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عبد � رويشد ابيك 29721 عبد المجيد عبد � طيب القلب 29712

بشار الشطى اة يا ھوى 29723 جابر القصير عديت 29717

عبد � الرويشد اذكرنى بخير 29738 عاصي الح�ني عذبوني وعذبوك 29720

عبد � الرويشد اعتزرلي 29685 نھوى عذرا 29706

حاتم العراقي اعيش وياه 29719 صابر الرباعي عز الحبايب 29716

عبد � الرويشد اقسي علي 29737 راغب ع�مة علمتيني احب الدنيا 29727

كاظم الساھر اكرھھا 29726 عبد المجيد عبد � عيد مي�دك 29718

أصيل ابو بكر الخبر 29729 عبد � رويشد عين جرحك 29683

حسين الجسمي الخيانة 29730 عبد � الرويشد قبل نبعد 29707

نجوى كرم الدلعونا 29728 عبد المجيد عبد � قلبي يسلم عليك 29708

نوال الكويتية القلوب الساھية 29732 أيمن زبيب كل مرة 29690

جابر القصير � لنا 29731 عاصي الح�ني كنت أظن 29694

عبد� الرويشد اللي نساك 29735 نجوى كرم كيف بداويك 29689

اح�م الى شايف نفسه 29686 منصور زايد 3 حس و3 خبر 29695

وائل كفوري انت حبيبي 29687 ديانا حداد لعاب 29698

عبد � الرويشد انت حلم 29688 نبيل شعيل للحين احبھا 29697

عبد � الرويشد انتھينا 29736 نبيل شعيل ليه يا غرام 29696

عمرو دياب اه من الفراق 29722 نبيل شعيل ليه يا غرام 29742

بشار الشطي أحاول أنساك 29725 نبيل شعيل ما نسيتھم 29699

عاصي الح�ني أحلى العيون 29724 عاصي الح�ني مجرد ك�م 29702

فضل شاكر أنا اشتقتلك 29733 عبد � الرويشد مستھترة 29743

نجوى كرم بحبك ولع 29684 شرين عبد الوھاب مش عايزة غيرك انت 29703

فضل شاكر بعدا عالبال 29734 ماجد المھندس ميجنا 29700

خالد عبد الرحمن تخير بي 29713 نبيل شعيل مين قال 29701

جورج وسوف جرحونا 29740 نجيب المقبلي نالت على يدھا 29704

جنات حبيبي على نياتو 29739 أصيل ابو بكر نصي الثاني 29705

شذى حسون خل اتصله  29691 عاصي الح�ني واعد قلبي 29744

منصور زايد خلوني 29693 شيرين عبد الوھاب وحدة بواحدة 29745

عمرو دياب خليني جمبك 29741 عاصي الح�ني وحدك انتي وما حدا 29746

ديانا حداد خليھا على � 29692 خالد عبد الرحمن وش تنتظر 29748

حاتم العراقي ذكرناكم 29715 نبيل شعيل وش مسوي 29749

عبد المجيد عبد � رھيب 29709 عمرو دياب وياه 29747

حاتم العراقي شيب راسي 29711 نوال الكويتية يا انتظاري 29752

نجيب المقبل صغير في خضابه 29710 ديانا حداد يا بشر 29751

منصور زايد طلع عاشق 29714 نبيل شعيل يا عسل 29750
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نھوى يا كبرھا 29753

اصيل ابو بكر يحق لك يحق لي 29754
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