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عايشة أحمد المناعيفائزًا بـ 50٫000 دوالر أمريكي

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

عفاف يوسف الساعي	•
عبدالرحمن راشد العبسي	•

عامر محمد الرويعي	•
شوقي حسن محمد	•

40 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

محمد خالد البوعينين	•
إبراهيم عبدالرحيم الكوهجي	•
نبيلة علي محمد	•
علي عارف المديفع	•
إبراهيم محمد عبدالكريم	•
حصة سيف المسلم	•

Julia Jane Jefferson  
فاطمة محمد طارش	•
سلمان عبداهلل الغتم	•
أيوب أديب الصالح	•

حليمة عبداهلل شريف	•
نفين سالم أحمد	•
شاكر عبدالنبي الصددي	•
عبود ساير العسكر	•
أحمد يوسف البنا	•
علي محمد بهلول	•
علي عبداهلل علي	•
زين عمر محمد	•
علياء شريف المهدي	•
مصطفى محمد مصطفى	•

طاهره عبداهلل حيدر	•
مريم فيصل المفتاح	•
عادل لطيف محمد	•
عبداهلل محمد الخاجة	•
ناهد عبدالكريم محمد	•
نسيمة عبدالكريم ميرزا	•
عدنان محمد صالح	•
أنيسة يوسف أحمد	•
عيسى عبدالوهاب أحمد	•
حسين عبدالحسن محمد	•

نورة عبدالعزيز علي	•
خالد جعفر عبداهلل	•
عايشة راشد الفالسي	•
عبداهلل محمد عتيق	•
يوسف أحمد السندي	•
راشد عبدالوهاب الفيحاني	•
علي جاسم الخاجة	•

Thidarat Tan Hororasatthong  
هاني يوسف عبداهلل	•
إبراهيم صالح الدين إبراهيم	•

حوسان جان عبداهلل	•
مها مبارك راشد	•
فاطمة نبيل أبوالفتح	•
أمينة عيسى الدوي	•
منى سيد محمد علي	•
دالل إبراهيم حساني	•
ميرفت عبداهلل سراج	•
سارة فيصل الحلواجي	•
فاطمة زهر الدين ماجد	•
شيخة عبداهلل محمد	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عبدالرحيم يوسف المير	•
أماني مرزوق المرزوق	•
خالد عبدالرحمن المحميد	•
عبدالرازق إبراهيم قاسم	•
هاني طاهر صالح	•
نصار مقبول محمد	•
فهد محمد القحطاني	•
صفاء يوسف المسلم	•
باسمة أحمد درويش	•
عبداهلل محمد بوزبون	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

فاطمة يوسف الجابري	•
صباح إبراهيم القالف	•
نورة حسن العطاوي	•
روان نبيل العلي	•
حسن محمد المطوع	•
مريم عبداللطيف جناحي	•
علي حسن علي	•
إبراهيم علي خنجي	•
حليمة عبدالناصر رمضان	•
خالد جمال المهزع	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

بدرية يوسف الجيب	•
أحمد محمد عبدالعزيز	•
محمود عبداهلل بو علي	•
صالح محمد بهلول	•
أمنه صالح خنجي	•
راشد جاسم عمر	•
غازي أحمد السبيعي	•
نوروز عباس جمالي	•
علي إبراهيم قمبر	•
فاطمة محمد البنعلي	•

www.kfh.bh

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