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رباب حسين أحمدفائزًا بـ 50٫000 دوالر أمريكي

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

علي محمد بورشيد	•
محمد خليفة البنجاسم	•

يوسف إبراهيم الجاسم	•
عبدالرحمن يوسف البلوشي	•

40 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

أحمد حسن العرادي	•
سيد علي حسن محمد	•
الهام دادي حسن	•
محمد عدنان األنصاري	•
عادل أحمد عبدالملك	•
راشد عبدالرحمن المحمود	•
سهام إبراهيم الشكر	•
أنيسة عبداهلل الظاعن	•
مريم جاسم المطوع	•
باسم علي العريبي	•

خالد إبراهيم مدن	•
جاسم أحمد جاسم	•
صالح جاسم سبت	•
إبراهيم سعد البوعينين	•
باسمة أحمد درويش	•
عدنان نوري الشريده	•
خالد راشد سند	•
محمد يوسف النجار	•
أمينة عبدالرحمن رحيمي	•
لينا مصطفى شريف	•

قارن حامد العنزي	•
هشام مصطفى ياسين	•
آمال عيسى العجالن	•
محمد أحمد الغريب	•
فاطمة خليفة العطاوي	•
ليلى خليل مرهون	•
حليمة إبراهيم اشكناني	•
جمال عبدالعزيز المحميد	•
زارين نجيب محمد	•
قاسم إسماعيل القاضي	•

فؤاد ماجد الماجد	•
طارق عبدالرحيم الخدري	•
عيد سعيد المنصوري	•
محمود أحمد خليفة	•
أيوب أديب الصالح	•
دالل أحمد الرميحي	•
سلمان عبداهلل الغتم	•
عادل يوسف ساتر	•
خالد محمد مطر	•
خالد يوسف الوزان	•

عايشه محمد إسماعيل	•
نادية حسن جاسم	•
مريم محمد يتيم	•
شريفة علي مال اهلل	•
ايمان إبراهيم حساني	•
منى محمد االنصاري	•
وحيده عبداهلل الحايكي	•
فاطمة زيد الخثالن	•
نجالء عبداهلل البنعلي	•
مريم عبداهلل جناحي	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

زكريا محمد البوفالسة	•
هال يوسف العسومي	•
شيخة عبداهلل النعيمي	•
فائقة جاسم المال	•
حصة إبراهيم الغتم	•
فاطمة عبداهلل حمود	•
امينة عبداهلل محمد	•
عثمان يوسف الزياني	•
لطيفة محمد الصديقي	•
حصة حسن رحمه	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عادل أحمد اليحيى	•
محمد عبداللطيف جناحي	•
زهرة محمد الصفار	•
ماريا إيهاب المير	•
لولوه جمال المهزع	•
ياسمين عبداهلل كمال	•
جود عمر عبدالرحيم	•
نوف طارق محمد	•
فيصل حامد الدوسري	•
فراس حسين البلوشي	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

نايف عمر محمد	•
أحمد محمود عطية	•
إبراهيم صالح الدين إبراهيم	•
صالح إبراهيم الفضالة	•
نادية عبدالعزيز أكبر	•
محمد جاسم المناعي	•
ليلى إبراهيم الظاعن	•
جمال كمال إبراهيم	•
وحيده عبداهلل الخنيزي	•
حمد حمود عبداهلل	•

www.kfh.bh

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