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Người chơi trúng xsmn chủ nhật hàng tuần sau lần chơi ngẫu nhiên
Mới đây một người đàn ông may mắn có tên là Jager đã trở thành chủ nhân của giải thưởng giá trị lên
tới 650.000 đô la. Giải thưởng xsmn chủ nhật hàng tuần này chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc đời người
đàn ông này trong tương lai.
Thông tin người chơi may mắn trúng XSMN chủ nhật
Người chơi may mắn trúng thưởng kết quả xsmn thứ nhật trong những ngày vừa qua đó chính là anh
Jager, mọi người được biết đến anh với cái tên là người chơi may mắn, hiện anh đang làm công việc
cảnh sát, lộc trời may mắn đã ghé thăm vợ chồng anh bằng giải thưởng trúng số 650.000 đô la
Được biết, trong thời gian gần đây. Vợ chồng anh Jager đã rơi vào thời điểm vô cùng khó khăn, không có
nhà để ở. Chính điều này đã thay đổi cuộc sống của gia đình anh Jager từ êm đềm trở nên sóng gió.
Tìm hiểu thêm một số thông tin xổ số miền nam thứ chủ nhật như dự đoán, kết quả, thống kê,...chính
xác nhất tại http://farm1.staticflickr.com/960/41395679785_b53fdb1849_o.gifkqxsmn chu nhat hoàn toàn
miễn phí.
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Chơi xổ số ngẫu nhiên người đàn ông may mắn trúng thưởng 650.000 đô la
Thông tin về giải thưởng XSMN chủ nhật giá trị
Nhưng lộc trời đã nhanh chóng ghé thăm gia đình anh Jager bằng một phần thưởng trúng số xsmn chu
nhat trị giá 650.000 đô la cho mình. Điều này thật sự quá tuyệt vời đối với gia đình anh, anh luôn cảm
ơn Chúa về sự thật may mắn này.
Khi cầm được số tiền chiến thắng xổ số miền nam chủ nhật trong tay thì anh có chia sẻ như sau “Tôi
cảm ơn Cháu vì sự hạnh phúc này, đồng thời tôi quá bất ngờ về sự thật này bởi tôi không bao giờ dám
nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành người chơi may mắn trúng thưởng”.
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Trúng số lớn sau khi chơi ngẫu nhiên
Theo thông tin được biết từ công ty xổ số miền nam thứ chủ nhật có cho biết, chiếc xổ số may mắn đó đã
được vợ chồng Jager đến văn phòng xsmnchu nhat minh ngọc để nhận giải thưởng cho mình.
Anh Jager đã nhận hình thức thanh toán một lần duy nhất với số tiền 375.000 đô la sau khấu trừ thuế.
Được biết thêm anh Jager đã mua cho mình tờ vé số trúng thưởng may mắn đó tại Kwik Mart, tọa lạc tại
7218 Canoga Avenue trong Công viên Canoga (Hạt Los Angeles).
Khi đó công ty xổ số có hỏi anh Jager rằng anh đã có dự định gì về việc sử dụng số tiền trúng xsmn chủ
nhật hàng tuần thì anh Jager cũng sẵn sàng chia sẻ rằng, anh sẽ sử dụng nó để mua cho mình một căn
nhà lớn hơn hiện tại để gia đình có được cuộc sống ổn định nhất.
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Đồng thời sẽ trích 1 phần số tiền trúng thưởng xổ số miền nam chủ nhật để làm từ thiện, anh nói đã gặp
rất nhiều trường hợp khó khăn không nơi cư trú, điều đó là ăn quặn lòng. Và chính điều đó lên anh đã
chia sẻ một phần chiến thắng của mình cho họ bằng cách tặng cơm từ thiện, mua quần áo ấm.
Ngoài ra, anh nói sẽ tiếp tục tham gia dự thưởng xsmn thứ nhật cho mình trong những lần kế tiếp để có
thể tìm kiếm cơ hội thứ 2 giành chiến thắng.
Đừng quên truy cập http://farm1.staticflickr.com/959/41395682735_e175479efd_o.gif xo so mien nam
chu nhatmỗi ngày để có được các kinh nghiệm soi cầu xsmnchu nhat minh ngọc hôm nay chuẩn nhất do
các chuyên gia xổ số chia sẻ.
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