
M
o
IC

/P
C
94

5/
20

15

ينــــايــــر 2016

مبـــــــروك 
لفــائـــــزي 

مـدخـريـنــا

عيـــالـــنـــابطــاقــاتنــا

نـســـائــنــا

www.kfh.bh

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

فائزًا بـ 10٫000 دوالر أمريكي

فائزان بـ 5٫000 دوالر أمريكي

عائشة محمد جمعة

30 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

5 فائزون بـ  2٫000 دوالر أمريكي

محمد حسين الرّيس	•
أنيسة جاسم سند	•

حسن ماهلل االنصاري	•
سلوى عبداهلل العامر	•
إبراهيم محمد عبدالجليل	•

مريم أحمد رئيس	•
حسن محمد متروك	•

محمد عيسى المطوع	•
مريم علي مرشد	•
سهير محمد الرّيس	•
محمد أحمد الغريب	•
صالح عبدالمجيد الكوهجي	•
مريم صالح الرويعي	•
فؤاد خليفة العيد	•
تحسين اقبال	•

الشيخة شيخة عبداهلل آل خليفة 	•
فاطمة أحمد الحمادي	•
خلود محمود أكبري	•
زينب حسن مقداد	•
جاسم عبداهلل الجودر	•
علي عبداهلل علي 	•
جمال عبدالرحمن يوسف	•
أحمد محمد سالم 	•

ناصر فهد النفيسي	•
فجر علي البنعلي	•
طارق مبارك بن دينة	•
خالد محمد الخان	•
أمينة صالح عبداهلل	•
هيا سالم عريك 	•
حسين علي عبدالحق	•
حنان سالم الخالقي	•

ياسر الفاتح وهبي	•

يوسف حسن عبداهلل	•

أحمد يوسف عبدالرحيم	•

محمد أحمد جناحي	•

نبيل عبدالوهاب المرباطي	•

وليد علي مشرف	•

فوزية عبداهلل غالم	•
ليلى عبدالقادر أحمد	•
صباح جمعة سعد	•
مريم يوسف بوشهري 	•
هيفاء سليمان حسن	•
منى صادق الشهابي	•
الشريفة مقبلة العون	•
مريم فهد الرميحي	•
هنادي عبدالعزيز فاضل	•
نورجهان عباس البستكي	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عبدالكريم عبداهلل القديري	•
نعيمة عبداهلل المحمود	•
سناء محمود االنيس	•
نسيبة حسن الشيخ	•
شريفة حسن إبراهيم	•
عبدالرحمن أحمد خلفان	•
بدرية عبدالرحمن أكبر	•
يوسف علي الشايجي	•
أحمد يوسف بودهيش	•
عائشة محمد أمين 	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

محمد جاسم أبل	•
أصيل محمد إسماعيل	•
عيسى حمد عيسى	•
علي أحمد اسبول	•
منيرة محمد النعيمي	•
راشد محمد فخرو	•
علي جعفر عبدالنبي	•
ناصر عيسى المسلم	•
خالد محمد الهزاع	•
شيخة عبداهلل الساعي	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 12,000 أميال سفر

بدر محمد البالوي	•
أمينة علي حاجي	•
عارف أحمد الزياني	•
علي جاسم الخاجة	•
طالل محمد نور	•
يوسف محمد يوسف	•
عمر إسماعيل الحسيني	•
زينب عباس خليفة	•
عقيل حسن علي	•
مها مبارك راشد	•


