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ا��خ�غغظ شغ ا�ث�رجضط��ت ا�ئت� ا�اظ�غصغئ ذ�رق ا�ثع�غ
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ا��غ�غ شغ �عحض�
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وغآضث ذ�ح افرا�غ ا�ة�عجة أط�م ا�ح�ض�ت

ت��ئ ا��صج ا�غعم ا�بظغظ 27 دغ��ئ� 2021.. اظث��ض شغ در��ت ا�ت�ارة
وأط��ر وحئعرة ط��غئ

ت��ئ ا��صج ا�غعم.. افرخ�د: اظث��ض شغ ا�ت�ارة وأط��ر وحئعرة| خعر
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