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نوال الكويتية 29807 غروك عزالي جورج وسوف بتعاتبني على كلمة 29776

ابو ويسرى دقات 3 29755 عاصي الح�ني بحبك وبغار 29773

حجازي مثقال اتفرج عالح�وة 29797 ناصيف زيتون بربك 29775

حسين الجسمي احبك 29764 شيرين بطمنك 29774

جورج وسوف ارضى بالنصيب 29793 كاظم الساھر بفكر في اللي ناسيني 29772

حاتم العراقي ارفع ايدك 29794 جورج وسوف جرحونا 29804

جورج وسوف ارمي الشبك 29795 نوال الزغبي حاسب نفسك 29809

عبد 2 رويشد اعرفك نفسي 29758 مايا يزبك حبيبي يا عيني 29808

فضل شاكر افترقنا 29811 عبد 2 الرويشد دمعة المقھور 29777

عبد 2 الرويشد اقسي علي 29792 فيروز راجعين يا ھوى 29822

نوال الكويتيه ا5 انت 29786 محمود الليثي زلزال 29836

عبد 2 الرويشد ا5 انتي 29787 كاظم الساھر زيديني عشقا 29835

عمرو سعيد الدنيا زي المرجيحة 29780 راشد الماجد سافرت 29823

نايف البدر الظروف 29768 جورج وسوف سلف ودين 29824

سعد الصغير العنب 29781 بشار الشطي شلون ابصبر 29796

عيضة المنھالي القوس قوسك 29783 عمرو دياب شوقنا 29825

عيضة المنھالي القوس قوسك 29784 عبد 2 الرويشد صرت اخاف 29827

عبد 2 الرويشد اللي نساك 29789 عاصي الح�ني عذبوني وعذبوك 29759

احمد كامل الم�ك 29782 صابر الرباعي على نار 29757

بھاء سلطان الواد قلبه بيوجعه 29785 صابر & أصالة علي جرى 29767

أحمد شيبة اه لو لعبت يا زھر 29762 çد ظبد اننêظبد انھج êبêا نحبèعو 29803

نايف البدر اھواك 29766 بدر الجارحي عيني منك 29756

صابر الرباعي ايه دا معقولة 29779 أصيل أبو بكر غابوا 29805

عبد 2 الرويشد إذكرني بخير 29798 وائل جسار غريبة الناس 29806

عبد 2 الرويشد إعفيني 29778 جابر القصير غمزتين 29802

عبد 2 الرويشد إ5 حبك 29788 أصيل أبو بكر فريد الحسن 29800

عبد 2 الرويشد إنتھينا 29791 حسين الجسمي فقدتك 29801

كاظم الساھر إنسى العالم 29790 عبد 2 الرويشد فكر مرتين 29799

أصيل أبو بكر أحبك 29763 ناصيف زيتون قدا وقدود 29826

جواد العلي أحبك 29765 بھاء سلطان قوم أوقف 29821

جابر الكاسر أدري 29761 وليد الشامي كيك و ح�وة 29812

عاصي الح�ني أدمنت ھواكي 29760 محمد عبدو لنا 2 29813

أحمد سعد أشكي لمين 29770 محمد عبدو لنا 2 29814

شيرين عبد الوھاب أعصابه ت�جة 29771 فضل شاكر لو على قلبي 29815

حسين الجسمي أما براوة 29769 عاصي الح�ني متل الكذبة 29819
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محمد عبدو مذھلة 29820 حسين الجسمي و2 ما يسوى 29830

جورج وسوف مريم مريمتي 29817 جواد العلي وجه الخير 29831

ناصيف زيتون مش عم تزبط معي 29818 حسين الجسمي وحشتني دنيتي 29828

فضل شاكر معقول 29816 عبد المجيد عبد 2 يا منيتي 29833

حاتم العراقي ھو حياتي 29810 عبد 2 الرويشد يبيلك قلب مايتعب 29834

حسين الجسمي واكدللي 29829 نھوى يلي مجنون 29832
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