السبت  18يناير 2020

تعيل قيم العلم واملعرفة

مدرسة القادسية تحصد املركز األول

أقيــم باألمــس ختــام مســابقة "أفالتتفكــرون" والتــي ت ُعقــد للمــرة األوىل برعايــة وزارة الثقافــة
والرياضة،وحصــل عــى املركــز األول مدرســة القادســية االبتدائية-بنني،أمــا املركــز الثــاين فــكان
مــن نصيــب مدرســة روضــة راشــد االبتدائيــة  -بنــات.
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معرض الدوحة يناقش "النص
التاريخي يف سوق األعامل
الدراميـــة" عـــى املـــرح
ا لرئييس
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الكاتبـــة والروائيـــة األمريكيـــة
تســـتعرض تجربتهـــا الصحفيـــة
واألدبية ضمـــن الندوات الثقافية
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مركز آمال لذوي االحتياجات
الخاصة يشارك بهدف نرش
التوعية حول أطفال التوحد
وذوي اإلعاقة
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تربــط الواليــات املتحــدة وقطــر عالقــات سياســية و اقتصاديــة وثقافيــة واســعة النطــاق لترتجــم
عــى أرض الواقــع مبشــاركة الســفارة األمريكيــة مبعــرض الدوحة الدويل للكتاب،وتشــارك الســفارة
منــذ أكــر مــن عقديــن وهــو مــا يــدل عــى اهتــام أمريــي باملعــرض إلبــراز الوجــه الثقــايف للعم
ســام للجمهــور الثقــايف عــر طــرح عــدد مــن الكتــب والدراســات البحثيــة األكادمييــة املشــركة بني
أمريــكا والوطــن العريب.

تاريخ ثقافي
يمتد ألكثر من
أربع عقود

بدأت العالقات بين
الدوحة وواشنطن
عام 1972

الجمهور هو املحرك الفاعل
للتظاهرة الثقافية
وصف اإلعالمي األسـتاذ سـعد الرميحي

رئيـس مجلـس إدارة املركـز القطـري

للصحافـة معـرض الدوحـة للكتـاب بأنـه
اكتسـب مصداقيـة دور النشر املحليـة
والعربيـة والعامليـة ،وهـو مـا يعكـس
املشـاركة الواسـعة لـدور النشر

خاصـة القطريـة التـي تـزداد عامـاً بعـد

عام،موكـدا ً إن تطـور املعـرض مرهـون

بتفاعـل الجمهـور مـع املعـروض.

تعد أمريكا أكبر
مستثمر أجنبي
في قطر

تشارك السفارة
األمريكية بـ 400
كتاب

نهضة ثقافية تشهدها الدوحة
عاماً بعد عام
قــال املعلــق الريــايض حفيــظ الدراجي

إن قطــر تفاجئ الجميــع دامئـاً بتطورها

الثقــايف مــن خــال التوســع يف إنشــاء
املتاحــف وإقامــة املعــارض والفعاليات
الثقافيــة التــي يتــم تنظيمهــا عــى

مــدار العام،وهــذه دعــوة للجمهــور
القطــري للتــزود مــن نهــل الكتــاب الذي

يعــد خــرجليــس يف زمــن انتــرت فيــه

املعلومــة غــر الكاملــة يف وســائل
التواصــل االجتامعــي

الدوحة تختار أمريكا
للعام الثقافي
المشترك 2021

أول مرشوع قطري للكتاب
املسموع
تشـــارك مؤسســـة "راوي الكتـــاب"
كــــأول مـــــــروع قطـــري للكتـــاب
املســـموع باللغــــــة العربية،تـــأيت
مشـــاركة املؤسســـة هذا العام مبا
يزيـــد عن  50إصدار مســـموع،وتعترب
مشـــاركة "راوي الكتـــاب" باملعرض
فرصـــة جيـــدة للتعريـــف باملرشوع
والـــذي يُعنـــــــــى بتحويـــل الكتـــب
املقـــروءة باللغــــــــة العربيـــة إىل
كتب مســـموعة لتقريـــب الكتاب إىل
رشيحة أكـــر من القـــ ّراء.
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ومضة
قلــم
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الدكتور يوسف محمد عبيدان
يعــد العبيــدان مــن الرجــال الذيــن دمجــوا العمــل
الســيايس واألكادميــي والثقــايف معــاً ،فهــو
الدبلومــايس وعضــو هيئــة التدريــس يف جامعــة
قطــر وعضــو مجلــس الشــورى .كــا لديــه مؤلفــات
يف العلــوم السياســية أثــرى بهــا املكتبــة القطريــة.
ولد عام 1947
حصل عىل دكتوراه الفسلفة يف العلوم السياسية من
القاهرة
عمل يف جامعة قطر كضو هيئة تدريس و عميد لكلية
اإلدارة واالقتصاد
ترأس نادي الجرسة الثقايف بني عامي 1966-1967
صدرت له  6مؤلفات يف العلوم السياسية

كتـــاب
و نبذة
النظام املعريف يف املجتمع القطري
يضــم كتــاب " النظــام املعــريف يف املجتمــع القطــري
كنــوزا ً مــن األفــكار واملفاهيــم والتفســرات التــي تجيــب عىل
الكثــر من التســاؤالت املتعلقة بالشــأن املعريف واإلنســاين
واالجتامعــي ،ويحتضــن الكتــاب أربعة فصول ،لــكل فصل عنوان
مســتقل فالفصــل األول يتحــدث عــن النظــام املعــريف يف
املجتمــع القطــري والفصــل الثــاين يســلط الضــوء عــى عــدد
مــن املقــاالت التــي نرشهــا الكاتــب يف صحيفــة الــرق ،أمــا
الفصــل الثالــث فيتحــدث فيــه الكاتــب عن ذاكــرة املــكان ومدى
ارتبــاط الفــرد بهــذه الذاكــرة ،بينــا يــأيت الفصــل الرابــع يف
عنــوان "يوميــات" وهــو عبــارة عــن مقــاالت اجتامعيــة يجيــب
مــن خاللهــا الكاتــب عــى العديــد مــن التســاؤالت.

املؤلف :الدكتور عبدالعزيز الخاطر
لغة الكتاب :العربية
التصنيف :علوم إجتامعية
نارش الكتاب :دار الرشق

4
لقطات
من املعرض
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دار الكتب القطرية..
عقود من التنوير والعلم والثقافة
أول دار
خليجية

تأسست عام
1962

أكرث  370ألف كتاب
باللغة األجنبية

أكرث من 263
ألف كتاب باللغة
العربية

 2018عدد
املخطوطات

ال تشرتي كتاباً ملجرد أن كاتبه أحد املشاهري..
اهتم باملحتوى املفيد قبل الكاتب املشهور
جدول زيارات
م

التاريخ

اليوم
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 18يناير 2020

السبت

برعاية:

الساعة
من

إىل

 9صباحاً

 9مسا ًء

الراعي املايس

ملتابعتنا

الراعي الفيض
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