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-İran'ın İsfahan kentinin ardından Kereç
kentinde de yüzlerce kişi ülkedeki pahalılık ve
döviz kurlarındaki yükselişi protesto ediyor.
Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü
düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve
işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya
üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları
yapıldı.
-Kerkük kent merkezinde yol kenarına
yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi
sonucu çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda hasar
meydana geldi. Irak Başbakanı Haydar elAbadi, Aralık 2017'de terör örgütü IŞİD’in 3 yıl
süren askeri varlığının sona erdiğini
duyurmuştu ancak örgüte bağlı uyuyan
hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman
zaman terör eylemleri düzenlemeye devam
ediyor.
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
temmuz ayı dönem başkanlığı sona eren
İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog,
düzenlediği basın toplantısında, İsrail-Filistin
sorununun büyük ölçüde yıkıcı olduğunu ve
özellikle Gazze'de Filistinlileri son derece
olumsuz etkilediği söyledi. Gazze'de savaşın
eşiğine gelindiğini belirten BMGK Başkanı Olof
Skoog, yaşanan gerginliklerin çok hızlı
tırmanabileceğini, bu konuda BMGK'nın
yeterince çaba göstermediğini söyledi. Skoog,
ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e
taşımasını ve İsrail meclisi tarafından kabul
edilen tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını
da eleştirerek, bu olaylarla barış sürecinden
uzaklaşıldığını vurguladı.
-İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin
yanıtlaması istemiyle 80 milletvekilinin
imzasıyla verilen ekonomik problemlerle ilgili
soru önergesi kabul edildi. Meclis, Ruhani'den
hükümetin döviz piyasası ve ürünlerin fiyatını

kontrol etme konusundaki başarısızlığı,
bankacılık
ambargoları,
işsizliğin
düşürülememesi, ekonomik kriz ve döviz
kurlarındaki artışa ilişkin sorulara cevap
vermesi isteneceği bildirildi.
-Gazze Şeridi'nde "Büyük Dönüş Yüksek Ulusal
Komitesi" Mısır'ın başkenti Kahire'deki ulusal
uzlaşı müzakerelerine Filistinli tüm grupların
dahil edilmesi çağrısında bulundu. "Büyük
Dönüş Yürüyüşü" gösterileri üzerinde pazarlık
yapılamayacağı
vurgulanan
açıklamada,
eylemlerin Gazze'ye uygulanan ablukayı kırma
ve Filistin halkının kendi topraklarına
dönüşünü gerçekleştirme hedefine ulaşılıncaya
kadar devam edeceği belirtildi. Teklif, Filistin
yönetimi tarafından başta memur maaşlarının
ödenmesi olmak üzere Gazze'ye uygulanan
cezai yaptırımların kaldırılmasını da içerdiği
ifade edildi.
-Gazetecileri
Destekleme
Komitesi’nin
raporuna göre, İsrail güçleri geçen ay büyük
çoğunluğunu abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen işgal karşıtı "Büyük
Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip edenlerin
oluşturduğu 28 Filistinli gazeteciyi yaraladı.
-İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya
geçen ay yaklaşık 4 bin fanatik Yahudi, İsrail
polisi eşliğinde baskın düzenledi.
-Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama
ilinin kuzeyindeki Özgür Suriye Ordusu'na
(ÖSO) bağlı üç askeri muhalif grup, Ulusal
Özgürleştirme Cephesi'ne katılarak birleşme
kararı aldı. Söz konusu muhalif askeri
grupların, "Suriye Kurtuluş Cephesi", "Ceyşül
Ahrar" ve "Sukuru Şam" oldukları öğrenildi.
Katılımla ilgili bilgi veren askeri grupların
temsilcileri, Suriye'de İdlib ve Hama ilindeki
Özgür Suriye Ordusu'nun bileşenlerini tek çatı
altında toplamayı amaçladıklarını söyledi.
Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin liderliğini

Fadıl Allah El Hacci'nin devam ettireceği
belirtildi.
-Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal
Komitesi, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana
devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü
gösterilerine katılan barışçıl göstericilere karşı
İsrail'in işlediği suçlarla ilgili dosya tamamlandı
ve komitenin Hukuki İşler Sorumlusu Salah
Abdulati
tarafından
UCM'ye
sunuldu.
Açıklamada, İsrail'in çocuklara, gazetecilere ve
sağlık personeline yönelik işlediği suçlarla ilgili
özel raporların da UCM savcılığına teslim
edildiği aktarıldı.
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-İsrail vatandaşı olan ancak Yahudi olmayanları
ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürdüğü
belirtilen "Yahudi ulus devlet" yasasına tepki
gösteren bir Dürzi asker daha İsrail
ordusundan istifa ettiğini açıkladı.
-İsrail Başbakanı Netanyahu İran'ı, Kızıldeniz
üzerindeki önemli boğazlardan biri olan Babu'l
Mendeb Boğazı'nı kapatma girişimine karşı
"Buna engel olacak güçlü bir uluslararası
koalisyonu karşısında bulacağına eminim. Bu
koalisyonun içinde İsrail de olacaktır" diyerek
uyardı.
-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye
Özel Elçisi Alexander Lavrentiev, "İran'a bağlı
milisler Golan Tepeleri'nden 85 km kadar geri
çekildi. Şu an İsrail için tehdit oluşturacak
herhangi bir ağır ekipman ve silah bölgede
değil" dedi.
-Eski
İran
Cumhurbaşkanı
Mahmud
Ahmedinejad, ABD Başkanı Donald Trump'a,
ABD'de ikamet eden "Yeşil Kart" (Green Card)
sahibi İran hükümet yetkilileri üzerinden
yüklendi. Trump'a, Yeşil Kart sahibi kişilerin
isimleri ve banka hesaplarını açıklama çağrısı
yaptı.

-ABD’li yetkililer, İran'ın Hürmüz Boğazı’nda
büyük bir askeri tatbikat hazırlığı yaptığını
açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon
Sözcüsü Bill Urban, "Arap Körfezi, Hürmüz
Boğazı ve Amman Körfezi’nde artan İran askeri
faaliyetlerinden haberdarız" dedi. Urban
ayrıca, "Uluslararası sulardaki geçitlerde
ticaretin güvenliğini sağlamak ve deniz
taşımacılığını korumak için ortaklarımızla
çalışıyor ve durumu yakından takip ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
-Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen
"Sivil Savunma" adlı sivil toplum kuruluşu,
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen
Afrin’de altyapıya destek çalışmaları başlattı.
-Yemen'de İran destekli Şii Husiler, 1 Ağustos
gecesinden itibaren iki hafta süreyle "askeri
deniz operasyonlarının durdurulduğunu"
açıkladı. Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi
Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "askeri deniz
operasyonlarını durdurma" kararının 2 haftalık
süreyi kapsadığını belirtti.
-İran basınına yansıyan haberlere göre,
Meşhed kentinde yaklaşık yüz kişilik bir grup
gösteri düzenledi. Ülkedeki pahalılık ve döviz
kurlarındaki
yükselişi
protesto
eden
göstericilerin polisin müdahalesi sonrasında
dağıldığı ifade edildi. Öte yandan sosyal
medyada yer alan görüntülerde, İsfahan, Şiraz
ve Kereç kentlerinde de yüzlerce kişinin
pahalılık ve döviz kurlarındaki hızlı artışı
protesto ettiği görüldü.
-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,
ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım
kararına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından
yaptığı paylaşımda, "İki Türk bakana yönelik
ABD'nin yasa dışı yaptırımları, yalnızca ABD'nin
devlet siyaseti kisvesi altında izlediği baskı ve
şantaj politikasını değil aynı zamanda

yaptırımlar
konusundaki
gösteriyor." ifadesini kullandı.

bağımlılığını

-Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat
Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy,
"Golan Tepeleri'nde Rus askeri polisinin görev
alacağı 8 gözlem noktası oluşturulacağını
söyledi.
-Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de
temmuz ayında büyük bir kısmı Beşşar Esed
rejimi tarafından olmak üzere 887 sivilin
öldürüldüğünü açıkladı.
-İran'ın çeşitli kentlerinde birkaç gündür süren
ekonomik sorunları protesto gösterileri
başkent Tahran'a sıçradı. Gösterilere katılan
eylemcilerin sosyal medyada paylaştıkları
görüntülerde eylemcilerin, Tahran'daki "Veliasr
Meydanı" yakınlarındaki çöp konteynerlerini
ateşe verdikleri görüldü.
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Yahudi
ulus devlet yasası" hakkındaki fikir ayrılıklarına
son vermek amacıyla çözüm önerilerini
görüşmek ve tartışmak için İsrail'deki Dürzi
liderlerle bir araya geldi. Dürzi liderlerin İsrail'i
ırkçı ve ayrımcı bir devlet olarak
nitelendirmesine
kızan
Netanyahu'nun
toplantıyı yarıda bıraktığı aktarıldı.
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-BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, iç
savaşın devam ettiği Yemen'de, barış
görüşmelerini
6
Eylül'de
başlatmayı
planladığını söyledi.
-Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü
(KSYÖ), Suriye'de rejimin kimyasal silah
beyanında hala eksikler, tutarsızlıklar ve
çelişkiler olduğunu söyledi. Rejimin sağladığı
bilgilerle sorunların giderilemediği belirtildi ve
''tam bir iş birliği'' yapılması çağrısında
bulunuldu.

-Fanatik Yahudiler, İsrail’de uygulanan zorunlu
askerlik uygulamasından tamamen muaf
tutulmak için gösteri düzenledi.
-Filistin İslami direniş hareketi Hamas'ın
sürgünde bulunan iki numaralı ismi Salih elAruri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan
geçerek Gazze Şeridi'ne döndü.
-İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), PKK terör
örgütünün Suriye kolu olan YPG’nin
uluslararası kamuoyuna söz verdiği halde
geçen yıl çocuk savaşçı almaya devam ettiğini
açıkladı. Birleşmiş Milletler’in (BM) yıllık
raporu da İnsan Hakları İzleme Örgütü’nü
doğruladığı bildirildi.
-İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da
yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri protesto
etmek isteyen Filistinlilere plastik mermi ve
göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
-İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında
"Büyük
Dönüş
Yürüyüşü"
kapsamında
düzenlenen
işgal
karşıtı
gösterilere
müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 220 kişi
yaralandı.
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Irak'ta Bağdat'ın yanı sıra Basra, Kerbela, Zikar,
Divaniye, Musanna ve Necef kentlerinde
binlerce kişi hükümeti protesto etti. Irak
Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan
göstericiler, parlamenter sistemin kaldırılarak
başkanlık sistemine geçilmesi için gereken
anayasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.
-Irak'ta kuraklık ve su gelirlerinin yetersizliği
tarım sektörünü vurdu. Sektör yüzde 50 zarara
uğradı.
-İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında
"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine
müdahalesinde şehit düşen Filistinlilerin sayısı
157 oldu.

-Irak Selahaddin Tikrit Çölü bölgesinde terör
örgütü IŞİD’e yönelik başlatılan operasyonda
mayın patlaması sonucu 3 polis hayatını
kaybetti.
-İran Kereç'te protesto gösterileri sırasında
otomobil içerisinden açılan ateş sonucu bir
kişinin öldüğü açıklandı.
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-Cenevre merkezli SAM İnsan Hakları
Örgütü'nün yayımladığı raporda, "Mayıs ve
Haziran ayında ülkede devam eden çatışmalar
sırasında 273 sivil hayatını kaybetti." ifadesine
yer verildi.
-Türkmendağı 3. Sahil Tümeni Komutanı Tarık
Solak, Esed rejiminin cezaevlerinde 500 bin
civarında esir olduğunu tahmin ettiğini söyledi.
Solak, alıkonulanlar mevzusunun Suriye iç
savaşındaki en büyük krizlerden olduğunu
vurgulayarak Soçi'de 30-31 Temmuz'da
düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda
alıkonulanların serbest bırakılması için
kararlaştırılan pilot projenin kendilerine umut
ışığı yaktığını belirtti.
-Irak Basra'da yaşanan elektrik kesintileri ve
işsizlik yaklaşık bir aydır protesto ediliyor. Bu
kez, yüzlerce kişi ham petrol taşıyan
tankerlerin geçişini engelledi. Gösterilerin
provokatif bir eyleme dönüşmemesi ve olası
olumsuz bir durumun yaşanmaması için, petrol
sahasının bulunduğu bölgeye çok sayıda
güvenlik görevlisi sevk edildi.
-ABD'nin İran'a karşı aldığı ambargo kararının
ilk bölümü 6 Ağustos'ta devreye girecek.
Ambargoda, İran’ın ABD doları ile ticaret
yapmasının önüne geçileceği bildirildi.
-İsrail'in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu
delmek amacıyla, 3'üncü Özgürlük Gemisi
Gazze limanından Akdeniz'e açıldı.
-Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed
Mahcub'un yaptığı açıklamaya göre, Irak ve

Ürdün terörle mücadele ve sınırların
korunması konusunda iş birliği anlaşması
imzaladı. İki ülke arasında askeri iş birliğinin
geliştirilmesi hedeflenen anlaşmada, terörle
mücadelede karşılıklı istihbarat ve ortak
sınırların korunmasında karşılıklı tecrübe
paylaşımı yapılacağı belirtildi.
-İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan
Yardımcısı
Ahmed
Irakçi,
yolsuzluk
suçlamasıyla tutuklandı.
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- Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı
insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının
ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar iki
ülke arasında diplomatik krize neden oldu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan
ve ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan
açıklamada, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi
Dennis Horak'ın istenmeyen kişi ilan edildiği ve
ülkeyi 24 saat içinde terk etmesinin gerektiği
belirtildi.
-Rusya Savunma Bakanlığı, Suriyeli bazı
mültecilerin evlerine dönmesi ve ülkedeki
mayınların temizlenmesi konularında işbirliği
yapılması için ABD'ye mektup gönderdiğini
teyit etti.
-Erbil polisinden Teğmen Serhenk Abduşşakir,
Erbil'in 10 kilometre batısında yer alan silah
deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle
patlama
meydana
geldiğini
söyledi.
Abduşşakir, silah deposunda Peşmergelere ait
silahların olduğunu ifade etti ancak olayla ilgili
ayrıntılı bilgi vermedi.
-Fas'ta iktidarın başını çeken Adalet ve
Kalkınma Partisi Gençlik Kolları 14. Ulusal
Buluşması kapsamında, "Filistin'in ebedi
başkenti Kudüs ve büyük dönüş yürüyüşlerine
destek" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
-ABD Hazine Bakanlığı, İran ile 2015 yılında
yapılan nükleer anlaşmadan sonra kaldırılan

ekonomik yaptırımların saat 19.01 itibarıyla
tekrar başlayacağını duyurdu.
-Libya Trablus’ta halk, İtalya’nın Trablus
Büyükelçisi Giuseppe Peroni’nin Libya
seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamalar dolayısıyla
İtalya’yı protesto etti. Protesto gösterilerinde,
İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe
Peroni’nin 'Libya'da seçimlerin yapılmasının
uygun olmadığı' şeklindeki sözleri kınandı.
-AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran'a
yaptırım konusunda ortak açılama yaptı.
Ülkeler, İran ile çalışmaya devam edeceklerini
vurguladı.
-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,
ABD'nin
devreye
girecek
ilk
aşama
yaptırımlarının ülkenin sivil havacılık sektörünü
hedef almasına tepki gösterdi.
-İsrail Meclisi milletvekili Moshe Raz, İsrail'in,
görüşleri hükümetle uyuşmayan kişilerin
alıkonulduğu, uzun saatler sorgulandığı bir
polis devletine dönüştüğünü belirtti.
-İran Yargı Erki Başkanvekili ve Sözcüsü Gulam
Hüseyin Muhsini Ejei, bugüne kadar döviz
piyasasında usulsüzlük ve manipülasyon
yaptıkları tespit edilen 45 kişinin tutuklandığını
açıkladı.
-ABD'li yetkililer, 100'den fazla uluslararası
şirketin İran pazarından çekilmeyi kabul
ettiğini duyurdu. Yaptırımların ABD doları,
altın, değerli maden, çelik, kömür ve otomobil
endüstrisini hedef aldığı belirtildi. İran'a
yaptırımların amacının yeni bir nükleer
anlaşma olduğu ifade edildi. ABD'li yetkililer,
Trump'ın İran yönetimi ile her zaman
görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
-Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter
sözcülerinden Farhan Haq, BM'nin İran ile
varılan nükleer anlaşmayı desteklemeye
devam edeceğini söyledi.

-ABD'nin İran ile imzalanan nükleer
anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi
çerçevesinde
uygulamaya
geçecek
yaptırımların ihlal edilmesini önlemeye yönelik
kararnamede, "İran'ın ABD dolarına ve değerli
metallere erişimine, enerji sektörüne, ABD'nin
kara listesindeki vatandaşlarına, nakliyat ve
gemi yapımı ve liman operasyonlarına destek
verenlere" yaptırım uygulanması talimatı
verildi.
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-ABD'nin İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin
ABD saatiyle gece yarısından itibaren devreye
girmesiyle İran hükümetinin, ABD doları satın
alması, altın ve değerli madenlerle ticaret
yapması yasaklanıyor. İran'ın çelik, kömür,
alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne
yaptırım uygulanacak. Bugünden itibaren
Tahran'a sivil havacılık yaptırımları geri
getiriliyor. Yaptırımlar kapsamında İran'ın yolcu
uçakları ve uçak parçası ithalatı engellenecek.
-Terör örgütü IŞİD’in Kerkük ile diğer kentler
arasındaki yüksek gerilim hatlarına yönelik
sabotajları nedeniyle bölgede 18 saati bulan
elektrik kesintileri yaşandı.
-Suudi Arabistan Hava Yolları 13 Ağustos'tan
itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları
durduracak. Önceden alınan biletlerin
bedelleri de iade edileceği bildirildi.
-Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland,
Suudi Arabistan'ın, Kanada Büyükelçisi'ni sınır
dışı etmesinden derin endişe duyduklarını
açıkladı.
-İran'ın Meşhed, Şiraz, İsfahan ve Kum
kentlerinde devam eden ekonomik kriz
protestolarında bir kişinin silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybetmesi, sokaklarda tansiyonu
yükseltti.
-Suriye'de Beşşar Esed rejimi Rusya'nın hava
desteğiyle ülkenin farklı bölgelerinde binden

fazla okulu bombalayarak eğitimi sekteye
uğrattı.

bekledikleri noktada olmadığını ancak doğru
yolda olduklarını belirtti.

-Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, ülkede halkın
önemli taleplerinden biri olan yolsuzlukla
mücadele kapsamında birçok eski bakan ve
bürokratı Şeffaflık Kurumu'na sevk etti.

-Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf
Edis yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail yönetimi,
bu akşam saat 22.00'den itibaren 24 saatliğine
El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'ne
Müslümanların girişini yasakladı" ifadelerini
kullandı.

-ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik
ekonomik
yaptırımlarının
başlanmasının
ardından Twitter'dan paylaştığı mesajında
"İran'la iş yapan ABD'yle yapamayacak" dedi.
8 Ağustos 2018
-ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Heather Nauert,
Suudi Arabistan ve Kanada arasındaki krizle
ilgili açıklamasında, "İki hükümeti de sorunları
çözmeye davet ediyoruz. Bu diplomatik bir
sorun. Suudi Arabistan ve Kanada sorunları
birlikte çözebilir. Suudi hükümetine, yasal
süreçlerle
ilgili
bilgileri
kamuoyuyla
paylaşmasını öneriyoruz." diye konuştu.
-Mısır yönetiminin içişlerine yönelik herhangi
bir müdahaleye karşı Suudi Arabistan'ın
yanında olduğu belirtildi.
-Suudi Arabistan yaşanan diplomatik krizin
ardından Kanada'dan arpa ve buğday ithalatını
durdurdu.
-Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 2016
yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmanın
geçerli olduğunu, ABD'yle aynı görüşte
olmadıklarını açıkladı.
-İnsanlık dramının devam ettiği, iç savaşın 7'nci
yılını doldurduğu Suriye'de, terör örgütü
YPG/PKK son 4 ayda ABD desteğiyle işgal
alanını yüzde 25'ten yüzde 28'e çıkardı.
-İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkenin önde
gelen gazetelerinden "İran Gazetesi"ne verdiği
mülakatta, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek
taraflı çekilmesinin ardından anlaşmanın tarafı
Avrupa ülkelerinin (Almanya, Fransa, İngiltere)
nükleer anlaşmanın korunması konusunda

-Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na
(İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi üst
düzey yöneticilerinden Arafat Hizam'a suikast
girişiminde bulunuldu. Bomba yüklü aracın
Hizam'ın başkent Aden'deki evinden çıkmadan
önce infilak ettirildiği, bu sayede parti
yöneticisinin
suikasttan
yara
almadan
kurtulduğu aktarıldı. Saldırının sorumluluğunu
henüz üstlenen olmadı.
9 Ağustos 2018
-Kanada Başbakanı Trudeau, Suudi Arabistan
ile ülkesi arasında gerilime neden olan konuda
özür dilemeyeceklerini ve geri adım
atmayacaklarını söyledi.
-İsrail Gazze'de 150 noktayı vurdu
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada,
çarşamba akşamından bu yana Gazze'de
150’den fazla hedefin savaş uçaklarıyla
vurulduğu, buna karşın Gazze'den de 180 roket
atıldığı
belirtildi.
Açıklamada,
Gazze
Şeridi’nden fırlatılan roketlerden 30’unun
"Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle
düşürüldüğü,
diğerlerinin
ise
İsrail
bölgelerindeki
açık
alanlara
düştüğü
kaydedildi.
-Ahmedinejad, Ruhani ve ekibinin, işbaşında
bulunmasının İran halkının zararına olduğunu
savunarak,
"Milletin
memnuniyetini
kazanmanın tek yolu devam etmemenizdir."
şeklinde konuştu.
-İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de 150 noktayı
bombalayarak 3 Filistinli'yi şehit etmesinin

ardından, bir saldırı haberi daha geldi. İsrail,
Gazze'de çok katlı bir binayı hedef aldı.
Saldırıda 18 kişinin yaralandığı belirtildi

sayımın sonuçlarında herhangi bir değişiklik
olmadığı,
diğer
kentlerde
ise
ufak
değişikliklerin olduğu bildirildi.

-Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri,
abluka ve yoğun saldırılar neticesinde ele
geçirdiği bölgelerden 140 günde 128 bin 926
kişiyi zorla göç ettirdi.

-Hamas, İsrail'in Gazze'de kültür merkezine
düzenlediği hava saldırısını "vahşice bir
davranış" ve Mısır'ın Gazze'deki çabalarını
sabote etme girişimi olarak nitelendirdi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı
açıklamada, İsrail'in söz konusu kültür
merkezlerini kasıtlı bombardımana tutmasının,
kültüre karşı ateş ve barutla savaşan geri
kalmışlık dönemlerine ait vahşice bir davranış
olduğunu belirtti. Kasım, içinde Mısır
toplumuna ait bir binanın da bulunduğu kültür
merkezine
yönelik
saldırının,
Mısır'ın
Gazze'deki çabalarını sabote etme girişimi ve
İsrail'in tüm Arapların düşmanı olduğunu
gösterdiğini ifade etti.

- Yemen’in Sa’da kentinde çocukları taşıyan
otobüse saldırı düzenlemesi sonucunda 43 kişi
öldü,51 kişi ise yaralandı. Uluslararası Kızılhaç
Örgütü, saldırıda ölenlerden 29'unun 15 yaşın
altında olduğunu açıkladı.
- İsrail ile Hamas'ın başını çektiği Filistinli
gruplar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda
varılan ateşkes 22.45'te yürürlüğe girdi. Söz
konusu ateşkes, son iki ayda, Mısır'ın
arabuluculuğunda İsrail ile Filistinli gruplar
arasında varılan beşinci ateşkes oldu.
-Irak'ta Kerkük Kurtuluş Cephesi, elektrik
kesintileri, yetersiz hizmet ve işsizliğe çözüm
bulunmazsa güneydeki gösterilerin benzerini
başlatabilecekleri
uyarısında
bulundu.
Kerkük'te valilik binası önünde bir araya gelen
Kerkük Kurtuluş Cephesi (KKC) üyeleri, elektrik
kesintileri, yetersiz hizmet ve işsizliğe tepki
amacıyla gösteri hazırlığı içinde olduklarını
bildirdi.
-Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet
Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak,
herhangi bir ülkeye uygulanan ve tüm
katmanlarıyla halkına zarar veren her türlü
ambargoyu reddediyor. Krizlerde yanımızda
duran komşu ülke İran'ın onurlu tavrını da
unutmayız." ifadelerini kullandı.
10 Ağustos 2018
-Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumundan
yapılan açıklamaya göre, Kerkük, Erbil,
Süleymaniye, Divaniyye, Musenna, Necef,
Babil, Duhok, Diyala, Kerbela, Basra, Meysan
ve Vasıt kentlerinde elektronik sayımla elle

-Genelkurmay
Başkanlığından
yapılan
bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki
Hakurk bölgesinde tespit edilen terör
hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü mensubu silahlı
5 terörist etkisiz hale getirildi.
-Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğitim
verdiği Şebvaniye Seçkin Güçleri'nden iki asker,
ülkenin güneyindeki Şebve'de silahlı kişilerin
açtığı ateş sonucu öldü.
-Irak’ta Başkent Bağdat başta olmak üzere
birçok ilde elektrik kesintileriyle işsizliği
protesto eden ve yeni hükümetin hızla
kurulmasını talep eden göstericiler eylem
düzenledi. Bağdat'ın yanı sıra Basra, Kerbela,
Zikar, Divaniye, Musanna, Babil ve Necefkent
kentlerinde binlerce kişi meydanlara ve yerel
meclis önlerinde toplanarak hükümeti
protesto etti.
-Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde
işgal ettiği bölgelerde Süryanilere ait okulları
da kapatmaya başladı.

-Suriye’de savaş uçaklarının, İdlib gerginliği
azaltma bölgesi içinde yer alan Urum el
Kübra'ya düzenlediği hava saldırısında en az 20
kişi hayatını kaybetti.

-Irak Merkez Bankası'nın ülkede bulunan
bankalara gönderdiği yazısında, buradaki İranlı
banka
şubeleriyle
dolar
alışverişinin
yasaklandığı bildirildi.

11 Ağustos 2018

-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 4 siyasi
parti, Irak'ta milletvekili seçimlerine hile
karıştığı gerekçesiyle yapılan "oyların elle
sayımı" sonrasındaki sonuçları reddetti.

-BMGK, Suudi Arabistan öncülüğündeki
koalisyonun Yemen'de çocukları taşıyan bir
otobüsü hedef alan ve 50 kişinin ölümüyle
sonuçlanan saldırısına dair soruşturma çağrısı
yaptı.
-UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore
Yemen'de çocukları hedef alan son saldırıya
tepki göstererek, 2015'ten bu yana 2 bin
400'ün üzerinde çocuğun hayatını kaybettiğini
açıkladı.
-İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel
temsilcisi Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a Ruhani'nin "ABD'yi
pişman etmeye kararlıyız" mesajını iletti.
-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi
Türkiye'nin ekonomisine yönelik açıklamalarını
"utanç verici" şeklinde niteledi.
-Suriye'de Lazkiye iline bağlı Türkmendağı’nın
tamamını ele geçirmek isteyen Beşşar Esed
rejimi ve destekçileri, bölgeye yönelik yoğun
saldırılar başlattı.
-İran'ın kuzeybatısında Devrim Muhafızları
Ordusu güçleriyle bir grup silahlı terörist
arasında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesi
öldürüldü.
-Akdeniz'deki göçmen kurtarma ekipleri, Libya
açıklarında 140'tan fazla göçmeni kurtardı.
-Yemen Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak elEşvel, kendisini başkent Sana'da yaklaşık iki
buçuk yıl ev hapsinde tutan Husilerden
kaçarak, Aden'e gitti.

-Tunus'un başkenti Tunus'ta Meclis binasının
önünde binlerce kişi, Bireysel Özgürlükler ve
Eşitlik Komitesi'nin meclise sunduğu önerilere
karşı gösteri düzenledi. "Kur'an, Anayasa ve
Adil
Gelişim
Savunması
için
Ulusal
Koordinasyon"un çağrısıyla ülkenin farklı
kentlerinden gelen binlerce kişi, Meclis
binasının karşısındaki Bardo Meydanı'nda
toplanarak, "Miras hükümlerini değiştirmek
Kur'an'a saldırıdır”, "Rapor ideolojik çatışmayı
derinleştirir", "Tunus halkı özgürdür. Rapor
meclisten geçmeyecek" sloganları attı.
-Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın
güneyindeki Cazan kentine atılan bir balistik
füze havada imha edildi.
-Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Filistin halkına
karşı sorumluluklarını kararlılıkla yerine
getirmesini istedi.
-ABD'nin yenilenen yaptırımları nedeniyle
ülkeden çekilme kararı alan Fransız Total'in
Güney Pars Gaz Sahası'ndaki hisselerini Çin
Devlet Petrol Şirketi aldı.
12 Ağustos 2018
-İsrail tarafından abluka altında tutulan Gazze
Şeridi'ndeki fabrika ve üretim tesislerinin
yüzde 95'inden fazlasında üretim durdu.
-Yemen,
Birleşmiş
Milletler'e
bağlı
komiserlikler ve diğer uluslararası örgütlerin
Husilerin kontrolündeki Sana'da kalmaya
devam etmelerinin "vahim bir hata" olduğunu
belirtti. Yemen İnsan Hakları Bakanlığı,

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek
Komiserliği Ofisi'nin Sana'dan geçici başkent
Aden'e taşınması çağrısını yaptı.
-İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram
Kasımi, İran Devlet Televizyonu’nda ABD’nin
Türkiye aleyhinde izlediği politikaları eleştirdi.
Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını
ifade eden Kasımi, "Türkiye ve Türk halkı,
dışarıdan kontrol edilen baskılar karşısında
başarılı olabilir." dedi.
-Suriye Dera'dan zorunlu tahliye edilen muhalif
ve sivilleri taşıyan beşinci konvoy, İdlib ve
Halep'in batı kırsalına vardı. Zorunlu tahliye
edilenlerin sayısı 3 bin 300'ü aştı.
-Suriye İdlib’de meydana gelen patlamada ilk
belirlemelere göre 39 kişi hayatını kaybetti, 70
kişi yaralandı.
13 Ağustos 2018
-İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz
Kemalvendi, Avrupa'nın İran için ABD ile karşı
karşıya gelmeyeceğini söyledi.
-Suriye'de İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde
medyana gelen patlamada yaşamını yitiren
sivillerin sayısı 67'ye, yaraların sayısı 50'ye
yükseldi.
-İran dini lideri Ali Hameney’in Irak Temsilcisi
Mücteba el-Hüseyni, Irak Başbakanı Haydar elAbadi'nin İran'a yaptırım uygulama kararının
sorumsuzca olduğunu söyledi.
-İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney,
"Amerika vaatlerine hiçbir zaman sadık
kalmaz" diyerek, ABD ile doğrudan görüşme
yapılmasını yasakladığını açıkladı.
-Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye
karşı aldığı yaptırım kararını eleştirerek,
Türkiye'nin küresel ekonominin motoru ve
önemli bir üyesi olduğu açıklamasında
bulundu.

-ABD'nin döviz kurları üzerinden Türkiye'ye
açtığı ekonomik savaşta Arap dünyasından
Türkiye'ye destek geldi. Akademisyenler ve
gazeteciler Türkiye'nin yanındayız mesajı verdi.
-Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Sayda
şehirlerinde ABD'nin yaptırımlarına karşı Türk
lirasına destek kampanyaları başlatıldı.
-İsrail Parlamentosu tarafından 19 Temmuz’da
kabul edilen ve aralarında Yahudilerin de
olduğu farklı kesimler tarafından eleştirilen
"Yahudi ulus devlet" yasası protesto edildi.
-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, "ABD,
Türkiye'ye karşı zorlu bir ekonomik savaş
başlattı.
İran,
Ankara'yı
tamamen
desteklemektedir" dedi.
-Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran
iline balistik füze saldırısı düzenledi.
-İran, petrol piyasasındaki talepleri ve diğer
petrol ihracatçısı ülkelerin sağladığı indirimleri
değerlendirerek petrol fiyatlarında indirim
yaptığını açıkladı.
-Irak
Başbakanı
Haydar
el-Abadi,
topraklarından
Türkiye’ye
saldırıda
bulunulmasına
izin
vermeyeceklerini
belirterek, güçlerine sınırı korumaları için
talimat verdiklerini söyledi.
-Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’deki tüm
taraflara sivilleri okul ve hastaneleri hedef
almama, güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz
insani erişime izin verme çağrısında bulundu.
-Birleşmiş Milletler, yenilgiye uğratılmasına
rağmen Suriye ve Irak'ta hala 20-30 bin
civarında terör örgütü IŞİD mensubunun
olduğunu belirtti.
14 Ağustos 2018
-Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril
er-Rucub,
Filistin
yönetiminin
Oslo

anlaşmasından çekilmesinin
olduğunu açıkladı

çok

yakın

-Taliban
militanlarının,
Afganistan'ın
kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gormaç
ilçesindeki askeri kampa saldırdığı bildirildi.
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu
Komutanlığı Sözcüsü Hanif Rezai, militanların,
askeri kampa ağır silahlarla saldırması sonucu
kampın kontrolünü sağladıklarını söyledi.
Kampta 70 askerin olduğunu belirten Rezai,
saldırıda 20'nin üzerinde ölü ve yaralının
bulunduğunu, diğer askerlerin de esir
düştüğünü bildirdi.
-Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan),
ülkeyi içinde bulunduğu "karanlık tünel"den
çıkarmak için yeni bir girişimde bulundu.
Mısır'da Rabia ve Nahda meydanlarındaki
gösterilerin
dağıtılmasının
5'inci
yılı
münasebetiyle teşkilat tarafından yapılan yazılı
açıklamada, "Ulusal Diyalog Çağrısı" adı altında
10 maddelik bir girişim planı kamuoyuyla
paylaşıldı. Söz konusu planın ülkeyi karanlık
tünelden çıkarmak amacı taşıdığı ifade edildi.
-Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su
Elon Musk, Tesla'nın yüzde 5'e yakın hissesinin
Suudi Arabistan varlık fonu tarafından borsada
satın alındığını açıkladı.
-İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı
Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin,
"Twitter'a erişim engelini kaldırma talebi" yargı
tarafından reddedildi.
-İran'da yolsuzlukla mücadele kapsamında 67
kişinin tutuklandığı, 100'den fazla devlet
memuruna da ülkeden çıkış yasağı konulduğu
açıklandı.
-Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Esed
rejiminin temsilcileriyle başkent Şam'da ikinci
kez bir araya gelerek, örgütün işgal ettiği
alanların idaresiyle ilgili detayları ele aldı.

-Mısır İçişleri Bakanlığı, Rabia ve Nahda
baskınlarının 5'inci yılını anmak amacıyla "halkı
gösteri ve kaosa teşvik ettikleri" gerekçesiyle
13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
-BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos
Moumtzis, Suriye'de İdlib ve çevresine olası bir
askeri operasyonun en az 3 milyon sivilin
hayatını tehlikeye atacağı uyarısını yaptı.
15 Ağustos 2018
-ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak Başbakanı
İbadi ve IKBY Başbakanı Barzani ile telefon
görüştü. Görüşmede Bağdat ve Erbil arasındaki
ilişkiler konuşuldu.
-Irak'ın Basra kentinde elektrik kesintileri,
işsizlik ve hizmet eksikliğini protesto eden
göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Müdahalede birçok gösterici yaralandı.
-Rusya ordusu, Suriye'yle İsrail işgali altındaki
Golan Tepeleri arasındaki sınır boyunca
Birleşmiş Milletler'in (BM) barış güçlerine
yardımcı olacaklarını açıkladı
-Afganistan Baglan vilayetinde, Taliban
militanları askeri üsse silahlı saldırı düzenledi,
38 asker yaşamını yitirdi.
-Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde
işgal ettiği Haseke ilinde iki okulu daha kapattı.
-Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkesi ile Suriye
arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı
olduğunu söyledi.
-Terör örgütü YPG/PKK, 2011-2016 yıllarında
Suriye'nin kuzeyinde kendisine muhalif Kürt
partilerin önde gelen isimlerinden 52 kişiyi
katletti.
-İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin
izlediği siyasetle tüm müzakere imkanlarını
ortadan kaldırdığını söyledi.

-Afganistan’da özel bir okula düzenlenen
intihar saldırısında 48 kişinin hayatını
kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı belirtildi.
16 Ağustos 2018
-Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkede son aylarda
tartışmalara yol açan "banka mevduatı
karşılığında yabancılara Mısır vatandaşlığı"
verilmesini düzenleyen yasayı onayladı.
-İsrail, uluslararası hukuka göre statüsü
tartışmalı olan Kudüs’ün farklı bölgelerinde,
Yahudiler için toplamda 20 bin yeni konut,
otel, sanayi ve ticaret alanları kuracağını
açıkladı.
-Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütlerinden
arındırılan ilk kent merkezi Cerablus’ta
Suriyeliler, Türk ekonomisine destek için
ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirdiği
bildirildi.
-İsrail'in tehcir tehdidi altında bulunan Afrikalı
göçmenler, bir yandan da maaşlarından kesilen
yüzde 20'lik vergiyle ekonomik kriz yaşadığı
ifade edildi.
17 Ağustos 2018
-Yemen ordu güçleri ülkenin kuzeybatısındaki
Hacce kentinin Hiran ilçesinde kontrolü
sağladı.
-ABD’nin Eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey,
ülkenin Suriye’den sorumlu Özel Temsilci
olarak atandı.
-Pakistan Ulusal Meclisi'nde (NA) yapılan
başbakanlık seçiminde Pakistan Adalet
Hareketi'nin (PTI) lideri İmran Han, Pakistan'ın
22'nci başbakanı seçildi.
18 Ağustos 2018
-Pakistan Ulusal Meclisi’nde Başbakan seçilen
Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han,
yemin ederek göreve başladı.

19 Ağustos 2018
- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri
ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat,
Hamas’ın İsrail’le tek taraflı ateşkes çabasını
sonlandırmasından yana olduğunu söyledi.
20 Ağustos 2018
-Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve
Almanya'nın Suriye'nin yeniden inşası için
Türkiye ve Fransa'yla birlikte yeni dörtlü bir
formatta iş birliği yapmak istediğini söyledi.
-Irak Türkmen Cephesi seçim sonuçlarının
Federal Mahkeme tarafından onaylanmasının
Türkmenlere karşı etnik ayrım olduğunu
belirterek, destekçilerine sivil itaatsizlik çağrısı
yaptı.
-Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız,
Irak'ın Kerkük kent valilik binasını ziyaret eden
Büyükelçi Yıldız, Kerkük Valisi Rakan Said ile
ortak basın toplantısı düzenledi. Basın
toplantısında konuşan Kerkük Valisi Said,
''Türkiye Cumhuriyeti, hükümet ve millet
olarak hiç bir zaman Iraklıları yalnız
bırakmadı.'' dedi.
21 Ağustos 2018
-Bahreyn
İçişleri
vatandaşlarına
vize
durdurduğunu açıkladı.

Bakanlığı,
verme

Katar
işlemini

22 Ağustos 2018
-Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı
Erşat
Salihi,
ülkedeki
tüm
taraflara
"Türkmenlere hükümet görüşmelerinde yer
verilmesi" çağrısında bulundu.
23 Ağustos 2018
-Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas,
Amerika’dan bağımsız ödeme sistemi ile İran
ile ticaret yapılabileceğini dile getirdi.

-Avrupa Birliği (AB), İran'a yapılması planlanan
50 milyon euroluk toplam destek tutarının ilki
olan 18 milyon euroluk destek paketini
açıkladı.
25 Ağustos 2018
-Yemen ordusuna bağlı birliklerin El-Beyda
ilinde Husilerle girdiği şiddetli çatışmada 13
Husi öldü, 18'i yaralandı.
-Libya'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde
ülkenin batısındaki Zliten şehrinde yaşanan
terör saldırısını IŞİD üstlendi.
26 Ağustos 2018

Başbakanlardan İyad Allavi’nin Vataniyye
koalisyonundan oluşan bir heyet, Kürdistan
Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud
Barzani ile bir araya gelerek oluşturulmak
istenen en büyük meclis koalisyonunu görüştü.
-Kanada ve Suudi Arabistan arasında yaşanan
"insan haklarının ihlalleri" kaynaklı diplomatik
kriz, uluslararası alana taşındı. Kanada,
Almanya'ya destek çağrısı yaptı.
-Katar ve Kuveyt Hava Savunma Kuvvetleri
komutanları, iki ülke arasında askeri ve
savunma
alanında
iş
birliğinin
güçlendirilmesini görüştü.

-Afganistan'da yaklaşık 2 hafta önce Taliban'ın
Gazne kentine saldırmasının ardından, üst
düzey
yetkililer
istifa
dilekçelerini
Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye sundu.

-Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de ağustos
ayının ilk dokuz gününde 450 sivilin hayatını
kaybettiğini açıkladı.

-İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud
Kerbasiyan, Meclis'te yapılan gensoru
oylamasında görevinden azledildi. İran
Meclisi'nde yapılan gensoru oylamasında, 121
milletvekili Kerbasiyan'ın görevde kalması
yönünde oy kullanırken, 137 milletvekili de
azledilmesini istedi.

-Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından
muaf tutulmak amacıyla görüşmeler yapmak
üzere ABD'ye bir heyet göndereceğini açıkladı.

Gensoru önergesinde Kerbasiyan, ülkedeki
ekonomik
krizi
yönetememek,
gerekli
tedbirleri almamak, uygun mali denetim ve
şeffaflığı
sağlayamamaktan
sorumlu
tutuluyordu.
27 Ağustos 2018
-İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İran Silahlı
Kuvvetleri bünyesinde ulaşım, enerji ve inşaat
sektörlerinde hizmet veren 130'u aşkın şirketi
kapattıklarını duyurdu.
28 Ağustos 2018
-Irak'ta seçimin birincisi Muktada es-Sadr'ın
Sairun koalisyonu, Başbakan Haydar elİbadi'nin Nasır koalisyonu, Şii liderlerden
Ammar el-Hekim'ın Ulusal Hikmet ve eski

29 Ağustos 2018

-Nida Tunus Partisi, Cumhurbaşkanı Baci Kaid
es-Sibsi'ye, askıya alınan Kartaca 2 Anlaşması
taraflarını "acil toplaması" çağrısı yaptı.
Anlaşmada öngörülen "tüm maddelerin hayata
geçirilmesiyle" ülkenin içinde bulunduğu siyasi
krizden çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.
-Terör örgütü YPG/PKK, Rakka ve Afrin'den
sonra Tel Abyad'da da IŞİD’li teröristleri
anlaşarak serbest bıraktı. Terör örgütü
YPG/PKK, 40 IŞİD’li ile serbest kalmaları için
para karşılığında anlaştı.
-Irak'ın Enbar vilayetinde bir güvenlik kontrol
noktasına gerçekleştirilen intihar saldırısında,
aralarında sivillerin de olduğu 7 kişi hayatını
kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yüzbaşı Ahmed
Duleymi, Irak-Suriye sınırı üzerindeki Kaim
ilçesinin güneyinde, Irak ordusu ve Haşdi Şabi
birliklerinin ortak kontrol noktasında bomba
yüklü araçla intihar eylemi yapıldığını ifade
etti.

-Yemen Ebyen'de meşru hükümete bağlı askeri
bir
noktaya
El
Kaide
militanlarının
düzenlediğinden şüphelenilen saldırıda 5 asker
hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

-Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ülke
siyasi tarihinde ilk kez bir Hristiyan kadını vali
olarak atadı. Menal Avad Mihail’in Dumyat
valiliğine getirildiği kaydedildi.

-Dünya Süryaniler Konseyi (WCA), terör örgütü
YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Suriye’nin
kuzeydoğusundaki Kamışlı'da 4 Süryani
okulunun kapatılmasına tepki göstererek
"bölge halkının insan haklarına tecavüz eden
bu tiranlar ve destekçilerinden bıktığını" ve
"YPG'ye silah veren devletlerin bu ihlalleri
kınamamasının dikkat çekici olduğunu"
bildirdi.

-Libya'nın
başkenti
Trablus'ta
Ulusal
Mutabakat Hükümeti'ne bağlı tugaylar
arasında çatışmalarda 38 kişi öldü, 90'dan fazla
kişi yaralandı.

30 Ağustos 2018
-Netanyahu, Esed rejimi ile Tahran yönetimi
arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını
değerlendirdi. İran ile Suriye arasındaki hiçbir
anlaşmanın
ve
tehdidin
kendilerini
caydıramayacağını belirten Netanyahu, "İsrail
ordusu, İran'ın Suriye'de asker ve gelişmiş silah
sistemleri konuşlandırma girişimine karşı güçlü
ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edecek."
dedi.
-Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin
İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi.
31 Ağustos 2018
-Irak'ın Basra kentindeki Tahsiniye, Abbasiye ve
Kereme Ali bölgelerinde 18 bin kişi içme
suyundan zehirlendi. Su kaynaklarındaki
kirliliği protesto eden halk, yolları trafiğe
kapatarak sokakları savaş alanına çevirdi.
-İran, Tahran'ın balistik füze programı ve
bölgedeki nüfuzunu müzakerelere açma
çağrısında bulunan Fransa'ya olumsuz yanıt
verdi. Balistik füze programının İran'ın
savunması için "hayati" önem taşıdığını
belirten Kasımi, "Ülkemizin füze programının
savunma amaçlı, yerli ve meşru olduğunu ve
hiçbir şekilde müzakereye açık olmadığını bir
kez daha yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

