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02 Ekim 2018  

‐ Türk Kızılayı ve BM tarafından İdlib bölgesine 

20 tır yardım gönderildi. 

‐  İran  ile  Suriye  arasında  Lazkiye'de  540 

megavatlık termik santral kurulması anlaşması 

imzalandı. 

03 Ekim 2018  

‐  Uluslararası  örgütlerin  çağrılarına  rağmen, 

Kudüs’ün  doğusunda  yer  alan  Han  el‐Ahmer 

Köyü,  İsrail  güvenlik  güçleri  tarafından  yıkıma 

hazırlık için ablukaya alındı. 

‐ Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Es‐

Selam  Cumhurbaşkanlığı  Sarayı'nda 

düzenlenen  törenle  görevi  Fuad  Masum'dan 

devraldı. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) 

adayı  olarak  yarışa  giren  Salih,  dün  Mecliste 

yapılan  oylama  sonucunda  cumhurbaşkanı 

seçilmişti. 

04 Ekim 2018 

‐ Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 

ve  Kuveyt,  Ürdün  ekonomisine  yaklaşık  2,4 

milyar dolarlık destek sağladı. 

05 Ekim 2018 

‐  Terör  örgütü  YPG/PKK,  Münbiç  ilçe 

merkezinin  etrafını  kazdığı  çukurlar  ve  toprak 

setlerle  çevirdi.  Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü 

İbrahim Kalın, önceki gün yaptığı açıklamada, 4 

Haziran'da  ABD  ile  sağlanan  mutabakata 

dikkati  çekerek,  Münbiç'in  YPG/PKK'dan 

temizlenmesi için 90 günlük bir takvim üzerinde 

anlaşıldığını  anımsatmış  ancak  daha  sonra 

"oyalama  taktiklerinin"  devreye  girdiğini 

vurgulamıştı. 

06 Ekim 2018  

‐  Irak’ın  Felluce,  Selahattin  ve  Musul 

kentlerinde meydana gelen terör saldırılarında 

4 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı 

‐  Suriye'nin  Azez  ilçesinde  akaryakıt  satış 

noktasında  meydana  gelen  patlamada  3  sivil 

öldü, 25 sivil yaralandı. 

08 Ekim 2018  

‐ Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde 

meydana  gelen  patlamalarda  biri  asker  4  kişi 

yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. 

‐  İdlib'deki  askeri  muhalifler  ve  rejim  karşıtı 

güçler,  Türkiye‐Rusya  mutabakatı 

çerçevesinde,  ağır  silahları  cephe  hattından 

çekme işlemini tamamladı. 

‐  Suriye'nin  Ürdün  sınırındaki  Rukban  Kampı 

sakinleri,  Beşşar  Esed  rejiminin  yardımların 

girişini engellemesinin ardından Ürdün'e insani 

yardım çağrısında bulundu. 

‐ Irak'ın Kerkük kentinde su tesislerine yönelik 

IŞİD  saldırıları  nedeniyle  1  kasaba  ve  14  köy 

susuz kaldı. 

09 Ekim 2018 

‐  Irak'ta  yeni  hükümeti  kurmakla 

görevlendirilen Adil  Abdulmehdi'nin  ofisinden 

yapılan yazılı açıklamada, "anayasada yer alan 

ilgili tüm şartların kendisinde mevcut olduğunu 

düşünen  kadın,  erkek  tüm  vatandaşlar  için 

bakanlık  gibi  üst  düzey  pozisyonlara  adaylık 

kapısının  açıldığı"  ifade  edildi.  Adaylık 

başvurularının  Başbakanlığa  ait  internet 

sitesinden kabul edileceği belirtildi. 

‐  İsrail  Başbakanı  Binyamin  Netanyahu,  Rus 

lider  Vladimir  Putin  ile  yapacağı  görüşmede, 

kendisinden  Golan  Tepeleri'nde  İsrail 

egemenliğini tanımasını isteyeceğini açıkladı. 

‐  Afganistan'ın  güneyindeki  Helmand 

vilayetinde,  bir  milletvekili  adayının  seçim 

ofisine düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin 

öldüğü belirtildi. 

10 Ekim 2018  

‐ Tunus parlamentosu Etnik Ayrımcılık Yasası'nı 

5 "çekimser" ve bir "ret" oyuna karşı 125 "evet" 

oyuyla  kabul  etti.  Onaylanan  kanun  11 

maddeden oluşuyor. Yasaya aykırı davrananlar 

hapis  ve  mali  cezalara  çarptırılacak.  Yaygın 

olmasa  da  etnik  ayrımcılığın  zaman  zaman 

gözlendiği  ülkede  son  olarak,  8  Fildişi  Sahili 

vatandaşı  geçen  ağustos  ayında  etnik 



sebeplerden  dolayı  başkentte  saldırıya 

uğramıştı. 

‐ Tunus'ta dış ticaret açığı yılın ilk üç çeyreğinde 

geçen  senenin  aynı  dönemine  göre  1  milyar 

dolar artarak 5 milyar dolara ulaştı. 

‐ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, "5,5 

milyon Suriyelinin açlık  tehdidi altında olduğu 

ve  gıda  yardımına  muhtaç  olduğu  tahmin 

edilmektedir." açıklamasında bulundu. 

‐  Mısır'da  savcılık,  darbeyle  görevinden 

uzaklaştırılan  Cumhurbaşkanı  Muhammed 

Mursi'nin  oğlu  Abdullah  Mursi'yi  serbest 

bırakma kararı aldı. 

11 Ekim 2018  

‐  Irak'ta  yeni  hükümeti  kurmakla 

görevlendirilen Adil  Abdulmehdi'nin  ofisinden 

yapılan  yazılı  açıklamada,  yeni  hükümette 

bakan  olarak  görev  almak  için  internet 

üzerinden başvuru yapanların sayısının 36 bine 

ulaştığı, bunlardan 9 bin 317'sinin bakanlık için 

gerekli şartları sağladığı belirtildi. 

‐  Dışişleri  Bakanı  Mevlüt  Çavuşoğlu,  Irak'ın 

Necef  kentinde  Sadr  Hareketi  lideri  ve  son 

genel  seçimlerin  birincisi Mukteda  es‐Sadr  ile 

bir  araya  geldi.  Dışişleri  Bakanı  Mevlüt 

Çavuşoğlu,  görüşme  sonrası  basın 

mensuplarına  yaptığı  açıklamada,  Sadr  ile  iki 

ülkeyi  ilgilendiren  ortak  konuları  ve  ülkedeki 

hükümet kurma çalışmalarına ilişkin gelişmeleri 

ele aldıklarını söyledi. 

13 Ekim 2018  

‐  Mısır  Cumhurbaşkanı  Abdulfettah  es‐Sisi, 

yönetimde bulunduğu sürece İhvan'ın Mısır'da 

hiçbir rolünün olmayacağını söyledi. 

14 Ekim 2018  

‐  Irak'ın  Kerkük  kentinde  bombalı  saldırı 

düzenlendi.  Bomba  yüklü  bir  aracın  infilak 

ettirilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. 

‐  İran'da  öğretmenlerin  ekonomik  sıkıntılar 

nedeniyle  genel  grev  yapmaları  okullarda 

eğitimi  aksattı.  Öğretmenler  Birliği'nin  sosyal 

medyada  "Öğretmenlerin  genel  grevi" 

sloganıyla yaptığı çağrı üzerine başkent Tahran, 

Tebriz,  Meşhed,  İsfahan,  Şiraz,  Hemadan, 

Merivan,  Kermanşah,  İylam  ve  Yasuc  gibi 

kentlerde öğretmenler greve gitti. 

‐  Fas'ın  Kazablanka  kentinde  düzenlenen 

gösteride,  yolsuzluk  ve  rüşvetle  mücadele 

çağrısı yapıldı. 

‐ ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı  John Sullivan, 

ülkesinin,  Irak'ta  Adil  Abdulmehdi  tarafından 

kurulması  beklenen  yeni  hükümeti 

destekleyeceğini belirtti. 

15 Ekim 2018  

‐ Irak'ta yeni hükümet kurulana kadar görevine 

devam  eden  Başbakan  Haydar  İbadi'nin 

ofisinden  yapılan  açıklamada,  Bakanlar 

Kurulunda,  Irak  ve  Türkiye  İçişleri  bakanlıkları 

arasındaki  güvenlik  iş  birliği  protokolünün 

onaylandığı belirtildi. 

‐  Fetih  Hareketi  Devrim  Konseyi,  Filistin 

Kurtuluş  Örgütü  Merkez  Konseyi'ne, 

parlamentonun  feshedilmesi  ve  genel 

seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu. 

‐  İran  Yargı  Erki  Sözcüsü  Gulam  Hüseyin 

Muhsini  Ejei,  Ahvaz  kentindeki  askeri  geçit 

töreni saldırısı ile bağlantılı olduğu düşünülen 1 

askerin gözaltına alındığını açıkladı. 

16 Ekim 2018  

‐  YPG/PKK,  gece  saatlerinde  Afrin'den 

güneydoğuya  yayılarak  işgal  ettiği  Tel  Rıfat 

ilçesinden  Mare'ye  taciz  atışları  yaptı.  Örgüt, 

ağır  silahlar  ve  havan  topu  atışlarıyla  ÖSO 

hedeflerini  ve  sivillerin  bulunduğu  yerleşim 

yerlerini  hedef  aldı.  ÖSO'nun  karşılık  vermesi 

üzerine  çıkan  çatışmada,  bir  ÖSO  unsuru 

yaralandı. Çatışma yaklaşık 3 saat sürdü. 

‐ Mısır Yatırım Bakanı Sahar Nasr, ülkesine üç 

milyar  dolarlık  kaynak  sağlaması  için  Dünya 

Bankası  ile  yeni  bir  anlaşmaya  varıldığını 

açıkladı. 

‐  Terör  örgütü  YPG/PKK,  Suriye'de  işgal  ettiği 

Tabka  ilçesindeki  tüm  yardım  kuruluşlarının 

çalışanlarından haraç alacağını duyurdu. 



‐  Yemen  Cumhurbaşkanı  Abdurabbu  Mansur 

Hadi,  Başbakan  Ahmed  bin  Dağr'ı  ülkedeki 

ekonomik  krizden  sorumlu  tutarak  görevden 

aldı. 

‐  Mısır  Cumhurbaşkanı  Abdulfettah  es‐Sisi 

olağanüstü  hal  uygulamasının  3  ay  daha 

uzatılmasına karar verdi. 

17 Ekim 2018  

‐ Beşşar Esed rejiminin Suriyeli sığınmacıların ya 

da  yerinden  edilenlerin  mülklerini  hukuksuz 

şekilde yıktığı belgelendi. 

19 Ekim 2018  

‐ AB ve BM, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de 

ateşkesin  korunmasına  yönelik  varılan  Soçi 

mutabakatının  "tam  olarak"  uygulanması 

gerektiğini vurguladı. 

20 Ekim 2018  

‐ Suudi Arabistan’da, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 

öldürülmesi  ile  ilgili üst düzey 5 kişi görevden 

alındı. 

‐ ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, terör 

örgütleri  YPG/PKK  ve  IŞİD’in  çatıştığı  Deyrizor 

ilinde  dün  bir  camiye  düzenlediği  hava 

saldırısında 16 sivilin öldüğü açıklandı. 

‐  Afganistan'da  gün  boyu  milletvekili 

seçimlerini  hedef  alan  193  saldırıda  36  kişi 

hayatını kaybetti. 

21 Ekim 2018 

‐  Irak  Kürt  Bölgesel  Yönetimi'nde  (IKBY)  30 

Eylül'deki  seçimin  sonuçlarına  göre,  Mesut 

Barzani  liderliğindeki  KDP  sandıktan  birinci 

parti  olarak  çıktı.  Irak  Kürt  Bölgesel  Yönetimi 

Bağımsız  Yüksek  Seçim  ve  Referandum 

Komisyonu  tarafından  yapılan  açıklamada, 

nihai  sonuçlara  göre,  Mesut  Barzani 

liderliğindeki  KDP  45  sandalye  kazanarak 

seçimin  galibi  oldu.  Eski  Irak  Cumhurbaşkanı 

Celal  Talabani'nin  partisi  KYB  21  sandalye 

kazanarak ikinci parti oldu. Muhalefetin başını 

çektiği Goran Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci 

sıradan üçüncü sıraya geriledi. 

22 Ekim 2018  

‐  Irak’ın  Ninova  kentinde  IŞİD  tarafından 

öldürüldüğü belirlenen sivil sayısı, bulunan yeni 

kalıntılar  ile  birlikte  2  bin  675’e  ulaşırken, 

bunlardan 851’inin çocuk olduğu açıklandı. 

‐ Afganistan'da yapılan milletvekili seçimlerine 

ülke genelinde 8,8 milyon seçmenden yaklaşık 

4 milyonu katıldı. 

‐  Türkiye'nin  Bağdat  Büyükelçisi  Fatih  Yıldız, 

Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip  Erdoğan'ın  ve 

hükümetin  talimatı  doğrultusunda  Musul'da 

yakın  sürede  başkonsolosluk  açacaklarını 

belirtti. 

24 Ekim 2018  

‐  Libya'da  Ulusal  Mutabakat  Hükümeti 

Başkanlık  Konseyi  Başkanı  Fayiz  es‐Serrac, 

başkent  Trablus'un düzenli  güçlere dayanarak 

güvenliğinin  sağlanması  kapsamındaki  planı 

onayladı. 

‐  ABD  ve  Körfez  ülkeleri,  İran  Devrim 

Muhafızları'nı  ve  Devrim  Muhafızları  Kudüs 

Güçleri  Komutanı  Kasım  Süleymani'nin  de 

aralarında  bulunduğu  9  kişiyi  terör  listesine 

aldı. 

‐ Reuters'ta yer alan habere göre Suudi gazeteci 

Cemal  Kaşıkçı’nın  öldürme  emrini  Suud  Prens 

Muhammed  bin  Selman'ın  danışmanı  olan 

Suud  El  Qahtani  verdi.  Qahtani'nin  skype 

üzerinden  görüntülü  arama  yaparak  “O 

köpeğin başını bana getirin” dediği iddia edildi. 

‐  İran  Cumhurbaşkanı  Hasan  Ruhani,  Suudi 

Arabistan'ın  ABD'den  destek  almadan  Suudi 

gazeteci  Cemal  Kaşıkçı'yı  öldürmüş 

olamayacağını iddia etti. 

25 Ekim 2018  

‐  Suudi  Arabistan  öncülüğündeki  koalisyonun 

Yemen’in kıyı kenti Hudeyde’de gerçekleştirdiği 

hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 

19'a yükseldi. 

‐  Irak'ın  yeni  Başbakanı  Adil  Abdulmehdi 

başkanlığındaki  hükümet  resmen  göreve 

başladı. 



‐  İsrail  parlamentosu,  Filistinli  aileleri,  İsrail 

cezaevlerinde  tutuklu  evlatlarını  ziyaretten 

men eden yasa tasarısını ilk oylamada onayladı. 

26 Ekim 2018  

‐  İsrail  Başbakanı  Binyamin  Netanyahu, 

ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez 

ülkesi  Umman'a  ilk  kez  resmi  ziyaret 

gerçekleştirdi. 

‐  Fransa  Cumhurbaşkanı  Macron,  Suudi 

Arabistan'a  silah  satışının  durdurulmasının 

Cemal  Kaşıkçı  cinayetiyle  ilişkisinin  olmadığını 

söyledi. 

27 Ekim 2018 

‐  İsrail  savaş  uçakları  ve  helikopterler  Gazze 

Şeridi'nin  çeşitli  yerlerine  saldırı  düzenledi. 

Saldırıda  Gazze'nin  kuzeyindeki  Endonezya 

Hastanesi'nde  hasar  meydana  geldi.  Gazze 

Şeridi'nden  sınırın  İsrail  tarafına  roket  atıldığı 

gerekçesiyle İsrail hava saldırısı gerçekleştirdi. 

‐ Almanya Başbakanı Merkel,  hükümet olarak 

Suudi  gazeteci  Cemal  Kaşıkçı’nın  ölümünün 

arka planı aydınlatılana kadar Suudi Arabistan’a 

silah göndermeyeceklerini açıkladı. 

‐  Hamas,  İsrail  Başbakanı  Binyamin 

Netanyahu'nun  Umman  gezisi  başta  olmak 

üzere  İsrailli  siyasiler  ve  sporcular  tarafından 

Arap  ülkelerine  yapılan  ziyaretlere  tepki 

gösterdi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 

Netanyahu'nun  Umman  ziyareti  kınanarak, 

bunun Filistin halkına ve adil davasına yönelik 

tehlikeli meydan okuma olduğu belirtildi. 

‐  İsrail,  abluka  altındaki  Gazze  Şeridi'nden 

sınırın İsrail tarafına roket atılmasının arkasında 

Suriye'deki  Esed  rejimi  ve  İran'ın  olduğunu 

iddia etti. 

‐  ABD'nin  Pittsburgh  kentindeki  bir  sinagoga 

düzenlenen silahlı  saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi 

yaralandı.  Yetkililer,  46  yaşındaki  ABD 

vatandaşı  Robert  Bowers  olduğunu 

açıkladıkları  silahlı  saldırganının  gözaltına 

alındığını ve hastaneye götürüldüğünü bildirdi. 

ABD  medyasında  yer  alan  haberlerde 

saldırganın  sabıkasının  olmadığı  ve  saldırı 

esnasında  ''Bütün  Yahudiler  ölmeli''  şeklinde 

bağırdığı iddia edildi. 

‐  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin,  istifa 

ve  azillerle  boşalan  4  bakanlık  için  belirlediği 

isimler  meclisten  güvenoyu  aldı.  İran  meclisi, 

Cumhurbaşkanı  Hasan  Ruhani'nin  de  katıldığı 

toplantının  ardından  yaptığı  oylamada, 

Ekonomi  ve  Maliye  Bakanlığı  için  Ferhad 

Dejpesend, Çalışma Bakanlığı  için Muhammed 

Şeriatmedari, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı 

için  Muhammed  İslami,  Sanayi  Maden  ve 

Ticaret  Bakanlığı  için  de  Rıza  Rahmani'ye 

güvenoyu verdi. 

29 Ekim 2018  

‐ Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi, 164 kişinin 

ismini terör listesine ekledi. 

‐ Mısır'daki Ahbar el‐Yevm haber sitesine göre 

Güney  Kahire  Ceza  Mahkemesi,  aralarında 

Muhammed  Mursi'nin  de  olduğu  28  sanıklı 

"Hapishaneler  Baskını"  davasının  bugünkü 

duruşmasında,  tanık  olarak  Mübarek 

döneminin İçişleri Bakanı Tümgeneral Habib el‐

Adili'yi dinledi. El‐Adili, "Hapishanelere yönelik 

baskının  yabancı  unsurlar  tarafından 

desteklendiğini"  ifade  etti.  Bunun  üzerine 

mahkeme,  devrik  lider  Hüsnü  Mübarek'in  2 

Aralık'taki duruşmada tanık sıfatıyla mahkeme 

salonunda  bulunmasına,  diğer  tanıkların 

dinlenilmesi  için  bir  sonraki  duruşmanın  da  7 

Kasım'a ertelenmesine karar verdi. 

‐ İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Türkiye 

hükümetinin  Suudi  gazeteci  Cemal  Kaşıkçı'nın 

öldürülmesi  konusunu  dirayetli,  tarafsız  ve 

dikkatli bir şekilde takip ettiğini söyledi. 

‐ Tunus'un başkentindeki en işlek caddelerden 

birinde  30  yaşlarındaki  bir  kadının  üzerindeki 

bombayı  patlatması  sonucu  2'si  çocuk,  15'i 

polis 20 kişi yaralandı. 

‐  Irak  Sınır  Kapıları  Kurumu  Başkanı  Kazım 

Akabi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) 

sınır  kapılarının  idaresinin  merkezi  yönetimin 

kontrolünde olmadığını belirterek, söz konusu 

sınır  kapıların  kontrolünün  Bağdat'a  geçmesi 



için  yeni  hükümetin  atması  gereken  adımlar 

olduğunu söyledi. 

30 Ekim 2018  

‐ ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Sean 

Robertson,  Türk  ve  Amerikan  askerlerinin 

Münbiç bölgesinde ortak devriyeler için eğitim 

ve hazırlıkların tamamladığını duyurdu. 

‐  Filistin  Kurtuluş Örgütü Merkez  Konseyi,  Tel 

Aviv  yönetimi  Filistin devletini  tanıyana  kadar 

İsrail’i tanıma kararını askıya aldı. 

‐  Tunus  Cumhurbaşkanı  El‐Baci  Kaid  es‐Sibsi, 

Başkentte  polis  aracına  yönelik  düzenlenen 

intihar  saldırısının  devletin  prestijini  hedef 

aldığını söyledi. 

‐  İsrail’in  1967  yılında  işgal  ettiği  Golan 

Tepeleri'nde düzenlenen yerel  seçim, Dürziler 

tarafından  protesto  edildi.  İsrail  polisi 

protestolara müdahale etti. Dürziler, seçimlere 

katılmanın İsrail’i ve işgalini tanımak olduğunu 

söyleyerek, bunun Suriye halkına ihanet etmek 

olduğunu belirtti. 

‐  Birleşmiş  Milletler,  Suriye'nin 

güneybatısındaki  Rukban  kampına  yapılacak 

insani  yardım  sevkiyatının  ertelendiğini 

duyurdu.  BM  Suriye  İnsani  Yardım 

Koordinatörü  Ali  Al‐Za'tari,  konuya  ilişkin 

yaptığı yazılı açıklamada, Rukban'a 27 Ekim'de 

ulaşacağı  duyurulan  konvoyun  hareketinin 

ertelendiğini  belirtti.  Erteleme  nedenini 

"güvenlik"  gerekçelerine  bağlayan  Al‐Za'tari, 

konvoyun  bölgeye  hareket  etmesi  için  Esed 

rejimiyle görüşmelerin sürdüğüne işaret etti. 

‐  BM,  Suudi  Arabistan'a,  gazeteci  Cemal 

Kaşıkçı'nın öldürülmesine  ilişkin  soruşturmaya 

uluslararası  bağımsız  uzmanların  da  dahil 

edilmesi çağrısında bulundu. 

31 Ekim 2018  

‐  İşgal  altındaki  Doğu  Kudüs'te  yaşayan 

Filistinlilerin  ezici  çoğunluğu,  ülke  genelinde 

yapılan  belediye  seçimlerini  boykot  etti.  İsrail 

basınında  yer  alan  haberlere  göre,  ülke 

genelinde yapılan yerel seçimlerde sandıkların 

kapanmasının  ardından  yapılan  sayılar 

sonucunda  işgal  altındaki  Doğu  Kudüs'te 

yaşayan  Filistinlilerin  sadece  yüzde  2  ila  5 

katılım sağladığı ortaya çıktı. 

‐  ABD  Dışişleri  Bakanı  Mike  Pompeo,  yaptığı 

yazılı açıklamada, Yemen'de 2014'ten bu yana 

devam  eden  çatışmanın  bitirilmesi  ve  barış 

görüşmelerinin başlaması gerektiğini vurguladı. 

Pompeo,  "ABD,  tarafları,  Birleşmiş  Milletler 

(BM)  Yemen  Özel  Temsilcisi  Martin  Griffiths'i 

Yemen'deki  çatışmaya  barışçıl  bir  çözüm 

bulması  için desteklemeye  çağırıyor. Husilerin 

kontrolündeki bölgelerden Suudi Arabistan  ile 

Birleşik  Arap  Emirlikleri'ne  (BAE)  füze  ve 

insansız  hava  aracı  (İHA)  saldırılarının  ve 

düşmanlıkların  sona  ermesinin  zamanı  geldi." 

ifadelerini kullandı. 

‐  Afganistan'da  askeri  helikopter  düştü. 

Helikopterde  bulunan  25  kişinin  öldüğü 

belirtildi.  Ölenlerin  arasında  Farah  il  Şura 

Başkanı  Farid  Bahtavar,  207.  Zafar  Kolordu 

Komutanlığı  Yardımcısı  Nematullah  Halil  ve  il 

şura vekillerinden birinin bulunduğu belirtildi. 

‐ Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı 

düzenlendi.  7  kişi  hayatını  kaybetti.  Saldırıyı 

henüz üstlenen olmadı. 

‐  İsrail  Başbakanı  Binyamin  Netanyahu'ya 

yakınlığıyla  bilinen  Kudüs  Bakanı  Zeev  Alkin, 

Kudüs  Belediye  Başkanlığı  seçimlerinde  ikinci 

tura kalamadı. 

‐  Nijerya  Ulusal  Acil  Yönetim  Ajansından 

(NEMA) yapılan açıklamaya göre 141 Nijeryalı 

düzensiz  göçmen,  kendi  istekleriyle  Libya'dan 

Nijerya'ya dönüş yaptı. 

‐  Fransa  Dışişleri  Bakanı  Jean‐Yves  Le  Drian, 

Suudi  gazeteci  Cemal  Kaşıkçı'nın 

öldürülmesiyle  ilgili soruşturmanın Türkiye'nin 

baskısıyla ilerlediğini söyledi. 

‐  Terör  örgütü  PKK  ve  yandaşları,  Irak  Kürt 

Bölgesel  Yönetimi'nde  ikamet  eden  idari 

çalışanların  Musul'un  Sincar  ilçesinde  işbaşı 

yapmasına engel oldu. Irak'ta Musul'un Sincar 

ilçesinde  varlık  gösteren  terör  örgütü  PKK  ve 

yandaşları,  idari  çalışanların  işbaşı  yapmasına 

karşı çıkarak ilçeye girişlerini engelledi. 



‐ Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John 

Bolton, "İran'a, en sert düzeyde baskı yapmak 

istiyoruz  fakat  dost  ve müttefiklerimizin  zarar 

görmesini istemiyoruz." dedi. 

‐BM  Genel  Sekreter  Sözcülüğünden  yapılan 

açıklamaya  göre  BM  Genel  Sekreteri  Antonio 

Guterres,  Suriye  Özel  Temsilciliği  görevine 

2017'den bu yana Norveç'in Pekin Büyükelçisi 

olan Geir O. Pedersen'i atadı. 




