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 ا  لم ايت   تعد  ي يخ لإلغالق )ألي ات  كي ( الغيي . لش  لكيع ت  أي 
 

وصاااااااااااااااااااااااا  
 المسابقة

 حفل   لغ   ال   لام لم ايت  :
 

  لى لمشكا لم يم : لم ايت   كو  
 

 Nay Events"  تيم عتتيو   تت  اتتيت    Panorama FM لذل تت   خصتت  
 3 تتتتدد يو يتتتتي  يمفوز تتتتتلمف صتتتت   لم شتتتت  كي  اتتتت  لم اتتتتيت     اتتتت  عي لم  تتتت ا " م

 ت ذلك  محضو  حفا  لغ   ال   مكا ايئز
 
العتاااد  لتاااال " لال صتتتيا  لتتى ت  تتتي   اتتت  لم اتتتيت    لتتى لمتتت لغتي  اتتت  لالشتت  لك و
مالتيتتتت   (0112684488لال قتتتيم لم يميتتت  ) لتتتى   Panorama FMى  لتتت "

ملحصتتتوا  لتتتى ا صتتت  ي تتت  علم علو تتتي  يمختتتي  تلمتشتتتكا صتتتحيا  لتتتى لماتتت لا 
 ايئز مكا  ال    لغ  حفا محضو  ت ذلك  3  دد دد لمفوز 

 
 
 
 

اتتتو  يتتت م ا اتتتيم ي لم  عل تتت  تت يتتت  لألكتتت ل  لم ع يتتت  ت يتتت  لمشتتت وك ولألحكتتتيم 
 .   ا      قايئم لمتولئز

 
لماح   ت   لمعيد مييم ت  ي   ض   لم ايت     دة  د   يي   لمفيئزاو  ي م لخ يي  

  .تي  لالشخي  لمذي  قد ول لتيت  صحيح   لى ا لا لم ايت       لمعشولئ 
 

قتاااااااااااااااااااااااااااااود 
 المشتركتن

 تشتتتكا دلئتتتتم ، لم  لكتتت  لمع تيتتت  لماتتتعودي مل  ي تتتي  اتتتت  ا تتتك لم اتتتيت    خصصتتت  
و تتتتي اتتتتوق  تتتت  لمع تتتت  اتتتت   تتتتي يخ كحتتتتد لد تتتتى ،اتتتت    15ولمتتتتتيمغي   تتتت  لمع تتتت  

 لالا  يح. 
 ألاتي     ي . م لا تعيد ت ي  لمدوا 

 
 أو أا لد  يئال  م لم تيش ي . MBCلم ايت   غي    يح  م وظف  

 



طااااااااااااااااااااااااااار  
 التسجتل

 لمعيتتتد ميتتتيم   ت  تتتي    لتتتى  لال صتتتيا  ك يتتتق  تتت  لم اتتتيت   اتتت  لمتتتدخوا ي ك تتتك
   ييتتتتت  واتتتتتى( 0112684488) لم يميتتتتت  لال قتتتتتيم  Panorama FM  لتتتتتى

 . حل   كا   يي  ا  ايئزي  3 ه يك لمت  ي  
  لميوم لمولحد.ا   ال يحق مل ش  ك تيالش  لك أكث       ة ولحدةو
 
يخلتتت  لم علتتت   اتتت ومي    تتتتي  أيتتت   اتتتتيال  أو لشتتت  لكي   ف تتتودة أو   تتت خ   أو و

 ال ي م لا ال  ي ألي ات     لألاتي  ا  هذ  لم ايت  . 
 

تفاصاااااااااااااااااااااتل 
 السحب

 تتتت  لماتتتح   "لمعيتتتد  ميتتتيم "  اتتت  ت  تتتي   لمحل تتت   تتتد   ييتتت  فتتتيئز لميتتت م لخ يتتتي  
 . تتت  تتتتي  لالشتتتخي  لمتتتذي  قتتتد ول لتيتتتت  صتتتحيح   لتتتى اتتت لا لم اتتتيت   لمعشتتتولئ 

 تتت  لم تتي    ختتالا  تتدة ال   تتتيوز و  تت  ختتالا لمت  تتي    يتت م  تليتتف لمفتتيئز تفتتوز و
 .     ي يخ لالغالق يو يثالثي  

  
   يقشي  تش   .يع ت  ق ل  لخ يي  لمفيئزي     يئيي ، وال ي م لمدخوا ا  أي  

قتود وتفاصتل 
 الجوائز

 ايئز مكا  ال    لغ  حفا محضو  ت ذلك  3 دد  يو يي ه يمك ايئز
 
 

حتتيا  تتدم لمحصتتوا  لتتى  د  تت  مغتتيا لمتتتيئزة اتت  ا  Panorama FMايحتتق 
 تت   تتدم تفتتوزهم   تت   تتي يخ اتتتالئ لمفتتيئز أو لمفتتيئزي  ثالثتت  أيتتيمختتالا لمفتتيئز قتتتا 
 .أي  ا ومي  لم عل  ح ا 

 لمتتت لتا. ك تتتي اللمتتتى  اتتت ومي  ا تتتدل  لمتتتتيئزة أو  عثتتت  وصتتتوم ي  ال ي ح تتتا لم علتتت و
يكتتو  لم علتت  اتت  هتتذ  لمحيمتت   لز تتي  ت عتتويج لمفتتيئز  تت  لمتتتيئزة لم ف تتودة تتتتيئزة 

 أخ ى. 
 

يو تتتي واتتت  حتتتيا متتتم يتتت م  90يتتتت   لتتتى لمفتتتيئز ااتتت الم تيئز تتت  اتتت   تتتدة أقصتتتيهي 
 .الغي  وال يحق ملفيئز لم كيمت  ت ياا ال  ي ض   لم دة لم حددة  ع ت  

 
ت تتتتتتتت د لم شتتتتتتتي ك  اتتتتتتت  هتتتتتتتذ  لم اتتتتتتتيت   اتتتتتتت   لمفتتتتتتتيئز )لمفتتتتتتتيئزي ( يولاتتتتتتتق 
)يولا تتتتتو (  لتتتتتى لم شتتتتتي ك  اتتتتت  لم تتتتتولد ولأل شتتتتتك  لم  ويتيتتتتت  لم  عل تتتتت  ت تتتتتي 

 كلوتتتتتتتتي  وال يحتتتتتتتق مل شتتتتتتت  ك لم كيمتتتتتتتت  تحتتتتتتتذ    واتتتتتتتق  تتتتتتتي يتتتتتتت ل  لم علتتتتتتت 
 لم ح وى أو لم كيمت  ت عويضي   يمي  ألي ات     لألاتي . 

 
الي كتتتت  ملفتتتتيئز لم كيمتتتتت  تتتتت ي  تتتتتيمف  يميتتتت    يتتتتتا لمتتتتتيئزة و ع تتتتت  الغيتتتت  اتتتت  
حتتتتتيا  تتتتتدم   كتتتتت  لمفتتتتتيئز  تتتتت  لاتتتتت ال  ي حاتتتتت  لم و تتتتتد ولميتتتتتوم لم حتتتتتدد  تتتتت  

 قتا لم عل .
طلااعس ااوسدم لاالسالؤللااوسبزلبلزصاازاسالشحةااليسالةااجلجيس  اا سجااز س  اا لسبشاا  سؤ الفااز مسؤواا   

ايسحطاااوسا سصفاااذس ااا سنااا فسالبلزصااازارس ااازوسالؤللاااوسملاااتسؤوااا   س اااوس ااال سدوااالل سا سداااوحتس ااا س

 دولل سال ز مةسللفز م.

 
 



  Nay Events مقِدم الجائزة

شااااااااااااااااااااااااروط 
 أخرى

لو ل تتتتتذل   لم اتتتتتيت   اتتتتت  أيتتتتت  وقتتتتت  دو  اتتتتتت  يحتتتتتق مل علتتتتت  لي تتتتتي  ولمغتتتتتيا 
  ودو  أي أد ى  ا ومي   تي  لم شي كي .  اتق 

ي تتتتتتى لمعلتتتتتم تتتتتتت   ه تتتتتيك شتتتتتت وك وأحكتتتتتيم أختتتتت ى  كت تتتتتت . م كتتتتتال   لتتتتتتى 
  لك لمش وك قم تيمضغك ه ي

-and-terms-http://www.mbc.net/ar/competition
conditions.html 
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