الخميس  16يناير 2020

اليوم الخميس..الحفل الختامي لفعاليات الدوحة عاصمة الشباب اإلسالمي
تختتــم وزارة الثقافــة والرياضــة اليــوم الخميــس فعاليــات الدوحــة عاصمــة الشــباب اإلســامي
عــى املــرح الرئيــي يف متــام الســاعة  10صباحـاً ،وتهــدف فعاليــة الشــباب اإلســامي إىل
طــرح أهــم قضايــا القطــاع الشــبايب يف الــدول اإلســامية ،والــدور األســايس للشــباب يف
صناعــة مســتقبل أفضــل يقــوم عــى دعــم اســراتيجيات التنميــة املســتدامة لألجيــال املقبلــة.
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مدرسة القادسية للبنني
ومدرسة روضة راشد للبنات
يتأهالن إىل نهايئ مسابقة
أفالتتفكرون
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وزارة التجــارة والصناعــة تشــارك
بهــدف توعيــة الــزوار واملشــاركني
بأهميــة التوعيــة بالحقــوق امللكيــة
وحقــوق املؤلفــن
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جناح كتاتيب يعزز الهوية
القطرية لدى األطفال
ويتضمن منتجات تربوية
وتعليمية تعزز مفردات الرتاث
القطري
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قطر الخريية ..غرس مفهوم العمل اإلنساين عرب القراءة
مــن منطلــق إميانهــا باهميــة القــراءة يف املجتمــع تشــارك جمعيــة قطــر الخرييــة بجنــاح يف
معــرض الدوحــة للكتــاب بإصــدارات متعــددة متعلقــة بإيصــال مفاهيــم العمــل اإلنســاين،وبعض
الكتــب املخصصــة لألطفــال والتــي تهــدف إىل غــرس قيــم العمــل الخــري لــدى الجيــل الصاعــد.
تنشر قطر الخيرية
قيم التعليم
والثقافة ليستفيد
منها:

األصدارات القطرية ترثي املشهد
الثقايف

 53عدد
الدول

9,336
عدد المشاريع
التعليمية والثقافية

املعرض يعكس حالة من الوعي
املجتمعي

 6,5مليون مستفيد
حول العالم

املركز اإلعالمي يستقطب املواهب
الشابة

قـال االسـتاذ صالـح غريـب أن الناظر إىل

قـــال الدكتـــور عبدالرحمـــن الشـــامي

يشـــارك املركز الشـــبايب التابع لوزارة

تطورهـا يف السـنوات االخيرة وهـو ما

التظاهرة الثقافية الســـنوية واهتامم

إدارة املركز أن املشـــاركة تهدف إىل

يشـهد تطـورا ً مـن ناحيـة نوعيـة الكتـب

وعي لـــدى املجتمع بأهميـــة الكتاب

القطريـــة مـــن خـــال إبـــراز أعاملهم

التي ال تقرأ ال مســـتقبل لهـــا ،فيجب أن

حســـابات املركـــز واســـتقطاب أعـــداد

العـــريب للمعلم األول وهـــو الكتاب.

مبامرســـة مهنـــة اإلعالم.

دور النرش و اإلصدارات القطرية سيالحظ

يعكـس على املشـهد الثقـايف الذي
والكًتـاب على حد سـواء،وهو مـا يرثي
السـاحة املحليـة والعربية.

األســـتاذ املشارك بجامعة قطر إن هذه

الثقافـــة والرياضة بجنـــاح خاص،وقالت

الجمهـــور بهـــا مـــا هـــي إال حالة من

دعم املؤلفـــن والكتـــاب ودور النرش

ويف تكوين الفـــرد واملجتمع ،فاالمة

يف وســـائل التواصل اإلجتامعي وعرب

تكـــون هناك صحـــوة يفجميع الوطن

كبرية مـــن الشـــباب القطـــري الراغب

DOHABOOKFAIR.QA

ومضة
قلــم
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الدكتور حمد عبدالعزيز الكواري

هــو مثقــف ودبلومــايس ووزيــر ســابق ومستشــار
بالديــوان األمريي،عمــل الدكتــور حمــد ســنوات طويلة
يف الســلك الدبلومــايس ممثــاً دولــة قطــر يف 9
دول يف قــارات العــامل املختلفة،ليتــوج خرباتــه بعــد
ذلــك يف الشــأن املحــي إذ عمــل  13عامـاً يف العمــل
الــوزاري.
ولد عام 1948
حصل عىل دكتوراه العلوم السياسية من الواليات
املتحدة األمريكية
عمل يف السلك الدبلومايس ملدة  45عاماً

شغل من وزير اإلعالم والثقافة عام 1992-1997

شغل منصب وزير الثقافة والفنون 2008-2016

حصل عىل أربعة أوسمة دولية

صدر له كتاب ( جدل املعارك والتسويات" ،و"كتاب
املعرفة الناقصة" )

كتـــاب
و نبذة
سجن الذكريات

تعــد روايــة ســجن الذكريــات مــن الروايــات املثــرة ،
خطهــا الكاتــب بأســلوب جــاذب وشــيق يشــد القــارئ،
ويجعلــه يعيــش أحداثهــا بــكل وجدانــه ،حيــث يــروي
الكاتــب معانــاة فتــاة يتيمــة مــات أبوهــا فذاقــت
ألــوان العــذاب والشــقاء والبــؤس بعدهــا ،وكــم كان
القــدر قاســياً عليهــا ،حيــث الخيانــة ممــن تربطــه بهــا
روابــط الــدم والــروح مــن أخيهــا الوحيــد ،وســندها يف
الحيــاة ،فقــد انتُزِعــت الرحمــة مــن قلبــه ،واســتوىل
عــى مرياثهــا ،كــا أنــه خطــط لزواجهــا مــن رجــل
ثــري يكربهــا بســنوات كثــرة ،ثــم تســبب يف موتــه،
واالســتيالء عــى ثروتــه ،ومل يكتـ ِ
ـف بذلــك ،فقــد دبــر
لهــا مكيــدة وأدخلهــا الســجن ،لتقــي ســنوات مــن
عمرهــا ،ولهيــب مــرارة الظلــم يحــرق فؤادهــا.

املؤلف :حمد التميمي
لغة الكتاب :العربية

التصنيف :أدب
نارش الكتاب :دار لوسيل
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لقطات
من املعرض
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دار جامعة حمد بن خليفة
للنرش ..من املحلية إىل العاملية

تأسست عام
2008

 111كتاب
لألطفال والناشئني

أهم املجاالت:
أكادميي

أدب

أطفال

 4دول تنترش
فيها كتب الدار

 198إصدار
عام 2019

سياسة
تراث

تصفح كل كتاب قبل رشائه وتأكد من سالمته من
التمزق أو رداءة الطابعة
جدول زيارات
م

التاريخ

اليوم

الساعة
من

إىل

1

 16يناير 2020

الخميس

 9صباحاً

 10مسا ًء

2

 17يناير 2020

الجمعة

 3عرصا ً

 10مسا ًء

3

 18يناير 2020

السبت

 9صباحاً

 9مسا ًء

برعاية:

الراعي املايس

ملتابعتنا

الراعي الفيض
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