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سيد هشام مصطفى رضيفائزًا بـ 50٫000 دوالر أمريكي

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

مصطفى محمد مصطفى	•
هشام سيد أحمد المعال	•

سمر أحمد نور	•
مريم عبدالرحمن العباس	•

40 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

يوسف محمود الحنفي	•
سناء عثمان عبدالحسين	•
بدرية حسن رشدان	•
 علي محمد راشد	•
طالل محمد عبدالملك	•
عيسى خليفة العطاوي	•
حسين عبداألمير العسكري	•
شهرزاد محمد حبيب	•
أنور محمد الريس	•
محمد حسن بوخوه	•

موسى حسين حسن	•
هشام فوزي عيسى	•
نوف خالد أمين	•
محمود سالم غريب	•
حسين محمد العريبي	•
أمل أحمد فخرو	•
نيناز سيراج إيراني	•
هنادي إبراهيم المالكي	•
طاهر بهروان سكندر	•
حمود عزالدين اكنوجي	•

سهير محمد مراد	•
محمد عبدالقادر القوتي	•
وليد إبراهيم أحمدي	•
محمد إبراهيم الشبيب	•
محمد يوسف انجنير	•
محمد عبداهلل حسن	•
مريم حبيب طراده	•
لولوة عصام عبدالعزيز	•
حسن يوسف مرهون	•
محمد مهدي سلمان	•

هاجر عبدالرحمن الخان	•
فوزية حسين شويطر	•
بدرية حسن خليفة	•
قدرية محمد ناجي	•
علي راشد الكواري	•
هدى عبداهلل محمد	•
إبراهيم محمد عبدالجليل	•
مروين بول باالن	•
خولة محمد حسن	•
جمانة علي صبره	•

فاطمة يعقوب ناصر	•
فاطمة محمد الشيراوي	•
فاطمة صادق ميرزا	•
فاطمة علي صالح	•
فاطمة عبداهلل إبراهيم	•
فاطمة خليفة العطاوي	•
هال محمد عبدالرسول	•
فوزية محمد رحمة	•
جوليا جين جفرسون	•
سعاد صالح خلف	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

محمد حسين أحمد العمادي	•
دالل فيصل الصباح	•
إبراهيم خليل خليفة	•
بشرى مجيد اليعقوب	•
حسين محمد الكندري	•
مها سامي الراشد	•
عادل عبداهلل الظاعن	•
محمد عبداهلل الخنيزي	•
سالم سند محمدالعازمي	•
صالح سعيد عبيد	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

سعود جاسم علي	•
ملك حسن عبداهلل	•
لولوة جمال المهزع	•
إبراهيم خالد الخاجة	•
خليفة عبدالرحمن شويطر	•
مهنا علي يوسف	•
ملك خالد عبداهلل 	•
موزة حسين المطوع	•
الياس شهاب الساعي	•
علي محمود السماهيجي	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

أسامة أحمد مختار	•
صفية سيد عيسى علي	•
رشاد محمد بهجت	•
عبدالرحمن حسن المحمود	•
عيسى عبدالكريم رمضان	•
السيد محمود أحمد خليل	•
شيخة خالد البوعينين	•
إبراهيم أحمد محمد	•
موزة حسن بن شمس	•
سميرة عبدالرحمن محمد	•

www.kfh.bh

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