
"افتح يا سمسم"
الموسم الثالث

•    جاهز للبث التلفزيوني في الربع األول من 2019.

•    سيتعلم األطفال مع أصدقائهم من الدمى الفروية المحبوبة، نعمان وشمس وملسون وإلمو  وكعكي 

وغرغور وال ننسى حبيب الزائر من بعيد، عن كيفية تطوير العالقات االجتماعية، وعن احترام الذات و اآلخرين، 
والتسامح والتقبل والمرونة.

ينفتح عالم افتح يا سمسم على مختلف ألوان الحياة، على مستوى البشر والمناظر واألصوات، إذ تحضر فيه وتمتزج بتناغم 
وانسجام، ليثبت أن الجمال في التنوع، وأن االئتالف يكون بتقبل االختالف، هذا هو عالم افتح يا سمسم الذي يوشك أن 

يفتح أبوابه قريًبا، من خالل إطالق الموسم الثالث الذي يتمحور حول المرونة واالحترام والعالقات االجتماعية. 
ويأتي انطالق هذا الموسم بالتزامن مع عام التسامح في دولة اإلمارات، مما يجعله أكثر تأثيًرا على المستوى المحلي، كما 

أنه ينسجم مع التوجه العالمي لنبذ العنف والتطرف، وتعزيز ثقافة المرونة والتعاطف والتسامح وتقبل اآلخر، ويمثل هذا 
البعد امتداًدا أفقًيا للبرنامج. كما أنه يمتد رأسًيا إلى عمق تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا العربية اإلسالمية، التي تجعل من هذه 

القيم مبادئ راسخة ال يمكن تجاهلها أو التفريط فيها.
وسيسعد أطفال العالم العربي بحلقات الموسم الجديد من برنامج (افتح يا سمسم) التي ستمتد كل واحدة منها على مدى 

يتراوح ما بين (15- 20) دقيقة من التعليم الممتع، والمتعة التعليمية، تشمل فيما تشمل: 
•   مشاهد اإلستديو 

•   كلمات الشاشة

•   تعليم األرقام والحروف

•   األغاني
•   األفالم المصورة

•   القصص المتحركة.

وقد تمت كتابة حلقات هذا الموسم -كما في  المواسم السابقة- من ِقَبل ُكتاب محترفين في كتابة السيناريو، 
والقصص، واألغاني، تحت إشراف نخبة من المتخصصين في الجوانب األدبية والتربوية والثقافية، مما يضمن أصالة 

البرنامج، وانسجامه مع الثقافة المحلية والعربية. وفي الوقت نفسه يتكئ هذا البرنامج على البعد التكنولوجي، فيحضر 
موضوًعا وأداًة، مما يقرب المسافة بينه وبين هذا 

الجيل من األطفال. 

وألن البرنامج يسعى في هدفه الرئيسي إلى تمكين األطفال من مهارتي القراءة والكتابة، وتعزيز استخدام اللغة 
العربية عندهم، فقد سعى البرنامج إلى تقديم اللغة العربية البسيطة والمعاصرة، استكماال للرؤية التي وضعها منذ 

عودته في الموسم األول عام 2014، ووفق المنهج الذي تم وضعه من ِقَبل المتخصصين مسبًقا.
م في الموسم السابق له، ويمثل  وتمثل كلمات الشاشة التي ترد في البرنامج بناء متكامال، يضيف كل موسم إلى ما ُقدِّ

كل موسم أساًسا جديًدا ينطلق منه الموسم التالي له. وهذا هدف بعيد المدى، يسعى إلى رفد األطفال الصغار 
بالمفردات والتعابير في سياقاتها الحقيقية، ضمن مشاهد إستديو أو مقاطع أغاٍن أو فقرات من نصوص قصصية ممتعة، 
تساهم كلها في جعل اكتساب األطفال للمفردات والتعابير من جهة، والتراكيب اللغوية من جهة أخرى، سهال وبسيًطا، 

كما تسهم بغرس عناصر الثقافة والهوية في نفوس هؤالء األطفال بيسر.
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 Season    of the Iftah Ya Simsim show will go to air in the first quarter of3 2019.

 The new episodes will help children to learn and develop their social skills and
behaviors, learn about self respect and respect for others and how to become
resilient even when faced with hardship .

 The new episodes will include your favorite characters No’man, Shams, Melsoon, Elmo,
 Kaaki, Gargur and Habib	and a host of other characters who will encourage children to
be good citizens and leaders today and tomorrow.

 This season, Iftah ya Simsim will open up its gates to a host of new people and places in an effort to showcase the
 GCC’s widespread diversity of people and cultures. The upcoming episodes will revolve around themes pertaining
to tolerance, respect and social development

 The launch of the show’s third season coincides with the Year of Tolerance in the UAE and a GCC wide effort to
 support tolerance and understanding.  Internationally, Iftah Ya Simsim’s themes parallel a global trend of rejecting
 violence and promoting compassion. The show’s underlying message further roots itself in the region’s Arab-Islamic
history and culture, promoting age-old values and lessons that resonate with viewers of all ages

Children across the Arab world will delight in this season’s 20 minute show, which will include

.

.

:

A	variety	of	studio	based	Muppet	segments

Animated	numbers	and	letters	segments

Songs

Short	live	action	films

Animated	stories

Including celebrity and VIP visitors to the studio

The scripts were produced by professionals in storytelling and musical composition under the supervision of special-
 ists in Arabic language, educational and cultural fields.  The quality of the program and its reflection of local and
 Arabic culture has also been ensured through intensive research and vetting. Iftah ya Simsim has also modernized
 its stories and characters, incorporating contemporary storytelling tools and toys to appeal more strongly to the
current generation of children

.
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 The show will continue to encourage children to read and write in Arabic, a goal made at the start of its first
 season in 2014. The on-screen themes follow a curriculum developed by educational and linguistic specialists
prior to the show’s production based on educational objectives to support children’s school preparedness

 The messages featured this year build on values promoted in previous episodes  Iftah ya Simsim continues to
empower children to become smarter, stronger, kinder .
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