
 

 خبر صحافي

 القاسم   أحمد  بن  سلطان  الشيخ سمو برعاية 
 

وي    ج لخدمات   لإلعالم الشارقةمدينة  كات شمس" للتى تنظم "ملتقى شر
ي قطاع اإلعالم 

 
 الجهات المرخصة ف

 
  رئيس  الشارقة،  حاكم  نائب  القاسم    أحمد   بن  سلطان   الشيخ  سمو   تحت رعاية   : 2021نوفمتر    21،  الشارقة
كات شمس" داخل مقرها الرئيس  اليوم    مدينة الشارقة لإلعالمنظمت    ، لإلعالم  الشارقة   مجلس "ملتقى شر

لإلذاعة   الشارقة  هيئة  أمام  وإتاحتها  الحرة  المنطقة    
ف  المرخصة  الجهات  لخدمات  وي    ج  التى بهدف 
   
  مختلف محطات    إثراءوالتليفزيون لالستفادة من مزاياها وإمكاناتها ف 

والتليفزيون   اإلذاعةمنظومة العمل ف 
 التابعة لها. 

 
الملتقى   الشارقة لإلعالم )شمس(،  الدكتور  سعادة  حض   المدفع، رئيس مدينة  وسعادة شهاب  خالد عمر 

)شمس(،   لإلعالم  الشارقة  مدينة  مدير  لإلذاعة    مدير   العوبد   راشد سعادة  و الحمادي،  الشارقة  هيئة 
. وممثل   يري وعدد من مد، والتليفزيون   الجهتي  

 
  شمس تقدم العديد من الخدمات ضمن مجاالت اإلعالم المتنوعة  29 واستضاف الملتقى 

كة مرخصة ف  شر
  
اضية،  مثل كتابة المحتوى، واإلنتاج اإلذاع  والتليفزيون  ، وتكنولوجيا المعلومات، وتنظيم الفعاليات االفتى

مجياتوال  تطبيقاتال  تطوير و  اإللكتر والتسويق  الصوت،  وأنظمة  ونية،  اإللكتى المواقع  وتصميم   ،  ،  
ون  تى

ها من الخدمات.  كات    5مع    اتفاقيات تعاون وشهد الملتقى توقيع    والبودكاست، والحلول الرقمية، وغت  شر
 تقدم مختلف الخدمات اإلعالمية.  

 
  العديد  ومن جانبه، قال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع: "

تسىع شمس إىل بناء مجتمع أعمال متكامل ف 
 من    القطاعاتمن  

ً
  نمو وازدهار األعمال داخل المنطقة الحرة، انطالقا

وعل رأسها اإلعالم، والمساهمة ف 
  اإل   ها دور 

  الرائد لالرتقاء بصناعة اإلعالم ف 
ً
كات شمس تجسيدا   ملتقى شر

لهذا النهج  مارات والمنطقة. ويأنى
حر  يعكس  عل  الذي  التجارب    تنميةصنا  بأفضل  الوطنية  اإلعالمية  المؤسسات  داخل  اإلعالم  منظومة 

كة".   والخدمات بما يحقق المصلحة المشتى
 

كات    ةاليوم مع هيئة الشارقة لإلذاع  اتفاقيات تعاون   5يعكس توقيع  وأضاف سعادته: " والتليفزيون قدرة الشر
  شمس عل تقديم خدمات إعالمية تنافسية ونوعية. وي

مثل الملتقى اليوم بداية لسلسلة من  المرخصة ف 
   
كات الراغبة ف  كاتنا المرخصة، وبي   المؤسسات والشر اكات اإلعالمية بي   شر الملتقيات من أجل تعزيز الشر

المستقبل. ونؤكد     
ف  الخدمات  بتلك     االستعانة 

التى اكات  الشر بناء شبكة متكاملة من  الكامل عل  حرصنا 
رؤية   وفق  اإلعالم  بقطاع  النهوض  أجل  من  التعاون  وتعزيز  واإلمارات  الشارقة    

ف  كائها  تخدم شمس وشر
 متطورة قائمة عل االبتكار". 

 



 

كات شمس الذي وقعنا خالله  ":  العوبد   راشد   سعادةوقال     ملتقى شر
اتفاقيات    خمسسعداء بتواجدنا اليوم ف 

   للعمل مع مجموعة مختارة من  تعاون  
كات المرخصة ف     شمسالشر

، حيث انتقينا مجموعة من خدماتها التى
ة     تقديم محتوي  والتليفزيون   لإلذاعة  الشارقة  هيئةدعم جهود    المقبلة علنرى أنها قادرة خالل الفتى

ات  ف 
  تحتضن العديد من    مع  جاذبة مبدعة وممكنة بالتكنولوجيا الحديثة. نتطلع إىل المزيد من العمل

شمس التى
بالفعل   تستطيع    

والتى الرائدة  اإلعالمية  كات  ودولة    إثراءالشر الشارقة  إمارة    
ف  اإلعالم   العمل  منظومة 

 اإلمارات". 
 

 اتفاقيات توقيع 
 

  شمس  
كات المرخصة ف  خدماتها أمام ممثل  هيئة الشارقة لإلذاعة والتليفزيون خالل "ملتقى استعرضت الشر

شمس" كات  والتليفزيون    ،شر لإلذاعة  الشارقة  هيئة  توقيع  الملتقى  تعاون  وشهد  كات    5مع  اتفاقيات  شر
  مختلف عملياتها المقبلة بخدماتها  لالستعانة

 . ف 
 

كات،   الشر تلك  الرقم  "وشملت  للتسويق   Babylon Gate)  فلمز   غيت  وبابيلون "،  COTREXكورتكس 
Films) ،  " للتسويق  "LEODENوليودن  وينجز  آند  وروتز   ،"Roots&Wings  وإليجانز  ،"

تز"  ". Elegance Expertsإكستر

- انتىه-  


