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الرئيس: شكري عبدالله طه
855 N. Fairfax Ave, Clovis, CA 93611

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 االعالم: نرصي جربان جابر
12805 Holland Pk st, Bakersfield, CA 93312

Tel: (661) 619-4547 E-mail: NJABER3113@AOL.COM

مسؤول الفروع: نجاح صالح الجدع
625 N. Highland Dr, Nogales, AZ 85621

Tel: (520) 223-7971 E-Mail: NOGALESTACTICAL@GMAIL.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

2018 - 2019  
أعضاء اللجنة التنفيذية
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نيوجريزي فريزنو نيويورك

 جامل العصفور ، عامد عبدالرسول ،

 زيدان فرحات ، عبدالكريم طه  

عبدالجواد جامل الدين ،  عبدالحميد دالية محمد فهمي منصور ،  نارصعطا حامد ، 

محمد ابراهيم صايف 

سان فرانسيسكو و بيكرسفيلد داينوبا و فايزيليا

عوين خالد الحشاش، عايد عواد  بسام عبدالعزيز حامد نارص محمد كميش ، بسام عطا حامد

واشنطن لوداي ، موديستو نيومكسكو

نعامن عبدالهادي نصار ، نارص ربحي عواد ،  

راشد محمد رشيد

نارص حسني رشيد ، جميل عدنان زياده غسان رشيد ، محمود عايش ، عايد صالح 

عواد ، عمر توفيق خرض ، جالل عبدالعزيز 

حامد ، نارص خليل رصمة

فلوريدا أريزونا لوس انجلوس و انديو

 زايد يوسف زايد ، عصام جابر جالكة ، 

 أسعد نظام منصور ، عيل أحمد عيل ، 

محمد هشام عياد

محمد خالد شيحة ، جميل زهريعبدالجبار ، 

أسعد يوسف عبدالغني ، 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 ، عيل ربحي الحشاش

بورتوريكو فيالدلفيا كالكسيكوا

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

ملوايك نورث كاروالينا هواي

عيل وجيه الحشاش ، أسعد سميح ناجي ، 

ابراهيم دالية

 منار نجاح طالل ، محمد برجس ، 

نبيل أحمد رشيد ، أرشف عبدالحليم دالية

عاطف موىس جربان، ربحي يوسف جربان 

الور ،  قاهر فيصل الور

منسوتا فريجن آيالند لويزيانا

أيرس سعدالله الهندي عليان محمود الور ، عطا جامل مصبح ،

معتصم فخري عبدالرحمن

محمود موىس غنام ، جابر صايل حمد ، خالد 

جامل الدين ، ظمني اسامعيل ظمني ، حامد 

بدر حامد ، اياد أحمد حامد

تكساس نفادا

أحمد محمد رمضان ، خالد ابراهيم فارس نضال سليامن زايد 

ممثل أبناء جمزو يف أمريكا: فؤاد عطا خليل

اللجان الفرعية
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
األخوة واألخوات، أعضاء جمعية ديردبوان الخريية،

أبناء ديردبوان األعزاء،

السالم عليكم و رحمة الله و بركاته.

"من ال يشكر الناس ال يشكر الله"، باألصالة عن نفيس، و نيابة عن اللجنة التنفيذية لجمعية ديردبوان الخريية الحالية، أشكر أبناء ديردبوان يف 
منطقة فريزنو خاصة و كاليفورنيا عامة عىل تنظيم حفل املؤمتر الواحد و األربعني و تسديد كافة مصاريفه.

هذا هو العام الواحد و األربعون عىل إنشاء جمعية ديردبوان الخريية عىل أيادي نخبة من أبناء البلدة، الذين ثابرو و كافحوا، رغم الصعوبات 
و التحديات التي واجهتهم آنذاك، عىل أن يقوموا مبؤمتر عام ١٩٧٩ يف مدينة ليك تاهو، كاليفورنيا، والتي بدأ منها العمل الدؤوب ألول لجنة 

تنفيذية منتخبة يف ذلك املؤمتر. يف هذه املناسبة العظيمة، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم يف تأسيس هذه املؤسسة، و نشكر كل 
من خدم و دعم هذه الجمعية، من لجان تنفيذية سابقة، و لجان فرعية يف أمريكا، وكذلك اللجان املحلية يف بلدنا العزيز فلسطني.

 أنه من الواجب الديني و الوطني علينا كأبناء ديردبوان، يف فلسطني و املهجر، املحافظة عىل هذه املؤسسة التي تدعم و تساعد أبناء ديردبوان 
يف أمريكا و فلسطني و األردن. جمعيتنا تجمعنا تحت ستار واحد، و تحت هدف واحد، أال و هو توحيد كلمة أبناء ديردبوان، و مساندتهم يف ظل 

التحديات السياسية و اإلقتصادية يف فلسطني ضد اإلحتالل الصهيوين.

 وأقل ما ميكن تقدميه، كمؤسسة فلسطينية أمريكية، إلخواننا وأخواتنا املرابطني يف أرض فلسطني املقدسة، هو التخفيف من معاناتهم اليومية من 
خالل مساعدة العائالت املستورة، و دعم القطاع التعليمي و الصحي و البنية التحتية و اإلستثامر يف املواطن نفسه.

 رسالتي لكم أيها األخوة و األخوات، و رجايئ منكم جميعا هو اإللتفاف حول جمعية ديردبوان الخريية، و تقديم ما تستطيعون من وقت و مال 
و تطوع و غريه.

و من ال يستطع تقديم ذلك، فعليه عىل األقل املساعدة بكلمة خري باسم الجمعية و لجنتها املتطوعة لخدمتكم، و التي تضحي يوميا من أجل 
إنجاح هذه املؤسسة، و حمل رايتها يف الوقت الحارض، و تسليم هذه الراية لجيل املستقبل، إن شاء الله.

 رسالة أخرى، نقدمها لكم أبناء ديردبوان املحرتمني، عندما نختلف معكم كلجنة تنفيذية وكأعضاء لهذه الجمعية، نتمنى منكم جميعا إنتقاد 
اللجنة التنفيذية بأسلوب حضاري يليق بأخالقنا اإلسالمية، بعيدا عن االعتبارات واألهواء الشخصية التي تهدم كل ما نبنيه و بنيناه عىل مر السنني 

املاضية، فمن يعمل يخطئ و من ال يعمل ال يخطئ، فحبذا لو تنتقدوا و تكرهوا الخطأ ال املخطئ .

 أخريا و ليس آخرا، نسأل الله عز و جل أن يوفقنا و إياكم لكل خري. و نسأل الله عز و جل أن يحفظ جمعيتنا من كل رش و سوء، و يحفظها من 
كيد الكائدين، و مكر املاكرين، و حسد الحاسدين.

والسالم عليكم و رحمة الله وبركاته

شكري عبدالله طه
 رئيس جمعية ديردبوان الخريية

كلمة رئيس الجمعية
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نفذت اللجنة التنفيذية وبالتعاون مع اللجنة المحلية واللجان الفرعية ، بتنفيذ المهام واالنجازات التي اوكلت اليها في المؤتمر األربعين، فلقد تم بحمد 
هللا االنجازات والنشاطات االتية:

أواًل- االنجازات والنشاطات في أمريكا:
▪ العمل على جمع االشتراك السنوي من االعضاء، حيث وصل عدد المشتركين هذا العام الي )3,700( مشترك. 

▪ لقد كثفت اللجنة التنفيذية لهذا العام من الزيارات الميدانية لكل من الواليات اآلتية : فلوريدا ، نورث كالورينا ، لوزيانا ، نيومكسيكو، ميلواكي 
، سانت لويس ، أريزونا ، تكساس ، كاليفورنيا و نيويورك. وذلك من اجل التواصل مع أبناء البلد واطالعهم على اعمال الجمعية وجمع 

االشتراكات والتبرعات.

▪ تم جمع أموال الزكاة من اهل الخير والعطاء من ديردبوان بقيمة )$10,500(.

▪ تم جمع تبرعات من ابناء ديردبوان الخيرين في دعم لصندوق الجمعية بقيمة )$156,600(.

▪ تم طباعة مجلة الزيتونة وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية في االجتماعات الفرعية. 

ثانياً- االنجازات والنشاطات في الوطن:
▪ قامت الجمعية بايصال المساعدات في شهر رمضان المبارك إلي العائالت المستورة في كل من ديردبوان وأريحا واألردن و ذلك لرمضان 

.2019

▪ دعم وتقديم المنح الدراسية للطالب في كل من فلسطين و االردن.

▪ تم بحمد هللا دعم المركز الصحي بماكنة تصوير لألشعة و دعم المركز أيضا بمبلغ مالي لتسديد كشفية بعض العائالت المستورة و تسديد 
الديون المتراكمة و دعم الميزانية.

▪ قامت الجمعية بتعبيد شارع لمراح )برجمس(. 

▪ ساعدت الجمعية حاالت إنسانية واضطرارية بحاجة للعالج و األدوية و غيرها.

▪ قامت اللجنة المحلية بعدة نشاطات في مقر الجمعية منها: دورة لألسعاف األولي و دورة نسيج للنساء و دورة للقران الكريم و دورات تقوية 
للطالب.

▪ قدمت الجمعية دعم لمدرسة ديردبوان الثانوية للبنين بشراء مقاعد للطالب.

▪ قدمت الجمعية دعم لمدرسة ديردبوان األساسية للبنين ببناء سياج حديدي لحماية الطالب من شرفة الطابق الثاني.

▪ قامت الجمعية بدعم نادي اتحاد ديردبوان الرياضي بمالبس لفريق كرة القدم و بمبلغ لدعم صندوق النادي.

▪ قدمت الجمعية دعم لمدرسة ديردبوان الثانوية للصناعة بشراء مستلزمات مختبر الكهرباء.

2018 - 2019 
 التقرير اإلداري
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▪ قامت اللجنة التنفيذية بالعمل الدؤوب و بالتعاون مع أبناء ديردبوان في منطقة فريزنو كاليفورنيا لتنظيم هذا المؤتمر العائلي الواحد و األربعين 
             )Sponsorships( .وجمع تبرعات خارج ميزانية الجمعية األساسية لتغطية مصاريف المؤتمر

▪ ساعدت الجمعية مؤسسات وجمعيات خيرية فلسطينيه في كل من أمريكا و فلسطين و الجمعيات هي:

مؤسسة مسائله العنف ضد األطفال

Palestine Relief Fund

Holly Land Fund

Ramallah Federation

Wafa House

Reach Education Fund
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لقد تم تصميم برامج لتعليم اللغات يف الجامعات واملعاهد واملدارس يف عدة دول يف العامل لتعليم الطالب االجانب لغة ثانية يك تساعدهم 

يف اكامل تعليمهم العايل, ومن هذة الدول الواليات املتحدة االْمريكية. لقد تم تصميم برامج تعليم اللغة االنجليزية كلغة ثانية للوافدين 

واملهاجرين اىل أمريكا. 

ESL - English As A second Language - ومن هذة الربامج برنامج

ما هو برنامج ESL ؟ 

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL)، وتسمى أيضا اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية (EFL)، هو برنامج دراسة اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني 

بها.

معظم برامج ESL لها فصول صغرية بحيث يتلقى الطالب االهتامم الفردي من معلميهم. وأيضا املشاركة يف األنشطة الثقافية واالجتامعية 

للمدرسة واملجتمع حيث يدرسون. ويهدف هذا الربنامج اىل تعليم الطالب برامج اللغة اإلنجليزية .

مثل الدورات التي تركز عىل مهارات االستامع والتحدث والقراءة، والكتابة واملهارات الالزمة للتواصل بشكل فعال باللغة اإلنجليزية. ومع 

ذلك، هناك العديد من الفوائد األخرى لدراسة اللغة اإلنجليزية .. أهمها:

الطالب عىل تحسني عالماتة  - مساعدة  املهنية.  املدارس  أو  الجامعة،  الكلية،  األكادميية يف  للدراسة  الطالب  إعداد   -

التوفل  امتحان  مثل   ، سكور  درجة  أعىل  عىل  ليحصل  املستقبل  يف  يحتاجها  قد  التي  اإلنجليزية  اللغة  امتحانات  يف 

.(TOEFL)

- تلبية احتياجات الطالب تعلم اللغة اإلنجليزية لتساعدة عىل النجاح من خالل تقديم العديد من الخيارات والتخصصات 

، مثل اللغة اإلنجليزية الدارة األعامل أو التخاطب باللغة اإلنجليزية. 

- يعلم الطالب مبارشة عن ثقافة وعادات البلد املضيف. وتزج بالطالب يف تعليم لغة وثقافة جديدة، وتوفري العديد من 

الفرص ملامرسة اللغة اإلنجليزية سواء يف املدرسة أو يف املجتمع املحيل. 

- برنامج ESL يساعد عىل تحسني مستوى الطالب يف اللغة اإلنجليزية. دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية تعلم مهارات 

النطق املختلفة.

جميع برامج اللغة االنجليزية تعلم ما ييل: املحادثة االنجليزية، قواعد اللغة والقراءة واالستامع والفهم والكتابة واملفردات. كثري من الناس 

يذهبون إىل مدارس ESL للتحضري للدراسة يف كلية أو جامعة. يف هذه الحالة، ميكن للطالب اختيار برنامج مكثف لتعليم اللغة اإلنجليزية 

األكادميية. 

آخرين يدرسون يف مدارس اللغة ESL لتحسني لغتهم اإلنجليزية للسفر أو ألغراض التواصل االجتامعية.

ASL - تيجوا نسميها

آراء ومواقف
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يوجد أكرث من 5000 موقع يف الواليات املتحدة االْمريكية لتعليم اللغة االنجليزية قادرة عىل استيعاب مختلف الثقافات والعادات والتقاليد من 

مختلف أنحاء العامل . أثناء دراسة اللغة اإلنجليزية مع مراكز اللغة ESL , تتالمس مع طريقة مختلفة يف الحياة من خالل الواقع الذي يعيشون فية 

مثل اللغة والثقافة األمريكية. ميكنك مشاركة هذه الخربات التعليمية مع أصدقاء جدد من جميع أنحاء العامل يف داخل فصل اللغة االنجليزية. منذ 

عام ١٩6١، قد اختار املاليني من الطالب من أكرث من ١٧5 دولة يف العامل مراكز اللغة ESL يف أمريكا باعتباره أفضل وسيلة لتعلم اللغة اإلنجليزية 

برسعة. دراسة اللغة اإلنجليزية يف الواليات املتحدة االمريكية يف مراكز اللغة ESL تكون واحدة من أكرث التجارب املثرية والتي ال تنىس من حياتك. 

دراسة اللغة اإلنجليزية مهم جدا يف الحصول عىل فرص غري محدودة يف مجاالت التعليم والعمل والتنمية الشخصية.

وقد تم اعتامد مراكز اللغة ESL من قبل السلطة الحاكمة يف كل بلد تعمل فيه. مراكز اللغة يف الواليات املتحدة األمريكية تم اعتامدها من قبل 

 ESL وكالة اعتامد وطنية مدرجة من قبل وزير الرتبية والتعليم. متت املوافقة عىل املدارس - (ACCET) مجلس اعتامد التعليم املستمر والتدريب

لتقديم الربامج التالية: برامج مكثفة، برنامج شبه املكثف، الربنامج الكامل اإلعدادية للتوفل القائم عىل اإلنرتنت، وبرنامج املستكشف األمرييك، 

واألعامل التجارية برامج اللغة اإلنجليزية، والربامج الخاصة. هذه املدرسة تعمل مبوجب القانون االتحادي لتسجيل الطالب االجانب لغري املهاجرين.

اللغة االنجليزية هي لغة العامل . أكرث دول العامل لها جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تدرس اللغة االنجليزية , وكثري من املؤسسات والقطاعات 

املختلفة مثل البنوك , الفنادق , والرشكات واملراكز واملحالت التجارية تستخدم اللغة االنجليزية يف العمل واملعامالت مع اآلخرين .

ملاذا ال نهتم باللغة العربية مثل اهتاممهم باللغة االنجليزية؟

لقد تم فتح مراكز ومدارس يف أمريكا لتعليم اللغة العربية منذ سنوات ودفعت القليل من العائالت العربية لتسجيل أوالدهم يف هذة املدارس 

لتعليمهم اللغة العربية والتعرف اىل الثقافة العربية , ولكن هذة املدارس مل تكن كافية لجلب الكثري من الطالب االمريكان من اصول عربية الغري 

ناطقني باللغة العربية , وذلك لغياب التعليم التقليدي عىل أرض الواقع يف بلد عريب حيث االندماج الكامل مع السكان العرب والحوار يف الشارع 

العريب والتعرف عىل العادات والتقاليد ومعامل البلد والحضارة العربية وهو عنرص أسايس لرتسيخ اللغة العربية عند الطالب االجنبي الغري ناطق بها 

. وسبب آخر أن معظم هذة املدارس دينية ولها تعاليمها الخاصة بها فبعض العائالت العربية ال يرغبون أن يسجلوا أوالدهم فيها الْسباب قد تكون 

دينية أو شخصية .

اللغة العربية لغة جميلة وهي من أهم اللغات يف العامل . نظرا للثقافة والحضارة العريقة للعرب , والكثري من العائالت املغرتبة يف أمريكا يتمنون 

أن يعلموا أبناءهم لغتهم االْم ولغة أجدادهم كلغة ثانية تسهل عليهم التواصل مع العرب الْنهم يرون يف اللغة العربية قوة ومنو الشخصية وحب 

والغاز  النفظ  الطبيعية مثل  باملوارد  أنها غنية  العربية  الدول  ملا يعرف عن   , الحياة  قوية وصلبة قد تكون سبب نجاحهم يف  للغة  االستكشاف 

والسياحة والرثاء الوفري .

 ASL - Stand ترمز اىل العربية كلغة ثانية - ASL - وقد أطلقت مصطلح عىل برنامج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية لغري الناطقني بها - مصطلح

 for Arabic As A second Language

وقد كتبت هذا املقال بناءا عىل رغبة كثري من العائالت العربية التي تعيش يف الغرب الْناشد فية ونطالب وزارة الرتبية والتعليم وهيئات التعليم 

الذين  الطلبة االمريكان العرب  ثانية ملساعدة  العربية كلغة   ASL العربية لتصميم برامج العايل والقيادات األكادميية يف فلسطني وجميع الدول 
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يعيشون يف بلد أجنبي ال يتكلم العربية والذي ترغب يف تعلم اللغة العربية وإكامل تعليمهم العايل يف الجامعات العربية . نطالبهم عىل بذل الجهود 

وتصميم برنامج ASL لتحقيق نجاح الطالب االجانب عىل تعليم اللغة العربية كلغة ثانية لهم عىل أرض الحرم الجامعي يف الجامعات العربية . 

أجيال جديدة تعيش يف الغرب أبناء عائالت من أصول عربية ال ينطقون بالعربية وال يعرفونها الْنهم مل يتعلموها يف املدارس . تعليم لغة عربية 

ثانية - ASL - بجانب اللغة االنجليزية , هي املعرفة واالداة للحوار مع الشعوب العربية ومن ثم النجاح يف الحياة االْجتامعية والعملية .

سؤال: ما هو مدى جاهزية املعاهد والجامعات العربية لتعليم الطالب االْجنبي الذي ال ينطق باللغة العربية .. 
هل يوجد هناك برنامج أو دورات باللغة العربية تأهل الطالب العرب االْجانب لتعليم اللغة العربية قبل دخولهم 

الجامعات العربية أو قبل دخولهم سوق العمل يف الدول العربية ?

بقلم الكاتبة - فايزة مصطفى عايش
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تحقيق حلم  االوىل من  و شارفت عىل قطع مرحلتي  التخرج  قد وصلت ألعتاب  ها 

بت أرى أساساته عىل ارض الواقع فعال, حيث قطعت منه خمس سنوات يف الدراسة 

مرحلة  بانهايئ  االوىل  مرحلتي  أكلل  االن  انا  و  نفيس  لتطوير  السعي  و  التدريب  و 

البكالوريوس بتخصص الهندسة املعامرية بتقدير جيدجدا ولله الفضل من قبل  و من 

بعد فالحمد لله ...... لكن من رسالتي هذه و من خالل مجلة (الزيتونة) أود تقديم 

.....جمعية  هنا  اىل  للوصول  مساعديت  يف  بصمه  لهم  كان  ملن  عرفان  و  شكر  رسالة 

لكم  أتقدم  خارجها  و  البلد  داخل  ممثليها  و  أعضائها  و  برئيسيها  الخريية  ديردبوان 

بجزيل الشكر و العرفان بالنيابة عن كل طالب أو خريج لدعمكم املتواصل لنا بتقديم 

منح دراسة جامعية .

أود القول أحسنتم باختيار طرق االستثامر فاالستثامر بالعقول هي أنجع طريقة لخدمة 

البلدة و أهلها ولذلك فانا أمثن كل الجهود التي تبذلوها يف خدمة البلدة و رفعتها , 

وعن نفيس وبعدما أنهيت خمس سنوات يف جامعة بريزيت أود شكر جمعية ديردبوان 

و رئيسها االخ شكري طه و كافه أعضائها عىل توفريهم نصف منحة دراسية يل خالل 

الخمس سنوات , كانت نقطه بداية النخراطي يف األعامل التطوعية يف البلدة و شجعتني 

باالستمرار يف خدمة بلديت الحبيبة اذ أننا كلنا نعمل من أجل رفعة ديردبوان و متيزها 

فديردبوان تستحق األفضل دوما .

 

املهندسة املعامرية: االء قاهر عواودة

شكر وعرفان
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تخرج جامعي
ميساء عبدالله طه

B.S. Biology
New Jersey City University

ربحي اياد عويس
B.S. Health Promotion & Disease prevention

University of South California

ربحية اسعيد فوزات سعد
 B.S. Biology

Fresno State University

عبد عيل منارصة
B.S. Computer Engineering

UC Santa Cruz

نور رياض كايد
B.A. Sociology & Anthropology

California Ste University

رسي أسعد كايد
B.A. International Business

George Washington University

فوزية جامل نظمي منصور
Bachelor’s Degree

Louisiana State University

بالل وجدي رشموج
B.A. Communication and Applied Science

New Mexico State University

ارشف ابو السعود
B.S. Micro Biology

California State University

جنني أحمد جامل الحشاش
B.S. Dental Hygiene

Eastern Florida State College

عوين فايز الحموس
B.S. Biology

Louisiana State University

محمد نارص ظمني الحشاش
B.A. Communications and Journalism

The American University

عباس يارس عامر
B.S. Mechanical Engineering

Marquette University

فادي عيل جامل الدين
B.S. Biology

University of New Mexico

فارس عطا حامد
B.S. Civil Engineering

Minnesota State University

محمد مجدي كامل محي الدين
B.S. Mechanical Engineering

Fresno State University

صالح فيصل الجمل
B.S. Mechanical Engineering
California State University

ياسمني وائل مصطفى
B.A. Business Administration

Montclair University

محمدية جربان الور
B.A. Business Marketing

California State University

أحمد عبدالرحمن منصور
B.S. Biology

Montclair University

محمد هيثم سميح ناجي
B.S. Business Management
University of Wisconsin

مراد موىس السكالوي
B.A. Public Policy and Psychology

Fordham University

محمود عليان مصبح
B.S. Mathematics

New Jersey City University

دهشان جربان دهشان منصور
B.S. Biology

Montclair University

زايد وفقي ربحي زايد
 B.S. Mechanical Engineering

California State University

ربيح ربحي الحشاش
B.S. Education

Saint Peter’s University

جيهان راجي جربان
B.A. Political Science & Pre-Law

Fresno State University

لندا احمد فقيد غنام
B.A. Business Administration

California State University

سعيد ربحي مصطفى
B.A. Business Administration

University of Milwaukee

نهيدا محمد عبدالحليم منارصة
Bachelors Degree

Early Childhood Education

تتقدم جمعية دير دبوان اخليرية
إلى األخوة واألخوات الذين تخرجوا هذا العام بالتهاني والتبريكات وتدعو اهلل أن يحفظهم ويجعلهم 
سواعد فتية تساعد في بناء الوطن وخدمة األهل وتدعو لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم العملية

الخريجون
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الخريجون

تخرج جامعي
احمد جامل زيادة

B.S. Finance and Economics
Rutgers University

حسن عايد عواد
B.S. Surgical Field and Health

Rutgers University

نورس هشام قويدر
B.A Business Administration
California State University

امل حسني عبدالجواد عيل
B.S. Civil Engineering

University of Wisconsin

عبدالكريم محمد نزال
B.S. Biology

Rutgers University

محمد عفاش مصبح
B.A. Business Management

Saint Peters University

ابرار جابر
B.A. Business Administration

Brooklyn College

قيص أحمد جعارة
Bachelors Degree
Chaffey College

هدى محمد عيل االسمر
B.S. Biological Science

Rutgers University

نزهة عيل قويدر
B.S. Speech and Language Pathology

Fresno State University

عبدالرحمن محمود العبايس
B.A. Economics

Fresno State University

عبد الحميد فايز دالية
M.D. Medical School

Saint George's University

طارق طلب جربيل
 B.A. Business

Fresno State University

فوزية صالح حمودة
B.A. Psychology

College of Sequoias

ينال زتون نويران
B.A. Business and Economics

College of Sequoias
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عبدو نظري نصار
أنس خالد جامل الدين

مويس حسن مويس خليل
حمزه وفقي بسمه
سعيد رباح الحداد

عبدالسالم عبدالرحمن
عالء عيل قريع

موس ابراهيم مويس غنام
السافح عواوده

أمين محمد صنديح
فايز ضمني محمد رشيد
ابراهيم وفقي مصطفي

جميل عيل زياده
محمد نزار جمعه

أيوب محمد أيوب السافح
جامل جميل قريع

فايز عاكف طه
سند غسان بسمه
صبحي جرب طه
طه قاهر طه

رياض ماهر طه
طه عطا طه

محمد عبدالله خري الله
عيد كامل الشايب
رشيف فايز داليه

معتز عبد السميع محمود عيل
فايز محمد فايز الور
غازي أمين غازي الور
أحمد توفيق سليمه
أنور عيل أبو رحمه

جامل نرص محمود عيل
نويران جابر

سعيد محمود عفون
ماجد طارق عودة صبح

ينال زيتون نويران
أجود عيل اسامعيل

ارشف درويش عواوده
رمزي غالب حقوق
بشار يارس عواوده

أنور يارس احمد زياده
منترص ابراهيم حجاج

محمدصالح محمد عواوده
مجدي صالح محمد شيحه
محمد مازن عيل شمعه
بشار يارس السقالوي

الدكتور حسن أكرم ذياب
اليف جامل داليه

حسن رباح الحداد
عالء بسام عارف مصبح

باسم فضل ابراهيم
أنور يارس زياده

زياد نجاح عبد الهادي
محمد بشري سعدالدين

ابو نجم داوود عبد املجيد منارصه
عامد ربحي داليه

اكرم حامد السقالوي
خالد صبحي صبح 
محمود نظام جمعه

الدكتور يارس عيل رشيد
توفيق فايق رشيد
صالح نارص حميده
يوسف سمري غنام
نارص عطا حامد

عامد نصار يوسف
محمد عبدالحميد داليه

غالب هاشم شيحه
الدكتور وسام بديع داليه

فؤاد فوزي حدابه
محمد بسام حامد السقالوي
جهادمحمد ضمني ابو تايه
يوسف أحمد يوسف لعفني

الدكتور محمد عوين الحشاش

خطوبة

تتقدم جمعية دير دبوان اخليرية من األخوة واألخوات الذين تزوجوا هذا العام بالتهاني والتبريكات 
راجني اهلل عز وجل أن يوفقهم ويرزقهم الذرية الصاحلة

زواج

زواج وخطوبة
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حمدي ربحي قرقط (محمد)

أحمد فايز لحميدي (مريم)

محمد ابراهيم صايف (مونايا)

أمني عبدالوهاب شحاده (رتيبه)

كريم صالح عواد (ارساء)

عيل عبدالله منصور (زينة)

سامي أحمد عيل (زينة)

يارس احمد غنام (زينه)

حازم هشام أبو زينة (زينة)

عثامن العبد عثامن (العبد)

حاتم عبدالوهاب طه (أدم)

سمري صايف (محمد)

أسامه ربحي الور (محمد)

احمد جمعه (صباح)

كامل عبد الكريم جامل الدين (ناديه)

مهدي عبدالجواد جامل الدين (عبدالجواد)

عادل جربان حسان (سهام)

محمد أديب رصمه (ماهره)

بالل غالب الحشاش (جاد)

نرصي دلدوم (جنني)

غانم ربحي الحداد (ابتسام)

عبدالهادي محمد زايد (محمد)

محمد نجاح احمد األعرج (عبدالرحمن )

إسالم ابراهيم صايف (حمزه)

عيل حسني حامد (داليه)

عبدالكريم خالد عبدالله (خالد)

حامد بسام عطا حامد (رشيف)

حجازي ابراهيم حجازي (ميسون)

احمد تيسري الدحمس (سيلينا)

نور الدين برطع (ليث)

عامد زيتون جوده (زكريا)

سلامن انيس سالمه (وسام)

منيف نايف منور(الياس)

إياد داليه (مليس)

محمد عيل حلمي (نفيسه)

فؤاد عامد خروفه (فجر)

حكم نايف خليل (جنه)

حمدي قرقط (محمد)

مهدي ساكب الحشاش (أسيل)

رشيد فتحي رشيد عواوده (محمد)

فايز فايز خروفه (عمر)

كرم حسام قاسم (ملار و الما)

صبح ابراهيم سعدالدين (امتياز)

كامل حسن رمضان (فلسطني)

محمود حسني داليه (عبيده)

سعود خرض محمد حامد (خرض)

عمر مصبح (مسك)

صالح حسني خليل صالح (يوسف)

إياد موفق عيل (عبد الرحمن)

نارص محمد أيوب السافح (عليا)

محمد نزيه عواوده (عامر)

منترص مناور(نهي)

حسان فخري مصبح (فخر الدين)

بركات حسن بركات (عياش)

ابراهيم وجيه عالن (ليث)

مأمون سعاده عباس العفني (ياسني)

الدكتو ابراهيم منصور( الياس)

عيل صبحي حسان منارصه (أسيتات)

هاشم مازن دلدوم (أمري)

راتب غسان مسعود (سينا )

غالب نجاح األعرج (نجاح)

محمد يوسف عواوده (أحمد)

كامل حسن منارصه (حسن)

عبد الجبار جبار (انعام)

فتحي عبدالله األعرج (أحمد)

منترص نارص صنديح (نارص)

سامر محمود غنام (محمود)

صالح صالح شيحه ( محمود)

اسامعيل عبدالحليم دالية (نوح)

عيد عبدالهادي زايد (هيام)

ناجح اسامعيل دالية (اسامعيل)

حامد ابراهيم حامد (يوسف)

سليامن خلدون بكر (ميار)

باسل عبدالحميد برطع (عبدالحميد)

وائل فتحي عامر (عامر)

طالب محمد سبله (محمد)

حامد بسام السكالوي (فرح)

مؤمن داوود ابو دهيم (أدهم)

مروان فوزان مصبح (يحيى)

باسل باجش شبيل (محمد)

نادر عبده عواوده (ليىل)

عامد عودة صبح (مسك)

 تتقدم جمعية دير دبوان اخليرية بالتهاني إلى األزواج واألسر التي رزقت مواليد جديدة هذا العام وتدعو اهلل عز وجل 
أن يحفظهم ويرعاهم ليكونوا أبناء صاحلني يخدمون األهل والبلد والوطن وأن يجعلهم قرة عني لذويهم

مواليد جدد



D
e

ir
 D

e
b

w
an Ch a r i t y O

rgan
iz

a
t

i O
n

معية دير دبوان الخيرية
ج

est. 1979

14

حمدالله باجس عواودة

لوزية عيل السافح

محمدية محمد عليان 

نايف ذبالن حسني

كاملة صبح منور الور

عثامنة عبدالكريم سمحة

وصايف لحميدي الحاج

صفية عبدالفتاح عبد املعطي

حبسة عبد املجيد لحميدي

عفيفة السلمندي 

محمد عبد الكريم ناجي سمحة 

صالحية عبد الرحمن طه

سند يوسف عبد الحميد طه

مراد محمد عبدالجواد عواد

عون يوسف عبد الجواد

فوزية أيوب يعقوب حمودة

موىس إسامعيل السقالوي

نظرية عبد الجواد فرحات

عقل عوض حمدالله

إسامعيل عيل مصلح

زهية عبد الحليم غنام

ريم احمد خالد ابو رحمة

هيام محمد عوض برطع

جملة محمود حسني دالية

نفيزة عبدالعزيز سعدالدين

صالح العبد عويس

ملياء عثامن حسني

أحمد عصام حمودة

شكرية محمد عبد الجبار نصار

بهيجة محمد محمود عيد

عز الدين غازي نور الدين

يارس توفيق مسلم

ظاهر جابر عبد الجبار طه

لندا محمد ابو السعود

عيل الهندي 

نهله محمد سعدالدين

عالء الدين سعود سعدالدين

عزيزة باجس الهندي

عصام حسن عايش

يارس محمد خميس

نورا محمد عوض برطع

يزن محمد عبدالجليل

صالح داوود صبح خليل

عالء الدين سعدالدين

راجح عبدالجواد سالمه بكر

عبدالعزيز عبدالحميد غنام

يوسف أحمد زهران

موىس حسني املشني

د موىس السقالوي حاماّ

نايف عبدالغني جابر

خالد خليل عيد

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

Verily, unto Allah do we belong and,  
verily, unto Him we shall be returning (2:156).

       O Allah, make him/her (this child) a source for our salvation; and make  
       him/her a source of reward and treasure for us; and make him/her an  
       intercessor for us, and one whose intercession is accepted. 
 
 
Fourth TakbøraΔ: Allœhu Akbar (God is Greater) 
The imam raises his hands to his ears and recites the fourth takbøraΔ out 
loud, and then folds his arms across his waist with his right hand on top 
of his left hand. The Muslims in the congregation follow the imam by 
raising their hands to their ears and silently repeating after him, “Allœhu 
akbar,” and then they fold their arms as he did. At this point, all of them 
together, the imam and the congregation, silently recite a du‘œ’/prayer to 
Allah (Â) for the Muslim Ummah, Muslims who are living, and Mus-
lims who have died, such as (among others),  
 
       O Allah, please forgive those of us who are alive and those of us who  
       are dead; those of us who are present, and those of us who are absent;  
       those of us who are young, and those of us who are adults; our males 
       and our females. O Allah, whomsoever of us You keep alive, let him  
       live as a follower of Islam, and whomsoever You cause to die, let him  
       die in the state of being a believer (with true faith). 
 
Then the imam turns his head to the right while saying the tasløm (pro-
claiming the words of peace): al-salœmu ‘alaykum wa-ra˙matullœh. Follow-
ing the imam, the Muslims of the attending congregation turn their heads 
to the right while saying the tasløm. This concludes the JanœzaΔ Prayer. 
 
This prayer mentioned above is general, and it applies to the majority of 
scholarly views on how ÍalœΔ al-JanœzaΔ is to be performed. In Islam there 
are several schools of thought or religious jurisprudence (madhhabs) — 
among the major ones are Óanafø, Hanbalø, Ja‘farø, Mœlikø, Shafi‘ø, and 
Zaydø  — and based on these specific schools of thought, there are dif-
ferent variations on how to make the JanœzaΔ Prayer as it applies to 
gender, condition, and age. 
 

www.janazahprayerguide.com  •  zainabkareem1973@gmail.com 
 
This JanœzaΔ Prayer Guide is a continuous charity project (ßadaqaΔ jœriyaΔ) conceptualized and 
formatted by Zainab Abdul Kareem. Editing and cover design by Afeef Khan. Translations of Arabic 
terms provided by Imam Mu˙ammad Ó. al-‘Œßø. All rights reserved. No part of this brochure may be 
reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and 
retrieval systems, without permission in writing from Zainab Abdul Kareem, Founder and Director of 
Voices of Islam. 
Copyright © 2019 (1440AH) by Zainab Abdul Kareem, Voices of Islam, and Mu˙ammad Ó. al-‘Œßø.
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التبرعات

$6,000 أبناء الحاج كمال جمال الدين 1

$5,000

الحاج لطفي حسني عبدالفتاح
فوزي حسني عبدالفتاح

الحاج محمود محمد عبدالمعطي
جمال أحمد عبدالمعطي

هشام سالم شحاده

2

$5,000 أبناء المرحوم سالم العصفور 3 
$5,000 جبران راجي جابر و أوالده 4 
$5,000 فخري زايد  5 
$5,000 نجاح صالح الجدع 6 
$3,500 أبناء المرحوم أحمد محمد علي 7 
$3,500 غالب علي الحشاش 8 
$3,000 أبناء الحاج جالل جمال الدين 9 
$3,000 عبدالفتاح عياد و أبناءه 10 
$3,000 أبناء المرحوم يوسف زايد 11 
$3,000 الحاج ابراهيم صافي 12 
$2,500 أبناء الحاج ثائر برطع 13 
$2,000 الدكتور اياد ابو السعود 14 
$2,000 عماد نبيل زكريا 15 
$2,000 أبناء المرحوم عطوة مسلم 16 
$2,000 أبناء الحاج نظام منصور 17 
$2,000 أبناء المرحوم عوني الحموس 18 
$2,000 محمد خليل صالح 19 
$2,000 أبناء الحاج العبد ابراهيم الزابط 20 
$2,000 الحاج يحيى عبدالحميد دالية 21 
$2,000 أبناء المرحوم الحاج زايد 22 
$2,000 فائق خضر ياسين 23 
$2,000 أبناء الحاج فهمي منصور 24 
$2,000 الحاج حسن عايد 25 
$2,000 جمال محمد زياده 26 
$2,000 فواز جبران الور 27 
$2,000 محمود عايش "ابو زيد" 28 
$2,000 أبناء المرحوم محمد رمضان 29 
$1,500 أبناء المرحوم عيسى شبلي 30
$1,000 سعدهللا أيوب السافح 31 

القيمة اإلسم القيمةالرقم اإلسم الرقم

$1,000 عبدالرازق دين طه 32 
$1,000 عدنان الوش 33 
$1,000 سعيد الور و أبنائه 34 
$1,000 أل عويس 35 
$1,000 أبناء المرحوم فايز عبدالفتاح لحميدي 36
$1,000 هاشم أحمد دلدوم 37
$1,000 عالء حازم دلدوم 38
$1,000 هاشم صالح عويس 39
$1,000 غسان رشيد 40
$1,000 فايق سعدالدين منور 41
$1,000 أبناء المرحوم زهير عبدالجبار 42
$1,000 أبناء الحاج عبدهللا منصور 43
$1,000 عادل عبدالحميد الحشاش 44
$1,000 طارق شاهر كايد 45 
$1,000 محمد علي شعالن 46 
$1,000 أبناء الحاج عبدالجابر جالكة 47 
$1,000 أبناء الحاج حسين ذبالن 48 
$1,000 أبناء الحاج اسماعيل ضمين حورية 49 
$1,000 أبناء المرحوم أحمد حامد 50 
$1,000 جمال علي سعود 51 
$1,000 محمود محمد مقبل 52 
$1,000 سيف الدين محمود علي و أوالده 53 
$1,000 عبدالماجد محمود علي 54 
$1,000 صالح عايد عواد 55 
$1,000 الحاج حسن ذياب 56 
$1,000 وفقي عبدالحميد دالية 57 
$1,000 بسام عطا حماد 58 
$1,000 ناصر أبو نادر 59 
$1,000 محمد عبدالسالم عبدالحليم 60 
$1,000 عبدالر حمن عبدالسالم عبدالحليم 61 
$1,000 حمودة خضر ياسين 62 
$1,000 محمود داوود صالح 63 
$1,000 مناضل ناجح الجدع 64 
$1,000 خالد حسن شريف و أخيه 65 
$1,000 جميل ابراهيم خليل 66
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التبرعات

$1,000 هاني عبدالرازق طه 67 
$1,000 الحاج زكي مسلم 68 
$1,000 توفيق خضر شمة 69 
$1,000 نايف علي زياده 70 
$1,000 محمد برجس 71 
$1,000 أبناء المرحوم نجاح طالل 72 
$1,000 منار طالل و عايد شبلي 73 
$1,000 عبدالفتاح حسين الور 74 

$750 أبناء الحاج نعمان دحدول 75 
$700 أبناء المرحوم أحمد صقر 76 
$500 أنور رتيب مسلم 77 
$500 أبناء المرحوم اسماعيل قويدر 78 
$500 زيدان ظمين فرحات 79 
$500 محمد عبدالحميد دالية 80 
$500 سامي محمد رشيد 81 
$500 جالل عبدالعزيز حماد 82 
$500 علي رسمي مصلح 83 
$500 محمد خالد شيحة 84 
$500 فائق خالد شيحة 85 
$500 علي العبد برطع 86 
$500 جمال عارف شيحة 87 
$500 كمال عبدالمجيد بسمة 88 
$500 حسين عبدالجواد 89 
$500 عصام جابر جمال الدين 90
$500 مصباح جمال الدين 91
$500 علي محمود ابو علي 92
$500 ايمن غسان رشيد 93
$500 الحاج وجيه مالك الحشاش 94
$500 طارق شبلي 95 
$500 ناصر علي زايد 96 
$500 سمير عباس شيحة 97 
$500 ضمين توفيق حورية 98 
$500 ناصر مازن دلدوم 99 

القيمة اإلسم القيمةالرقم اإلسم الرقم

$500 100 رشيد محمد رشيد
$500 خالد جمال الدين 101 
$500 حامد بدر حامد 102 
$500 جواد و عالء ثلجي عودة 103
$500 ربيح سعيد الحداد 104
$500 داوود عبدالمجيد مناصرة 105
$500 أسعد ثلجي عودة 106 
$500 ابراهيم جودة نجم الدين 107 
$500 مراد موسى حسين 108 
$500 ور حسن الور 109 
$500 شريف نواف مناصرة 110 
$500 العبد محمد سرية 111 
$500 توفيق فوزي مسلم 112 
$500 محمد حسين داليه 113 
$500 عبدالحليم داليه 114 
$500 حجي طاهر طه 115 
$500 ابراهيم حامد عيد 116 
$500 وليد سمير عقل طه 117 
$500 صايل جابر 118 
$400 اسعد يوسف  عبدالغني 119 
$400 نشأت كايد شاهر 120 
$300 منيف فرناندو 121 
$300 موسى سعيد نصار 122 
$250 أسعد سميح ناجي 123 
$200 جمال غسان طه 124 
$200 علي عبدالجواد حسين 125 
$200 سعدي حسن الور 126 
$200 ابراهيم اسماعيل دالية 127 
$200 عماد جابر جمال الدين 128 
$200 هشام محمد سلطان ابوزينة 129
$200 غانم سعيد الحداد 130
$100 نافذ عبدالفتاح لحميدي 131
$100 العبد الحاج 132
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اإلشتراكات
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االشتراك اسم املشترك الرقم االشتراك اسم املشترك 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 نصرالدين محمد خالد شيحة  5
$25 اسالم محمد خالد شيحة  6
$25 اميرة محمد خالد شيحة  7
$25 لمار محمد خالد شيحة  8

$100 صالح كاظم شيحة  9
$100 سمير عباس شيحة  10
$100 سامي عباس شيحة  11
$100 سامر عباس شيحة  12
$100 فايق خالد كايد شيحة  13
$50 خالد فايق خالد كايد شيحة  14
$50 محمد فايق خالد كايد شيحة  15
$50 كايد فايق خالد كايد شيحة  16

$100 جمال جميل  شيحة  17
$100 جميل جمال جميل شيحة  18
$100 اياد جمال جميل شيحة  19
$100 أكرم جمال جميل شيحة  20
$50 محمد جمال جميل شيحة  21
$50 محمد اياد جمال شيحة  22
$50 جمال جميل حمال شيحة  23
$50 مراد جميل جمال شيحة  24
$50 معتز جميل جمال شيحة  25

$100 كمال جميل  شيحة  26
$25 نصري كمال جميل شيحة  27
 $25 معاذ كمال جميل شيحة  28
 $25 كايد كمال جميل شيحة  29
$100 ياسر جميل شيحة  30
$25 جميل ياسر جميل شيحة  31
$25 جواد ياسر جميل شيحة  32
$25 كريم ياسر جميل شيحة  33
$25 ندين ياسر جميل شيحة  34
$25 فاتن ياسر جميل شيحة  35

$100 كامل جميل  شيحة  36
$50 فايزة كامل جميل شيحة  37

$100 حمدي كامل جميل شيحة  38
$50 سلسبيل حمدي كامل شيحة  39

$25 عالء كامل جميل شيحة  40
$25 محمد كامل جميل شيحة  41
$25 رغد كامل جميل شيحة  42
$25 جليلة كامل جميل شيحة  43
$25 غالية كامل جميل شيحة  44

$100 ربحي جميل  شيحة  45
$50 نجم الدين ربحي جميل شيحة  46
$50 نجمة ربحي جميل شيحة  47

$100 روحي جميل  شيحة  48
$50 علي روحي جميل شيحة  49
$25 رامي روحي جميل شيحة  50
$25 جليلة روحي جميل شيحة  51

$100 هاشم محمد صالح شيحة  52
$50 غالب هاشم محمد شيحة  53
$25 محمد هاشم محمد شيحة  54
$25 ابراهيم هاشم محمد شيحة  55

$100 محمد صالح شيحة  56
$25 عمر محمد صالح شيحة  57
$25 مجد محمد صالح شيحة  58

$100 عطا حميدي عواد  59
$100 منير عطا حميدي عواد  60
$100 حميدي عطا حميدي عواد  61
$100 ياسر عطا حميدي عواد  62
$25 أميرة ياسر عطاعواد  63

$100 ناصر عطا حميدي عواد  64
$25 ياسمين ناصر عطا عواد  65
$25 أملي ناصر عطا عواد  66
$25 صابرين ناصر عطا عواد  67

$100 محمد عبدالفتاح عواد  68
$25 ليث محمد عبدالفتاح عواد  69
$25 سراج محمد عبدالفتاح عواد  70

$100 ابراهيم اسماعيل  غنام  71
$50 حمزة ابراهيم اسماعيل غنام  72
$50 محمد ابراهيم اسماعيل غنام  73

$100 خالد اسماعيل  غنام  74
$50 اسماعيل خالد اسماعيل  غنام  75
$50 غنام خالد اسماعيل  غنام  76
$25 عبد الكريم خالد اسماعيل  غنام  77
$25 عبد الرحمن خالد اسماعيل  غنام  78

arIZona
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$100 يحيى اسماعيل  غنام  79
$25 احمد يحيى اسماعيل غنام  80
$25 محمد يحيى اسماعيل غنام  81
$25 عبد الحميد يحيى اسماعيل  غنام  82
$25 عمر يحيى اسماعيل  غنام  83

$100 اسماعيل دالية  84
$100 ناجح اسماعيل دالية  85
$25 ابراهيم ناجح اسماعيل دالية  86
$25 اسماعيل ناجح اسماعيل دالية  87

$100 ناصر علي زايد  88
$50 حرم ناصر علي زايد  89
$50 مؤمن ناصر علي زايد  90
$50 علي ناصر علي زايد  91
$50 محمد ناصر علي زايد  92

$100 نصار كمال نصار  93
$25 كمال نصار كمال نصار  94
$25 عماد نصار كمال نصار  95
$25 حفيظة نصار كمال نصار  96
$25 يوسف نصار كمال نصار  97

$100 محمد كمال نصار  98
$50 كمال محمد كمال نصار  99
$50 زين الدين محمد كمال نصار  100

$100 طارق كمال نصار  101
$50 عمر طارق كمال نصار  102
$25 ضياء الدين طارق كمال نصار  103
$25 خديجة طارق كمال نصار  104

$100 جميل زهير عبد الجبارحسين  105
$50 نهى جميل زهير حسين  106
$50 زهير جميل زهير حسين  107
$50 جمال جميل زهير حسين  108

$100 جمال زهير عبد الجبارحسين  109
$50 سرين جمال زهير حسين  110
$50 زين جمال زهير حسين  111

$100 أمجد زهير عبدالجبار حسين  112
$50 جميل أمجد زهير حسين  113
$50 أسيل أمجد زهير حسين  114

$100 زياد عبدالجبار حسين  115
$50 سميرة زياد عبدالجبار حسين  116
$50 حسين زياد عبدالجبار حسين  117

$50 عبدالجبار زياد عبدالجبار حسين  118
$25 حليمة زياد عبدالجبار حسين  119
$25 ياسمين زياد عبدالجبار حسين  120

$100 فايز عبدالحميد دالية  121
$100 عبدالحميد فايز عبدالحميد دالية  122
$100 جواد فايز عبدالحميد دالية  123
$100 شريف فايز عبدالحميد دالية  124
$100 صبحي ابراهيم الزابط  125
$100 126  نبيل صبحي ابراهيم الزابط
$100 127  ابراهيم صبحي ابراهيم الزابط
$100 نجاح صالح الجدع  128
$50 نهى نجاح صالح الجدع  129

$100 صالح نجاح صالح الجدع  130
$50 لينا صالح نجاح الجدع  131
$25 جنة صالح نجاح الجدع  132
$25 مريم صالح نجاح الجدع  133

$100 عالء نجاح صالح الجدع  134
$50 أميرة عالء نجاح الجدع  135

$100 ضياء نجاح صالح الجدع  136
$50 ساندي نجاح صالح الجدع  137

$100 عاطف يوسف عبدالغني  138
$25 حمزة عاطف عبدالغني  139
$25 علي عاطف عبدالغني  140
$25 يزن عاطف عبدالغني  141
$25 يوسف عاطف عبدالغني  142
$25 رفعة عاطف عبدالغني  143
$25 حياة عاطف عبدالغني  144
$25 أميرة عاطف عبدالغني  145
$25 فداء عاطف عبدالغني  146

$100 اسعد يوسف  عبدالغني  147
$50 عبير اسعد عبدالغني   148
$25 عبدالغني اسعد عبدالغني  149
$25 ايمن اسعد عبدالغني   150
$25 ياسين اسعد عبدالغني   151
$25 هاللة اسعد عبدالغني   152

$100 ناصر يوسف  عبدالغني   153
$25 يوسف ناصر يوسف  عبدالغني  154
$25 سفيان ناصر يوسف  عبدالغني  155

$100 رفعت يوسف عبدالغني  156

االشتراك اسم املشترك الرقم االشتراك اسم املشترك الرقم
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$50 أدم رفعت يوسف عبدالغني  157
$100 جمال يوسف  عبدالغني   158
$50 صباح عبدالغني جابر  159

$100 يوسف جمال يوسف  عبدالغني   160
$100 محمد جمال يوسف  عبدالغني   161
$100 سند جمال يوسف  عبدالغني   162
$50 جابر جمال يوسف  عبدالغني   163

$100 سفيان حازم دلدوم  164
$50 حازم سفيان دلدوم  165
$50 فاطمة سفيان دلدوم  166
$50 ليلى سفيان دلدوم  167
$50 نور سفيان دلدوم  168

$100 عبدالحميد حازم دلدوم  169
$100 باسل حازم دلدوم  170
$100 عبدالحميد احمد  دلدوم  171
$100 اياد عبدالحميد احمد دلدوم  172
$100 جواد عبدالحميد احمد دلدوم  173
$100 رياض عبدالحميد احمد دلدوم  174
$100 نصري عبدالحميد احمد دلدوم  175
$25 عبدو جواد دلدوم  176

$100 هاشم احمد  دلدوم  177
$100 احمد هاشم احمد دلدوم  178
$25 هاشم احمد هاشم دلدوم  179

$100 علي هاشم احمد دلدوم  180
$25 معتز علي هاشم دلدوم  181
$25 عمر علي هاشم دلدوم  182

$100 هشام احمد دلدوم  183
$25 نصر هشام احمد دلدوم  184
$25 أحمد هشام احمد دلدوم  185
$25 أمجد هشام احمد دلدوم  186

$100 سائد هاشم احمد دلدوم  187
$25 كريم سائد هاشم دلدوم  188
$25 سمير سائد هاشم دلدوم  189

$100 مازن هاشم احمد دلدوم  190
$100 أحمد مازن احمد  دلدوم 191
$50 مازن أحمد مازن احمد  دلدوم 192

$100 محمد مازن دلدوم 193
$50 مازن محمد مازن دلدوم 194
$50 عالء محمد مازن دلدوم 195

$100 نائل مازن دلدوم 196
$100 حازم مازن دلدوم 197
$100 اسعد مازن دلدوم 198
$100 عالء مازن دلدوم 199
$25 دين عالء مازن دلدوم 200

$100 ناصر حازم دلدوم 201
$50 آدم ناصر دلدوم 202
$50 أمل ناصر دلدوم 203
$50 مريم ناصر دلدوم 204

$100 هاشم حازم دلدوم 205
$50 سفيان هاشم حازم دلدوم 206
$25 أحمد جواد دلدوم 207
$25 محمد جواد دلدوم 208
$25 أمير رياض دلدوم 209
$25 دين رياض دلدوم 210
$25 أمجد نصري دلدوم 211

$100 فراس كحلة )رَمون( عضو شرف 212
$50 جميلة فراس كحلة 213
$50 حسين فراس كحلة 214
$50 جمال فراس كحلة 215

$100 عبد عبدهللا الحاج 216
$25 أشرف العبد عبدهللا الحاج 217
$25 فراس العبد عبدهللا الحاج 218
$25 أمير العبد عبدهللا الحاج 219
$25 عصام العبد عبدهللا الحاج 220
$25 رامي العبد عبدهللا الحاج 221

$100 محمد عبداللطيف شحادة 222
$25 عبداللطيف محمد شحادة 223
$25 حمزة محمد عبداللطيف شحادة 224
$25 أدم محمد عبداللطيف شحادة 225
$25 يوسف محمد عبداللطيف شحادة 226

$100 عبد الدايم عثمان سمحة 227
$100 محمد عبد الدايم عثمان سمحة 228
$100 عثمان عبد الدايم عثمان سمحة 229
$100 ضمين توفيق حورية 230
$100 شفيق توفيق حورية 231
$100 طارق باجس شبلي 232
$50 علي طارق باجس شبلي 233
$25 باجس طارق باجس شبلي 234

االشتراك اسم املشترك الرقم االشتراك اسم املشترك الرقم

arIZona
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$25 عادل طارق باجس شبلي 235
$25 236 طارق علي طارق شبلي

$100 شبلي باجس شبلي 237
$50 حمزة شبلي باجس شبلي 238
$50 حازم شبلي باجس شبلي 239
$25 شبلي حمزة شبلي 240

$100 عماد عاطف شبلي 241
$100 مصطفى العبد  برطع 242
$100 علي العبد  برطع 243
$100 محمد محمود برطع 244
$100 محمود محمد برطع 245
$100 محمود عفون برطع 246
$50 سعيد محمود عفون برطع 247
$25 أحمد محمود عفون برطع 248
$25 عفون محمود عفون برطع 249

$100 علي رسمي  مصلح 250
$100 عرفات رسمي  مصلح 251
$100 مصلح رسمي  مصلح 252
$25 فارس علي رسمي  مصلح 253
$25 عمر علي رسمي  مصلح 254
$25 أمير علي رسمي  مصلح 255
$25 سارة علي رسمي  مصلح 256
$25 يوسف مصلح رسمي  مصلح 257
$25 مريم مصلح رسمي  مصلح 258
$25 دالية مصلح رسمي  مصلح 259
$25 فرح مصلح رسمي  مصلح 260
$25 علي عرفات رسمي  مصلح 261
$25 مالك عرفات رسمي  مصلح  262
$25 نور عرفات رسمي  مصلح  263
$25 أية عرفات رسمي  مصلح  264

االشتراك اسم املشترك الرقم االشتراك اسم املشترك الرقم

arIZona

$100 عيد موسى جمعة 1 
$50 موسى عيد موسى جمعة 2 
$50 محمد عيد موسى جمعة 3 

$100 أسعد موسى جمعة 4 
$100 صبح  اسعد موسى جمعة 5 
$100 محمد اسعد موسى جمعة 6 
$100 سعيد موسى جمعة 7 
$50 جمعة سعيد موسى جمعة 8 
$50 سياف سعيد موسى جمعة 9 

$100 أحمد الشيخ مصطفى مسعد 10 
$100 أسامة أحمد مصطفى 11 

$25 أحمد أسامة أحمد مصطفى 12 
$25 عيد أسامة أحمد مصطفى 13 

$100 حسن هاشم حسن علي 14 
$100 علي حسن هاشم علي 15 
$50 هشام علي حسن علي 16 

calIFornIa -  caleXIco
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 مهنى رفقي جمال الدين 17 
$50 ناهدة سعود طلب رشيد 18 
$50 سارة سانتانا 19 
$25 مهدي مهنى رفقي جمال الدين 20 
$25 تيم هللا مهنى رفقي جمال الدين 21 
$25 ليالي مهنى رفقي جمال الدين 22 
$25 دعاء مهنى رفقي جمال الدين 23 
$25 هديل مهنى رفقي جمال الدين 24 
$25 مريم مهنى رفقي جمال الدين 25 

$100 اسعود طلب رشيد 26 
$100 رشيد اسعود طلب رشيد 27 
$100 رامي اسعود طلب رشيد 28 
$100 حمزة اسعود طلب عيد 29 
$100 محمد اسعود طلب رشيد 30 
$100 داوود علي دحدول 31 
$100 علي عبدالحفيظ  حمد 32 
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$100 خالد عواد "أبو عماد" 1 
$100 أكرم أحمد ألحج 2 
$25 ايمان أكرم أحمد ألحج 3 
$25 ريم أكرم أحمد ألحج 4 
$25 أحمد أكرم أحمد ألحج 5 
$25 دينا أكرم أحمد ألحج 6 

$100 جمال أحمد ألحج 7 
$25 موسى جمال أحمد ألحج 8 
$25 جبريل جمال أحمد ألحج 9 
$25 ابراهيم جمال أحمد ألحج 10 
$25 الينا جمال أحمد ألحج 11 

$100 بسام أحمد ألحج 12 
$25 ليلى بسام أحمد ألحج 13 
$25 احمد بسام أحمد ألحج 14 
$25 جنة بسام أحمد ألحج 15 
$25 جميلة بسام أحمد ألحج 16 

$100 بسام عبدالعزيز حماد 17 
$50 دينا بسام عبدالعزيز حماد 18 
$50 أشرف بسام عبدالعزيز حماد 19 

$100 جواد بسام عبدالعزيز حماد 20 
$50 ريانا جواد بسام حماد 21 

$100 غسان عبدالعزيز حماد  22 
$50 منال غسان عبدالعزيز حماد  23 
$50 محمد غسان عبدالعزيز حماد  24 
$25 أمير غسان عبدالعزيز حماد  25 
$25 دين غسان عبدالعزيز حماد  26 
$25 أدم غسان عبدالعزيز حماد  27 
$25 أنور غسان عبدالعزيز حماد  28 

calIFornIa -  BakersFIeld
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$200 فوزات سعد 1
$100 ربحية فوزات سعد 2 
$100 إسعيد فوزات سعد 3 
$50 شنارة إسعيد فوزات سعد 4 
$50 فوزات إسعيد فوزات سعد 5 
$50 ربحية إسعيد فوزات سعد 6 

calIFornIa -  Fresno
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$50 جنة إسعيد فوزات سعد 7 
$50 أياة إسعيد فوزات سعد 8 

$100 رياض فوزات سعد 9 
$50 لندا رياض فوزات سعد 10 
$50 فوزات رياض فوزات سعد 11 
$50 محمد رياض فوزات سعد 12 

$100 جبران راجي جابر 29 
$100 نصري جبران جابر 30 
$50 ختام نصري جبران جابر 31
$50 وسام نصري جبران جابر 32
$25 سالم نصري جبران جابر 33
$25 زينة نصري جبران جابر 34
$25 سلمى نصري جبران جابر 35
$25 ميسن نصري جبران جابر 36

$100 عمر جبران جابر 37
$25 محمد عمر جبران جابر 38
$25 ياسين عمر جبران جابر 39

$100 طارق عودة صبح 40
$100 ماجد طارق عودة صبح 41
$100 عماد عودة صبح 42
$50 عبير عماد عودة صبح 43
$50 مي عماد عودة صبح 44
$50 مسك عماد عودة صبح 45
$50 أسماء عاطف جابر  46

$100 جبر عماد عوده صبح  47
$50 عمر عماد عوده صبح  48

$100 عوده عماد عوده صبح  49
$25 محمد عماد عوده صبح  50
$25 مصطفى عماد عوده صبح  51

$100 صبح عودة صبح 52
$50 عودة صبح عودة صبح 53
$50 محمد صبح عودة صبح 54

$100 فريد عودة صبح 55
$25 أسامة فريد عودة صبح *56 

*Continued on page 67
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$100 فوزي فوزات سعد 13 
$50 سناء فوزي فوزات سعد 14 
$50 أدم فوزي اسعيد سعد 15 
$50 محمد فوزي اسعيد سعد 16 

$100 نجاح أحمد االعرج 17 
$100 غالب نجاح االعرج 18 
$25 محمد غالب نجاح االعرج 19 
$25 خليل غالب نجاح االعرج 20 
$25 أحمد غالب نجاح االعرج 21 
$25 حسام غالب نجاح االعرج 22 

$100 محمد نجاح االعرج 23 
$25 عالية محمد نجاح االعرج 24 

$100 حسام  نجاح االعرج 25 
$25 خالدية حسام نجاح األعرج 26 

$100 أحمد ربحي األعرج 27 
$50 ربحي أحمد ربحي األعرج 28 
$25 محمد أحمد ربحي األعرج 29 
$25 عمر أحمد ربحي األعرج 30 

$100 أحمد فتحي األعرج 31 
$100 فتحي أحمد فتحي األعرج 32 
$50 محمد أحمد فتحي األعرج 33 
$50 ربحي أحمد فتحي األعرج 34 
$50 عبدهللا أحمد فتحي األعرج 35 
$50 أية أحمد فتحي األعرج 36 
$50 ريما أحمد فتحي األعرج 37
$50 مجدية أحمد فتحي األعرج 38

$100 عبد الفتاح األعرج 39
$100 ناصر عبد الفتاح األعرج 40 
$100 أسامة عبد الفتاح األعرج 41 
$50 عبدالفتاح ناصر عبد الفتاح األعرج 42 
$50 منى ناصر عبد الفتاح األعرج 43 

$100 منير سامي منير بسمة 44 
$100 أشرف أسعد خليل بسمة 45 
$50 أسعد أشرف أسعد خليل بسمة 46 

$100 خليل أسعد خليل بسمة 47 
$100 أنعم أسعد خليل بسمة 48 
$100 محمد أسعد خليل بسمة 49 
$100 ناجح كمال جمال الدين 50 
$100 محمد ناجح كمال جمال الدين 51 

calIFornIa -  Fresno
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 جاد ناجح كمال جمال الدين 52 
$100 ناصر ناجح كمال جمال الدين 53 
$100 مجد ناجح كمال جمال الدين 54 
$100 أكرم داوود سعود 55 
$100 سعدي طلب 56 
$100 طه عبدالمجيد طه 57 
$100 هاني طه عبدالمجيد طه 58 
$25 طه هاني عبدالمجيد طه 59 

$100 حجي طاهر طه 60 
$100 طه حجي طاهر طه 61 
$100 عقل جميل عقل طه 62 
$50 محمد عقل جميل طه 63 
$50 جميل عقل جميل طه 64 

$100 وديع حماد طه 65 
$50 ضياء وديع حماد طه 66 
$50 دين وديع حماد طه 67 

$100 جمال كمال طه 68 
$50 سمر جمال كمال طه 69 
$25 قاسم جمال كمال طه 70 
$25 أمة هللا جمال كمال طه 71 
$25 دانا جمال كمال طه 72 

$100 عقل جميل عقل طه 73 
$100 عادل جميل عقل طه 74 
$100 جميل عادل عقل طه 75 
$100 عادل جميل عادل عقل طه 76 
$100 أميرعادل عقل طه 77 
$100 منير عادل عقل طه 78 
$100 يوسف عادل عقل طه 79 
$100 شكري عبدهللا طه 80 
$100 نورة طه 81 
$50 محمد شكري عبدهللا طه 82 
$50 رامي شكري عبدهللا طه 83 

$100 ناصر محمد كميش 84 
$100 محمد ناصر محمد كميش 85 
$100 معاذ ناصر محمد كميش 86 
$100 مناف ناصر محمد كميش 87 
$100 ابراهيم محمد كميش 88 
$50 حمد ابراهيم محمد كميش 89 
$50 محمد ابراهيم محمد كميش 90 
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$50 أحمد ابراهيم محمد كميش 91 
$100 علي محمود عبدالحميد كميش 92 
$100 نواف محمود كميش 93 
$25 أحمد نواف محمود كميش 94 
$25 محمود نواف محمود كميش 95 
$25 صايل نواف محمود كميش 96 
$25 سجى نواف محمود كميش 97 

$100 حسن حجاج 98 
$100 حجاج حسن حجاج 99 
$100 حسن حجاج حجاج 100 
$100 صبحي خالد صبح 101 
$50 خالد صبحي خالد صبح 102 
$50 حمزة صبحي خالد صبح 103 

$100 أحمد فقيد غنام 104 
$100 محمود أحمد فقيد غنام 105 
$100 حمدان أحمد فقيد غنام 106 
$100 جاد عدلي عبدالجواد 107 
$100 شادي عدلي عبدالجواد 108 
$100 عبدالجابر ظامن عبدالجابر 109 
$100 محمد عبدالجابر ظامن عبدالجابر 110 
$100 خليل عبدالجابر ظامن عبدالجابر 111 
$100 فراس عبدالجابر ظامن عبدالجابر 112 
$100 أحمد عبدالجابر ظامن عبدالجابر 113 
$25 عبدالجابر محمد عبدالجابر 114 
$25 سلطان محمد عبدالجابر 115 
$25 محمد فراس عبدالجابر ظامن  116 
$25 ضامن خليل عبدالجابر ظامن  118 
$25 جابرأحمد عبدالجابر ظامن 119 
$25 أمير خليل عبدالجابر ضامن 120 
$25 محمد فراس عبدالجابر ضامن 121 
$25 عبدالجابر فراس عبدالجابر ضامن 122 

$100 زيتون نويران 123 
$100 فراس زيتون نويران 124 
$25 محمد فراس زيتون نويران 125 
$25 مزين فراس زيتون نويران 126 

$100 يزن زيتون نويران 127 
$25 أصيل يزن زيتون نويران 128 
$25 زيتون يزن زيتون نويران 129 

$100 يزيد زيتون نويران 130 

$25 أدهيم يزيد زيتون نويران 131 
$25 ورد يزيد زيتون نويران 132 

$100 ينال زيتون نويران 133 
$100 مؤيد زيتون نويران 134 
$100 اياد محمد حباس  135 
$50 معتز اياد محمد حباس  136 
$50 يسرى اياد محمد حباس  137 
$50 انتصار اياد محمد حباس  138 

$100 صالح ذيب حمودة 139 
$100 صالح ذيب حمودة 140 
100 دين صالح حمودة 141 

$100 ناصر شرموج 142 
$50 عمر ناصر شرموج 143 
$50 حمزة ناصر شرموج 144 
$50 أحمد ناصر شرموج 145 

$100 سعدهللا ايوب السافح 146 
$50 أديبة سعدهللا ايوب السافح 147 
$25 سماح سعدهللا ايوب السافح 148 
$25 سالم سعدهللا ايوب السافح 149 
$25 جنه سعدهللا ايوب السافح 150 

$100 نزيه داؤود السافح 151 
$100 داؤود نزيه داؤود السافح 152 
$100 عبدالناصر نزيه داؤود السافح 153 
$50 دين نزيه داؤود السافح 154 
$50 مالك نزيه داؤود السافح 155 

$100 محمد يوسف خليل 156 
$100 يوسف محمد يوسف خليل 157 
$100 أحمد يوسف خليل 158 
$50 يوسف أحمد يوسف خليل 159 
$25 زياد أحمد يوسف خليل 160 
$25 خليل أحمد يوسف خليل 161 

$100 علي جودة مصبح 162 
$100 جودة علي جودة مصبح 163 
$100 محمد علي جودة مصبح 164 
$100 فايز علي جودة مصبح 165 
$100 أميرعلي جودة مصبح 166 
$50 علي جودة علي مصبح 167 
$25 ياسين جودة علي مصبح 168 
$25  169 جودة حمد علي مصبح
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$100 أمين عبدالقادر دالية 170 
$50 عبدالقادر أمين عبدالقادر دالية 171 
$50 محمد أمين عبدالقادر دالية 172 

$100 أسامة حرب دالية 173 
$50 عبدالرحمن أسامة حرب دالية 174 

$100 يحيى عبدالحميد دالية 175 
$100 عبدالحميد يحيى دالية 176 
$50 يحيى عبدالحميد يحيى دالية 177 
$50 محمد عبدالحميد يحيى دالية 178 
$50 ابراهيم عبدالحميد يحيى دالية 179 

$100 محمد يحيى عبدالحميد دالية 180 
$100 خالد يحيى عبدالحميد دالية 181 
$100 أحمد يحيى دالية 182 
$100 حباس يحيى دالية 183
$50 خالد حباس يحيى دالية 184 

$100 وفقي عبدالحميد دالية 185 
$100 عبدالحميد وفقي عبدالحميد دالية 186 
$100 اشرف وفقي عبدالحميد دالية 187 
$100 محمد وفقي عبدالحميد دالية 188 
$25 وفقي عبدالحميد وفقي دالية 189 
$25 محمد عبدالحميد وفقي  دالية 190 
$25 وفقي اشرف وفقي دالية 191
$25 أدم اشرف وفقي  دالية 192 

$100 فايز محمد بركات 193 
$100 فداء فايز بركات 194 
$100 محمد فايز بركات 195 
$100 رشيد محمد تاية 196 
$100 محمد رشيد تاية 197 
$100 ناصر رشيد تاية 198 
$100 تاية رشيد تاية 199 
$100 ياسر رشيد تاية 200 
$100 جبران عبدالجبار منصور 201 
$100 سالمة محمد تاية 202 
$50 شكرية سالمة محمد تاية 203 
$25 ميساء سالمة محمد تاية 204 
$25 جنين سالمة تايه 205 

$100 راشد تايه 206 
$50 جليلة تاية "أم راشد" 207 
$50 زها راشد تايه 208 

$50 سعيده راشد تايه 209 
$50 جليله راشد تايه 210 
$50 خديجة راشد تايه 211 

$100 عبدو نادر 212 
$25 غزل عبدو نادر 213 
$25 نادر عبدو نادر 214 
$25 ربحي عبدو نادر 215
$25 نوال عبدو نادر 216
$25 محمد علي نادر 217

$100 ناصر أبو نادر 218 
$50 نسرين ناصر أبو نادر 219 
$50 أمير ناصر أبو نادر 220 
$50 انشراح ناصر أبو نادر 221 
$50 أديبة ناصر أبو نادر 222

$100 نظام محمد جمعة 223
$50 محمد نظام محمد جمعة 224
$50 أحمد نظام محمد جمعة 225 
$50 محمود نظام محمد جمعة 226 
$25 حمزة نظام محمد جمعة 227
$25 نظام محمد نظام جمعة 228

$100  230 ابراهيم جمال الدحموس
$25 يوسف ابراهيم جمال الدحموس 231 
$25 خالد ابراهيم جمال الدحموس 232 

$100 محمد عليان الدحموس 233 
$50 ثمينة عليان الدحموس 234 

$100 محمد جميل يوسف الدحموس 235 
$25 جميل محمد جميل الدحموس 236 

$100 يوسف جميل عايش 237 
$25 نوح يوسف جميل عايش 238 

$100 جمال جميل قاصد 239 
$100 جميل جمال جميل قاصد 240 
$100 سميرجمال جميل قاصد 241 
$100 كمال جمال جميل قاصد 242 
$25 عامر جمال جميل قاصد 243 
$25 جمال جميل جمال قاصد 244 
$25 محمد كمال جمال قاصد 245 
$25 جمال كمال جمال قاصد 246 
$25 يحيى سمير جمال قاصد 247 
$25 آدم سمير جمال قاصد 248 
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$25 زكريا سمير جمال قاصد 249 
$100 زهدي خليل قاصد  250 
$100 خليل زهدي خليل قاصد  251 
$50 زهدي خليل زهدي قاصد  252 
$25 محمد خليل زهدي قاصد  253 

$100 أسعد زهدي خليل قاصد  254 
$50 قاصد أسعد زهدي قاصد  255 
$25 كريم أسعد زهدي قاصد  256 

$100 أنور حباس جودة حباس 257 
$50 مرفت أنور حباس جودة حباس 258 
$25 حباس أنور حباس جودة حباس 259 
$25 مالك أنور حباس جودة حباس 260 
$25 عدلة أنور حباس جودة حباس 261 
$25 سناء أنور حباس جودة حباس 262 

$100 بسام عطا حماد 263 
$50 فيصل بسام عطا حماد 264 
$50 شريف بسام عطا حماد 265 
$50 حماد بسام عطا حماد 266 
$25 بسام حماد بسام حماد 267 
$25 شريف حماد بسام حماد 268

$100 رائد جودة نجم الدين 269
$50 عدنان رائد جودة نجم الدين 270
$50 ياسين رائد جودة نجم الدين 271

$100 شريف فوزي شريف علي 272
$25 محمد شريف حسن علي 273
$25 فوزي شريف حسن علي 274
$25 هند شريف حسن علي 275
$25 هنادي شريف حسن علي 276
$25 ياسمين شريف حسن علي 277
$25 زينة شريف حسن علي 278
$25 نورة شريف حسن علي 279

$100 عبدالجواد كمال جمال الدين 280
$100 شروق عبدالجواد جمال الدين 281
$100 مهدي عبدالجواد جمال الدين 282
$100 كمال عبدالجواد جمال الدين 283
$100 إيهاب عبدالجواد جمال الدين 284
$50 أميرة عبدالجواد جمال الدين 285
$50 كريمة عبدالجواد جمال الدين 286

$100 عبد اللطيف كمال جمال الدين 287
$100 295 نجاح كمال جمال الدين
$100 عبدالعزيز نزيه سعدالدين 296
$100 نائل نزيه سعدالدين 297
$100 محمود هشام قويدر "أبو هشام" 298
$50 نورس محمود هشام قويدر 299

$100 هشام محمود قويدر 300
$100 مروان محمود قويدر 301
$50 معتز مروان محمود قويدر 302
$50 محمود مروان محمود قويدر 303
$50 نازك مروان محمود قويدر 304

$100 مصطفى محمود قويدر 305
$100 علي محمود قويدر 306
$50 محمود علي قويدر 307
$50 مالك علي قويدر 308
$50 انتصار علي قويدر 309

$100 عبدهللا قويدر"أبو مازن" 310
$100 مازن عبدهللا قويدر 311
$100 علي عبدهللا قويدر 312
$100 محي الدين عبدهللا قويدر 313
$100 حازم عبدهللا قويدر 314
$100 مسعد الشيخ مصطفى 315
$100 عامر رفقي جمال الدين 316
$25 صهيب عامر رفقي جمال الدين 317
$25 أيه عامر رفقي جمال الدين 318
$25 رؤى عامر رفقي جمال الدين 319
$25 يحيى عامر رفقي جمال الدين 320

$100 عديلة سعدالدين 321
$100 علي نايف حسين ذبالن  322 
$100 ناصر نايف حسين ذبالن  323 
$100 طلب جبريل فنون 324 
$50 جبريل طلب جبريل فنون 325 
$50 زياد طلب جبريل فنون 326 
$50 طارق طلب جبريل فنون 327 
$50 عماد طلب جبريل فنون 328 
$50 طلعت طلب جبريل فنون 329 
$50 فواز طلب جبريل فنون 330 
$50 محمد طلب جبريل فنون *331 
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$100 ناصر حسين صقر 1 
$50 فايزة ناصر حسين صقر 2 
$50 حسين ناصر حسين صقر 3 
$50 آدم ناصر حسين صقر 4 

$100 ناصر محمد حسن مقبل 5 
$25 محمد ناصر محمد مقبل 6 
$25 دين ناصر محمد مقبل 7 
$25 اسراء ناصر محمد مقبل 8 
$25 اسماء ناصر محمد مقبل 9 
$25 أدم ناصر محمد مقبل 10 

$100 حسن حسان مقبل 11 
$50 جواد حسن حسان مقبل 12 
$50 أسعد حسن حسان مقبل 13 

$100 محمود محمد حسن مقبل 14 
$100 محمد محمود محمد مقبل 15 
$100 الحاج العبد ابراهيم  الزابط 16 
$100 الدكتور وليد العبد ابراهيم الزابط 17 
$50 عبد وليد العبد الزابط 18 
$25 زياد وليد العبد الزابط 19 

$100 جمال العبد ابراهيم الزابط 20 
$50 عبد جمال العبد الزابط 21 
$25 احمد جمال العبد الزابط 22 
$25 يوسف جمال العبد الزابط 23 

$100 اياد العبد ابراهيم الزابط 24 
$50 محمد اياد ابراهيم الزابط 25 

$100 كمال العبد ابراهيم الزابط 26 
$50 ابراهيم كمال العبد الزابط 27 
$50 علي كمال العبد الزابط 28 
$25 محمد كمال العبد الزابط 29 
$25 أدم كمال العبد الزابط 30 

$100 اياد حسين الزابط 31 
$50 حسين اياد حسين الزابط 32 
$50 محمد اياد حسين الزابط 33 
$25 عمر اياد حسين الزابط 34 
$50 الحاجة أم أكرم 35 

$100 أكرم ربحي ابراهيم الزابط 36 
$25 ربحي أكرم ابراهيم الزابط 37 
$25 أشرف أكرم ابراهيم الزابط 38 
$25 محمد أكرم ابراهيم الزابط 39 
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$100 محمد ربحي ابراهيم الزابط 40 
$25 فارس محمد ابراهيم الزابط 41 
$25 مصطفى محمد ابراهيم الزابط 42 
$25 يوسف محمد ابراهيم الزابط 43 
$25 أيمن محمد ابراهيم الزابط 44 

$100 ياسر ربحي ابراهيم الزابط 45 
$25 محمد ياسر ابراهيم الزابط 46 
$25 ياسين ياسرابراهيم الزابط 47 
$25 موسى ياسرابراهيم الزابط 48 

$100 الحاج عطا ابراهيم الزابط 49 
$100 وائل عطا ابراهيم الزابط 50 
$25 عطا وائل ابراهيم الزابط 51 
$25 محمد وائل ابراهيم الزابط 52 

$100 يوسف عطا ابراهيم الزابط 53 
$25 علي يوسف عطا الزابط 54 
$25 حمزة يوسف عطا الزابط 55 

$100 رياض عطا ابراهيم الزابط 56 
$25 بالل رياض ابراهيم الزابط 57 
$25 محمد رياض ابراهيم الزابط 58 

$100 عمر عطا ابراهيم الزابط 59 
$25 ابراهيم عمر ابراهيم الزابط 60 
$25 محمد عمر ابراهيم الزابط 61 

$100 فضل ابراهيم العبد الزابط 62 
$100 عبد حافظ الحشاش 63 
$50 نفيقة عبد حافظ الحشاش 64 
$50 راني عبد حافظ الحشاش 65 
$50 رجاء عبد حافظ الحشاش 66 
$50 وفاء عبد حافظ الحشاش 67 

$100 حافظ عبد حافظ الحشاش 68 
$100 سيف الدين محمود علي 69 
$100 بشار سيف الدين محمود علي 70 
عبدالماجد محمود علي $100 71 
الدكتور طارق عبدالماجد علي $100 72 
عبدالماجد طارق عبدالماجد علي $100 73 
محمد طارق عبدالماجدعلي $100 74 
$100 جمال جميل زيادة 75 
$100 جميل جمال جميل زيادة 76 
$100 عالء جمال جميل زيادة 77 
$50 عامر جمال جميل زيادة 78 
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$25 جمال جميل جمال زيادة 79 
$25 محمد جمال جميل زيادة 80 
$25 جواد عالء جمال زيادة 81 

$100 عبدالحميد جميل زيادة 82 
$100 جميل عبدالحميد جميل زيادة 83 
$100 أشرف عبدالحميد جميل زيادة 84 
$100 داوود عبدالحميد جميل زيادة 85 
$25 اسراء جميل عبدالحميد زيادة 86 
$50 عبدالحميد جميل عبدالحميد زيادة 87 
$25 شروق جميل عبدالحميد زيادة 88 
$25 عبدالحميد أشرف عبدالحميد زيادة 89 
$25 أدم أشرف عبدالحميد زيادة 90 
$25 حذيفة داوود عبدالحميد زيادة 91 

$100 عدلي جميل زيادة 92 
$50 جميل عدلي جميل زيادة 93 
$50 داوود عدلي جميل زيادة 94 
$50 معاذ عدلي جميل زيادة 95 
$50 أمل عدلي جميل زيادة 96 

$100 جميل عدنان زيادة 97 
$50 عدنان جميل عدنان زيادة 98 
$50 يوسف جميل عدنان زيادة 99 
$50 زايد جميل عدنان زيادة 100 
$50 محمد جميل عدنان زيادة 101 

$100 حمزة عدنان زيادة 102 
$100 نبيل عدنان زيادة 103 
$50 أمير نبيل عدنان زيادة 104 
$50 عدنان نبيل عدنان زيادة 105 

$100 محمد خليل حسين صالح 106 
$100 سعيد محمد خليل حسين صالح 107 
$100 وحيد محمد خليل حسين صالح 108 
$50 عمر سعيد محمد صالح 109 
$50 زين سعيد محمد صالح 110 
$50 حمزة سعيد محمد صالح 111 
$50 حكيم وحيد محمد صالح 112 
$50 مالك وحيد محمد صالح 113 
$50 سعيد وحيد محمد صالح 114 
$50 حال وحيد محمد صالح 115 

$100 سعود عالء الدين سعد الدين 116 

$100 جمال جميل أبو زيادة 117 
$100 جميل جمال جميل أبو زيادة 118 
$25 جمال جميل جمال أبو زيادة 119 
$25 محمد جميل جمال أبو زيادة 120 

$100 عالء جمال أبو زيادة 121 
$25 جواد عالء جمال أبو زيادة 122 
$25 نجيبة عالء جمال أبو زيادة 123 
$25 غزل عالء جمال أبو زيادة 124 
$50 عامر جمال أبو زيادة 125 

$100 أحمد قريع 126 
$100 محمد أحمد قريع 127 
$100 مراد موسى حسين 128 
$50 موسى مراد موسى حسين 129 
$50 سعدية مراد موسى حسين 130 
$50 رحاب مراد موسى حسين 131 
$50 يارا مراد موسى حسين 132 

$100 ناصر اسماعيل محمد اسماعيل 133 
$50 اسماعيل ناصر اسماعيل 134 
$25 محمد ناصر اسماعيل 135 
$25 ابراهيم ناصر اسماعيل 136 

$100 سعود األدهم 137 
$100 انعام سعود األدهم 138 
$50 أدهم سعود األدهم 139 
$50 ريم سعود األدهم 140 

$100 محمد حافظ الحشاش 141 
$50 سامية محمد حافظ الحشاش 142 
$50 سهيلة محمد حافظ الحشاش 143

$100 عبدالهادي جبريل السافح 144
$100 فواز أحمد األسمر 145
$100 محمد أبختان وراد 146
$100 عاطف محمد مقبل 147
$25 حسن عاطف مقبل 148
$25 محمد عاطف مقبل 149
$25 ياسر عاطف مقبل 150
$25 أ نسن عاطف مقبل 151
$25 مالك عاطف مقبل 152
$25 محفوظة عاطف مقبل 153

$100 محفوظ حافظ الحشاش 154

calIFornIa -  lodI  & Modesto & chIco
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم



29

$100 كامل هشام كامل محي الدين 1 
$25 هشام كامل هشام محي الدين 2 

$100 مجدي كامل محي الدين 3 
$50 أسماء كامل محي الدين 4 
$50 مريم كامل محي الدين 5 

$100 حسين كامل محي الدين 6 
$100 عامر حسين كامل محي الدين 7 
$50 كامل حسين كامل محي الدين 8 

$100 كامل مجدي كامل محي الدين 9 
$100 محمد مجدي كامل محي الدين 10 
$100 محي الدين كامل محي الدين 11 
$50 كامل محي الدين كامل محي الدين 12 
$50 خالد محي الدين كامل محي الدين 13 
$50 فاطمة محي الدين كامل محي الدين 14 

$100  15 هاني ربحي زايد
$50 زايد هاني زايد 16 
$50 ربحي هاني زايد 17 

$100 وفقي ربحي زايد 18 
$50 ازدهار وفقي ربحي زايد 19 

$100 ربحي وفقي زايد 20 
$50 محمد وفقي زايد 21 
$50 زايد وفقي زايد 22 

$100 رياض ربحي زايد 23 
$50 محمد رياض زايد 24 
$50 ربحي رياض زايد  25 

$100 طارق عبدالهادي زايد 26 
$50 عبدالهادي طارق زايد 27 
$50 محمد طارق زايد 28 

$100 محمد عبدالهادي زايد 29 
$50 جهاد محمد عبدالهادي زايد 30 
$50 عبدالهادي محمد زايد 31 
$50 ناجح عبدالهادي زايد  32 
$50 زايد عبدالهادي زايد  33 

$100 عيد عبدالهادي زايد  34 
$25 زايد عيد عبدالهادي زايد 35 
$25 محمد عيدعبدالهادي زايد  36 

$100 شهيم عبدالهادي زايد 37 
$25 عبدالهادي شهيم عبدالهادي زايد 38 

$100 الحاج زياد يوسف زايد 39 
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$100 يوسف زياد زايد 40 
$50 زايد يوسف زايد 41 
$50 زياد يوسف زايد 42 

$100 كمال زياد يوسف زايد 43 
$50 زياد كمال زياد زايد 44 
$50 محمد كمال زياد زايد 45 
$50 يوسف كمال زياد زايد 46 

$100 بسام زياد زايد 47 
$50 يوسف بسام زايد 48 
$50 زياد بسام زايد 49 

$100 محمد زياد زايد 50 
$100 توفيق يوسف زايد عيد 51 
$50 يوسف توفيق يوسف زايد عيد 52 
$50 محمد توفيق يوسف زايد عيد 53 
$50 ناصر توفيق يوسف زايد عيد 54 

$200 حسن  ذياب 55 
$100 اكرم حسن  ذياب 56 
$100 حسن اكرم حسن ذياب 57 
$100 محمد اكرم حسن ذياب 58 
$100 سمير حسن ذياب 59 
$100 بدر ذياب 60 
$100 خالد بدر ذياب 61 
$100 يوسف بدر ذياب 62 
$100 ابراهيم بدر ذياب 63 
$100 محمد بدر ذياب 64 
$100 شريف بدر ذياب 65 
$50 علي شريف بدر ذياب 66 
$50 نورا شريف بدر ذياب 67 

$100 خالد حسن شريف 68 
$100 حسن خالد حسن شريف 69 
$100 اسامة حسن شريف  70 
$100 حسن اسامة حسن شريف  71 
$100 شريف حسن شريف 72 
$100 حسن شريف حسن 73 
$100 محمد حسن شريف حسن 74 
$100 غاندي جودة حباس 75 
$50 منتهى غاندي جودة حباس 76 

$100 حمدي غاندي جودة حباس 77 
دالل حمدي جودة حباس $50 78 
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$25 غاندي حمدي جودة حباس 79 
$25 سرين 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 
$50 لؤي غاندي جودة حباس 85 

$100 عيد محمد الور 86 
$50 محمد عيد الور 87 

$100 لطفي حسن عيد الور  88 
$100 الور حسن عيد الور 89 
$100 محمد حسن عيد الور 90 
$100 محمد نعمان  دحدول 91 
$50 رياض محمد نعمان دحدول 92 

$100 جمال محمد نعمان دحدول 93 
$100 وليد عمرنعمان دحدول 94 
$50  95 نعمان عمرنعمان دحدول
$50 عمر وليد دحدول 96 

$100 ابراهيم نعمان  دحدول 97 
$50 نعمان ابراهيم نعمان دحدول 98 

$100 خالد نعمان  دحدول 99 
$100 جوردن خالد نعمان دحدول 100 
$50 دين خالد نعمان دحدول 101 

$100 عادل عبدالرازق  دحدول 102 
$100 الدكتور زياد عادل دحدول 103 
$50 لورين زياد عبدالرازق دحدول 104 
$50 نهلة عادل عبدالرازق دحدول 105 
$50 نور عادل عبدالرازق دحدول 106 

$100 علي محمود دحدول 107 
$50 فلسطين علي محمود دحدول 108 
$25 أمير علي محمود دحدول 109 
$25 عزيزة علي محمود دحدول 110 
$25 أمينة علي محمود دحدول 111 

$100 تيسير دحدول محمد دحدول 112 
$100 عصام تيسير دحدول 113 
$100 محمد تيسير دحدول 114 
$100 محمود علي دحدول  115 
$50 عزيزه محمود دحدول )ام عماد( 116 
$50 ياسمين محمود دحدول 117 

calIFornIa -  los anGeles
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 عماد محمود دحدول 118 
$50 كارينا عماد محمود دحدول 119 
$25 محمود عماد محمود دحدول 120 
$25 نايا عماد محمود دحدول 121 
$25 حوة عماد محمود دحدول 122 
$25 ايما عماد محمود دحدول 123 

$100 أحمد محمود دحدول 124 
$50 ثبات أحمد محمود دحدول 125 
$25 يافا أحمد محمود دحدول 126 

$100 محمد حسين هيجر 127 
$50 رمزي محمد حسين هيجر 128 
$25 جاد محمد حسين هيجر 129 
$25 يامن محمد حسين هيجر 130 

$100 نجم الدين عز الدين 131 
$100 أيمن نجم الدين عز الدين 132 
$50 مأمون نجم الدين عز الدين 133 

نبيل نافذ جبران الور $100 134 
نجمة نبيل نافذ الور $50 135 
نافذ نبيل نافذ الور $25 136 
أدم نبيل نافذ الور $25 137 

$100 عبدالكريم كمال جمال الدين 138 
$100 كمال عبدالكريم كمال جمال الدين 139 
$100 نصري عبدالكريم كمال جمال الدين 140 
$100 رامي عبدالكريم كمال جمال الدين 141 
$100 يوسف محمد عبدالسالم 142 
$50 دينا يوسف محمد عبدالسالم 143 

$100 أحمد يوسف محمد عبدالسالم 144 
$25 سميرة أحمد يوسف عبدالسالم 145 
$25 يوسف أحمد يوسف عبدالسالم 146 

محمد عبدالقادر مناصرة $100 147 
أحمد عبدالقادر مناصرة $50 148 
علي عبدالقادر مناصرة $50 149 

$100 محمد عبدالسالم محمد عبدالحليم 150 
$50 عائشة محمد عبدالحليم 151 
$50 عبدالحليم محمد عبدالحليم 152 
$50 عبدالسالم محمد عبدالحليم 153 
$50 حلمي محمد عبدالحليم 154 

$100 عبدالرحمن عبدالسالم محمد عبدالحليم 155 
$50 عبدالسالم عبدالرحمن عبدالحليم 156 
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$50 محمد عبدالرحمن عبدالحليم 157 
$50 مراد عبدالرحمن عبدالحليم 158 
$50 حنان عبدالرحمن عبدالحليم 159 

$100 الدكتور اياد ابوالسعود  160 
$50 ريم اياد ابوالسعود 161 
$50 خليل اياد ابوالسعود 162 
$50 اسيل اياد ابوالسعود  163 
$50 ياسمين اياد ابوالسعود  164 

$100 بسام محمود سالمه 165 
$100 محمود بسام سالمه 166 
$100 أسامة بسام سالمه 167 
$100 محمد بسام سالمه 168 
$100 فراس بسام سالمه 169 
بسام محمود بسام سالمه $50 170 

$100 شريف نواف مناصرة 171 
$50 محمد شريف نواف مناصرة 172 
$50 ريم محمد شريف مناصرة 173 
$50 يسرى محمد عبدالسالم مناصرة 174 
$50 عبدالرحمن شريف نواف مناصرة 175 
$50 لوجين شريف محمد مناصرة 176 

الحاج لطفي حسين عبدالفتاح $100 177 
الحاج فوزي حسين عبدالفتاح $100 178 
جمال أحمد عبدالمعطي $100 179 
هشام سالم عبدالمعطي $100 180 

calIFornIa -  los anGeles
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

الحاج محمود عبدالمعطي $100 181 
ربحي محمد عبدالمعطي $100 182 
راتب سعيد خليل $100 183 
جميل ابراهيم خليل $100 184 
هاني عبدالرازق طه $100 185 
نوبيا هاني عبدالرازق طه $50 186 
يزن هاني عبدالرازق طه $50 187 
محمد هاني عبدالرازق طه $50 188 
جنان هاني عبدالرازق طه $50 189 

عبدالرازق دين طه $100 190 
منال عبدالرازق دين طه $50 191 
أمجد عبدالرازق دين طه $25 192 
دين عبدالرازق دين طه $25 193 
سرين عبدالرازق دين طه $25 194 
عليين عبدالرازق دين طه $25 195 

محمود حباس $100 196 
جلوريا محمود حباس $50 197 

عمر محمود حباس $100 198 
محمود عمر محمود حباس $50 199 
فلسطين عمر محمود حباس $50 200 

عبد أحمد سرية $100 201 
أحمد عبد أحمد سرية $50 202 
لؤي عبد أحمد سرية $50 203 

$100 عبدالفتاح حسن عياد  1 
$50 جهان عبدالفتاح حسن عياد  2 

$100 حسن عبدالفتاح عياد 3 
$50 حنان حسن عبدالفتاح عياد 4 
$25 عبدالفتاح حسن عبدالفتاح عياد 5 
$25 عدنان حسن عبدالفتاح عياد 6 
$25  7 جهان حسن عبدالفتاح عياد
$25  8 مجدولين حسن عبدالفتاح عياد
$25 أمير حسن عبدالفتاح عياد  9 

$100 عماد عبدالفتاح عياد 10 

calIFornIa -  salInas-WatsonVIlle
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$50 رتيبة عماد عبدالفتاح عياد 11 
$25 عبدالفتاح عماد حسن عياد 12 
$25 أنور عماد حسن عياد 13 
$25 عالية عماد حسن عياد 14 
$25 شيراز عماد حسن عياد 15 

$100 زياد عبدالفتاح عياد 16 
$50 ماجدة زياد عبدالفتاح عياد 17 
$25 ابراهيم زياد حسن عياد 18 
$25 فارس زياد حسن عياد 19 
$25 بهية زياد حسن عياد 20 
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$25 شهرزاد زياد حسن عياد 21 
$100 حسونة عبدالفتاح حسن عياد 22 
$50 ساندي حسونة عبدالفتاح عياد 23 
$25 محمد حسونة عبدالفتاح عياد 24 
$25 حسن حسونة عبدالفتاح عياد 25 
$25 جهان حسونة عبدالفتاح عياد 26 
$25 جنان حسونة عبدالفتاح عياد 27 

$100 حسن سعيد عياد 28 
$50 سعيد حسن عياد 29 

$100 مراد سعيد حسن عياد 30 
$50 رامي مراد سعيد عياد 31 
$50 رمزي مراد سعيد عياد 32 
$50 أحمد مراد سعيد عياد 33 

$100 خضر محمد سمحة 34 
$100 عبد خضر محمد سمحة 35 
$100 خضر عبد خضر سمحة 36 
$100 محمد خضر محمد سمحة 37 
رشيد ياسر صقر $100 38 
جاكي رشيد ياسر صقر $50 39 
ياسر رشيد ياسر صقر $50 40 
جمال رشيد ياسر صقر $50 41 
محمد رشيد ياسر صقر $50 42 

$100 مجدي ياسر صقر 43
$50 رشيد مجدي ياسر صقر 44

$100 ابراهيم جودة نجم الدين 45
$100 جودة ابراهيم جودة نجم الدين 46
$100 جهاد ابراهيم جودة نجم الدين 47
$100 الحاج شوكت مصطفى مصيطف 48
زهية شوكت مصيطف $50 49

$100 مراد شوكت مصيطف 50
سامية مراد شوكت مصيطف $50 51
مريم مراد شوكت مصيطف $50 52

calIFornIa -  salInas-WatsonVIlle
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

محمد شوكت مصيطف $100 53
$50 هديل محمد شوكت مصيطف 54
شوكت محمد شوكت مصيطف $50 55

$100 أنس شوكت مصيطف 56
هبة أنس شوكت مصيطف $50 57
$50 زين أنس شوكت مصيطف 58
$50 زهية أنس شوكت مصيطف 59

$100 مصطفى شوقي مصيطف 60
سعدية شوقي مصيطف $50 61
دوالي مصطفى شوقي مصيطف $50 62
شوقي مصطفى شوقي مصيطف $50 63
سعدية مصطفى شوقي مصيطف $50 64
أحالم مصطفى شوقي مصيطف $50 65

سعدي شوقي مصيطف $100 66
ليسا سعدي شوقي مصيطف $50 67
جنة سعدي شوقي مصيطف $50 68
هيزي سعدي شوقي مصيطف $50 69
رائد شوقي مصيطف $50 70
عايدة رائد شوقي مصيطف $50 71
دين رائد شوقي مصيطف $50 72
كميليا رائد شوقي مصيطف $50 73
زيارة رائد شوقي مصيطف $50 74

محمود حامد $100 75
مهند محمود حامد $100 76
نهيد محمود حامد $100 77
انعام حامد $50 78
جوليا حامد  $50 79
امير مهند حامد $25 80
نادية مهند حامد  $25 81

ابراهيم وفقي حسين $100 82
عبدو علي مناصره $100 83
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$100 منير أحمد الحشاش 1 
$100 كمال أحمد الحشاش 2 
$100 عدنان خالد الحشاش  3 
$100 عدلي خالد أحمد الحشاش 4 
$50 فاطمة عدلي أحمد الحشاش 5 
$50 كريم عدلي أحمد الحشاش 6 
$50 أدم عدلي خالد الحشاش 7 
$50 خالد عدلي خالد الحشاش 8 

$100 عوني خالد أحمد الحشاش 9 
$50  10 سميرة عوني خالد الحشاش

$100 الدكتور خالد عوني الحشاش 11 
$50 را نيا خالد عوني الحشاش 12 
$25 تاال خالد عوني الحشاش 13 

$100 الدكتور محمد عوني  الحشاش 14 
$50 توجان محمد عوني  الحشاش 15 

$100 عادل خالد أحمد الحشاش 16 
$50 ميسون عادل خالد أحمد الحشاش 17 
$50 أكرم عادل خالد أحمد الحشاش 18 
$50 خالد عادل خالد أحمد الحشاش 19 
$50 أمير عادل خالد أحمد الحشاش 20 
$50 ميرا عادل خالد أحمد الحشاش 21 
$50 أماني عادل خالد أحمد الحشاش 22 
$50 هال عادل خالد أحمد الحشاش 23 

$100 مجدي خالد رشيد 24 
$50 عمر مجدي خالد رشيد 25 
$50 ياسمين مجدي خالد رشيد 26 

$100 فواز عبدالحميد الحشاش 27 
$50 عايدة فواز عبدالحميد الحشاش 28 
$25 عالء فواز الحشاش 29 
$25 مبين فواز الحشاش 30 
$25 هديل فواز الحشاش 31 
$25 رزان فواز الحشاش 32 

$100 طلعت عبدالحميد الحشاش 33 
$50 باسمة طلعت عبدالحميد الحشاش 34 

$100 محمد حلمي عبدالحليم الحشاش 35 
$100 جمال حلمي عبدالحليم الحشاش 36 
$100 عبدالحليم حلمي عبدالحليم الحشاش 37 
$100 مراد حلمي عبدالحليم الحشاش 38 
$100 ياسر حافظ الحشاش 39 

calIFornIa -  san FransIsco
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$50 عائشة ياسر حافظ الحشاش 40 
$50 عبدالمجيد ياسر حافظ  الحشاش 41 
$50 بالل ياسر حافظ الحشاش 42 

$100 حلمي عبدالحليم الحشاش 43 
$100 رياض رشدي كايد 44 
$100 رشاد رياض كايد  45 
$100 رشدي رياض كايد 46 
$50 رائد رياض كايد 47 

$100 أسعد محمد كايد 48 
$100 منى كايد 49 
$100 طارق أسعد كايد 50 
$100 سري أسعد كايد 51 
$100 محمد اسماعيل محمد اسماعيل 52 
$50 عبدهللا محمد اسماعيل اسماعيل 53 
$50 ناصر محمد اسماعيل اسماعيل 54 

$100 نائل اسماعيل محمد اسماعيل 55 
$25 محمد نائل اسماعيل اسماعيل 56 

$100 سامر اسماعيل محمد اسماعيل 57 
$25 ناصر سامر اسماعيل اسماعيل 58 
$25 نوح سامر اسماعيل اسماعيل 59 

$100 جالل سعدون 60 
$100 جمال سلطان 61 
$100 عزيز جمال سلطان 62 
$100 ناصر جمال سلطان 63 
$25 جمال عزيز جمال سلطان 64 
$25 أحمد عزيز جمال سلطان 65 
$25 محمد عزيز جمال سلطان 66 

$100 محمد خروفة 67 
$100 هاني محمد خروفة 68 
$100 الدكتور فائق عويس 69 
$100 اياد ربحي عويس 70 
$50 ربحي اياد ربحي عويس 71 
$50 محمد اياد ربحي عويس 72 

$100 عماد خالد عواد 73 
$100 رائد حسين الزابط 74 
$50 مالك رائد حسين الزابط 75 
$50 محمد رائد حسين الزابط 76 

$100  77 ابوالسعود خليل ابو السعود
$50 عالء ابوالسعود 78 
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$50 اشرف  ابوالسعود 79 
$100 بديع دالية 80 
$100 عدوان محمد مفلح 81 
$50 افتخار عدوان محمد مفلح 82 
$25 محمد عدوان محمد مفلح 83 
$25 علي عدوان محمد مفلح 84 

$100 عبدالفتاح عايد عواد 85 
$100 عايد عبدالفتاح عايد عواد 86 
$25 عبدالفتاح عايد عواد 87 
$25 يزيد عايد عواد 88 
$25  89 صهيب عايد عواد

calIFornIa -  san FrancIsco
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 اياد عايد عواد 90 
$50 اخالص اياد عواد 91 
$25 ضياء الدين اياد عايد عواد 92 
$25 ايمان اياد عواد 93 

$100 باسم المشني 94 
$50 سامر المشني 95 
$50 ليلى المشني 96 
$25 لورين المشني 97 

$100 خليل صالح حمودة 98 
$100 أسامة لحميدي فنون 99 
$100 طارق لحميدي فنون *100 

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

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

$100 محمد احمد محمد علي 10 
$25 أحمد محمد احمد علي 11 
$25 ناصر محمد احمد علي 12 
$25 دالل محمد احمد علي 13 
$25 اية محمد احمد علي 14 
$25 ديانه محمد احمد علي 15 

$100 علي احمد محمد علي 16 
$50 خديجة علي أحمد علي 17 
$50 أحمد علي احمد علي 18 
$25 دنيا علي احمد علي 19 
$25 فاطمة علي احمد علي 20 
$25 لينا علي احمد علي 21 
$25 ليانا علي احمد علي 22 

$100 سامي احمد محمد علي 23 

FlorIda
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$50 أمل سامي أحمد علي 24 
$25 معتز سامي احمد علي 25 
$25 احمد سامي احمد علي 26 
$25 اسيل سامي احمد علي 27 
$25 فاطمة سامي احمد علي 28 
$25 مالك سامي احمد علي 29 
$25 يوسف سامي احمد علي 30 
$25 زينة سامي احمد علي 31 

$100 عبدالكريم احمد محمد علي 32 
$50 نعمة عبدالكريم أحمد علي 33 
$25 فاطمة عبدالكريم احمد علي 34 
$25 جنات عبدالكريم احمد علي 35 
$25 إيمان عبدالكريم احمد علي 36 
$25 فلسطين عبدالكريم احمد علي 37 
$25 أميرة عبدالكريم احمد علي 38 
$25 جنة عبدالكريم احمد علي 39 

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

$100 عبدالعزيز منير عويس 44 
$25 منير عبدالعزيز عويس 45 
$25 أسيل عبدالعزيز عويس 46 

*Continued on page 67
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$100 مراد عالن عفانة 47 
$100 مهند عالن عفانة 48 
$100 مؤيد عالن عفانة 49 
$100 عدنان علي سبلة 50 
$50 جهاد عدنان علي سبلة 51 
$50 فادي عدنان علي سبلة 52 
$50 يزن عدنان علي سبلة 53 
$50 سيف الدين عدنان علي سبلة 54 

$100 عزام سبلة 55 
$100 علي عزام سبلة 56 
$50 فاطمة علي سبلة 57 
$50 محمد عزام سبلة 58 
$50 عبلة علي سبلة 59 

$100 أيمن عبدالرحيم عياد 60 
$100 وليد أيمن عبدالرحيم عياد 61 
$100 طارق شاهر كايد 62 
$50 ليث طارق شاهر كايد 63 
$50 منال طارق شاهر كايد 64 
$25 هديل طارق شاهر كايد 65 
$25 ديما طارق شاهر كايد 66 

$100 محمد شاهر  كايد 67 
$100 غانم شاهر  كايد 68 
$100 سعيد شاهر  كايد 69 
$100 محمود سعيد شاهر كايد 70 
$100 مراد سعيد شاهر كايد 71 
$100 محمد سعيد شاهر كايد 72 
$25 سعيد محمود سعيد كايد 73 
$25 أمير محمود سعيد كايد 74 

$100 الحاجة سهام منصور )أم منصور( 75 
$100  76 منصور عبدهللا منصور
$50 محاسن منصور عبدهللا منصور 77 
$50 عبدهللا منصور عبدهللا منصور 78 
$25 خلف منصور عبدهللا منصور 79 
$25 محمد منصور عبدهللا منصور 80 
$25 علي منصور عبدهللا منصور 81 
$25 سهام منصورعبدهللا منصور 82 
$25 دانيا منصورعبدهللا منصور 83 

$100 خلف عبدهللا منصور 84 
$50 مي خلف عبدهللا منصور 85 
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$25 منصور خلف عبدهللا منصور 86 
$25 فاطمة خلف عبدهللا منصور 87 
$25 وصال خلف عبدهللا منصور 88 
$25 أميرة خلف عبدهللا منصور 89 
$25 ليلى خلف عبدهللا منصور 90 

$100 علي عبدهللا منصور 91 
$50 أميليا علي عبدهللا منصور 92 
$25 عبدهللا علي عبدهللا منصور 93 
$25 سهام علي عبدهللا منصور 94 
$25 عالية علي عبدهللا منصور 95 
$25 زينة علي عبدهللا منصور 96 
$50 وصال عبدهللا منصور  97 

$100 الحاج نظام حمدهللا منصور 98 
$50 الحاجة إنعام نظام منصور 99 

$100 حمدي نظام حمدهللا منصور 100 
$50 ميسون حمدي نظام منصور 101 
$50 نظام حمدي نظام  منصور 102 
$50 إنعام حمدي نظام منصور 103 
$50 مجدلين حمدي نظام منصور 104 

$100 اسعد نظام حمدهللا منصور 105 
$50 ضياء اسعد نظام  منصور 106 
$50 يوسف اسعد نظام  منصور 107 
$50 قصي اسعد نظام  منصور 108 
$50 محمد اسعد نظام  منصور 109 
$50 نظام اسعد نظام  منصور 110 
$50 ذهبية حلمي حمدهللا  منصور 111 

$100 محمود حلمي حمدهللا منصور 112 
$50 حسيبة محمود حلمي منصور 113 
$25 بشارمحمود حلمي منصور 114 
$25 رامي محمود حلمي منصور 115 
$25 تولين محمود حلمي منصور 116 

$100 محمد حلمي حمدهللا منصور 117 
$50 ماجدة محمد حلمي منصور 118 
$25 امير محمد حلمي منصور 119 

$100 ساكب ربحي علي الحشاش 120 
$50 منتهى ساكب ربحي الحشاش 121 

$100 مهنى  ساكب ربحي الحشاش 122 
$100 مهند مهنى ساكب الحشاش 123 
$100 مهدي مهنى ساكب الحشاش 124 
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$50 محمد  ساكب ربحي الحشاش 125 
$100 سلمان علي شعالن 126 
$50 فايزة سلمان علي شعالن 127 

$100 علي سلمان علي شعالن 128 
$50 جميلة علي سلمان شعالن 129 
$25 شعالن علي شعالن 130 
$25 اصالة علي شعالن 131 

$100 محمد علي  شعالن 132 
$50 فوزية محمد علي شعالن 133 
$50 سلمان محمد علي شعالن 134 
$50 آمنة محمد علي شعالن 135 
$50 زينب محمد علي شعالن 136 

$100 اشرف سلمان علي شعالن 137 
$50 شكرية أشرف شعالن 138 
$25 جنة أشرف شعالن 139 

$100 عثمان العبد عثمان 140 
$25 العبد عثمان العبد عثمان 141 

$100 ربحي نايف منور 142 
$50 فاطمة ربحي نايف منور 143 
$25 نوال ربحي نايف منور 144 

$100 ميسون ابراهيم فرحات 145 
$25 ماهر غالب رشيد 146 
$25 معاذ غالب رشيد 147 
$25 سئاد غالب رشيد 148 

$100 جابر محمد احمد جالكة 149 
$50 إم ناصر 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 اشرف جابر محمد جالكة 155 
$50 إم محمد أشرف جالكة 156 
$50 ناصر جابر محمد جالكة 157 
$50 انس جابر محمد جالكة 158 
$50 عصام محمد جابر جالكة 159 
$25 علي محمد جابر جالكة 160 
$25 عمار محمد جابر جالكة 161 
$25 ليانة محمد جابر جالكة 162 
$50 جابر عصام جابر جالكة 163 
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$25 سوسن عصام جابر جالكة 164 
$25 سمر عصام جابر جالكة 165 
$50 سادين عصام جابر جالكة 166 
$25 محمد أشرف جابر جالكة 167 
$25 تالة اشرف جابر جالكة 168 

$100 عبدالمجيد عبدالوهاب  طه 169 
$25 عبدالوهاب عبدالمجيد عبدالوهاب طه 170 
$50 فاتن عبدالمجيد عبدالوهاب طه 171 
$25 حال عبدالمجيد عبدالوهاب طه 172 
$25 جليلة عبدالمجيد عبدالوهاب طه 173 
$25 حنين عبدالمجيد عبدالوهاب طه 174 

$100 حاتم عبدالوهاب طه 175 
$50 هيام حاتم عبدالوهاب طه 176 
$25 عبدالوهاب حاتم عبدالوهاب طه 177 
$25 أدم حاتم عبدالوهاب طه 178 

$100 محمد عبدالوهاب طه 179 
$50 صمود محمد عبدالوهاب طه 180 

$100 رفعت عبدالرؤوف فرحات 181 
$100 أسامة عبدالرؤوف فرحات 182 
$100 خضر عبدالرؤوف فرحات 183 
$100 عبدالرؤوف جميل فرحات 184 
$100 عبد جميل فرحات 185 
$100 عطا محمد عبدهللا طه 186 
$50 فاطمة عطا عبدهللا طه 187 

$100 محمد عطا عبدهللا طه 188 
$50 سناء محمد عبدهللا طه 189 
$25 شهاب محمد عبدهللا طه 190 
$25 شكرية محمد عبدهللا طه 191 

$100 عبدهللا عطا محمد طه 192 
$50 ريم عبدهللا عطا طه 193 
$25 ريان عبدهللا عطا طه 194 
$25 يزن عبدهللا عطا طه 195 

$100 بدر عطا محمد طه 196 
$100 طه عطا محمد طه 197 
$100 عبدهللا عبدالحليم طه 198 
$50 ميادة عبدهللا عبدالحليم طه 199 

$100 ناصر عبدهللا طه 200 
$25 أميرعبدهللا عبدالحليم طه 201 
$25 أيهم عبدهللا عبدالحليم طه 202 
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$25 مالك عبدهللا عبدالحليم طه 203 
$25 ألين عبدهللا عبدالحليم طه 204 
$25 يارا عبدهللا عبدالحليم طه 205 

$100  206 سعدهللا عبدالحليم طه
$50 ريحانة سعدهللا طه 207 

$100 أسعد سعدهللا طه 208 
$50 فداء أسعد سعدهللا طه 209 
$25 ريحانة أسعد سعدهللا طه 210 

$100 سيعو سعدهللا طه 211 
$50 رنا سعيد سعدهللا طه 212 
$50 يوسف سعدهللا طه 213 
$50 يزن سعدهللا طه 214 

$100  215 سعيد موسى  طه
$50 أسمى سعيد موسى  طه 216 
$50 موسى سعيد موسى طه 217 
$50 طه سعيد موسى طه 218 
$50 حمزة سعيد موسى طه 219 
$25 أالء سعيد موسى  طه 220 
$25 نواهر سعيد موسى  طه 221 
$25 سارة سعيد موسى  طه 222 

$100 نائل عثمان عبدالعزيز 223 
$50 عثمان نائل عثمان عبدالعزيز 224 
$50 ناجي نائل عثمان عبدالعزيز 225 
$50 عمر نائل عثمان عبدالعزيز 226 
$50 ريم نائل عثمان عبدالعزيز 227 

$100 حسن موسى خليل 228 
$100 موسى حسن موسى خليل 229 
$100 عاهد حسن موسى خليل 230 
$100 ايمن موسى خليل 231 
$50 صبحة ايمن موسى خليل 232 
$25 موسى ايمن موسى خليل 233 
$25 حمدي ايمن موسى خليل 234 
$25 أميرة ايمن موسى خليل 235 

$100 صدقي رفقي صدقي 236 
$100 أسعد رفقي صدقي 237 
$100 محمد رفقي صدقي 238 
$100 طارق رفقي صدقي 239 
$100 ناصر رفقي صدقي 240 
$25 حمزة طارق رفقي صدقي 241 
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$25 رفقي طارق رفقي صدقي 242 
$25 قصي طارق رفقي صدقي 243 
$25 رفقي ناصر رفقي صدقي 244 

$100 جاد هللا سعد 245 
$50 سكينة جاد هللا سعد 246 

$100 أيمن جاد هللا سعد 247 
$50 جاد هللا أيمن جاد هللا سعد 248 

$100 زياد رشيد محمد رشيد 249 
$100 محمد زياد رشيد 250 
$50 ليث زياد رشيد 251 
$50 أدم زياد رشيد 252 

$100 نزار عبدالقادر محمد دالية 253 
$50 حسيبة نزار عبدالقادر دالية 254 
$25 دالية نزار عبدالقادر دالية 255 
$25 ريان نزار عبدالقادر دالية 256 
$25 سماء نزار عبدالقادر دالية 257 
$25 أحمد نزار عبدالقادر دالية 258 

$100 عماد نبيل  زكريا 259 
$100 نبيل عماد نبيل زكريا 260 
$100 محمد عماد نبيل زكريا 261 
$100 مهدي عماد نبيل زكريا 262 
$50 ثمينة عماد نبيل زكريا 263 
$50 وزينة عماد نبيل  زكريا 264 

$100 عالية عماد نبيل  زكريا 265 
$100 عبدالمجيد زكريا 266 
$50 وليد عبدالمجيد  زكريا 267 
$50 محمد وليد عبدالمجيد  زكريا 268 
$50 عمر وليد عبدالمجيد  زكريا 269 

$100 رشيد محمد  صالحة 270 
$50 محمد رشيد محمد صالحة 271 
$50 مهند رشيد محمد صالحة 272 

$100 محمد جودة مصبح 273 
$100 جودة محمد جودة مصبح 274 
$50 نور محمد جودة مصبح 275 

$100 خالد عطوة مسلم حدابة 276 
$100 مسلم عطوة مسلم حدابة 277 
$50 وداد عطوة مسلم 278 

$100 ناصر عطوة مسلم 279 
$50 نانسي ناصر عطوة مسلم 280 
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$50 عالء ناصر عطوة مسلم 281 
$50 أحمد ناصر عطوة مسلم 282 
$25 وداد ناصر عطوة مسلم 283 
$25 ليلى ناصر عطوة مسلم 284 

$100 اسامة عطوة مسلم  285 
$50 ايمان اسامة عطوة مسلم 286 
$25 محمد اسامة عطوة مسلم  287 
$25 وداد اسامة عطوة مسلم 288 
$25 نور اسامة عطوة مسلم  289 

$100 زايد يوسف زايد عيد 290 
$100 منال زايد يوسف عيد 291 
$50 يوسف زايد يوسف عيد 292 
$50 شهيمة زايد يوسف عيد 293 
$50 فهمية زايد يوسف عيد 294 
$50 ندى زايد يوسف عيد 295 

$100 صبحي  يوسف زايد عيد 296 
$50 صبحي  يوسف زايد عيد 297 

$100 عماد يوسف زايد عيد 298 
$50 رجاء عماد يوسف زايد عيد 299 
$50 زايد عماد يوسف زايد عيد 300 
$50 هند عماد يوسف زايد عيد 301 
$50 هناء عماد يوسف زايد عيد 302 

$100 أمين يوسف زايد عيد 303 
$50 عبيدة أمين يوسف زايد عيد 304 
$50 يوسف أمين يوسف زايد عيد 305 
$50 محمد أمين يوسف زايد عيد 306 
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$50 محبوبة أمين يوسف زايد عيد 307 
$50 هند أمين يوسف زايد عيد 308 
$50 زينب أمين يوسف زايد عيد 309 
$50 أميرة أمين يوسف زايد عيد 310 
$50 هناء أمين يوسف زايد عيد 311 

$100 صبح عادل صبح 312 
$100 علي عادل صبح 313 
$100 أدهم سعدهللا االدهم  314 
$50 هسيل أدهم سعدهللا االدهم  315 
$25 سعدهللا أدهم سعدهللا االدهم  316 
$25 سامية أدهم سعدهللا االدهم  317 

$100 انعم سعدهللا االدهم  318 
$50 فاطمة أنعم سعدهللا االدهم  319 
$25 أدهم انعم سعدهللا االدهم 320 
$25 محمد انعم سعدهللا االدهم 321 
$25 يارا انعم سعدهللا االدهم 322 

$100 مدحت ربحي الحشاش 323 
$50 ربحي مدحت ربحي الحشاش 324 

$100 علي مدحت ربحي الحشاش 325 
$50 نضال علي مدحت الحشاش 326 
$50 ذهب علي مدحت الحشاش 327 
$25 نضال علي مدحت الحشاش 328 
$25 نور علي مدحت الحشاش 329 
$25 محمد علي مدحت الحشاش 330 
$25 مريم علي مدحت الحشاش 331 

$100 فواز جبران الور 1 
$100 محمد يوسف جبران الور 2 
$25 أنس محمد يوسف الور 3 
$25 يوسف محمد يوسف الور 4 
$25 ريم محمد يوسف الور 5 

$100 أشرف الور 6 
$50 محمد أشرف الور 7 

$100 جواد نافذ الور 8 
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$50 أيمان جواد نافذ الور 9 
$25 زيد جواد نافذ الور 10 
$25 يزن جواد نافذ الور 11 
$25 أيات جواد نافذ الور 12 
$25 أيات جواد نافذ الور 13 

$100 حسين عبدالرحمن الور 14 
$100 عبدالفتاح حسين الور 15 
$100 عيد عبدالفتاح حسين الور 16 
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$50 محمدعيد عبدالفتاح الور 17 
$100 محمد عبدالفتاح حسين الور 18 
$50 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الور 19 

$100 عبود محمد حباس 20 
$100 محمد عبود محمد حباس 21 
$100 فايزعبود محمد حباس 22 
$50 عبود محمد عبود حباس 23 
$50 فايز محمد عبود حباس 24 
$50 أمير محمد عبود حباس 25 
$50 محمد فايز عبود حباس 26 

$100 أمجد يوسف جبران الور 27 
$50 ناصر أمجد يوسف جبران الور 28 
$50 يوسف أمجد يوسف جبران الور 29 
$25 عاليه أمجد يوسف جبران الور 30 
$25 ياسمين أمجد يوسف جبران الور 31 
$25 ليان أمجد يوسف جبران الور 32 

$100 عاطف موسى حسان الور 33
$100 موسى عاطف موسى الور 34
$50 عاطف موسى عاطف الور 35
$50 جبران موسى عاطف الور 36
$25 عادل جبران موسى الور 37

$100 جبران موسى حسان الور 38
$100 عادل جبران موسى الور 39
$50 محمد جبران موسى الور 40

$100 جواد جبران موسى الور 41
$25 سهام عادل جبران الور 42

$100 محمد عطا جبران الور 43
$50 مراد محمد عطا الور 44
$50 أنور محمد عطا الور 45
$50 عطاهلل محمد عطا الور 46

$100 حاتم عبدالفتاح الور 47
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$50 حسين حاتم الور 48
$50 محمد حاتم الور 49
$25 زمزم حاتم الور 50
$25 جنه حاتم الور 51

$100 ابراهيم علي ابراهيم  الوش 52
$100 محمد ابراهيم علي  الوش 53
ابراهيم محمد ابراهيم  الوش $50 54

$100 ضرار حجازي رشيد 55
$50 محمد ضرار رشيد 56
$50 أحمد ضرار رشيد 57

$100 جاد يوسف حسين صرمة 58
$50 يوسف جاد يوسف صرمة 59
$50 محمد جاد يوسف صرمة 60
$50 عمر جاد يوسف صرمة 61
$50 فايزة جاد يوسف صرمة 62

$100 مجدي عبدالماجد سمحه 63
$100 نائل عبدالرحيم الور 64
$50 عبدالرحيم نائل عبدالرحيم الور 65 
$50 محمد نائل عبدالرحيم الور 66

$100 وائل عبدالرحيم الور 67
$100 قاهر فيصل الور 68
$50 فيصل قاهر فيصل الور 69
$50 محمد قاهر فيصل الور 70
$50 حسان قاهر فيصل الور 71

$100 شاهر فيصل الور 72
$50 عزالدين شاهر فيصل الور 73
$50 نورالدين شاهر فيصل الور 74
$50 عمر شاهر فيصل الور 75

$100 نادر محمد جبرين السافح 76
$50 يوسف نادر جبرين السافح 77
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$100 ظمين اسماعيل ظمين 1 
$50 جوردانا ظمين اسماعيل ظمين 2 
$50 اسماعيل ظمين اسماعيل ظمين 3 
$50 سمر ظمين اسماعيل ظمين 4 
$50 امينة ظمين اسماعيل ظمين 5 
$50 محمد ظمين اسماعيل ظمين 6 

$100 دين اسماعيل ظمين 7 
$100 ناجح خالد كايد شيحة 8 
$25 محمد ناجح خالد شيحة 9 
$25 هديل ناجح خالد شيحة 10 
$25 حمدة ناجح خالد شيحة 11 
$25 ليلى ناجح خالد شيحة 12 
$25 آية ناجح خالد شيحة 13 
$25 سالم ناجح خالد شيحة 14 
$25 مريم ناجح خالد شيحة 15 

$100 نايف خالد شيحة 16 
$50 خالد نايف خالد شيحة 17 

$100 أسعد حلمي شيحة 18 
$25 حلمي أسعد حلمي شيحة 19 
$25 ايهاب أسعد حلمي شيحة 20 

$100 انور رتيب مسلم حدابة 21 
$50 احالم أنور مسلم حدابة 22 
$50 نوريان أنور رتيب حدابة 23 
$50 رتيب انور رتيب حدابة 24 
$50 ايهاب انور رتيب حدابة 25 

$100 جواد ثلجي عودة 26 
$50 نادية جواد ثلجي عودة 27 
$25 ثلجي جواد ثلجي عودة 28 
$25 ريان جواد ثلجي عودة 29 
$25 شهناز جواد ثلجي عودة 30 
$25 مالك جواد ثلجي عودة 31 

$100 عالء ثلجي عودة 32 
$25 صالحة عالء ثلجي عودة 33 
$25 لينا عالء ثلجي عودة 34 

$100 جهاد اسعد ثلجي عودة 35 
$50 أماني جهاد ثلجي عودة 36 
$25 أماني جهاد ثلجي عودة 37
$50 ناصر اسعد ثلجي عودة 38

$100 اسعد ثلجي  عودة 39 
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$50 نجمة اسعد ثلجي عودة 40 
$25 امير اسعد ثلجي عودة 41 
$25 رنا اسعد ثلجي عودة 42 

$100 محمد موسى ابراهيم غنام 43 
$50 ايمان محمد موسى  غنام 44 
$50 حمدي محمد موسى  غنام 45 
$50 بشير محمد موسى  غنام 46 
$50 عبدالكريم محمد موسى  غنام 47 
$50 أية محمد موسى  غنام 48 

$100 احمد موسى ابراهيم غنام 49 
$50 مريم احمد موسى غنام 50 

$100 محمد احمد موسى غنام 51 
$50 فادي احمد موسى غنام 52 
$50 نزيهة احمد موسى غنام 53 

$100 ياسر احمد موسى غنام 54 
$50 سمر ياسرأحمد غنام 55 
$50 نزيهة ياسرأحمد غنام 56 

$100 محمود موسى ابراهيم غنام 57 
$50 سلوى محمود موسى غنام 58 

$100 سامر محمود موسى غنام 59 
$50 سميرة سامر محمود غنام 60 
$25 محمود سامر محمود غنام 61 

$100 اسماعيل احمد  حامد 62 
$100 اياد احمد  حامد 63 
$50 أحمد اياد أحمد حامد 64 
$50 دين اياد أحمد حامد 65 
$50 لؤي اياد أحمد حامد 66 
$50 ليث اياد أحمد حامد 67 

$100 علي احمد  حامد 68 
$50 محمد علي احمد  حامد 69 
$50 أحمد علي احمد  حامد 70 

$100 جهاد احمد  حامد 71 
$50 أحمد جهاد احمد  حامد 72 
$50 جمال جهاد احمد  حامد 73 
$50 كمال جهاد احمد  حامد 74 

$100  75 صايل جابر حمد
جابر صايل جابر حمد $100 76 
منال جابر صايل حمد $50 77 
رمزي جابر صايل حمد $50 78 
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مالك جابر صايل حمد $25 79 
الرين جابر صايل حمد $25 80 
رشيقة جابر صايل حمد $50 81 

$100 انور صايل جابر حمد 82 
$50 نداء انور صايل حمد 83 
$25 صايل انور صايل حمد 84 
$25 سهى انور صايل حمد 85 
$25 أميرة انور صايل حمد 86 
$25 جنا انور صايل حمد 87 
$25 محمد انور صايل حمد 88 
$25 أمير انور صايل حمد 89 

$100 امجد صايل جابر حمد 90 
$50 سمية امجد صايل  حمد 91 
$50 أشرف امجد صايل  حمد 92 
$50 لجين امجد صايل  حمد 93 
$50 تسنيم امجد صايل  حمد 94 

$100 محمد صايل جابر حمد 95 
بيان محمد صايل حمد $50 96 
عمر محمد صايل حمد $50 97 

$100 ايمن صايل جابر حمد 98 
$50 ياسمين ايمن صايل  حمد 99 
$50 لؤي ايمن صايل  حمد 100 

$100 غانم سعيد  الحداد 101 
$100 جارح غانم سعيد الحداد 102 
$100 سعيد غانم سعيد الحداد 103 
$100 أسمير سعيد الحداد 104 
$50 غانم ربيح سعيد الحداد 105 
$50 ربحي ربيح سعيد الحداد 106 
$50 سعيد ربيح سعيد الحداد 107 

$100 أحمد عطا الحداد 108 
$50 باسم أحمد عطا الحداد 109 
100 مصطفى فايز فرحات  110 
$50 ابراهيم مصطفى فرحات 111 
$50 رامي مصطفى فرحات 112 

$100 سامي جمال فرحات 113 
$50 جمال سامي جمال فرحات 114 

$100 جميل وديع  فرحات 115 
$25 وديع جميل وديع  فرحات 116 
$25 محمد جميل وديع  فرحات 117 
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$25 قمر جميل وديع  فرحات 118 
$25 جنات جميل وديع  فرحات 119 
$25 ألمازا جميل وديع  فرحات 120 

$100 جمال علي سعود 121 
$50 علي جمال علي سعود 122 
$50 سعود جمال علي سعود 123 

$100 فايز عوني الدحموس 124 
$50 ساندي فايز عوني الدحموس 125 
$50 عوني فايز عوني الدحموس 126 
$50 شريف فايز عوني الدحموس 127 

$100 فايز محمد فايز جبران 128 
$100 أكرم محمد فايز جبران 129 
$100 محمد فايز حسان جبران 130 
$100 حامد بدر حامد عيد 131 
$50 بدر حامد بدر حامد عيد 132 
$50 فراس حامد بدر حامدعيد 133 

$100 عمر بدر حامد عيد 134 
$100 محمد بدر حامد عيد 135 
$50 أحمد محمد بدر حامد عيد 136 
$50 بدر محمد بدر حامد عيد 137 
$50 بدر عمر بدر حامد عيد 138 

$100 داوود عبدالمجيد مناصرة 139 
$50 نجم الدين داوود عبدالمجيد مناصرة 140 
$50 سيف داوود عبدالمجيد مناصرة 141 

$100 ياسر ناجح صافي 142 
$100 أسامة ناجح صافي 143 
$50 حسنة أسامة ناجح صافي 144 

$100 سلطان عالن محارب  145 
$50 ليندا سلطان محارب  146 
$50 عالن سلطان محارب 147 
$50 سامر سلطان محارب 148 
$50 اياد سلطان محارب  149 
$50  150 عماد سلطان محارب
$50  151 فادي سلطان محارب 

$100 حمدي عبدالرازق عياد 152 
$50 عبدالرازق حمدي عبدالرازق عياد 153 
$50 محمد حمدي عبدالرازق عياد 154 

$100 أسعد حسين ذبالن 155 
$50 أمجد أسعد حسين ذبالن 156 
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$50 رامي أسعد حسين ذبالن 157 
$100 حسين ذبالن 158 
$100 ليث حسين ذبالن 159 
$100 هشام حسين ذبالن 160 
$50 طارق هشام حسين ذبالن 161 

$100 علي فهد 162 
$25 أمنة علي فهد 163 
$25 محمد علي فهد 164 
$25 أدم علي فهد 165 
$25 خالد علي فهد 166 

$100 خالد محمد  جمال الدين 167 
$100 جمال خالد  جمال الدين 168 
$100 رجا خالد  جمال الدين 169 
$100 حباس محمد حباس 170 
$100 عبدهللا محمد حباس 171 
$100 محمد حباس محمد حباس 172 
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$50 منتصر حباس محمد حباس 173 
$50 ابراهيم حباس محمد حباس 174 
$50 محمد عبدهللا محمد حباس 175 

$100 محمد نبيه القبعة 176 
$50 أمل محمد نبيه القبعة 177 
$50 عبدالجابر محمد نبيه القبعة 178 
$25 زين الدين محمد نبيه القبعة 179 
$25 نادية محمد نبيه القبعة 180 

$100 هشام محمد سلطان ابوزينة 181 
$100 حازم هشام محمد ابوزينة  182 
$100 حاتم هشام محمد ابوزينة  183 
$100 غانم هشام محمد ابوزينة  184
$50 فضية هشام محمد ابوزينة 185
$50 غدير حازم محمد ابوزينة 186

$100 صالح جمال صالح جمال الدين 187

$100 توفيق خضر عبدالرحمن 1 
$50 ربيحة توفيق خضر 2 

$100 عمر توفيق خضر عبدالرحمن 3 
$50 فاتن عمر توفيق خضر 4 
$25 جمال عمر توفيق خضر 5 
$25 اليكس عمر توفيق خضر 6 
$25 ربيحة عمر توفيق خضر 7 

$100 خضر توفيق خضر 8 
$100 لبنى خضر توفيق خضر 9 
$25  10 توفيق خضر توفيق خضر
$25 ليان خضر توفيق خضر 11 
$25 عمر خضر توفيق خضر 12 

$100 عاطف خضر عبدالرحمن 13 
$100 اسامة عاطف خضر عبدالرحمن 14 
$25 أنس اسامة عاطف خضر 15 
$25 ختام اسامة عاطف خضر 16 
$25 يمان اسامة عاطف خضر 17 
$25 أدم اسامة عاطف خضر 18 
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$100 خضر عاطف خضر عبدالرحمن 19 
$100 شادي عاطف خضر عبدالرحمن 20 
$100 عاطف شادي عاطف عبدالرحمن 21 
$100 يوسف نظام محسن الوش 22 
$50 ايالنة يوسف نظام محسن الوش 23 
$50  24 نظام يوسف نظام محسن الوش
$25  25 أدم يوسف نظام محسن الوش
$25 دين يوسف نظام محسن الوش 26 
$25 محمد يوسف نظام محسن الوش 27 
$25 حلوة يوسف نظام محسن الوش 28 

$100 منير محمد عايش 29 
$100 علي منير محمد عايش 30 
$25 جنات علي منير عايش 31 
$25 ابتسام علي منير عايش 32 
$25 محمد علي منير عايش 33 
$25 حمزة علي منير عايش 34 
$25 حنان علي منير عايش 35 
$25 أيات علي منير عايش 36 
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$100 أبراهيم فوزي الزابط 37 
$100 محمود احمد  عايش 38 
$50 وديعة محمود احمد عايش 39 

$100 عبد محمود احمد عايش 40 
$50 صبحة محمود احمد عايش 41 
$50 فوزية محمود احمد عايش 42 

$100 زيد محمود احمد عايش 43 
$50 هناء زيد محمود عايش 44 
$50 محمود زيد محمود عايش 45 
$50 مصطفى زيد محمود عايش 46 
$50 مريم زيد محمود عايش 47 

$100 احمد محمود احمد عايش 48 
$50 عائشة احمد محمود عايش 49 
$50 اية احمد محمود عايش 50 
$50 وديعة احمد محمود عايش 51 
$50 عايش احمد محمود عايش 52 
$50 أمير احمد محمود عايش 53 

$100 محمد محمود احمد عايش 54 
$50 سوزان محمد محمود عايش 55 
$50 علي محمد محمود عايش 56 
$50 صبحة محمد محمود عايش 57 
$50 مالك محمد محمود عايش 58 
$50 مالك محمد محمود عايش 59 

$100 علي محمود أبو علي 60 
$100 محمود علي أبو علي 61 
$100 علي عثمان سمحة 62 
$100 صالح علي عثمان سمحة 63 
$100 فايز علي عثمان سمحة 64 
$100 عادل علي عثمان سمحة 65 
$100 عثمان علي عثمان سمحة 66 
$100 أشرف كامل الشايب 67 
$100 محمود كامل الشايب  68 
$100 كمال كامل الشايب  69 
$100 يحيى كامل الشايب  70 
$100 عيد كامل الشايب  71 
$100 ايهاب كامل الشايب  72 
$100 محمد كامل الشايب  73 
$100 مالك كامل الشايب  74 
ربحي ناجي قريع $100 75 
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جواد ربحي ناجي قريع $50 76 
أحمد ربحي ناجي قريع $50 77 

$100 سامي محمود رشيد 78 
$100 نورا سامي محمود رشيد 79 
$50 محمد سامي محمود رشيد 80 
$50 سلمى سامي محمود رشيد 81 
$50 مريم سامي محمود رشيد 82 

$100 محمد عفون برطع 83 
$50 عفون محمد عفون برطع 84 
$50 سامية محمد عفون برطع 85 
$50 عدلة محمد عفون برطع 86 
$25 عبد محمد عفون برطع 87 
$25 عفون محمد عفون برطع 88 

$100 محمود أحمد عفون 89 
$100 أنور أحمد عفون 90 
$100 فهمي فخري عويس 91 
$100 فخري فهمي فخري عويس 92 
$50 فهمي فخري عويس 93 
$25 زينب فخري عويس 94 
$25 جنين فخري عويس 95 

$100 محمد فهمي عويس 96 
$50 هود محمد فهمي عويس 97 

$100 بالل فهمي عويس 98 
$100 هاشم حسن هاشم علي 99 
$25 حسن هاشم حسن علي 100 

$100 هاشم صالح العبد عويس 101 
$50 انتصار هاشم صالح عويس 102 

$100 صالح هاشم صالح عويس 103 
$50 ريم صالح هاشم عويس 104 
$50 محمد هاشم صالح عويس 105 
$50 أحمد هاشم صالح عويس 106 

$100 جالل عبدالعزيز حماد 107 
$50 عبدالعزيزجالل عبدالعزيز حماد 108 
$50 منى جالل عبدالعزيز حماد 109 
$25  110 ديانا جالل عبدالعزيز حماد
رنا جالل عبدالعزيز حماد $25 111 

$100 صالح عايد  عواد 112 
$50 ختام صالح عايد  عواد 113 

$100 عايد صالح عايد عواد 114 



44

$100 عبد الكريم صالح عايد عواد 115 
$50 صالح عايد صالح عواد 116 
$50 عبدالكريم عايد صالح عواد 117 
$50 عايد كريم صالح عواد 118 
$50 دين عايد صالح عايد عواد 119 
$50 محمد عايد صالح عواد 120 
$50 ختام صالح عايد عواد 121 
$50 فاطمة عايد صالح عواد 122 
$50 صباء عبدالكريم صالح عواد 123 
$25 ختام كريم صالح عواد 124 
$25 سكينة كريم صالح عواد 125 
$25 سارة كريم صالح عواد 126 

خضر محمد صالح جمال الدين $100 127 
اياد محمد صالح جمال الدين $25 128 
ابراهيم محمد صالح جمال الدين $25 129 

يسري عبدالهادي صرمة $100 130 
رشيد يسري عبدالهادي صرمة $25 131 
محمد يسري عبدالهادي صرمة $25 132 
عمر يسري عبدالهادي صرمة $25 133 
ديما يسري عبدالهادي صرمة $25 134 

$100 نظمي عبدالجواد  سالمة 135 
$25 عبدالجواد نظمي عبدالجواد سالمة 136 
$25 عدن نظمي عبدالجواد سالمة 137 

$100 محمد عبدالجواد  سالمة 138 
$25 امال محمد عبدالجواد سالمة 139 
$25 نظام محمد عبدالجواد سالمة 140 
$25 اشرف محمد عبدالجواد سالمة 141 

ناصر صالح الدغالوي $100 142 
ياسين ناصر صالح الدغالوي $50 143 

$100 زهدي محمد عبدالسالم 144 
$100 علي  عبدالسالم 145 
$50 ناديه علي  عبدالسالم 146 
$25 زهديه علي  عبدالسالم 147 

$100 محمد زهدي عبدالسالم 148 
$100 أحمد عبدالجابر سلطان 149 
$100 جواد أحمد عبدالجابر سلطان 150 
$50 هبة أحمد عبدالجابر سلطان 151 
$50 سلطانة أحمد عبدالجابر سلطان 152 

$100 نصار يوسف نصار 153 
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$50 أمجد نصار يوسف نصار 154 
$25 أشرف نصار يوسف نصار 155 
$25 عادل نصار يوسف نصار 156 
$25 عماد نصار يوسف نصار 157 
$25 مجدي نصار يوسف نصار 158 

$100 موسى سعيد يوسف نصار 159 
$50 فاتن موسى سعيد نصار 160 
$25 سامي موسى سعيد نصار 161 
$25 سعيد موسى سعيد نصار 162 
$25 عمر  موسى سعيد نصار 163 
$25 جنة موسى سعيد نصار 164 
$25 النا موسى سعيد نصار 165 

$100 عبدالحفيظ نصار 166 
$100 لطفي نصار 167 
$50 سمية نصار 168 
$50 سميرة نصار 169 
$50 أمينة لطفي نصار 170 
$50 محمد لطفي نصار 171 
$50 أحمد لطفي نصار 172 
$50 صالح لطفي نصار 173 

$100 يوسف صالح نصار 174 
$50 صالح يوسف صالح نصار 175 
$25 حفيظ يوسف صالح نصار 176 
$25 ناصر يوسف صالح نصار 177 

$100 عدلي فخري صافي 178 
$50 فخرية عدلي فخري صافي 179 
$50 عبدهللا عدلي فخري صافي 180 
$25 احمد عدلي فخري صافي 181 
$25 محمد عدلي فخري صافي 182 
$25 أية عدلي فخري صافي 183 

$100 عمر فخري صافي 184 
$100 جميلة فخري صافي 185 
حمزة محمد حباس $100 186 
حباس حمزة محمد حباس $25 187 
محمد حمزة محمد حباس $25 188 

$100 غسان عبدالمجيد  رشيد 189 
$100 مراد غسان عبدالمجيد رشيد 190 
$100 مهند غسان عبدالمجيد رشيد 191 
$100 ايمن غسان عبدالمجيد رشيد 192 
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$50 رشيد ايمن غسان رشيد 193 
$50 حمزة أيمن غسان رشيد 194 
$50 مالك ايمن غسان رشيد 195 
$50 ليان ايمن غسان رشيد 196 
$50 محمد ايمن غسان رشيد 197 

$100 نور غسان عبدالمجيد رشيد 198 
$50 هدى نور غسان رشيد 199 
$50 هديل نور غسان رشيد 200 
$50 مهدي نور غسان رشيد 201 
$50 أمير نور غسان رشيد 202 

$100 ربحي وليد باجس 203 
$100 وليد ربحي باجس 204 
$50 فرحة وليد ربحي باجس 205 
$50 صفاء وليد ربحي باجس 206 
$25 فرحة ربحي باجس 207 
$25 ربحي وليد ربحي باجس 208 

$100 عبد سالم الصغير 209 
$100 عزمي سبلة 210 
$50 ناصر عزمي سبلة 211 
$50 جاد عزمي سبلة 212 

$100 شحدة الزابط 213 
$50 عبدهللا شحدة الزابط 214 
$50 ليلى شحدة الزابط 215 
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$100 عوض عزالدين مناصرة 216 
$50 أشرف عوض عزالدين مناصرة 217 
$50 رنياد عوض عزالدين مناصرة 218 

$100 صالح محمد حميدة 219 
$25 محمد صالح محمد حميدة 220 
$25 دين صالح محمد حميدة 221 
$25 يحيى صالح محمد حميدة 222 

$100 علي محمد اسماعيل 223 
$100 محمد علي محمد اسماعيل 224 
$100 محي علي محمد اسماعيل 225 
$100 رجائي علي محمد اسماعيل 226 
$100 مجد علي محمد اسماعيل 227 
$100 أجود علي محمد اسماعيل 228 
$100 جواد علي محمد اسماعيل 229 
$50 عالء محمد علي اسماعيل 230 
$50 علي محمد علي اسماعيل 231 
$50 علي محي علي اسماعيل 232 
$50 محمد محي علي اسماعيل 233 
$50 اسماعيل رجائي علي اسماعيل 234 
$50 قيس أحمد الصوفي 235 
$50 أشرف قيس أحمد الصوفي 236 
$50 أمجد أشرف الصوفي 237 
$50 قيس أشرف الصوفي 238 

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

MIchIGan
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$25 جمال خالد أحمد جمال الدين 3 

$100 أيسر سعدهللا الهندي 1 

MInnesota
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 سند عادل طويله 2 
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$100 سليمان زايد عبدالهادي عيد 1 
$100 نضال سليمان زايد عيد 2 
$50 سليمان نضال سليمان زايد عيد 3 
$50 شهيمة نضال سليمان زايد عيد 4 
$50 محمد نضال سليمان زايد عيد 5 
$25 ناصر نضال سليمان زايد عيد 6 

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

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

$100 حلمي العنباوي 20 

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

$100 عبد الحليم حلمي العنباوي 28 
$50 سميرة عبد الحليم العنباوي 29 
$50 أميرة عبد الحليم العنباوي 30 
$50 صابرين عبد الحليم العنباوي 31 
$50 عنباوي عبد الحليم العنباوي 32 
$50 حلمي عبد الحليم العنباوي 33

$100 ناصر حلمي العنباوي 34
$50 مي ناصر حلمي العنباوي 35
$25 نتالي ناصر حلمي العنباوي 36
$25 جواد ناصر حلمي العنباوي 37
$25 جاد ناصر حلمي العنباوي 38
$25 39 هيثم ناصر حلمي العنباوي

االشتراك اسم املشترك الرقم االشتراك اسم املشترك الرقم

neVada

$300 خالد درويش "عضو شرف" بيت حنينا 1 
$100 عطا عودة شبلي 2 
$50 الهام عطا عودة شبلي 3 
$25 محمد عطا عودة شبلي 4 
$25 ايمان عطا عودة شبلي 5 
$25 أدم عطا عودة شبلي 6 

$100 وحيد جاسر  شبلي 7 
$100 جاسر وحيد شبلي 8 
$100 فهد وحيد شبلي 9 
$100 ناصر وحيد شبلي 10 
$100 محمد وحيد شبلي 11 
$100 عوض وحيد شبلي 12 
$100 يوسف وحيد شبلي 13 
$100 وحيد جاسر وحيد شبلي 14 

neW York & neW JerseY
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 ناصر جاسر وحيد شبلي 15 
$100 يوسف محمد وحيد شبلي 16 
$100 شبلي خير  شبلي 17 
$100 خير شبلي خير شبلي 18 
$100 عوض شبلي خير شبلي 19 
$100 عماد عيسى  شبلي 20 
$50 عيسى عماد عيسى شبلي 21 
$50 محمد عماد عيسى شبلي 22 
$50 عايد عماد عيسى شبلي 23 
$25 سكينة عماد عيسى شبلي 24 
$25 سناء عماد عيسى شبلي 25 

$100 شرحبيل طالب شبلي 26 
$100 ابراهيم موسى ابراهيم غنام 27 
$50 ميسرابراهيم موسى غنام 28 
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$100 موسى ابراهيم موسى غنام 29 
$50 أحمد ابراهيم موسى غنام 30 
$50 محمد ابراهيم موسى غنام 31 
$50 نيلي ابراهيم موسى غنام 32 
$50 نهلة ابراهيم موسى غنام 33 

$100 علي ابراهيم غنام 34 
$100 أكرم علي ابراهيم غنام 35 
$100 إنعام أكرم علي غنام 36 
$50 علي أكرم علي غنام 37 

$100 ابراهيم علي ابراهيم غنام 38 
$50 هديل ابراهيم علي غنام 39 
$25 نور ابراهيم علي غنام 40 

$100 عبدالحميد عبدالمجيد غنام 41 
$25 عبدالمجيد عبدالحميد غنام 42 
$25 أميرعبدالحميد عبدالمجيد غنام 43 

$100 الدكتور كامل طه 44 
$100 ماجد عبدالمجيد جبران طه 45 
$100 عبدالمجيد ماجد طه 46 
$100 عاطف العبد طه 47 
$50 عبد عاطف العبد طه 48 
$50 آدم عاطف العبد طه 49 

$100 نواف أحمدان وراد 50 
$100 محمد نواف أحمدان وراد 51 
$100 عبدالمنعم نواف أحمدان وراد 52 
$100 ناجح حسين خروفة  53 
$100 حباس ناجح حسين خروفة 54 
$25 شهد ناجح حسين خروفة 55 
$25 غزل ناجح حسين خروفة 56 

$100 محمد حباس خروفة 57 
$25 حسان محمد خروفة 58 
$25 هدية محمد خروفة 59 
$25 هدى محمد خروفة 60 
$25 حال محمد خروفة 61 

$100 عماد محارب حسان خروفة  62 
$100 فؤاد عماد محارب خروفة 63 
$50 حمزة عماد محارب خروفة 64 
$50 أحمد جمال محارب خروفة 65 

$100 زياد أحمد جابر جالكة 66 
$50 محمد زياد أحمد جابر جالكة 67 

neW York & neW JerseY
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$50 خضر زياد أحمد جابر جالكة 68 
$100 شهيد عبد الباسط لحميدي طه 69 
$50 نوح شهيد عبد الباسط طه 70 

$100 عبد الباسط لحميدي  طه 71 
شهامة عبد الباسط لحميدي  طه $50 72 
أصول عبدالباسط طه $50 73 

$100 شاكر عبد الباسط لحميدي طه 74 
$50 زكريا شاكر عبد الباسط طه 75 
$50 ذاكر عبد الباسط لحميدي طه 76 
$50 حمزة عبدالباسط طه 77 
$25 معتز عبد الباسط لحميدي  طه 78 

$100 عبدالكريم لحميدي  طه 79 
$50 أماندة عبدالكريم طه 80 
$25 عمر عبدالكريم لحميدي طه 81 
$25 ابراهيم عبدالكريم لحميدي طه 82 
$25 أصالة عبدالكريم طه 83 
$25 نوره عبدالكريم طه 84 

$100 صبحي عبدالحميد طه 85 
$100 عبدالحليم عبدهللا طه 86 
أنور نويران جبران $100 87 
$100 زياد أنور نويران جبران 88 
$50 جابر أنور نويران جبران 89 
$50 فيصل زياد أنور جبران 90 
$50 ناصر زياد أنور جبران 91 
$50 يوسف زياد أنور جبران 92 

$100 محمد غالب نزال مصبح 93 
$50 أم غالب محمد  نزال مصبح 94 
$25 غالب محمد  نزال مصبح 95 
$25 تغريد محمد  نزال مصبح 96 
$25 حسيبة محمد  نزال مصبح 97 

$100 حافظ نزال مصبح 98 
$100 رياض حافظ  نزال مصبح 99 
$100 محمد حافظ نزال مصبح 100 
$100 أمير حافظ نزال مصبح 101 
$100 غالب نزال مصبح 102 
$100 عبدالكريم نزال مصبح 103 
$100 محمد عبدالكريم نزال مصبح 104 
$100 سامرعبدالكريم نزال مصبح 105 
$100 الفي عبدالرحمن دالية 106 
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$50 عبد الفي عبدالرحمن دالية 107 
$50 صهيب الفي عبدالرحمن دالية 108 

$100 احمد عبدالعزيز احمد عواد 109 
$100 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عواد 110 
$50 احمد عبدالعزيز احمد عواد 111 
$50 مجدي عبدالعزيز احمد عواد 112 

$100 مجدي احمد عبدالعزيز عواد 113 
$50 اشرف مجدي احمد عواد 114 
$50 زياد مجدي احمد عواد 115 

$100 اشنيور احمد عبدالعزيز عواد 116 
$50 معتز اشنيور احمد عواد 117 

$100 حنان أحمد عواد 118 
$50 محمد جمال سعادة 119 
$50 حمزة جمال سعادة 120 
$50 يزن جمال سعادة 121 

حمدي احمد عبدالعزيز عواد $100 122 
محمود احمد عبدالعزيز عواد $100 123 
شنارة أحمد عواد $100 124 
رجاء عبد صالح $100 125 
صالح بحر  $100 126 
صالح محمد بحر $100 127 
نجيب صالح محمد بحر $100 128 
عمر صالح بحر $100 129 
$50 ابراهيم عمر صالح بحر 130 

سعيد صالح بحر $100 131 
محمد سعيد صالح بحر $50 132 

$100 عليان محمد مصبح 133 
$50 محمود عليان محمد مصبح 134 
$50 موسى عليان محمد مصبح 135 

$100 ماجد أمين مصبح 136 
$50 مصبح ماجد أمين مصبح 137 

$100 محمد عبدالحميد عبدالجواد دالية 138 
$50 حنان محمد عبدالحميد دالية 139 
$25 عبدالحميد محمد عبدالحميد دالية 140 
$25 حمزة محمد عبدالحميد دالية 141
$25 ابراهيم محمد عبدالحميد دالية 142
$25 نفيقة محمد عبدالحميد دالية 143

$100 حسن ابراهيم دالية 144
$100 ابراهيم حسن ابراهيم دالية 145

neW York & neW JerseY
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 جمال محمود دالية 146
$100 عبدالعزيز حسان المشني 147 
$100 زيد محمد  المشني 148 
$100 هيجر زيد محمد  المشني 149 
$100 محمد زيد محمد المشني 150 
$100 محمود زيد محمد المشني 151 
$50 أحمد زيد محمد المشني 152 

$100 محمد ذياب عنبر المشني 153 
$100 مسعد ذياب عنبر المشني 154 
$100 أمجد ذياب عنبر المشني 155 
$100 حسان جميل مصبح 156 
$100 نزال قطيفان مصبح 157 
$100 جهاد محمد عواد 158 
$50 فاطمة العبد عواد 159 
$50 نداء محمد عواد  160 

$100 محمد عبدجواد عواد 161 
$50 غدير قاهر عواد 162 
$25 محمد جهاد عواد 163 

$100 ربحي اسماعيل دالية 164 
$100 بالل ربحي اسماعيل دالية 165 
$100 مراد ربحي اسماعيل دالية 166 
$100 عماد ربحي اسماعيل دالية 167 
$25 ربحي بالل ربحي دالية 168 
$25 نجوى بالل ربحي دالية 169 

$100  170 حسن عايد عواد
$100 عايد حسن عايد عواد 171 
$100 فرج عايد حسن عواد 172 
$50 حسن عايد حسن عواد 173 
$50 محمد عايد حسن عواد 174 
$50 يحيى عايد حسن عواد 175 
$50 عزالدين عايد حسن عواد 176 

$100 حردان عطا الحداد 177 
$50 عطا حردان عطا الحداد 178 
$50 محمد حردان عطا الحداد 179 

$100 ماجد درويش سليمة 180 
$100 زياد درويش سليمة 181 
$100 محمود صالح أحمد سليمة 182 
$25 أمير صالح أحمد سليمة 183 
$25 بيسان صالح أحمد سليمة 184 
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$100 حسان حسن درويش سليمة 185 
$100 حيدر حسان حسن سليمة 186 
$100 حسن حسان حسن سليمة 187 
$100 رياض حسان حسن سليمة 188 
$100 محمد حسان حسن سليمة 189 
$100 أحمد صالح أحمد سليمة 190 
$25 صالح أحمد صالح  سليمة 191 

$100 حمدان صالح أحمد سليمة 192 
$25 أنس حمدان صالح سليمة 193 
$25 صالح حمدان صالح سليمة 194 
$25 عبدالرحمن حمدان صالح سليمة 195 

$100 محمد صالح أحمد سليمة 196 
$100 نجاح محمد حدابة 197 
$50 نسرين نجاح حدابة 198 
$50 محمد نجاح حدابة 199 
$50 اسماعيل نجاح حدابة 200 
$25 يوسف نجاح حدابة 201 
$25 ياسين نجاح حدابة 202 
$25 دولتشي نجاح حدابة 203 
$25 دونيا نجاح حدابة 204 

$100 حسام قاسم حسن 205 
$100 محمد حسام قاسم حسن 206 
$100 قاسم حسام قاسم حسن 207 
$50 سالم حسام قاسم حسن 208 
$50 فداء حسام قاسم حسن 209 

$100 كرم حسام قاسم حسن 210 
$100 عيسى حماد السقالوي 211 
$25 محمد عيسى حماد السقالوي 212 

$100 غسان راكي راتب حدابة 213 
$100 راكي غسان مسلم حدابة 214 
$100 بسام راكي راتب حدابة 215 
$100 جمال أديب مسلم حدابة 216 
$100 رفعت عطوة  مسلم 217 
$50 حسيبة رفعت عطوة  مسلم 218 

$100 راتب رفعت عطوة مسلم 219 
$100 عطوة رفعت مسلم  220 
$50 رشا عطوة رفعت مسلم 221 
$25 رفعت عطوة رفعت مسلم 222 
$25 ندين عطوة رفعت مسلم 223 

neW York & neW JerseY
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$25 رامز عطوة رفعت مسلم 224 
$100 محمد رفعت عطوة مسلم 225 
$50 هنية محمد رفعت مسلم 226 

$100 مسلم فوزي مسلم حدابة 227 
$50 صالحية مسلم فوزي حدابة 228 
$50 جاد مسلم فوزي حدابة 229 

$100 زكي راتب مسلم حدابة 230 
$100 راتب زكي راتب حدابة 231 
$100 عادل زكي راتب حدابة 232 
$100 منيف زكي راتب حدابة 233 
$100 اياد زكي راتب حدابة 234 
$100 طالل زكي راتب حدابة 235 
$50 مسعود زكي راتب حدابة 236 
$50 زكي راتب زكي حدابة 237 
$25 حكم راتب زكي حدابة 238 
$50 هاني عادل زكي حدابة 239 
$50 امير عادل زكي حدابة 240 
$50 زاهر عادل زكي حدابة 241 
$25 شرف عادل زكي حدابة 242 
$50 راتب منيف زكي حدابة 243 
$50 انس منيف زكي حدابة 244 
$25 ادم منيف زكي حدابة 245 
$50 يزيد اياد زكي حدابة 246 
$25 جواد طالل زكي حدابة 247 
$25 فارس طالل زكي حدابة 248 
$25 ميسم مسعود زكي حدابة 249 

$100 عبد الرحيم علي االسمر 250 
$50 علي عبد الرحيم علي االسمر 251 
$50 محمد عبد الرحيم علي االسمر 252 
$50 أحمد عبد الرحيم علي االسمر 253 

$100 محمد علي االسمر 254 
$50 ابراهيم محمد علي االسمر 255 
$50 صهيب محمد علي االسمر 256 

$100 عماد صالح حميدة 257 
$50 محمديه عماد صالح حميدة 258 
$50 محمد عماد صالح حميدة 259 
$50 صالح عماد صالح حميدة 260 

$100 ناصر صالح حميده 261 
$100 صالح ناصر صالح حميده 262 
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$100 محمد ناصر صالح حميده 263 
$100 عدي ناصر صالح حميده 264 
$100 رمزي ناصر صالح حميدة 265 
$50 نصري ناصر صالح حميدة 266 
$50 عماد ناصر صالح حميدة 267 

$100 محمد محمود عيد حمد 268 
$100 رفعت محمود عيد حمد 269 
$100 هاني محمود عيد حمد 270 
$100 وفقي محمود عيد حمد 271 
$100 تامر محمود عيد حمد 272 
$100 عبد هاني محمد نصار 273 
$50 هاني عبد هاني محمد نصار 274 

$100 ناصر هاني محمد نصار 275 
$100 محمد هاني محمد نصار 276 
$100 نصارجودة نصار 277 
$100 وفقي جودة نصار 278 
$100 بسام جودة نصار 279 
$50 جودة نصارجودة نصار 280 
$50 جبر جودة نصار نصار 281 
$25 وليد نصارجودة نصار 282 
$25 محمد نصارجودة نصار 283 
$50 نصري بسام جودة نصار 284 
$25 جبران بسام جودة نصار 285 
$25 وفقي بسام جودة نصار 286 

$100 حسين محمد  نصار 287
$50 محمد حسين محمد نصار 288
$50 امجد حسين محمد نصار 289 

$100 حسن محمد  نصار 290 
$50 احمد حسن محمد نصار 291 
$50 سامر حسن محمد نصار 292 
$50 ياسر حسن محمد نصار 293 

$100 نايف محمد  نصار 294 
$50 جمال نايف محمد نصار 295 
$50 جبريل نايف محمد نصار 296 
$50 جليل نايف محمد نصار 297 
$50 سامي نايف محمد نصار 298 

$100 محمد علي  الهندي 299 
$100 علي محمد علي الهندي 300 
$100 عالء محمد علي الهندي 301 

neW York & neW JerseY
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 معتصم محمد علي الهندي 302 
$25 نوح معتصم محمد الهندي 303 
$25 يعقوب معتصم محمد الهندي 304 
$25 محمد علي محمد الهندي 305 
$25 زين الدين علي محمد الهندي 306 
$25 الياس عالء الدين محمد الهندي 307 
100 ابراهيم علي الهندي 308 
100 أيمن علي الهندي 309 

$100 زياد داؤود خليل حورية 310 
$100 رياض صبح داؤود حورية 311 
$25 جواد رياض صبح حورية 312 

$100 أحمد محمود خليل أبو السعود 313 
$100 خالد محمود خليل أبو السعود 314 
$100 خليل محمود خليل أبو السعود 315 
$100 أمجد محمود خليل أبو السعود 316 
$100 واجد محمود تايه 317 
$50 محمود واجد محمود تايه 318 
$50 وجيه واجد محمود تايه 319 
$50 واجد محمود تايه 320 

$100 يوسف علي بركات 321 
$100 علي يوسف علي بركات 322 
$100 عمر يوسف علي بركات 323 
$50 عماد محمود بركات 324 
$50 ابراهيم محمود بركات 325 

$100 ابراهيم محمد  صافي 326 
$50 زهوة ابراهيم محمد  صافي 327 

$100 محمد ابراهيم محمد صافي 328 
$50 نزيهة محمد ابراهيم صافي 329 
$50 ابراهيم محمد ابراهيم صافي 330 
$50 بالل محمد ابراهيم صافي 331 
$50 منايه محمد  ابراهيم صافي 332 

$100 اسالم ابراهيم محمد صافي 333 
$50 سهى اسالم ابراهيم صافي 334 
$50 سجى اسالم ابراهيم صافي 335 
$50 حمزة اسالم ابراهيم صافي 336 

$100 حمزة ابراهيم محمد صافي 337 
$50 أسماء ابراهيم صافي 338 

$100 عوض هللا محمد  صافي 339 
$50 سكيبة عوض هللا صافي 340 
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$100 أحمد عوض هللا صافي 341 
$50 سارة أحمد عوض هللا صافي 342 
$25 عوض هللا أحمد عوض هللا صافي 343 
$25  344 محمد أحمد عوض هللا صافي
$25 ميساء أحمد عوض هللا صافي 345 

$100 محمد عوض هللا صافي 346 
$50 منى محمد عوض هللا صافي 347 
$25 أصيل محمد عوض هللا صافي 348 

$100 عالءالدين عوض هللا صافي 349 
$50  350 ثريا عالءالدين عوض هللا صافي
$50 علي عوض هللا صافي 351 

$100 ابراهيم مصطفى صافي 352 
$50 صباح ابراهيم مصطفى صافي 353 
$50 فداء ابراهيم مصطفى صافي 354 
$25 مالك فداء ابراهيم صافي 355 
$25 ابراهيم فداء ابراهيم صافي 356 

$100 مصطفى ابراهيم مصطفى صافي 357 
$25 جمال ابراهيم مصطفى صافي 358 
$25 مؤمن ابراهيم مصطفى صافي 359 

$100 فوزي مصطفى صافي 360 
$50 سارة فوزي مصطفى صافي 361 
$25 مصطفى فوزي مصطفى صافي 362 
$25 عوض فوزي مصطفى صافي 363 
$25 محمد فوزي مصطفى صافي 364 
$25 وعد فوزي مصطفى صافي 365 
$25 رنين فوزي مصطفى صافي 366 
$25 بهية فوزي مصطفى صافي 367 

$100 مصطفى خالد منصور 368 
$100 محمد خالد منصور 369 
$50 ميسون محمد خالد منصور 370 
$50 سامي محمد خالد منصور 371 
$50 أسعد محمد خالد منصور 372 
$50 أشرف محمد خالد منصور 373 

$100 دهشان جبران عبدالجابر منصور 374 
$100 جبران دهشان جبران منصور 375 
$50 دهشان جبران دهشان منصور 376 
$50 حمزة جبران دهشان منصور 377 
$25 فهمية جبران دهشان منصور 378 
$25 مالك جبران دهشان منصور 379 
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$100 عيد دهشان جبران منصور 380 
$25 جبران عيد دهشان منصور 381 
$25 محمد عيد دهشان منصور 382 

$100 كريم دهشان جبران منصور 383 
$25 دهشان كريم دهشان منصور 384 

$100 محمد نظمي حمدهللا منصور 385 
$100 ناصر حلمي منصور 386 
$50 فداء ناصر حلمي منصور 387 
$25 حلمي ناصر حلمي منصور 388 
$25 دين ناصر حلمي منصور 389 
$25 زينب ناصر حلمي منصور 390 

$100 عطا عبدهللا مناصرة 391 
$50 فاطمة عطا عبدهللا مناصرة 392 
$50 ختام عطا عبدهللا مناصرة 393 
$50 سند عطا عبدهللا مناصرة 394 

$100 منيف ربحي ابراهيم  برطع 395 
$100 ابراهيم ربحي ابراهيم برطع 396 
$100 حمزة ربحي ابراهيم برطع 397 
$50 ربحي منيف ربحي برطع 398 
$50 آدم منيف ربحي برطع 399 
$50 منيف ابراهيم ربحي  برطع 400 
$50 ربحي ابراهيم ربحي  برطع 401 
$50 منيف ابراهيم ربحي  برطع 402 
$50 أدم حمزة ربحي برطع 403 

$100 غالب علي الحشاش 404 
$50 فتحية غالب علي الحشاش 405 

جالل غالب رشيد الحشاش $100 406 
جمال غالب رشيد الحشاش $100 407 
$50 لولو جمال غالب الحشاش 408 
$25 فتحية جمال غالب الحشاش 409 

$100 طالل غالب رشيد الحشاش 410 
$50 هيام طالل غالب الحشاش 411 
$25 غالب طالل غالب الحشاش 412 
$25 محمد طالل غالب الحشاش 413 

بالل غالب رشيد الحشاش $100 414 
غدير بالل غالب الحشاش $50 415 
ماري بالل غالب الحشاش $25 416 

$100 ناصر ظمين فارع الحشاش 417 
$50 هناء ناصر ظمين الحشاش 418 
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$100 ضمين ناصر ظمين الحشاش 419 
$100 مارك كولسردو 420 
$50 شفيقه ناصر ظمين الحشاش 421 
$50 محمد ناصر ظمين الحشاش 422 
$50 سامي ناصر ظمين الحشاش 423 
$50 دين ناصر ظمين الحشاش 424 
$50 مريم ناصر ظمين الحشاش 425 

$100 مصطفى احمد  عايش 426 
$100 فايزة مصطفى احمد عايش 427 
$100 سوني/سلطان مصطفى احمد عايش 428 
$100 مراد مصطفى احمد عايش 429 
$50 ساندرا مصطفى احمد عايش 430 

$100 اكرم احمد  عايش 431 
$50 هيام أكرم أحمد عايش 432 

$100 احمد اكرم احمد عايش 433 
$50 نبيلة أحمد اكرم عايش 434 
$25 نانديرا أحمد اكرم عايش 435 

$100 مهران اكرم أحمد عايش 436 
$50 نزهة مهران اكرم عايش 437 
$25 أكرم مهران اكرم عايش 438 
$25 سمير مهران اكرم عايش 439 
$25 ندين مهران اكرم عايش 440 

$100 اسامة اكرم احمد عايش 441 
$100 منير محمد عمار 442 
$50 انعام منير محمد عمار 443 

$100 محمد منير محمد عمار 444 
$50 نهلة محمد منيرعمار 445 
$50 عالء منير محمد عمار 446 
$50 أنس منير محمد عمار 447 
$50 مراد منير محمد عمار 448 
$50 أحالم منير محمد عمار 449 
$50 جنين منير محمد عمار 450 
$25 انعام محمد منير عمار 451 

$100 محمد سعدالدين منور 452 
$100 سعدالدين محمد سعدالدين منور 453 
$100 هاشم سعدالدين منور الور 454 
$25 علي هاشم سعدالدين منور الور 455 
$25 محمد هاشم سعدالدين منور الور 456 

$100 إبراهيم سعدالدين منور الور 457 
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$50 أم صبح الور 458 
$50 صبح إبراهيم سعدالدين منور 459 

$100 عبدهللا حسن الور 460 
$50 حذيفة عبدهللا حسن الور 461 
$25 عمر عبدهللا حسن الور 462 
$25 حسن عبدهللا حسن الور 463 

$100 علي محمد منصور 464 
$100 محمد علي منصور 465 
$25 علي محمد علي منصور 466 

$100 فهمي حمدهللا منصور 467 
$50 خالدية فهمي منصور 468 

$100 منصور فهمي حمدهللا منصور 469 
$50 مسعدة منصور فهمي منصور 470 
$25 خالدية منصور فهمي منصور 471 
$25 اسراء منصور فهمي منصور 472 
$25 يوسف منصور فهمي منصور 473 
$25 محمد منصور فهمي منصور 474 
$25 مريم منصور فهمي منصور 475 

$100 انور فهمي حمدهللا منصور 476 
$50 نجوى انور فهمي منصور 477 
$25 فهمي انور فهمي منصور 478 
$25 امنة انور فهمي منصور 479 
$25 دعاء انور فهمي منصور 480 
$25 خالدية انور فهمي منصور 481 
$25 شيماء انور فهمي منصور 482 

$100 عصام فهمي حمدهللا منصور 483 
$50 سعيدة عصام فهمي منصور 484 
$25 عمر عصام فهمي منصور 485 
$25 اديبة عصام فهمي منصور 486 
$25 فهمي عصام فهمي منصور 487 
$25 ابراهيم عصام فهمي منصور 488 

$100 محمد فهمي حمدهللا منصور 489 
$50 عالية محمد فهمي منصور 490 
$25 منصور محمد فهمي منصور 491 
$25 ادم محمد فهمي منصور 492 
$25 أحمد محمد فهمي منصور 493 
$25 حنان محمد فهمي منصور 494 

$100 حسن محمد حسن مقبل 495 
$100 الدكتور محمد حسن محمد مقبل 496 
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$100 الدكتور عمر حسن محمد مقبل 497 
$100 وليد حسن محمد مقبل 498 
$100 حمدي حسن محمد مقبل 499 
$100 محمد عبدهللا مناصرة 500 
$25 عبدهللا محمد عبدهللا مناصرة 501 
$25 عمر محمد عبدهللا مناصرة 502 

$100 عماد خالد عبد الرسول 503 
$25 خالد عماد خالد عبد الرسول 504 
$25 دين عماد خالد عبد الرسول 505 

$100 نعيم محمد عبد الرسول 506 
$25 محمد نعيم خالد عبد الرسول 507 
$25 نور نعيم خالد عبد الرسول 508 

$100 هاني خالد عبد الرسول 509 
$100 إياد خالد عبد الرسول 510 
$25 محمد إياد خالد عبد الرسول 511 
$25 خالد إياد خالد عبد الرسول 512 
$25 عبدالرحمن إياد خالد عبد الرسول 513 

$100 ناصر خالد عبد الرسول 514 
$25 عماد ناصر خالد عبد الرسول 515 
$25 خالد ناصر خالد عبد الرسول 516 

$100 محمد ربحي عبد الرسول 517 
$100 مجدي ربحي عبد الرسول 518 
$100 أمجد ربحي عبد الرسول 519 
$100 نظمي محمد الدحموس 520 
$100 محمد عوني محمد الدحموس 521 
$50 سماح محمد عوني الدحموس 522 
$50 دين محمد عوني الدحموس 523 
$50 جنة محمد عوني الدحموس 524 
$50 ريان محمد عوني الدحموس 525 
$50 عوني محمد عوني الدحموس 526 
$50 فلسطين عرفات عوني الدحموس 527 
$50 امير عرفات عوني الدحموس 528 
$50 وردة عرفات عوني الدحموس 529 
$50 عوني عرفات عوني الدحموس 530 

$100 عايش عوني محمد الدحموس 531 
$50 آالء عايش عوني الدحموس 532 
$50 كريم عايش عوني الدحموس 533 
$50 مالك عايش عوني الدحموس 534 
$50 أملي عايش عوني الدحموس 535 
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$50 ليان عايش عوني الدحموس 536 
$100 إياد عوني محمد الدحموس 537 
$50 أحالم اياد الدحموس 538 
$50 عرفات إياد عوني الدحموس 539 
$50 وردة إياد عوني الدحموس 540 
$50 أديان إياد عوني الدحموس 541 
$50 عوني إياد عوني الدحموس 542 
$50 صالح الدين إياد عوني الدحموس 543 

$100 إبراهيم عوني محمد الدحموس 544 
$50 سامية نظمي الدحموس 545 
$50 جنين إبراهيم عوني الدحموس 546 
$50 رنيم إبراهيم عوني الدحموس 547 
$50 بالل إبراهيم عوني الدحموس 548 
$50 هديل إبراهيم عوني الدحموس 549 
$50 سما إبراهيم عوني الدحموس 550 

$100 حلمي محمد  الدحموس 551 
$50 ميسون حلمي محمد  الدحموس 552 

$100 علي حلمي محمد  الدحموس 553 
$50 سندس علي حلمي الدحموس 554 
$25 ميسون علي حلمي الدحموس 555 
$25 وئام علي حلمي الدحموس 556 

$100 عبد حلمي محمد  الدحموس 557 
$100 منيف نايف منور 558 
$100 محمد غازي حسان 559 
$25 غازي محمد غازي حسان 560 
$25 ياسر محمد غازي حسان 561 
$25 مهند محمد غازي حسان 562 
$25 مهدية محمد غازي حسان 563 
$25 ندين محمد غازي حسان 564 

$100 حسن عبد عايش 565 
$100 رأفت محمد خليفة 566 
$100 الدكتور حلمي عالء الدين سعود 567 
$50 الدكتورة أماني جمال الدين 568 
$25 أسماء حلمي عالء الدين سعود 569 
$25 لينا حلمي عالء الدين سعود 570 
$25 أيه  حلمي عالء الدين سعود 571 
$25 مريم حلمي عالء الدين سعود 572 

$100 الحاجة أم ناصر سالم العصفور 573 
$100 ناصر سالم العبد العصفور 574 
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$100 نادية ناصر سالم العصفور 575 
$100 سالم ناصر سالم العصفور 576 
$100 فرح سالم ناصر العصفور 577 
$100 ناصر سالم ناصر العصفور 578 
$100 لينا سالم ناصر العصفور 579 
$100 محمد ناصر سالم العصفور 580 
$100 مريم محمد ناصر العصفور 581 
$100 سالم محمد ناصر العصفور 582 
$100 انس ناصر سالم العصفور 583 
$100 منار انس ناصر العصفور 584 
$100 مجدي سالم العبد العصفور 585 
$50 ثريا مجدي سالم العصفور 586 

$100 امجد مجدي سالم العصفور 587 
$50 اسامة مجدي سالم العصفور 588 
$50 محمد مجدي سالم العصفور 589 
$50 ميسون مجدي سالم العصفور 590 
$50 لوجين مجدي سالم العصفور 591 

$100 ايمن سالم العصفور 592 
$50 عالء ايمن سالم العصفور 593 
$50 لؤي ايمن سالم العصفور 594 
$50 فاتن ايمن سالم العصفور 595 
$50 منال ايمن سالم العصفور 596 
$50 فرح ايمن سالم العصفور 597 
$50 سرين ايمن سالم العصفور 598 

$100 جمال سالم العبد العصفور 599 
$50 فوزية شكري حسن علي 600 
$50 امير جمال سالم العصفور 601 
$50 طارق جمال سالم العصفور 602 
$25 نور لين جمال سالم العصفور 603 

$100 نصر الدين عبدالعزيز ابو السعود 604 
$50  605 عبدالعزيز نصر الدين ابو السعود
$50 دين نصري الدين ابو السعود 606 

$100 عمر عبدالعزيز ابو السعود 607 
$50 عبدالعزيز عمر ابو السعود 608 

$100 طارق محمد العبد مناور 609 
$100 خضر العبد مناور 610 
$50 العبد خضر العبد مناور  611 
$50 أدهم خضر العبد مناور 612 
$50 أنور خضر العبد مناور 613 
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$50 محمد خضر العبد مناور 614 
$100 أحمد خالد أبورحمة 615 
$50 خالد أحمد خالد أبو رحمة 616 
$50 جبر أحمد خالد أبورحمة 617 

$100 فراس حمود رشيد 618 
$100 جواد محمد علي 619 
$100 حسن حسين عبدالنبي 620 
$100 أسامة أديب 621 
$100 ربحي رزق قرقط 622 
$100  623 سناء ربحي قرقط
$100 علي ربحي قرقط 624 
$25 أمير علي ربحي قرقط 625 

$100 حمدي ربحي قرقط 626 
$50 محمد حمدي ربحي قرقط 627 
$50 عمر حمدي ربحي قرقط 628 
$50 بالل حمدي ربحي قرقط 629 

$100 محمد ربحي قرقط 630 
$50 ربحي محمد ربحي قرقط 631 

$100 محمد رزق ذيب قرقط 632 
$100 رزق محمد رزق قرقط 633 
$100 ربيح محمد رزق قرقط 634 
$100 كمال محمد رزق قرقط 635 
$100 جمال محمد رزق قرقط 636 
$25 محمد رزق محمد قرقط 637 
$25 محمد ربيح محمد قرقط 638 
$25 زين كمال رزق قرقط 639 

$100 وائل مصطفى حمدهللا علي 640 
$25 فؤاد وائل مصطفى علي 641 
$25 سامي وائل مصطفى علي 642 

$100 عبدالفتاح عبدالهادي   643 
$100 ثائر عبدالفتاح عبدالهادي  644 
$100 عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالهادي  645 
$100 يحيى عبدالفتاح عبدالهادي  646 
$100 حمزة عبدالفتاح عبدالهادي  647 
$100 محمد عبدالفتاح عبدالهادي  648 
$25 أدم عبدالمجيد عبدالهادي 649 
$25 أميرة عبدالمجيد عبدالهادي 650 
$25 دين عبدالمجيد عبدالهادي 651 
$25 مريم محمد عبدالهادي 652 
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$25 أمير محمد عبدالهادي 653 
$50 نظمية عبدالفتاح عبدالهادي  654 
$50 سارة عبدالفتاح عبدالهادي  655 

$100 محمد حسن حامد 656 
$100 فواز حسن حامد عيد 657 
$100 عماد وجيه عفانة 658 
$100 محمد سفيان الشايب 659 
سفيان محمد سفيان الشايب $50 660 
رمزي محمد سفيان الشايب $50 661 
أنس محمد سفيان الشايب $50 662 
دين محمد سفيان الشايب $25 663 
دنيا محمد سفيان الشايب $25 664 
ايناس محمد سفيان الشايب $25 665 

$100 محمد علي محمد الشايب 666 
$100 سامر علي محمد الشايب 667 
$100 ناصر عطا حماد 668 
$50 عطا ناصر عطا حماد 669 
$50 عامر ناصر عطا حماد 670 
$50 محمد ناصر عطا حماد 671 

$100 فواز ماهر محمد رشيد 672 
$100 نهاد منذر محمد سليمان 673 
$50 أريج نهاد منذر محمد سليمان 674 
$50 وصال نهاد منذر محمد سليمان 675 
$50 لجين نهاد منذر محمد سليمان 676 

$100 صالح حسين خليل عيد 677 
$100 عطا زيتون عبدالجواد سالمة 678 
$25 أمير عطا زيتون سالمة 679 
$25 عمر عطا زيتون سالمة 680 
$25 لؤي عطا زيتون سالمة 681 
$25 معتز عطا زيتون سالمة 682 

$100 عماد زيتون عبدالجواد سالمة 683 
$25 نظام عماد زيتون سالمة 684 
$25 غالية عماد زيتون سالمة 685 
$25 نضال عماد زيتون سالمة 686 
$25 مؤيد عماد زيتون سالمة 687 

$100 محمد زيتون عبدالجواد سالمة 688 
$25 زيتون محمد زيتون سالمة 689 
$25 زين محمد زيتون سالمة 690 

$100 رجاء زيتون عبداجواد سالمة 691 
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$100 عطا حامد ابراهيم عيد 692 
$100 حامد عطا حامد عيد 693 
$25 عطا حامد عطا  عيد 694 
$25 محمد حامد عطا  عيد 695 
$25 ريان حامد عطا عيد 696 

$100 سعيد عطا حامد عيد 697 
$100 صدام عطا حامد عيد 698 
$50 فارس عطا حامد عيد 699 
$50 اسامة عطا حامد عيد 700 

$100 نبيل حسين خليل عيد 701 
$25 حسين نبيل حسين خليل عيد 702 
$25 حمزة نبيل حسين خليل عيد 703 

$100 كمال كامل ثلجي 704 
$50 حمزة كمال كامل ثلجي 705 
$50 بالل كمال كامل ثلجي 706 
$50 محمد كمال كامل ثلجي 707 
$50 علي كمال كامل ثلجي 708 

$100 عماد عقل عوض حمدهللا 709 
$25 عقل عماد عقل حمدهللا 710 

$100 محمد عقل عوض حمدهللا 711 
$25 أحمد محمد عقل حمدهللا 712 
$25 أيهم محمد عقل حمدهللا 713 
$25 أدم محمد عقل حمدهللا 714 
$25 أيوب محمد عقل حمدهللا 715 

$100 علي عقل عوض حمدهللا 716 
$25 عقل علي عقل حمدهللا 717 

$100 اياد عقل عوض حمدهللا 718 
$25 أحمد اياد عقل حمدهللا 719 

$100 جهاد عقل عوض حمدهللا 720 
$50 حمدي عقل عوض حمدهللا 721 
$50 لميا موسى زايد عيد 722 

$100 زايد موسى زايد عيد 723 
$100 محمد موسى زايد عيد 724 
$100 رضا موسى زايد عيد 725 
$100 ميسون موسى زايد عيد 726 
$100 نايف علي  زيادة 727 
$50 علي نايف علي زيادة 728 
$25 عالء نايف علي زيادة 729 
$25 عمر نايف علي زيادة 730 
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$100 نواف علي  زيادة 731 
$50 رمزي نواف علي زيادة 732 
$50 رامي نواف علي زيادة 733 
$50 بهية نواف علي زيادة 734 

$100 مازن علي  زيادة 735 
$50 محمد مازن علي زيادة 736 
$50 علي مازن علي زيادة 737 
$50 تيسير أحمد زيادة 738 

$100 ياسر احمد  زيادة 739 
$100 ياسر احمد ياسر زيادة 740 
$50 أحمد ياسر احمد  زيادة 741 
$50 أنور ياسر احمد  زيادة 742 

$100 جاسر أحمد زيادة 743 
$100 ايهاب جاسر أحمد زيادة 744 
$50 احمد جاسر أحمد زيادة 745 
$50 محمد جاسر أحمد زيادة 746 

$100 جمال احمد  زيادة 747 
$100 ريم جمال احمد  زيادة 748 
$100 محمد جمال احمد زيادة 749 
$100 احمد جمال احمد زيادة 750 
$100 يزن جمال احمد زيادة 751 
$100 ادهم جمال احمد زيادة 752 
$100 سند جمال احمد زيادة 753 
$100 حمزة جمال احمد زيادة 754 
$100 محمود جمال احمد زيادة 755 
$100 مريم جمال احمد زيادة 756 
$100 زيدان ظمين فرحات 757 
$50 أحالم زيدان ظمين فرحات 758 
$25 ظمين زيدان ظمين فرحات 759 
$25 دين زيدان ظمين فرحات 760 
$25 ريم زيدان ظمين فرحات 761 
$25 رهام زيدان ظمين فرحات 762 

$100 جاسر فريد صنديح 763 
$100 غالب جاسرفريد صنديح 764 
$100 محمد جاسر فريد صنديح 765 
$100 أديب  فريد  صنديح 766 
$100 سالم أديب حمدان صنديح 767 

neW York & neW JerseY
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 عبدالوهاب أديب حمدان  صنديح 768 
$100 محمد فريد  صنديح 769 
$100 علي محمد فريد  صنديح 770 
$50 أمير محمد فريد  صنديح 771 
$50 محمد محمد فريد  صنديح 772 

$100 علي فريد صنديح 773 
$50  774 جاسرعلي فريد صنديح
$25 ابراهيم علي فريد صنديح 775 
$25 يوسف علي فريد صنديح 776 

$100 أديب غالب فريد صنديح 777 
$100 فريد سالم صنديح 778 
$50 سالم فريد سالم صنديح 779 

$100 نايف شريف صنديح  780 
$25 شريف نايف شريف صنديح  781 

$100 أشرف شريف صنديح 782 
$25 شريف أشرف شريف صنديح 783 
$25 محمد أشرف شريف صنديح 784 
$25 نوح أشرف شريف صنديح 785 
$25 نبيهة أشرف شريف صنديح 786 
$25 فخرية أشرف شريف صنديح 787 

$100 أنور شريف صنديح  788 
$25 شريف أنور شريف صنديح 789 
$25 يوسف أنور شريف صنديح 790 
$25 فخرية أنور شريف صنديح 791 

$100 شريف سالم صنديح 792 
$100 فارس سالم صنديح 793 
$50 محمد فارس سالم صنديح 794 

$100 عزمي حسن الدبواني 795 
$100 مروان حسن الدبواني 796 
$50 حسن مروان حسن الدبواني 797 
$50 أدم مروان حسن الدبواني 798 

$100 محمد بدر حماد 799 
$100 خضر بدر حماد 800 
$50 مسلم بدر حماد 801 
$50 بدر  محمد حماد 802 

$100 جليل جابر 803 
$100 مأمون أحمد حماد *804 

*Continued on page 67
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$100 عبدهللا صبحي كنزوعة 1 
$50 صبحي عبدهللا صبحي كنزوعة 2 
$25 أسعد عبدهللا صبحي كنزوعة 3 
$25 حلوة عبدهللا صبحي كنزوعة 4 
$25 أسعد صبحي كنزوعة 5 
$25 عبدهللا أسعد صبحي كنزوعة 6 
$25 مهدية أسعد صبحي كنزوعة 7 

$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 
$50 نجوى حسام درويش عيد 6 
$50 عبدهللا حسام درويش عيد 7 
$50 أحمد حسام درويش عيد 8 
$50 دنيا حسام درويش عيد 9 
$50 اسراء حسام درويش عيد 10 
$50 لوجين حسام درويش عيد 11 

$100 باهر عباس لعفين 12 
$25 فراس باهر عباس لعفين 13 
$25 عباس باهر عباس لعفين 14 

$100 سامر عباس لعفين 15 
$50 علي سامر عباس لعفين 16 

$100 سعادة عباس حماد لعفين 17 
$50 عباس سعادة عباس لعفين 18 

$100 حسين يوسف الخطيب 19 
$50 يوسف حسين الخطيب 20 
$25 عماد حسين الخطيب 21 
$25 عبدالحميد حسين الخطيب 22 

$100 نجاح محمود محسن 23 
$100 محسن محمود محسن 24 
$100 نائل نافذ شيحة 25 
$25 ابراهيم نائل نافذ شيحة 26 
$25 ادريس نائل نافذ شيحة 27 
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$100 زياد صبحي كنزوعة 8 
$25 صبحية زياد صبحي كنزوعة 9 
$25 نيفين زياد صبحي كنزوعة 10 

$100 خليل صبحي كنزوعة 11 
$25 زياد خليل صبحي كنزوعة 12 
$25 أيمن خليل صبحي كنزوعة 13 
$25 محمد خليل صبحي كنزوعة 14 

$100 عبدالعزيزعبدهللا عويس 28 
$25 دين عبدالعزيز عبدهللا عويس 29 
$25 عبد هللا عبدالعزيز عبدهللا عويس 30 
$25 ساجد عبدهللا عبدالعزيزعويس 31 

$100 عماد ربحي عبدالعزيز عويس 32 
$50 أحمد عماد ربحي عويس 33 
$50 ربحي عماد ربحي عويس 34 

$100 مهند عبدهللا عويس 35 
$50 عبدهللا مهند عبدهللا عويس 36 
$50 مؤيد مهند عبدهللا عويس 37 
$50 جهاد مهند عبدهللا عويس 38 

$100 اسعد عبدهللا عويس 39 
$50 جهاد اسعد عبدهللا عويس 40 
$50 عبدهللا اسعد عبدهللا عويس 41

$100 أسامة محمد الور 42
$100 ربحي محمد دالية 43
$50 ربحي محمد دالية 44
$50 ربحي محمد ربحي دالية 45

$100 ابراهيم محمد ربحي دالية 46
$50 طارق ربحي دالية 47

$100 عبدالرحمن طارق ربحي دالية 48
$100 أنور ربحي دالية 49
$100 أمجد ربحي دالية 50
$100 صالح نافذ شيحة 51
$50 نافذ صالح نافذ شيحة 52
$50 عدنان صالح نافذ شيحة 53
$50 أمير صالح نافذ شيحة *54

*Continued on page 67
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$25 رقية خليل صبحي كنزوعة 15 
$100 أيمن صبحي كنزوعة 16 
$25 يوسف أيمن صبحي كنزوعة 17 

$100 ثائر ابراهيم برطع 18 
$100 محمد ثائر ابراهيم برطع 19 
$25 هنا محمد ثائر برطع 20 
$25 يوسف محمد ثائر برطع 21 
$50 تغريد عبدالحميد الحشاش 22 

$100 صابر ثائر ابراهيم برطع 23 
$50 تهاني صابر ثائر برطع 24 
$25 امير صابر ثائر برطع 25 
$25 مالك صابر ثائر برطع 26 
$25 دين صابر ثائر برطع 27 
$25 أحمد صابر ثائر برطع 28 

$100 زياد عبدالحميد الحشاش 29 
$50 محمد زياد عبدالحميد الحشاش 30 
$50 عبير زياد عبدالحميد الحشاش 31 
$25 عبير زياد عبدالحميد الحشاش 32 

$100 اياد زياد عبدالحميد الحشاش 33 
$25 زياد اياد زياد الحشاش 34 
$25 محمد اياد زياد الحشاش 35 

$100 عادل عبدالحميد الحشاش 36
$50 نهاد عادل عبدالحميد الحشاش 37

$100 شادي عادل عبدالحميد الحشاش 38
$50 عادل شادي عادل الحشاش 39
$25 مريم شادي عادل الحشاش 40
$25 ليلى شادي عادل الحشاش 41
$50 نور الدين عادل عبدالحميد الحشاش 42

$100 عبدالحميد عادل الحشاش 43
$100 رسمية عبدالحميد عادل الحشاش 44
$50 لينا عبدالحميد عادل الحشاش 45 
$50 نهاد عبدالحميد عادل الحشاش 46 
$50 مدينة عبدالحميد عادل الحشاش 47 

$100 علي ربحي رشيد الحشاش 48 
$50 عفاف علي ربحي الحشاش 49 
$50 ياسر علي ربحي الحشاش 50 
$50 محمد علي ربحي الحشاش 51 
$50 لوزية علي ربحي الحشاش 52 
$50 ايمان علي ربحي الحشاش 53 
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$50 أمير علي ربحي الحشاش 54 
$100 مدحت ربحي الحشاش 55 
$100 ربحي مدحت ربحي الحشاش 56 
$100 علي مدحت ربحي الحشاش 57 
$50 نضال علي مدحت الحشاش 58 
$50 ذهبية علي مدحت الحشاش 59 

$100 عبدهللا طالب شبلي 60 
$50 شاهين عبدهللا طالب شبلي 61 
$50 عديلةعبدهللا طالب شبلي 62 
$50 هديل عبدهللا طالب شبلي 63 

$100 فايز علي زايد 64 
$50 جنيفير فايز علي زايد 65 
$50 يوسف فايز علي زايد 66 
$50 أيه فايز علي زايد 67 
$50 أدم فايز علي زايد 68 

$100 عدلي خالد أبو رحمة 69 
$100 عماد حسين العبد محسن 70 
$100 نافز عبدالفتاح لحميدي 71 
$100 معتز نافز عبدالفتاح لحميدي 72 
$100 فايز نافز عبدالفتاح لحميدي 73 
$25  74 نافز معتز عبدالفتاح لحميدي
$25 محمد معتز عبدالفتاح لحميدي 75 

$100 عبدالفتاح فايز الحميدي 76 
$50 مي عبدالفتاح فايز الحميدي 77 
$25 فايز عبدالفتاح فايز لحميدي 78 
$25 فراس عبدالفتاح فايز لحميدي  79 
$25 إرجوان عبدالفتاح فايز لحميدي 80 
$25 محمد عبدالفتاح فايز لحميدي 81 

$100 محمد فايزعبدالفتاح لحميدي 82 
$50 سوسن محمد فايز لحميدي 83 
$50 عبدالفتاح محمد فايز لحميدي 84 
$50 محمود محمد فايز لحميدي 85 
$50 مصطفى محمد فايز لحميدي 86 
$50 يسرى محمد فايز لحميدي 87 
$50 يمنى محمد فايز لحميدي 88 

$100 محمد مشعل 89 
$25 عيوش محمد مشعل 90
$25 ساميه محمد مشعل 91

$100 فائق سعدالدين منور 92
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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 عبدهللا أحمد محمد رمضان 19 
$100 عمر محمد رمضان 20 
$50 أدم عمر محمد رمضان 21 
$50 محمد عمر محمد رمضان 22 
$50 مالك عمر محمد رمضان 23 

$100 محمود محمد رمضان 24 
$100 عبدهللا محمد رمضان 25 
$100 محمد عبدهللا محمد رمضان 26 
$100 رمضان عبدهللا محمد رمضان 27 
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$100 رامي عبدهللا محمد رمضان 28 
$100 وليد سمير عقل طه 29 
$50 خالد وليد سمير عقل طه 30 
$50 أبرار وليد سمير عقل طه 31 

$100 سعدي حسن الور 32 
$100 خالد سعدي حسن الور 33 
$50 حسن سعدي حسن الور 34 

$100 إبراهيم حامد إبراهيم 35 
$100 حمدي إبراهيم حامد 36 
$50 ابراهيم حمدي إبراهيم حامد  37 

$100 حامد إبراهيم حامد 38 
$50 إبراهيم حامد إبراهيم 39 
$50 يوسف حامد إبراهيم حامد 40 

$100 محمد إبراهيم حامد 41 
$100 داوود صالح جمال الدين 42 
$100 محمود داوود صالح جمال الدين 43 
$100 عبدالمهدي داوود صالح جمال الدين 44 
$100 حلمي داوود صالح جمال الدين 45 
$100 داوود محمود داوود جمال الدين 46 
$100 داوود عبدالمهدي داوود جمال الدين 47 
$100 داوود حلمي داوود جمال الدين 48 
$100 بهاء حلمي داوود جمال الدين 49 
$100 أكرم داوود صالح جمال الدين 50 
$100 محمد حكم محمد عبدهللا 51 
$100 حباس جودة حباس  52 
$100 هيثم حباس جودة حباس 53 
$100 زيتون جودة حباس 54 

$100 منور فائق سعدالدين منور 93
$25 فائق منور فائق منور 94
$25 فارس منور فائق منور 95 

$100 سعد الدين فائق سعدالدين منور 96 
$25 سراج منور فائق منور 97 

$100 أحمد فايز لحميدي 98 
$50 فايز أحمد فايز عبدالفتاح لحميدي 99 
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$25 تولين أحمد فايز عبدالفتاح لحميدي 100 
$25 لين أحمد فايز عبدالفتاح لحميدي 101 

$100 محمود فايز عبدالفتاح لحميدي 102 
$50 ميسم محمود فايز عبدالفتاح لحميدي 103
$50 رضا محمود فايز عبدالفتاح لحميدي 104
$50 أيمان محمود فايز عبدالفتاح لحميدي 105
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$50 سلوى زيتون جودة حباس 55 
$100 عماد زيتون جودة حباس  56 
$50 أمل عماد زيتون  حباس 57 
$25 زيتون عماد زيتون حباس 58 
$25 زكريا عماد زيتون حباس 59 
$25 سلوى عماد زيتون حباس 60 

$100 أنس زيتون جودة حباس 61 
$100 حمادة زيتون جودة حباس 62 
$50 أماني حمادة زيتون حباس 63 
$25 سلوى حمادة زيتون حباس 64 
$25 محمد حمادة زيتون حباس 65 

$100 محسن فيصل محسن 66 
$50 نهاية محسن فيصل محسن 67 
$50 فيصل محسن فيصل محسن 68 
$25 نواف محسن فيصل محسن 69 
$25 كرم محسن فيصل محسن 70 
$25 دين محسن فيصل محسن 71 
$25 محمد محسن فيصل محسن 72 
$25 ديانا محسن فيصل محسن 73 

$100 ابراهيم فارس ابراهيم محمد 74 
$100 فارس ابراهيم فارس محمد 75 
$100 صهيب ابراهيم فارس محمد 76 
$100 خالد ابراهيم فارس محمد 77 

teXas
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$50 فاتن خالد ابراهيم فارس 78 
$25 ابراهيم خالد ابراهيم فارس  79 
$25 أية خالد ابراهيم فارس  80 
$25 رانية خالد ابراهيم فارس 81 
$25 رائدة خالد ابراهيم فارس  82 

$100 ابراهيم فهمي حمدهللا منصور 83 
$100 نسرين ابراهيم فهمي منصور 84 
$25 يحيى ابراهيم فهمي منصور 85 
$25 محمد ابراهيم فهمي منصور 86
$25 الياس ابراهيم فهمي منصور 87

$100 ناجح صالح الجدع 88
$100 مناضل ناجح صالح الجدع 89
$25 يوسف مناضل ناجح الجدع 90
$25 كريم مناضل ناجح الجدع 91
$25 حسنة مناضل ناجح الجدع 92
$25 هالة مناضل ناجح الجدع 93
$25 فرح مناضل ناجح الجدع 94
$50 محمد ناجح الجدع 95
$25 محمد يوسف الجدع 96
$50 سمر محمد يوسف الجدع 97
$25 وهيب محمد يوسف الجدع 98
$25 عمران محمد يوسف الجدع 99
$25 ويام محمد يوسف الجدع 100

$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 ماجدلينا محمد برجس محمود 5 
$100 صمود محمد برجس محمود  6 
$100 عدنان حسين الوش 7 
$100 فلسطين عدنان الوش 8 
$50 حسين عدنان حسين الوش 9 
$50 أحمد عدنان حسين الوش 10 
$50 نانسي عدنان حسين الوش 11 

north carolIna
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 نور الدين نجاح طالل 12 
$50 نجاح نور الدين نجاح طالل 13 
$50 بيان نورالدين نجاح طالل 14 
$50 ريان نورالدين نجاح طالل 15 

$100 منارنجاح طالل 16 
$50 هيام منار نجاح طالل 17 
$50 جنات منار نجاح طالل 18 
$50 مالك منار نجاح طالل 19 
$50 سارة منار نجاح طالل 20 

$100 عمارنجاح طالل 21 
$50 كمال عمارنجاح طالل 22 



61

$50 نجاح عمارنجاح طالل 23 
$100 طالل نجاح طالل 24 
$50 هيام طالل نجاح طالل 25 
$50 مريم طالل نجاح طالل 26 

$100 رمزي توفيق نصار 27 
$25 كريم توفيق نصار 28 
$25 زكية رمزي توفيق نصار 29 
$25 عبير رمزي توفيق نصار 30 
$25 لليان رمزي توفيق نصار 31 

$100 رياض توفيق نصار 32 
$25 توفيق رياض توفيق نصار 33 
$25 يزن رياض توفيق نصار 34 
$25 كرم رياض توفيق نصار 35 
$50 علي محمد علي "سلواد" 36 
$50 محمد علي محمد علي "سلواد" 37 

$100 سعيد محمد نصار 38 
$50 فتحية جابر عبدالجابر )أم نبيل( 39 

$100 نبيل أحمد صقر رشيد 40 
$50 حنان رشيد 41 
$50 أحمد نبيل أحمد رشيد 42 
$50 جنين نبيل أحمد رشيد 43 
$50 أيات نبيل أحمد رشيد 44 

$100 عالء أحمد صقر رشيد 45 
$50 نيفين فيرناندو رشيد 46 
$25 ريتال عالء صقر رشيد 47 

$100 ياسر أحمد صقر رشيد 48 
$50 جملة سعيد رشيد 49 
$25 يوسف ياسر أحمد رشيد 50 
$25 أحمد ياسر أحمد رشيد 51 

$100 عبدالحليم ابراهيم دالية 52 
$100 أشرف عبدالحليم ابراهيم دالية 53 
$50 عبدالحليم أشرف عبدالحليم دالية 54 

$100 ابراهيم عبدالحليم ابراهيم دالية 55 
$50 أشرف ابراهيم عبدالحليم دالية 56 

$100 محمد عبدالحليم ابراهيم دالية 57 
$100 اسماعيل عبدالحليم ابراهيم دالية 58 
$50 عبدالحليم محمد عبدالحليم دالية 59 
$50 أدم اسماعيل عبدالحليم دالية 60 
$50 نوح اسماعيل عبدالحليم دالية 61 

north carolIna
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 محمد محمد حسين دالية 62 
$50 أميرة محمد حسين دالية 63 
$50 دالية محمد حسين دالية 64 
$50 جنة محمد حسين دالية 65 

$100 سعيد حسن عيد الور 66 
$100 محمد سعيد حسن عيد الور  67 
$100 أنور سعيد حسن عيد الور 68 
$25 حسن أنور سعيد عيد الور 69 

$100 عبدالهادي محمد يوسف زايد 70 
$100 شبلي عيسى شبلي 71 
$25 شيرين شبلي عيسى شبلي 72 
$25 سارة شبلي عيسى شبلي 73 
$25 عيسى شبلي عيسى شبلي 74 
$25 عمر شبلي عيسى شبلي 75 
$25 ازابيال شبلي عيسى شبلي 76 
$25 هناء شبلي عيسى شبلي 77 

$100 عايد عيسى  شبلي 78 
$100 علي عايد عيسى شبلي 79 
$100 شبلي عايد عيسى شبلي 80 
$100 عماد عايد عيسى شبلي 81 
$50 موسى عايد عيسى شبلي 82 
$50 وسام عايد عيسى شبلي 83 

$100 محمود محمد عويس 84 
$50 محمد محمود عويس 85 
$50 عمر محمود عويس 86 
$50 سمير محمود عويس 87 

$100 باسم محمد عويس 88 
$100 شريف باسم عويس 89 
$100 كميل باسم عويس 90 
$100 علي محمد عويس 91 
$50 بجيسة علي عويس 92 
$50 روبي علي عويس 93 

$100 يوسف محمد عويس 94 
$100 محمد يوسف عويس 95 
$100 وليد يوسف عويس 96 
$100 غسان سمير عقل طه 97 
$50 ظمينة غسان سمير عقل طه 98 
$25 جمال غسان سمير عقل طه 99 
$25 لجان غسان سمير عقل طه 100 
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$25 جنان غسان سمير عقل طه 101 

north carolIna
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$25 ربيحة غسان سمير عقل طه 102 

$100 نواف فيصل محسن الوش 1 
$50 نهلة نواف فيصل الوش 2 
$25 محسن نواف فيصل الوش 3 
$25 بالل نواف فيصل الوش 4 
$25 محمد نواف فيصل الوش 5 
$25 دعاء فيصل محسن الوش 6 

$100 عادل فيصل محسن الوش 7 
$25 محمد عادل فيصل الوش 8 

$100 عطا جمال عطا مصبح 9 
$50 منال عطا جمال مصبح 10 
$25 جمال الدين عطا جمال مصبح 11 
$25 رقية عطا جمال مصبح 12 
$25 فاطمة عطا جمال مصبح 13 
$25 صبيحة عطا جمال مصبح 14 
$25 زينب عطا جمال مصبح 15 

$100 دهاج عطا حسان مصبح 16 
100 سعيد جودات سالمة بكر 17 

$100 نجوى سعدي جودات بكر 18 
$50 يزن سعدي جودات بكر 19 
$50 حمزة سعدي جودات بكر 20 
$50 محمد سعدي جودات بكر 21 
$50 مايه سعدي جودات بكر 22 
$50 راما سعدي جودات بكر 23 

$100 أحمد محمود محمد الور 24 
$50 سمر أحمد محمود الور 25 
$25 فراس أحمد محمود الور 26 
$25 عدنان أحمد محمود الور 27 
$25 محمود أحمد محمود الور 28 
$25 نهى أحمد محمود الور 29 
$25 أسيل أحمد محمود الور 30 

$100 بشارجمال عطا مصبح 31 
$100 محمد جمال مصبح 32 
$50 ريما محمد جمال مصبح 33 

VIrGIn Island
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$25 معتز محمد جمال مصبح 34 
$25 زين محمد جمال مصبح 35 

$100 محمود محمد عليان الور 36 
$50 نهى محمود محمد الور 37 

$100 عليان محمود محمد الور 38 
$100 رلى عليان محمود الور 39 
$100 محمود عليان محمود الور 40 
$50 محمد عليان محمود الور 41 
$50 عبير عليان محمود الور 42 
$50 غدير عليان محمود الور 43 

$100 الور محمود عليان الور 44 
$50 ايمان الور محمود الور 45 
$25 اكرم الورمحمود الور 46 
$25 محمد الور محمود الور 47 
$25 عمر الور محمود الور 48 

$100 عالء الدين محمود محمد الور 49 
$50 ليالي عالء الدين محمود الور 50 

$100 محمد محمود محمد الور 51 
$50 فاطمة محمد محمود الور 52 
$25 خالد محمد محمود الور 53 
$25 ابراهيم محمد محمود الور 54 
$25 أدم محمد محمود الور 55 
$25 أيوب محمد محمود الور 56 
$25 نهى محمد محمود الور 57 

$100 نائل خليل حسان مصبح 58 
$100 عقاب خليل حسان مصبح 59 
$100 نايف خليل حسان مصبح 60 
$100 ابراهيم نايف خليل مصبح 61 
$100 جمال عطا حسان مصبح 62 
$50 صبيحة جمال مصبح 63 

$100 جهاد جمال عطا مصبح 64 
$50 عائشة جهاد جمال مصبح 65 
$25 فراس جهاد جمال مصبح 66 
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$25 جمال جهاد جمال مصبح 67 
$25 أدم جهاد جمال مصبح 68 

VIrGIn Island
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 رسمي علي مصلح 69 
$25 محمد رسمي علي مصلح 70 

$100 ناجح عبدالهادي نصار بسمة 1 
$100 منعم ناجح عبدالهادي نصار بسمة 2 
$100 وفقي عبدالهادي نصار بسمة 3 
$50 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 
$50 نعمان عبدالهادي نصار بسمة 8 
$50 أنور نعمان عبدالهادي نصار بسمة 9 

$100 عبدالهادي نجاح نصار 10 
$100 جهاد نجاح نصار 11 
$100 أسامة عبدالرحمن خليل بسمة 12 
$100 حسام عبدالرحمن خليل بسمة 13 
$25 تميم حسام عبدالرحمن بسمة 14 

$100 بسام عبدالرحمن خليل بسمة 15 
$100 غسان عبدالرحمن خليل بسمة 16 
$100 عبدالرحمن بسام خليل بسمة 17 
$50 محمد بسام خليل بسمة 18 
$25 أحمد بسام خليل بسمة 19 

$100 سند غسان خليل بسمة 20 
$50 حمزة غسان خليل بسمة 21 
$50 خليل غسان خليل بسمة 22 
$50 محمد غسان خليل بسمة 23 
$25 عمرغسان خليل بسمة 24 
$25 أكرم غسان خليل بسمة 25 
$25 يوسف غسان خليل بسمة 26 

$100 ناصر منير بسمة 27 
$100 سامي منير بسمة 28 
$25 محمد سامي منير بسمة 29 
$25 أمير سامي منير بسمة 30 
$50 خليل ناصر منير بسمة 31 
$50 طارق ناصر منير بسمة 32 

WashInGton
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 سامر منير بسمة 33 
$50 سمير سامر بسمة 34 
$25 مهند سامر بسمة 35 
$25 محمد سامر بسمة 36 

$100 محمود الشيخ مصطفى 37 
$200 نظمي سعد 38 
$100 سعد نظمي سعد 39 
$100 نظمي سعد نظمي سعد 40 
$50 زياد سعد نظمي سعد 41 

$100 مجد سعد نظمي سعد 42 
$100 ابراهيم نظمي سعد 43 
$50 يزن ابراهيم نظمي سعد 44 

$100 أحمد نظمي سعد 45 
$50 محمد أحمد نظمي سعد 46 
$50 ابراهيم أحمد نظمي سعد 47 

$100 محمد نظمي سعد 48 
$100 بشيرنظمي سعد 49 
$100 عدلي محمود  الشايب 50 
$100 محمود عدلي الشايب 51 
$100 أمجد عدلي  الشايب 52 
$100 أنورعدلي الشايب 53 
$25 عدلي محمود عدلي الشايب 54 
$25 محمد محمود عدلي الشايب 55 
$25 يوسف محمود عدلي الشايب 56 
$25 دين أمجد عدلي  الشايب 57 
$25 خالد أمجد عدلي  الشايب 58 
$25 عدلي أنور عدلي الشايب 59 
$25 أدم أنورعدلي الشايب 60 
$25 ابراهيم أنورعدلي الشايب 61 

$100 محمود محمد الشايب 62 
$100 محمد محمود الشايب 63 
$100 سند محمود محمد الشايب 64 
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$100 حمزة محمود محمد الشايب 65 
$100 عمر محمود محمد الشايب 66 
$100 وفقي حسين ابراهيم مصطفى 67 
$50 محمد وفقي حسين  مصطفى 68 

$100 مصطفى وفقي حسين  مصطفى 69 
$100 حسين وفقي حسين مصطفى 70 
$25 وفقي حسين وفقي مصطفى 71 
$25 نوال حسين وفقي مصطفى 72 

$100 يوسف حسين المشني 73 
$50 الحاجة أم أكرم المشني 74 

$100 أكرم يوسف المشني 75 
$50 زهدية أكرم المشني 76 
$25 حمدة أكرم المشني 77 
$25 نور أكرم المشني 78 
$25 جنين أكرم المشني 79 
$25 حيات أكرم المشني 80 
$25 دالية أكرم المشني 81 
$25 فاطمة أكرم المشني 82 

$100 ربحي عبدالعزيز علي عواد 83 
$100 ناصر ربحي عبدالعزيز عواد 84 
$50 عبدالعزيز ناصرعبدالعزيز عواد 85 
$50 علي ناصرعبدالعزيز عواد 86 

$100 محمد ربحي عبدالعزيزعواد 87 
$50 ربحي محمد ربحي عواد 88 

$100  89 نزيه علي عواد
$50 علي نزيه عواد 90 
$50 محمد نزيه عواد 91 

$100 زياد عبدالعزيز عواد 92 
$100 عارف عبدالعزيز مصبح 93 
$100 باسم عارف مصبح 94 
$50 عارف باسم عارف مصبح 95 
$50 محمد باسم عارف مصبح 96 
$50 عبدالعزيز باسم عارف مصبح 97 
$50 أشرف باسم عارف مصبح 98 
$25 باسم عارف مصبح 99 
$25 علي عارف مصبح 100 

$100 خليل عبدالرحمن فهد 101 
$25 عبدالرحمن خليل عبدالرحمن فهد 102 
$50 رسمية محمد األسمر 103 

WashInGton
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$25 زهدية خليل عبدالرحمن فهد 104 
$100 وائل فتحي عمار 105 
$25 عمار وائل فتحي عمار 106 

$100 زياد يوسف فسوان 107 
$50 معتز زياد يوسف فسوان 108 
$50 جليلة عبدهللا طه )ام محمد( 109 

$100 محمد عبدهللا طه 110 
$50 زين محمد عبدهللا طه 111 
$50 جليلة محمد عبدهللا طه 112 
$50 شكري محمد عبدهللا طه 113 
$50 عبدهللا محمد عبدهللا طه 114 
$50 آدم محمد عبدهللا طه 115 

$100 ظاهر حماد طه 116 
$100 محمد ظاهر حماد طه 117 
$25 طه محمد ظاهر طه 118 
$25 فاطمة محمد ظاهر طه 119 

$100 محمود ظاهر حماد طه 120 
$25 محمد محمود ظاهر طه 121 
$25 ريان محمود ظاهر طه 122 

$100 عاطف ظامن جابر 123 
$100 أشرف عاطف ظامن جابر 124 
$50 عاطف أشرف ظامن جابر 125 
$50 ظامن أشرف ظامن جابر 126 

$100 نايف ضامن جابر 127 
$100 نواف نايف جابر 128 
$50 أم نواف 129 
$25 نايف نواف نايف صالحة 130 
$25 نبيلة نواف نايف صالحة 131 

$100 راشد محمد رشيد سعدالدين 132 
$100 محمد راشد رشيد سعدالدين 133 
$100 رشيد راشد رشيد سعدالدين 134 
$50 عمر راشد رشيد سعدالدين 135 
$50 أحمد راشد رشيد سعدالدين 136 

$100 محمد الحاج صالح 137 
$50 صالح محمد الحاج صالح 138 

$100 صالح فراس الحاج صالح 139 
$100 ابراهيم فراس الحاج صالح 140 
$50 فراس ابراهيم فراس صالح 141 
$50 جواد فراس الحاج صالح 142 
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$100 راجي شرموج 143 
$100 محمد راجي شرموج 144 
$100 نظير عبدالمهدي نصار 145 
$100 عبدو نظير عبدالمهدي نصار 146 
$100 عدي نظير عبدالمهدي نصار 147 
$100 سامر نظير عبدالمهدي نصار 148 
$100 أنور نظير عبدالمهدي نصار 149 
$100 ناهد عبدالمهدي نصار بسمة 150
$100 محمد ناهد عبدالمهدي بسمة 151
$50 أحمد ناهد عبدالمهدي بسمة 152

WashInGton
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$50 راني ناهد عبدالمهدي  بسمة 153
$50 ناصر ناهد عبدالمهدي بسمة 154
$50 عبدالمجيد ناهد عبدالمهدي بسمة 155
$25 ناهد محمد ناهد بسمة 156
$25 أسعد محمد ناهد بسمة 157
$25 سعدية محمد ناهد بسمة 158

$100 جميل يوسف فسوان 159
$50 أدم جميل يوسف فسوان 160
$50 يوسف جميل يوسف فسوان 161
$50 محمد جميل يوسف فسوان 162

$100 علي وجيه مالك الحشاش 1 
$50 وجيه علي وجيه الحشاش 2 
$50 محمد علي وجيه الحشاش 3 
$25 أسعد علي وجيه الحشاش 4 

$100 مالك وجيه مالك الحشاش 5 
$25 محمد مالك وجيه الحشاش 6 
$25 عدنان مالك وجيه الحشاش 7 

$100 اسعد وجيه الحشاش 8 
$25 عدي اسعد وجيه الحشاش 9 
$25 قمراسعد وجيه الحشاش 10 
$25 غزل اسعد وجيه  الحشاش 11 
$25 نغم اسعد وجيه  الحشاش 12 

$100 ياسر عباس عامر 13 
$50 عباس ياسر عباس عامر 14 
$50 محمد ياسر عباس عامر 15 

$100 محمد عباس عامر 16 
$50 ناصر محمد عباس عامر 17 

$100 هيثم سميح ناجي 18 
$50 لندا هيثم سميح ناجي 19 
$50 مجد هيثم سميح ناجي 20 
$50 محمد هيثم سميح ناجي 21 
$50 زينب هيثم سميح ناجي 22 

$100 اسعد سميح  ناجي 23 
$50 أمير اسعد سميح 24 

WIsconsIn
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$50 سوسن اسعد سميح ناجي 25 
$25 نايفة اسعد سميح ناجي 26 
$25 أميرة اسعد سميح ناجي 27 
$25 أية اسعد سميح ناجي 28 

$100 ناصر جودات  بكر 29 
$100 جودات  ناصر جودات بكر 30 
$50 محمد ناصر جودات بكر 31 
$50 جمال ناصر جودات بكر 32 

$100 حسين عبدالجواد حسين 33 
$100 علي عبدالجواد حسين علي 34 
$50 ضياء علي عبدالجواد علي 35 

$100 عماد عبدالجابر جمال الدين 36
$100 عصام عبدالجابرجمال الدين 37
$50 عبد عصام جمال الدين 38
$50 محمد عصام جمال الدين 39
$50 شرف الدين عصام جمال الدين 40

$100 أدهم مصباح جمال الدين 41
$100 محمد مصباح جمال الدين 42
$50 يوسف محمد مصباح جمال الدين 43
$50 يعقوب محمد مصباح جمال الدين 44

$100 مهند مصباح جمال الدين 45 
$50 سيف مهند مصباح جمال الدين 46 

$100 نشأت صدقي كايد 47 
$50 كايد نشأت صدقي كايد 48 
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$50 صدقي نشأت صدقي كايد 49 
$50 القسام نشأت صدقي كايد 50 

$100 منيف فرناندو 51 
$50 يحيى منيف فرناندو 52 

$100 ربحي مصيطف فرحات 53 
$100 ظمين حلمي ظمين  حورية 54 
$50 حلمي ظمين حلمي حورية 55 
$50 محمد ظمين حلمي حورية 56 
$50 دين  ظمين حلمي حورية 57 

$100 ابراهيم اسماعيل ابراهيم دالية 58 
$50 نسرين ابراهيم اسماعيل دالية 59 

$100 اسماعيل ابراهيم دالية 60 
$25 فايزة ابراهيم دالية 61 
$25 أماني ابراهيم دالية 62 
$25 هبة ابراهيم دالية 63 
$25 نادين ابراهيم دالية 64 

$100 طارق عبدالجواد الجمل 65 
$50 عبدالجواد طارق عبدالجواد الجمل 66 

$100 اياد عبدالجواد الجمل 67 
$50 أمجد عبدالجواد الجمل 68 
$50 عبدالجواد أمجد عبدالجواد الجمل 69 
$50 محمد أمجد عبدالجواد الجمل 70 

WIsconsIn
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 صالح العبد عايش 71 
$100 صالح العبد  عايش 72 
$50 محمد صالح العبد عايش 73 
$25 محمود صالح العبد عايش 74 
$25 عبدالرحمن صالح العبد عايش 75 

$100 عصام حسن عايش 76 
$25 فاتن عصام حسن عايش 77 
$25 اليانا عصام حسن عايش 78 
$25 ايات عصام حسن عايش 79 
$25 أمينة عصام حسن عايش 80 

$100 حسن عبدالرؤوف فارع 81 
$50 فارع حسن عبدالرؤوف فارع 82 
$50 رؤوف حسن عبدالرؤوف فارع 83 
$50 ايهاب حسن عبدالرؤوف فارع 84 
$50 أمير حسن عبدالرؤوف فارع 85 
$50 عائشة حسن عبدالرؤوف فارع 86 
$50 سفانا حسن عبدالرؤوف فارع 87 

$100 محمد مفلح محمد 88 
$50 مفلح محمد مفلح محمد 89 

$100 رفعت مناصره 90 
$100 فايز مناصره 91 

$100 ميسون ابراهيم حسن 1
$50 دانا مروان مشعل 2 

$100 فوزان احمد فقيد غنام 3 
$50 سوزان فوزان احمد فقيد غنام 4 
$25 أحمد فوزان احمد فقيد غنام 5 
$25 زكريا فوزان احمد فقيد غنام 6 

WashInGton d.  c .
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$25 سرين فوزان احمد فقيد غنام 7 
$100 محمد فقيد دالية 8 
$50 عمر محمد فقيد دالية 9 
$50 قيس محمد فقيد دالية 10 

$100 محمد حلمي السافح 11

$100 نائل أحمد صقر رشيد 1
$50 ايناس نائل صقر رشيد 2 
$25 نبيل نائل صقر رشيد 3 

IllInoIs
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$25 أسيل نائل صقر رشيد 4 
$25 أسماء نائل صقر رشيد 5 
$25 محمد نائل صقر رشيد 6
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$100 سعدهللا خليل نصار بسمة 1 
$50 نظيرة سعدهللا نصار بسمة 2 
$50 أمال سعدهللا نصار بسمة 3 

$100 خليل سعدهللا نصار بسمة 4 
$50 صبحة محمود عايش بسمة 5 
$25 سعدهللا خليل نصار بسمة 6 
$25 محمد خليل نصار بسمة 7 
$25 نظيرة خليل سعدهللا بسمة 8 
$25 نريمان خليل سعدهللا بسمة 9 

$100 سند سعدهللا نصار بسمة 10
$50 تمام سامي بسمة 11
$25 ندين سند سعدهللا بسمة 12

$100 أنيس يونس فسوان 13
$100 فهمي يوسف عبدالسالم 14
$100 سامرعبدالسالم فسوان 15
$100 سليمان راجي  جبران 16
$100 دولت سليمان راجي جبران 17

$100 نايف علي زايد 1 
$100 جمال نايف علي زايد 2 
$100 أيمن نايف علي زايد 3 
$100 محمد نايف علي زايد 4 
$100 جمال محمد نايف زايد 5 
$100 اياد محمد نايف زايد 6 
$100 زين محمد رشيد 7 
$100 محمد زين محمد رشيد 8 
$100 بالل زين محمد رشيد 9 
$100 حمزة زين محمد رشيد 10 
$25 زين محمد زين رشيد 11 
$25 بالل محمد زين رشيد 12 

$100 محمد عبدهللا طه 13 
$50 تارا محمد عبدهللا طه 14 

ohIo

pUerto rIco

االشتراك اسم املشترك الرقم

االشتراك اسم املشترك الرقم

االشتراك اسم املشترك الرقم

االشتراك اسم املشترك الرقم

$100 هاني سليمان راجي جبران 18
$50 يونس أنيس فسوان 19
$25 عبدالسالم سامر فسوان 20

$100 سامي يونس فسوان 21
$25 أنيس سامي يونس فسوان 22
$25 أدم سامي يونس فسوان 23
$25 زين سامي يونس فسوان 24

$100 طلعت يونس فسوان 25
$25 عبدالقادر طلعت يونس فسوان 26

$100 محمد يونس فسوان 27
$25 عبيدة محمد يونس فسوان 28
$50 يوسف فهمي يوسف فسوان 29
$50 وليام فهمي يوسف فسوان 30
$25 ياسر فهمي يوسف فسوان 31
$25 مهند فهمي يوسف فسوان 32
$25 محمد فهمي يوسف فسوان 33

$100 عبدهللا عبدالرازق طه 15 
$50 صباح عبدهللا عبدالرازق طه 16 

$100 طه عبدهللا عبدالرازق طه 17 
$50 سكر طه عبدهللا طه 18 
$25 أملي طه عبدهللا طه 19 
$25 صباح طه عبدهللا طه 20 

$100 مهدي عبدهللا طه 21
$50 فدوى مهدي عبدهللا طه 22
$25 محمد مهدي عبدهللا طه 23

$100 عبدالرازق عبدهللا طه 24
$50 ثمينة عبدالرازق عبدهللا طه 25
$25 عبدهللا عبدالرازق عبدهللا طه 26
$25 طه عبدالرازق عبدهللا طه 27
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$100 د. صبحي داوود صبح علي 1
$100 د. ميسون شقيرعلي 2 
$100 د. خالد صبحي داوود علي 3 

tennessee
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$25 سامي خالد صبحي علي 4 
$25 رونالد خالد صبحي علي 5 

$100 صالح صالح شيحة 55 
$100 أشرف صالح شيحة 56 

phIladelphIa  (Supplement)
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 غالب صالح شيحة 57 
$100 قاهر صالح شيحة 58 

$100 رشدية اسماعيل علي قويدر 332 
$100 رائد اسماعيل علي قويدر 333
$100 أمجد اسماعيل علي قويدر 334

calIFornIa -  Fresno (Supplement)

االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$50 علي اسماعيل علي قويدر 335
$50 محمد اسماعيل علي قويدر 336

$100 جميل موسى سعدون 101 
$100 موسى جميل موسى سعدون 102 
$100 محمد جميل موسى سعدون 103 

calIFornIa -  san FrancIsco (Supplement)
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 حمزة جميل موسى سعدون 104 
$100 وسام بديع دالية 105

$25 عودة فريد عودة صبح 57
$25 عدنان فريد عودة صبح 58

calIFornIa -  BakersFIeld (Supplement)

االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$25 محمد فريد عودة صبح 59

$100 بسام حّماد السكالوي 805 
$100 الدكتور فراس بسام السكالوي 806 

neW York & neW JerseY (Supplement)
االشتراك اسم املشترك االشتراكالرقم اسم املشترك الرقم

$100 حّماد بسام السكالوي 807 
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