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1 House endorses income tax bill, expands exemptions  1 

2 Gas cylinder prices expected to drop in January-lawmaker  2 

3 Agricultural exports rise in 2014 despite Syrian crisis  3 

3 Cabinet waives fines on unpaid taxes, fees  4 
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