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أبـــريـــل 2016

مبـــــــروك 
لفــائـــــزي 

مـدخـريـنــا

عيـــالـــنـــابطــاقــاتنــا

نـســـائــنــا

www.kfh.bh

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

فائزًا بـ 10٫000 دوالر أمريكي

فائزان بـ 5٫000 دوالر أمريكي

فاطمة جاسم سبت

30 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

5 فائزون بـ  2٫000 دوالر أمريكي

تركي فيصل فقيه	•
محمد يوسف محمد	•

وليد خالد طرار	•
أمير أحمد العصفور	•
زينب إبراهيم الحداد	•

رباب أحمد عبداهلل	•
أحمد يوشع اليوشع	•

يوسف عبدالرحمن زينل	•
حنان شاهين خلفان	•
محمد رضا مال اهلل	•
جمال عبدالرسول عبدالنبي	•
عبدالرحيم محمد علي	•
فيصل محمد األنصاري	•
مريم جاسم العبد	•
حسن مال اهلل األنصاري	•

طاهر بهروانا سكندر	•
عدنان محمود التميمي	•
هدى صالح العوضي	•
حسن عبداللطيف حسن	•
أحمد محمد الزياني	•
جاسم عبداهلل الجودر	•
دانة إبراهيم بوخماس	•
سوسن غالم عباس	•

أحمد علي صفر	•
موزة عبداإلله العامر	•
أحمد حسن الحواج	•
عادل إبراهيم سعد	•
عبداهلل محمد النعيمي	•
أماني محمد أحمد	•
حسن عبدالرسول شير	•
 مها مبارك راشد	•

علي حسن معراج	•

فاطمة محمد بوعلي	•

حسن محمود عجاج	•

محمد فيصل بوشقر	•

غسان قاسم فخرو	•

حياة سعيد بن عمر	•

حليمة عبداهلل محمد	•
بهيه محمد الجشي	•
عائشة علي خلف	•
وفاء إبراهيم الجودر	•
فاطمة يوسف الحسن	•
سارة عتيق جمعة	•
خديجة عبدعلي	•
رقية حسان عبدو	•
فاطمة عبدالحميد المقهوي	•
نجاة سيد جواد شرف	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

محمد عبداهلل إبراهيم	•
فاطمة حاجي عبدالرحيم	•
هاشم يوشع اليوشع	•
صالح حسن البوعنين	•
خالد عبدالعزيز محمد	•
سارة حسين باقر	•
محمد ناصر البستكي	•
عادل محمد إبراهيم	•
أمينة عبدالرحمن األنصاري	•
شيال عوض أصغر	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

بدر راشد الهاشم	•
لطيفة حمد أحمد	•
جهينة عبدالحسين أحمد	•
عبداهلل حسان الساعاتي	•
أحمد إبراهيم سوار	•
عادل رضا الديري	•
فاطمة أحمد حسين	•
نور فوزي الكعبي	•
محمود فيصل محمود	•
حصة أحمد السبيعي	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 12,000 أميال سفر

فاطمة عبداللطيف بوقيس	•
بسام عبدالحميد محمد	•
صالح الدين محمد شوقي	•
أحمد علي العمادي	•
حمزة محمد نور	•
ناصر خليفة الفضالة	•
فاطمة عبداهلل إبراهيم	•
منيرة يعقوب محمد	•
مصطفى كميهه	•
صالح سمير الحمادي	•


