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احملتويات احملتويات
الملخص التنفيذي

كلمة صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
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٣. حفل االفتتاح والعالقات العامة

٤. المركز اإلعالمي

٥. الحركة والنقل

6. اإليواء وإقامة الضيوف والمشاركين

٧. البرامج الثقافية

٨. الحملة التسويقية

٩. الرحالت السياحية

10. الخدمات

11.  الهالل األحمر

1٢. الفعاليات

ثالثاً: جوائز ومسابقات سوق عكاظ

رابعاً: قالوا عن عكاظ

خامساً: فعاليات سوق عكاظ

1. حفل االفتتاح 

٢- مصر.. ضيف شرف عكاظ

٣- فعاليات حي العرب
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٥. فعاليات مسرح عكاظ
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للسياحة  العامة  الهيئة  من  بتنظيم  المهرجان  انطلق 
من  الشركاء  مع  الكامل  وبالتنسيق  الوطني،  والتراث 
المحلي،  والمجتمع  واألهلية  الحكومية  القطاعات 
يوماً  عشرة  سبعة  مدى  على  فعالياته  واستمرت 
عدد  وبحضور  والمثقفين،  األدباء  من  نخبة  بمشاركة 
الدورة  هذه  أعمال  تضمنت  وقد  الزوار،  من  كبير 
وضع حجر األساس لمشاريع مدينة سوق عكاظ ضمن 
برنامج  مظلة  تحت  الهيئة  تنفذها  التي  المشاريع 
الحضاري  بالتراث  للعناية  الشريفين  الحرمين  خادم 
التحتية  البنية  أعمال  تنفيذ  في  والبدء  للمملكة، 
كبيراً  نجاحاً  الدورة  هذه  وحققت  أولى،  كمرحلة 

يحتوي هذا التقرير على أعمال ونتائج الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ التي أقيمت 
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- يحفظه الله –، 
بن عبدالعزيز مستشار خادم  الفيصل  األمير خالد  الملكي  السمو  وبحضور صاحب 
عبد  بن  سلمان  بن  سلطان  واألمير  المكرمة،  مكة  منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين 
العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خالل الفترة من ١٣-٢9 شوال 

١4٣9هـ )٢7 يونيو- ١٣يوليو ٢٠١٨م(.

امللخص 
التنفيذي

كانت هذه الدورة من سوق عكاظ 
األكبر من حيث عدد فعالياتها 

والجهات المشاركة فيها واألفراد 
المشاركين في تنفيذها كما أنها 

األطول زمنيًا حيث امتدت لـ ١٧ يومًا 
وحظيت بأكبر عددد من الزوار.

من مختلف  والداعمين  الشركاء  بتكامل جهود كافة 
القطاعات الحكومية واألهلية، وفقاً لتوجيه سمو رئيس 
هدف  توحيد  وضرورة  أهمية  على  أكد  الذي  الهيئة 
سبل  كل  توفير  على  والشركاء  والمنظمين  العاملين 
النجاح لسوق عكاظ في دورته الثانية عشرة استمراراً 
للنجاحات التي تحققت في الدورات السابقة، حيث 
المشاركة )٤٩( جهة، و)٤( شركات  الجهات  بلغ عدد 
كبير  عدد  بحضور  الدورة  هذه  تميزت  وقد  راعية، 
الوزارات الذين أبدوا  من السفراء والقناصل وممثلي 
الهيئة  بجهود  وأشادوا  الفعاليات،  بتنوع  إعجابهم 

وشركائها في دقة التنظيم وحسن األداء.  

كانت الحملة التسويقية للدورة الثانية عشرة من 
الوسائل  األبرز، حيث ساهمت  عكاظ هي  سوق 
تسويق  في  الحملة  في  المستخدمة  اإلعالنية 
هائل  بشكل  السوق  في  تقام  التي  الفعاليات 
وسائل  وخاصة  تسويقية،  وسيلة   16 خالل  من 
الماليين،  شاهدها  التي  االجتماعي  التواصل 

وتفاعل معها اآلالف. 

عدة  عكاظ  لسوق  الثقافية  البرامج  تضمنت  بينما 
واألمسيات  العمل  وورش  الندوات  شملت  برامج 
التي أقيمت ما بين جامعة الطائف والخيمة الثقافية 
بسوق عكاظ، وعروض الفنون الشعبية التي أقيمت 
على مسرح عكاظ، والعروض المسرحية التي أقيمت 
بالطائف،  والفنون  الثقافة  جمعية  مسرح  على 
بواحة  أقيمت  التي  التشكيلية  الفنون  ومعارض 
الفنون بالسوق، باإلضافة إلى مزاد للقطع والمقتنيات 

التراثية.

 )٢٩( بين  فقد  عكاظ  ومسابقات  جوائز  تنوعت  وقد 
مجاالً فاز فيها )٨6( مشاركاً من أصل )٤٥0( مشاركة، 
حيث تم تحكيمها على مرحلتين: المرحلة األولى قبل 
الثانية تمت  افتتاح فعاليات سوق عكاظ، والمرحلة 

أثناء الفعاليات كجزء أساسي منها. 

سبعة  مدى  على  عكاظ  سوق  فعاليات  استمرت 
فعالية   )1٥0( من  أكثر  تنفيذ  خاللها  تم  يوماً  عشر 
)1٣( منظم، شملت فعاليات جادة  أكثر من  بتنظيم 
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الثقافة، وفعاليات جادة عكاظ، وفعاليات حي عكاظ، 
وفعاليات فتيان عكاظ، وفعاليات الحرف والصناعات 
اليدوية، باإلضافة إلى معارض مختلفة تنوعت ما بين 

عسكرية وثقافية وتوعوية القت إعجاب الجميع. 

المتحف  توظيف  تم  عكاظ  سوق  في  مرة  وألول 
بين  فنياً  مزيجاً  السوق  لجمهور  ليقدم  االفتراضي 
لجذب  المعزز،  والواقع  االفتراضي  الواقع  تقنية 
المزيد من االهتمام لإلرث التاريخي الذي تتميز به 

المملكة العربية السعودية. 

لإلعالم  العامة  اإلدارة  قامت  الدورة،  ختام  وفي 
ألعمال  مستقل  تقرير  بإعداد  الشركاء  وعالقات 
التي  اإلعالمية  التغطيات  وتقارير  اإلعالمي  المركز 
تناولت فعاليات الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ 
من  أكثر  الصحفية  المواد  عدد  بلغ  وقد  1٤٣٩هـ، 
)٣0( صحيفة  نشرت من خالل  مادة صحفية   )٢000(
اإلخبارية  المواقع  جانب  إلى  وإلكترونية  ورقية 
اإللكترونية، كما قامت )10( قنوات تلفزيونية فضائية 
بنقل فعاليات السوق من خالل ثالثة برامج تلفزيونية 
تلفزيونية،  مادة   )1000( من  أكثر  وتقديم  مباشرة، 
باإلضافة إلى قيام )6( محطات إذاعية ببث أكثر من 
)٣00( مادة إذاعية أثناء إقامة الفعاليات، إلى جانب 
أكثر من )٣000( مادة إعالمية تم بثها وتداولها عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
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محافظة الطائف، جعلت التحديات كبيرة، ولكن اآلمال كانت أكبر بتوفيق 
من الله أوالً، ثم بتميز مسئولي الهيئة وتكاتفهم مع شركائهم لتحقيق النجاح 
بتوليها اإلشراف على سوق  الدولة  قرار  أن تسلمت  فالهيئة منذ  المأمول، 
عكاظ عملت جاهدة لمواصلة البناء على اإلنجازات التي تحققت في السوق 
خالل السنوات العشر الماضية تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي 
األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير 
استمراره،  السوق ودعم  الكريم إطالق  المكرمة، وتبني سموه  منطقة مكة 
التي  الدورة  هذه  لنجاح  وإشادة  إعجاب  من  عنه  عبر  بما  فخورين  وكنا 

وصفها سموه بأنها دورة متميزة، متمنياً مواصلة التميز.

الذين  التنظيم والنجاح،  التقدير لشركائنا في  ببالغ  نتوجه  ونحن بدورنا، 
كانت لجهودهم الوطنية المخلصة النابعة من اإلحساس بالوالء للوطن أبلغ 
األثر في نجاح وتميز سوق عكاظ، وفي مقدمتهم إمارة منطقة مكة المكرمة، 
ومحافظة الطائف، وأمانة الطائف، وجامعة الطائف، والهيئة العامة للثقافة، 
والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للرياضة، ومركز الملك عبدالعزيز 
لجمال الخيل العربية األصيلة، واالتحاد السعودي للهجن، ومدينة الملك 
األدبي  والنادي  العزيز،  عبد  الملك  ودارة  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز 
النقل  وزارات  وفروع  والفنون،  للثقافة  السعودية  والجمعية  بالطائف، 
والصحة والزراعة ومؤسسة التدريب التقني، والشركة السعودية للكهرباء، 
وغيرها من الجهات التي انسجمت مشاركتها وفعالياتها مع هوية وروح 

سوق عكاظ التاريخية والحضارية.

لقد تميزت الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ هذا العام بأمور كثيرة، بدًءا 
من حفل االفتتاح مروراً بالكثيرمن الفعاليات واألنشطة الفنية والمحاضرات 
والحفالت المتتالية والمشاركات الراقية للفرق، والتي تجاوزت 1٥0 فعالية 
الفني  والتراث  عام،  بشكل  للمملكة  الحضاري  التراث  عكست  متنوعة 
لمنطقة الحجاز بشكل خاص، فكانت هذه الدورة امتداداً لسلسلة النجاحات 
الهيئة  تسعى  التي  المتميزة  األفكار  من  المزيد  لتنفيذ  وتمهيداً  السابقة، 
من خاللها لتطوير سوق عكاظ في إطار منظومة متكاملة من المشروعات 
عكاظ  سوق  مدينة  بإنشاء  ستتوج  التي  والسياحية  واالقتصادية  الثقافية 
التقرير  هذا  ويعد  الوطني(،  التحول  برنامج  في  الهيئة  مبادرات  )إحدى 
على  اإلشراف  في  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  لجهود  توثيقاً 
تنظيم الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ التي أقيمت برعاية كريمة من 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - خالل 
الفترة من 1٣إلى ٢٩ شوال 1٤٣٩هـ )الموافق ٢٧ يونيو إلى 1٣  يوليو٢01٨م(.

أود في البداية أن أرفع جزيل الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين 
الكريمة  لرعايته   ،- الله  يحفظه   - عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
الوطني  بالتراث  الكريم  مقامه  واهتمام  عكاظ،  لسوق  المتواصل  ودعمه 
في كل مجاالته، ورعايته - يحفظه الله - لبرنامج خادم الحرمين الشريفين 
للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، هذا البرنامج الذي جمع جهود ومشاريع 
المبادرات  أحد  عكاظ  سوق  ويعد  واحدة،  مظلة  تحت  الوطني  التراث 
وتاريخية  وطنية وحضارية  مناسبة  لكونه  البرنامج،  لهذا  والرائدة  الرئيسة 
البالد  لهذه  التاريخية  المكانة  نبرز من خاللها  وتراثية  واقتصادية  وثقافية 
المباركة، فهو أشهر ملتقى للتجارة والفكر واألدب والثقافة في تاريخ الجزيرة 
العربية، واالهتمام به على هذا النحو المشرف يأتي في إطار جهود الهيئة 
إلبراز الوجه الحضاري والتاريخي للمملكة التي أسهمت في إثراء الحضارات 

اإلنسانية عبر العصور.  

إن تولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسئولية اإلشراف على سوق 
عكاظ بالتنسيق الكامل مع إمارة منطقة مكة المكرمة واألجهزة التنفيذية في 

كلمة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز

رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني

رئي�س اللجنة الإ�رشافية العليا ل�سوق عكاظ
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أوالً:
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بتولي  1٤٣٧/11/1٩هـ،  وتاريخ   )٥٥٨٧6٢( رقم  الكريم 
مسئولية  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة 
مع  الكامل  بالتنسيق  عكاظ  سوق  على  اإلشراف 
القطاعات  من  والشركاء  المكرمة  مكة  منطقة  إمارة 

الحكومية واألهلية والمجتمع المحلي. 

ومنذ أن تسلمت الهيئة قرار الدولة بتوليها اإلشراف 
على سوق عكاظ وهي تعمل جاهدة لمواصلة البناء على 
السنوات  خالل  السوق  في  تحققت  التي  اإلنجازات 
العشر الماضية تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو 
مستشار  عبدالعزيز  بن  الفيصل  خالد  األمير  الملكي 

خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

الشريفين  الحرمين  خادم  من  كريمة  برعاية 
 - الله  يحفظه   - عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  قامت 
دورته  في  عكاظ  سوق  تنظيم  على  باإلشراف 
الثانية عشرة التي استمرت فعالياتها على مدى 
األدباء  من  نخبة  بمشاركة  يوماً  عشرة  سبعة 
والمثقفين، وذلك خالل الفترة من 1٣-٢٩ شوال 
1٤٣٩هـ الموافق ٢٧يونيو-1٣يوليو ٢01٨م، تحت 
للعناية  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج  مظلة 

بالتراث الحضاري للمملكة.

هي  عكاظ  لسوق  عشرة  الثانية  الدورة  وتعد 
الدورة الثانية بعد صدور توجيه المقام السامي 

استمرت فعاليات الدورة الثانية 
عشرة لسوق عكاظ سبعة 

عشرة يومًا بمشاركة نخبة من 
المفكرين واألدباء والمثقفين 

والمبدعين في المجاالت 
المختلفة
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من  عقود  إلى  عكاظ  سوق  تاريخ  المؤرخون  ويرجع 
بخطر  قريش  شعرت  أن  وبعد  اإلسالم،  قبل  الزمن 
الفيل،  عام  في  األحباش  واقعة  بعد  لها  المهددين 
رأت ضرورة إقامة محفل لجمع كلمة العرب وتوحيد 
الذي شهده  عكاظ  إقامة سوق  على  فعملوا  شملهم، 
مرات،  وسلم، خمس  عليه  الله  الكريم صلى  الرسول 
الشعراء  فيه  ينشد  مكاناً  عكاظ  سوق  يكن  فلم 
له  قبائلياً  اجتماعياً  موسماً  أيضاً  كان  بل  فحسب، 
دوره السياسي واالجتماعي الكبير، فقد مثل »عكاظ« 
لقبائل العرب منبراً ثقافياً إعالمياً يجتمع فيه شيوخ 

يعد سوق عكاظ أشهر أسواق العرب على اإلطالق، 
الدور  بسبب  الواسعة  شهرته  اكتسب  وقد 
وساحة  ثقافي  يؤديه كمنبر  كان  الذي  المتكامل 
القبائل  بين  واالجتماعية  االقتصادية  للحركة 

العربية في الجاهلية واإلسالم.

1. املكانة التاريخية
    لسوق عكاظ

يعد سوق عكاظ أشهر 
أسواق العرب وأهم 

مظاهر التطور الثقافي 
واالقتصادي واالجتماعي 

في الجزيرة العربية

فيه  وتنقض  مواثيق  فيه  وتعقد  بعشائرهم،  القبائل 
والصلح  وافتداؤهم،  األسرى  تبادل  يتم  وفيه  أخرى، 
السوق  األحالف، كما كان  وإعالن  العداوات  وإنهاء 
مضماراً لسباقات الفروسية والمبارزة؛ وسوقاً تجارياً 
الشام  من  القادمين  التجار  قوافل  تقصده  واسعاً 
األلقاب  فيه  تطلق  ومنتدى  واليمن،  والروم  وفارس 
على الشعراء والفرسان والقبائل وغير ذلك، كما كان 
للحكمة،  ومجلساً  الخطب،  فيه  تقال  خطابياً  منبراً 
بها  ويتمثل  الركبان  بها  وتسير  الحكم  فيه  ُتحفظ 
الفعاليات  لجميع  يتسع  مسرحاً كبيراً  وكان  الناس، 

في الحياة العربية.  

الثقافي  التطور  مظاهر  أهم  عكاظ  سوق  ويمثل 
لكونه  العربية،  الجزيرة  في  واالجتماعي  واالقتصادي 
احتل  حيث  وجاذبية،  وحضوراً  تأثيراً  األسواق  أكثر 
المحلية  التجارات  يستوعب  جغرافياً  مكاناً  السوق 
واإلقليمية، وتلتقي فيه مسارات طرق التجارة القادمة 
العربية،  الجزيرة  وشرق  واليمامة  وعمان  اليمن  من 
بداية  تاريخ  أن  واألدبية  التاريخية  المصادر  وتفيد 
سوق عكاظ كان في حدود عام ٥01 للميالد، وتشير 
الدالئل إلى أن السوق انتظم عقده قبل سقوط مملكة 

بنشأة  عكاظ  سوق  ارتبط  وقد  ٥٢٥م،  سنة  حمير 
الرسول صلى الله وعليه وسلم ودعوته ونشر اإلسالم 
العرب، فعندما احتضنت ديار بني سعد  بين قبائل 
الرسول صلى الله عليه وسلم, أتت به حليمة السعدية 
وشهد  حضانتها.  في  كان  عندما  عكاظ  سوق  إلى 
في سوق عكاظ حرب  عليه وسلم  الله  الرسول صلى 
ار، كما ذهب مع عمه العباس إلى عكاظ ليريه  الفجَّ
من  على  يتردد  هذا  بعد  وكان  العرب،  أحياء  منازل 
يتوسم فيهم مساعدته واالقتناع بدعوته، وظل سوق 
المبكر،  اإلسالمي  العصر  خالل  تجارياً  مركزاً  عكاظ 
اليمن،  من  القادم  الحج  طريق  على  رئيسية  ومحطة 
ومنهم:  العربي  الشعر  عباقرة  قرائح  تفتقت  وفيه 
بن  وحسان  الجعدي،  والنابغة  الذبياني،  النابغة 
ثابت، وعمرو بن كلثوم، واألعشى بن قيس، والخنساء 
أشهر  السلكة، ومن  بن  والسليك  بنت عمرو،  تماضر 
بن  أكثم بن صيفي، وقس  العرب في عكاظ:  خطباء 
العرب في  قبائل  احتكاك  أدى  األيادي، وقد  ساعدة 
تقريب  إلى  األخرى  التجارية  واألسواق  عكاظ  سوق 
وتوحدها.  وتهذيبها  المختلفة،  العربية  اللهجات 
الله  صلى  الله  رسول  على  الكريم  القرآن  نزل  وحين 
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عليه وسلم، نزل بلسان عربي مبين، وما كان للعرب 
أن يفهموه لو لم تكن لهجاتهم قد توحدت على لغة 

القرآن الكريم.

وتأتي مبادرة إحياء سوق عكاظ بعد انقطاع دام ألكثر 
من 1٣ قرناً؛ في إطار العمل على إبراز البعد الحضاري 
ملتقى  دائماً  التي كانت  السعودية  العربية  للمملكة 
الشعوب  بين  والحوار  للتعايش  ومهداً  للحضارات 

والثقافات.

إحياء سوق عكاظ بعد 
انقطاعه ألكثر من ١3 قرنًا 
مبادرة وطنية إلبراز البعد 
الحضاري للمملكة العربية 

السعودية

٢- الرؤية والرسالة واألهداف
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٤- املراحل التي مرت بها سوق عكاظ منذ 
انعقاد الدورة األوىل

عدد الزوار املرحلة الدورة

العصر  في  عكاظ  سوق  نشاط  إعادة  تاريخ  هو  1٤٢٨هـ  عام 
الحديث، وقد تم بمشاركة محدودة للجهات، وعدد مميز من 

المفكرين والمثقفين.
الدورة األولى

  110,000
وتفعيل  عكاظ  جادة  وبناء  الجديد،  موقعه  إلى  السوق  نقل 

نشاطها.
الدورة الثانية

  166,0٢٤
وزيادة  السوق،  في  الثقافية  المسابقات  وبدء  الجادة  تطوير 

الفعاليات وتفعيل النشاط.
الدورة الثالثة

  1٤٤,٨٢٨
عكاظ  سوق  مسرح  في  العمل  وبدء  فاعلة،  جهات  اشتراك 

الجديد.
الدورة الرابعة

  1٥٧,٢٢٨
للمشاركة  النوعي  واالختبار  المشاركة،  الجهات  قاعدة  اتساع 

وزيادة المنشآت الخدمية.
الدورة الخامسة

  ٢٥6,0٨٨
إنشاء خيمة سوق عكاظ، ودخول شركاء جدد مع تطوير اإلعداد 

والتنظيم.
الدورة السادسة

  1٧6,0٨6 اعتماد تطوير الفعاليات وتنوعها. الدورة السابعة

  1٨٢,1٥٧ التوسع في مشاركة المعارض المتنوعة. الدورة الثامنة

  ٢61,0٥٥ اعتماد الهيكل التنظيمي للجان العاملة بسوق عكاظ. الدورة التاسعة

  ٣٩٤,٧1٨ إطالق عكاظ المستقبل. الدورة العاشرة

  ٨٢٤,000
الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  تولت  1٤٣٨هـ  عام 

اإلشراف على سوق عكاظ.
الدورة الحادية عشرة

٩٤0,٣٢0 تدشين مشروع تطوير وتأهيل مدينة عكاظ. الدورة الثانية عشرة

٣- هوية سوق عكاظ للدورة الثانية عشرة
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٥- التنظيم اإلداري ألعمال سوق عكاظ
تم تشكيل عدد من اللجان بتوجيه صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني على عدة مستويات لتنظيم أعمال استعدادات سوق عكاظ واإلشراف عليه 

وتنفيذ احتياجاته، وهي كالتالي:

اللجنة اإلشرافية العليا
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث 

الوطني، وعضوية كل من:

املنصب االسم م

مدير جامعة الطائف أ.د. حسام بن عبدالوهاب زمان 1

محافظ الطائف أ.سعد بن مقبل الميموني ٢

أمين محافظة الطائف  م.محمد بن هميل آل هميل ٣

المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية 
بالتراث الحضاري للمملكة

د.صالح الطالب ٤

نائب رئيس الهيئة للتسويق والبرامج أ.عبدالله المرشد ٥

رئيس الغرفة التجارية بالطائف د.سامي العبيدي 6

رئيس مركز الطائف التاريخي أ.د. عايض بن محمد الزهراني ٧

رئيس النادي األدبي بالطائف أ.عطاالله  بن مسفر الجعيد ٨

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود د.منى بنت شداد المالكي ٩

مدير عام سوق عكاظ - أمين عام اللجنة اإلشرافية أ.عبدالله بن عبيدالله السواط 10

المستشار الثقافي واإلعالمي بوزارة الثقافة واإلعالم أ. عبدالله الكناني 11

اللجان الفرعية

رئيس اللجنةاللجنةم

1
لجنة االشراف على حفل افتتاح سوق 

عكاظ
أ.عبدالله بن عبدالملك المرشد

نائب رئيس الهيئة للتسويق والبرامج

لجنة حفل االفتتاح٢
أ.ماجد الشدي

مدير عام االعالم وعالقات الشركاء

لجنة الهيكلة والموارد البشرية٣
د.تركي بن نادر

مدير عام الموارد البشرية

لجنة الشؤون الهندسية٤
م.عبدالمحسن أبانمي

مدير عام المشاريع والشؤون الهندسية

لجنة المالية والرعايات٥
أ.فاروق الخزيم

مدير عام الشؤون المالية

لجنة االتصال وتقنية المعلومات6
م.مسعر المسعر

مدير عام تقنية المعلومات

لجنة البرامج الثقافية٧
د.علي العنبر

مستشار رئيس الهيئة للثقافة والفنون

لجنة الفعاليات٨
أ.عبدالرؤوف الصديقي

مدير عام البرامج والمنتجات السياحية

لجنة االتصاالت التسويقية٩
أ.فؤاد الشبرمي

مدير عام االتصاالت التسويقية

لجنة االعالم10
أ.فالح الذيباني

مستشار رئيس الهيئة لالعالم الجديد

لجنة الحركة والنقل11
أ.فهد الكنهل

مدير إدارة الخدمات الفنية

اللجان املنظمة لسوق عكاظ
ى اللجنة رئيس اللجنةمسمَّ

معالي محافظ الطائفاللجنة األمنية

معالي مدير جامعة الطائفاللجنة الثقافية

سعادة أمين الطائفلجنة الخدمات
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اللجان املنبثقة من إدارة سوق عكاظ

لجنة عالقات الزوارلجنة التدريب

لجنة التسجيللجنة التنسيق والمتابعة

اللجنة النسائيةاللجنة التنظيمية

التدريبية  الدورات  من  عدداً  الهيئة  أقامت  وقد 
لجميع العاملين بسوق عكاظ من خالل المركز الوطني 
وذلك  »تكامل«،  السياحية  البشرية  الموارد  لتنمية 
بن  األمير سلطان  الملكي  السمو  بتوجيه من صاحب 
للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  عبدالعزيز  بن  سلمان 
والتراث الوطني رئيس اللجنة اإلشرافية العليا لسوق 

عكاظ، حيث شدد على أهمية رفع مستوى المهنية 
تحسين  بهدف  العاملين  جميع  لدى  واإلدراك 
الخدمات المقدمة لزوار السوق، وحضر تلك الدورات 
الحكومية  اإلدارات  ومنسوبو  عكاظ،  سوق  منسوبو 
المشاركة في أعمال التنظيم، والمتطوعون للعمل في 

سوق عكاظ.

ثانيًا
سوق عكاظ 

يف أرقام
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مالحظاتاملساحةالبيانم
1,600,000 متر مربعالمساحة اإلجمالية لمواقع الفعاليات1

داخل وخارج السوق1٨0,000 متر مربعالمساحة اإلجمالية لمواقف السيارات٢

1٤0,000 متر مربعالمساحة اإلجمالية للمسطحات الخضراء٣

اإلحصائيات  بعض  التقرير  هذا  يتضمن 

مدى كفاءة  على  تدل  التي  والمؤشرات 

لفعاليات  التنظيمية  األعمال  وفاعلية 

سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة لعام 

١4٣9هـ.

1. مساحة سوق عكاظ
المواقع  تنتشر فيها  الـ 1٤ مليون متر مربع،  يقارب  التاريخي ما  المساحة اإلجمالية لموقع سوق عكاظ  تبلغ 
األثري  المسح  مراحل  في  منها  الكثير  يزال  وال  ودراسته  بعضها  اكتشاف  تم  التي  األثرية  والشواهد  التراثية 
والدراسات، وتقام فعاليات سوق عكاظ الحاليه على جزء من الموقع الكامل تقارب مساحته مليوني متر مربع 

يشمل المساحات اآلتية: 
بلغت المساحة اإلجمالية 

لمواقع فعاليات سوق 
عكاظ مليون و)٦٠٠( ألف 

متر مربع
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٢. األعمال التنظيمية لسوق عكاظ
مالحظاتالعددالبيانم

٥000عدد العاملين بسوق عكاظ1

٥00عدد المتطوعين٢

1عدد الدورات التدريبية للعاملين بالسوق٣

1عدد ورش العمل تطوير سوق عكاظ٤

عدد حضور ورش العمل التطويرية٥

11عدد أعضاء اللجنة االشرافية العليا6

٢0عدد اللجان العاملة بسوق عكاظ٧

٤٩عدد الجهات الداعمة والمساندة٨

٤عدد الشركاء الراعون٩

11عدد الجهات األمنية المشاركة 10

٣000طول التمديدات الكهربائية المستبدلة بالجادة11

6٤عدد حراس األمن أثناء الفعاليات1٢

عدد المشاريع التحسينية والتطويرية1٣

٣٩00عدد تصاريح دخول السيارات1٤

أكثر من 6000عدد شهادات الشكر1٥

٥00عدد دروع التقدير16

1٣عدد الشركات المنظمة للفاعليات1٧

٩٤0٫٣٢0 زائرإجمالي عدد الزوار1٨
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٣. حفل االفتتاح والعالقات العامة
مالحظاتالعددالبيانم
٨٥٧عدد الدعوات المرسلة1

٢٢00عدد حضور حفل االفتتاح٢

1٤عدد الفائزين بالجوائز٣

٩عدد الفنانين والمطربين المشاركين٤

٤6٥عدد المشاركين من فرق الفنون الشعبية٥

٣٥0عدد العاملين في التنظيم6

٣٢00عدد المشاركين في مسيرة األهالي٧

٤. املركز 
اإلعالمي

عدد المواد 
الصحفية

عدد المواد 
التلفزيونية

عدد المواد 
اإلذاعية

التواصل 
اإلجتماعي

أكثر من

٢000
مادة صحفية منوعة

أكثر من

1000
مادة تلفزيونية

 أكثر من

٣00
مادة إذاعية

أكثر من

٣000
مادة تم بثها وتداولها 
عبر مواقع التواصل 

االجتماعي
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٥. احلركة والنقل

مالحظاتالعددالبيانم
٧٨عدد السيارات المخصصة للضيوف1

1٨عدد حافالت كبار الشخصيات٢

10عدد حافالت الضيوف٣

٥عدد عربات الغولف داخل السوق٤

16عدد حافالت النقل الترددي داخل السوق٥

٢٢000معدل الرحالت الترددية خالل فترة السوق6

٥٥٫000معدل عدد الزوار الذين تم نقلهم يوميا٧

سعة 1٤0 راكب٢عدد القطارات٨
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٦. اإليواء وإقامة الضيوف واملشاركني
مالحظاتالعددالبيانم
فنادق - وحدات سكنية مفروشة6عدد مرافق اإليواء التي تم التعاقد معها1

٥٢0عدد الغرف التي تم حجزها٢

٢0٥عدد التأشيرات المصدرة للضيوف المشاركين من الخارج٣

٢1٣عدد التذاكر للمشاركين والضيوف٤

٧. الربامج الثقافية
مالحظاتالعددالبيانم
٢٩عدد مجاالت الجوائز والمسابقات1

٤٥0عدد المشاركات المتقدمة للجوائز والمسابقات٢

٨6عدد الفائزين بالجوائز والمسابقات٣

٤٧عدد العروض المسرحية٤

16عدد عروض الفنون الشعبية٥

٥٣عدد اللوحات التشكيلية المشاركة6

1٢عدد الندوات٧

٨عدد ورش العمل٨

٨عدد األمسيات الشعرية٩
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٨. احلملة التسويقية
مالحظاتالعددالبيانم
٧عدد الدول التي تم التسويق فيها1

10عدد مدن المملكة التي تم التسويق فيها٢

تفاصيل احلملة التسويقية

الوسيلة/ السوق البيانم
املستهدف

الكمية/ 
الفرتةالظهور

األفكار اإلبداعية لحملة عكاظ1
تصميم ٣ أفكار رئيسية 

للحملة
شهر ونصف٣ أفكار إبداعية

أفالم تسويقية لسوق عكاظ٢
مونتاج ٥ أفالم تسويقية 

لسوق عكاظ
شهر ونصف٥ أفالم

إعالنات خارجية - الطائف٣
إعالنات لوحات الطرق 

والجسور في الطائف
٣ أسابيع٣٧1 وجها إعالنيا

٤
تصاميم إعالنات التواصل 

االجتماعي

سناب- توتير - يوتيوب- 
انستاجرام- فيسبوك - 

منشورات وإعالنات
٤ أسابيع٩٥ تصميم

٥
إعالنات المؤثرين )توتير، 
انستقرام، سناب تشات(

السعودية، اإلمارات، 
الكويت، البحرين، مصر

٤ أسابيع٤0

الرياض/ جدة/ الطائفإعالنات المطارات6
1٧ وجها إعالنيا 

وشاشات 
إلكترونية

٥ أسابيع

مطبوعة خريطة الفعاليات٧
تصميم وطباعة فعاليات 

سوق عكاظ
-1٢0 الف مطبوعة

الصحف والمواقع اإللكترونية٨
تصاميم بنرات إعالنية 

الستهداف السوق المحلي، 
العربي، العالمي

٤ أسابيع٨ تصاميم

نشرات بريدية إلكترونية٩
تصميم وإرسال نشرات 

بريدية لفعاليات السعودية 
من ضمنها عكاظ

شهر ونصف٧ نشرات

عدد مرات الظهور 

إعالنات تويتر

إعالنات
سناب شات

 فالتر
 سناب شات

إعالنات
 إنستاجرام

 إعالنات
 فيسبوك

هاشتاق #سوق_عكاظ
#ليالي_عكاظ

عدد التفاعل

 16 مليون ظهور

 565 ألف متفاعل 

عدد مرات الظهور 

عدد التفاعل

20 مليون ظهور

76 ألف متفاعل 

عدد مرات الظهور 

عدد التفاعل

54 مليون ظهور

24 مليون متفاعل 

عدد مرات الظهور 

عدد التفاعل

42 مليون ظهور

 1,3 مليون متفاعل 

عدد مرات الظهور 

عدد التفاعل

56 مليون ظهور

 28 مليون متفاعل 

عدد مرات الظهور 

عدد التفاعل

165 مليون ظهور

 90 ألف متفاعل

اإلجمالي 
عدد مرات الظهور 
 353 مليون مرة ظهور

عدد التفاعل
 54031000 تفاعل
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١٫٦
مليون حفظ

١٫٦
مليون ظهور

١٣
مليون مشاهدة

العدسة اإلعالنية على سناب شات

مشاهدات العدسةعدد حفظ فيديو العدسة عدد مرات الظهور 
وتمرير العدسة 

٩. الرحالت السياحية

عدد الرحالتالبيانم
٢٥٤ رحلةجوالت من وسط الطائف إلى سوق عكاظ1

٢
6٢00 رحلةرحالت ترددية داخل سوق عكاظ

6٤٥٤ رحلةإجمالي عدد الرحالت السياحية

عدد رحالت عيش السعودية٣

10. اخلدمات
مالحظاتالعددالبيانم
1٤٧عدد خيام جادة عكاظ1

٧عدد المصليات٢

أكثر من 1٣ ألف موقفعدد مواقف السيارات٣

1٥0عدد دورات المياه٤

٢٧00عدد مقاعد المسرح الرئيسي٥

٤عدد بوابات السوق6

٤عدد الحدائق٧

٢عدد مناطق ألعاب األطفال٨

11.  الهالل األحمر

العددالبيانم
1٣ سيارةعدد السيارات اإلسعافية والطبية1

٢ عربةعدد عربات القولف الطبية٢

أكثر من 100 حالةعدد نقل الحاالت اإلسعافية عن طريق عربة القولف للمركز الصحي٣

٥ فرق إسعافيةعدد الفرق اإلسعافية يوميا٤ً

1٧0عدد المتطوعين والمتطوعات٥

أكثر من 6٣0 حالة إسعافيةعدد مرات تقديم الخدمات اإلسعافية والطبية6
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1٢. الفعاليات
مالحظاتالعددالبيانم
6عدد الدول الضيوف المشاركة1
1٥ مشاركة خارجية٨٩عدد الحرفيين والحرفيات المشاركين٢
٢٥عدد األسر المنتجة المشاركة٣
أكثر من 1٥0عدد الفعاليات بسوق عكاظ٤
6عدد مواقع الفعاليات خارج السوق٥
10عدد البرامج الثقافية بخالف الجوائز والمسابقات6
1٤عدد المعارض المشاركة٧
عدد المطاعم المشاركة في جناح المطبخ السعودي٨
٢٥عدد العربات في قافلة الماكوالت٩
٧عدد المحالت الداخلية 10
٧عدد الفود ترك11
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ثالثًا
جوائز سوق 

عكاظ 
ومسابقاته
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املكافأةاجلنسيةاالسمم

جائزة سوق عكاظ التقديرية لألدب

٣00,000 ريالالسعوديةناصر سعد الرشيد1

جائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح

٣00,000 ريالالسعوديةجاسم محمد الصحيح٢

جائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي )كتابة سيناريو لعمل سردي(

100,000 ريالمصرمحمد أحمد محمد الناغي٣

جائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي )فرع التشكيل باخلط(

٤0,000 ريالاليمنعبدالمجيد محمد األهدل )المركز األول(1

٢٥,000 ريالالسعوديةسعود شاكر خان          )المركز الثاني(٢

1٥,000 ريالاألردنمحمد عبدالله أبو ناجي   )المركز الثالث(٣

جائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي

٥0,000 ريالالسعوديةثامر محمد إبراهيم رباط )المركز األول(1

٣0,000 ريالالسعودية   صالح سالم الشهري       )المركز الثاني(٢

٢0,000 ريالميانماررشا محمد صديق        )المركز الثالث(٣

جائزة سوق عكاظ لالبتكار

100,000 ريالالسعوديةد. فارس بن دباس السويلم1

جائزة سوق عكاظ لريادة األعمال

100,000 ريالالسعودية   ماجد محمد فايز1

جائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي )فرع األصالة باخلط(

مصربالل مختار عطية )المركز األول(1

سورياعبد الرزاق محمد المحمود )المركز الثاني(٢

مصرأحمد عادل محمد أمين )المركز الثالث(٣

املكافأةاجلنسيةاالسمم
مسابقة سوق عكاظ للتصوير الضوئي

٥0,000 ريالالسعوديةعوض عايض عوض الحربي1

٣0,000 ريالالسعوديةمحمد سليمان فالح الفالح٢

٢0,000 ريالالسعوديةعبدالله عبدالعزيز عبدالله العيدي٣

مسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية

1
فرقة صفوف الثبتة

خالد إبراهيم محمد الشهيب
60,000 ريالالسعودية

٢
فرقة بني يوسف الشعبية بثقيف

علي حامد موسى الثقفي
٥0,000 ريالالسعودية

٣
فرقة جازان للفنون الشعبية
عيسى محمد عبده غزاوي

٤0,000 ريالالسعودية

مسابقة أشبال سوق عكاظ للفنون الشعبية

1
فرقة أشبال بني يوسف بثقيف

علي حامد موسى الثقفي
٥0,000 ريالالسعودية

٢
فرقة أشبال صفوف السوطة

محمد مستور دخيل السواط
٣0,000 ريال

مسابقة سوق عكاظ للعروض املسرحية

1
العرض المسرحي المظلة

مساعد حسن سعيد الزهراني
٨0,000 ريالجامعة الطائف

٢
العرض المسرحي تنصيص

سامي صالح سعيد الزهراني
60,000 ريالالسعودية

٣
العرض المسرحي المفتاح

خالد فارس محمد فارس الرويعي
٤0,000 ريالمملكة البحرين

مسابقة خطيب سوق عكاظ للنشء
٣٥,000 ريالالسعوديةأنس ياسر حامد الحساني1

٢٥,000 ريالالسعوديةنايف بندر حسن السفياني٢

1٥,000 ريالالسعوديةعبدالملك هاني عبدالرحمن القاضي٣

٩,000 ريالالسعوديةفهد ماجد مرزوق العبيدي٤

٥,000 ريالالسعوديةوليد عيضه عبدالله الخديدي٥

٣,000 ريالالسعوديةعبدالله منصور عبدالله مجيد6

٢,000 ريالالسعوديةعبدالله حسن عبدالله الزايدي٧

٢,000 ريالالسعوديةأسامة سعيد محمد الزهراني٨

٢,000 ريالالسعوديةمشهور سامي عايض العصيمي٩

٢,000 ريالالسعوديةصقر حمود غرسان الزهراني10
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املكافأةاجلنسيةاالسمم
مسابقة جامعة الطائف لريادة األعمال

1
Pitch ‘n’ Close مشروع بتشن كلوز

عبدالرحمن بن أحمد بن حسن الخضير
٣0,000 ريالالسعودية

٢
  Hope مشروع هوب

مشاري عبدالعزيز صالح الغامدي
٢0,000 ريالالسعودية

٣
 Haris مشروع حارس

ماجد محمد صالح اليامي
10,000 ريالالسعودية

مسابقة سوق عكاظ لفن اجلرافيتي
٢0,000 ريالالسعودية   حسن أحمد رديف النعمي1

16,000 ريالالسعوديةخالد أحمد عبدالله الزهراني٢

1٢,000 ريالالسعوديةسارة أبو طالب علي المعشي٣

٥,000 ريالالسعوديةهاني عبدالله علي صميلي ٤

٤,000 ريالالسعوديةأحمد عبيدالله عبدالله عركوك٥

٣,000 ريالالسعوديةأمواج أحمد هادي عسيري6

مسابقة سوق عكاظ للحرف والصناعات اليدوية
جمال صناعة املنتجات اليدوية من النخيل

٢0,000 ريالالسعوديةعيدة موسى حمزة الخيبري1

10,000 ريالالسعوديةنورة عبدالرحمن عايد الخيبري٢

٧,٥00 ريالالسعوديةعائشة صيفي عوده الشمسي٣

جمال السدو والسجاد اليدوي وأعمال الكروشيه والتطريز
٢0,000 ريالالسعوديةفاطمة شرف جواد الحسن1

10,000 ريالالسعوديةضحية مناحي مناحي البقمي٢

٧,٥00 ريالالسعوديةنوير عبيد إبراهيم العتيبي٣

جمال صناعة ونحت وجنارة املنتجات اخلشبية
٢0,000 ريالالسعوديةبدر مطر مطر الداريني1

10,000 ريالالسعوديةخالد عبدالله سالم الدرويش٢

٧,٥00 ريالالسعوديةسلطان صالح عبدالله المرشود٣

املكافأةاجلنسيةاالسمم
جمال الرسم أو النحت أو الزخرفة اليدوية على أي مادة طبيعية

٢0,000 ريالالسعوديةخالد زين محمد سالمة1

10,000 ريالالسعوديةإبراهيم عبدالكريم ناصر العبيداء٢

٧,٥00 ريالالسعوديةسلوى نايف عبدالله الشريف٣

جمال املنتجات احلرفية األخرى ذات الطابع االبتكاري
٢0,000 ريالالسعوديةرحمة عبدالرحمن يحيى فالته1

10,000 ريالالسعوديةزكريا عبدالهادي عبدالله المدني٢

٧,٥00 ريالالسعوديةرانية عبيدالله حسن الجديبي٣

جمال األعمال التقليدية الرتاثية
٢0,000 ريالالسعوديةعايش محمد حسن الدجاني1

10,000 ريالالسعوديةمقبولة عايض خضر الثبيتي٢

٧,٥00 ريالالسعوديةيوسف يحيى سعيد أبو لبن٣

جمال الفنون
٢0,000 ريالالسعوديةحسين محمد علي الرمل1

10,000 ريالالسعوديةزكي علي أحمد الغراش٢

٧,٥00 ريالالسعوديةعلي حمود علي الجاسر٣

جمال اجلمعيات اخلريية - شركاء برنامج )بارع(
٢0,000 ريالمكة المكرمةالجمعية الفيصلية الخيرية النسوية1

10,000 ريالالرياض شركة فنون التراث المحدودة٢

٧,٥00 ريالالقصيمالجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة٣

بطولة املهرات أعمار سنة

املرتبةأسماء اخليلأسماء املشاركنيم

1
علي بن هادي بن محمد القحص الصقور اليامي

)مربط الهدد(
الجائزة الذهبيةجوليا الهواجر

٢
صاحب السمو الملكي األمير/ خالد بن سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود )اسطبالت الخالدية(
الجائزة الفضيةحلوة الخالدية

٣
صاحب السمو الملكي األمير/ خالد بن سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود )اسطبالت الخالدية(
الجائزة البرونزيةمبدعة الخالدية
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بطولة املهرات أعمار سنة

املرتبةأسماء اخليلأسماء املشاركنيم

1
علي بن هادي بن محمد القحص الصقور اليامي

)مربط الهدد(
الجائزة الذهبيةجوليا الهواجر

٢
صاحب السمو الملكي األمير/ خالد بن سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود )اسطبالت الخالدية(
الجائزة الفضيةحلوة الخالدية

٣
صاحب السمو الملكي األمير/ خالد بن سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود )اسطبالت الخالدية(
الجائزة البرونزيةمبدعة الخالدية

بطولة الفحول

املرتبةأسماء اخليلأسماء املشاركنيم

1
سليمان بن عبدالله بن حمد بن سليم )مربط 

السليمانية(
الجائزة الذهبيةذهب السليمانية

٢
صاحب السمو الملكي األمير/ خالد بن 

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود )اسطبالت 
الخالدية(

الجائزة الفضيةفخر الخالدية

الجائزة البرونزيةمقبل عذبةمربط المجد للخيل العربية األصيلة٣

بطولة األمهار أعمار سنة

املرتبةأسماء اخليلأسماء املشاركنيم

1
علي بن هادي بن محمد القحص الصقور 

اليامي )مربط الهدد(
الجائرة الذهبيةدي جالء

٢
صاحب السمو الملكي األمير/ خالد بن سلطان 

بن عبدالعزيز آل سعود )اسطبالت الخالدية(
الجائزة الفضيةرهيب الخالدية

٣
صاحب السمو الملكي األمير/ خالد بن سلطان 

بن عبدالعزيز آل سعود )اسطبالت الخالدية(
الجائزة البرونزيةرسالن الخالدية

بطولة املهرات )٢-٣ سنوات(

املرتبةأسماء اخليلأسماء املشاركنيم

1
راكان بن محمد بن ناصر الحميد )مربط 

الريف(
الجائزة الذهبيةخميلة الخالدية

٢
سليمان بن عبدالله بن حمد بن سليم )مربط 

السليمانية(
الجائزة الفضيةيمامة ايه ام

٣
صاحب السمو الملكي األمير/ خالد بن سلطان 

بن عبدالعزيز آل سعود )اسطبالت الخالدية(
الجائزة البرونزيةكحيلة فيصل الخالدية

بطولة األمهار )٢-٣ سنوات(

املرتبةأسماء اخليلأسماء املشاركنيم

1
صاحب السمو الملكي األمير/ خالد بن 

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود )اسطبالت 
الخالدية(

الجائزة الذهبيةوجيه الخالدية

الجائزة الفضيةأصبحمربط المجد للخيل العربية األصيلة٢

الجائزة البرونزيةتشليوسن ارلنجتونهادي عبدالله فالح آل شريه اليامي٣

بطولة األفراس

املرتبةأسماء اخليلأسماء املشاركنيم

الجائزة الذهبيةعنود الجلويةمربط الرمحا1

٢
صاحب السمو الملكي األمير/ خالد بن 

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود )اسطبالت 
الخالدية(

الجائزة الفضيةسهوة الخالدية

الجائزة البرونزيةماسة الجلويةوليد بن عبدالله بن تركي الضحيان٣
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رابعًا
قالوا عن 

عكاظ
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من 	  وأُوصي  اإلبداع،  هذا  شاهد  أنه  حضر  من  أهنئ 
التسجيالت  عبر  المستقبل  في  يتابعه  بأن  يحضر  لم 
والقنوات وغيرها، هذه أمسية ال ُتنسى، وعكاظ أعتقد 
أنه بدأ يأخذ مكانه الطبيعي بين المؤسسات الثقافية 

والفكرية واالقتصادية واالجتماعية العالمية.

صاحب 	  يوفق  أن  وتعالى  سبحانه  الله  من  ونرجوا 
السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بأن يجعل من 
لإلنسان  الحقيقي  الوجه  تنقل  حضارية  واجهة  عكاظ 
السعودي المبدع؛ وكذلك تكون كما كانت في السابق 
لالبتكار؛  وسوقاً  لإلبداع  وسوقاً  للتجديد  سوقاً  عكاظ 
ولتقديم المستقبل الزاهر إن شاءالله لهذه البالد ولهذا 

المجتمع، هنيئاً للجميع من كل قلبي. 

اإلنجاز 	  هذا  في  شارك  من  لجميع  وتقديري  وشكري 
العمل  وهذا  السعودي  اإلنسان  يشرف  الذي  العظيم 
بعض  به  بادر  الذي  كذلك  التطوع  وهذا  المبدع، 
المواطنين والمواطنات في إظهار هذا السوق في هذا 

العام بهذا الشكل المميز.

وأنا 	  الجميع،  يوفق  أن  وتعالى  سبحانه  الله  من  وأرجو 
ما شاهدته  لكل  وتقديري  إعجابي  أبدي  أن  أعجز عن 

الزاهر  للمستقبل  كذلك  واطمئناني  المساء،  هذا  في 
األمير  العظيم  الرجل  هذا  يد  على  شاءالله  إن  للسوق 

سلطان بن سلمان.

وال شك أن تدشين مشروع مدينة سوق عكاظ بالمخطط 	 
الذي رأيناه في قبل سمو األمير سلطان، وهذا المستوى 
الذي ُيرجى أن يكون عليه إذا تم المشروع إن شاءالله، 
السعوديين  أنه سوف يكون واجهة حضارية ال تشرف 
فقط؛ وإنما ُتشرف كل العرب وكل المسلمين ألنها من 

هذه األرض المباركة المملكة العربية السعودية. 

سوق عكاظ ليس للطائف فقط وليس لمنطقة مكة فقط 	 
السعودية بصفة شاملة، وكل من  العربية  للمملكة  هو 
شارك هو يؤدي خدمة لهذا اإلبداع ولهذا اإلنجاز بأن 
إلى  المباركة  األرض  هذه  من  االنطالقة  بعد  من  يصل 

العالم أجمع.

أرض 	  األرض  هذه  أن  ُكله  للعالم  نقول  أن  نريد  نحن 
إبداع، وأن هذا اإلنسان إنسان ُمبدع سوف تشاهدونه 
إنجازاً؛  وأكثر  إبداعاً  أكثر  المستقبل  في  شاءالله  إن 
وال  السعودي  اإلنسان  إلبداع  سقف  هناك  يكون  ولن 

إلنجازه.

أوالً اسمحوا لي أن أقدم أسمى آيات الشكر والتقدير 	 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  لسيدي 
عبدالعزيز على رعايته لهذا الحفل وتكليفي وتشريفي 
بالنيابة عنه في حضور هذا الحفل العظيم؛ وشكري 
وتقديري وتهنئتي لصاحب السمو الملكي أخي األمير 
وهذا  الكبير  المجهود  هذا  على  سلمان  بن  سلطان 
وفي  المساء  هذا  في  شهدناه  الذي  العظيم  اإلنجاز 
هذا السوق، وشكري كذلك وتقديري وتهنئتي ألخي 
عبدالمحسن  بن  بدر  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
على هذا اإلبداع الذي يتجدد مع سوق عكاظ في كل 
عام وخارج سوق عكاظ كذلك؛ فهنيئاً للجميع وأهنئ 

جميع من حضر ومن لم يحضر.

صاحب السمو الملكي 
الفيصل  خالد  األمير 
مستشار خادم الحرمين 
الشريفين، أمير منطقة 

مكة المكرمة 

قالوا عن عكاظ
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سوق عكاظ يمثل مناسبة عربية مهمة 	 
العربية  الجزيرة  حضارات  تجسد 
والدعوة  الغني،  وتاريخها  والمملكة 
الملكي  السمو  صاحب  من  الكريمة 
األمير سلطان بن سلمان لحضور فعاليات 
»سوق عكاظ 1٢« هي دعوة نتشرف بها 
وهذا  كريمة،  حفاوة  وسط  شرف  أيما 
الوطن  هذا  أبناء  على  بغريب  ليس 

المعطاء.

في 	  المتمثل  السنوي  االجتماع  هذا 
قائمة  عربية  لحمة  يشكل  عكاظ  سوق 
حضارة  يجسد  أنه  كما  ذاتها،  بحد 
البلد على وجه الخصوص والعالم  هذا 
ويشرفنا  ويسعدنا  عام،  بشكل  العربي 
لهذا  المدعوين  قائمة  ضمن  نكون  أن 

الحدث الكبير في هذا البلد الكريم.

�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز

رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني

�ل�شيخ خالد بن �أحمد بن 

حممد اآل خليفة

وزير خارجية البحرين

قالوا عن عكاظ

اقتصادًيا وثقافًيا، كما كان أحد العناصر األساسية 
في تطوير اللغة العربية وانتشارها.  

 قريًبا سنرى مدينة عكاظ وهي تنهض، ونقدر 	 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  لسيدي 
سلمان بن عبدالعزيز عنايته وإقراره ومتابعته 
للعناية  الشريفين  الحرمين  خادم  لبرنامج 
المشروع  هذا  للمملكة،  الحضاري  بالتراث 
ويشمل  مظلته  تحت  عكاظ  سوق  يضم  الذي 
منظومة كبيرة جًدا من المشروعات والبرامج 

والمسارات.

تاريخ 	  من  مهمة  تاريخية  حلقة  يمثل  عكاظ  سوق 
الهيئة  تحقق  أن  إلى  ونتطلع  الحضاري،  المملكة 
وشركاؤها نقلة في الفهم والوعي بالتراث الحضاري 
الوطني من خالل إحدى حلقاته المهمة التي تتمثل 

في سوق عكاظ.

تاريخية 	  كمنطقة  عكاظ  سوق  منطقة  إلى  ننظر   
تاريخية  أحداث  فيها  حدثت  جًدا  مهمة  وأثرية 
أثرية  مواقع  عكاظ  في  اكتشفنا  وقد  مترابطة، 
كثيرة أثبتت تالقي قوافل التجارة وتالقي الثقافة 
محوًرا  السوق  كان  حيث  والفعاليات،  واألدب 

سوق عكاظ يبرز أهمية التراث الحضاري، 	 
وما لدى المملكة من جذوٍر متأصلة في 
الشعر، لكونها موطن الشعراء الذين أثروا 
في  القصائد  بأمهات  العربية  الذائقة 
في  واحدة  شعرية  وخيمة  واحد،  مكاٍن 
يجسد  الذي  المكان  هذا  عكاظ،  سوق 
والعالم  للمملكة  أصياًل  شعرياً  تاريخاً 

العربي.

�لأمري بدر بن عبد�ملح�شن
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الهيئة 	  األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس 
يبذل جهوداً كبيرة  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة 
التراث  رعاية  في  اإلسهام  شأنه  من  ما  كل  لدعم 

والحفاظ على ديمومته.

 مشاركة الهيئة العامة للثقافة في فعاليات سوق عكاظ 	 
الموسيقية  الوطنية  الفرقة  عروض  تدشين  شهدت 
عازًفا   ٢6 تضم  وهي  السوق،  مسرح  على  السعودية 
المحافل  في  مستقبال  المملكة  سيمثلون  سعودًيا، 

الموسيقية العالمية واإلقليمية.

للثقافة هو تمكين ودعم شباب 	  العامة  الهيئة   عمل 
وفتيات الوطن بمختلف الجوانب الثقافية، ومشاركة 
إال  هو  ما  عكاظ  سوق  في  للموسيقى  الوطنية  الفرقة 
من  للفنون  الهيئة  تقدمها  التي  لألعمال  نموذجاً 
فنون الفلكلور، والفنون المسرحية والسينما، وجميع 

الفنون األخرى.

واألمنية 	  الحكومية  أجهزتها  بكل  الطائف  محافظة   
التي  المهمة  الوطنية  المناسبة  لهذه  تستعد 
الخليج،   ودول  المملكة  مناطق  من  اآلالف  يحضرها 
العامة  الهيئة  مع  بالشراكة  تمت  واالستعدادات 
للسياحة والتراث الوطني وقد بدأت مبكرا والجميع 
التظاهرة  هذه  إلنجاح  الواحد  الفريق  بروح  يعمل 

الهامة.

 أتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي األمير 	 
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة االشرافية العليا 
للسوق  المباشرة والدائمة  لسوق عكاظ على متابعته 
الحكومية  الجهات  كل  وحضور  بمشاركة  واهتمامه 
والمجتمع المحلي في هذه التظاهرة الوطنية الكبيرة.

ا من روافد التنمية السياحية 	  سوق عكاظ رافًدا أساسيًّ
ارتبط  اسمه  أن  والسيما  المحافظة،  في  واالقتصادية 
منه  يجعل  ما  الطائف؛  بمحافظة  واقتصاديًّا  ا  ثقافيًّ
سياحية  صناعة  إلى  المنطقة  يقود  ا  استراتيجيًّ هدًفا 

محلية وعالمية.

سوق عكاظ بيئة خصبة جاذبة للمستثمرين من خالل 	 
ا  طرح الفرص االستثمارية الموجودة في السوق حاليًّ

ومستقبليًّا.

للمشاريع 	  وتنموي  واجتماعي  اقتصادي  أثر  هناك 
جذب  وخاصة  عكاظ،  بسوق  والخدمية  التطويرية 
جذب  على  ذلك  وينعكس  الزوار،  من  المزيد 
المرافق  وتشغيل  العمل،  فرص  وتوفير  االستثمارات، 
أمانة  تقدمها  التي  الخدمات  أن  شك  وال  السياحية، 
الطائف تلعب دوراً مهماً في رفع كثافة االرتياد لسوق 
تحقق  والمرافق  الخدمات  هذه  أن  وخاصة  عكاظ، 

راحة وسالمة ورفاهية الزائر.

�ملهند�س �أحمد بن فهد �ملزيد

الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للثقافة

�لأ�شتاذ �شعد �مليموين

حمافظ الطائف

م. حممد بن هميل اآل هميل

اأمني حمافظة الطائف

قالوا عن عكاظ

 مشاركة مصر كضيف شرف في سوق عكاظ ألول مرة 	 
هذا العام تجسد عمق التقارب بين الثقافتين المصرية 
عدد  فى  المصرية  المشاركة  تمثلت  وقد  والسعودية، 
ومعارض  الشعرية  واألمسيات  الثقافية  الندوات  من 
للصور الفوتوغرافية، بجانب سلسلة من الحفالت بمدن 

جدة وأبها والطائف والدمام.

السعودية 	  العربية  المملكة  بين  الثقافي  التعاون   
وملوحظاً  سريعاً  تطوراً  يشهد  العربية  مصر  وجمهورية 
المملكة  ونشكر  البلدين،  ثقافة  بين  المزج  في  أسهم 

الختيار مصر كضيف شرف في سوق عكاظ لهذا العام.

الشهر 	  يقارب  ما  هناك  وكان  مرتين  المملكة  زرت   
تطوراً  خاللها  الحظت  وقد  الزيارتين،  بين  والنصف 
السريعة  خطواتها  على  المملكة  وأحيي  كبيراً، 
والمدروسة وأنا متأكدة أنه خالل فترة وجيزة سيتضح 

صدى هذا التعاون في كل مدينة من مدن المملكة.

�لدكتورة �إينا�س عبد �لد�مي

وزيرة الثقافة امل�رصية
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�ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل بن منيع

ع�سو هيئة كبار العلماء

للسياحة 	  العامة  الهيئة  نجاح  من  الجميع  لمسه  ما 
من  متكاملة  منظومة  بناء  في  الوطني  والتراث 
والثقافة  بالسياحة  المعنية  الجهات  مع  الشراكات 
من  باعتبارها  الطائف،  جامعة  يجعل  واإلعالم، 
الشركاء االستراتيجيين للهيئة، على ثقة كبيرة بظهور 
سوق عكاظ في هذا العام واألعوام المقبلة في صورة 
عصرية حديثة، تواكب التطور الذي تشهده المملكة 

في المجاالت كافة.

أثر متنام على حياة 	  الثقافي لسوق عكاظ ذو  الدور   
والرقي  النفوس  صقل  على  يعمل  حيث  المجتمع، 
المعرفة،  بالفكر والسلوك، وتشكيل نمط متكامل من 
دورنا  خالل  من  الطائف،  جامعة  في  حرصنا  وقد 
البرنامج  يكون  أن  على  الثقافية،  اللجنة  في  القيادي 
الثقافي لسوق عكاظ برنامجا ثقافيا تفاعليا واستثنائيا 
في  جديدة  نقلة  يحقق  حتى  تفاصيله،  جميع  في 

مضمونه.  

�لدكتور ح�شام بن زمان

مدير جامعة الطائف

عامل �مل�رصيات �لدكتور ز�هي حو��س

 وزير الآثار الأ�سبق 

بدعوة كريمة 	  فعاليات مهرجان سوق عكاظ  حضرت 
وكنت  عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن  سلطان  األمير  من 
سعيًدا بفترة مشاركتي، ومن دواعي سروري المشاركة 
الفعاليات  في  مشاركتي  وأثناء  األنشطة،  جميع  في 
رقصت مع فرقة الفنون الوطنية، وسعدت بما قدمته 
المسرح،  في  مذهل  أداء  من  سعودية  أوركسترا  أول 
عبد  إيناس  السيدة  المصرية  الثقافة  وزيرة  بحضور 
الدايم، حيث كانت مصر ضيف شرف المهرجان لهذا 

العام.

يتصور 	  ال  الذي  عكاظ  سوق  بزيارة  سعدت   
حقيقته إال من يزوره، وأما من يسمع عنه فكأنما 
لمستشار  الجزيل  فالشكر  أحالم،  عن  يسمع 
مكة  منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين  خادم 
الهيئة  ولرئيس  الفيصل،  خالد  األمير  المكرمة 
العامة للسياحة والتراث الوطني األمير سلطان 
عن  والمسؤولين  القائمين  ولكل  سلمان،  بن 
عكاظ الذي أصبح اليوم معلماً من معالم الوطن، 
له  الشريفين  الحرمين  وما رعاية سيدي خادم 
الرعاية  وجد  الذي  المعلم  هذا  مكانة  لعلو  إال 

والتطوير والتغيير.

ما 	  الواقع  وعلى  عكاظ  لسوق  زيارتي  في  رأيت 
كنا بعيدين عن تصوره، الحقيقة ال أستطيع أن 
ما  على  واالطالع  السوق  بزيارة  أصف سعادتي 
فيه، ورؤية ما سيكون عليه مستقباًل من نهضة 

وهي مدينة عكاظ.

 نحن نعرف أن سوق عكاظ ليس خاصا بجانب 	 
دون جوانب أخرى، فهو يهتم بجميع الجوانب 
اقتصادًيا وثقافًيا وتاريخًيا وتراثًيا وكل متطلبات 
األخالقي  بالجانب  أيًضا  يهتم  كما  العصر، 
السوق  بأن  نثق  يجعلنا  ما  وهذا  والسلوكي، 

يقدم رسالته بكل فخر وأمانة.
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علي �أحمد

وزير املفو�س بالقن�سلية الليبية 

برؤية 	  وأفتخر  وأعتز  تاريخياً  حدثاً  يعتبر  السوق   
يثلج  رأيته  فما  المملكة،  شعب  وتقاليد  عادات 
المهرجانات  هذه  مثل  تستمر  أن  ونتمنى  الصدر، 
عكاظ  بسوق  بالمشاركة  الفرصة  لليبيا  يتاح  وأن 
عاداتنا  به، ألن  المشاركة  العربية  الدول  بقية  مثل 
شاهدناها  التي  العادات  لهذه  مكملة  وتقاليدنا 
وزادتني إثراًء بمعرفة التراث السعودي الذي كنت 
أسمع به أو أشاهده بالقنوات واليوم شاهدته على 

الطبيعة.

�شباح �لر�فعي

نائب القن�سل الأردين باململكة 

العربية 	  للدول  والمعروضات  المختلفة  العروض   
لما  األنظار  وجذبت  الزوار  استهوت  الموجودة 
فيها من عروض تاريخية بطريقة جميلة جًدا تدمج 
يكون سوق عكاظ  أن  ونتطلع  الحاضر،  الماضي مع 
أكبر  صدى  له  ويكون  توسًعا  أكثر  بالمستقبل 
ليصبح صرحاً عربياً ودولياً، وأتمنى أن يكون األردن 
عكاظ  بسوق  المقبلة  السنوات  ضيف شرف خالل 

التاريخي.

�لقن�شل �مل�رصي باململكة 

الفعاليات رائعة ألنها تعرض ثقافة المملكة، وتقدم 	 
العربية، وأتطلع  الثقافات بين الدول  فرصة لتبادل 
بالسنوات القادمة أن يكون بسوق عكاظ مشاركات 
أيام  ضمن  المصرية  األوبرا  ووجود  أخرى،  مصرية 
في  بالمشاركة  مصر  اهتمام  على  يدل  المهرجان، 
سوق عكاظ الذي يعد فرصة لتبادل الثقافات ضمن 
بأبهى  عكاظ  سوق  ليخرج  مشتركة  عربية  ثقافة 

صورة للعالم.

قالوا عن عكاظ
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عملي 	  يقدر  من  فوجدت  أكاديمياً  عملت 
وحصلت على جائزة تعتبر األولى في سوق عكاظ 
التاريخي، ورغم أنني حصلت عليها متأخراً بعد 
مرور الزمن، ولكن في نهاية المطاف تم تقديري 

من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

جائزة 	  أول  وألنها  لي  بالنسبة  كبيرة  الجائزة   
استحدثت في سوق عكاظ التاريخي في دورته 
الثانية عشرة، فكنت األول، وهذا األمر يحفزني 
على العمل وعلى العودة إلى البحث التنظيمي 

من جديد.

خامرني 	  بالجائزة،  فوزي  خبر  بلغني  عندما 
بالمسؤولية  آخر  بالسعادة وشعور  شعور خاص 
ألن جائزة عكاظ تحتاج إلى أكتاف قوية لحمل 
الزمن،  من  قرون  مدى  على  تمتد  التي  ُبردتها 
العام تتويجا كريما  بالجائزة هذا  وأعتبر فوزي 
لتجربة شعرية طويلة مع الكتابة الشعرية التي 
القرن  من  الثمانينيات  منتصف  منذ  بدأتها 
ديوانا  عشر  اثني  خاللها  وأصدرت  الماضي 
المملكة  داخل  بجوائز  معظمها  فاز  شعريا، 

وخارجها.

أن 	  المرء  على  وتعالى  سبحانه  الله  نعم  من   
فهذا  إنجازا في حياته،  ليحقق  التوفيق  يمنحه 
الفوز كسر القول السائد بأن المنجز في العالم 
العربي ال يكرم إال بعد وفاته، وسوق عكاظ رمز 
أدبي رفيع ومنذ أن بدأ نشاطه يزدهر عاما بعد 
مسابقات  في  يمنحها  التي  جوائزه  وما  عام، 
النشاط،  لهذا  أنموذجا  إال  والفن  الشعر 
واستحداث جائزة األدب هذا العام قفزة رائعة 
تدل على أن لدى عكاظ مشاريع جديدة لألدباء 

والشعراء والفنانين.

 لم يكن إصراري على المشاركة في هذه الجائزة 	 
بالمكانة  إيمانا مني  وإنما كان  إصرارا عشوائيا 
أها سوق عكاظ الذي يحمل  الحضارية التي يتبوَّ
في ذاكرته تاريخ العرب األوائل حيث تفتحت 
النابغة  ومنهم  الشعراء  عباقرة  قرائح  هناك 
الذبياني، والنابغة الجعدي، وحسان بن ثابت، 
وعمرو بن كلثوم، واألعشى بن قيس، والخنساء 
تماضر بنت عمرو، والسليك بن السلكة وغيرهم 

كثير، كما تذكر المصادر التاريخية.

 �لدكتور نا�رص �لر�شيد 

 الفائز بجائزة عكاظ التقديرية للأدب 

جا�شم �ل�شحيح

الفائز بجائزة عكاظ الدولية لل�سعر: 

قالوا عن عكاظ
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إن جوائز سوق عكاظ ظاهرة ثقافية أدبية دولية وفرصة 	 
السعوديين  والكتاب  األدباء  بين  التواصل  لتحقيق 
كتاب  وتشجيع  العربي  السرد  مجاالت  في  والعرب 
وتطوير  العربي،  الوطن  في  المختلفة  بأنواعه  السرد 
وأدباء  روائيين  وإيجاد  السردي  العربي  األدب  فنون 

وكتاب شباب متمكنين في هذا المجال.

من 	  شرط  والتكريم  مبدعيها  تكرم  ال  أمة  تنهض  ال 
شروط تنمية المجتمع وتوعيته وتشجيعه لنيل التفوق 
صنوف  شتى  في  المواهب  ودعم  واإلبداع  والتميز 
مسيرتهم  ليتابعوا  التشكيلي،  والفن  والكتابة  اإلبداع 
في تنمية الوطن وإعالء شأنه، وهذه الجائزة تعتبر من 

أهم جوائز الفن التشكيلي.

سوق 	  جائزة  على  للقائمين  وامتناني  شكري  أرفع   
والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  وإلى  عكاظ 
الوطني، على ما وجدته من دعم لي ولزمالئي الفنانين 
الفنية  أعمالهم  وإشراك  الشابة  المواهب  واحتضان 
ذات القيم الجمالية التي استمدت هويتها من البيئة 

المحلية في منافسة عربية عريقة كسوق عكاظ.

 جوائز سوق عكاظ تعتبر رافدا غير عادي للمبدعين 	 
العرب، وخاصة هؤالء الذين لم تتح لهم فرصة التكريم 
وتعتبر  جميلة،  مفاجأة  كان  فالتكريم  أوطانهم،  في 
جائزة سوق عكاظ لتطوير فنون الخط والكتابة إحدى 
ومكانته  الطبيعي  مكانه  إلى  تعيده  التي  المبادرات 

المرموقة.

�لرو�ئي �مل�رصي حممد �لناغي

الفائز بجائزة ال�رصد العربي

�لفنان �لت�شكيلي ثامر �لرباط

الفائز بجائزة الفن الت�سكيلي 

�لت�شكيلي �شالح �ل�شهري

الفائز بجائزة �سوق عكاظ للفن الت�سكيلي 

�خلطاط �ليمني عبد�ملجيد �لأهدل

الفائز بجائزة اخلط العربي

قالوا عن عكاظ
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خامسًا
فعاليات 

سوق عكاظ
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الرئيسي  بالمسرح  الجولة  وانتهت  المشاركة، 
من  العديد  إطالق  شهد  الذي  عكاظ  لسوق 
سوق  لتطوير  الجديدة  والمبادرات  المشروعات 
عكاظ ليكون منبراً ثقافياً يعكس البعد الحضاري 

للمملكة.

مشهوداً 	  تطوراً  العام  هذا  االفتتاح  حفل  حقق 
أحيت  تراثية  ثقافية  كتظاهرة  عناصره  كافة  فى 
الموروث الثقافي لسوق عكاظ وأعطته بعداً دولياً 
وإعالمياً يؤكد تطوره من عام إلى عام حفاظاً على 
النجاحات التي حققها خالل الدورات السابقة.  

ألغنية 	  تفاعلي  ترحيبي  فني  بعمل  الحفل  بدأ 
)هات يمناك( من كلمات صاحب السمو الملكي 
مصورة  كلمات  بث  وتم  الفيصل،  خالد  األمير 
الهيئة،  رئيس  ولسمو  الحفل،  لراعي  ومسجلة 
في  به  المعمول  التطور  تواكب  عصرية  بطريقة 

لمهرجان  المشابهة  العالمية  الفعاليات  مختلف 
سوق عكاظ.

بأسلوب 	  عكاظ  سوق  بجوائز  الفائزين  تكريم  تم 
بمصاحبة عروض  المسرح  على  ومتجدد،  متميز 
اإلبداعية  وتجاربهم  الذاتية  لسيرهم  مرئية 
الثقافية،  انطباعاتهم  ورصد  والفنية،  واألدبية 
لسوق  الثقافي  الفكر  يعكس  متطور  أسلوب  وهو 
عكاظ، حيث تم التركيز على جائزة الشعر العربي 
الخط  وجائزة  العربي،  األدب  وجائزة  الفصيح، 

العربي. 

ُقدمت العروض الثقافية والتاريخية واألدبية من 	 
بأسلوب  االستعراضية  والفنون  والقصة  الشعر 
واألداء  البصرى  اإلمتاع  على  يعتمد  إخراجي 
الفنية  التجهيزات  وبأفضل  والصوتي  الحركي 
والتقنية ذات الجودة العالية من حيث التنظيم 
عروض  ومثلت  واإلخراج،  والتصوير  والتصميم 

1- حفل االفتتاح 
لسوق  عشرة  الثانية  الدورة  افتتاح  حفل  انطلق 
خادم  رعاية  تحت  الطائف  محافظة  في  عكاظ 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
الملكي  السمو  صاحب  وبحضور   ،- الله  حفظه   -
األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم 
المكرمة،  مكة  منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين 
وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن 
عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث 
والمعالي  السمو  أصحاب  من  وعدد  الوطني، 
والسعادة وأعضاء اللجنة اإلشرافية للسوق، وذلك 

في الثالث عشر من شهر شوال ١4٣9هـ.

أمير 	  لسمو  بجولة  االفتتاح  حفل  مراسم  بدأت 
في  المهرجان  وضيوف  المكرمة  مكة  منطقة 
مشاركات  على  خاللها  اطلعوا  عكاظ«  »جادة 
المسرحية،  العروض  وشاهدوا  العربية،  الدول 
الحكومية  والجهات  الحرفيين  ومعارض 

حظي حفل االفتتاح 
بتغطية تلفزيونية 

متميزة شاركت فيها 
القناة السعودية، 

واإلخبارية، والعربية، 
وMBC، وروتانا، 

والتلفزيون المصري 

تميز حفل 
االفتتاح برؤية 

فنية مستمدة من 
الموروث التاريخي 
والثقافي والتراثي 

لسوق عكاظ 
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ومتابعة  الضيوف،  وخروج  دخول  حركة  وتنظيم 
داخل  واإلرشادية  واألمنية  التنظيمية  الحالة 

المسرح الرئيسي.

متميزة، 	  تلفزيونية  بتغطية  االفتتاح  حفل  حظي   
السعودية،  القناة  الحفل  فقرات  ونقلت 
واإلخبارية، والعربية، وMBC، وروتانا، والتلفزيون 
للسياحة  العامة  الهيئة  وفرت  كما  المصري، 
لحفل  واسعة  إعالمية  تغطية  الوطني  والتراث 
االفتتاح وكل الفعاليات التي امتدت لسبعة عشر 
المقروءة  اإلعالمية  الوسائل  من خالل كافة  يوماً 
المواقع  إلى  باإلضافة  والمرئية،  والمسموعة 

اإللكترونية، وشبكات التواصل االجتماعي.

الشمراني  راشد  الدكتور  الفنان  مقدمتهم  في 
عسيري،  حسن  والفنان  المالكي،  فايز  والفنان 
وغيرهم من نجوم الدراما السعودية المعروفين. 

 	 MBC مجموعة  االفتتاح  حفل  تنظيم  تولت 
اإلعالمية، وكذلك مؤسسة األمير بدر الحضارية 
سوق  افتتاح  حفل  لجنة  ومتابعة  إشراف  تحت 
عكاظ،  سوق  وإدارة  الهيئة  مسئولي  من  عكاظ 
من  مستمدة  فنية  برؤية  الحفل  تميز  وقد 
لسوق  والتراثي  والثقافي  التاريخي  الموروث 
المجتمع  أبناء  من  متميزة  وبمشاركة  عكاظ، 
والفعاليات  األنشطة  بعض  تنظيم  في  المحلى 
عكاظ،  جادة  في  التاريخية  بالمشاهد  الخاصة 

الفنون الشعبية مختلف محافظات منطقة مكة 
كبار  من  نخبة  تنفيذها  في  وشارك  المكّرمة، 
الفنانين السعوديين، وهم: الفنان محمد عبده، 
الفنان إبراهيم الحكمي، الفنان فهد مطر، الفنان 
الفنان  عبدالله،  رامي  الفنان  يوسف،  عايض 
الفنان  التميمي،  محمد  الفنان  سالمة،  طالل 

هشام هوساوي، الفنان عبدالله القرني.

التراث 	  من  استنباطها  تم  المسرحية  العروض 
كالمعلقات  عكاظ  سوق  بتاريخ  المرتبط  األدبي 
الشعرية والقصص التاريخية واألدبية التي توضح 
شارك  وقد  العربي،  والشعر  العربية  اللغة  قيمة 
في تقديمها عدد من أبرز الممثلين السعوديين 

اعتمدت عروض عكاظ 
على اإلمتاع البصرى 

واألداء الحركي 
والصوتي باستخدام 

أفضل التجهيزات 
الفنية والتقنية
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٢- مصر.. ضيف شرف عكاظ
وزيرة  وكانت  العام،  هذا  عكاظ  لسوق  الثانية عشرة  الدورة  العربية هي ضيف شرف  كانت جمهورية مصر 
الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم على رأس الوفد المصري المشارك في فعاليات السوق، وقد شارك 
في الندوات الثقافية ٤ من كبار األكاديميين والمثقفين المصريين، من خالل ندوتين األولى بعنوان »التنمية 
الثقافية »، وتحدث فيها الدكتور أحمد زايد أستاذ علم االجتماع بجامعة القاهرة متناوالً في ورقته البحثية 
االنثروبولوجيا  أستاذ  المصري  سعيد  الدكتور  تحدث  حين  في  العربية«،  الثقافية  البنية  تحديث  »آليات 
في  الثقافية  التنمية  »دور  للثقافة عن  األعلي  للمجلس  العام  واألمين  القاهرة  اآلداب جامعة  بكلية  الثقافية 

تحقيق التنمية المستدامة«.

وكانت الندوة الثانية بعنوان »ندوة نقدية عن شاعر قديم ..ليلى األخيلية«، شارك بها  الدكتور أحمد درويش 
أستاذ النقد األدبي واألدب المقارن بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة متحدثاً عن »مكانة ليلى األخيلية بين 
الشعراء العذريين«، بينما تناول الدكتور أيمن ميدان أستاذ الدراسات األدبية ووكيل كلية للدراسات العليا 
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة شعر ليلى األخيلية من خالل مقاربة نقدية، وحملت ورقته البحثية عنوان » 

شعر ليلي األخيلية .. مقاربة نقدية«.

واتسمت المشاركة المصرية كضيف شرف سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة بالتنوع في األنشطة والفعاليات، 
في  تمثلت  والحرفية  والفنية  والثقافية  التراثية  الفعاليات  من  الشرف« مجموعة  برنامج »ضيف  حيث ضم 

أنشطة فرق الموسيقي العربية ومعارض الفنون التشكيلية والحرف والصناعات اليدوية.   
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٣- فعاليات حي العرب
تراثياً  تنوعاً  الثانية عشرة  فعاليات سوق عكاظ في دورته  شهدت 
وثقافياً يعكس التنوع الذي تتميز به ثقافات الدول المشاركة، وهي 
عمان  وسلطنة  المتحدة،  العربية  واإلمارات  شرف،  كضيف  مصر 
العرب(  )حي  بفعاليات  الخاص  البرنامج  أثرى  ما  وهو  كمشاركين، 
بسوق عكاظ، والذي جذب أعداد كبيرة من الزوار المهتمين بالشعر 
والمسرح والعروض التراثية والحرف التقليدية واليدوية التي تنقل 
الدول  بين  الحضاري  التبادل  توثيق  على  وتعمل  الشعوب  ثقافات 

العربية.
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٤- تدشني الفرقة الوطنية للموسيقي
شهدت الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ، تدشين نشاط الفرقة الوطنية للموسيقى بحضور صاحب السمو 
الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث أقامت 
الفرقة حفلها األول وعزفت خالله مجموعة من األلحان السعودية الشهيرة، وتعد هذه الفرقة التي انطلقت بــ 
٢6 عازفاً سعودياً، نواة لفرقة وطنية سعودية أكبر ستمثل المملكة في المحافل الموسيقية العالمية واإلقليمية 

مستقبال.

كان من المفترض أن تبدأ الفرقة نشاطها بعد سنة من اآلن، إال أن صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن 	 
سلمان بن عبدالعزيز حرص على مشاركتها في هذه الدورة من سوق عكاظ لكي تضع بصمة جديدة لفرقة 

سعودية موسيقية متكاملة. 

قدمت الفرقة حفاًل موسيقياً مميزاً في أول إطاللة لها من خالل سوق عكاظ، وعزفت مجموعة من األغاني 	 
الحبيب«،  بينها »وطني  الجمهور، من  ذائقة  القريب من  الشعبي  الفلكلور  وأعمال  الشهيرة،  السعودية 
و«مس ورد الخد«، »ليتك معي ساهر«، »عشقته« و«سارية«، و«ظبي الجنوب«، و«جينا من الطايف«، 

و«عاش سلمان«، وغيرها من األعمال التي تفاعل معها الزوار ونالت رضا واستحسان الجمهور.
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٥- فعاليات مسرح عكاظ
شهد مسرح عكاظ الرئيسي عدداً من العروض المسرحية والحفالت الموسيقية والغنائية المتميزة شارك فيها 

نجوم من عدة دول خليجية وعربية.

مسرح سوق عكاظ
الفعالية الوقت التاريخ اليوم

افتتاح سوق عكاظ ٩-11م
1٤٣٩/10/1٣ه
٢01٨/06/٢٧

األربعاء

إعادة حفل االفتتاح ٩-11م
1٤٣٩/10/1٤ه
٢01٨/6/٢٨م

الخميس

إعادة حفل االفتتاح ٩-11م
1٤٣٩/10/1٥ه
٢01٨/06/٢٩م

الجمعة

مسرحية الشاعر مصقول ٩-1٢م
1٤٣٩/10/1٨ه
٢01٨/0٧/٢م

االثنين

مسرحية الشاعر مصقول ٩-1٢م
1٤٣٩/10/1٩ه
٢01٨/0٧/٣م

الثالثاء

مسرحية الشاعر مصقول ٩-1٢م
1٤٣٩/10/٢0ه
٢01٨/0٧/٤م

األربعاء

الفعالية الوقت التاريخ اليوم

ليالي طائفية ٩-1٢م
1٤٣٩/1/٢1ه
٢01٨/0٧/٥م

الخميس

ليالي طائفية ٩-1٢م
1٤٣٩/10/٢٢ه
٢01٨/0٧/6م

الجمعة

فرقة األوبرا المصرية ٩-1٢م
1٤٣٩/10/٢٤ه
٢01٨/0٧/٨م

األحد

فرقة األوبرا المصرية ٩-1٢م
1٤٣٩/10/٢٥ه
٢01٨/0٧/٩م

االثنين

فرقة التخت الشرقي ٩-1٢م
1٤٣٩/10/٢6ه
٢01٨/0٧/10م

الثالثاء

فرقة التخت الشرقي ٩-1٢م
1٤٣٩/10/٢٧ه
٢01٨/0٧/11م

األربعاء

حفلة غنائية ٩-1٢م
1٤٣٩/10/٢٨ه
٢01٨/0٧/1٢م

الخميس

حفلة غنائية ٩-1٢م
1٤٣٩/10/٢٩ه
٢01٨/0٧/1٣م

الجمعة
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 ٦- فعاليات اخليمة الثقافية
بسوق  الثقافية  والخيمة  الطائف  جامعة  بين  بالتنسيق  العمل  وورش  األدبية  واألمسيات  الندوات  تنظيم  تم 
عكاظ، وشارك فيها نخبة من الشعراء واألدباء والمثقفين، وقد اجتمعت هذه الكوكبة من األدباء والمثقفين تحت 

سقف الخيمة الثقافية بسوق عكاظ  للنقاش والتحاور واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم الفكرية والثقافية.

اليوم

عنوان اليوم

٧٫00 – 6٫00

٧٫00 إلى ٧٫1٥

٨٫٣0 – ٧٫٣0

٨٫٣ - ٨٫٤٥0

10٫00 – ٩٫00

10٫1٥ - 10٫00

الجمعة
1٤٣٩/10/1٥ الموافق ٢٩/06/٢01٨

المحور األول
ثقافتنا .. إلى أين؟

اللغة العربية في كوريا
EUN KYEONG -
MYUNG KEUN -
DONGHWAN -

JAEHEE -
- د. عبدالله الوشمي )إدارة الندوة(

مداخالت

ندوة الدولة الضيف
جمهورية مصر العربية

التنمية الثقافية تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل
- د. أحمد عبدالله حجاب

- د. سعيد المصري
- د. فوزية البكر

- د. سحر الشريف
- د. إيهاب مصطفى )إدارة الندوة(

مداخالت

األمسية الشعرية األولى
-د. حسن طلب

-جاسم الصحيح )شاعر عكاظ(
-جمال المال

-محمد عبدالباري
-د. منصور الحارثي )إدارة األمسية(

فعاليات اخليمة الثقافية )جادة الثقافة(
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اليوم

عنوان اليوم

٧٫00 – 6٫00

٧٫1٧٫ – ٥00

٨٫٣0 – ٧٫٣0

٨٫٣ – ٨٫٤٥0

10٫00 – ٩٫00

10٫1٥ – 10٫00

السبت
1٤٣٩/10/16
٢01٨/06/٣0

المحور الثاني
المرأة واختزال الحضارات

الدولة الضيف
جمهورية مصر العربية

ندوة نقدية عن الشاعرة ليلى األخيلية
- د. أحمد درويش
- د. أيمن ميدان
- د. أحمد نبوي

- د. سامية حمدي )إدارة الندوة(

مداخالت

المرأة وتشكيل الهويات الثقافية
- د.مروه مختار

- د. زينب الخضيري
- د. حسن النعمي

- د. ماجدة أبو راس
- د. منى المالكي )إدارة الندوة(

مداخالت

األمسية الشعرية الثانية
- محمد يعقوب
- بديعة كشغري
- أحمد بخيت

- محمد السداني
- د. مازن الحارثي )إدارة األمسية(

األحد
1٧/10/1٤٣٩هـ
01/0٧/٢01٨هـ

المحور الثالث
نحو معرفة تفاعلية

المشاريع الثقافية الشابة
- أرباب الحرف )حسن رحماني(

- ساندويتش ورقي )أنس حسين اللهبي(
- تكوين )بثينة العيسى(

- ُعّلمنا )سليمان السلطان(
- سلطان الثبيتي )إدارة الجلسة(

مداخالت

األدب الرقمي ورقمنة اللغة )تطلعات ومعوقات(
- د. محمد الحناش
- د. محمد سناجلة

- د. صلوح السريحي
-د. عبدالرحمن المحسني

- رحاب أبو زيد )إدارة الندوة(

مداخالت

األمسية الشعرية الثالثة
عبد الله بيال
حسن الربيح
حسن القرني
ذكرى الحاج

د. أسماء الجميعي )إدارة األمسية(

اليوم

عنوان اليوم

٧٫00 – 6٫00

٧٫1٧٫ – ٥00

٨٫٣0 – ٧٫٣0

٨٫٣ – ٨٫٤٥0

10٫00 – ٩٫00

10٫1٥ – 10٫00

االثنين
1٨/10/1٤٣٩هـ
0٢/0٧/٢01٨م

المحور الرابع
تحديات الثقافة العربية

البياتي وحوار الثقافات
- د. أمل القثامي

- د. صالح المحمود
- أحمد السبيت

- علي زعلة )إدارة الندوة(

مداخالت

من التراث إلى ما بعد الحداثة، رؤية المجتمع 
العربي الراهن

- د.محمد مفتاح
- د.سعد البازعي

- د. محمد الصفراني
- شتيوي الغيثي

- د. معجب العدواني )إدارة الندوة(

مداخالت

التجارب السينمائية والثقافة
- محمد أحمد الناغي )الفائز بجائزة السرد(

-أحمد المال
- محمد حسن أحمد

- فهد األسطا
- ناهس العضياني )إدارة الندوة(

مداخالت

الثالثاء
1٩/10/1٤٣٩هـ
0٣/0٧/٢01٨م

المحور الخامس
المستقبل يبدأ اآلن

المسرح
من النص إلى العرض

د. سامي الجمعان
د. محمد حبيبي
عبدالهادي القرني

حسين الفيفي
مساعد الزهراني )إدارة الندوة(

مداخالت

صناعة السياحة ومستقبل التنمية

د. خالد طاهر
د. حمد السماعيل

سارة قاسم
د. علي آل زايد )إدارة الندوة(

مداخالت

الفنون التشكيلية وتطوير المجتمع
- د. علي الشهراني
- د. منال الرويشد
-أ. عبدالله الحبي
-أ. صديق واصل

- د. سامي الثبيتي )إدارة الندوة(

مداخالت

فعاليات اخليمة الثقافية )جادة الثقافة(فعاليات اخليمة الثقافية )جادة الثقافة(
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ورش العمل )خيمة ورش العمل بجوار اخليمة الثقافية (

٥٫00 – ٩٫00اليوم٥٫00 – ٩٫00اليوم

الثالثاء
1٤٣٩/10/1٩
٢01٨/0٧/0٣

العمل التطوعي 
وخدمة المجتمع

فن كتابة الخط 
العربي

)معرض الخط 
العربي(

السبت
1٤٣٩/10/٢٣ه
٢01٨/0٧/٧م

صناعة 
األفالم 
القصيرة

فن كتابة 
الخط 
العربي

)معرض 
الخط 
العربي(

األربعاء
1٤٣٩/10/٢0
٢01٨/0٧/0٤

توفير الطاقة 
باستخدام الخاليا 

الشمسية في 
المنازل

األحد
1٤٣٩/10/٢٤ه
٢01٨/0٧/٨م

كتابة السرد

الخميس
1٤٣٩/10/٢1
٢01٨/0٧/0٥

اإلعالم الجديد
االثنين

1٤٣٩/10/٢٥ه
٢01٨/0٧/٨م

الفنون 
التشكيلية

الجمعة
1٤٣٩/10/٢٢
٢01٨/0٧/06

الحرف والصناعات 
اليدوية

الثالثاء
1٤٣٩/10/٢6ه
٢01٨/0٧/٩م

التصوير 
الضوئي

٧- العروض املسرحية
قامت جامعة الطائف بالتنسيق مع إدارة سوق عكاظ بتنظيم )مسابقة سوق عكاظ للعروض المسرحية(، وهي 
مسابقة للعروض المسرحية تقدمها مجموعة من الفرق المسرحية من داخل المملكة العربية السعودية ودول 
في جذب  المسابقة  أسهمت هذه  وقد  المسرح،  مجال  في  عكاظ  على جوائز سوق  للتنافس  العربي  الخليج 
الجمهور السعودي المتعطش للمسرح، إلى جانب دورها في توفير بيئة فنية تنافسية تسهم في نمو الحراك 

المسرحي بالمملكة

مسابقة سوق عكاظ للعروض املسرحية )خيمة العروض املسرحية(
العرض المسرحيالوقتاليوم والتاريخ

السبت
1٤٣٩/10/٢٣ه
٢01٨/0٧/0٧م

الساعة
 ٩٫00 م

الندوة التطبيقية للعرض األول)المفتاح( البحرين

األحد
1٤٣٩/10/٢٤ه
٢01٨/0٧/٨م

الندوة التطبيقية للعرض الثاني)تنصيص( السعودية

االثنين
1٤٣٩/10/٢٥ه
٢01٨/0٧/٩م

الندوة التطبيقية للعرض الثالث)حزاوي حمدان( عمان

الثالثاء
1٤٣٩/10/٢6ه
٢01٨/0٧/10م

الندوة التطبيقية للعرض الرابع)المظلة( جامعة الطائف

األربعاء
1٤٣٩/10/٢٧ه
٢01٨/٧/11م

الندوة التطبيقية للعرض الخامس)موال حدادي( اإلمارات
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٨- عروض الفنون الشعبية
أقيمت مسابقة عروض الفنون الشعبية الوطنية بإشراف جامعة الطائف، وقد شاركت فيها فرق شعبية من 

جميع مناطق المملكة، وحضرها عدد كبير من زوار سوق عكاظ.

مسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية )مسرح الفنون الشعبية(
٩٫00 – ٧٫٣010٫00 – ٨٫٣0اليوم٩٫00 – ٧٫٣010٫00 – ٨٫٣0اليوم

األحد
1٤٣٩/10/1٧ه 
٢01٨/0٧/1م 

فرقة حيوما 
والقصيمي 
والتعشير

فرقة الفنون 
الشعبية بنجران

الخميس
1٤٣٩/10/٢1ه 
٢01٨/0٧/٥م 

فرقة تهامة 
زهران الشعبية

فرقة 
صفوف 

الثبته

االثنين
1٤٣٩/10/1٨ه
٢01٨/0٧/٢م

فرقة أشبال 
بني يوسف 

بثقيف

فرقة بني 
يوسف الشعبية 

بثقيف

الجمعة
1٤٣٩/10/٢٢ه 
٢01٨/0٧/6م 

فرقة جازان 
للفنون 
الشعبية

فرقة الوسام 
الشعبية 
بميسان

الثالثاء
1٤٣٩/10/1٩ه 
٢01٨/0٧/٣م 

فرقة أشبال 
صفوف 
السوطه

فرقة صفوف 
السوطه

السبت
1٤٣٩/10/٢٣ه 

٢01٨/0٧/٧م

فرقة جمعية 
الثقافة 

والفنون بجدة 
لفن المجرور

فرقة الفنون 
الشعبية 

رجال الحجر

األربعاء
1٤٣٩/10/٢0ه 
٢01٨/0٧/٤م 

فرقة المزمار 
بمكة المكرمة

فرقة الفنون 
الشعبية 
بمحافظة 

الكامل

األحد
1٤٣٩/10/٢٤ه
٢01٨/0٧/٨م 

فرقة أشبال 
جمعية الثقافة 
والفنون بجدة 
لفن المجرور 

وحيوما

فرقة جمعية 
الثقافة 
والفنون 

بجدة لفن 
الخبيتي
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٩- فعاليات جادة الرتاث )جادة عكاظ(
حرصت الهيئة على إبراز وإظهار هوية سوق عكاظ التاريخية بطريقة إبداعية، فقدمت فعاليات وأنشطة جادة 

عكاظ بتقنيات فنية متميزة تعتمد على اإلمتاع البصري واألداء الصوتي والحركي.

اليومالتاريخالوقتالفعاليات التاريخية 

عروض المعلقات واألدب العربي

من الساعة ٤٫00عصراً إلى الساعة 10٫٣0مساًء    
1٤٣٩/10/1٣ه إلى 

1٤٣٩/10/٢٩ه
الموافق ٢01٨/6/٢٧ إلى 1٣/٢01٨/٧ 

جميع أيام فعاليات سوق عكاظ

عروض الشعر العربي

عروض تحدي اللغة وإعجاز القرآن 

عروض شاعر المعلقات 

عروض شعراء صدر اإلسالم  

عروض الفنون المسرحية 

عروض فنون المبارزة والشجاعة 

عروض شخصيات عكاظ الصامتة 

عروض القصص اليومية لشعراء سوق عكاظ 

مسرحية شعراء المعلقات

مجالس الشعر والنثر 

مسرحية فصاحة القرآن 

أبطال عكاظ للمنافسات الشعرية

عروض حماة السوق 

اليومالتاريخالوقتفعاليات حي مضارب عكاظ

عروض المنادي لقوافل الشعراء

من الساعة ٤٫00عصراً 
إلى الساعة 10٫٣0مساًء

1٤٣٩/10/1٣ه 
إلى

1٤٣٩/10/٢٩ه
الموافق 

 ٢01٨/6/٢٧إلى 
٢01٨/٧/1٣

جميع أيام 
فعاليات 

سوق عكاظ

عروض المنافسات الشعرية )الخنساء 
وحسان بن ثابت(

عروض خطباء العرب )قس بن ساعدة(

عروض دواوين عكاظ الثقافية

عروض المفاخرة والمنافرة

مسرحية أيام عكاظ التاريخية )أيام العرب(

مسرحية يوم من الحرب والسلم

مسرحية )صخرة عكاظ للشعر(

قصص من كرم الشعراء

العروض اليومية لحياة مضارب عكاظ

اليومالتاريخالوقتقصص حياة الشعراء بسوق عكاظ

عروض لقصص من حياة عمرو بن كلثوم

من الساعة ٤٫00عصراً 
إلى الساعة 10٫٣0مساًء

1٤٣٩/10/1٣ه 
إلى

1٤٣٩/10/٢٩ه
الموافق 

 ٢01٨/6/٢٧
إلى 1٣/٢01٨/٧

جميع أيام 
فعاليات 

سوق عكاظ

عروض لقصص من حياة عنترة بن شداد

عروض لقصص من حياة زهير بن أبي سلمى

عروض لقصص من حياة طرفة بن العبد

عروض لقصص من حياة األعشى

عروض لقصص من حياة قس بن ساعدة

اليومالتاريخالوقتعروض األسواق التاريخية ومزادات العرب

عروض األسواق التاريخية

من الساعة ٤٫00عصراً 
إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٤٣٩/10/1٣ه إلى
1٤٣٩/10/٢٩ه

الموافق ٢٧/6/٢01٨ 
إلى 1٣/٢01٨/٧

جميع أيام 
فعاليات 

سوق عكاظ

عروض مزادات العرب والمقتنيات األثرية

عروض قوافل التجارة )الشام, اليمن(

مسرحية زاد لعروض البيع والشراء
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10- فعاليات فتيان عكاظ )جادة الرتاث(
أسهمت فعاليات فتيان عكاظ في توفير بيئة ثقافية متميزة لألطفال حتى يعيشوا ويستوعبوا أحداث تاريخ 

عكاظ بطريقة مبسطة تساعد وتعزز ثقافة األطفال. 

 فعاليات فتيان عكاظ )جادة الرتاث(
اليومالتاريخالوقتالفعالية

مسرحية أطفال عكاظ »شعر, نثر، قصص«
فصيح عكاظ لألطفال لتعليم اللغة العربية
راوية عكاظ تعليم األطفال يوميات عكاظ

تاجر عكاظ
مجلس فتيان عكاظ

رسوم تفاعلية لألطفال
استديو عكاظ األطفال

العروض التفاعلية لألطفال

من الساعة 
٤٫00عصراً إلى 

الساعة 10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ 
إلى

٢٩/10/1٤٣٩هـ
الموافق 

٢٧/6/٢01٨م إلى 
1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق
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1٢- فعاليات االحتاد السعودي للهجن
شارك االتحاد السعودي للهجن في سوق عكاظ بعدد من الفعاليات منها التنافسية مثل ماراثون سوق عكاظ 

للهجن )ميدان سباق الهجن(، ومنها التعريفية مثل طرق تربية الهجن، وتعليم الصغار ركوب الهجن.

وتحت مظلة دارة الملك عبدالعزيز شارك  المركز الوطني للعرضة السعودية بالتعاون مع االتحاد السعودي 
وقد  عليها،  والتدريب  وألبستها  السعودية  العرضة  بأدوات  للتعريف  العرضة«  »معرض  بجناح  للهجن 
شارك في التدريب عدد من الزوار، إلى جانب فرقة متخصصة في أداء العرضة، وقد تراوح عدد الحضور 

الجماهيري ما بين ٣00 إلى ٤00 مشاهد في كل عرض.

فعاليات االحتاد السعودي للهجن
اليومالتاريخالوقتالفعالية

ماراثون سوق عكاظ للهجن )ميدان سباق 
الهجن(

معرض للتعريف بطرق تربية الهجن
تعليم النشء ركوب الهجن

العرضة السعودية

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

11- مسرية األهايل
حرصت الهيئة على مشاركة األهالي في مسيرة عظيمة على جادة التراث في سوق عكاظ، وهي مسيرة »وحدة 
وطن«، وقد حضر المسيرة صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين 
الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة اإلشرافية لسوق عكاظ، مع المواطنين الذين ارتدوا األزياء 

الوطنية ورددوا األغاني الوطنية تعبيراً عن حبهم وانتمائهم للوطن ووالئهم لقيادته الحكيمة. 

مسرية األهايل 
اليومالتاريخالوقتالفعالية

مشاركة األهالي وكافة شرائح 
المجتمع في مسيرة »وحدة 
وطن« بحفل افتتاح سوق 

عكاظ
الساعة 6مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ
األربعاءالموافق ٢٧/6/٢01٨م
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فعاليات احلرف والصناعات اليدوية
اليومالتاريخالوقتالفعالية

فعالية الحرفيين من جميع أنحاء 
المملكة

فعالية جرَّب الحرفة
فعاليات حرف الطائف

من الساعة 
٤٫00عصراً إلى 

الساعة 10٫٣0مساًء

ـه1٤٣٩/10/1٣ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

1٤- فعاليات عروض الصوت والضوء
تميزت عروض الصوت والضوء ثالثية األبعاد بالظهور على خلفية المسرح الرئيسي لسوق عكاظ، وذلك بعرض 
أبيات شعرية من المعلقات العشر مع إلقائها عبر سماعات صوتية ضخمة تجعل الزائر يصغي إليها، ويتأمل 

جماليات اللغة والمعاني في أجمل قصائد الشعر العربي.

1٣- فعاليات احلرف والصناعات اليدوية
شارك أكثر من 1٥0 حرفيا من جميع مناطق المملكة بأعمالهم أمام عدد كبير من الزوار، وأتاحت فعالية )جرب 

الحرفة( فرصة المشاركة التفاعلية للزوار ليخوضوا التجربة بأنفسهم.

وبادر البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية )بارع(، بالتواصل مع الحرفيين من كافة مناطق المملكة 
لإلبداع  عكاظ  جائزة  على  والمنافسة  منتجاتهم  لعرض  عكاظ  سوق  جادة  فعاليات  في  للمشاركة  ودعوتهم 

واالبتكار في الحرف والصناعات اليدوية.

فعاليات عروض الصوت والضوء

اليومالتاريخالوقتالفعالية

عروض الصوت والضوء ثالثي األبعاد 
مصحوبة بمؤثرات صوتية تجسد العرض 
في لوحة فنية جميلة على مسرح سوق 

عكاظ

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق
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 1٥- فعاليات األسر املنتجة
أتاحت الهيئة لألسر المنتجة )رجال ونساء( مشاركة متميزة بهدف دعم المشاريع واألنشطة المنزلية المتنوعة، 
واالعتماد على الصناعات اليدوية لتحقيق االكتفاء الذاتي لألسر التي تعتمد علي بيع منتجاتها من خالل فرص 

العمل والكسب الشريف، وقد خصصت الهيئة موقعاً بارزاً لنشاط األسر المنتجة على ممر جادة عكاظ.

1٦- فعاليات واحة الفنون )جادة الثقافة(
شهدت فعاليات واحة الفنون بسوق عكاظ عدداً من الفعاليات اإلبداعية السعودية شملت: واحة الحروف - 

الرسم الجرافيتي - فن النحت.

وتعد واحة الحروف العربية فكرة إبداعية جديدة تجسد ٢٨ حرفاً عربياً تمكن الزائرين من التجول في الحديقة 
التي تبلغ مساحتها 1٨00 متر مربع، وتتيح للزوار التقاط الصور التذكارية مع الحروف المناسبة لكل منهم، وقد 

شهدت الواحة إقباالً كبيراً، خاصة وأنها تقع على الطريق المؤدي للمسرح الرئيسي. فعاليات األسر املنتجة
اليومالتاريخالوقتالفعالية

أقيمت فعاليات األسر المنتجة في 
الجانب الغربي من جادة عكاظ، وذلك 

لدعم األسر السعودية والمشاريع المنزلية، 
حيث يمثل سوق عكاظ رافداً اقتصادياً 

مهماً لهذة األسر.

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

فعاليات واحة الفنون )جادة الثقافة(
اليومالتاريخالوقتالفعالية

الرسم الجرافيتي
النحت على الصخور

واحة الحروف

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق
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1٧- فعاليات قافلة املأكوالت
األطعمة  وتشكيلة  العريق  بطرازها  عكاظ  سوق  زوار  جذبت  التي  المهمة  األنشطة  من  المأكوالت،  قافلة 
جنب  إلى  جنباً  األصيلة  الشعبية  المأكوالت  بها  توفرت  حيث  األذواق،  جميع  تناسب  التي  والمشروبات 
واليغمش  والمنتو  والمندي  الحنيذ  المأكوالت:  هذه  أهم  ومن  والعالمية،  العربية  والمشروبات  المأكوالت 
واألرز البخاري وبنت الصحن، وكذلك الشاورما والوجبات السريعة بأصنافها المتنوعة، باإلضافة إلى  الحلويات 
بأصنافها ومنها: اللقيمات والكنافة واللّدو والغريِّبة والكليجة والمعمول وغيرها من أصناف الحلويات الشرقية، 

وكذلك الفواكه التي تتميز بها مزارع الطائف.

وكان الالفت في هذه القافلة أن معظم تلك األصناف من المأكوالت المحلية والعربية والعالمية يقدمها شباب 
وشابات من أبناء الوطن، ومن خالل الجلسات الشعبية التراثية بطرازها األصيل.

1٨- الفعاليات الرياضية )هيئة الرياضة(
في مشاركتها األولى بسوق عكاظ، قدمت الهيئة العامة للرياضة فعاليات رياضية ذات محتوى رياضي ترفيهي 
اشتمل على كثير من األنشطة الرياضية، من بينها البطوالت التنافسية بمختلف أنواعها للكبار والصغار، حيث 
قدمت 1٤ فعالية رياضية بعد تجهيز المواقع المناسبة لممارسة ٢٢ لعبة تفاعل معها عدد كبير من الجمهور 

والزوار.

فعاليات قافلة املأكوالت
اليومالتاريخالوقتالفعالية

أقيمت هذه الفعالية لتوفير الخدمات 
الغذائية للزوار، وتشمل:-

ركن المطاعم
عربات األكل

المطاعم

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

الفعاليات الرياضية ) هيئة الرياضة (
اليومالتاريخالوقتالفعالية

لعبة طاق طاق طاقية، لعبة الزقطة، لعبة 
المقامز )سبت السبوت(، لعبة الدنانة، 
لعبة سبع الحجر، لعبة المصاقيل، لعبة 
شد الحبل، لعبة األكياس، لعبة السيلة، 
لعبة الدوامة، لعبة )الغميضة(، لعبة  
الصبة، لعبة اللقلينة والماطوع، لعبة 

المروحة، لعبة نقل األشخاص، لعبة كرة 
القدم، لعبة المطاطية، لعبة القيس، لعبة 
قفز الحبل، لعبة القيس )البربر(، فعاليات 

رياضية مصاحبة.

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق
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1٩- فعاليات حماية احلياة الفطرية
خالل  عكاظ  بسوق  الفاعلة  مشاركاتها  إلى  تضاف  متميزة  مشاركة  الفطرية  للحياة  السعودية  الهيئة  قدمت 
األعوام السابقة، حيث قامت الهيئة بالتعريف بالحياة الفطرية في المملكة، والحث على حمايتها والمحافظة 

عليها لتحقيق التوازن البيئي الذي تتأثر به حياة األنسان.  

فعاليات حماية احلياة الفطرية
اليومالتاريخالوقتالفعالية

عروض لعدد من الحيوانات الحية التي 
تعيش في البيئة الصحراوية للمملكة 

العربية السعودية، ومتحف الحياة 
الفطرية.

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

٢0- فعاليات مسابقة سوق عكاظ جلمال اخليل العربية
أقيمت فعاليات جمال الخيل العربية بإشراف المركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة بمشاركة عدد 
من الخيول، لفئة المهرات واألمهار وفئة األفراس والفحول، استمرت ثالثة أيام، مجمل األشواط 1٩ شوطاً  في 
المسابقة، وأتى عدد من المحكمين من الدول األوروبية، بينما في ختام المسابقة ُسلمت الجوائز للفائزين 
في  المشاركة  الخيول  فئات  لكل  برونزية  جائزة  والثالث  فضية  جائزة  والثاني  ذهبية  جائزة  األول  بالمركز 

مسابقة سوق عكاظ لجمال الخيل العربية.

٢1- فعاليات ليايل عكاظ )حي العرب(
تشارك الدول المستضافة في ليالي عكاظ بعروض شعبية وأنشطة فنية وتراثية متنوعة تعرضها أمام الزوار، 

وتتميز أنشطة هذه الليالي بجلسات عائلية تراثية تعكس هوية سوق عكاظ.

٢٢- فعاليات مقهى عكاظ
يتميز مقهى عكاظ بجلسات خارجية لألفراد والعوائل الهدف منها جمع األهل واألصحاب في مكان واحد وسط 
أجواء تراثية وثقافية، حيث تقدم لهم القهوة العربية والشاي، وقد وفرت إدارة سوق عكاظ هذا العام شاشات 
عرض عمالقة لنقل مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم الذي تزامن مع إقامة الدورة الثانية عشرة لسوق 

عكاظ.

فعاليات مسابقة سوق عكاظ جلمال اخليل العربية
اليومالتاريخالوقتالفعالية

مسابقة يشرف عليها مركز الملك 
عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة وتهتم 

بجمال الخيل العربية.

من الساعة 
٤٫00عصراً إلى 

الساعة 10٫٣0مساًء

1٤٣٩/10/٢1هـ إلى 
1٤٣٩/10/٢٣هـ 

الموافق ٢01٨/٧/٤م 
إلى ٢01٨/٧/6م

جميع أيام 
السوق

فعاليات ليايل عكاظ )حي العرب (
اليومالتاريخالوقتالفعالية

الــدول  مــن  عــدد  مــن  شــعبية  عــروض 
العربيــة: 

* جمهورية مصر العربية
* اإلمارات العربية المتحدة

* سلطنة عمان
* عروض الحرف والصناعات الدولية

من الساعة 
٤٫00عصراً إلى 

الساعة 10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

فعاليات مقهى عكاظ
اليومالتاريخالوقتالفعالية

جلسات شعبية تراثية تقدم فيها القهوة 
العربية األصيلة.

من الساعة 
٤٫00عصراً إلى 

الساعة 10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق
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٢٣- فعاليات برنامج >>الترتك أثر<<
يعد برنامج »ال تترك أثر«، مبادرة مهمة من مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث تسعى 
أثر«  تترك  »ال  معرض  جاء  وقد  والتوعية،  والتثقيف  التعريف  إلى  الملهمة  المبادرة  هذه  خالل  من  الهيئة 

لتوعية زوار سوق عكاظ بأهمية المحافظة على المواقع السياحية والتراثية والبيئية بالمملكة.

٢٤- فعاليات استديو عكاظ
ثالثة  خالل  من  السعودي  والتراث  العربي  التراث  بين  يدمج  تراثي  استديو  شكل  على  عكاظ  استديو  ُصمم 
تصاميم مختلفة لجذب الزوار، وقد ضم االستديو عدداً من المقتنيات التراثية، وأكثر من 100 زي تراثي للرجال 

ص شخصيات فرسان وشعراء العرب.  والنساء واألطفال، وأتاح للزوار ارتداء هذه األزياء التراثية وتقمُّ

فعاليات برنامج ال ترتك أثر
اليومالتاريخالوقتالفعالية

معرض متخصص في إحدى مبادرات 
الهيئة، وهو برنامج »ال تترك أثر« يهدف 

إلى التثقيف والتوعية للمحافظة على 
المواقع السياحية والطبيعية واألثرية.

من الساعة 
٤٫00عصراً إلى 

الساعة 10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

فعاليات استديو عكاظ
اليومالتاريخالوقتالفعالية

إحدى الفعاليات المبتكرة التي أتاحت 
للزوار التقاط الصور التذكارية مع 

شخصيات السوق وارتداء األزياء التراثية.

من الساعة 
٤٫00عصراً إلى 

الساعة 10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

٢٥- فعاليات املتحف االفرتاضي واملشاريع 
املستقبلية

آثار المملكة عبر العصور«، والذي يقوم  ألول مرة في سوق عكاظ، أقيم المتحف االفتراضي لمعرض »روائع 
أكثر من  المعرض على  المعزز، وقد اشتمل  الواقع  االفتراضي وتقنية  الواقع  تقنية  األثرية عبر  القطع  بعرض 
العربية  المملكة  مؤسس  عصر  إلى  الحجري  العصر  من  ابتداًء  العصور  مختلف  من  متنوعة  أثرية  قطعة   ٤00
العامة  باإلدارة  الخاص  الركن  في  االفتراضي  المتحف  ويقع   ،- ثراه  الله  - طيب  عبدالعزيز  الملك  السعودية 

لتقنية المعلومات بالهيئة، ومن خالله تم توظيف التجارب التقنية التالية:

تجربة واقع افتراضي لمحاكاة متحف يعرض مجموعة من القطع األثرية، حيث اعتمدت التجربة التفعالية على 
أسلوب إخراجي ممتع بصرياً ويقترب من الواقعية عبر مستشعرات األداء الحركي لينقل المستخدم من العالم 

الحقيقي إلى العالم االفتراضي لدرجة عدم المقدرة على استشعار الفرق بين االثنين.

تجربة الواقع المعزز من خالل األجهزة الذكية واللوحات التفاعلية في المعرض، وكذلك من خالل تطبيق ذكي 
يتم تنصيبه على األجهزة المحمولة يعمل كقارىء لهذه اللوحات التفاعلية، حيث يتم تمرير هذا التطبيق على 

اللوحات التفاعلية فتظهر القطعة المعروضة بشكل ثالثي األبعاد تفاعلي واستعراضه من كافة الجهات.

تجربة استعراض القطع األثرية من خالل كتاب تفاعلي يضم صوراً لتلك القطع األثرية ومعلومات تعريفية عن 
إمكانية  للزائر  يتيح  األبعاد  المعروضة بشكل ثالثي  القطعة  الصور فتظهر  التمرير على  يتم  كل قطعة، بحيث 

استعراضه من الجهات المختلفة.

االجتماعي،  التواصل  تطبيقات  أحد  وهو  شات«،  »سناب  تطبيق  خالل  من  األثرية  القطع  استعراض  تجربة 
ويهدف إلى تسجيل وبث ومشاركة الصور والفيدوهات الشخصية مع األصدقاء والمتابعين«، وقد أتاحت هذه 
األصدقاء  مع  بمشاركتها  للقيام  األثرية  للقطع  األبعاد  ثالثية  تفاعلية  رسومات  إضافة  للمستخدمين  التجربة 

المضافين لديهم في التطبيق.

فعاليات املتحف االفرتاضي واملشاريع املستقبلية
اليومالتاريخالوقتالفعالية

متحف افتراضي لمعرض روائع آثار 
المملكة عبر العصور يتم من خالله 

عرض بعض القطع المختارة عبر 
تطبيق تقنيات الواقع المعزز والواقع 

اإلفتراضي.

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق
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٢٦- معرض ألوان السعودية )جادة الثقافة(
معرض »ألوان السعودية« هو إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويهدف إلى إطالع الزائر 
من  المشاركة  بالصور  المعرض  ويتميز  السابقة،  السنوات  في  والفائزة  المنتقاة  السياحية  واألفالم  الصور  على 
األفراد الذين قاموا بالرحالت في برنامج السياحة السعودية اللتقاط الصور للمعالم السياحية والمواقع األثرية 
داخل المملكة من أجل تنشيط السياحة الداخلية، ويعد المعرض من أهم المعارض المتخصصة التي تقام سنوياً.

٢٧- فعاليات األلعاب
حرصت إدارة سوق عكاظ على توفير مكان مخصص لأللعاب من أجل الترفيه عن زوار السوق من األطفال، ومنح 

العائالت وقتاً مناسباً للتجول واالستمتاع بفعاليات السوق بكل أريحية وبال قلق على أطفالهم.

 ٢٨- معرض املتاحف النوعية )الرتاث( 
قامت اإلدارة العامة للمتاحف بالتنسيق مع فروع الهيئة بالمناطق وإدارة سوق عكاظ بتنظيم معرض المتاحف 
النوعية، ليكون أحد فعاليات سوق عكاظ، وقد ضم المعرض ثمانية أجنحة من الداخل، يعرض كل جناح نوعاً 

متفرداً من التراث الوطني. 

والقطع  األدوات  من  مختلفة  جوانب  تبرز  الخاصة  المتاحف  من  مقتنيات  على  المعرض  أجنحة  واشتملت 
الصحف  من  المصورة  والوثائق  التعليم،  وقديم  العربية،   والضيافة  القهوة  أدوات  مثل:  والشعبية  التراثية 

السعودية، وجناح الشهداء، وعروض األسلحة التراثية مثل: الخناجر والسهام وغيرها. 

كما ضم المعرض عروضاً للكائنات البحرية واألصداف والقواقع المحنطة والمزخرفة، واألعمال الفنية، واألزياء 
المعروضات  إلى عدد من  باإلضافة  بالقطن والصوف،  المطرزة، والسدو  التراثية، والمفروشات  والمستلزمات 

العمالقة وغير العمالقة.

وقد مثلت المتاحف الخاصة المشاركة في معرض المتاحف النوعية بسوق عكاظ ثمانية محافظات من مناطق 
المملكة، وهي:  فرسان، بيشة، النماص، بلقرن، الطائف، األحساء، ومنطقة الرياض، ومنطقة حائل.

معرض ألوان السعودية )جادة الثقافة(
اليومالتاريخالوقتالفعالية

إحدى المبادرات التي تنفذها إدارة 
التسويق بالهيئة، وتهتم بالمصورين 

من جميع أنحاء المملكة، وتشارك 
بأعمالهم في معرض للصور الفائزة 

بمسابقة »ألوان السعودية«.

من الساعة ٤٫00عصراً 
إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

فعاليات األلعاب
اليومالتاريخالوقتالفعالية

موقع مخصص أللعاب األطفال الترفيهية 
يتيح لألسر فرصة التجول في السوق بال 

قلق على أطفالهم.

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

معرض الرتاث )جادة الثقافة(
اليومالتاريخالوقتالفعالية

معرض يضم مشاركات متنوعة للمتاحف 
الخاصة في عدد من مناطق المملكة 

ليعكس كل متحف هوية المنطقة التي 
يمثلها.

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق
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 ٢٩- معرض األعمال الفنية الفائزة بجوائز سوق عكاظ
كشف سوق عكاظ عن الكثير من المنافسات والجوائز التي اكتسبت أهمية كبرى من خالل قيمتها الفنية 
حتى أصبحت من أهم الجوائز في الوطن العربي، ومن ضمنها األعمال الفنية الفائزة بالمراكز الثالثة األولى في 
مسابقة الفن التشكيلي والخط العربي، حيث تم عرضها بالمعرض في جميع دورات سوق عكاظ منذ الدورة 

الثانية وحتى الدورة الثانية عشرة، وقد زار المعرض في اليوم الواحد أكثر من 1600 زائر.

معرض األعمال الفنية الفائزة بجوائز سوق عكاظ
اليومالتاريخالوقتالفعالية

عرض مجموعة من األعمال الفنية 
والحرفية والقطع الحرفية الفائزة بجوائز 
ومسابقات سوق عكاظ خالل السنوات 

الماضية.

من الساعة 
٤٫00عصراً إلى 

الساعة 10٫٣0مساًء

1٤٣٩/10/1٣هـ إلى
1٤٣٩/10/٢٩هـ

الموافق ٢01٨/6/٢٧م 
إلى ٢01٨/٧/1٣م

جميع أيام 
السوق

٣0- معرض الفنون التشكيلية )جادة الثقافة(
نظمت الهيئة العامة للثقافة معرضاً للفنون التشكيلية احتوى ٥٣ لوحة مشاركة، من بينها ثالث لوحات فائزة 
بجوائز عكاظ  لهذا العام، وقد تنوعت اللوحات التي ضمها المعرض بين عدة مدارس تشكيلية مختلفة مثل: 

الواقعية والتكعيبية والتعبيرية والكالسيكية، وغيرها من المدارس واالتجاهات الفنية.

 ٣1- متجر سوق عكاظ
يختص متجر سوق عكاظ بتوفير بضائع وهدايا حرفية من المنحوتات والمنسوجات والفخار والخزف تحمل 

هوية سوق عكاظ لتكون بمثابة ذكرى يصطحبها الزائر معه.

٣٢- فعاليات خطيب عكاظ للنشء )خيمة فتيان عكاظ(
ُتركز فعاليات خطيب عكاظ للنشء على التواصل بين األطفال السعوديين والمقيمين في كل مناطق المملكة 
ممن لديهم قدرة على الخطابة باللغة العربية الفصحى، وتتراوح أعمارهم من ٧ سنوات إلى ما دون 16 سنة، 

إلظهار قدراتهم في الفصاحة واالرتجال ومقابلة الجمهور. 

لتقييم  تحكيمية  لجنة  تواجدت  حيث  للنشء،  عكاظ  خطيب  بمسابقة  للمشاركين  جوائز   10 تخصيص  وتم 
المتسابقين وفق معايير محددة، وقد القت هذه الفعالية تفاعاًل كبيراً من الزوار، واستمرت لثالثة أيام بخيمة 

فتيان عكاظ.

معرض الفنون التشكيلية )جادة الثقافة(
اليومالتاريخالوقتالفعالية

عرض لوحات تشكيلية لمجموعة من 
الرسامين المحترفين الذين شاركوا في 

مسابقة سوق عكاظ للفن التشكيلي.

من الساعة 
٤٫00عصراً إلى 

الساعة 10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

فعاليات خطيب عكاظ للنشء )خيمة فتيان عكاظ (
اليومالتاريخالوقتالفعالية

مسابقة ضمن البرنامج الثقافي لسوق 
عكاظ الختيار خطيب النشء في سوق 
عكاظ، واكتشاف المواهب في اإللقاء 

والخطابة.

من الساعة 
٩٫00مساًء إلى 
الساعة 10مساًء

1٤٣٩/10/٢٢هـ إلى
1٤٣٩/10/٢٤هـ

الموافق٢01٨/٧/6 م 
إلى

٢01٨/٧/٨م

السبت
األحد

االثنين

متجر سوق عكاظ
اليومالتاريخالوقتالفعالية

متجر سوق عكاظ يضم التحف والهدايا 
التاريخية المعروضة للبيع.

من الساعة 
٤٫00عصراً إلى 

الساعة 10٫٣0مساًء

1٣/10/1٤٣٩هـ إلى
٢٩/10/1٤٣٩هـ

الموافق ٢٧/6/٢01٨م 
إلى 1٣/٧/٢01٨م

جميع أيام 
السوق

1٤٣٩/10/1٣
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٣٣- فعاليات وزارة الثقافة )جادة الثقافة(
قدمت وزارة الثقافة من خالل مشاركتها في سوق عكاظ عدة مبادرات تستهدف جميع الفئات السنية من 
زوار السوق، وهذه المبادرات هي: )انجلش ماستري(، )أصدقاء القراءة(، )أياٍد مضيئة(، )أرباب الحرف(، )الرسم 
على األثاث(، )ساندوتش رقمي(، )أدباء على الطريق(، )كتابي من أجلك(، )رفوف الثقافة(، وذلك للتشجيع على 
طرق  وتعلم  واالطالع،  القراءة  حب  وزرع  الثقافية،  اإلبداعية  الجوانب  وتنمية  الفردية،  الثقافية  المبادرات 

الترجمة والبحث واالكتشاف المعرفي، واالستفادة من البيئة المحيطة. 

كما قدمت الوزارة ضمن مشاركتها عدداً من األلعاب والوسائل الترفيهية والتعليمية لجميع الفئات من بينها 
الرسم والتلوين والبناء والتركيب واأللعاب المغناطيسية.

٣٤- فعاليات اخليمة الثقافية مشارب عكاظ )جادة الثقافة(
الملهمة، واإلنجازات  إبراز القصص والتجارب  الفعالية منصة واقعية ورقمية تفاعلية الهدف منها  تعد هذه 
وتطويرها  وتعزيزها  إحيائها  وسبل  والتراث،  الثقافة  مجاالت  في  والمؤسسية  الفردية  الناجحة  السعودية 

واالستثمار فيها، والعمل على تحويل المعروض إلى محتوى رقمي مترجم بعدة لغات موجهة للعالم.

٣٥- األمسيات الشعرية بخيمة )تعاكظ الثقافية(
للثقافة خمس أمسيات شعرية في خيمة تعاكظ  العامة  الهيئة  بالتعاون مع  الثقافة والفنون   أقامت جمعية 
للثقافة والفنون واألدب، وقد حظيت هذه األمسيات التي شارك فيها عدد من الشعراء السعوديين المتميزين 

بإقبال كبير من الجمهور والزوار.   

فعاليات وزارة الثقافة )جادة الثقافة(
اليومالتاريخالوقتالفعالية

قيصريات الكتب

جميع األوقات

1٤٣٩/10/1٣هـ إلى
1٤٣٩/10/٢٩هـ

الموافق ٢01٨/6/٢٧م 
إلى

٢01٨/٧/1٣م

جميع أيام 
السوق

ملكية تاريخ الجزيرة العربية

معرض الفن التشكيلي

معرض فرقة دار األوبرا المصرية

الفعاليات:
الرسم والتلوين

األلعاب المغناطيسية
البناء والتركيب

المكتبة الرقمية السعودية
المكتبة السمعية
المكتبة المرئية

المبادرات الثقافية:
أياٍد مضيئة

انجلش ماستري
كتابي من أجلك
ساندويتش ورقي
الرسم على األثاث

أصدقاء القراءة
أرباب الحرف
رفوف ثقافية

أدباء على الطريق

فعاليات اخليمة الثقافية مشارب عكاظ )جادة الثقافة(
اليومالتاريخالوقتالفعالية

منصة لنقل التجارب والقصص السعودية 
للعالم.

من الساعة
 6:00 مساًء
إلى الساعة
 10:٣0 مساًء

1٤٣٩/10/٢6هـ إلى
1٤٣٩/10/٢٧هـ

الموافق ٢01٨/٧/10م 
إلى

٢01٨/٧/11م

الثالثاء ، 
األربعاء

األمسيات الشعرية بخيمة )تعاكظ الثقافية(
اليومالتاريخالوقتالفعالية

مدير األمسية: د/ بندر المالكي
شعراء األمسية: الحميدي الثقفي، 

عبدالله عطية

من الساعة٩:٣0مساًء
إلى الساعة 10:٣0مساًء

1٤٣٩/10/٢0هـ
الموافق ٢01٨/٧/٤م

األربعاء

مدير األمسية: أ/ صقر القرني
شعراء األمسية: محمد دخيل القثامي، 

محمد أبو نمال

من الساعة٩:٣0مساًء
إلى الساعة 10:٣0مساًء

1٤٣٩/10/٢٤هـ
الموافق ٢01٨/٧/٨م

األحد

مدير األمسية: أ/ عبدالرحمن المنصور
شعراء األمسية: غالي الحربي، ضياء خوجة

من الساعة٩:٣0مساًء
إلى الساعة 10:٣0مساًء

1٤٣٩/10/٢٥هـ
الموافق ٢01٨/٧/٩م

االثنين

مدير األمسية: أ/ خلف الثبيتي
شعراء األمسية: إبراهيم مدخلي، دخيل 

الله الحارثي

من الساعة٩:٣0مساًء
إلى الساعة 10:٣0مساًء

1٤٣٩/10/٢6هـ
الموافق ٢01٨/٧/10م

الثالثاء

مدير األمسية: أ/ إبراهيم الحنيشي
شعراء األمسية: رده السفياني، محمد العنزي

من الساعة٩:٣0مساًء
إلى الساعة 10:٣0مساًء

1٤٣٩/10/٢٧هـ
الموافق ٢01٨/٧/11م

األربعاء
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٣٦- الفنون املتغرية )جادة الثقافة(
شهدت خيمة تعاكظ إقباالً منقطع النظير لما تشكله الخيمة من محطة مهمة يتوقف فيها الزوار لمشاهدة 
العامة  الهيئة  عليها  تشرف  التي  الثقافة  جادة  في  الجاذبة  الفعاليات  المتغيرة«، كإحدى  »الفنون  وسماع 
واألمسيات  الشعبية،  األلوان  من  مجموعة  تقديم  في  العربية  الجاليات  بعض  مشاركة  برزت  وقد  للثقافة، 

الغنائية بمشاركة عدد من الفنانين والموسيقين. 

وأتاحت خيمة تعاكظ الفرصة للراغبين من الزوار المشاركة في المسابقات المقدمة كمسابقة »بليغ عكاظ«، 
أفالم جادة عكاظ، أفضل صورة بورتريه من جادة عكاظ«.

الفنون املتغرية )جادة الثقافة(
اليومالتاريخالوقتالفعالية

٧:٣0مساًءأغنية سالم للفنان سعد العاطف
1٤٣٩/10/1٣هـ

الموافق ٢01٨/6/٢٧م
األربعاء

٩:٣0مساًءحفل االفتتاح بالمسرح الرئيسي

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + مسرح العرائس
1٤٣٩/10/1٤هـ

الموافق ٢01٨/6/٢٨م
الخميس

٩:٣0مساًءالحكواتي + عزف منفرد

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + الحكواتي
1٤٣٩/10/1٥هـ

الموافق ٢01٨/6/٢٩م
الجمعة

٩:٣0مساًءعزف منفرد + مسرحية البابور للكبار

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + مسرح العرائس
1٤٣٩/10/16هـ

الموافق ٢01٨/6/٣0م
السبت

٩:٣0مساًءالحكواتي + مسرحية البابور للكبار

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + الحكواتي
1٤٣٩/10/1٧هـ

الموافق ٢01٨/٧/1م
األحد

٩:٣0مساًءأمسية غنائية

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + مسرح العرائس
1٤٣٩/10/1٨هـ

الموافق ٢01٨/٧/٢م
االثنين

٩:٣0مساًءأمسية غنائية

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + ألعاب الممثل
1٤٣٩/10/1٩هـ

الموافق ٢01٨/٧/٣م
الثالثاء

٩:٣0مساًءأمسية غنائية

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + ألعاب الممثل
1٤٣٩/10/٢0هـ

الموافق ٢01٨/٧/٤م
األربعاء

٩:٣0مساًءعزف منفرد + أمسية شعرية

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + ألعاب الممثل
1٤٣٩/10/٢1هـ

الموافق ٢01٨/٧/٥م
الخميس

٩:٣0مساًءعزف منفرد + مسرحية البابور للكبار

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + ألعاب الممثل
1٤٣٩/10/٢٢هـ

الموافق ٢01٨/٧/6م
الجمعة

٩:٣0مساًءمسرح العرائس + مسرحية البابور للكبار

الفنون املتغرية )جادة الثقافة(
اليومالتاريخالوقتالفعالية

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + ألعاب الممثل
1٤٣٩/10/٢٣هـ

الموافق ٢01٨/٧/٧م
السبت

٩:٣0مساًءالحكواتي + مسرحية البابور للكبار

٧:٣0مساًءمشاركة الجاليات + بليغ عكاظ
1٤٣٩/10/٢٤هـ

الموافق ٢01٨/٧/٨م
األحد

٩:٣0مساًءعزف منفرد + أمسية شعرية

٧:٣0مساًءبليغ عكاظ
1٤٣٩/10/٢٥هـ

الموافق ٢01٨/٧/٩م
االثنين

٩:٣0مساًءعزف منفرد + أمسية شعرية

٧:٣0مساًءبليغ عكاظ
1٤٣٩/10/٢6هـ

الموافق ٢01٨/٧/10م
الثالثاء

٩:٣0مساًءعزف منفرد + أمسية شعرية

٧:٣0مساًءبليغ عكاظ
1٤٣٩/10/٢٧هـ

الموافق ٢01٨/٧/11م
األربعاء

٩:٣0مساًءعزف منفرد + أمسية شعرية

٧:٣0مساًءبليغ عكاظ
1٤٣٩/10/٢٨هـ

الموافق ٢01٨/٧/10م
الخميس

٩:٣0مساًءالحكواتي + مسرح العرائس

الجمعةالحفــــل الختـــامي
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٣٧- الفعاليات املصاحبة يف املناطق 
)جدة – العاصمة المقدسة – المدينة المنورة – الطائف – الباحة – الخبر(

الفعاليات املصاحبة لسوق عكاظ بالعاصمة املقدسة
شهدت مدينة مكة المكرمة يوم األحد الموافق 1٤٣٩/10/10 انطالق الفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ، وذلك 
بدعم ورعاية فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة مجسدة مسيرة للقوافل بغرض 
إحياء هذه األجواء من جديد، حيث انطلقت قافلة الجمال من موقع مجنة التاريخي إلى الكعكية في اليوم 
األول تتبعها الخيول والفرق الشعبية والشخصيات التراثية، وصاحبها قرع الطبول وإلقاء الشعر وترديد األهازيج 
والعديد من المشاهد التمثيلية حاملين رايات سوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة تحت شعار »إبداع يتجدد« 
ليشاهد الجمهور كيف كانت حياة القبائل في الجزيرة العربية في صورة حية جسدت البعد التخيلي لما كانت 
عليه أسواق العرب، وخاصة سوق عكاظ، وقد استمرت هذه الفعالية لمدة ثالثة أيام، حضرها وشارك فيها نحو 

خمسة آالف زائر ومشارك.

اليومالتاريخالوقتالفعالية

عروض قوافل سوق عكاظ التجارية 
التاريخية )مكة المكرمة(

هيا سوق عكاظ )المدينة المنورة(
سوق عكاظ للفنون األدائية )الطائف(
سوق عكاظ للفنون البصرية )الطائف(
ندوات أدبية لسوق عكاظ وأمسيات 

شعرية )جدة(
عرض أدائي إبداعي متكرر على مسرح 

مفتوح )جدة(
عروض سوق عكاظ )قرية ذي عين – 

األطاولة – منتزه الخلب( الباحة
عروض سوق عكاظ )أسواق الراشد الخبر(

من الساعة 
٤٫00عصراً 

إلى الساعة 
10٫٣0مساًء

1٤٣٩/10/1٣هـ إلى
1٤٣٩/10/٢٩هـ

الموافق ٢01٨/6/٢٧م 
إلى٢01٨/٧/1٣ م

جميع أيام 
السوق
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الفعاليات املصاحبة لسوق عكاظ باملدينة املنورة
نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمدينة المنورة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة 
اشتملت هذه  وقد  أيام،  لخمسة  استمرت  بالمنطقة  مختلفة  مواقع  في  وذلك  التراثية،  الفعاليات  من  عدداً 
الفعاليات التي أُقيمت في محطة سكة حديد الحجاز، وحديقة الملك فهد المركزية، والراشد مول، والنور مول، 

على مشاهد تمثيلية، وقافلة للجمال، باإلضافة إلى بعض األنشطة الثقافية والتراثية.  

الفعاليات املصاحبة لسوق عكاظ مبنطقة الباحة
نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة 

عدداً من الفعاليات التراثية المصاحبة لسوق عكاظ في ثالث محافظات بالمنطقة، وذلك على النحو التالي:
محافظة المخواة في قرية ذي عين التراثية )٥-10-1٤٣٩هـ(	 

محافظة القرى في قرية األطاولة التراثية وسوق األربعاء )6-10-1٤٣٩هـ(	 

محافظ المندق في منتزه الخلب )٧-10-1٤٣٩هـ(	 

وتضمنت هذه الفعاليات عدداً من العروض الشعبية )عرضة، مسحباني، لعب)، باإلضافة إلى العروض الثقافية 
داخل القرية، ومسيرات القوافل التجارية، وعروض الخيل، والحرف اليدوية، وأنشطة المأكوالت الشعبية التي 

قدمتها بعض األسر المنتجة بالمنطقة.

الوصفالتاريخالموقعم

عروض مسرحية تسويقية حية للزوار للتعريف بسوق عكاظ1٤٣٩/10/10سكة حديد الحجاز1

عروض مسرحية تسويقية حية للزوار للتعريف بسوق عكاظ1٤٣٩/10/11حديقة الملك فهد٢

عروض مسرحية تسويقية حية للزوار للتعريف بسوق عكاظ1٤٣٩/10/1٢النور مول٣

عروض مسرحية تسويقية حية للزوار للتعريف بسوق عكاظ1٤٣٩/10/1٣الراشد مول٤

الة داخل الحديقة للتعريف بسوق عكاظ1٤٣٩/10/1٤حديقة الملك فهد٥ مسيرة خيَّ
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الفعاليات املصاحبة لسوق عكاظ مبدينة جدة
 أقام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة جملة من الفعاليات المصاحبة لسوق 
عكاظ في مدينة جدة، تضمنت عروضاً مسرحية وندوات ثقافية بهدف التسويق لفعاليات الدورة الثانية عشرة 
لسوق عكاظ، والدعوة لحضور فعالياته بالطائف، حيث أقيمت ندوات ثقافية وعروض مسرحية عن تاريخ سوق 

عكاظ وأهميته لدى العرب.

ندوة )سوق عكاظ وأثره يف التنمية السياحية واحملافظة على الرتاث(:
تناولت الندوة موضوع األثر الثقافي واالقتصادي لسوق عكاظ في التنمية السياحية والمحافظة على 
التراث، وقد شارك فيها الدكتور فوازالدهاس رئيس مركز تاريخ مكة المكرمة بدارة الملك عبدالعزيز، 

والدكتور يوسف الثقفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة أم القرى. 

مرسحية سوق العرب:

شارك بها أكثر من ٢0 ممثاًل من المواهب السعودية الشابة، وقد جسدت المسرحية الحياة التجارية في )سوق 
عكاظ( القديم، من خالل رصد األحداث والتفاصيل اليومية وحركة البيع والشراء داخل »سوق عكاظ« وتوافد 

القوافل التجارية عليه.

ندوة )املواءمة بني التاريخ ورؤية املستقبل(
تناولت الندوة أهمية االستفادة من تراث سوق عكاظ من خالل التعريف بتاريخه والعمل على توظيفه لبناء 
مناع  عبدالله  الدكتور  الندوة  في  وشارك  واالقتصادي،  والسياحي  الثقافي  البعد  حيث  من  أفضل  مستقبل 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  أستاذ كرسي  الشريف  حسين  بن  عبدالله  والدكتور  المؤرخ،  واألديب  الكاتب 

لدراسات تاريخ مكة المكرمة.
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الوصفالتاريخالموقعم

1

المنطقة المركزية 

بالطائف

 )سوق البلد(

الجمعة

 1٤٣٩/10/٨ هـ لمدة خمسة 

أيام

الوقت من الساعة الرابعة 

عصرا» إلى الساعة الحادية 

عشرة مساء

اشتملت الفعالية على معارض ألعمال 

الحرفيين واألسر المنتجة، ومعرض الفنون 

التشكيلية ومعرض التصوير الفوتوغرافي 

وعروض الرسم السينمائي والرسم الاليف 

والمرسم الحر، باإلضافة إلى العروض 

الشعبية ممثلة في فرقة المجرور التي 

أدت أكثر من ستة ألوان لموروث 

المنطقة، وكذلك فرقة حيوما الشعبية.

٢
  مجمع  جوري  مول

السبت 

الموافق 16/10/1٤٣٩ هـ 

المدة:  أربعة  أيام.

من  الساعة  الرابعة  عصراً 

إلى  الثانية  عشر  مساء

ضمت الفعالية عدداً من األنشطة 

من بينها مشاركات  الحرفيين  واألسر 

المنتجة  والمعرض  التشكيلي  

وشخصيات  عكاظ، والعرضات  الشعبية  

وحي  عكاظ  والمركاز  ومسابقات  ثقافية  

وجوائز  وهدايا  الزوار.

محافظة  ميسان٣

السبت ٢1/10/1٤٣٩هـ

لمدة  يومين

من الساعة  الخامسة  

والنصف  مساء إلى الحادية 

عشر مساء

 اشتملت  الفعالية على عدد  من  

األنشطة  ومنها  مشاركة  الحرفيين  

والمعرض  الشكيلي، وشخصيات  عكاظ  

والعرضات  الشعبية  واستعراض  الخيول  

واألكالت  الشعبية  للزوار

والمشاركين  ومسابقات  ثقافية  وجوائز  

وهدايا  الزوار، إلى جانب أوبريت  تراثي 

وحفل  خطابي  وثقافي

الفعاليات املصاحبة لسوق عكاظ مبحافظة الطائف
نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة عدداً 
من الفعاليات التراثية المصاحبة لفعاليات الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ، وذلك في مواقع مختلفة استمرت 
لخمسة أيام، وتنوعت بين معارض األعمال الحرفية، ومعارض الفنون التشكيلية ومعارض التصوير الفوتوغرافي 

وعروض الرسم السينمائي والرسم الحر، باإلضافة إلى العروض الشعبية التراثية.
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سادسًا
شركاء 

النجاح
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وجه صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان 
بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني، رئيس اللجنة اإلشرافية لسوق عكاظ، بأهمية 
وضرورة توحيد هدف العاملين والمنظمين والشركاء 
سوق  لفعاليات  النجاح  سبل  توفير كل  على  للعمل 
للنجاحات  استمراراً  عشرة  الثانية  دورته  في  عكاظ 
حققت  وقد  السابقة،  الدورات  في  تحققت  التي 
هذه الدورة نجاحاً كبيراً بتكامل جهود كافة الشركاء 
الحكومية  القطاعات  مختلف  من  والداعمين 
 )٤٩( المشاركة  الجهات  عدد  بلغ  حيث  واألهلية، 

جهة، باإلضافة إلى )٤( شركات راعية.

بلغ عدد الجهات 
المشاركة في 

سوق عكاظ 
)49( جهة، 

باإلضافة إلى 
)4( شركات 

راعية

شركاء سوق عكاظ

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

شرطة محافظة الطائف

المديرية العامة للدفاع المدني بالطائف

وزارة الحرس الوطني

قوات الطوارئ بمحافظة الطائف

مطار الطائف الدولي

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة 
بمحافظة الطائف

أمانة الطائف

 الهيئة العامة الثقافة

وزارة النقل

الشؤون الصحية بالطائف

الهيئة العامة للترفيه

الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالطائف

المعهد الصناعي الثانوي بالطائف

محافظة الطائف

مرور محافظة الطائف

االستخبارات العامة بالطائف

امن المنشآت بمحافظة الطائف

المباحث العامة بمحافظة الطائف

جامعة الطائف

التلفزيون السعودي بمحافظة الطائف

وزارة اإلعالم

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

إدارة التعليم بالطائف

وزارة البيئة والمياه والزراعة

هيئة اإلذاعة والتلفزيون

هيئة الهالل األحمر السعودي بالطائف

الشركة السعودية للكهرباء بالطائف
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شركاء سوق عكاظ

الشركاء الراعون

»وكالة االنباء السعودية« واس

شريك استراتيجي

الحرس الوطني - لواء الخليفة عمر بن 
الخطاب لألمن الخاص الطائف

فندق الطائف انتركونتيننتال

شركة المياه الوطنية بالطائف

غرفة الطائف

شركة أضواء الرياض التعليمية

مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية 
االصيلة بديراب

إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة 
المكرمة

مكافحة المخدرات بالطائف

الهيئة العامة للرياضة

فندق أوالف إنترناشيونال الطائف

شركة االتصاالت السعودية بالطائف

شركة البيك لألنظمة الغذائية

االتحاد السعودي للهجن

شركة الجياد األولى

االتحاد السعودي للرياضة المجتمعية

قيادة منطقة الطائف العسكريةإدارة الطرق والنقل بمحافظة الطائف

شريك التسويقداعمشريك مشارك شركة أرامكو السعودية

شركاء التنظيم
مؤسسة الصقر لتنظيم الفعاليات

مؤسسة وجهات اإلبداع لتنظيم الفعاليات

مؤسسة القناع الماسي لتنظيم الفعاليات

مؤسسة صهوات لتنظيم الفعاليات

مؤسسة نجديون لتنظيم الفعاليات

مؤسسة سمايا لتنظيم الفعاليات

مؤسسة بوابة الجمال لتنظيم الفعاليات

مؤسسة إكس واي

مؤسسة سما الطائف

مؤسسة رواد ميديا لتنظيم الفعاليات

مؤسسة المنظم الماسي لتنظيم الفعاليات

شركة أعالي التقنية لتنظيم الفعاليات

شركة راما المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات
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