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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى
املرحوم كمال يعقوب باقر
والــده :املرحوم الحاج علي يعقوب
باقر
والدته :املرحومة سلمى هاشم
أشقاؤه :املرحوم محمد علي ،الحاج
أنيس ،املرحوم بهيج ،الحاج كامل،
املرحوم سامي واملرحوم حسن
شـقـيـقـتــاه :املــرحــومــة فــاطـمــة زوجــة
املرحوم معروف سموري واملرحومة
سمية زوجة فؤاد يوسف
يـ ــوارى فــي ال ـثــرى بـعــد ص ــاة ظهر
ي ــوم الـسـبــت ف ــي  24آذار  2018في
بلدته كوثرية الـسـيــاد ،حيث تقبل
التعازي قبل الدفن وبعده في منزل
علي إبراهيم يوسف
وت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ،الـ ـي ــوم الـجـمـعــة
وبـعــد الــدفــن وي ــوم األح ــد فــي منزل
ابن أخيه الحاج رامي كامل يعقوب
بــاقــر فــي الــوســط ال ـت ـجــاري ،شــارع
أحـمــد شــوقــي ،بـنــايــة أي ــدن غ ــاردن،
خ ـلــف ف ـن ــدق فـ ــور سـ ـي ــزن ،ال ـطــابــق
الثالث
كما تقبل الـتـعــازي االثـنــن  26آذار
 2018فــي مقر الجمعية اإلسالمية
ل ـل ـت ـخ ـصــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الجناح ،قرب أمن الدولة ،من الثالثة
بعد الظهر حتى السادسة مساء.
اآلسفون :آل يعقوب وباقر وهاشم
ويــوســف وس ـمــوري وع ـمــوم أهــالــي
بلدة كوثرية السياد

ينعي إتحاد بلديات القلعة وبلدية
تبنني ،وفاة الحاج
أسعد محمد فواز(أبو غسان)
ال ـ ـضـ ــابـ ــط املـ ـ ــراقـ ـ ــب ف ـ ــي الـ ـجـ ـم ــارك
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ورئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة تـبـنــن
سابقا ،والــد رئيس إتـحــاد بلديات
القلعة رئـيــس بـلــديــة تبنني السيد
نـبـيــل أس ـعــد فـ ــواز ،ال ــدف ــن األرب ـع ــاء
٢١آذار ٢٠١٨س ١٢:٣٠ظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرا
فـ ــي تـ ـبـ ـن ــن ،ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي أيـ ــام
االرب ـع ــاء،ال ـخ ـم ـي ــس وال ـج ـم ـعــة في
ت ـب ـنــن،وال ـس ـبــت ف ــي ب ـي ــروت مــركــز
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـتـ ـخـ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه
الـعـلـمــي م ــن س  ١١صـبــاحــا لغاية
الـســادســة م ـسـ ً
ـاء ،وذك ــرى االسـبــوع
األحـ ـ ــد ٢٥آذار س ١٠ص ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدته تبنني

أب ـنــاؤه :غـســان ،عـمــاد ،نبيل ،طــارق
وعائالتهم
أبنتاه :أمل ،منى وعائالتهما
شقيقه علي وعائلته
عائلة شقيقه املرحوم سعيد فواز
ع ــائ ــات شـقـيـقــاتــه زي ـن ــب ،نــائـفــة و
تفاحة
يـ ـنـ ـع ــون بـ ـم ــزي ــد مـ ــن األس ـ ـ ــى وفـ ــاة
راحلهم
أسعد فواز
الضابط املراقب سابقًا
في الجمارك اللبنانية
و رئيس بلدية تبنني األسبق
تقبل التعازي في منزل الفقيد في
تبنني اليوم الجمعة الــواقــع في ٢٣
اذار  ٢٠١٨ويــوم غــد السبت الواقع
ف ــي  ٢٤اذار  ٢٠١٨ف ــي ب ـي ــروت في
قاعة جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ب ـئــر ح ـســن قـ ــرب املــديــريــة
العامة ألمن الدولة وذلك من الساعة
الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ع ـ ـشـ ــرة حـ ـت ــى الـ ـس ــاع ــة
ً
مساء.
السادسة
للفقيد الرحمة
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إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض لشراء
أعمدة حديدية نوع ( A1عدد  - )150نوع
( A2عدد ( )150بدون كونسوالت) ،وذلك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء ستماية
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال ـش ــراء ف ــي مـصـلـحــة ال ـش ــؤون املـشـتــركــة
في مركز الشركة في البحصاص ما بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم العروض يــوم السبت
الــواقــع فيه  14نيسان  2018الـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 633
اعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب نــاصــر سـلـيــم داود ملــورثـتــه نزيها
م ــوس ــى خ ـل ـي ــل الـ ـ ـ ـ ــوارد اسـ ـمـ ـه ــا نــزي ـهــه
مــوســى خـلـيــل عـلــى الصحيفة الـعـقــاريــة
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع للعقار رقم
 319شعيتية.
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /540 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/3/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 638
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب شوقي علي معطي احــد ورثــة علي
اح ـم ــد م ـط ـعــي س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقار  1219كترمايا.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب جـ ــورج طــونــي ف ــرج مل ــورث ــه طــونــي
ج ـبــران ف ــرج وملــوكـلــه ف ــوزي ج ـبــران فــرح
سـنــدي تمليك ب ــدل ضــائــع بــالـعـقــار 348
تربل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط

إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـه ــا فــي
إجـ ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض عــائــد لصيانة
واستثمار الخط البحري في معمل الذوق
الحراري.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/4/20عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/3/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 637

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب كامل غريب ملوكله مرهج جوزيف
شـمــا اح ــد ورثـ ــة ج ــوزي ــف عـبــدالـلــه شما
شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 3101
ديرميماس.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لشراء كابالت مجدولة
تـ ــوتـ ــر م ـن ـخ ـف ــض ،م ـ ــوض ـ ــوع اسـ ـ ـت ـ ــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 8539/تـ ــاريـ ــخ
 ،2016/9/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2018/4/27عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة

إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ
 2015/10/21تقرر بتاريخ 2018/3/21
حل شركة الرتون غلوبال تريدنغ ش.م.ل.
اوف شور رئيس مجلس ادارتها مديرها
سعيد نعيم عجمي وشـطــب قـيــدهــا من
السجل التجاري حيث هي مسجلة تحت
الرقم  1801734ورقم تسجيلها في وزارة
املالية .1411752

إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب اسعد خليل ابو رجيلي سند تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقارين  561و562
كفرزبد.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط

فعلى كــل ذي مصلحة تـقــديــم اعـتــراضــه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة اي ــام من
تاريخ اخر نشر.
امني السجل التجاري
بالتكليف مارلني دميان
إعالن مناقصة
تعلن مستشفى تبنني الحكومي عن اجراء
مناقصة عمومية لزوم شراء مستلزمات
الـتـعـقـيــم – الـقــرطــاسـيــة – امل ـط ـبــوعــات –
مستلزمات طبية – فحوصات االنسجة –
مستلزمات عمليات العظم – مستلزمات
عـمـلـيــات املـســالــك الـبــولـيــة – مستلزمات
ع ـم ـل ـيــات الـ ـع ــام ــود ال ـف ـق ــري والـ ــدمـ ــاغ –
تبليط جدران الدرج – شراء آله للتصوير
الصوتي (.EMG-EEG) Pacs
آخ ـ ــر م ـه ـل ــة ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض ال ـس ــاع ــة
الثانية عشر من تاريخ  2018/04/07على
ان تفض العروض بتاريخ 2018/04/08
الساعة الثانية عشر في مبنى املستشفى.
رئيس مجلس االدارة
د .محمد علي حمادي

◄ مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح 8102
مسرح المدينة
يدعوكم

غادر العمال البنغالدشيون
Murad ali
Md jahid hasan
Salman hossain
Md mehedi hasan
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 01/335959

الى يوم طويل مع مسرحيات المخرجة نضال األشقر المصورة

يوم الثالثاء  72آذار 7102

ابتدا ًء من الساعة الحادية عشرة صباحا ً و لغاية الحادية عشرة مساء ً

الدعوة عامة

غادر العامل املصري
السيد عبد اللطيف محمد قاسم
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال عـلــى
الرقم ٦٥٠٢٤٩/٧٠

 رسالة سعدهللا ونوس المصورة عن اليوم العالمي للمسرح 0991 مسرحية طقوس األشارات و التحوالت مسرحية لسعدهللا ونوس 0991 مسرحية  3نسوان طوال مسرحية ألدوارد ألبي 7111-0999 مسرحية منمنمات تاريخية مسرحية لسعدهللا ونوس 7111 أمسية شعرية بعنوان جبران األمس غدا ً 7112 مسرحية تصطفل ميريل ستريب عن رواية رشيد الضعيف /عربي و فرنسي 7111 -مسرحية قدام باب السفارة الليل كان طويل كتابة عيسى مخلوف و نضال األشقر 7112

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب خالد نبيه زين الدين وكيل توفيق
حسني ابو هدير سند ملكيه بدل ضائع
للقسم  B /22من العقار  245السمقانية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـلــب رب ـي ــع ع ـس ــاف ملــوك ـلــه االم ـي ــر وائ ــل
نـ ـه ــاد شـ ـه ــاب شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  6109حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/98
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :خــديـجــة
ساميا عبد االحــد شرمند ،مــن طرابلس
ً
أصال ،ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املستدعي
ص ـ ــاح ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد ش ـم ـســن بــوكــالــة
املـ ـح ــام ــي ن ــزي ــه ع ـ ـيـ ــاش ،بـ ــدعـ ــوى ازال ـ ــة
الـ ـشـ ـي ــوع املـ ـق ــام ــة ع ـل ــى امل ـق ـس ــم رق ـ ــم 21
مــن الـعـقــار رق ــم  481مــن منطقة التبانة
العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مقامًا لك يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة
وابــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ لــك لصقًا
عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة تجاه اسم
كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية – رياق – البقاع:

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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املوعد

اسم املناقصة

التاريخ

 1-تلزيم تقديم مواد وأدوات ولوازم التنظيفات لزوم املصلحة.

 2018/4/10الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء

 2تلزيم تقديم وتركيب تجهيزات وآالت ومعدات مخبرية لزوممختبر البكتيريا النباتية في محطة الفنار التابعة للمصلحة.

 2018/4/11الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء

فعلى مــن يهمه األمــر الحصول على دفتر الـشــروط الـخــاص امل ــودع نسخا عنه فــي محطة تــل العمارة – ريــاق – البقاع لــدى قسم
املناقصات وفي محطة الفنار – جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علما بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل عمارة – رياق – البقاع خالل الدوام الرسمي على
ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا املوعد.
تل العمارة في  12آذار2018
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 661

Association of Al Madina Theatre for Art and Culture
Hamra Street – Saroulla Bldg – Beirut
Tel: 01 75 30 10-1 Fax 01 75 30 12 – e-mail: masmad@cyberia.net.lb

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2830 sudoku
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أفقيا

 -1جزيرة يونانية في املتوسط – بلدة لبنانية بقضاء بنت جبيل –  -2بلدة لبنانية
بقضاء الكورة –  -3أغلظ أوتار العود – صانع الخبز – للتفسير –  -4جزيرة تابعة
للكويت في الخليج العربي – أداة وماكينة –  -5متشابهان – ثرى – جزيرة إيطالية
في البحر األبيض املتوسط تابعة إلقليم توسكانا نفي اليها نابليون –  -6جرى
املاء – عائلة مستشرق هولندي راحل –  -7من الطيور الجميلة – لدغ العقرب – -8
يفرح – أردم البئر – ثغر –  -9مرفأ اوسترالي في كوينزالند – ذكر البقر –  -10ممثلة
لبنانية راحلة لعبت دور األم في مسلسل «اخوت شاناي»

عموديًا

 -1من الشعراء املخضرمني ابن الشاعر زهير بن أبي سلمى –  -2سياسي لبناني
راحل ورئيس حزب –  -3عملة أسيوية – سيد جامع لكل خير –  -4تجميع ما بقي
من ثمر الكرم أو الزيتون عن األرض بعد القطاف – متشابهان –  -5عائلة رئيس
حكومة لبناني راحل – فريق غنائي سويدي شهير معتزل –  -6مدينة قديمة في
تركيا ما بني النهرين – وكالء تأمني –  -7ظرف مكان – حرف نصب –  -8دق الجرس
– الشفاء من املرض – حرف عطف –  -9مضيق بني البحر األسود وبحر مرمرة – -10
ممثلة مصرية وسفيرة سابقة لألمم املتحدة للنوايا الحسنة استقالت من منصبها
عام  2006إحتجاجًا بسبب حرب تموز على لبنان

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2830

حلول الشبكة السابقة

1

 -1العثمانيون –  -2محمد علي – دب –  -3يم – يلمسه –  -4ون – ويل –  -5اربيل – طنجة – -6
لون – املدفع –  -7حبيش – ا ا ا –  -8ان – اصلع – طي –  -9فسد – بن – فرد –  -10ظن – قردحجي

عموديًا

أمني الحافظ –  -2لحم – روبنسن –  -3عم – إبني –  -4ثدي – شا –  -5معلوال – صبر –
ّ -1
املن – اللند –  -7نيس – ّ
طماع –  -8هوندا – فج –  -9ود – يجف – طري –  -10نبيلة عبيد
-6

حل الشبكة 2829

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مغنية وممثلة مصرية لها نكهة خاصة في صوتها .التقت املوسيقار
الراحل محمد عبد الوهاب في لحن « كل دا كان ليه « لتتوالى بعدها
أعمالها الفنية الناجحة
 = 4+9+3+8+6+5تبرر الوسيلة ■  = 11+1+2فردوس سماوي ■ 10+7+1
= فوز وعالمة النجاح

حل الشبكة الماضية :يوسف الشلفون

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1598وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة42 - 38 - 35 - 19 - 18 - 17 :
الرقم اإلضافي3 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 151,728,915ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 75,864,456 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 66,378,870ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 41 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,618,997 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 66,378,870ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,182 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 56,158 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 146,976,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18,372 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 985,690,306 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1598
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح92491 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 43,202,456 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2491 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.491 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.91 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 552
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة056 :
• يومية أربعة7760 :
• يومية خمسة87001 :

