ماذا يخبئ لك هذا الشهر؟
يـنـــــايــــــر
تقنية النحت

متحف الشارقة للفنون
األربعاء 16 ،يناير 2019
ُنحتـت األعمـال بدقـة متناهيـة لتبيـن لنـا مهـارة
الفنـان العربـي فـي القـرن العشـرين .تعـرّ ف على
أعمـال الفنـان الكويتـي سـامي محمـد على وجه
التحديـد وتع ّلـم تقنيـات النحـت.

البالط الحلبي

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
األربعاء 23 ،يناير 2019
تأمـل زخـارف البلاط ذات الطابـع الفريـد مـن
حلـب ،مدينـة التجـارة والموسـيقى والمطبخ .أعد
اعتبـار هـذه المهنـه وصمـم قطعـة بلاط مليئـة
بالزخـارف مسـتوحاة مـن القطـع المعروضـة.

رحلة في رحاب التاريخ

متحف الشارقة لالثار
األربعاء 30 ،يناير 2019
انضـم إلينـا فـي رحلـة شـيقة نتعـرف مـن خاللها
علـى أهـم محطـات التاريـخ الطبيعـي والحضاري
لدولـة اإلمـارات العربية المتحـدة والجزيرة العربية
بصحبة نخبة من االساتذة المتخصصين.

فبــــرايـــــر
تراثنا هويتنا

متحف الشارقة للتراث
الثالثاء إلى الخميس 12 -إلى  14فبراير 2019
يمثــل هــذا البرنامــج المطبــخ التقليــدي لثقافــات
متعــددة ويســتمر لمــدة ثالثــة أيــام متتابعــة.

اليوم األول :العصيدة اإلماراتية

الثالثاء 12 ،فبراير 2019
اخلــط الدقيــق والســكر والزعفــران لتحصــل علــى
طعــم ال يقــاوم لهــذا الطبــق االماراتــي.

ّ
الفتة الفلسطينية
اليوم الثاني:

األربعاء 13 ،فبراير 2019
المحمـــص المغطـــى
تتكـــون الفتـــة مـــن الخبـــز
ّ
الحمـــص ومكونـــات أخـــرى تتميـــز بالنكهـــات
المتعـــددة  .أعـــد طبـــق الفتـــة الفلســـطينية
واســـتمتع بمذاقهـــا الخـــاص!

اليوم الثالث :آريبا الكولومبية

الخميس  14 ،فبراير 2019
اخلـــط الدقيـــق والزبـــدة والجبـــن بالطريقـــة
الكولومبيـــة التقليديـــة لتحصـــل علـــى فطيـــرة
آريبـــا الشـــهية.

مـــــارس
صحتك في غذائك

متحف الشارقة العلمي
األربعاء 13 ،مارس 2019
انضــم إلينــا فــي جلســة تعليميــة تتعــرّ ف مــن
خاللهــا علــى أدق تفاصيــل الغــذاء الصحيــح
للحفــاظ علــى الجســم .احصــل علــى فرصــة
إجــراء فحوصــات مــن قبــل مختصيــن.

عظم الحبّار

مربى الشارقة لألحياء المائية
األربعاء 20 ،مارس 2019
تعــرّ ف علــى اســتخدامات عظــام الحبّــار
المتعــددة فــي تلميــع المعــادن مــن قبــل
الصاغــة ولصناعــة القوالــب المعدنيــة .اتبــع
الطــرق الصحيحــة فــي صناعــة هــذه القوالــب.

رحلة في رحاب التاريخ

متحف الشارقة لالثار
األربعاء 27 ،مارس 2019
انضم إلينا في رحلة شيقة نتعرف من خاللها
على أهم محطات التاريخ الطبيعي والحضاري
لدولة اإلمارات العربية المتحدة والجزيرة العربية
بصحبة نخبة من االساتذة المتخصصين.

تقدم جميع البرامج مجا ًنا لألفراد من عمر  16وما فوق.
تقدم جميع البرامج من الساعة  10صباحً ا إلى  12ظهرً ا.
للحجز واالستفسار ،اتصل على  065197259أو عبر البريد اإللكتروني Community@sma.gov.ae

