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SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
- DSG, IŞİD ile bağlantılı 120 kişiyi serbest bıraktı.… Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu
olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG)
yetkililerinden edinilen bilgilere göre DSG, IŞİD ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir yıldır
tutukladığı kişileri serbest bırakıyor. Xalo, serbest bırakılanlar arasında kadın ve çocukların da
olduğunu söyledi. Sputnik'e konuşan, PYD'nin tek taraflı ilan ettiği Cezire Kantonu'nun
Yasama Meclisi Eş Başkanı Hakem Xalo, IŞİD ile bağlantılı 120 kişinin Haseke'de serbest
bırakıldığını söyledi.
- Suriye'nin BM Temsilcisi: Gerektiğinde İdlib'in kontrolünü yeniden elimize alacağız…
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye konulu toplantısında konuşan
Caferi, "İdlib, ülkemizin çok önemli bir parçası. İdlib'i yeniden kontrolümüz altına alma
niyetindeyiz. BM'de haklarımızı koruma yönünde politik ve diplomatik çalışma yürütüyoruz.
Gerekli bulduğumuzda İdlib'i yeniden kontrolümüz altına alma hakkına sahibiz" dedi.
Caferi'nin konuşması, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce'in çıkışıyla kesildi.
Pierce, Suriye temsilcisinin bu açıklamasının, Ruslar ve Türkler arasında İdlib konusunda
varılan anlaşmayı bozduğunu iddia etti.
- Şam'da uluslararası dayanışma... Dünya Barış Konseyi ve Dünya Demokratik Gençlik
Federasyonu'nun ortaklaşa gerçekleştireceği dayanışma ziyareti bugün Suriye'nin başkenti
Şam'da başlıyor. Suriye'ye dönük müdahaleyi en başından itibaren mahkum eden Dünya Barış
Konseyi ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu delegasyonu, üç gün boyunca Şam'da
çeşitli kurumları ziyaret edecek, yetkililerden bilgi alacak ve temsil ettikleri barış ve gençlik
hareketlerinin dayanışmalarını iletecekler.
- ABD koalisyonu Deyr ez-Zor'da yine sivilleri bombaladı: 5 ölü... ABD öncülüğündeki
uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Deyr ez-Zor bölgesinde Susa köyüne düzenlediği hava
saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

ORTADOĞU-AFRİKA
- İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri : ABD asla İran petrolünün satışını önleyemez…
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı
petrol ambargosunun başarılı olmadığınu belirterek, "ABD, İran petrolünün satışını
önleyemez, önleyebilseydi mutlaka varil fiyatı 100 doları aşmıştı" dedi.
- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı:… Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna İsrail'in
düzenlediği hava saldırısında, 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun yaptığı
açıklamada ise, İsrail-Gazze sınırı üzerindeki güvenlik şeridine yaklaşan ve burada patlayıcı
cihaz yerleştirdikleri iddia edilen üç Filistinliyi vurulduğu savunuldu. 'Gazze ile İsrail
arasındaki tel örgüler bölgesinde 3 Filistinli gençten oluşan bir grubun hava saldırısıyla hedef
alındığı' belirtilen açıklamada, bahsedilen şahısların son durumuna dair bilgi verilmedi.
- İsrail, Gazze'den yapıldığını söylediği saldırıyla ilgili Suriye ile İran'ı suçladı… İsrail, dün
akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı
gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlatmıştı. İsrail ordusundan yapılan
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yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi
vurduğu belirtilmiş, saldırıların, Gazze'den atıldığı iddia edilen roketlere misilleme olarak
yapıldığı ifade edilmişti.
- Umman'dan İsrail iması: Sorunları çözmenin zamanı geldi… İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu'nun Umman ziyaretinden bir gün sonra Bahreyn'de düzenlenen Manama
Diyaloğu-Bölgesel Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Bin Alevi, bölge ülkelerinin hak ettikleri
gelişimi gösterebilmesine izin vermeyen sorunlardan kurtulmayı, ciddi olarak düşünmenin
zamanının geldiğini belirtti. Bin Alevi, "İsrail-Filistin barışındaki başlıca rolümüzü, ABD
yönetiminin 'Yüzyılın Anlaşması' kapsamında yaptıklarına göre şekillendireceğiz. İsrail ve
Filistinliler arasında ara bulucu değiliz. Ama iki taraf arasında yakınlaşma için çabalıyoruz"
ifadelerini kullandı.
- ABD, İran karşısında yalnız kaldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, birkaç devlet dışında
bütün dünyanın ABD'ye karşı İran'ın yanında yer aldığını ve geleneksel müttefiklerin de
Washington yönetimini yalnız bıraktığını söyledi.
- İslami Cihad Hareketi: İsrail'le ateşkese vardık… İslami Cihad Hareketi, Gazze'ye yönelik
saldırılarının ardından İsrail ile Mısır'ın gözetiminde ateşkese varıldığını duyurdu.
-Suudi Arabistan Pakistan'a verdiği borç karşılığında 'askeri işbirliği' istiyor. Suudi
Arabistan'ın Pakistan'a verdiği 6 milyar dolar borç karşılığında askeri işbirliği beklediği
belirtiliyor. Uzmanlara göre Suudi Arabistan, Pakistan'ın Yemen'e müdahaleye dahil olmasını
da bekliyor.
AB – AVRUPA
- Merkel, CDU başkanlığı için yeniden aday olmayacak.… Alman haber ajansı dpa, Hristiyan
Demokrat Birlik (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde Başbakan Angela Merkel’in 18
yılın ardından parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu. DW Türkçe'nin
aktardığına göre Merkel parti yönetiminin bu sabah Berlin’de yaptığı toplantıda genel
başkanlığa bir kez daha aday olmayacağını açıkladı.
- Fransa İranlı bir diplomatı sınır dışı etti… Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin
Suudi Arabistan'a silah satışını daha önce sınırlandırdığını ve bu şartlar altında Suudi
Arabistan'a silah ihracatı yapamayacağını açıkladı.
- İrlanda’da Higgins yeniden cumhurbaşkanı seçildi… Fransa, İran'ın Paris Büyükelçiliği'nde
görevli bir diplomatı sınır dışı etti. Diplomatın adı ve görevi belirtilmezken söz konusu
kararın İranlı muhaliflerin Paris'te haziran ayı sonunda düzenlediği toplantıya yönelik
başarısız bombalı saldırı girişimine cevaben alındığı belirtildi.
- Pentagon'dan Avrupa'ya 100 konteyner dolusu silah ve mühimmat sevkiyatı… ABD
Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne bu ay içinde çeşitli
silah ve mühimmat dolusu yaklaşık 100 konteyner sevk ettiği öğrenildi. Sputnik'in haberine
göre üssün sitesindeki verilere bakıldığında, sevkiyatın Pentagon'un Yugoslavya'ya
bombardımanlarda kullanılmak üzere yaptığı 1999 mühimmat sevkiyatından bu yana
Avrupa'ya yönelik gerçekleştirdiği en büyük sevkiyat olduğu görülüyor.
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ABD
- Pentagon: Meksika sınırına asker takviyesi yapmaya hazırız… ABD Savunma Bakanı Jim
Mattis, ülkenin güney sınırına askeri birliklerin konuşlandırılması planlarına uygun olarak
bölgeye beton engellerin naklinin başladığını belirtti.
- ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı için şeffaf soruşturma çağrısı.. ABD Savunma Bakanı
Mattis, Bahreyn'de düzenlenen konferansta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr
ile görüştü. Mattis'in Suudi bakana Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda
öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak 'şeffaf soruşturma' çağrısı yaptığı ifade
edildi. Mattis, Suudi bakanın da herhangi bir önkoşul olmadan kendisiyle hemfikir olduğunu
söyledi.
-Pentagon, Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yeni yaptırımları açıkladı … AFP'de yer alan
habere göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi
gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak birkaç vizeyi iptal ettiğini ve ‘ek önlemler'
alacağını söyledi. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert daha önce, ABD'nin Suudi gazeteci
Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak Suudi Arabistan vatandaşı 21 kişinin ülkeye girişinin
yasaklanacağını söylemişti. Nauert, bu insanların ya Amerikan vizelerinin iptal edileceğini ya
da vize alma hakkını kaybedeceklerini belirtmişti. Nauert ayrıca bu 21 kişiden çoğunun ABD
vizesine sahip olduklarını da sözlerine eklemişti.

RUSYA

- Lavrov: ABD'nin INF'den çekilme kararını 'objektif bir gerçek' olarak kabul ediyoruz…
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD'nin Orta Menzilli Nükleer
Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi yönünde karar aldığını ve bu kararı uyguladığını
'objektif bir gerçek' olarak kabul ettiğini belirtti. Lavrov, Moskova'nın Washington'un
sorularına yanıt hazırladığına dikkat çekti.
- Türk Akımı’nın kullanıma açılacağı tarih belirlendi…. Türk Akımı, her biri 15.75 milyar
metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türkiye pazarının
ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupalı ülkelerin kullanımına ayrılacak.
- Rusya, ABD'nin INF'den çekilmesi halinde atacağı adımı açıkladı… Rusya Dışişleri Bakan
Yardımcısı Andrey Belousov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan
(INF) çekilmesi halinde Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvuracağını ifade
etti.
- Moskova bölgesinde terör eylemleri planlayan IŞİD hücresi çökertildi…. Rusya Federal
Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde terör eylemleri
hazırlıkları yapılan çok gizli bir IŞİD hücresinin çökertildiği duyuruldu. Hücrenin Suriye'deki
Orta Asyalı ajanlar tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, "Maddi kaynaklar
yurtdışından yapılan havaleler yoluyla ve ağır suçlar işlenerek sağlanıyordu" ifadelerine yer
verildi.
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- Rus ve Pakistanlı askerlerden ortak tatbikat… Rus ve Pakistanlı askerler, 'Dostluk-2018'
başlıklı ortak tatbikatta, özel helikopterden iniş simülatöründe paraşütsüz çıkarma taktiği
üzerinde çalıştı.
TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI

- TSK Fırat'ın doğusunda YPG'ye bomba yağdırdı… Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin
kuzeyinde sınır hattında bulunan Kobani'nin (Ayn El Arap) Zor Mağar bölgesindeki terör
örgütü YPG/PKK mevzilerini angajman kuralları gereği bombaladı. Üç köydeki örgüt
hedefleri tank ve obüslerle imha edildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan
bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında ise 8 terörist etkisiz hale getirildi.
- Türkiye'nin Çin büyükelçisi Önen: Çin ile Türkiye, ortak bir gelecek inşa ediyor…
Türkiye'nin Çin büyükelçisi Emin Önen, Çin Komünist Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Global
Times'ta Türkiye-Çin ilişkilerine dair bir yazı kaleme aldı. Önen, Çin ile Türkiye'nin ortak bir
gelecek inşa ettiğini belirtti.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm gerçekler ortaya çıksın…
Adliyede Kaşıkçı buluşması: Türk ve Suudi başsavcıların görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile yaklaşık bir saat 15 dakika görüşen Suudi
Arabistan Başsavcısı Suud Muceb adliyeden ayrıldı.
TERÖRLE MÜCADELE
- TSK açıklamasına göre son bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi.
- Bingöl kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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