
من إنتاج والت ديزني، استوديو موشن بيكتشرز، وهو تكملة لفيلم Maleficent الصادر عام 2014، 
وفيه تعود أنجلينا جولي إىل دور البطولة لتمثل دور الساحرة الشريرة التي تنتقم من أورورا )إيل فانينغ(، 
وتظهر ماليفيسنت في فيلم الفانتازيا هذا لتروي لنا األحداث التي جعلت قلبها يقسو، ودفعتها لتلقي 
لعنة مسحورة عىل الطفلة أورورا. هذا الفيلم يعيد تصوير قصة “األميرة النائمة” ولكن هذه المرة من 
وجهة نظر ماليفيسنت، ليسلط الضوء عىل حياتها قبل األحداث التي عرفناها سابقًا، ويأخذنا في رحلة 

مليئة بالمشاعر واألحاسيس عبر عالم “األميرة النائمة”.

احتفااًل بإطالق فيلم Maleficent تقدم والت ديزني ستوديوز بيكتشرز للثنائي المحظوظ أو )عائلة من 
4 أفراد( فرصة ربح رحلة إىل غابة Enchanted Forest في برشلونة – إسبانيا.

اربح إجازة مستوحاة من 
فيلم ماليفسنت الخيايل 

يف اسبانيا

رحالت ذهابًا وإيابًا إىل برشلونة
إقامة ملدة 5 ليال/ 6 أيام يف قلعة Castell d’Empordà الفاخرة 

Enchanted Forest قم برحلة إىل غابة
Park Güell استمتع بمغامرة القصص الخيالية يف

 Sagrada زيارة أبراج القصص الخيالية من
الرحلة تشمل اإلقامة والتأمني عىل السفر والنقل من وإىل املطار



Park Güell مغامرة خيالية يف حديقة

هي ليست حديقة عادية، بل أقرب ما يمكن إىل مدينة الحكايا والقصص الخيالية عىل وجه األرض. يعود تاريخ إنشائها إىل 
القرن التاسع عشر، صممها جاودي بنفسه وتمكّن من جعل الواقع واقًعا خيالًيا. حديقة Park Güell التي تعتبر واحدة 
من أكثر الوجهات السياحية إقبااًل هي من أضخم المشاريع العمرانية في أوروبا، إذ تمتاز ببوابات حديدية خيالية تحاكي 

أشجار النخيل كتلك الموجودة في قصص الخيال، وهناك درج تنين مصمم مباشرة من كتاب قصة، وممرات معبدة 
بالحصى ستأخذك في جولة حول مجمع الحدائق الشهير الموجود داخل... وهنا سيحظى الرابحون بجولة خاصة في 

.Park Güell حديقة

إقامة يف قلعة Castell d’Empordà الفاخرة

 هل هناك طريقة أفضل لبدء رحلتك من زيارة قلعة حقيقية واإلقامة في أجواء فاخرة طوال فترة الرحلة.
“Castell d’Empordà” هي قلعة فريدة من نوعها بالقرب من برشلونة، استقطبت ناس من مختلف أنحاء العالم منذ 

إنشائها في العصور الوسطى. أقام في هذه القلعة كريستوفر كولمبوس، وحاول سلفادور دال شراء هذه القلعة الخيالية 
في السبعينيات )لكنه فشل(. 

سيقيم الرابحون فيها لمدة 5 ليال/ 6 أيام، حيث وجبة الفطور الملكية في انتظارهم كل صباح. 

Enchanted Forest رحلة إىل غابة

اتجه إىل غابة القصص الخيالية لالستمتاع بطابع كتالوني فريد تبدو وكأنها مباشرة من كتاب صور خيالي. الغابة الخيالية 
التي تعتبر واحدة من أكثر وجهات الجذب غير التقليدية، تكملها غابة من األشجار الساحرة وشالالت متدفقة وأضواء 

ساحرة ومخلوقات خيالية إىل جانب الخدع البصرية وبالطبع الجنيات. توجه إىل مغارة الساحرات الخفية في الغابة 
لالستمتاع بتناول وجبة ساحرة من ثالثة أطباق في جو خيالي حقيقي.

زيارة أبراج Sagrada الشهرية يف قصص الخيال

بدأ العمل في أبراج Sagrada المبهرة منذ عام 1882، وكانت مشروًعا مستمًرا منذ ذلك الحين!! شارفت األبراج عىل 
االنتهاء وستكون موقًعا لرحلة رائعة تالئم الرابحين المحظوظين. وبفضل الـ18 برج مختلف، تعد Sagrada بمثابة عمل 

فني بحد ذاته، وواحدة من عجائب قصص الخيال التي ستنقل الرابحين إىل عالم مختلف تمامًا.



الرشوط واألحكام

1.    إن عرض سامسونج و Starzplay )“العرض”( مصمم لعمالء سامسونج الذين يمكنهم الفوز بهدية مجانية 
)“الهدية”( والتي سيتم تقديمها للعمالء لدى قيامهم بشراء تلفزيونات معينة من QLED )“التلفزيون/التلفزيونات”(.  

2.    يسري هذا العرض اعتبارًا من 31 تشرين أول )أكتوبر( 2019 حتى 29 تشرين ثاني )نوفمبر( 2019 )“فترة العرض”( 
وهو متوفر للعمالء الذين يقومون بشراء التلفزيونات من الموزعين وبائعي التجزئة المعتمدين لدى سامسونج في 

اإلمارات العربية المتحدة )“المتاجر”(. 

3.   تقتصر أجهزة التلفزيون التي تخضع لهذا العرض عىل ما يلي:

 Q900 QLED 8K; 82" Q900 QLED 8K; 75" Q900 QLED 8K; 65" Q900 QLED 8K; 65" Q90 QLED; 75" Q80 98"          
 QLED; 65" Q80 QLED; 55" Q80 QLED; 75" Q70 QLED; 65" Q70 QLED; 55" Q70 QLED; 82" Q60 QLED; 75"

.Q60 QLED; 65" Q60 QLED; and 55" Q60 QLED

4.    تشتمل الهدية عىل رحلة مجانية إىل إسبانيا ألربعة )4( مسافرين ، بما في ذلك تذاكر الطيران واإلقامة في الفندق 
والتي سيقدمها شريك من سامسونج و سيتوىل مسؤولية جميع التفاصيل المتعلقة بالهدية والذي سيكون مسؤواًل 

www.samsung.com/ae_ar/offer/qled-tv-starzplay :عنها منفردًا. تفاصيل الهدية متوفرة عىل الرابط التالي

5.    لالستفادة من الھدیة ، یتعین على مشتري التلفزیون الدخول في السحب ("السحب") الذي سیقام في مكاتب سامسونج في مبنى 
الفراشة ، مدینة دبي لإلعالم في 29 تشرین ثاني (نوفمبر) 2019 ، بحیث سیتم اختیاره فائز واحد ("الفائز") بشكل عشوائي بحضور 

ممثل عن دائرة دبي االقتصادیة. 

6.    سيتم التواصل مع الفائز لمنحه الهدية خالل أسبوعين من تاريخ السحب. سيحصل الفائز عىل الهدية فقط في حال 
قام بتقديم نسخة من فاتورة شراء التلفزيون. 

7.   ال يحق للفائز االستفادة من الهدية بعد 12 شهرًا من تاريخ السحب.

8.   الهدية غير قابلة لالسترداد وغير قابلة للتحويل وال يجوز استبدالها نقدًا.

9.    تحتفظ شركة سامسونج وفقًا لتقديرها الخاص وحسب القانون، بحقها الكامل بإجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة 
بنود جديدة عىل أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت من األوقات.

10.  ال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه العميل )مشتري التلفزيون( عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع مرتبط بعملية 
استخدام المزايا أو عدم القدرة عىل استخدامها.

11.   يوافق العميل عىل أن أي نزاع قد ينشأ و مهما كانت طبيعته سواء كان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر مع الشروط 
واألحكام هذه سيخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه من قبل 

المحاكم ذات االختصاص بإمارة دبي.




