ARABIC

الرجاء أخذ
واحدة

كيف تدقق لمعرفة إذا ربحت
>	شاهد القناة التلفزيونية ( )9التاسعة عند حوالي  8،45مسا ًء كل
يوم ثالثاء
>	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  oz 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 .1800 653 344

كيف تُطالب بجائزتك

بالنسبة للجوائز دون  1000دوالر يمكنك المطالبة بها من أي
محل لبيع  .NSW Lotteriesأما الجوائز دون  200دوالر فيمكن
المطالبة بها أيضً ا من مواقع NSW Lotteries Express
(محالت .)7-Eleven
أما الجوائز من  1000دوالر وأكثر فيمكن المطالبة بها في:
NSW Lotteries, 2 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 التالي:

nswlotteries.com.au

للمزيد من المعلومات ،راجع الموقع nswlotteries.com.au

بطاقة عضوية نادي الالعبين ــ
طريقة اللعب األكثر أمانًا

ما هي املفاج أأة

تق َّدم بطلب أو استفسر المزيد عنها في أقرب محل لبيع NSW
 Lotteriesأو قم بزيارة الموقع nswlotteries.com.au
تذكَّر إن السحب يُغلق
عند الساعة  7:30من
مساء الثالثاء

(حسب التوقيت المُ عتمد في
شرقي أوستراليا)

 info@nswlotteries.com.auأو إتصل بالرقم 1300 363 444

المعلومات المُ درجة في هذا الدليل معمول بها في وقت الطباعة في آذار/مارس  2012وتخضع هذه المعلومات ألنظمة
وقوانين اليانصيب المُ صرح بها “ ”Rules of Authorised Lotteriesوالمتوافرة على الشبكة في الموقع اإللكتروني
®
أي من أماكن بيع  .NSW Lotteriesإن New South Wales Lotteries
 www.nswlotteries.com.auأو في ّ
) Corporation Pty Limited (ACN 142 890 195/ABN 27 410 374 474و/أو الجهات ذات العالقة المُ سجَّ لة والتابعة
لها هي المالك للماركـة التجارية المســجلة “ ”NSW Lotteriesولشعار  Players Clubو “ .”QuickPickوشريك في
ملكية الماركة التجارية المُ سجَّ لة “.”Oz Lotto
APRIL 2012

التي سستجلبها لك
أأرقامك هذا الثالثاء؟
تضمن ® Oz Lottoجائزة كُبرى فئة أولى
ال تقل قيمتها عن  2مليون دوالر وقد تتراكم قيمة
الجائزة الكُبرى وترتفع إلى  50مليون دوالر أو أكثر!
nswlotteries.com.au
Think! About your choices. Call Gambling Help 1800 858 858 gamblinghelp.nsw.gov.au
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خيارات اللعب
®QuickPick

الطريقة السهلة لتلعب
حيث يتم اختيار واستيالد
أرقامك بشكل عشوائي.

مشاركة اإلنتقاء

Coupon
تُتيح لك إختيار أرقامك السبع
( )7المفضَّ لة.

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

جائزة الفئة 1

ما الذي
تحتاج إليه لتربح

 7أرقـام
رابحــة
3781635 :1

oZ Lotto

األرجحية

 6لعبات QuickPick

6

$7.20

MINI QuickPick

10

$12.00

REGULAR QuickPick

12

$14.45

SUPER QuickPick

18

$21.65

MEGA QuickPick

24

$28.85

JUMBO QuickPick

36

$43.30

MAXI QuickPick

50

$60.10

اسم المشاركة

تساوي
ألعاب عادية

الكلفة بالدوالر

لعبة ( )1عادية
لعبتين ( )2عاديتين
 3لعبات عادية
 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

1

$1.20

2

$2.40

3

$3.60

4

$4.80

5

$6.00

6

$7.20

7

$8.40

8

$9.60

9

$10.80

10

$12.00

11

$13.25

12

$14.45

13

$15.65

14

$16.85

15

$18.05

16

$19.25

17

$20.45

18

$21.65

قسيمة موسومة

PICK ENTRY
تضمن لك رقم ( )1أو رقمين
( )2من األرقام الرابحة من
أجل المزيد من فرص الفوز
ويمكن لعبها إما كقسيمة
موسومة أو .QuickPick
اطلع على المزيد في دليل
مشاركات أنظمة .System

قسيمة
موسومة Marked

اإلضافة TOPUP

 4لعبات QuickPick

4

$4.80

QuickPick

اختر  7أرقام من  1إلى  45وتأكد من إيداع مشاركتك في موعد أقصاه السابعة
والنصف مسا ًء (حسب التوقيت المُ عتمد في شرقي أوستراليا) كل يوم ثالثاء.
ويجب عليك مُ طابقة أرقامك الـ 7مع السبعة أرقام الرابحة لهذا السحب كي تربح
جائزة الفئة األولى.

كلفة األلعاب

اللعب سهل!

اسم المشاركة

تساوي
ألعاب عادية

الكلفة بالدوالر

*

جائزة الفئة 2

 6أرقــام رابحــة
األرجحية 15006 :1
*

األرجحية 270117 :1

األرجحية 2467 :1

*

*

 5أرقــام رابحــة

 4أرقــام رابحــة

*

األرجحية 13 :1
*

جائزة الفئة 7

 3أرقـام رابحـة
 +رقمًا إضافيًا ()1
واحدًا أو رقمين ()2
األرجحية 7 :1
*

* ترجيحات الربح (استنادًا إلى  12لعبة)

لإلطالع على القائمة الكاملة لترجيحات جوائز  Oz Lottoراجع الموقع nswlotteries.com.au
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نظام System 9

36

نظام System 10

120

$144.30

نظام System 11

330

$396.75

نظام System 12

792

$952.20

نظام System 13

1,716

$2,063.15

نظام System 14

3,432

$4,126.30

نظام System 15

6,435

$7,736.80

نظام System 16

11,440

$13,754.30

نظام System 17

19,448

$23,382.35

نظام System 18

31,824

$38,262.00

نظام System 19

50,388

$60,581.50

نظام System 20

77,520

$93,202.30

مشاركات  :System 8 QuickPick#الحد األدنى هو عمودان من األلعاب

الكلفة بالدوالر

اسم المشاركة

تساوي
ألعاب عادية

إنتقاء Pick 6

39

$46.90

إنتقاء Pick 5

780

$937.80

 Pickإنتقاء

جائزة الفئة 5

جائزة الفئة 6

األرجحية 286 :1

 5أرقام رابحة
 +رقمًا إضافيًا ()1
واحدًا أو رقمين ()2

نظام System 8#

8

$9.60
$43.30

 Systemنظام

 6أرقام رابحة
 +رقمًا إضافيًا ()1
واحدًا أو رقمين ()2

جائزة الفئة 3

جائزة الفئة 4

اسم المشاركة

تساوي
ألعاب عادية

الكلفة بالدوالر
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