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 Путнички авион слетео је на Међународни аеродром у Алепу први пут у последњих осам
година, јавила је сиријска новинска агенција Сана. Авион је у Алеп стигао из Дамаска.

  Сиријска телевизија "Екбарија" објавила је у понедељак, 17. фебруара, изјаву сиријског
министра саобраћаја Алија Хамуда, који је рекао да аеродром у Алепу наставља с радом
после дуге паузе.   

Добар део путнка на првом лету за Алеп чинили су домаћи и страни новинари.

  

Влада се нада да ће обнављање цивилног ваздушнох саобраћаја помоћи у оживљавању
економије у граду, који је био поприште неких од најтежих битака у периоду од четири
године.

  

Министар саобраћаја Али Хамуд је рекао да власти чекају одобрење како би се
успоставили и међународни летови, а план је да се следећег месеца поново отвори
линија за Каиро.

  

Други аеродром у Алепу, Наираб, користи се као велика војна база коју сиријске
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ваздушне снаге користе за нападе на побуњенике. Аеродром је био мета израелских
напада, јер се веровало да Наираб представља иранску базу.

  

Још једна стратешка победа Ал Асада је успостављање контроле над ауто-путем М5
између Алепа и Дамаска, тргинске артерије у северној сирији. Ауто-пут који је најбржи
пут између два највећа сиријска града, наредних дана биће спреман за цивилни
саобраћај, први пут после више година.

  

Жестока битка за Алеп, који је други најважнији град у Сирији и важио је за економску
престоницу те земље, почела је 2012. године и трајала је до 2016. године.

  

Русија је у септембру 2015. године започела офанзиву против побуњеника у Сирији, а
ваздушне снаге Руске Федерације почеле су да врше нападе на њих.

  

Снаге сиријског председника Башара ал Асада су после офанзиве средином новембра
2016. године заузеле источни део Алепа, а град је потпуно ослобођен средином
децембра те године и од тада се ради на обнови инфраструктуре која је уништена током
сукоба.

  

(Срна)
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