
    

       
     
      

 
 

 
  

     
    

       

     

                   

     
        

         
 

    

    
 

        

   

        

  

     

 : ى لإة داعإلا
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

ل فطالیة عارب تكم /د نالیرامیة البویة میعلتالة رادإلا
ل فلطایة اعرلیة ساردالة نحمالنامج رب

ةیعارم دقمة نحمقل نب طلج ذنمو

امة عت اوملعم 1م سلقا
: ریخاألم ساال  :مساال

: ةنس/الد میلاخ ریات یوم/ رھش  :رفطلایة وھ

: لاصتاالة ھف جتام ھقر  ):يرایتخ(اي عاتمجالان امضالم قر

ةعطاقملا يدیربالز مرلا ةیواللا ةنیدملا ةقشلام قر رع اشلا :نوانالع

ة یساردلاة نحملات امولعم 2م سلقا
ة دیدجة حنمإلى ون جتاحیین ذالل فاطألا

ةدیدجلاة حنملاء دبخ یرات ل فطللي ماعتجالامان ضالم قر
( يراختی  (ا

لفطالد یالمخ یرتا ل فلطام سا

ة یارعالم دقمت املوعم 3م سلقا
ة یاعرلام دقمل قنل یصافت

دیدجالة یرعاالم دقمان ونع ة یرعاالم دقمم سا

ع یقوتلا 3م سلقا
 .ةیقیقحوة حیحصة مدقلمات اومعلالمن أي داقتعواي علمب سحن علأ، نییمالبث نحالة بوقعت حت

خربالتا ع قیولتا

ا ھتجلاعمم تتي كلة یاعرم دقمة حنمل قنب لطج ذمونع یقتوجب ی
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