
 

  مونوبولي، اللعبة اللوحية األكثر رواجاً في العالم، تصل إلى دبي

ه قبل   حظر نشر
ُ
  2019أكتوبر  7ي

، أجل..  صغير نشاركه معكم! سر  لدينا سر  ي يرغب الجميع بمعرفته! السيد مونوبولي قادم إل دب 
  أجل.. هذا صحيح! 

 لعبة مونوبولي الرائعة اآلن في مدينة دبي!

ي يي)بنكيالحظ(،يمونوبول  ياللعبةياللوحيةياألكثر
 
يالعالم،يعىليوشكيالوصوليإلياإلماراتيالعربيةيالمتحدةيمعيلوحيفريديمنييرواجا  
 
ف

،يالمدينةيالصاخبةيالمليئةيبالمشاري    عيالعالميةي فيهية،يوالزاخرةييالرائدةنوعهييستعرضيأبرزيمعالميدب   والفنادقيالفخمةيوالمراكزيالثر
يتستحقاليالساحرةبالمواقعيي  

ييواياستحقتيمكانهايعىلياللوح؟يابتداًءيمنياليوم،ياتبعيأّييتلكيالمعالمالزيارة!يولكنييتر السيديمونوبول 
يسيوايرحلتهيلزيارةيالمواقعياألشهريحوليالمدينةيواحزرييخالل  

ةنتضمتاألماكنيالتر ي.هاياللعبةياللوحيةيالشهثر

ينشاطاتي  
 
،يواالنضماميإليهيف يفرصةيلقاءيوتحيةيالسيديمونوبول  يدب    

 
خاللياألسابيعيالمقبلة،يستتاحيأماميسكانيالمدينةيوالسياحيف

ة،ييمكنكميمتابعةيالوسمي عديدةيممتعةيحوليالمدينة.يولتتمكنوايمنيمتابعةيتحركاتيصاحبيالقبعةيالطويلةيالمتمثر 
#MrMonopolyinTownويي#MonopolyDXBيموقعهيالقادم.يوسيحصليالالعبونيعىلي  

 
ياالنستجراميوالتمتعيبفرصةيلقائهيف

يعىليفرصة
 
.يي(Pass Go"المروريعىليخانةياالنطالقي)يأيضا يالرابعيمنينوفمث   

يعنياللوحيالجديديف  عندمايسيكشفيالسيديمونوبول 
يتاريخه،يمايزالتيلعبةيالحزازيريمستمرة!ي يوحتر

كةيوب  هذهيالمناسبة،ي كةيالمصنعةيللنسخةيالرسمية‹‹نجيموفزويني››قالتيشر (يبموجبيترخيصيمنيي،يالشر يدب   منيلعبةي)مونوبول 
و›› ي‹‹هاسث   

يالمنطقة.يستضميهذهيالنسخةيكليمايأحببتموهيف   
(يالرسميةيللسكانيوالسياحيف  يدب   :ي"يشنايأنينقدميلعبةي)مونوبول 

يألجياليقادمة".يالنسخةيالتقليديةيمنياللعبةيولكنيبأسلوبيجديديسيستمتعيبهيجميعي يعشاقيدب  

يعىليمنتجعي يبيانيصادريعنيالقائمير   
(يسيقوميبزيارةيMr. Monopoly)ي"بنكيالحظ"نيالسيديأ"عندمايسمعناي:يأتالنتسيالنخلةوف 

،يحرصنايعىلي يرحلتهياألوليلدب    
ةيف  يرحلته.يأنينكونيأالمعالميالممثر   

يشورناياستضافتهيعىليلنهيإوليوجهةييزورهايف  منيدواع 
يهذهيالرحلة"سوا  

يتحقيقيبعضيمنيأهدافهيف   
يي.يحليمنتجعيأتالنتسيالنخلة،يونتطلعيلمساعدتهيف 

ي  لمؤسسة التنفيذي المدير كاظم، عصام قال ناي:والتجاري السياحي  للتسويق دب 
ّ
كة مع بتعاوننا سعداء "إن و’يشر يي‘هاسث   وتوفثر

ي للعبة إطالقها مع لها الالزم الدعم ، مونوبول  ي نوعها من األول دب    
ي اللعبة هذه ستساهم حيث المنطقة.ي ف  ي من تعد التر  أكثر

ي شهرة األلعاب
 
ي سواء حد عىل واألفراد العائالت من للعديد والمفضلة عالميا  

وي    ج ف  ي السياحية والوجهات المعالم ألبرز الثر  
 التر

 ".ي،يوذلكيمنيخالليأحدثيلوحيلهذهياللعبةالمدينة بها تمتاز

ي 
 
 للمشاركة ف

ٌ
؟متشّوق ي ي دب 

 
ي العالم واالحتفاء بالمعالم الساحرة ف

 
 ف
ً
 اللعبة األكير رواجا

:ي ياتييستتوفريمونوبول  يلدىيكث  يدب   يالمنطقةييمتاجرينسخةيمونوبول   
،ييابتداًءيمنالتجزئةيف  الخامسيمنيشهرينوفمث 

يتشملي  
يالرسمية"يالتر يمني"مجموعةيألعابيدب  

 
هاييTOP TRUMPS MATCHوييTOP TRUMPSوستكونيجزءا وغثر

ي .يمونوبول  يدب    
يللمجتمعاتيالمحليةيف 

 
و.يجميعيالحقوقيي2019،ي1935©يمنياإلصداراتيالمختارةيخصيصا هاسث 

 محفوظة.ي

 انتىه

 

كة "وينينج موفز/ حول   "Winning Movesسر

كةيألعابيعالمية"وينينجيموفز"ي يشر ييقعييه   
كةلندنيبالمملكةيالمتحدة.يمدينةيمقرهايف  يترخيصيوتمتلكيالشر

 
يحرصييا

 
كةييمنيا شر

ناشونال" ويإنثر يذلكيياللوحيةلعابياأللصنعيإصداراتيإقليميةيجديدةيمنيي"هاسث   
يالكالسيكية،يبمايف  قيمونوبول  يأوروبايوالشر  

،يف 

كةفريقيا.يإاألوسطيوي يذلكمجموعةييوتمتلكيالشر  
منيي 1#لعبةيالورقيمنيأفضليماركاتياأللعابيالمعروفةيبمايف 

WADDINGTONS يالورقيلعبةوييTOP TRUMPSيي يمبيعياألكثر
 
يالعالم.ييا  
يف 



يالرسميةي يجميعيأنحاءسيتميتوزي    عيمجموعةيألعابيدب    
 
كةييف  LIUSIE GENERALاإلماراتيالعربيةيالمتحدةيمنيخالليشر

TRADINGي(me.com-www.algtيوس،)30"األلعابيمجموعةييتضمنت Cool Things To Do"منييTOP TRUMPS ي،

.يTOP TRUMPS MATCHيويي،TOP TRUMPSمنيي"Cars, Camels and Other Cool Vehicles"و يدب   ي،يومونوبول 

 

و/ حول  كة "هاسي   "Hasbroسر

 

وي يبورصةيناسداكيهاسث   
 
فيهيHASيتحتيالرمزيي)المدرجةيف كةيعالميةيلأللعابيوالثر يشر يإبتكاري(يه   

 
أفضليتجاربييمتخصصةيف

يالعالم  
 
ويريواألفالميواأللعابيالرقميةيوالمنتجاتياالستهالكية،يتوفيفازيواأللعابيإليالتليالدىممنيي.ياللعبيف مجموعةيمتنوعةييهاسث 

يذلكييخياراتمنيال  
 
ة،يبمايف "يو"ترانسفورمرز"يو"بالييدوه"يلتجربةيعالماتهايالتجاريةيالشهثر  

ف"يو"ماييليتليبوب  "نثر

يأاليف"يو"ماجيك:يذايجاذيرنج"يو"باوريرينجرز"،يإليجانبيأبرزي "يو"بيت   يكةالعالماتيالتجاريةيو"مونوبول  منيخالليوي.يالشر

كتيهاي يشر كةييAllspark AnimationوييAllspark Pictures،ييتير يفيهالثر عالماتهايالتجاريةيعىليمستوىيالعالمييبتعزيزي،يتقوميالشر

يويعىليجميعيالشاشات.ييالمذهلمحتوىيالويالشديالرائعيمنيخاللي
 
ويبجعليالعالميمكانا ميهاسث   

هميمنيعائالتأفضليلألطفاليوييتلثر

يمالهايوأعلمسؤوليةياالجتماعيةيمبادرتهايلخاللي ويحازتيية،يحيثالخثر يقائمةيأفضليي13عىليالمرتبةييهاسث   
 
كةيي100ف تقوميشر

يي2019لعامييبمسؤوليتهاياالجتماعية  
يقائمةيأفضلمنيقبليمجلةيكوربورتيريسبونسيبيليتر  

 
كاتيي،يوتميإدارجهايف يياألخالقيةالشر  

 
ف

ي يالمزيديياعرفعىليمدارياألعواميالثمانيةيالماضية.ييالعالميمنيقبليمعهديإثيسفثر ي،يوتابعنايعىليwww.hasbro.comيعث  تويثر

(Hasbro(يوانستجرامي)Hasbro)ي.ي

 

 :  حول لعبة مونوبولي

يعامي  
يللمرةياألوليف  يمني1935تميإطالقيلعبةيمونوبول  يي1،يومنذيذلكيالوقتيشاركيأكثر  

يي114ملياريشخصيف   
بلديمختلفيف 

يم  لغةيمختلفةيحوليالعالم.يي47نياللعبةيبأكثر

 

http://www.algt-me.com/
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshop.hasbro.com%2Fen-us&data=02%7C01%7CKelly.Wade%40Hasbro.com%7C426357eacb4e4371a7ee08d70adc241c%7C701edd3ec7a84789b1ce8a243620d68f%7C0%7C0%7C636989812992988930&sdata=dGNrBFVCo24RNGGFcbM6S7uigZiMyW0BZdeejTAEOWY%3D&reserved=0
http://www.hasbro.com/

