
محمد حسن العوضي	 
زينب حسني علي	 
عادل ابراهيم المحمود	 
حسني محمد الكندري	 
زهرة عبدهللا محمد	 
مبارك محمد راشد	 
منال راشد ابراهيم	 
عبد الرحمن احمد كركي	 
جميل مريزا عبد الوهاب	 
مريم عبدهللا الجالهمة	 

 	Christine Elizabeth Coutts
مريم محمد الرويعي	 
فاطمة علي محمد	 
نادية عبد العزيز الكعيب	 
حنان سالم الخالقي	 
فاطمة سلمان النكال	 
فاطمة زيد الخذالن	 
رباب حسني احمد	 
حياة عبد هللا أحمد	 
سوسن عيسى الذوادي	 

سلمان حمد بونجم	 
خالد عبد الرحمن علي	 
ريم حمد عدنان	 
 	Syeda Noor Faizan Naqvi
محمد سلمان عيسى	 
جرب راشد جرب	 
حوراء علي عبد الحسني	 
نورة نواف الخاجة	 
فاطمة ياسر الدوح	 
الجوري عبدهللا الجفن	 

 	Afsal Kattakath Abdulkader
مها محمد احمد	 
عز الدين خليل المؤيد	 
عبد الجليل محسن احمد	 
علي خالد العلوي	 
مها حسني المسقطي	 
منصور جاسم مرهون	 
اسالم تيسري محمود	 
احمد عارف الجودر	 
إيمان ابراهيم محمد	 

بدرية علي عيسى	 
فيصل حميد العزني	 
بدرية مريزا المحاري	 
هند علي العيسى	 
سلوى محمد علي	 
عبد الرحمن تاج محمد	 
صالح ابراهيم ناصر	 
نبيل محمد صديق	 
محمد علي المنتصر	 
احمد مهدي حسن	 

فاطمة يوسف الحسن	 
هاني عبد الرسول الصفار	 
فيصل محمد البدو	 
سند أحمد البنعلي	 
كامليا ابراهيم نور الدين	 
سلمان حسن سيار	 
بدرية محمد األنصاري	 

عدنان ابراهيم العمادي	 
حليمة عبد هللا محمد	 
شعبان محمد عامر	 
علي راشد القدير	 
امني رضي عبد هللا	 
هاجر عبد الرحمن الخان	 
عبد الرحمن حسن الحوسين	 

محمد يوسف احمد	 
أمينة عبد الحسني حسن	 
نوف جاسم الكبيسي	 
عيسى جاسم المسلماني	 
رنا علي المعيلي	 
ناصر حسني الموسوي	 

نســــــــــائـنــــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عـيــالـنـــــــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

بطاقـــاتـــنـــــــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــدخــــــريــــنــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

جــــــزيـــــل
10 جوائز بقيمة 500 دوالر
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20 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

جوائز خاصة لفئات لبشارة

 مــبـــــــــــــــــــروك
لفـــــائـــــــــــــــزي لبشـــــــــــارة

ينايــــــــر 2021

نورة سامي أمني فائزًا بـ 100٫000 دوالر أمريكي

افتح واستثمر في

                               
 رقميًا عرب تطــبيق

جزيـــل من بيتــك 


