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مبـــــــروك 
لفــائـــــزي 

سالم يوسف األحمدفائزًا بـ 50٫000 دوالر أمريكي

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

وفاء صباح عطية اهلل	•
مريم عبداهلل الكوهجي	•

أحمد عادل السبيعي	•
نضال عبد الحسن علوان	•

40 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

شريفة علي مال اهلل	•
حسين عبدالحميد شاكر	•
فاطمة غيث راشد	•
حسين أحمد مكي	•
فريال عبداهلل مراد	•
كوثر محمد الغتم	•
إبراهيم محمد عبدالجليل	•
•	Hina Sarwat Khan
سيد عبدالرضا أحمد	•
زهره محمود السكري	•

جعفر حسن حجير	•
اشواق عبداهلل خيري	•
نجيب علي األنصاري	•
حصة عمر المناعي	•
عبداهلل موسى علي	•
حسن محمد عتيق	•
حسن حسين أحمد	•
منى محمد المال	•
•	Mohanan Earatty Velayudhan
محمد جمال محمد	•

فاطمة حسن عبد الرحمن	•
وداد الشتر	•
جنان حارث درويش	•
سلمان خالد سلمان	•
أمينة إبراهيم الذوادي	•
•	Kashif Malik Bakhsh
•	Tasadduq Hussain Gielani
عبدالعزيز علي األنصاري	•
نعيمة مصطفى محمد	•
جعفر عبدالجبار حبيل	•

إبراهيم عبداهلل الوردي	•
بدر محمد البالوي	•
علي إبراهيم قمبر	•
حبيب جعفر عاشور	•
حصة يوسف العيسى	•
جاسم محمد الحدي	•
أسيل عبداهلل إسماعيل	•
•	Antonios Karaolis
محمد جاسم مال اهلل	•
محمد جابر المطوع	•

مريم سيد محمد هاشم	•
صديقة محمد كازروني	•
هدى مال اهلل األنصاري	•
تسنيم سليم الخاجة	•
ليلى راشد السويدي	•
فاطمة محمد نور	•
عال عباس رضي	•
هدى جاسم اشرف	•
صفية خليل إبراهيم	•
زكية عبدالعزيز العمر	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عبد الكريم موسى الذوادي	•
نوفة عبدالعزيز المسلم	•
أحمد حسن أشكناني	•
سهى محمد رجب	•
هيا إبراهيم الذوادي	•
صقر خالد الكواري	•
محمد علي محسن	•
حمد محمد الشرقي	•
عبد الواحد أحمد زينل	•
رقية عبد الحفيظ ربيعة	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

حوراء علي محمد	•
السعد أيوب حسن	•
ملك حسن عبداهلل	•
محمود فيصل صالح	•
عبداهلل راشد السعد	•
شهد يوسف البلوشي	•
لطيفة وليد مصطفى	•
مروة حمد العتيبي	•
خالد ثامر إبراهيم	•
عايشة ناصر صالح	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

منى محمد المحمود	•
علي سلمان خلف	•
عيسى عبدالرحمن إسماعيل	•
موسى حسين باقر	•
وليد خليل زباري	•
سبيكة عبدالعزيز مطر	•
مريم يوسف بو شقر	•
عبد العزيز علي شويطر	•
سامية جاسم البوعينين	•
أحمد علي أحمد	•

www.kfh.bh

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