الدكتور رضون زيبدة يلتقي رئيس هيئة األركبن المشتركة في الجيش السوري الحر

انزقى انذكزٕس سضٕاٌ صٌبدح انًذٌش انزُفٍزي نهًشكض انسٕسي نهذساسبد انسٍبسٍخ ٔاالسزشارٍجٍخ ثبنسٍذ انعًٍذ عجذاإلنّ انجشٍش
سئٍس ٍْئخ األسكبٌ انًشزشكخ فً انجٍص انسٕسي انحش فً اسزبَجٕل فً  16آة /أغسطس  2014نًُبقشخ خطخ انزحٕل
انذًٌقشاطً ،انخطخ انزً َششْب ثٍذ انخجشح انسٕسي ثبنزعبٌٔ يع انًشكض انسٕسي نهذساسبد انسٍبسٍخ ٔاالسزشارٍجٍخ ٔانزً
رُجٍٍُُّ ثبنزفصٍم سؤٌخ انًعبسضخ انسٕسٌخ نهزحٕل انذًٌقشاطً فً سٕسٌب.
رش َّك َض انُقبش عهى انزٕصٍبد ان ًُزعهِّق ِخ ثئعبدح ٍْكهخ األجٓضح األيٍُخ ٔإَشبء جٍص ٔطًُ حذٌثٔ .ارفق انذكزٕس سضٕاٌ ٔانعًٍذ
د جبدح رٓذف إنى رقٌٕخ كزبئت انجٍص انحش ٔرذعًٍٓب عهى األصعذح اإلداسٌخ
عجذ اإلنّ انجشٍش عهى ضشٔسح ارخبر خطٕا ٍ
حٕاس سٍبسً يعٓب،
ٔانًبنٍخ ٔانعسكشٌخ أًْٓب رحذٌذ أطش انعالقخ ثٍٍ ٍْئخ األسكبٌ ٔكزبئت انجٍص انسٕسي انحشٔ ،فزح
ٍ
ثبإلضبفخ إنى دساسخ يٍضاٍَخ يبنٍخ نزٕفٍش انًٕاسد انًبنٍخ انالصيخ.
كًب أ َّكذ انذكزٕس سضٕاٌ ٔانعًٍذ عجذ اإلنّ عهى أًٍْخ انذٔس اإلعاليً ٔانزغطٍخ اإلعاليٍخ فً انًعشكخ ضذ انُظبو انسٕسي.
ٔ َد َعٕا أٌضب ً إنى انعًم عهى رطٌٕش ثٍُخ إداسٌخ نزحذٌذ انًشاكض ٔانًُبصت فً انجٍص انحش ٔرُظًٍٓبٔ .فً انخزبو أكذ انذكزٕس
سضٕاٌ ضشٔسح انعًم نهحصٕل عهى االعزشاف انشسًً ثبنجٍص انسٕسي انحش يٍ قجم كبفخ أصذقبء انشعت انسٕسي.
ٌُز َك ُش َّ
س نٍٓئخ األسكبٌ خهفب نهسٍذ انعًٍذ سهٍى إدسٌس فً ظشٔف غبٌخ فً انصعٕثخ
أٌ انسٍذ انجشٍش كبٌ قذ اسزهى يُصجّ كشئٍ ٍ
فًٍب ٌزعهق ث ٍٓكهٍخ األسكبٌ ٔعالقزٓب يع يؤسسبد انًعبسضخ انًخزهفخَٔ ،قص انزًٌٕم ٔانزسهٍح انضشٔسي نصًٕد انجٍص
انحش عهى ججٓزٍٍ  :ججٓخ انزحشٌش ضذ قٕاد َظبو ثشبس االسذ ٔججٓخ اإلسْبة ضذ رُظٍى انذٔنخ اإلساليٍخ انزي صاد َشبطّ
ٔحضٕسِ ثشكم يكثف خالل انشٕٓس االخٍشح.
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