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Ο Συριακός στρατός αντιπαρατάχθηκε στα τουρκικά σύνορα

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Itar Tass ο στρατός της Συρίας αντιπαρατάχθηκε στις περιοχές που συνορεύουν με την Τουρκία. Όπως αναφέρεται ο στόχος είναι να αποτραπεί η "τουρκική απειλή" για επέμβαση στην... πόλη
Ντζισρ ας Σουγκούρ. Οι επιχειρήσεις στην περιοχή βόρεια της επαρχίας Ιντλίμπ συνεχίζονται για τρίτη μέρα. Ο συριακός στρατός ανέλαβε δράση και στην επαρχία Χομς. Το επίσημο συριακό πρακτορείο Sana ανέφερε ότι
έχουν συλληφθεί 58 μέλη παράνομων ομάδων. --

Anti-ntp
Ενω προχτές,ο ίδιος ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου, δήλωσε πριν λίγες ώρες πως "H Άγκυρα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο, εάν η Συρία συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των
διαδηλώσεων κατά του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ", μη αποκλείοντας την στρατιωτική επέμβαση.

Συγκεκριμένα ο Νταβούτογλου, σε συνέντευξή του στο τουρκικό Κανάλι 24, την Τρίτη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ελπίζουμε πως μια στρατιωτική επέμβαση στην Συρία δεν θα είναι αναγκαία. Ωστόσο το συριακό
καθεστώς οφείλει να βρει τρόπο να επιτευχθεί η ειρήνη με το λαό του. Όσο συνεχίζεται πάντως η βίαιη καταστολή, η Τουρκία είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο».

Παράλληλα η Συρία ,σύμφωνα με δημοσίευμα της Μιλλιέτ, η Συρία έστρεψε τους πυραύλους της στην Τουρκία.

Βέβαια, η αντιπαράθεση όπως αντιλαμβάνεστε δεν μένει μόνο ανάμεσα σε αυτές τις 2 χώρες,η Αμερική σύμφωνα με πληροφορίες έχει στειλει τον 6ο στόλο στην περιοχή με επικεφαλής το πυρηνικό αεροπλανοφόρο George
H.W. Bush το οποίο «κουβαλάει» 70 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 48 βομβαρδιστικά.
Ενώ σήμερα η Ρωσία παρέδωσε στη Συρία ένα κινητό σύστημα παράκτιας άμυνας που περιλαμβάνει πυραύλους Κρουζ κατά πλοίων στο πλαίσιο σύμβασης που συνήφθη το 2007. Σύμφωνα με άλλη πηγή που επικαλείται το
Interfax, η Δαμασκός σκοπεύει να λάβει τουλάχιστον δύο συστήματα Bastion, που το καθένα αποτελείται από έως και 36 πυραύλους Κρουζ Iakhont.
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Να προσθέσω εδω ,οτι ήδη πολλές χώρες έχουν συστήσει στους πολίτες τους να εγκαταλείψουν την Συρία.
Οπως βλέπετε η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι ηδη εκρηκτική ,χωρις να λάβουμε καν υπόψη και το τι γίνεται στο Ιραν.
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