
رباب عبدالعزيز األيوبي

فائز  بـ 10,000 دوالر

فاطمة أحمد الفضالة
وفاء أحمد أبل

محمد عبد الكريم جناحي
نبيل احسان

سلمان صالح سلمان

فاضل محمد البدو
خالد محمد موسى

إبراهيم محمد بورشيد
سناء أحمد الرويعي

إبراهيم عبدالرسول عبدالنبي

10 فائزون  بـ 2,000 دوالر

عائشة جاسم حمادة
يوسف محمد يوسف

إبراهيم محمد الشاووش
أسامة عبداهلل علي خميس

4 فائزون  بـ 5,000 دوالر

شريفة إبراهيم المحري
محمد عبدالعزيز العوضي
عبدالرسول عبداهلل فتيل

مريم عبداهلل مجرن
عائشة جاسم عمر جاسم

فاطمة محمد الشروقي
منار هود هاشم

حوراء أحمد علي عبداهلل
وفاء عبدالرحمن دراج

محمد صالح جمعة
خالد أحمد العمادي
عائشة راشد حسن

مريم الحمود
هشام محمد علي عبداللطيف

سيد جواد علي جواد
وليد عيسى المناعي

ضانية ديب كازبر
محمد فاضل البدو

أحمد يعقوب يوسف محمد
عبداهلل عيسى الذوادي

خالد يوسف الوزان
محمد عبداهلل بوجيري

جاسم عبداهلل الحمادي
قوت القلوب البوعينين

أم كلثوم محمد العباسي
عيسى عيد الكبيسي

مخابز أبو أيمن
نجاة عبداهلل باسالر

إيمان علي عبداهلل أحمد 
ابتسام عبدالرحمن السعد

صوفيا تاباسوم معراج الدين
خالد جهانكير جالل خان
حوراء علي عبدالحسين

عادل يوسف ساتر
محمد يوسف الدوسري

خليل يعقوب خليل
عبداهلل ابراهيم عبداهلل علي

محمد عبداهلل بوزبون
خالد عبداهلل أحمد

أمينة عبداهلل النشيط

يوسف عبداهلل المعماري
ياسين حسين بوهزاع

يوسف أحمد غريب
طرازاهلل جابري حجي جمال

راشد عبدالرحمن  خنجي
السعيد محمد بكير

محمد عبدالحسين القصاب
سلمان عبداهلل الغتم

علي سلمان خلف
فهد عبدالعزيز الشاعر

حسن محمد بورشيد
فؤاد محمد الجالهمة
علي محمد الحمدان

ياسر حمد زويد
علي غلوم شريف

يوسف حسن جاسم علي
عبدالوهاب عبداهلل بوكمال

ريم عبدالرحمن الماجد
لولوة أحمد بوعسلي

أمل إبراهيم زباري

60 فائز  بـ 1,000 دوالر

مبروك
لرابحي

افتح حساب                                اليوم في أي من فروعنا 

أو اتصل على 700 000 77 لمزيد من المعلومات. نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي
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 الفائز بفيال
في قرية إشبيلية

توفيق علي محمد تقي


