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مبـــروك لفائـــزي لبشـــارة18
نوفمبـــــر 2018

ريان عادل مكاليفائزًا بـ 50٫000 دوالر أمريكي

فائزان بـ 5٫000 دوالر أمريكيفائزان بـ 10٫000 دوالر أمريكي

أحمد علي السليطي	•
محمد عبداهلل الريس	•

خليل محمد جناحي	•
مها مبارك راشد	•

40 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

محمد عبدالوهاب بوكمال	•
سما علي الخاجة	•
محمد شريف وأوالده	•
عبدالعزيز جاسم القاسمي	•
جاسم محمد الكعبي	•
محمد إبراهيم شريف	•
ود عيسى الغاوي	•
حسن حبيب محمد	•
وهيبة يوسف المناعي	•
بدرية محمد الذوادي	•

راشد عبدالرحمن إسماعيل	•
عصمت عبدالرحيم كمال	•
فاطمة محمد منصور	•
علي جاسم شويطر	•
عيسى محمد هجرس	•
شيخة صباح بشر	•
عبداهلل محمود البحري	•
عدنان محمد صالح	•
محمد أحمد بوجيري	•
إبراهيم فهد مبارك	•

ريهام أحمد عبداهلل	•
علي يوسف السندي	•
ريما يحيى الباكر	•
فاطمة يوسف الحسن	•
سامية فوزي البنهاوي	•
علي جاسم الموسى	•
عبداهلل حسين الساده	•
نوف خالد الساعاتي	•
فيصل يوسف جناحي	•
وضاح محمد سعيد	•

جعفر يوسف محمود	•
أحمد عمر زكي	•
كوثر موهان شوايلي	•
عصام قاسم بهزاد	•
محمد جابر المطوع	•
بروين حسين علي	•
كميليا إبراهيم يوسف	•
عبدالرزاق محمود المحمود	•
حسيبو محمد كمال	•
عدنان محمود التميمي	•

راوية فؤاد المحميد	•
دانة صادق الشهابي	•
أسما أحمد علي	•
خلود عبداهلل بوحسين	•
منال راشد المهري	•
فاطمة صالح سالم	•
سميرة صالح نورالدين	•
ابتسام إبراهيم السوودي	•
فوزية أحمد أبوراشد	•
منى محمد المال	•

سوسن عيسى الذوادي	•
مريم محمود القناص	•
عبداهلل محمد فوالذ	•
رباب عبدالنبي العريض	•
محمد يوسف الدوسري	•
شريفة محمد البوعالي	•
فوزية علي الشمراني	•
أحمد عبدالكريم حسن	•
محمد جعفر الماجد	•
الما بدر الحواج	•

شيخة عبدالرحمن العيد	•
أسيل محمد العطاوي	•
الريم عدنان الجودر	•
منة اهلل حمد محمد	•
يوسف عدنان عباس	•
هود محمد المحمود	•
عميد حسن حسين	•
عبدالرحمن عبدالخالق الخاجة	•
جمانة يحيى جناحي	•
علي وحيد عبدالكريم	•

صالح إبراهيم الفضالة	•
عبدالحميد محمد حسين	•
محمد عبداهلل بدر	•
جاسم عبداهلل الجودر	•
خليفة محمد النعيمي	•
حمد عقيل عيسى	•
سيد جعفر أحمد	•
عبدالمجيد عبدو مقبل	•
بدر محمد البالووي	•
أميمة عثمان المحمود	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر
مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر
عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر
نســـــائنـــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

www.kfh.bh

استثمر في حساب                       اليوم في أي من 
فروعنا أو اتصل على 7777 7777 لمزيد من المعلومات.




