
در نشست چهارجانبه  استانبول مطرح شد

درخواست پوتین برای حضور ایران در نشست های 
مرتبط با سوریه

سران کشورهای روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه روز شنبه در استانبول در 
نشستی چهارجانبه پیرامون وضعیت سوریه گفت وگو کرده اند.

به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 
این نشست با ارائه  پیشنهاد فراخواندن تهران برای ملحق شدن به این نشست ها در 
مورد سوریه گفت: افزودن هم فکران دیگر به قالب این نشست ها از نظر او مناسب 

به نظر می رسد.
وی در این باره گفت: من معتقدم افزایش تعداد  شرکت کنندگان در این نشست 
صلح آمیز، سودمند است. ما باید جلسات مشاوره  و گفت گو تمام و کمالی را در کنار 
دیگر شرکا از جمله ایران که ملتی حامی جریان صلح است، با دولت سوریه داشته 

باشیم.
به گزارش ایسنا، این نشست چهارجانبه در 27 اکتبر پیرامون اوضاع سوریه با 
حضور والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان در 
کاخ تاریخی "وحید الدین" مشرف بر تنگه بسفر برگزار شد و مذاکرات چهارجانبه 

سه ساعت طول کشید .
رهبران روسیه، آلمان، فرانسه و ترکیه در بیانیه مشترکی در پایان نشست استانبول 
درباره سوریه بر حمایت از حاکمیت و وحدت این کشور و آمادگی برای مشارکت در 

برقراری صلح و ثبات در سوریه تاکید کردند. 

حضور وزیرو ورزشکاران رژیم صهیونیستی در ابوظبی 
جنجال آفرین شد

انتشار تصاویری از دیدار 'ناصر التمیمی' رییس فدراسیون جودو امارات 
با 'میری رگو' وزیر ورزش رژیم صهیونیستی و همچنین اقدام ورزشکاران 
این رژیم به شرب خمر در مرکز ابوظبی جنجال آفرین شد و اعتراض مردم 

امارات به ویژه کاربران فضای مجازی را در پی داشت .
به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، رگو که جمعه گذشته به همراه تیم جودوی این رژیم 
به ابوظبی سفر کرده است ، در ادامه حضور خود در این کشور با رییس فدراسیون 
جودو امارات دیدار کرده است . عکسی که از این دیدار منتشر شد ، واکنش و اعتراض 

کاربران را در بر داشت.
در این عکس که وزیر صهیونیستی با پوشش نامناسب و خالف عرف جامعه 
اسالمی نشسته است دست مقام اماراتی را به نشانه اتحاد گرفته است . کاربران فضای 

مجازی از این دیدار با عنوان ' مالقات دوستانه ' نام بردند و به آن اعتراض کردند.
'بشیر بن حسن ' یکی از کاربران فیسبوک می نویسد : این وزیر صهیونیستی قبال 
موذن مساجد را به حیوان تشبیه کرده بود . چگونه دولت ابوظبی حاضر شده به این 

جانی روادید بدهد؟
' ام ساری ' یکی دیگر از کاربران هم می نویسد : وزیر اسراییلی به ابوظبی آمده ، 
نتانیاهو به مسقط و تیم ورزشی هم در قطر . اسراییل دست باال در برخی کشورهای 

عربی دارد؟
کاربر دیگری هم از اینکه پرچم رژیم صهیونسیتی در قلب ابوظبی باال رفته 
است ابراز نگرانی کرده است . یکی از روزنامه های صهیونسیتی تصویری از شرکت 
کنندگان این رژیم در مسابقات امارات منتشر کرد که در قلب پایتخت امارات در حال 

برگزاری مراسم ویژه خود و جشن و شادی بودند.
در تصویر دیگی که وزیر اسراییلی هم حضور دارد این افراد شرب خمر می کنند و 
مراسم روز شنبه مخصوص خود را اجرا می کنند. مری رگو که اصال مغربی است از 
اعضای حزب حاکم لیکود رژیم صهیونسیتی است .او قبال سخنگوی ارتش این رژیم 
بود. او پیشتر در اقدامی تحریک آمیز در یکی از مراسم رسمی لباسی پوشید که بر 
آن مسجد االقصی نقش بسته بود . رگو گفت: هدف از این اقدام تاکید بر ابدی بودن 

بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل است .
مسابقات جودو گرند اسلم ابوظبی از روز شنبه 5 آبانماه به مدت 3 روز به میزبانی 
امارات و در شهر 'ابوظبی' برگزار می شود. در حالی که هیچگونه رابطه دیپلماتیک 
رسمی میان رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی وجود ندارد اما وزرای رژیم 
صهیونیستی از جمله 'مئیر شطریت'، 'عوزی لندا' و'یووال شطاینتیس' پیش از این 
نیز به این کشور سفر کرده اند. روزنامه صهیونیستی 'یدیعوت احرونوت 'ادعا کرد، 
عزیمت 'رگو' به ابوظبی پس از صدور بیانیه فدراسیون جهانی جودو در این خصوص 
که ترتیب دهندگان مسابقات ملزم به همراهی با ورزشکاران هستند انجام گرفت و در 
صورت دستیابی به مدال طال، پرچم این رژیم برافراشته و سرود آن نواخته می شود.
وزیر ورزش رژیم صهیونیستی پیشتر به روزنامه صهیونیستی 'یدیعوت احرونوت' 
گفته بود که مشارکت در این دوره از رقابت ها یک تصمیم تاریخی است که نتایج 

دراز مدتی برای این رژیم در بر خواهد داشت .
در این دوره از مسابقات 11جودکار از این رژیم سرکت کرده اند .شرکت کنندگان 
این رژیم سه مدال برنز به دست آورده اند و برخی از جوایز قهرمانان از سوی وزیر 

اسراییلی داده شد.
وزیر ورزش رژیم صهیونیستی در ابوظبی قرار است طی پنج روز اقامت خود در 

این شهر با چندین تن از مقامات اماراتی دیدار داشته باشد.
هیات ورزشی رژیم صهیونیستیپس از اخذ روادید برای اولین بار با نام اسرائیل 

وارد ابوظبی شدند.
هواپیمای تیم رژیم صهیونیستی ابتدا به 'امان' پایتخت اردن رفت و از آن جا به 

سمت ابوظبی پرواز کرد.
هیات ورزشی رژیم صهیونیستی از دولت امارات متحده عربی روادید دریافت 
کرده اند و بر خالف دوره های گذشته پیراهن های ورزشی خود را که پرچم رژیم 

صهیونیستی را با خود دارد پوشیده  اند .
در گزارش رسانه های صهیونیستی آمده است که نیروهای امنیتی امارات، تیم 

جودوی رژیم اشغالگر را همراهی خواهند کرد.
وزیر ورزش و فرهنگ رژیم صهیونیستی در 17 سپتامبر/ 26 شهریور گذشته 
اعالم کرد که امارات با حضور تیم جودوی اسرائیل در مسابقات بین المللی ابوظبی 

موافقت کرده است.
هرچند به ادعای روزنامه صهیونیستی 'هاآرتص'، سفر وزیر صهیونیستی با هدف 
تالش برای میزبانی جایزه بزرگ جودو صورت می گیرد اما این برای اولین بار است که 
یک وزیر صهیونیستی به طور رسمی وارد امارات می شود و بی شک تبعات سیاسی 

و دیپلماتیک نیز بر جا خواهد گذاشت.
در ابتدای سپتامبر / شهریور گذشته، تیم والیبال زنان امارات در مسابقات قهرمانی 
اروپا با تیم زنان رژیم صهیونیستی به رقابت پرداخت و پیش از آن نیز تل آویو میزبان 

دوچرخه سوارانی از امارات و بحرین بود.

رهبران روسیه، آلمان، فرانسه و ترکیه در بیانیه مشترکی 
از  حمایت  بر  سوریه  درباره  استانبول  نشست  پایان  در 
حاکمیت و وحدت این کشور و آمادگی برای مشارکت در 

برقراری صلح و ثبات در سوریه تاکید کردند.
اولین اجالس چهارجانبه  پایانی  بیانیه  در  ایسنا،  به گزارش 
سران در استانبول درباره سوریه که با حضور والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری  اردوغان  طیب  رجب  روسیه،  رئیس جمهوری 
ترکیه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و آنگال مرکل، صدر 

اعظم آلمان برگزار شد، بر این نکات توافق شد:
- پایبندی بر حاکمیت،  استقالل و تمامیت ارضی سوریه و 
تعهد به اصول منشور سازمان ملل در تالش ها برای حل بحران 
سوریه همزمان با رد طرح های جدایی طلبانه ای که حاکمیت 
و تمامیت ارضی سوریه و امنیت ملی کشورهای هم جوار را 

تهدید می کند.
- حمایت از راه حل سیاسی بحران سوریه و تعهد به تالش با هم 
برای زمینه سازی شرایطی که محرک راه حل سیاسی در جهت 

برقراری صلح و ثبات در سوریه باشد.
- تاکید بر اینکه حل بحران سوریه نظامی نبوده و تنها از طریق 
قطعنامه 225۴  با  مذاکراتی همسو  بر  مبتنی  راهکار سیاسی 

شورای امنیت ممکن خواهد بود.
- اهمیت همکاری و هماهنگی بین تمام طرح های بین المللی 
با هدف مشارکت در ایجاد راه حلی دائمی و ثابت و کارآمد برای 

بحران.
- برقراری آتش بس فراگیر در سوریه و تداوم تالش مشترک 
علیه تروریسم تا نابودی کامل دو تشکیالت داعش، جبهه النصره 
و افراد، گروه ها و تشکیالت مرتبط با القاعده و داعش و دیگر 

گروه هایی که شورای امنیت آنها را تروریستی می داند.
- دعوت به تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه 
قبل از پایان سال 2۰1۸ با هدف اصالح قانون اساسی و زمینه سازی 
برای برگزاری انتخابات شفاف و آزاد تحت نظارت سازمان ملل که 

تمامی سوری ها از جمله سوری های مقیم کشورهای دیگر در آن 
مشارکت کنند و عالی ترین معیارهای شفافیت و قانونی بودن در 

آن رعایت شود.
- استقبال از توافق روسیه و ترکیه درباره ثبات وضعیت در 
منطقه ادلب که در 17 سپتامبر 2۰1۸ به امضا رسید و تقدیر و 
تشکر بابت پیشرفت احراز شده در زمینه خروج سالح های سنگین 

و اخراج گروه های تروریستی تندرو از منطقه عاری از سالح.  

- مخالفت با استفاده از سالح های شیمیایی از سوی هر طرفی 
در سوریه یا هر مکان دیگر در جهان و دعوت از طرف های درگیر 

سوری برای احترام گذاشتن به معاهده منع تسلیحات شیمیایی.
- تاکید بر اهمیت زمینه سازی  مناسب در سراسر سوریه جهت 
بازگشت امن و داوطلبانه آوارگان وپناهجویان سوری به منازل 
و شهرهای اصلی شان و حمایت از بازگشته هایی که در معرض 
درگیری مسلحانه، ظلم سیاسی و بازداشت اجباری بوده اند و تامین 

زیرساخت های الزم برای افراد بازگشته .
و  ملل  آن سازمان  راس  در  از جامعه جهانی  - درخواست   
سازمان های بشردوستانه برای افزایش کمک های انسانی به ملت 

سوریه.
کاخ  در  نشست  این  الیوم،  روسیا  شبکه  سایت  گزارش  به 
تاریخی "وحید الدین" مشرف بر تنگه بسفر برگزار شد و مذاکرات 

چهارجانبه سه ساعت طول کشید.
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رئیس جمهور پاکستان: هیچ گونه رابطه ای با اسرائیل نداریم
عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان امروز )یکشنبه( تشکیل هر نوع روابط پاکستان با اسرائیل را رد کرده و در عین حال قویا گزارش های منتشر شده در خصوص اینکه یک هواپیمای اسرائیلی حامل برخی مقام ها به شکل مخفیانه در اسالم آباد به زمین 

نشسته و بعد از چند ساعت این فرودگاه را ترک کرده، تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری هند، عارف علوی در گفت وگو با خبرنگاران پیش از سفرش به ترکیه گفت: اسالم آباد در حال برقرار ی هیچ گونه روابطی با اسرائیل نیست. این 
ماجرا از جایی شروع شد که یک خبرنگار اسرائیلی به نام آوی چارس در تاریخ 2۵ اکتبر در یک توییت گفت: یک هواپیمای اسرائیلی از تل آویو به مقصد اسالم آباد پرواز کرده و حدود 1۰ ساعت در اسالم آباد توقف داشته و دوباره به تل آویو برگشته است.

اخبار با حضور روسای جمهور روسیه،ترکیه، فرانسه و صدراعظم آلمان صادر شد

مهمترین بندهای بیانیه مشترک اجالس چهارجانبه استانبول درباره سوریه

خدمات متقابل ایران و فلسطین؛ چهار دهه پس از انقالب اسالمی

ابوشریف: البی صهیونیست  از روسیه تا آمریکا نفوذ دارد

 رژیم صهیونیستی واحدهای مسکونی جدید در قدس اشغالی بنا می کند

نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین با تاکید بر این که البی صهیونیست  از 
روسیه تا آمریکا نفوذ دارد، گفت: تمام مراکز تصمیم گیری آمریکا توسط البی 

صهیونیست هدایت می شود.
به گزارش ایسنا، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در نشستی 
با عنوان »خدمات متقابل ایران و فلسطین؛ چهار دهه پس از انقالب اسالمی« اظهار 
کرد: در مورد اثر انقالب اسالمی به مساله  فلسطین بارها صحبت کرده ایم و امروز باید 

به رویکرد دیگر این مساله یعنی رویکرد دینی توجه کنیم. در واقع انگیزه و محرکه 
اصلی طرح های صهیونیستی و آمریکایی دینی است.

وی افزود: ما با استکبار مقابله کردیم و حتی مبارزه مسلحانه داشتیم و قبل از انقالب 
اسالمی ایران و حزب اهلل انقالبیون زیادی بودند که در این راه مبارزه کردند.

نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین همچنین بیان کرد: براساس آیه قرآن کریم 
طرح های صهیونیستی مبتنی بر دو مولفه است. در گذشته وقتی فساد صهیونیستی 
آغاز شد کوچک و کم حجم بود، اما اکنون با حجم گسترده ای از فساد صهیونیستی 
مواجه هستیم. نیمی از اموال جهان در اختیار یهودیان و البی های صهیونیست است.

ابوشریف ادامه داد: امروز شاهد هستیم که البی صهیونیست از روسیه تا آمریکا 
نفوذ دارد و تمام مراکز تصمیم گیری آمریکا توسط البی  صهیونیستی هدایت می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: مثال های زیادی در زمینه  فساد یهودی و صهیونیستی 
وجود دارد حتی چند روز قبل نتانیاهو درباره دستاوردهای اسرائیل صحبت می کرد به 
ویژه جاسوسی هایی که آنها از طریق دستگاه های الکترونیکی انجام می دهند که قتل 

خاشقجی یک نمونه از اینها بود.
نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین تصریح کرد: صهیونیست ها فسادهای 
دیگری در زمینه های مالی، اطالع رسانی، فرهنگی، رسانه ای و ... دارند، اما انقالب ایران 

آمد و مسیر صحیح را به دنیا نشان داد.
ابوشریف با بیان این که کسانی که در خط مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی 
هستند پیروز می شوند، گفت: تالش های زیادی انجام دادند تا به انقالب ایران از 
راه هایی مانند اقتصادی فشار آورند و جامعه ایران را تحت فشار قرار دهند، کاری 
کنند که مردم به انقالب اسالمی حمله کنند، اما نه تنها چنین نشد بلکه این انقالب 

پیروز شد و باز هم در کنار ملت فلسطین و ملت های منطقه به پیروزی خواهد رسید.
وی اظهار کرد: صهیونیست ها تالش های بسیاری کردند تا مردم فلسطین را تحت 
تاثیر قرار دهند و منطقه را تجزیه کرده و منابع آن را غارت کنند. نمونه این اقدامات 
را توسط عربستان سعودی شاهد بودیم که برای این که یک نفر را حاکم کند حاضر 

است دست به هر کاری بزند.
نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین تاکید کرد: خط صحیح برای پیروزی خط 
مقاومت است و کسانی که می خواهند خود را از چنگال صهیونیست ها برهانند باید 

خط مقاومت را در پیش بگیرند.
ابوشریف همچنین با اشاره به راهپیمایی های بازگشت، گفت: هدف از راهپیمایی ها 
دفاع از حق بازگشت مردم فلسطین به اراضی خودشان است. 72 درصد از مردم غزه 
آواره هستند و این راهپیمایی ها بخشی از مبارزه مردم فلسطین است. مردم فلسطین 

با این کار می خواهند معادله خود را حفظ کنند.
وی خاطر نشان کرد: غزه در محاصره شدید قرار دارد و رژیم های عرب بیش از رژیم 
صهیونیستی علیه فلسطینی ها توطئه می کنند. گاهی وقتی اسرائیلی ها می خواهند این 
درگیری ها تا حدی آرام شود، اما بعضی از این رژیم های عربی اجازه نمی دهند ما تا حد 

امکان تالش می کنیم با این معادله از مقاومت مردم فلسطین حمایت کنیم.
نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در پایان در مورد پیشنهاد مطرح شده مبنی 
بر رفراندوم هم اظهار کرد: برگزاری رفراندوم به صورت واقعی حق مردم فلسطین 
است، زیرا این مردم از سرزمین خود اخراج شده اند و مردم دیگری از سایر مناطق 
دنیا جایگزین آنها شدند، در حالی که مردم اصلی فلسطین حق دارند در این رفراندوم 
شرکت کنند، اما مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که دنیا آن را قبول نمی کند.

شهرک  در  مسکونی  واحد  هزار   2۰ از  بیش  ساخت  صهیونیستی  رژیم 
صهیونیستی معالیه ادومیم در شرق قدس اشغالی را تصویب کرد.

به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری فلسطین الیوم ، رسانه های صهیونیستی ادعا 
کردند که قرارداد ساخت واحدهای مسکونی جدید پس از مدت ها نگرانی از رویارویی 

سیاسی صورت گرفت.
روزنامه صهیونیستی 'یسرائیل الیوم 'نوشت: به محض امضای قرارداد ، عملیات 

احداث ۴7۰ واحد مسکونی آغاز می شود.
به گفته این روزنامه در میان واحدهای مسکونی مزبور چند مدرسه، مهد کودک، 

تاالر و سالن های ورزشی نیز وجود دارد.
در همین حال روزنامه صهیونیستی مزبور روز یکشنبه از امضای توافقی برای ساخت 

ده ها هزار واحد مسکونی جدید در شرق قدس تا 7 سال آینده خبر داد.
با ساخت حدود 2۰ هزار واحد  افزود: روز پنجشنبه  این روزنامه صهیونیستی 

مسکونی در شهرک معالیه ادومیم در توافقی میان وزارت اسکان و شهرسازی اسرائیل 
و شهرداری این شهرک موافقت شد.

'یوآف گاالنت' وزیر اسکان و شهرسازی رژیم صهیونیستی هم ضمن تمجید از این 
توافق گفت: این پروژه ای استراتژیک برای منطقه است.

مقامات رژیم صهیونیستی تالش می کنند با شهرک سازی ارتباط جغرافیایی میان 
شمال و جنوب کرانه باختری را قطع کنند. این روزنامه صهیونیستی افزود: به زودی 
ساخت ۴7۰ هزار واحد پس از دریافت موافقت های سیاسی آن آغاز می شود و ساخت 

باقیمانده واحدها نیز تا سال 2۰25 انجام خواهد شد.
اشغالگران صهیونیست همچنان به جدایی انداختن میان اراضی کرانه باختری و 
قدس اشغالی ادامه می دهند و شهرها و روستاهای فلسطینی این مناطق در حال 
تبدیل شدن به مناطق جدای از یکدیگر و محاصره شده توسط شهرک های اسرائیلی 

است که تنها از طریق راه های مملو از موانع نظامی با هم مرتبط می شوند.

عناصر تروریستی تکفیری داعش در عملیاتی با یورش 
به نیروهای سوریه دموکراتیک بار دیگر کنترل بزرگترین 

میدان نفتی دیرالزور را به دست گرفتند.
القدس  فرامنطقه ای  روزنامه  نوشته  به  ایسنا،  گزارش  به 
العربی، یک منبع در شورای مدنی دیرالزور وابسته به نیروهای 
سوریه دموکراتیک )قسد( اعالم کرد که نیروهای تروریستی 
میدان  بزرگترین  "العمر"،  نفتی  میدان  گذشته  شب  داعش 
نفتی دیرالزور را محاصره کرده و صبح امروز )یکشنبه( با هجوم 
به آن و فرار نیروهای قسد بار دیگر کنترل این میدان نفتی 

را به دست گرفتند.
این منبع افزود: عناصر داعش به دلیل فرار نیروهای حفاظت از 
این میدان نفتی تقریبا بدون درگیری موفق به ورود به آن شدند اما 
نیروهای سوریه دموکراتیک به منظور آمادگی برای بازپس گیری 
میدان نفتی العمر از صبح امروز هدف قرار دادن مواضع داعش در 

اطراف این میدان را آغاز کرده اند.
نیروهای سوریه دموکراتیک که مورد حمایت آمریکا هستند یک 
بار در اکتبر سال گذشته میالدی موفق به بازپس گیری این میدان 
نفتی شده بودند که بزرگترین میدان نفتی استان دیرالزور سوریه 

به شمار می رود.
این منبع ادامه داد: همچنین عناصر داعش در جبهه شرقی به 
دلیل عقب نشینی نیروهای قسد به سمت صحرا و مرزهای عراق 
کنترل دو شهرک "سوسه" و "باغور" را به دست گرفته و پرچم 

خود را روی دکل مخابرات باغور نصب کردند.
در همین راستا، رامی عبدالرحمن، مدیر مرکز دیده بان حقوق 
بشر سوریه در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفت که عناصر 
داعش در عملیاتی موفق شدند تمامی مناطقی را که نیروهای 
سوریه دموکراتیک طی هفته های گذشته توانسته بودند به کمک 
نیروهای آمریکا پس بگیرند را بار دیگر تحت کنترل خود درآورند.
این خبر را یک فرمانده نیروهای قسد که نخواسته نامش فاش 

شود نیز تایید کرده است.
دیده بان حقوق بشر سوریه نیز اعالم کرد که نیروهای ائتالف 
بین المللی به همراه نیروهای سوریه دموکراتیک در حال آماده 
سازی خود برای انجام یک عملیات نظامی جدید به منظور ریشه 

کن کردن داعش در منطقه شرق رود فرات هستند.
این سازمان وابسته به گروه های مخالف سوری همچنین تاکید 
کرد: به همین منظور و پس از عقب نشینی نیروهای قسد از سوسه 

و باغور سالح های پیشرفته، تانک و خودروهای زرهی به دست این 
نیروها در میدان نفتی "التنگ" رسیده است.

حمالت داعش از روز جمعه منجر به کشته شدن 75 عنصر از 
نیروهای سوریه دموکراتیک شده است. از دهم سپتامبر درگیری ها 
در این منطقه 5۰۰ کشته در صفوف داعش و بیش از 3۰۰ کشته 

در صفوف نیروهای دموکراتیک سوریه گذاشته است.
همچنین شبکه المیادین گزارش داد، نیروهای حشد شعبی بعد 

از تسلط داعش بر نقاط اصلی در آن سوی مرزهای عراق، مواضع 
خود را تقویت کردند. براساس اطالعات شبکه المیادین، همچنین 
اطالعاتی از ربوده شدن 1۰۰ تن از عناصر سوریه دموکراتیک 
در درگیری های شرق فرات منتشر شده است. براساس اطالعات 
موجود، داعش سعی دارد از تل صفوک به سمت خاک عراق نفوذ 
کند از این رو حشد شعبی عصر امروز قصد دارد تجهیزات و نیروها 

را به مرزهای سوریه و عراق مشخصا بوکمال بفرستد.

شکست سنگین کردها در جبهه شرق فرات

تسلط داعش بر بزرگترین میدان نفتی و دو شهرک در دیرالزور و تالش برای نفوذ به خاک عراق


