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>67

 ):الؿذ ـ ــْٗ ب ـ ــني ثكاؾ ـ ــ٘ اجل ـ ــْدٗ الػ ـ ــامل٘ ّ حتط ـ ــني أدا ٛاليع ـ ــاو التعلٔن ـ ــٕ يف
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ملشْظ٘ ?
البشْخ امليػْزٗ يف ٍرِ اجملل٘ تعرب عً آزا ٛباسجَٔا ّال تعرب عً زأٖ اجملل٘ أّ اجلامع٘.
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