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 متكررة  أسئلة
 
 

 "؟وين   الكورةفيما تتمثل مسابقة "
كة ظمة من قبل شر

ّ
، من ي تونسي

اكة مع  Eklectic هي مسابقة ترفيهية ذات محتوى رياض   ، تونس اتصاالتبالشر
   لجميع حرفاء الهاتف الجوال التصاالت تونس قصد تمكينهم من المشاركة والفوز بجوائز هامة:  متاحة 

 دينار يوميا    1000ألف دينار بمعدل  90  ✓
ي نهاية المسابقة 000 40  ✓

 
 .دينار ف

 
ة المسابقة هام:   يجب عىل المتسابق استعمال رقم هاتف شخصي واحد طيلة فتر
 

ي مسابقة  
 
 "؟ وين  "الكورة كيف يتم التسجيل ف

ي هذا المستوى، والحصول عىل فرصة الفوز 
ي نهاية المسابقة000 40و  دينار يوميا 1000بمبلغ  للتسجيل ف 

،  دينار ف 
ة إىل *  404*1#اضغط عىل الرمز    ،   /https://koorawin.tn موقع المسابقة عبر الرابط أو أدخل مباشر
تلقيته عبر اإلرسالية    ذي( الرمز التحقق " قم بتسجيل بياناتك )رقم هاتفك الجوال و  ابدا اللعبة  " اضغط عىل الزر 

ة من خالل الضغط عىل    .  "التسجيل "القصبر
ي ومحاولة اليوم األول مهداة. 

ي اللعبة مجان 
 التسجيل ف 

 
ي مسابقة 

 
 "؟ وين  "الكورةكيفية اللعب ف

ي كرة القدم بصدد اللعب، كل ما عليك فعله هو محاولة   بعد التسجيل، سوف تتلقى يوميا  صورة لمجموعة من العبر
وحركة أجسادهم. لتسجيل محاولتك    الالعبير  تحليل نظرات  خاللللكرة عىل الصورة من  األصىلي تحديد الموقع 

ته   .يتوجب عليك تأكيد إحداثيات موقع الكرة الذي اخبى
 .للكرة األصىلي للمكان   األقربيا إىل صاحب المحاولة  آلدينار  1000يتم إسناد الجائزة اليومية  

ي   النهائيةيتم إسناد الجائزة 
ي نهاية 000 40والمتمثلة ف 

بواسطة عملية القرعة اعتمادا عىل عدد النقاط  ،المسابقةدينار ف 
ة اللعبةالمحرزة طيلة    . فبى

ي اليوم. 
ك بمحاولة واحدة ف   يتمتع كل مشبى

اف عدل التنفيذ األستاذة نادية العياري.  الفائزينتتم عملية السحب لتحديد   تحت إشر
 

 كيف يتم إسناد النقاط ؟
ي رصيده. مجموع النقاط المحرزة طيلة المسابقة  ✓

يتحصل كل مشارك أكمل محاولته اليومية بنجاح عىل نقطة ف 
ي 
ي عىل تمكنك من الدخول ف 

 . دينار  000 40 السحب النهان 
 ؟ ما هو عدد وطبيعة الجوائز المتاحة للرب  ح

:   91يبلغ عدد الجوائز   ، موزعة كالتاىلي
 

 يوميا  دينار   1000 سيتحصل كل منهم عىل مبلغ  فائز90  ✓
ي دينار    000 40  سيتحصل عىلفائز واحد  ✓

 2023  جويلية 40 نهاية اللعبة وذلك يوم ف 
 

ي مسابقة  
 
اك ف  ؟وين"   "الكورةما هو سعر االشتر

، كذلك تكون المحاولة اليومية األوىل إثر أول   ي
ي المسابقة مجان 

اك، بعد ذلك يتم احتساب مبلغالتسجيل ف  مليم    450  اشبى
 . اك اليومي

 كسعر لالشبى
 

؟  ي تأجيلها لليوم الموالي
ي اليومية، هل يمكنت 

ي حالة عدم القيام بمحاولتر
 
 ف

 الليل. المحاولة اليومية صالح ليوم واحد وإىل غاية منتصف 
 
 

ي حالة الفوز بالجائزة؟
 
 كيف سيتم إعالمي ف

ي المسابقة. 
 إذا كنت الفائز المحظوظ، سيتم إعالمك عبر مكالمة هاتفية عىل خط هاتفك الجوال الذي شاركت به ف 

https://koorawin.tn/
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ي االطالع عىل قائمة الفائزين؟

 كيف يمكنت 
 / https://koorawin.tnالمخصص للمسابقة موقعاليمكنك االطالع عىل قائمة الفائزين من خالل 

 أو عبر صفحة الفيسبوك الخاصة باتصاالت تونس 
 

ي صورة نسيان كلمة العبور؟
 
ٌ أن أفعل ف  ماذا عىلي

ة. كلمة العبور؟ نسيت الستعادة كلمة العبور، اضغط عىل الزر " ي اإلبان بواسطة إرسالية قصبر
 " وسيتم إرسالها ف 

 
ي االطالع عىل رصيدي من النقاط؟

 كيف يمكنت 
ي المسابقة لالطالع عىل عدد النقاط المحرزة

ي السابقة، اضغط عىل الزاوية "منذ بداية المشاركة ف 
  الموجودة" محاوالتر

 أعىل الصفحة الرئيسية. 
 

ي مسابقة
 
اك ف  "؟وين   "الكورةكيف يتم إلغاء االشتر

اكك مجانا من هذا المستوى، اضغط عىل الرمز إل  #1*4*404*لغاء اشبى
 

 "؟وين   "الكورةماهي المدة الزمنية لمسابقة 
 . 2023جويلية   04إىل غاية  2023أفريل  06د من يوما وتمت 90مدة المسابقة 

https://koorawin.tn/

