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          ضي و دوو 32 اصزاٛ طارق عثناٌ   .17

          ضي و حةفت 37   اضالّ ابساٖيِ ايياع  .18

عبداهلل    أمساٛ  باصط  .19           ضي و ثيَٓض 35 

َعسوف حمُود امساٛ  .20           ضي و ثيَٓض 35 

          بيظ و غةؽ 26 امساعيٌ حتطني عوال  .21

علٕ  اَرية ضاالز   .22           تةْٗا ضي 30 
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% و 06يةضةز 
06 %

تاقيهسدْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

 


