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• İsrail güçlerinin, işgal al-
tındaki Batı Şeria'da yasa
dışı Yahudi yerleşim birim-
lerini protesto etmek iste-
yen göstericilere müda-
halesinde bir sağlık görev-
lisini hedef aldı.

• İran Atom Enerjisi Kurumu
Başkanı Ali Ekber Salihi,
mecliste çıkarılan yasa
uyarınca uranyumu %20
oranında zenginleştirecek-
lerini Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansına bildirdik-
lerini söyledi.

• Irak'taki Şii milis gücü Haşdi
Şabi Başkanı Falih Feyyad,
ABD askerlerinin ülkeden
çıkarılmasına ilişkin geçen
yıl mecliste onaylanan ya-
sanın uygulamaya konul-
ması çağrısını yineledi.

• İran Devrim Muhafızları Or-
dusu Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Güney Kore
bandıralı bir petrol tanke-
rine el koyduğunu duyur-
du.

• Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE), Mısır
ve Bahreyn'in sürpriz ni-
teliğinde bir adımla Katar
ile tüm diplomatik ilişkile-
rini dondurması ve hava
sahalarını Doha'ya kapat-
malarıyla başlayan “Körfez
krizi”, 3,5 yılın ardından 5
Ocak itibarıyla resmî olarak
sona eriyor. 

• Irak Başbakanı Mustafa el-
Kazımi, ülkedeki ABD as-
kerlerinin yarısının önü-
müzdeki günlerde Irak'tan
çekileceğini açıkladı.
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• ABD'de Kongre, başkanlık
seçimini Demokrat aday
Joe Biden'ın kazandığını
resmî olarak tescil etti.

• ABD’de başkanlık seçim
sonuçlarını protesto eden
Trump destekçileri, Kongre
binasını işgal etti. Destek-
çiler ile polis arasında ya-
şanan çatışmada çok sa-
yıda polis yaralandı.

• BAE, Katar’la varılan Ula
Anlaşması'ndan itibaren bir
hafta içinde iki ülke ara-
sındaki seyahat ve ticaretin
yeniden başlayacağını du-
yurdu.

• Suudi Arabistan, Körfez kri-
zini sonlandıran anlaşma-
nın uygulanması çerçeve-
sinde Katar ile arasındaki
Selva Sınır Kapısı'nı açtı.
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• İsrail'de başbakanlık ko-
nutu önünde toplanan
göstericiler, Başbakan Bin-
yamin Netanyahu'yu isti-
faya çağırdı. Başbakanlık
konutu önünde gerçekleş-
tirilen gösteride, “Donald
Trump gitti, sıra sende”
pankartları taşındı.

• Birleşmiş Milletler (BM) ta-
rafından yetersiz beslenme
hiç bu kadar kötü olmadığı;
Yemenlilerin “aç kalmadığı”,
açlıktan öldükleri ifade
edildi. Yemen'de 13,5 mil-
yon kişi şu anda açlıktan
ölme riski altında.

• Irak'ın Kerkük kenti kırsa-
lında, terör örgütü Irak ve
Şam İslam Devleti’ne (IŞİD)
karşı başlatılan operasyon-
da 7 örgüt mensubu öl-
dürüldü. Örgüt üyelerince
kullanılan 2 sığınak da imha
edildi.

• Kuveyt'te Başbakan Şeyh
Sabah Halid es-Sabah, Ku-
veyt Emiri Şeyh Nevvaf el-
Ahmed es-Sabah'a istifa-
sını sundu.

• Cezayir'in Tunus sınırındaki
Tebse ilinde yola döşenen
mayının patlaması sonucu
5 kişi hayatını kaybetti, 3
kişi yaralandı.

• ABD Adalet Bakanlığı, Flo-
rida Eyalet Meclisi binasına
yapılan saldırıda YPG'li bir
kişinin gözaltına alındığını
duyurdu. Konuya ilişkin
açıklamada, “YPG, ABD hü-
kûmeti tarafından yabancı
terör örgütü olarak tanınan
PKK'nın alt koludur” denil-
di.
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• Tunus'ta koronavirüs ne-

deniyle uygulanan sokağa
çıkma yasağını protesto
eden 200'den fazla kişi
gözaltına alındı.

• Sudan ve Etiyopya arasın-
daki sınır ihtilafı, kritik bir
süreçte patlak verdi. Eti-
yopya, Hedasi Barajı’nın
açtığı dış politika sorunları
ve Tigray’daki çatışmalarla
mücadele ederken Sudan
geçiş sürecinde girdiği çık-
mazdan çıkış yolu arıyor.

• BAE, İsrail ile yapılan vize
muafiyet anlaşmasını pan-
demi gerekçesiyle 1 Tem-
muz'a kadar erteledi.

• Suriye'nin Tel Abyad ilçe-
sinde iki ayrı noktada 262
kilo 500 gram patlayıcı bu-
lundu.

• Irak hükûmeti, erken seçim
tarihini 6 Haziran'dan 10
Ekim'e aldı.

• Roma Cumhuriyet Başsav-
cılığı, İtalyan vatandaşı Giu-
lio Regeni'nin Mısır'da
2016'da cinayete kurban
gitmesiyle ilgili 4 Mısırlı üst
düzey yetkilinin yargılan-
masını talep etti.

• İran Devrim Muhafızları Or-
dusu, ülkenin orta bölge-
sindeki Kevir Çölü’nde füze
ve insansız hava araçları
(İHA) ile geniş çaplı tatbikat
başlattı.

• Suriye Millî Ordusu (SMO),
Beşar Esad rejimi ve Rus
özel kuvvetlerinin İdlib'in
güneyindeki cephe hattına
sızma girişimini engelle-
diğini duyurdu.
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