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  عثمان حيدری: برگردان و ارسال از
 ٢٠١۶ دسمبر ٢٠

  

 سوريه ارتش سخنگوی خبری کنفرانس
 شدند تسليم ھا داعشی صفوف ميان در ناتو افسران

 

ضمن  مسلح ھای گروه بقيه و النصره ةجبھ و داعش از حلب شھر گيری بازپس بالدنه ب" نووستی ريا"خبرگزاری

 :ساخت فاشسخن می گفت،  خبری کنفرانس يک درکه  سوريه ارتش سخنگوی گزارشی از قول

 حلب شھر جنوب ھای زمين زير در که دارند حضور خارجی مربيان و افسران از تعدادی شدگان تسليم ميان در

 اعضای از ھستند شدگان دستگير بين که مربيانی و افسران از نفر چھارده .کردند تسليم را ودخ و شدند محاصره

 ميان در  .ھستند ترکيه شھروند و اسرائيلی فرانسوی، لمانی،ا انگليسی، مريکائی،ا که می باشند ناتو نظامی سازمان

 ارتش .دارند حضور نيز مراکش  وقطر ، سعودیعربستان جملهمن  کشورھا، ديگر از نظاميانی ھمچنين شدگان تسليم

   .نمايد دستگيروادار به تسليم کرده زنده  افراد اين تا کوشيد بسيار سوريه

 بررسی برای را آن تا است حلب شھر از آمده دسته ب مستندات با ادعانامه يک ۀتھي مشغول سوريه دولتبر ھمين مبنا 

 بوده حلب در داعش اختيار در که يميائیک ھای سالح از ستنداتیم و عکسھا جمله از .کندمتحد  ملل تسليم تصميم و

 از روبی مين دشوار ۀمرحل و اند کرده تسليم را خود حلب در مسلح نظامی نيروی ھزار ١٠ بر بالغ تاکنون  .است

 .دارد ادامه حلب شھر سطح

 تصويری ھای رسانه و ھا ریخبرگزا جانب از سوريه کل ۀدربار بلکه حلب تنھا نه ۀبار در مطلق سکوت زودیه ب

  ملل به سوريه ۀادعانام تسليم با و شد پرداخته آن به درباال که واقعياتی از خبری بی در مردم تا شد خواھد آغاز غرب

 !بمانند باقی نيست کتمان قابلمتحد 

 


