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جھان > آمریکاسرویس خبری: 

ھشمھریآنالین:

کمیته ھماھنگی مخالفان سوریه اعالم کرد نیروھای زمینی آمریکایی برای اولین بار در سوریه مستقر شدهاند و کنترل سد تشرین در شمال

سوریه را به دست گرفتهاند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از شبکه روسیه الیوم، این کمیته اعالم کرد: نیروھایی که در حال حاضر کنترل سد تشرین بر

را به دست گرفتهاند، نیروھای آمریکایی ھستند و این نیروھا شھری در نزدیکی این رودخانه را به عنوانسوریه روی رودخانه فرات در شمال 

مقر خود انتخاب کردهاند.

طبق بیانیه منتشر شده از سوی این کمیته، نیروھای آمریکایی در حال حاضر منتظر وقوع درگیری برای کنترل شھر منبج واقع در غرب

رودخانه فرات (در شمال شھر حلب) ھستند.

است که تاکید کرده "آنکارا اجازه نمیدھدترکیه در شمال سوریه در راستای ھشدار اخیر آمریکا در این بیانیه آمده است، حضور نیروھای 

نیروھای کرد به ساحل غربی رودخانه فرات وارد شوند."

 نوامبر منتشر و تاکید کرد که25این کمیته پیش از این خبر ورود گروھی از سربازان و افسران آمریکایی به شھر کوبانی را در تاریخ 

نیروھای آمریکایی اتاق عملیات مشترکی را با نیروھای کرد سوریه تشکیل دادهاند که مقر آن در حومه شمالی حلب است و این اقدامی مقدماتی

برای کنترل سد تشرین است.

جنگندهھای ائتالف ضد داعش شھر مسکونی نزدیک سد تشرین و روستاھای اطراف آن را ھدف قرار داده و نیروھای کرد و عرب با حمایت

ھوایی این جنگندهھا به مدت یک ھفته با داعش وارد نبرد شدند و توانستند کنترل سد را به دست بگیرند.

است و ایناز شھر منبج در حال انتقال سالحھای سنگین  و جابه جایی زندانیان خود داعش برخی منابع و گزارشھای خبری حاکی از آن است که 

نشان میدھد که داعش تسلیم واقعیت شده و به نفع نیروھای موسوم به "سوریه دموکرات" متشکل از اعراب و کردھا از منبج عقب نشینی میکند.
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