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لفــائـــــزي 

بدر محمد خليففائزًا بـ 50٫000 دوالر أمريكي

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

صالح إبراهيم ناصر	•
سعد علي الرميحي	•

خالد علي عبداهلل	•
هاجر عبدالرحمن الخان	•

40 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

عبدالمحسن ميرزا الدالل	•
حمد خليفة الزياني	•
عبد الصمد محمد علي	•
عبدالرحمن محمد العوضي	•
جاسم خالد لوري	•
وسمية جرمان العجمي	•
طارق عبدالرحيم الخدري	•
ماهر أحمد بوعلي	•
معاذ يوسف المرباطي	•
مها مبارك راشد	•

فاطمة جعفر عبداهلل	•
خالد عمار جناحي	•
جمال محمد حجازي	•
رناد طارق هزاع	•
سلمان أسعد إبراهيم	•
طالل إبراهيم مصطفى	•
عايشة أحمد األنصاري	•
هدى مال اهلل األنصاري	•
موزة سند المهندي	•
عايشة حسين شويطر	•

خليفة إبراهيم الذوادي	•
كوثر محمد أحمد	•
أسماء إبراهيم فرحان	•
جليلة محمد الموسوي	•
خالد علي إبراهيم	•
محمد علي النعيمي	•
يوسف أحمد محمد	•
مريم خليل خلفان	•
فايزة أحمد الجودر	•
طارق أحمد عبداهلل	•

حصة أسامة إبراهيم	•
أحمد محمد شكراهلل	•
ابتسام أحمد العجالن	•
جالل زيد صالح	•
فهد محمد صادق	•
عفاف يوسف الساعي	•
أنور عبداهلل بوكمال	•
حليمة أحمد فكري	•
موزة عبدالكريم محمد	•
هشام فوزي عيسى	•

هال محمد األنصاري	•
مريم محمد الكواري	•
فاطمة الزهراء محمد سعيد	•
رباب أحمد عيسى	•
أنوار عبداهلل حسن	•
سميرة اآلدم	•
فاطمة يوسف بوزبون	•
سناء علي محمد	•
بدرية يوسف بوزبون	•
نورة خليقة جابر	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عبدالرحمن راشد العبسي	•
حمد خليفة النعيمي	•
محمد صالح ثابت	•
أماني عبداهلل التويجري	•
جميل إبراهيم علي	•
رباب علي العصفور	•
نادية عارف محمد	•
هال محمد الماجد	•
عبداهلل عدنان حسن	•
منار عيسى البنعلي	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

حمد علي العباد	•
سلمان أحمد الدوسري	•
يارا علي السيد	•
نور مروان المسلماني	•
حسن سلمان البلوشي	•
رسيس علي الغتم	•
روان عبدناصر رمضان	•
نورة سلمان القعود	•
عبداهلل صابر الشهابي	•
محمد سلمان عيسى	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

جاسم عبداهلل الجودر	•
عبود ساير العسكر	•
مها عبدالغفار فرج	•
حازم محمد أحمد	•
هاشم محمد الراشد	•
محمد مسيفر المهندي	•
عبداهلل جعفر عبداهلل	•
خالد صالح الدين األنصاري	•
عبداهلل إبراهيم سند	•
إبراهيم أحمد المرشد	•

www.kfh.bh

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