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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

أحمد يوشع هاشم

30 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

5 فائزون بـ  2٫000 دوالر أمريكي

أحمد علي الكعبي	•
يونس خليفة الحسن	•

حمد عبداللطيف عبداهلل	•
أحمد يوسف ماجد	•
عاطف الشبراوي إبراهيم	•

محمد إبراهيم لوري	•
حسن محمد بوراشد	•

منيرة محمد المنصور	•
حنان محمد الدوسري	•
أحمد عبدالحميد الشيخ	•
عبدالعزيز قاسم بهزاد	•
محمد خالد البوعنين	•
قيس حكمت استيفاني	•
عبداهلل محمد جناحي	•
يعقوب إبراهيم الظاعن	•

آسف حياة خان	•
أمينة محمد الحوطي	•
عبداهلل محمود البحري	•
منى إبراهيم صالح الدين	•
أحمد راشد بحر	•
مصطفى محمد أحمد	•
ندى قاسم فليفل	•
عبدالعزيز صالح الدوسري	•

فيصل عبدالرحمن رفيع	•
عمار عبدالجليل جعفر	•
بسمه نزار محمد	•
حصة محمد بوحسن	•
عادل خليفة سلطان	•
عبداهلل حيدر حاجي	•
دنيا أحمد عبدالرحمن	•
شيخة أحمد الزياني	•

منيره عبداهلل محمد	•

مريم حمد البنعلي	•

إبراهيم علي محمد	•

هشام فوزي أحمد	•

ريما عبدعلي الحوري	•

ليلى منصور المرباطي	•

نسيمة يوسف الوردي	•
طيبه محسن علي	•
خديجة علي محمد	•
وداد عيسى الشتر	•
سميرة محمد حسن	•
مريم محمد شمسان	•
شيخة مبارك سبت	•
سكنه مهدي التوق	•
سلمى حكمت القصار	•
ليلى حسن بوهندي	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مبارك حمد األعظم	•
محمد يوسف علي	•
وفاء محمود عبداللطيف	•
أحالم محمد السويدي	•
ابتسام أحمد ياسين	•
جابر ياسين عبداهلل	•
حصة عبدالرحمن حسن	•
إبراهيم صالح الدين أحمد	•
إسماعيل محمد تقي	•
علي حسن محمد	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

ريم محمد إسماعيل	•
خالد جمال عبداهلل	•
لولوه مشعل بوعجاله	•
نوف محمد الراعي	•
عائشة علي ربيعه	•
منال محمد الحسن	•
حسين علي البصري	•
صقر علي النعيمي	•
شيخة علي عبدالرحمن	•
محمد عقيل العمر	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 12,000 أميال سفر

مها مبارك راشد	•
عيسى محمد الشوملي	•
إبراهيم محمد المناعي	•
أحمد محمد بوحجي	•
ناصر بدر الرميضى	•
دالل سيد علي عبدالحسين	•
علي جاسم الخاجة	•
فهمي محمد فاروق	•
لطيفة عيسى البنعلي	•
عبير عبدالناصر الحلبي	•


