
SINGER TITLE NUMBER

شيماء ھ�لي احب عنادي 30759
جنات اخدت قرار 30762
جنات اخر احزاني 30763

شيرين عبد الوھاب اخيرا اتجر 30764
جنات اسال مجرب 30786
جنات اكيد زعلت 30765

فور كاتس البي بحبك مغروم 30771
تامر حسني الحارس / 30784

كاظم الساھر الحب 30768
عبدالمجيد عبد/ الزين يفرض نفسه 30772
خالد عبد الرحمن الصديق وقت الضيق 30769
خالد عبد الرحمن العطش 30767

شيما ھ�لي انت مابتتغير 30785
ماجد المدني أحيان 30760
نوال الكويتيه أرّسبه 30774

خالد عبد الرحمن أسأل نفسي 30770
خالد عبد الرحمن أسأل نفسي 30775

إليسا أغمرني 30810
نوال الكويتية أكو مثلك 30766
نوال الكويتية أنا زعلت 30773
شذى حسون أيخبل أيخبل 30776

ماجد المھندس آخ قلبي 30754
نوال الكويتية بابك وبابك 30777
ماجد المدني بتخصمني ليه 30782

نوال بروح 30778
جنات بطل تغني 30779

تامر حسني بطلة العالم في النكد 30780
جنات بنفس الك�م 30781

نوال الكويتيه تآلمنا 30822
تامر حسني حساسي مبيكدبش 30783

وليد الجي�ني خذني معاك 30796
وليد الجي�ني خـــــط احمر 30795

جنات دليل 100 30755
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بلقيس رد قلبي 30811
عامر زيان روئي 30812

وليد الجي�ني زمن اغبر 30831
ياسمين نيازي ساKمات يا ھاوا 30544
ماجد المدني سبع تمرات 30814
شيما ھ�لي سفير الغرام 30815
شيما ھ�لي سلمولي 30817
فارس كرم سمرة 30818

إليسا سھرنا يا ليل 30750
نوال الكويتيه سيبو 30819

عبدالس�م الزايد شلون أنام 30820
عامر زيان شو ھالجسد 30821

جنات صباح الخير 30813
نوال الكويتيه صحيتني 30816
شيما ھ�لي طلبيني كثروا 30823

جنات عايزة اقرب 30761
شيما ھ�لي عقلته 30756

صابر الرباعى على نار 30757
نوال الكويتية عيب عليكو 30758
وليد الجي�ني َرهُ  Rَغي 30788

كھاليد ابديل راھمان فارجا ال شاميل 30753
اليسا فى شىء انكسر 30787

شذى حسون قالو احلف للحرامي 30792
شذى حسون قولوا لحبيبي 30797

ھابيبي كھاKس كادداب و اناني 30791
ھابيبي كھاKس كان في واھدا 30793

ماجد المدني كلمه 30794
نوال الكويتيه K جديد 30798
نوال الكويتيه ما ابي 30799

جاننات ما تيتكليمش 30801
نوال الكويتيه ما مات 30800

كھاليد ابديل راھمان ما يتفيجش 30752
تامير ھوسني ماكھال�ستيش كاKمي 30802
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نوال الكويتيه مثل النسيم 30807
عامر زيان محتاجة ع�قة 30806

عبد / الرويشد مساكين 30804
اليسا مش عارفه ليه 30809
اليسا مكتوبة ليك 30805

ماجد المھندس ممنون 30803
جاننات Kميش ريجو 30808

تامر حسني نفس الحنين 30751
تامير ھوسني ھابيبي كھاKس 30789

نوال ھّدي بالك 30790
نوال الكويتية وش سوا به 30825

فور كاتس وعدوني و نطروني 30824
تامر حسني يا بعيد 30827

اليسا  يا ريت 30828
تامر حسني يا عيون 30826
تامر حسني يا مالي عيني 30830

نوال الكويتيه يا وجه / 30829

ARABIC VOLUME 13


