
 

 خبر صحافي 

  (بودكاست) للمدونات الصوتية مسابقة تطلق( شمس) لإلعالم الشارقة مدينة
 وتمنح الفائزين تراخيص مجانية وجائزة نقدية 

 
 

 2021نوفمبر  25حتى  مستمر  تقديم الطلبات  •

 ينضمونمرشح   40 •
 
 عىل البودكاست إىل معسكر تدريب حرصي  ا

 فائزين سيحصلون عىل 3 •
 درهم 10000جائزة نقدية قدرها  ✓
✓   

كة لتأسيس ترخيص مجان     شر
كةالحصول عىل  ✓   مساحة عمل مشبى
✓   

 ألستوديو التسجيل استخدام مجان 

 

 المدفع:  عمر  خالد 

ة أساسية لشمس  الكوادر تأهيل   -  اإلعالمية الطموحة ركب  
م  ،مؤثرةالبودكاست منصة    -  عىل االستفادة من المسابقة  المواهببمساعدة  ونلبى 

 

 ليىل حمادة: 

  صناعة البودكاست  -
 
  المنطقة تشهد نموا
 .إىل القطاع المبدعةلعقول واألفكار ا جذب نتطلع إىل و ، ف 

 

 

  تعزيز    : 2021نوفمبر    17،  الشارقة
 من دورها الرائد ف 

 
  مختلف المجاالت وتأهيل الكوادر انطالقا

قطاع اإلعالم ف 
مدينة الشارقة لإلعالم )شمس(    أعلنتاإلعالمية الطموحة لرفد منظومة العمل اإلعالم  وفق أعىل المعايب  العالمية،  

"مسابقة   إطالق  والمهتمي      استقطابهدف  ب  البودكاست""عن  مهاراتهم  بالمجال  الموهوبي    افال وصقل   حبى
  اإلمارات والمنطقة. 

 صناعة البودكاست ف 
 

  المسابقة
اك ف    تم إطالقها بالتعاون مع  – ويمكن لكافة المهتمي   االشبى

كة "فنيال ميديا"التى من خالل الرابط  - شر
)https://www.shams.ae/podcast( ، ،وسواتباع الخطوات  

 . 2021نوفمبر  25يتم إغالق باب التسجيل ف 

 

وط التقديم بمجرد استيفاء  و    مجال البودكاست من اختيار  شر
اء والمحكمي   والمتخصصي   ف  ، ستقوم لجنة من الخبر

 لحضور المخيم التدريتر  الحرصي "بودكاست    40
ً
 مؤهال

 
 لعدد من    10"، ومن ثم اختيار  101مرشحا

 
مؤهلي   وفقا

من    ستقوم 
والتى البودكاست،    

ف  محددة  مهام  إلتمام  وذلك   ، المتدربي   لها  سيخضع    
التى وط  لجنة    الشر خاللها 

 لمسابقة.  بافائزين  3التحكيم باختيار 
 

https://www.shams.ae/Shams-Business-Setup/podcast-competition-registration/


 

كة من مدينة    10000وسيحصل الفائزون عىل جائزة نقدية قيمتها     لتأسيس شر
درهم، باإلضافة إىل ترخيص مجان 

كة مجان الحرة، واالستخدام  يالشارقة لإلعالم )شمس(، بجانب الحصول عىل مساحات عمل مشبى المنطقة    
ة ف 

  
 التسجيل.  و يالستودالمجان 

 
تعمل شمس وفق رؤية  "   (: شمس)   لإلعالم  الشارقة  مدينة رئيس  المدفع  عمر   خالد   الدكتور   سعادة ومن جانبه، أكد 

  إمارة الشارقة وفق أسس ممنهجة
ترم  إىل تعزيز مكانة اإلمارة الرائدة    واضحة تهدف إىل االرتقاء بقطاع اإلعالم ف 

البودكاست  لصناعات اإلبداع وريادة األعمال. وتمثل مسابقة 
 
 عالميا

 
فنيال    -  مركزا كة  بالتعاون مع شر   نطلقها 

التى
  مجال خطوة عملية    - الرائدة    ميديا 

 ف 
 
من أجل رعاية المواهب وصقلها وفق أحدث الرؤى من أجل أن يكونوا روادا

".  البودكاست
 
 وعالميا

 
 واقليميا

 
 محليا

 
" البودكاست  دعم ست وأضاف سعادته:    العديد من    مسابقة 

ف  ومحبى تعزيز مهاراتهم    هواة  من خالل  المجال  هذا 
     البودكاست  ت منصاتأصبحإلنشاء البودكاست الخاص بهم. لقد  

وهو ما يؤكد أهمية    ، اإلعالم  صناعةمؤثرة بقوة ف 
  تعزيز العمل اإلعالم  ورفده بكوادر مؤهلة قادرة عىل ريادته  البودكاستاالستفادة من 

 ف 
 
  المستقبل".  حاليا

 وف 
 

كة "فنيال لإلعالم":   ت، قالا ومن جانبه    (شمس) مع  نتعاون أن  يسعدنا "  ليىل حمادة الرئيس التنفيذي لشر
إطالق  ف 

  منظومة    نساعد ل  ،مسابقة البودكاست
    البودكاست  مواهبوتعزيز    دعمف 

بكافة السبل والممكنات   اإلمارات  دولة  ف 
  تضمن إضافة المزيد من الكوادر الزدهار تلك الصناعة

    البودكاست  صناعة   نمت  لقد .  التى
ايد   المنطقة  ف    بشكل مبى 

،  العام  خالل  
  المحتوى  إنتاج  وزيادة  ،القطاع  إىل  اإلبداعية  واألفكار   العقول  من  المزيد   جلب  إىل  ونتطلع  الماض 

 ". من داخل دولة اإلمارات المسموع

 

ي "بودكاست   "101المخيم التدريبر
 

.  ومواد تعليمية ذاتية وتمارين تفاعلية  عمل  ورش  ،"101  بودكاست":  عنوان  ذي يحمل، اليشمل المخيم التدريتر  

     تعليم  إىل  وي  هدف المخيم
  طرح   كيفية   وكذلك  إنتاج المحتوى المسموع،  أساسيات  البودكاست مجال  المبتدئي   ف 

   محتواهم
 
من ثم  و  ،عىل منصاتهم الخاصة البودكاست قاعدة لجمهور   بناء كيفية  كما سيتعلم المتدربون.  السوق ف
 .بهم الخاص  المحتوى من المناسب  الدخل لتحقيق  لهم  المتاحة الخيارات استكشاف

 
،   محاور   ة خمس  من  التدريتر  المخيم  برنامج    نيتكو     كيفية   المشاركون  يتعلم س  حيث   ؛والمفاهيم   األفكار   تطوير   ه 

، فيتناول  . نص  المحتوى  ال  أو   حلقةلل  مخطط   وإنشاء  بودكاست،  إىلاألفكار    تحويل  
  مرحلة ما قبلأما المحور الثان 

النص، وإعداد  أعمال  إجراء    كيفيةويستكشف    ،اإلنتاج   العثور   كيفيةتعلم    إىل   باإلضافة   ،ات حلقالالبحث، وكتابة 
  لعملية  وضعبجانب    ،لتلك الحلقات  المناسبي     الضيوف  عىل

  جلسة  يتضمن هذا المحور .  اإلنتاج  خطة وجدول زمت 
  "  بعنوان  خاصة

ن صونى المتدربون  يطلع  س حيث  ،ات الحلق وتحرير   سجيلتأما المحور الثالث فيتناول  ".  من مدوِّ
  هذا المحور عىل

امج   التسجيل  معدات  أنواع   ف      والبر
 التحضب    كيفية سيتعرفون عىل    وكذلك   إليها،   سيحتاجون  التى

الحلقات بأعىلخ  وضمان  تسجيل،  جلسة  لكل المحور صوتلل   جودة  روج  المتدربون كذلك وفق هذا  . وسيتعلم 

 . لها  صوتية ال مؤثراتال أو   موسيقى ال وإضافة  حلقاتهم، حرير كيفية ت
 
  و
  ، ا استخدامه  وكيفية   الصوت  دارةإل   برامج  أفضل  المشاركون  يستكشفس  ؛ الدخل المالي   وتحقيق  التوزي    ع   محور   ف 

المختلفة   البودكاست،   من   الدخل  تحقيق كيفية  ل  ة الرئيس  واالعتبارات والنماذج    ، الماىل    الدخل  تحقيقل  واألنماط 



 

واألخب  .  للعمالء   تقديم    عرض  إنشاء  وكيفية الخامس  المحور  والتحليل"  ويتناول    المختلفة   المقاييس  "التقييم 
    الرئيسة  واألرقام  ،البودكاست   لصناع  المتاحة

  التحليالت   هذه  استخدام  وكيفية  تحليلها،  القائمي   عليها   يحتاج  التى
 . المحتملي    الرعاة مع

-انتىه-  

 

 
 نبذة عن مدينة الشارقة لإلعالم )شمس(: 

  يناير عام تأسست 
ي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم  عضو المجلس األعىل حاكم   2017مدينة الشارقة لإلعالم )شمس( ف  بمرسوم أمب 

كات الرائدة والمت   إمارة الشارقة. توفر )شمس( بيئة استثمارية مناسبة لجميع الشر
  إمارة الشارقة الشارقة كمنطقة حرة ذات بنية تحتية متكاملة تقع ف 

وسطة والناشئة ف 

  تمكن رواد األعمال من توسعة أعمالهم وتطويرها، ذلك بجانب دعم المواهب والقوى العاملة
  المجالي     مع تقديم العديد من الخدمات والتسهيالت، التى

واألعمال ف 

 .  اإلعالم  واإلبداع 

كات مع ملكية بنسبة   لمستثمرين األجانب ولكافة األنشطة االستثمارية، وتوفر حلول متكاملة لتنمية األعمال من  % ل100تقدم "شمس" خيارات عديدة لتأسيس شر

  تغيب  األنشطة التجارية. 
 خالل تقديم مجموعة واسعة من األنشطة التجارية، مع توفب  مرونة كاملة ف 

 

كة  حول نبذة  :لإلعالم فنيال  شر

عد 
ُ
كة  ت ة   صوتية  تجارب  بتقديم  تتخصص  جوائز  عىل  الحائزة   البودكاست  شبكة  ،(www.finyalmedia.com) لإلعالم  فنيال  شر     العرنر    للشباب  ممب  

  أنحاء   جميع   ف 
ق  منطقة كة  مهمة  وتتمثل.  أفريقيا   وشمال  األوسط  الشر     الشر

،  العالم  مع  التواصل  إعادة   عىل  الشباب  جيل  مساعدة   شأنها   من  قصص  شد   ف   ذلك  ويتضمن  العرنر 
   القصص

   وسندباد  وجحا  وليلة ليلة ألف  مثل  الكالسيكية القصص من وتتنوع المنطقة، وتراث ثقافة عن تتحدث التى
  الجمهور  يجذب بأسلوب   كتابتها   إعادة  تمت التى

  العرصي،
ً
 "الصلة" الشهب   السعودي المعارصة  الدراما  مسلسل  إىل وصول

كة عروض والقت. الطلب عند رقمية وسائط باستخدام العرنر   الشباب إىل  بها  الخاص البودكاست عبر  لإلعالم  فنيال وتتوجه   حيث  الشباب؛ المستمعي    إعجاب الشر
يل عملية ماليي    8 من أكب   سجلت    تب  

، العالم ف    ِقبل  من 2019 عام لإلعالم فنيال إطالق وتم. بودكاست آبل منصة عىل مرات خمس األوىل المرتبة وحققت العرنر 
، البث بمجال شغوفي    أشخاص ثالثة  

ي مشاري  وهم الصونى  . حمادة   وليىل القاسم   وماجد  العنب  


