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أبعاد 
الکلمة 

أعزاءنا القراء:

أنهینــا معکم عاًما؛ ونعیــش بوجودکم عاًما جدیًدا 
في ضیافة إثراء. 

وبینما نقرأ األیام ونلتفت قلیًال للوراء، نرى 2019م 
عاًمــا مملــوًءا بالشــغف، واإلنجاز، وصناعــة الحدث 
الثقافــي، والفنــي، في کل تفاصیله. تســلقنا فیه 
من جدیــد أســوار الثقافة، ومددنــا لإلبداع جســوًرا، 
وجعلنــا مــن املرکــز قبلة ملحبــي الفــن العاملي 
وثقافات الشــعوب، مــن خالل العــروض والفعالیات 
وفــي  املرکــز،  اســتضافها  التــي  واألمســیات 
املقابل، کان املرکــز منصة لصعود األعمال الفنیة 
السعودیة علی امتداد خارطة الوطن، وبوابة أطلت 
تلــك األعمــال، لتقــدم حضــوًرا الفًتــا فــي  منهــا 

املحافل العاملیة.  

وبینمــا نزیل تقویــم العام املاضــي ونعلق مکانه 
تقویم العــام الجدید بتطّلعاته واســتمراریة العمل 
وللّثقافــة  بقیــة،  للحدیــث  یــزال  ال  فیــه،  الــدؤوب 

واملعرفة موعٌد متجدد.



تحتفظ ذاکرة األماکن فـــي (إثراء) بخطی 
مـــن مـــروا بهـــا، بین باحـــث عـــن املعرفة 
وشـــغوف باإلبـــداع، احتفـــت بهم أقســـام 

املرکز ومرافقه علی مدار العام.

ففـــي 2019؛ اســـتقبل (إثـــراء) أکثـــر مـــن  
650,000 زائر وزائرة، وبذلك تجاوز عدد زوار 
املرکز ملیون زائر منذ افتتاحه، کما عکس 
ذلك تزایـــًدا الفًتا في عـــدد زوار هذا العام 
مقارنة بالعام املاضي، وتنوع زوار املرکز 
ما بین املواطنین السعودیین، واملقیمین 
بأرض اململکة، والسّیاح األجانب من شتی 

بقاع األرض.

تعـــرف مرتـــادو املرکـــز علـــی أنشـــطته 
زیاراتهم بین  املختلفة، وکانـــت ســـاعات 
متعة املعرفة، وتـــذوق الفنون املختلفة، 
بیـــن املحلیة األصیلـــة من األعمـــال التي 
الســـعودیة،  املوهوبة  العقـــول  أبدعتهـــا 
واألخـــرى العاملیة املتجـــددة التي نقلت 
الفنیـــة  ومالمحهـــا  الشـــعوب  ثقافـــات 

واإلبداعیة لتکون في متناول الجمهور.
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وقد اســـُتقبل هذا اإلقبال من الزوار بجهود 
دؤوبة من املتطوعین الذین کان لهم دور 
کبیر في تنظیم البرامج وتقدیم الخدمات 
والتوجیه الالزم لجمهور املرکز، فقد تقدم 
إلثراء هذا العام 1,622 متطوًعا ومتطوعة، 
قّدموا جهـــوًدا بارزة، وأضافوا ملســـة من 
الجمـــال والوفـــاء لوطنهـــم. وبذلـــوا من 
أوقاتهـــم 91,395 مـــن الســـاعات العامرة 

بإسعاد اآلخرین.

وعلـــی صعیٍد آخـــر، أقام املرکز عـــدًدا من 
املحاضـــرات والنـــدوات وورش العمل هذا 
العـــام واســـتضاف خاللها أکثر مـــن 2,600 
ضیـــف ومتحـــدث، مـــن مختلـــف مناطـــق 
اململکة العربیة السعودیة، ومن کثیر من 
دول العالـــم املختلفة. کمـــا تلقی (إثراء) 
163 زیـــارة متنوعـــة، بیـــن زیـــارات الوفود 

الرسمیة، والزیارات ذات الطابع الخاص.

الکثیر من املدارس والقائمین  واستفادت 
علـــی أمـــر التعلیم ممـــا تقدمه أقســـام 
املرکـــز ومبادراته، من فعالیـــات وبرامج، 
وقضـــی الطـــالب والطالبات مـــن مختلف 
املراحـــل التعلیمیة أوقاتهـــم في مرافق 
املرکز لیتعّرفوا (إثـــراء) علًما وفًنا. فخالل 
العـــام احتفـــی املرکز بــــ 773  زیـــارة من 
من  املدارس املختلفة، شـــارك فیها أکثر 
41,000 طالـــب وطالبة، وهـــو ما یجعل من 
هذه الزیارات املدرسیة بذوًرا من املعارف 
والفنون في مدارك األجیـــال القادمة، بما 

یضمن استمراریة املعرفة وتجدد الفنون.
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ونحن في املنتصف بین عاٍم حافٍل بالنجاح، 
وعام واعٍد باإلنجازات، جرى الحوار التالي مع 
األستاذ عبداهللا الراشـــد مدیر البرامج في 
إثراء، تناول فیه إثراء بین عامین من العمل، 

واستشرف لنا القادم القریب.

سألنا
         فأجاب

أ. عبداهللا الراشد

بالنجاحـــات  مکللـــة   2019 ســـنة  کانـــت 
والتمیز، علی ســـبیل املثال هناك برنامج 
دعم األفالم الســـعودیة والـــذي حصد أکثر 
من 6 جوائـــز محلیة و إقلیمیـــة و عاملیة، 
وهذا أکبر عدد جوائـــز یحققها مصدر إنتاج 
للمحتوى فـــي اململکة، فمنـــذ انطالقة 
برامج إثراء أنتج املرکـــز أکثر من 20 فیلم 
"تنوین"  اســـتطاع  قصیر ورئیســـي، کمـــا 
موســـمنا اإلبداعـــي الذي ُیعنـــی باإلبداع 
والعلم بشـــکل خاص، تجاوز الـ100 ألف زائر 
في شهر واحد، کما قّدم املسرح 14 عرًضا 
متنوًعا من 10 دول من حول العالم، عکست 
حضارة  هذه الدول وثقافتها، فتنّوعت في 
، وفنّي، ودرامّي،  سیاقاتها بین: موسیقٍيّ
وثقافّي، وبشکل عام قدم املرکز أکثر من 
وثقافًیـــا،  معرفًیـــا  نوعّیـــا:  محتـــًوى   150
تفاوتت مجاالتـــه وأنواعه، منهـــا األفالم، 
وهنـــاك القطع الفنیة التي هـــي اآلن جزء 

من متحف إثراء.
 

فضـــًال عـــن ذلـــك؛ شـــهد املرکـــز لحظات 
مضیئـــة جدیرة باإلشـــادة، فباإلضافة إلی 
الجوائز التي حصدتهـــا أفالم  إثراء، والنجاح 
الباهر في "تنوین"، اســـتقبلنا في املرکز 
الزائر رقم ملیـــون، لیکون املرکز بذلك قد 
تشـــرف بملیون زائر وباحث عـــن املعرفة 
منذ افتتاحـــه، وأعتقد أن هـــذا یمثل إنجاًزا 
جدیـــًدا للمرکز، أما املعـــارض فتم افتتاح 
معرضـــي "مرائینـــا " و"أن تکون ســـعودیًا" 
بالنظـــر إلـــی  کونهـــا معـــارض محلیة تم 
إعدادها وتصنیعها من داخل املرکز،  و هي 
تحاکـــي املســـتوى العاملي، واســـتضاف 
املرکـــزـ  في مبادرة ســـابقة مـــن نوعهاـ  
معـــارض لفنانین عاملّیین، مثـــل لیوناردو 
دافنشـــي، وإدوارد مونك. بیـــد أن احتضان 
مؤتمـــر الفکـــر العربـــي ألول مـــرة فـــي 
اململکة العربیة الســـعودیة کان مســـك 

الختام لعام 2019.

عن قسم البرامج

· جزٌء من کّل، یتکامل مع منظومة إثراء   
   لتقدیم تجربة غنیة للزائر.

· یعمل علی دارسة احتیاجات املجتمع 
  الثقافیة واإلبداعیة.

· یوائم بین رسالة مرکز إثراء واملتطلبات 
  املحلیة.

· یقدم برامج ذات محتوى عاملي  لإلسهام 
  في تنمیة الثقافة واإلبداع في اململکة.

مدیر البرامج في مرکز امللك عبدالعزیز
الثقافي العاملي "إثراء"

منذ افتتاحـــه؛ قّدم املرکز خالل ســـنتین 
عمًال مستمًرا في خدمة املحتوى وإثراء 
املجتمع باملعرفـــة والثقافة؛ هل هناك 

امتیاٌز ما لعام 2019 ؟



نعمل علی عدد مـــن االتجاهات في برامج 
2020، إذ أطلقنا برنامج إثراء املحتوى في 
األیـــام  برنامـــج  ونســـتهل  ینایـــر،  شـــهر 
الثقافیـــة فـــي شـــهر فبرایـــر مـــن خالل 
الفیتنامیة، ومن جهة  الثقافة  اســـتضافة 
التعلیمیة  القمـــة  یعقـــد املرکـــز  أخـــرى 
للمعلمیـــن واملشـــرفین التربوییـــن في 
أبریـــل القـــادم، أما في قســـم الســـینما 
فینطلـــق برنامـــٌج کبیـــر لدعـــم األفـــالم 
وتطویر املهارات في صناعتها، وسنقدم 
فـــي املســـرح برامج مســـرحیة مخصصة 
وتطویـــر  املتوســـطة  املرحلـــة  لطـــالب 
املعلمین باملنطقة الشـــرقیة بالشراکة 
للتعلیـــم باملنطقة  العامـــة  اإلدارة  مـــع 
الشرقیة، وســـتکون علی مدار العام، کما 
ســـتکون العائلـــة والطفل علـــی موعد مع 
الصیفـــي والشـــتوي، مـــع  إثـــراء  مخّیـــم 
اســـتمرار ورش العمـــل واملحاضرات التي 
مـــن  نخبـــة  املرکـــز  فیهـــا  یســـتضیف 
املتحدثین العاملیین في شتی املجاالت.

زواره  املرکز  بها  یعد  التي  البرامج  ما 
في 2020؟

أهم فعالیات

2020

أیام إثراء الثقافیةفبرایر

مهرجان أفالم السعودیة أبریل

مارس بایکون

ینایر برنامج إثراء املحتوى

مایو مجلس إثراء الثقافي

مخیم إثراء الصیفيیونیو

یولیو مخیم أقرأ

برنامج العودة إلی املدارس أغسطس

سبتمبر الیوم الوطني السعودي
الحفل الختامي ملسابقة أقرأ

موسم تنوینأکتوبر

مخیم إثراء الشتويدیسمبر

نوفمبر معرض القاعة الکبرى 

تقوم أقســـام إثـــراء بمبـــادرات متنوعة 
بتنـــوع هذه األقســـام وهویـــة کل منها؟ 
کیف ترى تفاعل املجتمع مع هذا التنوع؟

املنتجات املعرفیة واإلبداعیة التي یقوم 
بها کل قســـم مـــن أقســـام إثراء تتســـم 
العاملـــي  والطـــرح  بالتمیـــز واملواکبـــة 
املوجه للزوار في مجتمعنا املحلي، ومن 
الرائع أن هـــذه التخصصیة التـــي تقوم بها 
أقسام املرکز سواء: املسرح، أو السینما، 
أو املتحف، أو املکتبة، أو غیرها، قد نجحت 
من خالل برامجهـــا وفعالیاتها في صناعة 
مجتمعات خاصة مـــن املتلقین، یجمعهم 
شـــغف واحد واهتمامات مشترکة، ویخلق 
حوارات خاصـــة فیما بینهم تثري کل مجال 
علـــی حـــدة، أصبحنا نالحـــظ –مثـــًال- رواد 
القراءة وأصدقـــاء الکتب یصنعون مجتمًعا 
معرفًیا خاًصا في مکتبة إثراء، واملهتمین 
باألفـــالم واإلنتاج الســـینمائي تجمعهم 
برامج قسم السینما، و الفنانین والفنانات 
واملولعیـــن بعالـــم اللون والضـــوء یجدون 
فرًصـــا لإلثـــراء الفنـــي والتشـــکیلي في 

متاحف إثراء ومعارضها وهکذا.

تطلعات إثراء

2020
. محطة توقف یومیة أو أسبوعیة للزوار من 
داخـــل اململکـــة، ورافد ثقافـــي وإبداعي 

متجدد.

· وجهة رئیسیة ملحبي الفنون والثقافات 
حـــول العالم، ونقطـــة اســـتقطاب عاملیة 

للسیاحة الثقافیة.

· حاضنــة لألندیــة املختصــة في السینمـا 
و املســـرح واملوســـیقی والفکر والفنون، 
بیـــن  الحـــوار  إلقامـــة املنتدیـــات وخلـــق 

املواهب املحلیة والخبرات العاملیة.

· منصـــة تدریب وتنمیة تـــزّود املهتمین 
باملعرفـــة واألدوات واملهـــارات لیقدموا 

إبداعاتهم بمواصفات عاملیة.

  إطـــالق مبـــادرات جدیدة ســـتصبح ضمن 
الروزنامة السنویة للمرکز.



کن أحــد الــ 10 الفائزیـن
بالحصول علی عضویة إثراء لألفراد

شارکنا بصورة جمالیة ملرکز إثراء من تصویرك 
علی حساب املرکز في تویتر

@ithra



انعکاس

منذ املحطات التاریخیة األولی للمجتمعات 
اإلنسانیة، شعر اإلنسان بالحاجة إلی التعامل 
مـــع الحیاة بشـــکل أکثـــر إیجابیة، مـــن مجرد 
االکتفاء بمشـــاهدتها وهـــي تمضي. کان 
التطـــور االجتماعـــي دافًعا لإلنســـان لیخلق 
وسیلة یســـتطیع من خاللها تجســـیم ذاته، 
ووضعها موضـــع التأمل، وصـــوًال إلی النفاذ 

إلی أعماق مأساته.

إن املسرح فن نخبوي، یتوجه في ظاهره إلی 
النخبـــة املثقفـــة فـــي کل مجتمـــع، ولکنه 
یخاطب في باطنـــه نوازع النفس البشـــریة 

علی اختالف طبقاتها وانتماءاتها.

فاإلنسان هو اإلنســـان في کل زمان ومکان، 
بحاجـــة دائمة إلی مـــرآة یرى نفســـه فیها، 
ویستکشـــف مناطق لطاملـــا کانت محرمة 

علیه في ال وعیه. 
 

مرآة من خشب املسرح الذکي، 
دهشة الفن 

والتقنیة

لزمن طویل جًدا کانت خشبة املسرح تختزل 
أصالة الحکایات وعبق التاریخ، فتبوح بکل ما 
ـــّي وثقافي جاد.  في املســـرح من إرث فِنّ
هذا اإلرث - ککل األشـــیاء- قـــد صار یواکب 
قوانیـــن تطـــور الحیـــاة، وأخـــذت التقنیات 
الحدیثة تصَعد علی خشبة املسرح وتشکل 
لنا شیًئا فشیًئا واقًعا فنًیا جدیًدا هو مزجی 
مـــن روح الفنـــون بمـــا تحویه مـــن األصالة، 
واملؤثـــرات الحدیثة بمـــا فیها من تقنیات 

وإمکانیات.

 بوینس آیرس مدینة راقصة بامتیاز. هذا ما 
یدور فـــي خلد کل من یزور تلك البالد التي 
تنتظرنـــا وراء البحـــار مبســـوطة الذراعین 
کان  وقّلمـــا  محیاهـــا.  علـــی  واللهفـــة 
للموســـیقی شأن وشـــعبیة کما هو األمر 
في األرجنتین، فأینما تجولَت في شوارعها 
ســـتجد حتًما من یحتضـــن قیثارته ویداعب 
أوتارها بعشق وجنون، والناس من حوله بین 

متمایل وراقص.

کیف رقص الحزن
في األرجنتین؟

اقرأ املزید

اقرأ املزید

حمل تطبیق إثراء

اقرأ املزید

التانغو .. من شوارع املهمشین إلی
مسارح العالم 



أسرار
املکان

تبدأ زیـــارة "إثـــراء" باملرور عبـــر البـــالزا؛ واملرور 
بالبالزا یعني ضرورًة أن یســـترعي بصرك أحد أکثر 
التفاصیـــل املعماریة إثـــارة لالنتباه: جـــدار البالزا 

املرصوف بالتربة املدکوکة.

رغم أن جدار البالزا ســـیقدم لك نفسه بطابع ریفي 
خالص وبســـیط، إال أنه لن یبدو نشاًزا مع التصمیم 
العـــام للبـــالزا ذي النفـــس الحدیث املتقـــدم، بل 
ینســـجم الجدار أمام العین في حمیمیة مع باقي 
معطیات املحیـــط، إذ یقف بکل شـــموخه وطوله 
الفارع الذي یتراوح ارتفاعه بین 9 و 11 متًرا وشـــکله 
الریفـــي األنیق، للتعبیر عّمـــا وراء خیار هذا الصنف 
املعماري؛ فلئن کان العالم بدأ في الفترة األخیرة 
البحث عن مـــواد منخفضة التکلفة من جهة، وتنحو 
فـــي اتجاه القرب من الطبیعـــة األم  من جهة أخرى، 
فـــإن مبنـــی إثـــراء الفخـــم أراد أن یعبـــر عـــن  هذا 
املعنی، ویزرع في وســـطه فاصلـــة تجمع ذینك 
الخیاریـــن، وترویهما بتاریخ العمـــارة وتراث البناء، 

لتضفي علی الجدار أّبهة ورونًقا خاصین.

جدار البالزا املصنوع من التربة التي استخرجت في 
األســـاس من أعمـــال الحفـــر التي شـــهدها موقع 
املرکز فـــي مراحله اإلنشـــائیة األولـــی، هو جدار 
یرسم تمثیًال بصریًا للقاء یجمع التاریخ باملستقبل، 
ویعبر عـــن انســـجام الصناعة التقلیدیـــة والتقنیة، 

ویقدم رسالة عن االستدامة وصداقة البیئة، 

في قلـــب مبنی "إثراء" املوغـــل في املواکبة 
والعصرنة، رســـالة قویة مفادها: نحن نبني علی 
التاریخ والتراث تفاصیل حاضرنا لنصنع مستقبلنا.

هذه دعوة لك عزیـــزي القارئ، للوقوف ملًیا أمام 
جـــدار التربة املدکوکـــة، وتأمله علـــی ضوء ما 

قرأته هنا.

جدار التربة املدکوکة



التقطت هذه الصورة للملك عبدالعزیز ـ طیب 
اهللا ثـــراه ـ عابًرا بســـیارته في زیـــارة ألرامکو،  
لالطالع علـــی الثروة البترولیـــة، وتفقد حقول 
النفط فـــي اململکة العربیة الســـعودیة، کان 
ذلك في عام 1947م؛ واحتفظت أرامکو بصورة 
تذکاریة مـــن هذه الزیـــارة التاریخیة العظیمة، 
وظلت الصـــورة محفوظة بعنایة لکونها نقطة 
مضیئـــة في تاریـــخ اململکة، وتاریـــخ أرامکو، 

ومسیرة الذهب األسود.

بعد سبعة عقود استنفر الفنان سلطان بن فهد 
رؤیتـــه وطاقته اإلبداعیة، مـــن أجل تحویل هذه 
الصورة األرشـــیفیة إلی لوحة تشـــکیلیة، تمزج 
بیـــن الواقعیـــة والتجرید، وتفتـــح النوافذ علی 

فرجة بصریة ممتعة ال حدود لها.

لوحـــة حاضرة في معرض "مرائینـــا" الذي یقام 
في صالـــة عرض "فنـــون" بمتحف إثـــراء حتی 
شـــهر أبریل 2020؛ في دعوة مفتوحة للراغبین 
في اســـتنطاق الجمال، والتعرض لنفحات الفن 

السعودي الرفیع.

جاللة املؤسس.. مّر من هنا 

من
املعرض



اســـتفد ألقصـــی حـــد ممکن مـــن العروض 
والخصومـــات الحصریة عبر باقات العضویة 
للعائالت والطالب واألفراد، وانطلق ألبعد 
مدى مبحرًا في عوالـــم املعرفة والفنون 
والثقافة إلی جانب املفاجآت والفعالیات 

غیر املتوقعة.

سجل في
عضویة إثراء


