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 8  "موديز" تحذر من ارتفاع مستويات الدين العام 4
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 5  الذهب ينخفض من أعلى مستوى في ثالثة أشهر ونصف 2
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- Labour Ministry urged to implement ‘clear standards’ for expulsion of migrant 

workers 
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- Private sector cries foul as Awqaf Ministry starts business  2 
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