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RADĐKAL - Đspanya’nın resmi haber ajansı EFE’ye röportaj veren Suriye

Devlet Başkanı Beşşar Esad, savaşın patlak verdiği 2011’den bu yana bir

kez bile ülkesinden ayrılmayı düşünmediğini söyledi. 

Suriye Devlet  Başkanı, ABD ve Suudi Arabistan’ın Suriye

hükümetini 'teröristlerle' masaya oturmaya zorladığını, ancak bunu asla

kabul etmeyeceklerini söyledi. New York’ta düzenlenmesi planlanan yeni

Suriye görüşmeleri öncesinde, Suriye’deki mevcut terör örgütlerine

ilişkin ortak liste konusunda anlaşma sağlandığını söyleyen Esad,

devlete ve halka karşı silah kullanan herkesi terörist olarak gördüklerini

vurguladı.

Suriyeli bakandan Suudi bakana: Delikanlı, büyüklerin işine
burnunu sokma

(http://www.radikal.com.tr/dunya/suriyeli-bakandan-suudi-bakana-delikanli-buyuklerin-

isine-burnunu-sokma-1491081)

‘RUSYA AVRUPA’YI DA KORUYOR’ 

Esad, Rusya’nın Suriye’de terör örgütlerine karşı düzenlediği hava operasyonunu ‘Avrupa’yı koruma eylemi’ olarak

değerlendirirken, Rusya lideri Vladimir Putin'in askeri destek sağlama hamlesi karşılığında Suriye'den hiçbir şey

istemediğini belirtti. Esad, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’ye terörle mücadelede askeri destek
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sağlanması karşılığında sizden ne istedi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hiçbir şey istemedi, çünkü bu bir ticaret değil. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ortak çıkarlar üzerine kurulu. Burada asıl

sorulması gereken şey ‘Rusya ve Suriye’nin ortak çıkarları nelerdir?’ olmalı.  Rusya- Suriye’de terörün artmasıyla mı

ilgileniyor?  Suriye’nin çöküşü ve anarşinin hakim gelmesiyle mi ilgileniyor? Hayır. Moskova, Suriye, Irak ve tüm

bölgenin istikrara kavuşmasını istiyor.”

ABD: IŞĐD petrolünün bir bölümü Türkiye'ye gidiyor

(http://www.radikal.com.tr/dunya/abd-isid-petrolunun-bir-bolumu-turkiyeye-gidiyor-

1490889)

'RUSYA SURĐYE'DE ĐKĐNCĐ ÜS ĐSTEMEDĐ'

Esad, Rusya’nın ülkesinde ikinci üs inşa etmeyi planladığı iddiasını da yalanladı. Đran’ın da Suriye’de üs kurma niyetinde

olmadığını belirten Beşar Esad, “Hayır, onlar hiçbir zaman bunu düşünmedi. Onlar hiçbir zaman bu konuyu gündeme

getirip görüşmedi” diye konuştu.

Cockburn: IŞĐD'i yenmek istiyorsanız Esad'a destek olun

(http://www.radikal.com.tr/dunya/cockburn-isidi-yenmek-istiyorsaniz-esada-destek-

olun-1486330)

Suriye’nin Rusya ve Avrupa’dan çok uzak bir bölgede bulunmadığını vurgulayan Esad, “Bu bağlamda Rusya’nın

Suriye’deki faaliyetleri, Avrupa’yı da koruyan bir eylem niteliği taşıyor. Ayrıca Avrupa’da gerçekleşen son terör

eylemleri, Suriye’de yaşananların Avrupa kıtasını da etkilediğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı. (Sputnik) 

Suriyeli örgütlerden Riyad'da ortak bildiri

(http://www.radikal.com.tr/dunya/suriyeli-orgutlerden-riyadda-ortak-bildiri-1490810)

Đran'dan Suudi Arabistan'a uyarı: Suriye'de savaşın bitmesini
engellemeyin

(http://www.radikal.com.tr/dunya/irandan-suudi-arabistana-uyari-suriyede-savasin-

bitmesini-engellemeyin-1485260)

簡単会計ソフト 無料で使える
全自動で帳簿！仕訳はサポート付き 簡単会計ソフトがたった30秒で使える

Amerikalı eleştirmenler 'Spotlight'ı yılın en

iyi filmi seçti
(http://www.radikal.com.tr/kultur/amerikali-

elestirmenler-spotlighti-yilin-en-iyi-filmi-secti-

1496901)

Seçkin Piriler 40 gün içinde sevdiği iki erkeği

kaybetti!
(http://www.radikal.com.tr/hayat/seckin-piriler-

40-gun-icinde-sevdigi-iki-erkegi-kaybetti-

1497383)

Arda Turan'ın sözleşmesinde kriz!
(http://www.radikal.com.tr/spor/arda-turanin-

sozlesmesinde-kriz-1497398

(http://www.radikal.com.tr/kultur/amerikali-

elestirmenler-spotlighti-yilin-en-iyi-filmi-secti-

1496901)

Hayat(http://www.radikal.com.tr/hayat/

(http://www.radikal.com.tr/hayat/seckin-piriler-

40-gun-icinde-sevdigi-iki-erkegi-kaybetti-

1497383)

Spor(http://www.radikal.com.tr/spor/

(http://www.radikal.com.tr/spor/arda-turanin-

sozlesmesinde-kriz-1497398

Türkiye(http://www.radikal.com.tr/turkiye/

Esad: Suriye'den ayrılmayı bir kez bile düşünmedim - Dünya Haberler... http://www.radikal.com.tr/dunya/esad-suriyeden-ayrilmayi-bir-kez-...

2 / 4 2016/01/08 17:26



Rusya'dan S-500 hamlesi
(http://www.radikal.com.tr

Suriyeli bakandan Suudi
bakana: Delikanlı,

Esad çiftinden Şam'da
kilise ziyareti

Ukraynalı neo-Naziler:
Suriye'de ABD'nin yanında

WEBTV (http://webtv.radikal.com.tr) TÜRKĐYE

(http://webtv.radikal.com.tr

/turkiye/)

SPOR

(http://webtv.radikal.com.tr

KĐTAP

(http://webtv.radikal.com.tr

SĐNEMA

(http://webtv.radikal.com.tr

/sinema/

EĞLENCE

(http://webtv.radikal.com.tr

ASTROLOJĐ

(http://webtv.radikal.com.tr

/astroloji/)

Alişan izdivaç programına katıldı
(http://webtv.radikal.com.tr/eglence/16732/alisan-

Askeri yelek deneyen
gazeteci bıçaklandı!
(http://webtv.radikal.com.tr

Eşini sevgilisiyle basan
kocanın kamera kayıtları
(http://webtv.radikal.com.tr

Fas Kralının oğlu bu kez
elini öptürmek istemedi
(http://webtv.radikal.com.tr

UFO'ya yıldırım mı çarptı?
(http://webtv.radikal.com.tr
/turkiye/16717/ufoya-

Buraya reklam verin.

Setur Đtalya Turu

Sanat, gondol ve

Kelliğe çare bulundu

Büyük Müjde 5 ayda

Göz sağlında son
teknoloji!

Tüm göz sağlığı

Satıcılar bundan
hoşlanmaz

Onlar bu online alışveriş

10 Maddede Sushi
Nedir, Ne Değildir?

Brezilya'ya Gitmek
Đçin 11 Geçerli Neden

Fotoğraf ve Şiiri
Birbiriyle Dans Ettiren
11 Muhteşem Kolaj

Gerçek
Fenerbahçeliler'in
Ortak Özelliği Olan 13
Şey

Bu habere henüz yorum yazılmamış.

Facebook'ta Paylaş Tweetle 0 instela'da paylaşArşivle (Javascript:SetArchive();) Mail Gönder

YORUMLAR Yorum Yaz

(http://webtv.radikal.com.tr/eglence/16732/alisan-
izdivac-programina-katildi.aspx)

YGS başvurusunda okul bilgisi karmaşası
(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/ygs-basvurusunda-okul-bilgisi-karmasasi-

1497399)

Osmaniye'de HES tepkisi
(http://www.radikal.com.tr/cevre/osmaniyede-

hes-tepkisi-1497322)

(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/ygs-basvurusunda-okul-bilgisi-karmasasi-

1497399)

Çevre(http://www.radikal.com.tr/cevre/

(http://www.radikal.com.tr/cevre/osmaniyede-

hes-tepkisi-1497322)

Esad: Suriye'den ayrılmayı bir kez bile düşünmedim - Dünya Haberler... http://www.radikal.com.tr/dunya/esad-suriyeden-ayrilmayi-bir-kez-...

3 / 4 2016/01/08 17:26



(https://plus.google.com/111139069635417829913)

(http://app.medyanetads.com

Yerel Haberler

(http://www.radikal.com.tr

/yerel_haberler/)

Adana Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/adana_haber/)

Denizli Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/denizli_haber/)

Hakkari Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/hakkari_haber/)

Malatya Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/malatya_haber/)

Samsun Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/samsun_haber/)

Uşak Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/usak_haber/)

Künye (http://www.radikal.com.tr/kunye/) Reklamlar (http://www.medyanet.net/)

Đlan (http://ilan.radikal.com.tr/)

Son Dakika Haber (http://www.radikal.com.tr/turkiye/)

Haberler (http://www.radikal.com.tr/) Haber (http://www.radikal.com.tr/)

Kayıt Ol

Đnternet baskısında yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Hürriyet

Bize Ulaşın

(http://www.radikal.com.tr

/iletisim/)

Üye Olun

SSS

(http://www.radikal.com.tr

/sss/)

Android

Uygulama

(http://mobil.radikal.com.tr

/radikal.aspx?atype=radikalmobil#radikal-

Android)

iPhone

Uygulama

(http://mobil.radikal.com.tr

/radikal.aspx?atype=radikalmobil#radikal-

appStore)

Đnternete

ilan ver

(http://reklamver.radikal.com.tr

/interneteilanver

/interneteilanver.html)

Esad: Suriye'den ayrılmayı bir kez bile düşünmedim - Dünya Haberler... http://www.radikal.com.tr/dunya/esad-suriyeden-ayrilmayi-bir-kez-...

4 / 4 2016/01/08 17:26


