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شهر رمضان في الشارقة...

المهرجانات
والفعاليات

تستضيف الشارقة على مدار العام،
مجموعة رائعة ومتنوعة من
الفعاليات التي تتضمن مهرجانات
وعروض
ثقافية دولية مرموقة،
ٍ
ترفيهية تتسم بأجواء عائلية
تناسب جميع أفراد األسرة ،فض ً
ال
عن مهرجانات التسوق ،واألنشطة
الرياضية العالمية المستوى.
لمزيد من التفاصيل تفضل
بزيارة موقع هيئة اإلنماء التجاري
والسياحي بالشارقة
www.sharjahmydestination.ae

تحتل الشعائر والمناسبات الدينية
مكانة محورية في حياة أهل الشارقة،
والسيما في شهر رمضان الكريم الذي
أجواء روحانية تسودها السكينة
يضفي
ً
والخشوع ،وتشجّ ع على التعاون وعمل
الخير ،فض ً
ال عن أنها تجعل من زيارة
اإلمارة تجربة غنية بذكريات ال تُنسى.

مركز الشارقة لإلتصال
800 80 000
www.sharjahmydestination.ae
عروض ربيع الشارقة
يناير – فبراير

تحتضن الشارقة مركز إكسبو
الذي يحظى بشهرة عالمية.

هناك العديد من مهرجانات
عد األولى
التسوق والفعاليات التي تُ ّ
من نوعها في المنطقة ،إضافة
إلى أنها تتمتع بشعبية واسعة.
وتستقطب عروض الربيع والصيف
الترويجية ،اآلالف من الزوار الذين
يقصدون أماكن ومراكز التسوق
سعي ًا إلى االستفادة من التخفيضات،
والحصول على الجوائز ،عالوة على
التمتع بالعروض الترفيهية المصاحبة.
وفي الواقع فإن تلك الفعاليات ،والسيما
مهرجان أضواء الشارقة ،تحظى
بشهرة واسعة ،واهتمام عالمي.

تشتهر الشارقة بأنها إمارة المهرجانات ،وال يوجد
برنامج في أي مكان من العالم ،يضاهي برنامجها
المبتكر والحافل بالفعاليات الرائعة.

أيام الشارقة المسرحية
مارس

تتباهى مدينة الشارقة بأجوائها المفعمة
بالحيوية والنشاط ،والحافلة بالعديد من
أماكن الترفيه واالستجمام ،ناهيك عن
الفعاليات والمهرجانات المتنوعة على
مدار العام.اغتنم الفرصة ،وتجول في
شوارعها للتمتع بسحر المشهد.

االجتماعات،
والمؤتمرات والمعارض...

إمارة المهرجانات

مهرجان أضواء الشارقة
فبراير

العاصمة المتألقة...

عصرية ،حيوية
ومشوقة...

www.expo-centre.ae

برنامج الفعاليات

عجائب
شارقة
ال

التراث...
تحتفي الشارقة بما لديها من ثراء تاريخي
وثقافي ،عبر المهرجان السنوي أليام
الشارقة التراثية

المناخ...

أيام الشارقة التراثية
أبريل

يوفر الجو المعتدل في أشهر الشتاء
فرصة مثالية الستكشاف المناظر
الطبيعية التي تأسر األلباب.

بينالي الشارقة للخط العربي
أبريل – مايو

المحافظة على التقاليد
عبر األجيال...

عروض صيف الشارقة
يونيو – يوليو
معرض رمضان والعيد
شهر رمضان (يونيو – يوليو)
سباق الهجن
أكتوبر – أبريل

تفخر الشارقة بهويتها الوطنية
األصيلة ،كما تحتفي بالتقاليد،
وتوليها أهمية بالغة.
في كل عام ،تعم أرجاء اإلمارة،
يوم الثاني من ديسمبر ،مهرجانات
وعروض تزدهي بألوان العلم
اإلماراتي ،احتفا ًال بالعيد الوطني
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
كذلك ،تشهد اإلمارة العديد
من الرياضات التقليدية التي
تقام في مختلف المناسبات
والمواسم ،ومن بينها الصيد
بالصقور ،والرماية بالسهام،
وركوب الخيل ،وسباق الهجن.

www.sharjahmydestination.ae

معرض الشارقة الدولي للكتاب
نوفمبر
العيد الوطني لدولة اإلمارات
العربية المتحدة
 2ديسمبر

التعليم...
تتبوأ مدينة الشارقة الجامعية مكانة
مرموقة ،ويُحتفى بها كصرح تعليمي عريق.

مهرجان الشارقة المائي
ديسمبر
بطولة العالم لسباقات
الزوارق السريعة – الفورموال 1
جائزة الشارقة الكبرى
ديسمبر

أبرز

الفعاليــــات

تشهد الحركة الفنية في
الشارقة واقع ًا مزدهراً،
وتحتل مكانة مركزية
في صلب النهضة الفنية
المعاصرة ،على مستوى
منطقة الشرق األوسط...
ومن بين ذلك الفيض الغزير من
المعارض الفنية التي تحفل بها
الصاالت على نحو منتظم ،ينفرد
بينالي الشارقة الدولي للفنون
بأهمية كبرى ،وشهرة واسعة.

3 2
الفنون

األضواء

مهرجان أضواء الشارقة...
ٌ
احتفال مذهل يجمع بين آلق
إنه
األضواء المتأللئة ،وسحرالموسيقى،
ويبعث الحياة في صروح الشارقة
المعمارية ،ناهيك عن أنه يضم فنانين
بعروض تأسر األلباب
عالميين ،ويتميز
ٍ
بتقنيتها الساحرة.

www.sharjahart.org
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مهرجان الشارقة المائي
حدث عائلي بامتياز ،يتسم
بالريادة على مستوى
المنطقة ،عالوة على أنه
الكرنفال األكثر جذبا للزوار.

5

وتمتاز بذلك الطيف الواسع؛ من
معارض فن الخط إلى العروض
المسرحية ،ومن الحرف اليدوية إلى
األطباق الشهية التي يتفنن في إعدادها
أمهر الطهاة ...

www.sharjahmydestination.ae

تحتضن الشارقة بطولة
العالم لسباقات الزوارق
السريعة – الفورموال  ، 1حيث
اعتُ مدت مركزاً إقليميا يقام
فيه هذا الحدث العالمي...

يتميز مركز إكسبو
الشارقة ببرنامج سنوي
حافل بالمعارض،
والفعاليات السنوية ،التي
تناسب رجال األعمال
والسياح على حد سواء...

إكسبو

هنا،على مدار العام تُقام سلسلة
فعاليات متكاملة تسلط الضوء على
ما تتمتع به اإلمارة من ثراء ثقافي،

ومن أبرز تلك الفعاليات ،أيام الشارقة
المسرحية ،وأيام الشارقة التراثية
التي تقام في منطقة قلب الشارقة،
ذلك المعلم العريق في وسط مدينة
الشارقة.

للمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة الموقع االلكتروني
لمؤسسة الشارقة للفنون:

االحتفاء
بالماء

يحظى التراث والثقافة والدين
بالتقدير والتبجيل في الشارقة ...

ومن بين أبرز تلك الفعاليات
معرض الشارقة الدولي للكتاب،
ومعرض الشرق األوسط للساعات
والمجوهرات ،ومعرض رمضان
والعيد.
للمزيد من المعلومات حول
فعاليات مركز إكسبو الشارقة،
يرجى زيارة الموقع:
www.expo-centre.ae
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السباقات

يالها من فرصة رائعة تتيحها لك اإلمارة
الباسمة ،لمشاهدة هذه الرياضة المائية
البالغة اإلثارة ،عند إنطالق بطولة العالم
لسباقات الزوارق السريعة  -الفورموال1
 جائزة الشارقة الكبرى ،في ديسمبر ،وبطولة األمم لسباقات الزوارق السريعة
التي تقام في خورفكان ،خالل شهر
مارس.
لمزيد من التفاصيل يُرجى زيارة موقع
السباق www.f1h2o.ae
أو موقع هيئة اإلنماء التجاري والسياحي
بالشارقة
www.sharjahmydestination.ae
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الثقافة

األطفال

تولي الشارقة عناية
خاصة بالعائالت ،عبر
الفعاليات واألنشطة التي
توفر الترفيه والتسلية
لجميع أفراد األسرة...

ولعل خير شاهد على ذلك ،ما توفره
القصباء ،وواجهة المجاز المائية
للصغار ،على مدار العام ،من عروض
وأنشطة تتسم بالتشويق والتسلية،
أوقات ممتعة.
وتتيح لهم قضاء
ٍ
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
الموقعwww.alqasba.ae :
www.almajaz.ae

