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الفائز بـ  500٫000دوالر أمريكي

فاطمة عبدهللا محمد

ً
 40فائزا بـ  500دوالر أمريكي
•عادل عبدهللا الظاعن
•بدرية مرزوق المرزوق
•حسني يوسف الكعيب
•احمد محمد جعفر
•عبدهللا جمال عبدهللا
•حمد عادل الذوادي
•جنات سيد شرف الموسوي
•فرحه سلمان الكواري
•نعمه سعد عمر
•احمد مكي الخواجة
•فاطمة يوسف الحسن
•نجيب محمد العريض
•يوسف علي محمود
•فيصل خالد محمد

•سلوى خليفة جاسم
•عبدالرحمن عبدهللا جناحي
•منري ابراهيم النوح
•أبو بكر عبدهللا بوخوة
•ليلى بخيت حسونة
•باسل ابراهيم المحمود
•محمد عبدالوهاب الفيحاني
•يوسف غلوم بوجريي
•رائدة شعبان عبدالجواد
•هناء عادل الخدري
•فهد حسن العربي
•شفاء عبد الرقيب محمد
•مصطفى محمد احمد
•خلود سلمان بوطالع

•سعد علي الرميحي
•مريم علي كازروني
•عفاف يوسف عبدالكريم
•أسامة عبدالرحمن عبدهللا
•مهرة ابراهيم الماجد
•بشار حسني مريزا
•حسن محمد حسن
•حسني علي المهري
•يوسف علي البوعركي
•بدر فهد مصلح
•صفية عبدالقادر خنجي
•مصطفى محمد العباسي

جوائز خاصة لفئات لبشارة
الفائزون بعيديتنا
ً
 70فائزا بـ  500دوالر أمريكي
•عبدهللا يوسف احمد
•عبدهللا نايف خالد
•يوسف ناصر محمد
•شيخة خالد خليفة
•عيسى بدر البوسميط
•فيصل حامد الدوسري
•دالل محمد مال هللا
•عبدالعزيز فهد محمد
•يوسف عبدهللا البنعلي
•زكريا محمد شويطر
•أحمد خليل الرتابي
•خليفة عبدالرحمن دعيـج
•علي خليفة الذوادي
•احمد نايف خالد
•شهد غازي المالود
•عبدالرحمن صالح علي
•عائشة علي ربيع
•ماريا عبدهللا باقر
•رزان كامل الخور
•عيسى عمر الذوادي
•جنان حسني الحايكي
•احمد عارف احمد
•محمد سلمان عيسى
•رسيس علي الغتم
نس ـ ـ ــائـن ـ ــا
 10جوائز بقيمة  500دوالر

•مىن محمد الحمادي
•مريم عبدالرحيم الكوهجي
•مريم خالد الجودر
•ساجده حبيب النويصر
•مريم عبدهللا الغرير
•مريم احمد المحميد
•نعمه نصر غانم
•وداد محمد الفاضل
•عائشة خالد الجودر
•فوزية علي كريمي

•مالك حسن عبدالرحمن
•Jeffin Joji George
•صديقة عبدالرحيم الناملييت
•مريم هشام أكرب
•محمد عقيل العمر
•نورة فهد البوعينني
•فيصل ناجي الكواري
•نوف طارق خالد
•علي جواد احمد
•دالل أمجد ديب
•جوري صباح عبداللطيف
•محمد عماد الرمضان
•زهراء علي عبدهللا
•بدور فؤاد الدوسري
•فيصل صباح عبداللطيف
•عبدهللا عبدالرحمن دعيـج
•فجر محمد عبدالرحيم
•فارس محمد عبدهللا
•شيخة عمار نبيل
•عبدالعزيز عقيل العمر
•ريم خالد محمد
•محمد جمال المهزع
•الريم عدنان الجودر
•محمد شوقي الشمري

•عبدهللا ابراهيم الطه
•فاطمة بشري جابر
•صالح احمد علي
•عبدهللا محمد البوعينني
•آيه حازم العالي
•ريم أنور محمد
•ابراهيم حمد بوسعد
•احمد غسان المطوع
•حسن عبدهللا النافع
•طارق خالد عدنان
•عائشة احمد بوجريي
•سندس فرج عبدهللا
•آية عبدالعزيز حسني
•مريم محمد الخاجة
•يوسف محمد البوعينني
•ناصر يوسف غريب
•نبأ ابراهيم عبد الحسني
•مالك خالد جعفر
•بيان محمد البنمحمد
•نجد سعود محمد
•لطيفة صابر الشهابي
•إيمان نوح شمس

بطاق ــات ـن ـ ـ ــا
 10جوائز بقيمة  500دوالر

•فتحية سالم سليس
•عبد الناصر أحمد عبدالرحمن
•اثال محمود إسماعيل
•محمد عباس خسرو
•محمد علي محمد
•خليفة علي خليفة
•احمد يعقوب يوسف
•Shamsudheen Cherukara
Parambil
•فاطمة محمود إسماعيل
•عائشة حمد ماجد

مــدخ ـ ــريـ ـن ــا
 10جوائز بقيمة  500دوالر

•شيخة علي البوفالسة
•درة سيد حميد الموسوي
•حسن مريزا القمر
•لينا مفيد جرب
•أحمد بن حمد البنعلي
•نجمة صالح علي
•احمد مصطفى الششتاوي
•محمد عبدالرحمن الموسى
•أمينة علي عبدهللا
•أمل سعيد جمعة

ج ـ ــزيـ ــل
 10جوائز بقيمة  500دوالر

•نوال علي الماجد
•سيد هشام مصطفى ياسني
•فاطمة عبدالعزيز زين العابدين
•مىن عبدالرحيم العزاوي
•راشد مبارك عبدهللا
•فيصل صالح عبدالرحمن
•وفاء عبدالعزيز حمد
•أسماء صالح محمد
•مهرة عبدالرحمن فالمرزي
•نجود خليفة المقهوي

افتح واستثمر في
ً
رقميا عرب تطبيق
بيتك جزيل

