االربعاء  15يناير 2020

املوسيقى الفرنسية تدوي يف معرض الدوحة الدويل للكتاب

أحيــت األوركســرا الفرنســية عرضـاً موســيقياً عىل املــرح الرئيــي ،أبحرت بنا بكالســيكيات
الفــن يف القــرون الثامــن عــر والتاســع عــر والعرشون،وحــر جمهــور غفــر لإلســتمتاع
بالليلــة الفرنســية وكان عــى رأســهم الســفري الفرنــي الســيد فرانــك جــي ،والســفري
الســويرسي الســيد إدغــار دوريــغ.
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امللتقىالقطريللمؤلفنييناقش
كتاب "محاربون يف زمن التضحيات"
لسفري بنام السابق السيد أورست
ساندوفال"
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املــرح الرئيــي ملعــرض الدوحــة
للكتــاب يســتحرض املســرة الفنيــة
للموســيقار الراحــل عبدالعزيــز نــارص
الثالثاء يف متام الســاعة  8:15مســا ًء
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أطباء أدباء يف ندوة مبعرض
الدوحة الدويل للكتاب
يستعرضون خاللها عالقة
الطب باالعامل األدبية
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لعقــود طويلــة كان لبنــان قبلــة للكتــاب واملثقفــن يف الــرق األوســط وحتــى شــال إفريقيــا،
وفضــاء لنــر الكتــب السياســية والفكريــة بحريــة ،والتــي قــد تكــون ممنوعــة يف دول كثــرة،
تشــارك اليــوم لبنــان مبعــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب بأهــم مكتباتهــا لتــري الفضــاء العــريب
بشــكل عــام والقطــري بشــكل خــاص.
المكتبة الوطنية
في لبنان
تاريخ لإلنسانية

تأسست المكتبة
عام 1920

املرسح يغذي ثقافة الطفل
قـال الفنـان صلاح امللا مدير مركز شـؤون
املسرح إن فعاليـات املرسح تضيف قيمة
تعليميـة وتربويـة لألطفال،كام نحـاول من
خاللها زرع القيم لدى أبنائنا الصغار،وشدد
امللا على أن العمـل املرسحـي املوجـه
للطفـل ال يجـب أن يتـم تقدميـه مـن أجـل
الرتفيه بحيث مير كنشـاط عابر فحسـب ،بل
هو مـن صميم العمليـة الثقافية.

أغلقت أبوابها
بسبب الحرب
األهلية عام 1975

مليون دوالر
تكلفة مشروع
إعادةتأهيلها
من دولة قطر

املعرض غذاء لعقول أبنائنا
قال الفاضالن الدكتور عبدالرحمن الحرمي و
الداعيــة خالــد بو مــوزة يف ترصيح مشــرك
لنــرة معــرض الدوحــة للكتــاب إن معــرض
الكتــاب هــو غذاء لعقــول أبنائنــا الصغار قبل
الكبــار فهــم مســتقبل األمــة ،فاالهتــام
بالعقــل هــو أولويــة أي أمــة ،وكــا أن
لإلنســان ثالثة أوعية يجب أن يغذيها بشــكل
يومــي وهــو القلــب والعقــل والبطــن ،فأما
القلــب ففــي الذكــر والصــاة يحيــا ،والبطــن
بالغــذاء الجيــد ،والعقــل بالقــراءة والتفكــر
والتدبــر وهــو مــا يتيحــه معــرض الكتــاب.

تتسع لمليون
ونصف كتاب

تحتوي على خرائط
ووثائق يعود
تاريخها إلى 1918

وزارة األوقاف ومشاركة كبرية
مبعرض الكتاب
تتمثل مشاركة وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية يف إقامة جناح يضم مختلف
إدارات ومراكز الوزارة حيث شمل ركن لإلدارة
العامة لألوقاف تعرض فيه املشاريع
الوقفية  ،وركن إدارة الدعوة قسم اإلرشاد
وقسم الشبكة اإلسالمية وقسم القرآن
الكريم وعلومه،وركن ملركز الشيخ عبدالله
بن زيد الثقايف اإلسالمي.
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ومضة
قلــم
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الدكتور حسن عبدالله رشيد

مذيــع وقــاص وكاتــب وباحــث يف مجــال املــرح
،صاحــب بصمــة يف املجــال األدب واإلعــام والفــن
بدولــة قطــر ،كام يعــد أول صحفــي قطري يقــول "هنا
إذاعــة قطــر" عــام .1968ألــف حســن رشــيد العديــد مــن
الكتــب حــول املــرح واإلعــام كــا لــه إســهامات يف
القصــة القصــرة.

ولد عام 1949
حصل عىل دكتوراه يف فلسفة الفنون من القاهرة

ممثل لألدباء القطريني يف الهيئة األدبية لدول
مجلس التعاون
صدرت له  9كتب يف املجاالت املختلفة

كتـــاب
و نبذة
قطوف يف طريق املعرفة

هــو عبــارة عــن قطــوف مــن الثقافــة واملعرفــة،

قطفهــا الكاتــب مــن عصــارة رحلتــه مــع املطالعــة
والثقافــة ،وســر التاريــخ العــريب واإلنســاين،
واالحتــكاك بالعلــاء ومناقشــات املفكريــن والحــوار

مــع املثقفــن ،والوقــوف عــى محطــات مــن النجــاح

البــري والفقــه الحضــاري وطبيعــة اإلنســان التــي
تحركــه املثــل العليــا مــن قيــم إنســانية وأخالقيــة

وروحيــة ،خطهــا الكاتــب يف مجموعــة مــن املقــاالت
الهادفــة

املؤلف :الدكتور فيصل بن جاسم آل ثاين
لغة الكتاب :العربية
نارش الكتاب :دار لوسيل
عدد الصفحات140 :
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لقطات
من املعرض
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دار الوتد..الوليد الجديد
يف عامل النرش
أهم املجاالت:

تأسست عام:
2018

علم النفس
القانون

عدد الكتب الصادرة
يف 35 :2019

االقتصاد

اصطحب أرستك لتحبب إليهم القراءة وخذ أطفالك
لألماكن املخصصة لهم باملعرض
جدول زيارات
م

التاريخ

اليوم

الساعة
من

إىل

1

 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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