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01 Ocak 2016: 

-Irak ordusunun, ülkenin ikinci büyük Sünni 
kenti Ramadi'yi terör örgütü IŞİD’den geri 
almasının ardından, hedefinin Felluce'yi 
kurtarmak olduğu bildirildi.  

02 Ocak 2016: 

- Suudi Arabistan yönetimi aralarında Suudi 
vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır 
en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam 
edildiğini açıkladı. 

-Filistin'in El Halil kentinde, İsrail’in alıkoyduğu 
17 Filistinlinin naaşı toprağa verildi. 

03 Ocak 2016: 

- Arap Parlamentosu Başkanı Ahmed bin 
Muhammed el-Cervan, uluslararası topluma, 
halkın korunması ve terörle mücadele için 
Libya ordusunu silahlandırma çağrısı yaptı. 

- Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-
Nemr'in Suudi Arabistan tarafından idam 
edilmesinin ardından Tahran'daki Suudi 
Arabistan Büyükelçiliği önünde toplanan 
göstericiler, elçilik binasına saldırdı. Suudi 
Arabistan yönetimi aleyhinde sloganlar atan 
eylemcilerden bazıları elçiliğe girerek, binayı 
ateşe verdi. 

- İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 
Suudi Arabistan'ın Şii din adamlarından 
Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'i idam etmesini 
"siyasi hata" olarak değerlendirdi. 

- Suudi Arabistan, İran'daki büyükelçilik ve 
konsolosluk binalarına yönelik saldırılardan 
dolayı İran ile tüm diplomatik ilişkilerini 
kestiklerini bildirdi. 

-Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 
üç yıl aradan sonra İsrail'e atadığı büyükelçinin 
görevine başladığı bildirildi. 

04 Ocak 2016: 

- Irak'ın Selahaddin vilayeti merkez kenti 
Tikrit'in kuzeyindeki Spyker Askeri Üssü'ne 
yönelik düzenlenen intihar saldırılarında 16 
polis öldü, 11 polis yaralandı. 

- Irak'ın Babil (Hille) kentinde iki Sünni camiine 
eş zamanlı olarak saldırı düzenlendi. 

- Suudi Arabistan'ın İran ile diplomatik 
ilişkilerini kesmesi sonrasında, Bahreyn ve 
Sudan da İran ile diplomatik ilişkileri keserken, 
BAE de ilişkileri maslahatgüzarlığa çekti. 

- Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Husilerin 
elinden alınmasının ardından ilk defa Aden 
limanını ziyaret etti. 

- Mısır'ın Ariş kentinde zırhlı polis aracının 
geçişi sırasında meydana gelen patlama 
nedeniyle 2 polis yaralandı. 

- İran'da, Suudi Arabistan'ın Şeyh Nemr Bakır 
En-Nemr'i idam etmesi protesto edildi. 

- Terör örgütü IŞİD’in Libya'nın Es-Sidra petrol 
bölgesine düzenlediği saldırıda 3 güvenlik 
görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

-Afganistan'ın başkenti Kabil'de, havaalanı 
yakınında bomba yüklü kamyonetle 
düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi öldü, 30 
kişi yaralandı. 

- Suudi Arabistan'ın İran'a uçak seferlerini iki 
yönlü durdurduğu bildirildi. 

- Irak İçişleri Bakanlığı Babil'deki Sünni 
camilerine yönelik saldırılara ilişkin, saldırıların 
Irak'taki mezhepleri birbirine düşman etmek 
için umutsuz girişimler olduğunu kaydetti.  

05 Ocak 2016: 

- Irak güvenlik güçlerinin, terör örgütü IŞİD 
kontrolünde bulunan Enbar vilayetine bağlı 
Hadise ilçesinin Bervane nahiyesini kurtardığı 
bildirildi. 



- Suudi Arabistan'da idam edilen 47 kişiden 
43'ü Arap Yarımadası El Kaidesi örgütüne 
mensup, 4'ü ise Suudi Arabistanlı Şii oldukları 
belirlendi. 

- Kuveyt, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri 
Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi. 

06 Ocak 2016: 

- Kerkük vilayetinden çıkarılıp Türkiye'ye ihraç 
edilecek doğal gaz için boru hattı inşası 
başladı. 

- İran'ın Suudi Arabistan'da bulunan 
büyükelçilik ve konsolosluk görevlileri özel bir 
uçakla ülkeden ayrıldı. 

- Ruhani'nin, Tahran ve Meşhed kentindeki 
Suudi Arabistan temsilciliklerine yönelik 
saldırıların failleri hakkında inceleme 
başlatılması talimatı verdiği bildirildi. 

- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın 
İran’daki diplomatik temsilciliklerine yapılan 
saldırılar nedeniyle İran'ın Amman 
Büyükelçisini bakanlığa çağırarak nota verdi. 

- Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Katar, Suudi 
Arabistan'ın İran'daki diplomatik misyonlarına 
yapılan saldırılarını protesto için Tahran 
büyükelçisini çekti. 

07 Ocak 2016: 

- Libya'nın kuzeybatısında yer alan Zlitan 
kentinde polis eğitim merkezine düzenlenen 
bombalı saldırıda en az 50 kişinin öldüğü, 127 
kişinin de yaralandığı bildirildi. 

- Arap ve Türkmen Aşiretleri Birliği Başkan 
Yardımcısı Ömer Dede, terör örgütü PKK'nın 
Suriye'deki uzantısı PYD ile mücadele 
kapsamında askeri güç oluşturduklarını 
söyledi. 

- Çin Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ile İran 
arasında tırmanan gerginliğin giderilmesine 

katkıda bulunmak üzere, bu ülkelere özel 
temsilci gönderildiğini bildirdi. 

- Birleşmiş Milletler (BM), Suriye rejiminin 
Madaya, Fua ve Kafarya bölgelerine insani 
yardım konvoylarının girişine izin vereceğini 
duyurdu. 

- İsrail ordusu, "İsrail vatandaşlarını kaçırmayı 
planladıkları" iddiasıyla 6 Hamas mensubunu 
gözaltına aldığını açıkladı. 

08 Ocak 2016: 

- ABD Temsilciler Meclisi'nde, İran'ın balistik 
füze programını ve terörizmini destekleyen 
kuruluşların yararlanmasını engelleyen tasarı 
kabul edildi. 

- Libya'nın doğusundaki, Petrol Tesisleri 
Muhafızları'nın koruduğu Ras Lanuf petrol 
tesislerine bomba yüklü araçla gerçekleştirilen 
saldırıda, 1'i çocuk 6 kişinin öldü. 

- Irak'taki Başika kampına düzenlenen saldırıya 
verilen karşılık sonucu terör örgütü DAİŞ üyesi 
17 kişi etkisiz hale getirildi 

- Tahran'da cuma namazı sonrası, Suudi 
Arabistan'ın Ayetullah En-Nemr'i idam etmesi 
protesto edildi. 

- Tunus'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı 
Nida Tunus Partisi'nin 16 milletvekilinin 
parlamentodaki gruplarından istifa ettiği 
bildirildi. 

- Mısır'ın Hurgada beldesinde bir otele yapılan 
silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2'si İsveçli turist 3 
kişi yaralandı. 

09 Ocak 2016: 

- Fas ve İslam İşbirliği Teşkilatı, Libya'nın Zliten 
kentindeki polis eğitim merkezine düzenlenen 
saldırıyı kınadı. 

- Mısır Dışişleri Bakanlığı, 21 Mısırlının Libya'da 
alıkonulduğunu bildirdi. 



10 Ocak 2016: 

- Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur 
Hadi 4 bakanın yerine yenilerini atayan 
kararnameyi imzaladı. 

- Irak Parlamentosu Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Sadık el-Mihenna, petrol 
fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülkede 
yoksulluk ve işsizlik oranlarının artacağını 
söyledi. 

- Arap Parlamentosu, Arap ülkelerine, İran'ın 
müdahalelerine karşı ortak tavır alma çağrısı 
yaptı. 

- Hamas, Refah Sınır Kapısı'nın idaresini 
"Filistinli gruplardan oluşan ulusal bir 
komitenin" üstlenmesinde bir sakınca 
olmadığını belirtti. 

- Tunus'ta koalisyon hükümetinin ortağı Nida 
Tunus Partisi'nin başına, Cumhurbaşkanı El-
Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi 
getirildi. 

-Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü 
gündemle toplanan Arap Birliği Dışişleri 
Bakanları İran'ı, diğer Ortadoğu ülkelerinin 
içişlerine karışmakla ve bölgede istikrara zarar 
vermekle suçladı. 

11 Ocak 2016: 

- Mısır'da meclis başkanlığını Cumhurbaşkanı 
Sisi'ye destek veren koalisyondan Ali Abdilal 
kazandı. 

- Necim el-Cuburi, terör örgütü DAİŞ'in 
elindeki Musul kentinin geri alınması için 
başlatılacak operasyona Haşdi Şabi'nin (Şii 
milis gücü) katılmayacağını açıkladı. 

- IKBY'nin Musul'un kuzeyi Rabia'dan başlayıp 
ülkenin doğusundaki Diyala il sınırlarına kadar 
uzanan hendek kazma çalışmalarına başladığı 
iddiaları Irak'ta tartışmalara yol açtı. 

- Tunus Parlamentosu'nda meydana gelen 4 
yeni istifanın ardından Nahda Hareketi Partisi 
(NHP) mecliste birinci parti oldu. 

- Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad 
bölgesine rejim güçleri hava destekli kara 
harekatı başlattı. 

- Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir alışveriş 
merkezini hedef intihar saldırısında 7 kişinin 
hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı 
bildirildi. 

- Suriye'de Şam'ın batısında yer alan ve 
aylardır rejim güçleri ile Hizbullah tarafından 
abluka altında tutulan Madaya bölgesine 
insani yardım malzemesi yüklü 4 kamyon 
ulaştı. 

- Terör örgütü IŞİD'in Kerkük askeri sorumlusu 
Hasan, uluslararası koalisyon güçlerinin hava 
saldırısı sonucu öldürüldü. 

-Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli 
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus 
uçaklarının Halep'te düzenlediği hava 
saldırısında bir okulun vurulduğunu, en az 12 
öğrencinin ve biri öğretmen üç yetişkinin 
öldüğünü açıkladı. 

12 Ocak 2016: 

- Pakistan'ın Suudi Arabistan öncülüğünde 
kurulan terörle mücadele koalisyonuna asker 
göndermeyeceği bildirildi. 

- Irak Diyala'da patlayıcı yüklü araçla 
düzenlenen saldırıda bir subay öldü, Diyala 
istihbarat müdürü yaralandı. 

- İran ve Hizbullah lehine ajanlık yapmakla 
suçlanan biri İran vatandaşı iki kişi hakkında 
idam kararı verildi. 

- Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, İdlib'de 
yerleşim yerlerine düzenlediği bombardıman 
sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği, 55'inin 
de yaralandığı bildirildi. 



- İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, 5 
ülkede 200 bin silahlı gencin hazır olduğunu ve 
bölgede yaşananların Mehdi'nin gelişine zemin 
hazırladığını söyledi. 

-ABD öncülüğündeki koalisyon, Musul'da 
IŞİD'in banka olarak kullandığı binayı 
vurduğunu açıkladı. ABD'li yetkili IŞİD'in petrol 
satışları, yağma ve haraçlarla elde ettiği 
yaklaşık 2 milyon doların da yok edildiği 
tahmininde bulundu. 

13 Ocak 2016: 

- Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde silahlı 
kişiler tarafından Sünnilere ait 6 camiye 
bombalı saldırı düzenlendiği ve Şii milislerin 
Sünni vatandaşlara saldırdığı iddia edildi. 

- Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar 
vilayetinin başkenti Celalabad'da, Pakistan 
Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıda 10 
kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. 

- Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Musul İl 
Başkanlığı, kentin terör örgütü IŞİD'in işgalinde 
olmasından dolayı geçici bir süreliğine Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok 
kentine taşındı. 

- Basra Körfezi'nde İran karasularını ihlal ettiği 
iddia edilen, 10 ABD askerinin serbest 
bırakıldığı açıklandı. 

- Irak'ın doğusundaki Diyala ilinde Sünni 
vatandaşlara yönelik saldırıların durdurulması 
için uluslararası müdahale çağrısı yapıldı. 

- Suriye’nin İdlib ilinde “yoğun Rus 
bombardımanı” nedeniyle eğitime bir hafta 
ara verildiği bildirildi. 

- Arap Parlamentosu, İran'ı "Arap ülkelerine 
müdahaleleri, mezhep çekişmelerini 
körükleyen tutumu" dolayısıyla uyardı. 

-Ashton Carter, IŞİD ile mücadele kapsamında 
Irak’a gönderileceği açıklanan Amerikalı özel 
sefer gücünün Irak’ta bulunduğunu söyledi. 

14 Ocak 2016: 

- Amerikan donanma askerlerinin bırakılması 
için ABD ile İran arasında yoğun bir diplomatik 
trafik yaşandı. Kerry ile Zarif'in en az beş kez 
telefonda görüştü.  

- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR) Pakistan Temsilcisi 
İndrika Ratvatte, Afgan nüfusunun yüzde 
20'sinin diğer ülkelerden geri dönen 
mültecilerden oluştuğunu belirterek, "Son on 
yılda (Pakistan'dan) 3,8 milyon Afgan mülteci 
gönüllü olarak ülkelerine geri döndü. Ancak, 
1,5 milyonu hala Pakistan'da yaşıyor" dedi. 

- Irak'taki Salahaddin ve Kerkük illerini 
birbirine bağlayan kara yolu, terör örgütü 
IŞİD'in bomba yüklü araç saldırıları sonucu 
trafiğe kapatıldı. 

- Almanya Savunma Bakanlığı tarafından, IKBY 
yer alan Erbil kentinde Peşmerge güçlerine 
askeri eğitim vermek üzere kurulacak çok 
amaçlı askeri üssün temeli atıldı. 

- ABD'ye ait Guantanamo hapishanesinden 
salıverilen 10 Yemen vatandaşı Umman'ın 
başkenti Maskat'a vardı. 

- Suriye'de aylardır abluka altındaki Madaya'ya 
gönderilmek üzere yola çıkan insani yardım 
konvoylarının ikincisi bölgeye ulaştı. 

-ABD Savunma Bakanı, İran tarafından bir 
günden kısa bir süre tutulan ABD donanması 
askerlerinin "seyrüsefer hatası" nedeniyle İran 
sularına yanlışlıkla girdiklerini söyledi. 

15 Ocak 2016: 

- Mısır ordusunun, "milli güvenliği sağlamak" 
için Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Babu'l 



Mendeb'te bir yıl daha göreve devam edeceği 
bildirildi. 

- Beşşar Esed rejiminin İran, Irak ve Hizbullah 
savaşçılarına aylık 2 bin dolar ücret ödediği 
iddia edildi. 

- Suriye'de başkent Şam'ın Madaya bölgesine 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından gönderilen 
yardımların yalnızca 10 günlük ihtiyacı 
karşılayabileceği belirtildi. 

-Madaya Yerel Meclisi üyesi Cemil Ninavi, "BM 
yetkilileri bizzat sahra hastanesine girerek, 
yetersiz beslenme nedeniyle hayatını 
kaybedenleri gördü" dedi. 

16 Ocak 2016: 

- Afganistan'ın kuzeyindeki Tahar vilayetinin 
Darkad bölgesinde 40 Taliban üyesi, silahlarını 
yetkililere bırakarak teslim oldu. 

- Rus savaş uçaklarının, Halep'te pazar yeri ve 
sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısı 
sonucu aralarında kadın ve çocukların da 
olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. 

- Suriyeli muhalif birliklerin, Halep'in 
kuzeyindeki iki köyü terör örgütü IŞİD’den 
kurtardığı bildirildi. 

- İsrail saldırılarında büyük tahribat yaşayan 
Gazze Şeridi'nin yeniden imarı kapsamında 
Katar'ın inşa ettiği toplu konutların ilk etabın 
hak sahiplerine teslim edildi. 

- ABD, İran’da aralarında gazeteci Rızaiyan’ın 
da olduğu 4 ABD vatandaşına karşılık ABD 
hapishanelerinde tutulan 7 İranlı mahkumun 
serbest bırakılacağını doğruladı. 

17 Ocak 2016: 

- Madaya bölgesine yardımların ulaşmasının 
ardından 7 kişinin daha gıda yetersizliği 
nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. 

-İsviçre, İran'a uyguladığı ekonomik 
yaptırımların bir kısmını kaldırdığını duyurdu. 

18 Ocak 2016: 

- Mısır parlamentosu, sınır dışında yürütülen 
operasyonların süresinin uzatılması kararını 
kabul etti. 

- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 
nihai raporuyla yürürlüğe giren anlaşmada 
İran'a nükleer programından dolayı uygulanan 
ekonomik ve mali yaptırımlar kaldırıldı. 

-ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, 'birkaç ABD 
vatandaşının' Bağdat'ta kaçırıldığını duyurdu. 

- Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırılan Amerikalı 
vatandaşların izini bulmak için geniş çaplı 
operasyonunun başlatıldığı bildirildi. 

19 Ocak 2016: 

- AB Dışişleri Bakanları Toplantısının sonuç 
bildirgesinde, Filistin topraklarındaki İsrail 
yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka aykırı 
olduğu bildirildi. 

- BM Güvenlik Konseyi'nce İran'a uygulanan 
ambargolar tarafların uyması durumunda 10 
yıl sonra tamamen kalkacak. IAEA'nın İran 
raporu BM Güvenlik Konseyi'ne ulaştırıldı. 

- Libya'da 32 bakanın yer aldığı ulusal 
mutabakat hükümetinin resmen kurulduğu 
bildirildi. 

- İran'da adayların yeterliliğini denetleyen 
Anayasayı Koruyucular Konseyi, 10'uncu 
dönem milletvekili seçimleri için adaylık 
başvurusunda bulunanların yüzde 60'ına izin 
vermedi. 

- Eski Irak Cumhurbaşkan Talabani'nin genel 
sekreterliğini yaptığı KYB, IKBY Başkanı Barzani 
liderliğindeki KDP ile 2007 yılında yapılan 
stratejik ittifakın sona erdiğini duyurdu. 



- Irak'ta Sünni Güçler Birliği Grup Başkanı 
Mesari, Sünnilere 'etnik temizlik' yapıldığını 
belirterek, BM Irak temsilciliğinden 
uluslararası koruma talep etti. 

20 Ocak 2016: 

- Tunus'un Cezayir sınırındaki Kasrin 
vilayetinde sokağa çıkma yasağına rağmen 
öğleden sonra başlayan protestoların polis ile 
göstericiler arasında çatışmaya dönüştüğü, 
göstericilerin Kasrin valilik binasına girerek 
eşyalara zarar verdiği belirtildi. 

- Pakistan'ın Çaharsada kentinde, silahlı bir 
grup, Baça Han Üniversitesi'nin kampüsüne 
saldırdı. İlk belirlemelere göre 25 kişinin 
öldüğü saldırıda, 60'tan fazla kişi yaralandı. 

- Suriye'de muhalif birlikler, Lazkiye 
kırsalındaki Cebel Ekrad'da bazı köy ve 
noktaları ele geçirdi. 

- Suriyeli muhaliflerin kurduğu Müzakere 
Yüksek Komisyonu'nun başkanı Riyad Hicab, 
Beşşar Esed rejimiyle Cenevre'de yapılması 
planlanan müzakere heyetinin başkanı olarak 
Tuğgeneral Esad ez-Zabi'nin belirlendiğini 
açıkladı. 

- Suriyeli sığınmacıları yasa dışı yollarla 
Avrupa'ya taşıyan kaçakçılık şebekesi Türkiye 
ve Almanya'daki eşzamanlı operasyonlarla 
çökertildi. 

- İsrail hükümeti, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 
bin 540 dönümlük araziye el konulmasını 
öngören kararı onadı. 

- ABD Savunma Bakanı Carter, Irak'a eğitim 
amacıyla gönderdikleri asker sayısını 
artıracaklarını ve verilen eğitimleri 
çeşitlendireceklerini söyledi. 

21 Ocak 2016: 

- Mısır'ın Ariş kentinde güvenlik güçlerine 
düzenlenen silahlı saldırıda 5 polisin hayatını 
kaybettiği, 10'unun yaralandığı belirtildi. 

22 Ocak 2016: 

- ABD yönetimi, sadece Suriye ve Irak'ta IŞİD'le 
mücadelede yasal yetkisi bulunan Pentagon'u 
Afganistan için de yetkilendirdi. 

- Japonya'da kabine, İran'a uygulanan 
yaptırımların kaldırılmasını onayladı. 

-Kahire'de, güvenlik güçlerinin baskın 
düzenlediği bir binada meydana gelen 
patlamayı terör örgütü IŞİD üstlendi. 

23 Ocak 2016: 

-İran'ın dini lideri Hamaney, İran ile Çin'in 
gelecek 25 yılı içeren kapsamlı stratejik ilişkiler 
anlaşması yapmasını doğru bulduğunu belirtti. 

24 Ocak 2016: 

-İsrail güçleri Filistinli milletvekili Gıfeyşe ve 
eski Aile Bakanı Caburi'yi gözaltına aldı. 

25 Ocak 2016: 

- BM küresel eğitim elçisi Brown, bu yıl 
sonunda Suriyeli sığınmacı çocuk sayısının 2,5 
milyona ulaşabileceğini bildirdi. 

- Mısır'da, 25 Ocak Devrimi'nin 5'inci yıl 
dönümünde güvenlik güçleri tarafından 4 
kişinin öldürüldüğü, 143 kişinin gözaltına 
alındığı bildirildi. 

26 Ocak 2016: 

- Suriye'nin iç kesimlerindeki Humus kentinde 
bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 
11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

-Hindistan'ın Pakistan'dan kaçak girişleri 
önlemek için sınır hattına İsrail modeli yüksek 
güvenlikli tel örgü çekmeyi planladığı bildirildi. 

27 Ocak 2016: 



- Suriyeli muhaliflerin kurduğu Müzakere 
Yüksek Komisyonu, ülkedeki krizi siyasi yollarla 
çözüme kavuşturacak siyasi sürece katılma 
davetine olumlu baktığını duyurdu. 

- Kanada, İran’a dört yıl önce getirdiği 
yaptırımları kaldırma kararı aldı. 

-Afganistan'ın kuzey illerinden Cevizcan'ın 
Akça ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik 
güçleri arasında çıkan çatışmada 12 kişi 
hayatını kaybetti. 

28 Ocak 2016: 

-İran Petrol Bakanı Zengene, Fransız enerji 
şirketi Total ile İran arasında petrol anlaşması 
imzalanacağını açıkladı. 

29 Ocak 2016: 

- Suudi Arabistan’ın Ahsa kentinde bir camiye 
düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi 
yaralandı. 

-Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi 
Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye 
görüşmeleri kapsamında rejim heyeti ile bir 
araya geldi. 

30 Ocak 2016: 

- Suudi Arabistan, Suriyeli muhaliflerden 
oluşan Yüksek Müzakere Konseyi'nin Cenevre 
görüşmelerine katılma kararını 
desteklediklerini açıkladı. 

-Bayırbucak bölgesinde Türkmen 
sığınmacıların kaldığı çadırlara havan topu ve 
füzelerle yapılan saldırıda 5 kişinin yaralandığı 
bildirildi. 

31 Ocak 2016: 

- BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 
Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere 
Yüksek Komitesi heyeti ile Cenevre'de 
görüşmeye başladı. 

- Başkent Şam kırsalındaki Seyyide Zeyneb 
beldesinde bomba yüklü 3 araçla düzenlenen 
saldırıda 30 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. 

-Cenevre'deki görüşmelerde Suriye rejimini 
temsil eden el-Caferi, ön şart kabul 
etmeyeceklerini açıkladı. 

 




