
فاطمة حسني العجمي	 
سبيكة عبد العزيز مطر	 
عبري عبد الرحيم اسحاق	 
جميلة احمد محمد	 
صديقة احمد البوسميط	 
مريم محمد حسن	 
نجاة حسن احمد	 
مروة أحمد المقابي	 
انوار فؤاد المطوع	 
فاطمة خليل المصلي	 

فتح الرحمن علي الطيب	 
رجاء عبد األمري الشيخ	 
سلمان بن عيسى الغتم	 
يوسف احمد الذوادي	 
علي جاسم الخاجة	 
كوثر عباس تقي	 
احمد قايد غالب	 
هيا عيسى البنعلي	 
رباب عبد النيب العريض	 
حصة عبد اللطيف حسن	 

هدى احمد ابراهيم	 
جمال عبد الناصر سيد أحمد	 
عبد هللا عبد الرحمن القاضي	 
عادل امداد حسني	 
وردة سعيد احمد	 
مصعب وليد عبدهللا	 
محمد عبدهللا المحرقي	 
ابراهيم يوسف الدوسري	 
فاطمة احمد محمد	 
محمد علي مكي	 

منرية خليفة الفاضل	 
 	Petromart Wll
بسمة عبد الرحمن الموسى	 
عادل حجي ابراهيم	 
احمد محمد المرباطي	 
عبدهللا سعيد المنصوري	 
علي عبد الرحمن محمد	 

عبد العزيز فهد محمد	 
عمار علي حسن	 
عبدالرحمن فؤاد جهانكري	 
سارة خالد جعفر	 
فاطمة عبد هللا الخاجة	 
علي سلمان داود	 
خالد طارق خالد	 
دالل محمد مال هللا	 
لجني فراس درويش	 
خلود حامد عبد الرحمن	 
نيلة عبد المنعم فيصل	 
رغد عصام منصور	 
يوسف راشد الكعيب	 
جوري حمد بوعالي	 
ماريا علي جناحي	 
مريم حسن عبد العزيز	 
آية عبد العزيز حسني	 
عبد هللا علي الطوق	 
ريم فيصل عبد الواحد	 
سلمان مصطفى حجازي	 
أمينة عبد الناصر سلمان	 
زين عبدهللا األحمد	 
 	Mohammad El Barhoumi
سلمى عبد الرحمن بوعسلي	 

احمد ابراهيم عبد الكريم	 
فرح بسام محمد	 
شيماء عبد الرحيم محمد	 
سلمان خالد البوعينني	 
حياة مؤيد احمد	 
دانا عيسى عاشري	 
ريم خالد الوزان	 

علي عارف محمد	 
روبن جميل عمر	 
غدير طارق بشري	 
عبدهللا خالد عبدهللا	 
هيا يوسف الدوسري	 
نورة عادل عيسى	 
ابراهيم حمد ابراهيم	 
علي عبد الحي الحجازي	 
أحمد مالك الذوادي	 
يوسف ناصر العلوي	 
فيصل حامد مبارك	 
زين حامد ابو الفتح	 
روان عارف الجودر	 
علي محمود السماهجي	 
محمد سلمان المقهوي	 
عبد العزيز حسن الساعاتي	 
خديجة محمود الكوهجي	 
مريم طالل بوحجي	 
فاطمة رضا األنصاري	 
نور عبد العزيز حسني	 
عبد العزيز فهد المناعي	 
محمد خالد جناحي	 
مالك خالد جعفر	 
محمد سلمان عيسى	 

حسن يوسف العبيدلي	 
محمد عبد العزيز الخزرجي	 
محمد نجيب الجودر	 
 	International Transport Est
سهام ابراهيم الشكر	 
صباح عمران العاشور	 

حمد ياسر الجار	 
عبدهللا هشام عبد الرحمن	 
فيصل علي السيد	 
منرية محمد احمد	 
سما محمود دشىت	 
ليم محمد رضي	 
آدم محمد عباس	 
سيف احمد الباز	 
عبدهللا فؤاد الريس	 
جواهر يوسف عبد الرزاق	 
حصة عبدهللا المسلم	 
دانا عبد الحكيم عمر	 
طيف السيد مصطفى الموسوي	 
الجازي منري الهاجري	 
يوسف يعقوب الشبعان	 
أحمد علي العتيق	 
نجد سعود محمد	 
ياسمني عبد هللا الميل	 
لولوة جمال المهزع	 
محمد عبدهللا حساني	 
ليال هاني جميل	 
عبد الرحمن محمد الجودر	 

نســــــــــائـنــــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

بطاقـــاتـــنـــــــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

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

جوائز خاصة لفئات لبشارة

 مــبـــــــــــــــــــروك
لفـــــائـــــــــــــــزي لبشـــــــــــارة

أبريل 2021

مي عيسى البوعينني الفائز بـ 100٫000 دوالر أمريكي

افتح واستثمر في

                               
رقميًا عرب تطــبيق جزيـــل من بيتــك 

خليفة سلمان ابراهيم	 
يوسف غلوم بوجريي	 
فاطمة علي البنعلي	 
دعاء عيسى سرحان	 
رياض عيد عبد هللا	 
مصطفى علي جعفر	 
محمد سعيد الغانم	 
عمار ياسر العباسي	 
لولوة محمد البوعينني	 
نجاة ناصر ثابت	 

مــدخــــــريــــنــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

الفائزون بعيديتنا 
 70 فائزاً بـ 500 دوالر أمريكي


