
 

 خبر صحافي

ها القيادات والموظفون   خالل احتفالية حضر

  )شمس(  لإلعالم الشارقةمدينة 
 لإلمارات  الخمسي    االتحاد  عيد ب تحتف 

 
"  "اليوم  مدينة الشارقة لإلعالم )شمس(  احتفلت    : 2021نوفمبر    30،  الشارقة ر لدولة  بعيد االتحاد الخمسي 

 أقامتها داخل مقرها الرئيس. اإلمارات من خالل فعالية 
 

وشهدت االحتفالية حضور كل من سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة لإلعالم )شمس(،  
  ، ي ، رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، و سعادة عفراء الكتب  ي و سعادة محمد عبد هللا بن حليس الكتب 

الشارقة ي 
فر االستشاري  المجلس  )شمس(  ، عضو  لإلعالم  الشارقة  مدينة  مدير  الحمادي    ، وسعادة شهاب 

، مدير بلدية البطائح، ي  وعدد  وسعادة عبد هللا بن سلومة الكتب 
 
ي  و  يري من مد ا

 .  الهيئةموظفر
 

ر أن االحتفال  وب  هذه المناسبة، ألفى سعادة الدكتور خالد عمر المدفع كلمة أكد خاللها     بعيد االتحاد الخمسي 
العام استثنا ر لتأسيس دولة اإلمارات باإلضافة إىل  هذا  الذكرى الخمسي   كونه يمثل 

 
ونه نقطة انطالق  كئيا

 المقبلة. ل
 
ر عاما  رحلة الدولة نحو الخمسي 

 
ر إن  وقال سعادته: " ة اإلنجاز    عيد االتحاد الخمسي  از، ومناسبة نستذكر فيها مست  ر سيبفى مصدر فخر واعتى

ي بدأت مع قيام االتحاد  
عىل يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن هللا تعاىل الشيخ زايد بن سلطان  والعطاء البى

ثراه" نهيان "طيب هللا  أن  آل  الذي آمن  الطموحات واالرتقاء  ،  الرئيسة لتحقيق  ة  ر الركت  اإلنسان وتمكينه 
  بالقطاعات

 
ي تستحقها عالميا

 ". والوصول بدولة اإلمارات إىل المكانة البى
 

ر بمناسبة    نتوجهوأضاف سعادته: " يكات،   الرشيدة  لقيادتنا  عيد االتحاد الخمسي  بأسىم آيات التهنئة والتت 
دولة  ال  ولتتمكن،  عالية خفاقة اإلمارات  راية لتبفى   المضاعف الجهد   وبذل  العمل مواصلةونجدد العهد عىل 

ة  مواصلة  من ي   المدى   بعيدة  رؤيتها   لتحقيق  والنجاحات  اإلنجازات  مست 
  من   فرد   كل  جهد   إىل  تتطلب  والبى

 ". الغاىلي  الوطن هذا  أبناء
 

 فعاليات 
 

ر تضمن االحتفال    داخل مقر مدينة الشارقة لإلعالم عدد  بعيد االتحاد الخمسي 
 
من الفعاليات واألنشطة،    ا

ه  قرية وجود أبرزها  اث األصالة معبر  تحمل صغت  ي اإل   والتى
ي   -. تروي تلك القرية ماراتى

ات  من خالل تصميها التى
ي   اإلمارات  اتحاد   قصة  -الفريد   

تناول العديد من المأكوالت  من    تمكن زوار القريةوأركانها، حيث    ا جنباته  كل  فر
اثية البسيطة ورسم الحناء.  عدد  باإلضافة إىل حضور ورشة عمل لتعليم إلماراتية،  االشعبية   من الحرف التى

 



 

 كما وفر االحتفال عدد
 
الستمتاع بالحلوى اإلماراتية والتقاط الصور التذكارية  وا  للجلوس بداخلها  من الخيام ا

ي أجواء وطنية مفعمة باالحتفاالت، استمتع الحضور  
ي التقليدي. وفر

  ،فرقة دبا الحربية  أنغام ببالزي اإلماراتى
 
 
فيهية المسابقات من وخاضوا عددا  فعالية خاصة لركوب الخيل. بجانب  ،التى

 
ه     الشارقة منب  

 الوطن 
 

أن   إىل  اإلشارة  لإلعالم )شمس(  تجدر  الشارقة  احتفاالت  تشارك  مدينة  ي 
هفر ر ي   الشارقة  منتى

ي    الوطبر
  إطار فر

ر تعاونها الدائم مع لجنة إمارة الشارقة الحتفاالت   ة من    عيد االتحاد الخمسي  ي تمتد خالل الفتى
نوفمت     29البى

من    الركن المخصص لمشاركات الدوائر والمؤسسات الحكومية  من خالل   ديسمت  المقبل، وذلك  3وحبى  
فيهية.  قامتها إ خالل  العديد من الفعاليات واألنشطة التعليمية والتى

 
، ورشة عمل و  ي

ه الشارقة الوطبر ر ي تستضيفها "شمس" داخل متتر
ر األنشطة البى ي   التصوير )من بي 

:  الفوتوغرافر

ا   استخدام   الفيديو   مقاطع  التقاط  كيفية:  الفيديو   تصوير )  وورشة العمل،  (الرسيعة  التعديالت إجراء  و   الكامت 
 . (وتحريره الصوت تسجيل كيفية  الصوت: (، وورشة العمل )تحريرهاو 
 

ي نرسر    تعزيز دورها وتحرص شمس من خالل ورش العمل تلك إىل  
ر أوساط  أهم المهارات اإلعالمية  الرائد فر بي 

اف اإلعالم كأداة تأثت  هائلة عىل دفع منظومة التنمية ورفع وعي المجتمع  المجتمع ، وتشجيع األفراد عىل احتى
ي كل المجاالت. 

 تجاه كافة القضايا وفر

- انتىه-  


