
سمرية نزير بروحي	 
فاطمة محمد رحيمي	 
نورة علي عبدالرحمن	 
تهمينه سليم أكرب	 
أحمد يوسف اسماعيل	 
لطيفة حسني فضل	 
علي حسن احمد	 
شذى عبدهللا الريس	 
عدنان نوري الشريده	 
ياسر عبدالقادر سعيد	 

عائشة جاسم محمد	 
هدى صالح العوضي	 
نورة علي مال هللا	 
هدى عبدالرحمن الذوادي	 
رائده فتح هللا جناحي	 
عائشة علي المحمود	 
مريم صالح الدين ابراهيم 	 
فاطمة فيصل الدوسري	 
 	Farhana Shahid
هيا ابراهيم راشد	 

دالل محمد مال هللا	 
فرح ناصر الدباس	 
ريم أحمد عبدالجليل	 
جرب راشد جرب 	 
عبدالعزيز محمد المحرقي	 
عبدالرحمن علي صليبيخ	 
فاطمة راشد الجنب	 
محمد رامني خان	 
شيخة عيسى العوضي	 
بدرية صالح المحيسن	 

محمد سليمان حمد	 
علي محمد جناحي	 
خالد محمد النعيمي	 
عبدالحسني محمد سرحان	 
شهناز عباس عبدالعزيز 	 
لولوة محمد البوعينني	 
ايمان عيسى الرباهيم	 
هند علي الدوسري	 
أحمد محمد عاطف	 
انتصار أحمد الجامع	 

خالد أحمد ابراهيم	 
فاطمة مهنا الكبيسي	 
عبدالعزيز أحمد بوحاجيه 	 
 	Ashar Masood Nazim
منريه خميس الكعيب	 
حسني أحمد محمد	 
امينة عادل العسمي	 
مريم ابراهيم التميمي	 
شيخة عبدهللا سعد	 
إسماعيل عبدالصمد العوضي	 

نســــــــــائنــــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عـيــالـنـــــــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

بطاقـــاتـــنـــــــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــدخــــــرينــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

جــــــزيـــــل
10 جوائز بقيمة 500 دوالر
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40 فائزًا بـ 500 دوالر أمريكي

جوائز خاصة لفئات لبشارة

 مــبـــــــــــــــــــروك
لفـــــائـــــــــــــــزي لبشـــــــــــارة

ديسمرب 2021

آمال أحمد محمد الفائز بـ 500٫000 دوالر أمريكي

افتح واستثمر في

                               
رقميًا عرب تطبيق

بيتك جزيل 

فهد علي محمد	 
عايدة عيسى الحوطي	 
 	Gao Lu
مريم جاسم سيار 	 
ابراهيم عصام اسحاق	 
نورة حسن الماجد	 
 مروة محمد ابراهيم 	 
فوزية علي كريمي	 
 	Narees Collection Centre
رأفت عبدالخالق محمد	 
أحمد خليفة بومطيع	 
دانة أحمد الجناحي	 
نعيمة محمد حسني	 
 	Forty Eight Cafe

سارة صالح الدوي	 
أحمد جاسم جمال	 
مريم عبدالواحد محمد	 
أمينة خليل عبدهللا	 
خليفة سعد بوخماس	 
نور محمود الموسى	 
ابراهيم محمد المدفعي	 
سمري عبدالحق إسماعيل	 
هدى ابراهيم المؤيد	 
خالد محمد الخزرجي	 
رحمة ابراهيم علي	 
نجيب قايد المنتصر	 
ناصر راشد النعيمي	 
محمود عبدالحسني مرتوك	 

مهني أحمد محمد	 
رائد فاروق الحمر	 
نبيل أمني جمال	 
علي ابراهيم البوعينني	 
ليلى أحمد محمد	 
عادل أحمد الجودر	 
عادل خليفة حمد	 
أحمد محمد حاجي	 
أفراح راشد الديسي	 
عمار عدنان عشري	 
 خليفة علي حمد 	 
خالد محمد منيف	 


