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طارق مبارك محمدفائزًا بـ 50٫000 دوالر أمريكي

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

محمد عبدالحسين الحبيل	•
سامية فوزي البنهاوي	•

بدر محمد البالوي	•
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن	•

40 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

فايزة أحمد الجودر	•
سمير عبدالرحمن الفايز	•
محمد عبداهلل حسن	•
لطيفة عبدالرجمن القرينيس	•
سهام محمد عبدالسالم	•
هدى سلطان الهاشلي	•
مروه محمد إبراهيم	•
فيصل محمود عبداهلل	•
إبراهيم فهد مبارك	•
أحمد خالد بوكمال	•

روال سيف الدين العماد	•
مريم عبدالرحيم الهولي	•
يوسف حسين محمد	•
فاضل محمد البدو	•
ملك خالد عبدالرحيم	•
•	GHIYATH FRHAN SEEFALDEEN
أحمد عبداهلل الدوي	•
حميد حبيب حسن	•
سونيا محمد باقر	•
صالح محمد الشهابي	•

أحمد صالح الدين إبراهيم	•
إسحاق عبداهلل إسحاق	•
سارة يحيى خليفة	•
مريم عبداهلل الجالهمة 	•
عبدالواحد أحمد زينل	•
جعفر أحمد النكال	•
علي حمزة محمد	•
ماهر أحمد بوعلي 	•
أحمد علي السليطي	•
يوسف إبراهيم فخرو	•

عبداهلل حمد الذوادي	•
مريم يوسف محمد	•
سلمان عبداهلل الغتم	•
رقية علي محمد	•
خليل إبراهيم حبيب	•
رجاء سعد حمود	•
عيسى أحمد الجودر	•
فائقة أحمد المحميد	•
حصة أحمد السبيعي	•
يوسف أحمد كمال	•

صفية أحمد األنصاري	•
أفراح عبدالرحمن السعد	•
فاطمة إسماعيل العوضي	•
بلقيس عبداهلل عيسى	•
هاجر عبدالرحمن الخان	•
غيداء سيد علوي	•
فاطمة عبداللطيف بوقيس	•
مروه محمد اشرف	•
فاطمة عبدالحميد المقهوي	•
نجاة محمد المحميد	•

لطيفة محمد مسلم	•
أمينة جاسم محمد	•
حمد محمد	•
عبداهلل علي البوعكري	•
حوراء جعفر يوسف	•
في خالد البوعينين	•
مجدي سعيد عبدالهادي	•
زيد ناجي العفيفي	•
عادل أحمد الخاجة	•
إبراهيم يوسف كاظم	•

إيمان نوح شمس	•
رقية محبوب علي	•
دانة خالد الوزان	•
رسيس علي الغتم	•
ليلى عبدالناصر عبداهلل	•
أحمد حسن بوشليبي	•
حمد علي العباد	•
فاطمة أنور مبارك	•
علي سلمان محمد	•
أحمد باسم عبدالغني	•

ماهر حلمي أحمد	•
بدر أحمد الزياني	•
علي محمد أحمد	•
أحمد عبدالنبي حسن	•
عبدالمجيد جاسم صابر	•
أحمد عبدالقادر العباسي	•
توفيق أحمد محمد	•
ناصر ممتاز صابر	•
لميس عبدالعزيز مطر	•
فاطمة علي الزياني	•

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.




