
العبادي: نريد استمرار العالقات مع السعودية رغم الخالفات

اعت��ر النائب ع��ن كتلة االحرار ر�ص��ول �صباح الطائي 
مقرتح جمل�س ال��وزراء باعطاء املوظف��ن اجازة ملدة 
خم���س �صن��وات برات��ب ا�صم��ي وانه��اء العق��ود، بان��ه 
غري قان��وين. الطائ��ي يف بيان له ق��ال ان “العراقين 
ينتظ��رون م��ن احلكوم��ة توف��ري فر���س عم��ل لتعين 
اخلريج��ن والعاطلن ع��ن العمل، لك��ن مقرتح جمل�س 
ال��وزراء �صيول��د جيو�ص��ا م��ن ال�صب��اب العاطل��ن ع��ن 
العمل يف ظ��ل الو�صع االقت�ص��ادي واالمني بالبالد”. 
وا�ص��اف ان “املواط��ن كان ينتظر من احلكومة فر�س 
عم��ل وزي��ادة بالرواتب بدال من حتميل��ه اعباء االزمة 

االقت�صادي��ة التي مل يك��ن �صببا فيه��ا”، م�صريا اىل ان 
“مقرتح جمل�س الوزراء باعطاء املوظفن اجازة ملدة 
خم���س �صنوات براتب ا�صم��ي وانهاء العقود غري قانوين 
وخمال��ف للد�صت��ور”. واك��د الطائي ان “كتل��ة االحرار 
يف جمل���س الن��واب ترف�س هكذا مق��رتح او اأي م�صا�س 
بروات��ب املوظف��ن واعطاءه��م اجازة خلم���س �صنوات 
و�صتعمل بقوة لرف�س هذا املقرتح يف جمل�س النواب”.

ولف��ت الطائ��ي اىل ان “على احلكوم��ة ورئي�س الوزراء 
حمارب��ة الف�صاد وحما�صبة الفا�صدين وا�صرتداد االموال 
العراقي��ة املهربة للخارج على عهد احلكومات ال�صابقة 
ب��دال م��ن مناق�صة وا�ص��دار هك��ذا مقرتح��ات”. وكان 
جمل���س الوزراء �صوت يف جل�صت��ه على م�رشوع قانون 

منح املوظف اجازة اعتيادية طويلة، الذي دققه جمل�س 
�صورى الدولة، واحالت��ه اىل جمل�س النواب ا�صتنادا اىل 
اح��كام املادتن ) 61 البن��د اوال و80 البند ثانيا( من 
الد�صت��ور”. فيم��ا ناق�س جمل���س ال��وزراء يف اجتماعه 
االعتيادي ، تعديل قانون العفو ومنح املوظفن اجازة 
براتب مل��دة خم�س �صنوات ،ا�صافة اىل املوازنة العامة 
ل�صن��ة 2017. بيان ع��ن مكتب رئي�س جمل���س الوزراء 
حي��در العب��ادي ق��ال ان املجل�س واف��ق يف االجتماع 
الذي عقد برئا�صة العبادي على م�رشوع قانون التعديل 
االول لقان��ون العفو العام واحالت��ه اىل جمل�س النواب 
ا�صتن��ادا اىل احكام املادت��ن 61 البند اوال و80 البند 
ثاني��ا من الد�صت��ور . وا�صاف كما مت��ت املوافقة على 

املراجع��ة النهائية على م�صودة قان��ون املوازنة ل�صنة 
2017 . وواف��ق املجل���س عل��ى قي��ام وزارة املالي��ة 
بح�ص��م مو�صوع ت�صديد م�صتحقات عوائل �صهداء حادث 
الك��رادة االرهابي من التعوي�صات باال�صافة اىل قيام 
االمانة العام��ة ملجل�س الوزراء باع��داد خطة مقرتحة 
الع��ادة تاأهي��ل واعم��ار موق��ع احل��ادث االرهابي يف 
�صارع الكرادة وقيام اجلهات املخت�صة بتبني م�رشوع 
ا�صرتاتيج��ي لتطوير املنطقة. و�ص��وت  جمل�س الوزراء 
على م���رشوع قان��ون منح املوظ��ف اج��ازة اعتيادية 
طويل��ة الذي دققه جمل���س �صورى الدول��ة واحالته اىل 
جمل���س النواب ا�صتنادا اىل احكام املادتن ) 61 البند 

اوال و80 البند ثانيا( من الد�صتور .

Thu. 8 Sep. 2016 issue no 189سياسة2
الخميس 8 أيلول 2016 العدد 189

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824135

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07828001070

بغداد - خاص

بغداد ــ متابعة

االحرار: منح الموظفين اجازة لمدة 5 سنوات غير قانونية ورئيس الحكومة يوافق عليها البياتي: الغياب الكبير للنواب بجلسة 
البرلمان الثالثاء غير مبرر

المطلك يعد تدخالت دول الجوار "تهدد" 
الوحدة الوطنية

مجلس االنبار: تم تأمين 9 مناطق في الفلوجة

هياأة  م�صاركة  العبادي،  حيدر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  اأكد 
نوه  فيما  املو�صل،  حترير  عمليات  يف  ال�صعبي  احل�صد 
باأهمية ح�صورها يف هذه العملية على م�صتوى دعم القوات 
"قوات  ان  قال،  له  �صحفي  موؤمتر  يف  العبادي  العراقية. 
املو�صل"،  حترير  عمليات  يف  �صت�صارك  ال�صعبي  احل�صد 
مبينا ان "احل�صد قوة مهمة يف املعارك، وم�صاندة للقوات 
االأمنية". من جانب اآخر، اأكد العبادي ان "تقدمي مر�صحي 
ال�صيا�صي"،  باالإ�صتقرار  مقرتنا  والدفاع  الداخلية  وزارتي 
ذاكرا يف الوقت ذاته انه "متت مناق�س جل�صته االعتيادية 
املوظفن  لبع�س  �صنوات  خم�س  مدتها  اجازة  واعطاء 
وبراتب ا�صمي كامل. واأ�صاف رئي�س جمل�س الوزراء"جمل�س 
اعطاء  مبدئية  ب�صورة  جل�صته  خالل  ناق�س  الوزراء 
�صنوات  خم�س  مدتها  اجازة  الدولة  دوائر  يف  املوظفن 
وبراتب ا�صمي كامل". م�صريا اىل انها "�صتح�صب له الغرا�س 
جل�صته.  خالل  اقرتح  الوزراء  "جمل�س  اإن  وبننَّ  التقاعد". 
مادية"،  مبالغ  باإعطائهم  بعقود  املوظفن  بع�س  �صمول 
مو�صحا ان "املقرتح جاء من اجل ان�صاء م�صاريع خا�صة 
العام  العفو  "متت مناق�صة قانون  انه  الرئي�س  بهم". وبننَّ 
لالرهابين"،  خاطئة  ر�صائل  ار�صل  النه  جديد  من  اليوم 
الفتا اىل ان "العمل الدبلوما�صي مع ال�صعودية نريدها اأن 
ت�صتمر رغم اخلالفات"، فيما ذكر ان "جمل�س الوزراء ناق�س 
تعديل قانون العفو العام خالل جل�صته التي عقدت اليوم، 
واملجل�س مل يطعن بالقانون".  وك�صف انه �صيقدم مر�صحي 
على  احلفاظ  مع  املحا�ص�صة  بعيدا عن  والداخلية  الدفاع 
اإكمال  ينتظر  كان  الوزراء  "جمل�س  ان  قائال  التوازن، 
وجبة  تقدمي  واقرتح  الداخلية  يف  املواقع  بع�س  تن�صيب 
نريد  ال  ولكن  الع�صكرية  القيادات  باأ�صماء  للرملان  اأوىل 
وحربنا  متحرك  ع�صكري  و�صع  يف  االأ�صماء  على  اخلالف 

�صد داع�س والو�صع االأمني غري م�صتقر".

بغداد_متابعة: اعتر النائب عن ائتالف دولة القانون عبا�س البياتي ، ان الغياب 
الكبري للنواب بجل�صة الرملان غري مرر.

مناق�صة  ومنها  مهمة  وق�صايا  قوانن  "هنالك  ،ان  قال  له  ت�رشيح  يف  البياتي 
فان  بالتايل   ، اخرى  رقابية  اجراءات  اىل  ا�صافة   2017 لعام  العامة  املوازنة 

ح�صور النواب هو امر �رشوري ال�صتكمال تلك االمور".
وا�صاف ان "ح�صور 74 نائبا للجل�صة هو امر غري مرر وميثل خلال بعمل الرملان 

، بالتايل فان هنالك �رشورة كبرية اليجاد معاجلات ملثل هكذا حاالت".
حددت  املا�صي  اال�صبوع  جل�صة  وخالل  الرملان  "رئا�صة  ان  البياتي  واو�صح 
الكتل  املفرت�س على  فكان من  بالتايل   ، اجلل�صة  لعقد  اال�صبوع  هذا  الثالثاء من 
التمكن  عدم  حال  ويف  اجلل�صة  ح�صور  من  م�صبقا  موقفها  حتدد  ان  ال�صيا�صية 
فكان االجدر متديد اجلل�صات باال�صبوع املا�صي ليوم ا�صايف لتعوي�س ايام هذا 

اال�صبوع".

املطلك، خالل  الوطني �صالح  للحوار  العراقية  للجبهة  العام  االمن  اعتر  بغداد_متابعة: 
العراقي  ال�صاأن  التدخالت يف  ان  �صيلمان،  الن  بغداد دوغال�س  االمريكي يف  ال�صفري  لقائه 
الوطنية والن�صيج املجتمعي. مكتب املطلك يف  الوحدة  من بع�س دول اجلوار ام�صت تهدد 
ا�صتقبل  املطلك،  �صالح  الوطني  للحوار  العراقية  للجبهة  العام  "االمن  ان   ، قال  له  بيان 
لدى  املعتمد  �صيلمان،  الن  دوغال�س  اجلديد  االمريكية  املتحدة  الواليات  �صفري  مكتبه  يف 
جمهورية العراق". وا�صاف، اأن "او�صاع العراق االمنية وال�صيا�صية واالقت�صادية قد و�صلت 
العراقي من بع�س دول  ال�صاأن  "التدخالت يف  اأن  ال�صعوبة"، معتراً  اىل مرحلة غاية يف 
اجلوار ام�صت تهدد الوحدة الوطنية والن�صيج املجتمعي". وحمل املطلك الواليات املتحدة 
واملجتمع الدويل "م�صوؤولية اف�صاح املجال لبع�س اجلهات املتنفذة واملخابرات االقليمية 
مللء الفراغ وت�صكيل ف�صائل م�صلحة والتحكم مب�صري البالد"، م�صدداً على اهمية اأن "تكون 
العراق ومرحلة ما بعد داع�س وعدم ترك  ا�صرتاتيجية وا�صحة مل�صتقبل  للواليات املتحدة 

االمور جتري من دون اجراءات وخطط وا�صحة".

مدينة  مناطق يف  ت�صع  تاأمن  االنبار، عن  اأعلن جمل�س حمافظة  بغداد_متابعة: 
الفلوجة، فيما اأكد اأن العمل م�صتمر لتاأمن بقية املناطق ا�صتعداداً لعودة النازحن.
“القوات  اإن  قال،  له  �صحفي  ت�رشيح   يف  يا�صن  حممد  االنبار  جمل�س  ع�صو 
و�صط  يف  بالكامل  مناطق  ت�صع  تاأمن  من  متكنت  اخلدمية،  والدوائر  االمنية 
واأطراف مدينة الفلوجة، من خملفات تنظيم )داع�س( االرهابي، ومعاجلة العبوات 
املوعد  يف  مناطقهم  اىل  النازحن  لعودة  ا�صتعداداً  املفخخة  واملنازل  النا�صفة 
التي  اأغلب اخلدمات وامل�صاريع  تاأهيل  ال�صهر احلايل، بعد  ال�15 من  املحدد عند 
دمرها التنظيم”. واأ�صاف يا�صن، اأن “املناطق التي مت تاأمينها يف الفلوجة هي 
اىل  ا�صافة  وال�صباط  واجلغيفي  وال�رشطة  والثانية  االأوىل  الع�صكري  حي  منطقة 
اأن  موؤكداً  اجلديد”،  وال�صارع  املحمدية  احل�رشة  وتقاطع  والوحدة  املعلمن  حي 
“العمل م�صتمر وب�صكل �رشيع يف تاأمن ما تبقى من مناطق الفلوجة خالل االأيام 
االأنبار  مدن  غالبية  حترير  من  متكنت  االأمنية  القوات  اأن  يذكر  املقبلة”.  القليلة 
اأق�صيتها  اأكر  والفلوجة  الرمادي،  املحافظة،  مركز  واأهمها  الرئي�صة،  ومناطقها 

وق�صاء الرطبة وهيت من تنظيم )داع�س(.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ب��ه  خ���س  حدي��ث  يف  ال�صاع��دي  الفري��ق  وق��ال 
)اجلورن��ال(" ان معركة املو�صل  حتتاج اىل تن�صيق 
عال بن القوى امل�صاركة يف حتريرها ) البي�صمركة 
وال�رشط��ة  واجلي���س  الع�صائ��ري  ال�صعب��ي  واحل�ص��د 
االحتادي��ة( ف�ص��ال ع��ن احلاجة اىل قي��ادة مركزية 
قوي��ة ولن تكون املعرك��ة �صعبة رغم الظروف التي 

تتمثل بتواجد مليون مدين داخل مركز املدينة.
وب�صاأن ���رشاع  بع�س القوى عل��ى حمافظة نينوى 
ذكرال�صاع��دي  ان" املو�صل عراقي��ة و�صتبقى كذلك 
و�صتع��ود اف�ص��ل مم��ا كان��ت علي��ه ، لك��ن م�صكلتها 
ينبغ��ي ان حت��ل م��ع كل املكونات العراقي��ة كونها 
والعرب��ي  وال�صن��ي  ال�صيع��ي  م�صغر،ففيه��ا  ع��راق 
والك��ردي وامل�صيح��ي وااليزيدي ،و بالت��ايل فانها 
حتتاج اىل وقفة حقيقي��ة لتفادي اية انق�صامات قد 

حتدث بعد حتريرها ".
وبن الفريق ال�صاعدي ان "املو�صل بحاجة اىل حل 
�صيا�ص��ي قبل االجتاه اىل احل��ل الع�صكري ، الفتا اىل 
ان بق��اء املدينة طويال حتت �صيطرة داع�س ال ي�صب 
مب�صلح��ة خمتلف االط��راف من االقلي��م و احلكومة 

االحتادية واملكونات التي ت�صكنها".
وب�صان  ماح�ص��ل من ان�صحاب للجي�س من املو�صل 
يف العا���رش م��ن حزي��ران م��ن ع��ام 2014 ، اعتر 
ال�صاع��دي عملي��ة االن�صح��اب،  �صابق��ة خط��رية مل 
حت��دث ولن حت��دث م�صتبقب��ال، لكن م��ن يتحدث ان 
اجلي���س �صيع��ود �رشيع��ا اىل و�صعه ال�صاب��ق خمطاأ 
يف ح�صابات��ه ،مو�صح��ا ان " ثم��ن ان�صحاب اجلي�س 
م��ن املو�صل به��ذه ال�رشع��ة ادى اىل دفع ثمن كبري 
وه��و ) دم اجلن��دي العراق��ي ( وعل��ى البع���س ان 
يعمل��وا على عدم ترخي���س دماء االخري��ن ، موؤكدا 
ان��ه يف وقت ح��دوث النك�ص��ة  كان يف االنبار، لكن 
اي كان ال�صب��ب ان�صحاب باأوام��ر ع�صكرية او خيانة 
،اال ان املو�ص��ل �صقط��ت وانته��ى االم��ر، وبالت��ايل 
نح��ن علينا كع�صكرين ان ال نعود للوراء الن الن�صاء 
�صبيت واالطف��ال وال�صيوخ قتلوا وعلينا حفظ كرامة 

الباقن منهم ".
وع��ن عملي��ة حتري��ر الفلوج��ة الت��ي قاده��ا ، ق��ال 
ا�صتع��ادة    عملي��ة  ان  ل��)اجلورن��ال("  ال�صاع��دي 

الفلوج��ة  ق�صمت ظهر الدواع���س يف العراق وكانت 
مفت��اح البداي��ة لهزمية التنظي��م االرهاب��ي واالمر 
نف�ص��ه ينطبق عل��ى القيارة التي ح��ل امرها �رشيعا 

واحلويجة التي اتوقع ان حت�صم  ب�صكل �رشيع .
واو�ص��ح نائ��ب قائد جه��از مكافحة االره��اب  " ال 
احد ي�صتطيع ان يفر�س على رئي�س الوزراء اي �صيء 
بخ�صو���س العمليات الع�صكرية وخ��ري مثال حترير 
الفلوج��ة اذ طلب��ت االدارة االمريكي��ة م��ن العبادي 
العملي��ات  انط��الق  ان��ه ا���رش عل��ى  تاأجيله��ا اىل 
وحت��ررت رغم ما قيل م��ن انها حتت��اج ل�صتة ا�صهر 
لهزمي��ة االره��اب فيه��ا ، لكنها حت��ررت خالل 31 

يوما فقط".
وبخ�صو�س عدم تكرميه من قبل القادة ال�صيا�صين 
بع��د حتري��ر الفلوجة  ق��ال ال�صاعدي " رمب��ا ال�صبب 
يعود لكرثة ان�صغ��االت امل�صوؤولن يف احلكومة لكن 
تكرمي��ي هو م��ن قبل النا���س وهذا ما كن��ت اريده ، 
ك��وين اوال واخريا جندي خدمت 24 �صنة يف اجلي�س 
وحافظ��ت على كرامته وبالت��ايل تكرميي من عدمه 
ال يزي��دين �صيء وال يوازي اب��دا قطرة دم واحدة من 

جندي عراقي".

وا�صرت�ص��ل ال�صاعدي باحلديث قائ��ال " يف االعراف 
الع�صكري��ة م��ن غري املمك��ن ان يقود قائ��د ع�صكري 
معركة وينجح فيها ويعود اىل �صابق من�صبه القدمي 
دون ترقي��ة ، وان��ا م�صتع��د لتلبي��ة ن��داء الع�صكري��ة 
يف اي وق��ت حت��ى ل��و كان ذلك يف املو�ص��ل ، لكن 
يل وجه��ة نظر اخ��رى بهذا املو�صوع فف��ي ال�صاحة 

الكثري من القادة اجليدين وعليهم اخذ فر�صتهم ".
وع��ن موقف بع���س ال�صيا�صين منه ق��ال ال�صاعدي  
ال اأج��د احد من ال�صيا�صين له موقف �صلبي جتاهي، 
لك��ن هن��اك م��ن اغا�صته��م انت�صارات��ي وا�صتغرب 
منه��م فاأن��ا ال اناف�صه��م عل��ى اي من�ص��ب"  ، وعلى 
م��ا يبدو ان ل��كل جناح ثمن وال يهمن��ي من يحاول 
انتق��ادي كوين قدت 3 من اه��م املعارك يف تكريت 

والرمادي واخرها الفلوجة".
وبن ال�صاعدي " لو نرجع قليال اىل معركة الفلوجة 
جن��د ان م��ن ا�ص��رتك فيه��ا ه��م ال�رشط��ة االحتادية 
واملحلية وابناء الع�صائ��ر وجهاز مكافحة االرهاب 
يف االنب��ار وقطع��ات اجلي�س وكان بام��كاين تقليل 
وقته��ا اىل اق��ل من 31 يوما ، لك��ن وجود املدنين 
داخ��ل املدين��ة اخ��ر العملية، لك��ن التخطي��ط اجليد 

الذي اتبعناه وبجنود مدربة ب�صكل جيد كان الن�رش 
حليفنا ".

معرك��ة  يف  ال��دويل  التحال��ف  دور  وبخ�صو���س 
الفلوج��ة ق��ال قائ��د معركة حتري��ر الفلوج��ة" كان 
ممت��از ج��دا ولدين��ا اتف��اق معه��م عل��ى توقيت��ات 
اال�صناد و�صكل��ه ودعمونا ب�صكل قوي وهذا ما ا�صهم 
بنتائ��ج اف�صل على االر�س واقل خ�صائر،مبينا ان " 
لكل جهة م�صاركة يف عمليات التحرير التي ا�رشفت 
عليه��ا قائ��د ع�صك��ري مث��ل ال�رشط��ة االحتادي��ة او 
احل�صد ال�صعبي وجه��از مكافحة االرهاب و تعاملي 
كان رائع��ا م��ع الق��ادة وه��م يرتجم��ون الواجبات 
القتالية على االر�س وهذا �صهل التعامل مع اجلهات 

املختلفة والتي تتبع موؤ�ص�صات امنية اخرى "
ونب��ه ال�صاع��دي اىل ان داع���س  �صتنته��ي ع�صكري��ا 
ب�ص��كل كام��ل خ��الل الع��ام احل��ايل ،ولك��ن �صتبقى 
جي��وب للتنظيم االرهابي  وفيهم من يحمل فكره او 
م��ن يحمي بع�س عنا�رشه كم��ا ح�صل يف الفلوجة 
حي��ث كان اغل��ب املنتم��ن للتنظي��م م��ن اعم��ار 
17عام��ا او اقل وهوؤالء اليفقهون من الدنيا �صيء 

وبالتايل فهم بحاجة اىل التوجيه واالر�صاد.

وب�ص��ان امكانية عودة داع�س جمددا للمدن املحررة 
، لفت ال�صاعدي اىل ان " ما مر به العراق من ويالت 
جع��ل م��ن ال�صع��ب رج��وع اي تنظيم��ات م�صابه��ة  
لداع�س او جبه��ة الن�رشة يف العراق ب�صبب املعاناة 
الكب��رية الت��ي حلق��ت بالنا���س عل��ى الرغ��م من ان 
بع�صه��م رحب بدخوله��م يف بادئ االم��ر لكن االن 
االم��ر اختل��ف االن ب�صبب ظهور التنظي��م االرهابي 

على حقيقته.
وعن ال�صان ال�صوري قال ال�صاعدي "ان الو�صع فيها 
خمتل��ف ومعقد ج��دا لتع��دد اجله��ات املقاتلة وهم 
بحاج��ة اىل وق��ت كبري ج��دا لتنتهي لك��ن تاأثريها 

على الو�صع يف العراق بات حمدودا ".
ويف اجابت��ه عل��ى �صوؤال )اجلورن��ال( " لو خري بن 
حقيبت��ي الدف��اع والداخلية ق��ال " ارف�س االثنتن 
وال اري��د ا���رشاك نف�ص��ي يف معمع��ة ال�صيا�صة كوين 
رجل ع�صكري وال اريد االنتماء اىل اي جهة �صيا�صية 
مادمت احمل رتبة ع�صكرية ،لكن لو ح�صل ذلك فلن 

اكون م�صتقال متاما ".
وبخ�صو���س ماح�ص��ل من اقالة لوزي��ر الدفاع قال 
الفري��ق " انا اقف يف ال�صف الذي يقول ان العبيدي 
االن�صب��اط  اع��اد  فق��د  وزارت��ه  يف  ايجابي��ا  كان 
الع�صك��ري وقل��ل من الف�ص��اد فيها كما اع��اد هيكلة 

قيادة مفا�صل الدفاع ب�صكل جيد".
وبخ�صو�س دور العبادي اكد عبد الوهاب ال�صاعدي 
ان " رئي���س جمل���س ال��وزراء كان ل��ه دور كب��ري يف 
معرك��ة الفلوجة وزار مناطق كنا ال نريده ان يذهب 
اليها وه��ذا ما اعطى للجندي دفع��ة معنوية نتيجة 
وق��وف قادته اىل جانبه وعدم حت�صنهم يف االبنية 

العاجية".
وختم ال�صاعدي حديث��ه معلقا عن تظاهرات ال�صدر 
" رغ��م ان فيه��ا ايجابيات لكن هناك �صلبيات ذاك 
ان الب��الد تخو���س حربا �ص��د تنظي��م داع�س والبد 
م��ن االنتهاء من العملي��ات الع�صكرية من ثم التفرغ 

لل�صوؤون االخرى ".
وب�ص��اأن اقال��ة الفري��ق الرك��ن حمم��د ر�ص��ا قائ��د 
املنطق��ة اخل���رشاء بن ال�صاع��دي " ان القائد العام 
للق��وات امل�صلح��ة مل يعاقب��ه فيم��ا يخ���س اقتحام 
املتظاهري��ن للمنطق��ة اخل���رشاء ، لكن��ه ا�صدر امر 
بنقله قبل تداعيات االقتحام و االمر نفذ بعد ذلك ".

بغداد – ستار شريف

الفريق عبد الوهاب الساعدي: انتصاراتي اغاظت "دواعش السياسة" والموصل بحاجة لحل سياسي
)الجورنال( مع قائد تحرير الفلوجة.. في حديث خاص لـ

اعترب نائب قائد جهاز 
مكافحة االرهاب  الفريق 

الركن عبد الوهاب ال�ساعدي 
معركة حترير الفلوجة بانها 

ال�سبب االهم فيما تعر�ض 
له  تنظيم داع�ض االرهابي 
من هزائم متالحقة، موؤكدا 

ان عملية حترير املو�سل 
بحاجة حلل �سيا�سي قبل 

احلل الع�سكري ،منتقدا 
مارا�سماهم بدواع�ض 

ال�سيا�سة ممن اغاظتهم 
انت�سارته يف معارك 
التحرير التي قادها 

�سد التنظيم يف تكريت 
والرمادي والفلوجة. 


