
خيراتو ةيعادبإ نونف دسجت ةعونتم بهاوم
يف نيبلفلا حانج يف ماع 4000ـل دوعي
"وبسكإ"

"Our Gift to the World" – a five-minute film produced

by BBDO Guerrero for the Philippines Expo 2020

Dubai

A day exterior photo of the Philippines pavilion,

“Bangkóta” at the Expo 2020 Dubai

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 1,

2021 /EINPresswire.com/ -- حانج لمعي

ضرعم يف "اتوكجنابلا" نيبلفلا

نم راوزلا بذج ىلع 2020 يبد وبسكإ

نم ةعونتم ةعومجم فيظوت لالخ

نونفلا لمشت يتلا ةينفلا ضورعلا

طئاسولاو ،ءادألا نونفو ةيئرملا

لمشت ىرخأ ةينف لاكشأو ،ةيمقرلا

ىلإ انتيده" :ناونعب ديرف جاتنإ

."ملاعلا

ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو ةدايقبو

نيبلفلا لفتحتس ،ةينيبلفلا

نم ةعومجمب ضرعملا يف اهتكراشمب

جاتنإ اهزربأ ةيعادبإلا ضورعلا

نيب نم يهو "ملاعلا ىلإ انتيده"

يف نوكتس يتلا ةينفلا تاريبعتلا

 .حانجلل ةيلخادلا تاحاسملا

هتدمو طئاسولا ددعتم ضرعلا حضويو

يرشبلا لعافتلا جامدنا قئاقد سمخ

ليبخرأ يف ماع 65,000 رمتسا يذلا

يتلا ةفاقثلا نم ماع 4000و نيبلفلا

ةبحملا ةينيبلفلا ةيوهلا تلكش

.لصاوتلل

،زئاوج ةدع ىلع ةزئاحلا BBDO Guerrero ةينيبلفلا عادبإلا ةلاكو فيلكت مت دقو

ءاشنإ ةمهمب ،"نيبلفلا يف ةعتم رثكأ اهنإ" ناونعب ةيحايس ةلمحب اًضيأ ةفورعملاو

سيسور روتساب نايرام ةلقتسملا حانجلا ةممصم تماقو .قئاقد سمخ هتدم غلبت يذلا مليفلا

تحتو ،ضرعلا ةيفيك يف امهتبغر لوح ةلاكولا هيجوتب ادينيب لايور يرامعملا سدنهملاو

ةينيبلفلا ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو نم سوتيج اينيجيرف ويراسور دعاسملا ريزولا فارشإ

 .2020 يبد وبسكإ يف ينيبلفلا حانجلل بوانملا ماعلا ضوفملا سوتياجو
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نينانفلا نم ةراتخم ةعومجم عم دعب نع ،وريروج ديفياد ةدايقب ،يعادبإلا قيرفلا لمعيس و

تاصقرلا ممصم قيرفلا مضو .لهذملا ضرعلا جاتنإل نييدؤملا نييمقرلاو نييئرملا

يقيسوملا فلؤملاو نيبلفلا هيلابل قباسلا ينفلا ريدملا ،سيير اسينيد ةينيبلفلا

،جناو جنويه ياج يروكلا جرخملا ىلإ ةفاضإلاب ،وزوراب ازيريت توصلا نانفو ريهشلا

جنوه اهرقم جاتنإ راد يهو ،سكوب ليسكيبو ،رتويبمكلا تاموسر يف عئارلا هلمعب فورعملا

.جنوك

عمجيو ،طبارتلاو ةيفاقثلا ةيوهلل ةينيبلفلا فراخزلا حانجلا يف يمقرلا عادبإلا عمجي

.اهبعشو نيبلفلا لوح ةيناسنإلاو ةيملعلا تانايبلل ةيلايخلا تاساكعنالا نم جيزم نيب

ةينيبلف بهاوم هممصيو هيدؤي يذلا رصاعملا صقرلا لالخ نم يرعاش لكشب اهنع ريبعتلا متيو

.سيير اسينيد ممصملا ةدايقب

نيصقارلا عم بنج ىلإ ابنج ،جنيلباك مإ هيج ةصقارلاو تاصقرلا ةممصم عم سيير لمعي

بذج يف نومهاسي نيذلاو ،ويك يراب لكيامو ،ازام ليراك ينيمو ،سولراك انيتيب اليجنأ

.صقرلا لالخ نم ةينيبلفلا فراخزلل راظنألا

مويلا لالخ ًاضرع نيينيبلفلا نينانفلا نم ىرخأ ةعومجم مدقتس ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو

ىقيسوملاو صقرلاب لافتحا وهو - 2022 رياربف 11 يف ضرعملا يف نيبلفلل ينطولا

.ةينيبلفلا

عضو ،نيبلفلل يفاقثلا زكرملل ينفلا ريدملاو قباسلا سيئرلا ،نيدراج روتسين دوقيس امك

تراب ريهشلا جرخملاو لثمملا ةسائرب ،لاصتالل جناليس ةكرش لبق نم جمانربلل روصت

تاباغلاو ةيناجرملا باعشلا روصيو نيينيبلفلا حور جمانربلا سكعي .انوجنيوج

.ملاعلا ءاحنأ عيمج نم روهمجل يفاقث ضرع لالخ نم تاناويحلاو

،وين يوريل يئرملا نانفلا ةطساوب جمانربلل تاموسرلاو ةينقتلاو جاتنإلا رايتخا متيس

يفو .روينوج ساسكور نوتيليم ينفلا ريدملاو ،وكجنويسنات نفيتس يكيفارجلا نانفلاو

زدرار تاوصألا سدنهم نيب نواعت ةباثمب جارخإلاو يقيسوملا بناجلا نوكيس ،هسفن تقولا

ميمصت ىلع فارشإلا متيسو .باباياك انيرك يتوصلا جرخملاو ،وكتاي ياجيإ نحلملاو ،سبروك

 .جنيلباك مإ يج لبق نم تاصقرلا

ةيعادبإ تاعانص يف ةينيبلف بهاوم تفلك دق ةينيبلفلا ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو نأ ركذي

نونفلاو ةيرصبلا نونفلاو ةيوديلا فرحلاو ميمصتلاو ةيرامعملا ةسدنهلا لمشت ىرخأ

وهطلا نف كلذ يف امب ،تايجمربلا ريوطتو ةكرحتملا موسرلاو مالفألا كلذكو ،ةيحرسملا

.2020 يبد وبسكإ يف نيبلفلا ليثمتل ،رشنلاو مالعإلاو

.2021 سرام 31 ىتحو 2021 ربوتكأ 1 نم وبسكإ ضرعم ةماقإ ررقملا نمو
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