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 :وبانی آخرين گزارش از ک
  وقت تورنتوه ب  شب ٩ساعت  و   بعد از نيمه شب به وقت سوريه ،٢پيش ، يعنی ساعت   دقيقه ۴٠کوبانی 

 

 ۀکه در جنوب شھر کوبانی قرار دارد و تا لحظ "تل مشته نور " ۀجز در جبھه رامش بر تمام جبھه ھا حاکم است ، بآ 

کيد کرد که أ خود برقرار کرديم ، وی تۀه کمی قبل با نمايندفعلی زدو خورد در آن ادامه دارد، در خالل ارتباطی ک

 .شود  دا با شدت، از سر گرفته میشود ولی مجد  چند دقيقه ای ساکت مییدرگيريھا ادامه دارد اما گاھ

، ردیآغاز کردند ، اما واحدھای مقاومت کُ " تل مشته نور"اعضای داعش از چند ساعت پيش امشب ھجوم خود را به 

 .جلوی تھاجمشان را گرفته وتا اين لحظه مانع پيشروی آنھا شده اند

 رد نيز میرا اشغال کنند، در مقابل واحدھای جنگجوی کُ " تل"کنند تا  افراد داعشی از سه محور اساسی حمله می

ھتری بر کوشند مانع تھاجمات آنھا شوند ، واين در حالی است که داعشی ھا از اسلحه و جنگ افزارھای بسيار ب

 .خوردارند، در جنگی که بيست روز است ادامه دارد

يھای جنگجويان در جبھه ھا را دکنند تا نيازمن بقيه در شھر کوبانی ھمچون زنبوران عسل در نحل ، شب و روز کار می

گزارشاتی در ساعتھای آينده تل مشته نور ، شاھد در گيريھای بسيار خشونت باری خواھد بود ، بر اساس  .مين کنند أت

 جنوبی و ساير جبھه ھا ۀنان جبھآ جنوبی وارد شوند، ۀکوشند از جبھ تشان می رسيده ، داعشيھا با تمام امکاناماه که ب

 .را بسيار تقويت کرده اند

 .دست آوريمه ايم ب اين ھمه آن چيزی است که ما تا کنون توانسته 
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