
الشرقية
ثقافة وطاقة

#موسمـ ـ الشرقية
١٤-٣٠ مارس / ٧-٢٣ رجب



معلومات البرامج الواردة في هذا الكتيب تتحدث باستمرار. 
يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمعلومات المحدّثة:

www.epevents.com

www.epevents.com



امسح الكود واعرف أكثر!

عن موسم الشرقية
ــن  ــم م ــرقية ٢٠١٩، أّول موس ــم الش ــر موس ُيعتب
أكبــر  اإلحــدى عشــر وهــو  المملكــة  مواســم 

حــدث تحتضنــه المنطقــة الشــرقية.
ــج  ــن )برنام ــم، ضم ــذا الموس ــة ه ــي انطالق وتأت
صاحــب  اعتمــده  الــذي   )٢٠٢٠ الحيــاة  جــودة 
ــن  ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو الملك الس
مجلــس  رئيــس  نائــب  العهــد  ولــي  عبدالعزيــز 
الــوزراء وزيــر الدفــاع )حفظــه اهلل(؛ وهــو أحــد 
ورؤيــة   ،٢٠٢٠ الوطنــي  التحــّول  برامــج  أهــم 
إلــى تطويــر قطــاع  المملكــة ٢٠٣٠، الهادفــة 
الســياحة والترفيــه فــي المملكــة، لدفع مســيرة 
الدخــل،  مصــادر  وتنويــع  الوطنــي،  االقتصــاد 
ألبنــاء  الوظيفيــة  الفــرص  مــن  المزيــد  وخلــق 
وبنــات الوطــن؛ وجعــل اقتصــاد المملكــة أكثــر 
حيويــة.  أكثــر  الســعودي  والمجتمــع  ازدهــارًا، 
وســتزخر المنطقــة ولمــدة ١٧ يومــًا بمجموعــة 
واألنشــطة  الشــّيقة  الفعاليــات  مــن  متنّوعــة 
الشــرقية  الترفيهيــة والثقافيــة خــالل موســم 
تلــك  وســتغطي  الشــرقية"،  موســم  "يــاّل 
الفعاليــات عــدة مواقــع فــي مــدن المنطقــة 
ــزّوار بفرصــة حضورهــا  ليحظــى أكبــر عــدد مــن ال
ــرة يمكنكــم  ــك الفت واالســتمتاع بهــا. وخــالل تل
الشــرقية"  موســم  فعاليــات  "جــدول  متابعــة 
لتتعرفــوا علــى أكثــر مــن ٨٠ حــدث وفعاليــة 
ترغبــون حضــوره؛ كمــا يمكنكــم  مــا  وتحديــد 
شــراء التذاكــر بطريقــة آمنــة، ســهلة وســريعة 

مــن خــالل موقعنــا اإللكترونــي:
www.epevents.com

ولمتابعـــة آخـــر مســـتجدات موســـم الشـــرقية 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  صفحاتنـــا  تابعـــوا 

 . عيـــة جتما ال ا



Royal Commission for Jubail and Yan
bu

شركاء النجاح



الشركاء االستراتيجيون



الشريك الماسي

الشريك البالتيني



الشريك المميز



أهالي وزّوار المنطقة الشرقية على موعد مع لحظات فريدة وموسم تسّوق استثنائي ينتظرهم 

في مهرجان التسّوق الذي تنظمه غرفة الشرقية وغرفة األحساء ضمن فعاليات موسم الشرقية.

وستقدم المئات من العالمات التجارية وبيوت الموضة واألزياء ومستلزمات العائلة والمجمعات 

والمراكز التجارية، ضمن المهرجان، عروضًا ممّيزة وتخفيضات استثنائية، كما يوّفر المهرجان 

للمتسّوقين فرصًا فريدة للفوز في السحوبات المنتظرة على باقة من الجوائز القّيمة.

تعرفوا على مهرجان التسوق
@sharqeya_shop



بصمة المتطّوعين:
تشارك في موسم الشرقية أعداٌد كبيرة من المتطّوعين من أبناء وبنات المملكة لمساندة فريق 

العمل، والمساهمة في إنجاحه. مهيأون الكتساب أساليب مبتكرة في التعامل مع مختلف 

التحّديات، ويتمّيزون بقدرتهم على تحّمل مسؤولية المهام والواجبات التي أسندت إليهم. 

بهذه المناسبة ومع انطالق موسم الشرقية نقّدم لكافة المتطّوعين خالص الشكر والتقدير على 

جهودهم المتمّيزة. ولهم منا كل الفخر واالعتزاز.

epeventsv.com



المطاعم المتواجدة في موسم الشرقية

مركز معارض الظهرانكورنيش الخبر )برج اجدان(

مركز الملك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي 

"إثراء"

منتجع شاطئ الغروب

كورنيش الخبر )برج اجدان(



امسح الكود واعرف أكثر!

فعاليات الدمام



سيرك إلواز
ُيعــد أحــد أهــم وأعــرق عــروض الســيرك العالميــة، ســيجذبك المزيــج الرائــع 
مــن فقــرات اإلبهــار البصــري واإلبــداع الفنــي، بــدأت عــروض الســيرك منــذ 
ــة  ــز عالمي ــى جوائ ــاز عل ــم، وح ــوب العال ــزال يج ــًا، وال ي ــن ٢٦ عام ــر م أكث

عــدة.

الموقع: منتزه اليف بارك الدمام
   9:45pm - 8:00pm  الوقت: أيام األسبوع

عرض يومي الجمعة والسبت:
 9:45pm - 8:00pm / 5:45pm - 4:00pm

التاريخ:   ١٤ - ٣٠ مارس ٢٠١٩             م / ٧ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات

األلعاب النارية
اســتمتع بمشــاهدة مجموعــة رائعــة مــن األلعــاب الناريــة وهــي تضــيء 
ســماء الدمــام، بألوانهــا الزاهيــة وأشــكالها الرائعة. تجربة ال مثيــل لها تمّيز

موسم الشرقية.

الموقع: كورنيش الدمام
           9:15pm - 9:00pm :الوقت

التاريخ:   ١5 - ١6 مارس ٢٠١٩             م / 8 - 9 رجب ١٤٤٠هـ      
٢١ - ٢٢ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ١٥ رجب ١٤٤٠هـ
٢٨ - 30 مارس ٢٠١٩م / ٢١ - ٢3 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات



عرض الدراجات النارية
"سعودي بايك شو"

ــج  ــة والخلي ــة بالمملك ــات الناري ــواة الدراج ــع ه ــتقطب جمي ــان يس مهرج
ــة. ــات الناري ــواع الدراج ــف أن بمختل

الموقع: منتزه اليف بارك الدمام
           11 : 00pm - 1:00pm :الوقت

التاريخ: ١٥ - ١٦ مارس ٢٠١٩ م / ٨ - ٩ رجب ١٤٤٠هـ

رياضيجميع الفئات

استعراض ريد ُبل الجّوي
عــرض جــّوي اســتعراضي شــّيق لطائــرات الريــد ٌبــل، بالقــرب مــن الشــاطئ، 

يســتعرض فيــه طياريــن ريــد ُبــل مهــارات التحليــق والمنــاورة الســريعة.

الموقع: كورنيش الدمام
الوقت: عروض يومي الجمعة والسبت 

           3 : 10pm - 2:50pm :25 : 2            / العرض الثانيpm - 2:00pm :العرض األول
           5 : 10pm - 4:50pm :10 : 4            / العرض الرابعpm - 3:50pm :العرض الثالث

التاريخ: ٢١ - ٢٣ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ١٦ رجب ١٤٤٠هـ 

رياضيجميع الفئات



طلعة ربيعية
فعاليــة عائليــة بطابــع ربيعــي تحييهــا فرقــة "فرانــك ســيناترا" ويجتمــع 
فيهــا أفضــل مقدمــي الخدمــات والمطاعــم، ويشــمل نشــاطات مختلفــة 

لجميــع الفئــات العمريــة.

الموقع: كورنيش الدمام - بالزا الشاطئ الشمالي
           11 : 00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ٢١ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات

مهرجان الساحل الشرقي
مهرجــان الســاحل الشــرقي أحــد أكبــر المهرجانــات، وهــو األّول مــن نوعــه 
فــي المملكــة مــن حيــث العــروض البحريــة التراثيــة، تســهم فعاليــات هــذا 
المهرجــان فــي تأكيــد التواصــل الحضــاري والثقافــي، وُتعــّرف بأهــم 

ــراث المنطقــة. ــل ت ــة التــي تمّث ــة الراقي ــة التراثي المجــاالت الثقافي

الموقع: الواجهة البحرية - منتزه الملك عبداهلل
           11:00pm - 4:00pm:الوقت

التاريخ: ٢٠ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ١٣ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



سباق الفورميال ١ للزوارق
عالميــة،  فــرق  بمشــاركة  يقــام  عالمــي  مائــي  رياضــي  ســباق  هــو 
يتــم الســباق بــزوارق ســريعة ويعيــش عّشــاق الســباق أجــواء التشــويق 
والحمــاس؛ يتخّلــل الســباق عــروض شــّيقة ومبهــرة. وهــي جولــة رســمية 

مــن جــدول ســباقات الفورمــوال ١ للــزوارق.

الموقع: كورنيش الدمام - بالزا الشاطئ الشمالي
 ٥:٠٠ pm - ١:٠٠ pm :الوقت

التاريخ: ٢٨ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٢١ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

رياضيجميع الفئات

عرض السيارات الكالسيكية

الموقع: كورنيش الدمام - الواجهة البحرية
 ١١:٠٠ pm - ٤:٠٠ pm :الوقت

التاريخ: 14 - ٣0 مارس ٢٠١٩م / 7 - ٢3 رجب ١٤٤٠هـ 

معارضجميع الفئات

فــي  الســعودية  األجــواء  فــي  يعيــش  الزائــر  بــأن  المعــرض  ســيوحي 
ــيارات  ــع الس ــالل قط ــن خ ــن م ــذا الزم ــاس ه ــعر بإحس ــام 1960م وسيش ع
المركونــة فــي زوايــا المعــرض تصاحبهــا عــروض موســيقية لفــرق عربيــة 

وأجنبيــة.



الحفالت الغنائية العالمية - بيتبول

الحفالت الغنائية العالمية - ديدماوس

أنتــم علــى موعــد لحضــور حفلــه  العالمــي بيتبــول،  الفنــان  لعشــاق 
الشــرقية. موســم  فعاليــات  ضمــن  الغنائــي 

حفلــه  لحضــور  موعــد  علــى  أنتــم  ديدمــاوس،  جــي  الــدي  لمحبــي 
الشــرقية. موســم  فعاليــات  ضمــن  الموســيقي 

الموقع: منتزه اليف بارك الدمام
          10 :00pm - 8:30pm  :الوقت

التاريخ:   ٢١ مارس ٢٠١٩             م / ١٤ رجب ١٤٤٠هـ      

الموقع: منتزه اليف بارك الدمام
           1 2: 00am - 10:30pm :الوقت

التاريخ:   ٢١ مارس ٢٠١٩             م / ١٤ رجب ١٤٤٠هـ      

أكبر من 13 سنة 

أكبر من 13 سنة 

ترفيهي

ترفيهي



الحفالت الغنائية العالمية - آكون
حفلــه  لحضــور  موعــد  علــى  أنتــم  آكــون،  العالمــي  الفنــان  لعشــاق 

الشــرقية. موســم  فعاليــات  ضمــن  الغنائــي 

الموقع: منتزه اليف بارك الدمام
          9 :30pm - 8:00pm  :الوقت

التاريخ:   ٢2 مارس ٢٠١٩             م / 15 رجب ١٤٤٠هـ      

ترفيهيأكبر من 13 سنة 

الحفالت الغنائية العالمية - فرنش مونتانا
لعشــاق فنــان الــراب العالمــي فرنــش مونتانــا، أنتــم علــى موعــد لحضــور 

حفلــه الغنائــي ضمــن فعاليــات موســم الشــرقية.

الموقع: منتزه اليف بارك الدمام
           1 1: 00pm - 9:30pm :الوقت

التاريخ:   ٢2 مارس ٢٠١٩             م / 15 رجب ١٤٤٠هـ      

ترفيهيأكبر من 13 سنة 



الحفالت الغنائية العالمية - عمرو دياب
حفلــه  لحضــور  موعــد  علــى  أنتــم  ديــاب،  عمــرو  الفنــان  لمحبــي 

الشــرقية. موســم  فعاليــات  ضمــن  الموســيقي 

الموقع: منتزه اليف بارك الدمام
           12 : 30am - 11:00pm :الوقت

التاريخ:   ٢2 مارس ٢٠١٩             م / 15 رجب ١٤٤٠هـ      

ترفيهيأكبر من 13 سنة 



امسح الكود واعرف أكثر!

فعاليات الخبر



عرض ثالثي األبعاد

معرض الدرونز

عــروض مدهشــة تــروي حكايــات مــن خــالل صــور متحركــة ثالثيــة األبعــاد 
تنعكــس علــى المبانــي. هــي تجربــة ممّيــزة مفعمــة باإلبــداع، ســيقام 
العــرض علــى معلــمٍ أو مبنــى طالمــا رأينــاه ثابتــًا وترافقــه أغانــي خاصــة 

بــكل مشــهد.

ــتخداماتها  ــدة واس ــة جدي ــرة تقني ــز" كظاه ــن "الدرون ــف ع ــرض يكش مع
واإلمكانيــات الضخمــة المســتقبلية، التــي يمكــن لـ"الدرونــز" القيــام بهــا 

ــا. فــي مجتمعن

موقع:  موقع: كورنيش الخبر بجانب برج المياه                              
           11 : 00pm - 9:00pm :الوقت

التاريخ:   ١٤ - ٣٠ مارس ٢٠١٩             م / ٧ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ                     

الموقع:  معرض الظهران الدولي            
           2:00pm            - 9:00am :الوقت

           10:00pm            - 4:00pm
التاريخ: ١٤ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

جميع الفئات

جميع الفئات

ترفيهي

معارض



األلعاب النارية
اســـتمتع بمشـــاهدة مجموعـــة رائعـــة مـــن األلعـــاب الناريـــة وهـــي تضـــيء 
ســـماء الخبـــر، بألوانهـــا الزاهيـــة وأشـــكالها الرائعـــة. تجربـــة ال مثيـــل لهـــا 

ـــرقية. ـــم الش ـــز موس تمّي

الموقع:  كورنيش الخبر بجانب برج المياه            
           9:15pm            - 9:00pm :الوقت

التاريخ: ١5 - ١6 مارس ٢٠١٩م / 8 - 9 رجب ١٤٤٠هـ 
٢١ - ٢٢ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ١٥ رجب ١٤٤٠هـ 
٢٨ - 30 مارس ٢٠١٩م / ٢١ - ٢3 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات

القرية الثقافية
تضــم القريــة ١٣جنــاح خــاص، يمثــل كل أحــد منهم مناطق المملكــة. وتتضمن فعاليات 
القريــة عــروض مختلفة لألزياء الشــعبية والملبوســات التي اشــتهرت بهــا كل منطقة، 
باإلضافــة لفعاليــات لألطفــال ومنطقــة لعــب خاصــة بهــم لضمــان راحــة الــزّوار. وأخيــًرا 
وليــس آِخًرا، ســيجد مرتــادوا القرية ورش عمل مختلفة ومتنوعة تلبي كافة رغباتهم.

الموقع:  كورنيش الخبر                              
           10 : 00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢٢ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١٥ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



جادة الترفيه
ــز بعــدد مــن العــروض المباشــرة والفنيــة،  مــن أجمــل الكرنفــاالت التــي تتمّي
واألركان التفاعليــة والشــعبية، تضــم عــددًا مــن عــروض المســرح التفاعلــي، 
الــذي يقــدم اســتعراضات أكروباتيــة وفنيــة مختلفــة، وعــددًا مــن العــروض 

البهلوانيــة، وعــروض الفــرق الشــعبية، باإلضافــة إلــى ألعــاب األطفــال.

الموقع:  كورنيش الخبر            
           11 : 00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - 30 مارس ٢٠١٩م / ٧ - 23 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات

الحفالت الموسيقية العربية
لعّشــاق الفنــان راشــد الماجــد والفنــان أصيــل أبــو بكــر، أنتــم علــى موعــد 

لحضــور حفلهمــا الغنائــي ضمــن فعاليــات موســم الشــرقية.

الموقع:  الصاالت الخضراء            
           11 : 00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ:   14 مارس ٢٠١٩             م / 7 رجب ١٤٤٠هـ      

ترفيهيأكبر من 10 سنوات 



جادة الترفيه - إسماعيل مبارك - عايض
أحـــد الحفـــالت الغنائيـــة المصاحبـــة لفعاليـــة جـــادة الترفيـــه 

فـــي كورنيـــش الخبـــر

الموقع:  كورنيش الخبر -الواجهة البحرية 
           12:15am            - 9:30pm :الوقت

التاريخ: ١9 مارس ٢٠١٩م /  12 رجب ١٤٤٠هـ 

ترفيهيأكبر من 10 سنوات 

الحفالت الموسيقية العربية
لعّشــاق الفنــان ماجــد المهنــدس والفنانــة نجــوى كــرم، أنتــم علــى 
الشــرقية. الغنائــي ضمــن فعاليــات موســم  موعــد لحضــور حفلهمــا 

الموقع:  الصاالت الخضراء            
           11 : 00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ:   28 مارس ٢٠١٩             م / 21 رجب ١٤٤٠هـ      

ترفيهيأكبر من 10 سنة 



جادة الترفيه - تجربة مايكل جاكسون

جادة الترفيه - لوست فريكونسيز

أحـــد الحفـــالت الغنائيـــة المصاحبـــة لفعاليـــة جـــادة الترفيـــه 
فـــي كورنيـــش الخبـــر

أحـــد الحفـــالت الغنائيـــة المصاحبـــة لفعاليـــة جـــادة الترفيـــه 
فـــي كورنيـــش الخبـــر

الموقع:  كورنيش الخبر -الواجهة البحرية 
           11:00pm            - 8:00pm :الوقت

التاريخ: 18 - 20 مارس ٢٠١٩م /  11 - 13 رجب ١٤٤٠هـ 

الموقع:  كورنيش الخبر -الواجهة البحرية 
           11:30pm            - 10:15pm :الوقت

التاريخ: ١٨ مارس ٢٠١٩م /  1١ رجب ١٤٤٠هـ 

أكبر من 10 سنوات 

أكبر من 10 سنوات 

ترفيهي

ترفيهي



جادة الترفيه - جارول - وعد

جادة الترفيه - إدوارد مايا

أحـــد الحفـــالت الغنائيـــة المصاحبـــة لفعاليـــة جـــادة الترفيـــه 
فـــي كورنيـــش الخبـــر

أحـــد الحفـــالت الغنائيـــة المصاحبـــة لفعاليـــة جـــادة الترفيـــه 
فـــي كورنيـــش الخبـــر

الموقع:  كورنيش الخبر -الواجهة البحرية 
           12:30am            - 9:30pm :الوقت

التاريخ: 22 مارس ٢٠١٩م /  15 رجب ١٤٤٠هـ 

الموقع:  كورنيش الخبر -الواجهة البحرية 
           11:00pm            - 9:30pm :الوقت

التاريخ: 21 مارس ٢٠١٩م /  14 رجب ١٤٤٠هـ 

أكبر من 10 سنوات 

أكبر من 10 سنوات 

ترفيهي

ترفيهي



جادة الترفيه - تامر حسني
أحـــد الحفـــالت الغنائيـــة المصاحبـــة لفعاليـــة جـــادة الترفيـــه 

فـــي كورنيـــش الخبـــر

الموقع:  كورنيش الخبر -الواجهة البحرية 
           11:30pm            - 9:30pm :الوقت

التاريخ: 23 مارس ٢٠١٩م /  16 رجب ١٤٤٠هـ 

ترفيهيأكبر من 10 سنوات 

موكا
معـــرض تفاعلـــي ذو طابـــع ترفيهـــي وتســـويقي، يســـتضيف صّنـــاع 
ـــن  ـــة عـــن فـــن صناعـــة وتحميـــص وتزيي ـــل كامل القهـــوة ويســـتعرض تفاصي
ـــر، باإلضافـــة لوجـــود فرقـــة خاصـــة  القهـــوة، بمشـــاركة وتفاعـــل الجماهي

لعـــزف الموســـيقى.  

الموقع: معرض الظهران الدولي
           11 : 00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ٢١ - ٢٣ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ١٦ رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات



األوبرا المصرية
المصريــة والــذي  األوبــرا  الموســيقى األصيلــة، عــرض  نقــدم لمحبــي 
ــن والموســيقين العــرب باإلضافــة لفرقــة  ــة مــن الفناني ــه نخب يشــارك في

الموســيقى العربيــة لتســتمتعوا بليالــي طربيــة ال ُتنســى.

الموقع:  معرض الظهران الدولي            
           12 : 00am - 8:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٢ - ٢٣ مارس ٢٠١٩م / ١٥ - ١٦ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من 10 سنوات 

زادك
هــي تجربــة فريــدة تقدمهــا األكادميــة الســعودية لفــن الطبــخ مــع 
الطاهــي العالمــي ماركــو، والشــيف الســعودي نــواف حيــث يتــم عــرض 

ــرقية. ــم الش ــا لموس ــي حصرًي ــي الح ــة الطه تجرب

الموقع:  معرض الظهران الدولي            
   7:30pm - 6:00pm  الوقت: أيام األسبوع

      7:30pm - 4:30pm :نهاية األسبوع
التاريخ: 14 - 30 مارس ٢٠١٩م / ٧ - 23 رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



سباق األلوان العالمي
عبــارة عــن ماراثــون يمتــد لمســافة ٥ كيلــو، يجــري فيهــا جميــع افــراد المجتمــع لالســتمتاع 
بحــّس المنافســة مــع عبورهــم عبــر خمس منصــات يتّم رمــي األلوان على المتســابقين، بما 
يكفــل لهــم المتعــة والتجربــة المختلفــة، علــى أن تكون األلــوان تمّثــل ألوان الهيئــة العامة 
للترفيــه، وفيــه نهايــة الســباق ســيكون هنــاك أماكــن لالســتمتاع واالســترخاء والترفيــه، مــع 

ربــط الفعاليــة بالصحــة وتعزيــز هــذه الفكرة لــدى كل الحضــور .

الموقع:  كورنيش الخبر            
           1٢ : 00pm - 5:00am. :الوقت

التاريخ: 23 مارس ٢٠١٩م / 16 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات

عروض كوميدية
يقــدم لكــم نجــوم الوطــن فــي فنــون الكوميديــا، عــروض فكاهيــة 
ــا  ــي يملؤه ــي ليال ــة ف ــراد العائل ــا أف ــتمتع به ــة، ليس ــة وتفاعلي ارتجالي

الضحــك.

الموقع:  معرض الظهران الدولي            
           11 : 00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٤ - ٢٦ مارس ٢٠١٩م / ١٧ - ١٩ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



البحث عن الكنز
ندعوكـــم للمشـــاركة فـــي رحلـــة البحـــث عـــن الكنـــز. مغامـــرة فـــي 
عمـــق المنطقـــة وعلـــى ضفـــاف شـــواطئها, ألغـــاز و نشـــاطات اليجـــاد 

ـــز. الكن

الموقع:  مدينة الخبر 
           12:00am            - 4:00pm :الوقت

التاريخ: 19 مارس ٢٠١٩م /  12 رجب ١٤٤٠هـ 
            26 مارس ٢٠١٩م /  19 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات

مهرجان بوليوود الغنائي
يضـــم المهرجـــان فعاليـــات آســـيوية تســـتهدف الجميـــع، يقـــّدم المهرجـــان 
أنشـــطة ترفيهيـــة وفعاليـــات ثقافيـــة بمشـــاركة وحضـــور أشـــهر الفّنانيـــن.

الموقع:  كورنيش الخبر            
           11 : 00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ:   ٢٨ - ٣٠ مارس ٢٠١٩             م / ٢١ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ      

ترفيهيجميع الفئات



رحلة جودة
ــات  ــرات و تحديـ ــنعيش مغامـ ــا. سـ ــال جـــودة وأعالهـ ــان جبـ فـــي وديـ

ــك.  ــاف قدراتـ ــك الكتشـ ــع فريقـ ــتعد مـ ــية. اسـ حماسـ

الموقع:  مدينة الخبر 
           12:30am            - 9:30am :الوقت

التاريخ: 15 مارس ٢٠١٩م /  8 رجب ١٤٤٠هـ 
            22 مارس ٢٠١٩م /  15 رجب ١٤٤٠هـ
            29 مارس ٢٠١٩م /  22 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات



امسح الكود واعرف أكثر!

فعاليات األحساء



الموقع: مدينة األمير عبداهلل بن جلوي الرياضية
 11:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: 15 مارس ٢٠١٩م /  8 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيأكبر من 10 سنوات 

الحفالت الموسيقية العربية
لعّشــاق فنــان العــرب محمــد عبــده، أنتــم علــى موعــد لحضــور حفلــه 

الغنائــي ضمــن فعاليــات موســم الشــرقية

الموقع: منتزه جبل الشعبة
 11:00pm - 5:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - ١٦ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ٩ رجب ١٤٤٠هـ

رياضيجميع الفئات

FISE  بطولة نزال األبطال
هــي جولــة عالميــة تقــام فــي بلــدان متعــّددة بشــكل دوري، تجمــع أفضــل المؤدييــن 
الرياضييــن المحترفيــن عالميــًا فــي بطــوالت: BMX, Skateboarding, Roller, ركــوب 

الدراجــات علــى الجبــال والتزلــج فــي المــاء.
ســتقام فعاليــة نــزال األبطــال فــي األحســاء، بحضــور أفضــل وأشــهر ١٢ مؤديــًا رياضيــًا. 

ســيقدمون سلســلة مــن العــروض الشــّيقة فــي ٦ ألعــاب رياضيــة مختلفــة، منهــا: 
 BMX Freestyle Park, BMX Flatland, Roller Freestyle Park, Skateboard Street,

.Parkour and Wakeboarding
 



الموقع: مدينة األمير عبداهلل بن جلوي الرياضية
 11:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٩ مارس ٢٠١٩م / ٢٢ رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيأكبر من 10 سنوات 

الحفالت الموسيقية العربية
لعّشــاق الفنــان رابــح صقــر وفــؤاد عبــد الواحــد، أنتــم علــى موعــد لحضــور 

حفلهمــا الغنائــي ضمــن فعاليــات موســم الشــرقية

األلعاب النارية
اســتمتع بمشــاهدة مجموعــة رائعــة مــن األلعــاب الناريــة وهــي تضــيء 
ســماء األحســاء، بألوانها الزاهية وأشــكالها الرائعة. تجربة ال مثيل لها تمّيز

موسم الشرقية.

الموقع: منتزه جبل الشعبه
التاريخ: ١5 - 16 مارس ٢٠١٩م / 8 - 9 رجب ١٤٤٠هـ                    

الموقع: منتزه الملك عبداهلل البيئي
التاريخ: ٢١ - ٢٢ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ١٥ رجب ١٤٤٠هـ

٢٨ - 30 مارس ٢٠١٩م / ٢١ - ٢3 رجب ١٤٤٠هـ
 9:15pm - 9:00pm :الوقت

ترفيهيجميع الفئات



الموقع:  منتزه جبل الشعبة            
 11:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ:   ١٤ - ١٦ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ٩ رجب ١٤٤٠هـ
الموقع:  قلعة الفريج التراثية

                                 11:00pm - 4:00pm :الوقت
٢١ - ٢٣ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ١٦ رجب ١٤٤٠هـ
٢٨ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٢١ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات

ستيلت ووكر "المشي على الركائز"
بأشــكال فنيــة مختلفــة، تقــّدم فرقــة "ســتيلت ووكــر" للجماهيــر عروضــًا 
رائعــة. حيــث يتمّيــز أفــراد الفرقــة بطــول قامتهــم الســتخدامهم األعمــدة 
والركائــز فــي عروضهــم. ويتجّولــون بيــن الجماهير ليســتمتعوا بمشــاهدة 

عروضهــم المســّلية.

ليالي ثقافية
بفخامــة وثــراء قصــر إبراهيــم األثــري فــي األحســاء، وخــالل 6 ليــاٍل ثقافيــة، 
تقــدم الهيئــة العامــة للثقافــة وســط أجــواء تراثيــة أحســائية؛ العديــد مــن 
الثقافــة  الثقافيــة المنوعــة مــن خــالل قطاعــات  األنشــطة والفعاليــات 
الخمســة: المســرح واألدب والموســيقى والفيلــم والمحتــوى والفنــون 

ــل. ــداع وورش العم ــات اإلب ــي ومنص ــرض فن ــى مع ــة إل ــة. باإلضاف البصري

الموقع:  منتزه الملك عبداهلل البيئي                                           
 11:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: 25 - 30 مارس ٢٠١٩م / 18 - 23 رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



منتدى إثراء
هــو منتــدى يقــدم جرعــة كاملــة مــن اإللهــام مــن خــالل متحدثيــن شــباب 
يعرضــون تجاربهــم وقصصهــم الشــخصية الملهمــة التــي ُتثــري العقــول، 

وتعــزز مبــادئ اإلبــداع والمثابــرة والنجــاح بيــن الشــباب فــي المملكــة.

الموقع: قصر إبراهيم 
 10:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: ١٦ مارس ٢٠١٩م / ٩ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من ١4 سنة

الموقع:  قلعة الفريج التراثي            
 11:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ١٥ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / 8 - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات

األحساء المبدعة
مهرجــان يهــدف للمحافظــة علــى اإلرث التاريخــي والتراثــي لألحســاء، 
حيــث يشــمل الكثيــر مــن ألــوان الفنــون الشــعبية والفلكلوريــة المتنوعــة 
ــخ األحســاء العريــق. ــراث وتاري ــة التــي تحاكــي ت ــن الحــرف اليدوي ودكاكي

ليالي ثقافية



السينما الخارجية
تجربــة ســينمائية متميــزة تأتيكــم فــي ســاحة قصــر إبراهيــم وفــي 
الهــواء الطلــق وذلــك باســتخدام أحــدث تقنيــات العــروض الســينمائية، 
حيــث ســيتم عــرض أفــالم ســينمائية ســعودية حاصلــة علــى جوائــز دوليــة 

ــة. ــام الفعالي ــة أي طيل

الموقع:  منتزه الملك عبداهلل البيئي                               
 11:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٥ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ١٨ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات

الموقع:  فندق إنتركونتيننتال األحساء                               
 5:30pm - 8:00am :الوقت

التاريخ: ٢٤ - ٢٧ مارس ٢٠١٩م / ١٧ - ٢٠ رجب ١٤٤٠هـ

مؤتمر

المؤتمر العالمي الخامس لعلوم طب 
القلب المتقدمة )ملك األعضاء ٢٠١٩(

ُيعقــد المؤتمــر للمــرة الخامســة بحضــور ومشــاركة نخبــة مــن ٔاطبــاء القلــب والعلمــاء 
مــن حــول العالــم. وســيتم مــن خاللــه اســتعراض آخــر مــا توصــل إليــه العلــم الحديــث وتــم 
نشــره فــي المنصــات العلميــة والعالميــة المتعلقة بطــب القلــب وعالجه. ويقــام على 

هامــش المؤتمــر عــدد مــن المحاضــرات وورش العمــل.



بطولة األحساء لألحياءالسينما الخارجية
ســتتم البطولــة مــن خــالل تنظيــم دوري لكــرة القــدم خــاص بأحيــاء مدينــة 
ــق  ــة ١٢٨ فري ــي البطول ــارك ف ــا. يش ــة له ــز قّيم ــص جوائ ــاء وتخصي األحس
مــن فــرق حــواري األحســاء وهــي بطولــة ذات شــعبية وجماهيريــة كبيــرة.

الموقع:  ملعب جامعة الملك فيصل
 11:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: 21 - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / 14 - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

رياضيجميع الفئات

ليالي الشعر
ــوح  ــرح مفت ــى مس ــيقى عل ــعر والموس ــة الش ــعر تجرب ــي الشـ ــج ليال برنام
فــي الهــواء الطلــق، يضــم كوكبــة مــن شـــعراء المملكــة والخليــج لالحتفــاء 
بالشــعر الشــعبي فــي أمســيات شــعرية فــي قصــر إبراهيــم التاريخــي الــذي 

يضــم أكثــر مــن 1000 مقعــد.

الموقع:  قصر ابراهيم            
 10:30pm - 8:30pm :الوقت

التاريخ: 18 - 2٠ مارس ٢٠١٩م / ١1 - 1٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



تجربة المنصات النفطية
تجربــة تفاعليــة فريــدة مــن نوعهــا، تتيــح للمشــارك فرصــة تجربــة العمــل 
علــى منصــات الحفــر التــي تتــم فــي أعمــال اســتخراج النفــط باســتخدام 

تقنيــة الواقــع االفتراضــي.

الموقع: العثيم مول
 10:00pm - 9:00am :الوقت

التاريخ: ٢٥ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ١٨ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات

الموقع: العثيم مول
 10:00pm - 9:00am :الوقت

التاريخ: ٢٥ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م /  ١٨ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من 8 سنوات 

تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط
ــات  ــتعرض عملي ــي تس ــات الت ــدث التقني ــى أح ــد عل ــدة تعتم ــة فري تجرب

ــط. ــاج النف ــب وإنت التنقي



إثراء الب
معــارض تفاعليــة متنقلــة تعليميــة وابتكاريــة تعتمــد علــى اإلبــداع فــي 
مجــاالت العلــوم، الهندســة، الرياضيــات، التقنيــة الحديثــة، تحتضــن جميــع 

الــزّوار مــن جميــع األعمــار والفئــات.

الموقع: العثيم مول
 10:00pm - 9:00am :الوقت

التاريخ: ٢٥ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ١٨ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



امسح الكود واعرف أكثر!انسخ الكود واعرف أكثر!

فعاليات الظهران



منتدى إثراء

معرض ليوناردو دافينشي

منتــدى يقــدم جرعــة كاملــة مــن اإللهــام مــن خــالل متحدثيــن شــباب 
يعرضــون تجاربهــم وقصصهــم الشــخصية الملهمــة التــي تثــري العقــول، 

ــة. ــي المملك ــباب ف ــن الش ــاح بي ــرة والنج ــداع والمثاب ــادئ اإلب ــزز مب وتع

يقــّدم المعــرض بعضــًا  مــن األعمــال والتصاميــم الهندســية المميــزة 
للفنــان العالمــي الشــهير ليونــاردو دا فينشــي التــي تــدور حــول مفهــوم 
الطاقــة وصورهــا المتنوعــة، مــع عــرض خــاص للفنــان المعاصــر فيليــب رام، 

ويســتقطب هــواة الفــن والعلــوم.

الموقع: مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء
 10:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: 14 مارس ٢٠١٩م / 7 رجب ١٤٤٠هـ

الموقع: مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء
 10:00pm - 9:00am :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

أكبر من 14 سنة

جميع الفئات

ثقافي

ثقافي



معرض فان جوخ
فرصــة فريــدة مــن نوعهــا لعّشــاق الفنــون، تنتظرهــم فــي فعاليــة "تجربــة 
فــان جــوخ" الفنّيــة والتي تشــمل أنشــطة تفاعلية وثقافية تثــري ذائقتهم. 
ــات  ــدى فعالي ــي إح ــه ف ــن وأحبت ــوت الف ــرة ه ــود غفي ــى حش ــوا إل انضم

موســم الشــرقية.

الموقع: مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء
 10:00pm - 9:00am :الوقت

التاريخ: 18 - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / 11 - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات

عرض الطاقة المرئي
ــرددات  ــث يقــوم فــارس الت ــس األنفــاس لروعتهــا، حي ــة تحب عــروض علمي
ضوئيــة  عاصفــة  إلــى  ليحولهــا  كهربائــي  فولــت  مليونــي  بتطويــع 

متوهجــة كالبــرق. 

الموقع: مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء
 6:15pm - 6:00pm :الوقت
7:15pm - 7:00pm :الوقت
8:30pm - 8:15pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢٠ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١٣ رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات



تحّدي اللياقة البدنية
ــة  ــات ثابت ــاك 8 دراج ــتكون هن ــث س ــة، حي ــدي اللياق ــراء تح ــتضيف إث يس
أمــام المبنــى وســُيدعى الزائريــن لركوبهــا وممارســة الرياضــة وإنتــاج أكبــر 

قــدر ممكــن مــن الطاقــة.

الموقع: مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء
 10:00pm - 6:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

رياضيأكبر من 10 سنوات

تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط
ــات  ــتعرض عملي ــي تس ــات الت ــدث التقني ــى أح ــد عل ــدة تعتم ــة فري تجرب

ــط. ــاج النف ــب وإنت التنقي

الموقع: مجمع الظهران
 9:00pm - 10:00am :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢٣ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١٦ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من 8 سنوات



إثراء الب
معــارض تفاعليــة متنقلــة تعليميــة وابتكاريــة تعتمــد علــى اإلبــداع فــي 
مجــاالت العلــوم، الهندســة، الرياضيــات والتقنيــة الحديثــة، تحتضــن جميــع 

الــزّوار مــن جميــع األعمــار والفئــات.

الموقع: مجمع الظهران
 9:00pm - 10:00am :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢٣ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١٦ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات

الموقع: مجمع الظهران
 9:00pm - 10:00am :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢٣ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١٦ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات

تجربة المنصات النفطية
تجربــة تفاعليــة فريــدة مــن نوعهــا، تتيــح للمشــارك فرصــة تجربــة العمــل 
علــى منصــات الحفــر، التــي تتــم فــي أعمــال اســتخراج النفــط باســتخدام 

تقنيــة الواقــع االفتراضــي.



مهرجان أفالم السعودية
ــًا فــي المملكــة والمتخّصــص بدعــم  ــد حالي المهرجــان الســينمائي الوحي
المنتــج الســينمائي المحلــي )محترفيــن وهــواة( يعــود فــي دورتــه 
المتخّصصــة  الــدورات  مــن  العديــد  هامشــه  علــى  وتقــام  الخامســة. 

والفعاليــات.

الموقع: مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء
 10:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ٢١ - ٢٦ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ١٩ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من ١٢ سنة 

أمسية مع النجوم
ليلــة مليئــة بالحــوارات الثقافيــة مــع عــدد مــن الفنانيــن العالمييــن فــي 

ــة. ــر والفنــون العصري شــتى المجــاالت كاألفــالم والتصوي

الموقع: مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء
 9:30pm - 8:30pm :الوقت

التاريخ: ٢٤ و ٢٥ مارس ٢٠١٩م / ١7 و ١8 رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من 16 سنة 



معرض زمكان
معــرض فــن معاصــر يســتعرض أعمــال ١١ فناًنــا من الســعودية يستكشــفون 
فــي أعمالهــم مفاهيــم المــكان والزمــان. انضمــوا إلينــا لحضــور االفتتــاح 
بالفّنانيــن.  والتقــوا  ٩:٠٠م  إلــى  ٦:٣٠م  الســاعة  مــن  مــارس   ٢٨ فــي 

ــبتمبر ٢٠١٩. ــى ٢٣ س ــام حت ــرض مق المع

الموقع: مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء
 11:00pm - 9:00am :الوقت

التاريخ: ٢٨ - ٣٠ مارس ٢٠١٩ م / ٢١ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات

TMهاري بوتر وحجر الفيلسوف
في حفلة موسيقية

تمتــع بمشــاهدة واحــدة مــن أحــب مجموعة سلســلة أفالم فــي التاريــخ يصحبها عزف 
حــي ألوركســترا الســيمفونية الوطنيــة البريطانيــة التــي ســتعزف الموســيقى األصليــة 
الخالــدة للمؤلــف الموســيقي جــون ويليامــز علــى خشــبة المســرح. ســيعيش الجمهــور 
روعــة الفيلــم بأكملــه علــى شاشــة 40 قدًمــا عاليــة الجــودة بينمــا يســتمتعون بعــزف 

األوركســترا المكونــة مــن 70 آلــة موســيقية يقودهــا المايســترو إرنســت فــان تيــل.

الموقع: مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء
التاريخ:  29 مارس ٢٠١٩م / 22 رجب ١٤٤٠هـ

 9:00pm - 6:30pm :الوقت
التاريخ:  30 مارس ٢٠١٩م / 23 رجب ١٤٤٠هـ

 9:00pm - 6:30pm :الوقت

ثقافي



دافع ... ألهم ٤ دقائق في حياتك
ــذ  ــد تنق ــي ق ــات الت ــة بالمعلوم ــة وغني ــة ثري ــدم تجرب ــي يق ــن تفاعل رك

حياتــك وحيــاة اآلخريــن
ــي  ــتعراض ح ــوارث، واس ــة للك ــة تفاعلي ــيناريوهات افتراضي ــي س ــارك ف ش
ــق  ــرة فدقائ ــراء مباش ــد الخب ــى أي ــدرب عل ــق. وت ــة الحرائ ــارات مكافح لمه

ــول اهلل. ــب بح ــن تح ــك وم ــة ألن تحفظ ــة كافي قليل
دافع"..... مسؤولية مجتمع..... ومبادرة وطنية

الموقع: الظهران مول مقابل )بوابة 6(
 10:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٠ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ١٣ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

معارضجميع الفئات

نصير شمه
تبــوأ شــّمه عرشــه كأفضــل عــازف عــود فــي العالــم، وهــو يعتبــر أســطورة 
حيــة فــي عالــم الموســيقى. ســيقدم شــّمه عرضــه الرائــع مصحوبــًا 
بأوركســترا 2350 ق.م  ويقــدم فيــه كذلــك عــازف غيتــار أنغــام الفالمنكــو 
األثــري  إبراهيــم  قصــر  باحــة  داخــل  وذلــك  بنيانــا  كارلــوس  المشــهور 

بمعمارهــا الجــّذاب.

الموقع:  مجمع الظهران
 8:15pm - 7:00pm :الوقت

التاريخ: ١6 مارس ٢٠١٩م /  9 رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من 1٢ سنة 



امسح الكود واعرف أكثر!

فعاليات الجبيل الصناعية



عرض المياه التفاعلي
ســاحل  ونوافيــر  البحــر  ميــاه  علــى  تنعكــس  تفاعليــة  مرئيــة  عــروض 

رائــع. موســيقي  فنــي  بطابــع  الشــرقية، 

الموقع: شاطئ الفناتير
11:00pm - 7:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ 

ترفيهيجميع الفئات

عرض ثالثي األبعاد
عــروض مدهشــة تــروي حكايــات مــن خــالل صــور متحركــة ثالثيــة األبعــاد 
تنعكــس علــى المبانــي. هــي تجربــة ممّيــزة مفعمــة باإلبــداع، ســيقام 
العــرض علــى معلــمٍ أو مبنــى طالمــا رأينــاه ثابتــًا وترافقــه أغانــي خاصــة 

بــكل مشــهد.

الموقع: مبنى سابك
11:00pm - 7:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ                    

ترفيهيجميع الفئات



الموقع: شاطئ الفناتير
 9:15pm - 9:00pm :الوقت

التاريخ:   15 - ١6 مارس ٢٠١٩م / 8 - 9 رجب ١٤٤٠هـ                    
٢١ - ٢٢ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ١٥ رجب ١٤٤٠هـ
٢٨ - 30 مارس ٢٠١٩م / ٢١ - ٢3 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات

األلعاب النارية
اســتمتع بمشــاهدة مجموعــة رائعــة مــن األلعــاب الناريــة وهــي تضــيء 
ــة ال  ــة. تجرب ــكالها الرائع ــة وأش ــا الزاهي ــة، بألوانه ــل الصناعي ــماء الجبي س

ــز موســم مهرجــان الشــرقية بــكل معنــى الكلمــة. مثيــل لهــا تمّي

معرض الفنون
معــرض الفــن التشــكيلي "طويــة" مــن تنظيــم الهيئــة العامــة للثقافــة بالتعــاون مــع الهيئــة 
الملكيــة للجبيــل وينبــع وتنســيق نايلــة جاليــري، يضــم مشــاركات قّيمــة لعــدد مــن الفنانــات 
والفّنانيــن الســعوديين المعروفيــن، يحاكــون التــراث واإلرث الحضــاري الغنــي والمتنــوع فــي 
المملكــة باســتخدام أســاليب متعــددة وخامــات مختلفة.فــي زمــن التطــورات االجتماعيــة 
الســريعة فــي المملكــة، يحتفــي المعــرض بقــدرات الفنانيــن علــى دمــج القديــم بالجديــد 

ويطّوعهــا كأداة تعبيريــة فنيــة تتزامــن مــع الموســم الثقافــي فــي المنطقــة الشــرقية.

الموقع: المركز الثقافي بالفناتير - الصالة متعددة األغراض.
 9:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢٦ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١٩ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



التخت الشرقي
تأتــي فرقــة "التخــت الشــرقي" الموســيقية التابعــة لألوبــرا المصريــة، 
لتقــدم لعّشــاق الطــرب األصيــل ليالــي تزّينهــا أجمــل األلحــان وأعــزف 

الكلمــات.

الموقع: مركز الملك عبداهلل الحضاري
11:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: ١٥ - ١٧ مارس ٢٠١٩م / ٨ - ١٠ رجب ١٤٤٠هـ 

ثقافيجميع الفئات

حديقة المغامرة
عيــش أجــواء المغامــرة واســتمتع بأنــواع مختلفــة مــن الرياضــات الشــيقة 
والمثيــرة التــي تعتمــد علــى االســتعراض بأدائهــا، مثــل: عــروض الدراجــات 

الهوائيــة والتحديــات البريــة والكثيــر. 

الموقع: شاطئ الفناتير
 11:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ١٨ - ٢٧ مارس ٢٠١٩م  / ١١ - ٢٠ رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات



بطولة المملكة للدبابات البحرية - 
الجولة األولى:

بطولــة الدبابــات البحريــة الجولــة األولــى هــي بطولــة منظمــة مــن قبــل 
اتحــاد الرياضــات البحريــة الســعودي. بمشــاركة أكثــر مــن ٣٥ متســابق وتتضمــن 

ــري. ــون بح ــباق ماراث ــة س البطول

الموقع: شاطئ الفناتير الجنوبي - المسرح الروماني
5:00pm -1:00pm )الوقت: )األول

5:00pm -9:00am )الثاني(
التاريخ: 22 - 23 مارس ٢٠١٩م/ 15 - 16 رجب ١٤٤٠هـ

رياضيجميع الفئات

الموقع: النادي البحري
5:00pm - 1:00pm :الوقت 

التاريخ: 29 - 30 مارس ٢٠١٩م / 22 - 23 رجب ١٤٤٠هـ

رياضيجميع الفئات

بطولة المملكة للقوارب الشراعية
أحــد الرياضــات البحريــة الممتعــة، تتمّيــز بكونهــا ســتقام فــي هــذا الوقت 
مــن الســنة حيــث تعتمــد تلــك البطولــة علــى مواســم ذات أجــواء خاصــة

للسباقات الشراعية.



Royal Commission for Jubail and Yan
bu

الموقع: مركز الملك عبداهلل الحضاري
 3:00pm - 8:00am :الوقت

التاريخ: ٢٥ - ٢٧ مارس ٢٠١٩م / ١٨ - ٢٠ رجب ١٤٤٠هـ

مؤتمرجميع الفئات

المؤتمر والمعرض السعودي للروبوت
منتــدى ومعــرض تفاعلــي يســتعرض طــرق برمجــة الروبــوت والــذكاء 
االصطناعــي، وآخــر مــا توصلــت إليــه التقنيــة الحديثــة فــي هــذا المجــال 
حيــث يصاحــب هــذا المنتــدى والمعــرض ورش عمــل لتطويــر أفــكار الشــباب 

والشــابات فــي هــذا المجــال.

وايب آوت
هـــو عبـــارة عـــن كرنفـــال يتميـــز بعـــدد مـــن العـــروض المباشـــرة والفنيـــة، 
ـــرح  ـــروض المس ــن ع ــدد مـ ــى عـ ــة إلـ ــعبية. باإلضافـ ــة والشـ واألركان التفاعليـ
ــن  ــدًدا مـ ــة، وعـ ــة وفنيـــة مختلفـ ــًا أكروباتيـ التفاعلـــي، الـــذي يقـــدم عروضـ

العـــروض البهلوانيـــة، وعـــروض الفـــرق الشـــعبية، وألعـــاب األطفـــال.

الموقع: شاطئ الفناتير
 10:00pm - 1:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٦ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ١٩ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات



Royal Commission for Jubail and Yan
bu

فعالية أصحاب الهمم
ــة علــى أصحــاب الهمــم ومشــاركاتهم فــي جميــع  ترتكــز هــذه الفعالي
أنشــطتها الرياضيــة والثقافيــة، المســابقات، التحّديــات وإبداعــات مختلفــة 

تتناســب مــع قدراتهــم.

الموقع: المركز الثقافي بالفناتير 
 9:00pm - 9:00am :الوقت

التاريخ: ٢٦ - ٢٨ مارس ٢٠١٩م / ١٩ - ٢١ رجب ١٤٤٠هـ

رياضيجميع الفئات

تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط
ــات  ــتعرض عملي ــي تس ــات الت ــدث التقني ــى أح ــد عل ــدة تعتم ــة فري تجرب

ــط . ــاج النف ــب وإنت التنقي

الموقع: غاليريا مول 
9:00pm - 10:00am :الوقت

التاريخ: ٢٧ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٢٠ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من 8 سنوات 



تجربة المنصات النفطية
تجربــة تفاعليــة فريــدة مــن نوعهــا، تتيــح للمشــارك فرصــة تجربــة العمــل 
علــى منصــات الحفــر التــي تتــم فــي أعمــال اســتخراج النفــط باســتخدام 

تقنيــة الواقــع االفتراضــي.

الموقع: غاليريا مول
9:00pm - 10:00am :الوقت

التاريخ: ٢٧ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٢٠ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات

إثراء الب
معــارض تفاعليــة متنقلــة تعليميــة وابتكاريــة تعتمــد علــى اإلبــداع فــي 
مجــاالت العلــوم، الهندســة، الرياضيــات، التقنيــة الحديثــة، تحتضــن جميــع 

الــزّوار مــن جميــع األعمــار والفئــات.

الموقع: غاليريا مول
 9:00pm - 10:00am :الوقت

التاريخ: ٢٧ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٢٠ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



منتدى إثراء
منتــدى يقــدم جرعــة كاملــة مــن اإللهــام مــن خــالل متحدثيــن شــباب 
يعرضــون تجاربهــم وقصصهــم الشــخصية الملهمــة التــي تثــري العقــول، 

ــة. ــي المملك ــباب ف ــن الش ــاح بي ــرة والنج ــداع والمثاب ــادئ اإلب ــزز مب وتع

الموقع: مركز الملك عبداهلل الحضاري
 8:30pm - 6:30pm :الوقت

التاريخ: ٢٩ مارس ٢٠١٩م / ٢٢ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من 14 سنة



امسح الكود واعرف أكثر!

فعاليات القطيف



مهرجان أضواء النيون
يشــمل  و  إبداعيــة،  عــروض  لتكويــن  مختلــف  بطابــع  النيــون  إضــاءات 
المهرجــان عــروض فنيــة باالضافــة إلــى ألعــاب كرنفاليــة و عــروض ســيارات 

ــام. ــات الطع ــال و عرب ــن لألطف ــر و رك ــي كوب المين

الموقع:  كورنيش القطيف
10:30pm - 4:30pm :الوقت

التاريخ: 21 - 30 مارس ٢٠١٩م / 14 - 23 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات

أمسيات ثقافّية
الفنانيــن  و  الشــعراء  مــن  عــددا  تســتضيف  مميــزة  شــعرية  أمســيات 

القطيــف. بكورنيــش  جميلــة  أجــواء  فــي  المبدعيــن 

الموقع: كورنيش القطيف
7:00pm - 4:30pm :الوقت

التاريخ: ٢2 مارس ٢٠١٩م / ١5 رجب ١٤٤٠هـ
            ٢9 مارس ٢٠١٩م / 22 رجب ١٤٤٠هـ

ثقافي جميع الفئات



أطياف الطيور
تجربة تفاعلية مع مجموعة نادرة من الطيور المميزة بألوانها الجذابة.
فرصة مميزة لكل أفراد األسرة لالقتراب والتواصل مع تلك المخلوقات

الفاتنة.

الموقع:  كورنيش القطيف
10:30pm - 4:30pm :الوقت

التاريخ: 14 - 30 مارس ٢٠١٩م / 7 - 23 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهي جميع الفئات

برنامج السالمة المرورية
معــرض تفاعلــي عــن أهميــة الســالمة المروريــة تتخللــه تجــارب للســيارات 

وتجــارب محــاكاة ممتعــة ومفيــدة.

الموقع:  كورنيش القطيف
10:30pm - 4:30pm :الوقت

التاريخ: 21 - 30 مارس ٢٠١٩م / 14 - 23 رجب ١٤٤٠هـ

معارضجميع الفئات



مسرحية ألوان الرمال
مــا  تجربــة  بإلقــاء  الفنــان  يقــوم  حيــث  بالرســم،  قصصيــة  مســرحية 
للجمهــور ثــم تمثيــل هــذه القصــة وعرضهــا علــى قاعــدة الرســم بالرمــل.

الموقع: كورنيش القطيف
7:15pm - 6:45pm :الوقت

التاريخ: 21 - 23 مارس / ١٤ - ١٦ رجب ١٤٤٠ هـ
           28 - 30 مارس / ٢١ - ٢٣ رجب ١٤٤٠ هـ

ترفيهي جميع الفئات

خواطر الظالم
فن الضوء والظل المبني على اإلبداع والجدارة والقدرة على اإلبهار

والوصــول إلــى الجمهــور مــن خــالل تقديــم عــرض موســيقي راقــص 
بأنــواع مختلفــة مــن اإلضــاءات والليــزر.

الموقع: كورنيش القطيف
8:45pm - 8:15pm :الوقت

10:45pm - 10:15pm
التاريخ: 22 - 30 مارس )عرضين يوميًا( / 15 - 23 رجب ١٤٤٠ هـ

ترفيهيجميع الفئات



الحفالت الموسيقية العربية
لعّشــاق الفنانــة أصالــة والفنــان مطــرف المطــرف، أنتــم علــى موعــد 

لحضــور حفلهمــا الغنائــي ضمــن فعاليــات موســم الشــرقية

الموقع: مركز األمير فيصل بن فهد للمناسبات
10:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: 23 مارس ٢٠١٩م / 16 رجب ١٤٤٠هـ

الحفالت الموسيقية العربية
لعّشــاق الفنــان نبيــل شــعيل والفنــان حاتــم العراقــي، أنتــم علــى موعــد 

لحضــور حفلهمــا الغنائــي ضمــن فعاليــات موســم الشــرقية.

الموقع: مركز األمير فيصل بن فهد للمناسبات
10:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: 22 مارس ٢٠١٩م / 15 رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيأكبر من 10 سنوات 

ترفيهيأكبر من 10 سنوات 



مسرحية تسجيل دخول
عرض مسرحية تسجيل دخول بمجموعة من الفنانين.

الموقع: مركز األمير فيصل بن فهد للمناسبات
10:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: 15 - 16 مارس / 8 - 9 رجب ١٤٤٠ هـ

ترفيهي جميع الفئات

مسرحية هال بالخميس - طارق العلي
ُيدعــى  شــخص  قصــة  تــروي  اجتماعيــة  كوميديــة  مســرحيه 
ــب  ــدوق ذه ــى صن ــتيالء عل ــي االس ــه ف ــتغّله صديق ــس"، يس "خمي

ليــس مــن حقــه، ومــا ُبنــي علــى باطــل فهــو باطــل.

الموقع: مركز األمير فيصل بن فهد للمناسبات
10:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: 29 - 30 مارس / 22 - 23 رجب ١٤٤٠ هـ

ترفيهيجميع الفئات



امسح الكود واعرف أكثر!

فعاليات حفر الباطن



تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط
ــات  ــتعرض عملي ــي تس ــات الت ــدث التقني ــى أح ــد عل ــدة تعتم ــة فري تجرب

ــط. ــاج النف ــب وإنت التنقي

الموقع:  المكان مول            
10:00pm - 10:00am :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢١ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١٤ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من 8 سنوات 

إثراء الب
معــارض تفاعليــة متنقلــة تعليميــة وابتكاريــة تعتمــد علــى اإلبــداع فــي 
مجــاالت العلــوم، الهندســة، الرياضيــات والتقنيــة الحديثــة، تحتضــن جميــع 

الــزّوار مــن جميــع األعمــار والفئــات.

الموقع:  المكان مول            
10:00pm - 10:00am :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢١ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١٤ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



مهرجان األلعاب

عروض أفالم سعودية

الكرتونيــة  بالشــخّصيات  اللقــاء  الفعاليــة لألطفــال فرصــة  تتيــح هــذه 
ــة  ــواء مرح ــتمتاع بأج ــم، واالس ــور معه ــاط الص ــم، والتق ــة لديه المفّضل
الطعــام  ومناطــق  األلعــاب  توّفــر  إلــى  باإلضافــة  مدهشــة،  وعــروض 

والتّســوق.

عــرض مجموعــة أفــالم ســعودية قصيــرة حائــزة علــى عــدة جوائــز محليــة 
وعالمية.

الموقع:  المكان مول            
 11:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ٢١ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

الموقع:  منتزه الشمال            
 10:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠١٩م / ١٦ رجب ١٤٤٠هـ

جميع الفئات

أكبر من ١٢ سنة

ترفيهي

ثقافي



الموقع: منطقة  الرابية            
 6:00pm - 1:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٩ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ٢٢ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

رياضيجميع الفئات

تحّدي حفر الباطن لالنجراف "الدرفت"
تحــّدي ينظمــه االتحــاد الســعودي للســيارات والدراجــات الناريــة. حيــث 
فــي  واألســاليب  التقنيــات  اســتخدام جميــع  المشــاركين  مــن  يتطلــب 
االنجــراف لتحــّدي المشــاركين اآلخريــن، مــع التحكــم فــي المســار المحــّدد 

والمتعــرج.

قرية سبيس توون
ــة،  ــدة للعائل ــة فري ــدم تجرب ــون ويق ــالم الكرت ــال أف ــع أبط ــان يجم مهرج
ــاة  ــي القن ــهورة ف ــة المش ــخصيات الكرتوني ــاء الش ــال للق ــة األطف وخاص
وأبطالهــم المفضليــن. وفرصــة لهــم لالســتمتاع بمشــاهدة أفضــل أفــالم 

الكرتــون فــي ســينما ســبيس تــون الخاصــة.

الموقع:  منتزه الشمال            
 11:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ٢١ - ٣٠ مارس ٢٠١٩م / ١٤ - ٢٣ رجب ١٤٤٠هـ

ترفيهيجميع الفئات



الموقع: المكان مول
10:00pm - 10:00am :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢١ مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١٤ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات

تجربة المنصات النفطية
تجربــة تفاعليــة فريــدة مــن نوعهــا، تتيــح للمشــارك فرصــة تجربــة العمــل 
علــى منصــات الحفــر، التــي تتــم فــي أعمــال اســتخراج النفــط باســتخدام 

تقنيــة الواقــع االفتراضــي.

منتدى إثراء
هــو منتــدى يقــدم جرعــة كاملــة مــن اإللهــام مــن خــالل متحدثيــن شــباب 
يعرضــون تجاربهــم وقصصهــم الشــخصية الملهمــة التــي ُتثــري العقــول، 

وتعــّزز مبــادئ اإلبــداع والمثابــرة والنجــاح بيــن الشــباب فــي المملكــة.

الموقع:  منتزه الشمال            
 10:00pm - 8:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٢ مارس ٢٠١٩م / ١٥ رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيأكبر من ١٤ سنة



امسح الكود واعرف أكثر!

فعاليات النعيرية



تجربة المنصات النفطية

تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط

تجربــة تفاعليــة فريــدة مــن نوعهــا، تتيــح للمشــارك فرصــة تجربــة العمــل 
علــى منصــات الحفــر التــي تتــم فــي أعمــال اســتخراج النفــط باســتخدام 

تقنيــة الواقــع االفتراضــي.

ــات  ــتعرض عملي ــي تس ــات الت ــدث التقني ــى أح ــد عل ــدة تعتم ــة فري تجرب
ــط. ــاج النف ــب وإنت التنقي

الموقع: موقع ربيع النعيرية
 10:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٧ - ٣1 مارس ٢٠١٩م / ٢٠ - ٢4 رجب ١٤٤٠هـ

الموقع: موقع ربيع النعيرية
 10:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٧ - ٣1 مارس ٢٠١٩م / ٢٠ - ٢4 رجب ١٤٤٠هـ

جميع الفئات

أكبر من 8 سنوات 

ثقافي

ثقافي



إثراء الب
معــارض تفاعليــة متنقلــة تعليميــة وابتكاريــة تعتمــد علــى اإلبــداع فــي 
مجــاالت العلــوم، الهندســة، الرياضيــات والتقنيــة الحديثــة، تحتضــن جميــع 

الــزّوار مــن جميــع األعمــار والفئــات.

الموقع: موقع ربيع النعيرية
 10:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ٢٧ - ٣1 مارس ٢٠١٩م / ٢٠ - ٢4 رجب ١٤٤٠هـ

ثقافيجميع الفئات



امسح الكود واعرف أكثر!

فعاليات الخفجي



تجربة المنصات النفطية

تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط

تجربــة تفاعليــة فريــدة مــن نوعهــا، تتيــح للمشــارك فرصــة تجربــة العمــل 
علــى منصــات الحفــر التــي تتــم فــي أعمــال اســتخراج النفــط باســتخدام 

تقنيــة الواقــع االفتراضــي.

ــات  ــتعرض عملي ــي تس ــات الت ــدث التقني ــى أح ــد عل ــدة تعتم ــة فري تجرب
ــط. ــاج النف ــب وإنت التنقي

الموقع:  ساحة المركز الحضاري بالخفجي                               
 10:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢3 مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١6 رجب ١٤٤٠هـ

الموقع:  ساحة المركز الحضاري بالخفجي                                
 10:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢3 مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١6 رجب ١٤٤٠هـ

جميع الفئات

أكبر من 8 سنوات 

ثقافي

ثقافي



كلنا الخفجي
مهرجان مليء باألنشطة. جميع العائالت مرحب بها!

الموقع:  ساحة المركز الحضاري بالخفجي                               
 10:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - ٢3 مارس ٢٠١٩م / ٧ - ١6 رجب ١٤٤٠هـ

الموقع:  ساحة المركز الحضاري بالخفجي                               
11:00pm - 4:00pm :الوقت

التاريخ: ١٤ - 30 مارس ٢٠١٩م / ٧ - 23 رجب ١٤٤٠هـ

جميع الفئات

جميع الفئات

ثقافي

ترفيهي

إثراء الب
معــارض تفاعليــة متنقلــة تعليميــة وابتكاريــة تعتمــد علــى اإلبــداع فــي 
مجــاالت العلــوم، الهندســة، الرياضيــات والتقنيــة الحديثــة، تحتضــن جميــع 

الــزّوار مــن جميــع األعمــار والفئــات.



الهيئة العامة للثقافة:
تسعى الهيئة العامة للثقافة إلى تطوير وتنشيط صناعة العمل الثقافي في المملكة العربية 

السعودية، من خالل إعداد األُطر القانونية التي تنّظم العمل الثقافي، ودعم المؤّسسات الثقافية 

المختلفة العامة والخاصة، ودعم المثقفين والمواهب الثقافية عن طريق توفير برامج التدريب 

والتعليم وتقديم برامج التمويل، باإلضافة إلى عقد الشراكات مع المنظمات الثقافية العالمية، من 

أجل تبادل الخبرات واكتساب أفضل الممارسات.

www.gca.gov.sa



الهيئة العامة للرياضة:
تعمل الهيئة العامة للرياضة على تحقيق أهدافها بتعزيز مبادئ وقيم الرياضة للشباب والرياضيين، 

وزيادة مستوى األداء بما يساهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية.  

كما تسعى الهيئة إلى تحقيق رؤيتها بجعل المجتمع ممارسًا للرياضة، وإدخال رياضات تنافسية 

ممّيزة. وإيصال رسالتها بتنظيم القطاع الرياضي، والنهوض بمقّوماته، وتوفير منشآت عصرية لتوسيع 

قاعدة الممارسين للرياضة وتحقيق تمّيزٍ محلٍي وعالمي.

www.gsa.gov.sa



الهيئة العامة للترفيه:
تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، تأّسست الهيئة العامة للترفيه لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع 

الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق 

المملكة، إلثراء الحياة ورسم البهجة. ولتقوم على تحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية 

نشاطات الترفيه.

www.gea.gov.sa



مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء:
يشهد العالم تطّورات وتحّوالت كبيرة، وبدورها تشهد المملكة العربية السعودية تغّيرات متسارعة. 

في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" نرى بأن اإلمكانات البشرية تشّكل المصدر الرئيس 

للتغيير اإليجابي، ولذلك فإننا نركز على تسريع تلك اإلمكانات من خالل تشجيع االبتكار وإلهام العقول 

وتمكين المواهب.

اليوم "إثراء" هو وجهة معرفية واحدة لمجاالت ثقافية متعددة. وتشتمل مرافق المركز على مختبر 

لألفكار، مكتبة، متحف، معرض للطاقة، متحف لألطفال وبرج للمعرفة، تحت سقف واحد تجتمع 

فيه فرصة خوض تجارب غامرة وممّيزة. ويعتبر مبنى المركز أيقونة وطنية تعكس مهمته كمنارة 

للمعرفة تهدف إلى اإللهام وتسليط الضوء على المواهب السعودية.

www.ithra.com/ar/
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