
عائشة أحمد المناعي	 
زينب محمد السبع	 
حنان حسن القميش	 
فاطمة زيد الخثالن	 
كارولني عمرعبدالهادي	 
موزه احمد المنصوري	 
لمياء عبدالرحيم العباسي	 
مريم علي مرشد	 
لطيفة محمد الشوملي	 
فاطمة محمود رضا	 

محمد عقيل العمرر	 
جرب راشد جرب	 
آدم جواد العرادي	 
رغد حسن المال	 
سعيدة علي الرميحي	 
محمد جواد حسن	 
عبدهللا راشد السعد	 
نور رضا الديري	 
مريم جابر عبدالعزيز  	 
ريانا مازن ساتر	 
ريم سامي سيار	 
نورة جرب الدوسري	 
ماجد سلمان المقهوي	 
احمد خالد الجناحي	 
علي خليل اريان	 
جواد حسن النواخذه 	 
نوره محمد عبدالمالك	 
حوراء علي محمد	 
لولوة امني امني 	 
علي ناصر الخواجه	 
محمد حسني مال هللا	 
منرية بدر محمد	 
سيد علي محمد الموسوي	 
احمد ماهر حواط	 

محمد محمد عثمان 	 
دانة علي المرباطي	 
مروة متعب خليفة	 
مريم جاسم بوزيزي	 
طارق زكريا العباسي 	 
عمادالدين صالح كمشكي	 
غالية احمد اسماعيل	 

بدرية محمد هرمس	 
حمد محمد  الشرقي	 
يوسف عبدهللا الحمري	 
فوزية امان هللا حسن	 
فرح ابراهيم باقر	 
حسن عباس البنعلي	 
فاطمة محمد طارش	 

دالل هود المحمود	 
مريم علي عبدالغفار	 
أمل أحمد العباسي	 
فاطمة عبداللطيف الجالل	 
أمل ابراهيم الشكر	 
محمد ابراهيم محمد 	 

نســــــــــاؤنــــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عـيــالـنــــــــــــــــا
70 فائزًا بــــ 500 دوالر

محمد جاسم المناعي	 
محمد عيسى البنعلي	 
نبيل محمد هاشم	 
عبري عبداللطيف إسماعيل	 
عمر سالم بوعشوان	 
هدى أحمد محسن	 
افتخار أحمد خاكسار	 
موزة فهد الرميحي	 
عارف محمد المديفع	 
عبدالعزيز ابراهيم العلي	 

سلمان علي العريض	 
سناء فادى صمدى	 
عبدالعزيز عقيل العمر	 
فيصل خالد لقماني	 
عبدالرحمن محمد الجودر	 
عيسى محمد الناصر	 
ماجده احمد الكردي	 
علي وليد عبدالكريم	 
فيصل محمد أحمد	 
عائشة وليد الذوادي	 
جىن محمد عبدهللا 	 
ياسمني فهد المناعي	 
فاطمة خليل علي	 
ريم حسني شريف	 
دانة محمد العوضي	 
سعاد محمد عبدهللا	 
سلطان مالك الذوادي	 
ريان عادل يعقوب	 
فاطمة احمد محمود	 
زياد محمد عبدهللا	 
فاروق عزت فاروق	 
هاشم محمد العمري	 
آمنة خالد الكوهجي	 
عائشة عادل الخان	 

بطاقــاتـنــــا االئتمــــانـــيـــــــة
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

جمال احمد عبدهللا 	 
دالل علي القديري	 
عيسى ابراهيم محمد	 
عفاف رضي محمد 	 
كفى محمد رشدان	 
عبدالرحمن أحمد القانع	 
أمينة ابراهيم النعيمي	 
عبدالحكيم خليل المطوع	 
 عبري راشد محمد 	 
حصة محمد بوحسن	 

عبدالرحمن محمد الطبل	 
رزان معن بوكمال	 
يوسف أحمد احمدي	 
جاسم محمد بوشرار	 
سارة جعفر سند	 
حصة محمد الهاشمي	 
راقية منذر المداوي	 
غال حمد الشرقي	 
ريتاج محمد الطبل	 
يوسف خالد فخرو	 
ابراهيم عبدالفتاح حسن	 
مريم محمد علي	 
هيا هيثم المحميد 	 
ياسمني جاسم جمال	 
فاطمة ابراهيم بوبشيت	 
سيف عيسى إبراهيم	 
خليفة راشد الجنب	 
فاطمة حسني ابراهيم	 
يوسف عبدالحكيم أحمد	 
رقية صالح سوار	 
احمد محمد حسن	 
حنني احمد حسن	 

مــدخــــــرونــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عبدهللا ابراهيم المطوع	 
جميلة عبدالنيب برني	 
عائشة سلمان األنصاري	 
احمد عيسى المطوع	 
المغريه صالح الدين محمد	 
مريم رشاد عبدهللا 	 
مريم عبدالعزيز سالم	 
أمل أحمد الكطاف	 
كريمة عبيد خلف 	 
عبدهللا حمد العقاب	 

الفـــئــــــــــــة الرقـمــيــــــــــــة
10 جوائز بقيمة 500 دوالر
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20 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

جوائز خاصة لفئات لبشارة

أبريل 2022

أمل عبدالعزيز محمد الفائز بـ 100٫000 دوالر أمريكي

مــبـــــــــــــــــــــــــــــــروك لـــفــــــــائــــــــــــــــــــــــــــزي

افتح واستثمر في

                               
رقميًا عرب تطبيق  بيتك جزيل 


