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قضية

كتب ورسائل إلى االتحاد والفيفا

ّ
التالعب «شماعة» األندية!
عبد القادر سعد

الجمعية
العمومية
قد تضطر
للتصويت
على قرار
إلغاء الهبوط
(عدنان الحاج
علي)

انـ ـتـ ـه ــى مـ ــوسـ ــم ( )2019-2018لـكــن
تــداعـيــاتــه مـسـتـمــرة .فـجــأة استيقظت
ب ـع ــض األنـ ــديـ ــة ب ـع ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ــدوري
وبـ ــدأت ال ـحــديــث ع ــن ت ــاع ــب .ت ـعـ ّـددت
ظــروف كل طــرف .جــزء فتح امللف بعد
أن خ ـ ــرج خ ــال ــي الـ ــوفـ ــاض فـ ــي أسـ ــوأ
م ــوس ــم لـ ــه ،ولـ ــم ي ـجــد لـلـتـبــريــر ســوى
ش ـم ــاع ــة ال ـت ــاع ــب ل ـت ـع ـل ـيــق اإلخـ ـف ــاق
عـلـيـهــا .ج ــزء آخ ــر وج ــد نـفـســه ي ـ ّ
ـودع
دوري األضــواء ففتح امللف لغايات قد
تتوضح الحقًا ،حني سيجري الحديث
عن املطالبة بعدم إسقاط ّ
أي فريق إلى
الدرجة الثانية.
أول مــن أمــس بــرز إلــى الــواجـهــة كتاب
ّ
املوجه إلى الفيفا ،يتحدث
نادي البقاع
فيه عن تالعب بالنتائج وخرق قوانني،
وعـ ـ ـ ــدم م ـت ــاب ـع ــة ج ــدي ــة مـ ــن االتـ ـح ــاد
اللبناني لكرة القدم .بدا الكتاب أقرب

إلــى «زكــزكــة» منه إلــى كـتــاب ج ـ ّـدي .ال
ي ـخ ـفــي رئ ـي ــس الـ ـن ــادي أح ـم ــد حسني
املوسوي هــذا األمــر كاشفًا في اتصال
مــع «األخ ـبــار» أنــه منذ سقوط الفريق
ابـتـعــد كليًا عــن ك ــرة ال ـقــدم اللبنانية.
«زرعنا وردة في البقاع وسقيناها من
ً
دم قلبنا ،وبدال من أن تتم حمايتها من
االتـحــاد تــراه غائبًا ويتلهى أعضاؤه
بالخالفات في ما بينهم».
الــرئ ـيــس امل ــوس ــوي ل ــم ي ـكــن ع ـلــى عـلـ ٍـم
بالكتاب املــرســل« .الشباب في النادي
ّ
ه ــم م ــن أرسـ ـل ــوه ،ل ـعــلــه يـشـكــل جــرس
إنــذار إليقاظ األشـخــاص النائمني في
االتحاد» ،يقول لـ«األخبار».
ع ـ ـ ــدم ج ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة مـ ـضـ ـم ــون ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ب ــدا
واضحًا على َأكثر من صعيد .البداية
م ــن الـجـهــة املــخــاط ـبــة أي «ال ـف ـي ـفــا» إذ
ال ي ـم ـك ــن ت ــوج ـي ــه كـ ـت ــاب إل ـ ــى ال ـف ـي ـفــا
( ،)Messrs FIFAبــل إلــى دائ ــرة معنية
ف ـي ــه ،وت ـح ــدي ـدًا لـجـنــة االن ـض ـب ــاط في

االتحاد الدولي .كما أن الكتاب تضمن
العديد من األخطاء سواء على صعيد
املصطلحات املـغـلــوطــة ك ـ ـ ــ(Playing in
ً
 )resultsبدال من ( )Match fixationإلى
جانب توصيفات وأمور أخرى بعيدة
عن عالم كرة القدم.
خ ـطــأ آخـ ــر ح ـصــل ف ــي ع ـن ــوان ال ـبــريــد
اإللـكـتــرونــي ال ــذي أرس ــل إلـيــه الـنــادي،

تطالب بعض األندية
بعدم إسقاط أي فريق
إلى الدرجة الثانية

وب ـ ــدا ذلـ ــك م ــن خـ ــال رد ال ـف ـي ـفــا على
ال ــرس ــال ــة .ف ـف ــي الـُـب ــري ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي
املرسل من الفيفا ذكر أن الكتاب وصل
لكن ال يمكن اعتماده أو قبوله ،كونه
ً
مرسال إلى عنوان بريدي غير معتمد،
وب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ـت ــم ت ـج ــاه ـل ــه ،وي ـجــب
إرســال الكتاب إلى عنوان بريدي آخر
مذكور في الرد .وال تتوقف املالحظات
ال ـش ـك ـل ـيــة ع ـن ــد ه ـ ــذا الـ ـح ــد ،فــال ـك ـتــاب
املرسل ممهور بختم الـنــادي فقط مع
توقيع غير معروف من هو صاحبه.
هذا في الشكل ،أما في املضمون فال
يـمـكــن إرس ـ ــال ك ـت ــاب دون تضمينه
أدل ــة ووث ــائ ــق يـمـكــن لـلـجـهــة املعنية
الـ ـبـ ـن ــاء ع ـل ـي ـه ــا ،أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك أن
الكتاب املــرســل إلــى الفيفا ،والكتاب
اآلخ ــر ال ــذي تــم إرســالــه إل ــى االتـحــاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ب ـم ـض ـمــون
مـخـتـلــف ي ـح ـمــان ت ــاري ـخ ــن .كـتــاب
الفيفا مرسل في  3أيار  2019وكتاب

االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي م ــرس ــل فـ ــي 29
نيسان  .2019مــا يعني أن الكتابني
مــرســان بعد انتهاء ال ــدوري فــي 21
نـيـســان .وفــي هــذه الـحــالــة قــد ّ
تطبق
املـ ــادة  5-23مــن ن ـظــام االت ـح ــاد التي
تنص على أنه «يسقط حق الجمعية
فــي تقديم االع ـتــراضــات بعد انتهاء
املــوســم الــريــاضــي امل ـحــدد فــي امل ــادة
 20-22مــن ن ـظــام االت ـح ــاد األســاســي
وال ــداخـ ـل ــي ب ـش ــأن أحـ ـ ــداث وق ـضــايــا
ّ
تمت خالل املوسم الرياضي عينه».
ك ـتــاب ال ـب ـقــاع لــم يـكــن الــوح ـيــد الــذي
وصل إلى االتحاد ،فالراسينغ أيضًا
أرســل كتابًا كما أفــاد رئيس النادي
جورج فرح في اتصال مع «األخبار».
«طــالـبـنــا االت ـح ــاد بفتح تحقيق في
ما يحكى عن تالعب ومراهنات ،كما
طالبنا بــإلـغــاء الـهـبــوط ه ــذا املــوســم
وعـقــد جمعية عمومية استثنائية،
إلقـ ــرار ه ــذا األم ــر ســريـعــا ك ــي نـحــدد
طــري ـقــة الـتـحـضـيــر لـلـمــوســم املـقـبــل.
فالتحضير للدرجة األول ــى يختلف
عن التحضير للدرجة الثانية».
ويتشابه التوقيت في إرسال الكتاب
م ــع ت ــوق ـي ــت نـ ـ ــادي ال ـب ـق ــاع أي بـعــد
ان ـت ـهــاء ال ـ ـ ــدوري ،ل ـكــن م ــا ق ــد يحمي
ـن مـ ــن امل ـ ـ ـ ــادة  5-23هـ ــو أن
ال ـ ـنـ ــاديـ ـ ُ
الكتابني أرســا قبل تثبيت النتائج
من اللجنة التنفيذية.
املطالبة بإلغاء الهبوط تكررت أيضًا
فــي ك ـتــاب الـبـقــاع فــي فـقــرتــه األخ ـيــرة،
م ــا يـمـ ّـهــد ملـخــالـفــة ج ــدي ــدة ق ــد ترتكب
ف ـ ــي ح ـ ــال ات ـ ـخـ ــذ ال ـ ـق ـ ــرار بــال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية .أمــا بالنسبة إلــى التحقيق
في التالعب ،فاألندية تطالب االتحاد
بالتحقيق بتالعب في الدرجة األولى،
في حني أنه لم َ
يقو على اتخاذ قرارات
بــالـتــاعــب ف ــي ال ــدرج ــة ال ـثــال ـثــة ،وب ــدا
كأنه لــم يشاهد مــا حصل فــي الدرجة
الرابعة حتى اجتمعت اللجنة وقررت
في بندها الثاني التحقيق في بعض
املبارياتٌ .
بند ظن البعض أنه يتعلق
بــالــدرجــة األولـ ــى فــي حــن أن ــه يتعلق
بالدرجة الرابعة.
وبحسب مصادر متابعة ،فمن ال يقوى
على اتخاذ قرارات في الدرجة الثالثة،
أو حـتــى يــذكــر فــي تعميمه استبعاد
مـلـعــب املــدي ـنــة الــريــاض ـيــة بـعــد إقـفــال
منصته في مـبــاراة النجمة واألنصار
ّ
بقرار من إدارة املدينة ،ما شكل صفعة
الت ـح ــاد الـلـعـبــة ،ه ــل يستطيع اتـخــاذ
ً
قـ ــرارات قــد تشكل زلـ ــزاال فــي البطولة
األهم في الدرجة األولى؟ األيام املقبلة
ستوضح األمور.

الدويهي يرفع السقف :على اتحاد الكرة أن يستقيل
عبد القادر سعد
ع ـ ــادت ج ـل ـس ــات ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيـ ّ
ـذيــة
ل ــات ـح ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم إل ــى
االنـ ـعـ ـق ــاد ب ـع ــد طـ ــول غـ ـي ــاب ،وهـ ــدأت
األمـ ــور نسبيًا بـعــد خــافــات أدت الــى
تغييب االجتماعات ملا يزيد على شهر
ونصف .الهدوء االتحادي يبدو أنه لن
ً
يكون شامال .كــان الفتًا عــدد األعضاء
الـ ــذيـ ــن ح ـ ـضـ ــروا االجـ ـتـ ـم ــاع األخـ ـي ــر.
ال ـن ـصــاب ش ـبــه مـكـتـمــل ،وغـ ــاب عضو
واحـ ـ ــد ه ــو س ـم ـع ــان ال ــدويـ ـه ــي ،لـيــس
ل ـع ــذر ،ول ـك ــن اع ـت ــراض ــا .ح ــن ّ
وج ـهــت
الدعوة الى االعضاء لحضور الجلسة
األخيرة ،أرسل الدويهي رسالة هاتفية
اعترض فيها على طريقة إدارة األمور
وغـ ـي ــاب ال ـج ـل ـس ــات م ــن دون م ـعــرفــة
األسـبــاب ،ومــن ثــم الــدعــوة إلــى عقدها

أي ـضــا مــن دون مـعــرفــة ال ـظ ــروف التي
ساعدت على عــودة الجلسات .وأشــار
الــدويـهــي الــى أن األعـضــاء يتعرضون
النـتـقــادات ح ــادة مــن الـشــارع الـكــروي،
وهـ ـ ــم ال يـ ـع ــرف ــون مـ ـ ـ ــاذا ي ـح ـص ــل فــي
االتـ ـ ـح ـ ــاد ،وب ــال ـت ــال ــي «ال ي ـم ـكــن عـقــد
جلسة قبل ما نعرف شو صار».
موقف الدويهي يشير الــى أن العضو
ال ـش ـمــالــي ذاهـ ــب ب ــاألم ــور إل ــى م ــا هو
أبعد من مقاطعة الجلسات .الدويهي
س ـي ـع ـقــد اج ـت ـم ــاع ــا الـ ـي ــوم م ــع رئ ـيــس
نـ ـ ــادي الـ ـس ــام زغ ــرت ــا األب اس ـط ـفــان
فرنجية لطرح موضوع استقالته من
االتحاد ،بعد أن «طفح الكيل» ،بحسب
ما يقول لـ«األخبار» .يتحدث الدويهي
ً
طويال عن واقع االتحاد« ،بعد انتهاء
انتخابات االتـحــاد اآلسـيــوي فوجئنا
بــرســالــة هــاتـفـيــة م ــن الــرئ ـيــس هــاشــم

حـيــدر يعلن فيها تسليم صالحياته
الـ ــى ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ريـ ـم ــون سـمـعــان
طلبًا للراحة .بعد فترة قصيرة سمعنا
ب ــالـ ـخ ــاف الـ ـ ـ ــذي حـ ـص ــل ب ـ ــن ح ـي ــدر
واألم ـ ـ ــن الـ ـع ــام جـ ـه ــاد ال ـش ـح ــف عـلــى
أمـ ــور تـتـعـلــق بـعـمــل االتـ ـح ــاد ،لـنـعــود
إل ــى املـشـكـلــة ال ـتــي تـتـكــرر دائ ـم ــا .فــإذا
كــان هناك خــاف بني حيدر والشحف
على طريقة العمل ،فهناك خياران أمام
الرئيس :إما تغيير األمــن العام ،وفي
ّ
حال تعذر ذلك العتبارات غير رياضية،
فحينها يـجــب عـلـيــه االس ـت ـقــالــة .عند
حـصــول أي مشكلة تغيب الجلسات،
وأن ــا طالبت بعقد جلسة واسـتــأذنــت
نــائــب الــرئ ـيــس ري ـم ــون سـمـعــان ال ــذي
طلب مهلة ،قبل أن نعرف أن الرئيس
حـيــدر فــي صــدد عقد جلسة األسـبــوع
امل ــاض ــي ،لـكـنـهــا عـ ــادت وت ــأج ـلــت الــى

مــا بعد جلسة املصالحة الـتــي عقدت
بــرعــايــة حــزب ـيــة» ،ي ـقــول الــدوي ـهــي في
حــديـثــه م ــع األخـ ـب ــار .ويـضـيــف عضو
اللجنة التنفيذية مـعــددًا مــآخــذه على
ع ـمــل االتـ ـح ــاد« ،ف ــي ك ــل م ــرة يحصل
ّ
خ ــاف يـتــم إدخـ ــال الـحــزبـيــن لحلها.
ّ
أال نستطيع حــل مشكالتنا بأنفسنا؟
غــابــت االج ـت ـمــاعــات وعـ ــادت م ــن دون
أن نعرف كيف .أعضاء يتحدثون عن
ض ــرورة االسـتـقــالــة وف ــي الــوقــت عينه
ي ـقــات ـلــون ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى م ـقــاعــد في
ل ـجــان االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي .كـلـمــا أردت
أمرًا لتسيير العمل عليك االتصال .وإذا
اتصلت بطرف يزعل الطرف اآلخر».
ويـسـتـطــرد الــدوي ـهــي فــي اعـتــراضــاتــه
لـ ـيـ ـص ــل ال ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات االت ـ ـح ـ ــاد
اآلسيوي ،معترضًا على الطريقة التي
انـسـحــب فـيـهــا رئ ـيــس االت ـح ــاد هاشم

حـيــدر مــن املـنــافـســة عـلــى مــركــز نيابة
الــرئ ـيــس .فــاالن ـس ـحــاب ّحـصــل بكتاب
خطي أرسله الرئيس موقعًا منه ومن
األم ــن ال ـعــام جـهــاد الـشـحــف مــن دون
مـعــرفــة أع ـض ــاء االتـ ـح ــاد« .أت ـح ــدى أن
يكون هناك قرار من اللجنة التنفيذية
أو ح ـت ــى م ـ ـش ـ ــاورات ه ــات ـف ـي ــة .ات ـفــق
الرئيس واألمني العام وأرسال الكتاب،
وبعد انتهاء االنتخابات اختلفا .هل
ُ
ه ـك ــذا ت ـ ــدار األمـ ـ ـ ــور؟» ي ـس ــأل سـيـمــون
الدويهي.
وي ـخ ـت ــم ع ـض ــو االت ـ ـحـ ــاد ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ب ـ ــدع ـ ــوة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــى
االستقالة .وحني ُيسأل ملاذا ال تستقيل
ً
أوال من اللجنة التنفيذية ،يجيب« ،إذا
كــانــت اسـتـقــالـتــي كــاف ـيــة فــأنــا جــاهــز.
وعلى العموم ،اجتماعي اليوم مع األب
فرنجية سيحسم األمور».

حسن معتوق الى أين؟
سؤال أصبح مطروحًا
بقوة بعد انتهاء عقد
النجم اللبناني مع فريق
النجمة وبدء الحديث عن
القميص الذي سيلبسه
في الموسم المقبل .هل
سيبقى مرتديًا قميص
النجمة ،أم سيلبس قميص
العهد أم األنصار؟ أسئلة
سيكون الجواب عنها
في األسابيع المقبلة.
األولوية لنادي النجمة في
حال كان العرض مناسبًا.
أمس ،كان ٌ
لقاء بين رئيس
نادي النجمة أسعد صقال
والالعب اللبناني من دون
الوصول الى اتفاق ،مع
عدم إغالق الباب أمام
التجديد ،في ظل إشاعة
أجواء إيجابية بعد االجتماع
(عدنان الحاج علي)

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
3160 sudoku
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أفقيا

 -1شخص ذو سلطة قانونية يشهد ُ
ويصادق على صحة وثيقة وأخذ التصريحات
ّ
واإلفــادات أو موثق العقود في الدوائر الرسمية –  -2شهر هجري – بلدة جنوبية
ش ـهــدت م ـج ــازر دم ــوي ــة عـلــى ي ــد ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي –  -3دول ــة أفــريـقـيــة – نــرشــد
ّ
القياسية – -5
ونهدي –  -4وعاء الخمر – أحد الوالدين – موسوعة عاملية لألرقام
بعوض وبرغش –  -6أعمال تقوم بها الشركة من أجل تطوير حساباتها وخططها
املستقبلية – عـبـ ّـوديــة –  -7ورك – فـنــانــة لـبـنــانـيــة –  -8دول ــة عــربـيــة – خاصتك
باألجنبية –  -9دق وكسر – عاصمة أوروبية – إلهي وخالقي –  -10مؤسس الحزب
السوري القومي اإلجتماعي من مؤلفاته " نشوء األمم "

عموديًا

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.

 -1من أسماء وحيد القرن – مالذ ومعقل وحصن خاصة زمن الحروب –  -2سلسلة
جبال تركية شرقي خليج اإلسكندرونة – يقوم بهجوم واسع –  -3تقبض وتجذب
إليها – رجل من أرض أدوم امتحنه ّ
الرب فصبر ذكر في التوراة والقرآن ّ–  -4عاصمة
املوتى له رأس ابن آوى – أدق الجرس –
ـارس
سورينام –  -5من آلهة الفراعنة وحـ
ّ
 -6مشى على الطريق – يبس اللحم –  -7شــق عصا طاعة الــوالــد – مــن األشجار
املثمرة –  -8مرفأ اسباني جنوبي بلنسية – عاصمة اليابان في العصور القديمة
–  -9عاصمة أوروبية – من الحبوب – مناص –  -10بلدة لبنانية في قضاء الشوف

أفقيا

1

 -1بيروت ‒ ڤيشي ‒  -2لنب ‒ كريت ‒  -3ان ‒ مستيتا ‒  -4ليبيا ‒ ناسا ‒  -5السراب ‒
 -6نورا ‒ عتم ‒ ُ -7ونسان ‒ رع ‒  -8بونو ‒ مازدا ‒  -9انا ‒ طيشك ‒  -10حاتم الطائي

عموديًا
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مشاهير 3160

حلول الشبكة السابقة

 -1بالل بن رباح ‒  -2يبني ‒ آنو ‒  -3رن ‒ بارونات ‒  -4ميالنو ‒  -5تكساس ‒ طا ‒ -6
رت ‒ رساميل ‒  -7ڤيينا ‒ ناشط ‒  -8يتتابع ‒ زكا ‒  -9اس ‒ ّ
ترد ‒  -10يم ‒ املعادي

حل الشبكة 3159

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ـدأت الــرقــص بــاكـرًا ثم
راقـصــة وممثلة وفنانة مصرية ( .)1997-1915بـ ُ
تعرفت على بديعة مصابني وانضمت الى فرقتها .تعتبر آخر العظماء
في تاريخ الرقص الشرقي
 = 8+7+6+5بهار هندي ■  = 11+1+9+10حصة في اإلنتخابات ■ 4+3+2
= ثعبان وأفعى

حل الشبكة الماضية :بنيلوبي كروز

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1718وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة40 - 37 - 21 - 17 - 14 - 4 :
الرقم اإلضافي27 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة (خ ـم ـســة أرق ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 279,525,086ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة10 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة279,525,086 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 51,328,170ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 224 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,333,099 :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:
 51,328,170ل.ل..
 عدد الشبكات الرابحة 970 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,916 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 118,328,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,791 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,506,552,282 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1718
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح75735 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 33,615,939 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 0 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5735 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.735 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.35 :
 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 831
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة959 :
• يومية أربعة5374 :
• يومية خمسة37507 :

