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Os EUA não descartam a possibilidade de realizar novos ataques com mísseis contra a 

Síria, disse o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, em entrevista coletiva na 

segunda-feira. "A visão de pessoas sendo gaseadas e explodidas por bombas barril 

garante que se vemos esse tipo de ação novamente, abrimos a possibilidade de ação 

futura", disse Spicer, acrescentando que "Não apenas a Síria, mas o mundo viu um 

presidente que vai agir de forma decisiva. " 

 

O secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, afirmou que a greve de mísseis dos 

EUA no campo de pouso militar de Sha'irat levou à destruição de 20% dos aviões da 

Força Aérea Síria. 

 

Mattis acrescentou que o governo sírio "perdeu a capacidade de reabastecer ou rearmar 

aviões no aeródromo de Sha'irat e neste ponto, o uso da pista é de interesse militar 

ocioso". 

 

Infelizmente, o cão louco esqueceu-se de verificar alguns vídeos no Youtube, que 

revelam a base aérea a ser operacional e aviões de guerra sírios a usá-la para realizar 

ataques aéreos sobre os militantes. A destruição de 20% da aeronave também parece ser 

uma superestimação. 

 

Enquanto isso, os principais meios de comunicação continuaram sua campanha de 

propaganda contra a aliança iraniano-sírio-russa. Agora, algum funcionário anónimo dos 

EUA disse à Fox News que, 
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"Um deone russo-operado voou sobre um hospital em Syria quando as vítimas do ataque 

estavam se estavam a apressar para começar o tratamento. Horas depois do drone, um 

avião de combate russo bombardeou o hospital no que as autoridades americanas 

acreditam ser uma tentativa de encobrir o uso de armas químicas.” 

 

Segundo a mídia, a presença do drone não poderia ter sido uma coincidência. A 

investigação não é necessária quando um funcionário anónimo dos EUA está sempre 

perto de fornecer tais evidências de quaisquer alegações. 

O Exército Árabe Sírio (SAA) e seus aliados retomaram a cidade de Maardes e a vila de 

Iskandariyah de Hayat Tahrir al-Sham (anteriormente Jabhat al-Nusra, o ramo sírio da 

Al-Qaeda) no norte de Hamma. Então, as forças do governo lançaram um avanço sobre 

Souran. 

 

No campo de Palmyra, o SAA capturou a colina de Al Taj, um número de pontos na 

montanha de Mazburad, e a torre de Syriatel. 

 

As Forças Democráticas Sírias (SDF), apoiadas pelos EUA, capturaram as aldeias de 

Abbad e Ayid Qabir que tinham sido controladas pelo ISIS na província de Raqqah. 

 

Ambos os vilarejos estão localizados perto da importante ISIS-mantida cidade de 

Tabqa. Tabqa e a represa de Tabqa são locais importantes da defesa de ISIS no campo 

ocidental de Raqqah. O SDF isolou-os com sucesso e está agora a preparar-se para 

invadi-los. 

 

Enquanto isso, as Forças Especiais dos EUA e seus representantes repeliram um ataque 

da ISIS em Tanf, no sul da Síria. De 20 a 30 membros do ISIS atacaram as forças 

lideradas pelos EUA após um ataque VBIED. Todos os terroristas foram mortos nos 

confrontos de acordo com o Comando Central dos EUA. 

 

 


