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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ومـ ــديـ ــر ع ـ ــام ادارة
حصر التبلغ والتنباك اللبنانية
املهندس ناصيف سقالوي
أعضاء لجنة االدارة
نقابة املوظفني والعمال
مجلس صندوق التعاضد
الجمعية الرياضية
رابطة القدامى
يتقدمون بــأحـ ّـر وأص ــدق التعازي
م ــن ال ـس ـي ــدة م ـيــرنــا بـ ــاز (م ـفــوض
الـحـكــومــة ل ــدى ادارة حـصــر التبغ
والتنباك اللبنانية)
بوفاة والدها الغالي املرحوم
حليم يوسف باز
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جنانه ،وألهم عائلته الصبر
والسلوان

انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي
املرحوم هاني علي جابر
تقبل التعازي طيلة أيــام األسبوع
في منزله في الوردانية
يقام حفل تأبيني يوم األحد في 12
آب  2018عند الساعة  11صباحا ً

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/11 :
ت ـع ـلــن وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ب ــان ـه ــا سـتـضــع
قـيــد الـتـحـصـيــل اع ـت ـبــارًا مــن 2018/08/16
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عــن شهر
تموز عام 2018
بــاإلضــافــة الــى كشوفات الفواتير املتأخرة
غـيــر امل ـس ــددة ،ولـقــد ح ــددت مـهـلــة اقـصــاهــا
 2018/09/14ل ـت ـســديــد هـ ــذه ال ـك ـشــوفــات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
ال ــدف ــع ب ــات ـج ــاه واح ـ ــد «لــاس ـت ـق ـبــال فـقــط»
اعتبارًا من تاريخ .2018/09/17
 2ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط امل ـش ـت ــرك ــن املـتـخـلـفــن
عــن الــدفــع بــاالتـجــاهــن اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
 2018/10/01وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصــل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة مؤقتة بعد
مرور شهر واحد على تاريخ قطع االشتراك
اعتبارًا من  2018/11/01ويعاد وصله بعد
تسديد املتأخرات املستحقة إضافة الى رسم
اعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك حتى
تاريخ اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد
مرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء املؤقت
اعتبارًا من تاريخ  2019/02/01وتستوفى
غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا وتـحــرر االرقــام
امل ـ ـل ـ ـغـ ــاة وتـ ـحـ ـص ــل امل ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات ب ــالـ ـط ــرق
القانونية املعمول بها.
استنادًا الــى املــادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ يحرم املشترك امللغى رقمه من الحصول
ع ـل ــى إش ـ ـتـ ــراك ج ــدي ــد ق ـب ــل ت ـس ــدي ــد جـمـيــع
الفواتير املستحقة عليه.
م ــاحـ ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـط ــع خـ ـط ــوط امل ـش ـتــركــن
امل ـت ـخ ـل ـفــن ع ــن دفـ ــع فـ ــاتـ ــورة ه ــات ــف شـهــر
حزيران عام  2018باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/08/16
ب ـ ـ ـ يـمـكــن لـلـمـشـتــركــن امل ـل ـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم يـ ـس ــددوا ف ــوات ـي ــره ــم امل ـتــأخــرة
املبادرة الى تقسيط املتأخرات في صناديق
امل ـنــاطــق الـهــاتـفـيــة وف ــي مـصـلـحــة ال ـشــؤون
املــال ـيــة ـ ـ ـ مـبـنــى وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ،ش ــارع
ريـ ــاض ال ـص ـلــح وإم ـكــان ـيــة ال ـح ـصــول على
إشتراك جديد.
إم ـكــان ـيــة ت ـســديــد ال ـفــوات ـيــر ع ـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ـ ل ـ ــدى اي صـ ـن ــدوق م ــن ص ـن ــادي ــق قـبــض
الـفــواتـيــر الـتــابـعــة لـ ــوزارة االت ـص ــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ـ لـ ــدى أي م ـص ــرف ع ـبــر ت ــوط ــن ال ـف ــات ــورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو أكثر
(لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب  :LibanPostم ـقــابــل  2.000ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بـكـلـفــة  1.500ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـت ــراك بخدمة
«ج ـب ــاي ــة م ــن الـ ـعـ ـن ــوان» (ل ــاشـ ـت ــراك ب ـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ م ـكــاتــب ش ــرك ــة وي ـس ـتــرن يــون ـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب ش ــرك ــة وي ـس ـت ــرن ي ــون ـي ــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .ل ـل ـفــاتــورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير :عبر
االتصال على املجيب الصوتي رقم  1515أو
عبر صفحات االنـتــرنــت الخاصة بــالــوزارة
( )mpt.gov.lbوهيئة أوجـيــرو (ogero.gov.
.)lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املــرســوم رقم
( 93/4565امل ـ ــادة ال ـثــال ـثــة م ـن ــه) وتـعــديـلــه
باملرسوم  11682تاريخ  1998/01/30لجهة
تحديد مهلة أربـعــة أشـهــر لــإعـتــراض بعد
إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة اعاله،
ووجوب تقديم طلب االعتراض في املنطقة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـل ــب مـ ــن امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام ال ـت ـج ــاوب
الـســريــع مــع مضمون هــذا ال ـبــاغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  26تموز 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1695
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليهم بـطــرس وكــريـمــة وبولس
ومــريــم عـبــد الـلــه ال ـخــوري ونـيـلــي املـعــروفــة
ب ــاس ــم م ــات ـي ـل ــدا رح ـ ـ ــال ول ـ ــي ل ــول ــو رحـ ــال

وال ـي ــزاب ـي ــت أدزي وم ـخ ــاي ــل ج ـ ــورج رح ــال
ونقوال جورج رحال من جرجوع ومجهولي
ً
محل االقامة ،وعمال باحكام املادة  409أ.م.م،.
تنبئكم ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لــديـهــا باملعاملة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2018/435واملـتـكــونــة بني
فرحه وجاكلني الحاج وبينكم انذارًا تنفيذيًا
موضوع الحكم الصادر بتاريخ 2017/4/27
رق ــم  2017/57عــن الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي
فــي النبطية الناظر فــي القضايا العقارية
واملـتـضـمــن الـ ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهــم بتسجيل
االسهم اآليلة اليهم من مورثهم في العقار
رقــم  /936جرجوع على اســم مــورث الجهة
املــدع ـيــة يــوســف حـنــا ال ـح ــاج وم ــن ث ــم على
اســم هــذه االخـيــرة وتضمني املــدعــى عليهم
الرسوم والنفقات.
وعـلـيـهــم تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
إليها شخصيًا او بواسطة وكالء قانونيني
السـ ـت ــام االنـ ـ ــذار وم ــرف ـق ــات ــه ت ـحــت طــائـلــة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اصوال بانقضاء 20
يومًا تلي النشر مضافًا اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يـبـلــغ ال ــى مـجـهــولــي امل ـق ــام م ـم ــدوح وسـيــم
خضر
ً
عـ ـم ــا ب ــاح ـك ــام امل ـ ـ ــادة  409أ.م.م .تـنـبـئـكــم
دائــرة تنفيذ بيروت بأن لديها في املعاملة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة  2017/3073ان ـ ـ ــذارًا اج ــرائ ـي ــا
مــوجـهــا الـيـكــم مــن لـيـلــى تـ ــادروس سماحة
/و /كــريــم مـنـيــر سـمــاحــة نــاتـجــا ع ــن طلب
تنفيذ تعهد واقرار منظم لدى الكاتب العدل
فــي ب ـيــروت جــو ف ـيــاض بــرقــم 2016/6551
تــاريــخ  2016/5/20بــرصـيــد املـبـلــغ الباقي
 /1.755/دوالر امـ ـي ــرك ــي ،ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
والرسوم واملصاريف.
وع ـل ـي ــه ت ــدع ــوك ــم ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيا او بواسطة وكـيــل قانوني
السـتــام االن ــذار االجــرائــي واالوراق املرفقة
بــه علمًا بــأن التبليغ يتم قانونا بانقضاء
مهلة عشرين يــومــا على نشر هــذا االعــان
وعـ ـل ــى ت ـع ـل ـيــق ن ـس ـخــة ع ـن ــه وع ـ ــن االن ـ ــذار
امل ــذك ــور عـلــى لــوحــة االع ــان ــات ل ــدى دائ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ل ـي ـصــار ب ـعــد ان ـق ـضــاء هــذه
املهلة ومهلة االنــذار البالغة عشرة ايام الى
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى الدرجة
االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور

طـلــب اح ـمــد خـلـيــل مسلماني بــوكــالـتــه عن
مصطفى السيد عبد الكريم طاهر ملورثته
خديجة السيد علي احمد قاسم سند تمليك
بدل عن ضائع للعقار رقم  180جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت ان ــي ان ـتــران ـيــك طــروس ـيــان ملـطــرانـيــة
ص ــور ل ـلــروم الـكــاثــولـيــك ش ـهــادات قـيــد بــدل
ضــائــع لـلـعـقــارات 481 – 270 – 268 – 223
صفد البطيخ.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن مـحـمــود زهـ ــوي بــوكــالـتــه عن
اس ـمــاع ـيــل خ ـضــر حـ ـج ــازي ملــوك ـل ـتــه ه ـنــاء
مـحـمــد شـعـيــب بـصـفـتـهــا م ــن ورثـ ــة محمد
اسـعــد شعيب ملــورثــه اسـعــد محمد شعيب
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  752النميرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب مـحـمــد ع ـلــي مـعـلــم بـصـفـتــه مـشـتــري
م ــن ال ـبــائ ـعــن ع ـلــي وح ـس ــن مـحـســن املـعـلــم
شهادات قيد بدل ضائع للعقارين 149 – 39
عبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي مـحـمــود بـيـطــار ملــوكـلـتــه سـهــام
حيدر بيطار شهادة قيد بدل ضائع للعقار
رقم  1743نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب م ـح ـمــد ع ـلــي م ـطــر شـ ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار  2814زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مايا علي بو حيدر وكيلة رضا علي
فرحات بوكالته عن علي حسني سعد وكيل
ي ـحــي ن ـع ـمــه ن ـســر املـ ـف ــوض بــال ـتــوق ـيــع عن
شــركــة –  garden Cityتـضــامــن يـحــي نعمه
نسر وشركاه سند ملكية بدل ضائع للعقار
 189قسم  A 20الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب غسان محمد ياغي بوكالته عن فاطمة
رش ـي ــد حـ ـ ــدرج ب ـص ـف ـت ـهــا م ــن ورثـ ـ ــة رش ـيــد
فايز رشيد حــدرج الــذي بــدوره مشتري من
الـبــائـعــن عـلــي اس ـعــد ش ـحــرور وفـ ــؤاد نمر
حدرج شهادتي قيد بدل ضائع للعقار 366
الحمرا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ـبــت م ـي ـش ـلــن م ـل ــك ن ـع ـمــه وك ـي ـل ــة رون ــي
جــان اليحشوشي احــد ورث ــة جــان انـطــوان
الـيـحـشــوشــي سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع عن
حصته في العقار  2/3318الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية سـعــاد محمد عيد شعيب
وكـيـلــة بـتــول ام ــن شـمــس الــديــن اح ــد ورثــة
امــن محمد شمس الــديــن سند ملكية بدل
ضائع للعقار  1541قسم  12الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمود علي وهـبــي احــد ورثــة احمد
ع ـلــي وه ـب ــي س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عن
حصته في العقار  4310الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب سامي ميشال الديب وكيل سنى كميل
غندور وكريم سيمون الحجار سند ملكية
بدل ضائع للعقار  2368بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب الياس يوسف شاهني وكيل محمود

محمد سرور سند ملكية بدل ضائع للعقار
 12 /1904حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب جـبــر داود نــويـهــض أح ــد ورث ــة داود
سعد الدين نويهض سند ملكية بدل ضائع
للعقار  577راس املنت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب علي حسن عبيد وكيل املهندس الياس
نزيه اسطفان مدير عام واملفوض بالتوقيع
ب ــاالن ـف ــراد ع ــن شــركــة كــابـيـتــال انفستمنت
كوربوريشن ش.م.ل .شهادة تأمني بدل عن
ضائع للعقار  2370قسم  11برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب وسـيــم اسـعــد سليمان ملــوكـلــه عباس
زكي حسني علي ناصر الدين سندي ملكية
بدل ضائع للعقار  9/264و 16بمكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب ج ـ ـ ـ ــورج طـ ــان ـ ـيـ ــوس ن ـ ـصـ ــار مل ــورث ــه
ط ــان ـي ــوس ص ـقــر ن ـص ــار س ـنــد مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  88رمحاال.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
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أفقيا

 -1دولة عربية – نوع من انواع الويسكي – ّ -2
رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني
راحــل – ضمير منفصل –  -3مجموعة جــزر مـتـجــاورة –  -4جــزيــة ورســم تفرضه
الــدولــة على البضائع املـسـتــوردة والكماليات – أكـبــر وأشـهــر مــدن الـشــرق القديم
أنقاضها على الفرات ّ–  -5جماعة القوم يعدون لقتال – دولة أوروبية – ُ -6نقيض
وخ ــاف – أح ـ ّـرك وأه ــز – طــريــق وسبيل –  -7يكسو جلد الطيور – وري ــث املـلــك –
جواب على السؤال –  -9ما يعلو ماء
عكسها سقي النبات –  -8أنهر وسواقي املاء –
ّ
البحر من الرغوة – متشابهان –  -10من أعظم املغنني في العصر األموي نشأ في
املدينة ورحل الى الشام حيث إتصل بأمرائها ونال شهرة واسعة

عموديًا

 -1من األلــوان – من أسماء األسد –  -2خاصتي وملكي – جبان وخـ ّـواف – ُ -3يخادع ُ
ويماكر
– كــل مــا ُي ـشــرب مــن عصير الـفــاكـهــة –  -4مــديـنــة سـيــاحـيــة مهمة فــي إسـبــانـيــا عـلــى ساحل
ّ
ـان طبق األصــل من كتاب
البحر األبيض املتوسط – أخاصم أ ّشــد الخصومة – ّ -5نموذج ثـ ٍ
– فنانة لبنانية تنتمي الى عائلة فنية مشهورة –  -6تهيأ للحملة في الحرب – من الخضر
– لإلستدراك –  -7يفي بالوعد – ّ
يسد الحفرة باألتربة والركام –  -8عائلة فلكي فرنسي راحل –
 -9حرف نصب – مشروع بحيرة أو سد في لبنان على نهر األولي سيؤمن املياه ملنطقة بيروت
الكبرى – متشابهان –  -10فنانة فرنسية وعارضة ازياء سابقة وزوجة رئيس جمهورية

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 2939

حلول الشبكة السابقة

 -1أمني الجميل –  -2حنجور – حص –  -3مشت – دواليب –  -4دارفور – حلو –  -5بر – دق – جر
–  -6كوب – زجاج –  -7بن – روميو –  -8لبونات – إله –  -9الوس – ريري –  -10أحالم – زحلة

حل الشبكة 2938

شروط اللعبة

1

 -1أحمد بن بلال –  -2منشار – نباح –  -3يجتر – وول –  -4نو – فلورنسا –  -5اردو
– بوا –  -6ورد – متر –  -7جحا – قزي – زي – ُ -8مصلح – جوارح –  -9يلجأ – ليل
–  -10لو بورجيه

عموديًا

غادرت العاملة البنغالدشية
SHEULI AKTAR
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/593156

2 39 33 21 18 13 8

2939 sudoku
1

أفقيا

غادرت العاملة األثيوبية
ROMAN ABEBE GULMA
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/629632

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 2 9 3 9

1

◄ خرج ولم يعد ►

إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـلـبــت ع ــدال نـجـيــب شـبـلــي مل ــورث ـهــا بــديــع
نجيب الخوري سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  1142عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

استراحة
2

◄ مبوب ►

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي أميركي من أصل إيطالي والحاكم السابق ملدينة نيويورك كان
أحد أبرز املرشحني للرئاسة األميركية إلنتخابات عام  2008عن الحزب
الجمهوري
 = 10+9+10+2+4+7+9دولة أوروبية ■  = 1+6+5+8+3ظلمة ■ 8+7+11
= يأتي بعد

حل الشبكة الماضية :محمد المصطفى

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  1638وجــاء ت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 33 - 21 - 18 - 13 - 8 :
الرقم اإلضافي2 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 397.946.118ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة198.973.059 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 69.827.040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 40 :شبكة الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة1.745.676 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 69.827.040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.735 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 40.246 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 168.392.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 23.549 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 3.089.992.162 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1638
وجاء ت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح07630 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة75.000.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7630 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.630 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.30 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 644
وجاء ت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة467 :
• يومية أربعة6012 :
• يومية خمسة92087 :

