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     كمية, صلبة, ليزر آات حمند عبد حمند  .61
 صلبة جٔاٌ ظاٍز حمنْد جاصه  .62
    كمية رساٌ عاكز خشاو حمند  .63
 صلبة, ليزر صعد عناد رضا حمند  .64
 كمية صفاء عادل حضني صلٔه  .65

 


