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 كجزء من دعمها للمواهب الصاعدة في مجال التصوير اإلبداعي  

دورة السادسة من  في ال تشاركمدينة الشارقة لإلعالم )شمس( 

"  "اكسبوجر  

 

في النسخة  عن مشاركتها    (شمس)أعلنت مدينة الشارقة لإلعالم    :2022  فبرايرالشارقة،....  

  15-9الفترة من    "، الذي ينعقد خالل2022المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر   السادسة من 

والذي يعنى    بتنظيم من المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة،  إكسبو الشارقة،في    فبراير الجاري

عبر جلسات نقاشية وورش عمل متنوعة،  ويطرح موضوعات مهمة    ،بكل ما يتعلق بفن التصوير

 .  العالميينن ويستضيف أبرز المصوري

ورش عمل متخصصة بفن التصوير، تطرح    8وتشارك "شمس" في الحدث الدولي عبر تنظيم  

مثل الموضوعات  من  األزياء  العديد  عروض  وتصوير  اللون،  أحادي  تصوير  و،  تصوير 

 والتصوير الليلي.    ،المنتجات

: "يحظى  الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة لإلعالم )شمس(  قال سعادةمن جانبه  

على   الضوء  يلقي  كونه  عام  كل  كبيرة  بأهمية  اكسبوجر  الفنية    إحدى مهرجان  المهارات  أهم 

من المكتب اإلعالمي لحكومة    ا  كبير  ا  واإلبداعية وهي التصوير. فالمهرجان بحق يعكس جهد

الم لجميع  فرصة  ويمثل  المحترفين  الشارقة  وحتى  الهواة  من  بداية  بالتصوير  تعزيز  لهتمين 

 وير العالمية". صوصقلها بأحدث تقنيات الت مواهبهم

وأضاف سعادته: "تأتي مشاركتنا هذا العام في المهرجان إيمانا  منا بأهميته وكونه يتسق مع أهم  

الوطن  اإلعالم  منظومة  ضمن  البشرية  الكوادر  تأهيل  في  والمتمثلة  مأهدافنا  لتقديم    حتوى ية 

احترافي قادر على إيصال الرسالة اإلعالمية، وهو ما يعزز كامل قطاع اإلعالم الذي أصبح  

 ". نةيتجه بالكامل نحو الرقم



 

صور  لل  ا  معرض  إذ تستضيف تضم منصة )شمس( في المهرجان العديد من الفعاليات واألنشطة،  و

المواهب المحلية يبرز  و  المدينة،الشركات المسجلة في  أصحاب  عدد من    الذي يسلط الضوء على 

  .واإلقليمية

  ألصحاب الهمم يتسنى  س حيث ،اإلنسانيةلمدينة الشارقة للخدمات مساحة كما تخصص )شمس( 

  ا  التي التقطوها خالل رحالتهم وجوالتهم اليومية وتحكي قصصإبراز مواهبهم وعرض صورهم  

 تعبر عنهم وعن آمالهم وطموحاتهم وأفكارهم.  

المسجلين في    المؤثرين مجموعة من  أومنيس انفلونسرز وضافة إلى ذلك، تستضيف )شمس(  باإل

  وجلسات حوارية ونقاشية عروضا   ، وستقدم بالتعاون معهم  الذين يحظون بشعبية كبيرة  المنصة

 .طوال فترة المعرض

، التي تمكن زوار منصة )شمس( من  "بيك آند كليك وغرافي "التصوير الفوت  وسيتم تنظيم مسابقة

،  تطوير مهاراتهم في التصوير، وبعدها يحصل المشاركون على فرصة الفوز بكاميرا فورية

اختياراتهم   وتحسين  الصور،  التقاط  في  مهاراتهم  وتعميق  المواهب  لتمكين  المسابقة  وتهدف 

 للزوايا واأللوان وتقسيم المساحات.  

"اكالجدير   أن  السادسة سيشهدسبالذكر  نسخته  أكثر من    بوجر" في  مصورا  من    70مشاركة 

 45مل على ت، ويشاالحترافيةالتصوير  مجاالتجميع  متخصصين في من المختلف دول العالم، 

 .صورة  1600 ويستعرضمعرضا  جماعيا  وفرديا ، 

   --انتهى --


