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∠ تفاصيل الخبر ∠ األخبار ∠ الرئيسية

تفاصيل الخبر

أمريكا ترفع يدها عن فصائل درعا،
وتعلن أنها لن تتدخل لوقف حملة

النظام المجرم
ن 20182018 ا ر ي ز ح ن   ا ر ي ز ح  2424 , ص    , ص  د 10:2010:20  ح أل د ا ح أل ا في 

أخبرت الواليات المتحدة األمريكية فصائل الجنوب السوري أنها
لن تتدخل ضد الحملة العسكرية التي يشنها النظام المجرم

! ∠…وكاالت| فصائل درعا يستهدفون مواقع النظام المجرم في كل من سكاآخر األخبار ∠
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بدعم من روسيا.

ونشرت وكالة “رويترز” رسالة من واشنطن إلى قادة الجبهة
الجنوبية مفادها: “إن الحكومة األمريكية تريد توضيح ضرورة
أال تبنوا قراراتكم على افتراض أو توقع قيامنا بتدخل عسكري”

مرجعةً األمر إلى القادة في اتخاذ القرار بشأن كيفية مواجهة
الحملة العسكرية للنظام النصيري بناءً على ما يرونه األفضل

لهم ولشعبهم -بحسب قولها-.

كالم أمريكا جاء بالتزامن مع دخول الطيران الروسي على خط
المواجهة بشكل مباشر ومشاركته في قصف المناطق

المحررة في درعا.

وارتفعت في الفترة األخيرة نداءات األهالي للفصائل بكسر
حدود األستانة، وفتح أعمال عسكرية تخفف الضغط على

الجنوب السوري وتمنع استفراد النظام المجرم وحلفائه
بالمناطق واحدة تلو األخرى.
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اشترك ليصلك ملخص األخبار إلى بريدك اإللكتروني
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اكتب بريدك اإللكتروني
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الرئيسية األخبار% مرئيات& رؤى سياسية' (

التحقيق الصحفي مقاالت رأي( إنفوغرافيك# *

إباء.. دقة ومصداقيةجميع الحقوق محفوظة © لـشبكة إباء اإلخبارية - 2018.

https://t.me/Ebaa_News
https://ebaa.news/
https://ebaa.news/category/news/
https://ebaa.news/category/visuals/
https://ebaa.news/category/political-vision/
https://ebaa.news/category/press-report/
https://ebaa.news/category/opinion-article/
https://ebaa.news/category/infographic/

