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نساء مطلقات متمكنات لتخطي محنة الطالق وآثارة

الجمعية تعمل بفاعلية وكفاءه عالية من أجل تحقيق أهدافها ومن خالل قيادة الجمعية بشفافية ومسؤولية
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ن في حكمها-     مطلقة .قادرة وأبنائها على تخطي تجربة الطالق ومواجهة آثاره-وم
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