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SHARJAH EVENTS FESTIVAL
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أعلــن موقــع فعاليــات الشــارقة، التابــع للمكتــب اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة، 
ــذي يقــام علــى مــدار  ــدورة الثانيــة مــن مهرجــان فعاليــات الشــارقة ال انطــالق ال
أربعــة أيــام فــي الفتــرة مــن 8 وحتــى 11 ديســمبر المقبــل مــن الســاعة الرابعــة 
عصــرًا وحتــى العاشــرة مســاًء فــي مســرح المجاز تحــت شــعار »تشــرق بفعالياتها« 
الــذي تكشــف فــي أول أيامــه أجنــدة فعاليــات الشــارقة لعــام 2023، وتتيــح أمــام 

الجمهــور فرصــة لالســتمتاع بفعاليــات مجتمعيــة مختلفــة.

ــه أمــام الجمهــور مــن مختلــف الفئــات  ويفتــح مهرجــان فعاليــات الشــارقة أبواب
العمرّيــة للمشــاركة فــي برنامــج حافــل مــن الفعاليــات والعــروض الترفيهيــة 
ــاب  ــاء واأللع ــيقى والغن ــة والموس ــن الرياض ــع بي ــي تجم ــة، الت ــة واإلبداعي والفني
والفقــرات التراثيــة والشــعبية، إلــى جانــب المســابقات وتوزيــع الجوائــز علــى 
الجمهــور، كمــا ســيتضمن المهرجــان عــرض العمــل التركيبــي لمجســم الرجــل 

ــر.  ــدا باري ــة أمان ــر »The Man« للفنان ــالق المفك العم

وتقــام فعاليــات المهرجــان بمشــاركة أكثــر مــن 35 هيئــة ومؤسســة حكوميــة 
وشــبه حكوميــة وخاصــة فــي اإلمــارة مــن خــالل المنصــات التفاعليــة التــي تتضمــن 

العديــد مــن األنشــطة الترفيهيــة وورش العمــل المجانيــة لــزوار المهرجــان. 

عائلة »طرقان« تحيي ذكريات الطفولة

وفــي ثالــث أيــام المهرجــان ســيكون الجمهــور علــى موعــد مــع عائلــة »طرقــان« 
ــتون«  ــل »سبيس ــة وجي ــات الطفول ــُتحيي ذكري ــي س ــي وأوالده( الت ــارق العرب )ط
فــي الثامنــة مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 10 ديســمبر المقبــل، حيث ســتقدم 
ــت تعــرض علــى  ــة التــي كان ــي أشــهر المسلســالت الكرتوني مجموعــة مــن أغان

قنــاة شــباب المســتقبل »سبيســتون«.

وتتميــز الــدورة الثانيــة مــن مهرجــان فعاليــات الشــارقة بتســليط الضــوء علــى 
المواهــب اإلماراتيــة الشــابة، التــي ستشــارك بعــروض فنيــة ومشــاريع خاصــة، كما 
سيشــهد المهرجــان، الــذي يقــدم عــددًا مــن العــروض الجوالــة، حضــور شــخصية 
المهرجــان المحبوبــة »صقــر«، الحاضــر دومــً مــع ضيوفــه الصغــار يشــاركهم 

األلعــاب وورش العمــل الثريــة.

وســيحفل المهرجــان بجــدول ملــيء بالفعاليــات الغنيــة بالمعرفــة والمتعــة، 
ــالل  ــن خ ــخ م ــون الطب ــم فن ــال لتعل ــة لألطف ــي الفرص ــن الطه ــيتيح رك ــث س حي

ــة. ــة بالبهج ــواء مليئ ــط أج ــة وس ــات الحي الجلس

With the tagline #SeeSharjah, the Sharjah Events website of the Sharjah 
Government Media Bureau has announced the beginning of the second 
session of the Sharjah Events Festival, which will run for four days from 
December 8 to 11 from 4 p.m. to 10 p.m. each day at the Al Majaz 
Amphitheater.
On the first day of the conference, attendees will be given an overview of 
the whole schedule for Sharjah 2023.

A wide variety of sports, musical events, activities, and classic and 
contemporary stage productions are all part of the Sharjah Festival of 
Events› family-friendly schedule.

More than 35 government, semi-government, and private entities and 
institutions in the Emirate of Sharjah take part in the festival›s events, which 
are held on interactive platforms and include a wide range of entertainment 
options and free workshops for festivalgoers.

Starting at 8 o›clock in the evening on Saturday, December 10th, 
festivalgoers can watch Tariq Al-Arabi and his children, who bring back 
fond memories of their youth and the «Spacetoon» generation.

Young Emirati talent will be showcased at the Sharjah Events Festival›s 
second session, which will feature performances and special projects by 
aspiring artists. The festival›s most popular personality, «Saqr,» will also 
be there.

SHARJAH EVENTS FESTIVALمهرجان فعاليات الشارقة
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الوقتالقاعةالجهة المنظمةعنوان الورشة

 مؤسسة الشارقة لدعمابدع وابتكر مع رّواد
W34:30المشاريع الريادية - رّواد

 الجانب الشّيق من تصوير
Gallery X4:00أي براند )I brand(الحياة البرية

طوال اليومركن الطهيموقع فعاليات الشارقةورشة الطهي

عرض الحفر على الخضار 
طوال اليومركن الطهيموقع فعاليات الشارقةوالفواكة

طوال اليومورشة عمل األطفالموقع فعاليات الشارقةلعبة الدوارة الورقية

طوال اليومورشة عمل األطفالموقع فعاليات الشارقةفنون الرمل

طوال اليوممختبر العلوم المذهلةموقع فعاليات الشارقةالجرعة السحرية 

TimeRoomOrganizerWorkshop Title

4:30W3Ruwad - Sharjah SME Get Creative and Innovative
with Ruwad

4:00Gallery XI BrandWild Side of Wildlife

All DayCookery CornerSharjah Events WebsiteCooking Workshop

All DayCookery CornerSharjah Events WebsiteVegetable & Fruit Carving

All DayKids WorkshopSharjah Events WebsitePaper Spinner Activity

All DayKids WorkshopSharjah Events WebsiteSand Art

All DayMad Science LabSharjah Events WebsitePotion Density Jar

TimeOrganizerShow Title

4:15Sharjah Events WebsiteChair Balance  

4:30Sharjah Commerce & Tourism Development Authority   Magician 

5:00Sharjah Events WebsiteQuick Change

5:20Sharjah Events WebsiteBalloon Head

6:00Civil DefenseVirtual Reality

6:35Sharjah Events WebsiteLED Poi

7:30Sharjah Events WebsitePiano Show

8:15Sharjah Events WebsiteAward Ceremony

9:20Sharjah Events WebsiteBalloon Head

9:35Sharjah Events WebsiteQuick Change

9:50Sharjah Events WebsiteChair Balance  

DAY ONEاليوم األول

الوقتالجهة المنظمةعنوان الورشة

4:15موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

4:30هيئة اإلنماء التجاري والسياحي بالشارقةألعاب الخفة

5:00موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

5:20موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

6:00هيئة الدفاع المدنيفعاليات الواقع االفتراضي

6:35موقع فعاليات الشارقةعرض األضواء 

7:30موقع فعاليات الشارقةعزف البيانو 

8:15موقع فعاليات الشارقةحفل التكريم

9:20موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

9:35موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

9:50موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

ورش العمل

Main Stageالمسرح الرئيسي

Workshops
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DAY TWOاليوم الثاني

الوقتالقاعةالجهة المنظمةعنوان الورشة

مدينة الشارقة للخدمات العالج بالموسيقى
W14:30اإلنسانية 

مركز الشارقة لصعوبات ساعة في صعوبات التعلم
W24:30التعلم  

W26:00معهد الشارقة للتراث اللغة السنعة

W27:00نادي سيدات الشارقة  ركن األطفال

مؤسسة الشارقة لدعم ابدع وابتكر مع رّواد
W34:30المشاريع الريادية - رّواد

التصوير باستخدام إضاءة 
Gallery X4:00أي براند )I brand(واحدة

 أساسيات التصوير، تقدمها
Gallery X6:00نيكون )Nikon(آريا شيترا

طوال اليومركن الطهيموقع فعاليات الشارقةورشة الطهي

عرض الحفر على الخضار 
طوال اليومركن الطهيموقع فعاليات الشارقةوالفواكة

طوال اليومورشة عمل األطفالموقع فعاليات الشارقةفنون األحجار المرحة

طوال اليومورشة عمل األطفالموقع فعاليات الشارقةورشة صناعة الساليم

مختبر العلوم موقع فعاليات الشارقةالحبر الخفي
طوال اليومالمذهلة

TimeRoomOrganizerWorkshop Title

4:30W1Sharjah City for 
Humanitarian ServicesMusic Therapy

4:30W2 Sharjah Center For 
Learning DifficultiesAbout Learning Difficulties

6:00W2 Sharjah Institute for 
HeritageOur Traditional Language

7:00W2Sharjah Ladies ClubKids Corner

4:30W3 Ruwad - Sharjah SMEGet Creative and Innovative 
with Ruwad 

4:00Gallery XI BrandWorking with One Light

6:00Gallery XNikonBasic Photography by Arya Chitra

All DayCookery 
CornerSharjah Events WebsiteCooking Workshop

All DayCookery 
CornerSharjah Events WebsiteVegetable & Fruit Carving

All Day Kids
WorkshopSharjah Events WebsiteFestive Stone Art

All Day Kids
WorkshopSharjah Events WebsiteSlime Making

All Day Kids
WorkshopSharjah Events WebsiteInvisible Ink

Workshopsورش العمل
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TimeOrganizerShow Title

4:15Sharjah Events WebsiteQuick Change

4:20Sharjah Commerce & Tourism Development Authority   Magician 

5:00Family Supreme CouncilPlay & Win

6:00Sharjah Events WebsiteBalloon Head

6:15Sharjah Events WebsiteChair Balance  

6:30Sharjah Events WebsiteQuick Change

6:45Sharjah Events WebsiteBalloon Head

7:30SEWAPlay & Win

8:30Sharjah Events WebsiteChair Balance  

8:45Sharjah Events WebsiteQuick Change

9:00Sharjah Events WebsiteBalloon Head

9:15Sharjah Events WebsiteChair Balance  

9:30Sharjah Events WebsiteQuick Change

9:45Sharjah Events WebsiteBalloon Head

الوقتالجهة المنظمةعنوان العرض

4:15موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

4:20هيئة اإلنماء التجاري والسياحي بالشارقةألعاب الخفة

5:00المجلس األعلى لشؤون األسرةالعب واربح

6:00موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

6:15موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

6:30موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

6:45موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

7:30هيئة كهرباء ومياة الشارقةالعب واربح

8:30موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

8:45موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

9:00موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

9:15موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

9:30موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

9:45موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

DAY TWOاليوم الثاني

Main Stageالمسرح الرئيسي
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DAY THREEاليوم الثالث

الوقتالقاعةالجهة المنظمةعنوان الورشة

مدينة الشارقة العالج بالموسيقى
W14:30للخدمات اإلنسانية 

مدينة الشارقة لغة اإلشارة
W17:30للخدمات اإلنسانية 

W24:30نادي سيدات الشارقة  ركن األطفال

 دائرة الخدمات برامج تثقيفية متنوعة لألطفال
W27:00اإلجتماعية

مؤسسة الشارقة لدعم ابدع وابتكر مع رّواد
W34:30المشاريع الريادية - رّواد

مركز الشارقة لصعوبات كيف أذاكر مع ابني
W37:15التعلم

Gallery X4:00أي براند )I brand(تصوير الرحالت

أساسيات التصوير، تقدمها آريا 
Gallery X6:00نيكون )Nikon(شيترا

طوال اليومركن الطهيموقع فعاليات الشارقةورشة الطهي

طوال اليومركن الطهيموقع فعاليات الشارقةعرض الحفر على الخضار والفواكة

طوال اليومورشة عمل األطفالموقع فعاليات الشارقة فنون الرمل

طوال اليومورشة عمل األطفالموقع فعاليات الشارقةجرس الرياح االحتفالي

مختبر العلوم موقع فعاليات الشارقةالساليم الملون المغناطيسي
طوال اليومالمذهلة

TimeRoomOrganizerWorkshop Title

4:30W1Sharjah City for  
Humanitarian ServicesMusic Therapy

7:30W1Sharjah City for 
Humanitarian ServicesSign Language

4:30W2Sharjah Ladies ClubKids Corner

7:00W2Social Service 
Department 

 Various Educational Programs for
Children

4:30W3Ruwad - Sharjah SMEGet Creative and Innovative with Ruwad

7:15W3Sharjah Center For 
Learning DifficultieHow to Help our Children Study 

4:00Gallery XI BrandTravel Photography

6:00Gallery XNikonBasic Photography by Arya Chitra

All DayCookery 
Corner

 Sharjah Events
WebsiteCooking Workshop

All DayCookery 
Corner

 Sharjah Events
WebsiteVegetable & Fruit Carving

All Day Kids
Workshop

 Sharjah Events
WebsiteSand Art Creation

All Day Kids
Workshop

 Sharjah Events
Website Festive Wind Chime

All Day Mad
Science Lab

 Sharjah Events
Website Magnetic/ Magical ColourSlime

Workshopsورش العمل
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TimeOrganizerShow Title

4:15Sharjah Events WebsiteChair Balance  

4:25Sharjah Events WebsiteBalloon Head

4:30Sharjah Ladies ClubZumba Class

6:00Sharjah Events WebsiteQuick Change

6:15Sharjah Events WebsiteChair Balance  

6:30Sharjah Events WebsiteBalloon Head

6:45Sharjah Events WebsiteQuick Change

7:30Sharjah Events WebsitePiano Show

8:15Family Supreme CouncilPlay & Win

9:05Sharjah Events WebsiteBalloon Head

9:20Sharjah Events WebsiteQuick Change

9:35Sharjah Events WebsiteChair Balance  

9:50Sharjah Events WebsiteBalloon Head

الوقتالجهة المنظمةعنوان العرض

4:15موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

4:25موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

4:30نادي سيدات الشارقة دوس زومبا

6:00موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

6:15موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

6:30موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

6:45موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

7:30موقع فعاليات الشارقةعزف البيانو

8:15المجلس األعلى لشؤون األسرةالعب واربع

9:05موقع فعاليات الشارقةعزف البيانو

9:20موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

9:35موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

9:50موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

DAY THREEاليوم الثالث

Main Stageالمسرح الرئيسي
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DAY FOURاليوم الرابع

الوقتالقاعةالجهة المنظمةعنوان الورشة

مدينة الشارقة العالج بالموسيقى
W14:30للخدمات اإلنسانية 

مدينة الشارقة لغة اإلشارة
W27:30للخدمات اإلنسانية 

 دائرة الخدمات برامج تثقيفية متنوعة لألطفال
W26:00اإلجتماعية

مؤسسة الشارقة لدعم ابدع وابتكر مع رّواد
W34:30المشاريع الريادية - رّواد

Gallery X4:00أي براند )I brand(العالم بال ألوان

أساسيات التصوير، تقدمها آريا 
Gallery X6:00نيكون )Nikon(شيترا

طوال اليومركن الطهيموقع فعاليات الشارقةورشة الطهي

طوال اليومركن الطهيموقع فعاليات الشارقةعرض الحفر على الخضار والفواكة

طوال اليومورشة عمل األطفالموقع فعاليات الشارقةتجارب صناعة الحمم البركانية

طوال اليومورشة عمل األطفالموقع فعاليات الشارقةصناعة الفوانيس

مختبر العلوم موقع فعاليات الشارقةالرمل السحري
طوال اليومالمذهلة

TimeRoomOrganizerWorkshop Title

4:30W1Sharjah City for 
Humanitarian ServicesMusic Therapy

7:30W2Sharjah City for 
Humanitarian ServicesSign Language

6:00W2Social Service 
Department 

Various Educational Programs 
for Children 

4:30W3Ruwad - Sharjah SME Get Creative and Innovative with
Ruwad

4:00Gallery XI BrandThe World Without Colors

6:00Gallery XNikonBasic Photography by Arya Chitra

All DayCookery 
CornerSharjah Events WebsiteCooking Workshop

All DayCookery 
CornerSharjah Events WebsiteVegetable & Fruit Carving

All Day Kids
WorkshopSharjah Events Website Lava Experiment

All Day Kids
WorkshopSharjah Events WebsiteLantern Making

All Day
 Mad
 Science
Lab

Sharjah Events WebsiteHydropphobic Sand

Workshopsورش العمل
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TimeOrganizerShow Title

4:00Sharjah Events WebsiteBalloon Head

4:15Family Supreme Council Musical Performance

4:50Family Supreme CouncilPlay & Win

6:00Sharjah Events WebsiteChair Balance  

6:15Sharjah Events WebsiteQuick Change

6:30Sharjah City for Humanitarian ServicesMusical Performance

7:30Sharjah City for Humanitarian ServicesChildren Film Screening

8:00Sharjah PoliceK9 Show

8:40Sharjah Events WebsiteBalloon Head

8:55Sharjah Events WebsiteChair Balance  

9:10Sharjah Events WebsiteQuick Change

9:25Sharjah Events WebsiteBalloon Head

9:40Sharjah Events WebsiteChair Balance  

9:55Sharjah Events WebsiteQuick Change

Main Stageالمسرح الرئيسي

الوقتالجهة المنظمةعنوان العرض

4:00موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

4:15المجلس األعلى لشؤون األسرةالعرض الموسيقي

4:50المجلس األعلى لشؤون األسرةالعب واربح

6:00موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

6:15موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

6:30مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانيةعرض فيلم لألطفال

7:50مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية عرض مسرحي

K9  8:00 القيادة العامة لشرطة الشارقةعرض الكالب البوليسية

8:40موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

8:55موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

9:10موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

9:25موقع فعاليات الشارقةرأس البالون

9:40موقع فعاليات الشارقةعرض التوازن بالكراسي

9:55موقع فعاليات الشارقةعرض تبديل األزياء السريع

DAY FOURاليوم الرابع
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• عرض أشكال البوالين الممتعة
• فنان الفقاعات

 • العرض الجوال من دائرة شؤون
• الضواحي والقرى

• قرع الطبول المضيئة
• عرض األضواء

 • العرض الجوال من هيئة اإلنماء 
    التجاري والسياحي بالشارقة

 • العرض الجوال -  هيئة البيئة
    والمحميات الطبيعية

• Balloon Twister
• Bubble Artist
• Juke Box Bicycle
• DVA Parade
• LED Drummers
• LED Poi
• Sharjah Commerce & Tourism   
    Development Authority
• Parade Face Painter
• EPAA Parade

Roaming Activitiesعروض جوالة
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