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Republic of Iraq- Article (5) Clearance  

 السيد الرئيس،
 أسعد اهلل مسائكم،

جليرر ننتلرررنروررتين عمررانرجدلر ررربنلررركيأنر رراييرب جهرريانر تكيرريمنر لك ي رر نيسرري أن أن دمررالنكر وررتينير دمررايين  رر نر
،ني دمالنكر وتينير دمايين  ج دتلنر ليقيمن   نر عرل يأنفأنيحامنا لنيد في نرالدفرقي نن دعري هلنر لسدلينل نكالا ر

سريمالنيسرر  نيرةرح ننرالجدلرر نير  ررن  ر نةمر ندرلر نرأن ر رنن، ر جهيامنر لك ي ر نفرأنلدركعر ند فير نر لررامنر  رلسر
 رر لنن حريندحميرهن را نال غررلنير لةرأنقرالر نرال سرر ي نلرأنل رراينرندا ينر  ندعزيرزنر جهريانر لك ي ر ن د  ري 

نلأنرال غرلن.نن رل
ن

ننالرئيس السيد
ن ن  يتل نرآلال نلأنالي ف  نيدوييه نقدل ن ل يرب نيدجريز نر حيكي  نر ل  فرب نير لدفجيربنلأ نرال غرل ن اي رأ

ندةيي هرنايي  نرأللا،ني ت رنفرأنرالو ر نتلن رلنكلنرأنرآلةرينرالجدلر ي نيرالقدصراي نير كيئي نر  رجل ن 
راليرةأنر زير ي نير يصيلنر  نلصراينر ليرهني يق  ن ل يربنر رامنرال لرينير ك رءن أنلأنكيأن  اينرآلةرين

ن نر لجدلعرب نداييي ن    ندؤةي نر دأ نرالل   نر كيئ  نيدهيئ ننيديفيي نر ارق  نر درج ن    نر اي   نقايم نلأ يدم ل
ننر رامنر حيرمنر اكيعي ر لسد زلربنال رامنرال لرينين ن,  صركربنهنك ايننفأنليرجه نكنلييالني ف ن  يتلنلر

نرال ن  كينني ركي ار ش نر لؤسسربفنيغل ننإأ نر يا ي  نر ُلحييمن  ابر عيرقي  ن  ل راه نايريئ بنيحس  اا
 ير  رزحيأيدي ي نر لجدلعربنر لدأةيمن يرالزر  نيدسجيلنةحريرنر ل  فربنر حيكي ن لرلنر لسح رالي ييربنالجيرءن

ن هل.ننرالل   قكلن يادهلنر  نلا هلن دأليأنر عيام
ن
 الرئيس  السيد 

 ر ل ررراهنر ل يةرر نكر ل  فررربنلسرررحربننويسرر ن ابنر رر نزيرررامنضنر عرريرهنحيكررر ن ررر،ن2014ل رر نوررهينحزيرريرأن
حدير ندلة بنفأنر عكريربنر  رسرف نير ل ررزلنر لف  ر نيدف ريننر ك ر نر دلأنر د يثن ير نجايامنر حيكي ،نإةرف  نإ  ن 

نير ليرفهنر صحي نير دع يلي نير حتيلي .نيراليرةأنر زير ي نير ست ي ،ني سهلبنفأنداليينر لؤسسربن
 الرئيس  السيد

يبنةرررانيدت فررر نر حررنر  فررررضنرسررعرينر ررر فان ر ليرررنلعيقرررربنرالل يرر نصرررعيكربنرقدصررراي نتكيررريم،نكسرركبفمرربنر ير
نكي ررل نورؤيأنرال غررلن،نإالنإأير دحايربنير لعرريكنةران صرركربنار رشنرالي ركير يغلنتلنر لعيقربنينن،رالي رب
نيايررر  رال كررينيكركرلن)نظررربلحرفإلجريرءن ل يررربنر لسرحنير دميريلن  ل ررراهنر ُلحرييمنفرأن ل رهنإسردلينفررأننر عيرقرأ



ير درأنزي ربننكتليرربنتكيريمنلرأنر عكريربنر  رسرف نر دأندعدكينريرةأنليرجهرربنيزي ربن(ير ليصلنيصالحنر ايأ
ننن.كعةهرن   نوتلنحميلنر غرلن

ن
 الرئيس  السيد

ر دزرلر نكد في نر لرامنر  رلس نلأنردفرقي نريدريرنيت  كند في ن ا نا بنر دلايرانر درأندةرل بنر هررءنر لررلنر لسرحن
،نفمرراندمرالنر عرريرهنك ارر نُلفصرر  نلايررارالي رر نلرأنا رربنر د(ن جليرر نر لحرفظرربن رراللنر سرر  ننNTSغيرينر دم ررأن)

ارئرريمنوررؤيأنرال غرررلنير جهررربنر سررر امن هرررنكر علررلن  رر نر جرررزنر لرررلن ررأن ل يررربنر لسررحنغيررينر دم ررأ،ننيدعلررلن
(نإسررد رار نإ رر نر  ارر نر ُلمالرر نكهرر رنNTS جررزنفيهرررنر لسررحنغيررينر دم ررأ)ر لسررحنغيررينر دم ررأن  لحرفظررربنر دررأن ررلنيُن

ن.كوتلنلديرصلنتلنكلع يلربنُلحاة ن أنر جهيانيرإل جرزربنر ُلدحمم ر وأأ،نيس حي ن   نليرفرد
ل ررهنن(ن حمرريلنرال غرررلنر دزرلررر نTS  رر نرجرريرءنر لسرريحربنر دم يرر ن) رريانرإلوررريمنإ رر نإأنر جهررربنر يا يرر ندعلررلنتلرررن

حمررريلن،ني  ررركن دترررييأنصرررييمنيرةرررح نياقيمررر ن رررأننلسررررحربنر د ررريثنينكد فيررر نر  اررر نر لمالررر نفرررأنا ررربنر دلايرررا
 .رال غرل

 
 لجدلر ن ورتينير دمرايينرالدفرقير ني دمرالنككرر لنر نكأحتررلر ترلرلنجلهييي نر عيرهن يانر دأتيان   نإ دزرلنيفأنر  درلن

 كي رررل نوررؤيأن  رر نر ررا لنير ُلسررر امنر ُلمالرر ننير ل ظلررربنر اي يرر نيل ظلررربنر لجدلرر نر لررا أنير لررر حيأنر رراي أن
نرأل غرلنر عيرقأ.

 وشكرًا لكم
 


