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فریق إثراء

أبعاد 
الکلمة 

أعزاءنا القراء،

ثقافته  وتعزیز  اإلنسان  في  االستثمار  یعد 
ندأب  سامًیا  وطموًحا  رئیسًیا  هدًفا  ومعرفته 
العاملي  الثقافي  عبدالعزیز  امللك  مرکز  في 
تحقیقه،  أجل  من  األصعدة  مختلف  علی  (إثراء) 
التي  اإلمکانیات  کافة  ذلك  ألجل  مسّخرین 
نستطیع من خاللها تحویل العلم واملعرفة إلی 
من  املجتمع  سلوك  یعکسها  حضاریة  ثقافة 

حولنا.

نسعی في إثراء إلی أن تشّکل هذه النشرة رافًدا 
ثریًا من روافد املرکز املتعددة، وحلقة وصل مع 
یعید  إثراًء  زوارنا  إلی  تضیف  ومساحًة  جمهوره، 

صیاغة الیوم ویرسم مالمح املستقبل.

یشرفنا  فإّنه  ألجلکم،  تأّسس  املرکز  هذا  وألّن 
علی  والتعرف  لزیارته  ندعوکم  أن  "إثراء"  في 
لنا،  دائمین  شرکاء  لتکونوا  ومرافقه،  مبادراته 
ومساهمین معنا في تأسیس عالقة مجتمعیة 

ترقی بنا وببالدنا في سّلم العلم واملعرفة.



الستکشاف  سنوٌيّ  موسٌم  هو  "تنوین"، 
واألدب،  والعلوم  الفنون  في  اإلبداع 
یتناول موضوًعا مختلًفا کل سنة لیسلط 
عن  والبحث  وتأثیراته  أصله  علی  الضوء 
الفرص املمکنة فیه وخلق أفکار ال تتقید 
تنتهي  ال  حواراٍت  وإنشاء  باملألوف 
بانتهاء املوسم. هو حدٌث ضخٌم یسعی 
املواهب  ربط  خالل  من  األفراد  لتمکین 

العاملیة،  بالخبرات  السعودیة 
لإللهام  مفتوحة  دعوة  ویقدم 

اإلبداعي"تنوین" والتغییر بطرق جدیدة. إثراء  موسم  وتناول 
بوصفه  "اللعب"  مفهوم   ،2019 لعام 
التفکیر  علـی  قدرتنا  من  تزید  قوًة 
الشعور  وتغرس  خالق  بشکل  والعمل 
وإنما  فقط  لألطفال  لیس  باإلبداع، 
محدود.  غیر  وبشکل  کذلك  للبالغین 
یؤهلنا اللعب نفسًیا أال نجد حرًجا في 
القدرة  یمنحنا  الشعور  هذا  الفشل، 
حریة،  بکل  املجهول  استکشاف  علی 
یسهل  االستکشاف  هذا  خالل  ومن 
الوصول إلی األفکار اإلبداعیة والتعرف 

علیها.

العام  "تنوین" في هذا  تعرف زوار 
علی تأثیر اللعب کمکون رئیسي 
واإلنتاج  اإلبداعي  التفکیر  في 
عشرات  خالل  من  وذلك  املبتکر، 
واألنشطة  التفاعلیــة  البرامــج 
مرة  ألول  تقام  التي  املدهشة 
إلی  باإلضافة  اململکة،  في 
واللقاءات  العمل  الحوارات وورش 
واملعارض  التفاعلیة   والعروض 

واملهرجانات.
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للزیارة  وفریدة  جذابة  وجهة  (إثراء)  العاملّي  الثقافي  عبدالعزیز  امللك  مرکز  یعدُّ 
واالستکشاف، لیس فقط علی مستوى اململکة العربیة السعودیة بل علی مستوى العالم، 
فقد صنفته مجلة تایم األمریکیة کأحد أهم 100مکان یستحق الزیارة حول العالم لعام 2018م.

نستعرض فیما یلي خمسة أسباب لهذا التمیز:

خمسة أسباب
تدفعك لزیارة إثراء

أخاذة، فهو یمثل مجموعة من  یعتبر تحفة جمالیة  الذي  إثراء بتصمیمه  یتفرد مبنی 
متصلة  فوالذیة  أنابیب  من  الخارج  من  املبنی  واجهة  تتکّون  کما  املرصوصة،  الحجارة 
ُبني املرکز  بکیفیة هندسیة متقنة وکأّنها ملتفة حول هیکل املبنی، کما  ببعضها 
في املکان الذي اکُتِشف فیه النفط ألول مرة، فضًال عن التصمیم الداخلي للمرکز الذي 
یعبر عن مرور الزمن، ففي األدوار السفلیة من املرکز نجد املتاحف واألرشیف واألقسام 
التي تعبر عن املاضي، ثم األدوار األرضیة التي تضم مرافق تعبر عن الحاضر، وصوًال إلی 

األدوار األعلی التي تضم مرافق بحثیة ومختبراتیة ترمز للمستقبل.

مبنی إثراء أعجوبة معماریة: 1

خالل  من  ویقوم  والشغف،  الفضول  وإشباع  واإلبداع  املوهبة  تعزیز  علی  املرکز  یعمل 
کبیًرا  اهتماًما  املرکز  یولي  کما  خیاالتهم،  وتحفیز  زواره  بإلهام  املتنوعة  برامجه 
بتطویر املواهب املحلّیة من خالل إتاحة مساحات للتواصل بین تلك املواهب وأصحاب 
ومبادراته  عمله  وورش  محاضراته  في  املرکز  یستضیفهم  الذین  العاملیة  الخبرات 

املستمرة.

حاضنة لتنمیة املواهب: 2

یزخر املرکز بالعدید من املرافق واألقسام املسخرة في خدمة الفن السعودي والعربي، 
ففي متحف إثراء علی سبیل املثال معارض مخّصصة للفن املعاصر، والتراث السعودي 
العربیة. فضًال عن املعارض املؤقتة  الجزیرة  والفن اإلسالمي، والتاریخ الطبیعي لشبه 

واملجموعة الفنیة الدائمة.

راٍع للفن السعودي والعربي: 3

ویستضیف  واالبتکار،  والفنون  باإلبداع  لالحتفاء  عاملیة  تظاهرة  تنوین  مبادرة  تعتبر 
مرکز إثراء فیه قادة اإلبداع وخبراء املوهبة حول العالم. باإلضافة لعروض شیقة وبرامج 
تفاعلي  طابع  وذات  متنوعة  وفعالیات  ومحاضرات  عمل  ورش  تتخللها  مسبوقة  غیر 

وملهم ملختلف الفئات العمریة.

موسم تنوین: 4

یتفرد مرکز إثراء بإقامته ملناسبات خاصة لتعزیز املشهد الفني والثقافي، مما جعل 
معرض  إقامة  املرکز  فشهد  املختلفة،  الفنون  وتشجیع  التنّوع  خلق  في  رائًدا  املرکز 
العروض  من  والعدید  شمه،  نصیر  العود  عازف  واستضافة  الفالسفة™،  وحجر  بوتر  هاري 

الرائعة األخرى.

فعالیات استثنائیة: 5

اقرأ املزید

https://tanween.ithra.com/ar/news/5-reasons-visit-ithra/


1000000
زائر

ملیون 
زائر

أخرى. هکذا کانت  زائر، ومبادرة بعد  زائًرا بعد 
رحلة إثراء مع زوارها وبرامجها منذ فتح مرکز 
أبوابه  العاملي  الثقافي  عبدالعزیز  امللك 
وأشرع نوافذه لإلبداع واإللهام، وها هو یحتفل 
داخل  من  زائر  ملیون  نحو  باستقباله  الیوم 
الفعالیات  في  شارکوا  وخارجها،  اململکة 
واإلقلیمیة  املحلیة  والتجارب  واألنشطة 
والعاملیة التي ینظمها املرکز الذي یسعی 
الحاضرة  وأجیاله  الوطن  إثراء  إلی  باستمرار 
املعرفة  تنمیة  خالل  من  واملستقبلیة 
والتفکیر  اإلبداع  وتحفیز  والعلمیة،  الثقافیة 
بین  الحضاري  التواصل  جسور  وبناء  االبتکاري، 

الثقافات والشعوب.

املعرفة،  عن  باحث  ملیون  یعني  زائر  ملیون 
الفضول  إشباع  من  الساعات  مالیین  عاشوا 
اإلبداع  وصقل  املهارات  وتطویر  املعرفي 
التفکیر  طرق  في  املبتکر  التغیر  وتحقیق 
القدرات  علی  واالعتماد  اإللهام  علی  القائم 
اإلنسانیة وتطویرها، متطلعین ملالیین الزوار 

مستقبًال کوجهة ثقافیة وسیاحیة عاملیة.

%83
نسبة الزوار
 السعودیین

%50
متوسط معدل
 األعمار30 سنة

1000
ورشة تدریبیة

10 آالف
مشارك



 %83 السعودیین  الزوار  نسبة  بلغت  األرقام؛  وبلغة 
غیر  الزوار  نسبة  بلغت  فیما  الزوار،  مجمل  من 
السعودیین 17%، وتصدرت الفئة العمریة التي تقل 
بواقع  الزوار  مجمل  من  األکبر  النسبة  سنة   30 عن 
50%، استمتعوا بأکثر من ألف ورشة تدریبیة استفاد 
36 عرًضا  10 آالف مشارك، کما قدم املرکز   منها 
العروض  تنوعت  زائر،  ألف   50 تجاوز  بحضور  مسرحًیا 
و  الروسیة  مارینسکي  أورکسترا  عرض  بین  فیها 
1300 أورکسترا فینا والسکاال اإلیطالیة، إلی جانب 
الدائمة  للمعارض  باإلضافة  سینمائي  عرض 
عاملیة  معارض  استضافة  علی  عالوة  واملتغیرة، 
إدفارد  ومعرض  دافینشي  لیوناردو  معرض  مثل 

مونك بحضور تجاوز 20 ألف زائر. 

الشغوفة  الواثبة  للعقول  املستمر  التدفق  هذا 
باإلبداع کان في انتظاره أکثر من 3000 متطوع من 
الشباب والفتیات السعودیات سجلوا نحو ربع ملیون 
وتلقوا  والبرامج،  لتنظیم املبادرات  ساعة تطوعیة 
نحو 40 ألف ساعة تدریبیة من خالل ورش عمل تعزز 

بناء الشخصیة ومهارات الحیاة.

36
عرًضا مسرحًیا 

50  ألف
زائر

3000
متطوع 

40  ألف
ساعة تدریبیة

1300
عرض سینمائي

20  ألف
زائر

اقرأ املزید

https://tanween.ithra.com/ar/news/6831/


عروض 
السینما

ملعرفة مواعید العروض

کوکونت: 
التنین الصغیر

أکتوبر  2019 م

أیام العرض
45141519282930

مغامرات أبطال إثراء

أکتوبر  2019 م

أیام العرض
510121921242628

ألفاغو

أکتوبر  2019 م

أیام العرض
34

2829

5812161718

ما مصیر سومیاتي؟

أکتوبر  2019 م

أیام العرض
12

2829

3

30

4

31

5141519

القصة الحقیقیة
لکنز امللك توت

نوفمبر  2019 م

أیام العرض
1211121314

252627282930

1516

املستثمر

نوفمبر  2019 م

أیام العرض
278111213

162122252628

14

29

15

حکایة الفأر

نوفمبر  2019 م

أیام العرض
21112131415

2627282930

1625

کیکوریکي: أسطورة 
التنین الذهبي

أکتوبر  2019 م

أیام العرض
789

192829

1011121415

سعدیة سابت
سلطان

أکتوبر  2019 م

أیام العرض
45

1928

7

29

89121415

مغامرات أبطال إثراء

نوفمبر 2019 م

أیام العرض
14

2529

8

30

911161823

املحاربون أم األساطیر
 أبطال الریاضات 

الشتویة الحقیقیون

أکتوبر  2019 م

أیام العرض
123457

101112141519

89

خمسون ألف صورة

نوفمبر  2019 م

أیام العرض
145678

151819

282930

202122

914

2327

أبولو ١١: 
قصة ال توصف

نوفمبر  2019 م

أیام العرض
145678

1920212223

918

إعادة االکتشاف

نوفمبر  2019 م

أیام العرض
456789

20212223

1819

https://www.ithra.com/ar/eventshub/events/201903/sff/sff2019-daily-film-screening-2/_local/schedule-as-page


تختلف التجارب في الظالم عنها في النور. 
ففي الظالم، تضطر أن تلقي بنفسك في 
تتحسسها  أن  تفهمها،  لکي  األشیاء 
لونها،  لتتخیل  وتتذوقها  أبعادها،  لتدرك 
لها  وتصغي  بطبیعتها،  لتحیط  وتشّمها 
أعیننا  نغلق  تراها،  أن  یمکن  ال  حیث  من 
إلی  أیدینا  ونمد  أفضل،  بشکل  لنرى  أحیانًا 
األشیاء لنضمها إلی صفوفنا. هکذا یصبح 

الظالم صدیقًا عوضًا عن عدو.

ما یمّکنه الظالم 
ویعجز عنه

الضوء

ینسجمون  عندما  إال  البشر  بنو  یلعب  "ال 
وال  إنساني،  کلمة  معنی  مع  تمامًا 

یکونون بشرًا بالکامل إال عندما یلعبون."

الفیلسوف  نقض  الرائعة،  املقولة  بهذه 
 - شیلر(1759  فریدریك  األملاني  واملؤرخ 
کانت  التي  السلبیة  التصورات   (1805
سائدة في عصره عن اللعب بصفته نشاطًا 

عبثیًا وترفًا ال فائدة منه
اقرأ املزید

اقرأ املزید

الحکمة الخفیة
وراء متعة اللعب

مساحة  بوصفها  الهوامش  إلی  ُینظر 
أساسي،  مضمون  لخدمة  ُمسخرة  ثانویة 
ومن أجل ذلك ال یحدث أن یخطف الهامش 
الضوء من "املتن" الذي یلعب دور الصدارة 
واألهمیة بطبیعة الحال، رغم أن الهوامش 
جهة،  من  بالدقة  مرتبطة  تزال  وال  کانت 
أن  إما  فهي  أخرى،  جهة  من  واملوثوقیة 
فال  مباشر،  بشکل  للقارئ  ُموجهة  تکون 
انطباعاته  لترك  الخاص  مجاله  له  تدع 
وأفکاره، وإما أن تکون ُمثریة وغنیة لتفتح 
أبوابًا جانبیة للتفکیر بغض النظر عن فکرة 

النص األصلي. 

واملؤلفات  الکتب  هوامش  عن  وبعیًدا 
لفکرة  منصف  غیر  اختزاًال  تبدو  التي 
الزاویة  هذه  من  إلیه  نظرنا  لو  الهامش 
الفن  في  کثیرة  مظاهر  نجد  املحدودة، 
والحیاة  والثقافة  والعلوم  والریاضة 
واملتن  الهامش  شکل  تأخذ  االجتماعیة 
والجمهور،  النجم  کفکرة  بعید،  حد  إلی 
من  املوسیقیة  والفرقة  واملایسترو 
خلفه، وقائد الفریق والفریق من ورائه، وغیر 
تتقمص  التي  األدوار  هذه  من  ذلك 
واملرکز  اُملهَمل  الهامش  شخصیة 

اُملحتفی به.

باملهم  واملرکز  الهامش  توصیف  أن  إال 
واألهم لیست فکرة متماسکة کما تبدو.

لنأخذ صناعة السینما علـی سبیل املثال؛ 
العناوین  تملکها  الناس  ذاکرة  أن  رغم 
والشخصیات  األبطال  وأسماء  الرئیسیة 
کل  وراء  أن  إال  السینمائیة،  األعمال  في 
عمل عظیم منطقة ظٍلّ تحفل بالکثیر من 
فرق  فهناك  واملستمر،  الشاق  العمل 
ومخرجین  مصورین  من  کاملة  عمل 
ومهندسي  إضاءة  وفنیي  ورسامین 
والتخصصات  املهن  من  والعدید  صوت، 
والبرامج  لنا هذه املسلسالت  تخرج  التي 

واألفالم وکذلك األغنیات. 

اقرأ املزید

في مدیح
الهامش

لحظات الُتنسی

انعکاس

https://tanween.ithra.com/ar/news/tanween-2019-oasis-childrens-wild-imagination/
https://tanween.ithra.com/ar/news/tanween-2019-creative-playground-all/
https://www.ithra.com/ar/tanween-blog/in-praise-of-the-margins
https://www.youtube.com/watch?v=F9SIW9Oqwuw&t=4s


أسرار
املکان

یصعد  وهو  املتحرك  السلم  علـی  تقف  بینما 
بك إلی الدور الثالث من مکتبة إثراء، ویعبر بك 
األعلـی،  اتجاه  في  مائل  مسار  في  طوابقها 
وهي  صعودك  أثناء  املکتبة  أدوار  ستشاهد 
تلقي علیك التحیة في مشهد بانورامي ساحر، 
وسترى في هذه اللحظات کیف یقف من حولك 
نحوك  تنظر  جمیًعا  وکأنها  مضیًئا  عموًدا   51
في  إبحاٍر  إلی  طریقك  في  وأنت  لك  وتلّوح 
محیطات املعرفة والثقافة، وما إن تمر لحظات 
وأسرار  املعرفة  أسرار  بین  تقارب  وأنت  تالیة 
السلم  نهایة  في  یستقبلك  وأعماقها،  البحار 
العتیق:  الُثلث  بخط  علیه  ُنقش  عمود  املتحرك 
(قل لو کان البحر مداًدا لکلمات ربي لنفد البحر)، 
وهکذا تعلم أن ال شيء متروك للصدفة، وأنك 
مقصود  احتفالي  موکب  في  بالفعل  کنت 
بشکل  مصممة  فاألعمدة  بك،  لالحتفاء 
ورسائل  دالالت  لتحمل  فائقة  وبعنایة  مدروس 
نقوش  عمود  کل  وعلـی  اإللهام،  غایة  في 
العربي  األدبي  التراث  قدیم  من  شعریة  ألبیات 
الذي استقبلك هو  األول  العمود  وحدیثه، وحده 
أما  الکریمة،  اآلیة  علیه  ُنقشت  الذي  االستثناء 
بقیة األعمدة فهي تسجل تکریًما رمزیًا لروائع 
من  بأبیات  بدًءا  تاریخه،  عبر  العربي  األدب 
املعلقات املعروفة وصوًال إلی روائع من الشعر 

الحدیث.

وهکذا؛ في زیارتك القادمة للمکتبة سیکون 
أن  إال  لك،  مکشوًفا  ونقوشها  األعمدة  سر 
أن  تستطیع  ترى  یا  فهل  تنتهي،  ال  األسرار 
الشعراء  تخبرك من هم  لعلها  األعمدة  تحاور 
الذین أفردت املکتبة لکل  الثالثة  السعودیون 
لفتة  في  بأبیاته،  منقوًشا  عموًدا  منهم 
للشعر  إثراء  من  قدموه  ما  علـی  لهم  تقدیٍر 

العربي الحدیث؟

األعمدة املضیئة في املکتبة



املعرض

یهدف معرض الفن املعاصر «زمکان» إلی توضیح مفهوم التکامل بین الزمان 
کوسیلة  الفن  یستخدمون  فنانًا   11 استضافة  خالل  من  وذلك  واملکان، 
هو  وما  ماضینا،  حول  تتمحور  التي  األسئلة  من  مجموعة  الستکشاف 
املستقبل؟ وکیف أن الزمان واملکان یشّکالن منظورهم الخاص الذي ینتج 

عنه صور فریدة.  

ومن خالل هذا العمل: یوثق الفنان السعودي معاذ العوفي التحوالت الحضریة 
التي  والتغیرات  املنورة،  املدینة  في  والثقافیة  واإلنسانیة  واملعماریة 
القاحلة  وتضاریسها  املنسیة،  وقراها  حدودها  في  املدینة  علی  طرأت 

املحیطة بهذه املدینة النابضة. 


