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الرئيس: شكري عبدالله طه
8691 N. Ann Ave, Fresno, CA 93720

Tel: (201) 341-6699 Fax: (571) 270-2921 E-mail: SHUKRITAHA1@GMAIL.COM

نائب الرئيس: عديل خالد أحمد الحشاش
2022 Longleaf Circle, San Ramon, CA 94583

Tel: (408) 603-9299 E-mail: ARASHEED@ATT.NET

أمني الصندوق: سلامن عيل شعالن
30510 Tremont Dr, Wesley Chapel, FL 33543

Tel: (305) 606-7433 E-mail: SSHALAN2004@AOL.COM

مسؤول العالقات الخارجية: سناء ربحي قرقط
46 Summit Pl, Little Ferry, NJ 07643

Tel: (917) 349-8710 E-mail: SANATKARKAT@GMAIL.COM

أمني الرس: حسام احمد درويش
8900 Calvert st, Philadelphia, PA 19152

Tel: (267) 249-1035 E-mail: HUSAMABUABDALLAH@GMAIL.COM

مسؤول اإلعالم: شنيور أحمد عواد
33 Truman Dr، Marlboro, NJ 07746

Tel: (732) 801-8898 E-mail: SHNEWER@GMAIL.COM

مسؤول اللجان الفرعية: جارس فريد 
1915 Lurting Ave، Bronx, NY 10461

Tel: (347) 654-1344

أعضاء اللجنة املحلية
األستاذ عيل شحادة  •  الشيخ أحمد صبح  •  نزيه داوود السافح  •  رنني ربحي فسوان

2019-2020
أعضاء اللجنة التنفيذية
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نيوجريزي فريزنو نيويورك

 جامل العصفور ، عامد عبدالرسول ،

 زيدان فرحات ، عبدالكريم طه  

عبدالجواد جامل الدين ،  عبدالحميد دالية ، 

سعيد فوزات سعد ، مروان قويدر

محمد فهمي منصور ،  نارصعطا حامد ، 

محمد ابراهيم صايف 

سان فرانسيسكو نفادا داينوبا و فايزيليا

عوين خالد الحشاش، عايد عواد  نضال سليامن زايد  نارص محمد كميش ، بسام عطا حامد

واشنطن لوداي ، موديستو نيومكسكو

نعامن عبدالهادي نصار ، نارص ربحي عواد ،  

راشد محمد رشيد

اياد العبد ابراهيم ، جميل عدنان زياده  غسان رشيد ، محمود عايش ، 

عايد صالح عواد ،  عمر توفيق خرض 

فلوريدا أريزونا لوس انجلوس و انديو

 زايد يوسف زايد ، عصام جابر جالكة ، 

 أسعد نظام منصور ، عيل أحمد عيل ، 

محمد هشام عياد

محمد خالد شيحة ، جامل زهريعبدالجبار، 

 كامل شيحة، محمد كامل نصار ، 

محمود عفون ، محمد حازم دلدوم 

وفقي ربحي زايد ، محمد عبدالسالم عبد 

الحليم ، أكرم حسن ذياب 

أوهايو واطسون فيل و ساليناس مازوري سانت لويس

خليل سعدالله خليل ، أنيس يونس عبدالسالم ابراهيم جودة نجم الدين ، منيف ربحي 

برطع ، مراد شوكت ، عامد عبدالفتاح عياد

أحمد فايز لحميدي ، منور فائق منور ، 

عبدالله صبحي كنزوعة 

بورتوريكو فيالدلفيا كالكسيكوا

زين محمد رشيد ، عبدالله عبدالرازق طه عصام احمد درويش ، مهند عويس أسعد موىس جمعة

ملوايك نورث كاروالينا هواي

أسعد سميح ناجي ، ابراهيم دالية منار نجاح طالل ، نبيل أحمد رشيد ، 

أرشف عبدالحليم دالية

عاطف موىس جربان، ربحي يوسف جربان 

الور ،  قاهر فيصل الور

تكساس فريجن آيالند لويزيانا

عمر محمد رمضان ، خالد ابراهيم فارس ، 

حمدي ابراهيم حامد

عليان محمود الور ، عطا جامل مصبح ،

معتصم فخري عبدالرحمن

 محمود موىس غنام ، جابر صايل حمد ، 

خالد جامل الدين ، ظمني اسامعيل ظمني ، 

اياد أحمد حامد

ممثل أبناء جمزو يف أمريكا: فؤاد عطا خليل

اللجان الفرعية

2020-2021
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله رب العاملني

تنادي معظم الدول والحكومات الدميقراطية وغريها بحرية الرأي والتعبري، وتعترب أمريكا من أكرث الدول الغربية التي تسمح بحرية الرأي،  حيث 
ينص أول تعديل لدستور الواليات املتحدة االمريكية عىل }حرية العبادة والكالم، والصحافة وحق االجتامع واملطالبة برفع األجور. ال يصدر 

الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من األديان أو مينع حرية مامرسته، أو يحد من حرية الكالم أو الصحافة، أو من حق الناس يف االجتامع 
سلمياً، ويف مطالبة الحكومة بإنصافهم من اإلجحاف{. وتنص املادة (11) من اعالن حقوق االنسان يف فرنسا عىل }ان حرية االعراب عن الفكر 

والرأي أمثن حقوق االنسان، ولكل مواطن الحق يف حرية الكالم والكتابة والنرش، عىل أن يكون مسؤوال عن عمله يف الحدود التي يعينها 
القانون{.

فمن حق االنسان الحر التعبري عام يف ذاته وإبداء رأيه بكل رصاحة وبدون الخوف من عقاب أو إنتقاد. لكن، ما هي الحدود التي علينا إتباعها 
عند مامرسة هذه الحرية التي ولدت معنا بالفطرة؟ 

 فحرية الرأي تعترب سالح ذو حدين: 
إما ان متارسها لالستشعار بحرية القلب وحرية العقل وحرية الضمري، أو متارسها بجهل وفتنة وتشجيع عىل املنكر. 

 أعزنا الله باالسالم الذي وضع أسساً وضوابَط من القرآن الكريم وسنة نبيه محمد صىل الله عليه و سلم. 
 قال الرسول صىل الله عليه و سلم

  »إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق«
 فحرية الرأي تبدء بالخلق الحسن الذي يبني عليه االنسان كيفية التعبري عام يريد. 

إخرتت هذا املوضوع بالذات ألوجه رسالة البناء بلدي ديردبوان وأبناء وطني البطل. فهنالك قلة قليلة من الناس ذوي األخالق السيئة الذين 
ينادون بحرية الرأي كحجة التهام الناس بالباطل والتهجم الدينء وجرح مشاعر الناس. من املؤسف أن هذه النسبة القليلة التي ال تسمن و ال 
تغني من جوع قد متادت كثريا عندما تنتقد مؤسسة خريية أو سياسية حتى أصبح كثري من الناس يصغون لهم ويشجعوهم بهدف التسلية أو 

الشعال الفتنة بني الناس. 

أمتنى من هذه الفئة أن تراجع نفسها وأن تتحيل بأخالق حميدة،  وأن ميارس هؤالء حرية الرأي والتعبري بأدب و إحرتام ملشاعر الناس. وأمتنى منا 
جميعا كمسلمني وفلسطينيني أن نحاسب أنفسنا أوال ونفكر يف كل كلمة تخرج من أفواهنا أو ننرشها عىل وسائل التواصل االجتامعي.

 أن نقول كلمة الحق بتفكري وبضوابط القيم العليا هو واجب ديني وواجب وطني بوصفنا سفراء لهذا الدين ولوطننا الحبيب فلسطني. فال مانع 
من املعارضة واالختالف. فمعارضة املواقف حق طبيعي أما معارضة املبادئ فهي عبودية فكرية بعيدة كل البعد عن الدين والوطن.

نسأل الله تعاىل أن يرزقنا الخالص يف النية والسداد والتوفيق يف القول والعمل.

والسالم عليكم و رحمة الله وبركاته

شكري عبدالله طه
 رئيس جمعية ديردبوان الخريية

حرية الرأي و التعبير
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نفذت اللجنة التنفيذية وبالتعاون مع اللجنة املحلية واللجان الفرعية ، بتنفيذ املهام واالنجازات التي اوكلت اليها يف املؤمتر األربعني، فلقد تم 
بحمد الله االنجازات والنشاطات االتية:

أواًل- االنجازات والنشاطات في أمريكا:
▪ العمل عىل جمع االشرتاكات السنوية، حيث وصل عدد املشرتكني هذا العام ايل (3,530) مشرتك. 

▪ قامت اللجنة التنفيذية بعقد اجتامعات فرعية يف كل من الواليات اآلتية : فلوريدا ، نورث كاروالينا ، لوزيانا ، نيومكسيكو، ميلوايك ، 
سانت لويس ، أريزونا ، تكساس ، هوايي ، كاليفورنيا و نيويورك. وذلك من اجل التواصل مع أبناء البلد واطالعهم عىل اعامل الجمعية وجمع 

االشرتاكات والتربعات.

▪ تم جمع أموال الزكاة من اهل الخري والعطاء من ديردبوان.
▪ تم جمع تربعات من ابناء ديردبوان الخريين يف دعم لصندوق الجمعية .

▪ تم تسجيل جمعية دير دبوان الخريية يف كل من الواليات التالية: واشنطن و فلوريدا و وسكانس و تاكسس و أريزونا و تجديد التسجيل 
يف كل من نيوجريىس كاليفورنيا.

▪ متت طباعة مجلة الزيتونة وتوزيعها عىل أعضاء الجمعية العمومية يف االجتامعات الفرعية. 
▪ القيام بنشاطات للشباب و النساء يف والية نيوجريزي.

ثانياً- االنجازات والنشاطات في الوطن:
▪ قامت الجمعية باصيال املساعدات يف شهر رمضان املبارك إيل العائالت املستورة يف كل من ديردبوان وأريحا واألردن و ذلك لرمضان 2020.

▪ دعم وتقديم املنح الدراسية للطالب يف كل من فلسطني و االردن.
▪ دعم املترضين من وباء فايروس الكورونا مببلغ رمزي يف كل من فلسطني و األردن.

▪ تم بحمد الله دعم املركز الصحي مببلغ مايل لتسديد كشفية بعض العائالت املستورة و تسديد الديون املرتاكمة و دعم امليزانية.
▪ قامت الجمعية بتعبيد شارع الخربة و بتكملة تعبيد شارع ملراح و املساهمة يف شوارع فرعية أخرى.

▪ ساعدت الجمعية يف حاالت إنسانية وارضارية بحاجة للعالج و األدوية و غريها.
▪ قامت اللجنة املحلية بعدة نشاطات يف مقر الجمعية منها: دورة للقران الكريم و دورات تقوية للطالب.

▪ قامت الجمعية بتجهيز سيارة اسعاف يف مدينة دورا الخليل بتربعات خاصة للمرشوع. 
▪ قامت الجمعية بتجهيز ملعب كرة القدم عىل أرض مدرسة ديردبوان الثانوية للبنني.

▪ ساعدت الجمعية مؤسسات وجمعيات خريية فلسطينيه يف كل من أمريكا و فلسطني و الجمعيات هي: 

Palestinian American Community Center - $2000
Holly Land Fund - $1000

 Palestine Day, San Francisco - $1000 
Islamic Relief - $2000

Ramallah Federation - $1500
3100$ - جمعية التدخل المبكر

2019 - 2020 
 التقرير اإلداري
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من نشاطات وانجازات الجمعية
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 الزیتونة تلتقي الدكتور فائق عویس
  مؤسس لمسة أمي للفنون والتراث في دیر دبوان

 

 
 

 
 ضیفنا هو فنان، باحث ومتخصص في مجال التعریب، عمل في شركة جوجل العالمیة كمسؤول عن تعریب منتجات

 وخدمات جوجل. حصل على جائزة محمد بن راشد للغة العربیة وهي أفضل جائزة في تاریخ اللغة العربیة في فئة
 التقنیة . شارك في المنتدى الوطني األول في فلسطین للمبدعین في جوجل وخدماتها باللغة العربیة، فشرف فلسطین

 وكرمه فخامة الرئیس محمود عباس. ضیفنا هو شخصیة وطنیة عنده انتماء لوطنه محب لبلده دیر دبوان وألهله،
 وهو رمز من رموز دیر دبوان، ابن بلد أصیل. حبه الكبیر لوالدته المرحومة التي جاهدت وتعبت في حیاتها وكانت
 تطرز لتعیلهم كان له التأثیر الكبیر على حیاته والهامه الفني ودراسته. أیضا عشقه وحبه الكبیر لفلسطین وخصوصا
 القرى والبلدات الریفیة بما تحمله من عادات وتقالید، لمس فیها مختلف الثقافات مما جعله یفكر بالحفاظ على التراث

  والهویة.

مقابلة

 الزيتونة تلتقي
  الدكتور فائق عويس

مؤسس لمسة أمي للفنون والتراث في دير دبوان
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 تكریما له واعترافًا منا ومن أهالي دیر دبوان ومن المجتمع الفلسطیني على كل ما قدمه من العمل التطوعي والعمل
 الخیري واهتمامه بالعلم والثقافة ومساعدة وتشجیع طالب المدارس والجامعات من خالل المنح التي قدمها لهم

 وأخیرا تأسیس وافتتاح مركز لمسة أمي للفنون والتراث في مدینة دیر دبوان – رام اهللا. طلبنا أن نجري معه هذا
  الحوار لتكریمه.

 ضیفنا هو مؤسس مركز لمسة أمي الدكتور فائق عویس، سیروي لنا الفنان ما هي قصة عشقه لفن التطریز وما هي
  أهداف مركز لمسة أمي في هذا الحوار

  
 في البدایة نود الترحیب بكم معنا في مجلة الزیتونة، ولتعریف المجتمع الفلسطیني علیكم أكثر، هل یمكن أن

 تستعرض لنا وللجمهور في نبذة موجزة من هو الدكتور فائق عویس وما هي أهم إنجازاته وأعماله؟
 

 أنا فائق صالح عویس من موالید مدینة دیر دبوان، فنان وباحث ومتخصص في مجال التعریب، ومن أكبر الداعمین
 والمشجعین على استخدام اللغة العربیة على االنترنت وإثراء المحتوى الرقمي على المستوى العالمي. درست في

 مدارس دیر دبوان اإلبتدائیة واإلعدادیة والثانویة وكنت من العشرة األوائل في شهادة الثانویة الصناعیة على مستوى
 الضفة الغربیة. سافرت إلى أمریكا في أوائل الثمانینات ودرست في جامعة سان فرانسیسكو وكنت من نشطاء الجالیة
 العربیة والفلسطینیة ألكثر من 25 سنة وكنت عضوا في اللجنة التنفیذیة لجمعیة دیر دبوان الخیریة لمدة سبع سنوات

 ومحررا لمجلة الزیتونة. حصلت على شهادة الدكتوراه في الدراسات العربیة واإلسالمیة، وبعدها دّرست في
 جامعات كالیفورنیا ومن ثم التحقت بشركة "جوجل" العالمیة وانتقلت إلى دبي حیث شغلت منصب مدیر قسم

 الخدمات اللغویة في "جوجل" وكنت مسؤوال عن دعم وتطویر وتعریب اإلصدارات المحلیة لمنتجات وخدمات
 جوجل لمنطقة أفریقیا والشرق األوسط واالسواق الناشئة.  وأثناء عملي في شركة جوجل ألكثر من عشر سنوات،

 شاركت في مبادرات عدیدة إلثراء المحتوى العربي ودعمت استخدام اللغة العربیة على اإلنترنت وفي وسائل
 التواصل االجتماعي، ومن ضمن هذه الفعالیات، شاركت في احتفالیة (الیوم العالمي للغة العربیة) في مقر الیونسكو

 من خالل كلمة عن دور اإلعالم الجدید في إعادة الشباب العربي إلى لغته. كما حزت على جائزة محمد بن راشد للغة
  العربیة في فئة التقنیة عن أفضل مشروع لخدمة اللغة العربیة.

 من أعمالي ومشاریعي الفنیة: تصمیم مداخل وقبة المتحف العربي األمریكي في میتشیغان، وجداریة تحتفي بالثقافة
 العربیة واإلسالمیة في وسط مدینة سان فرانسیسكو، وجداریة لتكریم المفكر العربي األمریكي إدوارد سعید في

 جامعة سان فرانسیسكو، وإصدار كتاب "موسوعة "الفنانین العرب األمریكیین" الذي حاز على جائزة شرف من
 المتحف العربي األمریكي. أسست مؤخرا شركتي الخاصة "أقلمة للخدمات اللغویة (عویسكو)" والتي من خاللها

 سیستمر في دعم خدمات لغویة من خالل شبكة كبیرة من المتخصصین في األعمال الحرة في اللغة العربیة ولغات
 أخرى وتقدیم خدمات في مجاالت عدیدة منها الترجمة والتعریب والتدقیق اللغوي والتفریغ الكتابي للمقاطع الصوتیة

 والفیدیوهات وإنشاء المحتوى وحالیا یوفر فرص عمل ألكثر من 150 شخصا في العالم العربي. أما على الصعید
 الفني، أقوم بتصمیم لوحات فنیة مستوحاة من الخط العربي وأقمت العدید من المعارض الفنیة في أمریكا وفلسطین

 ودبي ومن هذه المعارض، معرض "معلقات درویش" في متحف محمود درویش في رام اهللا عند افتتاحه سنة 2012
 والذي كان بدایة لفكرة مشروع ومبادرة "لمسة أمي".
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 كیف بدأت فكرة تأسیس مركز لمسة أمي، وما الهدف من ذلك؟
  بدأت فكرة تأسیس مركز لمسة أمي عندما قمت بزیارة فلسطین في صیف سنة 2008،  أحضرت معي ملصقا

 لجداریة إدوارد سعید إلهدائه للشاعر محمود درویش، حیث استخدمت مقطع من قصیدته في رسم الجداریة - أنا من
 هناك، أنا من هنا- ولكن ولسوء الحظ كان درویش قد غادر فلسطین إلى الوالیات المتحدة ذلك األسبوع  فتركت

 الملصق في مكتبه في مركز خلیل السكاكیني في رام اهللا، وتوفي بعدها بعدة أیام. قررت وقتها العمل على مشروع
 فني تعبیرا عن تقدیري لشاعر الكلمة والذي كنت مهوسا بشعره وقرأت له معظم قصائده". من هنا جاءت فكرة

 المشروع الفني "معلقات درویش" وتصمیم اللوحات بالخط الكوفي وتنفیذها بالتطریز الیدوي. المعرض كان عبارة
 عن 12 لوحة فنیة بدأتها بكلمات من قصیدة "قافیة من أجل المعلقات" والتي تقول: أنا لغتي، وأنا معلقة، معلقتان،

 عشر، هذة لغتي" والتي عرضت في آذار (مارس) سنة 2012 ضمن االحتفال بیوم الثقافة الفلسطیني وتدشین متحف
 محمود درویش في رام اهللا. "في تلك الفترة واألشهر القلیلة التي سبقتها مررت بظروف صعبة بفقدان والدتي

 المرحومة التي جاهدت وتعبت في حیاتها وكانت تسهر اللیالي وهي تطرز لتعیلنا وتربینا، فكان لعملها في التطریز

 
 
 

 كیف بدأت فكرة تأسیس مركز لمسة أمي، وما الهدف من ذلك؟
  بدأت فكرة تأسیس مركز لمسة أمي عندما قمت بزیارة فلسطین في صیف سنة 2008،  أحضرت معي ملصقا

 لجداریة إدوارد سعید إلهدائه للشاعر محمود درویش، حیث استخدمت مقطع من قصیدته في رسم الجداریة - أنا من
 هناك، أنا من هنا- ولكن ولسوء الحظ كان درویش قد غادر فلسطین إلى الوالیات المتحدة ذلك األسبوع  فتركت

 الملصق في مكتبه في مركز خلیل السكاكیني في رام اهللا، وتوفي بعدها بعدة أیام. قررت وقتها العمل على مشروع
 فني تعبیرا عن تقدیري لشاعر الكلمة والذي كنت مهوسا بشعره وقرأت له معظم قصائده". من هنا جاءت فكرة

 المشروع الفني "معلقات درویش" وتصمیم اللوحات بالخط الكوفي وتنفیذها بالتطریز الیدوي. المعرض كان عبارة
 عن 12 لوحة فنیة بدأتها بكلمات من قصیدة "قافیة من أجل المعلقات" والتي تقول: أنا لغتي، وأنا معلقة، معلقتان،

 عشر، هذة لغتي" والتي عرضت في آذار (مارس) سنة 2012 ضمن االحتفال بیوم الثقافة الفلسطیني وتدشین متحف
 محمود درویش في رام اهللا. "في تلك الفترة واألشهر القلیلة التي سبقتها مررت بظروف صعبة بفقدان والدتي

 المرحومة التي جاهدت وتعبت في حیاتها وكانت تسهر اللیالي وهي تطرز لتعیلنا وتربینا، فكان لعملها في التطریز
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 التأثیر الكبیر على حیاتي وإلهامي الفني ودراستي، فقررت أن أقوم بتنفیذ المعلقات بالتطریز الیدوي من قبل سیدات
 في مخیمات الشتات. استمر العمل أكثر من سنة لتنفیذ المعلقات واالنتهاء منها وكان لنجاح المعرض الدافع القوي

 بأن استمر في تطویر فكرة تنفیذ تصامیمي بالتطریز الیدوي ورسمیا تأسیس مبادرة "لمسة أمي" تخلیدا لذكرى
 والدتي، رحمها اهللا، واستلهمت اسم المبادرة من كلمات محمود درویش "أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي".

 الهدف من مبادرة لمسة أمي باإلضافة إلى تكریم الوالدة، هو الحفاظ على فن التطریز والتراث الفلسطیني من
 الضیاع من خالل أعمال خیریة وتعاونیة وخلق فرص عمل لتمكین النساء وخاصة األمهات في المخیمات والمناطق
 المهمشة. وأصبحت التصامیم فریدة من نوعها تجمع ما بین الخط العربي وفن التطریز الیدوي والشعر العربي لكبار

  الشعراء.
 

 
 
 

 حدثنا عن أسباب تحویل منزل العائلة في فلسطین إلى مركز ومتحف، وصف لنا الشكل الخارجي والداخلي لمركز
  لمسة أمي * وما هي مرافقة ومحتویاته؟

 بعد نجاح مبادرة لمسة أمي التي بدأت سنة 2012 والتي أصبحت ُتشغل أكثر من 40 سیدة في المخیمات والمناطق
 المهمشة والتي كان الهدف منها إنساني وخیري، "أصبح لدینا مجموعة كبیرة من المنتجات المطرزة مـن أوشـحة

 وعباءات ومعلقــات وأغطیــة وســائد وغیرها، وكان ال بد من أن یكون هناك مكان لعرض هذه المنتجات، فقررت
 ترمیم بیت جدي الذي تم بناؤه سنة 1923 وهو البیت الذي ولدت فیه، لیكون مقرا لمبادرة لمسة أمي ولیحتوي أیضا
 على مقتنیات العائلة التراثیة ومنها أثواب والدتي التي طرزتها بیدیها". أخذ الترمیم أكثر من سنة ونصف وفي ذلك

 التأثیر الكبیر على حیاتي وإلهامي الفني ودراستي، فقررت أن أقوم بتنفیذ المعلقات بالتطریز الیدوي من قبل سیدات
 في مخیمات الشتات. استمر العمل أكثر من سنة لتنفیذ المعلقات واالنتهاء منها وكان لنجاح المعرض الدافع القوي

 بأن استمر في تطویر فكرة تنفیذ تصامیمي بالتطریز الیدوي ورسمیا تأسیس مبادرة "لمسة أمي" تخلیدا لذكرى
 والدتي، رحمها اهللا، واستلهمت اسم المبادرة من كلمات محمود درویش "أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي".

 الهدف من مبادرة لمسة أمي باإلضافة إلى تكریم الوالدة، هو الحفاظ على فن التطریز والتراث الفلسطیني من
 الضیاع من خالل أعمال خیریة وتعاونیة وخلق فرص عمل لتمكین النساء وخاصة األمهات في المخیمات والمناطق
 المهمشة. وأصبحت التصامیم فریدة من نوعها تجمع ما بین الخط العربي وفن التطریز الیدوي والشعر العربي لكبار

  الشعراء.
 

 
 
 

 حدثنا عن أسباب تحویل منزل العائلة في فلسطین إلى مركز ومتحف، وصف لنا الشكل الخارجي والداخلي لمركز
  لمسة أمي * وما هي مرافقة ومحتویاته؟

 بعد نجاح مبادرة لمسة أمي التي بدأت سنة 2012 والتي أصبحت ُتشغل أكثر من 40 سیدة في المخیمات والمناطق
 المهمشة والتي كان الهدف منها إنساني وخیري، "أصبح لدینا مجموعة كبیرة من المنتجات المطرزة مـن أوشـحة

 وعباءات ومعلقــات وأغطیــة وســائد وغیرها، وكان ال بد من أن یكون هناك مكان لعرض هذه المنتجات، فقررت
 ترمیم بیت جدي الذي تم بناؤه سنة 1923 وهو البیت الذي ولدت فیه، لیكون مقرا لمبادرة لمسة أمي ولیحتوي أیضا
 على مقتنیات العائلة التراثیة ومنها أثواب والدتي التي طرزتها بیدیها". أخذ الترمیم أكثر من سنة ونصف وفي ذلك

 التأثیر الكبیر على حیاتي وإلهامي الفني ودراستي، فقررت أن أقوم بتنفیذ المعلقات بالتطریز الیدوي من قبل سیدات
 في مخیمات الشتات. استمر العمل أكثر من سنة لتنفیذ المعلقات واالنتهاء منها وكان لنجاح المعرض الدافع القوي

 بأن استمر في تطویر فكرة تنفیذ تصامیمي بالتطریز الیدوي ورسمیا تأسیس مبادرة "لمسة أمي" تخلیدا لذكرى
 والدتي، رحمها اهللا، واستلهمت اسم المبادرة من كلمات محمود درویش "أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي".

 الهدف من مبادرة لمسة أمي باإلضافة إلى تكریم الوالدة، هو الحفاظ على فن التطریز والتراث الفلسطیني من
 الضیاع من خالل أعمال خیریة وتعاونیة وخلق فرص عمل لتمكین النساء وخاصة األمهات في المخیمات والمناطق
 المهمشة. وأصبحت التصامیم فریدة من نوعها تجمع ما بین الخط العربي وفن التطریز الیدوي والشعر العربي لكبار

  الشعراء.
 

 
 
 

 حدثنا عن أسباب تحویل منزل العائلة في فلسطین إلى مركز ومتحف، وصف لنا الشكل الخارجي والداخلي لمركز
  لمسة أمي * وما هي مرافقة ومحتویاته؟

 بعد نجاح مبادرة لمسة أمي التي بدأت سنة 2012 والتي أصبحت ُتشغل أكثر من 40 سیدة في المخیمات والمناطق
 المهمشة والتي كان الهدف منها إنساني وخیري، "أصبح لدینا مجموعة كبیرة من المنتجات المطرزة مـن أوشـحة

 وعباءات ومعلقــات وأغطیــة وســائد وغیرها، وكان ال بد من أن یكون هناك مكان لعرض هذه المنتجات، فقررت
 ترمیم بیت جدي الذي تم بناؤه سنة 1923 وهو البیت الذي ولدت فیه، لیكون مقرا لمبادرة لمسة أمي ولیحتوي أیضا
 على مقتنیات العائلة التراثیة ومنها أثواب والدتي التي طرزتها بیدیها". أخذ الترمیم أكثر من سنة ونصف وفي ذلك
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 الوقت تم تسجیل المركز كمؤسسة غیر ربحیة تحت اسم "مركز لمسة أمي للفنون والترِاث" وأصبح معلما من معالم
 مدینة دیر دبوان.  تم تدشین وافتتاح المركز في احتفال كبیر في 10 تموز - یولیو سنة 2018 تحت رعایة عطوفة
 محافظ رام اهللا والبیرة الدكتورة لیلى غنام وحضور الوزیرة السابقة الدكتورة صفاء نصرالدین واللواء محمد غنام

 وممثلین عن بلدیة دیر دبوان وجمعیة دیر دبوان الخیریة ونادي إتحاد دیر دبوان ووجهاء دیر دبوان ومجموعة من
 أساتذة جامعة بیرزیت وجمع غفیر من أهالي البلدة. وتخلل االحتفال فقرات فنیة ودبكات شعبیة وكلمات ترحیبیة

 بالحضور.
  مرافق ومحتویات مركز لمسة أمي كالتالي:

 متحف المقتنیات التراثیة : وهو الطابق الرئیسي "العلیة" في البیت القدیم ویحتوي على عــدد مــن المقتنیات-
 التراثیة واألثــواب الفلســطینیة المطــرزة، وكذلــك عــلى وثائـق عائلیـة ومجموعـة مــن الملصقــات

 الفلسـطینیة. معظــم المقتنیــات الموجــودة هــي مــن العائلــة، ومنها عباءات أجـدادي یوسف عویس والعبد
 عویس، وصنادیق زواج جدتي حمدة وجدتي شفیقة (جدة والدتي)، ودفتر مذكرات ووثائق جدي من
 العشرینات، وأثواب والدتي وعماتي، وغطاء الرأس (الوقاه أو الشكة) لستي بهیجة، وأواني الفخار،

 وصواني القــش، والجاروشة، وبوابیر الكاز والفوانیس والمحراث والخابیة وأدوات أخرى كانت موجودة
  في بیــوت أجـدادي.

 مكتبة لمسة أمي : والتي سیتم افتتاحها قریبا وهي في مبنى مالصق وتحتوي على أكثر من ألف كتاب-
 وبعض الجداریات الفنیة.

 الرواق : وهو ممر مصمم بأقواس یصل بین الشارع الرئیسي والمتحف وهو مكان یستعمل جالیري-
 للمعارض الفنیة وعلى جدرانه بعض األعمال الفنیة والحروفیات.

 الساحة والحدیقة : ویتوسطها تركیب فني كتب علیه "منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي" وبعض-
 المقاعد المصممة بالخط العربي، وتتسع الساحة ألكثر من 300 شخص وتقام فیها األمسیات والفعالیات

  الثقافیة والفنیة. وقد تم تصمیم مدخل جانبي خاص لذوي االحتیاجات الخاصة.
 قاع البیت : الطابق األرضي في البیت القدیم وقد تم ترمیمه مؤخرا وسیكون مكان لالجتماعات واللقاءات-

 الثقافیة وسیحتوي على ركن الهدایا والمطرزات.
 قاعة نادي الشطرنج : وتقام فیه التدریبات ألعضاء النادي من الشباب والشابات وتحت قیادة األستاذة شیماء-

  أحمد صرمة، الخبیرة في الشطرنج والحائزة على جوائز عدیدة في هذا المجال.
 

 في األونة األخیرة قام العدید من أهالي دیر دبوان مشكورین بتقدیم بعض المقتنیات التراثیة للمركز ومنها أثواب
  مطرزة حیث أصبح لدى المركز حوالي 300 ثوب تطریز فالحي، وكذلك بعض األواني القدیمة والتراثیة.

 
  ما هي فعالیات ونشاطات مركز لمسة أمي للفنون والتراث؟

 خالل العامین الماضیین، قام المركز وشارك في العدید من النشاطات والفعالیات ومنها تنظیم ورشات فنیة مثل تعلیم
 الخط العربي والفنون األخرى، وعرض أفالم ثقافیة لفئات معینة من المجتمع مثل األفالم التي تتحدث عن تمكین

 النساء ودورهن في المجتمع، والمشاركة في مهرجانات ومعارض فنیة وتراثیة خارج البلد. أیضا شاركنا في أسبوع
 التراث الفلسطیني في بیرزیت من خالل عرض منتجات لمسة أمي وكان ذلك بالتعاون مع بلدیة دیر دبوان

 الوقت تم تسجیل المركز كمؤسسة غیر ربحیة تحت اسم "مركز لمسة أمي للفنون والترِاث" وأصبح معلما من معالم
 مدینة دیر دبوان.  تم تدشین وافتتاح المركز في احتفال كبیر في 10 تموز - یولیو سنة 2018 تحت رعایة عطوفة
 محافظ رام اهللا والبیرة الدكتورة لیلى غنام وحضور الوزیرة السابقة الدكتورة صفاء نصرالدین واللواء محمد غنام

 وممثلین عن بلدیة دیر دبوان وجمعیة دیر دبوان الخیریة ونادي إتحاد دیر دبوان ووجهاء دیر دبوان ومجموعة من
 أساتذة جامعة بیرزیت وجمع غفیر من أهالي البلدة. وتخلل االحتفال فقرات فنیة ودبكات شعبیة وكلمات ترحیبیة

 بالحضور.
  مرافق ومحتویات مركز لمسة أمي كالتالي:

 متحف المقتنیات التراثیة : وهو الطابق الرئیسي "العلیة" في البیت القدیم ویحتوي على عــدد مــن المقتنیات-
 التراثیة واألثــواب الفلســطینیة المطــرزة، وكذلــك عــلى وثائـق عائلیـة ومجموعـة مــن الملصقــات

 الفلسـطینیة. معظــم المقتنیــات الموجــودة هــي مــن العائلــة، ومنها عباءات أجـدادي یوسف عویس والعبد
 عویس، وصنادیق زواج جدتي حمدة وجدتي شفیقة (جدة والدتي)، ودفتر مذكرات ووثائق جدي من
 العشرینات، وأثواب والدتي وعماتي، وغطاء الرأس (الوقاه أو الشكة) لستي بهیجة، وأواني الفخار،

 وصواني القــش، والجاروشة، وبوابیر الكاز والفوانیس والمحراث والخابیة وأدوات أخرى كانت موجودة
  في بیــوت أجـدادي.

 مكتبة لمسة أمي : والتي سیتم افتتاحها قریبا وهي في مبنى مالصق وتحتوي على أكثر من ألف كتاب-
 وبعض الجداریات الفنیة.

 الرواق : وهو ممر مصمم بأقواس یصل بین الشارع الرئیسي والمتحف وهو مكان یستعمل جالیري-
 للمعارض الفنیة وعلى جدرانه بعض األعمال الفنیة والحروفیات.

 الساحة والحدیقة : ویتوسطها تركیب فني كتب علیه "منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي" وبعض-
 المقاعد المصممة بالخط العربي، وتتسع الساحة ألكثر من 300 شخص وتقام فیها األمسیات والفعالیات

  الثقافیة والفنیة. وقد تم تصمیم مدخل جانبي خاص لذوي االحتیاجات الخاصة.
 قاع البیت : الطابق األرضي في البیت القدیم وقد تم ترمیمه مؤخرا وسیكون مكان لالجتماعات واللقاءات-

 الثقافیة وسیحتوي على ركن الهدایا والمطرزات.
 قاعة نادي الشطرنج : وتقام فیه التدریبات ألعضاء النادي من الشباب والشابات وتحت قیادة األستاذة شیماء-

  أحمد صرمة، الخبیرة في الشطرنج والحائزة على جوائز عدیدة في هذا المجال.
 

 في األونة األخیرة قام العدید من أهالي دیر دبوان مشكورین بتقدیم بعض المقتنیات التراثیة للمركز ومنها أثواب
  مطرزة حیث أصبح لدى المركز حوالي 300 ثوب تطریز فالحي، وكذلك بعض األواني القدیمة والتراثیة.

 
  ما هي فعالیات ونشاطات مركز لمسة أمي للفنون والتراث؟

 خالل العامین الماضیین، قام المركز وشارك في العدید من النشاطات والفعالیات ومنها تنظیم ورشات فنیة مثل تعلیم
 الخط العربي والفنون األخرى، وعرض أفالم ثقافیة لفئات معینة من المجتمع مثل األفالم التي تتحدث عن تمكین

 النساء ودورهن في المجتمع، والمشاركة في مهرجانات ومعارض فنیة وتراثیة خارج البلد. أیضا شاركنا في أسبوع
 التراث الفلسطیني في بیرزیت من خالل عرض منتجات لمسة أمي وكان ذلك بالتعاون مع بلدیة دیر دبوان
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 وبالتنسیق مع جمعیة الروزنا. وبعد عام على افتتاح المركز، تم إنشاء نادي الشطرنج للبنات وتشارك فیه أكثر من
 30 طالبة وحصل على جوائز ومیدالیات عن المشاركة في بطوالت الشطرنج على مستوى فلسطین". قام المركز

  أیضا بتنظیم المعارض الفنیة للفنانین الناشئین، وتجمیع وتوثیق المقتنیات التراثیة بالتعاون مع جامعة بیرزیت.
 یستقبل المركز طالب وطالبات المدارس في رحالت ثقافیة وتراثیة ویساعدهم في أبحاثهم، فمثال، زار المركز

 طالبات من مدرسة بنات الیاسر األساسیة في دیر دبوان لالطالع على المقتنیات المتعلقة باألفراح واألعراس ومنها
 صندوق العروس الذي كان یخرج معها عند زفافها. وكذلك استقبل المركز العدید من الوفود ومنها وفد مركز الجالیة

 الفلسطینیة في نیوجیرزي ووفد من جمعیة إیطالیة ووفود أخرى من مؤسسات وجمعیات فلسطینیة. وقد قام المركز
 أیضا بتنظیم  رحلة ألبناء وبنات دیر دبوان لزیارة التل (تل عاي) الكنعاني والذي یعتبر من أهم المواقع األثریة في

 فلسطین، حیث استمتع الطالب بالمعلومات التاریخیة عن التل وشاركوا في عملیة الترمیم والتأهیل التي یقودها
 الدكتور حامد سالم وفریقه من جامعة بیرزیت.

 

 
 

 قدم المركز لحتى اآلن عشرة منح دراسیة لبنات دیر دبوان لدراسة الماجستیر، وذلك  تشجیعا مني لتعلیم الفتیات
 وخاصة في بلدتي العزیزة دیر دبوان - رام اهللا، وإیمانا مني باألهداف السامیة لمشروع "لمسة أمي" والذي یهدف

 إلى تمكین النساء وتعزیز دورهن في المجتمع، یسرني أن أعلن عن توفُّر منحة  لدراسة الماجستیر في إحدى
 جامعات الوطن. وندعم دائما المسیرة التعلیمیة في البلدة ونتعاون مع مدارسها من خالل تبني مشاریع ومبادرات

  تساهم في تشجیع الطالب على التعلیم واإلبداع.
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 ا لفكرة التي طرحتها في مقالي الذي كتبته سنة 2015 في مجلة الزیتونة  واقترحت فیه بإقامة مشروع سیاحي،
 متحف وطني فلسطیني في دیر دبوان رام اهللا یتضمن عدة مرافق، أقسام، قاعات وزوایا، وتم الموافقة على تنفیذ

 المشروع على التل الكنعاني (تل عاي) بتمویل أجنبي من النرویج، ولم ینفذ المشروع بعد ألسباب ما، حظیت
 الفكرة باهتمام  شخصیات كثیرة من داخل دیر دبوان  وفلسطین وشخصیات أجنبیة، منهم معالي وزیرة السیاحة

 د. روال معایعة، عطوفة محافظ محافظة رام اهللا والبیرة د. لیلى غنام،  رئیس قسم التطویر في الممثلیة النرویجیة
 تور جیردي، الذي استعد للمساهمة  بتمویل المشروع السیاحي، وفریق العمل لجامعة بیر زیت كلیة السیاحة

 ممثلة برئیس الجامعة السید عبد اللطیف أبو حجلة الذي ساهم واستعد إلنجاح المشروع على الصعید االستشاري
 والعملي ، ورئیس البلدیة السابق السید المهندس حسان مصبح وأعضاء البلدیة وشخصیات أخرى من دیر دبوان.
 سؤالي لحضرتك : في حال تم تنفیذ هذا المشروع، هل سیكون هناك تعاون بین مركز لمسة أمي والمتحف الوطني
 الفلسطیني؟ وهل سیستمر متحف ومركز لمسة أمي باستقبال الزوار؟ ما هي الخطط المستقبلیة لمركز لمسة أمي؟

  أوال شكرا على فكرتك وأنا لم أطلع علیها إال مؤخرا عندما وصلتني منك قبل أسبوع.  الجواب هو  طبعا سیكون
 هناك تعاون مع أي مؤسسة تخدم الوطن وسنقدم الدعم لهم وخاصة اذا كان المشروع ثقافي أو متحف وطبعا سنستمر
 باستقبال زوارنا ألن ما نقدمة ونعرضه یختلف عن مشروع متحف وطني. نحن لنا اختصاصنا ولیس هناك تعارض

 أو منافسة مع أي مؤسسة.

 لقد أصبح مركز لمسة أمي واقعا ومعلما من معالم البلدة ویأتي إلیه الزوار من جمیع أنحاء المنطقة. "نحن جزء من
 هذا البلد ونتعاون مع جمیع مؤسسات البلد والمنطقة ونكمل بعضنا بعضا ولسنا بدیال ألي مؤسسة أو نسعى بأن نكون

 منافسین ألي مؤسسة. هدفنا هو الحفاظ على هویتنا وتراثنا وموروثنا الثقافي.
 یخطط المركز على توسیع مقتنیاته التراثیة والعمل مع المختصین لتوثیق هذه المقتنیات ونشرها في كتاب یكون

 متوفرا للزوار. أنه حتى اآلن فإن جمیع تكالیف ومصاریف المركز من جیبي الخاص وأن كافة إیرادات المطرزات
 تذهب إلى السیدات اللواتي یعملن على تطریزها، ونأمل بأن یكون هناك دعم أكبر من أهل البلد من خالل المشاركة

 في نشاطات المركز وزیارته واالستمتاع بمقتنیاته ودعمه بشراء المنتجات لیستمر في تقدیم خدماته. من الخطط
  المستقبلیة أیضا تنظیم أمسیات ثقافیة وأدبیة واستضافة الفنانین واألدباء والمختصین.

  أیضا نأمل بأن یتم افتتاح المكتبة قریبا لتكون مكانا یستفید منه أبناء وبنات دیر دبوان ومرجعا العدید من الكتب
 النادرة والقیمة وسیتم توظیف أمینة مكتبة مسؤولة عن نشاطات وفعالیات المكتبة ونادي الكتاب لتشجیع القراءة

  لألجیال القادمة.
 

 سؤال أخیر: صف لنا شعورك بعد تأسیس المتحف؟
 طبعا أنا فخور جدا بأنني قمت بهذا المشروع وأصبح حقیقة ونأمل أن یتطور أكثر لالستمرار في الحفاظ على تراثنا

 وهویتنا الفلسطینیة.  كم كنت فخورا عندما رأیت إحدى طالبات الصف الثاني اإلبتدائي تكتب في وظیفتها عن
 مكونات الحي الذي تسكن فیه وتذكر مركز لمسة أمي كجزء من هذا الحي. نشكر كل من دعمنا معنویا وزار المركز

 وشارك في فعالیاته وأنا أرحب دائما بالجمیع وأقول لهم: باب المركز مفتوحا ألهل بلدي ولكل المجتمع الفلسطیني
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 من جمیع الفئات ولكل الوافدین واألجانب الذین یحبون أن یتعرفواعلى تراثنا الفلسطیني، وأهال وسهال بالجمیع
 وكذلك أشكر كل من قدم لنا مقتنیات تراثیة ووثائق تاریخیة لنحافظ علیها ونعرضها ونوثقها في المتحف. وشكرا لكم

 على استضافتي في هذا الحوار.
 

 
 

 الدكتور فائق عویس مؤسس مركز ومتحف لمسة أمي، نحن نشكرك شكرا جزیال. نحن كلنا أیضا فخورین بك
 وبجمیع انجازاتك وحضرتك دائما أفعالك ومواقفك مشرفة وألف مبروك افتتاح مركز لمسة أمي للتراث والفنون في
 مدینة دیر دبوان والذي یعتبر نقلة اجتماعیة ثقافیة تراثیة رائعة تساعد طالب المدارس والوافدین على التعرف على
 تراث فلسطین،  وتجمع كل المجتمع الفلسطیني على حب الوطن. ونحییك على انك نموذج محترم وشاب مكافح بدأ

 من الصفر واستطاع أن یصل الى ما هو علیه اآلن، وربنا یعطیك دائما القوة بنفس قدر نجاحك في النشاط
 االجتماعي والخدمات اإلنسانیة ونشكرك مرة ثانیة ألنك سمحت لنا بإجراء هذا الحوار معك وأعطیتنا الوقت الكافي

 حتى یكون الحوار كامل، وحاولت قدر االمكان أن تجیب على جمیع األسئلة التي طرحتها علیك حتى نعرف القارىء
  علیكم أكثر .  نتمنى لك التوفیق في كل خطواتك وأعمالك، ودمت فخرا لفلسطین!

 
  تم هذا الحوار عن طریق (االیمیل) البرید االلكتروني

 
  حوار – فایزة مصطفى عایش
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 من الصفر واستطاع أن یصل الى ما هو علیه اآلن، وربنا یعطیك دائما القوة بنفس قدر نجاحك في النشاط
 االجتماعي والخدمات اإلنسانیة ونشكرك مرة ثانیة ألنك سمحت لنا بإجراء هذا الحوار معك وأعطیتنا الوقت الكافي

 حتى یكون الحوار كامل، وحاولت قدر االمكان أن تجیب على جمیع األسئلة التي طرحتها علیك حتى نعرف القارىء
  علیكم أكثر .  نتمنى لك التوفیق في كل خطواتك وأعمالك، ودمت فخرا لفلسطین!

 
  تم هذا الحوار عن طریق (االیمیل) البرید االلكتروني

 
  حوار – فایزة مصطفى عایش

 

 من جمیع الفئات ولكل الوافدین واألجانب الذین یحبون أن یتعرفواعلى تراثنا الفلسطیني، وأهال وسهال بالجمیع
 وكذلك أشكر كل من قدم لنا مقتنیات تراثیة ووثائق تاریخیة لنحافظ علیها ونعرضها ونوثقها في المتحف. وشكرا لكم

 على استضافتي في هذا الحوار.
 

 
 

 الدكتور فائق عویس مؤسس مركز ومتحف لمسة أمي، نحن نشكرك شكرا جزیال. نحن كلنا أیضا فخورین بك
 وبجمیع انجازاتك وحضرتك دائما أفعالك ومواقفك مشرفة وألف مبروك افتتاح مركز لمسة أمي للتراث والفنون في
 مدینة دیر دبوان والذي یعتبر نقلة اجتماعیة ثقافیة تراثیة رائعة تساعد طالب المدارس والوافدین على التعرف على
 تراث فلسطین،  وتجمع كل المجتمع الفلسطیني على حب الوطن. ونحییك على انك نموذج محترم وشاب مكافح بدأ
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  تم هذا الحوار عن طریق (االیمیل) البرید االلكتروني

 
  حوار – فایزة مصطفى عایش

 

 من جمیع الفئات ولكل الوافدین واألجانب الذین یحبون أن یتعرفواعلى تراثنا الفلسطیني، وأهال وسهال بالجمیع
 وكذلك أشكر كل من قدم لنا مقتنیات تراثیة ووثائق تاریخیة لنحافظ علیها ونعرضها ونوثقها في المتحف. وشكرا لكم

 على استضافتي في هذا الحوار.
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 مدینة دیر دبوان والذي یعتبر نقلة اجتماعیة ثقافیة تراثیة رائعة تساعد طالب المدارس والوافدین على التعرف على
 تراث فلسطین،  وتجمع كل المجتمع الفلسطیني على حب الوطن. ونحییك على انك نموذج محترم وشاب مكافح بدأ

 من الصفر واستطاع أن یصل الى ما هو علیه اآلن، وربنا یعطیك دائما القوة بنفس قدر نجاحك في النشاط
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 حتى یكون الحوار كامل، وحاولت قدر االمكان أن تجیب على جمیع األسئلة التي طرحتها علیك حتى نعرف القارىء
  علیكم أكثر .  نتمنى لك التوفیق في كل خطواتك وأعمالك، ودمت فخرا لفلسطین!

 
  تم هذا الحوار عن طریق (االیمیل) البرید االلكتروني

 
  حوار – فایزة مصطفى عایش

 

 من جمیع الفئات ولكل الوافدین واألجانب الذین یحبون أن یتعرفواعلى تراثنا الفلسطیني، وأهال وسهال بالجمیع
 وكذلك أشكر كل من قدم لنا مقتنیات تراثیة ووثائق تاریخیة لنحافظ علیها ونعرضها ونوثقها في المتحف. وشكرا لكم

 على استضافتي في هذا الحوار.
 

 
 

 الدكتور فائق عویس مؤسس مركز ومتحف لمسة أمي، نحن نشكرك شكرا جزیال. نحن كلنا أیضا فخورین بك
 وبجمیع انجازاتك وحضرتك دائما أفعالك ومواقفك مشرفة وألف مبروك افتتاح مركز لمسة أمي للتراث والفنون في
 مدینة دیر دبوان والذي یعتبر نقلة اجتماعیة ثقافیة تراثیة رائعة تساعد طالب المدارس والوافدین على التعرف على
 تراث فلسطین،  وتجمع كل المجتمع الفلسطیني على حب الوطن. ونحییك على انك نموذج محترم وشاب مكافح بدأ

 من الصفر واستطاع أن یصل الى ما هو علیه اآلن، وربنا یعطیك دائما القوة بنفس قدر نجاحك في النشاط
 االجتماعي والخدمات اإلنسانیة ونشكرك مرة ثانیة ألنك سمحت لنا بإجراء هذا الحوار معك وأعطیتنا الوقت الكافي

 حتى یكون الحوار كامل، وحاولت قدر االمكان أن تجیب على جمیع األسئلة التي طرحتها علیك حتى نعرف القارىء
  علیكم أكثر .  نتمنى لك التوفیق في كل خطواتك وأعمالك، ودمت فخرا لفلسطین!

 
  تم هذا الحوار عن طریق (االیمیل) البرید االلكتروني

 
  حوار – فایزة مصطفى عایش
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نتائج الثانوية العامة )التوجيهي(

82.4 أحالم رفيق صبح 1

82.4 أحمد خلدون سليامن رصمة 2 

96.3 أريج اسعد حمودة 3 

93.6 أمرية أكرم رصمة 4 

72 أنس محمود محمد رمضان 5 

75.9 إنعام عيل عبد الحفيظ 6 

99.1 إيناس محمد طاهر حسن 7 

98.7 سكيبة جودة عبد الحليم 8 

81.1 إبراهيم عبد الله صالح عواوده 1

88 أحمد محمود أحمد خروفة 2 

86.4 حسن حسن شكري عيل 3 

66.7 حسن فيصل حسن فرح 4 

84.7 شفيق شفيق منور صبح 5 

67.6 عطا الله دهاج عواوده 6 

79.7 عيل عالء طالب سبلة 7 

58 عيل عمر عيل الوش 8 

93.1 أحالم هادي ليامن عبد الهادي 1

72 ارساء عيل شحادة منارصة 2 

96.7 ايات صالح الدين أحمد حسن 3 

94.6 اية محمد أحمد عيل 4 

66 برشى عالء عبد الرحيم عياد 5 

95.3 جنني حسن فرحات 6 

81 حمدة عطا خالد عواودة 7 

87 دولت غالب وجيه عالن 8 

96 دينا عطاالله عباس حامد 9 

89 رتيبة أكرم ابراهيم 10 

67 رشيدة محمود داوود جامل الدين 11 

املعدل اإلسم الرقم

املعدل اإلسم الرقم

املعدل اإلسم الرقم

الفرع العلمي  

الفرع األديب - مدرسة ديردبوان الثانوية املختلطة

الفرع األديب - مدرسة بنات ديردبوان الثانوية 

املعدل اإلسم الرقم

املعدل اإلسم الرقم

املعدل اإلسم الرقم

70.1 صالح الدين عبد الجواد صالح عبد الحق 9 

98.6 عبد الرحمن جالل يحيى حامد 10 

81.7 عبري قاهر حسن عواودة 11 

97.6 عدي عمر عبد الهادي جامل الدين 12 

96.7 عمران نائل عبد الرحيم الور 13 

72.9 محمد هاين محمود منارصه 14 

86.6 منترص الدين نائل عفان منارصه 15 

63.1 قيص عبد الرحيم احمد عواوده 9 

68.3 مؤيد حسن محمد زيادة 10 

51 محمد مصبح محمد عواوده 11 

80.9 محمد منري عفون حمد 12 

80.4 محمد وفقي يوسف عواودة 13 

74 نايف منور نايف الور 14 

82.1 يوسف فهمي خليل ابو السعود 15 

96.3 ريان أكرم ابراهيم 12 

86.6 سعدية ركن الدين حميدي 13 

83 سلسبيل ربحي أحمد عواودة 14 

81 عبري محمد جودات مصبح 15 

55 عبري نائل عبد الحميد عواودة 16 

95.1 فاطمة يوسف عبد الحميد عواودة 17 

88.6 محمدية عبد الجبار عودة الله عبد الجبار 18 

80.3 مالك عيل شحادة منارصة 19 

74.7 مالك كامل ثلجي فرحات 20 

98.4 مالك محمود مصطفى االسمر 21 

76.1 نور عبدالله محمد مصطفى 22 
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محمد برجس

محمد نارص صالح مصبح

طارق باجس شبيل

محمد عطا طه

فايزة محمد شعالن

أديب مسلم

فوزية عبدالجواد الهندي

سيتة جربان منصور

نايفة محمد زعالن

حسني العبد فنون

األستاذ يوسف خليل لعفني

عيوش ابراهيم القطوش

زكية محمد سعيد نصار

عبدالرحيم حمد عياد

عبدالجليل محمود شيحة

سيف الدين لحميدي فنون

فاطمة عطا عبدالله النيصة

سمري اسامعيل خروفة

ختام محمد رشيد تاية

فهمي ضمني اسامعيل

حسن حسني عبدالنبي

كرمية ضمني حورية

الحاجة حبسة كايد سعيد

صبحية نصار

نفيقة طلب عيد

نائلة حسني صقر

ياسمني موىس مصيطف

حاممة يوسف نزال 

صالح داوود صبح

أمينة محمود تاية

عثامن عبدالله محمد مصطفى

حسيبة فارع لطيف

يوسف محمد جربان الور

حبوس حامد طه

مرسة خليل نصار بسمة

شيخة صبح عبدالجواد

شوقية جابر منصور

عبدالحميد أحمد الحشاش

حسيبة عيد الور

عيد عايد يوسف شحادة

عمر أمني جميل منارصة

ربحي محارب سلطان

فهمي فخري عبدالعزيز عويس

بديعة عودة قرقط

محمود محمد عبدالعزيز سلطان

عيوش عبدالهادي جامل الدين

زياد محمد صبح شحادة

فقيهة عثامن سمحة

نادية صادق كنعان

نارص صالح القبعة

نايفة عيل زايد

محمود حسني دالية

رحمة جرب دالية

تتقدم جمعية دير دبوان اخليرية بأحر التعازي واملواساة بوفاة التالية أسماؤهم، وتدعو اهلل عز وجل أن يتغمدهم 
بواسع رحمته، وأن يتقبلهم عنده ويجعل مثواهم اجلنة

وفيات
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$12,000 أبناء الحاج كامل جامل الدين 1

$6,000 أبناء املرحوم سامل العصفور 2 

$5,000 أبناء الحاج فوزات سعد 3 

$5,000 الحاج لطفي حسني عبدالفتاح و رشكاه 4 

$5,000 أبناء املرحوم حسن رشيف 5 

$5,000 الدكتور اياد أبو السعود 6 

$5,000 أبناء املرحوم خالد أحمد الحشاش 7 

$5,000 أبناء املرحوم يوسف زايد 8 

$5,000 الحاج محمود دحدول 9 

$5,000 أبناء املرحوم أحمد محمد عيل 10 

$5,000 عامد نبيل زكريا 11 

$5,000 محمد عطا جربان الور 12 

$5,000 فواز فايز جربان الور 13 

$5,000 عبود محمد حباس 14 

$5,000 عاطف موىس حسان الور  و أخيه جربان 15 

$5,000 داوود صالح جامل الدين 16 

$5,000 أبناء املرحوم يوسف محمد جربان 17 

$4,000 أبناء املرحوم محمد رمضان 18 

$4,000 عبدالفتاح عياد و أوالده 19 

$4,000 نجاح محمد حدابة 20 

$3,000 الحاج حسن ذياب و أخيه بدر 21 

$3,000 جامل زيادة 22 

$3,000 أبناء الحاج فهمي منصور 23 

$3,000 جربان راجي جابر 24 

$3,000 أبناء الحاج نظام منصور 25 

$3,000 أبناء املرحوم عوين الدحموس 26 

$3,000 عامد عفانه و أخوانه 27 

$2,500 فائق خرض ياسني 28 

$2,500 أبناء الحاج داوود صالح جامل الدين 29 

$2,500 سعد نظمي سعد 30

$2,000 الحاج نظمي سعد 31 

$2,000 نجاح األعرج 32 

$2,000 أبناء املرحوم أحمد درويش األقطم 33 

$2,000 أبناء املرحوم موىس غنام 34 

$2,000 الحاج حسن عواد 35 

$2,000 أبناء املرحوم عيل زيادة 36

التبرعات

القيمة اإلسم القيمةالرقم اإلسم الرقم

$2,000 حامد طاهر طه 37

$2,000 أبناء املرحوم صبحي كنزوعة 38

$2,000 محمود أحمد عايش 39

$2,000 أبناء املرحوم زايد 40

$2,000 أبناء املرحوم سعدالله خليل بسمة 41

$2,000 أبناء الحاج العبد ابراهيم 42

$2,000 الحاج ابراهيم صايف 43

$2,000 الحاج فخري زايد 44

$2,000 أبناء املرحوم عبدالله حمدالله عيل 45 

$2,000 أبناء املرحوم شوقي مصيطف 46 

$2,000 نوفان نايف جامل الدين 47 

$2,000 نارص جالل جامل الدين 48 

$2,000 منري جامل الدين 49 

$2,000 منذر و أحمد صبح 50 

$1,700 قاهر فيصل الور و أخيه شاهر 51 

$1,500 عيل و باسم عويس 52 

$1,500 أبناء املرحوم زيتون سالمة 53 

$1,500 نارص عطوة حدابة و أخيه أسامة 54 

$1,500 شبيل عيىس شبيل و غسان سمري طه 55 

$1,500 كامل جميل شيحة 56 

$1,500 سيف الدين محمود عيل و أبناءه 57 

$1,000 أبناء املرحوم عيىس شبيل 58 

$1,000 عن روح املرحوم موىس زايد 59 

$1,000 عن روح املرحوم عبدالسالم فسوان 60 

$1,000 عن روح املرحوم يوسف فسوان 61 

$1,000 عبدالله الور 62 

$1,000 أبناء الحاج غالب الحشاش 63 

$1,000 حافظ نزال 64 

$1,000 عن روح املرحوم فرج األقطم 65 

$1,000 ربحي العبد رسية عن روح جهاد أحمد عبدالله 66

$1,000 أبناء الحاج اسامعيل ضمني حورية 67 

$1,000 منار طالل و عايد شبيل 68 

$1,000 عامد ناجح نصار 69 

$1,000 ابراهيم جودة نجم الدين 70 

$1,000 أبناء املرحوم أحمد حامد 71 

$1,000 عدنان حسني الوش 72 
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$1,000 سعيد الور 73 

$1,000 محمد حسن دالية 74 

$1,000 عبدالحليم ابراهيم دالية 75 

$1,000 حسن عبدالرؤوف الحشاش 76 

$1,000 أبناء الحاج جابر جالكة 77 

$1,000 طالب شبيل و أبناءه 78 

$1,000 وفقي عبدالحميد دالية 79 

$1,000 بسام عطا حامد 80 

$1,000 يحيى عبدالحميد دالية 81 

$1,000 سالمه تايه 82 

$1,000 أبناء املرحوم زهري عبدالجبار 83 

$1,000 حميد زيادة 84 

$1,000 حباس جودة حباس 85 

$1,000 زيتون نويران 86 

$1,000 أبناء املرحوم مازن دلدوم 87 

$1,000 أبناء املرحوم حازم دلدوم 88 

$1,000 هاشم أحمد دلدوم 89 

$1,000 عيل مصلح و أخوانه 90

$1,000 هاشم صالح عويس 91

$1,000 سامي محمد رشيد 92

$1,000 غسان عبداملجيد رشيد 93

$1,000 الحاج عيل محمد اسامعيل  94

$1,000 ربحي ناجي قريع 95 

$1,000 أمين غسان و أخيه نور 96 

$1,000 عمر خرض أبو شمة 97 

$1,000 الحاج صالح عايد عواد 98 

$1,000 عبدالرازق دين طه 99 

$1,000 محيي كامل محي الدين 100

$1,000 غاندي جودة حباس 101 

$1,000 جميل ابراهيم خليل 102 

$1,000 أبناء املرحوم نعامن دحدول 103

$1,000 محمد عبدالسالم عبدالحليم 104

$1,000 بسام سالمة رشموج 105

$1,000 رشيف نواف منور 106 

$1,000 أبناء املرحوم فايز عبدالفتاح لحميدي  107 

$1,000 فائق سعدالدين منور 108 

القيمة اإلسم القيمةالرقم اإلسم الرقم

$1,000 زيتون نويران و أبناءه 109 

$1,000 أبناء املرحوم عبدالله أبو ريشة 110 

$1,000 ماجد مصبح  111 

$1,000 عن روح املرحوم محارب خروفة 112 

$1,000 أرماندو فتحي األعرج 113 

$1,000 أبناء الحاج عيل غنام 114 

$1,000 مهند محمود حامد 115 

$1,000 الحاج ربحي برطع 116 

$1,000 شوكت مصيطف 117 

$1,000 أبناء املرحوم سعيد عياد 118 

$1,000 سعدالله عبدالحليم طه 119 

$1,000 أبناء الحاج يوسف املشني 120 

$1,000 محمد برجس 121 

$1,000 محمد عياد 122 

$1,000 منري أحمد الحشاش 123 

$1,000 أبناء املرحوم حلمي حمدالله منصور 124 

$1,000 الحاج وجيه الحشاش 125 

$1,000 أبناء املرحوم شاهر كايد 126 

$1,000 جاد يوسف رصمة 127 

$1,000 رضار حجازي رشيد 128 

$1,000 جواد نافذ الور 129

$1,000 عطا نجاح الور و جربان سمري الور 130

$1,000 عبدالفتاح حسني الور 131

$1,000 محمود حباس 132

$1,000 عبدالجبار جامل الدين 133

$800 أبناء املرحوم حسن ابراهيم قطوش 134

$700 مصباح جامل الدين و أبناءه 135

$600 نائل عبدالرحيم الور 136

$600 جامل جميل زيادة 137

$500 منيف فرناندو ماسا 138

$500 محمد سفيان الشايب 139

$500 أسعد ثلجي عودة 140

$500 أبناء الحاج صايل جابر 141

$500 ريح سعيد الحداد 142

$500 داوود عبداملجيد أبو نجم 143

$500 خالد جامل الدين 144

التبرعات
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$500 رمزي توفيق نصار 145

$500 محمود عويس 146

$500 ساكب ربحي الحشاش 147

$500 فرحان عوض حمدالله 148

$500 وليد سمري عقل طه 149

$500 أبناء املرحوم رشيد تايه 150

$500 جامل كامل طه 151

$500 نظام جمعه 152

$500 جامل جميل شيحة 153

$500 فائق خالد شيحة 154

$500 أبناء املرحوم يوسف عبدالغني 155

$500 محمد خالد شيحة 156

$500 سمري عباس شيحة 157

$500 أبناء كامل نصار بسمة 158

$500 ضمني توفيق حورية 159

$500 أرشف اسعيد الصويف 160

$500 محسن فيصل الوش 161

$500 محمد عفون  162

$500 أسامة عاطف خرض شمة 163

$500 محمد حسن الور 164

$500 الدكتور طارق عبداملاجد عيل 165

$500 باسم عيىس املشني 166

$500 محمود مقبل 167

$500 أبناء الحاج عبدالعال سمحة 168

$500 مراد موىس حسني 169

$500 زيدان ضمني فرحات 170

$500 حسني محمد حسني دالية 171

$500 عطا محمد طه 172

$500 محمد عبدالحميد دالية 173

$500 حسني عبدالجواد عيل 174

$500 األستاذ حلمي الحشاش 175

$500 اياد ربحي عويس 176

$500 رشيد فؤاد الحشاش 177

$500 الحاج أنور أنويران 178

$500 زيد الحاج أبو السعود 179

$500 مصطفى خالد منصور 180

القيمة اإلسم القيمةالرقم اإلسم الرقم

$500 عن روح املرحوم سعدالدين منور 181

$500 الشيح حسان سليمة 182

$500 خالد درويش "بيت حنينا" 183

$500 حسان فيصل الور 184

$500 ابراهيم عيل الوش 185

$500 أرشف عبدالرحمن الور 186

$500 حسني عبدالرحمن الور 187

$500 رزق عيل باجس 188

$500 عن روح املرحوم حسني عيد الور 189

$500 أحمد يوسف الوش 190

$500 غاندي جودة حباس 191

$400 جهاد محمد صالح القبعة 192

$400 عدنان جميل زيادة 193

$400 بالل حرب دالية 194

$400 حلمي العنباوي 195

$350 فايز عيل زايد 196

$300 فاعل خري  197

$300 "عضو رشف" محمد سامر لدادوة 198

$300 جواد عبدالرحمن الور  199

$300 عامد جابر جامل الدين 200

$300 عيل صالح جامل الدين 201

$300 يارس أحمد صقر  202

$300 عصام جابر جامل الدين 203

$300 الدكتور محمد مفلح 204

$300 محمد عبدالقادر منارصة 205

$200 اسامعيل ابراهيم دالية 206

$200 زياد عبدالجبار 207

$200 عامد زيتون جودة 208

$200 سعدي حسن الور 209

$200 يوسف صالح نصار 210

$200 أسعد سميح ناجي 211

$200 نارص عفون 212

$200 زياد عبدالحميد الحشاش 213

$200 نافذ عبدالفتاح لحميدي  214

$20 محمود محمد فايز لحميدي  215

$20 عبدالفتاح محمد فايز لحميدي  216

التبرعات
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1 Fayza Husein Al-Haneesh $1,000 

2 Adnan Rasheed $500 

3 Awni Rasheed $500 

4 Adli Rasheed $500 

5 Adel Rasheed $500 

6 Majdi Rasheed $500 

7 Ibrahim Juda $500 

8 Abed Samha $500 

9 Abdel-Fattah Ayyad $1,500 

10 Raid Shawki Farhat $500 

11 Akram Ribhi Ibrahim $4,000 

12 Naser & Osama Hadaba $500 

13 Ali Shalan & Ali Mansour $500 

14 Fayez Dahmous $500 

15 Sadallah Taha $500 

16 Isam Jaber Jalka $1,000 

17 Mansour Abdallah & Mohammad Shalan $500 

18 Imad Zakariya $500 

19 Ali Ahmed Ali $500 

20 Sami Ahmed Ali $300 

21 Bassam Ata Hammad $1,000 

22 Fawzat Saed $500 

23 Anees Faswan $500 

24 Mohammed Abdallah Taha $500 

25 Sadallah Khalil $1,000 

26 Hajj Ahmed Awad $500 

27 Sharif Minwer Manasrah $500 

28 Zayed Musa Zayed $500 

29 Akram Ammar Dighlawi $500 

30 Damin Ismail Hourieh $1,000 

التبرعات

الرقم اإلسم الرقمالقيمة اإلسم القيمة

31 Hajj Ibrahim Safi $2,000 

32 Dr. Fayeq Oweis $500 

33 Rifat Atwa Hadabah $500 

34 Yousef Barakat $500 

35 Mohammad Fihmi Mansour $1,000 

36 Hajj Hasan Diab $500 

37 Akram Yousef Mashni $500 

38 Asad Mansour $500 

39 Murad Shawqat Museitif $500 

40 Ayed Awad $500 

41 Eddie Farah $1,000 

42 Muhannad Oweis $500 

43 Tariq Basmah $500 

44 Najah Al-Aaraj $500 

45 Haithem Samih Naji $500 

46 Ali Isamil $500 

47 Awad Allah Safi $1,000 

48 Sakib Rasheed $500 

49 Ashraf Al-Wir $500 

50 Hashem Oweis $500 

51 Husam Abdallah $500 

52 Dr. Waleed Ibrahim $1,000 

53 Kamil Shiha $1,000 

54 Kamal Shaeb $1,000 

55 Abdul Jaber Jamal Aldeen $1,000 

56 Abdul Hadi Jubreel El-Safeh $500 

57 Zain Moahmmad Rashid $500 

58 Asad Wajih Hashash $500 

59 Facebook ($50-300) $7,500 

COVID19
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المنح الدراسية

بري زيت اسامء مخلص عيل منارصة 1

بري زيت محمد خالد محمد شعالن 2 

بري زيت محمد سامر حجازي رصمة 3 

القدس املفتوحة امل محمد نسيم الحشاش 4 

بري زيت اميان درويش داوود منارصة 5 

بري زيت نزيهة احسان فايز سعود 6 

بري زيت احميدي محمود حميدي عواودة 7 

بري زيت فلسطني جالل عارف عواودة 8 

بري زيت االء حسني ابو غنام 9 

بري زيت جنات سامر حجازي رصمة 10 

بري زيت تسنيم عمران عجاج 11 

بري زيت دانا عمران عجاج 12 

بري زيت رحمة طارق حسان 13 

النجاح احالم اسعد ايوب حمودة 14 

بري زيت حبسة رشيد عواودة 15 

بري زيت امرية رشيد عواودة 16 

الكلية العرصية اماين جامل جميل عبد الرحمن 17 

النجاح اية عيل عبد الحميد فنون 18 

القدس املفتوحة امرية محمد نسيم الحشاش 19 

بري زيت عبد الهادي خالد صالح منارصة 20 

القدس املفتوحة موفق جرب احمد جرب 21 

بري زيت سالم سعد الله حسن 22 

بري زيت سحر يارس محمد فرح 23 

القدس املفتوحة رساب احمد صالح عواودة 24 

املعهد التقني عيوش كامل ثلجي 25 

الكلية التقنية هديل سعيد العبد 26 

بري زيت امينة عيل شحادة 27 

بري زيت سجى امين عياد 28 

بري زيت ارساء ربحي محمد شحادة 29 

بري زيت هناء صالح عواودة 30

املعهد الوطني جهاد عبد املجيد عبد الله 31 

جامعة النجاح محمد حسني محمد غنام 32 

بري زيت وردة وفقي يوسف 33 

بري زيت احمد ابراهيم عواودة 34 

بري زيت رزان باسم عواودة 35 

بري زيت آية عودة حمد عواودة 36

اسم الجامعة اإلسم اسم الجامعةالرقم اإلسم الرقم

الكلية العرصية رند سليامن خالد 37

بري زيت محمد كامل ثلجي 38

ابو ديس مؤيد محمود رصمة 39

فلسطني التقنية نجوى محمد عليان منارصة 40

بري زيت هيا هاين اسامعيل عواودة 41

بري زيت اديب عوض رصمة 42

بري زيت محمد ربحي محمد زيادة 43

بري زيت وائل ربحي محمد زيادة 44

االكادميية الوطنية سامي محمد سلامن  45 

بري زيت آية سليامن منر فرج 46 

بري زيت غيداء نجايت محمد يعقوب 47 

القدس املفتوحة رشا كامل موىس الحن 48 

بري زيت ابراهيم زهري ابراهيم الزهريي 49 

بري زيت ايهاب محمد عارف حمودة 50 

بري زيت تسنيم سامي عارف حمودة 51 

بري زيت ادهم محمد عارف حمودة 52 

بري زيت ريحانة احمد العبد منارصة 53 

القدس املفتوحة محمد نور جمعة منارصة 54 

بري زيت عزيزة عيل عبد الحميد فنون 55 

ابو ديس صالح محمود محمد عواودة 56 

بري زيت عبد الحق وفقي يوسف عواودة 57 

ابو ديس طارق زياد محمد منارصة 58 

بري زيت ارساء خالد عبد رصمة 59 

القدس املفتوحة ليىل حسن يوسف الخطيب 60 

بري زيت سجى يوسف العواودة 61 

القدس املفتوحة فاتن عبد املجيد عبد الهادي رصمة 62 

بري زيت محمد ناجح محمد عواودة 63 

بري زيت ارساء ربحي محمد شحادة 64 

القدس املفتوحة اسامء منر عنرب عواودة 65 

بري زيت اماين حليم عبد الله بسمة 66

ابو ديس حسن قاهر حسن عواودة 67 

بري زيت محمد قاهر عواودة 68 

ابو ديس حسني قاهر حسن عواودة 69 

بري زيت آية حليم عبد الله بسمة 70 

بري زيت جليلة دهاج عواودة 71 

القدس املفتوحة روال احمد عبد عواودة 72 
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المنح الدراسية )األردن(

أحمد فريد أحمد الوش 1

نور زياد عواودة 2 

محمد حسن زياد عواودة 3 

رانيا يوسف قعنونة 4 

رنا رائد حسني عواودة 5 

محمد خالد محمد املنارصة 6 

رهف خالد محمد املنارصة 7 

سجى خالد محمد املنارصة 8 

دانه خالد محمد املنارصة 9 

فاطمة نظمي محمد عوده 10 

اإلسم اإلسمالرقم الرقم

سيف مسعود كايد 11 

محمد نعيم حمدان 12 

بدر الدين محمد خالد 13 

نور محمد نعامن خليل 14 

سبأ محمد نعامن خليل 15 

رهام عمر السمريات 16 

وائل سلطان مصطفى عيل 17 

محمد حلمي قعنونة 18 

أسيل عامد حسن عواودة 19 
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المؤتمر الحادي واألربعين
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إجتماعات اللجان الفرعية
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إجتماعات اللجان الفرعية
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إجتماعات اللجان الفرعية
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إجتماعات اللجان الفرعية
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إجتماعات اللجان الفرعية
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إجتماعات اللجان الفرعية
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إجتماعات اللجان الفرعية
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إجتماعات اللجان الفرعية
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إجتماعات اللجان الفرعية
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إجتماعات اللجان الفرعية
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إجتماعات اللجان الفرعية





اإلشتراكات



38

االشرتاك اسم املشرتك الرقم االشرتاك اسم املشرتك الرقم

$100 محمد خالد كايد شيحة  1
$50 فادية محمد خالد شيحة  2
$50 خالد محمد خالد شيحة  3
$50 راجي محمد خالد شيحة  4
$25 نرصالدين محمد خالد شيحة  5
$25 اسالم محمد خالد شيحة  6
$25 امرية محمد خالد شيحة  7
$25 ملار محمد خالد شيحة  8

$100 فايق خالد كايد شيحة  9
$50 خالد فايق خالد كايد شيحة  10
$50 محمد فايق خالد كايد شيحة  11
$50 كايد فايق خالد كايد شيحة  12

$100 جامل جميل  شيحة  13
$100 جميل جامل جميل شيحة  14
$100 اياد جامل جميل شيحة  15
$100 أكرم جامل جميل شيحة  16
$50 محمد جامل جميل شيحة  17
$50 جامل جميل جامل شيحة  18
$50 معتز جميل جامل شيحة  19
$50 مراد جميل جامل شيحة  20
$50 محمد اياد جامل شيحة  21

$100 كامل جميل  شيحة  22
$100 نرصي كامل جميل شيحة  23
$50 معاذ كامل جميل شيحة  24
$50 كايد كامل جميل شيحة  25

$100 يارس جميل شيحة  26
$50 جميل يارس جميل شيحة  27
$50 جواد يارس جميل شيحة  28
$50 كريم يارس جميل شيحة  29

$100 زياد جميل  شيحة  30
$50 عمر زياد جميل  شيحة  31

$100 هاين سعود شيحة  32
$50 سعود هاين سعود شيحة  33

$100 هاشم محمد صالح شيحة  34
$100 غالب هاشم محمد شيحة  35
$100 محمد هاشم محمد شيحة  36
$50 ابراهيم هاشم محمد شيحة  37

$100 كامل جميل  شيحة  38
$100 فايزة كامل جميل شيحة  39

$100 حمدي كامل جميل شيحة  40
$50 سلسبيل حمدي كامل شيحة  41
$50 عالء كامل جميل شيحة  42
$25 محمد كامل جميل شيحة  43
$25 رغد كامل جميل شيحة  44
$25 جليلة كامل جميل شيحة  45
$50 غالية كامل جميل شيحة  46

$100 ربحي جميل  شيحة  47
$50 نجم الدين ربحي جميل شيحة  48

$100 روحي جميل  شيحة  49
$50 عيل روحي جميل شيحة  50
$50 رامي روحي جميل شيحة  51

$100 عامد كاظم شيحة  52
$100 سمري عباس شيحة  53
$100 سامي عباس شيحة  54
$25 قمر سامي عباس شيحة  55
$25 عباس سامي عباس شيحة  56
$25 نور سامي عباس شيحة  57
$25 سمري سامي عباس شيحة  58

$100 سامر عباس شيحة  59
$25 جنة سامر عباس شيحة  60
$25 حنني سامر عباس شيحة  61

$100 جامل عارف شيحة  62
$50 عارف جامل عارف شيحة  63
$50 أمني جامل عارف شيحة  64

$100 صالح محمد صالح شيحة  65
$50 مجدي صالح محمد شيحة  66
$50 محمد صالح محمد شيحة  67
$50 عمر صالح محمد شيحة  68
$50 سعود صالح محمد شيحة  69

$100 رأفت محمد خليفة  70
$50 وفاء رأفت محمد خليفة  71
$50 بالل رأفت محمد خليفة  72
$50 بهية رأفت محمد خليفة  73
$50 أيات رأفت محمد خليفة  74

$100 فايز عبدالحميد دالية  75
$100 عبدالحميد فايز عبدالحميد دالية  76
$100 جواد فايز عبدالحميد دالية  77
$100 رشيف فايز عبدالحميد دالية  78

ARIZONA
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$100 محمود عبدالرحمن مقبل  79
$50 جامل محمود مقبل  80
$50 سامر محمود مقبل  81
$50 محمد محمود مقبل  82
$50 حجازي محمود مقبل  83

$100 عيل رسمي  مصلح  84
$25 فارس عيل رسمي  مصلح  85
$25 عمر عيل رسمي  مصلح  86
$25 أمري عيل رسمي  مصلح  87
$25 سارة عيل رسمي  مصلح  88

$100 مصلح رسمي  مصلح  89
$25 يوسف مصلح رسمي  مصلح  90
$25 مريم مصلح رسمي  مصلح  91
$25 دالية مصلح رسمي  مصلح  92
$25 فرح مصلح رسمي  مصلح  93

$100 عرفات رسمي  مصلح  94
$25 عيل عرفات رسمي مصلح  95
$25 مالك عرفات رسمي  مصلح  96
$25 نور عرفات رسمي  مصلح  97
$25 أية عرفات رسمي  مصلح  98

$100 غازي فسوان  99
$100 مراد غازي فسوان  100
$50 عاطف غازي فسوان  101
$50 محمد غازي فسوان  102

$100 محمد كامل نصار  103
$50 كامل محمد كامل نصار  104
$50 زين الدين محمد كامل نصار  105

$100 طارق كامل نصار  106
$25 عمر طارق كامل نصار  107
$25 ضياء الدين طارق كامل نصار  108
$25 خديجة طارق كامل نصار  109
$25 هناء طارق كامل نصار  110

$100 جميل زهري عبد الجبارحسني  111
$50 نهى جميل زهري حسني  112
$50 زهري جميل زهري حسني  113
$50 جامل جميل زهري حسني  114

$100 جامل زهري عبد الجبارحسني  115
$50 رسين جامل زهري حسني  116
$50 زين جامل زهري حسني  117

$100 أمجد زهري عبدالجبار حسني  118
$50 جميل أمجد زهري حسني  119
$50 أسيل أمجد زهري حسني  120

$100 زياد عبدالجبار حسني  121
$100 حسني زياد عبدالجبار حسني  122
$100 عبدالجبار زياد عبدالجبار حسني  123
$100 ابراهيم اسامعيل  غنام  124
$100 خالد اسامعيل  غنام  125
$100 يحيى اسامعيل  غنام  126
$100 غنام خالد إسامعيل غنام  127
$100 خالد عبدالحليم غنام  128
$100 محمد خالد عبدالحليم غنام  129
$100 عصام خالد عبدالحليم غنام  130
$100 نجاح صالح الجدع  131
$50 نهى نجاح صالح الجدع  132

$100 صالح نجاح صالح الجدع  133
$50 لينا صالح نجاح الجدع  134
$25 جنة صالح نجاح الجدع  135
$25 مريم صالح نجاح الجدع  136

$100 عالء نجاح صالح الجدع  137
$50 أمرية عالء نجاح الجدع  138

$100 ضياء نجاح صالح الجدع  139
$50 ساندي نجاح صالح الجدع  140

$100 رفعت يوسف عبدالغني  141
$100 أدم رفعت يوسف عبدالغني  142
$100 جامل يوسف  عبدالغني   143
$100 يوسف جامل يوسف  عبدالغني   144
$100 محمد جامل يوسف  عبدالغني   145
$100 سند جامل يوسف  عبدالغني   146
$100 جابر جامل يوسف  عبدالغني   147
$100 عاطف يوسف عبدالغني  148
$50 حمزة عاطف عبدالغني  149
$50 عيل عاطف عبدالغني  150
$50 يزن عاطف عبدالغني  151
$50 يوسف عاطف عبدالغني  152

$100 عبد عبدالله الحاج  153
$25 أرشف العبد عبدالله الحاج  154
$25 فراس العبد عبدالله الحاج  155
$25 أمري العبد عبدالله الحاج  156

االشرتاك اسم املشرتك الرقم االشرتاك اسم املشرتك الرقم
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$25 عصام العبد عبدالله الحاج  157
$25 رامي العبد عبدالله الحاج  158

$100 محمد عبداللطيف شحادة  159
$25 عبداللطيف محمد عبداللطيف شحادة  160
$25 حمزة محمد عبداللطيف شحادة  161
$25 أدم محمد عبداللطيف شحادة  162
$25 يوسف محمد عبداللطيف شحادة  163

$100 ظمني توفيق حورية  164
$100 شفيق توفيق حورية  165
$100 أكرم حازم منصور  166
$50 أسمى أكرم حازم منصور  167
$25 سهام أكرم حازم منصور  168
$25 محمد أكرم حازم منصور  169
$25 ريان أكرم حازم منصور  170

$100 هاشم احمد  دلدوم  171
$100 احمد هاشم احمد دلدوم  172
$25 هاشم احمد هاشم دلدوم  173

$100 عيل هاشم احمد دلدوم  174
$25 معتزعيل هاشم دلدوم  175
$25 عمر عيل هاشم دلدوم  176

$100 هشام احمد دلدوم  177
$50 نرص هشام احمد دلدوم  178
$25 أحمد هشام احمد دلدوم  179
$25 أمجد هشام احمد دلدوم  180

$100 سائد هاشم احمد دلدوم  181
$25 كريم سائد هاشم دلدوم  182
$25 سمري سائد هاشم دلدوم  183

$100 مازن هاشم احمد دلدوم  184
$100 أحمد مازن احمد  دلدوم  185
$50 مازن أحمد مازن دلدوم  186

$100 محمد مازن دلدوم  187
$50 مازن محمد مازن دلدوم  188
$50 عالء محمد مازن دلدوم  189

$100 نائل مازن دلدوم  190
$100 حازم مازن دلدوم 191
$100 اسعد مازن دلدوم 192
$100 زيد اسعد مازن دلدوم 193
$100 عالء مازن أحمد دلدوم 194
$50 دين عالء مازن دلدوم 195

$100 اياد عبدالحميد احمد دلدوم 196
$100 جواد عبدالحميد احمد دلدوم 197
$100 رياض عبدالحميد احمد دلدوم 198
$100 نرصي عبدالحميد احمد دلدوم 199
$25 عبدو جواد عبدالحميد دلدوم 200
$25 أحمد جواد عبدالحميد دلدوم 201
$25 محمد جواد عبدالحميد دلدوم 202
$25 أمري رياض عبدالحميد دلدوم 203
$25 دين رياض عبدالحميد دلدوم 204
$25 أحمد عبدالحميد دلدوم 205

$100 سفيان حازم دلدوم 206
$50 حازم سفيان دلدوم 207
$50 فاطمة سفيان دلدوم 208
$50 ليىل سفيان دلدوم 209
$50 نور سفيان دلدوم 210

$100 نارص حازم دلدوم 211
$50 آدم نارص دلدوم 212
$50 أمل نارص دلدوم 213
$50 مريم نارص دلدوم 214

$100 هاشم حازم دلدوم 215
$50 سفيان هاشم حازم دلدوم 216
$50 أمري هاشم حازم دلدوم 217

$100 عبدالحميد حازم دلدوم 218
$100 محمد حازم دلدوم 219
$100 باسل حازم دلدوم 220
$50 نارص باسل حازم دلدوم 221
$50 جامل فراس كحلة 222

$100 فراس كحلة (رَمون) عضو رشف 223
$50 جميلة فراس كحلة 224
$50 حسني فراس كحلة 225

$100 أكثم سمحة 226
$100 عبد الدايم عثامن سمحة 227
$100 محمد عبد الدايم عثامن سمحة 228
$100 عثامن عبد الدايم عثامن سمحة 229
$100 مصطفى العبد  برطع 230
$100 عيل العبد  برطع 231
$100 محمود عفون برطع 232
$50 سعيد محمود عفون برطع 233
$50 أحمد محمود عفون برطع 234

االشرتاك اسم املشرتك الرقم االشرتاك اسم املشرتك الرقم
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$50 عفون محمود عفون برطع 235
$50 دعاء محمود عفون برطع 236

$100 محمد محمود عبد برطع 237
$100 عطا حميدي عواد 238
$100 يارس عطا حميدي عواد 239
$100 منري عطا حميدي عواد 240
$100 حميدي عطا حميدي عواد 241
$25 أمرية يارس عطاعواد 242

$100 نارص عطا حميدي عواد 243
$25 ياسمني نارص عطا عواد 244
$25 أميل نارص عطا عواد 245

$25 صابرين نارص عطا عواد 246
$100 طارق باجس شبيل 247
$50 عيل طارق باجس شبيل 248
$50 باجس طارق باجس شبيل 249
$25 عادل طارق باجس شبيل 250
$25 251 طارق عيل طارق شبيل

$100 شبيل باجس شبيل 252
$100 حمزة شبيل باجس شبيل 253
$50 حازم شبيل باجس شبيل 254
$50 شبيل حمزة شبيل 255

$100 عامد عاطف شبيل 256

االشرتاك اسم املشرتك الرقم االشرتاك اسم املشرتك الرقم

ARIZONA

$100 اسعود طلب رشيد 1 
$100 رشيد اسعود طلب رشيد 2 
$100 رامي اسعود طلب رشيد 3 
$100 حمزة اسعود طلب عيد 4 
$100 محمد اسعود طلب رشيد 5 
$100 عيل هشام هاشم حسن 6 
$100 هشام هاشم جسن 7 
$50 هشام عيل هشام هاشم 8 

CALIFORNIA -  CALEXICO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 أحمد الشيخ مصطفى مسعد 9 
$100 أسعد موىس جمعة 10 
$100 صبح  اسعد موىس جمعة 11 
$100 محمد اسعد موىس جمعة 12 
$100 سعيد موىس جمعة 13 
$50 جمعة سعيد موىس جمعة 14 
$50 سياف سعيد موىس جمعة 15 

$100 أكرم أحمد ألحج 1 
$25 اميان أكرم أحمد ألحج 2 
$25 ريم أكرم أحمد ألحج 3 
$25 أحمد أكرم أحمد ألحج 4 
$25 دينا أكرم أحمد ألحج 5 

$100 جامل أحمد ألحج 6 
$25 موىس جامل أحمد ألحج 7 
$25 جربيل جامل أحمد ألحج 8 
$25 ابراهيم جامل أحمد ألحج 9 
$25 الينا جامل أحمد ألحج 10 

$100 بسام أحمد ألحج 11 

CALIFORNIA -  BAKERSFIELD
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 ليىل بسام أحمد ألحج 12 
$25 احمد بسام أحمد ألحج 13 
$25 جنة بسام أحمد ألحج 14 
$25 جميلة بسام أحمد ألحج 15 
$25 صفية بسام أحمد ألحج 16 

$100 جربان راجي جابر 17 
$100 نرصي جربان جابر 18 
$100 غسان عبدالعزيز حامد  19 
$100 منال غسان عبدالعزيز حامد  20 
$100 محمد غسان عبدالعزيز حامد  21 
$100 أمري غسان عبدالعزيز حامد  22 
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$100 دين غسان عبدالعزيز حامد  23 
$50 أدم غسان عبدالعزيز حامد  24 
$25 أنور غسان عبدالعزيز حامد  25 

CALIFORNIA -  BAKERSFIELD
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 سعدي طلب رشيد 1
$100 سعدالله ايوب السافح 2 
$100 أديبة سعدالله ايوب السافح 3 
$100 سامح سعدالله ايوب السافح 4 
$100 سالم سعدالله ايوب السافح 5 
$100 جنه سعدالله ايوب السافح 6 
$200 فوزات سعد 7 
$50 ربحية فوزات سعد 8 

$100 إسعيد فوزات سعد 9 
$50 شنارة إسعيد فوزات سعد 10 
$25 فوزات إسعيد فوزات سعد 11 
$25 ربحية إسعيد فوزات سعد 12 
$25 جنة إسعيد فوزات سعد 13 
$25 أية إسعيد فوزات سعد 14 

$100 رياض فوزات سعد 15 
$50 لندا رياض فوزات سعد 16 
$25 فوزات رياض فوزات سعد 17 
$25 محمد رياض فوزات سعد 18 

$100 فوزي فوزات سعد 19 
$50 سناء فوزي فوزات سعد 20 
$25 أدم فوزي اسعيد سعد 21 
$25 محمد فوزي اسعيد سعد 22 

$100 أحمد محمد سعدالدين 23 
$50 سناء أحمد محمد سعدالدين 24 
$50 محمد أحمد محمد سعدالدين 25 

$100 عامر رفقي جامل الدين 26 
$50 صهيب عامر رفقي جامل الدين 27 
$50 أيه عامر رفقي جامل الدين 28 
$50 رؤى عامر رفقي جامل الدين 29 
$50 يحيى عامر رفقي جامل الدين 30 

$100 أحمد ربحي األعرج 31 

CALIFORNIA -  FRESNO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 ربحي أحمد ربحي األعرج 32 
$50 محمد أحمد ربحي األعرج 33 
$25 عمر أحمد ربحي األعرج 34 
$25 شادية أحمد ربحي األعرج 35 
$25 رزان أحمد ربحي األعرج 36 
$25 بثينى أحمد ربحي األعرج 37

$100 نجاح أحمد االعرج 38
$100 غالب نجاح االعرج 39
$25 محمد غالب نجاح االعرج 40 
$25 خليل غالب نجاح االعرج 41 
$25 أحمد غالب نجاح االعرج 42 
$25 حسام غالب نجاح االعرج 43 
$25 ناجح غالب نجاح االعرج 44 

$100 حمزة نجاح االعرج 45 
$100 محمد نجاح االعرج 46 
$25 عالية محمد نجاح االعرج 47 
$25 عبدالرحمن محمد نجاح االعرج 48 

$100 حسام  نجاح االعرج 49 
$25 خالدية حسام نجاح األعرج 50 

$100 أحمد فتحي األعرج 51 
$100 فتحي أحمد فتحي األعرج 52 
$50 محمد أحمد فتحي األعرج 53 
$50 ربحي أحمد فتحي األعرج 54 
$50 عبدالله أحمد فتحي األعرج 55 
$25 أية أحمد فتحي األعرج 56 
$25 رميا أحمد فتحي األعرج 57 

$100 عبد الفتاح األعرج 58 
$100 نارص عبد الفتاح األعرج 59 
$100 أسامة عبد الفتاح األعرج 60 
$50 عبدالفتاح نارص عبد الفتاح األعرج 61 
$50 منى نارص عبد الفتاح األعرج 62 

$100 صبح عودة صبح 26 
$50 عودة صبح عودة صبح 27 
$50 محمد صبح عودة صبح 28 
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$100 أرشف أسعد خليل بسمة 63 
$50 أسعد أرشف أسعد خليل بسمة 64 

$100 خليل أسعد خليل بسمة 65 
$100 أنعم أسعد خليل بسمة 66 
$100 محمد أسعد خليل بسمة 67 
$100 أنور حباس جودة حباس 68 
$50 مرفت أنور حباس جودة حباس 69 
$25 حباس أنور حباس جودة حباس 70 
$25 مالك أنور حباس جودة حباس 71 
$25 عدلة أنور حباس جودة حباس 72 
$25 سناء أنور حباس جودة حباس 73 

$100 ربحي وفقي زايد 74 
$100 محمود هشام قويدر "أبو هشام" 75 
$100 نورس محمود هشام قويدر 76 
$100 هشام محمود قويدر 77 
$100 مروان محمود قويدر 78 
$50 معتز مروان محمود قويدر 79 
$50 محمود مروان محمود قويدر 80 

$100 فادي محمود قويدر 81 
$100 مصطفى محمود قويدر 82 
$100 عيل محمود قويدر 83 
$50 محمود عيل قويدر 84 
$50 مالك عيل قويدر 85 

$100 عيل عبدالله قويدر 86 
$100 محمد عيل عبدالله قويدر 87 
$50 نيفني عيل عبدالله قويدر 88 
$50 ناهيد عيل عبدالله قويدر 89 

$100 رائد اسامعيل عيل قويدر 90 
$100 أمجد اسامعيل عيل قويدر 91 
$100 عيل اسامعيل عيل قويدر 92 
$100 محمد اسامعيل عيل قويدر 93 
$100 أمني عبدالقادر 94 
$100 عبدالقادر أمني عبدالقادر 95 
$100 محمد أمني عبدالقادر 96 
$100 عمر فوزان أبو السعود 97 
$100 تامر نايف أبو السعود 98 
$25 يوسف تامر نايف أبو السعود 99 
$25 يارا تامر نايف أبو السعود 100 

$100 أحمد نرص محمود أبو عيل 101 

CALIFORNIA -  FRESNO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 نرص محمود أبو عيل 102 
$100 نادية نرص محمود أبو عيل 103 
$100 جامل نرص محمود أبو عيل 104 
$100 تيسري نعامن خليفة 105 
$50 هيام تسري نعامن خليفة 106 
$25 نعامن تيسري نعامن خليفة 107 
$25 خليفة تيسري نعامن خليفة 108 
$25 منار تيسري نعامن خليفة 109 
$25 نور تيسري نعامن خليفة 110 
$25 مها تيسري نعامن خليفة 111 

$100 جامل الدحموس 112 
$100  113 ابراهيم جامل الدحموس
$25 خالد ابراهيم جامل الدحموس 114 
$25 محمد ابراهيم جامل الدحموس 115 
$25 يوسف ابراهيم جامل الدحموس 116 

$100 أحمد جامل الدحموس 118 
$25 راما أحمد جامل الدحموس 119 
$25 فايز أحمد جامل الدحموس 120 
$25 نجالء أحمد جامل الدحموس 121 

$100 محمد جميل يوسف الدحموس 122 
$50 جميل محمد جميل الدحموس 123 

$100 جامل جميل قاصد 124 
$100 جميل جامل جميل قاصد 125 
$100 سمريجامل جميل قاصد 126 
$100 كامل جامل جميل قاصد 127 
$25 عامر جامل جميل قاصد 128 
$25 جامل جميل جامل قاصد 129 
$25 يحيى سمري جامل قاصد 130 
$25 آدم سمري جامل قاصد 131 
$25 زكريا سمري جامل قاصد 132 
$25 محمد كامل جامل قاصد 133 
$25 جامل كامل جامل قاصد 134 

$100 بسام عطا حامد 135 
$50 فيصل بسام عطا حامد 136 
$50 حامد بسام عطا حامد 137 
$25 بسام حامد بسام عطا حامد 138 
$25 رشيف حامد بسام عطا حامد 139 
$50 رشيف بسام عطا حامد 140 

$100 رائد جودة نجم الدين 141 
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$100 نارص رشموج 142 
$50 عمر نارص رشموج 143 
$25 أدم نارص رشموج 144 
$25 محمد نارص رشموج 145 

$100 صالح ذيب حمودة 146 
$100 صالح ذيب حمودة 147 
$100 جربان عبدالجبار جربان منصور 148 
$100 عبدالجابر ظامن عبدالجابر 149 
$100 محمد عبدالجابر ظامن عبدالجابر 150 
$100 خليل عبدالجابر ظامن عبدالجابر 151 
$100 فراس عبدالجابر ظامن عبدالجابر 152 
$100 أحمد عبدالجابر ظامن عبدالجابر 153 
$50 عبدالجابر محمد عبدالجابر 154 
$50 سلطان محمد عبدالجابر 155 
$50 محمد فراس عبدالجابر ظامن  156 
$50 ضامن خليل عبدالجابر ظامن  157 
$50 جابرأحمد عبدالجابر ظامن 158 

$100 حامد طاهر طه 159 
$100 محمد طاهر طه 160 
$100 تيسري طاهر طه 161 
$50 طه حامد طاهر طه 162 
$50 محمد حامد طاهر طه 163 

$100 وديع حامد طه 164 
$50 ضياء وديع حامد طه 165 
$50 دين وديع حامد طه 166 

$100 جامل كامل طه 167 
$50 سمر جامل كامل طه 168 
$25 قاسم جامل كامل طه 169 
$25 أمة الله جامل كامل طه 170 
$25 دانا جامل كامل طه 171 
$25 زيدان جامل كامل طه 172 

$100 عادل جميل عقل طه 173 
$100 جميل عادل عقل طه 174 
$50 عادل جميل عادل عقل طه 175 

$100 أمريعادل عقل طه 176 
$100 منري عادل عقل طه 177 
$100 يوسف عادل عقل طه 178 
$100 نارص جميل عقل طه 179 
$100 عقل جميل عقل طه 180 

$50 محمد عقل جميل عقل طه 181 
$50 جميل عقل جميل عقل طه 182 

$100 شكري عبدالله طه 183
$100 نورا رشيد طه 184 
$50 محمد شكري عبدالله طه 185 
$50 رامي شكري عبدالله طه 186 

$100 يحيى عبدالحميد دالية 187 
$100 خالد يحيى عبدالحميد دالية 188 
$50 مريم خالد يحيى عبدالحميد دالية 189 
$50 ليىل خالد يحيى عبدالحميد دالية 190 

$100 دالية خالد يحيى عبدالحميد دالية 191
$100 حباس يحيى دالية 192 
$25 خالد حباس يحيى دالية 193 

$100 محمد يحيى عبدالحميد دالية 194 
$25 يحيى محمد يحيى دالية 195 
$25 يوسف محمد يحيى دالية 196 

$100 أحمد يحيى دالية 197 
$25 يحيى أحمد يحيى دالية 198 

$100 وفقي عبدالحميد دالية 199 
$100 عبدالحميد وفقي عبدالحميد دالية 200 
$100 ارشف وفقي عبدالحميد دالية 201 
$100 محمد وفقي عبدالحميد دالية 202 
$25 وفقي عبدالحميد وفقي دالية 203 
$25 محمد عبدالحميد وفقي  دالية 204 
$25 وفقي ارشف وفقي دالية 205 
$25 أدم ارشف وفقي  دالية 206 

$100 طلب جربيل السافح 207 
$50 جربيل طلب جربيل السافح 208 
$50 زياد طلب جربيل السافح 209 
$50 طارق طلب جربيل السافح 210 
$50 طلعت طلب جربيل السافح 211 
$50 عامد طلب جربيل السافح 212 
$50 فواز طلب جربيل السافح 213 
$50 عصام طلب جربيل السافح 214 

$100 أسامة حرب دالية 215
$50 عبدالرحمن أسامة حرب دالية 216

$100 حسن حجاج 217
$100 حجاج حسن حجاج 218 
$100 حسن حجاج حسن حجاج 219 

CALIFORNIA -  FRESNO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم
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$100 نارص حسن حجاج 220 
$100 فايز محمد بركات 221 
$100 فداء فايز بركات 222
$100 زيتون نويران 223
$100 فراس زيتون نويران 224
$50 محمد فراس زيتون نويران 225 
$50 مزين فراس زيتون نويران 226 

$100 يزن زيتون نويران 227
$50 أصيل يزن زيتون نويران 228
$50 زيتون يزن زيتون نويران 229

$100 يزيد زيتون نويران 230 
$50 أدهيم يزيد زيتون نويران 231 
$50 ورد يزيد زيتون نويران 232 

$100 ينال زيتون نويران 233 
$100 مؤيد زيتون نويران 234 
$100 نويران أنيس نويران 235 
$100 نور أنيس نويران 236 
$100 نارص محمد كميش 237 
$100 محمد نارص محمد كميش 238 
$100 معاذ نارص محمد كميش 239 
$100 مناف نارص محمد كميش 240 
$100 ابراهيم محمد كميش 241 
$50 حمد ابراهيم محمد كميش 242 
$50 محمد ابراهيم محمد كميش 243 
$50 أحمد ابراهيم محمد كميش 244 

$100 نواف محمود كميش 245 
$25 أحمد نواف محمود كميش 246 
$25 محمود نواف محمود كميش 247 
$25 صايل نواف محمود كميش 248 
$25 سجى نواف محمود كميش 249 

$100 أحمد فقيد غنام 250 
$100 محمود أحمد فقيد غنام 251 
$100 حمدان أحمد فقيد غنام 252 
$100 صبحي خالد صبح 253 
$100 محمد خالد صبح 254 
$100 ناجح الحاج عصفور 255 
$100 معتصم الحاج عصفور 256 
$100 أحمد يوسف خليل 257 
$100 محمد يوسف خليل 258 

$50 يوسف محمد يوسف خليل 259 
$100 مسعد الشيخ مصطفى 260 
$100 محمد رشيد تاية 261 
$100 نارص رشيد تاية 262 
$100 تاية رشيد تاية 263 
$100 يارس رشيد تاية 264 
$25 رشيد نارصرشيد تاية 265 
$25 محمد نارصرشيد تاية 266 
$25 رشيد محمد رشيد تاية 267 

$100 سالمة محمد تاية 268
$50 شكرية سالمة محمد تاية 269
$25 ميساء سالمة محمد تاية 270
$25 جنني سالمة تايه 271

$100 راشد تايه 272
$50 جليلة تاية "أم راشد" 273
$50 زها راشد تايه 274
$25 سعيده راشد تايه 275
$25 جليله راشد تايه 276
$25 خديجة راشد تايه 277

$100 نظام محمد جمعة 278
$100 محمد نظام محمد جمعة 279
$100 أحمد نظام محمد جمعة 280
$50 محمود نظام محمد جمعة 281
$50 حمزة نظام محمد جمعة 282
$50 نظام محمد نظام جمعة 283

$100 نارص أبو نادر 284
$50 نرسين نارص أبو نادر 285
$50 أمري نارص أبو نادر 286
$50 انرشاح نارص أبو نادر 287
$50 أديبة نارص أبو نادر 288

$100 عبدو نادر 289
$25 غزل عبدو نادر 290
$25 نادر عبدو نادر 291
$25 ربحي عبدو نادر 292
$25 نوال عبدو نادر 293
$25 ليىل نادر عبدو نادر 294
$50 عيل نادر 295
$25 محمد عيل نادر 296

$100 عيل جودة مصبح 297

CALIFORNIA -  FRESNO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم
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$100 جودة عيل جودة مصبح 298
$100 محمد عيل جودة مصبح 299
$100 فايز عيل جودة مصبح 300
$100 أمريعيل جودة مصبح 301
$50 عيل جودة عيل مصبح 302
$50 ياسني جودة عيل مصبح 303
$50 محمد فايز عيل مصبح 304
$50 305 جودة حمد عيل مصبح

$100 رشيف فوزي رشيف عيل 306
$25 محمد رشيف حسن عيل 307
$25 فوزي رشيف حسن عيل 308

$100 عبد اللطيف كامل جامل الدين 309
$100 310 نجاح كامل جامل الدين

$100 ناجح كامل جامل الدين 311
$100 محمد ناجح كامل جامل الدين 312
$100 جاد ناجح كامل جامل الدين 313
$100 نارص ناجح كامل جامل الدين 314
$100 مجد ناجح كامل جامل الدين 315
$100 عبدالجواد كامل جامل الدين 316
$100 رشوق عبدالجواد جامل الدين 317
$100 مهدي عبدالجواد جامل الدين 318
$100 عبد الجواد مهدي عبدالجواد جامل الدين 319
$100 كامل عبدالجواد جامل الدين 320
$100 إيهاب عبدالجواد جامل الدين 321
$100 أمرية عبدالجواد جامل الدين 322 
$100 كرمية عبدالجواد جامل الدين 323 

CALIFORNIA -  FRESNO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 عبدالعال عثامن عبدالكريم سمحة 1 
$100 جامل عبدالعال سمحة 2 
$25 عبدالعال جامل عبدالعال سمحة 3 
$25 محمد جامل عبدالعال سمحة 4 
$25 جنة جامل عبدالعال سمحة 5 
$25 جنني جامل عبدالعال سمحة 6 

$100 نارص محمد حسن مقبل 7 
$25 محمد نارص محمد مقبل 8 
$25 دين نارص محمد مقبل 9 
$25 ارساء نارص محمد مقبل 10 
$25 اسامء نارص محمد مقبل 11 
$25 أدم نارص محمد مقبل 12 

$100 الحاج العبد ابراهيم  الزابط 13 
$100 الدكتور وليد العبد ابراهيم الزابط 14 
$50 عبد وليد العبد الزابط 15 
$25 زياد وليد العبد الزابط 16 

$100 جامل العبد ابراهيم الزابط 17 
$50 عبد جامل العبد الزابط 18 
$25 احمد جامل العبد الزابط 19 
$25 يوسف جامل العبد الزابط 20 

$100 اياد العبد ابراهيم الزابط 21 

CALIFORNIA -  LODI  & MODESTO & CHICO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 محمد اياد ابراهيم الزابط 22 
$100 كامل العبد ابراهيم الزابط 23 
$50 ابراهيم كامل العبد الزابط 24 
$50 عيل كامل العبد الزابط 25 
$25 محمد كامل العبد الزابط 26 
$25 أدم كامل العبد الزابط 27 

$100 أكرم ربحي ابراهيم الزابط 28 
$50 ربحي أكرم ابراهيم الزابط 29 
$50 أرشف أكرم ابراهيم الزابط 30 
$25 محمد أكرم ابراهيم الزابط 31 

$100 محمد ربحي ابراهيم الزابط 32 
$25 فارس محمد ابراهيم الزابط 33 
$25 مصطفى محمد ابراهيم الزابط 34 
$25 يوسف محمد ابراهيم الزابط 35 
$25 أمين محمد ابراهيم الزابط 36 

$100 يارس ربحي ابراهيم الزابط 37 
$25 محمد يارس ابراهيم الزابط 38 
$25 ياسني يارسابراهيم الزابط 39 
$25 موىس يارسابراهيم الزابط 40 

$100 الحاج عطا ابراهيم الزابط 41 
$100 وائل عطا ابراهيم الزابط 42 
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$25 عطا وائل ابراهيم الزابط 43 
$25 محمد وائل ابراهيم الزابط 44 

$100 يوسف عطا ابراهيم الزابط 45 
$25 عيل يوسف عطا الزابط 46 
$25 حمزة يوسف عطا الزابط 47 

$100 رياض عطا ابراهيم الزابط 48 
$25 بالل رياض ابراهيم الزابط 49 
$25 محمد رياض عطا الزابط 50 

$100 عمر عطا ابراهيم الزابط 51 
$25 ابراهيم عمر ابراهيم الزابط 52 
$25 محمد عمر ابراهيم الزابط 53 

$100 فضل ابراهيم العبد الزابط 54 
$100 نرصي ابراهيم الزابط 55 
$50 ابراهيم ابراهيم الزابط 56 
$50 محمد ابراهيم الزابط 57 

$100 محمد خليل حسني صالح 58 
$100 سعيد محمد خليل حسني صالح 59 
$50 عمر سعيد محمد صالح 60 
$50 زين سعيد محمد صالح 61 
$50 حمزة سعيد محمد صالح 62 

$100 وحيد محمد خليل حسني صالح 63 
$50 حكيم وحيد محمد صالح 64 
$50 مالك وحيد محمد صالح 65 
$50 سعيد وحيد محمد صالح 66 
$50 حال وحيد محمد صالح 67 

$100 نوفان نايف جامل الدين 68 
$50 نايف نوفان نايف جامل الدين 69 
$50 محمد نوفان نايف جامل الدين 70 

$100 عبدالهادي جربين عيل  71 
$100 جامل عبدالهادي جربين عيل  72 
$100 محمد عبدالهادي جربين عيل  73 
$100 دين عبدالهادي جربين عيل  74 
$100 عبدالباسط محمد كامل جامل الدين 75 
$100 محمد عبدالباسط محمد جامل الدين 76 
$100 كرمية عبدالباسط محمد جامل الدين 77 
$100 رنني عبدالباسط محمد جامل الدين 78 
$100 مريم عبدالباسط محمد جامل الدين 79 
$100 حسن حسان مقبل 80 
$100 محمود محمد حسن مقبل 81 

CALIFORNIA -  LODI  & MODESTO & CHICO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 محمد محمود محمد مقبل 82 
$100 عاطف مقبل 83 
$25 محفوظه عاطف مقبل 84 
$25 حسن عاطف مقبل 85 
$25 محمد عاطف مقبل 86 
$25 يارس عاطف مقبل 87 
$25 مالك عاطف مقبل 88 
$25  89 انس عاطف مقبل

$100 سيف الدين محمود عيل 90 
$100 بشار محمود عيل 91 
$100 عبداملاجد محمود عيل 92 
$100 الدكتور طارق عبداملاجد عيل 93 
$100 عبداملاجد طارق عبداملاجد عيل 94 
$100 محمد طارق عبداملاجدعيل 95 
$50 يحيى طارق عبد املاجد 96 

$100 نزار خليل حسني  97 
$100 فايق نزار خليل حسني  98 
$100 محمد نزار خليل حسني  99 
$100 حلمي نزار خليل حسني  100 
$100 صالح نزار خليل حسني  101 
$100 مراد موىس حسني عيل 102 
$50 موىس مراد موىس عيل 103 

$100 سعود عالء الدين سعد الدين 104 
$100 رمزي عالء الدين سعد الدين 105 
$50 يحيئ رمزي عالء الدين سعد الدين 106 
$50 يوسف رمزي عالء الدين سعد الدين 107 

$100 فواز احمد صابر االسمر  108 
$100 وراد وراد 109 
$100 محمد  ابراهيم وراد 110 
$100 يارس  ابراهيم وراد 111 
$100 جامل جميل زيادة 112 
$100 جميل جامل جميل زيادة 113 
$100 عالء جامل جميل زيادة 114 
$50 عامرجامل جميل زيادة 115 
$25 جامل جميل جامل زيادة 116 
$25 محمد جامل جميل زيادة 117 
$25 جواد عالء جامل زيادة 118 
$25 نجيبه عالء  جامل زياده 119 
$25 غزل عالء جامل زياده 120 
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$25 احالم جميل جامل زياده 121 
$100 جميل عدنان زياده  122 
$100 نبيل عدنان زياده  123 
$100 حمزه عدنان زياده  124 
$50 عدنان جميل  عدنان زياده  125 
$50 يوسف جميل عدنان زياده  126 
$50 امري  نبيل  عدنان زياده  127 
$50 محمد جميل عدنان زياده  128 
$50 عدنان نبيل  عدنان زياده  129 
$50 زيد جميل عدنان زياده  130 

$100 عمران محمد جميل زيادة 131 
$100 طارق عمران محمد زيادة 132 
$100 محمد عمران محمد زيادة 133 
$100 عبدالرحمن عمران محمد زيادة 134 
$100 عديل جميل زيادة 135 
$100 جميل عديل جميل زيادة 136 
$50 داوود عديل جميل زيادة 137 
$50 معاذ عديل جميل زيادة 138 
$50 أمل عديل جميل زيادة 139 

$100 عبد حافظ الحشاش 140 

$100 محفوظ حافظ الحشاش 141 
$100 محمد حافظ الحشاش 142 
$100 سامية محمد حافظ الحشاش 143
$100 فائق رشيد الحشاش 144
$100 رشيد رشيد الحشاش 145
$100 دونيا رشيد الحشاش 146
$100 رشاد توفيق الحشاش 147
$100 باسم عيىس املشني 148
$25 حمده اكرم  املشني  149
$25 نور اكرم املشني  150
$25 جنني اكرم  املشني  151
$25 فاطمه اكرم  املشني  152
$25 حياه اكرم  املشني  153
$25 داليه اكرم  املشني  154
$50 عيىس باسم املشني 155
$50 شاهر باسم املشني 156

$100 يوسف حسني املشني  157
$50 الحاجه ام اكرم املشني  158

$100 اكرم يوسف حسني املشني  159
$50 زهديه اكرم  يوسف  املشني  160

CALIFORNIA -  LODI  & MODESTO & CHICO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 محي الدين كامل محي الدين 1 
$100 كامل محي الدين كامل محي الدين 2 
$50 خالد محي الدين كامل محي الدين 3 
$50 فاطمة محي الدين كامل محي الدين 4 
$50 متارا محي الدين كامل محي الدين 5 
$50 محي الدين كامل محي الدين 6 

$100 الحاج زياد يوسف زايد 7 
$100 يوسف زياد زايد 8 
$50 زايد يوسف زايد 9 
$50 زياد يوسف زايد 10 

$100 كامل زياد يوسف زايد 11 
$50 زياد كامل زياد زايد 12 
$50 محمد كامل زياد زايد 13 
$50 يوسف كامل زياد زايد 14 

CALIFORNIA -  LOS ANGELES
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 عامد زياد زايد 15 
$50 زياد عامد زياد زايد 16 
$50 محمد عامد زياد زايد 17 
$50 يوسف عامد زياد زايد 18 

$100 اياد يوسف زايد 19 
$100 يوسف زياد يوسف زايد 20 
$100 جامل زياد يوسف زايد 21 
$100 بسام زياد زايد 22 
$50 يوسف بسام زايد 23 
$50 زياد بسام زايد 24 

$100 محمد زياد زايد 25 
$100 توفيق يوسف زايد عيد 26 
$50 يوسف توفيق يوسف زايد عيد 27 
$50 محمد توفيق يوسف زايد عيد 28 
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$50 نارص توفيق يوسف زايد عيد 29 
$100  30 هاين ربحي زايد
$50 زايد هاين زايد 31 
$50 ربحي هاين زايد 32 

$100 وفقي ربحي زايد 33 
$50 محمد وفقي زايد 34 
$50 زايد وفقي زايد 35 

$100 رياض ربحي زايد 36 
$50 محمد رياض زايد 37 
$50 ربحي رياض زايد  38 

$100 طارق عبدالهادي زايد 39 
$50 عبدالهادي طارق زايد 40 

$100 محمد طارق زايد 41 
$100 محمد عبدالهادي زايد 42 
$50 جهاد محمد عبدالهادي زايد 43 
$50 عبدالهادي محمد زايد 44 
$50 ناجح عبدالهادي زايد  45 
$50 زايد عبدالهادي زايد  46 

$100 عيد عبدالهادي زايد  47 
$50 زايد عيد عبدالهادي زايد 48 
$50 محمد عيدعبدالهادي زايد  49 

$100 شهيم عبدالهادي زايد 50 
$50 عبدالهادي شهيم عبدالهادي زايد 51 
$50 زايد عبدالهادي شهيد زايد 52 

$100 حسن  ذياب 53 
$100 اكرم حسن  ذياب 54 
$100 حسن اكرم حسن ذياب 55 
$100 محمد اكرم حسن ذياب 56 
$100 سمري حسن ذياب 57 
$100 بدر ذياب 58 
$100 خالد بدر ذياب 59 
$50 ابراهيم بدر ذياب 60 
$50 محمد بدر ذياب 61 
$50 أدم خالد بدر ذياب 62 

$100 رشيف بدر ذياب 63 
$50 عيل رشيف بدر ذياب 64 
$50 عيل رشيف بدر ذياب 65 

$100 خالد حسن رشيف 66 
$100 حسن خالد حسن رشيف 67 

CALIFORNIA -  LOS ANGELES
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 اسامة حسن رشيف  68 
$100 حسن اسامة حسن رشيف  69 
$100 رشيف حسن رشيف 70 
$100 محمد أسامة حسن عيل 71 
$100 حسن رشيف 72 
$100 محمد حسن رشيف 73 
$100 عبدالله عبدالعزيز حامد 74 
$100 غاندي جودة حباس 75 
$50 منتهى غاندي جودة حباس 76 

$100 حمدي غاندي جودة حباس 77 
$50 دالل حمدي جودة حباس 78 
$25 غاندي حمدي جودة حباس 79 
$25 رسين حمدي جودة حباس 80 
$25 منتهى حمدي جودة حباس 81 
$25 مايا حمدي جودة حباس 82 

$100 رمزي غاندي جودة حباس 83 
$50 منار رمزي جودة حباس 84 
$25 يارا رمزي جودة حباس 85 
$50 لؤي غاندي جودة حباس 86 

$100 لطفي حسن عيد الور  87 
$100 محمد حسن عيد الور 88 
$100 عيد محمد الور 89 
$50 محمد عيد الور 90 

$100 جامل يوسف محمد جربان  91 
$100 مهدي جامل يوسف جربان  92 
$100 يوسف جامل يوسف جربان  93 
$100 محمد نعامن  دحدول 94 
$50 رياض محمد نعامن دحدول 95 

$100 جامل محمد نعامن دحدول 96 
$100 ابراهيم نعامن  دحدول 97 
$50 نعامن ابراهيم نعامن دحدول 98 
$50 خالد نعامن  دحدول 99 

$100 جوردن خالد نعامن دحدول 100 
$50 دين خالد نعامن دحدول 101 

$100 تيسري دحدول محمد دحدول 102 
$100 عصام تيسري دحدول 103 
$100 محمد تيسري دحدول 104 
$100 محمود عيل دحدول  105 
$100 عزيزه محمود دحدول (ام عامد) 106 
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$100 ياسمني محمود دحدول 107 
$100 عامد محمود دحدول 108 
$100 كارينا عامد محمود دحدول 109 
$50 محمود عامد محمود دحدول 110 
$50 نايا عامد محمود دحدول 111 
$50 حوة عامد محمود دحدول 112 
$50 اميا عامد محمود دحدول 113 

$100 عيل محمود دحدول 114 
$100 فلسطني عيل محمود دحدول 115 
$50 أمري عيل محمود دحدول 116 
$50 عزيزة عيل محمود دحدول 117 
$50 أمينة عيل محمود دحدول 118 

$100 أحمد محمود دحدول 119 
$100 ثبات أحمد محمود دحدول 120 

$50 يافا أحمد محمود دحدول 121 
$100 نجم الدين عز الدين 122 
$100 أمين نجم الدين عز الدين 123 
$100 مأمون نجم الدين عز الدين 124 
$100 عبدالكريم كامل جامل الدين 125 
$100 كامل عبدالكريم كامل جامل الدين 126 
$100 نرصي عبدالكريم كامل جامل الدين 127 
$100 رامي عبدالكريم كامل جامل الدين 128 
$100 محمد عبدالكريم كامل جامل الدين 129 
$100 رشيف نواف منارصة 130 
$50 ريم محمد عبدالسالم منارصة 131 
$50 محمد رشيف نواف منارصة 132 
$50 عبدالرحمن رشيف نواف منارصة 133 
$50 لوجني رشيف محمد منارصة 134 
$50 يرسى عبدالسالم محمد منارصة 135 

$100 محمد عبدالقادر منارصة 136 
$100 أحمد عبدالقادر منارصة 137 
$100 عيل عبدالقادر منارصة 138 
$100  139 ابوالسعود خليل ابو السعود

CALIFORNIA -  LOS ANGELES
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 الدكتور اياد ابوالسعود  140 
$50 ريم اياد ابوالسعود 141 
$50 خليل اياد ابوالسعود 142 
$50 اسيل اياد ابوالسعود  143 
$50 ياسمني اياد ابوالسعود  144 

$100 بالل حرب دالية 145 
$100 حلمي عبدالحميد دالية 146 
$100 عبد الحميد حلمي عبدالحميد دالية 147 
$100 فراس حلمي عبدالحميد دالية 148 
الحاج لطفي حسني عبدالفتاح $100 149 
الحاج فوزي حسني عبدالفتاح $100 150 
جامل أحمد عبداملعطي $100 151 
هشام سامل عبداملعطي $100 152 
الحاج محمود عبداملعطي $100 153 
راتب سعيد خليل النجار $100 154 
جميل ابراهيم خليل $100 155 
عبدالرازق دين طه $100 156 
منال عبدالرازق دين طه $100 157 
أمجد عبدالرازق دين طه $100 158 
دين عبدالرازق دين طه $100 159 
رسين عبدالرازق دين طه $100 160 
عليني عبدالرازق دين طه $100 161 
$100 يوسف محمد عبدالسالم 162 
$50 دينا يوسف محمد عبدالسالم 163 

$100 أحمد يوسف محمد عبدالسالم 164 
$50 سمرية أحمد يوسف عبدالسالم 165 
$25 يوسف أحمد يوسف عبدالسالم 166 

$100 محمد عبدالسالم محمد عبدالحليم 167 
$50 عائشة محمد عبدالحليم 168 
$50 عبدالحليم محمد عبدالحليم 169 
$25 عبدالسالم محمد عبدالحليم 170 
$25 حلمي محمد عبدالحليم 171 
$25 نهيدة محمد عبدالحليم 172 

$100 عبدالفتاح حسن عياد 1 

CALIFORNIA -  SALINAS-WATSONVILLE
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 جهان عبدالفتاح حسن عياد 2 
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$100 حسن عبدالفتاح عياد 3 
$50 حنان حسن عبدالفتاح عياد 4 
$50 عبدالفتاح حسن عبدالفتاح عياد 5 
$50 عدنان حسن عبدالفتاح عياد 6 
$50  7 جهان حسن عبدالفتاح عياد
$50  8 مجدولني حسن عبدالفتاح عياد
$50 أمري حسن عبدالفتاح عياد  9 

$100 عامد عبدالفتاح عياد 10 
$50 رتيبة عامد عبدالفتاح عياد 11 
$50 عبدالفتاح عامد حسن عياد 12 
$50 أنور عامد حسن عياد 13 
$50 عالية عامد حسن عياد 14 
$50 شرياز عامد حسن عياد 15 

$100 زياد عبدالفتاح عياد 16 
$50 ماجدة زياد عبدالفتاح عياد 17 
$50 ابراهيم زياد حسن عياد 18 
$50 فارس زياد حسن عياد 19 
$50 بهية زياد حسن عياد 20 
$50 شهرزاد زياد حسن عياد 21 

$100 حسونة عبدالفتاح حسن عياد 22 
$50 ساندي حسونة عبدالفتاح عياد 23 
$50 محمد حسونة عبدالفتاح عياد 24 
$50 حسن حسونة عبدالفتاح عياد 25 
$50 جهان حسونة عبدالفتاح عياد 26 
$50 جنان حسونة عبدالفتاح عياد 27 

$100 محمد حسن عياد 28 
$100 فادى محمد حسن عياد 29 
$100 محمد حسن عياد 30 
$100  31 حسن محمد عياد
$100 كارم محمد عياد 32 
$100 حسن سعيد عياد 33 
$100 سعيد حسن عياد 34 
$100 مراد سعيد حسن عياد 35 
$100 رامي مراد سعيد عياد 36 
$50 رمزي مراد سعيد عياد 37 
$50 أحمد مراد سعيد عياد 38 

$100 ابراهيم جودة نجم الدين 39 
$100 جودة ابراهيم جودة نجم الدين 40 
$100 جهاد ابراهيم جودة نجم الدين 41 

CALIFORNIA -  SALINAS-WATSONVILLE
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 الحاج شوكت مصطفى مصيطف 42 
$50 زهية شوكت مصيطف 43

$100 مراد شوكت مصيطف 44
$50 ملا مراد  مصيطف 45
$25 سامية مراد شوكت مصيطف 46
$25 مريم مراد شوكت مصيطف 47

$100 محمد شوكت مصيطف 48
$50 هديل محمد شوكت مصيطف 49
$25 شوكت محمد شوكت مصيطف 50
$25 تسنيم محمد شوكت 51

$100 أنس شوكت مصيطف 52
$50 هبة أنس شوكت مصيطف 53
$25 زين أنس شوكت مصيطف 54
$25 زهية أنس شوكت مصيطف 55
$25 رتاج انس مصيطف 56

$100 مصطفى شوقي مصيطف 57
$50 سعدية شوقي مصيطف 58
$50 دوايل مصطفى شوقي مصيطف 59
$25 شوقي مصطفى شوقي مصيطف 60
$25 سعدية مصطفى شوقي مصيطف 61
$25 أحالم مصطفى شوقي مصيطف 62

$100 سعدي شوقي مصيطف 63
$50 ليسا سعدي شوقي مصيطف 64
$25 جنة سعدي شوقي مصيطف 65
$25 هيزين سعدي شوقي مصيطف 66

$100 رائد شوقي مصيطف 67
$50 عايدة رائد شوقي مصيطف 68
$25 دين رائد شوقي مصيطف 69
$25 كميليا رائد شوقي مصيطف 70
$25 زيارة رائد شوقي مصيطف 71

$100 زهدي فهد 72
$100 عبد عيل منارصة 73
$100 سامي سعدالدين أبو السعود 74
$100 خرض محمد سمحة 75
$100 عبد خرض محمد سمحة 76
$100 خرض عبد خرض سمحة 77
$100 محمد خرض سمحة 78
$100 محمود حامد 79
$100 مهند محمود حامد 80
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$50 انعام حامد 81
$50 جوليا حامد  82

CALIFORNIA -  SALINAS-WATSONVILLE
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 امري مهند حامد 83
$25 نادية مهند حامد  84

$100 منري أحمد الحشاش 1 
$100 كامل أحمد الحشاش 2 
$100 فادي أحمد الحشاش 3 
$100 شادي أحمد الحشاش 4 
$100 عدنان خالد الحشاش  5 
$100 رشيد عدنان خالد الحشاش  6 
$50 برشى عدنان خالد الحشاش  7 
$50 شمسية عدنان خالد الحشاش  8 
$50 خلود عدنان خالد الحشاش  9 
$50 عائشة عدنان خالد الحشاش  10 

$100 عوين خالد أحمد الحشاش 11 
$100 سمريه عوين خالد أحمد الحشاش 12 
$100 الدكتور خالد عوين الحشاش 13 
$100 الدكتورمحمد عوين  الحشاش 14 
$100 عديل خالد أحمد الحشاش 15 
$50 فاطمة عديل أحمد الحشاش 16 
$50 كريم عديل أحمد الحشاش 17 
$50 أدم عديل خالد الحشاش 18 
$50 خالد عديل خالد الحشاش 19 

$100 عادل خالد أحمد الحشاش 20 
$50 ميسون عادل خالد أحمد الحشاش 21 

$100 أكرم عادل خالد أحمد الحشاش 22 
$50 خالد عادل خالد أحمد الحشاش 23 
$50 أمري عادل خالد أحمد الحشاش 24 
$50 مريا عادل خالد أحمد الحشاش 25 
$50 أماين عادل خالد أحمد الحشاش 26 
$50 هال عادل خالد أحمد الحشاش 27 

$100 مجدي خالد رشيد 28 
$100 عمر مجدي خالد رشيد 29 
$50 ياسمني مجدي خالد رشيد 30 
$25 نوح عمر مجدي خالد رشيد 31 

$100 فواز عبدالحميد الحشاش 32 
$50 عالء فواز الحشاش 33 

CALIFORNIA -  SAN FRANSISCO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 مبني فواز الحشاش 34 
$100 طلعت عبدالحميد الحشاش 35 
$50 باسمة طلعت عبدالحميد الحشاش 36 

$100 حلمي عبدالحليم الحشاش 37 
$100 محمد حلمي عبدالحليم الحشاش 38 
$100 جامل حلمي عبدالحليم الحشاش 39 
$100 عبدالحليم حلمي عبدالحليم الحشاش 40 
$100 مراد حلمي عبدالحليم الحشاش 41 
$100 فواز هاشم ساري 42 
$100 بهيه هاشم ساري 43 
$100 رياض رشدي كايد 44 
$100 رشاد رياض كايد  45 
$100 رشدي رياض كايد 46 
$50 رائد رياض كايد 47 

$100 نارص اسامعيل محمد اسامعيل 48 
$100 اسامعيل نارص اسامعيل 49 
$50 محمد نارص اسامعيل 50 
$50 ابراهيم نارص اسامعيل 51 

$100 محمد اسامعيل محمد اسامعيل 52 
$25 عبدالله محمد اسامعيل  53 
$25 رامي محمد اسامعيل  54 

$100 نائل اسامعيل محمد اسامعيل 55 
$100 سامر  اسامعيل محمد اسامعيل 56 
$100 بسام عبالعزيز حامد  57 
$50 ارشف بسام حامد  58 

$100 جواد بسام حامد  59 
$50 ريانه جواد حامد 60 
$25 كنزي جواد حامد 61 

$100 فايق صالح عويس 62 
$100 فداء فايق عويس 63 
$100 سالم فايق عويس 64 
$100 جواد فايق صالح عويس 65 
$100 صالح فايق صالح عويس 66 
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$100 اياد ربحي عويس 67 
$50 ربحي اياد ربحي عويس 68 
$50 محمد اياد ربحي عويس 69 

$100 جامل سلطان 70 
$100 عزيز جامل سلطان 71 
$100 نارص جامل سلطان 72 
$50 جامل عزيز جامل سلطان 73 
$50 أحمد عزيز جامل سلطان 74 

$100 عبدالفتاح عايد عواد 75 
$100 عايد عبدالفتاح عايد عواد 76 
$25 عبدالفتاح عايد عواد 77 

CALIFORNIA -  SAN FRANCISCO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 يزيد عايد عواد 78 
$25  79 صهيب عايد عواد

$100 اياد عايد عواد 80 
$50 ضياء الدين اياد عايد عواد 81 
$50 محمد عزيز جامل سلطان 82 

$100 كريم ناجي عثامن 83 
$50 ناجي كريم ناجي عثامن 84 
$50 محمد كريم ناجي عثامن 85 

$100 سعدالله حباس نصار 86 
$50 منى سعدالله حباس نصار 87 
$50 نزار سعدالله حباس نصار 88 

$100 نبيل أبو عرام (عضو رشف) يطا 1 
$50 حنان نبيل أبو عرام 2 
$50 مريم نبيل أبو عرام 3 
$50 أماند نبيل اأبو عرام 4 

$100 فرحان محمود عوض حمدالله 5 
$100 عوض فرحان محمود حمدالله 6 
$50 محمود فرحان محمود حمدالله 7 
$25 ريم فرحان محمود حمدالله 8 
$25 قمر فرحان محمود حمدالله 9 

$100 محمد احمد محمد عيل 10 
$50 عبري محمد أحمد عيل 11 
$50 أحمد محمد احمد عيل 12 
$50 نارص محمد احمد عيل 13 
$50 دالل محمد احمد عيل 14 
$50 اية محمد احمد عيل 15 
$50 ديانه محمد احمد عيل 16 

$100 عيل احمد محمد عيل 17 
$50 خديجة عيل أحمد عيل 18 
$50 أحمد عيل احمد عيل 19 
$50 دنيا عيل احمد عيل 20 
$50 فاطمة عيل احمد عيل 21 
$25 لينا عيل احمد عيل 22 
$25 ليانا عيل احمد عيل 23 

FLORIDA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 سامي احمد محمد عيل 24 
$50 أمل سامي أحمد عيل 25 
$25 معتز سامي احمد عيل 26 
$25 احمد سامي احمد عيل 27 
$25 اسيل سامي احمد عيل 28 
$25 فاطمة سامي احمد عيل 29 
$25 مالك سامي احمد عيل 30 
$25 يوسف سامي احمد عيل 31 

$100 عبدالكريم احمد محمد عيل 32 
$50 نعمة عبدالكريم أحمد عيل 33 
$25 فاطمة عبدالكريم احمد عيل 34 
$25 جنات عبدالكريم احمد عيل 35 
$25 إميان عبدالكريم احمد عيل 36 
$25 فلسطني عبدالكريم احمد عيل 37 
$25 أمرية عبدالكريم احمد عيل 38 
$25 جنة عبدالكريم احمد عيل 39 

$100 عيل سعيد مصيطف 40 
$25 هاللة عيل سعيد مصيطف 41 
$25 سعيد عيل سعيد مصيطف 42 
$25 محمد عيل سعيد مصيطف 43 

$100 مراد عالن عفانة 44 
$100 مهند عالن عفانة 45 
$100 مؤيد عالن عفانة 46 
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$25 يزن مؤيد عالن عفانة 47 
$25 عالء مؤيد عالن عفانة 48 
$25 فارس مؤيد عالن عفانة 49 

$100 حمد عبدالرحيم عياد 50 
$50 مهند حمد عبدالرحيم عياد 51 
$50 عبدالرحيم حمد عبدالرحيم عياد 52 
$50 محمد عبدالرحيم عياد 53 
$50 يزن حمد عبدالرحيم عياد 54 
$50 ليث حمد عبدالرحيم عياد 55 
$25 أنس حمد عبدالرحيم عياد 56 
$25 يحيى حمد عبدالرحيم عياد 57 

$100 محمد هشام محمد عياد 58 
$25 عياد محمد هشام عياد 59 
$25 حفيظة محمد هشام عياد 60 
$25 نوال محمد هشام عياد 61 
$25 جنى محمد هشام عياد 62 

$100 منري حمد 63 
$50 منار منري حمد 64 
$50 محمد منري حمد 65 
$50 عيل منري حمد 66 
$50 أنور منري حمد 67 
$50 فارس منري حمد 68 
$50 أمري منري حمد 69 

$100 حامد محمد لعفني 70 
$100 قاهر حامد محمد لعفني 71 
$100 سعيد حامد محمد لعفني 72 
$100 صبح عادل صبح 73 
$100 عيل عادل صبح 74 
$50 الحاجة سهام منصور (أم منصور) 75 

$100  76 منصور عبدالله منصور
$50 محاسن منصور عبدالله منصور 77 
$50 عبدالله منصور عبدالله منصور 78 
$25 خلف منصور عبدالله منصور 79 
$25 محمد منصور عبدالله منصور 80 
$25 عيل منصور عبدالله منصور 81 
$25 سهام منصورعبدالله منصور 82 
$25 دانيا منصورعبدالله منصور 83 

$100 خلف عبدالله منصور 84 
$50 مي خلف عبدالله منصور 85 

FLORIDA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 منصور خلف عبدالله منصور 86 
$25 فاطمة خلف عبدالله منصور 87 
$25 وصال خلف عبدالله منصور 88 
$25 أمرية خلف عبدالله منصور 89 
$25 ليىل خلف عبدالله منصور 90 

$100 عيل عبدالله منصور 91 
$50 أميليا عيل عبدالله منصور 92 
$25 عبدالله عيل عبدالله منصور 93 
$25 سهام عيل عبدالله منصور 94 
$25 عالية عيل عبدالله منصور 95 
$50 وصال عبدالله منصور  96 

$100 الحاج نظام حمدالله منصور 97 
$50 الحاجة إنعام نظام منصور 98 

$100 حمدي نظام حمدالله منصور 99 
$50 ميسون حمدي نظام منصور 100 

$100 نظام حمدي نظام  منصور 101 
$50 إنعام حمدي نظام منصور 102 
$50 مجدلني حمدي نظام منصور 103 

$100 اسعد نظام حمدالله منصور 104 
$50 ضياء اسعد نظام  منصور 105 
$25 يوسف اسعد نظام  منصور 106 
$25 قيص اسعد نظام  منصور 107 
$25 محمد اسعد نظام  منصور 108 
$25 نظام اسعد نظام  منصور 109 

$100 محمود حلمي حمدالله منصور 110 
$50 حسيبة محمود حلمي منصور 111 
$25 بشارمحمود حلمي منصور 112 
$25 رامي محمود حلمي منصور 113 
$25 تولني محمود حلمي منصور 114 

$100 محمد حلمي حمدالله منصور 115 
$50 ماجدة محمد حلمي منصور 116 
$25 امري محمد حلمي منصور 117 

$100 يزن جامل أحمد الحشاش 118 
$25 أحمد يزن جامل الحشاش 119 
$25 عالءالدين يزن جامل الحشاش 120 
$25 بهاء الدين يزن جامل الحشاش  121 
$25 دالل يزن جامل الحشاش 122 

$100 ساكب ربحي عيل الحشاش 123 
$50 منتهى ساكب ربحي الحشاش 124 



55

$100 مهنى  ساكب ربحي الحشاش 125 
$100 مهند مهنى ساكب الحشاش 126 
$100 مهدي مهنى ساكب الحشاش 127 
$100 محمد  ساكب ربحي الحشاش 128 
$100 طارق شاهر كايد 129 
$100 ليث طارق شاهر كايد 130 
$25 منال طارق شاهر كايد 131 
$25 هديل طارق شاهر كايد 132 
$25 دميا طارق شاهر كايد 133 

$100 محمد شاهر  كايد 134 
$100 غانم شاهر  كايد 135 
$100 شاهر غانم شاهر  كايد 136 
$100 سعيد شاهر  كايد 137 
$100 محمود سعيد شاهر كايد 138 
$100 مراد سعيد شاهر كايد 139 
$100 محمد سعيد شاهر كايد 140 
$25 سعيد محمود سعيد كايد 141 
$25 أمري محمود سعيد كايد 142 

$100 نزار عبدالقادر محمد دالية 143 
$50 حسيبة نزار عبدالقادر دالية 144 
$25 دالية نزار عبدالقادر دالية 145 
$25 ريان نزار عبدالقادر دالية 146 
$25 سامء نزار عبدالقادر دالية 147 
$25 أحمد نزار عبدالقادر دالية 148 

$100 جابر محمد احمد جالكة 149 
$50 إم نارص جابر جالكة  150 

$100 عصام جابر محمد جالكة 151 
$50 إم جابر عصام جالكة 152 

$100 محمد جابر محمد جالكة 153 
$50 إم عصام محمد جالكة 154 

$100 ارشف جابر محمد جالكة 155 
$50 إم محمد أرشف جالكة 156 
$50 نارص جابر محمد جالكة 157 
$50 انس جابر محمد جالكة 158 
$25 عصام محمد جابر جالكة 159 
$25 عيل محمد جابر جالكة 160 
$25 عامر محمد جابر جالكة 161 
$25 ليانة محمد جابر جالكة 162 
$25 جابر عصام جابر جالكة 163 

FLORIDA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 سمر عصام جابر جالكة 164 
$25 سادين عصام جابر جالكة 165 
$25 محمد أرشف جابر جالكة 166 
$25 تالة ارشف جابر جالكة 167 

$100 عبداملجيد عبدالوهاب  طه 168 
$50 فاتن عبداملجيد طه 169 
$25 عبدالوهاب عبد عبدالوهاب طه 170 
$25 حال عبداملجيد طه 171 
$25 جليلة عبداملجيد طه 172 
$25 حنني عبداملجيد طه 173 

$100 شاكر عبدالباسط لحميدي طه 174 
$50 ليىل شاكر عبدالباسط طه 175 
$25 دنيا شاكر عبدالباسط طه 176 
$25 زكريا شاكر عبدالباسط طه 177 
$25 سوفيا شاكر عبدالباسط طه 178 

$100 عبدالله عبدالحليم طه 179 
$100 ميادة عبدالله عبدالحليم طه 180 
$50 أمريعبدالله عبدالحليم طه 181 
$50 أيهم عبدالله عبدالحليم طه 182 
$50 مالك عبدالله عبدالحليم طه 183 
$50 ألني عبدالله عبدالحليم طه 184 
$50 يارا عبدالله عبدالحليم طه 185 

$100 نارص عبدالله عبدالحليم طه 186 
$100  187 سعدالله عبدالحليم طه
$50 ريحانة سعدالله طه 188 

$100 أسعد سعدالله طه 189 
$50 فداء أسعد سعدالله طه 190 
$50 ريحانة أسعد سعدالله طه 191 
$50 جوري أسعد سعدالله طه 192 

$100 سيعو سعدالله طه 193 
$50 رنا سعيد سعدالله طه 194 
$50 يوسف سعدالله طه 195 
$50 يزن سعدالله طه 196 

$100 عطا محمد عبدالله طه 197 
$50 فاطمة عطا عبدالله طه 198 

$100 محمد عطا عبدالله طه 199 
$50 سناء محمد عبدالله طه 200 
$25 شهاب محمد عبدالله طه 201 
$25 شكرية محمد عبدالله طه 202 
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$100 عبدالله عطا محمد طه 203 
$50 ريم عبدالله عطا طه 204 
$25 ريان عبدالله عطا طه 205 
$25 يزن عبدالله عطا طه 206 

$100 بدر عطا محمد طه 207 
$100 طه عطا محمد طه 208 
$50 سوسن طه عطا طه 209 

$100 عدنان عيل سبلة 210 
$50 جهاد عدنان عيل سبلة 211 
$50 فادي عدنان عيل سبلة 212 
$50 يزن عدنان عيل سبلة 213 
$50 سيف الدين عدنان عيل سبلة 214 

$100 عزام سبلة 215 
$100 عيل عزام سبلة 216 
$50 فاطمة عيل سبلة 217 

$100 محمد عزام سبلة 218 
$50 عبلة عيل سبلة 219 

$100 أحمد عزام سبلة 220 
$100 جاد الله سعد 221 
$100 أمين جاد الله سعد 222 
$100 سلامن عيل شعالن 223 
$100 عيل سلامن عيل شعالن 224 
$50 جميلة عيل سلامن شعالن 225 
$25 شعالن عيل شعالن 226 
$25 اصالة عيل شعالن 227 

$100 محمد عيل  شعالن 228 
$50 فوزية محمد عيل شعالن 229 
$50 سلامن محمد عيل شعالن 230 
$25 آمنة محمد عيل شعالن 231 
$25 زينب محمد عيل شعالن 232 

$100 ارشف سلامن عيل شعالن 233 
$50 شكرية أرشف شعالن 234 
$25 جنة أرشف شعالن 235 

$100 زياد رشيد 236 
$100 محمد زايد رشيد 237 
$100 ماهر غالب رشيد 238 
$100 معاذ ماهر غالب رشيد 239 
$100 ربحي نايف منور 240 
$50 فاطمة ربحي نايف منور 241 

FLORIDA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 نوال ربحي نايف منور 242 
$25 أمري ربحي نايف منور 243 

$100 رفعت عبدالرؤوف فرحات 244 
$100 خرض عبدالرؤوف فرحات 245 
$100 عبدالرؤوف جميل فرحات 246 
$100 أسامة عبدالرؤوف فرحات 247 
$100 عبدالرؤوف حسن فرحات 248 
$100 صدقي رفقي صدقي 249 
$100 أسعد رفقي صدقي 250 
$100 محمد رفقي صدقي 251 
$100 طارق رفقي صدقي 252 
$100 نارص رفقي صدقي 253 
$25 حمزة طارق رفقي صدقي 254 
$25 رفقي طارق رفقي صدقي 255 
$25 قيص طارق رفقي صدقي 256 
$25 قسام طارق رفقي صدقي 257 
$25 رفقي نارص رفقي صدقي 258 

$100 عامد نبيل  زكريا 259 
$100 نبيل عامد نبيل زكريا 260 
$100 محمد عامد نبيل زكريا 261 
$100 مهدي عامد نبيل زكريا 262 
$50 مثينة عامد نبيل زكريا 263 
$50 وزينة عامد نبيل  زكريا 264 

$100 عالية عامد نبيل  زكريا 265 
$100 عبداملجيد زكريا 266 
$100 وليد عبداملجيد  زكريا 267 
$50 محمد وليد عبداملجيد  زكريا 268 
$50 عمر وليد عبداملجيد  زكريا 269 

$100 نارص عطوة مسلم 270 
$50 نانيس نارص عطوة مسلم 271 
$25 عالء نارص عطوة مسلم 272 
$25 أحمد نارص عطوة مسلم 273 
$25 وداد نارص عطوة مسلم 274 
$25 ليىل نارص عطوة مسلم 275 

$100 اسامة عطوة مسلم  276 
$50 اميان اسامة عطوة مسلم 277 
$50 محمد اسامة عطوة مسلم  278 
$25 وداد اسامة عطوة مسلم 279 
$25 نور اسامة عطوة مسلم  280 
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$100 نائل عثامن 281 
$100 عثامن نائل عثامن 282 
$100 ناجي نائل عثامن 283 
$50 عمر نائل عثامن 284 
$50 ريم نائل عثامن 285 

$100 حسن موىس خليل 286 
$100 موىس حسن موىس خليل 287 
$100 عاهد حسن موىس خليل 288 
$100 زايد يوسف زايد عيد 289 
$100 يوسف زايد يوسف عيد 290 
$100 صبحي  يوسف زايد عيد 291 
$50 صبحي  يوسف زايد عيد 292 

$100 عامد يوسف زايد عيد 293 
$100 رجاء عامد يوسف زايد عيد 294 
$100 زايد عامد يوسف زايد عيد 295 

FLORIDA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 هند عامد يوسف زايد عيد 296 
$50 هناء عامد يوسف زايد عيد 297 

$100 أمني يوسف زايد عيد 298 
$100 عبيدة أمني يوسف زايد عيد 299 
$100 يوسف أمني يوسف زايد عيد 300 
$100 محمد أمني يوسف زايد عيد 301 
$50 محبوبة أمني يوسف زايد عيد 302 
$50 هند أمني يوسف زايد عيد 303 
$50 زينب أمني يوسف زايد عيد 304 
$50 أمرية أمني يوسف زايد عيد 305 
$50 هناء أمني يوسف زايد عيد 306 

$100 عبدالعزيز منري عويس 307 
$25 منري عبدالعزيز منري عويس 308 
$25 أسيل عبدالعزيز منري عويس 309 

$100 فواز فايز جربان الور 1 
$100 ربحي يوسف جربان الور 2 
$100 يوسف ربحي جربان الور 3 
$100 أسامة ربحي يوسف جربان الور 4 
$50 محمد أسامة ربحي  جربان الور 5 

$100 فارس ربحي يوسف جربان الور 6 
$50 ربحي يوسف ربحي جربان الور 7 
$50 أمري يوسف ربحي جربان الور 8 

$100 محمد يوسف جربان الور 9 
$50 أنس محمد يوسف الور 10 
$50 يوسف محمد يوسف الور 11 
$25 عالية محمد يوسف الور 12 
$25 ريم محمد يوسف الور 13 

$100 أمجد يوسف جربان الور 14 
$50 نارص أمجد يوسف جربان الور 15 
$50 يوسف أمجد يوسف جربان الور 16 
$25 عاليه أمجد يوسف جربان الور 17 
$25 ياسمني أمجد يوسف جربان الور 18 
$25 ليان أمجد يوسف جربان الور 19 

$100 عيد عبدالفتاح حسني الور 20 

HAWAII
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 حاتم عبدالفتاح حسني الور 21 
$100 محمد عبدالفتاح حسني الور 22 
$50 حسني حاتم الور 23 
$50 زمزم حاتم الور 24 
$50 محمد حاتم الور 25 
$50 جنه حاتم الور 26 
$50 محمدعيد عبدالفتاح الور 27 
$50 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الور 28 

$100 جواد نافذ الور 29 
$50 زيد جواد نافذ الور 30 
$25 يزن جواد نافذ الور 31 
$25 أيات جواد نافذ الور 32 

$100 عطا نجاح عطا الور 33
$50 عبدالله عطا نجاح الور 34
$50 نجاح عطا نجاح الور 35
$50 محمد عطا نجاح الور 36
$50 بهية عطا نجاح الور 37

$100 عاطف موىس حسان الور 38
$100 موىس عاطف موىس الور 39
$50 عاطف موىس عاطف الور 40
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$50 جربان موىس عاطف الور 41
$100 عادل جربان موىس الور 42
$25 سهام عادل جربان  الور 43

$100 جربان موىس حسان الور 44
$100 جواد جربان موىس الور 45
$50 محمد جربان موىس الور 46
$25 ختام موىس الور 47

$100 محمد عطا جربان الور 48
$50 مراد محمد عطا الور 49
$50 أنور محمد عطا الور 50
$50 عطالله محمد عطا الور 51

$200 أحمد يوسف محسن الوش 52
$100 ابراهيم عيل ابراهيم لوش 53
$100 محمد ابراهيم عيل الوش 54
$100 ابراهيم محمد ابراهيم الوش 55
$100 اياد محمد ابراهيم الوش 56
$100 عبود محمد حباس 57
$100 محمد عبود محمد حباس 58
$100 فايزعبود محمد حباس 59
$50 عبود محمد عبود حباس 60
$50 فايز محمد عبود حباس 61
$50 أمري محمد عبود حباس 62
$50 محمد فايز عبود حباس 63

$100 محمود محمد حباس 64
$50 جلوريا محمود حباس 65 

$100 عمر محمود حباس 66
$50 فلسطني عمر محمود حباس 67

$100 سمري عطا محمد الور 68
$100 جربان سمري عطا الور 69
$100 حسني محمد دالية 70
$100 أزاد حسني محمد دالية 71
$100 حذيفة حسني محمد دالية 72
$100 عريب حسني محمد دالية 73
$100 عمرو حسني محمد دالية 74
$100 جهاد محمد صالح القبعة 75
$100 سليامن منصور عبد الزغري 76
$100 نادر محمد جربين السافح 77
$50 يوسف نادر جربين السافح 78 

$100 نارص عفون 79 

HAWAII
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 نرصي نارص عفون 80 
$100 نارص نرصي نارص عفون 81 
$100 رزق عيل حمدالله 82 
$100 مصطفى رزق عيل حمدالله 83 
$100 أكرم رزق عيل حمدالله 84 
$100 رضار حجازي رشيد 85 
$100 محمد رضار رشيد 86 
$100 أحمد رضار رشيد 87 
$100 جاد يوسف حسني رصمة 88 
$50 يوسف جاد يوسف رصمة 89 
$50 محمد جاد يوسف رصمة 90 
$50 عمر جاد يوسف رصمة 91 
$50 فايزة جاد يوسف رصمة 92 

$200 مجدي عبداملاجد سمحه 93 
$100 محمد مجدي عبداملاجد سمحه 94 
$100 هبه مجدي عبداملاجد سمحه 95 
$100 حمزة الور 96 
$100 أرشف الور 97 
$50 محمد أرشف الور 98 
$50 فهيمة أرشف الور 99 
$50 سهام أرشف الور 100 
$50 اسيل أرشف الور 101 

$100 نارص فايق الور 102 
$50 منال نارص فايق الور 103 

$100 فيصل حسان الور 104 
$100 قاهر فيصل الور 105 
$50 فيصل قاهر فيصل الور 106 
$50 محمد قاهر فيصل الور 107 
$50 حسان قاهر فيصل الور 108 

$100 شاهر فيصل الور 109 
$50 عزالدين شاهر فيصل الور 110 
$50 نورالدين شاهر فيصل الور 111 
$50 عمر شاهر فيصل الور 112 

$100 حسان فيصل حسان الور 113 
$50 فيصل حسان فيصل الور 114 
$50 موىس حسان فيصل الور 115 

$100 حسني عبدالرحمن الور 116 
$100 نائل عبدالرحيم الور 117 
$100 عبدالرحيم نائل عبدالرحيم الور 118 
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$100 محمد نائل عبدالرحيم الور 119 
$100 عمران نائل عبدالرحيم الور 120 
$100 وائل عبدالرحيم الور 121 
$50 محمد وائل عبدالرحيم الور 122 
$50 مصطفى وائل عبدالرحيم الور 123 

$100 طه وائل عبدالرحيم الور 124 
$100 محمد حسن ابراهيم القطوش 125 

HAWAII
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 عمران محمد حسن  القطوش 126 
$25 ياسمني محمد حسن  القطوش 127 
$25 حسن محمد حسن  القطوش 128 
$25 يحيى محمد حسن  القطوش 129 

$100 جواد الور 130 
$50 أدم جواد الور 131 
$50 محمد جواد الور 132 

$100 ظمني اسامعيل ظمني 1 
$100 جوردانا ظمني اسامعيل ظمني 2 
$50 اسامعيل ظمني اسامعيل ظمني 3 
$50 سمر ظمني اسامعيل ظمني 4 
$50 امينة ظمني اسامعيل ظمني 5 
$50 محمد ظمني اسامعيل ظمني 6 

$100 دين اسامعيل ظمني 7 
$100 ناجح خالد كايد شيحة 8 
$25 حمدة ناجح خالد شيحة 9 
$25 ليىل ناجح خالد شيحة 10 
$25 آية ناجح خالد شيحة 11 
$25 سالم ناجح خالد شيحة 12 
$25 مريم ناجح خالد شيحة 13 
$25 هديل ناجح خالد شيحة 14 

$100 أسعد حلمي شيحة 15 
$25 حلمي أسعد حلمي شيحة 16 
$25 ايهاب أسعد حلمي شيحة 17 

$100 داوود عبداملجيد منارصة 18 
$100 نجم الدين داوود عبداملجيد منارصة 19 
$100 سيف الدين داوود عبداملجيد منارصة 20 
$100 جامل صالح جامل الدين 21 
$100 صالح جامل صالح جامل الدين 22 
$100 جيمي جامل صالح جامل الدين 23 
$100 انور رتيب مسلم حدابة 24 
$50 احالم أنور مسلم حدابة 25 
$50 نوريان أنور رتيب حدابة 26 
$50 رتيب انور رتيب حدابة 27 
$50 ايهاب انور رتيب حدابة 28 

LOUISIANA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 خالد محمد  جامل الدين 29 
$100 جامل خالد  جامل الدين 30 
$100 رجا خالد  جامل الدين 31 
$100 جامل عيل سعود 32 
$100 عيل جامل عيل سعود 33 
$100 سعود جامل عيل سعود 34 
$100 عيل فهد 35 
$100 محمد عيل فهد 36 
$100 صالح طالب املشني 37
$100 اسعد ثلجي  عودة 38
$50 نجمة اسعد ثلجي عودة 39 

$100 جهاد اسعد ثلجي عودة 40 
$50 نارص اسعد ثلجي عودة 41 
$25 امري اسعد ثلجي عودة 42 
$25 وفاء اسعد ثلجي عودة 43 
$25 اسعد جهاد ثلجي عودة 44 

$100 احمد موىس ابراهيم غنام 45 
$100 مريم احمد موىس غنام 46 
$100 محمد احمد موىس غنام 47 
$100 فادي احمد موىس غنام 48 
$50 نزيهة احمد موىس غنام 49 

$100 يارس احمد موىس غنام 50 
$50 سمر يارسأحمد غنام 51 
$50 نزيهة يارسأحمد غنام 52 
$50 زينة يارسأحمد غنام 53 

$100 محمود موىس ابراهيم غنام 54 
$50 سلوى محمود موىس غنام 55 

$100 سامر محمود موىس غنام 56 
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$50 سمرية سامر محمود غنام 57 
$25 محمود سامر محمود غنام 58 

$100 فايز عوين الدحموس 59 
$100 ساندي فايز عوين الدحموس 60 
$100 عوين فايز عوين الدحموس 61 
$100 رشيف فايز عوين الدحموس 62 
$100 فايز محمد فايز جربان 63 
$50 أكرم محمد فايز جربان 64 

$100 محمد فايز حسان جربان 65 
$50 فوزي محمد فايز حسان جربان 66 

$100 أسعد حسني ذبالن 67 
$100 أمجد أسعد حسني ذبالن 68 
$100 رامي أسعد حسني ذبالن 69 
$100 محمد نبيه القبعة 70 
$50 أمل محمد نبيه القبعة 71 
$50 عبدالجابر محمد نبيه القبعة 72 
$50 زين الدين محمد نبيه القبعة 73 
$50 نادية محمد نبيه القبعة 74 

$100 فايزة حسني الحنيش 75 
$100 ديانا وجدي عالن 76 
$100  77 صايل جابر حمد
$50 رشيقة صايل جابر حمد 78 

$100 جابر صايل جابر حمد 79 
$50 منال جابر صايل حمد 80 
$25 رمزي جابر صايل حمد 81 
$25 مالك جابر صايل حمد 82 
$25 الرين جابر صايل حمد 83 
$25 رشيقة جابر صايل حمد 84 

$100 انور صايل جابر حمد 85 
$50 نداء انور صايل حمد 86 
$25 صايل انور صايل حمد 87 
$25 سهى انور صايل حمد 88 
$25 أمرية انور صايل حمد 89 
$25 جنا انور صايل حمد 90 
$25 محمد انور صايل حمد 91 
$25 أمري انور صايل حمد 92 

$100 امجد صايل جابر حمد 93 
$50 سمية امجد صايل  حمد 94 
$25 أرشف امجد صايل  حمد 95 

LOUISIANA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 لجني امجد صايل  حمد 96 
$25 تسنيم امجد صايل  حمد 97 

$100 محمد صايل جابر حمد 98 
$50 بيان محمد صايل حمد 99 
$25 عمر محمد صايل حمد 100 

$100 امين صايل جابر حمد 101 
$50 ياسمني امين صايل  حمد 102 
$25 لؤي امين صايل  حمد 103 

$100 ربيح سعيد الحداد 104 
$100 غانم ربيح الحداد 105 
$100 ربحي ربيح الحداد 106 
$50 سعيد ربيح الحداد 107 
$50 ربيح غانم ربيح الحداد  108 

$100 غانم سعيد  الحداد 109 
$100 جارح غانم سعيد الحداد 110 
$100 سعيد غانم سعيد الحداد 111 

100 مصطفى فايز فرحات  112 
$50 ابراهيم مصطفى فرحات 113 
$50 رامي مصطفى فرحات 114 

$100 اسامعيل احمد  حامد 115 
$100 جهاد احمد  حامد 116 
$50 أحمد جهاد احمد  حامد 117 
$50 جامل جهاد احمد  حامد 118 
$50 كامل جهاد احمد  حامد 119 

$100 اياد احمد  حامد 120 
$50 أحمد اياد احمد  حامد 121 
$50 دين اياد احمد  حامد 122 
$50 لؤي اياد احمد  حامد 123 
$50 ليث اياد احمد  حامد 124 

$100 عيل احمد  حامد 125 
$50 محمد عيل احمد  حامد 126 
$50 أحمد عيل احمد  حامد 127 

$100 حباس محمد حباس 128 
$100 عبدالله محمد حباس 129 
$100 محمد حباس محمد حباس 130 
$100 منترص حباس محمد حباس 131 
$100 ابراهيم حباس محمد حباس 132 
$50 محمد عبدالله محمد حباس 133 
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$100 توفيق خرض عبدالرحمن 1 
$50 ربيحة توفيق خرض 2 

$100 عمر توفيق خرض عبدالرحمن 3 
$50 فاتن عمر توفيق خرض 4 
$25 خرض عمر توفيق خرض 5 
$25 جامل عمر توفيق خرض 6 
$25 اليكس عمر توفيق خرض 7 
$25 ربيحة عمر توفيق خرض 8 

$100 خرض توفيق خرض 9 
$50 لبنى خرض توفيق خرض 10 
$25  11 توفيق خرض توفيق خرض
$25 ليان خرض توفيق خرض 12 
$25 عمر خرض توفيق خرض 13 
$25 ميسان خرض توفيق خرض 14 

$100 عاطف خرض عبدالرحمن 15 
$100 اسامة عاطف خرض عبدالرحمن 16 
$100 شادي عاطف خرض عبدالرحمن 17 
$100 خرض عاطف خرض عبدالرحمن 18 
$25 أنس اسامة عاطف خرض 19 
$25 ختام اسامة عاطف خرض 20 
$25 ميان اسامة عاطف خرض 21 
$25 أدم اسامة عاطف خرض 22 
$50 يحيى خرض عاطف خرض 23 
$50 عاطف شادي عاطف خرض 24 

$100 شحدة الزابظ 25 
$100 منال شحدة الزابظ 26 
$100 ليىل شحدة الزابظ 27 
$100 الحاج نظام يوسف الوش 28 
$100 حلوة نظام يوسف الوش 29 
$100 عيل نظام يوسف الوش 30 
$100 مفيد نظام يوسف الوش 31 
$100 يوسف نظام محسن الوش 32 
$50 ايالنة يوسف نظام محسن الوش 33 
$50  34 نظام يوسف نظام محسن الوش
$25  35 أدم يوسف نظام محسن الوش
$25 دين يوسف نظام محسن الوش 36 
$25 محمد يوسف نظام محسن الوش 37 
$25 حلوة يوسف نظام محسن الوش 38 

$100 محمود احمد  عايش 39 

NEW MEXICO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 وديعة محمود احمد عايش 40 
$100 زيد محمود احمد عايش 41 
$100 هناء زيد محمود عايش 42 
$50 محمود زيد محمود عايش 43 
$50 مصطفى زيد محمود عايش 44 
$50 مريم زيد محمود عايش 45 

$100 احمد محمود احمد عايش 46 
$100 عائشة احمد محمود عايش 47 
$50 اية احمد محمود عايش 48 
$50 وديعة احمد محمود عايش 49 
$50 عايش احمد محمود عايش 50 
$50 أمري احمد محمود عايش 51 

$100 محمد محمود احمد عايش 52 
$100 سوزان محمد محمود عايش 53 
$50 عيل محمد محمود عايش 54 
$50 مالك محمد محمود عايش 55 
$50 صبحة محمد محمود عايش 56 
$50 مالك محمد محمود عايش 57 

$100 منري محمد عايش 58 
$100 عيل منري محمد عايش 59 
$25 حنان عيل منري عايش 60 
$25 محمد عيل منري عايش 61 
$25 حمزة عيل منري عايش 62 
$25 ابتسام عيل منري عايش 63 
$25 جنات عيل منري عايش 64 
$25 أيات عيل منري عايش 65 
$25 روقية عيل منري عايش 66 

$100 هاشم صالح العبد عويس 67 
$100 انتصار هاشم صالح عويس 68 
$100 صالح هاشم صالح عويس 69 
$50 ريم صالح هاشم عويس 70 
$50 محمد هاشم صالح عويس 71 
$50 أحمد هاشم صالح عويس 72 

$100 عيل صالح جامل الدين 73 
$50 محبوبة عيل صالح جامل الدين 74 
$50 هادي عيل صالح جامل الدين 75 
$50 شادي عيل صالح جامل الدين 76 
$50 فادي عيل صالح جامل الدين 77 

$100 محمد عفون برطع 78 
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$100 عفون محمد عفون برطع 79 
$50 سامية محمد عفون برطع 80 
$50 عدلة محمد عفون برطع 81 
$50 عبد محمد عفون برطع 82 
$50 عفون محمد عفون برطع 83 

$100 زهدي محمد عبدالسالم 84 
$100 عيل زهدي عبدالسالم 85 
$25 محمد عيل عبدالسالم 86 
$25 ناديه عيل عبدالسالم 87 
$25 سيلني عيل عبدالسالم 88 
$25 زهديه عيل  عبدالسالم 89 

$100 عزيز فخري عويس 90 
$50 أرشف عزيز فخري عويس 91 
$50 محمد عزيز فخري عويس 92 

$100 فهمي فخري عويس 93 
$100 فخري فهمي فخري عويس 94 
$100 فهمي فخري عويس 95 
$50 زينب فخري عويس 96 
$50 جنني فخري عويس 97 

$100 محمد فهمي عويس 98 
$50 هود محمد فهمي عويس 99 

$100 بالل فهمي عويس 100 
$50 يعقوب بالل فهمي عويس 101 

$100 حمزة محمد حباس 102 
$50 حباس حمزة محمد حباس 103 
$50 محمد حمزة محمد حباس 104 

عيل محمود أحمد $100 105 
محمود عيل محمود أحمد $100 106 
جميلة عيل محمود أحمد $100 107 
$50 أرشف نوفان سعيد 108 
$50 أمجد أرشف نوفان سعيد 109 
$50 قيس أرشف نوفان سعيد 110 
$50 قيس أحمد نوفان سعيد 111 

$100 ربحي ناجي قريع 112 
$100 صالح عايد  عواد 113 
$100 عايد صالح عايد عواد 114 
$100 عبد الكريم صالح عايد عواد 115 
$25 صالح عايد صالح عواد 116 
$25 عبدالكريم عايد صالح عواد 117 

NEW MEXICO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 عايد كريم صالح عواد 118 
$25 دين عايد صالح عايد عواد 119 
$25 محمد عايد صالح عواد 120 
$50 ختام صالح عايد عواد 121 
$50 فاطمة عايد صالح عواد 122 
$50 صبا عبدالكريم صالح عواد 123 
$25 ختام كريم صالح عواد 124 
$25 سكينة كريم صالح عواد 125 
$25 سارة كريم صالح عواد 126 
$25 اساره كريم صالح عواد 127 

$100 نظمي عبدالجواد  سالمة 128 
$25 عبدو نظمي عبدالجواد سالمة 129 
$25 عدن نظمي عبدالجواد سالمة 130 

$100 محمد عبدالجواد  سالمة 131 
$25 امال محمد عبدالجواد سالمة 132 
$25 نظام محمد عبدالجواد سالمة 133 
$25 ارشف محمد عبدالجواد سالمة 134 
$25 أمرية محمد عبدالجواد سالمة 135 

$100 الحاج عيل محمد اسامعيل 136 
$100 محمد عيل محمد اسامعيل 137 
$100 محي عيل محمد اسامعيل 138 
$100 رجايئ عيل محمد اسامعيل 139 
$100 مجد عيل محمد اسامعيل 140 
$100 أجود عيل محمد اسامعيل 141 
$100 جواد عيل محمد اسامعيل 142 
$25 عالء محمد عيل اسامعيل 143 
$25 عيل محمد عيل اسامعيل 144 
$25 عيل محي عيل اسامعيل 145 
$25 محمد محي عيل اسامعيل 146 
$25 منجي محي عيل اسامعيل 147 
$25 اسامعيل رجايئ عيل اسامعيل 148 

عمر فخري صايف $100 149 
جميلة فخري صايف $100 150 
يوسف سعيد يوسف نصار $100 151 
$50 سعيد يوسف سعيد نصار 152 
$50 غنام يوسف سعيد نصار 153 

$100 موىس سعيد يوسف نصار 154 
$50 سامي موىس سعيد نصار 155 
$25 سعيد موىس سعيد نصار 156 
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$25 عمر  موىس سعيد نصار 157 
يوسف صالح نصار $100 158 
صالح يوسف صالح نصار $25 159 
حفيظ يوسف صالح نصار $25 160 
نارص يوسف صالح نصار $25 161 

$100 ربحي باجس 162 
$100 وليد ربحي باجس 163 
$50 ربحي وليد ربحي باجس 164 
$50 فرحة وليد ربحي باجس 165 

عزمي سبلة $100 166 
نارص عزمي سبلة $50 167 
جاد عزمي سبلة $50 168 
أروى عزمي سبلة $50 169 
جنان عزمي سبلة $50 170 

$100 محمود كامل الشايب  171 
$100 كامل كامل الشايب  172 
$100 يحيى كامل الشايب  173 
$100 عيد كامل الشايب  174 
$100 ايهاب كامل الشايب  175 
$50 محمد كامل الشايب  176 
$50 مالك يحيى الشايب 177 

NEW MEXICO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 كامل محمود الشايب 178 
غسان عبداملجيد  رشيد $100 179 
مراد غسان عبداملجيد رشيد $100 180 
مهند غسان عبداملجيد رشيد $100 181 
امين غسان عبداملجيد رشيد $100 182 
رشيد امين غسان رشيد $50 183 
حمزة أمين غسان رشيد $50 184 
محمد أمين غسان رشيد $50 185 
مالك امين غسان رشيد $50 186 
ليان امين غسان رشيد $50 187 

نور غسان عبداملجيد رشيد $100 188 
هدى نور غسان رشيد $50 189 
هديل نور غسان رشيد $50 190 
مهدي نور غسان رشيد $50 191 
أمري نور غسان رشيد $50 192 

سامي محمد رشيد $100 193 
محمد سامي محمد رشيد $100 194 
نورا سامي محمد رشيد $100 195 
سلمى سامي محمد رشيد $100 196 
مريم سامي محمد رشيد $100 197 

$100 خالد أحمد جامل الدين 1 
$25 رانيا خالد أحمد جامل الدين 2 

MICHIGAN
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 جامل خالد أحمد جامل الدين 3 

$100 الحاج رشاد خرض سعود 1 
$50 الحاجة عدلة رشاد سعود 2 

$100 فواز رشاد سعود

$50 نفيسة جميل سعود

MINNESOTA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 رشاد فواز رشاد سعود

$50 تامر فواز رشاد سعود

$25 فارس فواز رشاد سعود

$25 فرح فواز رشاد سعود
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$100 سليامن زايد عبدالهادي عيد 1 
$100 نضال سليامن زايد عيد 2 
$50 سليامن نضال سليامن زايد عيد 3 
$50 شهيمة نضال سليامن زايد عيد 4 
$50 محمد نضال سليامن زايد عيد 5 
$25 نارص نضال سليامن زايد عيد 6 

$100 امجد سليامن زايد عيد 7 
$50 محبوبة أمجد سليامن عيد 8 
$25 زايد امجد سليامن عيد 9 
$25 سليامن امجد سليامن عيد 10 
$25 جليلة امجد سليامن عيد 11 
$25 زينة امجد سليامن عيد 12 
$25  13 محمد امجد سليامن عيد

$100 خالد سليامن زايد عيد 14 
$50 شهيمة خالد سليامن زايد 15 
$25 سليامن خالد سليامن عيد 16 
$25 عيد خالد سليامن عيد 17 
$25 نضال خالد سليامن عيد 18 
$25 جنان خالد سليامن زايد 19 

$100 حلمي العنباوي 20 
$100 جامل حلمي العنباوي 21 
$50 أم مازن جامل حلمي العنباوي 22 
$25 مازن جامل حلمي العنباوي 23 
$25 فوزية جامل حلمي العنباوي 24 
$25 أمايا جامل حلمي العنباوي 25 
$25 إيهاب جامل حلمي العنباوي 26 
$25 سارة جامل حلمي العنباوي 27 

$100 عبد الحليم حلمي العنباوي 28 
$50 سمرية عبد الحليم العنباوي 29 
$50 أمرية عبد الحليم العنباوي 30 
$50 صابرين عبد الحليم العنباوي 31 
$50 عنباوي عبد الحليم العنباوي 32 
$50 حلمي عبد الحليم العنباوي 33

$100 جهاد حلمي عبد الحليم العنباوي 34
$50 يوسف جهاد حلمي العنباوي 35

$100 خالد ابراهيم الزابط 36
$50 صبحي خالد ابراهيم الزابط 37
$50 أدم خالد ابراهيم الزابط 38

االشرتاك اسم املشرتك الرقم االشرتاك اسم املشرتك الرقم

NEVADA

$200 خالد درويش (بيت حنينا) 1 
أحمد عودة (بلدة الجيب) $200 2 
$100 عطا عودة شبيل  3 
$50 الهام عطا عودة شبيل  4 
$25 محمد عطا عودة شبيل  5 
$25 ادم عطا عودة شبيل  6 
$25 اميان عطا عودة شبيل  7 

$100 وحيد جارس  شبيل 8 
$100 جارس وحيد شبيل 9 
$100 فهد وحيد شبيل 10 
$100 نارص وحيد شبيل 11 
$100 محمد وحيد شبيل 12 
$100 عوض وحيد شبيل 13 
$100 يوسف وحيد شبيل 14 
$100 وحيد جارس وحيد شبيل 15 

NEW YORK & NEW JERSEY
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 نارص جارس وحيد شبيل 16 
$100 يوسف محمد وحيد شبيل 17 
$100 شبيل خري  شبيل 18 
$100 خري شبيل خري شبيل 19 
$100 عوض شبيل خري شبيل 20 
$100 عامد عيىس  شبيل 21 
$100 عيىس عامد عيىس شبيل 22 
$100 محمد عامد عيىس شبيل 23 
$50 عايد عامد عيىس شبيل 24 
$25 سكينة عامد عيىس شبيل 25 
$25 سناء عامد عيىس شبيل 26 

$100 أنور نويران 27 
$50 جابر أنور نويران 28 

$100 زياد أنور نويران 29 
$50 فيصل زياد أنور نويران 30 
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$50 نارص زياد أنور نويران 31 
$50 يوسف زياد أنور نويران 32 

$100 ابراهيم موىس ابراهيم غنام 33 
$100 ميرسابراهيم موىس غنام 34 
$100 موىس ابراهيم موىس غنام 35 
$50 أحمد ابراهيم موىس غنام 36 
$50 محمد ابراهيم موىس غنام 37 
$50 نييل ابراهيم موىس غنام 38 
$50 نهلة ابراهيم موىس غنام 39 

$100 عيل ابراهيم غنام 40 
$100 أكرم عيل ابراهيم غنام 41 
$50 إنعام أكرم عيل غنام 42 
$50 عيل أكرم عيل غنام 43 

$100 ابراهيم عيل ابراهيم غنام 44 
$50 هديل ابراهيم عيل غنام 45 
$50 نور ابراهيم عيل غنام 46 
$50 غنام ابراهيم عيل غنام 47 

$100 سامي عيىس طه 48 
$25 محمد سامي عيىس طه 49 

$100 سمري عيىس طه 50 
$100 جارس العبد طه 51 
$50 ميسون جارس العبد طه 52 
$50 عبدالعزيز جارس العبد طه 53 
$50 محمد جارس العبد طه 54 
$25 سام جارس العبد طه 55 
$25 جنان جارس العبد طه 56 

عاطف العبد طه $100 57 
عبد عاطف العبد طه $50 58 
آدم عاطف العبد طه $50 59 

عاكف عبداملجيد طه $100 60 
فايز عاكف عبداملجيد طه $100 61 
حسني عاكف عبداملجيد طه $50 62 
نارص عاكف عبداملجيد طه $50 63 

$100 محمد حباس خروفة 64 
ناجح حسني خروفة  $100 65 
حباس ناجح حسني خروفة $50 66 
أمري ناجح حسني خروفة $50 67 
شهد ناجح حسني خروفة $25 68 
غزل ناجح حسني خروفة $25 69 

NEW YORK & NEW JERSEY
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

عامد محارب حسان خروفة  $100 70 
فؤاد عامد محارب خروفة $100 71 
حمزة عامد محارب خروفة $50 72 
أحمد جامل محارب خروفة $50 73 

$100 منترص ابراهيم حجاج 74 
$100 عبد الباسط لحميدي  طه 75 
شهامة عبد الباسط لحميدي  طه $50 76 

شهيد عبد الباسط لحميدي طه $100 77 
$25 نوح شهيد عبد الباسط طه 78 
ذاكر عبد الباسط لحميدي طه $50 79 
حمزة عبدالباسط طه $50 80 
معتز عبد الباسط لحميدي  طه $25 81 

عبدالكريم لحميدي  طه $100 82 
أماندة عبدالكريم طه $50 83 
عمر عبدالكريم لحميدي طه $25 84 
ابراهيم عبدالكريم لحميدي طه $25 85 
اأصالة عبدالكريم لحميدي طه $25 86 
نورا عبدالكريم لحميدي طه $25 87 

عبدالجبار عودة عبدالجبار $100 88 
عودة عبدالجبار عودة عبدالجبار $100 89 
نارص عبدالجبار عودة عبدالجبار $100 90 
$100 اليف عبدالرحمن دالية 91 
$100 عبد اليف عبدالرحمن دالية 92 
$100 صهيب اليف عبدالرحمن دالية 93 
$100 محمد عبدالحميد عبدالجواد دالية 94 
$50 حنان محمد عبدالحميد دالية 95 
$25 عبدالحميد محمد عبدالحميد دالية 96 
$25 حمزة محمد عبدالحميد دالية 97 
$25 ابراهيم محمد عبدالحميد دالية 98 

$100 ربحي اسامعيل دالية 99 
$100 بالل ربحي اسامعيل دالية 100 
$100 مراد ربحي اسامعيل دالية 101 
$100 عامد ربحي اسامعيل دالية 102 
$25 ربحي بالل ربحي دالية 103 
$25 أيوب عامد ربحي دالية 104 

$100 حسن ابراهيم دالية 105 
$100 ابراهيم حسن ابراهيم دالية 106 
$25 حسن ابراهيم حسن دالية 107 

$100 عفاش أمني مصبح 108 
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$100 ابراهيم عفاش أمني مصبح 109 
$100 أمني عفاش أمني مصبح 110 
$100 محمد عفاش أمني مصبح 111 

$50 مصبح عفاش أمني مصبح 112 
$100 ماجد أمني مصبح 113 
$50 مصبح ماجد أمني مصبح 114 

$100 غالب يوسف عبدالحق 115 
$50 فايزة غالب يوسف عبدالحق 116 

$100 رمزي غالب يوسف عبدالحق 117 
$100 محمد غالب يوسف عبدالحق 118 
$100 وفقي يوسف عبدالحق 119 
$100 صالح بحر  120 
$100 صالح محمد بحر 121 
$100 نجيب صالح محمد بحر 122 
$100 عمر صالح بحر 123 
$25 ابراهيم عمر صالح بحر 124 

$100 سعيد صالح بحر 125 
$25 محمد سعيد صالح بحر 126 

$100 أحمد صالح بحر 127 
$100 أحمد خالد أبو رحمة 128 
$50 خالد أحمد خالد أبو رحمة 129 
$50 جرب أحمد خالد أبورحمة 130 

$100 زيد محمد  املشني 131 
$50 هيجر زيد املشني 132 

$100 محمد زيد محمد املشني 133 
$100 محمود زيد محمد املشني 134 
$100 أحمد زيد محمد املشني 135 
$100 محمد ذياب عنرب املشني 136 
$100 مسعد ذياب عنرب املشني 137 
$100 أمجد ذياب عنرب املشني 138 
$100 عبدالجواد جوده مصبح 139 
$100 جودة عبدالجواد جوده مصبح 140 
$100 نعامن نزال مصبح 141
$100 مروان فوزان مصبح 142
$100 جربان مروان فوزان مصبح 143
$25 عامر مروان فوزان مصبح 144
$25 يزن مروان فوزان مصبح 145
$25 منى مروان فوزان مصبح 146
$25 سلوى مروان فوزان مصبح 147 

NEW YORK & NEW JERSEY
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 رمزي عيل العنباوي 148 
$100 احمد عبدالعزيز احمد عواد 149 
$100 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عواد 150 
$50 احمد عبدالعزيز احمد عواد 151 
$50 مجدي عبدالعزيز احمد عواد 152 

$100 مجدي احمد عبدالعزيز عواد 153 
$50 ارشف مجدي احمد عواد 154 
$50 زياد مجدي احمد عواد 155 

$100 اشنيور احمد عبدالعزيز عواد 156 
$50 معتز اشنيور احمد عواد 157 

$100 حنان أحمد عواد 158 
$50 محمد جامل سعادة 159 
$50 حمزة جامل سعادة 160 
$50 يزن جامل سعادة 161 

$100 حمدي احمد عبدالعزيز عواد 162 
$100 محمود احمد عبدالعزيز عواد 163 
$100 شنارة أحمد عواد 164 
$100 رجاء عبد صالح 165 
$100  166 حسن عايد عواد
$100 عايد حسن عايد عواد 167 
$50 فرج عايد حسن عواد 168 
$50 حسن عايد حسن عواد 169 
$50 محمد عايد حسن عواد 170 
$50 يحيى عايد حسن عواد 171 
$50 عزالدين عايد حسن عواد 172 

$100 عبدالكريم نزال مصبح 173 
$100 محمد عبدالكريم نزال مصبح 174 
$100 سامرعبدالكريم نزال مصبح 175 
$50 عبدالكريم محمد عبدالكريم مصبح 176 
$25 هيثم محمد عبدالكريم مصبح 177 
$25 أيهم محمد عبدالكريم مصبح 178 

$100 نزال قطيفان نزال مصبح 179 
$100 أسامة قطيفان نزال مصبح 180 
$100 طارق قطيفان نزال مصبح 181 
$100 أمني مصبح 182 
$50 مصبح أمني مصبح 183 
$50 عبد محمد عبدالرحمن دالية 184 
$50 حابس محمد عبدالرحمن دالية 185 

$100 حافظ نزال مصبح 186 
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$100 رياض حافظ  نزال مصبح 187 
$100 محمد حافظ نزال مصبح 188 
$100 أمري حافظ نزال مصبح 189 
$100 غالب نزال مصبح 190 
$100 محمد غالب نزال مصبح 191 
$25 غالب محمد غالب مصبح 192 
$25 يوسف محمد غالب مصبح 193 
$25 تغريد محمد غالب مصبح 194 
$25 حسيبة محمد غالب مصبح 195 

$100 أحمد كامل حسني مصبح 196 
$100 محمد كامل حسني مصبح 197 
$100 خرض محمد حامد فنون 198 
$100 جهاد خرض حامد فنون 199 
$100 سعود خرض حامد فنون 200 
$100 محمد خرض حامد فنون 201 
$50 عبدالرحمن خرض حامد فنون 202 

$100 جهاد لحميدي فنون 203 
$25 جواد جهاد لحميدي فنون 204 
$25 نداء جهاد لحميدي فنون 205 

$100 حسني الدبواين 206 
$100 مصطفى حسني الدبواين 207 
$100 محمد حسني الدبواين 208 
$100 محمود حسني الدبواين 209 
$100 عزمي حسن الدبواين 210 
$100 مروان حسن الدبواين 211 
$50 حسن مروان حسن الدبواين 212 
$50 أدم مروان حسن الدبواين 213 

$100 تريك الدبواين 214 
$100 عبد تريك الدبواين 215 
$100 جواد تريك الدبواين 216 
$100 اياد تريك الدبواين 217 
$100 عبدالجليل اسامعيل السقالوي 218 
$100 اسامعيل عبدالجليل السقالوي 219 
$100 جامل عبدالجليل السقالوي 220 
$100 سعيد عبدالجليل السقالوي 221 
$50 عبدالجليل جامل جليل السقالوي 222 

$100 بسام حامد السكالوي 223 
$100 فراس بسام حامد السكالوي 224 
$100 مهران بسام حامد السكالوي 225 

NEW YORK & NEW JERSEY
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$100 حامد بسام حامد السكالوي 226 
$100  227 أديب مسلم حدابة
$100 جامل أديب مسلم 228 
$25 مروان جامل أديب مسلم 229 
$25 أديب جامل أديب مسلم 230 

$100 عبدالرحمن محمد صنديح 231 
$100 جارس فريد صنديح 232 
$100 أديب فريد صنديح 233 
$100 محمد فريد  صنديح 234 
$100 عيل فريد صنديح 235 
$100 فريد سامل صنديح 236 
$50 سامل فريد سامل صنديح 237 

$100 فارس سامل صنديح 238 
$50 محمد فارس سامل صنديح 239 

$100 رشيف سامل فريد صنديح 240 
$100 أديب غالب فريد صنديح 241 
$100 غالب جارس فريد صنديح 242 
$100 محمد جارس فريد صنديح 243 
$100 سامل أديب فريد صنديح 244 
$100 عبدالوهاب أديب فريد صنديح 245 
$100 عيل محمد فريد  صنديح 246 
$50 أمري محمد فريد  صنديح 247 
$50 محمد محمد فريد  صنديح 248 
$50  249 جارس عيل فريد صنديح
$50 ابراهيم عيل فريد صنديح 250 
$50 يوسف عيل فريد صنديح 251 

$100 باسم عطا  الحداد 252 
$50 حدابة باسم عطا الحداد 253 
$25 فايز باسم عطا الحداد 254 
$25 عطا باسم عطا الحداد 255 

$100 حردان عطا الحداد 256 
$25 عطا حردان عطا الحداد 257 
$25 محمد حردان عطا الحداد 258 

$100 حسان حسن درويش سليمة 259 
$100 محمد حسني درويش سليمة 260 
$100 زيك راتب مسلم حدابة 261 
$100 راتب زيك راتب حدابة 262 
$100 عادل زيك راتب حدابة 263 
$100 منيف زيك راتب حدابة 264 
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$100 اياد زيك راتب حدابة 265 
$100 طالل زيك راتب حدابة 266 
$100 مسعود زيك راتب حدابة 267 
$50 زيك راتب زيك حدابة 268 
$50 حكم راتب زيك حدابة 269 
$25 هاين عادل زيك حدابة 270 
$25 امري عادل زيك حدابة 271 
$25 زاهر عادل زيك حدابة 272 
$25 رشف عادل زيك حدابة 273 
$50 راتب منيف زيك حدابة 274 
$25 انس منيف زيك حدابة 275 
$25 ادم منيف زيك حدابة 276 
$25 يزيد اياد زيك حدابة 277 
$25 جواد طالل زيك حدابة 278 
$25 فارس طالل زيك حدابة 279 
$25 ميسم مسعود زيك حدابة 280 

$100 نجاح محمد حدابة 281 
$50 نرسين نجاح حدابة 282 
$50 محمد نجاح حدابة 283 
$50 اسامعيل نجاح حدابة 284 
$50 يوسف نجاح حدابة 285 
$50 ياسني نجاح حدابة 286 
$50 دولتيش نجاح حدابة 287
$50 دنيا نجاح حدابة 288

$100 حسام قاسم حسن 289 
$100 محمد حسام قاسم حسن 290 
$100 قاسم حسام قاسم حسن 291 
$50 سالم حسام قاسم حسن 292 
$50 فداء حسام قاسم حسن 293 

$100 كرم حسام قاسم حسن 294 
$100 محمد رفعت عطوة مسلم 295 
$50 هنية محمد رفعت مسلم 296 

$100 رفعت عطوة  مسلم 297 
$50 حسيبة رفعت عطوة  مسلم 298 

$100 راتب رفعت عطوة مسلم 299 
$100 عطوة رفعت مسلم  300 
$50 رشا عطوة رفعت مسلم 301 
$25 رفعت عطوة رفعت مسلم 302 
$25 ندين عطوة رفعت مسلم 303 

NEW YORK & NEW JERSEY
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$25 رامزعطوة رفعت مسلم 304 
$100 فوزي فايز مسلم 305 
$100 فؤاد فوزي فايز مسلم 306 
$100 فريد فوزي فايز مسلم 307 
$50 نور فوزي فايز مسلم 308 
$50 فايز فوزي فايز مسلم 309 

$100 نايف رشيف صنديح  310 
$25 رشيف نايف رشيف صنديح  311 

$100 أرشف رشيف صنديح 312 
$25 رشيف أرشف رشيف صنديح 313 
$25 محمد أرشف رشيف صنديح 314 
$25 نوح أرشف رشيف صنديح 315 
$25 نبيهة أرشف رشيف صنديح 316 
$25 فخرية أرشف رشيف صنديح 317 

$100 أنور رشيف صنديح  318 
$25 رشيف أنور رشيف صنديح 319 
$25 يوسف أنور رشيف صنديح 320 
$25 فخرية أنور رشيف صنديح 321 

$100 عامد صالح حميدة 322 
$100 محمديه عامد صالح حميدة 323 
$25 محمد عامد صالح حميدة 324 
$25 صالح عامد صالح حميدة 325 

$100 نارص صالح حميده 326 
$100 صالح نارص صالح حميده 327 
$100 محمد نارص صالح حميده 328 
$100 عدي نارص صالح حميده 329 
$100 رمزي نارص صالح حميدة 330 
$100 نرصي نارص صالح حميدة 331 
$100  332 أحمد صالح سليمة
$50 صالح أحمد سليمة 333 

$100 محمود صالح أحمد سليمة 334 
$50 أمري محمد صالح سليمة 335 

$100 حمدان صالح سليمة 336 
$50 أنس حمدان صالح سليمة 337 
$50 صالح حمدان صالح سليمة 338 

$100 عبد الرحيم عيل االسمر 339 
$100 عيل عبد الرحيم عيل االسمر 340 
$100 محمد عبد الرحيم عيل االسمر 341 
$50 أحمد عبد الرحيم عيل االسمر 342 
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$100 محمد عيل االسمر 343 
$50 ابراهيم محمد عيل االسمر 344 
$50 صهيب محمد عيل االسمر 345 

$100 عبد هاين محمد نصار 346 
$50 هاين عبد محمد نصار 347 

$100 نارص هاين محمد نصار 348 
$100 محمد هاين محمد نصار 349 
$100 وفقي جودة نصار 350 
$100 بسام جودة نصار 351 
$50 نرصي بسام جودة نصار 352 
$25 جربان بسام جودة نصار 353 
$25 وفقي بسام جودة نصار 354 

$100 حسني محمد  نصار 355 
$25 محمد حسني محمد نصار 356 
$25 امجد حسني محمد نصار 357 

$100 مهند سعدي نصار 358 
$100 حسن محمد  نصار 359 
$50 احمد حسن محمد نصار 360 
$50 سامر حسن محمد نصار 361 
$50 يارس حسن محمد نصار 362 

$100 نايف محمد  نصار 363 
$50 جامل نايف محمد نصار 364 
$50 جربيل نايف محمد نصار 365 
$50 جليل نايف محمد نصار 366 
$50 سامي نايف محمد نصار 367 

$100 يوسف عيل بركات 368 
$100 عيل يوسف عيل بركات 369 
$100 عمر يوسف عيل بركات 370 
$100 ابراهيم محمد  صايف 371 
$100 زهوة ابراهيم محمد  صايف 372 
$100 محمد ابراهيم محمد صايف 373 
$100 نزيهة محمد ابراهيم محمد صايف 374 
$50 ابراهيم محمد ابراهيم صايف 375 
$50 بالل محمد ابراهيم صايف 376 
$50 منايا محمد ابراهيم صايف 377 

$100 اسالم ابراهيم محمد صايف 378 
$50 سهى اسالم ابراهيم صايف 379 
$50 سجى اسالم ابراهيم صايف 380 
$50 حمزة اسالم ابراهيم صايف 381 
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$100 حمزة ابراهيم محمد صايف 382 
$100 أسامء ابراهيم صايف 383 
$100 عوض الله محمد  صايف 384 
$50 سكيبة عوض الله محمد  صايف 385 

$100 أحمد عوض الله محمد صايف 386 
$50 سارة أحمد عوض الله صايف 387 
$25 عوض الله أحمد عوض الله صايف 388 
$25  389 محمد أحمد عوض الله صايف
$25 ميساء أحمد عوض الله صايف 390 

$100 محمد عوض الله محمد  صايف 391 
$50 منى محمد عوض الله صايف 392 
$25 أصيل محمد عوض الله صايف 393 
$25 أدم محمد عوض الله صايف 394 

$100 عالءالدين عوض الله محمد  صايف 395 
$50  396 ثريا عالءالدين عوض الله صايف
$50 زين عالءالدين عوض الله صايف 397 
$50 عيل عوض الله محمد  صايف 398 

$100 ربحي العبد رسية 399 
$50 محمد ربحي العبد رسية 400 
$50 أمري ربحي العبد رسية 401 
$50 ضياء ربحي العبد رسية 402 
$50 جواد ربحي العبد رسية 403 

$100 محمد عبدالسالم (صوين) 404 
$50 أحمد محمد عبدالسالم 405 
$50 يوسف محمد عبدالسالم 406 

$100 محمد عيل  الهندي 407 
$100 عيل محمد عيل الهندي 408 
$100 عالء محمد عيل الهندي 409 
$100 معتصم محمد عيل الهندي 410 
$25 نوح معتصم محمد الهندي 411 
$25 يعقوب معتصم محمد الهندي 412 
$25 محمد عيل محمد الهندي 413 
$25 زين الدين عيل محمد الهندي 414 
$25 الياس عالء الدين محمد الهندي 415 
$25 يوسف عالء الدين محمد الهندي 416 

$100 محمد عوين محمد الدحموس 417 
$100 سامح محمد عوين الدحموس 418 
$50 دين محمد عوين الدحموس 419 
$50 جنة محمد عوين الدحموس 420 
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$50 ريان محمد عوين الدحموس 421 
$50 عوين محمد عوين الدحموس 422 
$50 امري عرفات عوين الدحموس 423 
$50 وردة عرفات عوين الدحموس 424 
$50 عوين عرفات عوين الدحموس 425 

$100 عايش عوين محمد الدحموس 426 
$50 آالء عايش عوين الدحموس 427 
$50 كريم عايش عوين الدحموس 428 
$50 مالك عايش عوين الدحموس 429 
$50 أميل عايش عوين الدحموس 430 
$50 ليان عايش عوين الدحموس 431 

$100 إياد عوين محمد الدحموس 432 
$50 أحالم اياد الدحموس 433 
$50 عرفات إياد عوين الدحموس 434 
$50 وردة إياد عوين الدحموس 435 
$50 أديان إياد عوين الدحموس 436 
$50 عوين إياد عوين الدحموس 437 
$50 صالح الدين إياد عوين الدحموس 438 

$100 إبراهيم عوين محمد الدحموس 439 
$50 سامية نظمي الدحموس 440 
$50 جنني إبراهيم عوين الدحموس 441 
$50 رنيم إبراهيم عوين الدحموس 442 
$50 بالل إبراهيم عوين الدحموس 443 
$50 هديل إبراهيم عوين الدحموس 444 
$50 سام إبراهيم عوين الدحموس 445 

$100 حلمي محمد  الدحموس 446 
$50 ميسون حلمي الدحموس 447 

$100 عيل حلمي محمد  الدحموس 448 
$50 سندس عيل حلمي الدحموس 449 
$50 ميسون عيل حلمي الدحموس 450 
$50 وئام عيل حلمي الدحموس 451 

$100 عبد حلمي محمد  الدحموس 452 
$50 اميان عبد حلمي الدحموس 453 

$100 مصطفى خالد منصور 454 
$100 خالد مصطفى خالد منصور 455 
$100 انور مصطفى خالد منصور 456 
$100 اسامة مصطفى خالد منصور 457 
$50 زياد مصطفى خالد منصور 458 
$50 اياد مصطفى خالد منصور 459 
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$50 مصطفى خالد مصطفى منصور 460 
$100 دهشان جربان عبدالجابر منصور 461 
$100 جربان دهشان جربان منصور 462 
$50 دهشان جربان دهشان منصور 463 
$50 حمزة جربان دهشان منصور 464 
$25 فهمية جربان دهشان منصور 465 
$25 مالك جربان دهشان منصور 466 

$100 عيد دهشان جربان منصور 467 
$25 جربان عيد دهشان منصور 468 
$25 محمد عيد دهشان منصور 469 

$100 كريم دهشان جربان منصور 470 
$25 دهشان كريم دهشان منصور 471 

$100 محمد نظمي حمدالله منصور 472 
$50 سمر محمد نظمي منصور 473 
$25 ارشف محمد نظمي منصور 474 
$25 بيان محمد نظمي منصور 475 
$25 اية محمد نظمي منصور 476 
$25 جنة محمد نظمي منصور 477 
$25 أديبة محمد نظمي منصور 478 

$100 نارص حلمي منصور 479 
$100 فداء نارص حلمي منصور 480 
$50 حلمي نارص حلمي منصور 481 
$50 دين نارص حلمي منصور 482 
$50 زينب نارص حلمي منصور 483 

$100 غالب عيل الحشاش 484 
$50 فتحية غالب عيل الحشاش 485 

$100 جالل غالب رشيد الحشاش 486 
$100 جامل غالب رشيد الحشاش 487 
$50 لولو جامل غالب الحشاش 488 
$25 فتحية جامل غالب الحشاش 489 

$100 طالل غالب رشيد الحشاش 490 
$50 هيام طالل غالب الحشاش 491 
$25 غالب طالل غالب الحشاش 492 
$25 محمد طالل غالب الحشاش 493 
$25 أسيل طالل غالب الحشاش 494 

$100 بالل غالب رشيد الحشاش 495 
$50 غدير بالل غالب الحشاش 496 
$25 ماري بالل غالب الحشاش 497 
$25 جاد بالل غالب الحشاش 498 
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$100 نارص ظمني فارع الحشاش 499 
$100 هناء نارص ظمني الحشاش 500 
$100 ضمني نارص ظمني الحشاش 501 
$100 مارك كولرسدو 502 
$100 شفيقه نارص ظمني الحشاش 503 
$50 محمد نارص ظمني الحشاش 504 
$50 سامي نارص ظمني الحشاش 505 
$50 دين نارص ظمني الحشاش 506 
$50 مريم نارص ظمني الحشاش 507 

$100 حسن محمد حسن مقبل 508 
$100 الدكتور محمد حسن محمد مقبل 509 
$100 الدكتور عمر حسن محمد مقبل 510 
$100 وليد حسن محمد مقبل 511 
$50 حمدي حسن محمد مقبل 512 
$50 عامد حسن محمد مقبل 513 
$50 حسن محمد حسن مقبل 514 
$50 يزن محمد حسن مقبل 515 

$100 أكرم أحمد عامر الدغالوي 516 
$100 عبدالله حسن الور 517 
$50 حذيفة عبدالله حسن الور 518 
$25 عمر عبدالله حسن الور 519 
$25 حسن عبدالله حسن الور 520 

$100 عطا عبدالله منارصة 521 
$50 ختام عطا عبدالله منارصة 522 
$25 سند عطا عبدالله منارصة 523 
$25 فاطمة عطا عبدالله منارصة 524 

$100 هاشم سعدالدين منور 525 
$25 عيل هاشم سعدالدين منور 526 
$25 محمد هاشم سعدالدين منور 527 

$100 إبراهيم سعدالدين منور 528 
$100 صبح إبراهيم سعدالدين منور 529 
$100 عبدالحليم عيىس عايش 530 
$100 اكرم احمد  عايش 531 
$50 منتهى أكرم أحمد عايش 532 

$100 احمد اكرم احمد عايش 533 
$50 نبيلة أحمد اكرم عايش 534 
$25 نانديرا أحمد اكرم عايش 535 
$25 نسيم أحمد اكرم عايش 536 

$100 مهران اكرم أحمد عايش 537 
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$50 نزهة مهران اكرم عايش 538 
$50 أكرم مهران اكرم عايش 539 
$25 سمري مهران اكرم عايش 540 
$25 ندين مهران اكرم عايش 541 

$100 اسامة اكرم احمد عايش 542 
$100 مصطفى احمد  عايش 543 
$100 فايزة مصطفى عايش 544 
$100 سوين/سلطان مصطفى عايش 545 
$100 مراد مصطفى عايش 546 
$50 ساندرا مصطفى عايش 547 

$100 عوين محمد حباس 548 
$100 عادل عوين محمد حباس 549 
$50 حباس عادل عوين حباس 550 
$50 محمد عادل عوين حباس 551 

$100 فواز عوين حباس 552 
$50 جهاد فواز عوين حباس 553 
$50 أدم فواز عوين حباس 554 

$100 عامد خالد عبد الرسول 555 
$25 خالد عامد خالد عبد الرسول 556 
$25 دين عامد خالد عبد الرسول 557 

$100 نعيم محمد عبد الرسول 558 
$25 محمد نعيم خالد عبد الرسول 559 
$25 نور نعيم خالد عبد الرسول 560 

$100 هاين خالد عبد الرسول 561 
$100 إياد خالد عبد الرسول 562 
$25 محمد إياد خالد عبد الرسول 563 
$25 خالد إياد خالد عبد الرسول 564 
$25 عبدالرحمن إياد خالد عبد الرسول 565 

$100 نارص خالد عبد الرسول 566 
$25 عامد نارص خالد عبد الرسول 567 
$25 خالد نارص خالد عبد الرسول 568 

$100 محمد ربحي عبدالرسول 569 
$100 مجدي ربحي عبدالرسول 570 
$100 أمجد ربحي عبدالرسول 571 
$100 ربحي ابراهيم  برطع 572 
$100 منيف ربحي ابراهيم  برطع 573 
$100 ابراهيم ربحي ابراهيم برطع 574 
$100 حمزة ربحي ابراهيم برطع 575 
$50 ربحي منيف ربحي برطع 576 
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$25 آدم منيف ربحي برطع 577 
$25 منيف ابراهيم ربحي  برطع 578 
$25 ربحي ابراهيم ربحي  برطع 579 
$25 منيف ابراهيم ربحي  برطع 580 
$25 أدم حمزة ربحي برطع 581 

$100 فهمي حمدالله منصور 582 
$50 خالدية فهمي منصور 583 

$100 منصور فهمي حمدالله منصور 584 
$50 مسعدة منصور فهمي منصور 585 
$25 خالدية منصور فهمي منصور 586 
$25 ارساء منصور فهمي منصور 587 
$25 يوسف منصور فهمي منصور 588 
$25 محمد منصور فهمي منصور 589 
$25 مريم منصور فهمي منصور 590 

$100 انور فهمي حمدالله منصور 591 
$50 نجوى انور فهمي منصور 592 
$25 فهمي انور فهمي منصور 593 
$25 امنة انور فهمي منصور 594 
$25 دعاء انور فهمي منصور 595 
$25 خالدية انور فهمي منصور 596 
$25 شيامء انور فهمي منصور 597 

$100 عصام فهمي حمدالله منصور 598 
$50 سعيدة عصام فهمي منصور 599 
$25 عمر عصام فهمي منصور 600 
$25 اديبة عصام فهمي منصور 601 
$25 فهمي عصام فهمي منصور 602 
$25 ابراهيم عصام فهمي منصور 603 

$100 محمد فهمي حمدالله منصور 604 
$50 عالية محمد فهمي منصور 605 
$25 منصور محمد فهمي منصور 606 
$25 ادم محمد فهمي منصور 607 
$25 أحمد محمد فهمي منصور 608 
$25 حنان محمد فهمي منصور 609 

$100 عبدالله عبداملجيد بسمة 610 
$50 جنني عبدالله عبداملجيد بسمة 611 
$25 عبداملجيد عبدالله عبداملجيد بسمة 612 
$25  613 غني عبدالله عبداملجيد بسمة

$100 خرض العبد مناور 614 
$100 العبد خرض العبد مناور  615 
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$100 أدهم خرض العبد مناور 616 
$100 أنور خرض العبد مناور 617 
$100 محمد خرض العبد مناور 618 
$100 محمود أبشري سعدالدين 619 
$100 صخر ابراهيم درويش 620 
$50 ابراهيم صخر ابراهيم درويش 621 

$100 جواد محمد جودة 622 
$100 فيصل الجمل 623 
$50 يوسف فيصل الجمل 624 

$100 زيد عبدالعزيز أبو السعود 625 
$100 عبدالعزيز زيد أبو السعود 626 
$50 زيد عبدالعزيز أبو السعود 627 

$100 الحاجة أم نارص سامل العصفور 628 
$100 نارص سامل العبد العصفور 629 
$100 نادية نارص سامل العصفور 630 
$100 سامل نارص سامل العصفور 631 
$100 فرح سامل نارص العصفور 632 
$100 نارصسامل نارص العصفور 633 
$100 لينا سامل نارص العصفور 634 
$100 محمد نارص سامل العصفور 635 
$100 مريم محمد نارص العصفور 636 
$100 سامل محمد نارص العصفور 637 
$100 انس نارص سامل العصفور 638 
$100 منار انس نارص العصفور 639 
$100 مجدي سامل العبد العصفور 640 
$100 ثريا مجدي سامل العصفور 641 
$100 امجد مجدي سامل العصفور 642 
$50 اسامة مجدي سامل العصفور 643 
$50 محمد مجدي سامل العصفور 644 
$50 ميسون مجدي سامل العصفور 645 
$50 لوجني مجدي سامل العصفور 646 

$100 امين سامل العصفور 647 
$100 روال امين سامل العصفور 648 
$100 عالء امين سامل العصفور 649 
$50 لوءي امين سامل العصفور 650 
$50 فاتن امين سامل العصفور 651 
$50 منال امين سامل العصفور 652 
$50 فرح امين سامل العصفور 653 
$50 رسين امين سامل العصفور 654 
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$100 جامل سامل العبد العصفور 655 
$100 فوزية شكري حسن عيل 656 
$100 امري جامل سامل العصفور 657 
$100 طارق جامل سامل العصفور 658 
$50 نور لني جامل سامل العصفور 659 

$100 وائل مصطفى حمدالله عيل 660 
$25 فؤاد وائل مصطفى عيل 661 
$25 سامي وائل مصطفى عيل 662 

$100 نبيل عثامن  663 
$50 عثامن نبيل عثامن 664 

$100 عبدالفتاح عبدالهادي   665 
$100 ثائر عبدالفتاح عبدالهادي  666 
$100 عبداملجيد عبدالفتاح عبدالهادي  667 
$100 يحيى عبدالفتاح عبدالهادي  668 
$100 حمزة عبدالفتاح عبدالهادي  669 
$100 محمد عبدالفتاح عبدالهادي  670 
$25 أدم عبداملجيد عبدالهادي 671 
$25 أمرية عبداملجيد عبدالهادي 672 
$25 دين عبداملجيد عبدالهادي 673 
$25 مريم محمد عبدالهادي 674 
$25 أمري محمد عبدالهادي 675 

$100 محمد حسن حامد 676 
$100 الدكتور حسن محمد حامد 677 
$100 عمر محمد حسن حامد 678 
$100 فواز حسن حامد عيد 679 
$50 آدم فواز حسن حامد عيد 680 

$100 غالب وجيه عفانة 681 
$100 عامد وجيه عفانة 682 
$100 محمد وجيه عفانة 683 
$100 ابراهيم وجيه عفانة 684 
$50 وجيه غالب وجيه عفانة 685 
$50 محمد غالب وجيه عفانة 686 
$50 قسام عامد وجيه عفانة 687 
$50 ليث ابراهيم وجيه عفانة 688 

$100 نارص عطا حامد 689 
$100 عطا نارص عطا حامد 690 
$25 عامر نارص عطا حامد 691 
$25 محمد نارص عطا حامد 692 

$100 فواز ماهر محمد رشيد 693 
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$50 ماهر فواز ماهر رشيد 694 
$100 نهاد منذر محمد سليامن 695 
$50 أريج نهاد منذر محمد سليامن 696 
$50 وصال نهاد منذر محمد سليامن 697 
$50 لجني نهاد منذر محمد سليامن 698 

$100 نبيل حسني خليل عيد 699 
$50 حسني نبيل حسني خليل عيد 700 
$25 حمزة نبيل حسني خليل عيد 701 

$100 عطا زيتون عبدالجواد سالمة 702 
$25 أمري عطا زيتون سالمة 703 
$25 عمر عطا زيتون سالمة 704 
$25 لؤي عطا زيتون سالمة 705 
$25 معتز عطا زيتون سالمة 706 

$100 عامد زيتون عبدالجواد سالمة 707 
$100 محمد زيتون عبدالجواد سالمة 708 
$25 زيتون محمد زيتون سالمة 709 
$25 زين محمد زيتون سالمة 710 

$100 رجاء زيتون عبداجواد سالمة 711 
$25 يوسف رجاء زيتون سالمة 712 

$100 عطا حامد ابراهيم عيد 713 
$100 حامد عطا حامد عيد 714 
$25 عطا حامد عطا حامد عيد 715 
$25 محمد حامد عطا حامد عيد 716 
$25 ريان حامد عطا عيد 717 

$100 سعيد عطا حامد عيد 718 
$25 أحالم سعيد عطا حامد عيد 719 

$100 صدام عطا حامد عيد 720 
$100 فارس عطا حامد عيد 721 
$100 اسامة عطا حامد عيد 722 
$100 كامل كامل ثلجي 723 
$50 حمزة كامل كامل ثلجي 724 
$50 بالل كامل كامل ثلجي 725 
$50 محمد كامل كامل ثلجي 726 
$50 عيل كامل كامل ثلجي 727 

$100 محمد سفيان الشايب 728 
$50 سفيان محمد سفيان الشايب 729 
$25 رمزي محمد سفيان الشايب 730 
$25 أنس محمد سفيان الشايب 731 
$25 دين محمد سفيان الشايب 732 
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$25 دنيا محمد سفيان الشايب 733 
$25 ايناس محمد سفيان الشايب 734 

$100 محمد عيل محمد الشايب 735 
$100 سامر محمد عيل الشايب 736 
$100 صالح حسني خليل عيد 737 
$25 يوسف صالح حسني عيد 738 

$100 زيدان ظمني فرحات 739 
$100 أحالم زيدان ظمني فرحات 740 
$50 ظمني زيدان ظمني فرحات 741 
$50 دين زيدان ظمني فرحات 742 
$50 ريم زيدان ظمني فرحات 743 
$50 رهام زيدان ظمني فرحات 744 

$100 عامد عقل عوض حمدالله 745 
$25 عقل عامد عقل حمدالله 746 

$100 محمد عقل عوض حمدالله 747 
$25 أحمد محمد عقل حمدالله 748 
$25 أيهم محمد عقل حمدالله 749 
$25 أدم محمد عقل حمدالله 750 
$25 أيوب محمد عقل حمدالله 751 

$100 عيل عقل عوض حمدالله 752 
$25 عقل عيل عقل حمدالله 753 

$100 اياد عقل عوض حمدالله 754 
$25 أحمد اياد عقل حمدالله 755 

$100 جهاد عقل عوض حمدالله 756 
$100 حمدي عقل عوض حمدالله 757 
$100 محمد رزق ذيب قرقط 758 
$100 رزق محمد رزق قرقط 759 
$100 ربيح محمد رزق قرقط 760 
$100 كامل محمد رزق قرقط 761 
$100 جامل محمد رزق قرقط 762 
$25 محمد رزق محمد قرقط 763 
$25 محمد ربيح محمد قرقط 764 
$25 زين كامل رزق قرقط 765 

$100 ربحي رزق قرقط 766 
$100  767 سناء ربحي قرقط
$100 عيل ربحي قرقط 768 
$25 أمري عيل ربحي قرقط 769 

NEW YORK & NEW JERSEY
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 حمدي ربحي قرقط 770 
$25 محمد حمدي ربحي قرقط 771 
$25 عمر حمدي ربحي قرقط 772 
$25 بالل حمدي ربحي قرقط 773 

$100 محمد ربحي قرقط 774 
$25 ربحي محمد ربحي قرقط 775 

$100 نايف عيل  زيادة 776 
$100 عيل نايف عيل زيادة 777 
$25 عالء نايف عيل زيادة 778 
$25 عمر نايف عيل زيادة 779 

$100 نواف عيل  زيادة 780 
$50 رمزي نواف عيل زيادة 781 
$25 رامي نواف عيل زيادة 782 

$100 مازن عيل  زيادة 783 
$50 محمد مازن عيل زيادة 784 
$25 عيل مازن عيل زيادة 785 

$100 تيسري أحمد زيادة 786 
$100 يارس احمد  زيادة 787 
$100 أنور يارس احمد  زيادة 788 
$100 أحمد يارس احمد  زيادة 789 
$25 يارس احمد يارس زيادة 790 

$100 جارس أحمد زيادة 791 
$100 ايهاب جارس أحمد زيادة 792 
$100 احمد جارس أحمد زيادة 793 
$50 محمد جارس أحمد زيادة 794 

$100 جامل احمد  زيادة 795 
$100 مريم جامل احمد زيادة 796 
$100 محمد جامل احمد زيادة 797 
$100 احمد جامل احمد زيادة 798 
$100 يزن جامل احمد زيادة 799 
$100 ادهم جامل احمد زيادة 800 
$100 سند جامل احمد زيادة 801 
$100 حمزة جامل احمد زيادة 802 
$100 محمود جامل احمد زيادة 803 
$100 زايد موىس زايد عيد 804 
$100 محمد موىس زايد عيد 805
$100 رضا موىس زايد عيد 806
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$100 عبدالله صبحي كنزوعة 1 
$100 صبحي عبدالله صبحي كنزوعة 2 
$50 أسعد عبدالله صبحي كنزوعة 3 
$50 حلوة عبدالله صبحي كنزوعة 4 

$100 أسعد صبحي كنزوعة 5 
$50 عبدالله أسعد صبحي كنزوعة 6 
$50 مهدية أسعد صبحي كنزوعة 7 

$100 زياد صبحي كنزوعة 8 
$50 صبحية زياد صبحي كنزوعة 9 
$50 نيفني زياد صبحي كنزوعة 10 

$100 خليل صبحي كنزوعة 11 

$100 عصام احمد درويش عيد 1 
$50 احمد عصام احمد عيد 2 
$50 سامر عصام احمد عيد 3 
$50 محمد عصام احمد عيد 4 

$100 حسام احمد درويش عيد 5 
$100 نجوى حسام أحمد عيد 6 
$50 عبدالله حسام أحمد عيد 7 
$50 أحمد حسام أحمد عيد 8 
$50 دنيا حسام أحمد عيد 9 
$50 ارساء حسام أحمد عيد 10 
$50 لوجني حسام أحمد عيد 11 

$100 مهند عبدالله عويس 12 
$50 عبدالله مهند عبدالله عويس 13 
$50 مؤيد مهند عبدالله عويس 14 
$50 جهاد مهند عبدالله عويس 15 

$100 اسعد عبدالله عويس 16 
$25 جهاد اسعد عبدالله عويس 17 
$25 عبدالله اسعد عبدالله عويس 18 

$100 باهر عباس فنون 19 
$25 عباس باهر عباس فنون 20 
$25 فراس باهر عباس فنون 21 

$100 سامر ر عباس فنون 22 
$25 عيل سامر ر عباس فنون 23 

$100 سعادة عباس حامد فنون 24 

MISSOURI

PHILADELPHIA

االشرتاك اسم املشرتك الرقم

االشرتاك اسم املشرتك الرقم

االشرتاك اسم املشرتك الرقم

االشرتاك اسم املشرتك الرقم

$50 زياد خليل صبحي كنزوعة 12 
$50 أمين خليل صبحي كنزوعة 13 
$50 محمد خليل صبحي كنزوعة 14 
$50 رقية خليل صبحي كنزوعة 15 

$100 أمين صبحي كنزوعة 16 
$50 يوسف أمين صبحي كنزوعة 17 
$50 آدم أمين صبحي كنزوعة 18 

$100 ثائر ابراهيم برطع 19 
$100 محمد ثائر ابراهيم برطع 20 
$100 صابر ثائر ابراهيم برطع 21 
$100 تغريد عبدالحميد الحشاش 22 

$50 عباس سعادة عباس فنون 25 
$50 ياسني سعادة عباس فنون 26 

$100 عبدالعزيزعبدالله عويس 27 
$25 دين عبدالعزيزعبدالله عويس 28 
$25 عبد الله عبدالعزيزعبدالله عويس 29 
$25 ساجد عبدالله عبدالعزيزعويس 30 

$100 عامد ربحي عبدالعزيز عويس 31 
$25 أحمد عامد ربحي عويس 32 
$25 ربحي عامد ربحي عويس 33 

$100 صالح نافذ شيحة 34 
$50 نافذ صالح نافذ شيحة 35 
$50 عدنان صالح نافذ شيحة 36 
$50 أمري صالح نافذ شيحة 37 

$100 نائل نافذ شيحة 38 
$25 ابراهيم نائل نافذ شيحة 39 
$25 ادريس نائل نافذ شيحة 40 

$100 ربحي محمود محسن الور 41
$100 نجاح محمود محسن الور 42
$100 محمد محمود محسن الور 43
$100 محسن محمود محسن الور 44
$100 حسني الخطيب 45
$25 يوسف حسني الخطيب 46
$25 عامد حسني الخطيب 47
$25 عبدالحميد حسني الخطيب 48
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$50 امري صابر ثائر برطع 23 
$50 مالك صابر ثائر برطع 24 
$50 دين صابر ثائر برطع 25 
$50 أحمد صابر ثائر برطع 26 

$100 عبدالله طالب شبيل 27 
$100 عيل طالب عبدالله شبيل 28 
$100 رشحبيل عبدالله شبيل 29 
$50 شاهني عبدالله طالب شبيل 30 
$50 شبيل عيل طالب شبيل  31 

$100 فايز عيل زايد 32 
$50 جنيفري فايز عيل زايد 33 
$50 الحاجه آم زايد  34 
$50 يوسف فايز عيل زايد 35 
$50 أيه فايز عيل زايد 36
$50 أدم فايز عيل زايد 37

$100 زياد عبدالحميد الحشاش 38
$100 محمد زياد عبدالحميد الحشاش 39
$50 عبري زياد عبدالحميد الحشاش 40

$100 إياد زياد الحشاش 41
$50 غدير محمد الحشاش  42
$50 رهف زياد الحشاش 43
$25 محمد إياد الحشاش 44
$25 زياد إياد الحشاش  45 

$150 عبدالحميد عادل الحشاش 46 
$100 رسمية عبدالحميد عادل الحشاش 47 
$50 لينا عبدالحميد عادل الحشاش 48 
$50 نهاد عبدالحميد عادل الحشاش 49 
$50 مدينة عبدالحميد عادل الحشاش 50 

$100 جليل جابر جالكة 51 
$100 مهتدي جليل جابر جالكة 52 
$100 محمد صالح عيد  53 
$50 فنون محمد صالح عيد  54 
$50 صالح محمد صالح عيد  55 
$50 أحمد محمد صالح عيد  56 

$100 نظمي محمد خميس فرح 57 
$100 أحمد نظمي خميس فرح  58 
$100 كريم نظمي خميس فرح 59 
$100 محمد نظمي خميس فرح  60 
$50 آدم أحمد خميس فرح  61 

MISSOURI
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$200 فواز يارس محمد خميس 62 
$200 محمد يارس خميس 63 
$100 فائق سعدالدين منور 64 
$100 منور فائق سعدالدين منور 65 
$50 فائق منور فائق منور 66 
$50 فارس منور فائق منور 67 
$50 رساج منور فائق سعدالدين منور 68 

$100 سعد الدين فائق سعدالدين منور 69 
$50 ملك سعد الدين فائق منور 70 
$50 قيس سعدالدين فائق منور 71 

$100 معتز نافز عبدالفتاح لحميدي 72 
$50 نافز معتز نافز  لحميدي 73 
$50 محمد معتز نافز لحميدي 74 

$100 نافز عبدالفتاح لحميدي 75 
$100 فايز نافز عبدالفتاح لحميدي  76 
$100 عبدالفتاح فايز الحميدي 77 
$100 مي عبدالفتاح لحميدي  78 
$50 فايز عبدالفتاح فايز لحميدي 79 
$50 فراس عبدالفتاح فايز لحميدي  80 
$50 محمد عبدالفتاح فايز لحميدي 81 
$50 إرجوان فايزعبدالفتاح لحميدي 82 

$100 محمد فايزعبدالفتاح لحميدي 83 
$100 سوسن محمد فايز لحميدي 84 
$50 عبدالفتاح محمد فايز لحميدي  85 
$50 يرسى محمد فايز لحميدي  86 
$50 محمود محمد فايز لحميدي  87 
$50 مصطفى محمد فايز لحميدي  88 
$50 مينى محمد فايز لحميدي  89 

$100 يرسى فايز عبدالفتاح لحميدي 90
$100 عزيزة فايز عبدالفتاح لحميدي  91
$100 أحمد فايز عبدالفتاح لحميدي 92
$50 فايز أحمد فايز عبدالفتاح لحميدي 93
$50 تولني أحمد فايز عبدالفتاح لحميدي 94
$50 لني أحمد فايز لحميدي 95 
$50 مريم أحمد فايز لحميدي 96 

$100 محمود فايز لحميدي  97 
$100 رضا محمود لحميدي 98 
$100 إميان محمود لحميدي 99 
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$100 فخري زايد عبدالهادي عيد 1 
$100 زايد فخري زايد 2 
$100 عبدالهادي زايد فخري 3 
$100 فخري زايد فخري 4 
$100 رائد فخري زايد 5 
$100 إيدن رائد فخري زايد 6 
$100 محمد رائد فخري زايد 7 
$100 فخرالدين هيثم فخري زايد 8 
$100 عرفات فخري زايد 9 
$100 فخري عرفات فخري زايد 10 
$100 عيد عرفات فخري زايد 11 
$100 عمرعرفات فخري زايد 12 
$100 أرمند فخري زايد  13 
$100 أدم أرمند فخري زايد 14 
$100 فخري أرمند فخري زايد 15 
$100 هيثم أرمند فخري زايد 16 
$100 أحمد محمد رمضان 17 
$100 محمد أحمد محمد رمضان 18 
$100 عبدالله أحمد محمد رمضان 19 
$100 عبدالله محمد رمضان 20 
$100 رامي عبدالله محمد رمضان 21 
$100 محمد عبدالله محمد رمضان 22 
$100 رمضان عبدالله محمد رمضان 23 
$100 محمود محمد رمضان 24 
$100 أنس محمود محمد رمضان 25 
$100 محمد محمود محمد رمضان 26 
$100 أنور محمد رمضان 27 
$100 رائد أنور محمد رمضان 28 
$100 عمر محمد رمضان 29 
$50 أدم عمر محمد رمضان 30 
$50 محمد عمر محمد رمضان 31 
$50 مالك عمر محمد رمضان 32 

$100 سعدي حسن الور 33 
$50 خالد سعدي حسن الور 34 
$50 حسن سعدي حسن الور 35 
$50 أنغام سعدي حسن الور 36 

$100 محمد حكم محمد عبدالله 37 
$100 عاطف عبدلله حمدالله عيل 38 
$100 عاكف عبدلله حمدالله عيل 39 

TEXAS
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 غسان عبدلله حمدالله عيل 40 
$100 عامد عبدلله حمدالله عيل 41 
$50 فراس عاطف عبدلله عيل 42 
$50 حمدالله عاطف عبدلله عيل 43 
$50 محمد عاطف عبدلله عيل 44 
$50 كريم عاطف عبدلله عيل 45 
$50 عدنان عاطف عبدلله عيل 46 
$50 عبدالله عاكف عبدلله عيل 47 
$50 محمد عاكف عبدلله عيل 48 
$50 عبدالله عامد عبدلله عيل 49 

$100 محسن فيصل محسن 50 
$25 نهاية محسن فيصل محسن 51 
$25 فيصل محسن فيصل محسن 52 
$25 نواف محسن فيصل محسن 53 
$25 كرم محسن فيصل محسن 54 
$25 دين محسن فيصل محسن 55 
$25 محمد محسن فيصل محسن 56 
$25 ديانا محسن فيصل محسن 57 

$100 زياد فيصل محسن 58 
$25 نرص زياد فيصل محسن 59 
$25 أسيل زياد فيصل محسن 60 
$25 محي زياد فيصل محسن 61 
$25 معن زياد فيصل محسن 62 

$100 ابراهيم حامد عيد 63 
$100 حمدي ابراهيم حامد عيد 64 
$50 ابراهيم حمدي ابراهيم حامد 65 

$100 حامد ابراهيم حامد 66 
$50 ابراهيم حامد ابراهيم حامد 67 
$50 يوسف حامد ابراهيم حامد 68 

$100 محمد ابراهيم حامد 69 
$100 ابراهيم فهمي منصور 70 
$50 نرسين ابراهيم فهمي منصور 71 
$50 يحيى ابراهيم فهمي منصور 72 
$50 محمد ابراهيم فهمي منصور 73 
$50 الياس ابراهيم فهمي منصور 74 

$100 حباس جودة عبدالحليم 75 
$100 هيثم حباس عبدالحليم 76 
$100 زيتون جودة حباس 77 
$50 سلوى زيتون جودة حباس 78 
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$100 عامد زيتون جودة حباس  79 
$50 أمل عامد زيتون  حباس 80 
$50 زيتون عامد زيتون حباس 81 
$25 سلوى عامد زيتون حباس 82 

$100 أنس زيتون جودة حباس 83 
$100 حامدة زيتون جودة حباس 84 
$50 أماين حامدة زيتون حباس 85 
$25 سلوى حامدة زيتون حباس 86
$25 محمد حامدة زيتون حباس 87

$100 نارص حليم 88
$100 داوود صالح جامل الدين 89
$100 محمود داوود صالح جامل الدين 90
$100 داوود محمود داوود جامل الدين 91
$100 حمدي داوود صالح جامل الدين 92
$100 داوود حمدي داوود جامل الدين 93
$100 حلمي داوود صالح جامل الدين 94

TEXAS
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 داوود حلمي داوود جامل الدين 95
$100 بهاء حلمي داوود جامل الدين 96
$100 أكرم داوود صالح جامل الدين 97
$100 وليد سمري عقل طه 98
$50 خالد وليد سمري عقل طه 99
$50 أبرار وليد سمري عقل طه 100

$100 ابراهيم فارس ابراهيم محمد 101
$100 رودا ابراهيم فارس ابراهيم 102
$100 نهاد ابراهيم فارس ابراهيم 103
$100 فارس ابراهيم فارس محمد 104
$100 صهيب ابراهيم فارس محمد 105
$100 خالد ابراهيم فارس محمد 106
$100 فاتن خالد ابراهيم فارس 107
$100 أية خالد ابراهيم فارس  108
$100 رانية خالد ابراهيم فارس 109
$100 ابراهيم خالد ابراهيم فارس  110

$100 محمد برجس باجس محمود 1 
$100 باجس محمد برجس محمود 2 
$100 برجس محمد برجس محمود 3 
$100 سعيد محمد برجس محمود 4 
$100 ماجدة محمد برجس محمود 5 
$100 صمود محمد برجس محمود  6 
$100 ماجدة باجس برجس محمود 7 
$100 عدنان حسني الوش 8 
$100 فلسطني عدنان الوش 9 
$50 حسني عدنان حسني الوش 10 
$50 أحمد عدنان حسني الوش 11 
$50 نانيس عدنان حسني الوش 12 

$100 سعيد حسن عيد الور 13 
$100 محمد سعيد حسن عيد الور  14 
$100 أنور سعيد حسن عيد الور 15 
$25 حسن أنور سعيد عيد الور 16 

$100 نور الدين نجاح طالل 17 
$50 نجاح نور الدين نجاح طالل 18 
$50 بيان نورالدين نجاح طالل 19 

NORTH CAROLINA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 ريان نورالدين نجاح طالل 20 
$100 منارنجاح طالل 21 
$50 هيام منار نجاح طالل 22 
$50 جنات منار نجاح طالل 23 
$50 مالك منار نجاح طالل 24 
$50 سارة منار نجاح طالل 25 

$100 عامرنجاح طالل 26 
$50 كامل عامرنجاح طالل 27 
$50 نجاح عامرنجاح طالل 28 

$100 طالل نجاح طالل 29 
$50 هيام طالل نجاح طالل 30 
$50 مريم طالل نجاح طالل 31 

$100 يوسف محمد عويس 32 
$100 وليد يوسف محمد عويس 33 
$100 محمد يوسف محمد عويس 34 
$100 عالء أحمد صقر رشيد 35 
$50 نيفني فريناندو رشيد 36 
$25 ريتال عالء رشيد 37 
$50 فتحية جابر عبدالجابر (أم نبيل) 38 
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$100 نبيل أحمد صقر رشيد 39 
$50 حنان رشيد 40 
$50 أحمد نبيل أحمد رشيد 41 
$50 جنني نبيل أحمد رشيد 42 
$50 أيات نبيل أحمد رشيد 43 

$100 يارس أحمد صقر رشيد 44 
$50 جملة سعيد رشيد 45 
$25 يوسف يارس أحمد رشيد 46 
$25 أحمد يارس أحمد رشيد 47 

$100 عبداللطيف ربحي محمود رصمة 48 
$50 بشري عبداللطيف ربحي رصمة 49 
$50 تسنيم عبداللطيف ربحي رصمة 50 
$50 جميلة عبداللطيف ربحي رصمة 51 
$50 قطر الندا عبداللطيف ربحي رصمة 52 
$50 مسك عبداللطيف ربحي رصمة 53 
$50 ربحي عبداللطيف ربحي رصمة 54 

$100 محمود محمد عويس 55 
$100 محمد محمود عويس 56 
$100 عمر محمود عويس 57 
$100 سمري محمود عويس 58 
$100 باسم محمد عويس 59 
$100 رشيف باسم عويس 60 
$100 كميل باسم عويس 61 
$100 عيل محمد عويس 62 
$50 بجيسة عيل عويس 63 
$50 رويب عيل عويس 64 
$50 ليليانا عيل عويس 65 

$100 أحمد ناجح نصار 66 
$50 ناجح أحمد ناجح نصار 67 
$50 أمرية أحمد ناجح نصار 68 
$50 عائدة أحمد ناجح نصار 69 
$50 محمد أحمد ناجح نصار 70 

$100 رمزي توفيق نصار 71 
$25 كريم توفيق نصار 72 
$25 زكية رمزي توفيق نصار 73 
$25 عبري رمزي توفيق نصار 74 
$25 لليان رمزي توفيق نصار 75 

$100 محمد محمد حسني دالية 76 
$50 دالية محمد حسني دالية 77 

NORTH CAROLINA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 جنة محمد حسني دالية 78 
$50 أمرية محمد حسني دالية 79 

$100 عمر عبدالرحمن دالية 80 
$100 عبدالحليم ابراهيم دالية 81 
$100 أرشف عبدالحليم ابراهيم دالية 82 
$50 عبدالحليم أرشف عبدالحليم دالية 83 

$100 ابراهيم عبدالحليم ابراهيم دالية 84 
$50 أرشف ابراهيم عبدالحليم دالية 85 

$100 محمد عبدالحليم ابراهيم دالية 86 
$100 اسامعيل عبدالحليم ابراهيم دالية 87 
$50 عبدالحليم محمد عبدالحليم دالية 88 
$50 أدم اسامعيل عبدالحليم دالية 89 
$50 نوح اسامعيل عبدالحليم دالية 90 

$100 رامي أحمد دالية 91 
$50 عمر رامي أحمد حامد دالية 92 
$50 يوسف رامي أحمد حامد دالية 93 
$50 سارة شبيل عيىس شبيل 94 
$50 ازابيال شبيل عيىس شبيل 95 
$50 هناء شبيل عيىس شبيل 96 

$100 شبيل عيىس شبيل 97 
$50 شريين شبيل عيىس شبيل 98 
$50 عيىس شبيل عيىس شبيل 99 
$50 عمر شبيل عيىس شبيل 100 

$100 عايد عيىس  شبيل 101 
$100 عيل عايد عيىس شبيل 102 
$100 شبيل عايد عيىس شبيل 103
$100 عامد عايد عيىس شبيل 104
$50 موىس عايد عيىس شبيل 105
$50 وسام عايد عيىس شبيل 106

$100 غسان سمري عقل طه 107
$50 ظمينة غسان سمري عقل طه 108
$25 جامل غسان سمري عقل طه 109
$25 لجان غسان سمري عقل طه 110
$25 جنان غسان سمري عقل طه 111
$25 ربيحة غسان سمري عقل طه 112

$100 احمد عطا  الحداد 113
$25 باسم احمد عطا الحداد 114
$25 مثينة احمد عطا الحداد 115
$25 سمرية احمد عطا الحداد 116
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$25 سجود احمد عطا الحداد 117

NORTH CAROLINA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 نهى احمد عطا الحداد 118

$100 فخري عبدالرحمن  مصطفى 1 
$50 فاتن فخري عبدالرحمن مصطفى 2 

$100 محمد فخري عبدالرحمن مصطفى  3 
$50 ريم محمد فخري مصطفى  4 
$25 فخري الدين محمد فخري مصطفى  5 
$25 فاتن محمد فخري مصطفى  6 
$25  7 ابراهيم محمد فخري مصطفى 

$100 معتصم فخري عبدالرحمن مصطفى 8 
$50 سمر معتصم فخري مصطفى 9 
$25 فخري معتصم فخري مصطفى 10 
$25 مصطفى معتصم فخري مصطفى 11 
$25 عرين معتصم فخري مصطفى 12 

$100 عبدالرحمن فخري عبدالرحمن  مصطفى 13 
$50 رشيفة عبدالرحمن مصطفى 14 
$25 فخري عبدالرحمن فخري مصطفى 15 
$25 مليس عبدالرحمن فخري مصطفى 16 
$25 ليث عبدالرحمن فخري مصطفى 17 

$100 عمرو فخري عبدالرحمن مصطفى 18 
$100 محمد طالب سبلة 19 
$100 عالء طالب سبلة 20 
$100 طالب محمد سبلة 21 
$100 أحمد محمد سبلة 22 
$100 حمزة محمد سبلة 23 
$50 مجد طالب محمد سبلة 24 

$100 سعيد جودات سالمة بكر 25 
$100 سالم سعيد جودات بكر 26 
$100 سعدي جودات سالمة بكر 27 
$50 نجوى سعدي جودات بكر 28 
$50 يزن سعدي جودات بكر 29 
$50 حمزة سعدي جودات بكر 30 
$50 محمد سعدي جودات بكر 31 
$50 مايه سعدي جودات بكر 32 
$50 راما سعدي جودات بكر 33 

VIRGIN ISLAND
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 أرشف ربحي رشيد 34 
$50 ربحي أرشف ربحي رشيد 35 

$100 رسمي عيل مصلح 36 
$50 محمد رسمي عيل مصلح 37 

$100 محمود محمد عليان الور 38 
$50 نهى محمود محمد الور 39 

$100 عليان محمود محمد الور 40 
$50 رىل عليان محمود الور 41 

$100 محمود عليان محمود الور 42 
$50 محمد عليان محمود الور 43 
$50 عبري عليان محمود الور 44 
$50 غدير عليان محمود الور 45 

$100 محمد محمود محمد الور 46 
$50 فاطمة محمد محمود الور 47 
$25 خالد محمد محمود الور 48 
$25 ابراهيم محمد محمود الور 49 
$25 أدم محمد محمود الور 50 
$25 أيوب محمد محمود الور 51 
$25 نهى محمد محمود الور 52 

$100 أحمد محمود عليان الور 53 
$50 سحر أحمد محمود الور 54 
$25 فراس أحمد محمود الور 55 
$25 عدنان أحمد محمود الور 56 
$25 محمود أحمد محمود الور 57 
$25 نهى أحمد محمود الور 58 
$25 أسيل أحمد محمود الور 59 

$100 الور محمود عليان الور 60 
$50 اميان الور محمود الور 61 
$25 اكرم الورمحمود الور 62 
$25 محمد الور محمود الور 63 
$25 عمر الور محمود الور 64 
$25 محمود الور محمود الور 65 
$25 جواد الور محمود الور 66 
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$100 عالء الدين محمود الور 67 
$50 ليايل عالء محمود الور 68 
$25 محمد عالء الدين محمود الور 69 
$25 عليا عالء الدين محمود الور 70 

$100 نائل خليل حسان مصبح 71
$100 عقاب خليل حسان مصبح 72
$100 نايف خليل حسان مصبح 73
$100 ابراهيم نايف خليل مصبح 74
$100 دهاج عطا حسان مصبح 75
$100 جامل عطا حسان مصبح 76
$50 صبيحة جامل مصبح 77

$100 جهاد جامل عطا مصبح 78
$50 عائشة جهاد جامل مصبح 79
$25 فراس جهاد جامل مصبح 80
$25 جامل جهاد جامل مصبح 81
$25 أدم جهاد جامل مصبح 82

$100 بشارجامل عطا مصبح 83
$100 محمد جامل مصبح 84
$50 رميا محمد جامل مصبح 85

VIRGIN ISLAND
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 معتز محمد جامل مصبح 86
$25 زين محمد جامل مصبح 87
$25 جامل محمد جامل مصبح 88

$100 عطا جامل عطا مصبح 89
$50 منال عطا جامل مصبح 90
$25 جامل الدين عطا جامل مصبح 91
$25 رقية عطا جامل مصبح 92
$25 فاطمة عطا جامل مصبح 93
$25 صبيحة عطا جامل مصبح 94
$25 زينب عطا جامل مصبح 95

$100 نواف فيصل محسن الوش 96
$50 نهلة نواف فيصل الوش 97

$100 محسن نواف فيصل الوش 98
$25 بالل نواف فيصل الوش 99
$25 محمد نواف فيصل الوش 100
$25 دعاء فيصل محسن الوش 101

$100 عادل فيصل محسن الوش 102
$25 محمد عادل فيصل الوش 103

$100 ناجح عبدالهادي نصار بسمة 1 
$100 منعم ناجح عبدالهادي نصار بسمة 2 
$100 وفقي عبدالهادي نصار بسمة 3 
$100 أحمد وفقي عبدالهادي نصار بسمة 4 
$50 حمزة وفقي عبدالهادي بسمة 5 
$50 عبدالهادي وفقي عبدالهادي بسمة 6 

$100 أسامة وفقي عبدالهادي نصار بسمة 7 
$100 نعامن عبدالهادي نصار بسمة 8 
$100 أنور نعامن عبدالهادي نصار بسمة 9 
$100 عبدالهادي نجاح نصار بسمة 10 
$100 جهاد نجاح نصار بسمة 11 
$100 نظريعبداملهدي نصار 12 
$100 عبدو نظريعبداملهدي نصار 13 
$100 عدي نظريعبداملهدي نصار 14 
$100 سامر نظريعبداملهدي نصار 15 
$100 أنور نظريعبداملهدي نصار 16 

WASHINGTON
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 راجي موىس رشموج 17 
$100 محمد راجي موىس رشموج 18 
$100 عزمي جالل العبد 19 
$50 محمد عزمي جالل العبد 20 
$50 عمر عزمي جالل العبد 21 

$100 عالء جالل العبد 22 
$50 أحمد عالء جالل العبد 23 

$100 أمجد عديل محمود  الشايب 24 
$50 دين أمجد عديل  الشايب 25 
$50 خالد أمجد عديل  الشايب 26 
$50 نادية أمجد عديل  الشايب 27 
$50 فاتن أمجد عديل  الشايب 28 

$100 أنورعديل الشايب 29 
$50 عديل أنور عديل الشايب 30 
$50 أدم أنورعديل الشايب 31 
$50 ابراهيم أنورعديل الشايب 32 
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$100 محمود محمد الشايب 33 
$100 محمد محمود الشايب 34 
$100 سند محمود محمد الشايب 35 
$50 حمزة محمود محمد الشايب 36 
$50 عمر محمود محمد الشايب 37 

$100 محمود الشيخ مصطفى 38 
$100 سعد نظمي سعد 39 
$100 نظمي سعد نظمي سعد 40 
$100 زياد سعد نظمي سعد 41 
$100 محمد سعد نظمي سعد 42 
$100 أسعد نظمي سعد 43 
$50 محمد أسعد نظمي سعد 44 
$50 محمود أسعد نظمي سعد 45 
$50 يوسف أسعد نظمي سعد 46 

$100 ابراهيم نظمي سعد 47 
$25 يزن ابراهيم نظمي سعد 48 
$25 ملا ابراهيم نظمي سعد 49 

$100 أحمد نظمي سعد 50 
$25 محمد أحمد نظمي سعد 51 
$25 ابراهيم أحمد نظمي سعد 52 
$25 دانية أحمد نظمي سعد 53 
$25 جوري أحمد نظمي سعد 54 

$100 محمد نظمي سعد 55 
$25 أحمد محمد نظمي سعد 56 
$25 عمر محمد نظمي سعد 57 
$25 نظمي محمد نظمي سعد 58 

$100 بشرينظمي سعد 59 
$25 ابتهاج بشري نظمي سعد 60 
$25 فاطمة بشري نظمي سعد 61 
$25 مريم بشري نظمي سعد 62 

$100 محمد الحاج صالح 63 
$50 صالح محمد الحاج صالح 64 

$100 صالح فراس الحاج صالح 65 
$100 ابراهيم فراس الحاج صالح 66 
$50 فراس ابراهيم الحاج صالح 67 

$100 جواد فراس الحاج صالح 68 
$100 وفقي حسني ابراهيم مصطفى 69 
$100 حسني وفقي حسني  مصطفى 70 
$50 وفقي حسني وفقي  مصطفى 71 

WASHINGTON
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 عبدالله حسني وفقي  مصطفى 72 
$100 مصطفى وفقي حسني مصطفى 73 
$50 محمد وفقي حسني مصطفى 74 

$100 عبدالعزيز عيل عواد 75 
$100 نارص ربحي عبدالعزيز عواد 76 
$50 عبدالعزيز نارص عبدالعزيز عواد 77 
$50 عيل نارصعبدالعزيز عواد 78 

$100 محمد عبدالعزيز عواد 79 
$50 ربحي محمد ربحي عواد 80 

$100 زياد عيل عواد 81 
$100 راشد محمد رشيد سعدالدين 82 
$100 محمد راشد محمد سعدالدين 83 
$100 رشيد راشد محمد سعدالدين 84 
$50 عمر راشد محمد سعدالدين 85 
$50 أحمد راشد محمد سعدالدين 86 

$100 عارف عبدالعزيز مصبح 87 
$100 باسم عارف مصبح 88 
$50 عارف باسم عارف مصبح 89 
$50 محمد باسم عارف مصبح 90 
$50 عبدالعزيز باسم عارف مصبح 91 

$100 أرشف باسم عارف مصبح 92 
$25 باسم عارف مصبح 93 
$25 عيل أرشف باسم مصبح 94 

$100 جليلة عبدالله طه (ام محمد) 95 
$100 محمد عبدالله طه 96 
$50 زين محمد عبدالله طه 97 
$50 جليلة محمد عبدالله طه 98 
$50 شكري محمد عبدالله طه 99 
$50 عبدالله محمد عبدالله طه 100 
$50 آدم محمد عبدالله طه 101 

$100 ظاهر حامد  طه 102 
$100 محمد ظاهر حامد طه 103 
$50 طه محمد ظاهر طه 104 
$25 فاطمة محمد ظاهر طه 105 
$25 نور محمد ظاهر طه 106 
$25 ليىل محمد ظاهر طه 107 
$25 مريم محمد ظاهر طه 108 

$100 محمود ظاهر حامد طه 109 
$50 محمد محمود ظاهر طه 110 
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$150 أدهم مصباح جامل الدين 1 
$100 مهند مصباح جامل الدين 2 
$50 سيف مهند مصباح جامل الدين 3 

$100 محمد مصباح جامل الدين 4 
$50 يوسف محمد مصباح جامل الدين 5 
$50 يعقوب محمد مصباح جامل الدين 6 
$50 يعقوب محمد مصباح جامل الدين 7 

$100 عصام عبدالجابرجامل الدين 8 
$50 عبد عصام جامل الدين 9 
$50 محمد عصام جامل الدين 10 
$50 رشيف الدين عصام جامل الدين 11 

$100 عامد عبدالجابر جامل الدين 12 
$50 محمد عامد جامل الدين 13 
$50 عبدالجابرعامد جامل الدين 14 

$100 ظمني حلمي ظمني  حورية 15 
$25 حلمي ظمني حلمي حورية 16 
$25 محمد ظمني حلمي حورية 17 
$25 دين  ظمني حلمي حورية 18 

$100 نشأت كايد  19 
$100 كايد نشأت كايد  20 
$100 صدقي نشأت كايد  21 
$50 القسام نشأت كايد  22 

$100 ربحي مصيطف فرحات 23 
$100  24 أسعد ربحي مصيطف فرحات
$100 هيثم سميح ناجي 25 

WISCONSIN
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 محمد هيثم سميح ناجي 26 
$100 مجد هيثم سميح ناجي 27 
$100 ليندا هيثم سميح ناجي 28 
$100 ياسمني هيثم سميح ناجي  29 
$100 زينب هيثم سميح ناجي  30 
$100 سميح ناجي سميح  31 
$100 اسعد سميح  ناجي 32 
$25 أمري اسعد سميح 33 
$25 سوسن اسعد سميح ناجي 34 
$25 نايفة أمري اسعد سميح ناجي 35 
$25 أمرية اسعد سميح ناجي 36
$25 أية اسعد سميح ناجي 37

$100 ابراهيم اسامعيل ابراهيم دالية 38
$100 اسامعيل ابراهيم اسامعيل دالية 39
$50 نرسين إبراهيم إسامعيل دالية 40
$25 فايزه إبراهيم إسامعيل  دالية 41
$25 أماين إبراهيم إسامعيل دالية 42
$25 هبة إبراهيم إسامعيل دالية 43
$25 نادين إبراهيم إسامعيل دالية 44

$100 اياد عبدالجواد الجمل 45 
$100 طارق عبدالجواد الجمل 46 
$25 عبدالجواد طارق الجمل 47 

$100 أمجد عبدالجواد الجمل 48 
$25 عبدالجواد أمجد عبدالجواد الجمل 49 
$25 محمد امجدالجمل 50 

$50 عمر محمود ظاهر طه 111 
$100 عاطف ظامن جابر 112 
$100 أرشف عاطف ظامن جابر 113 
$50 عاطف أرشف ظامن جابر 114 
$50 ظامن أرشف ظامن جابر 115 

$100 عديل محمود  الشايب 116
$100 محمود عديل الشايب 117
$50 عديل محمود عديل الشايب 118
$50 محمد محمود عديل الشايب 119
$50 يوسف محمود عديل الشايب 120

WASHINGTON
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 سامي منري بسمة 121 
$25 محمد سامي منري بسمة 122 
$25 أمري سامي منري بسمة 123 

$100 نارص منري بسمة 124 
$50 خليل نارص منري بسمة 125 
$50 طارق نارص منري بسمة 126 

$100 سامر منري بسمة 127 
$50 سمري سامر بسمة 128 
$25 مهند سامر بسمة 129 
$25 محمد سامر بسمة 130 
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$100 حسن عبدالرؤوف فارع 51 
$50 فارع حسن عبدالرؤوف فارع 52 
$50 رؤوف حسن عبدالرؤوف فارع 53 
$50 ايهاب حسن عبدالرؤوف فارع 54 
$50 أمري حسن عبدالرؤوف فارع 55 
$50 عائشة حسن عبدالرؤوف فارع 56 
$50 سفانا حسن عبدالرؤوف فارع 57 

$100 عيل وجيه مالك الحشاش 58 
$50 عدلة عيل وجيه الحشاش 59 
$50 وجيه عيل وجيه الحشاش 60 
$50 محمد عيل وجيه الحشاش 61 
$50 كوثر عيل وجيه الحشاش 62 
$50 أسعد عيل وجيه الحشاش 63 

$100 مالك وجيه مالك الحشاش 64 
$25 محمد مالك وجيه الحشاش 65 
$25 عدنان مالك وجيه الحشاش 66 

$100 اسعد وجيه الحشاش 67 
$25 عدي اسعد وجيه الحشاش 68 
$25 قمر اسعد وجيه الحشاش 69 
$25 غزل اسعد وجيه  الحشاش 70 
$25 نغم اسعد وجيه  الحشاش 71 

$100 منيف فرناندو 72 

WISCONSIN
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 يوسف نايف فرناندو 73 
$100 جامل جهاد أبو السعود  74 
$100 حسني عبدالجواد حسني عيل  75 
$100 صالح العبد عايش 76 
$100 صالح العبد  عايش 77 
$50 محمد صالح العبد عايش 78 
$25 محمود صالح العبد عايش 79 
$25 عبدالرحمن صالح العبد عايش 80 

$100 جهاد كامل عايش 81 
$100 يوسف  كامل عايش 82 
$100 نارص جودات بكر 83 
$100 جودات نارص جودات بكر 84 
$100 محمد نارص جودات بكر 85 
$50 جامل نارص جودات بكر 86 

$100 يارس عباس عامر 87 
$50 عباس يارس عباس عامر 88 
$50 محمد يارس عباس عامر 89 

$100 محمد عباس عامر 90 
$50 نارص محمد عباس عامر 91 

$100 محمد مفلح محمد 92
$50 مفلح محمد مفلح محمد 93

$100 ربحي يوسف فسوان 1 
$100 فهمي يوسف عبدالسالم فسوان 2 
$50 ويليام فهمي يوسف فسوان 3 
$50 يوسف فهمي يوسف فسوان 4 
$50 يارس فهمي يوسف فسوان 5 
$50 مهند فهمي يوسف فسوان 6 
$50 محمد فهمي يوسف فسوان 7 

$100 أنيس يونس فسوان 8 
$50 يونس أنيس يونس فسوان 9 

$100 طلعت يونس فسوان 10
$25 عبدالقادر طلعت يونس فسوان 11

$100 سامي يونس فسوان 12
$25 13 أنيس سامي يونس فسوان

OHIO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 أدم سامي يونس فسوان 14
$25 زين سامي يونس فسوان 15

$100 محمد يونس فسوان 16
$25 عبيدة محمد يونس فسوان 17
$25 ليث محمد يونس فسوان 18

$100 سامرعبدالسالم فسوان 19
$25 عبدالسالم سامرعبدالسالم فسوان 20

$100 سعدالله خليل نصار بسمة 21
$100 نظرية سعدالله نصار بسمة 22
$100 خليل سعدالله نصار بسمة 23
$100 صبحة محمود عايش بسمة 24
$25 سعدالله خليل نصار بسمة 25
$25 محمد خليل نصار بسمة 26
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$100 عبدالله عبدالرازق طه 1 
$50 صباح عبدالله عبدالرازق طه 2 

$100 طه عبدالله عبدالرازق طه 3 
$50 سكر طه عبدالله طه 4 
$25 أميل طه عبدالله طه 5 
$25 صباح طه عبدالله طه 6 

$100 مهدي عبدالله طه 7 
$50 فدوى مهدي عبدالله طه 8 
$25 محمد مهدي عبدالله طه 9 

$100 عبدالرازق عبدالله طه 10 
$50 مثينة عبدالرازق عبدالله طه 11 
$25 عبدالله عبدالرازق عبدالله طه 12 
$25 طه عبدالرازق عبدالله طه 13 

PUERTO RICO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 محمد عبدالله طه 14 
$50 تارا محمد عبدالله طه 15 

$100 نايف عيل زايد 16 
$100 جامل نايف عيل زايد 17 
$100 محمد نايف عيل زايد 18 
$100 أمين نايف عيل زايد 19 
$100 جامل محمد نايف زايد 20 
$100 زين محمد رشيد 21
$100 محمد زين محمد رشيد 22
$100 بالل زين محمد رشيد 23
$100 حمزة زين محمد رشيد 24
$100 25 زين محمد زين رشيد

$100 فوزان احمد فقيد غنام 1
$50 سوزان فوزان احمد فقيد غنام 2 
$50 أحمد فوزان احمد فقيد غنام 3 

WASHINGTON D.  C .
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$50 زكريا فوزان احمد فقيد غنام 4 
$50 رسين فوزان احمد فقيد غنام 5 

$100 نائل أحمد صقر رشيد 1
$50 ايناس نائل صقر رشيد 2 
$25 نبيل نائل صقر رشيد 3 

ILLINOIS
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 أسيل نائل صقر رشيد 4 
$25 أسامء نائل صقر رشيد 5 
$25 محمد نائل صقر رشيد 6

$25 نظرية خليل سعدالله بسمة 27
$25 نرميان خليل سعدالله بسمة 28
$25 ابراهيم خليل سعدالله بسمة 29

$100 سند سعدالله نصار بسمة 30
$100 متام سامي بسمة 31
$25 ندين سند سعدالله بسمة 32

OHIO
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 أدم سند سعدالله بسمة 33
$25 أمني سند سعدالله بسمة 34

$100 سليامن راجي  جربان 35
$100 دولت سليامن راجي جربان 36
$100 هاين سليامن راجي جربان 37
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$100 محمد غازي حسان الور 1
$25 غازي محمد غازي الور 2 
$25 يارس محمد غازي الور 3 
$25 مهند محمد غازي الور 4 

GEORGIA
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 مهدية محمد غازي الور 5 
$25 ندين محمد غازي الور 6

$100 فايز حسان غازي الور 7
$100 سليامن حسان غازي الور 8

$100 محمد عيل صبح 1

UTAH
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$100 د. صبحي داوود صبح عيل 1
$100 د. ميسون شقريعيل 2 
$100 د. خالد صبحي داوود عيل 3 

TENNESSEE
االشرتاك اسم املشرتك االشرتاكالرقم اسم املشرتك الرقم

$25 سامي خالد صبحي عيل 4 
$25 رونان خالد صبحي عيل 5 
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