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 عشرون 02 ثًاَُت 8 ضبعت 7 خًطت 3 أدًذ جابر دطٍُ عهٍ 0

 احدى وعشرون 02 ثًاَُت 8 ضبعت 7 ضتت 4 أدًذ عهٍ فُاض دًىد 7

 احدى وثالثون 12 عشرة 22 ثالث عشرة 21 ثًاَُت 8 إضراء يجُذ عبذ انعسَس يجُذ 3
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