
 

 
 

 
 بیان صحفي

 المغرب
 
 
 

 انطلق برنامج سدیم 2 في  شهر مارس  وعبد المؤمن عمري یمثل دولته  المغرب !
 

  المنافسة قّویة هذا العام و  انطلق  البرنامج في بدایة شهر مارس مع 20 مشترك من العالم العربي.
 یستمر سدیم أهم مسابقة وبرنامج رقمي لصناع المحتوى في العالم العربي في تقدیم فرص للشباب الطموح

  والمبدع! لنكتشف ماذا یخبئ لنا الموسم الثاني.
 

 تم اختیار الشاب المغربي عبد المؤمن عمري من بین 20 متسابق في هذا الموسم وسینافس على لقب أكبر
  شخصیة مؤثرة في العالم العربي وجائزة ملیون ریال وفرصة إنتاج برنامجه الخاص على السوشیال میدیا!

 
 الحّب والّسالم وعدم االستسالم هذا هو شعار الیوتیوبر المغربي عبد المومن عمري. ستجذبك لغته الرنانة

 وتستفید من معلوماته المفیدة الشّیقة. الشاب المغربي المتخصص في صناعة السیارات یصنع فیدیوهات
 وثائقیة هزلیة ممیزة ومشاركته في سدیم ستعّرفنا إلى أشیاء لم نكن نعرفها عن المغرب.  

 
 أهداف سدیم األساسیة هي بناء ثقة المشتركین بأنفسهم وإحداث فرق في مجتمعاتهم ونشر رسالة أمل

 وإیجابیة عبر العالم العربي! سدیم مرجع مهم لكّل الشباب العربي الراغب في المستقبل بصناعة محتوى
 جذَّاٍب وهادٍف!

 
   تهتم لجنة التحكیم المؤلفة من صّناع المحتوى آسیا وأحمد شریف ودي زاد جوكر،  وزاب ثروت بتوجیه

 الُمتسابقین وتطویر مهاراتهم من خالل إعطائهم دروس تحفیزیة ونصائح مهمة وتدریبات وورش عمل
 یومیة وتحدیاٍت أسبوعیة بهدف أن یصبحوا، بعد الُمشاركة في سدیم، من أفضل صّناع الُمحتوى في العالم

 العربي. فیما سینال الفائز جائزة مالیة قیمتها ملیون ریال، وفرصة صناعة وإطالق برنامجه الخاص.
 المعاییر التي ستعتمد لتقییم المشتركین هي نوعیة الُمحتوى الذي یقّدموه وتأثیره اإلیجابي على المجتمع من

 حولهم.
 



  وقد صّرح دي زاد جوكر الیوتیوبر الجزائري قائًال " جمیع المشتركین هذا العام ممتازین والمنافسة ستكون
 قوّیة. أنا متحّمس للقاء أشخاص من جمیع أنحاء العالم العربي وأنا متأّكد من أنني سأتعلم الكثیر منهم ألنهم

 مبدعون بطریقة خاّصة بهم ، وبالتالي ستكون المنافسة مفیدة للطرفین. "
 أّما صانعة المحتوى الكویتیة آسیا فقد قالت " نبحث عن مشتركین لدیهم قیم سدیم".

 
 تابعوا الحلقات الجدیدة  یومي السبت واألحد عبر قناتنا على یوتیوب وصفحتنا على فیسبوك وعبر موقعنا
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