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مبـــــــروك 
لفــائـــــزي 

يوسف حسين المالكيفائزًا بـ 50٫000 دوالر أمريكي

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

سعيد جابر المري	•
إبراهيم جمعه النعيمي	•

عبداهلل محمد المسلم	•
Iftikhar Ahmed Khaksar  

40 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

كوثر حسين العرادي	•
عايشة محمد الشاووش	•

Arun Bahadur Rai  
عيسى يوسف الغاوي	•
شادي محمود إبراهيم	•
عبدالرحمن محمد العباسي	•
هند جمال الصباغ	•
سميرة مبارك سبت	•
نادية أحمد محمد	•
أسامة أحمد مختار	•

يوسف عبدالرحمن الزياني	•
صالح حسن علي	•
نورة حسن إبراهيم	•
عبداهلل أحمد يتيم	•
ايمان مهنا علي	•
فاطمة عبداهلل إبراهيم	•
عبدالرحمن علي راشد	•
يوسف علي الشايجي	•
محمود شيخ عبد اللطيف المحمود	•
خالد محمد الذوادي	•

سارة جميل الخاجة	•
فاضل محمد البدو	•
حنين حبيب علي	•
عبدالرحمن عبدالقادر المير	•
عارف عبداهلل الكوهجي	•
فاضل عبدالرسول محمد	•
عبدالرضا عبدالرسول زمان	•
أحمد صديق العوضي	•
سلمان عبداهلل الغتم	•
حسن سلمان البلوشي	•

عيسى أحمد الجودر	•
صباح بن علي البنعلي	•
ابتسام جاسم سيار	•
رفيقه ميرزا مرهون	•
حسن يوسف الحايكي	•
يوسف شيخ عبدالرحمن المهزع	•
نورة صالح محمد	•
وليد يوسف المهزع	•
مريم سيد يعقوب أحمد	•
وليد عبد اهلل هجرس	•

سميره حمد الجار	•
نجاة حسن علي	•
نارمين صالح محمد	•
ليلى يعقوب القوز	•
سوسن يوسف البوراشد	•
سارة حسين باقر	•
تماضر قاسم بهزاد	•
ثريا فتح اهلل المرباطي	•
نورة عيسى المسلم	•
نعيمة داداهلل منصوري	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

أنيسة أحمد عبداهلل	•
عمار عيسى الوزان	•
فوزية حسن علي	•
فاطمة جمعة العطاوي	•
فاطمة جالل حسين	•
زكية علوي شرف	•
أحمد حسن عبداهلل	•
علي احمد المير	•
آمال عيسى العجالن	•
منيرة عبدالواحد خنجي	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

زين محمد المقبل	•
لولوة محمد علي	•
ماريا جاسم علي	•
أحمد عبداهلل حسن	•
مريم طالل بوحجي	•
نورة سيد قاسم حسين	•
خليفة عبدالرحمن سند	•
طالل إبراهيم جليل	•
علي فاضل محمد	•
محمد جمال المهزع	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

محمد شمس األنصاري	•
زهرة محمد عوض	•
أحمد عبداهلل الدوي	•
باسل إبراهيم المحمود	•
منى محمد الشيخ	•
شرين فاروق حمد	•
إبراهيم سلمان الجزيري	•
لولوة محمد الحسن	•
نجاه عبدالصمد شهاب	•
حمد خالد الدوسري	•

www.kfh.bh

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