
     Sisters Grimm launch ‘UAE Art in Nature’ for World Wildlife Day 
 

 www.sisters-grimm.co.uk @sistersgrimmshows @pietraandellashows     

   
 سرام 3 يف ديدجلا يقيسوملا اهمليف رادصا نع يفاقثلا عباطلا تاذ ةيلودلا ةصقارلا ةيقيسوملا تايح"2ملا نع كلذو  جاتنا ةك"!

 .ةيربلا ةايحلل يملاعلا مويلا ةبسانمب 2021
 .اهلمكأب ة"VWpا لمشي نأ نكمي يذلا  ينفلا طاشنلا لghخ نم لافطVWا بهاوم ىلع ءوضلا طيلست ىلإ علطتتو اهباوبأ حتفت ةرم لوVWو 
  Ella Spira  ةيقيسوملا ةفلؤملاو  Pietra Mello-Pittman ةيكلملا هيلابلا ةصقار  2s Sisters Grimmسؤم لبق نم ةركفلا تدلو
 لامعأ نم يقيسوملا ويديفلا اذه فلأتيس .مهلامعأ يف ةكراشملل بابشلا ةوعدل  Grammy ةزئاجل ةحشرملاو  MBE ةزئاج يلعةزئاحلا
 !هنم اًءزج نوكيل ةصرفلا كلفطل مدقن نحنو ، ةدحتملا ةيبرعلا تارام�Vا يف اًماع 16 و 5 نيب مهرامعأ حوارتت لافطأ نم ةمدقم ةينف
 
 :Sisters Grimm لوح تامولعملا نم ديزمل هاندأ رظنا
 ىلع ةدهاشم نييMNم 5 نم رثكأ ، ديدجلا يبرعلا مهضرعم نم ، ةيقيسوملا ويديفلا عطاقم نم ةديدجلا ةسمخلا مهتارادصإ تدصح ، +*املا ماعلا يف

YouTube ، ةدهاشم نويلم نم رثكأ كلذ يف امب WXةينغ "Together Let Go" م 3 نم رثكأوMNةدهاشم نيي W^ةلودل ينطولا مويلا ةبسانمب مهرادص 
 .ةيملاعلاو ةيلحملا فحصلا ىف تefن ىتلاو نادمح امش مضت يتلا "داحتNOا" وا  "UNITED" ةدحتملا ةيبرعلا تارام^Wا
 
 متو ةيناجم "ةعيبطلا يف تارامNSا نف" ةردابم نإف ، ءابMrل يلزنملا ميلعتلاو ةيسردملا تايلمعلل ةديدج تايدحت تبلج دق 19-ديفوك نأ انم اًكاردإو
 .ةكراشملا نم ردق wxقأ حيتتو ةنرم نوكتل اهميمصت
 

 ينفلا ريبعتلا ماهلإو ةيندبلاو ةيلقعلا مهاوقل ةديدعلا ةعيبطلا دئاوفب عتمتلاو ةداتعملا مهتئيب جراخ ملعتلل ةصرفلا لافطWXا ةردابملا هذه حنمتس
 ةي`_بلا ةيمنتلاو ةفرعملا ةئيه نم ةموعدم ةردابم هذهو يWX�fا لصاوتلاو يعادب^Wاو
  
 " ؟ةكراشملا كلفطل نكمي فيك
 تاكراشملا ليمحت متيسو info@UAEartinnature.com ىلإ * مسWNاو ةرام^Wاو ةسردملاو ناونعلا عم كلفطل ةينفلا لامعWXا نم ةروص لسرأ
 ويديفلا يف ةزيمتملا تابلطلا ضرع متيسو .مهلامعأ ىلع روثعلا نم عيمجلا نكمتي ىتح هؤاشنإ مت تنرتن^Wا ربع صصخم يمقر ضرعم ىلع اهتكراشمو
 .سرام 3 يف اهقMNطإ متيس يتلا ةلماشلا ةيمقرلا ةينفلا لامعWXا نم ةدحاو ةعطقو يقيسوملا
 يف امب عوefملاب قلعتي اميف تامادختسWNا عيمج يف ةروصلا مادختسا ىلع ةقفاوملا بجي لمعلا ميدقت لMNخ نم . ةماع نوكتس ةمدقملا تامولعملا *
 .تنرتن^Wاو يعامتجWNا لصاوتلا لئاسو ىلع كلذ
 
 قمعب رفحلل كلافطأو تنأ كعجشن .فلتخم روظنم نم تارام^Wا يف )ينابملا سيلو( ةعيبطلا ىلإ رظناو ةديدجلاو ةميدقلا ةلضفملا نكامWXا فشتكا
 .كرتشملا طاشنلا اذه لMNخ نم مهبحت نم عمو ةعيبطلاب كلاصتا داجيإو
 
 نم داعبWXا يثMNث جذومن وأ ، ةددعتم طئاسو ةعمجم وأ ، مسر وأ ، ةحول ءاشنإ راتخي نا نكمي  كلذ عمو ، ةعيبطلا يف هتبرجت ليثمت يف ةيرحلا كلفطل
 ينورتكل^Wا ديربلاب انيلإ اهلاسرإو ةيئاهنلا ةعطقلل ةيمقر ةروص طاقتلا كنكمي املاط ةليسوو يأ
 
 ةيمحمو ، ةميخلا سأر يف سيج لبجو ، يبظ وبأ يف ةيلمرلا نابثكلا ريفاحا لثم ، Sisters Grimm وسسؤم اهبستكا ، ةعيبطلا يف براجتلا نم ةلثمأ

  يف هتيؤر نكميو ، ةريجفلا يف ليحلا ىداوو ةقراشلا يف ولحلا يداوو ، نامجع يف فورجناملاو ، نيويقلا مأ يف ةيعيبطلا ةينسلا ةريزج
 وأ تاهزنتملا راجشأ وأ روهزلل ةقيدح برقأ وا يبد يف ةيربلا ةايحلل روخلا سأر ةيمحم لثم ةيعيبطلا تايمحملا نم وا  ."داحتNOا" وا  "UNITED"مليف
 ، لابجلا وأ ءارحصلا وأ رحبلا
  نيدلا وا نوللا وا قرعلا وا رمعلا نع رظنلا ضغب اهتبرجت دنع نوواستم اًعيمج نحنو ةيعمتجم  ماكحا اهل سيل  ةعيبطلا نإف 
 
 حوضولاو ماتلا ءودهلا نم تاظحلو ةجهبم جئاتن قلخي نأ نكمي ثيح  غامدلا نم  ةفلتخم ءازجا ىلا لصي نأ نكمي نفلا نأ نمؤن نحن
 .كلذ Vhول اهفاشتكا متي Vh دق تاراهم راهظإ يف دعاسي نأ نكميو
 

 info@UAEartinnature.com ىلإ لفطلا مسا ، ةرام�Vا ، ةسردملا ، ناونعلا ، ينفلا لمعلا نم ةروص لسرأ ●
 2021 رياربف 14 دح<=ا تابلطلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا ●
 2021 سرام 3 "ةيربلا ةايحلل يملاعلا مويلا" يف ينف لمعلا قghطإو يقيسوم ويديفلا قghطإ ●

www.uaeartinnature.com 


