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عبداهلل إبراهيم أحمدفائزًا بـ 50٫000 دوالر أمريكي

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

سلوى خليفة جاسم	•
عيسى جمعة الكعبي	•

سمير عبدالحق إسماعيل	•
فاطمة علي جعفر	•

40 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

VIVA البحرين	•
سلطان جاسم الظاعن	•
عودة راشد الجيوسي	•
فيروز نادر علي	•
خالد عبداهلل البوسميط	•
حسين غلوم األنصاري	•
محمد عبداللطيف جناحي	•
صالح محمد سيار	•
أحمد محمد بوحجي	•
حسن محمد بورشيد	•

راشد ذياب الرميحي	•
منى مبارك عبداهلل	•
ميثم أحمد علي	•
لطيفة عيسى البنعلي	•
حياة عبداهلل علي	•
نور عيسى جمشير	•
علي يوسف الحوسني	•
فاطمة غيث راشد	•
فيصل أحمد الدوسري	•
دانة علي المرباطي	•

أمينة صالح مبارك	•
عبداللطيف حسن البوعينين	•
بدر محمد البالوي	•
ناصرعدنان الخان	•
خالد عبداهلل الرميحي	•
ياسر محمود يوسف	•
أحمد محمد عبدالغفار	•
موزة عبدالكريم محمد	•
خالد محمد النعيمي	•
يسرى فريد إسماعيل	•

خليفة جاسم العطية	•
عبدالرحمن صالح بوعلي	•
محمد إبراهيم الريس	•
صفاء يوسف المسلم	•
جاسم عبداهلل الجودر	•
مها عبدالرحيم فكري	•
فاطمة محمد عبدالرحيم	•
ليطفة عبدالرحمن أحمد	•
ليلى أسد نعمة	•
نبيل عبدالقادر األنصاري	•

فرح سلمان الكواري	•
وفاء إبراهيم احمد	•
سهير محمود خنجي	•
منيرة فرج الدوسري	•
عايشة محمد المطوع	•
انتصار عبداهلل الساده	•
هند جمال الصباغ	•
•	KARISHMA UPPONI
منيرة محمد الغريب	•
فوزية سلطان مبارك	•

فيصل صالح عبدالرحمن	•
رقية محمد محمود	•
زينب أحمد البستكي 	•
نورة أنور فليفل	•
ناصر محمد القوتي	•
عبداهلل يوسف البنعلي	•
حسن يوسف بوزبون	•
محمد راشد بن عتيق	•
فاطمة عبداهلل يوسف	•
إبراهيم عبداهلل مرهون	•

دالل حسن الساعاتي	•
سندس فرج علي	•
علي حسين النجماوي	•
فهد إيهاب المير	•
عبداهلل أحمد بورشيد	•
ميار حمد ابوالفتح	•
خالد جمال المهزع	•
لورين حمد أحمد	•
محمد فاضل البدو	•
عمر إبراهيم المحميد	•

صالح عبدالرحمن زويد	•
محمود عبداهلل بوعلي	•
عادل عبداهلل بودواس	•
أحمد ممدوح عصمت	•
محمود فاضل عبدالرحمن	•
عبداهلل فاروق صالح	•
نوال جاسم راشد	•
حنان يوسف ساتر	•
علي جاسم الخاجة	•
أحمد علي أحمد	•

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.




