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1L190739030ثالثون فقط
2L190746430ثالثون فقط
3L190738232اثنان وثالثون
4L190754021ون واحد وعشر
5L190747723ون ثالث وعشر
6L190743123ون ثالث وعشر
7L190739726ون ست وعشر
8L190752915ة خمس عشر
9L190744411ة احدى عشر
10L170722528ون ثمان وعشر
11L190750920ون فقط عشر
12L190754419ة تسع عشر
13L190749532اثنان وثالثون
14L190747830ثالثون فقط
15L190739923ون ثالث وعشر
16L190751323ون ثالث وعشر
17L190742336ست وثالثون
18L190753817ة سبع عشر
19L190749230ثالثون فقط
20L190745620ون فقط عشر
21L190741424ون ارب  ع وعشر
22L180729935خمس وثالثون
23L190753621ون واحد وعشر
24L190741217ة سبع عشر
25L190750131واحد وثالثون
26L190744223ون ثالث وعشر
27L190755028ون ثمان وعشر
28L180736922ون اثنان وعشر
29L180728227ون سبع وعشر
30L190751524ون ارب  ع وعشر
31L180728515ة خمس عشر
32L190750631واحد وثالثون
33L160706125ون خمس وعشر
34L190739623ون ثالث وعشر
35L190749722ون اثنان وعشر
36L190752024ون ارب  ع وعشر
37L190738924ون ارب  ع وعشر
38L190738432اثنان وثالثون
39L190748426ون ست وعشر
40L190751935خمس وثالثون
41L190745234ارب  ع وثالثون
42L190744818ة ثمان عشر
43L190742128ون ثمان وعشر
44L190751227ون سبع وعشر
45L190749631واحد وثالثون
46L190740524ون ارب  ع وعشر
47L190747322ون اثنان وعشر
48L190740333ثالث وثالثون
49L190745131واحد وثالثون
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50L190743924ون ارب  ع وعشر
51L190748532اثنان وثالثون
52L190748614ارب  ع عشر
53L190754619ة تسع عشر
54L180732524ون ارب  ع وعشر
55L190746510عشر فقط
56L190740130ثالثون فقط
57L190753232اثنان وثالثون
58L160708010عشر فقط
59L170717840أربعون فقط
60L190740038ثمان وثالثون
61L180728327ون سبع وعشر
62L190743730ثالثون فقط
63L190754128ون ثمان وعشر
64L190754511ة احدى عشر
65L190742722ون اثنان وعشر
66L1907547

67L180737611ة احدى عشر
68L190747429ون تسع وعشر
69L1907518

70L190739527ون سبع وعشر
71L190747923ون ثالث وعشر
72L190739839تسع وثالثون
73L190741727ون سبع وعشر
74L190742014ارب  ع عشر
75L190740813 ة ثالث عشر
76L180732022ون اثنان وعشر
77L190751439تسع وثالثون
78L190752834ارب  ع وثالثون
79L190753727ون سبع وعشر
80L190753125ون خمس وعشر
81L190752726ون ست وعشر
82L190745031واحد وثالثون
83L180727621ون واحد وعشر
84L190744925ون خمس وعشر
85L180734032اثنان وثالثون
86L190740736ست وثالثون
87L190739426ون ست وعشر
88L170722412ة اثنتا عشر
89L190753427ون سبع وعشر
90L190739237سبع وثالثون
91L180728028ون ثمان وعشر
92L190743827ون سبع وعشر
93L190738338ثمان وثالثون
94L180730613 ة ثالث عشر
95L190746720ون فقط عشر
96L190749430ثالثون فقط
97L190752522ون اثنان وعشر
98L190747026ون ست وعشر
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99L190745523ون ثالث وعشر
100L190752327ون سبع وعشر
101L190738127ون سبع وعشر
102L190746629ون تسع وعشر
103L190754810عشر فقط
104L190755215ة خمس عشر
105L190745835خمس وثالثون
106L190748727ون سبع وعشر
107L190753019ة تسع عشر
108L190741522ون اثنان وعشر
109L190754324ون ارب  ع وعشر
110L190750230ثالثون فقط
111L190749139تسع وثالثون
112L190738528ون ثمان وعشر
113L190744523ون ثالث وعشر
114L190753927ون سبع وعشر
115L1907549

116L190751732اثنان وثالثون
117L190740425ون خمس وعشر
118L190744034ارب  ع وثالثون
119L1907511Wمنسحب
120L1607125Wمنسحب
121L190743536ست وثالثون
122L190738832اثنان وثالثون
123L190742530ثالثون فقط
124L190743239تسع وثالثون
125L190753529ون تسع وعشر
126L190742928ون ثمان وعشر
127L190739333ثالث وثالثون
128L190747129ون تسع وعشر
129L190755130ثالثون فقط
130L190751033ثالث وثالثون
131L190746327ون سبع وعشر
132L190738734ارب  ع وثالثون
133L1907459Wمنسحب
134L190737734ارب  ع وثالثون
135L190741124ون ارب  ع وعشر
136L190740628ون ثمان وعشر
137L190741927ون سبع وعشر
138L190743014ارب  ع عشر
139L190747524ون ارب  ع وعشر


