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 ضالو
15 

12.5       

       9.5 11.5 ػثذانردًٍ دايذ يذًذ دايذ ريضاٌ  153

       12.5 11.5 ػثذانردًٍ خانذ يذًذ يذًذ  154

           ػثذانردًٍ رايٙ فارٔق يطؼذ االغمر  155

       18.5 16 ػثذانردًٍ رضٗ انطٛذ اتراْٛى يٕضٗ  156

       18 15 ػثذانردًٍ طارق ػثذانًُؼى يذًذ انصأٖ  157
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       15 15.5 ػًر ْػاو ػثذانذًٛذ دايذ ػطِٕ  187

       12   ػًرٔ رضا ضؼذ انذفُأٖ  188
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