ARABIC

الرجاء أخذ
واحدة

كيف تدقق لمعرفة إذا ربحت

>	اطلب من تاجر التجزئة فحص بطاقتك أو يمكنك مسح
بطاقتك عضويتك في نادي الالعبين على الجهاز
> زر الموقع nswlotteries.com.au
>	إتصل بخط النتائج لدينا على الرقم  1900 956 886أو
أرسِ ل رسالة نصية  SMSبرقم شيفرة لعبة saturday
 lottoعلى الرقم 1975 6886
	كلفة اإلتصال الهاتفي  55سنتًا في الدقيقة .الكلفة أعلى من الهواتف
المحمولة والعمومية .كلفة رسالة  SMSهي  75سنتًا للرسالة.
الخدمات تقدمها  Be.Interactive. Helplineعبر الرقم
.1300 131 276

كيف تُطالب بجائزتك

بالنسبة للجوائز دون  1000دوالر يمكنك المطالبة بها من أي
محل لبيع .NSW Lotteries
أما الجوائز من  1000دوالر وأكثر فيمكن المطالبة بها في:
NSW Lotteries
1 Figtree Drive
Sydney Olympic Park, NSW 2127

أو عبر تقديم طلب للحصول على الجوائز المتوافر من أي
محل لبيع  NSW Lotteriesأو على الشبكة عبر الموقع
اإللكتروني التاليnswlotteries.com.au :
للمزيد من المعلومات ،راجع الموقع nswlotteries.com.au

بطاقة عضوية نادي الالعبين ــ
طريقة اللعب األكثر أمانًا

تقدَّم بطلب أو استفسر المزيد عنها في أقرب محل لبيع
 NSW Lotteriesأو قم بزيارة الموقع
nswlotteries.com.au

تذكَّر إن السحب
يُغلق عند الساعة 7:30
من مساء السبت
(حسب التوقيت المُعتمد في
شرقي أوستراليا) .

ن
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ش
ع
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ر
رائ ًعا وممتازً ا
بالربح هذا
ا
ل
س
س
ب
ت
.
يقدم لوتو السبت  Saturday Lottoما
مجموعه في جائزة الفئة األولى مبلغ  4ماليين
دوالر كل سبت زائد سحوبات Superdraws
بجوائز قدرها  20مليون دوالر وما فوق!
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nswlotteries.com.au
Think! About your choices. Call Gambling Help 1800 858 858 gamblinghelp.nsw.gov.au
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اختر ستة ( )6أرقام من  1إلى  45وتأكد من إيداع مشاركتك في موعد
مساء كل يوم سبت (حسب التوقيت المُعتمد في
أقصاه الساعة 7،30
ً
شرقي أوستراليا) .و لربح فئة الجائزة األولى ،يجب عليك مُطابقة أرقامك
الـستة ( )6مع األرقام الستة ( )6الرابحة لهذا السحب.

خيارات اللعب
المزيد في دليل مشاركات
أنظمة System

®

QUICKPICK
الطريقة السهلة لتلعب
حيث يتم اختيار واستيالد
أرقامك بشكل عشوائي.

الفئات المتعدِّدة كما أنها
طريقة مثالية للعب مع
مجموعة .للمزيد من
المعلومات ،راجع دليل
أنظمة .System

قسيمة
موسومة

MARKED COUPON
تُتيح لك إختيار أرقامك
الست ( )6المفضَّلة.

مشاركة
اإلنتقاء PICK

TOPUP
اختر هذه السمة على
قسيمة موسومة (مؤشر
عليها) إلضافة ألعاب
عادية إضافية والتي سيتم
استيالدها عشوائيًا.

مشاركة

نظام SYSTEM
ENTRY
تعطيك المزيد من األرقام
والفرص للفوز بجوائز

ما الذي تحتاج إليه لتربح

SATURDAY LOTTO

4

5

6

ائزة الفئة

 3أرقـام رابحــة
+
رقم واحد ( )1إضافي
أو اثنين ()2

 1رقم رابح أو
رقمين ( )2رابحــين
+
رقمين ( )2إضافيين

*

*

25 :1

األرجحية

12 :1

لإلطالع على القائمة الكاملة لترجيحات جوائز  Saturday Lottoراجع الموقع nswlotteries.com.au
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SUPER QuickPick

18

MEGA QuickPick

24

$17.05

JUMBO QuickPick

36

$25.60

MAXI QuickPick

50

$35.50

اسم المشاركة

تساوي
ألعاب عادية

الكلفة
بالدوالر

 4لعبات عادية
 5لعبات عادية
 6لعبات عادية
 7لعبات عادية
 8لعبات عادية
 9لعبات عادية
 10لعبات عادية
 11لعبة عادية
 12لعبة عادية
 13لعبة عادية
 14لعبة عادية
 15لعبة عادية
 16لعبة عادية
 17لعبة عادية
 18لعبة عادية

4

$2.85

5

$3.55

6

$4.30

7

$4.95

8

$5.70

9

$6.40

10

$7.10

11

$7.80

12

$8.55

13

$9.25

14

$9.95

15

$10.65

16

$11.35

17

$12.10

18

$12.80

اسم المشاركة

تساوي
ألعاب عادية

الكلفة
بالدوالر

نظام System 7#

7

$4.95

نظام System 8

28

$19.90

نظام System 9

84

$59.70

نظام System 10

210

$149.20

نظام System 11

462

$328.25

نظام System 12

924

$656.45

نظام System 13

1,716

$1,219.15

نظام System 14

3,003

$2,133.50

نظام System 15

5,005

$3,555.80

نظام System 16

8,008

$5,689.30

نظام System 17

12,376

$8,792.55

نظام System 18

18,564

$13,188.80

نظام System 19

27,132

$19,275.95

نظام System 20

38,760

$27,537.05

مشاركات  :#System 7 QuickPickالحد األدنى هو عمودان من األلعاب

الكلفة
بالدوالر

اسم المشاركة

تساوي
ألعاب عادية

إنتقاء Pick 5
إنتقاء Pick 4

40

$28.40

820

$582.55

نظام System

ائزة الفئة
األرجحية

* ترجيحات الربح (استنادًا إلى  12لعبة)

$8.55
$12.80

إنتقاء Pick

األرجحية* 62 :1

األرجحية* 3057 :1

األرجحية* 56563 :1

ج

ج

 4أرقـام
رابحــة

 5أرقـام
رابحــة

ج

ائزة الفئة

2

 5أرقـام رابحــة
+
رقم واحد ( )1إضافي
أو اثنين ()2

*

ائزة الفئة

3

ج

ج

ائزة الفئة

األرجحية 678755 :1

REGULAR QuickPick

12

الحد األدنى للعب 4 :لعبات عادية

ج

ائزة الفئة
1
 6أرقـام
رابحــة

MINI QuickPick

10

$7.10

قسيمة موسومة

ENTRY
تضمن لك رقم ( )1أو
رقمين ( )2من األرقام
الرابحة من أجل المزيد من
فرص الفوز ويمكن لعبها
إما كقسيمة موسومة أو
 . QuickPickاطلع على

اإلضافة

 6لعبات QuickPick

6

$4.30

QuickPick

كلفة األلعاب

اللعب سهل!

اسم المشاركة

تساوي
ألعاب عادية

الكلفة
بالدوالر
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ARABIC

الرجاء أخذ
واحدة

كيف تدقق لمعرفة إذا ربحت

>	اطلب من تاجر التجزئة فحص بطاقتك أو يمكنك مسح
بطاقتك عضويتك في نادي الالعبين على الجهاز
> زر الموقع nswlotteries.com.au
>	إتصل بخط النتائج لدينا على الرقم  1900 956 886أو
أرسِ ل رسالة نصية  SMSبرقم شيفرة لعبة saturday
 lottoعلى الرقم 1975 6886
	كلفة اإلتصال الهاتفي  55سنتًا في الدقيقة .الكلفة أعلى من الهواتف
المحمولة والعمومية .كلفة رسالة  SMSهي  75سنتًا للرسالة.
الخدمات تقدمها  Be.Interactive. Helplineعبر الرقم
.1300 131 276

كيف تُطالب بجائزتك

بالنسبة للجوائز دون  1000دوالر يمكنك المطالبة بها من أي
محل لبيع .NSW Lotteries
أما الجوائز من  1000دوالر وأكثر فيمكن المطالبة بها في:
NSW Lotteries
1 Figtree Drive
Sydney Olympic Park, NSW 2127

أو عبر تقديم طلب للحصول على الجوائز المتوافر من أي
محل لبيع  NSW Lotteriesأو على الشبكة عبر الموقع
اإللكتروني التاليnswlotteries.com.au :
للمزيد من المعلومات ،راجع الموقع nswlotteries.com.au

بطاقة عضوية نادي الالعبين ــ
طريقة اللعب األكثر أمانًا

تقدَّم بطلب أو استفسر المزيد عنها في أقرب محل لبيع
 NSW Lotteriesأو قم بزيارة الموقع
nswlotteries.com.au

تذكَّر إن السحب
يُغلق عند الساعة 7:30
من مساء السبت
(حسب التوقيت المُعتمد في
شرقي أوستراليا) .

ن
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أألن يك
ش
ش
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و
ر
رائ ًعا وممتازً ا
بالربح هذا
ا
ل
س
س
ب
ت
.
يقدم لوتو السبت  Saturday Lottoما
مجموعه في جائزة الفئة األولى مبلغ  4ماليين
دوالر كل سبت زائد سحوبات Superdraws
بجوائز قدرها  20مليون دوالر وما فوق!

JULY 2014

5/06/14 9:23 AM
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