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 عا فينايا   اعد اي يخ فإلغالق )ألي اال كي ( الغيي . فشا فكيعاا  أي 

 

وصاااااااااااااااااااااااااااااااا  

 المسابقة

 LGمسابقة  فام فينايا  :

  لى فيشك  فياييا: فينايا  اكو  

 مكيففف فيفتتتو  انتتتاب فيناتتتانعي  ع صتتت  ناتتتيا    LG نتتت ايياعتتتيو   MBC FM فذف تتت اخصتتت  

 لاير 3500 بقيمة جي أل من انفرتر

اتتتتو  يتتتتام م اتتتتيي ي ن ع تتتت  نتتتت  فيناعل تتتت  اقنيتتتت  فألمتتتت ف  فينعايتتتت  قنيتتتت  فيشتتتت وم وفأل كتتتتيم 

 قايئم فيقوفئ 

 

 لتتى  MBC FM   لتتى صتتاي كم اتتعوديا اتتين    لتتى  فيتت فغاي  عتتا فالشتتا فك فالاصتتي  لتتى 

ختتتتي  انعلونتتتتي   تتتت   ياتتتت ف ف  لتتتتى اشتتتتك  صتتتت يب يالقياتتتت  (0112684488) فيتتتت قم فياتتتتييا

LG   فاف اتتت  نكيتتت فيتتتدخو  عتتتا فياتتت ل يل صتتتو   لتتتى ع صتتت   فن فياتتت  فينمتتت ون نتتت  ختتتال 

  لاير 3500 ا ين  قا أ  ن 

 اتتت  صتتتاي كم اتتتعودي ا اتتتين  ضتتتن   اتتتد ا ييتتت  ع تتت ة فيناتتتيا   يونيتتتي  اتتتو  يتتتام فخايتتتي  عتتتيئ  

 فالااوععا ا يي  ن  اي  فالشخي  فيذي  قدنوف فقيا  ص ي    فيا ل فيعشوفئا

 

 

قحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود 

 المشتركحن

وفياتتتييغي  نتتتت   , اشتتتك  دفئتتتم فيننلكتتتت  فيع ايتتت  فياتتتعودي يلن ينتتتي  عتتتا ع تتتم فيناتتتيا   نخصصتتت  

 اا  وني عوق ن  فيعن  عا اي يخ فالعااين. ام فاااعيد ا ي  فيدو  ألاايل ا اي . 15فيعن  

 

 لاير 3500 ا ينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أ  نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فاف اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  نكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 أو أع فد  يئالا م فينايش ي . MBCفينايا   غي  ناي   ينوظفا 

 

 صتتتتتتاي كم اتتتتتتعوديا اتتتتتتينن  فينشتتتتتتي ك  عتتتتتتا  ينكاتتتتتتك فيتتتتتتدخو  عتتتتتتا فيناتتتتتتيا    تتتتتت  م يتتتتتتق طر  التسجحل

 (0112684488في قم فياييا ) MBC FM لى 

 

  فييوم فيوف د.عا  ال ي ق يلنشا ك ايالشا فك أكث  ن  ن ة وف دة

 

يخلتتتتتا فينعلتتتتت  ناتتتتت ويياال اقتتتتتيا أيتتتتت  ااتتتتتقيال  أو فشتتتتتا فكي  نف تتتتتودة أو ناتتتتت خ ا أو ال يتتتتتام 

 فااالن ي ألي اال ن  فألاايل عا هذا فينايا  . 

 



تفاصاااااااااااااااااااااااااااااحل 

 السحب

 لاير 3500 بقيمة جي أل من انفرتر مكي  لى  اي ص  فااو ييوف د  عيئ   هاييك

 

 اتتت  فياتتتت ل  صتتتايكم اتتتتعودي عتتتتا ا اتتتين  فيناتتتيا   اتتتد ا ييتتتت  ع تتت ة يونيتتتي  يتتتام فخايتتتي  عتتتتيئ  

 اتتت  في تتتيا   ختتتال  نتتتدة ال ااقتتتيو  و نتتت  ختتتال  فيا اتتتين   يتتتام االيتتتئ فيفتتتيئ  افتتتو ا فيعشتتتوفئا

  ن  اي يخ فالغالق يونيثالثي  

 يعاا  ق ف  فخايي  فيفيئ ي   ا يئيي , وال يام فيدخو  عا أي  نايقشي  اش اال.

 

 

قحود وتفاصحل 

 الجوائز

 ألي شخ  آخ , ال ينك  ا وي  فيقيئ ة 

فيفتتتتتيئ   تتتتتي   تتتتتدم في صتتتتتو   لتتتتتى  د نتتتتت  قاتتتتت  يغتتتتتيا فيقتتتتتيئ ة عتتتتتا م MBC FMي تتتتتق   

 فينعلتتتتت نتتتتت   تتتتتدم ا نتتتتت  افتتتتتو هم  نتتتتت  اتتتتتي يخ ماتتتتتالا فيفتتتتتيئ  أو فيفتتتتتيئ ي  ثالثتتتتت  أيتتتتتيمختتتتتال  

 .أي نا ويي  

يكتتتو  فينعلتتت   كنتتتي ال فيتتت فاب.فيتتتى ناتتت ويي  ع تتتدف  فيقتتتيئ ة أو اعثتتت  وصتتتوي ي  ال يا نتتت  فينعلتتت  

 عا هذا في يي  نل ني  ااعويض فيفيئ     فيقيئ ة فينف ودة اقيئ ة أخ ى. 

 

يونتتتي وعتتتا  تتتي  يتتتم يتتتام ماتتتاالن ي ضتتتن   90يقتتتل  لتتتى فيفتتتيئ  ماتتتاالم قيئ اتتتال عتتتا نتتتدة أقصتتتيهي 

 .فيندة فين ددة اعاا  الغي  وال ي ق يلفيئ  فينمييا  ا ي

 

عتتتتتتا  فيفتتتتتتيئ  )فيفتتتتتتيئ ي ( يوفعتتتتتتق )يوفع تتتتتتو (  لتتتتتتى انقتتتتتت د فينشتتتتتتي ك  عتتتتتتا هتتتتتتذا فيناتتتتتتيا   

نملواتتتتتي    فينشتتتتتي ك  عتتتتتا فينتتتتتوفد وفألاشتتتتتم  فيا ويقيتتتتت  فيناعل تتتتت  ا تتتتتي وعتتتتتق نتتتتتي يتتتتت فا فينعلتتتتت 

وال ي تتتتتتتتق يلنشتتتتتتتتا ك فينميياتتتتتتتت  ا تتتتتتتتذ  فين اتتتتتتتتوى أو فينميياتتتتتتتت  ااعويضتتتتتتتتي  نيييتتتتتتتت  ألي 

 اال ن  فألاايل. 

 

   LG مقِدم الجائزة

ودو   فو فاتتتتتذف  ناتتتتتاق  فيناتتتتتيا   عتتتتتا أيتتتتت  وقتتتتت  دو  اتتتتتال وفيغتتتتتيا ي تتتتتق يلنعلتتتتت  في تتتتتي   شروط أخرى

  أي أداى نا ويي  اقيا فينشي كي .

ي قتتتتتى فيعلتتتتتم اتتتتت   هاتتتتتيك شتتتتت وم وأ كتتتتتيم أختتتتت ى نما تتتتت . ي متتتتتالع  لتتتتتى التتتتتك فيشتتتتت وم 

 قم اييضغم هاي
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