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منسق و أعضاءاستقالة 
)سليمانمكتب (حركة نداء تونس من حزب 

التنسيقية المحلية نداء تونس سليمان هي أول المكاتب المحلية : للتذكير
. و تحضى برمزية تأسيسية هامةبالجمهوريةتأسيسا

.ثم لإلشارة فإن المستقيلين هم أعضاء مؤسسين من نخبة إطارات مدينة سليمان
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