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ديػاد ضًيِشٔناٛ   .99           ضى و ضىَ 88 

طيالٕ توفيل شٔناٛ  .100           ضى و حةفت 85 

101.  
حمى ايدئ شٔناٛ 
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ومسإ خًيٌ مصطفٙ   .134           ضى و يةى 82 

أشاد حطني مظفز   .135           بيطت  43 

          ضى و دوو 84 َعسوف ؾُد َعسوف    .136
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عبداهلل حاجيْاشةْني   .139           ضى 83 

          بيطت و ْؤ 47 ايٓد غهس حطني  .140

          ضى و يةى 82 ْوزٖإ َوفل زمحة اهلل  .141
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ايدئ حمٕٖاواز عُس   .146           بيطت و ْؤ 47 

علٕ حمنْد ٖةيَويَطت  .147           بيطت و ٖةغت 46 

          بيطت و ْؤ 47  خطزٖدى حطاّ ايدئ فكي   .148
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