
10 يناير، 2021، المملكة العربية السعودية
كشــفت الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا عــن أول حملــة دعائيــة للمحافظــة كمركــز رئيســي 

للثقافــة والتــراث فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

و تســتهدف حملــة العــا الجديــدة المســافرين المحلييــن فــي العــام الحالــي الــذي يأمــل فيــه 
العالــم أن يتعافــى قطــاع الســفر، حيــث تســعى الهيئــة إلــى تعميــق مشــاعر الفخــر والمحبــة 
ــي  ــاه فــي محافظــة العــا، وبالتال ــرز إحــدى زواي ــذي تب لســكان المملكــة تجــاه تاريخهــم وال

زيــادة أعــداد زوارهــا.

وقــال فيليــب جونــز، رئيــس قطــاع تســويق وإدارة الوجهــات الســياحية بالهيئــة الملكيــة 
الفنيــة  المهــارة  الزمــن مســتوحى مــن  تحفــة عرفهــا  أعظــم  العــا: »عنــوان  لمحافظــة 
للحضــارات القديمــة التــي نقشــت أعمالهــا الفنيــة المتقنــة فــي النتــوءات الصخريــة، ومــن 
الجمــال النقــي الغيــر ملــوث للتكوينــات الصخريــة والمناظــر الخابــة التــي نحتتهــا الطبيعــة.«

وتعــد محافظــة العــا – كونهــا مــن أهم مشــاريع رؤية الســعودية 2030 - هــي أول الوجهات 
التــي بــدأت بالترحيــب بالــزوار حيــث أعــادت فتــح المواقــع التراثيــة الرئيســية فــي أكتوبــر 

2020 كوجهــة ســياحية مفتوحــة علــى مــدار العــام. 

وُيظهــر الفيلــم فتــاة ســعودية تفكــر فــي الوقــت الــذي أمضتــه فــي العــا وزيارتهــا للمواقــع 
المهمــة مثــل موقــع التــراث العالمــي لليونســكو الِحجــر، ودادان وجبــل عكمــة وبلــدة العــا 
ــة   ــة المعماري ــًة األعجوب ــاة متأمل ــر الفت ــل. وفــي مشــاهد أخــرى، تظه ــل الفي القديمــة وجب

-قاعــة مرايــا- وتتجــول فــي واحــة العــا فــي فصــل الشــتاء.” 

وتتضمــن الحملــة التــي صممتهــا الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا باإلشــتراك مــع وكالــة 
ليــو بيرنــت الشــريك الفنــي للهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا فــي الخليــج فيلمــًا بحجــم 90 
ــان، باإلضافــة إلــى محتــوى  ــو أفيي بوصــة مــن إخــراج المصــور الســينمائي المعــروف برون

رقمــي متنــوع يتمحــور حــول شــعار »أعظــم تحفــة عرفهــا الزمــن«.

ويعــد مخــرج الحملــة، برونــو أفييــان أحــد أكثــر مخرجــي اإلعانــات التجاريــة شــهرة ورواًجــا فــي 
العالــم اليــوم. وألهمتــه العــا علــى الفــور بشــكل إبداعــي وعاطفــي فســعى إلــى نقــل هــذه 

المشــاعر عبــر الفيلــم. 

وســيتم إطــاق الحملــة عبــر قنــوات البــث واإلعانــات الخارجيــة والقنــوات الرقميــة ابتــداًء 
مــن 9 ينايــر 2021

و مــن المرجــح أن تســاعد الحملــة فــي تحقيــق توقعات الهيئة الملكيــة لمحافظة العا لبلوغ 
عــدد 90 ألــف زائــر لعــام 2021 و 130 ألًفــا لعــام 2022. وبينمــا تســتهدف الحملــة الســوق 
المحلــي، وتحديــدًا ثــاث شــرائح أساســية مــن الجمهــور تمثــل ٪64 مــن ســوق المســافرين 
فــي المنطقــة، إال أن ميانــي دي ســوزا، المديــر التنفيــذي للتســويق فــي الهيئــة الملكيــة 

لمحافظــة العــا، تتوقــع أن يكــون للحملــة بعــض التأثيــر رقمًيــا فــي األســواق الدوليــة.

وقــال أفييــان:            أشــعر بالفخــر واإلعتــزاز كونــي جــزء مــن هــذا المشــروع. وجهــة تاريخيــة 
ومهمــة كهــذه تتطلــب اإلحتــرام المالئــم لهــا. أردنــا نقــل مشــاعر الحنيــن والعاطفــة لرؤيــة 
المحافظــة للمــرة األولــى. العــال مــكان فريــد مــن نوعــه وكنــا بحاجــة إلــى صناعــة أول فيلــم 

للِوجهــة علــى اإلطــالق بأســلوب ال يمكــن ألي مــكان آخــر تقليــده.

وقالــت دي ســوزا:            لقــد تلقينــا بالفعــل الكثيــر مــن االهتمــام مــن ِقبــل مســافرين 
مــن شــتى أنحــاء العالــم الراغبيــن فــي اكتشــاف وجهــة تاريخيــة جديــدة لديهــا هــذا القــدر مــن 

الحضــارات القديمــة مثــل الدادانيــة وحضــارة األنبــاط والــروم.

وأضافــت:            مشــهد الســفر قــد تبــدل ولــن يرجــع كمــا كان، ولكــن مــع اســتئناف 
الســفر شــيئًا فشــيء، تخبرنــا األبحــاث بــأن النــاس ســيبحثون عــن رحــالت هادفــة إلــى 
ــدة فــي الســوق ــة جي ــل العــال مكان ــة. تحت ــارب الطبيعي ــة مــن التج ــة وقريب ــن مفتوح  أماك
 المحليــة لــكل تلــك األســباب، وعلــى المســتوى الدولــي فإنهــا وجهــة ثقافيــة وتراثيــة

جديدة وهامة.

شاهد اإلعالن

الســفر، و نحــن نطمــح  نحــن نعلــم أن الســعوديين يحبــون  وأضــاف جونــز:            
بــأن تلهــم هــذه الحملــة الكثيــر منهــم إلــى اإلهتمــام بزيــارة العــال كوجهــة و تحفــة عالميــة 
البــد مــن رؤيتهــا. المواقــع التراثيــة اآلن مفتوحــة علــى مــدار العــام، ومطاعــم وتجــارب 
الصحراويــة. والدراجــات  الهوائيــة  والدراجــات  للمشــي  مســارات  تتضمــن   مغامــرة 
موقــع  خــالل  مــن  المســبق  الحجــز  إلــى  الــزوار  ندعــو  نحــن   .2021 عــام  بدايــة  ومــن 
 ExperienceAlUla.com، وننصحهــم بالزيــارة خــالل منتصــف األســبوع والبقــاء لعــدة

ليالي لالستمتاع بتجربة مميزة.

الُمخرج السينمائي
ٌيعتبــر هــذا الفيلــم األول مــن نوعــة فــي العــا الــذي 
ُيقدمــه ُمخــرج بهــذا الحجــم والخبــرة الُمذهلــة، حيــث 
ــم مفهــوم أعظــم  ــان لتقدي ــو أفيي ــم تكليــف برون ت
تحفــة عرفهــا الزمــن، ويشــتهر بأســلوبه الســينمائي 
ــدة فــي  ــر جدي ــة، وقــد وضــع معايي ــه القوي وتأثيرات
المشــاريع  أشــهر  مــن  العديــد  علــى  عملــه  إطــار 
والعامــات التجاريــة مثــل كارتييــه، لويــس فويتــون، 
سامســونج  أودي،  كريســتالز،  سواروفســكي 
ــرة. وقــد عمــل بمنصــب  ــن أمــور أخــرى كثي مــن بي
“مديــر فنــي” فــي وقــت مبكــر مــن حياتــه المهنيــة، 
واســتمد برونو إلهامه من إهتمامه بفنون والبحث 
ودراســة أعمــال الفنانيــن الكاســيكيين واهتمامــه 
الفنــي وتفانيــه، وقــد  بالتفاصيــل وحســه  البالــغ 

تــرك برونــو انطباعــًا ال ُينســى عنــد المشــاهدين والنقــاد والمجتمــع الســينمائي علــى حــد 
ســواء. ومــن بيــن جوائــز برونــو كان ليــون، مهرجانــات نيويــورك، وجائــزة األعمــال اإلبداعيــة 
D&AD، كليــو، AICP. كمــا أنــه يشــارك فــي أعمــال إخراجيــة مــع مخرجيــن عالمييــن أمثــال 

ــن سكورســيزي وأوليفــر ســتون. مارت

حّمل صور الحملة

تصوير إعالن أعظم تحفة عرفها الزمن
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تواصل معنا

media@rcu.gov.sa 
للحصول على الصور ومقاطع الفيديو والمقابات بدقة عالية

#TheWorldsMasterpiece #experiencealula  •  أعظم_ُتحفة_عرفها_الزمن#

https://youtu.be/NI0Q-2ypZhg
https://drive.google.com/drive/folders/1lRAfNRbvAHhgCNPwJvATCHeooImNAqJW?usp=sharing
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Flf6q2Z5q9Oo&data=04%7C01%7Cbilal.kabbani%40leoburnett.com%7Cfc332cec5ae2465071ae08d8b4151e5d%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C1%7C0%7C637457350115850556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1ToVx2MbpMISFC%2Bjtx6YdGSxixGgFBFH3rnsozDsUGM%3D&reserved=0
http://experiencealula.com/ar/media-centre/2021-media-releases/2021-masterpiece-campaign-summary
https://www.youtube.com/channel/UCjaAw4zvuDjq4mRhjFeiIvg
https://twitter.com/ExperienceAlUla?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/experiencealula/?hl=en
https://www.facebook.com/ExperienceAlUla/

