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استمرار العمليات العسكرية في منطقة جرف الصخر
 بعد ان تم تحريرها من دنس عصابات داعش
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خطاب المجاهدين في سوح القتال - ألبي 
األحرار اإلمام الحسين
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 فرقة العباس القتالية
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في عملية تحرير جرف الصخر تفكيك 
العشرات من العبوات الناسفة 






