جزء ال يتجزأ من عمل اإلعالمي فهو

معتربا ًأن الثقافة والرياضة ال ينفصالن

دائمالقراءةواإلطالعليفهممايجري

بــل ميثــان وجهــن لعملــة واحــدة،

حوله سواء يف ميدان السياسة أو

وقــال إن الثقافــة هــي رياضــة للعقــل

االقتصاد والرياضة والفن،فالكتاب

أيضاً،كــا ميكــن للرياضــة أن تكــون خري

يرثي حصيلته املعرفية والوجدانية

ســفري من أجــل إيصال ثقافتنــا للعامل.

ويجعله متسلح عند إدارة الحوار.

يحصل المركز
األول على مكافأة
قدرها  19ألف ريال

التاريخ يعرض يف معرض الدوحة
الدويل للكتاب
مكتبة تاريخية مبا تحويه من كنوز
الصحافةالعامليةوالعربيةواملحلية،
احتفظ بذلك التاريخ األستاذ عبدالعزيز
أبو هشام ليجعل منها قبلة للزائرين
ملعرض الدوحة للكتاب ،ومن أمثال
تلك الكنوز أول عدد من مجلة الصقر
القطرية و نسخة تاريخية ألول عدد
لجريدة األهرام املرصية ومجلة
العريب الكويتية ،هذا باإلضافة إىل
مجلةالفجر،كاميحتفظصاحباملكتبة
بكتب الشعر وتاريخ قطر القديم.
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ومضة
قلــم
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حجر أحمد حجر

هــو مزيــج بــن الطــب والفــن والعمــل اإلداري،عكــس
ذلــك عــى ثقافتــه وكتاباته.عــرف الدكتــور حجــر
بالشــاعر والطبيــب حيــث نــال شــهادة البكالوريــوس
يف علــم الحيــوان يف جامعــة كولــورادو ســنة ،1969
ثــم الدكتــوراة يف الطــب يف نفــس الجامعــة ســنة
 .1973كــا تخصــص يف األمــراض الباطنيــة ،ثــم يف
أمــراض القلــب يف جامعــة أوروجــواي األمريكيــة.

ولد عام 1943

دكتوراه يف الطب من أمريكا عام 1973
وزير الصحة العامة من عام 1999-2005
رئيس الجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي
حصل عىل جائزة الدولة التقديرية يف الطب عام
2009

كتـــاب
و نبذة
علم اإلجتامع

كتــاب علــم اإلجتــاع ملؤلفــه الدكتــور جاســم ســلطان
يســلط الضــوء مــن خاللــه عــى علــوم اساســية
ســاهمت يف تقــدم الــدول ومنهــا علــم اإلجتــاع
والــذي يعــد مــن أهــم العلــوم التــي ســاهمت يف
تطــور العصــور الحديثــة.
يقــول الدكتــور جاســم ســلطان حــول كتابــه "إن قيمــة
أي علــم مدخــي ال تكمــن يف حجمــه ولكــن يف
ّ
تنظيمــه للعقــل ابتــدا ًء ،وعلــم االجتامع كــا رأى بعض
مؤسســيه هــو «علــم العلــوم»؛ ألنــه شــمل الظاهــرة
االجتامعيــة الكليــة التــي تف ّرعــت منهــا كل ظواهــر
التســاكن البــري".

املؤلف :الدكتورجاسم سلطان
التصنيف :علم إجتامع
لغة الكتاب :العربية
نارش الكتاب :دار لوسيل
عدد الصفحات172 :
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لقطات
من املعرض
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دار الثقافة القطرية..
 6عقود من نرش املعرفة
أبرز كتابها:

تأسست عام
1963

الشيخ محمد الغزايل
الدكتور محمد دراز

عدد
الكتب303:

الدكتور عيل السالوس

بعض الكتب تتوفر يف أكرث من دار فقارن األسعار
جدول زيارات
م

التاريخ

اليوم

الساعة
من

إىل

1

 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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