
   
 

يمهرجان دبي للتسو    ر حياة الفائزين يق يواصل تغ 

 

ق الذي تنظمه يواصل مهرجان دبي للتسو   :2019 يناير 30، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

جوائز  منحمن خالل تغيير حياة الفائزين في سحوباته المتعددة،  والتجزئة مؤسسة دبي للمهرجانات

 مهرجان.ال طيلة أيام ، وذلكنقدية قيمة تشمل سيارات وذهباً ومبالغيومية 

 

 
 

 الفائزون

مجموعة دبي للذهب سحوبات الذهب الكبرى التي تنظمها في محظوظين عب ر عدد من ال

ومن بين هؤالء ، عن سعادتهم بالجوائز التي ربحوها وسحوبات إنفينيتي الكبرى والمجوهرات

الذين فازوا  وإنيشا شامغيث ،ومحمد لقمان حكيم ،وأميت بانديت ،آنيش نداراجانالفائزين 

ألف  20بينما فاز باريكراما بمبلغ  بع كيلوغرام من الذهب لكل منهم.وهي عبارة عن ر  رائعةوائز بج

  درهم ضمن سحوبات إنفينيتي الكبرى األسبوعية.



   
 

 

: "سوف أتمك ن اآلن من تحقيق كل ما أحلم به، وهو أب لطفلينمن الهند ، نداراجان وقال آنيش

أمنح طفلي  الحبيبين تعليماً جيداً، وأنا سعيد جداً ألن  ذلك أصبح ممكناً بفضل الجائزة. وهو أن 

 أشعر باالمتنان لهذه الهدية الرائعة، وأشكركم مرة أخرى وأتمن ى التوفيق للفائزين اآلخرين".

 

ر أميتمن جهته  باً صع 2018: "كان العام ، وهو أيضاً من الهند، عن سعادته قائلً بانديت عب 

والمكالمة التي بشرتني . الجديد هذا العامفي أحلم بها  يمكن أنبالنسبة لي، لكن  هذه أفضل بداية 

إحدى أروع المكالمات الهاتفية التي تلقيتها في حياتي. لقد ُرزقٌت بابنتي عاديا  بالجائزة هي بالفوز

قبل عامين، وأنوي االحتفاظ بهذه العملة الذهبية من أجلها، كي تمنحها يوماً ماً لحظات سعيدة 

م ومستقبالً مشرقاً. والدة ابنتي والفوز بهذه الجائزة هما من أجمل لحظات حياتي، وشكراً جزيالً لك

 مرة أخرى".

 

جداً للفوز بهذه سعيد "أنا  من بنغلديش:، وهو لقمان حكيم فوز، قال محمدالوتعليقاً على 

 الجائزة. إنها حقاً فرصة رائعة. أريد أن أستخدم هذا الذهب لمساعدة الناس، لذلك أرسلت جزءاً من

إلى عائلتي من أجل دعمهم، وكذلك فإنهم سيتمكنون من مساعدة العائالت األخرى من  قيمته

 حولهم، وهذا يجعلني سعيداً للغاية. كما أنني أنوي مساعدة زمالئي وجيراني هنا في دبي".

 

"نشكر مهرجان دبي للتسوق  أم لطفلة اسمها ساندرينا:ومن الهند  ، وهيشامغيث وقالت إنيشا

كثيراً على هذه الهدية الرائعة مع بداية العام الجديد. نحن محظوظون ونشعر باالمتنان لفوزنا 

سحب جوائز  غمرناالبنتنا، وسيكون هذا استثماراً جيداً لمستقبلها. لقد تفظ بها بالجائزة التي سنح

 سيكون رائعاً". الجديدم سعادة، ما يعزز ثقتنا بأن  العابالمهرجان دبي للتسوق 

 

، وهو بمهنة سائق وطباخيعمل لدي  الذي باريكراما أخبرني” : من الهند برافيين مانغنانيوقال 

حصلت له أثناء فترة الرياح الموسمية في شهر حادثة وبالتحديد من مدينة لكناو عن أيضاً الهند من 

صالحه إجل أ، ومن خفيف(ال لومنيوممصنوع من  األال) ه، حيث سقط سقف منزل2018أغسطس 

جداً، وعلمت بهذا األمر  في شهر  مرتفعةف روبية هندية وبنسبة فائدة لأ 400 ا قدرهاقترض مبلغ



   
 

وفي أحد  .لمالفي توفير بعض ابدون فائدة لمساعدته على تقديم قرض له تفقنا ا. والجاري يناير

بطاقة سحوبات إنفينيتي ، ثم قررت حينها أن اشتري وقود، خرجنا سوياً وتوقفنا في محطة األيام

ً شجعه وباسمه ألالكبرى وأسجلها  كثر تفاؤال ً تالي وفي اليوم ال ،ليكون أ أخبروه  اً هاتفي تلقى اتصاال

قيمة  تساوي تقريباً  ألف درهم 20وقيمتها في السحب على الجائزة االسبوعية  فيه أنه قد فاز

 .ألف روبية هندية" 400 قيمته كانت والذي الماضي أغسطسشهر  خذه فيأالقرض الذي 

 

ن حالفهم الحظ حتى اآلن، حيث يتم مالكثير مبين صغيرة من مجموعة  هؤالء المحظوظون هم

الجوائز  ربحلسانحة أمام المتسوقين كثير من الفرص الزال ت مااختيار ستة فائزين كل  يوم، أي 

 المذهلة. 

 

 :يقدم الكثير من الجوائز ومن بينهاوال يزال مهرجان دبي للتسوق 

 

 سحوبات إنفينيتي الكبرى 

درهم فرصة  200بطاقة السحب التي يبلغ سعرها من يشتري تقد م سحوبات إنفينيتي الكبرى ل

ألف درهم نقداً، فيما تتوفر  150و QX50ربح الجائزة اليومية وهي عبارة عن سيارة إنفينيتي 

كر في عدد من محطات وقود اينوك وايبكو، ومتاجر زووم، ومحطات  البطاقات في مواقع بيع التذا

كز التسو ق الرائدة والقرية العالمية وسوق  مترو دبي، باإلضافة إلى إمكانية الحصول عليها من مرا

 عدد من الشوارع الرئيسية.والذهب، 

 

الحظ في السحب اليومي، ستتاح أمامه فرصة أخرى في سحب عطلة نهاية األسبوع،  ومن لم يحالفه

ألف  20حيث سيربح كل منهم أسابيع،  5وذلك على مدار اختيار خمسة فائزين، تي ستشهد ال

ألف درهم لكل أسبوع، فيما سيجرى في نهاية المهرجان سحب على  100أي ما مجموعه  درهم،

 . ، التي ستكون من نصيب فائز واحدألف درهم 050الجائزة الكبرى وقدرها 

 

كز التسوق في دبي  مجموعة مرا



   
 

كز التسو ق في دبي أسباباً عديدة لالحتفال والتسوق خالل المهرجان، وذلك  م مجموعة مرا تقد 

كز  200بمنحها فرص ربح جوائز قيمة تبلغ قيمتها اإلجمالية مليون درهم. فعند إنفاق  درهم في مرا

سيحظى المتسو قون بفرصة االشتراك في حملة "أدر  ،المشاركة في الحملة الترويجيةالتسو ق 

 في القرية العالمية.، ويجرى السحب فبراير 2حتى واربح" للفوز بجوائز نقدية، وذلك كل يوم سبت 

 

 مجموعة دبي للذهب والمجوهرات

كيلوغراماً من  32توفر مجموعة دبي للذهب والمجوهرات خالل المهرجان فرصة الفوز بحوالي 

جرام، وست  100الذهب، وخمس سيارات بي إم دبليو، وست سبائك من الذهب تزن كل منها 

بوصة.  65أجهزة من تليفزيونات سامسونج الذكية فائقة الوضوح ذات التصميم المنحنى بـشاشة 

درهم من الذهب على كوبون سحب  500قون الذين تتجاوز قيمة مشترياتهم وسيحصل المتسو

لالشتراك في السحب اليومي الذي يتيح فرصة الفوز بربع كيلوغرام من الذهب لكل فائز )يوفر 

فبراير،  1يناير حتى  27يوماً(. وخالل الفترة من  32السحب كيلوغراما من الذهب يومياً لمدة 

، وستة آخرين غرام 100ة من المتسوقين للفوز بسبيكة من الذهب وزنها سيتم يومياً اختيار ست

للفوز بأجهزة تليفزيونات سامسونج. وفي اليوم األخير من المهرجان، سيفوز أحد المحظوظين بجائزة 

مجوهرات ألماسية فستتاح لهم فرصة االشتراك شتري كبرى قيمتها كيلوغرام من الذهب. أما من ي

 للفوز بسيارة بي إم دبليو. في السحب األسبوعي

 

أو  @DSFSocialأو متابعة حسابات  www.mydsf.aeمن المعلومات يُرجى زيارة الموقع  لمزيد  

على المستجدات والمعلومات  لالطالع اإلجتماعيالتواصل وسائل على  #MyDSFالوسم 

 .واألنشطة والفعاليات

 

للتسوق كالً من: طيران اإلمارات، إعمار )دبي وتضم قائمة الشركاء االستراتيجيين لمهرجان دبي 

مجموعة عبد الواحد  )مول اإلمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة(، مول(، ماجد الفطيم

ابن بطوطة مول وسوق الفطيم )دبي فستيفال سيتي مول(، نخيل مولز ) مجموعة الرستماني،

مجموعة الزرعوني )ميركاتو مول(، ِمراس، (، سوق دبي الحرة، اينوك، 2 وسوق التنين 1 التنين

 .وجمبو واتصاالت، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كال من فيزا



   
 

 

 -انتهى -

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"

المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة في تتمث ل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح 

ار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة. دبي  العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزو 

ارة دبي، كما تعمل أيًضا على تسويق للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إم

القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت 

اليات دبي لألعمال، وجدول الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فع

  فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

إن  مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة 

ز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات الممي زة واألنشطة الترفيهية العائلية، والمهرجانات، وتساهم في تعزي

  وتوف ر تجارب تسو ق رائعة على مدار العام.

 

  للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

  دبي للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 

 

 


