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 ناجح دور أول بقرار دور اول احمد كاظم جواد احمد 0

 مكمل قرار دور اول عطشان عادل احمد 7
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 بقرار دور اولناجح دور أول  جابر داخل حسن 4
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 ---- جودي جميل حسين 6

 ---- حسين علي حسين 2
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 مكمل شنان محمد رواء 03

 ناجح دور أول كوكز حسن زهراء 04
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