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10 دیسمبر 2017  : دبي - اإلمارات الیوم

لتشجیع قیم التسامح والتعاطف في المجتمع

«افتح یا سمسم» یتعاون مع «یوتیوب»

أعلن موقع «يوتیوب» عن تعاون منتجي برنامج «افتح يا سمسم» مع برنامج YouTube Creators for Change العالمي، الذي يسعى إلى إيصال أصوات الشخصیات
المؤثرة، التي تعالج القضايا االجتماعیة المھمة عبر قنواته. ويھدف التعاون إلى تعزيز قیم التسامح والتعاطف، ودفع عجلة التغییر اإليجابي في المجتمع. ويسعى برنامج

Creators for Change، الذي أطلق في سبتمبر من العام الماضي، إلى مساعدة منشئي محتوى «يوتیوب» حول العالم، على مواصلة مساعیھم إليصال رسائل مؤثرة،
تسھم في التأثیر إيجاباً في المجتمع. ويضم البرنامج 11 سفیراً عالمیاً، من بینھم عمر حسین، ومھا عبدالغفار، وشوق المسكري، وعزالدين عارف.

وقالت المدير العام لشركة «بداية» لإلعالم، المنتجة لبرنامج «افتح يا سمسم»، الدكتورة كايرو عرفات، إننا «نؤمن بأھمیة أن يبدأ التغییر من أساس المجتمع، والذي يتمثل
في األطفال. فنحن قادرون جمیعاً على اإلسھام في تغییر العالم نحو األفضل، وكذلك مساعدة األطفال على اكتساب وممارسة السلوكیات اإليجابیة، في عالقاتھم مع

األقرباء والجیران وزمالء الدراسة واألصدقاء، وذلك إلرساء الدعائم الصحیحة لتنمیة مجتمع أكثر تسامحاً وتقبالً لآلخر. وعلیه نحن فخورون وسعداء للغاية بانضمام شخصیات
.«YouTube Creators for Change (افتح يا سمسم): (شمس، ونعمان، وملسون، وإلمو، وغرغور، وكعكي، وحبیب)، إلى برنامج

من جھته، قال رئیس قسم التسويق لشركة «غوغل» في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقیا، طارق عبدهللا، إننا «سنواصل دعمنا لألصوات التي تشجع مبادئ
التسامح والتعاطف في المجتمع. وقد أسھم (افتح يا سمسم) لعقود عدة في تعزيز ھذه القیم، من خالل شخصیاته االستثنائیة التي تروي القصص القیّمة، وتحظى

بشعبیة واسعة في العالم العربي، ونحن فخورون بانضمامھم إلى Creators for Change كشركاء للبرنامج، ونتطلع إلى رؤية نتائج تعاوننا معاً». ويضم الموسم الثالث من
«افتح يا سمسم»، الذي سیبث في سبتمبر المقبل، أكثر من 50 حلقة، ويستضیف أبرز منشئي محتوى «يوتیوب» في المنطقة. وفي إطار ھذه الشراكة، سیتم تطوير جزء

من محتوى البرنامج في مساحة «يوتیوب» اإلبداعیّة بدبي، المقرر افتتاحه في مطلع العام المقبل. كما يعتزم مطورو محتوى «افتح يا سمسم» إنتاج حلقات إضافیة، تكون
متاحة حصرياً عبر «يوتیوب».
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