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فبـــرايـــر 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

ليلى يوسف البنعلي

30 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

5 فائزون بـ  2٫000 دوالر أمريكي

سالم فاضل حسين	•
أماني محمد أحمد	•

عبدالحكيم أحمد يوسف	•
أمير أحمد العصفور	•
مها مبارك راشد	•

راجي عبدالرحمن محمد	•
حسن راشد حسن	•

فريدة عبداهلل إسماعيل	•
هدى صالح العوضي	•
ياسر حمد محمد	•
عادل محمد الخاجة	•
عبير أحمد خليفة	•
هشام داوود محمد	•
أحمد علي الكعبي	•
محمد أحمد الريس	•

إبراهيم عبدالرسول عبدالنبي	•
إبراهيم محمد حسن	•
إبراهيم محمد نور	•
زيد إبراهيم النعيمي	•
عمر جاسم محمد	•
رياض يوسف حسن	•
هالة يوسف العسومي	•
احمد عبدالرضا عبدالكريم	•

حاتم حسن الجبار	•
عبداهلل سالم بوحمود	•
جنان ناصر مصطفى	•
فاطمة عبدالنبي جواد	•
نرجس سيد عبدالعزيز	•
فوزية حسين شويطر	•
فاطمة محمود رضا	•
باسم أحمد عبدالرحمن	•

منيرة أحمد الناجم	•

هشام عبدالوهاب الزياني	•

كلثم محمد صالح	•

منى عباس محمود	•

ماجد فريد المضحكي	•

أنيسة حسن علي	•

فتحية عبداهلل البنعلي	•
وحيدة عيسى المحميد	•
ُغلناز بارفين محمد	•
قدرية علي جناحي	•
نور حسين علي	•
هيا يوسف القوتي	•
عايشة محمد المطوع	•
شيخة خالد البوعينين	•
سهاير اقبال حسين	•
عفاف يوسف أحمد	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

إبراهيم محمود شريف	•
يوسف علي محمد	•
سيد فيصل إبراهيم باقر	•
يوسف أحمد يوسف	•
عايشة عبداهلل الحمر	•
سهر سعيد أحمد	•
شاكر عيد مبارك	•
خميس راشد الكعبي	•
صالح عدنان الكوهجي	•
عبداهلل أحمد سيف	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

خالد محمود أحمد	•
عبداهلل محمد العريبي	•
عبدالعزيز أحمد علي	•
عيسى محمد عيسى	•
فاطمة محمد عبدالعزيز	•
خليفة عبدالرحمن شويطر	•
فهد يوسف الجالل 	•
أحمد علي العباد	•
ماثيو ممدوح مالك	•
نوف طارق خالد	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 12,000 أميال سفر

عبداهلل أحمد الفضالة	•
أحمد جاسم مبارك	•
لطيفة عيسى البنعلي	•
ندى علوي العلوي	•
عادل عبداهلل عبدالرحمن	•
أمينة علي عبداهلل	•
شريف محمد ناصر	•
حسن حيدر غلوم	•
طارق أحمد التتان	•
آمنة علي محمد	•


