
order Name Country

1 لبنى إبراهيم أحمد لبنان

2 بتول إسماعيل العلي كفررمان

3 ى حسي  لبنان

4 طيبه نارص عدنان العراق

5 عباس محمد نارص لبنان

6 ي سلمان
تهانى البحرين

7 فوزيه البحرين

8 سلمان جاسم ولد فاطمه البحرين

9 فاطمة جاسم الهمل السعودية

10 فاطمة جاسم الهمل السعودية

11 ى صالح محمد حسي  البحرين

12 خديجة يوسف البحرين

13 ى جعفر محمد حسي  البحرين

14 مدينة سلمان احمد البحرين

15 الحاج محمد احمد حمزة والدته زينب الجنوب/لبنان 

16 المرحوم الحاج حسن سليم قره علي والدته امون الجنوب/ لبنان 

17 المرحوم الحاج احمد علي حمزة والدته امينة الجنوب/لبنان 

18 المرحوم الحاج حسن سليم قره علي والدته امون الجنوب/ لبنان 

19 المرحومة الحاجة زينب حسن علي احمد والدتها جميلة الجنوب/ لبنان 

20 ى والدتها سليمة المرحومة الحاجة يمن محمد ياسي  الجنوب/ لبنان 

21 الحاجة سليمة حسن قره علي والدتها يمن الجنوب/ لبنان

22 علي الغبان ا انجلتر

لمیاء  وشمسي ومائدة وجعفر وزكية وعبد الصاحب واالء وارساء وزهراء واحمد23 ايران

24 زينب عبدهللا محمود البحرين

25 زينب عبدهللا محمود البحرين

26 ابوفاطمة ایران والعراق

27 منار البحرين

28 ف فضيلة السيد سعيد رسر البحرين

29 أمل محسن البحرين

30 زهراء سيد كميل البحرين

31 بدريه بنت فاطمه الكويت

32 Ammar Nashi العراق

33 زينب اللويم السعودية

34 زينب اللويم السعودية

35 ى والحاج عبد هللا و حليمه والحاج احمد ور وعمار.   اإلمام حسن بن اإلمام علي عليه السالم. قلدناكم الدعاء والزيارة ي وام علي  والمرحوم جواد الحاج مجيد والحاج عبد الجليل المرحوم الحاج عبد الحسي 
علي العلوانى البحرين

 وبيان ورحمه وامي36
ى ى وعبد هللا وكرار وعلي وحسي  ي وهدي ومنار وحسي 

علي العلوانى البحرين

 وبيان ورحمه وامي37
ى ى وعبد هللا وكرار وعلي وحسي  ي وهدي ومنار وحسي 

علي العلوانى البحرين

 وبيان ورحمه وامي38
ى ى وعبد هللا وكرار وعلي وحسي  ي وهدي ومنار وحسي 

علي العلوانى البحرين

39 زهرة الجزاءر

40 خديجة عبدهللا محمود البحرين

41 خديجة المحميد و عائلتها الكويت

42 غفران الشامي وعائلتها الكويت

43 حوراء القالف و عائلتها الكويت

44 مالك الكاظمي و عائلته الكويت

45  العقيلي و عائلتها
ى لجي  العراق

  



46 رجحا العقيلي و عائلتها الكريت

47 أسامة الكاظمي و عائلته الكويت

48 .اسماء الكاظمي و عائلتها الكويت

49 نىه الكاظمي و عائلتها الكويت

50 بثينه الكاظمي و عائلتها الكويت

51 ى محمد حسي  الكويت

52 ى عبد هللا حسي  الكويت

53 ى عبد الرحمن حسي  الكويت

54 زيد الكاظمي الكويت

55 عدنان الكاظمي الكويت

56 علي الكاظمي و عائلته الكويت

57 رباب الكاظمي و عائلتها الكويت

58 طه طه و عائلته العراق

59 محمد طه و عائلته العراق

60 عبد االمت  طه و عائلته العراق

61 رجاء طه و عائلتها العراق

62 سعاد طه الكويت

63 عبدالمطلب الكاظمي الكويت

64 آمال طه العراق

65 آمال طه الكويت

66 آمنه الكاظمي الكويت

67 ية الكاظمي خت  الكويت

68 ي
رباب بهبهانى الكويت

69 وك بدرية المتر الكويت

70 حسن الكاظمي الكويت

71 علي علي الكويت

72 بدرية علي الكويت

73  علي
ى حسي  الكويت

74 كوثر الكاظمي الكويت

75 فاطمة جعفر سلمان ورضية متصور البحرين

76 ام منتظر البحرين

77 منى احمد عبدالرسول البحرين

78 نورة ترمس لبنان

79 نورة ترمس لبنان

80 هند ٨البح

81 أم السادة البحرين

82 ديما أحمد خليفة لبنان

83 الحجه عج واله وشيعته البحرين

84 حوراء العراق

85 نوال مرتضى اليا اوستر

86 لبنى أياد شتر العراق

87 لبنى أياد شتر العراق

88 ي
 علي الديرانى

منى قرصنبا لبنان

89 ي
تسنيم علي الديرانى قرصنبا لبنان

90 ي
 علي الديرانى

منى قرصنبا لبنان

91 ي
 علي الديرانى

منى قرصنبا لبنان

92 ي
تسنيم علي الديرانى قرصنبا لبنان



93 ي
طه علي الديرانى قرصنبا لبنان

94 ي
إبراهيم علي الديرانى قرصنبا لبنان

95 ي
نبيها ديب الديرانى قرصنبا لبنان

96 ي
ي الديرانى إبراهيم عبد الننر قرصنبا لبنان

97 ي
علي إبراهيم الديرانى قرصنبا

98 Zainab Sweden

99 Zainab Sweden

ي ونيابة عن وفاء علي عباس وعن طميلة علي حمزة وعن شهدا ء الحشد المقدس وحمزة علي ابراهيم علي مرحه خلف100
اقلدكم الزيارة والدعاء نيابة عن الحجة االمام المهدي وآية هللا السيد السيستانى العراق

ي ونيابة عن وفاء علي عباس وعن طميلة علي حمزة وعن شهدا ء الحشد المقدس وحمزة علي ابراهيم علي مرحه خلف101
اقلدكم الزيارة والدعاء نيابة عن الحجة االمام المهدي وآية هللا السيد السيستانى العراق

102 علي محمد جارهللا العراق

103 وصال سيد سعيد هاشم البحرين

104 ي وابو مهدي المهندس وال (عج)اإلمام الحجة 
ي والقائد قاسم سليمانى ى والمؤمنات األحياء منهم واألموات خاصة شهداءالعراق والحشد الشعنر ي والمؤمني 

ي واقربان  وسما عزيز ومحمد فريد واوالدي حسن ويحن  ووالدي ووالدي زوجر العراق

ي اهل البيت من االحياء واالموات 105 وهللا يجزيكم الف الف خت  بحق محمد وال محمد.. راضية ،سهت  ،سالم، هشام، زينب ، محمد ، سكينة، كريم ، حسن ، وجميع محنر العراق

106 ام علي العراق

ى107 ى وأولياء اللـه الصالحي  ى والمؤمنات أجمعي  ف وعائلته وذويه وجميع المرضى واألرسى والجرج وأموات المؤمني  المرحوم الحاج عبدهللا علي رسر البحرين

ى108 ى وأولياء اللـه الصالحي  ى والمؤمنات أجمعي  ف وعائلته وذويه وجميع المرضى واألرسى والجرج وأموات المؤمني  المرحوم الحاج عبدهللا علي رسر البحرين

109 ابراهيم هيات البحرين

110 ي كاظم يحن  ناجر العراق

111 ام ريتاج العراق

112 جنى.ام البحرين

113 منصور محمد علي البحرين

ى والمؤمنات لمن قلدنا الدعاء والزيارة وطلب الحوائج والمرضى114 زيارة نيابة لجميع المؤمني  البحرين

115 سيد حسن سيد علي جعفر العلوي البحرين

116 ى وأرستيهما زهراء ورقية جعفر حبيب حسي  البحرين

117 فاطمة منصور محمد علي البحرين

118 زينب منصور محمد علي البحرين

ى وزوجته المرحومة زينب حسن مدن119 الرحوم جعفر حبيب حسي  البحرين

120 صاحب العرص والزمان البحرين

121 مريم جعفر حبيب البحرين

122 محمد قاسم حمد لبنان

123 يا فاطمة المعصومة يا باب الحوائج لبنان

124 محمد فاضل هولندا

125 ى القيسي ابو حسي  SWEEDEN

126 سعد مهدي جواد السويد

127 سعد مهدي جواد السويد

ى وزهراء كاظم128 ى وسجر حسي  ى ومؤتمن ومرتضى حسي  ى والزهراء حسي  ى عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسي  حسي  العراق

129 وائل هبج سوريا

ان واالحباب130 زهره مطر وزوجها واوالدها وبناتها ووالديها واخوانها واخواتها وجميع االهل والجت  البحرين

131 ابراهيم هيات البحرين

132  علي
ى سلوى شهيد حسي  العراق

133 رندة محمود عون لبنان

134 ي حسن وعائلتها هاجر حاجر البحرين

135 مريم العجمي سلطنة عمان

ة الطاهرة136 ي وجميع أهلي وخدام العتر
ي وأساتذنر

ي وصديقانر
ي وأخوانر

كوثر إبراهيم أحمد الحايكي ووالدّي وأوالدي وأخوانى البحرين

137 جميع المستضعفون سويرسا

138 ي سوجونو
ي و موليانر

ى الحبسر حسي  اندونيسيا

139 ليل سلسبيال و نجوى حوراء االنسية اندونيسيا



140 ي سوجونو
ي و موليانر

ى الحبسر حسي  اندونيسيا

141 احسان علي مشيك لبنان

142 فادي عبيد العراق

143 ى زهراء ووالدها جعفر السالطنه وامها كوثر عبدالحسي  البحرين

144 ى شمس الدين حسي  لبنان

145 حسن فاضل هولند

146 حيدر علي العراق

147 غام حنون قاسم رصى العراق

148 هديل فاضل هولندا

149 هديل فاضل هولندا

150 هديل فاضل هولندا

151 مهدي فاضل هولندا

152 مهدي فاضل هولندا

153 مهدي فاضل هولندا

154 محمد فاضل هولندا

155 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

156 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

157 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

158 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

159 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

160 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

161 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

162 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

163 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

164 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

165 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

166 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

167 فاضل عبيد جعفر هولندا

168 علي السهالوي البحرين

169 علي السهالوي البحرين

170 حسن علي عبد الرسول درويش البحرين

171 سعاد ولفتة وفرحه العراق

ام علي االكتر ووالدتها وعائلتها واخوتها واخواتها ونيابة عن والدي المرحوم عادل حمادة172 لبنان

173 زينب علي عساف الكريت

174 حيدر عبود نزال العراق بغداد الكاظمية

175 ى يا موالي الرؤوف ى يا زهراء يا أم البني  يا علي مدد يا حسي  لبنان

176 Khalid Albadri Australia

177 اسامة ديب سوريا

178 عدنان بيضون سوريا

179 محمد بيضون دمشق

180 ى بيضون لجي  دمشق

181 علي بيضون دمشق

182 ى القيسي ابو حسي  SWEEDEN

183 ى فاضل صفاء حسي  العراق

184 علي محمد جارهللا العراق

185 سعد مهدي جواد السويد

186 سعد مهدي جواد السويد



187 حيدر حبيب لبنان

188 فضل هللا دريــــع سورية

189 الحاج عبد العزيز مالك األشتر مرص

190 ف فضيلة السيد سعيد رسر البحرين

191 فتجي حرب سوريا- دمشق 

192 ة جمعة أمت  سوريا- دمشق 

193 اياد جمعة سوريا- دمشق 

194 عباس احمد عبد الجي Iraq

195 صديقة علي طالب سوريا- دمشق 

196 محمد سورملي تركيا

197 باسل النحاس المانيا

198 ي النحاس
وسام هانى سوريا- دمشق 

199 ي نحاس
هانى دمشق

200 هادي محمد العراق

201 ى االسدي محمد حسي  العراق

202 فايقه حسن العراق

203 فاطمة نوري شمس دمشق

204 فاطمة باغوض دمشق

205 غزالة عبد القادر باغوض دمشق

206 فتجي زهوة سوريا- دمشق 

207 رضا علي ديب سوريا- دمشق 

208 غادة شفة سوريا- دمشق 

209 مريم النوري سوريا- دمشق 

210 مريم األشقر سوريا- دمشق 

211 عباس كركة سوريا- دمشق 

212 صالح صندوق العراق

213 ي نحاس
رغيد هانى سوريا- دمشق 

214 نهلة بلوق سوريا

215 ى النوري حسي  سوريا- دمشق 

216 ي
فاطمة عمرانى سوريا- دمشق 

217 ي نحاس
هانى سوريا- دمشق 

218 فايقه حسن العراق

219 صفا راز ايران

220 روضه راز ايران

221 حسن صندوق العراق

222 جعفر الصيداوي سوريا- دمشق 

223 بسام عبد الحميد سمت  طالب سوريا

224 احمد كردي سوريا- دمشق 

225 عماد باغوض سوريا- دمشق 

226 ي باغوض
هانى دمشق

227 حمزة باغوض سوريا- دمشق 

228 ايمان باغوض دمشق

229 ابراهيم خليل سوريا- دمشق 

230 عهد كركه سوريا- دمشق 

231 فت كركه مت  سوريا- دمشق 

232 عصمت كركة سوريا- دمشق 

233 الفت عباس كركة سوريا



234 مرتضى االسدي العراق

235 ميادة نظام سوريا

236 دعاء محمد العراق

237 ماهر صالح صندوق سوريا

238 ديمه ماهر صندوق سوريا- دمشق 

239 ة نظام سمت  سوريا

240 سهام نظام سوريا

241 ي النحاس
سمت  هانى سوريا- دمشق 

242 ة عبد الحميد سمت  طالب سمت  سوريا

243 ي النحاس
سمت  هانى سوريا- دمشق 

244 بسام عبد الحميد سمت  طالب سوريا

245 ي النحاس
بتول هانى سوريا- دمشق 

246 دعبل الخزاعي سوريا- دمشق 

247 ي
ايمان كويفانر سوريا- دمشق 

248 غادة عبد الحميد سمت  طالب سوريا- دمشق 

249 عبد القادر باغوض سوريا

250 عبد هللا ابو كالم سوريا- دمشق 

251 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا- دمشق 

252 علي رياض طالب سوريا

253 صفية هاشم سوريا- دمشق 

254 عبد الحميد سمت  طالب سوريا- دمشق 

255 سعاد ولفتة وفرحه العراق

256 هديه الكويت

257 عابد فتاح المغرب

258 حسن ابوالحسن السودان

259 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

260 هادي محمد وجيه جحجاح سوريا

261 هادي محمد وجيه جحجاح سوريا

262 حسن عبد المجيد بغدادي سوريا

263 غزالة محمد جحجاح سوريا

264 عبد المجيد احمد بغدادي سوريا

265 جميع المستضعفون سويرسا

266 كريم حاجم العراق

267 زا فاطمة مت  البحرين

268 زا فاطمة مت  البحرين

269 كريم حاجم العراق

270 زهرا غالم عباس العراق

271 مريم علي البحرين

272 ة منصور أمت  مرص

273 كريم حاجم العراق

274 السيدعلي نارص البحرين

275 ايمان العكري البحرين

276 بتول علوي البحرين

277 علي عمران عبدالرسول البحرين

278 عمران عبدالرسول البحرين

279 زينب السيدعلي البحرين

280 ي
بديعه علي كوثرانى الرصفند



 علي قصاص وزوجته281
ى ى فوزي القبوط وزوجته وولده وحفيده ونيابة عن المرحومي  ى عادل حمادة ووالديه واخوته واخواته وابن اخيه ونيابة عن المرحومي  نيابة عن المرحومي  لبنان

282 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

283 علي محمد جارهللا العراق

284 سندس العراق

285 سندس العراق

286 االمام محمد الجواد العراق

287 االمام موىس بن جعفر الكاظم العراق

288 ى محمد رشيد حسي  االردن

289 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

290 السيد محمد السيدهاشم السبع البحرين

291 Batoolalzhraa البحرين

292 محمد  نجيب بهجت مرص

293 زكية السيد عدنان البحرين

294 زهراء ورقية جعفر حبيب وأرستيهما البحرين

295 جميع من قلدنا الدعاء والزيارة البحرين

296 زينب وفاطمة منصور محمد علي البحرين

297 المرحوم جعفر حبيب وزوجته زينب حسن مدن البحرين

298 اإلمام علي بن موىس الرضا البحرين

299 صاحب العرص والزمان البحرين

300 مريم جعفر حبيب البحرين

301 جابر عباس حسن البحرين

302 سعيد عباس حسن البحرين

303 فاطمة عباس حسن البحرين

304 زهراء عباس حسن البحرين

305 رحمه علي ابرهيم البحرين

306 عباس حسن سلمان البحرين

307 ام احمد وأوالدها البحرين

308 مها حماد البحرين

309 ي
مريم جاسم حسن البيانر العراق

310 ي
مريم جاسم حسن البيانر العراق

311 هدى أمت  الشجار البحرين

312 بتول علي جان باكستان

313 نرجس محمد الكويت

ي وعن اوالدي علي محمد طه هادي زهراء وفاطمة314
صباح علي الديرانى اليا استر

ي وعن اوالدي علي محمد طه هادي زهراء وفاطمة315
صباح علي الديرانى اليا استر

ي وعن اوالدي علي محمد طه هادي زهراء وفاطمة316
صباح علي الديرانى اليا استر

ي وعن اوالدي علي محمد طه هادي زهراء وفاطمة317
صباح علي الديرانى اليا استر

318 ي
صباح الديرانى اليا استر

ي وعن اوالدي علي محمد طه هادي زهراء وفاطمة319
صباح علي الديرانى اليا استر

320 ي
صباح الديرانى اليا استر

321 منى احمد عبدالوهاب حسن البحرين

322 رباب عبدهللا البحرين

323 حسن جعفر البحرين

324 ايمان جعفر البحرين

325 Jamal Al Safandi France

326 محمد حسن عبود العراق

327 حوراء محمد حمية لبنان



328 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

329 إدريس كاظم البحرين

330 ى الوداعي  ف- السيد عبدالجبار حسي  السيدة جليلة السيد هاشم السيد رسر البحرين

331 ي
طه محمد حسن الساعانر البحرين

332 ي
محمد حسن علي الساعانر البحرين

333 ي
علي رضا محمد حسن الساعانر البحرين

334 ى الوداعي السيد محمود عبدالجبار حسي  البحرين

335 المرحوم عبدالرضا القطان الكويت

336 ندى ابراهيم العطار لبنان

ى والمؤمنات االحياء واالموات337 ي من المؤمني 
ي واهل حزاننر وجدان عبد العزيز محمد عادل وعادل صالح وجميع اموات اهلي واقارنر االمارات االمارات

338  علي نارص
ى السيد أمي  مملكة البحرين

339 السيد محمد علي نارص مملكة البحرين

340 فاطمة السيدعلي نارص مملكة البحرين

341 يفة السيد علي
رسر مملكة البحرين

342 عمران عبدالرسول مملكة البحرين

343 زينب السيدعلي نارص مملكة البحرين

344 عمران عبدالرسول علي مملكة البحرين

345 علي عمران عبدالرسول مملكة البحرين

346 زينب السيدعلي نارص مملكة البحرين

347 السيدعلي نارص علي مملكة البحرين

348 علوي السيدعلي نارص مملكة البحرين

349 زينب السيد علي نارص مملكة البحرين

350 فالح حسن عبدالرضا العراق

351 سلمان فريدون البحرين

352 فاطمة امرهللا البحرين

353 سكنة السيد محمود البحرين

354 غلوم فريدون البحرين

355 ى عبد الرزاق كنت  البحرين

356 بتول غلوم البحرين

357 ى داوود ياسي  البحرين

358 ى داوود حسي  البحرين

359 داوود سلمان البحرين

360 فاطمة داوود البحرين

361 دعبل الخزاعي سوريا

362 ي باغوض
هانى سوريا

363 ة عبد الحميد سمت  تركيا

364 صديقة علي طالب مرص

365 محمد سورملي تركيا

366 نهلة بلوق سوريا

367 حسن بلوق سوريا

368 ى النوري حسي  سوريا

369 مريم النوري سوريا

370 طالب صندوق سوريا

371 رضا علي ديب سوريا

372 غادة شفة سوريا

373 مريم األشقر سوريا

374 هادي محمد العراق



375 مرتضى األسدي العراق

376 فايقه حسن سوريا

377 ابراهيم خليل سوريا

378 فتجي زهوة سوريا

379 فت كركة مت  سوريا

380 عهد كركة سوريا

381 عباس كركة سوريا

382 الفت كركة سوريا

383 نجاح كريم سوريا

384 ي باغوض
هانى سوريا

385 عماد باغوض سوريا

386 ايمان باغوض سوريا

387 حمزة باغوض سوريا

388 غزالة عبد القادر باغوض سوريا

389 علي محمد جارهللا العراق

390 وسام النحاس سوريا

391 رغيد النحاس سوريا

392 باسل النحاس المانيا

393 حسن صندوق العراق

394 ديما صندوق سوريا

395 سمت  النحاس سوريا

396 ي النحاس
هانى سوريا

397 ميادة نظام سوريا

398 ة نظام سمت  سوريا

399 وداد النوري سوريا

400 صالح صندوق سوريا

401 ي النحاس
بتول هانى سوريا

402 محمد األسدي العراق

403 ماهر صندوق العراق

404 عبد الحميد سمت  طالب سوريا

405 صفية هاشم سوريا

406 علي رياض طالب سوريا

407 غادة عبد الحميد سمت  طالب سوريا

408 بسام عبد الحميد سمت  طالب سوريا

409 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا

410 هديه مكي كا امت 

411 سيد طه سيد مهدي مملكة البحرين

412 حال لفته أمانه العراق

413 مهدی ایران

414 هدية لفتة أمانة العراق

415 زينب لفته امانه العراق

416 ى درسر نور حسي  العراق

417 سعاد ولفتة وفرحه العراق

418 سعاد ولفتة وفرحه العراق

419 خديجة محسن فاضل العراق

420 علي رضا حمود لبنان

421 جميع المستضعفون سويرسا



422 ى االبراهيم ساره حسي  الكويت

423 ى الموسوي سيد مهدي سيد حسي  الكويت

424 ى الموسوي فتوح سيد حسي  الكويت

425 نرجس سيد حسن الزلزلة الكويت

426 سيد حسن الزلزلة الكويت

427 السيد محمد عادل الموسوي الكويت

428 ى الموسوي عادل سيد حسي  الكويت

429 سيد زاهد الموسوي الكويت

430 سيد أحمد سيد زاهد الموسوي الكويت

431 سيد زاهد سيد أحمد الموسوي الكويت

432 ى سيد زاهد الموسوي سيد حسي  الكويت

433 سيد الحسن الموسوي الكويت

ى والمؤمنات ال سيما االرحام434 ام علي االكتر ووالدتها وعائلتها واخوتها واخواتها ونيابة عن والدي المرحوم عادل حمادة واىل ارواح اموات المؤمني  لبنان

435 ديما أحمد خليفة لبنان

436 جابرسوار البحرين

ي والحجية سعدية437 ي شيماء وعن أنر
قلدناكم الدعاء والزيارة لموالي صاحب الزمان عليه السالم وعنى العراق النجف

ي والحجية سعدية438 ي شيماء وعن أنر
قلدناكم الدعاء والزيارة لموالي صاحب الزمان عليه السالم وعنى العراق النجف

439 يا علي مدد لبنان

440 ام علي جنان محمد العراق

441 ام علي جنان محمد العراق

442 وفاء عبدالجليل حسن عبدهللا البحرين

443 عبدالجليل حسن عبدهللا البحرين

444 عباس عقيل البجرين

445 عباس عقيل البجرين

446 ى الشاخوري محمد علي عبدالحسي  البحرين

447 شوقية مال أحمد البحرين

448 باسم الشاخوري البحرين

449 ومحمد مهدي نورالدين.محمد ومالك نورالدين علي الرضا هولندا

450 زينب عبد الشهيد قمتر يوسف البحرين

451 عباس خرصى حمود العراق

452 بدرية السيد علي السيد أحمد البحرين

453 بدرية السيد علي السيد أحمد البحرين

454 بدرية السيد علي السيد أحمد البحرين

455 خديجة مكي احمد علي البحرين

456 بن عمارة فتيحة الجزاءر

457 بن عمارة فتيحة الجزاءر

458 بن عمارة أسماء الجزاءر

459 باي محمد بشت  الجزاءر

ى والمؤمنات460 ى ومن مات مـن المؤمني  ف وعائلته وذويه ومرضى المؤمني  المرحوم الحاج عبدهللا رسر البحرين

461 محمد رضا آل نارص القطيف

462 ام علي البحرين

463 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

464 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

465 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

466 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

467 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

468 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق



469 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

470 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

471 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

472 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

473 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

474 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

475 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

476 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

477 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

478 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

479 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

480 زينب علي عساف الكويت

481 Khalid Albadri Australia

482 المرحوم الحاج سلمان احمد ابراهيم و عائلته البحرين

483 :اإلسم  :البلد 

484 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

485 علي محمد جارهللا العراق

486 يارس غصن لبنان

487 ديانا طهماز لبنان

488 حسن و إرساء و علي الرضا عسيلي لبنان

489 ى محمد رشيد حسي  االردن

490 ي
نورالدين كمال بيانر العراق

491 مهدي فرج ثجيل العراق

492 مهدي فرج ثجيل العراق

493 الحاجة سليمة حسن قره علي والدتها يمن الجنوب/ لبنان 

494 الحاج محمد احمد حمزة والدته زينب الجنوب/ لبنان 

495 للمرحوم الحاج احمد علي حمزة والدته امينة الجنوب/ لبنان 

496 المرحومة الحاجة زينب حسن علي احمد والدتها جميلة الجنوب/ لبنان 

497 المرحوم الحاج حسن سليم قره علي والدته امون الجنوب/ لبنان

498 ى والدتها سليمة المرحومة الحاجة يمن محمد ياسي  الجنوب/ لبنان 

499 الحاجة سليمة حسن قره علي والدتها يمن الجنوب/لبنان 

ي  ونيابة عن وفاء علي عباس وكميلة علي حمزة وعلي عباس روضان وعن المؤمنات والمؤمنات وشهداء الحشد المقدس500
اقلدكم الزيارة والدعاء نيابة صاحب الزمان عليه السالم وعن السيد السيستانى العراق

501 زينب سالم السويد

502 االء نعيم خريبط العراق

503 ي
مريم جاسم حسن البيانر العراق

504 زينه االحمر لبنان

505 Batoolalzhraa البحرين

506 سيد طه سيد مهدي مملكة البحرين

507 بن عمارة فتيحة الجزاءر

508 بن عمارة فتيحة الجزاءر

509 عبدالرحمن جرن أحمد جالو غينياكوناكري

510 أم عباس الصالح االحساء

511 ى أحياء وأموات زيارة باالنابة لجميع المؤمني  البحرين

512 فاطمة منصور محمد علي البحرين

513 زينب منصور محمد علي البحرين

514 المرحوم جعفر حبيب وزوجته زينب حسن مدن البحرين

515 مريم جعفر حبيب البحرين



516 jana harb لبنان

517 1: اإلسم  :البلد 

518 مهدی مهدی

519 ى سلوى شهيد حسي  العراق

520 وفاء خليل شعبان لبنان

521 علي األكتر شعيتو لبنان

522 آية عالء الدين لبنان

523 كوثر عالء الدين لبنان

524 هبة عالء الدين لبنان

525 ى القيسي ابو حسي  السويد

526 يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد لبنان

527 سعد مهدي جواد السويد

528 سعد مهدي جواد السويد

529 ى مهدي وكل من له حق علينا حيدر ياسي  العراق

530 ام محمد لبنان النبطية

531 sumana dhife bh

532 جميع المستضعفون سويرسا

533 هناء عبد الرضا العراق

534 ى زهراء علي حسي  لبنان

535 ليل خليل بكري قانا

536 ليل خليل بكري قانا

537 المرحوم  الحاج ربيع العياط لبنان

538 وفاء  نورالدين لبنان

539 Khalil Issa لبنان

540 والدي سهام منصور وعائلتها لبنان

541 سهام منصور لبنان

542 علي مهدي عالء الدين لبنان

543 علي رضا عالء الدبن لبنان

544 زينب حيدر لبنان

545 احمد عالء الدين لبنان

546 وئام خنافر لبنان

547 محمد علي عالء الدين لبنان

548 حسن عالء الدين لبنان

549 mariam attieh Lebanon

550 رغد عزت عاضي إبنة رجاء سوريا

551 هنادي مرسل ٧٠٨٣٧٩٦٩لبنان

552 هنادي مرسل ٧٠٨٣٧٩٦٩لبنان

553 هنادي مرسل ٧٠٨٣٧٩٦٩لبنان

554 مالك فرج 03617387لبنان

555 مالك فرج 03617387لبنان

556 ى محمد رشيد حسي  االردن

557 نادين قاسم نورالدين لبنان

558 خلود علي عبود ديرعامص

559 هناء إبراهيم منصور لبنان

560 كفاية ناصيف لبنان

561 كفاية ناصيف لبنان

562 زيما كركي لبنان



563 زيما كركي لبنان

سام ووالداه وزوجته وأوالده وجميع ارحامه وأقارب ومن له حق عليه564 لبنان

565 وجيهة وعل هادي ومحمد وفاطمة وزينب لبنان

566 بنان لبنان

567 نجوى جميل شحاده لبنان

المرحوم سيدأحمد السيدعابدالموسوي والمرحومة زينب أبل حسن وأبنائهم568 الكويت

569 زكية سيدأحمد السيدعابد الموسوي الكويت

570 حمدة اسعد الحلباوي لبنان

571 حمدة اسعد الحلباوي لبنان

572 هناء محمد الخازن لبنان

573 ى زهراء علي حسي  لبنان

574 نور الهدى وحسن وعلي اوالد مازن فايز يونس سورية حمص

575 ة أحمد ناصيف مشت  السعودية

576 ى معصومه عبد الحسي  العراق

577 يوسف يعقوب العراق

578 ي حوراء يوسف يعقوب اللعينر العراق

579 ى مؤذن فداء حسي  لبنان

580 ى مؤذن فداء حسي  لبنان

581 ى مؤذن فداء حسي  لبنان

582 خديجه لبنان

583 عواطف عبد االمت  العراق كربالء

584 عواطف عبد االمت  كربالء...العراق

585 عواطف عبد االمت  كربالء...العراق

586 نادية كامل الكويت

587 وجيه عيس لبنان

588 عالء خرصى   حمادة سوريا

589 محسن رضا ساحل العاج

590 تريال جبعا

591 تريال جبعا

592 علي بدرالدين درويش لبنان تول

593 علي بدرالدين درويش لبنان تول

594 فاضل عباس حسن العراق

595 فاضل عباس حسن العراق

596 فاطمة علي شحوري جنوب لبنان

597 فاطمة علي شحوري جنوب لبنان

598 رويدا كركي لبنان

599 إيمان علي حمادة لبنان

600 علي رضا حمود لبنان

601 حوراء فاضل المالكية صور

602 عباس مالك الساحلي Lebanon

603 زينب نطت  يزبك جبعا

604 بتول الطفيلي سورية

605 بتول الطفيلي سورية

606 زينب نطت  يزبك جبعا

607 عباس مالك الساحلي لبنان

608 رهيجة علي حمادة لبنان

609 رهيجة علي حمادة لبنان



610 رهيجة علي حمادة لبنان

611 مازن فايز يونس سورية حمص

612 رباب احمد مرتضى لبنان

613 رباب احمد مرتضى لبنان

614 رهيجة علي حمادة لبنان

615 فايز محمد يونس و زينب بنت فايز يونس سوريا

616 حيدر لبنان

617 حيدر لبنان

618 مهدي صبجي الخرصى سوريا

619 ى ي واوالديوكل الشهداء واموات المؤمني  نهاد  واهلي وزوجر لبنان

620 زهراء  يزبك لبنان

621 علي محمد جارهللا العراق

622 ياردىلي رفعت يونس سوريا

623 هال مروة لبنان

624 ام علي ال الجنوب

625 اسيا العراق

626 نجوان جابر لبنان

627 ريما حمدان لبنان

628 فلورندا يزبك لبنان

629 فلورندا يزبك لبنان

630 ى مصطفى حمادة حني  سوريا

631 امال قاسم شقت  لبنان

632 امال قاسم شقت  لبنان

633 امال قاسم شقت  لبنان

634 إيمان لبنان

635 نهدة محمد جبق بعلبك

636 ى حسانه محمد عبد الحسي  لبنان

637 إيمان محمد عسيلي رشاف

638 خرصى محمد عبود ابن رسميه لبنان

639 نجاه أحمد ناصيف سورية حمص

640 نجاه أحمد ناصيف سورية حمص

641 نجاه أحمد ناصيف سورية حمص

642 نجاه أحمد ناصيف سورية حمص

نا وزوجها وبناتها نبيل وزوجته وأوالده ونادين وأوالدها ولميس وعفيفة وكل من يعنينا أمره643 خديجة بنت زينب وأوالدها مت  لبنان

644 ى عبدالحليم بريطع حسي  لبنان

645 ناهدة محسن دقة لبنان

646 صابرين بيلون لبنان

647 احمد شعيتو لبنان

648 احمد شعيتو لبنان

649 ليل بنت زهرة لبنان

650 محمداحمد سيف الدين لبنان

651 ليل بنت زهرة لبنان

652 عبد عيس لبنان

653 فدوى مرسل وفياض مرسل وعلي مرسل حياة حمدان لبنان

654 Maha لبنان

655 Maha لبنان

656 حمدا حسن قطايا لبنان



657 دينا عزالدين لبنان

658  ومحمد وفاطمة وعلي وزهراء
يمامي وعلي وزينب وخرصى لبنان

659 ارة ى رسر ليل امي  لبنان

660 ارة ى رسر ليل امي  لبنان

661 لبنانلشفاء ٧٦٠٦٤٠٠٨محبوبه احمد

662 Mirna mazloum Lebanon

663 فاطمه محسن المقهور لبنان

664 بتول لبنان

665 ابو علي لبنلن

666 رباب محمد بيلون لبنان

667 سعدى بيلون لبنان

668 نا أحمد شقت  مت  لبنان

669 رويدا دقيق مركبا

670 هناء لبنان

671 زينب مصباح شعيتو لبنان

672 شيماء محمد العراق

673 شيماء محمد العراق

674 محمود درويش شاط  العاج

675 ي
مهند الكيالنى العراق

676 نرصات موىس درويش شاط  العاج

677 نجاة موىس درويش شاط  العاج

678 مناهل نجيب عطوي لبنان

679 سو زان مصطفى حمود لبنان

680 ى نبوه سامية امي  للنان

681 ي
فاطمة مصطفى ديزانى لبنان

682 ان ريتا كامل عست  وت لبنان بت 

683 وصال سعيد قبيسي. تغاريد محمود نحلة ابيدجان

684 وليد الباشا لبنان

685 رحاب يونس يوسف لبنان

686 ي
عبدهللا نرصهللا سبينر لبنان

687 ي
فاطمة نرصهللا سبينر لبنان

688 ي
نرصهللا محمد سبينر لبنان

689 صفاء يونس يونس لبنان

690 ي
علي نرصهللا سبينر لبنان

691 سمر موىس جندي لبنان

692 Fatima hassan fakih لبنان

693 ندى دعبول ى التحتا حومي 

694 ندى دعبول ى التحتا حومي 

695 مريم الموسوي ايران

696 Afaf Bahrain

697 مريم صقر لبنان

698 رىل حجازي و عائلتها و كل متعلقيها لبنان

699 رىل حجازي و عائلتها و كل متعلقيها لبنان

700 Maroa Ameer تركيا

701 رشا عيد لبنان

702 الحاج محمد احمد حمزة والدته زينب الجنوب/لبنان 

703 ي دارين عيدينر ابيدجان



704 بتول بري كا امت 

705 فداءمؤذن لبنان

706 فداءمؤذن لبنان

707 هيفلء بنت زينب الزياره وتيست  امور والدي لبنان الجنوب يارب

708 نوال حسن رحال يه النمت 

709 إرساء فاطمة جعفر Côte d'Ivoire

710 ى فايز ايوب جوسلي  يه النمت 

711 ي
زينب الجومفر يه النمت 

712 Maissam Canada

713 ى هال حسن حسي  ية النمت 

714 رندا عواىلي لبنان

715 ي
ام فاطمة وعائلنر العراق

716 الحجية ام داوود العراق

717 زهراء شامي كندا

718 ي الدين كريم وضج كريم
غادة صفى لبنان

719 ي فاروق عبد الجي العمت  برازيل

720 ي فاروق عبد الجي العمت  برازيل

721 سمية ابراهيم شلهوب لبنان

722 ام عمار العراق

723 وكاظم وكيان األقرع/محمد كاظم األقرع الزهراء/سوريا

724 وكاظم وكيان األقرع/محمد كاظم األقرع الزهراء/سوريا

725 وكاظم وكيان األقرع/محمد كاظم األقرع الزهراء/سوريا

726 فاطمه ايران

727  وىلي
ى شكرية حسي  العراق

728 ي
ى الديرانى حسي  لبنان

729 ازدهار حمتو لبنان

730 Fatima Sobh Canada

731 امل عباس مدلج ساحل العاج

732 محمد حسن شحادة ساحل العاج

733 نوال مهدي الحكيم لبنان

734 عباس احمد الجبيلي ساحل العاج

735 ثروات عباس مدلج ساحل العاج

736 يف عباس عايدة رسر لبنان

737 مريم عبدالرحيم حرب لبنان

ي738
ى عليه السالم وال سيما الشهيدين أبو مهدي وقاسم سليمانى ى والمسلمات والسيما من مات عل والية أمت  المؤمني  العراق محافظة واسط جي الجهادجميع اموات المسلمي 

739 العراق محافظة واسط جي الجهادام عبدهللا

740 يف عباس غادة رسر لبنان

741 العراق محافظة واسط جي الجهادزهراء كاظم فرج وزينب ورسميه وأوالده رسميه وزوجها

742 فاطمة محمد حجازي واوالدها وأمها لبنان

743 فاطمة محمد حجازي واوالدها وأمها لبنان

744 ريحانة وزوجها واوالدها لبنان

745 محمد قاسم حمد لبنان

746 محمد قاسم حمد لبنان

747 محمد قاسم حمد لبنان

748 محمد قاسم حمد لبنان

749 ومحمد مهدي نورالدين.محمد ومالك نورالدين علي الرضا هولندا

750 ي الدين
نور صفى لبنان



751 مهدي الرز لبنان الجنوب صور

752 Nada soubhi harb Libanon

753 مهدي الرز لبنان الجنوب صور

754 Nada soubhi harb Libanon

755 Nada soubhi harb Libanon

756 جومانا بنت خديجة لبنان

757 هدله علي العراق

758 ابو زينب ايرلندا

759 إرساء ايرلندة

760 Kassem rayan Abidjan

761 ام علي العراق

762 زهرة فرحات لبنان

763 فاديا فواز لبنان

764 ابو علي العراق

765 محمد جواد كركي لبنان

766 حسن فرحات لبنان

767 جيهان نجيب عائيل لبنان

768 فاديا فواز لبنان

769 علي فرحات لبنان

770 حنان كركي لبنان

771 محمد و أحمد كركي لبنان

772 فاديا فواز لبنان

773 علي كركي ساحل العاج

774 زينب فرحات ساحل العاج

775 مليكة مغنية ابيدجان

776 فاطمه عماد ايران

777 ساجد مغنية ابيدجان

778 جعفر مغنية ابيدجان

779 محمد باقر مغنية ابيدجان

780 بتول علي جعفر ابيدجان

781 وداد الزين لبنان

ى ومن مات عل اإليمان والوالية وحجة ر782 هداء والعلماء وأرحامها المنسيي 
ّ
ى والش ي هللا وعن شيعة علي أمت  المؤمني 

ى
ندى خليل حّمود ووالديها ووالدّي والديها واخوتها هدى وإبراهيم وذوالفقار وعلي وارحامها واخوتها ف لبنان

783 هدى خليل جعفر لبنان

784 هدى خليل جعفر لبنان

785 Wael dhaini Abidjan

786 هدى خليل جعفر لبنان

787 نوال ديب السويد

788 Hala dhaini Abidjan

789 تغريد مرتضى الصايغ لبنان

790 مصطفى الجعجع ابيدجان

791 مرتضى بدر الدين الصايغ لبنان

792 تغريد مرتضى الصايغ لبنان

793 تغريد مرتضى الصايغ لبنان

794 تغريد مرتضى الصايغ لبنان

795 عباس شلهوب أبيدجان

796 علي عبد الرضا أبيدجان

797 محمد سكاف أبيدجان



798 اية علي قاسم لبنان

799 عصام سكاف أبيدجان

800 هشام سكاف أبيدجان

801 ي جميلة برجر أبيدجان

802 حسن سكاف أبيدجان

803 ريم سكاف ابيدجان

ي محمد وقاسم واية و ريم مكنا804
ة هبة منى ريان محمد هيثم مدنى ي وهيب و سمت 

هدى مدنى لبنان

805 شادية فضل هللا ساحل العاج

806 نور وعلي وفؤاد ومالك ابو خليل ساحل العاج

807 داليا يوسف زعرور لبنان

808 أحمد أبو خليل ساحل العاج

809 farah.فرح ابنة المرحومة نجاة لبنان

810 farah.فرح ابنة المرحومة نجاة لبنان

811 علي محمد جعفر لبنان

812 ي
رحاب فوعانى لبنان

813 ي
رحاب فوعانى لبنان

814 ي
رحاب فوعانى لبنان

815 ي
رحاب فوعانى لبنان

816 اسماعيل بزي لبنان

817 علي حسن علي العراق

818 ي
رحاب فوعانى لبنان

819 ايمان علي جعفر ساحل العاج

820 فاطمة محمد رزقط لبنان

821 Abir Bourji Dakhlallah  hassan Dakhlallah لبنان

822 وسام الزين لبنان

823 ليل محمد علي العراق

824 حسن علي عرفات العراق

825 فاطمة صائغ و عائلتها و امواتها ساحل العاج

826 الحجة امال عيس لبنان

827 الحجة امال عيس لبنان

828 جميع المستضعفون سويرسا

829 علي إسماعيل مالح لبنان

830 يوسف قشمر لبنان

831 علي عباس طالب لبنان

832 مريم ديب ضاجي لبنان

833 يوسف قشمر لبنان

834 يوسف قشمر لبنان

835 Jouma imad Côté d'Ivoire sinfra

836 يوسف قشمر لبنان

837 Jouma imad Côté d'Ivoire sinfra

838 زينب لبنان

839 ى حسي  النعيم

840 مريم لبنان

841 حمزه يوسف عواضه الغازيه

842 سمر سمت  نجدي صور

843 سمر سمت  نجدي صور

844 ى حيدر سمرحسي  جنوب لبنان



845 هدى احمد داغر لبنان

846 هدى احمد داغر لبنان

847 نعيمة سعد فلسيه طت 

848 سلطانة نجدي لبنان

849 سلطانة نجدي لبنان

850 سلطانة نجدي لبنان

851 صباح محمد يونس صور

852 ي
ندا لفوعانى عل النهري

853 ى ريما حيدر ركي  لبنان

854 ى ريما حيدر ركي  لبنان

855 ى زينة عزالدين ووالديها وارحامها المنسي  لبنان

856 ى زينة عزالدين ووالديها وارحامها المنسي  لبنان

857 هاجر معيم العراق

858 حوراء نعيم العراق

859 ماجدة محمد مالح لبنان

860 فاطمة علي محمود عباس لبنان

861 فاطمة علي محمود عباس لبنان

862 مارينا داود القليلة

863 فدوى جابر لبنان

864 جميلة موس شحادة صور

865 جميلة موس شحادة صور

866 فدوى جابر لبنان

867 فرح رقة لبنان

868 إبراهيم شحادة ساحل العاج

869 ية حجازي خت  جنوب لبنان

870 ية حجازي خت  جنوب لبنان

871 سارة لبنان

872 سارة لبنان

873 علي الطويل لبنان

874 ام مصطفى ا

875 زينة عليان لبنان

876 زينة عليان لبنان

877 محمد علي درويش لبنان

878 ى عطية عبد الزهرة حسي  العراق

879 ام فاطمة العراق

880 ريما ديب لبنان

881 ريما ديب لبنان

882 ريما ديب لبنان

883 احالم سعيد المحمود لبنان

884 احالم سعيد المحمود لبنان

885 ام فاطمة العراق

886 فاطمة جمال دياب ، مجمد اياد األسدي ، الشيخ بهجت لبنان

887 فاتن هزيمه لبنان

888 سمر عبدالمحسن نورالدين شاط  العاج

889 ي
كواكب محمد حمادي وامانى لبنان

890 ي
كواكب محمد حمادي وامانى لبنان

891 صباح لطيف علوان العراق



892 رينب حسون المانيا

893 رضوان احمد ساحل العاج

894 رضوان احمد ساحل العاج

895 رضوان احمد ساحل العاج

896 ي ابتسام عبد الننر البرصة

897 شيماء وغدير العراق

898 شيماء وغدير العراق

899 ي ابتسام عبد الننر البرصة

900 احمد علي محمد وحيدر احمد علي العراق

901 فضيله محمد نعمه العراق

902 احمد علي وحيدر احمد العراق

903 زكية زبد المنصوري

904 ي
ه سبينر منت  لبنان

905 زينه واحمد ومحمد وفاطمه العراق

906 زينه واحمد ومحمد وفاطمه العراق

907 ى طه نوري جناح ياسي  العراق

908 المرحوم الشهيد صابر عبد الكاظم نارص العراق

909 ي
توفيقه سبينر لبنان

910 جنان غنية احمد حسن نور افنان رحمة رقية العراق

911 روح لبنان

912 حميدة جواد العراق

913 ية رحيم خت  العراق

914 حميدة جواد العراق

915 بهاء جابر العراق

916 ام عيس زينب البحرين

917 ام عيس زينب البحرين

918 انعام الزين لبنان

919 فدوى اسماعيل لبنان

920 قاسم وليد طويل خربة سلم

921 فاديا حسام الدين وت بت 

922 فاديا حسام الدين وت بت 

923 ي يوسف حب هللا وزوجته صباح حب هللا
ر
شوف لبنام

924 ي يوسف حب هللا وزوجته صباح حب هللا
ر
شوف لبنام

925 مىه عساف لبنان

926 مىه عساف لبنان

927 فاديا حسام الدين وت بت 

928 فاديا حسام الدين وت بت 

929 نور نارص عساف لبنان

930 ا أنوار خرصى لبنان

931 ريم عساف لبنان

932 علي قانصو الشهابية

933 الشهابية غادة ايوب

934 ناديه عمار لبنان بح

935 ارة علي موىس رسر لبنان

936 ي
اشواق مسلم راضى العراق

937 ى دقماق علي حسي  لبنان

938 ى دقماق بتول حسي  لبنان



939 جعفر لبنان

ى940 ى والمسلمي   انوي الزياره ونيان عن والدي المؤمني 
هناء كاظم ام مصطفى العراق بغداد ن

941 سارة إسماعيل لبنان

942 فاطمه حسن اوب لبنان

943 حيدر طالب البرصة

944 فوزية  ماض البرصة

945  علي فروخ
ى حسي  لبنان

946 سهاد حمدان العراق

947 هنادي مشيمش وعائلتها لبنان ،الجنوب

948 ام علي ايران

949 خديجه محمد عيس محرونه

950 فاطمة دقدوق لبنان

951 منار بنت عاءدة لبنان

952 منار بنت عاءدة لبنان

953 ى فاطمة علي عبد الحسي  مملكة البحرين

954 ايات فقيه كفرتبنيت

955 كوثر صكبان العراق

956 ايات فقيه كفرتبنيت

957 ايات فقيه كفرتبنيت

958 (وسام)أبو علي إسماعيل  لبنان

959 عايده لبنان

960 زهرة قاسم كمال دبعال

961 رساب أحمد حمية لبنان

962 سكينه غازي العراق

963 امال لبنان

964 ليل أحمد  حسن عرب صاليم

965 عذراء كاظم العراق

966 عذراء كاظم العراق

967 ي
ي وعن والدي واهلي واصدقان 

محمد ابوجعفر عنى البرصة

968 قيس مزهر سكندر العراق

969 ى بحسون احمد حسي  لبنان

970 محمد علي بحسون لينان

971 ايمان احمد عيس لينان

972 الحاجة فاطمة ازيل التر

973 الحاجة فاطمة ازيل التر

974 والء المالكي العراق

975 هدى خليل جعفر لبنان

976 رباب ابراهيم مشغرة

977 ى ايوب سعدى بنت رحمة ابنت حسي  لبنان

978 ى ايوب سعدى بنت رحمة ابنت حسي  لبنان

979 ى ايوب سعدى بنت رحمة ابنت حسي  لبنان

980 ى ايوب سعدى بنت رحمة ابنت حسي  لبنان

981 جعفر كاظم العراق

982 أمنة ابراهيم فنيش باريش

983 هدى نعيم عون لبنان

984 أمنة ابراهيم فنيش باريش

985 عبدهللا كمال محسن العراق



986 أمنة ابراهيم فنيش باريش

987 الحجيه انتظار ووالديها واخونه واخواتها البرصه

988 الحجيه انتظار ووالديها واخونه واخواتها البرصه

989 زينب عقيل عبد العراق

990 Nour Reslan Lebanon

991 هدى االنباري العراق

992 وز مزهر فت  لبنان

993 وز مزهر فت  لبنان

994 علياء علي عقيل لبنان

995 ى سيدة خلود سيد ياسي  البحرين

996 كالدس يوسف دايخ لبنان

997 كالدس يوسف دايخ لبنان

998 كالدس يوسف دايخ لبنان

999 حوراء عباس عيس بافلية

1000 عيس قاسم محمد العراق

1001 دانيا متعب المحمد مشهور دمشق

1002 دانيا متعب المحمد مشهور دمشق

1003 خلف جتر علي العراق

1004 جميلة موىس جندي لبنان

1005 ي جميع االموات
ي اخوانر

محمد اخونر العراق

1006 ابو احسان العراق

1007 ي
حوراء دلبانى صور

1008 ام احسان العراق

1009 نورا العراق

1010 عقيل العراق

1011 عمار المالكي العراق

1012 ليال محمد عليان قالوي

1013 ى ام حسي  العراق

1014 ام نور العراق

1015 زينب فاهم العراق

1016 ى ام حسي  العراق

1017 عمار المالكي العراق

1018 شفاء العراق

1019 وهيبة بنت نسيب  المغرب دمشق

1020 وهيبة بنت نسيب  المغرب دمشق

1021 ازهار زينه كا امت 

1022 وهيبة بنت نسيب  المغرب دمشق

1023 فاهم عبد الواحد العراق

1024 ي
زينب فاهم عبد الواحد  وعائلنر العراق

1025 ي
بتول نمر جونى النبطية

1026 مريم علي حسن منصور العراق

1027 هنا يوسف صادر مشغرة

1028 هنا يوسف صادر مشغرة

1029 مها العراق

1030 ي
ليل جونى لبنان

1031 جعفر  كنيج لبنان

1032 ،زينب رسالن ى ،حسي  نغم ،نور، فاطمة،غنى لبنان



1033 ناد لبنان

1034 ناد لبنان

1035 منى يوسف صادر مشفرة

1036  علي احمد بنت نوال
ى اية حسي  لبنان

1037 Hala Kassab Lebanon

1038 الهام زيدان صور

1039 منى يوسف صادر مشفرة

1040 ي
بتول جونى النبطية

1041 نوال حسن احمد بنت حليمة لبنان

1042 نىه لبنان

1043 ي
بتول جونى النبطية

1044 بيداءحمدان العراق

1045 بيداءحمدان العراق

1046 نجمه اسدهللا البحرين

1047 شيدا محمد البحرين

ى سالم عبدالوهاب ووالديه وزوجه وأوالده وبناته وأخيه وأخواته وذراريــهم وأرحامهم وموتاهم1048 ..تحسي  العراق

ى سالم عبدالوهاب ووالديه وزوجه وأوالده وبناته وأخيه وأخواته وذراريــهم وأرحامهم وموتاهم1049 ..تحسي  العراق

1050 خنساء بنت سخام العراق

1051 خنساء بنت سخام العراق

1052 مصطفى عبد الحفيظ النجار لبنان

1053 غريب لبنان

1054 ي
حنان غسانى لبنان

1055 ي
حنان غسانى لبنان

1056 خمسة أقمار لبنان

1057 فاطمة احمد سويدان لبنان

1058 رانيا المقهور لبنان

1059 رباب قانصو لبنان

1060 هدى نجدي رصيفا

1061 المرحوم محمد علي بديري جنوب لبنان/ صور

1062 ي ي وزوجر
بنانر السعودية

1063 علية جبار محمد العراق الش

1064 سامية يونس لبنان

1065 قاسم محمد حسن لبنان

1066 قاسم محمد حسن لبنان

1067 Hawraa Dia كا امت 

1068 ي موس
ي هانى

امانى عربصاليم

1069 محمد عبدهللا نرصهللا لبنان

1070 وسام صالح الدين كاظم العراق

1071 عدنان ونرسين لبنان

1072 ام حوراء وابوحوراء وحوراءونور الهدى العراق

1073 عدنان ونرسين لبنان

1074 عدنان ونرسين لبنان

1075 ام حوراء وابوحوراء وحوراءونور الهدى العراق

1076 علي العمار لبنان

1077 آمنة محمد حسن United States

1078 المرحوم الحاج عفيف منصور لبنان

1079 فاطمة رسالن لبنان



1080 عبدهللا سعدهللا رباح لبنان

1081 عبدهللا سعدهللا رباح لبنان

1082 سناء عليان لبنان

1083 سناء عليان لبنان

1084  بعلبكي
منى لبنان

1085  بعلبكي
منى لبنان

1086  بعلبكي
منى لبنان

1087 ى  ياسي 
مريم مصطفى لبنان

1088 احمد ابن فاطمه لبنان

1089 جميله بنت خديجة لبنان

1090 علي عليان لبنان

1091 هناء طالب محمود  ووالديها وامواتها وأرحامها وذريتها العراق

1092 موىس حيدر لبنان

1093 سناء عليان لبنان

1094 ى محمد عليان حسي  قلواي

1095 سناء عليان لبنان

1096 ى محمد عليان حسي  قلواي

1097 زينب اسماعيل ميس الجبل

1098 ايمان محمد عليان قلواي

1099 ايمان محمد عليان قلواي

1100 ايمان محمد عليان قلواي

1101 حيدر حيدر لبنان

1102 نزار عبد علي اليا استر

1103 Houda Bourgi Sverige

1104 نزار عبد علي اليا استر

1105 Fatima لبنان

1106 مريم عليان لبنان

1107 زينب قاسم لبنان

1108 منتظر عبد علي البرصه

1109 زهراء سامر عزالدين كاظم لبنان كفرفيال

1110 ى جعفر طالل حسي  لبنان

1111 ى جعفر طالل حسي  لبنان

1112 مريم جعفر حمود لبنان

1113 حازم بغداد

1114 عباس إبراهيم مالح ى قانا لبنان عي 

1115 ي
دالل عبد الكريم رمينر جنوب لبنان

1116 ي
دالل عبد الكريم رمينر جنوب لبنان

1117 ي
دالل عبد الكريم رمينر جنوب لبنان

1118 ي حق
صفية وعائلتها وكل من له بذمنر لبنان

1119 سوزان رباح هادي ومحمد وعبدهللا وجهاد رباح لبنان

1120 عزيز علي سلمان بغداد- العراق 

1121 رشا فرنسا

1122 عزيز علي سلمان بغداد- العراق 

1123 رشا فرنسا

1124 زينب قاسم حمادي لبنان

1125 عزيز علي سلمان بغداد- العراق 

1126 فضيلة جعفر منصور شمطوط البحرين



1127 فاطمه يونس ى قانا عي 

1128 سلمان أحمد عبدهللا البحرين

1129 سكينة منصور شمطوط البحرين

1130 ي سلمان أحمد مريم عبدالننر البحرين

1131 ي سلمان فاطمة عبدالمننر البحرين

1132 ى أم حسي  سوريا

1133 فت االبرص مت  سورية

1134 ى أم حسي  سوريا

1135 ي سلمان أحمد عبدالننر البحرين

1136 هناء هاشم محمد العراق

1137 جعفر منصور شمطوط البحرين

1138 ي سلمان أحمد عبدهللا عبدالننر البحرين

1139 ي
نرصة أحمد علي البنى البحرين

1140 ى  الساعدي ووالديه عالء هبدالحسي  العراق

1141 سوزان منصور لبنان

1142 زينب قاسم حمادي لبنان

1143  علي
آمال خرصى العراق

1144 زينب قاسم حمادي لبنان

1145 ازهار عزيز عراق

1146 محمد قاسم حمد لبنان

1147 محمد قاسم حمد لبنان

1148 محمد قاسم حمد لبنان

ي واجدادي ومن مات عل حب محمد وال محمد1149
رغد واحمد وعلي وفاتن وبان واحمد ووحيدة وملونى العراق

1150 ا كمال خليل صتر لبنان

1151 ا كمال خليل صتر لبنان

1152 هاله مهند طيبه فاطمه محمد تفر العراق

1153 ا كمال خليل صتر لبنان

1154 ا كمال خليل صتر لبنان

1155 محمود علي عكوش لبنان

1156 محمود علي عكوش لبنان

1157 اخالص العراق

1158 حسن ومتعلقيه لبنان

1159 ي
حنان عنانى لبنان

1160 ي
حنان عنانى لبنان

1161 ا وفاء خرصى لبنان

1162 علياء عواضة لبنان

1163 سوريه جي اإلمام زين العابدين عأم مازن والدة الشهيد أحمد

1164 فاطمة رسالن لبنان

1165 زينب  سويد لبنان

1166 زينب  سويد لبنان

1167 كمال محسن علي عيس القزاز العراق

1168 سوريه جي اإلمام زين العابدين عأم مازن والدة الشهيد أحمد

1169 كمال محسن علي عيس القزاز العراق

1170 ��ازور إمام الرضا عليه السالم  عيتا الشعب

1171 ��ازور إمام الرضا عليه السالم  عيتا الشعب

1172 Hanan Rb Brazil

1173 سامية محمد زعيتر لبنان



1174 مىه علي رسحان لبنان

1175 سليمه عبد الحسن مست  العراق

ي وأوالدنا جميعا واهلي ووالدي1176
ابمان وسحر وكوثر وزينب ومريم وفاطمه واخوانى لبنان

1177 شادي مصطفى قطيش لبنان

1178 فاطمه خليل رمال لبنان

1179 ى زين فاطمة عبد الحسي  لبنان

1180 فاطمه خليل رمال لبنان

1181 فاطمه خليل رمال لبنان

1182 فاطمه خليل رمال لبنان

1183 ى زين هناء عبد الحسي  لبنان

1184 ى زين نىه عبد الحسي  لبنان

1185 مريانا محمد ديب لبنان

1186 ابتسام محمد خليل لبنان

1187 عدنان سعيد زين الدين الجميجمة

1188 سارة اليتام لبنان

1189 مصطفى محمد قطيش لبنان

1190 ناهدة كريم العراق

1191 شادي مصطفى قطيش لبنان

1192 نبيهة موىس لبنان

1193 ناهدة كريم العراق

1194 سانا شعيب فرنسا

1195 حنان نعيم لبنان

1196 ناهدة كريم العراق

1197 حنان نعيم لبنان

1198 ثناء خليل لبنان

1199 ناهدة العنان لبنان

1200 أمل محيسن العراق

1201 زينب علي نارصالدين لبنان

1202 زينب خليل رّمال فرنسا

1203 هشام محمود نرص الدين لبنان

1204 ايمان كا امت 

1205 ايمان كا امت 

1206 ايمان كا امت 

1207 حيدر غازي المالكي العراق بغداد

1208 ي
فاطمة محمد ترحينى لبنان

1209 رباب عبد الهادي فرحات لبنلن

1210 رباب عبد الهادي فرحات لبنلن

1211 خديجة احمد جاسم  والمؤمنات البحرين

1212 غزوان بن نعمت العراق

1213 علي الهادي  سالمة لبنان

ي علي وعباس حيدر1214
ي  احمد واخونر ي خديجه وانر

امال بنت خديجه  وحميده بنت خديجه  ووالدنر لبنان

1215 ي و ارحامي احياء و اموات
ى و  أعزان  عن المعصومي  الكويت

1216 نضال نارص حاريص

ي علي وعباس حيدر1217
ي  احمد واخونر ي خديجه وانر

امال بنت خديجه  وحميده بنت خديجه  ووالدنر لبنان

1218 عن موالنا صاحب العرص ة الزمان الكويت

1219 نرسين فرنسا

1220 امينة لبنان



1221 ى ام حسي  لبنان

1222 ى ام حسي  لبنان

1223 حسن عباس حمزة لبنان الجنوب

1224 حسن عباس حمزة لبنان الجنوب

1225 جميلة عبد الباري حمادة لبنان الجنوب

1226 معصومة الخان البحرين

1227 جميلة عبد الباري حمادة لبنان الجنوب

1228 عذراء سيد باقر البحرين

1229 صفاء فقيه السويد

1230 ى مهدي وكل من له حق علينا حيدر ياسي  العراق

1231 مرضية مصطفى عوض البحرين

1232 ساميه فرنسا

1233 انعام سكاف سوريا

1234 انعام سكاف سوريا

1235 ساميه فرنسا

1236 روال عدنان فرحات لبنان

1237 روال عدنان فرحات لبنان

1238 ى الطابق الرابعفاطمة عبد عياد النجارية جي الزهور بناية سمت  حسي 

1239 ى الطابق الرابعفاطمة عبد عياد النجارية جي الزهور بناية سمت  حسي 

1240 زهرة رضا فرنسا

1241 هشام حسن حطيط لبنان

1242 ى حمادي حسي  لبنان

1243 هشام حسن حطيط لبنان

1244 علي قاسم نظام الدين لبنان

1245 حنان إسماعيل رمال الدوير

1246 فاطمة اسماعيل رمال لبنان

1247 ى حمادي حسي  لبنان

1248 ى مريم علي ياسي  لبنان

1249 عليه خليل لبنان

1250 عليه خليل لبنان

1251 عليه خليل لبنان

1252 نسب كندا

1253 كامل موىس خليل لبنان

1254 كامل موىس خليل لبنان

1255 زينب مصطفى لبنان

1256 زينب مصطفى لبنان

1257 كامل موىس خليل لبنان

1258 كامل موىس خليل لبنان

1259 ى سكاف محمد حسي  سوريا

1260 كامل موىس خليل لبنان

1261 زينب مصطفى لبنان

1262 ي وحيدر طالب
فوزيه ماضى البرصه العراق

1263 فاطمه محمد العراق

1264 دالل كامل خليل لبنان

1265 ريم شهاب لبنان

1266 ي وحيدر طالب
فوزيه ماضى البرصه العراق

1267 ي وحيدر طالب
فوزيه ماضى البرصه العراق



1268 مصطفى احمد جواد جابر لبنان

1269 مصطفى احمد جواد جابر لبنان

1270 مصطفى احمد جواد جابر لبنان

1271 فاطمه محمد العراق

1272 زينب شيخو سمرة لبنان

1273 دانيال لبنان

1274 علي إسماعيل جعفر لبنان

1275 فاطمة شحادي لبنان

1276 علي إسماعيل جعفر لبنان

1277 ف نجوى محمود رسر لبنان

1278 ام علي ووالديها ووالد والديها  واخواتها واخوانها واوالدها العراق

1279 زهراء الزين لبنان

1280 نرجس لبنان

1281 ى جنفياف علي حسي  لبنان

1282 ف عناية حسن رسر لبنان

1283 راغده يوسف فقيه فرنسا

1284 هيثم علي شقت  لبنان

1285 ندى هادي طعمه االعراق

1286 ندى هادي طعمه االعراق

1287 حسن النمر وعائلته لبنان

1288 زينب  حسون لبنان

1289 زينب  حسون لبنان

1290 صفية احمد البحرين

1291 ي
ربيع حسن سبينر لبنان

1292 نجوى جميل شحاده زقاق البالط

1293 نجوى جميل شحاده زقاق البالط

1294 فوزية مهدي حمادة لبنان

1295 نجوى جميل شحاده زقاق البالط

1296 صفية احمد البحرين

1297 علي إسماعيل جعفر لبنان

1298 ي مصطفى
ر
زينب شوف لبنان

1299 ي مصطفى
ر
زينب شوف لبنان

1300 دنيا بنت سايخان العراق

1301 غنى كربال لبنان

1302 سمية باز لبنان

1303 السيد علي محمد الهبش لبنان

1304 يوسف حسن زعرور لبنان

1305 يوسف حسن زعرور لبنان

1306 Mohammad لبنان

1307 نور الزهراء الضيقة لبنان

1308 مريم عساف كفرحنر

1309 نور الزهراء الضيقة لبنان

1310 محمد لبنان

1311 ا مت  لبنان

1312 زينب لبنان

1313 النا طالب الجميجمه

1314 فاطمة الزهراء نزار قبيسي لبنان



1315 كوثر الزهراء لبنان

1316 سمية باز لبنان

1317 ليليان حسن صفا لبنان

1318 ليليان حسن صفا لبنان

1319 مشكاة مهدي الحجة لبنان

1320 ليليان حسن صفا لبنان

1321 فاطمة عاطف صالح لبنان

1322 ارساء دبوق ديرعامص

1323 Nour ghandoura لبنان

1324 إيمان علي عباس لبنان

1325 جميلة لبنان

1326 حوراء لبنان

1327 ندى هادي طعمه االعراق

1328 جميلة لبنان

1329 جميلة لبنان

1330 جميلة لبنان

1331 اليسار عمرو لبنان

1332 جميلة لبنان

1333 الحجه سلم ام محمد لبنان الجنوب عبا

1334 غادة كندا

1335 غادة كندا

1336 غادة كندا

1337 زينه جاسم محمد العراق

1338 صباح جعفر جعفر لبنان

1339 لبنة شومر ابنان

1340 لبنة شومر ابنان

1341 لبنة شومر ابنان

1342 ى نعيم انعام حسي  لبنان

1343 ى نعيم انعام حسي  لبنان

1344 أبو كرار المنشداوي العراق

1345 سماهر سعد لبنان

1346 سهام العراق

1347 جويدة زين ديب لبنان

1348 أبو كرار المنشداوي العراق

ى شومان ويوسف سليم وحسنة المقداد وحسن وماجدة وفاطمة وفاديا وفادي سليم1349 نا شومان وهشام وجنى ويارا ورزان عزالدين وفؤاد نور الدين وحسي  ندى سليم ومريم وسحر وبالل ومت  لبنان

1350 مريم حرب لبنان

ى شومان ويوسف سليم وحسنة المقداد وحسن وماجدة وفاطمة وفاديا وفادي سليم1351 نا شومان وهشام وجنى ويارا ورزان عزالدين وفؤاد نور الدين وحسي  ندى سليم ومريم وسحر وبالل ومت  لبنان

1352 مريم حرب لبنان

1353 سعدى جمال الدين لبنان

1354 ناديا لبنان

1355 هالل لبنان

1356 ى علي سليم ياسي  لبنان

1357 فاطمة علي خليفة جنوب لبنان

1358 راميا لبنان

1359 ى سليم ياسي  لبنان

1360 ى نجاح ياسي  لبنان

1361 ام محمد العراق



1362 Majd yassine لبنان

1363 جومانة حمادة لبنان

1364 فاطمة علي خليفة جنوب لبنان

1365 فاطمة علي خليفة جنوب لبنان

1366 عاهدة هزيمة لبنان

1367 ى السيد ياسمي  لبنان

1368 ي  شيتمنال محمد قاق السفري   مفرق  الننر

1369 عايده لبنان

1370 lام باسل بحرين

1371 ي
ي وابنى

ي وبنانر عبت  فاضل ووالدي وزوجر العراق

1372 عايده لبنان

1373 ى حيدر هبة حسي  لبنان

1374 عايده لبنان

1375 عايده لبنان

1376 ى عساف محمد حسي  لبنان

1377 زهرة احمد سعد لبنان

1378 خلود كرنيب لبنان

1379 حوراء مصطفى وت لبنان بت 

1380 ابراهيم ابن زهرة لبنان

1381 مالك كرنيب لبنان

1382 علي ابن ماجدة لبنان

1383 الشهيدة مالك بظاظة لبنان

1384 ي
ينال علي القرصيفى لبنان

1385 زهراء شعبان لبنان

1386 Batoul Ayyash Lebanon

1387 احسان مهدي ووالده العراق

1388 علي عياش لبنان

1389 احسان مهدي ووالده العراق

1390 Ibrahim Abdullah سوريا

1391 Ibrahim Abdullah سوريا

1392 ى الموسوي عليه حسي  العراق

1393 ى الموسوي عليه حسي  العراق

1394 زمزم شعبان لبنان

1395 باسمه محمد الكويت

ه موىس ابن يرسه محمد ابن سهام صباح و زهره وزهره و مروى و مهدى و علي و فاطمة و مريم و رباب و زينب حسن و1396 سهام بنت سعاد و سعاد بنت زهت  لبنان

ه موىس ابن يرسه محمد ابن سهام صباح و زهره وزهره و مروى و مهدى و علي و فاطمة و مريم و رباب و زينب حسن و1397 سهام بنت سعاد و سعاد بنت زهت  لبنان

1398 هال لبنان

صفاء بنت عبدالكريم حطيط بنت زينب وعماد محمد علي سالمة ابن خديجة وحال عماد سالمة بنت صفاء1399 لبنان

1400 ي
زينب سبينر لبنان

1401 مدينة عبد العزيز البحرين

ى قانصون1402 مايا عاضي علي قانصون رجاء قانصون نور قانصون حسن قانصون ملك قانصون حسي  لبنان

1403 نعمات حطيط لبنلن

1404 زينب علي عماش لبنان

1405 نعمات حطيط لبنلن

1406 ي
ام مصطفى الحسنى العراق

1407 عايده غزاله عدلون

1408 مصطفى عبدهلل لبنان



1409 محمود ضيا لبنان

1410 رانيا ضيا لبنان

1411 ي
نجاح دهينى صور

مدينة عبد العزيزوفاطمه احمد وخديجه سعيد وهاشميه السيد سعيد وكاظميه عبد هللا وعباس  حسن وام خلود ام علي وام شيخه وام مهدي ومهدي وام علي القصاب وحسن عبد العزيز وعيد العزيز علي وسعيد عبد العزيز وعيد االم1412 البحرين

1413 جنان وعبد هللا وفوزية وأحالم ومروة ونجم العراق

1414 سجر لبنان

1415 مارياىلي بنت كروز ، كا امت 

1416 نيسان عراق

1417 نادين غندور لبنان

1418 هنادي عيس بنت كريمة البحرين

1419 غنى حسن عباس لبنان

1420 ورود شاكر محمد العراق

1421 ي
هيام يوسف رمينر لبنان

1422 ى فقيه ريما حسي  لبنان

1423 فاطمة لبنان

1424 ي
ي ووالدي ومتعلقينى

زينب شمجى العراق

1425 ي
ي ووالدي ومتعلقينى

زينب شمجى العراق

1426 ابتهاج محمد عبد الساذتر لبنان

1427 عقيل ب حيدر ى (ع)عراق الحسي 

1428 ي جابر
زينب شمجى العراق

1429 ريان عباس سمرة لينان

1430 الحاج مهدي حبيب جواد الخياط البحرين

1431 الحاج مهدي حبيب جواد الخياط البحرين

1432 ي سعد 
��نيابة عن روح أجى العراق

1433 االء رحمان أحمد العراق

1434 حياة عباس نجم العراق

1435 بلسم وعائلتها العراق

1436 محمد صائغ Côte d’Ivoire

1437 ايمان رحمان أحمد العراق

1438 وسن رحمان أحمد العراق

1439 حيدر شاكر درويش العراق

1440 ي
زينب كورانى امريكا

1441 بالل ايران

1442 محمد صفا لبنان

1443 سارة نحم لبنان

1444 ي رباب خيون عواد الدراجر العراق

1445 حسن موىس سليمان لبنان

1446 عباس ربيع بواب لبنان

1447 أالء ضاوي لبنان

1448 ا نهاد صتر لبنان

1449 Sanaa Hammoud USA

1450 Hoda Elachkar United States

1451 ى ى ياسي  هبة حسي  لبنان

1452 ي الحركة
ى

ماع لبنان

1453 ى غنيش فاطمة حسي  لبنان

1454 مريم خشاب لبنان

1455 ى رباب ابراهيم محمد حسي  البحرين



1456 هدى إبراهيم الخليل لبنان

1457 صقر نون وعائلته لبنان

1458 ى والمؤمنات جميع المؤمني  لبنان

1459 صبيحه سلمان العراق

1460 عبدهللا جعفر يزبك لبنان

1461 زينب النجار لبنان

1462 عبت  عون لبنان

1463 صباح مزعل العراق

1464 ام محمود كرنيب لبنان

1465 الحاجة رقية مهدي ووالديها واخوتها واخواتها,الحاج علي التمار/ الحاجة صالحة التمار ووالديهما /الحاج إبراهيم التمار  البحرين

1466 ى ناديا حسي  لبنان

1467 ى سلوى شهيد حسي  العراق

1468 زهراء علي مرعي لبنان

1469 علي فيصل/قاسم فيصل/فيصل جاسم اسماعيل البحرين

1470 فاطمة فيصل/زهراء فيصل/زينب فيصل جاسم  البحرين

1471 ام محمد العراق

1472 ام محمد العراق

1473 جميلة ابراهيم  التمار البحرين

1474 رافات نزال لبنان

نورية فاضل ، عبد الوهاب حسن ، مصطفى عبد الوهاب ، فتوح عبد الوهاب1475 العراق

1476 ي
ي واخوانر

ي واخوانى
والدي ووالدنر لبنان

1477 ى دقماق زينب حسي  الشهابيه

1478 مرعب كنعان لبنان

1479 شيماء لبنان

1480 فادي وهيب  الرز لبنان

1481 ام محمد العراق

1482 جنى لبنان

ى1483 ي وجميع المؤمني 
ي وأوالدي وأخوانى أم أحمد وعن محمد وآل محمد  ووالدي وزوجر البحرين

1484 أم حمزة يوسف وذويــها سورية

1485 فاِطمة أحمد فرحات لبنان

1486 منال كعور ياطر

1487 منال كعور ياطر

1488 زينب شكرهللا البحرين

1489 سلم عبد الرسول خواجه لبنان

1490 يوسف صالح العراق

1491 محمد صالح العراق

1492 عباس حايك واوالدي فضل وزهراء ورقية.حسن حطيط .زاهرة حطيط، مريم بدران  لبنان

1493 ه عقيل وعن والدي وولدي سمت  لبنان

1494 افتخار عبدالجليل العراق

1495 افتخار عبدالجليل العراق

1496 سيف صالح العراق

1497 فاطمه محمد موىس فرون

1498 جميل احمد درويش البحرين

1499 يه محسن سعيد خت  العراق

1500 فريده عباس سند البحرين

1501 أم غفران البحرين

1502 ي
ة حسن الحرىسر سمت  لبنان



1503 نور عبد علي لبنان

1504 هيام موىس لبنان

1505 المرحوم عبدهللا التيتون البحرين

1506 زاهدة لبنان

1507 زينب لبنان

ي وأقاربه من األحياء واألموات1508
انه وأصدقان  صادق كاظم سلمان وأهله وعائلته وجت  العراق

ي وأقاربه من األحياء واألموات1509
انه وأصدقان  صادق كاظم سلمان وأهله وعائلته وجت  العراق

ي وأقاربه من األحياء واألموات1510
انه وأصدقان  صادق كاظم سلمان وأهله وعائلته وجت  العراق

1511 رندة حامد مالح وت بت 

1512 رندة حامد مالح وت بت 

1513 رندة حامد مالح وت بت 

1514 ي الدين
رنا محسن صفى لبنان

1515 عايدة بنت فاطمة لبنان

1516 انعام محمود حطيط لبنان الدوير

1517 ى بجاي حسي  العراق

1518 فاطمه عدنان الجباعي لبنان

1519 ي
امانى 71147702لبنان

1520 فاطمه عدنان الجباعي لبنان

1521 رنا نور الدين كندا

1522 ى احالم عبد الحسي  العراق

1523 ى احالم عبد الحسي  العراق

1524 ى احالم عبد الحسي  العراق

1525 ي
رفيق حبتر عانر العراق

1526 يخ
ّ
زهراء الش لبنان

1527 ى رحيمة عبد الحسي  العراق

1528 ام احمد السميع البحرين

1529 ي محمد
حبتر عانر العراق

1530 ام احمد السميع البحرين

1531 وهاب شهيد

1532 ي محمد االسدي
ثائر حبتر عانر العراق

1533 روان سمره صور

ي وعن ذريتنا وأمواتنا والشهداء1534
ي وأخوانر

ي واوالدي واخونر ي وزوجر ة حطيط نيابة عن امي وانر سمت  لبنان

ي وعن ذريتنا وأمواتنا والشهداء1535
ي وأخوانر

ي واوالدي واخونر ي وزوجر ة حطيط نيابة عن امي وانر سمت  لبنان

1536 غسان ضيف وعائلته البح

1537 خلود غدير الزم العراق

1538 سىه نعمان شحرور لبنان

1539 سماح عقيل حيدر لبنان

1540 جوليت مصطفى بدوي لبنان

1541 جوليت مصطفى بدوي لبنان

1542 رندة حامد مالح وت بت 

1543 ذاود تركي تمر العراق

1544 ريما نايف لبنان

1545 ة حطيط سمت  لبنان

1546 ة حطيط سمت  لبنان

1547 رندة حامد مالح وت بت 

1548 فاطمة خرصى لبنان

1549 كوثر شقت  لبنان



1550 لبنى خرصى لبنان

1551 ى فرحات جهاد حسي  عربصاليم

1552 ى فرحات جهاد حسي  عربصاليم

1553 منتىه إسماعيل مرتضى لبنان

1554 عفيفه البحرين

1555 غيدا حسن فرحات البقاع

1556 اسمهان محمود حمزة مجدل زون

1557 فاطمة بنت مريم لبنان

1558 ة غدير مريم أحمد علي كوثر أحمد عواضة أمت  لبنان

1559 ناديا عبدهللا عاشور لبنان شقراء

1560 ة غدير مريم أحمد علي كوثر أحمد عواضة أمت  لبنان

1561 صالح ظاهر العراق

1562 ي
قاسم موىس ويزانى لبنان

1563 ين كنعان ألينا موىس علي الرضا موىس شت  ويــــج التى

1564 مروة علي صباغ عديسة جنوب لبنان

1565 فاطمه صالح لبنان

1566 نادية حالل لبنان

1567 فاطمة صالح العراق

1568 سمية العقدي لبنان

1569 سمية العقدي لبنان

1570 ام حيدر سوريا

1571 سمية العقدي لبنان

1572 ام حيدر سوريا

ى احياء واموات وعن الشهداء والعلماء جميعن  مأجورين1573 عن رواد بتول رقية يوسف وعن كل المؤمني  لبنان ه

1574 سمية العقدي لبنان

1575 ازهار تركي العراق

1576 ثريا الخنسا لبنان

1577 مالك بزي لبنان

1578 عفيف محمد كركي لبنان

1579 حسن مصطفى كربال ى قانا جنوب لبنان عي 

1580 عبدالهادي غدير الزم العراق

1581 فادية المقداد لبنان

1582 فادية المقداد لبنان

1583 صبيحه سلمان العراق

1584 Bassima Riad Dabbous لبنان

1585 بتول شمس الدين لبنان

1586 فاطمة سيف الدين لبنان

1587 شيماء تركي تمر العراق

1588 زينة بسام السلمان لبنان

1589 علي محمد فاضل لبنان

1590 Ezdihar hammoud االجنوب لبنان

1591 لم حسن الرباب ى ديرقانون رأس العي 

1592 Ezdihar hammoud االجنوب لبنان

1593 ى محمد مصطفى خليل حسي  شحور.لبنان

1594 ى محمد مهدي رضا شاهي  لبنان

1595 جولييت فقيه لبنان

1596 آية بنت فاتن لبنان



1597 محمدمهدي جماىلي البحرين

1598 ابراهيم  حيدر لبنان

1599 مريم حيدر لبنان

1600 ى طالب مرسل حسي  03039371لبنان الجنوب

1601 الما حيدر لبنان

1602 ى طالب مرسل حسي  03039371لبنان الجنوب

1603 سلم حيدر لبنان

1604 سالفة قطيش لبنان

1605 نادين موىس رسور لبنان

1606 ى بسما حيدر حسي  لبنان

1607 صفاء قاسم قانصو الشهابية

1608 ى حدرج لي  لبنان

1609 ى بسما روان حسي  لبنان

1610 ى محمد مصطفى خليل حسي  شحور.لبنان الجنوب

1611 ى بسما جنى حسي  لبنان

1612 ى بسما نور حسي  لبنان

1613 غزوى سعيد حجازي لبنان

1614 سلوى الفقيه لبنان

1615 ى نبيه بسما حسي  لبنان

1616 هنادي عساف لبنان

1617 546546 5646

1618 ى عبد الرزاق أحمد مال هللا حسي  العراق

1619 هبة علي يعقوب لبنان

1620 هدى الزين لبنان

1621 ى جمانه محمد كريم ووالديها وأوالدها والشهداء اجمعي  الجنوب ياطر

1622 هدى الزين لبنان

1623 ي
ردينة شمعونى لبنان

1624 ابو محمد علي صائغ وعائلته فرنسا

1625 احمد العجمي سلطنة عمان

1626 هيفاء عودة العراق

1627 ارة رموز رسر بريقع

1628 موىس حسن رسور لبنان

1629 نور حامد عبد هللا العراق بغداد

1630 علي حسن رسور لبنان

1631 نور حامد عبد هللا العراق بغداد

1632 علي موىس رسور لبنان

1633 حسن  موىس رسور لبنان

1634 نور حامد عبد هللا العراق بغداد

1635 رعد كاظم العراق

1636 ى بسما فاطمة حسي  لبنان

1637 خلود مانع حبش العراق

1638 فاطمة لبنان

1639 خلود مانع حبش العراق

1640 ى ى حسي  طه أمي  سلطنة عمان

1641 سمت  نعيم الرز لبنان

1642 احمد لبنان

1643 نا يعقوب مت  لبنان



1644 farah لبنان

1645 farah لبنان

1646 حسن المجتنر رسور لبنان

1647 ي ومنى سليم وكل أرحامهما محسن وهنر لبنان

1648 بتول شلهوب لبنان

1649 ندوي لبنان

1650 الحاجة المرحومة نوريه محمد وامواتنا جميعا العراق

1651 ندوي لبنان

1652 فاطمه محمد احمد رسور البحرين

1653 اديب جاسم الغزاوي العراق

1654 ي و سندس عبد الواحد
الحاج حسن الحلفى العراق

1655 خليل علي زبد لبنان

1656 ى جرادي وافراد عائلتها وعن كل مشتاق مريم حسي  لبنان

1657 جليلة ووالدها السيد معتوق ونرجس البحرين

ي وكل عائلتها واصحابها واحبابها األحياء واألموات1658
نور ترحينى لبنان

1659 ي صونيا لحجر رصيفا

1660 ى حسي  لبنان

1661 شفاء جواد كاظم العراق

1662 ميادة أمهز لبنان

1663 ميادة أمهز لبنان

1664 Hassan Ali Taleb Ecuatorial Guinea

1665 الحاج حيدر العراق

1666 خضت  وام محمد وبان وعلي ومريم وعباس واحمد العراق

1667 ايمان علي يعقوب لبنان

1668 عائله حيدر.   عائله  الحاج خضت    عائله الزاير محمد ى عائله شهاب   وشيعه امت  المؤمني 

1669 حمدية عباس العراق

1670 عليه بنت رحمة لبنان

1671 ارة ى رسر ذكاء محمد أمي  لبنان

1672 ام منتظر الحاجه ابتسام العراق/ البرصه

ي1673 ي واقارنر
ي وذرياتهم واحفادهم وسديقانر

ي وخوانر
ي وخوانى

ي واجدادي وجدانر
ي فرح ومصطفى وسالم وحسن  واحفادي عبد هللا وديما وعلي ووالدي وخاالنر

ي وذرينر ارساء عبد الخالق الموسوي وزوجر العراق بغداد

1674 آية مراد لبنان

1675 ى إبراهيم محمد  ي فردان و زوجته - علي ابراهيم - ام جواد و ابو جواد - كتر ي عبدالعزيز و زوجته - حجر محمد و احمد و فاطمة- زهرة وابنتها رقية و زوجها مهدي و ابنها علي - حجر البحرين

1676 نور إبراهيم مرعي لبنان

1677 سامية مراد لبنان

ى1678 ي واوالدهم وازواجهم وعن ارحامي االحياء واالموات واالموات المنسيي 
ي واخوانر

ي وعن والدّي وعن اخونر
عنى لبنان

1679 ى ع احياء وامواتا ي االمام الحسي  عن كل محنر لبنان

1680 رقية عبد العزيز التمار البحرين

ي واوالدهم وازواجهم1681
ي واخوانر

ي او عند اخونر عن كل من له حق او تبعة عندي او عند امي وانر لبنان

1682 فاطمه زهر لبنان

عن سيدّي ابا الفضل العباس واالمام المهدي عليهم السالم1683 لبنان

1684 فاطمة نجيب الدين لبنان

1685 الشهيدين احمد عالء الدين وعلي ضعون لبنان

1686 الشهيد ابراهيم هادي ايران

1687 ى حبيب باسمه ياسي  العراق

1688 فطوم محمود يوسف لبنان

1689 ى حبيب باسمه ياسي  العراق

ى الحاج قاسم محمد اسماعيل ومصعب ديب اسماعيل1690 المرحومي  لبنان



1691 حسن لبنان

1692 ى ي محمد حسي  عبد الننر البحرين

انها1693 ازي ووالديها وزوجها وولدها واحباؤها واصدقاؤها وجت  هدى شت  لبنان

1694 فاطمة احمد مداس البحرين

ى جميعا1695 ى وعل ارواح المؤمني  ي وذراريــهم وعن المرحومه امي غنيه مجيد واقبال علي وعلي حسي 
ي واخوانر

ى ونيابة عن موالي الحجه وعن والدي واخونر مي علي حسي  العراقالعراق

1696 فاطمة احمد مداس البحرين

1697 ى حبيب باسمه ياسي  العراق

ى جميعا1698 ى وعل ارواح المؤمني  ي وذراريــهم وعن المرحومه امي غنيه مجيد واقبال علي وعلي حسي 
ي واخوانر

ى ونيابة عن موالي الحجه وعن والدي واخونر مي علي حسي  العراقالعراق

1699 خاتون عبد العزيز عبدهللا أحمد البحرين

 واقبال علي نيابة عن موالي المهدي1700
ى المرحومه غنيه مجيد وعلي حسي  العراق

 واقبال علي نيابة عن موالي المهدي1701
ى المرحومه غنيه مجيد وعلي حسي  العراق

1702 سناء كريكر لبنانياهلل

1703 نور إبراهيم مرعي لبنان

1704 سناء كريكر لبنانياهلل

1705 سمر الفاعور سوريا

ى جميعا1706 ى وعل ارواح المؤمني  ي وذراريــهم وعن المرحومه امي غنيه مجيد واقبال علي وعلي حسي 
ي واخوانر

ى ونيابة عن موالي الحجه وعن والدي واخونر مي علي حسي  العراق

1707 علي حيدر الحاج لبنان

1708 Hasan Alsudani Iraq

ى جميعا1709 ى وعل ارواح المؤمني  ي وذراريــهم وعن المرحومه امي غنيه مجيد واقبال علي وعلي حسي 
ي واخوانر

ى ونيابة عن موالي الحجه وعن والدي واخونر مي علي حسي  العراق

1710 خاتون عبد العزيز عبدهللا أحمد البحرين

ى جميعا1711 ى وعل ارواح المؤمني  ي وذراريــهم وعن المرحومه امي غنيه مجيد واقبال علي وعلي حسي 
ي واخوانر

ى ونيابة عن موالي الحجه وعن والدي واخونر مي علي حسي  العراق

1712 Dr Nader Saleh Nader العراق

1713 Dr Nader Saleh Nader العراق

1714 Dr Nader Saleh Nader العراق

1715 حسان زيدان لبنان حارة صيدا

1716 حسان زيدان لبنان حارة صيدا

1717 حسان زيدان لبنان حارة صيدا

1718 خديجه لبنان

1719 ا زينب عبدهللا صتر لبنان

1720 ا زينب عبدهللا صتر لبنان

1721 سعد كريم العراق

1722 سناء علي عباس لبنان

1723 جنان بلحص ى لبنان صديقي 

1724 كاظم أحمد كاظم العراق

1725 مصطفى بالل حمّيد لبنان

1726 إبراهيم الجودي اليمن

1727 فاطمه سامي اشمر دررسيان

1728 فرح لبنان

1729 سهيلة بنت رقية سورية

1730 نرجس Syria

1731 سهام محمد باقر سكاف سوريا

1732 خديجه
ر
العراف

1733 محمد حيدر الشجاع سوريا

1734 ي
ندى مسلمانى لبنان

1735 ي
ندى مسلمانى لبنان

1736 زهراء أحمد فرحات لبنان

1737 محمد حيدر الشجاع سوريا



1738 جنى لبنان

1739 زهراء زريق لبنان

1740 ى الشيخ فدوى حسي  لبنان

1741 ى الشيخ فدوى حسي  لبنان

1742 ، آدم، آية ، خرصى جهاد زلزىلي وعائلته نرسين، عباس، علي لبنان

1743 طارق رزق

ى1744 ى وغت  المنسيي  ى والمسلمات االحياء منهم واالموات المنسيي  كافة المسلمي  لبنان

1745 ى الشيخ فدوى حسي  لبنان

1746 ف ى رسر مها حسي  سوريا

1747 انعام عبدهللا نورالدين لبنان

1748 ريما احمد نورالدين بنت سامية لبنان

1749 سمر حسن ألمانيا

1750 يوسف علي ايوب ابن زينب لبنان

1751 ahmad_shaaban لبنان

1752 ناريمان احمد نورالدين بنت سامية لبنان

1753 (ابن ريما  )علي احمد االخرس  لبنان

1754 جنى بسام بليبل لبنان

1755 (ابن ريما  )حسن احمد االخرس  لبنان

1756 احمد االخرس لبنان

1757 ساره عبدالزهره العراق

1758 ساره عبدالزهره العراق

1759 (بنت ريما  )حال احمد االخرس  لبنان

1760 سعاد عباس العراق

1761 حوراء زينب  الحاج سليمان لبنان

1762 ساره عبدالزهره العراق

1763 ي جعفر
منى الكويت

1764 الحاج سميح حسن  زيتون لبنان خرطوم

1765 زينب غزوات مشيك لبنان

1766 الحاج سميح حسن  زيتون لبنان خرطوم

1767 يس ى كامل عتر حسي  ى شحي 

1768 رباب الجمل لبنان

1769 زينب سليمان لبنان

1770 رباب الجمل لبنان

1771
ْ
ُجك

ُ
محمد احمد ك لبنان

1772 ى بنت فاديا لجي  سوريا

1773 رباب الجمل لبنان

1774 رباب الجمل لبنان

1775 يس ى كامل عتر حسي  ى شحي 

1776 المرحوم الحاج محمد علي محمد لبنان

1777 ناريمان سوريا

1778 المرحوم الحاج محمد علي محمد لبنان

1779 ريم محمد شيت لبنان

1780 علي محمد شيت لبنان

1781 رشا محمد شيت لبنان

1782 محمد رضا شيت لبنان

1783 غادة علي شحادة لبنان

1784 حيدر ماجد لبنان



1785 علي إيهاب مشيك لبنان

1786 غدير علي الحاج سليمان لبنان

1787 ا محمد شيت مت  لبنان

1788 ي
ايمان حسن قرعونى لبنان مدينة صور

1789 ي
ايمان حسن قرعونى لبنان مدينة صور

1790 ي
ايمان حسن قرعونى لبنان مدينة صور

1791  شامي
ى كوثر حسي  لبنان

1792 خنساء احمد درويش العراق

1793 نرسين جلول سوريا

1794 زينب نعمة مشيك لبنان

1795 سيد ايمن زيتون سوريا

1796 ي علي حجازي
أمانى لبنان

ى احمد المحمود، احمد سعيد المحمود، مريم حسن عكاش، فراس احمد المحمود، حسن احمد المحمود، مالك المرصي1797 حسي  لبنان

1798 خنياء احمد درويش العراق

1799 مريم محمد سعد لبنان

1800 مريم محمد سعد لبنان

1801 Lamia fakih Lebanon

1802 منال عراق

1803 هبة حمادي لبنان

1804 زينب نعمة مشيك لبنان

1805 ي بينر كويت

1806 هبة حمادي لبنان

1807 ريما قاسم ساحل العاج

1808 دالل فضل دياب الجنوب

1809 ي
ى دشنر فاطمه حسي  كويت

1810 محمد علي عالء الدين لبنان

1811 ريان شعيب ابنان

1812 ايمان كاظم لبنان

1813 صابرين مدلج لبنان

1814 ي
ايمان حسن قرعونى لبنان مدينة صور

1815 مريم شحرور لبنان

1816 مريم بنت منتها ووالديها واوالدها وإخوتها واوالدهم لبنان

1817 العبده هللا يعلمها

1818 نرسين محمد ايوب لبنان

1819 زة جنان مت  العراق

1820 نرسين محمد ايوب لبنان

1821 ى هشام حسي  لبنان

1822 ي
امانى Deutschland

1823 ى هاشم عالوي حسي  العراق

1824 وائل حمدان لبنان

1825 ٠سهام محسن علوية  لبنان

1826 علي أحمد شهاب لندن

1827 سىه محمد حيدر لبنان

1828 العبده البنان

1829 ى ى ياسي  غالب حسي  لبنان

1830 ى هشام حسي  لبنان

1831 ربيعه ممد ابراهيم جبل عامل



1832 منتها ووالديها واوالدها وذراريــها لبنان

1833 نور الهدى فيصل نارص الحوش

1834 بتول قدوح لبنان

1835 ى هاشم عالوي حسي  العراق

1836 هدى محمود المذبوح لبنان

1837 منتها ووالديها واوالدها وذراريــها لبنان

1838 كميليا لبنان

1839 نور العراق

زينب وزهراء ومرسال وسوسن ولينا وعلي محمد يوسف ايوب1840 لبنان

1841 ى ام حسي  العراق

1842 ام محمد سوريا

1843 محمد يوسف ايوب لبنان

1844 ام محمد سوريا

1845 Enaamjradi Lebanon

1846 Enaamjradi Lebanon

1847 مريم بصل الصوانة

1848 ي
ي صورانى هال عبجر لبنان حارة حريك

1849 ي
خولة واسيل  الديرانى لبنان

1850 ي
خولة واسيل  الديرانى لبنان

1851 ي
ي صورانى هال عبجر لبنان حارة حريك

1852 ى محمد هادي واالء وحوراء وارساء غالب ياسي  لبنان

1853 ي
ي صورانى هال عبجر لبنان حارة حريك

1854  عسيلي
ى حسي  لبنان

1855 فاطمة عباس طاهر العراق

1856 ان االعمال ى اعضاء مجموعة مت  لبنان

1857 وفاء يوسف زيتون لبنان

1858 وفاء يوسف زيتون لبنان

1859 العبده البنان

1860 خديجة بنت فاطمة لبنان

1861 ى الشيخ فاطمه حسي  لبنان

1862 ى الشيخ فاطمه حسي  لبنان

1863 ساره علي صالح العراق

1864 ى ارساء غالب ياسي  لبنان

1865 ي
ملك بدرانى لبنان

1866 فاطمة علي جابر لبنان

جميله عبد القدوس مريم ضج ندي فاطمه محمد ديما لبنان1867 لبنان

1868 ندين محفوظ جفال لبنان

1869 توفيق حمود   و اكرام فقيه لبنان

1870 زينب تّرو لبنان

1871 نرسين محمد ايوب لبنان

1872 نرسين محمد ايوب لبنان

1873 مالك ابراهيم سعيد لبنان

1874 فريال حمود لبنان

1875 فاطمة صالح لبنان

1876 فاطمة تّرو لبنان

1877 فاطمة صالح لبنان

1878 جميله لبنان



1879 ى عالوي حسي  عراق

1880 ي وهب كامل لعينر العراق

1881 يوسف محمر غضبون الناقورة

1882 ي
علي حومانى لبنان

1883 انها صفاء هادي وبناته وزوجهاوالديها واخواه وجت  العراق

1884 ى عليق حسي  لبنان

1885 فاطمة طهماز لبنان

1886 انها صفاء هادي وبناته وزوجهاوالديها واخواه وجت  العراق

1887 انها صفاء هادي وبناته وزوجهاوالديها واخواه وجت  العراق

1888 انها صفاء هادي وبناته وزوجهاوالديها واخواه وجت  العراق

1889 عبدهللا عمار الكويت

1890 زينب صادق لبنان

1891 ي زاده
عبداالله قزوينى لبنان

1892 ريم ترمس لبنان

1893 سكينة علي نبهان الدوير

1894 علي األمت  حسن رمال لبنان

1895 ريم ترمس لبنان

1896 مريم شيخ عيس سوريا

1897 ريم ترمس لبنان

1898 غدير لبنان

1899 ى وعائلتها ى حسي  زهراء حسي  لبنان

1900 المرحوم عباس مراد لبنان

1901 المرحوم حسن شحرور لبنان

1902 آيات حايك لبنان

1903 مريم زيتون لبنان

1904 مريم لبنان

1905 مريم لبنان

1906 حنان األعرج صور

1907 حنان األعرج صور

1908 حنان األعرج صور

1909 علي شحرور لبنان

1910 حنان األعرج صور

1911 حوراء عباس لبنان

1912 حنان األعرج صور

1913 عباس عباس لبنان

1914 زينب شحرور لبنان

1915 بدر عباس لبنان

1916 ديب ابو زينب لبنان

1917 ويش
ً
خنساء احمد د العراق

1918 هادي لبنان

1919 عل ابو زينب لبنان

1920  وحمزه بركي وآمنه خليفه
ى دالل بركه ومحمد ياسي  لبنان

1921 هبة عبدهللا لبنان

1922 حنان ابو زينب لبنان

1923 دارين مراد لبنان

1924 مريم نجدي (رصيفا)لبنان ، الجنوب 

1925 دالل ابو زينب لبنان



1926 ،غدير،ريان ،محمد جواد،بتول،الهام آمنة، علي لبنان

1927 مريم نجدي (رصيفا)لبنان ، الجنوب 

1928 خديجة ضيا لبنان

1929 آسيا علي عيس لبنان

1930 ى سلمان آمي  العراق

1931 سوزان عكالوي العراق

1932 سوزان عكالوي العراق

1933 نورا قاسم خليفة لبنان

1934 سوزان عكالوي العراق

1935 حنان األعرج صور

1936 حنان األعرج صور

1937 سوزان عدنان بزيــــع Lebanon

1938 ي غانم
ايهاب هانى العراق

1939 سوزان عدنان بزيــــع Lebanon

1940 مريام دايخ لبنان

1941 مريام دايخ لبنان

1942 آية بنت ماجدة لبنان

1943 حوراء حمادي لبنان

1944 زينه حسن الحلوسيه

1945 ندى علي سليم لبنان الجنوب

1946 ندى علي سليم لبنان الجنوب

1947 رابحة عبدهللا حمود وت بت 

1948 حسن إبراهيم عواضه صور

1949  علي شغري
مصطفى لبنان

1950 رابحة عبدهللا حمود وت بت 

1951 نا ريمان احمد نورالدين ٠لبنان  جون الشوف

1952 سلم رمال لبنان

1953 لينا قصاص لبنان

1954 ام محمد صادق العراق

1955 ى اكرم المرصي مارلي  لبنان

1956 هويدا القاق لبنانلبنان

1957 ى صالح فاطمة حسي  لبنان

1958 ى فضيلة عبد الحسي  لبنان

1959 وفاء خليل شعبان لبنان

1960 ندى شحرور عدشيت جنوب لبنان

1961 ى فضيلة عبد الحسي  لبنان

1962 ى فضيلة عبد الحسي  لبنان

1963 إنعام شعيب لبنان

1964 مىه علي حجيج لبنان

1965 ى دقماق سعاد حسي  لبنان

1966 Batoul mohamad haidar لبنان

1967 jana harb لبنان

1968 ى دياب المرحوم حسي  لبنان

1969 ريم نرصهللا فرنسا

1970 ى دياب غادة حسي  لبنان

1971 هناء وعائلتها العراق

1972 هدى خليل جعفر لبنان



1973 رقية محمود بزي لبنان

1974 حسن شحادي لبنان

1975 حسن شحادي لبنان

1976 زهراء سليمان شمص لبنان

1977 زينه سعد العراق

1978 هدى خليل جعفر لبنان

1979 يفة نادين بنت رسر لبنان

1980 هبة احمد حمودي رصيفا

1981 سعاد االسدي العراق

1982 هدى خليل جعفر لبنان

1983 ندى ابورضا عربصاليم

1984 سمر ابو ملحم لبنان

1985 سمر ابو ملحم لبنان

1986 Habib hammoud United States

1987 محمد حيدر لبنان

1988 غدير شمص لبنان

1989 نور الهدى عباس مالح عربصاليم

1990 ردينة امريكا

1991 دعاء وحسيبة وعلي وسجاد وطارق العراق

1992 ي محمود شاكر الزهت  العراق

1993 ف الدين السيد احمد رسر لبنان

1994 فاطمة حيدر لبنان

1995 مريم حيدر لبنان

1996 علي حيدر لبنان

1997 عزيز حيدر لبنان

1998 زينب مرتضى لبنان

1999 ريفانا عل احمد لبنان

2000 هادي حيدر لبنان

2001 زينب مهدي لبنان

2002 عبد هللا لبنان

2003 ى سهيل برو حسي  لبنان

2004 ى سهيل برو حسي  لبنان

2005 ى سهيل برو حسي  لبنان

2006 امال زعيتر لبنان

2007 مريم حيدر لبنان

2008 امال زعيتر لبنان

2009 علي حيدر لبنان

2010 حوراء اسماعيل درمسبس لبنان

2011 عزيز حيدر لبنان

2012 زينب مرتضى لبنان

2013 Zenah لبنان

2014 Zenah لبنان

2015 سارة محمد درويش لبنان

2016 غالب محمود ايوب لبنان

2017 صفاء سليم فرشوخ لبنان

2018 آمنة قاسم كفرملكي

2019 مريم حسن الدر لبنان



2020 آمنة قاسم كفرملكي

2021 ضج لبنان

2022 فاطمة الزهراء علي لبنان

2023 زهرة جعفر حسن البحرين

2024 علي وائل فواز لبنان

2025 ابو عباس العاملي لبنان

2026 زا حسن هادي محمد صالح مت  البحرين

2027 ىعباس موىسي در ويش لبنان الجنوب بلدة رصبي 

2028 زا حسن محمد صالح مت  البحرين

2029 ى محمد موىس حسي  لبنان

2030 نوال العراق

2031 معصومة العراق

2032 زينب علي شعيب لبنان

2033 شهاب علي المالكي العراق

2034 رشيدة لبنان

2035 وائل علي فواز لبنان

2036 نادين شمص لبنان

2037 صبحية شمص لبنان

2038 ليل عبد هللا شعيتو لبنان

2039 هنادي عبد خليل لبنان

2040 أبو معصومة العراق

2041 هبه خليل غدار لبنان

2042 امنة قاسم كفر ملكي

2043 عامر العراق

2044 هاله عبد العزيز اشمر لبنان

2045 مريام دايخ لبنان

2046 أم معصومة العراق

2047  علي الصعيدي
حنان ومنى لبنان

2048 هاله عبد العزيز اشمر لبنان

2049  علي الصعيدي
حنان ومنى لبنان

2050 آية حمود لبنان

2051 دام الهنا محمد فتجي علوش لبنان

غفران علي عمرو وعن والدي وعن الشهيد قضي علي عمرو2052 لبنان

2053 فهد علي الصعيدي/الحجة اهيال بحسون/علي محمد الصعيدي لبنان

2054 محمد علي بحسون لبنان

2055 سالم شحرور لبنان

2056 ليل نعمة لبنان

2057 سالم شحرور لبنان

2058 خديجه بنت زينب لبنان

2059 محمد حسن قبيسي لبنان

2060 ى وهيبة غصي  لبنان

2061 ى محمد قبيسي المرحوم حسي  لبنان

2062 فاتن العليوي لبنان

2063 وفاء محمد الكويت

2064 جمال شمص فرنسا

فاطمة كمال شحرور ووالديها وزوجها واوالدها واخوتها واقاربــها2065 حاروف

2066 نا احمد زين اددين مت  لبنان



2067 ي محمد االسدي
حميد حبتر عانر البرصه. العراق

2068 ى _سناء غصن  ى _ عباس بت  سماخ و سوسن و اوالدهما_جنان هاشم_عيس بت  لبنان

2069 حردان وطبان علك موزان الساعدي العراق

2070  محمد علي
منى الدنمارك

2071 لمياء محمد باجوق عيتا الشعب

2072 خرصى حسن زين لبنان

2073  محمد علي
منى الدنمارك

2074 رعد زوبر العراق

2075 الطيب احمد حسن بلجيكا

2076 حردان وطبان علك موزان الساعدي العراق

2077 مريم عكاش ٧٦٠٧٦٩٤٣الدوير 

2078 عايده صايغ قانا

2079 مريم عكاش ٧٦٠٧٦٩٤٣الدوير 

2080 حردان وطبان علك موزان الساعدي العراق

2081 مريم عكاش ٧٦٠٧٦٩٤٣الدوير 

2082 محمد وحسن وحال لبنان

2083 رياض العراق

2084 ابو زينب االسدي العراق

2085 ي وعياىلي
ي وحيد الموسوي وعن والدي واموانر

عنى العراق

2086 عصام علي الضيقة لبنان

2087 فاضل علي العراق

2088 ابو زينب االسدي العراق

2089 فاضل علي العراق

2090 أيفادسلمان الحسن العراق

2091 زينب إبراهيم  زغت  لبنان

2092 منى دخل هللا قانا

2093 لطيف العراق

2094 لطيف العراق

2095 زينب إبراهيم  زغت  لبنان

2096 سحر العراق

2097 ساميه منذر قانا

2098 منى عبدهللا دخل هللا قانا

2099 سحر محمد االسدي العراق

2100 كميليا لبنان

2101 منى عبدهللا دخل هللا قانا

2102 فؤاد بيطار  وعائلته وبنيه cotonou

2103 منى عبدهللا دخل هللا قانا

2104 كميليا لبنان

2105 كميليا لبنان

2106 حمدية عباس العراق

2107 حمدية عباس العراق

2108 زينب  محمد   سالمي لبنان

2109 فاطمه عبدهللا وذويــها العراق

2110 فاطمة نورالدين لبنان

2111 فاطمة نورالدين لبنان

2112 فاطمه عبدهللا وذويــها العراق

2113 علي عبد األمت  جنام العراق



2114 علي عبد األمت  جنام العراق

2115 علي عبد األمت  جنام العراق

2116 منى عبدهللا دخل هللا قانا

2117 منى عبدهللا دخل هللا قانا

2118 هدى ستار كاظم العراق

2119 هدى ستار كاظم العراق

2120 زينه االحمر لبنان

2121 شيماء محسن يعكوب العراق

2122 ابو ابراهيم العراق

ى والمؤمنات األحياء منهم واألموات و عن صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه2123 ى والمسلمات والمؤمني  انها و جميع المسلمي  يا زهراء عليها السالم و والديها و أجدادها و جت  العراق

2124 شيماء محسن يعكوب العراق

2125 ندى لبنان

2126 الدين روندا محمد خت  لبنان

2127 فضل حسن حسن لبنان

2128 الدين روندا محمد خت  لبنان

2129 مريممريم َمعطي علبنان

2130 يس فرح علي غتر لبنان

2131 بتول مهدي شمص لبنان

2132 فاطمة شهاب لبنات

2133 محمد حسن صدقه لبنان

2134 ي  وهبه ومروه وعادل وزينه وامي وانر
ى ريما حسي  لبنان

2135 ي  وهبه ومروه وعادل وزينه وامي وانر
ى ريما حسي  لبنان

2136 محمد حسن صدقه لبنان

2137 ي  وهبه ومروه وعادل وزينه وامي وانر
ى ريما حسي  لبنان

2138 نور الزهراء داود الدوير

2139 مصطفى خليل حالل لبنان

2140 فاطمة علي عزالدين تفاحتا_الجنوب 

2141 فاطمة علي عزالدين تفاحتا_الجنوب 

2142 ة بنت رائيفة امت  لبنان

2143 ام علي الرضا حاريص

ى حبيب زهراء حبيب حوراء حبيب محمد حبيب الهام وسليمان شمص2144 حسي  لبنان

2145 هال بزي القصيبة

2146 زهراء عواضة ون عيتر

2147 ديما بنت فاديا لبنان

2148 مالك شمص لبنان

2149 زهرة عل تاج سوريا

2150 زهرة عل تاج سوريا

2151 الشهيد علي عبد اللطيف اللحاف لبنان

2152 زهرة عل تاج سوريا

2153 Jana tarhini and Mohammad tarhini Lebanon

2154 ول
ّ
فاطمة رياض جل لبنان

2155 زهراء هادي حبتر Uk

2156 زهراء هادي حبتر Uk

2157 المرحوم الحاج علي عبد العلي اللحاف لبنان

2158 نادين عطوي لبنان

2159 نور الهدى دياب لبنان

2160 الشيخ عبد اللطيف علي اللحاف لبنان



2161 محمد باقر هادي حبتر Uk

2162 ى ريحان ليل حسي  لبنان

2163 احالم حسن النحاس سوريا

2164 ى ريحان ليل حسي  لبنان

2165 نرسين محمد صبجي بزي لبنان

2166 نرسين محمد صبجي بزي لبنان

2167 اده ى محمد مهدي علت  لبنان

2168 نور شعيب لبنان

2169 منال النبطية

2170 منال النبطية

2171 هادي حبتر  االسدي Uk

2172 سىه كنعان لبنان

2173 رويدا محمد أيوب لبنان

2174 سىه كنعان لبنان

2175 عبدهللا خنافر لبنان

2176 وفاء حشوش لبنان

2177 وفاء حشوش لبنان

2178 عبدهللا خنافز لبنان

2179 وفاء حشوش لبنان

2180 ة منصور سمت  لبنان

2181 رنا فقيه بنت هاشمية لبنان

2182 ريما جمال عوض ى قانا عي 

2183 عدنان موىس كريك لبنان

2184 منار سليم لبنان

2185 جمال مصطفى عوض ى قانا عي 

2186 قاسم محمد مزاحم مشغرة.البقاع . لبنان

2187 ناديا كنعان لبنان

2188 جمال مصطفى عوض ى قانا عي 

2189 ي
إلهام قاسم شبانى لبنان

2190 مالك لبنان

2191 ضج رحمة جنوب لبنان

2192 آية زهوي لبنان

2193 ى قطايا زينب حسي  لينان

2194 هبة زهراء لبنان

2195 حنونة حرب ضميد العراق

2196 ي واوالدي ي وعن والدني
فوزي محمد ايوب عنى ى بوسوار لبنان عي 

2197 ى  فاضل ام البني  لبنان

2198 هناء محمود عيس لبنان

2199 محمد طيبا لبنان

2200 فاطمة رضا كمال لبنان

2201 ي
ى مهدي جمال جسر حسي  لبنان

2202 هناء محمود عيس لبنان

2203 الهام حسن حمود قانا

2204 جمانه ابديجان

2205 لبنان الجنوب حاريصنرصة عبدهللا حجازي  نارص عبدهللا خجازي

2206 ى  فاضل ام البني  لبنان

2207 االء شحرور لبنان



2208 زينب عباس منتش جبشيت_النبطية

2209 سمرحسن عواضة بعلبك

2210 عبدالمنعم شاكر فالح العراق

2211 سكينه ارسالن لبنان

2212 االء شحرور لبنان

2213 الحج علي عبد الرحيم و عائلته لبنان

2214 محمد رضى نورالدين لبنان

2215 هال محمد مظلوم لبنان

2216 ى فقية  الشهيد هيثم فقيه/ وكريم فقية /حسي  لبنان

2217 قناة الكوثر لبنان

2218 االء شحرور لبنان

2219 سكينه ارسالن لبنان

 كنعان وعلي الرضا كنعان والعائلة2220
ى ي وحسي 

فاطمة كنعان وزهراء جسر لبنان

 كنعان وعلي الرضا كنعان والعائلة2221
ى ي وحسي 

فاطمة كنعان وزهراء جسر لبنان

2222 عبت  هزيمة

2223 ف ومحمود صادر زاكية رسر لبنان

2224 رنر علي عيس لبنان

2225 رنر علي عيس لبنان

2226 عبد العزيز خليل أشمر لبنان

2227 ام محمد ايران

2228 بتول الموسوي لبنان

2229 نبيلة أبو حوسة لبنان

2230 نبيلة أبو حوسة لبنان

2231 ام محمد ايران

2232 نبيلة أبو حوسة لبنان

2233 نبيلة أبو حوسة لبنان

2234 ى إرساء ياسي  لبنان

2235 سكينة بالل قعيق لبنان

2236 محمد عبد العزيز أشمر لبنان

2237 ى إرساء ياسي  لبنان

2238 عناية قاسم مرعي 70816841لبنان 

2239 هال احمد رمال لبنان

2240 حسن وجنان واحمد لبنان

2241 Reham لبنان

2242 ى حمود / دالل حمود / تغريد محمد فقية  حال حمود/ حسي  لبنان

2243 فاطمة لبنان

2244 زينب لبنان

2245 ارساء لبنان

2246 هبه لبنان

2247 هال احمد رمال لبنان

ى وشهداذ المقاومة اإلسالمية وشهداء الدفاع المقدس زشهداء اإلسالم قاطبة2248 ي واألوات الصالحي 
ي وأوالدي وأهلي وعائلنر  العلي وزوجر

لبنى لبنان

2249 سالم شعيب لبنان

2250 سالم شعيب لبنان

2251 ى فحص نرجس حسي  لبنان

2252 زهراء علي حبيب لبنان

2253 حسن شعيب لبنان

ى والمؤمنات االحياء منهم واالموات2254 وسام محمد منعم وعائلتها وارحامها وعن خجميع المؤمني  لبنان



2255 ي
امتثال قعفرانى لبنان

2256 سالم شعيب لبنان

2257 علي شعيب لبنان

2258 ي
فاطمة الرشعينى لبنان

2259 ميساء هزيمة لبنان

2260 جوليانا  هيثم شقت  لبنان

2261 حنان فقيه لبنان

2262 فاطمه حمود لبنان

2263 حنان فقيه لبنان

2264 ريان شعيب لبنان

2265 فاطمه حمود لبنان

2266 حنان فقيه لبنان

2267 ي
نوال عبدالحميد قصيبانى لبنان

2268 حنان فقيه لبنان

2269 روان شعيب لبنان

2270 حنان فقيه لبنان

2271 نجاح مازح لبنان

2272 نجوى حسن المسمار لبنان

2273 حنان فقيه لبنان

2274 حنان فقيه لبنان

2275 ي
نوال عبدالحميد قصيبانى لبنان

2276 محمد شعيب لبنان

2277 ي
نوال عبدالحميد قصيبانى لبنان

2278 Abir Lebanon

2279 عباس شعيب لبنان

2280 شهرزان حبيب قطايا لبنان

2281 محمد حسن فارس لبنان

2282 سوزان شعيب لبنان

2283 سوزان شعيب لبنان

2284 سوزان شعيب لبنان

2285 فاطمة حايك لبنان

2286 نجوى حسن المسمار لبنان

2287 فاطمة يوسف كمال يوسف كمال شهرزاد كمال لبنان

2288 فاطمة يوسف كمال يوسف كمال شهرزاد كمال لبنان

2289 Tahani nehme لبنان

2290 نجوى حسن المسمار لبنان

2291 علي حمدون لبنان

2292 علي حمدون لبنان

2293 زينب انيس مكه لبنان

2294 هديل مرعي لبنان

2295 مكّية علي إبراهيم لبنان

2296 ايمان نعمه لبنان

2297 رانيا شعالن لبنان

2298 زينب انيس مكه لبنان

2299 خديجه كامل حالوي لبنان

2300 ايمان نعمه لبنان

2301 نرسين علي أسعد لبنان



2302 خديجه كامل حالوي لبنان

2303 فاطمة شادي األمت  لبنان

2304 خديجه كامل حالوي لبنان

2305 زينب رضا رسور لبنان

2306 ى فحص نرجس حسي  جبشيت

2307 خانم غصن مجدلون

2308 رهام حمدان ميس الجبل

2309 رهام حمدان ميس الجبل

2310 ى فاطمة شاهي  البابلية الجنوب/ لبنان

2311 فاطمة محمد فحص االء جمال عياش علي جمال عياش لبنان

2312 زهرة زعتر لبنان

2313 فاطمة محمد فحص االء جمال عياش علي جمال عياش لبنان

2314 آيات عامر لبنان

منال  بنت محمود وخديجة و والديها ووالدوالديها واخوتهاهيام عباس بشفاء محمد وعيلته ومروة وباقر وزوجها2315 لبنان

منال  بنت محمود وخديجة و والديها ووالدوالديها واخوتهاهيام عباس بشفاء محمد وعيلته ومروة وباقر وزوجها2316 لبنان

2317 رندة عبد الساتر لبنان

2318 مالك علي سيف الدين لبنان

2319 أمل أحمد عيس لبنان شحور

2320 زينب عباس خت  الدين البنان

2321 أمل أحمد عيس لبنان شحور

2322 زبيدة محمد قبالن جنوب لبنان

2323 رباب علي شمص لبنان

2324 زينب عباس خت  الدين البنان

2325 فاطمة محمد حرب لبنان

2326 ام محمد علي الزين لبنان

2327 ى بحسون احمد حسي  لينان

2328 حيدر العراق

2329 فاطمة محمد حرب لبنان

2330 فاطمة الزهراء دمشق لبنان

2331 سارة لبنان

2332 رندة عبد الساتر لبنان

2333 ى ارساء علي ياسي  Lebanon

2334 سهام المطر سوريا

2335 سهام المطر سوريا

2336 علي الرضا حسن عسيلي لبنان

2337 ى بحسون احمد حسي  لينان

2338 زبيدة محمد قبالن لبنان

2339 قاسم غدار لبنان

2340 زينب محمد سعيد النبطية

2341 قاسم غدار لبنان

2342 محمد علي بحسون لبنان

2343 مها لبنان

2344 رندة عبد الساتر لبنان

2345 عادل الحاج حسن لبنان

2346 سهام مطر لبنان

2347 ي جميله برجر لبنان

2348 حسن عسيلي لبنان



2349 امال عبدهللا نورالدين لبنان

2350 علي الهادي الصبوري لبنان

2351 إرساء احمد احمد لبنان

2352 سمية زهوي مجدل سلم

2353 عدنان سوادي العراق

2354 نبيلة لبنان

2355 ريان جابر لبنان

2356 Okay ى نعمة مي حسي  لبنان

2357 غادة علي رسور صور

2358 زينب علي عصفور لبنان

2359  بن علي بن حمد العجمي
ى جعفر بن حسي  مان

ُ
سلطنة ع

2360 فريال سعيد دمشق لبنان

2361 ارة سحر عدنان رسر لبنان

2362 ارساء طرابلسي لبنان

2363 فريال سعيد دمشق لبنان

2364 فاطمة مازح لبنان

2365 ى حسن بحسون حسي  لبنان

2366 ى حسن بحسون حسي  لبنان

2367 ام محمد وأوالدها وزوجها وارحامها ومحبيها لبنان

2368 رفاق لبنان

2369 ام محمد وأوالدها وزوجها وارحامها ومحبيها لبنان

2370 سعاد مازح لبنان

2371 نجال بنت فاطمة لبنان

2372 ى فاطمه نارص حسي  العراق

2373 ى فاطمه نارص حسي  العراق

2374 فاطمة محمد قمح Lebanon

2375 ارة علي موىس رسر لبنلن

2376 ندى حسن زعتر لبنان

2377 محمد خليل زبد لبنان

2378 يحن  محمود سلمان لبنان

2379 ام مصطفى عزالدين لبنان

2380 عقيل فاخر العراق

2381 زينب مصطفى حمدان لبنان

2382 فاتن حسن النبطية

2383 محمد فقيه ابن منال ى قانا عي 

2384 محمد فقيه ابن منال ى قانا عي 

2385 سليمة احمد جبار العراق

2386 فاطمة فقيه لبنان

2387 نا قبيسي مت  لبنان

2388 يوسف دعموش لبنان

2389 محمد حالوي لبنان

2390 Rouba Doughman Lebanon

2391 محمود سلمان لبنان

2392 Sajida Nahal Lebanon

2393 بدرية حراجلي لبنان

2394 ة قصت  سمت  لبنان

2395 فاطمة لبنان



2396 زهراء دعموش لبنان

2397 Rouba Lebanon

2398 علي يونس محمد العراق

2399 فاطمة بشت  لبنان

2400 Imad Zghb لبنان

2401 عبداللطيف عواضة لبنان

2402 Imad Zghb لبنان

2403 فيفيان وفاطمة ونايا وت بت 

2404 فاطمه جعفر لبنان

2405 احمد نعمة الطيبة

2406 محمد علي الموسوي لبنان

2407 كوكب بنت علي وذريتها وكل وارحامها اموات واحياء لبنان

2408 وجدان جالل العراق

2409 احمد نعمة الطيبة

2410 Fatima Ayoub Lebanon

2411 Fatima Ayoub Lebanon

2412 يس سعاد محمد غتر لبنان

2413 حنان جابر قميحة لبنان

2414 ي
روان سبينر كفرصت 

2415 ابراهيم ابن انيسه لبنان

2416 ى صالح امال حسي  لبنان

2417 ي سناء رسر لينان

2418 أحمد نعمة هادي العراق

2419 زهرة خليل لبنان

2420 أمل أحمد عيس لبنان شحور

2421 رانيا ناظم الخشن بنت كفى لبنان

2422 ى خليفة حوراء حسي  الرصفند

2423 أم حسن العراق

2424 أم حسن العراق

2425 أم حسن العراق

2426 ايمان احمد عيس لينان

2427 أم حسن العراق

2428 أم حسن العراق

2429 زينب عالء الدين الرصفند لبنان

2430 ي
فاطمه عيسي راضى الكويت

2431 ي دنيا العمت  لبنان

2432 منى بنت نبيهة لبنان

2433 منى بنت نبيهة لبنان

2434 Zeena Muhsin العراق

2435 منى بنت نبيهة لبنان

2436 ى حال ام حسي  الكويت

2437 أم حسن العراق

2438 ى ابراهيم علي  حسي  لبنان

2439 عفاف محمد مزاحم لبنان

2440 العبد الفقت  صفاء العراق

2441 زهراء يزبك لبنان

2442 مريم الرز لبنان



2443 سناء عبدهللا دخل هللا قانا

2444 مريم الرز لبنان

2445 ى جعفر زينب حسي  العباسيه

2446 حيدر خلف علك البرصة/العراق

2447 ام رسول العراق

صاحب الزمان ميسون غازي  ابراهيم هادي احمد مهنة بنت الهدى عادلة عاكول جاسب محمد منصور محمد علي معراج علي عقيل فاطمة قضي زينب ميثم شهد اعراس زهراء مطرسر اقبال فاطمة جاسب سكينة جاسب زينب جاسب ايمان جاسب س2448 العراق

2449 جيهان جمال حمود مركبا

2450 رويدا محمد خليل لبنان

2451 فاطمة مالح ى قانا الجنوب عي 

2452 علي خليل لبنان

2453 Nada Solaiman لبنان

2454 ي
امال حسن مسلمانى ى الجبي 

2455 ي
امال حسن مسلمانى ى الجبي 

2456 ي
امال حسن مسلمانى ى الجبي 

2457 زينب بنت فاطمة لبنان

2458 حنان العراق

2459 بنانه حميد هاشم العراق

2460 هادي ابن ظريفة لبنان

2461 حنان العراق

2462 ى ابن زينب حسي  لبنان

2463 امال ى الجبي 

2464 جنان لبنان

2465 حنان العراق

2466 علي لبنان

2467 دنيا لبنان

2468 سناء يوسف جعفر لبنان

2469 زينب لبنان

2470 غدير جعفر لبنان

2471 ريواز حسن ريا لبنان

2472 ابو حييدر لبنان

2473 ابو حييدر لبنان

2474 ى  _كوثر ابراهيم  ى _زهراء بت  ى_عباس بت  علي بت  لبنان

2475 هبة علي كركوز لبنان

2476 هدى ابراهيم ديب و يحن  محمد فاعور لبنان

2477 ي
ى العنقونى حسي  لبنان

2478 ي
زينب خليل رومانى ي

دير الزهرانى

2479 Sawsan issa لبنان

2480 ي
مجتنر العنقونى لبنان

2481 رجاء موىس لبنان

2482 ي
زاهر العنقونى لبنان

2483 ي
فاطمة محمد الحسينى لبنان

2484 ام ساجد لبنان

2485 ام ساجد لبنان

2486 رائدة احمد لبنان

2487 ي
علي الرضا زاهر العنقونى لبنان

2488 عرفان فؤاد  الحكيم الواليات المتحدة

2489 ي
زينب خليل رومانى ي

دير الزهرانى



2490 عرفان فؤاد  الحكيم امريكا

2491 هدية صفدي لبنان

2492 رقيه لبنان

2493 وسيمة شبلي لبنان

2494 جيهان ابو طعام عؤن قانا

2495 هناء مبارك

2496 جيهان ابو طعام عؤن قانا

2497 مايا لبنان

2498 جيهان ابو طعام عؤن قانا

2499 أميمة وعائلتها وأهلها لبنان

2500 زوبيدة محمد مالح ى قانا عي 

2501 جنان علي شحرور لبنان

2502 الحاجة  ليل  فواز لبنان

2503 ى عباس محمود حسي  لبنان

2504 جنان علي شحرور لبنان

2505 مايا لبنان

2506 الحاجة  ليل  فواز لبنان

2507 ف عباس حسن رسر لبنان

2508 نظمية احمد عيس لبنان

2509 زهره علي حمود لبنان

2510 ف ى عباس رسر حسي  لبنان

2511 علي عالء الدين لبنان

2512 علي حسن حمود لبنان

2513 ذوابة صعب لبنان

2514 ذوابة صعب لبنان

2515 ى قبالن حسي  ايطاليا

ام علي ابو علي  علي احمد  سعديه ليل قبيله  عبد الواحد خديجه احمد2516 العراق

2517 زينب عجمي لبنان

2518 ف علي عباس رسر لبنان

2519 زينب عجمي لبنان

2520 زينب عجمي لبنان

سارة غنوم احمد روال جنى نعمت محمد محمد نرسين نوال بهجت خديجة2521 لبنان

2522 ابتهاج علي حمود لبنان

2523 ف حسن عباس رسر لبنان

2524 علي عيس لبنان

2525 ابتهاج علي حمود لبنان

2526 آمنه حسن سعد لبنان

2527 علي عيس لبنان

2528 زينب عجمي لبنان

2529 ف علي عباس رسر لبنان

2530 يرسا لبنان

2531 صباح كريم وعائلتها لبنان

2532 الدين محمد محسن خت  لبنان

2533 زينب علي  ابراهيم لبنان

2534 حسن سليمان حمود لبنان

2535 ى زينب محمود امي  جنوب لبنان

2536 احمد عيس لبنان



2537 خليل غازي قاسم حسن لبنان

2538 ذوابة صعب لبنان

2539 امنة غدار لبنان

2540 ة هبة بنت سمت  لبنان

2541 علي حسن حمود لبنان

2542 علي عالء الدين لبنان

2543 الدين عايدة محمد خت  لبنان

2544 زهره علي حمود لبنان

2545 عبلة احمد حمود بيت ليف/ الجنوب 

2546 ي
ى الحالنى نجوى حسي  ى الصوانية يوني 

2547 ي فرح وهنر 961

2548 عبلة احمد حمود بيت ليف/ الجنوب 

2549 ة نور بنت سمت  لبنان

2550 نظمية احمد عيس لبنان

2551 هال جنوب لبنان

2552 ميسم إبراهيم شويل العراق

2553 هال جنوب لبنان

2554 كارول شحيمه لبنان

2555 ة بنت خديجة سمت  لبنان

2556 زهراء علي الموسوي لبنان

2557 علية شومر لبنان

2558 واجده عراق

2559 ى جابر محمد حسي  لبنان

2560 صباح محمد مقبل الحازمية/جبل لبنان 

2561 خديجة بنت امنة لبنان

2562 روال قدوح لبنان

2563 حسن  حمودي صور

2564 حسن  حمودي صور

2565 حسن  حمودي صور

2566 مريم سليم صالح لبنا ن

2567 ة جلول سمت  لبنان

2568 ام مصطفى لبناناسة

2569 زينب حمادي لبنان الجنوب

2570 يف عطية روال رسر قانا

2571 غاده غصن لبنان

2572 سهت  سليم لبان

2573 محمد برو لبنان

2574 ي هبة احمد
 كركي وحسن سالمة واوالدهم هانى

ى هناء حسي  دمشق. سوريا

2575 ي هبة احمد
 كركي وحسن سالمة واوالدهم هانى

ى هناء حسي  دمشق. سوريا

2576 عمار طالب سوريا

2577 محمد عبد الغفار العراق

2578 سديل عباس مالح لبنان

2579 محمد الحاج غنأ يا نئجت 

2580 ربيعة محمد مالح لبنان

2581 عباس عبد الحسن مالح لبنان

2582 بتول علي صوان
ى بعلبك يوني 

2583 فدوى كريم لبنان



2584 ى عالمة بنت سناء فاطمة حسي  لبنان

2585 علي عجمي لبنان

2586 Farah لبنان

2587 فاطمة عباس مالح لبنان

2588 حمدة عياش النبطي حاروف

2589 هناء محمد عطوف العطار العراق

2590 عباس علي الموسوي لبنان

2591 أم مصطفى قانصو لبنان

2592 فاطمة لبنان

2593 أيا عدلون

2594 ي
هيام مزرعانى لبنان

2595 فاطمة علي شعيتو المالكية

2596 ي
هيام مزرعانى لبنان

2597 ي
هيام مزرعانى لبنان

2598 راغدة كركي لبنان

2599 يارا يارس بيضون لبنان

2600 يارا يارس بيضون لبنان

2601 حنان مكة لبنان

2602 حمدة عياش لبنان  النبطية

2603 حمدة عياش لبنان  النبطية

2604 مجيد جاسم وزجته سلوى عبد المجيد العراق

2605 صفاء علي صوفان ى الجنوب حاني 

2606 صفاء علي صوفان ى الجنوب حاني 

2607 صفاء علي صوفان ى الجنوب حاني 

2608 انعام محمد علوش برعشيت

2609 المرحوم الحاج علي محمد علي رمال لبنان

2610 نعمت منذر لبنان

2611 نعمت منذر لبنان

2612 صفاء علي صوفان ى الجنوب حاني 

2613 هبة وزنة لبنان

2614 يارس سويدان لبنان

2615 يارس سويدان لبنان

2616 بتول مجيد جاسم العراق

2617 جومانه صوىلي لبنان

2618 حوراء علي مالح لبنان

2619 السيد ظافر المعموري اليا  ث/ استر بت 

2620 صفاء علي صوفان ى الجنوب حاني 

2621 ي
زينب حسن عجينى لبنان

2622 نهاد فنيش لبنان

2623 نرجس سمت  عالم لبنان

2624 نرجس سمت  عالم لبنان

2625 فاطمة خليل لبنان

2626 محمد ابن رباب لبنان

2627 نهاد فنيش لبنان

2628 زينب محمد حنينو ى قانا عي 

2629 وفاء لبنان

2630 ى زين العابدين ريم حسي  لبنان



2631 محمد علي تونس

2632 ليندا عباس مالح ى قانا عي 

2633 ي اعتدال برجر لبنان

2634 ليندا عباس مالح ى قانا عي 

2635 ابنان الضاحية الجنوبيةتاال بسام شهاب

2636 ابنان الضاحية الجنوبيةتاال بسام شهاب

2637 ابنان الضاحية الجنوبيةتاال بسام شهاب

2638 .نيابة عن الغريب موىس بن جعفر عليه السالم العراق

2639 زينب نجدي لبنان

2640 ى بسام شهاب لبنان الضاحية الجنوبيةلي 

2641 أحمد كاظم العراق

2642 زينب ضحوي لبنان

2643 لبنان الضاحية الجنوبيةعبت  رضا كاظم

2644 زينب ضحوي لبنان

2645 سعديه بنت قبيله العراق

2646 سعديه بنت قبيله العراق

2647 ي
ريما ابراهيم سبينر كفرملك

2648 لبنى رائف عطية لبنان

2649 سعديه بنت قبيله العراق

2650 سعديه بنت قبيله العراق

2651 هدى علي غبد الصاحب الغراق

2652 ليل قاسم كركي لبنان

2653 زينب كمال زغيب لبنان

2654 علي جواد كاظم المحمداوي العراق

2655 فت علي حجازي مت  وت-لبنان بت 

2656 محمد لبنان

2657 حنان نصار لبنان

2658  علي
ى تحسي  العراق

2659  علي
ى تحسي  العراق

2660 محمد لبنان

2661 بالنيابة عن ارسة بريك المغرب

2662 نا جميل طليس مت  البقاع

2663 ي
ي وامي واخونر مرفت أسعد بكر واوالدي وزوجر لبنان

2664 المرحوم أسعد محمد بكر لبنان

2665 محمد عبدهللا العبد ون عيتر

2666 يوسف بريك المغرب

2667 NAbila لبنان

2668 سجر نرصهللا قانا

2669 محمد علي اسماعيل الموسوي لبنان

2670 فضيلة رسور قانا

2671 محمد علي اسماعيل الموسوي لبنان

2672 عواطف علوش ى الفوقا حومي 

2673 صاحب الزمان العراق

2674 عماد عبد الواحد شهاب العراق

2675 عماد عبد الواحد شهاب العراق

2676 وفاء شفيق الزين لبنان

2677 رنا صوفان Lebanon ) لبنان  (



2678 رنا صوفان Lebanon ) لبنان  (

2679 بهاء العراق

2680 رنا صوفان Lebanon ) لبنان  (

2681 مهدي عفيف مرعي لبنان

2682 مهدي عفيف مرعي لبنان

2683 مدين لبنان

2684 سالم عباس زهوي لبنان

2685 ى قشاقش زينب حسي  ى حاني 

2686 رباح مصطفى لبنان

2687 زينب حسن الصالح لبنان

2688 كوثر كريم لبنان

2689 هناء صوان لبنان

2690 شفيق موىس حيدر لبنان

2691 مريم محمد لبنان

2692 ى اكشيش فليح حسي  العراق

2693 مريم محمد لبنان

2694 شفيق موىس حيدر لبنان

2695 سوالف طارب خضت  العراق

2696 هبا صوان لبنان

2697 زينب مهدي لبنان

2698 ليل جعفر ابو الحسن لبنان

2699 اسماء ستار العراق

2700 اسماء ستار العراق

2701 حياة صوان لبنان

2702 هناء صوان لبنان

2703 عباس ابن زينب وت لبنان بت 

2704 جنان عبد الستار العراق

2705 علي فاضل عباس العراق

2706  علي فاضل
ى حسي  العراق

2707 ابء العراق

2708 علي نارص العراق

2709 ة امت  العراق

2710 ابو عباس لبنان  الغازيه

2711 نادر شديد وعائلته لبنان

2712 ى الموسوي فاطمة حسي  لبنان

2713 ى الموسوي فاطمة حسي  لبنان

2714 ابو عباس لبنان  الغازيه

2715 ى عبد الحسي  العراق

2716 مس عباس عطوي لبنان

2717 ى محمود صالح حسي  لبنان

2718 محمد وعطيه وسعده واخوته واخواته العراق

2719 Hanan jammal Babliyé

2720  علي الموسوي
ى محمد حسي  ي شيت الننر

2721 زينب يوسف  فاضل جنوب لبنان المالكيه

2722 نادين ابراهيم شعيتو لبنان

2723 علي محسن الموسوي ي شيت الننر

2724 باهر عبد الرزاق العراق



2725 لمياء محمد باجوق عيتا الشعب

2726 مصطفى حاتم عبد الرضا/ أنعام امت  علي محمد  العراق

2727 هناء علي فقيه لبنان

2728 هناء علي فقيه لبنان

2729 فاطمة الحاف جنوب الحلوسية

2730 Ali kassem Kafarfila

2731 فاطمة زهت  زريق لبنان

2732 فواز مصطفى دمشق لبنان

2733 مصطفى موىس عساف لبنان

2734 ى الزين فاطمة حسي  لبنان

2735 ى  قطيش ملكة حسي  تفاحتا

2736 مصطفى موىس عساف لبنان

2737 حسن سلمان خليل لبنان

2738 ميساء فواز دمشق لبنان

2739 ى  قطيش ملكة حسي  تفاحتا

2740 زينب ماجد فقيه لبنان

2741 سمر  حريري لبنان

2742 كوثر شفيق حيدر برج رحال صور

2743 كوثر شفيق حيدر برج رحال صور

2744 منار دمشق لبنان

2745 ا نا عماد الدين صتر مت  النبطية

2746 يوسف يعقوب رسور عيتا الشعب

2747 هالل خليل جعفر لبنان

2748 ي
ى محمد دهينى حسي  لبنان

2749 ى شكر ساميا حسي  لبنان

2750 ى شكر ساميا حسي  لبنان

2751 عائلة مازح كويت

2752 رجاء حنينو لبنان

2753 إيمان كريم ى الفوقا حومي 

2754 إيمان كريم ى الفوقا حومي 

2755 سوسن رزق لبنان

2756 جباع  الحالوة   الجنوبرحاب كركي

2757 سمر لبنان

2758 سمر لبنان

2759 محمود مصطفى زواوي لبنان

2760 وسام سعاده لبنان

2761 وسام سعاده لبنان

2762 فاطمة احمد كربله لبنان

2763 وفاء عبدهللا دخل هللا قانا

2764 فاطمة احمد كربله لبنان

2765 هال محمد غدار لبنان

2766 عيس أحمد مالح لبنان

2767 هال محمد غدار لبنان

2768 هنادي علي نورالدين لبنان

2769 ى لبنى حسي  جباع الجنوب

2770 ى لبنى حسي  جباع الجنوب

2771 ى هاجر عبدهللا ياسي  لبنان الجنوب



2772 ى هاجر عبدهللا ياسي  لبنان الجنوب

2773 ابو جعفر يزبك لبنان

2774 دعاء فقيه لبنان

2775 إبتسام ابراهيم كرنيب لبنان

2776 إبتسام ابراهيم كرنيب لبنان

2777 دعاء فقيه لبنان

2778 امال عبدهلل غملوش لبنان

2779 امال عبدهلل غملوش لبنان

2780 ندى ابراهيم العطار لبنان

2781 ى عيس مايا حسي  لبنان

2782 عايدة علي قطيش لبنان

2783 ندى ابراهيم العطار لبنان

2784 نور فواز فرحات لبنان

2785 ايمان كامل قمر لبنان

2786 ي
 علي جزينى

ى حسي  لبنان

2787 ثناء قيس لبنلن

2788 ثناء قيس لبنلن

2789 احمد يونس ى قانا عي 

2790 صبحيه فواز لبنان

2791 ي
محمد مدنى لبنان

2792 صبحيه فواز امركا

2793 محمد عباس علوية لبنان

2794 سمر رزق لبنان

2795 السيدة راغدة الموسوي البحرين

2796 السيدة سارة الموسوي البحرين

سكينة رستم الساتر وزوجها ربيع عدنان سليم واوالدهم واهلهم2797 لبنان

2798 زينب البحرين

2799 ماجدة لبنان

2800 سهام حمود العراق بغداد

2801 ارساء بريتال

2802 بتول زلزىلي لبنان

2803 بتول زلزىلي لبنان

2804 الحاج عبدهللا والمهم الحاج ابراهيم البحرين

2805 مريم فقيه ي الطت 

2806 صباح قاسم ٧١٤٧٢٩١٩

2807 زينب أم مسلم البحرين

2808 نجاة غازي بليدا

2809 فاطمه نعمه لبنان

2810 ي محمود كساب
أمانى لبنان

2811 فاطمه نعمه لبنان

2812 ريما حمود لبنان

2813 ريما حمود لبنان

2814 ريما حمود لبنان

2815 حاتم حمزه لبنان

2816 Mohammad Assaf لبنان

2817 آمنة لبنان

2818 آمنة لبنان



2819 ناهده علي سوريا

2820 يم رباب رسر لبنان

2821 Abbas Saleem البحرين

2822 ى شعيتو محسن امي  لبنان

2823 ى شعيتو محسن امي  لبنان

2824 فاطمة علي عاضي لبنان

2825 سارة سجد

2826 راية لبنان

2827 راية لبنان

2828 ايفا عباس عقل لبنان

2829 لبنان الجنوب البلده حوالايمان رزق

2830 راية لبنان

2831 ايمان رزق لبنان الجنوب

2832 فاطمة دوغان لبنان صور

2833 منال بنت سمارة كفرصت 

2834 سعاد جرادي لبنان

2835 وسيم جواد كا امت 

2836 علي عبد الهادي حمود لبنان

2837 علي عبد الهادي حمود لبنان

2838 عياد كلوت لبنان

2839 امنه كركي لبنان

2840 الشيخ غالب حالل لبنان....حبوش

2841 الشيخ غالب حالل لبنان....حبوش

2842 غادة لبنان

ي اوالدي مريم وزوجها وسام وابنها جواد ومحمد وخطيبته زينب وروان وعلي واهلي جميعا2843
فاطمة سعد عصام سبينر لبنان

2844 علي نجيب فحص لبنان

2845 ام مهدي لبنان

2846 زينب لبنان

2847 زينب لبنان

2848 رباب لبنان

2849 رباب لبنان

2850 هدى سويدان الخرايب

2851 ام عباس لبنان

2852 انها وقراباتها ي وزوجها واوالدها واهلها وجت 
ناريمان جونى لبنان

2853 اكرام بنت فاطمة لبنان

2854 آمنة أحمد عاشور و محمد جاسم عاشور البحرين

2855 رانيا محمد عياش لبنان

2856 رانيا محمد عياش لبنان

2857 الشيخ حسن الزين لبنان

2858 فاطمة محمد جاسم عاشور البحرين

2859 علي عباس مالح لبنان

2860 بتول كاظم العراق

ى و المؤمنات2861 جاسم آل طالب و والديه و أرحامهم و كافة المؤمني  السعوديه

2862 زهراء سعد وبتول تفاح العراق

2863 خديجة عبدو سلوم لبنان

2864 ام يارس العرق

2865 ام يارس العرق



ي الدعاء والزياره وجميع االعمال2866
ى والمؤمنات وكل من قلدنى ي وعن المؤمني 

ي واصديقان 
انى ي واهلي وجت  ي وعن والدي وزوجر

عنى لبنان

2867 ه سمت  العراق

2868 نرجس العراق

2869 فاتن العراق

2870 محمد ابراهيم محمد العراق

2871 عبد الحميد العراق

2872 عبد الحميد العراق

2873 عبد المجيد العراق

2874 عماد العراق

2875 نور الهدى العراق

ى والمؤمنات2876 علي دينار خضت  التميمي ووالديه وعائلتهواخوانه واخواته وجميع المؤمني  العراق

2877 علي التميمي ووالديه وعائلته العراق

ى والمؤمنات2878 علي دينار خضت  التميمي ووالديه وعائلتهواخوانه واخواته وجميع المؤمني  العراق

2879 ي هادي
تبارك رعد حسانى العراق

2880 ميثم كريم ثجيل الزويد العراق

2881 ي هادي
تبارك رعد حسانى العراق

2882 ي هادي
تبارك رعد حسانى العراق

2883 ي
ي واصدقان 

ى عطوي ونيابة عن كل عائلنر لم حسي  لبنان

2884 ي ام رسمد الخفاجر العراق بغداد

2885 Sumana bh

ي2886
ي الدعاء والزيارة وصديقانر

ي ومن قلدنى
انى ي وجت 

ي واحبنر
ي وذرينر زينب احمد جمعة ووالداي وزوجر البحرين

ي2887
ي الدعاء والزيارة وصديقانر

ي ومن قلدنى
انى ي وجت 

ي واحبنر
ي وذرينر زينب احمد جمعة ووالداي وزوجر البحرين

2888 عاتقة سلمان احمد و عائلتها البحرين

2889 المرحوم الحاج سلمان احمد ابراهيم و عائلته البحرين

2890 ام احمد حليمة علي و عائلتها البحرين

2891 سعاد نعمة نجف/ العراق 

2892 سعاد نعمة نجف/ العراق 

2893 العراق برصه ابو الخصيبزكيه سليم ام علي

2894 سوسن عبد االمت  مجيد العراق

2895 يه عبد االمت  والمرحومة فتحية المرحومة خت  العراق

2896 المرحومة بيبيه صفر والمرحوم عبد االمت  مجيد العراق

2897 سوسن عبد االمت  مجيد العراق

2898 سوسن عبد االمت  مجيد العراق

2899 ارة هيام غملوش فاطمة ونور وعباس رسر لبنان

2900 علي لبنان

2901 ثامر جمعه العراق

2902 اشواق طالب عبود ا العراق

2903 نوران علي بركات مرص

2904 ساميه لبنان

2905 زينب حميد الالمي العراق

2906 زينب حميد الالمي العراق

2907 محمد كاظم الفتالوي. د العراق

2908 ايات سعد عبادي العراق

2909 ى ام حسي  العراق

2910 أم طاهر البحرين

2911 المرحومة أم هدى البحرين

2912 نور سالمة لبنان



2913 ارساءعبدالعزيز العراق

2914 ام علي العراق

2915 ربيعة  جمعة لبنان

2916 ربيعة  جمعة لبنان

2917 ام علي العراق

2918 ام علي العراق

2919 مجتنر احمد البحرين

2920 خلف العراق

2921 جنان ي
ر
العراف

2922 عدنان القطيف

2923 ى ام حسي  العر اق

2924 ى لؤي منذر عبد الحسي  العراق

2925 ي
ى
عبد الحميد الصوف بريطانيا

2926 ى عالوي الجوزي ثائر ياسي  العراق

2927 نوراء البحرين

2928 عبدالرسول محمد حمادي لبنان

2929 ابو عالء االلسدي قضاء٠٧٧٢٣٢٦٢٢٢٦العراف

2930 ونيس محمود حمد ليبيا

2931 عبدو  فخرالدين النمسا

2932 ام عبدهللا الكويت

2933 ح ام حيدر العراق

2934 عراقية من النمسا فييناخالدة جعفر جاسم

2935 فاطمة فرحان وعائلتها العراق

2936 ام امت  العراق

2937 ام امت  العراق

2938 ام امت  العراق

2939 ام امت  العراق

كاظم خديجة نهال محمد زهراء زينب فاطمة علي الرضا مة علي الرضا2940 لبنان زيارة االمام الرضا

2941 ام عبدهللا الكويت

2942 نرسين فايز وسبحان العباسية

2943 ى عبود ازدهار حسي  العراق

2944 سعاد محمد وسخان وت لبنان بت 

2945 ي
ه محمد علي تفر امت  العراق

2946 العلويه ام هدى العراق السالم عليكم

2947 علية جالب مكي العراق

2948 ام مصطفى العراق

2949 ى جواد ياسي  لبنان

2950 ارساء سعدون محسن العراق

2951 فوزية ف العراق النجف االرسر

2952 Rayhana لبنان

2953 العلويه ام زهراء العراق

2954 لميعه طه عباس، فاطمه حيدر محسن العراق

2955 فوزية ف العراق النجف االرسر

2956 رسمية ام علي العراق

2957 رسمية ام علي العراق

2958 لميعه طه عباس، فاطمه حيدر محسن العراق

2959 فوزية ف العراق النجف االرسر



2960 ام محمد ابغداد

2961 ام محمد ابغداد

2962 ام محمد ابغداد

2963 ى مناهل عبد مهدي محمد الشاهي  العراق

2964 يعقوب يوسف عيس العراق

2965 ام زهراء علويه العراق

2966 ي
نور دهينى لبنان

2967 ام محمد ابغداد

2968 زينب بنت زهرة العراق

2969 ناريمان حسن ايوب لبنان

2970 مروه علي النمسا

2971 ي وأهلي
إم علي الرضا وعائلنر لبنان

2972 زهراء البحرين

2973 هبة سالمة لبنان

2974 ي
ي واموانر

ي وعن عائلنر
زهرة سلمان عنى العراق

2975 ي
زينب قزوينى دمشق

2976 فت كركة مت  دمشق

2977 عصمت كركة دمشق

2978 هيفاء كاظم مهدي بغداد_العراق

2979 عهد كركة دمشق

2980 هيفاء كاظم مهدي بغداد_العراق

2981 مها محمد عاضي لبنان

2982 آل صندوق دمشق

2983 آل نظام سوريا

2984 آل طالب سوريا

2985 آل النحاس دمشق

2986 آل الخرصى دمشق

2987 هد لبنان

2988 هد لبنان

2989 فاطمة.محمد.عيس.سارة .أحمد لبنان

2990 فاطمه فارس لبنان

2991 ثنية الشمري العراق

2992 عباس ابو كالم دمشق

2993 زينب حلباوي دمشق

2994 رؤى العراق

2995 رؤى العراق

2996 رواز ديب دمشق

2997 ى عيس عبدالحسي  البحرين

2998 آيه حسن بدير لبنان

2999 ي
زينب حسن الحالنى لبنان

3000 نور منعم لبنان

3001 بشار بربر دمشق

3002 نور منعم لبنان

3003 محمد منذر كركة دمشق

3004 نور الهدى خليفة دمشق

3005 ي ي وزوجر
ي واخوانى

وداد مهدي ووالدي واخوانر العراق

3006 ي ي وزوجر
ي واخوانى

وداد مهدي ووالدي واخوانر العراق



3007 جعفر عبدهللا جعفر البحرين

ي امره3008
ي ومن يعنينى

ي واخوانى
ي ووالدي وسيد فايق واخوانر

ثناء جميل وعالء وبنانر العراق

3009 احمد دقدوق لبنان

3010 نجاح كركة دمشق

3011 هالة الشايب دمشق

3012 ام حوراء لبنان

3013 كلثوم شحادة سوريا

3014 ي ي وزوجر
ي واخوانى

وداد مهدي ووالدي واخوانر العراق

3015 هدية نحاس دمشق

3016 حسناء النوري دمشق

3017 نرسين ترمس لبنان

3018 رستم توفيق الساتر لبنان بعلبك

3019 سلوى حيدر دمشق

3020 سلوى نظام دمشق

3021 فائزة نظام دمشق

3022 رضا علي ديب دمشق

3023 سلوى موىس حمادي لبنان

3024 زهراء منت  آل غزوي القطيف

3025 محمد اليوسف ادلب

3026 محمد علي نظام دمشق

3027 حنان حمادة لبنان

3028 رفعت ديروان دمشق

3029 حنان حمادة لبنان

3030 ي
مها المزرعانى دمشق

3031 ي بهية المغرنر دمشق

3032 ايمان باغوض دمشق

3033 حمزة باغوض دمشق

3034 فاطمة باغوض دمشق

3035 ي
ندى وهدى ونهاد وفاطمة عبد الرسول جزينى لبان

3036 ي
ندى وهدى ونهاد وفاطمة عبد الرسول جزينى لبان

3037 عماد باغوض دمشق

3038 ي
ندى وهدى ونهاد وفاطمة عبد الرسول جزينى لبان

3039 ي باغوض
هانى دمشق

3040 اسامة باغوض دمشق

3041 غزالة عبد القادر باغوض دمشق

3042 احمد كردي دمشق

3043 اية كردي دمشق

3044 اسامة كردي سوريا

3045 امل عابده دمشق

3046 لطيفه عابده دمشق

3047 غصون علي شيلي دمشق

3048 ممدوح الصوص دمشق

3049 رستم توفيق الساتر لبنان

3050 فدوى الصوص دمشق

3051 ابتسام الصوص دمشق

3052 سلم ابراهيم عبد الساتر لبنان

3053 ي
رجاء التفر دمشق



3054 فتحية عمران دمشق

3055 وداد النوري دمشق

3056 ي وعبدالرسول محم
نعيمة محمد حرىسر لبناز

3057 ي ماجد عرنر سوريا

3058 ى األسدي محمد حسي  العراق

3059 فايقة حسن العراق

3060 هادي محمد العراق

3061 سعاد نظام دمشق

3062 ام سيدعلي البحرين

3063 هدى ابراهيم بدران لبنان

3064 هدى ابراهيم بدران لبنان

3065 فريال بلوط لبنان

3066 مريم النمسا

3067 عبد هللا أبو كالم دمشق

3068 روضة راز ايران

3069 رستم توفيق الساتر لبنان

3070 صفا راز ايران

3071 منال عاضي لبنان

3072 خديجة ديروان دمشق

3073 فاطمة نوري شمس دمشق

3074 فاديا طرف دمشق

3075 غادة شفة دمشق

3076 مريم النوري دمشق

3077 عبد الكريم اليوسف العراق

3078 رضا علي ديبدمشق دمشق

3079 ى طباجة ليندا حسي  النمسا

3080 مريم األشقر دمشق

3081 موفق صندوق العراق

3082 زينب محمد وسخان العباسيه

3083 الفت كركة سوريا

3084 نسب رستم الساتر لبنان

3085 فت كركة مت  سوريا

3086 عباس كركة سوريا

3087 ازهار كركة سوريا

3088 زينب محمد وسخان العباسيه

3089 ابراهيم خليل دمشق

3090 ي
حسن موىس الحالنى لبنان

3091 زينب محمد وسخان العباسيه

3092 فتجي زهوة دمشق

3093 ي
موىس حسن الحالنى لبنان

3094 حسن بلوق سوريا

3095 سوزان محمد غندور لبنان

3096 نهلة بلوق دمشق

3097 سوزان محمد غندور لبنان

3098 مريم شعيتو لبنان

3099 ى النوري حسي  دمشق

3100 ي
محمد مهدي الحالنى لبنان



3101 ابراهيم محمد علي حلب

3102 سمت  نظام دمشق

3103 ندى الربيعي العراق

3104 ندى الربيعي العراق

3105 سهام نظام دمشق

3106 ندى الربيعي العراق

3107 سهام نظام دمشق

3108 ميادة نظام دمشق

3109 ة نظام سمت  سوريا

3110 حسن صندوق العراق

3111 وسن جبوري الرماجي العراق

3112 حياة كامل خليل ٨

3113 حيدر صندوق العراق

3114 نجاة حمادي لبنان

3115 ديمه صندوق دمشق

3116 كل المؤمنات/ ارحامها/اخوانها/والديها/اوالدها/زوجها/ام كامل لبنان

3117 باسل النحاس المانيا

3118 سهت  الحر ساحل العاج

3119 سهت  الحر ساحل العاج

3120 أفراح رحيم صالح العراق

3121 سهت  الحر ساحل العاج

3122 سهام الجبوري العراق

3123 سهت  الحر ساحل العاج

3124 ي واوالدي عن زوجر ساحل العاج

3125 ي واوالدي عن زوجر ساحل العاج

3126 مريم قاسم حمد لبنان

3127 عن المرحوم نزار الحر ساحل العاج

3128 الهام  عبد الحميد العراق بغداد

3129 صادق راشد العاىلي البحرين

3130 محمود بن خديجة لبنان

3131 زهراء البحرين

3132 حياة حمادي لينان

3133 خديجة حمادي قالوي

3134 خديجة حمادي قالوي

3135 ام علي رضا الخطيب لبنان

3136 ام علي بغداد

3137 ى حمادي عبت  حسي  لبنان

3138 ى حمادي عبت  حسي  لبنان

3139 نعمات صالح لبنان

3140 ى حمادي عبت  حسي  لبنان

3141 الفت جابر لبنان

3142 فاطمة حمادي مجدل سلم

3143 ام احمد واوالده ونيابه عن والديها .العراق

3144 علياء كاظم العراق

3145 نعمات علي صالح لبنان

3146 هناء محمد العراق

3147 ماجدة حمادي لبنان



3148 ى لينا محمد جانبي  لبنان

3149 ي
عيسي راضى الكويت

3150 نرسين محمد الخنسا لبنان

3151 ام مصطفى العراق

3152 ي
حنان حسونى البرصه

3153 علي األكتر حمادي لبنان

3154 عاليه علي العراق

ي وام ديان3155
ى الموسوي وحسونى العلويه ساجده ومحمد علي وحسي  العراق

3156 رسى العراق

ي وام ديان3157
ى الموسوي وحسونى العلويه ساجده ومحمد علي وحسي  العراق

3158 رسى العراق

3159 هناءمحمد العراق

3160 ي
حنان حسونى البرصه

3161 دينا  وريما لبنان

3162 جنان درويش لبنان

3163 ريان لبنان

3164 ى ريما محمد جانبي  لبنان

3165 قمر لبنان

3166 ى ريما محمد جانبي  لبنان

3167 يفة نورة بنت رسر البحرين

3168 سماح لبنان

3169 زينب جابر لبنان

3170 جنان درويش لبنان

3171 ي
ّ
الرا مك لبنان

3172 ناديا لبنانيه

3173 سامي حمادي لبنان

3174 علي الرضا سامي حمادي لبنان

3175 ام اركان العراق

3176 ام اركان العراق

3177 ام اركان العراق

3178 حنان يوسف الهبج لبنان

3179 أمال علي مهدي لبنان

3180 انهم وصبجي [ ] - ى والمؤمنات األحياء منهم واألموات وصاحب الزمان عج وتالميذهم وجت  ي الدين والمؤمني 
ى
لبنانعلي ابن حاتم وفاطمة بنت علي وفاتن بنت محمد وهدى بنت محمد وعائالتهم وارحامهم واحبابهم واخوانهم واخواتهم ف

3181 انهم وصبجي [ ] - ى والمؤمنات األحياء منهم واألموات وصاحب الزمان عج وتالميذهم وجت  ي الدين والمؤمني 
ى
لبنانعلي ابن حاتم وفاطمة بنت علي وفاتن بنت محمد وهدى بنت محمد وعائالتهم وارحامهم واحبابهم واخوانهم واخواتهم ف

3182 أمال علي مهدي لبنان

3183 ام باهر أمريكا

3184 سمت  سامي العراق

3185 ام باهر أمريكا

ى احمد ابن حريه3186 ي حريه بنت جسومه ونيابة عن السجي 
ى
ى عن المتوف إيالف بنت حريه  ونيابير العراق

3187 خديجة بنت فاطمة لبنانيا

3188 خديجة بنت فاطمة لبنانيا

3189 عبدهللا علي قاسم لبنان

3190 nidal لبنان

3191 ى  سعيد  حميد لبنان حسي  لبنان

3192 هادي صالح القطيف

3193 زينب محمد لبنان

3194 زينب محمد لبنان



3195 غفران ابراهيم القطيف

3196 فاطمة شكر لبنان

3197 حمد محمد االتات لبنان

3198 زهية يوسف لبنان

3199 ى رّحال حسي  لبنان

3200 محمد رّحال لبنان

3201 نادين رّحال لبنان

3202 حسن رّحال لبنان

3203 عليا األطرش لبنان

3204 عباس رسور لبنان

3205 زينب رّحال لبنان

3206 حنان محمد قاروط لبنان

3207  كركي/سارة علي الدنا
ى محمد حسي  لبنان

3208  محمد كركي/ فاطمة محمد كركي/ مريم محمد كركي 
ى حسي  لبنان

3209 سارة علي حمود/ علي عبد الكريم حمود/ مريم علي الدنا  لبنان

3210 لبيبة صالح الخنساء/ علي عوض الدنا لبنان

3211 كوثر لبنان

3212 حمد االتات لبنان

3213 علي الهادي لبنان

3214 دالل لينان

3215 رندة محمد خليفة لبنان

3216 آمال عباس لبنان

3217 رندة محمد خليفة لبنان

3218 رندة محمد خليفة لبنان

3219 آمال عباس لبنان

3220 رويدة أحمد قطيش لبنان

3221 ي
جعفر الدشيسر القطيف

3222 دالل قمر لبنان

3223 دالل قمر لبنان

3224 زهراءعبد الكريم حمدان لبنان

3225 عبد الكريم كمال حمدان لبنان

3226 ي
مريم اسماعيل التفر لبنان

3227 ي ى الخفاجر ى عدنان كمي  حسي  العراق

3228 روينا عبد العزيز قنتر لبنان

3229 فؤاد إسماعيل ترمس لبنان

3230 ام عباس العراق

3231 هناء سلمان لبنان

3232 هناء سلمان لبنان

3233 فاطمة خورشيد مجيد العراق

3234 ي حمدان
علي لطفى كفرصت 

3235 احمد العراق

3236 جنان محمد علي العراق

3237 ي نارص
سكنه وصفى العراق

3238 ام عباس العراق

3239 ام عباس العراق

3240 حيدر عبود نزال العراق بغداد الكاظمية

3241 محمد قاسم حمد لبنان



3242 حيدر عبود نزال العراق بغداد الكاظمية

3243 احالم يونس محمد المجادي الكويت

3244 نزهه جميل عبد الهادي الكويت

3245 نزهه جميل عبد الهادي الكويت

3246 أسما أحمد ريحان كفرصت 

3247 لينا كركي لبنان

3248 ي-مجتنر-جمانا-سمر-عصام-لطيفة-محمود-حوراء-بالل-ابو مهدي-قاسم-حسن-علي-(عج)اإلمام الحجة
ي-عبت -نكوال-الشهداء-محمد-محسن-سمت -كربال-هانى

ى
ى-زينة-أحمد-عفيف-زينب-ساره-جواد-عليا-مرام-جواد-محمد-فاطمة-ريان-ماع ع-حسي  لبنان

3249 لينا كركي لبنان

3250 أسما أحمد ريحان كفرصت 

3251 كوثر عبدالرزاق العراق

3252 نجاه محمد اسماعيل نصار 🇱🇧 🇨🇦لبنان 

3253 Fatima Lebanon

3254 يوسف علي ضيف هللا مهدي اليمن

3255 آمنة غالم رضا البحرين

3256 eftikhar abbas Bahrain

3257 صفوان الحاج علي سوريا

3258 ي شاكر
زينب راضى الكويت

ي3259 ي وعن وفاء علي عباس وعن كميلة علي حمزة وعن علي عباس روضان وعن شهداء الحشد الشعنر
وعن اية هللا السيد السيستانى العراق

3260 .نعيمه . جتر. كاظم.عالء .جميله .  عزيز. حميد.اسيل  العراق بغداد

3261 .نعيمه . جتر. كاظم.عالء .جميله .  عزيز. حميد.اسيل  العراق بغداد

3262 لطيفة علد الكريم.  عبد الحميد محمدعلي.  سعاد محمد فرح قيس   بسمة قيس.  سهام عبد الحميد العراق

3263
ً
سعاد محمد حمودي صالح وارحامهم جميعا العراق

3264 لطيفة عبد الكريم.  محمدعلي. عبد الحميد. بسمة قيس. سهام عبد الحميد   قيس احمد   فرح قيس العراق

3265
ً
حيدر محمد حمودي صالح وارحامه جميعا العراق

3266
ً
حيدر محمد حمودي صالح وارحامه جميعا العراق

3267 رغيد النحاس دمشق

3268 وسام النحاس دمشق

3269 سمت  النحاس دمشق

3270 ي النحاس
هانى دمشق

3271 محمدجوادجادری ایران

3272 صالح صندوق العراق

3273 ماهر صالح صندوق دمشق

3274 ي النحاس
بتول هانى دمشق

3275 محمد سورملي تركيا

3276 صديقة علي طالب مرص

3277 بسام عبد الحميد سمت  طالب سوريا

3278 صفية هاشم دمشق

3279 عبد الحميد سمت  طالب سوريا

3280 علي رياض طالب سوريا

3281 غادة عبد الحميد سمت  طالب سوريا

3282 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا

3283 محمد عبد الكريم البحرين

3284 سىه نجم العراق

3285 معتوك عمران.نورا صباح العراق

3286 ى سمت  حيدر ام حيدر مريم بني  السويد

3287 ي
ى
ف منى عبدالكريم الصت  الكويت

3288 ى فاتن علوان  حسي  لعراق



3289 ى فاتن علوان  حسي  لعراق

3290 ى فاتن علوان  حسي  لعراق

3291 ى فاتن علوان  حسي  لعراق

3292 ندى محمد جواد العراق

3293 غدير العراق

3294 علي عبدهللا آل داؤود السعودية

3295 والء فهد جرسي لبنان

3296 ي
طوس مرتضى عباس ساجوانى سلطنة عمان

3297 ي
الحاج عباس محمود علي ساجوانى سلطنة عمان

3298 ي
المرحوم احمد محمود علي ساجوانى سلطنة عمان

3299 ي
مرتضى عباس محمود ساجوانى سلطنة عمان

3300 غدير العراق

3301 ي
الحاجية المرحومه فاطمة عبدالرسول ساجوانى سلطنة عمان

3302 سعاد سلمان العراق

3303 إرساء حسن Lebanon

3304 ي الحجية ام سعد الخفاجر العراق

3305 محمد عيد نايف الكويت

3306 ي الحجية ام سعد الخفاجر العراق

سندس  ونجاح ومحمد وجاسمية وحميد وسامي وسعد ودادود3307 العراق

3308 علية جالب مكي العراق

3309 ام محمد محمداوي العراق

3310 محمد نايف مظلوم لبنان

3311 ي
فاطمة علي اللوانر مان

ُ
سلطنة ع

3312 ي ي عبود الفريجر
ر
عل رزوف العراق

3313 ميعادحامد العراق

3314 ميعادحامد العراق

3315 ي وجميع بناتها واوالدها واحفادها
خاتون علي البحرانى عمان

3316 المرحوم علي محمود سلطنه عمان

3317 ى اللويم ى عبدالخالق حسي  حسي  السعودية

المرحومه السيده فاطمه بنت السيد سلمان الموسوي البنادره وجميع ارحمها3318 عمان

3319 رفعه بنت وحيشه و رتاج بنت رفعه صاحب الزمان

ى الموسوي وجميع ارحامه3320 المرحوم السيد نارص السيد حسي  عمان

3321 يرسى علي الكويت

3322 ي
ي منى نارص حمدان الشيبانى

بدريه نارص حمدان الشيبانى عمان

3323 سيناء السويد

3324 رضيه سلطنة عمان

3325 Abdulla Mahmood bahrain

3326 اشواق السويد

3327 ي وأهلي جميعا أشواق واوالدي وزوجر السويد

3328 ي وعن والدي واهلي
مرتضى عبد الصاحب طاهر عنى العراق

3329 ي وعن والدي واهلي
مرتضى عبد الصاحب طاهر عنى العراق

3330 محمد عبد هللا االحمد االحساء

3331 محمد عبد هللا االحمد االحساء

3332 محمد عبد هللا االحمد االحساء

3333 منى وبدربه وهناء عمان

3334 ي
مهدي حسن عباس ساجوانى سلطنة عمان

3335 ى حسي  العراق



ى والمؤمنات3336  المؤمني 
ي وموتانا ومونر

ي وخوانر
ي واخوانى

ام حيدر ووالديه واوالدي وبنانر السويد

3337 ي
حسن عباس ساجوانى لطنه عمان

3338  علي
ى زهراء حسي  سلطنه عمان

3339  علي
ى زهراء حسي  سلطنه عمان

3340 ايه ومصطفى ومريم ونبا حيدر_علي طالب _حيدر توفيق _اساور علي  السويد

3341  علي
ى زهراء حسي  سلطنه عمان

3342 ايه ومصطفى ومريم ونبا حيدر_علي طالب _حيدر توفيق _اساور علي  السويد

3343  علي
ى زهراء حسي  سلطنه عمان

3344 سامر مرتضى مجيد كربالء المقدسه/العراق

3345 زهرة صالح وعائلتها لبنان

3346 حسن بدرالدين لبنان

3347 حسن بدرالدين لبنان

ام علي االكتر ووالدتها وعائلتها واخوتها واخواتها ونيابة عن والدها المرحوم عادل حمادة3348 لبنان

3349 ي
عبدالحسن نارص الشيبانى سلطنة عمان

ي وجميع أوالدهم واحفادهم3350
ي    ندى نارص حمدان الشيبانى

هدى نارص حمدان الشيبانى عمان

3351 ليل ابراهيم آل عبود البحرين

3352 ي
هناء نارصحمدان الشيبانى عمان

3353 ليل ابراهيم آل عبود البحرين

3354 ي وجميع ارحامه
المرحوم نارص حمدان الشيبانى عمان

3355 زينب ابراهيم احمد قمتر البحرين

3356 ابراهم احمد الصيقل وعائلته الكريمة ونسالكم الدعاء السعودية

3357 فاطمة العم البحرين

3358 ي وجميع ارحامها
خاتون علي عبدهللا البحرانى عمان

3359 رغد بخرين

ى والمؤمنات3360 ي وأهلي والمؤمني  غدير بنت زهراء ونيابة عن والدي وزوجر البحرين

3361 ... ...

3362 شهد البحرين

3363 فاطمة يعقوب البحرين

3364 فاطمة حميد العراق

3365 ضيفك العراق

3366 ي علي يوسف ال حاجر القطيف

3367 زهراء العلوي البحرين

3368 أمل نارصالدين لبنان

3369 يجي احمدالسقاف اليمن صنعاء

3370 ي زينب علي ال حاجر القطيف

3371 ى عبدهللا البناي حسي  القطيف

3372 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن

3373 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن

3374 المرحومة فاطمة نارصالدين لبنان الجنوب

3375 قاسم االبراهيم سوريا

3376 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن

3377 قاسم االبراهيم سوريا

3378 المرحوم محمد الجواد حسن حمادي لبنان الجنوب

3379 مهدي الضامن القطيف

3380 نجاة بنت علي السويد

3381 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن

3382 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن



3383 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن

3384 ي صادق علي ال حاجر القطيف

3385 ندى علي الحلو السويد

3386 قاسم االبراهيم سوريا

3387 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن

3388 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن

3389 محمد رضا آل نارص القطيف

3390 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن

3391 شهاب أحمد المنصوري العراق

3392 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن

3393 ى عبود حيدر عبود وحسي  العراق

3394 ي الدين
ى صفى جمال الدين أحمد حسي  اليمن

3395 عقيل ابوزينب العراق

3396 علي مهدي/ فاطمة البتول حمدان  لبنان

3397 Mohammed Haji Bahrain

3398 حسن بدرالدين لبنان

3399 حسن بدرالدين لبنان

3400 ي كاظم يحن  ناجر العراق

3401 حسن بدرالدين لبنان

3402 حسن بدرالدين لبنان

3403 قاسم حسن أبونصيب البحرين

3404 حسن بدرالدين لبنان

3405 ي وجميع ارحامها
خاتون علي عبدهللا البحرانى سلطنة عمان

3406 ي وجميع ارحامها
خاتون علي عبدهللا البحرانى سلطنة عمان

3407 محمد فرهود مكي وعائلته العراق

3408 ومحمد مهدي نورالدين.محمد ومالك نورالدين علي الرضا هولندا

3409 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3410 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3411 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3412 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3413 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3414 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3415 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3416 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3417 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3418 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3419 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3420 ي
ر
حبيب صادف كويت

3421 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3422 مجید ایران

3423 ى المنصوري حسي  العراق

3424 مجتنر عبد الرضا جاسم و من يعنيه العراق

3425 فاطمه العراق

3426 نظت  السويد

3427 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3428 الجمهوریة االسالمیة االيرانيةمهدی

3429 مهدی الجمهوریة االسالمیة



3430 :اإلسم  :البلد 

3431 عم حسن قم

3432 اس محمد بن نتر المانيا

3433 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3434 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3435 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3436 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3437 مهدي ص لبنان

3438 يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد لبنان

3439 سعد مهدي جواد السويد

3440 سعد مهدي جواد السويد

3441 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3442 سعد مهدي جواد السويد

3443 سعد مهدي جواد السويد

نه صفيه مجيد رائد نزهة قبس مهيمن حميد3444 ى ى نجالء دعاء وسامه سكينة حبيب رسر ى حني  ى حميد ماريا بتول محمد حسي  ى ليث غيث ميامي  ية حيدر نجاة هاشم حسن حسي  زينب كاظم صتر هولندا

3445 جميع المستضعفون سويرسا

3446 ي بن محمد الهادي بن قدور صحنر تونس

3447 ي بن محمد الهادي بن قدور صحنر تونس

3448 ي
ي واصدقان 

ى عطوي ونيابة عن كل عائلنر لم حسي  لبنان

3449 االمام محمد الجواد العراق

3450 االمام موىس بن جعفر الكاظم العراق

3451 ى محمد رشيد حسي  االردن

3452 تست اایتینر

3453 :اإلسم  :البلد 

3454 احمد ایران

3455 :اإلسم  :البلد 

3456 المرحوم الحاج احمد علي حمزة والدته امينة الجنوب- لبنان 

3457 ى الحاجة سليمة حسن قره علي والدتها يمن محمد ياسي  الجنوب- لبنان 

3458 المرحوم الحاج حسن سليم قره علي والدته امون الجنوب- لبنان 

3459 المرحومة الحاجة زينب حسن علي احمد والدتها جميلة الجنوب- لبنان 

3460 ى والدتها سليمة المرحومة الحاجة يمن محمد ياسي  الجنوب- لبنان 

3461 الحاجة سليمة حسن قره علي والدتها يمن لبنان الجنوب

3462 سعد مهدي جواد السويد

3463 Saad kassab السويد

ي  ونيابة عن وفاء علي عباس وكميلة علي حمزة وعلي عباس روضان وعن المؤمنات والمؤمنات وشهداء الحشد المقدس3464
اقلدكم الزيارة والدعاء نيابة صاحب الزمان عليه السالم وعن السيد السيستانى العراق

ي  ونيابة عن وفاء علي عباس وكميلة علي حمزة وعلي عباس روضان وعن المؤمنات والمؤمنات وشهداء الحشد المقدس3465
اقلدكم الزيارة والدعاء نيابة صاحب الزمان عليه السالم وعن السيد السيستانى العراق

يا باب الحوائج يا فاطمة الزهراء يا علي يا فاطمة المعصومة3466 لبنان

يا فاطمة المعصومة يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد يا جواد األئمة يا فاطمة المعصومة3467 لبنان

3468 هند النجار العراق

3469  الشويلي
ى محمد حسي  العراق

3470 هدى ابراهيم بدران لبنان

3471 هدى ابراهيم بدران لبنان

3472 إبراهيم سعيد غينيا كوناكري

3473 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3474 اسماء الجزائر

3475 سيد رضا البحرين

3476 زكريا البحرين



3477 أبو سجاد البوري البحرين

3478 أبو سجاد البوري البحرين

3479 جميل العاىلي البحرين

3480 السيد محمد السيد سلمان البحرين

3481 السيد أحمد السيد سلمان البحرين

3482 السيد حسن السيد سلمان البحرين

3483 السيد حسن السيد علي البحرين

3484 عبد الجبار البحرين

3485 زينب السيد علي البحرين

3486 محمد طالل البحرين

3487 هدى السيد علي مهدي البحرين

3488 فاطمة السيد علي مهدي البحرين

3489 ي ي الشهانر خاتون عبد الننر البحرين

3490 السيد علي السيد مهدي البحرين

3491  السيد علي السيد مهدي
ى السيد حسي  البحرين

3492 أم حسن البحرين

3493 مريم السيد علي البحرين

3494 سعد مهدي جواد السويد

3495 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

3496 هادي محمد وجيه جحجاح سوريا

3497 حسن عبد المجيد بغدادي سوريا

3498 غزالة محمد جحجاح سوريا

3499 عبد المجيد احمد بغدادي سوريا

3500 سعد مهدي جواد السويد

3501 اصدقائها/ارحامها/اخوانها/والديها/اوالدها/زوجها/ميساءاحمد لبنان

3502 ي صادق علي ال حاجر القطيف

3503 ي ووالدي
أمت  مالك مال ظاهر حبيب وأرسنر البحرين

3504 فضل عباس غدار/صباح رائف فرحات/عباس علي غدار/زهية عباس غدار لبنان

3505 صديقة البحرين

3506 مجاهد منعتر منشد العراق

3507 الجمهوریة االسالمیة االيرانيةمهدی

3508 زهراء حسن صنقور البحرين

3509 جميع المستضعفون سويرسا

3510 ى محمد حسي  لبنان

3511 يا علي مدد يا فاطمة المعصومة لبنان

3512 Nour United Kingdom

3513 یزی رحیم تتر ایران

3514 بتول صالح سلمان البحرين

3515 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3516 شیما ایران

3517 شیما ایران

3518 شیما ایران

3519 ابتسام محمد ابراهيم علي حسن البحرين

3520 سيد جمعه السيد محفوظ السيد محمد البحرين

3521 محمود سلطان وزوجته البحرين

ي ومنصور وفيصل واحمد وعل وجعفر وكميل3522
ي محمدتفر

اخونر البحرين

ي وكل من لهم حق خاص عل وعل والدي ووالد والدي3523
ي وأصدقان 

انى جت  البحرين



ي الحاج علي والحاج عبدهللا3524
ي اسيا وشهربان وأسماء وخبالنى

يفة وخاالنر ي فاطمة وحسينية والرسر
عمنر البحرين

3525 الجار أحمد بن عيس الصائغ وزوجته أم عبدهللا البحرين

3526 أم فيصل سلطان البحرين

3527 أم أبرار عبدهللا سلطان البحرين

3528 أم سيد جمعة سيد محفوظ البحرين

3529 لعياء السيد محفوط البحرين

3530 حبيب أحمد حبيب سلطان البحرين

3531 فاطمة عبدهللا حبيب سلطان البحرين

3532 زهراء عبدهللا حبيب احمد سلطان البحرين

3533 ي
كوثر عبدهللا حبيب ووالدي واخوانر البحرين

3534 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3535 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3536 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3537 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3538 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3539 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3540 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3541 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3542 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3543 أبرار عبدهللا حبيب أحمد سلطان البحرين

3544 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3545 عبدهللا بن آدم البحرين

3546 علي الرضا ومحمد مهدي نور الدين هولندا

3547 محمد ومالك نورالدين هولندا

3548 محمد كاظم األقرع الزهراء/حلب

3549 يا علي مدد يا علي الرضا لبنان

3550 سیدعل ایران

ت ام البنى3551 ی سالم هللا علیها وحرصى ت خدیجه کتر ان وامامزادگان مقدس وحرصى ان کربال وهمه ی پیامتر ى وهمه ی شهید ان واست  ت فاطمه زهرا علیه السالم وهمه ی فرزند انشان وهمه ی ائمه ی اطهار صلوات هللا علیهم اجمعي  حرصى ایران

3552 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3553 معصومه ساری ایران

3554 معصومه ساری ایران

3555 سمیه ایاسه ایران

3556 سوسن طالب الحداد البحرين

ی وسیداسحاق حسینى وخ3557 ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وعزیزانم ودوستانم وخانم شفیع وایمان هللا یاری وملوک معصوم ومحمد ومیثم معصوم وامت  دلت  ى دلت  ی فاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3558 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3559 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

ت ام البنى3560 ی سالم هللا علیها وحرصى ت خدیجه کتر ان وامامزادگان مقدس وحرصى ان کربال وهمه ی پیامتر ى وهمه ی شهید ان واست  ت فاطمه زهرا علیه السالم وهمه ی فرزند انشان وهمه ی ائمه ی اطهار صلوات هللا علیهم اجمعي  حرصى ایران

3561 Saad kassab السويد

3562 Saad kassab السويد

3563 سعد مهدي جواد السويد

3564 سعد مهدي جواد السويد

3565 روى الهق لبنان

3566 جميع المستضعفون سويرسا

3567 ى مصطفى موىس حسي  استوكهولم

3568 ى احمد موىس حسي  استوكهولم

3569 ى موىس موىس حسي  استوكهولم

3570 امال عباس مرتضى استوكهولم



3571 زينب علي العراق

3572 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3573 حميده حسن كاظم كربالء

3574 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3575 حسن زاده زهرا مت  ایران

3576 حسن زاده زهرا مت  ایران

3577 االمام محمد الجواد العراق

3578 االمام موىس بن جعفر الكاظم العراق

3579 ى محمد رشيد حسي  االردن

3580 خديجة احمد وسيد احمد حبيب البحرين

3581 خديجة احمد وسيد احمد حبيب البحرين

3582 خديجة احمد وسيد احمد حبيب البحرين

3583 ى زا سعيد ونجيبة عبدالحسي  مت  البحرين

3584 ى زا سعيد ونجيبة عبدالحسي  مت  البحرين

3585 امال وبناتها واهلها.خاتون.طيبه ونرصة محمد علي. مهدي الصفاف. ممدوح مهدي. رقية محسن البحرين

3586 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3587 صفوان الحاج علي سوريا

3588 يجي السقاف اليمن

3589 يجي السقاف اليمن

3590 يجي السقاف اليمن

3591 زمان صاحب عمران العراق

3592 محمد الزهراء/حلب

3593 محمد ومالك نورالدين هولندا

3594 زينب علي المنصور البحرين

3595 عبدهللا سلطان البحرين

3596 ي
ي وقرابنر

ي وعن والدي ووالدي واهل بينر
صديقة نيابة عنى البحرين

3597 ى محمد حسي  لبنان

3598 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3599 محمد ذا الكفل السودان

3600 عقيل فريق جاسم العراق

ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم اجدادم عزیزانم دوستانم شهدا3601 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3602 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3603 ى محمد حسي  لبنان

3604 ام علي واوالدها وزوجها واهلها البحرين

ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم اجدادم عزیزانم دوستانم شهدا3605 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3606 Saad kassab السويد

3607 Saad kassab السويد

3608 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3609 سعد مهدي جواد السويد

3610 سعد مهدي جواد السويد

3611 جميع المستضعفون سويرسا

3612 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3613 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3614 بن عمارة أسماء الجزاءر

3615 بن عمارة أسماء الجزاءر

3616 بن عمارة أسماء الجزاءر

3617 بن عمارة أسماء الجزاءر



3618 بن عمارة أسماء الجزاءر

3619 بن عمارة أسماء الجزاءر

3620 بن عمارة أسماء الجزاءر

3621 بن عمارة أسماء الجزاءر

3622 بن عمارة أسماء الجزاءر

3623 يوسف المغرب

3624 إسماء عراق

3625 مفضل احمد البحرين

3626 بان الحسینى ایران

3627 بان الحسینى ایران

3628 بان الحسینى ایران

3629 بان الحسینى ایران

3630 بان الحسینى ایران

3631 كريم حاجم العراق

3632 كريم حاجم العراق

3633 كريم حاجم العراق

3634 كريم حاجم العراق

3635 كريم حاجم العراق

3636 ي
ي وزوجنر

ي واخونر
كريم حاجم ووالدي وابنان  العراق

3637 ي
ي وزوجنر

ي واخونر
كريم حاجم ووالدي وابنان  العراق

3638 ي
ي وزوجنر

ي واخونر
كريم حاجم ووالدي وابنان  العراق

3639 زهرا غالم عباس العراق

3640 زهرا غالم عباس العراق

3641 كريم حاجم العراق

3642 ى و رحمها و محمد  واهل بيته و اله زينب حسي  البحرين

3643 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3644 ى محمد حسي  لبنان

3645 أحمد علي عباس خميس البحرين

3646 هشام المغرب

3647 محمود عبد الحميد علي الجمري البحرين

ي حيهم وميتهم قربة هلل تعاىلي3648
عبد االله عيس سلمان حسن وعن عائلنر البحرين

ي حيهم وميتهم قربة هلل تعاىلي3649
عبد االله عيس سلمان حسن وعن عائلنر البحرين

3650 وفاء علي عباس العراق

3651 ليث عبد الهادي كاظم العراق

3652 السيدة هاشمية السيد عيس السيد ماجد البحرين

3653 عبدهللا علي السبع البحرين

3654 مكية محمد صالح آل صالة البحرين

3655 ي وجميع امواتنا
امل  وعائلنر لبنان

3656 علي أحمد حسن البحرين

3657 أسامة أحمد علي أحمد البحرين

3658 فقيد الشباب محمد الجواد حسن حمادي لبنان الصوانة

3659 فقيد الشباب محمد الجواد حسن حمادي لبنان الصوانة

3660 زهراء عبدهللا علي السبع البحرين

3661 أحمد علي أحمد البحرين

3662 سارة البحرين

3663 ى نبيل علي حشي  بغداد/العراق

3664 ى محمود سناء عبدالحسي  بغداد/العراق 



3665 ى محمود سناء عبدالحسي  بغداد/العراق 

3666 رعد عباس وسوسن كاظم العراق

3667  ومريم سوز علي
ى عباس مصطفى المرحومي  العراق

3668 عالء ونرسين وايمان اوالدعباس مصطفى العراق

3669  علي نجم
ى حسي  لبنان

3670 احمد جمعه الحمران البحرين

3671 احمد جمعه الحمران البحرين

3672 ى عيس عبدالحسي  البحرين

3673 وداد جواد خلف لبنان

3674 ى محمد رشيد حسي  االردن

3675 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3676 ى سلوى شهيد حسي  العراق

3677 ى وعد امي  سورية

ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وعزیزانم ودوستانم3678 ى دلت  ی فاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3679 ى محمد حسي  لبنان

3680 ى محمد حسي  لبنان

3681 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3682 عبدهللا البحرين

3683 ى جعفر زاهي علي حسي  السعودية

3684 معصومة عبدالرحيم أحمدالشويــــخ البحرين

3685 ايمن منت  شحيمي الكويت

3686 محمد منت  شحيمي الكويت

3687 احمد منت  شحيمي الكويت

3688 علي منت  شحيمي الكويت

3689 مريم جعفر حبيب البحرين

3690 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3691 ى والمؤمنات..وفاء رزاق ي وامواتنا واموات المؤمني 
انى ي وأهلي وجت 

ي وأخوانر
ي المرحوم وإخوانى

ي وعن والديه وأجى
ازور نيابه عن صاحب العرص والزمان وعنى العراق

ي3692
انى ي وجت  ي واهلي واحبانر

زهره معتوق حسن وزوجها محمد يعقوب واوالدهم وبناتهم وازواجهم ووالدينا واخوانى البحرين

3693 كاظم فرج مطر العراق

3694 زهراء كاظم فرج العراق

3695 زهراء كاظم فرج العراق

3696 رسميه غازي جتر العراق

3697 زينب كاظم فرج العراق

3698 زينب كاظم فرج العراق

ت ام البنى3699 ی سالم هللا علیها وحرصى ت خدیجه کتر ان وامامزادگان مقدس وحرصى ان کربال وهمه ی پیامتر ى وهمه ی شهید ان واست  ت فاطمه زهرا علیه السالم وهمه ی فرزند انشان وهمه ی ائمه ی اطهار صلوات هللا علیهم اجمعي  حرصى ایران

ت ام البنى3700 ی سالم هللا علیها وحرصى ت خدیجه کتر ان وامامزادگان مقدس وحرصى ان کربال وهمه ی پیامتر ى وهمه ی شهید ان واست  ت فاطمه زهرا علیه السالم وهمه ی فرزند انشان وهمه ی ائمه ی اطهار صلوات هللا علیهم اجمعي  حرصى ایران

3701 ي سلمان
تهانى البحرين

3702 مجتنر احمد البحرين

3703 سلمان جاسم ولد فاطمه البحرين

3704 فوزيه حميد البحرين

3705 اسماء العراق

3706 ى فاضل حسي  الكويت

3707 عدي كاظم داود الكويت

3708 علي صالح العراق

3709 شيماء صيهود العراق

3710 نوال صالح العراق

3711 امت  علي العراق



3712 امت  علي العراق

3713 كميل علي صالح العراق

3714 ي صالح جيجان حرنر العراق

3715 مهدي صالح العراق

3716 ديما خليفة لبنان

3717 هيثم شمس الدين لبنان

3718 هناء العراق

3719 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3720 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3721 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3722 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3723 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3724 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3725 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

3726 مقتدى حيدر نارص العراق

3727 محمد جعفر العراق

3728 محمد الجواد حسن حمادي الجنوب الصوانة

3729 ابرار حسن Bahrain

3730 ى جواد حسي  الكويت

3731 محمود البحرين

3732 ي ينر
مهند صالح الرصى اليمن

3733 ي ينر
مهند صالح الرصى اليمن

3734 مرتضى محمد عبدالكاظم العراق

ي وجميع اهله3735
 ونيابة عن السيد علي السيستانى

ى ي ونيابة عن جميع االنبياء والمرسلي  عمار حبيب عبد الحسن واهله وجميع شهداء الحشد الشعنر العراق

3736 فاطمة حسن عواىلي لبنان

3737 عزالدين يجي محمد محمد حسان سنان اليمن

3738 وداد منصور الطبال البحرين

3739 وداد منصور الطبال البحرين

3740 حسن علي عبد الرسول درويش البحرين

3741 حسن عبد المجيد بغدادي سوريا

3742 هادي محمد وجيه جحجاح سوريا

3743 حسن عبد المجيد بغدادي سوريا

3744 غزالة محمد جحجاح سوريا

3745 عبد المجيد احمد بغدادي سوريا

3746 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

3747 ي وكل من عرفته
انى ي وجت 

ي وعائلنر
ميساء واخوانر لبنان

3748 عباس العراق

3749 عباس العراق

3750 هادي غازي نشار لبنان

3751 زهراء خليل الغانمي البحرين

ام علي األكتر ووالدتها وعائلتها وإخوتها وأخواتها ونيابة عن الوالد المرحوم عادل حمادة3752 لبنان

ام علي األكتر ووالدتها وعائلتها وإخوتها وأخواتها ونيابة عن الوالد المرحوم عادل حمادة3753 لبنان

3754 ف وعائلته وذويه المرحوم الحاج عبدهللا رسر البحرين

3755 علي الكويت

3756 ى مبارك حيدر كريم حسي  العراق

3757 اده ى ولت  شهرستات رساب

3758 اده ى  شهرستان رسابولت 
ر
ف آزربایجان رسر



ت ام البنى3759 ی سالم هللا علیها وحرصى ت خدیجه کتر ان وامامزادگان مقدس وحرصى ان کربال وهمه ی پیامتر ى وهمه ی شهید ان واست  ت فاطمه زهرا علیه السالم وهمه ی فرزند انشان وهمه ی ائمه ی اطهار صلوات هللا علیهم اجمعي  حرصى ایران

3760 سعد مهدي جواد السويد

3761 Saad kassab السويد

3762 Saad kassab السويد

3763 Saad kassab السويد

3764 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3765 جميع المستضعفون سويرسا

3766 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3767 سليم الشوكي العراق

3768 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3769 ى محمد حسي  لبنان

3770 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3771 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3772 ى محمد حسي  لبنان

ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وعزیزانم ودوستانم وشهدا3773 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3774 روى لبنان

ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وعزیزانم ودوستانم3775 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3776 جميع المستضعفون سويرسا

3777 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3778 ى محمد حسي  لبنان

3779 Saad kassab السويد

ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وعزیزانم ودوستانم وشهدا وسیدنارصموسوی وخانواده اش وسیدمحمدحسن حسینى وخانواده اش وسیداسحاق حسینى وخانواده اش3780 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3781 ي
ي واصدقان 

ى عطوي ونيابة عن كل عائلنر لم حسي  لبنان

3782 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3783 ى محمد حسي  لبنان

3784 ى النوري حسي  سوريا

3785 ى النوري حسي  سوريا

3786 نهلة بلوق سوريا

3787 سعاد النوري سوريا

3788 وداد النوري سوريا

3789 حسن نحاس سوريا

3790 صالح صندوق العراق

3791 ممدوح الصوص سوريا

3792 سهام الصوص سوريا

3793 فدوى ممدوح الصوص سوريا

ی سالم هللا علیها وامام زمان عج3794 ت خدیجه کتر ان وامامزادگان مقدس وحرصى ان کربال وهمه ی پیامتر ى وهمه ی شهید ان واست  ت فاطمه زهرا علیه السالم وهمه ی فرزند انشان وهمه ی ائمه ی اطهار صلوات هللا علیهم اجمعي  حرصى ایران

3795 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

3796 ى محمد حسي  لبنان

3797 ى محمد حسي  لبنان

3798 ى محمد حسي  لبنان

3799 سعد مهدي جواد السويد

3800 سعد مهدي جواد السويد

3801 فاطمة علي مملكة البحرين

3802 فؤاد النخلي السعودية

3803 مرتضى الجابري العراق

3804 زينب ناجح العراق

3805 صفية هاشم سوريا



3806 احمد كردي سوريا

3807 آية كردي سوريا

3808 امل عابده سوريا

3809 لطيفه محمد عابده سوريا

3810 امجد صندوق سوريا- دمشق 

3811 جعفر الصيداوي سوريا

3812 دعبل الخزاعي سوريا

3813 غادة شفة سوريا

3814 مريم األشقر سوريا

3815 فاطمة نوري شمس سوريا

3816 نعمت كركة سوريا

3817 مرفت كركة سوريا

3818 حيدر صندوق العراق

3819 ي بهية المغرنر سوريا

3820 ابراهيم خليل سوريا

3821 فتجي زهوة سوريا

3822 صفا راز ايران

3823 روضه راز ايران

3824 مرتضى االسدي العراق

3825 هادي محمد العراق

3826 دعاء محمد العراق

3827 مرتضى االسدي الع

3828 ى االسدي محمد حسي  العراق

3829 فايقه حسن العراق

3830 فاطمة باغوض سوريا

3831 حمزه باغوض سوريا

3832 ي عبد القادر باغوض
هانى سوريا

3833 ي نحاس
هانى سوريا

3834 ي عبد القادر باغوض
هانى سوريا

3835 اسامة باغوض سوريا

3836 ايمان عبد القادر باغوض سوريا

3837 ديمه ماهر صندوق العراق

3838 حسن صندوق العراق

3839 حيدر ماهر صندوق العراق

3840 علي رياض طالب سوريا

3841 ة نظام سمت  سوريا

3842 ة نظام سمت  سوريا

3843 ة عبد الحميد سمت  طالب سمت  سوريا

3844 ي النحاس
سمت  هانى سوريا

3845 ي النحاس
سمت  هانى سوريا

3846 عبد هللا ابو كالم سوريا

3847 ي النحاس
بتول هانى سوريا

3848 بسام عبد الحميد سمت  طالب سوريا

3849 غزالة عبد القادر باغوض سوريا

3850 غادة عبد الحميد سمت  طالب سوريا

3851 عبد الحميد سمت  طالب سوريا

3852 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا



3853 ي محمد وفاطمة وبتول ومالك وطه
زينب محمد وابنى لبنان

3854 ي محمد وفاطمة وبتول ومالك وطه
زينب محمد وابنى لبنان

3855 )سيد عبدالمهدي( الكويت

3856 ى حسي  لبنان

3857 ى مبارك حيدر كريم حسي  العراق

3858 يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد لبنان

3859 ى محمد حسي  لبنان

3860 ى سعد حسي  العراق

3861 الشيخ ثائر الساعدي العراق

3862 ى محمد رشيد حسي  االردن

3863 ام محمد جواد كاظم الري االنصاري الكويت

3864 ام جواد كاظم الري االنصاري الكويت

3865 بو جواد كاظم الري االنصاري الكويت

3866 جواد كاظم الري االنصاري امريكا

3867 جواد كاظم الري االنصاري امريكا

3868 هدى فاضل نارص الدين لبنان

3869 هدى فاضل نارص الدين لبنان

3870 فاطمه محمد عبدهللا زفتا

3871 فاطمه محمد عبدهللا زفتا

زينب وطه ومالك وبتول وفاطمة ومحمد ومحمدويحيالشفاء يحيا وطه لقضاء جميع حواىجو3872 لبنان

3873 Itaf diab Lebanon

3874 Hassan haidar ahmad Lebanon

3875 Salim alkhatib Lebanon

3876 Zeinab alkhatib Lebanon

3877 زينب حيدر درويش لبنان

3878 زينب حيدر درويش لبنان

3879 محمد مهدي جعفر الهرمل

3880 محمد مهدي جعفر الهرمل

3881 ريان عماد جعفر لبنان

3882 هادي محمد دقيق لبنان

3883 فاطمة لبنان

3884 ي امره
 واهلي ومن يعنينى

ى منال الغداف والمعصومي  لبنان

3885 ى سلوى شهيد حسي  العراق

3886 ى محمد رشيد حسي  االردن

3887 غيداء عبدالواحد درويش البحرين

3888 مرتضى الجابري العراق

3889 زينب ناجح العراق

ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وعزیزانم ودوستانم وشهدا وسیدنارصموسوی وخانواده اش وسیدمحمدحسن حسینى وخانواده اش وسیداسحاق حسینى وخانواده اش3890 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3891 سعد مهدي جواد السويد

3892 سعد مهدي جواد ، وأبنه وبناته السويد

3893 ف علوي الموسوي زكيه السيد رسر البحرين

3894 ى عطوي لم حسي  لبنان

يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد يا جواد األئمة يا فاطمة المعصومة3895 لبنان

3896 جميع المستضعفون سويرسا

ي وعن اوالدي علي محمد طه هادي زهراء وفاطمة3897
صباح علي الديرانى اليا استر

ي وعن اوالدي علي محمد طه هادي زهراء وفاطمة3898
صباح علي الديرانى اليا استر

3899 سعاد ابراهيم احمد الحايكي البحرين



3900 صديقة منصور حسن نايم البحرين

3901 دالل معراج البحرين

3902 حصه علي عمار البحرين

3903 زهرة عبدالمهدي البحرين

3904 كريمة البقاىلي اسبانيا

3905 صديقة منصور حسن نايم البحرين

3906 ابراهيم احمد ابراهيم نايم البحرين

3907 اخالص نوري علوان العراق

3908 ي
منال السيد جعفر الحسينى البحرين

3909 جليلة الموسوي البحرين

3910 محمد عواد مطرسر العراق

3911 سيد فاضل ووالديه البحرين

3912 صفية جعفر ووالديها اليحرين

3913 جميلة حميد البحرين

3914 وز يعقوب الحداد ووالريــها فت  البحرين

3915 وز يعقوب الحداد ووالريــها فت  البحرين

3916 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

3917 هادي محمد وجيه جحجاح سوريا

3918 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

3919 زهراء ایران

3920 حسن عبد المجيد بغدادي سوريا

3921 غزالة محمد جحجاح سوريا

3922 عبد المجيد احمد بغدادي سوريا

ى وأهل البيت عليهم السالم3923 ي وخدام الحسي 
ي وأساتذنر

كوثر إبراهيم أحمد الحايكي ووالدينها وأوالدها وأخوانها وأخواتها وجميع أهلي وصديقانر البحرين

ت امام زمان علیه السالم 3924 ت فاطمه علیه السالم وحرصى ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وخانواده اش وعزیزانم ودوستانم وسیدمحمدحس⭐��حرصى ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3925 ى محمد رشيد حسي  االردن

3926 هديه الكويت

3927 ام محمد  وعادل صالح   ومحمد عادل االمارات

3928 ام محمد  وعادل صالح   ومحمد عادل االمارات

3929 ام محمد  وعادل صالح   ومحمد عادل االمارات

3930 ام محمد  وعادل صالح   ومحمد عادل االمارات

3931 هاديا لبنان

3932 نرسین نگاریان ایران

3933 ام علي بريطانيا

3934 احمد علي عباس قيس لبنان

3935 احمد علي عباس قيس لبنان

3936 )سيد عبدالمهدي( الكويت

3937 عدي كاظم داود الكويت

3938 ي ام يوسف لعلويه
اخنر بغداد

3939 فرجة طليس لبنان

3940 ى ام بني  بغداد

3941 عبدهللا محمد غازي العراق

3942 زهره معتوق حسن البحرين

3943 زهره معتوق حسن البحرين

3944 هدى التميمي سورية

3945 عل ابن محمد  زبرجدی همدان

3946 الجمهوریة االسالمیة االيرانيةمهدی



3947 ميساء لبنان

3948 جميلة جاسم يوسف البحرين

3949 ايمان جعفر علي اابحرين

3950 محمد باقر جعفر العصفور البحرين

3951 محمد عيس علي البحرين

3952 ى. صاحب الزمان  المسلمي 
ي وأهلي كل مونر

مصطفى واهلة انى العراق

3953 Zeinab obeid Lebanon

3954 ي محمد عبد هللا السماهيجر Saudi Arabia

3955  علي القديجي
ى حسي  Saudi Arabia

3956 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

3957 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

3958 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

3959 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

3960 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

3961 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

3962 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

3963 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

3964 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

3965 فاطمة عباس الموسوي لبنان

3966 فاطمة عباس الموسوي لبنان

3967 تحفة مبارك كندا

3968 اوي أحمد للستر البحرين

3969 فاضل عباس علي عباس البحرين

3970 لقاء التميمي العراق

3971 لقاء التميمي العراق

3972 ابومحمديجي السقاف اليمناليمن

3973 ى هاشم حسي  العراق

3974 ابومحمديجي السقاف اليمناليمن

3975 ابومحمديجي السقاف اليمناليمن

3976 ابومحمديجي السقاف اليمناليمن

3977 عهود جابر العراق

3978 عهود جابر العراق

3979 زهرا غالم عباس العراق

3980 كريم حاجم العراق

3981 علي السهالوي البحرين

3982 هناء العراق

3983 فاطمه رسن كاطع العراق

ام علي األكتر ووالديها وعائلتها وإخوتها وأخواتها وعوائلهم3984 لبنان

3985 جميع المستضعفون سويرسا

ت امام زمان علیه السالم 3986 ت فاطمه علیه السالم وحرصى ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وخانواده اش وعزیزانم ودوستانم وسیدمحمدحس⭐��حرصى ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3987 )سيد عبدالمهدي( الكويت

3988 )سيد عبدالمهدي( الكويت

3989 سوريا ريف دمشق السيدة زينب عليها السالمزكريا الجلود المحمد

3990 سوريا ريف دمشق السيدة زينب عليها السالمزكريا الجلود المحمد

3991 سوريا ريف دمشق السيدة زينب عليها السالمزكريا الجلود المحمد

3992 سوريا ريف دمشق السيدة زينب عليها السالمزكريا الجلود المحمد

3993 سوريا ريف دمشق السيدة زينب عليها السالمزكريا الجلود المحمد



ت امام زمان علیه السالم 3994 ت فاطمه علیه السالم وحرصى ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وخانواده اش وعزیزانم ودوستانم وسیدمحمدحس⭐��حرصى ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

3995 )سيد عبدالمهدي( الكويت

3996 ى محمد رشيد حسي  االردن

3997 اسماء العراق

3998 ف فضيلة السيد سعيد رسر البحرين

ت امام زمان علیه السالم 3999 ت فاطمه علیه السالم وحرصى ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وخانواده اش وعزیزانم ودوستانم وسیدمحمدحس⭐��حرصى ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4000 عمار مجيد جياد العراق

4001 عمار مجيد جياد العراق

4002 ى.محمد.هاشم.ربيعه عباس.زهراءمحمدحسن.سجر.احمد.فالح.نوريه برسر العراق

4003 ى.محمد.هاشم.ربيعه عباس.زهراءمحمدحسن.سجر.احمد.فالح.نوريه برسر العراق

4004 ى.محمد.هاشم.ربيعه عباس.زهراءمحمدحسن.سجر.احمد.فالح.نوريه برسر العراق

4005 )سيد عبدالمهدي( الكويت

4006 دالل ضاهر الغازية

4007 عباس خرصى حمود العراق

4008 صغرى إبراهيم عباس البحرين

4009 زهره معتوق حسن البحرين

4010 مريم جعفر البحرين

4011 ماريا محمد جواد فاضل العراق

حوم والدي4012 ي والتى
ي  واوالدي وعاءلنر

ي واخونر
ي وعن والدنر

ام علي  نيابه عنى لبنان

4013 ي محمد رمال بن خديجه
المرحوم  هانى لبنان

حوم والدي4014 ي والتى
ي  واوالدي وعاءلنر

ي واخونر
ي وعن والدنر

ام علي  نيابه عنى لبنان

4015 زهره السيد علي علوي اليحرين

ت امام زمان علیه السالم 4016 ت فاطمه علیه السالم وحرصى ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وخانواده اش وعزیزانم ودوستانم وسیدمحمدحس⭐��حرصى ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4017 ليل علي كلظم البحرين

4018 مريم جعفر حبيب البحرين

4019 ابو زهراء العراق

4020 )سيد عبدالمهدي( الكويت

4021 زينب العراق

4022 ي زهراء حسن علي عبدالننر السعوديه

4023 ي ابراهيم حسن علي عبدالننر السعوديه

4024 ي حسن علي عبدالننر السعوديه

4025 ي فاطمه محمد عبدالننر السعوديه

4026 علي جمعه الصفار السعوديه

4027 عبدرب الرسول علي الصفار السعوديه

4028 خنساء عراق

4029 عمار حبيب عبد الحسن واهله العراق

4030 وق فاروق سلمان رسر تركيا

4031 محمد وحيدر العراق

4032 محمد وحيدر العراق

4033 محمد وحيدر العراق

4034 محمد وحيدر العراق

4035 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4036 منترص صمد صالح العراق

4037 علي أحمد شكرون لبنان

4038 احمد صاحب جاسم العراق

4039 هبة هللا صاحب العراق

4040 سما صاحب الغراق



4041 مريم صاحب العراق

4042 زهراء صاحب العراق

4043 مصطفى مهدي العراق

4044 ي
رقية مصطفى البيانر العراق

4045 ي
يوسف مصطفى البيانر العراق

4046 ي
انى ى افراح سعدون الجت  العراق

4047 ي
نورا جاسم حسن البيانر العراق

4048 ي
ميادة جاسم البيانر العراق

4049 ي
هدى جاسم البيانر العراق

4050 ي
زينب جاسم البيانر العراق

4051 ي
ماجدة جاسم البيانر العراق

4052 ي
علي جاسم البيانر العراق

4053 ي
ماجد جاسم البيانر العراق

4054 ي
صاحب جاسم البيانر العراق

4055 ي
زهرة عذافة البيانر العراق

4056 حسن عبد المجيد بغدادي سوريا

4057 ي
جاسم حسن البيانر العراق

4058 عبد المجيد احمد بغدادي سوريا

4059 ي
مريم البيانر العراق

4060 غزالة محمد جحجاح سوريا

4061 هادي محمد وجيه جحجاح سوريا

4062 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4063 ي
مريم البيانر العراق

4064 ي
مريم جاسم حسن البيانر العراق

4065 هناء العراق

4066 ام علي االكتر ووالديها وعائلتها واخوتها واخواتها لبنان

4067 ام علي االكتر ووالديها وعائلتها واخوتها واخواتها لبنان

4068 حيدر عبود نزال العراق بغداد الكاظمية

4069 ام فاطمه البحرين جدحفص

4070 ي
علي صدام  البيضانى العراق

4071 محفوظه سعيد البحرين

4072 الحاج مهدي كاظم يوسف البحرين جدحفص

4073 يقة حمزة عصفور
ِّ
صد 🇧🇭البحرين 

4074 ي
علي صدام  البيضانى العراق

4075 عبت  ضاجي العراق

4076 قاسم السعوديه

4077 ⭐ ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وخانواده اش وسیداسحاق حسینى وخانواده اش وسیدمحمدحسن حسینى وخانواده اش⭐امام زمان علیه السالم  ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایرانایران دلت 

4078 )سيد عبدالمهدي( الكويت

4079 ى محمد رشيد حسي  االردن

4080 ⭐ ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وخانواده اش وسیداسحاق حسینى وخانواده اش وسیدمحمدحسن حسینى وخانواده اش⭐امام زمان علیه السالم  ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایرانایران دلت 

4081 )سيد عبدالمهدي( الكويت

4082 يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد لبنان

4083 ى سلوى شهيد حسي  العراق

4084 هادي محمد وجيه جحجاح سوريا

4085 غزالة محمد جحجاح سوريا

4086 غزالة محمد جحجاح سوريا

4087 عبد المجيد احمد بغدادي سوريا



4088 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4089 جميع المستضعفون سويرسا

4090 ⭐ ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وخانواده اش وسیداسحاق حسینى وخانواده اش وسیدمحمدحسن حسینى وخانواده اش⭐امام زمان علیه السالم  ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایرانایران دلت 

4091 )سيد عبدالمهدي( الكويت

4092 ⭐ ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وخانواده اش وسیداسحاق حسینى وخانواده اش وسیدمحمدحسن حسینى وخانواده اش⭐امام زمان علیه السالم  ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایرانایران دلت 

4093 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

4094 ى محمد رشيد حسي  االردن

4095 عما نوى (سيد عبدالمهدي) الكويت

4096 فالح العراق

ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وعزیزانم ودوستانم4097 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4098 هدى بنت محمد ورقية لينان

ى والمؤمنات  األحياء واألموات4099 كميلة وزوجها وبناتها وأوالدها وجميع المؤمني  بغداد

ى والمؤمنات  األحياء واألموات4100 كميلة وزوجها وبناتها وأوالدها وجميع المؤمني  بغداد

4101 ى محمد رشيد حسي  االردن

ی4102 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ی4103 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ی4104 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ی4105 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ی4106 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ی4107 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ی4108 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4109 ى يا علي مدد يا زهراء يا أم البني  لبنان

ی سید نارص موسوی وخانواده اش وسیداسحاق حسینى وخانواده اش وسیدمحمدحسن حسینى وخانواده اش وعزیزانم ودوستانم وخانم شفیع وایمان هللا یاری وملوک معصوم4110 ى دلت  ی فاطمه صالج سلطان حسي  ی حبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4111 جميع المستضعفون سويرسا

4112 ى محمد رشيد حسي  االردن

4113 ى يا علي مدد يا زهراء يا أم البني  لبنان

4114 حسنه رشيد محمد ٠٧٨٠٠٩٦٦٩٥١٩عراق 

4115 ى محمد رشيد حسي  االردن

4116 عبدالرضا جعفر خلف الساعدي ايران

4117 ى محمد رشيد حسي  االردن

4118 مهدی ایران اسالم

4119 كميلة السيد علي العلوي البحرين

4120 هشام المغرب

4121 غام الخرسان رصى لندن

4122 ى يا عباس يا سجاد يا علي يا حسي  لبنان

4123 وسام سعاده لبنان

4124 ى رحيم زهراء حسي  العراق

4125 عواطف فرحان خضت  العراق

4126 ى رحيم دعاء حسي  العراق

4127 محمد  نجيب بهجت مرص

4128 ماجد علي مصطفى جبل عامل/ لبنان 

4129 االمام موىس بن جعفر الكاظم العراق

4130 ى محمد رشيد حسي  االردن

ش وامو ات مؤمنان وشهدا4131 ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وعزیزانم ودوستانم وسیدنارصموسوی وهمرسش ودختر ى دلت  ی فاطمه صالج سلطان حسي  ی حبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4132 جميع المستضعفون سويرسا

ی4133 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ی4134 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران



4135 يا علي بن موىس لبنان

4136 ي ريسان شاكر صتر العراق

4137 ام علي األكتر ووالديها وعائلتها وإخوتها وأخواتها لبنان

4138 ام علي األكتر ووالديها وعائلتها وإخوتها وأخواتها لبنان

4139

4140 االمام موىس بن جعفر الكاظم العراق

4141 ريسان شاكر شالل العراق

4142 ام ايران

4143 رقيه ايران

4144 ى علي ثاير حسي  العراق

4145 محمد عواد مطرسر العراق

4146 ى محمد رشيد حسي  االردن

4147 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4148 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4149 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4150 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4151 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4152 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4153 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4154 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4155 محمد بغدادي عراق

4156 رودي محمد مرص

ی4157 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4158 نجيبه عبد علي العراق

4159 كاظم صاحب مجيد العراق

4160 كاظم صاحب مجيد العراق

4161 ى عبد زيد حمزة برسر العراق

4162 ى محمد رشيد حسي  االردن

4163 يا فاطمة المعصومة يا باب الحوائج لبنان

4164 ى مصطفى الرفاعي محمد حسي  مرص

4165 يا علي مدد يا موىس بن جعفر يا باب الحوائج لبنان

4166 ى مصطفى الرفاعي محمد حسي  مرص

4167 ی ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4168 ى مصطفى الرفاعي محمد حسي  مرص

4169 وجيهه جعفر عبدهللا عيس البحرين

4170 ى مصطفى الرفاعي محمد حسي  مرص

4171 نرجس ایران

4172 جميع المستضعفون سويرسا

4173 ی ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ی4174 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4175 ي امل عبد المنعم ناجر الواليات المتحدة

4176 مرفت  عب الفتاح مرص

4177 مرفت  عب الفتاح مرص

4178 ى محمد رشيد حسي  االردن

ی4179 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ش4180 ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وهمرسش ودختر ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ش4181 ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وهمرسش ودختر ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران



ش4182 ی وپدربزرگهاومادربزرگهایم واجدادم وسیدنارصموسوی وهمرسش ودختر ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4183 صفاء الفرطوىسي العراق

4184 ي اية عبد المنعم ناجر الواليات المتحدة

4185 نرجس الزهراء العراق

4186 زينب ناجح العراق

4187 زينب ناجح العراق

4188 حسام دقيق لبنان

4189 ى قميحة حسي  لبنان

4190 مروة جابر العراق

4191 نبأ رسول العراق

4192 حوراء العراق

4193 سمية العراق

4194 احمد مكي قاسم العراق

4195 انتصار كاظم العراق

4196 نرجس محمد عبد االمت  العراق

4197 مرتضى الجابري العراق

4198 زينب ناجح العراق

ی4199 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4200 جميع المستضعفون سويرسا

4201 ى محمد رشيد حسي  االردن

4202 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

ی4203 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد يا جواد األئمة يا فاطمة المعصومة4204 لبنان

4205 أبو عقيلة البحرين

ی4206 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ی4207 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

ی4208 ى دلت  ی وفاطمه صالج وسلطان حسي  ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4209 ى محمد رشيد حسي  االردن

4210 يا علي مدد لبنان

4211 ى كريم الجبوري ضياء محمد حسي  العراق

4212 معصومه ایران

4213 ی وفاطمه صالج ی وحبیب هللا دلت  ایران دلت  ایران

4214 زهرا ایران

4215 ى جميع المستضعفي  سويرسا

4216 صديقة سعيد ووالديها وودلدها ومن له حق عليها البحرين

4217 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4218 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4219 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4220 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4221 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4222 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4223 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4224 زينب العراق

4225 سکینه  احمدی ایران استان بوشهر

4226 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4227 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4228 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق



4229 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4230 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4231 ى خلف احالم حسي  لبنان

4232 ى خلف احالم حسي  لبنان

4233 ى خلف احالم حسي  لبنان

4234 ى محمد ابو نارص حسي  لبنان

4235 بتول قاسم الزين لبنان

4236 بتول قاسم الزين لبنان

4237

4238 محسن محمد قاروط المانيا

4239 محسن محمد قاروط المانيا

4240 ى عبدهللا عبدالحسي  العراق

4241 ى عبدهللا عبدالحسي  العراق

4242 ى عبدهللا عبدالحسي  العراق

4243 عباس الجماىلي العراق

4244 رساب كمال الدين العراق

4245 زهرة مهدي عبدهللا البحرين

4246 احمد هادي كاظم امريكا

4247 احمد هادي كاظم امريكا

4248 سحر نارص ضيدان امريكا

4249 ة أمت  البحرين

4250 أم محمد البحرين

4251 صديقة سعيد ووالديها وولدها ومن له حق عليها البحرين

4252 رباب البحرين

4253 نجيبه عبد علي العراق

4254 ى جميع المستضعفي  سويرسا

4255 ى زهراء قاسم عبد الحسي  العراق

4256 ى زهراء قاسم عبد الحسي  العراق

4257 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4258 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4259 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4260 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4261 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4262 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4263 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4264 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4265 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4266 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4267 ي زائر
ي يجعلنى

ى يا زهراء موالنر يا عصمة هللا الكتر لبنان

4268 سيد محمد جعفر عدنان البحرين

4269 مهندحميدمحسن العراق

4270 ي
ي ، تاليا المنينى

ي ، علي المنينى
ي ، جاد المنينى

لمار المنينى الواليات المتحدة

4271 ي
وسام صبجي المنينى لبنان

4272 ي
مالك المنينى الواليات المتحدة

4273 عمار عبد اازهراء دمشق سوريا

4274 فتجي زهوة دمشق

4275 وسام النحاس دمشق



4276 السيدة زينب عليها السالمغادة عبد الحميد

4277 عمار عبد اازهراء دمشق سوريا

4278 سكينه محمد علي البحرين

4279 ي ى علي العتى الكويت

4280 عايده عبدهللا الكويت

4281 راشد صالح ونغماشه لفته الكويت

4282 صالحه راشد الكويت

4283 أم حسن حصه الشمري الكويت

4284 ضا دره زرشك علت  ایران

4285 ي نيابة عن المرحوم عبد المنعم ناجر الواليات المتحدة

4286 ي المرحوم عبد المنعم ناجر الواليات المتحدة

4287 نعيمة شهاب الواليات المتحدة

4288 ي اية عبد المنعم ناجر الواليات المتحدة

4289 ى و محمد جميع  المستضعفي  سويرسا

4290 هويده س

4291 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4292 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4293 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4294 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4295 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4296 ى والمؤمنات األحياء واألموات علي وكميلة وجميع المؤمني  بغداد

4297 محمد يوسف محمد الحجاز

ى والمؤمنات األحياء واألموات4298 كميلة وزوجها وأوالدها وبناتها وجميع المؤمني  بغداد

4299 محمد كربالء/ العراق 

4300 عقيل حسن الفرج القطيف

4301 عقيل حسن الفرج القطيف

4302 كوثر النوري لندن

4303 عبد هللا سليمان يا نيجت 

4304 رقية العراق

4305 ام مهجه العراق

4306 محمدالباقرمازن حميدمحسن العراق واسط

4307 محمدالباقرمازن حميدمحسن العراق واسط

4308 العراق من محافظة واسطهبه مازن

4309 رساب كمال الدين العراق

ى والمؤمنات األحياء واألموات4310 فاطمة ووالديها واخواتها وإخوانها وجميع المؤمني  العراق

4311 حيدر جاسم شبيب العراق

4312 عبد الجليل رضا الحلو لبنان

4313 يف فضل هللا وفاء رسر كا امت 

4314 ى محمد عبدهللا عبدالمجيد حسي  البحرين

4315 ي الدرسا/ عبد الهادي الدرسا 
مصطفى وت  لبنان/ بت 

4316 محمد الدرسا/راجية السيد  لبنان

4317 ى محمد و جميع المستضعفي  سويرسا

4318 جاسم حمزه سلومي وعائلته واخوانه العراق

ى وزهراء كاظم4319 ى وسجر حسي  ى ومؤتمن ومرتضى حسي  ى والزهراء حسي  ى عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسي  حسي  العراق

ى والمسلمات و أبو و أم أحمد4320 ى والمؤمنات والمسلمي  يف و المؤمني  نيابة عن الرسول األعظم صل هللا عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السالم و سيدات أهل البيت عليهن السالم و صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر سلطنة عمان

4321 موالي الرؤوف السيدة فاطمة المعصومة لبنان

4322 عفاف محمد بدر الدين لبنان



ى والمؤمنات األحياء واألموات ومن لم يذكرهم ذاكر4323 بتول ووالديها وإخوانها وإخواتها وجميع المؤمني  العراق

4324 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4325 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4326 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4327 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4328 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4329 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4330 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4331 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4332 عقيل الفرج القطيف

4333 يا علي مدد يا زهراء لبنان

4334 ى يا موالي الرؤوف ى يا زهراء يا أم البني  يا علي مدد يا حسي  لبنان

4335 يب مجتنر كريم عالوي رسر العراق

4336 ة سمت  تركيا

4337 صفية هاشم دمشق

4338 عمار طالب سوريا

4339 ي بتول قاسم خت  العراق

4340 لينا جميل جابر سويرسا

4341 ام محمد لبنان

4342 ام عزيز الهنداوي العراق كربالء

4343 ى ى محمد حسي  كتر الكويت

4344 رامي لبنان

4345 Shaker Meqemesh Norway

4346 ى سليم زهراء معي  لبنان

4347 ى سليم زهراء معي  لبنان

4348 المرحوم عبدهللا فضل البحرين

4349 ي عبدهللا ابوعلي المرحوم حجر البحرين

4350 ى ام بني  العراق البرصه

4351 ى المرحوم جاسم بداو والمرحوم محمد عبدالحسي  البحرين

4352 ى ام بني  العراق البرصه

ي حسن الريس والمرحوم يوسف ال اسماعيل4353
المرحوم عبدالغنى البحرين

4354 المرحوم عبدهللا محمد الريس واخواته واوالده وزوجاته البحرين

4355 علي محمد عبدهللا ووالديه واخوانه وزوجته واوالده البحرين

4356 حسنه المقداد لبنان

4357 حسنه المقداد لبنان

4358 Zohayr Oslo

4359 ابراهيم النجف

4360 يا علي يا فاطمة المعصومة يا علي الرضا يا زهراء لبنان

4361 هديه الكويت

4362 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4363 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4364 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4365 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4366 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4367 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4368  محمد كركي/ فاطمة محمد كركي/ مريم محمد كركي 
ى حسي  لبنان

4369  كركي/سارة علي الدنا
ى محمد حسي  لبنان



4370 لبيبة صالح الخنساء/ علي عوض الدنا لبنان

4371 سارة علي حمود/ علي عبد الكريم حمود/ مريم علي الدنا  لبنان

4372 هدى أمت  علي الشجار البحرين

4373 ام علي ج لبنان

4374 ام علي ج لبنان

4375 إبتسام ابراهيم كرنيب لبمان

4376 فردوس محمد العراق

4377 وسام محمد فحص لبنان

4378 علي لبنان

ى وزهراء كاظم4379 ى وسجر حسي  ى ومؤتمن ومرتضى حسي  ى والزهراء حسي  ى عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسي  حسي  العراق

ى وزهراء كاظم4380 ى وسجر حسي  ى ومؤتمن ومرتضى حسي  ى والزهراء حسي  ى عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسي  حسي  العراق

4381 ف فضيلة السيد سعيد رسر البحرين

4382 ى بهجه حسي  لبنان

4383 اكثم اثت  علي العراق

4384 مهدی ایران اسالم

4385 Shaker Meqemesh Norway

4386 عبدالعزيز مرهون يوسف شبيب البحرين

المرحوم مرهون يوسف شبيب ووالديه وعائلته ومن له حق عليهم4387 البحرين

4388 جمال عباس طليس وهدى عباس طليس لبنان

4389 هدى عباس طليس لبنان

4390 هدى محمد عيس Lebanon

4391 علي عراق

ي وكل عائلتها واصحابها واحبابها األحياء واألموات4392
نور ترحينى لبنان

4393 قاسم حسن ابراهيم ابونصيب البحرين

4394 زهراء لبنان

4395 بتول لبنان

4396 بتول لبنان

4397 نور لبنان

4398 هايلو لبنان

4399 شحادي لبنان

4400 خديجة لبنان

4401 أحمد لبنان

4402 افراز لبنان

4403 مىه لبنان

4404 دياب لبنان

4405 حسن لبنان

4406 ى حسي  لبنان

4407 هادي لبنان

4408 آية لبنان

ى و اهل البيت و ابو الفضل العباس قلدناكم الدعاء والزيارة4409 ى و ام البني  ى وخديجة الكتر زينب  و والديها ووالدي والديها و عائلتها واخواتها و خاالتها و خيالنها و عماتها و اعمامها و اقاربــها و احبابها والمعصومي  البحرين

4410 سهام لبنان

4411 عمار حبيب وأهله ومدينته العراق

4412 (أم زينب)مريم جعفر  البحرين:المنامة

4413 نجاة علي الجاسم السعودية

4414 رضا علي السعودية

4415 سماء لبنان

4416 سماء لبنان



4417 إبتهاج عبدالرسول إبراهيم البحرين

4418 عائلة حميد عيد البحرين

4419 فاطمة عزالدين لبنان

4420 ي
ند ى وهدى ونهاد وفاطمة عبد الرسول جزينى لبنان

ي4421
ي وعلي عبد الرسول جزينى

ي ومحمد عبد الرسول جزينى
ي وبالل عبد الرسول جزينى

ي وعبدالرسول محمد جزينى
نعيمة محمد حرىسر لبنان

ي4422
ي وعلي عبد الرسول جزينى

ي ومحمد عبد الرسول جزينى
ي وبالل عبد الرسول جزينى

ي وعبدالرسول محمد جزينى
نعيمة محمد حرىسر لبنان

4423 ى شهاب جنا حسي  برعشيت

4424 ى نور حسي  لبنان

4425 ي محسن عبد الرسول ال حاجر القطيف

4426 يوسف المغرب

4427 ابتسام محمد ابراهيم علي حسن البحرين

4428 محمد بن علي القطيف

4429 هدى محمد عيس لبنان

4430 ليل ام حوراء وعائلتها جميعا األهل جميعهم البحرين

ى والمؤمنات األحياء منهم واألموات ومن لم يذكرهم ذاكر وكل معارفنا و اقاربنا وجزاكم هللا خت  الجزاء4431 ى والمسلمات والمؤمني  محمد فالح حسن وأهله واقربائه وجميع المسلمي  العراق

4432 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4433 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4434 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4435 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4436 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4437 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4438 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4439 حوراء لبنان

4440 بالل لبنان

4441 ى فاضل صفاء حسي  العراق

4442 ى فاضل صفاء حسي  العراق

4443 ى فاضل صفاء حسي  العراق

4444 منار الحمد البحرين

4445 حسن ابوقاسم البحرين

4446 عاتقة سلمان احمد البحرين

4447 حليمة علي احمد البحرين

4448 المرحوم الحاج سلمان احمد البحرين

4449 رقية مصطفى لبنان

4450 ى بدر حسي  العراق

4451 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4452 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4453 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4454 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4455 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4456 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4457 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4458 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4459 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4460 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4461 داليا علي موىس العراق

4462 نوار اسماعيل طاهر. سالف علي موىس. داليا علي موىس العراق

4463 حسن بغدادي سوريا



4464 غزالة جحجاح سوريا

4465 عبد المجيد بغدادي سوريا

4466 صفاء سوريا

4467 صفاء سوريا

4468 علي محمد عبدهللا ووالديه واخوانه وزوجته واوالده البحرين

4469 يف فضل هللا علياء رسر لبنان

4470 يف فضل هللا عايده رسر لبنان

4471 نها د حسن الخليل لبنان

4472 يف محمد فضل هللا رسر لبنان

4473 ي
ي واطفاىلي واخوانر

اباذر ىلي ولوالدي و زوجنر العراق

4474 ي
الهاشمي العيدانى الجزائر

4475 يا زهراء لبنان

ف السيد علوي السيد محفوظ علوي الموسوي4476 زكيه السيد رسر البحرين

ف السيد علوي السيد محفوظ علوي الموسوي4477 زكيه السيد رسر البحرين

4478 عمار عبد الحميد سوريا

4479 ي وعائلته
ى الجورانى حسي  عراق

زهرة رمضان مهدي سلمان و أبيها و زوجها وأوالدها و من تحب ووالدىلي4480 Bahrain

4481 ى سلوى شهيد حسي  العراق

4482 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4483 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4484 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4485 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4486 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4487 حيدر ووالدته بدريه ومحمد العراق

4488 حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق

4489 ام عون السعودية

4490 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

ى والمسلمات و أبو و أم أحمد4491 ى والمؤمنات والمسلمي  يف و المؤمني  نيابة عن الرسول األعظم صل هللا عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السالم و سيدات أهل البيت عليهن السالم و صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر سلطنة عمان

4492 ف السيد علوي الموسوي زكيه السيد رسر البحرين

4493 ف السيد علوي الموسوي زكيه السيد رسر البحرين

4494 شمعه خليل معتوك العراق

4495 ى سلوى شهيد حسي  العراق

4496 ي
ي وأوالدي وبنانر

ي وعن والدي وزوجنر
اباذر عنى العراق

المرحومة خادمة اهل البيت الحاجة زهراء عبدهللا حميد ال جواد ووالديها4497 القطيف

4498 ى ال كرم ووالديه المرحوم الحاج سعيد جواد محمد حسي  القطيف

4499 محمد كامل عيس دمشق

4500 سلوى حيدر دمشق

4501 ازهار كركه دمشق

4502 ي
ي النجفى عبد اآلل الحلنر دمشق

4503 بتول النحاس ى دمشق شارع األمي 

4504 بتول الغرير سوريا-  حمص 

4505 ي وجميع من يتصل به ي الجننر
نضال تفر السعودية

4506 سوما سنندجر ایران

4507 عابد فتاح ابن مصطفى المغرب

4508 علي رياض سوريا

4509 ة سمت  تركيا

4510 أبو العبد سوريا



4511 ي السيدة زينب عليها السالمأبو أنر

4512 فاطمة الزهراء صيداوي دمشق

4513 جعفر الصيداوي دمشق

4514 عمار طالب سوريا

4515 ي النحاس
رغيد هانى دمشق

4516 غادة عبد الحميد سوريا- دمشق 

4517 السيد زينب عليها السالمصفية هاشم

4518 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4519 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4520 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4521 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4522 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4523 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4524 عائشة المغرب

4525 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4526 S.S.Dhife b.h

4527 ى والمؤمنات األحياء واالمواز بتول والديها جميع المؤمني  العراق

4528 ايمان عراق

ى والمؤمنات األحياء واألموات4529 علي وزوجته واوالده وبناته وجميع المؤمني  العراق

4530 قاسم العبودي العراق

4531 سید عادل ایران

4532 ي ليل
مقرانى الجزائر

4533 عمار طالب سوريا- دمشق 

4534 علي رياض سوريا

4535 بسام عبد الحميد سوريا

4536 عمار طالب سوريا- دمشق 

4537 ى العكري الحاج أحمد عبدالحسي  البحرين

4538 ى القمر مدينة أحمد حسي  البحرين

4539 ى العكري زهرة أحمد عبدالحسي  البحرين

4540 ى محمودی عل/ حسي  جمهوریه ایران االسالمیه

4541 ي
ي وأوالدي وبنانر

ي وزوجنر جاسم أحمد علي ،وأمي وانر البحرين

4542 عباس خرصى حمود العراق

4543 إبراهيم إسماعيل عبدهللا ألمانيا

4544 أحمد علواوا المغرب

4545 هنية بنت إدريس العلواوي المغرب

4546 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4547 حيدر ووالدته بدريه العراق

4548 حيدر ووالدته بدريه العراق

4549 حيدر ووالدته بدريه العراق

4550 حيدر ووالدته بدريه العراق

4551 حيدر ووالدته بدريه العراق

4552 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4553 ي وزوجته واوالده
ر
ابو محمد العراف العراق

4554 صالح صندوق سوريا- دمشق 

4555 ي
ي النجفى عبد اآلل الحلنر سوريا

4556 وجيهه جعفر عبدهللا عيس البحرين

4557 يف فضل هللا وفاء رسر كا امت 



4558 اباذر كاظم العراق

4559 محمد نیک نیا ایران

4560 إبراهيم عبدهللا ألمانيا

4561 حوراء لبنان

4562 بالل لبنان

4563 ي
خالد علواوا الحسنى المغرب

4564 ي
خالد علواوا الحسنى المغرب

4565 مهدي الجمهورية االسالمية

4566 ي زبت 
مقرانى الجزائر

4567 سيد كاظم النوري العراق

4568 صفوان الحاج علي سوريا

4569 Mohammed Farhod العراق

4570 Mohammed Farhod العراق

4571 Mohammed Farhod العراق

4572 ابومهدي الربيعي ايران

ى والمؤمنات األحياء واألموات4573 علي وزوجته واوالده وبناته وجميع المؤمني  العراق

4574 ى سلوى شهيد حسي  العراق

4575 مهدی ایران اسالم

ى وزهراء كاظم4576 ى وسجر حسي  ى ومؤتمن ومرتضى حسي  ى والزهراء حسي  ى عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسي  حسي  العراق

ى وزهراء كاظم4577 ى وسجر حسي  ى ومؤتمن ومرتضى حسي  ى والزهراء حسي  ى عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسي  حسي  العراق

4578 رحاب احمد حسن العراق

4579 ام علي العراق

4580 حمودة. بلحاج. نجاة تونس

4581 علي االكتر خليل محمد عراق

4582 هدى أمت  علي الشجار البحرين

4583 نبأ سعيد عبيد العراق

4584 هدى السعودية

4585 علي محمد عبدهللا البحرين

4586 Zohayr Norway

4587 بتول احمد ووالديها واهلها الجزائر

4588 بتول احمد ووالديها واهلها الجزائر

ى والمؤمنات األحياء واألموات4589 بتول وولديها وجميع المؤمني  العراق

4590 يحن  علي كركي لبنان

4591 هادي محمد وجيه جحجاح سوريا

4592 غزالة محمد جحجاح سوريا

4593 حسن عبد المجيد بغدادي سوريا

4594 عبد المجيد احمد بغدادي سوريا

4595 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4596 عباس جاسم محمد العراق

4597 حمودة. بلحاج. نجاة تونس

4598 عبدهللا اإلمارات

4599 هناء العراق

4600 حمودة. بلحاج. نجاة تونس

4601 كريم حاجم العراق

4602 Nadia Almussawi United Kingdom

4603 عبدهللا محمد غازي العراق

4604 منتظر العراق



4605 رقية حسن أحمد البحرين

4606 رقية حسن أحمد البحرين

4607 ى العكري زهرة أحمد عبدالحسي  البحرين

4608 يف فضل هللا وفاء رسر كا امت 

4609 ابتسام محمد ابراهيم البحرين

4610 ى محمد  ادريسية جميع المستضعفي  المغرب

4611 Ali Abba Gana Nigeria

4612 السيد حسن جعفر َوعائلته البحرين

4613 ايمان جعفر علي العصفور البحرين

4614 محمد باقر جعفر العصفور البحرين

4615 فاضل عباس علي عباس البحرين

4616 مرزوق محمد الجزائر

4617 حيدر ووالدته بدريه العراق

4618 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4619 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4620 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4621 ف فضيلة السيد سعيد رسر البحرين

4622 عمار حبيب وأهله  ومدينة بلد العراق

4623 نضال بت غنيه العراق العراق

4624 نضال بت غنيه العراق العراق

4625 نضال بت غنيه العراق العراق

نضال بت جاسم وغنيه وجميع العائله قلدناكم الزيارة والدعاء4626 العراق

4627 محمد الوتيجي اليمن

4628 وفاء علي عباس العراق

ى والمؤمنات األحياء واألموات4629 علي وكميلة اخوانها واخواتها وبناتها وابنائها وجميع المؤمني  العراق

ي طالب عليهما السالم  نيابة عن االمام صاحب العرص والزمان روجي له الفداء وعن4630  بن علي بن انر
ى ة حسن   قاسم محمد   زينب سعد المرحوم عبدهللا سعد عباس سعد هاشم سع:  زيارة سيدي وموالي االمام الحسي  سعد جتر  منت  United States

ي طالب عليهما السالم  نيابة عن االمام صاحب العرص والزمان روجي له الفداء وعن4631  بن علي بن انر
ى ة حسن   قاسم محمد   زينب سعد المرحوم عبدهللا سعد عباس سعد هاشم سع:  زيارة سيدي وموالي االمام الحسي  سعد جتر  منت  United States

4632 حيدر جواد كاظم بطاط العراق

4633 حيدر ومحمد العراق

4634 بدريه وحيدر العراق

4635 بدريه وحيدر العراق

4636 بدريه وحيدر العراق

4637 حيدر ومحمد العراق

4638 يوسف حسن محمد البحرين

4639 كاترين عباس لبنان

4640 كاترين عباس لبنان

ى والمؤمنات  األحياء واألموات4641 بتول ووالديها وإخوانها واخواتها وجميع المؤمني  العراق

4642 الحاجه مريم محمد ضيف علي البحرين

4643 الحاج حسن علي معراج البحرين

4644 الحاج حسن علي معراج البحرين

4645 أبو العبد سوريا

4646 أبو سمت  سوريا

4647 ي النحاس
هانى دمشق الباب الصغت 

4648 ّ
ي أبو أنر سوريا- حلب 

4649 عمار طالب دمشق

4650 ة نظام سمت  سوريا

4651 سهام نظام دمشق سوريا



4652 عبد هللا أبو كالم دمشق  شاغور

4653 دمشق السيدة عليها السالمكوثر نزار الزين

4654 غصون علي شبلي سوريا- حمص  

4655 وداد النوري ى- دمشق  شارع األمي 

4656 روح اله ایران

ي4657
ي يا جواد األئمة أدركنى

يا علي بن موىس الرضا يا فاطمة المعصومة يا موالنر لبنان

4658 ى ابو رسير ابوحسي  القطيف

4659 1 11

4660 Mehdi ایران

4661 sumana bh

4662 سعد ادهم ایران

4663 سعد ادهم ایران

4664 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4665 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4666 حسن عبد المجيد بغدادي سوريا

4667 غزالة محمد جحجاح سوريا

4668 عبد المجيد احمد بغدادي سوريا

4669 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4670 محمد وحيدر العراق

4671 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4672 بدريه وحيدر ومحمد العراق

4673 محمد وحيدر العراق

4674 اشواق فرعون العراق

4675 أبو سمت  سوريا

4676 ة نظام سمت  دمشق

4677 963115444736ميادة نظام   سوريا- دمشق 

4678 ي
ي النجفى عبد اآلل الحلنر حلب

4679 فت كركه مت  سوريا- دمشق 

4680 الفت كركه سوريا- دمشق 

4681 عباس كركه ى- دمشق  شارع األمي 

4682 ة سمت  تركيا- استنبول 

4683 صفية هاشم السيدة زينب عليها السالم- دمشق 

4684 غادة طالب سوريا- دمشق 

4685 ي عماد باغوض
هانى الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 

4686 وداد النوري سوريا- دمشق 

4687 حسن ارساء لبنان

4688 ي واوالدي ي واهلي. بيداء ام علي وزوجر
وبنانر العراق

4689 غاليه صالح لبنان

4690 رغد دنمارك

4691 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا- دمشق 

4692 فضيلة السيد سعيد البحرين

ى والمؤمنات االحياء منهم واالموات4693 عمار حبيب  عبد الحسن وامه وابيه  واخوانه وخواته وجميع المؤمني  العراق

ى والمؤمنات االحياء منهم واالموات4694 عمار حبيب  عبد الحسن وامه وابيه  واخوانه وخواته وجميع المؤمني  العراق

4695 ابتسام محمد ابراهيم البحرين

4696 إيمان هادي العراق

4697 إيمان هادي العراق

ی ناجر و همه همسایه ها4698 ی و خانواده نظری قنتر ی ابراهیم پور اسماعیل لیال غضنفری سکینه احمدی سکینه قنتر ى قنتر ی حسي  اصغر نظر عل پورمرحوم غالمرضا نظر علیپور اسداله قنتر ایران



4699 ى کیانى امي  ایران

4700 ى کیانى امي  ایران

4701 غاليه صالح لبنان

4702 علي جميل أحمد البحرين

4703 مريم ام علي البحرين

4704 نوال مرتضى اليا اوستر

4705 الحسن علي عبدهللا المحضار صنعاء اليمن

4706 سيد محمد جعفر عدنان علوي هاشم البحرين

4707 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4708 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4709 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4710 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4711 بسام طالب سوريا

4712 عبد الحميد سمت  طالب الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 

4713 صفية هاشم الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 

4714 عمار طالب سوريا- دمشق 

4715 غادة طالب الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 

4716 علي رياض طالب سوريا

4717 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4718 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4719 يف فضل هللا وفاء رسر كا امت 

4720 غزالة عبد القادر باغوض الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 

4721 بسام عبد الحميد سمت  طالب سوريا

4722 أحمد أسامة كردي سوريا- دمشق 

4723 مريم أسامة كردي سوريا- دمشق 

4724 ي عماد باغوض
هانى سوريا- دمشق 

4725 أية أسامة كردي سوريا- دمشق 

4726 ايمان عماد باغوض سوريا- دمشق 

4727 أسامة عماد باغوض سوريا- دمشق 

4728 فاطمة محسن باغوض سوريا- دمشق 

4729 ماجد محمد عابده سوريا- دمشق 

4730 أسامة يحن  كردي سوريا- دمشق 

4731 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا- دمشق 

4732 يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد لبنان

4733 Ali Mounzer Lebanon

4734 Ali Mounzer Lebanon

4735 Ali Mounzer لبنان

4736 ليل لبنان

4737 ليل لبنان

4738 حسن صندوق ف النجف األرسر

4739 ديمه صندوق سوريا- دمشق 

4740 عصمت عباس كركة سوريا- دمشق 

4741 حيدر صندوق ف النجف األرسر

4742 فاديا طرف سوريا- دمشق 

4743 بتول تركيا- استنبول 

4744 ماهر صندوق سوريا- دمشق 

4745 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا- دمشق 



4746 يوسف المغرب

4747 تيست  حسن الطالق القطيف

ى وزهراء كاظم4748 ى وسجر حسي  ى ومؤتمن ومرتضى حسي  ى والزهراء حسي  ى عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسي  حسي  العراق

4749 ي كميل علي الحاجر القطيف

4750 مشتاق طالب عبادي العراق

4751 ي المعاتيق
هانى القطيف

4752 ي المعاتيق
هانى القطيف

4753 يوسف العراق

4754 طيبة العراق

4755 صفا العراق

4756 زمزم العراق

4757 مريم العراق

4758 زينب العراق

4759 ى حسي  لبنان

4760 ى حسي  لبنان

4761 ى ياسي  العراق

4762 ى ياسمي  العراق

4763 فضيلة العراق

4764 جابر العراق

4765 مروة العراق

4766 بشت  الرجال القطيف

4767 ي صادق علي الحاجر القطيف

4768 ي
ي النجفى ذو الفقار الحلنر سوريا- حلب 

4769 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا- دمشق 

4770 ي وعائلته
ر
ابو محمد العراف العراق

4771 صفوان الحاج علي سوريا

4772 حيدر عبود نزال العراق بغداد الكاظمية

4773 فراس علي احمد حسن العامري العراق

4774 دعاء محمد سوريا- دمشق 

4775 بسام طالب سوريا

4776 فاطمة باغوض الفوعة

4777 ي بهية المغرنر برصى الشام

4778 ي
مها عدنان المزرعانى برصى الشام

4779 مرتضى األسدي ي 
دمشق- نجفى

4780 هادي محمد دمشق سوريا- بغدادي 

4781 ازهار كركة سوريا- دمشق 

4782 فتحية عمران سوريا- دمشق 

4783 فايقة محمد حسن دمشق- نجفية 

4784 ميادة نظام سوريا- دمشق 

4785 ة نظام سمت  سوريا- دمشق 

4786 موفق صندوق سوريا- دمشق 

4787 Zainab Denmark

4788 إبراهيم إسماعيل عبدهللا ألمانيا

4789 محمد باقر العراق

4790 HUSSEIN Ali  HUSSEIN Itaq

4791 ي النحاس
بتول هانى سوريا- دمشق 

4792 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا- دمشق 



4793 ى سهام قاسم ام حسي  لبنان

4794 السيد علي لبنان

4795 ى ريحان سهيله حسي  لبنان

4796 سارة حمادة لبنان

4797 ى ريحان زينب حسي  لبنان

4798 ى ريحان زينب حسي  لبنان

4799 فاطمه مراد لبنان

4800 أمل علي شقت  لبنان

4801 عصام العراق

4802 ى سيالوي اسماعيل ماهي  انيه ى االهواز غت 

4803 لطیف موىس علقم ایران

4804 نزار هاشم غضبان محمد العلي العراق

4805 الهام هاشم غضبان البرصة

4806 الهام هاشم غضبان البرصة

4807 ي لفته الشاوي
ى
عماد عوف العراق

4808 حيدر عبد السالم حميد العراق

4809 زينب سعد لبنان

4810 مرضیه ایران

4811 مرضیه ایران

4812 مرضیه ایران

4813 سجر حمودي لبنان

4814 سجر حمودي لبنان

4815 ى سلوى شهيد حسي  العراق

4816 صادق جعفر صالح العراق ، بغداد

4817 صادق جعفر صالح العراق ، بغداد

4818 صادق جعفر صالح العراق ، بغداد

4819 صادق جعفر صالح العراق ، بغداد

4820 نجاه اسماعيل نصار Canada Lebonon

4821 صادق جعفر صالح العراق ، بغداد

4822 ميسون عبدالزهرة العراق بغداد

4823 ى عبيد عودة حسي  العراق

4824 ى حيدر فراس/علي غانم سبهان/جواد كاظم نجاح/مجتنر سعدي حسن/كرار حيدر حسي  العراق

4825 المرحوم عبد الصمد خلف العراق البرصه

4826 بتول محمد  سعد اليا استر

4827 ايهاب فرزدق جبار العراق

4828 فرزدق جبار يوسف العراق

4829 هدى السعودية

ى وزهراء كاظم4830 ى وسجر حسي  ى ومؤتمن ومرتضى حسي  ى والزهراء حسي  ى عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسي  حسي  العراق

4831 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4832 ى ريحان نمره حسي  لبنان

4833 صالح زهت  مللك لبنان

4834 ي وارحامه ى ووالدي زوجر والدي وارحامنا المنسيي  لبنان

4835 ي
بدريه احمد بافالنى لبنان

4836 عمار حبيب عبد الحسن واهله عراق

4837 ى ريحان تمام حسي  لبنان

4838 ى ريحان تمام حسي  لبنان

4839 زينب غملوش لبنان



4840 محمد حسن سالمي لبنان

4841 إىمان محمد عباس لبنان

4842 فاطمة حاجعلي لبنان

4843 فاطمة حاجعلي لبنان

4844 رباب لبنان

4845 رباب لبنان

4846 وسن عيد الصمد حبيب العراق

4847 زينب سعد لبنان

4848 رفية علي سليم لبنان

4849 زينب علي سليم لبنان

ى والمؤمنات4850 عادل غناوي جاسم النجار وأمه وابيه وزوجته وأوالده واسالفه وارحامه وجميع المؤمني  العراق

ى والمؤمنات4851 عادل غناوي جاسم النجار وأمه وابيه وزوجته وأوالده واسالفه وارحامه وجميع المؤمني  العراق

ى والمؤمنات4852 خنساء كريم وزوجها وامها وابيها وأهلها وابنائها وجميع المؤمني  العراق

4853 امنه عبدالرضا علي الكويت

ى والمؤمنات4854 شكرية علي وزوجها وأهلها واوالدها وجميع المؤمني  العراق

ى والمؤمنات4855 غناوي جاسم النجار وزوجته وأوالده واسالفه وجميع المؤمني  العراق

4856 علية ننصار لبنان

4857 عبد الصمد حبيب العراق

4858 حمد العطار لبنان

4859 إيمان سعيد ظاهر العراق

4860 إيمان سعيد ظاهر العراق

4861 ايمان االسعد لبنان

4862 ايمان االسعد لبنان

4863 هدى أمت  علي الشجار البحرين

4864 يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد لبنان

4865 يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد لبنان

4866 ألفت حمود لبنان

4867 ألفت حمود لبنان

4868 ى خليل هدى حسي  لبنان

4869 ى الحج ابو حاتم ركي  لبنان

4870 ى الحجة أم حاتم ركي  لبنان

4871 ية حيدر الحجة خت  لبنان

4872 الحج حسن جواد فقيه لبنان

4873 لينا حسن فقيه لبنان

4874 ى  ��رقية إبراهيم ركي  لبنان

4875 ى��كوثر حيدر جابر ى ابراهيم ركي  حسي  لبنان

4876 ى زينب محمد رقا ومحمد باقر ركي  لبنان

4877 زينب حسن فقيه لبنان

4878 ى ابراهيم محمد عبدهللا ركي  لبنان

4879 ابراهيم عدنان الكويت

4880 ى علي كاظم حسي  العراق

4881 نور هاتف نارص العراق

4882 ى سالم حسي  العراق

4883 ى سالم حسي  العراق

4884 الحاج رياض شاطي وعائلتة العراق

4885 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق

4886 ى الضامن حسي  القطيف



4887 عبد هللا القصاب القطيف

4888 مهدي الضامن القطيف

4889 يوسف الحريري القطيف

4890 عباس المرهون القطيف

4891 مصطفى الفرج القطيف

4892 ي صادق علي الحاجر القطيف

4893 ي صادق علي الحاجر القطيف

4894 سكينه عاصم حميد عمران العراق

4895 سكينه عاصم حميد عمران العراق

4896 سكينه عاصم حميد عمران العراق

4897 ي واوالدي ووالديه غفران وزوجر العراق

ي المرحومه حمده زغت 4898
ي واطفاىلي وعن خالنر

عن وجدان ووالدي ووالد والدي واهلي وعائلنر العراق

4899 سید مرتضى ایران

4900 يف فضل هللا وفاء رسر لبنان

4901 ي موىس خت  العراق

4902 ى علوان كرار حسي  العراق

4903 مها بنت هاشميه العراق بغداد

4904 ي
حامد العانر العراق

4905 حليمه كويت

4906 ي
حامد العانر العراق

4907 ى نورالدين السيد ابو علي حسي  لبنان

4908 الحاجه ام علي هنيه نورالدين لبنان

4909 ساره حكمت خليفه لندن

4910 ى نورالدين رضا حسي  بريطانيا

4911 أم عمار البحرين

4912 زينب رضا نورالدين بريطانيا

4913 زهراء رضا نورالدين بريطانيا

4914 ى نورالدين رضا حسي  بريطانيا

4915 ى عليهم السالم.. أهل البيت عليهم السالم ..والمالئكة المقربي  البحرين

4916 ابتسام محمد ابراهيم البحرين

4917 يوسف عبدالحميد البحرين

4918 صغرى إبراهيم عباس البحرين

ي ومن له حق علي قلدناكم الدعاء والزيارة4919
ى والمؤمنات وانا علي الحاج كريم وجميع متعلفر  وجميع المؤمني 

يف فرجه وعن والديَّ نيابة عن موالي صاحب الزمان عجل هللا تعاىل رسر العراق

4920 احالم بنت فاطمة لبنان

4921 ى فاضل صفاء حسي  العراق

4922 ى فاضل صفاء حسي  العراق

4923 Dahdouh Belgique

4924 ى فاطمة حسي  العراق

4925 علي  محمد يعقوب البحرين

4926 علي  محمد يعقوب البحرين

4927 مريم محمد البحرين

4928 فاطمة البحرين

4929 ف فضيلة السيد سعيد رسر البحرين

4930 غفران البحرين

4931 أبرار البحرين

4932 محمد يعقوب يوسف البحرين

4933 زهره مطر البحرين



ى بنت حسيبه سلم حميد4934 سالم عبود ووالديه شذى حسن ووالديها واحمد وطيبه وزينب وبرسر العراق

4935 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا- دمشق 

4936 ي علي بن حسن  
ي علي بن حسن// رضى

رضية جعفر حسن/ مليحة يوسف // جليلة السيد جواد // عفيفة رضى البحرين

4937 اهيم المملكة العربية السعوديةسارة علي يونس التر

4938 اهيم المملكة العربية السعوديةفاطمة علي يونس التر

4939 اهيم المملكة العربية السعوديةعبدالعزيز علي يونس التر

4940 اهيم المملكة العربية السعوديةريم علي يونس التر

4941 اهيم المملكة العربية السعوديةأحمد علي يونس التر

4942 اهيم المملكة العربية السعوديةجمانة علي يونس التر

4943 المملكة العربية السعوديةآسيا محمد صالح الفايز

4944 اهيم المملكة العربية السعوديةعلي يونس عبدهللا التر

4945 ابتسام محمد ابراهيم علي البحرين

4946 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا-دمشق 

4947 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا-دمشق 

4948 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا-دمشق 

4949 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا-دمشق 

4950 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا-دمشق 

4951 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا-دمشق 

4952 غزالة عبد القادر باغوض السيدة زينب عليها السالم- دمشق 

4953 لطيفه محمد عابده السيدة زينب سالم هللا عليها- دمشق 

4954 ي النحاس
بتول هانى دمشق

4955 ماهر صندوق دمشق

4956 ى كآظم الشكري عالء عبدالحسي  الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت 

4957 ى كآظم الشكري عالء عبدالحسي  الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت 

4958 ى كآظم الشكري عالء عبدالحسي  الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت 

4959 ى كآظم الشكري عالء عبدالحسي  الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت 

4960 ام محمد لبنان

4961 محمد وحيدر العراق

4962 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

4963 ي عن المرحومة الشابة فاطمة حبيب علي الحلواجر البحرين

4964 ي
ى
سيد يوسف الصاف العراق

ى و اهل البيت و ابو الفضل العباس قلدناكم الدعاء والز4965 ى و ام البني  ى وخديجة الكتر ى و والديها ووالدي والديها و عائلتها واخواتها و خاالتها و خيالنها و عماتها و اعمامها و اقاربــها و احبابها والمعصومي  زينب حسي  بحرين

4966 السيد حسن جعفر خليل وعائلته البحرين

4967 Marzieh moradi ایران

4968 Marzieh moradi ایران

4969 اسماعيل الجزائر

4970 امل سعيد عباس وعباس ومحمد رضا وزينب جعفر لفته كربالء المقدسة- العراق 

4971 محمد ومرتضى وإيمان لفته حمادة البازي كربالء المقدسة- العراق 

4972 رازقية عبود ابراهيم كربالء المقدسة- العراق 

4973 لفته حمادة البازي كربالء المقدسة- العراق 

4974 جعفر البازي كربالء المقدسة- العراق 

4975 عبد ااحكيم Algérie

4976 مؤيد عبد الصمد خلف العراق البرصه

4977 المرحوم عبد الصمد خلف العراق البرصه

4978 المرحوم عبد الصمد خلف العراق البرصه

4979 مؤيد عبد الصمد خلف العراق البرصه

4980 زينب علي أسعد لبنان



4981 أكرم IRAQ

4982 حيدر مفرود كرمش العراق

4983 كاترين عباس لبنان

4984 ى وفاء عبد الحسي  العراق

4985 مرتضى وزهرا وزهرا خدری()اموات  ایران

4986 آسیه خدری ایران

4987 رامز لبنان

4988 ي وعائلته
ى الجورانى حسي  العراق

4989 مريم اسماعيل لبنان

4990 زينب وخديجة وزهرة البحرين

4991 Ali Mantash لبنان

4992 بتول ووالديها وارحامها الجزائر

4993 مهند العراق

4994 الرباب العراق

4995 محمد فاضل شعالن عطية العراق

4996 ليث عبد العباس جبار عباس العراق

4997 علي اليا استر

4998 فاطمة نعيمه العراق

4999 فاطمة نعيمه العراق

ى والمسلمات االحياء منهم واالموات وهللا يوفقكم لما فيه الخت  والصالح ويعطيكم مرادكم5000 نه وأصدقائه والمسلمي  سيد إسماعيل سيد عبد هللا فالح ووالديه وإخوانه وجت  البحرين

5001 ى فاضل صفاء حسي  العراق

ى بتت حسيبه وسلم عبد الحميد و5002 سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبرسر العراق

ى بتت حسيبه وسلم عبد الحميد و5003 سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبرسر العراق

ى بتت حسيبه وسلم عبد الحميد و5004 سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبرسر العراق

5005 ارساء مال هللا حنظل العراق

5006 ي ي الزهت  العراق  كربالءالمقدسةابو عامر الزهت 

5007 ى ابراهيم محمد عبدهللا جعفر ركي  لبنان

5008 حسن جواد فقيه لبنان

5009 ية إبراهيم حيدر خت  لبنان

5010 وجدان جاسم سيد العراق

5011 بديع حميد البحرين

5012 زينب عبد العباس العراق

5013 زينب عبد العباس العراق

5014 ابتسام السعودية

5015 صديق عمر يا نيجت 

5016 هند النجار العراق

5017 هند النجار العراق

5018 ي  ادريس احمد،الياس احمد/اوالدي_احمد سالم /سكينة عبد المنعم ، زوجر العراق

5019 ي  ادريس احمد،الياس احمد/اوالدي_احمد سالم /سكينة عبد المنعم ، زوجر العراق

5020 محمد الجزائر

5021 المرحوم حميد محمد علي البحرين

5022 مريم زعرور لبنان

5023 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

5024 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

5025 نجوى محمد قعيق لبنان

5026 المرحومة خديجة مكي علي البحرين

5027 علي وغيد شبيب العراق



5028 علي وغيد شبيب العراق

5029 ي
عمرو عبدالواحد محمد االريانى اليمن

5030 سجر يوسف حمودي لبنان

5031 يحن  أحمد أألحمر كندا

5032 فاطمة عيس لبنان

5033 ندى ذياب يحن  ابنة فاطمة لبنان

5034 Marzieh moradi ایران

5035 عبت  علي شكر لبنان

5036 ى حمادي حسي  العراق

5037 ايمان جعفر ومحمد باقر العصفور وعيس محمد البحرين

5038 ى شمص وفاء حسي  لبنان

5039 نورة إبراهيم حمادة لبنان

5040 عباس وطيبة البحرين

5041 علي امت  البحرين

5042 منى عباس البحرين

5043 منى عباس البحرين

5044 رحاب عباس احمد البحرين

ي و من له حق علي و من لم يذكرهم ذاكر من صفوة هللا آدم5045
انى ي و جت 

ي و زوجنر
ي و اخوانر

ى و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين و عن والدي و والد والدي و اخونر ى الطاهرين و صحبه المنتجبي  نيابة عن محمد و آل محمد الطيبي  البحرين

5046 ي علي بن حسن
عفيفة رضى البحرين

5047 ي علي بن حسن
عفيفة رضى البحرين

5048 ى ام عباس فاطمة عبالحسي  البحرين

5049 ي علي بن حسن
عفيفة رضى البحرين

5050 سناء جعفر لبنان

5051 يه الشويــــخ خت  البحرين

5052 ي علي بن حسن
رضى البحرين

5053 ي علي بن حسن
رضى البحرين

5054 فاضل عباس البحرين

5055 عباس فاضل الشويــــخ البحرين

5056 طيبه الشويــــخ البحرين

5057 ى فاطمة عبد الحسي  البحرين

5058 ى فاطمة حسن ركي  لبنان

5059 ى بتول ياسي  لبنانص

5060 ى كوثر ياسي  لبنان

5061 ى  ياسي 
مريم مصطفى لبنان

5062 مثنى قاسم رسحان العراق

5063 زينب الدليمي العراق

5064 باي مخمد بشت  الجزاءر

5065 زينب حسن فقيه لبنان

5066 لينا حسن فقيه لبنان

5067 ريان نادر لبنان

5068 باي مخمد بشت  الجزاءر

5069 ف فضيلة السيد سعيد رسر البحرين

5070 حياة أحمد ذكر لبنان

5071 خديجه العوطه لبنان

5072 حسن كاظم لبنان

5073 حياة أحمد ذكر لبنان

5074 فيصل مشكور كاظم لبنان



5075 دعاء كاظم لبنان

5076 شفاء كاظم لبنان

5077 هدى أمت  علي الشجار البحرين

5078 زهراء عبد الصمد خلف يعقوب العراق

5079 زهراء عبد الصمد خلف يعقوب العراق

5080 المرحوم عبد الصمد خلف العراق البرصه

5081 مؤيد عبد الصمد خلف العراق البرصه

5082 يارس محمد رمضان البحرين

5083 معتوق حسن مطر البحرين

5084 فوزيه محمد احمد البحرين

5085 فاطمه محمد يعقوب البحرين

5086 محمد يعقوب يوسف البحرين

5087 زهره مطر البحرين

ى والمسلمات و أبو و أم أحمد5088 ى والمؤمنات والمسلمي  يف و المؤمني  نيابة عن الرسول األعظم صل هللا عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السالم و سيدات أهل البيت عليهن السالم و صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر سلطنة عمان

5089 صفوان الحاج علي سوريا

5090 عباس العراق

5091 عباس العراق

5092 Zohayr Norway

5093 ى.صادق ي..كاظم.عبدالحسي 
ي.زياره.اقلدكم.جميعا.واموانر يحفظكم.ودعاءرنر ..ق٠العرا

5094 زهره حمزه عباس العراق البرصه

5095 هادي غازي نشار لبنان

5096 شاه زنان اليون ست 

5097 عياس المرهون القطيف

5098 مصطفى الفرج القطيف

5099 ى زينب حسي  العراق

5100 ى زينب حسي  العراق

5101 ابراهيم محمد مرعي العراق

5102 ابراهيم محمد مرعي العراق

5103 ي صادق علي الحاجر القطيف

5104 ى .زينب حسي  العراق

5105 عابد فتاح بن مصطفى المغرب

5106 عباس العراق

5107 عباس العراق

5108 عباس العراق

5109 عباس العراق

5110 عباس العراق

5111 عباس العراق

5112 عباس العراق

5113 يوسف رفقون المغرب

5114 ي
هاشم الشيبانى الكاظميه المقدسه

5115 Suman Saleh b.h

5116 براق المحمداوي العراق

5117 براق المحمداوي العراق

5118 براق رعد كاطع العراق

5119 المرحوم سيدحمود سبد ابراهيم العراق

5120 ي وعائلته لؤي اليعقونر اليا استر

5121 المرحوم حمد سيد ابراهيم العراق



5122 فاطمه لؤي العراق

5123 المرحومه نجيه محسن العراق

5124 المرحوم غاىلي سيد حمد العراق

5125 المرحومة  قنديله سيد لفته العراق

5126 آزاده نجف زاده ايران

5127 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا-دمشق 

5128 سید رحیم طباطباني ایران

5129 سید رحیم طباطباني ایران

5130 زهرا ایران

5131 ى العراق كربالء المقدسةسهامة نارص حسي 

5132 إيمان علي ترمس لبنان

5133 هدى أمت  علي الشجار البحرين

5134 احمد وكاظم وعائالتهم العراق

5135 عباس خرصى حمود العراق

5136 احمد البحرين

5137 زهره حمزه عباس العراق البرصه

ى مؤمنات احياء اموات5138 صلحب الزمان منال والديها اهلها مؤمني  البحرين

5139 خاور مرادی ایران

5140 شفاء كاظم لبنان

5141 عبدهللا محمد غازي العراق

5142 المملكة العربية السعوديةيرسى جاسم

5143 زا منتظر كمال علي الفضلي المت  العراق النجف

5144 هدى ام عون هجر

5145 سجر يوسف حمودي لبنان

5146 فاطمة خالد محمود لبنان

5147 مقتدى حيدر العراق

5148 ى سلوى شهيد حسي  العراق

5149 ي
حسن سلمان البقسر الكويت

5150 زهره مطر البحرين

5151 نرجس محمد الكويت

5152 ي وعن والدي
قلدناكم الدعاء والزياره عنى العراق

ى و اهل البيت و ابو الفضل العباس قلدناكم الدعاء والزيارة نسأكم الدعاء5153 ى و ام البني  ى وخديجة الكتر ى و والديها ووالدي والديها و عائلتها واخواتها و اقاربــها و احبابها والمعصومي  زينب حسي  البحرين

5154 (ام محمد رضا)اسالم كمونه العراق

5155 ي أمرهم
 علي المحمد ومن يعنينى

ى جعفر حسي  السعودية

5156 فحيدر عزيز خماط العراق النجف االرسر

5157 ى فاضل صفاء حسي  العراق

5158 قيس حازم العراق

5159 قيس حازم كلف العراق

5160 فاضل عباس علي عباس البحرين

5161 محمد ماجد محمد اسماعيل العراق

5162 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا-دمشق 

5163 ى حوراء تمكي  فنلندا

5164 محمد باقر ايران

5165 شهید حیدر گوران عراق

5166 شهید حیدر گوران عراق

5167 خاور مرادی ایران

ي واهلي جميعا 5168
ي وعن والدي ووالدنر

علي-خادم االمام الرضا ع عنى العراق



5169 كامل طالب اسماعيل العراق

5170 عبدهللا موجي عبيد الوحيد البرصه العراق

5171 فاطمة حسن علي البحرين

5172 صفوان الحاج علي سوريا

5173 زهراء عبدالجبار البحرين

5174 غادة لبنان

5175 فوزية موىس رسحان لبنان

5176 حكيمه عبدهللا القطيف

5177 حسن محمد البحرين

5178 محمد جاسم البحرين

5179 زينب السيد محمود البحرين

5180 جعفر محمد البحرين

5181 مريم حسن ام علي البحرين

5182 احمد ابو حسن العراق

5183 ي
حسن سلمان البقسر الكويت

5184 محمد الجزائر

5185 ى ى وكاظمية مفير ى هاشم وهاشم حسي  برسر العراق

5186 صبا صاحب يونس العراق

5187  علي
ى سلوى شهيد حسي  العراق

5188 ام حمود الكويت

5189 حوراء لبنان

5190 عماد زين لبنان

5191 مروة العراق

5192 نا المالح مت  لبنان

5193 نا المالح مت  لبنان

5194 فاضل البطاط اليا أستر

5195 ف الدين عبدهللا رسر لبنان

5196 حيدر مصطفى لبنان

5197 فاحمد عبد الحسن حمزه العراق النجف االرسر

5198 عبد الحسن حمزه ف العراق النجف االرسر

5199 راضية البدري تونس

5200 رضا ضو تونس

5201 فراس الموسوي الهاشمي بريطانيا

5202 عماد المهندس العراق

5203 ، ام مرتضى ، ابو مرتضى زينب، مرتضى العراق

5204 عماد عبدالهادي الجابري العراق

5205 ي نواف عبدهللا الخزرجر العراق

5206 ي صادق جعفر ااحتتر النجف/ العراق

5207 رقية العراق

5208 مصطفى محمد وعائلته العراق

5209 سجر يوسف حمودي لبنان

5210 محمد يعقوب يوسف البحرين

5211 محمد يعقوب يوسف البحرين

5212 زهره مطر البحرين

5213 Khalid Albadri Australia

5214 ى جابر ياسمي  العراق

5215 أحمد مكي قاسم العراق



5216 سید رضا ایران

5217 غسان عبدالكاظم العراق

5218 َسكينة حيدر لبنان

5219 فاتنة علي الرز بنت ناديا حالوي ى  المانيا-برلي 

5220 نورهان حيدر لبنان

5221 ى قميحة حسي  لبنان

5222 حسام دقيق لبنان

5223 علي فاضل العراق

5224 ي المبرسر
هانى القطيف

5225 انتصار كاظم العراق

5226 نبأ رسول العراق

5227 نرجس محمد عبد االمت  العراق

5228 مروة جابر العراق

5229 روضة برّيد العراق

5230 نة برّيد
ّ
د العراق

5231 زهرة هادي العراق

5232 احمد مكي قاسم العراق

5233 زينب ناجح العراق

5234 عبدهللا محمد غازي العراق

5235 Ali abdulla البحرين

5236 حيدر نارص مجيد موىس الشامي العراق

5237 خديجه العوطه لبنان

5238 ام أمت  الدلوي أنقرة تركيا

5239 ى الدلوي أبو أمت  حسي  تركيا

5240 محمد قاسم احمد الوتيجي اليمن

5241 الباحث عن الحقيقة اليمن

5242 يف فواد محمد الرسر اليمن

5243 يوسف مصطفى لبنان

5244 يوسف مصطفى لبنان

5245 الحسن عبدالوهاب محمد علي احمد علي النونو اليمن

5246 سعادة شحاده لبنان

5247 ي زبت 
مقرانى الجزائر

5248 سید مرتضى ایران

5249 عبدالجليل يوسف البحرين

5250 ي
ة الحسينى امت  ألمانيا

5251 ي
ة الحسينى امت  ألمانيا

5252 ى رنا حسن ام حسي  العراق

5253 ى قبالن حسن حسي  لبنان

5254 ي
رويدا غسانى لبنان

5255 ي
رويدا غسانى لبنان

5256 فامر صار السنغال

5257 فاطمة باستان إیران

5258 ي سجاد أكتر إیران

5259 ي صادق علي ال حاجر القطيف

5260 فالح حميد العراق

5261 محّمد بوكريطة الجزائر

5262 محّمد بوكريطة الجزائر



5263 بتول كمال الدين لبنان

5264 عفاف محمد بدر الدين لبنان

5265 ي أمرهم
 علي المحمد ومن يعنينى

ى جعفر حسي  السعودية

5266 خالد دغاقله قم المقدسه

5267 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

5268 صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا

5269 فهيمة عبدهللا البحرين

5270 فهيمة عبدهللا حسن اابحرين

ى والمؤمنات و ا5271 يف و ابو و أم أحمد و أوالدهما و المؤمني  نيابة عن الرسول األعظم صل هللا عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السالم و سيدات أهل بيت النبوة عليهن السالم و صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر سلطنة عمان

5272 مقتدى حيدر العراق

5273 عاطف عالو سوريا

5274 جميع عائلة عيس محمد عيس األحياء متهم واألموات البحرين

5275 جميع عائلة إيمان جعفر العصفور األحياء واألموات البحرين

5276 علي عبدالنارص الكويت

5277 علي عبدالنارص الكويت

5278 ابراهيم العيد الكويت

5279 هدى الشجار البحرين

5280 قاسم حسن ابراهيم البحرين

5281 عماد حمام سوريا

5282 راضية البدري تونس

5283 رضا ضو تونس

5284 ي زبت 
مقرانى الجزائر

5285 عدي كاظم داود الكويت

5286 عل عبدهللا ایران

5287 عمار عبد الحميد سمت  طالب سوريا-دمشق 

5288 ام محمد العراق

اعبدسهيل،مسلم لفته5289 زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مت  العراق

اعبدسهيل،مسلم لفته5290 زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مت  العراق

ى وزهراء كاظم5291 ى وسجر حسي  ى ومؤتمن ومرتضى حسي  ى والزهراء حسي  ى عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسي  حسي  العراق

5292 ى سلوى شهيد حسي  العراق

5293 فاطمه حسن عبدهللا الكويت

5294 بنداود لطيفة يال كندا منتر

ي و زهراء محمد حبيب البناي5295
زينب محمد حبيب البناي و فاطمه الشيخ سليمان المدنى البحرين

5296 محمد عواد العيداوي العراق

5297 ي صادق عل الحاجر القطيف

5298 ى حوراء تمكي  فنلندا

5299 عذراء بلجيكا

5300 عذراء بلجيكا

5301 المرحومة سكينة مهدي البحرين

5302 سوسن جاسم البحرين

5303 عبد العزيز بن ثابت الجزائر

5304 Um sajjad Britain

5305 كوثر لبنان

5306 يوسف رفقون

5307 عل عبدهللا ایران

5308 عل عبدهللا ایران

5309 عل عبدالىه شوش دانیال



5310 عل عبدهللا ایران

5311 اسامة سيف سعيد الدبعي اليمن

5312 عل عبدهللا ایران

5313 حسناء صبجي شومان لبنان

5314 ى سلوى شهيد حسي  العراق

5315 فاطمة الزهراء الجزائر

5316 احمد اسماعيل أبار ي
جبونر

5317 زهرا حسنوند ايران

5318 ى احمد احمد حسي  البحرين

5319 بتول سيد مصطفى البحرين

5320 زهراء فاضل عيس البحرين

5321 ى احمد علي حسي  البحرين

5322 ى احمد فاطمة حسي  البحرين

5323 زهراء محمد كاظم البحرين

5324 طيبة جعفر ابراهيم البحرين

5325 شهزالن مهدي احمد البحرين

5326 خديجة جعفر ابراهيم البحرين

5327 حوراء علي سلمان البحرين

5328 آمنة حبيب كاظم البحرين

5329 زينب طالب البحرين

5330 ى احمد ابراهيم حسي  البحرين

5331 مهدية محمدجواد البحرين

5332 مسلم ابراهيم محمد البحرين

5333 ى أحمد يرسا حسي  البحرين

5334 ى سلوى شهيد حسي  العراق

5335 يحن  العراق

اعبدسهيل،مسلم لفته5336 زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مت  العراق

5337 مهدی ایران اسالم

5338 نام کشور

5339 مهدی الجمهوریة االسالمیة

5340 عبد القادر الجزائر

5341 اإلسم البلد

5342 asd asd


