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• Filistin Devlet $B¿kan£ Mahmud Abbas, 22 MaZ£s’ta
planlanan genel seçimlerin
ertelenmesine JMJ¿LJn kararname £karE£.

• Kudüs’teki ¾eyh Cerrah
Mahallesi’nde gösteriye
kaU£MBn onlarca Filistinli
mahalledeki yerli IBML£n
koWVMNBT£Oa tepki gösterdi. ºsrail polisi gösteriye
ses CPNCBT£ZMa müdahale
etti.

• Terör örgütü DEA¾, IrBLÇ£n
Kerkük kentinin Altunköprü kasabas£ yBL£OMBS£OEB,
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne CB¹M£ PF¿NFrge
güçlerine TBME£S£ düzenledi. BME£S£Ea 3 LJ¿i öldü, 2
LJ¿i yarBMBOE£.
• Terör örgütü DEA¾Ç£n
IrBLÇ£n Kerkük kentinin güneyindeki Riyad kasabas£
yBL£OMBS£OEB, Irak federal
polis gücüne ait kontrol
OPLUBT£Oa düzFOMFEJ¹i salE£S£Ea 1 polis öldü, 1 polis
yarBMBOE£.

0D\×V
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• Hamas, Filistinli gruplara
ve olu¿umlara, ºsrail’in J¿gal
aMU£ndaki DP¹u Kudüs’ün
¾eyh Cerrah Mahallesi’ndeki ihlallerine kar¿£ direnJ¿çi bir eylem stratejisi
belirleme ça¹r£s£nda bulundu.
• ºsrail güçleri, J¿HBl BMU£OEBLi
Bat£ ¾FSJaÇO£n Nablus kentinde 5 Filistinliyi yarBMBE£.
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• ºsrail polisi, Kudüs’teki ¾eyh
Cerrah Mahallesi’nde oturanlarla dayan£¿Na eylemi
yapanlara kar¿£ müdahalesi s£ras£nda 10 Filistinliyi
yaralad£

0D\×V
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• Türkiye ile /£T£r arBT£OEa
8 Z£l sonra T£DBk rüzgarlar
esiyor. ºMJ¿LJMFSJn normalMF¿Ne sürecinde &£¿J¿MFSi
Bakan YarE£ND£T£ Sedat
Önal CB¿kBOM£¹£OEBLi bir
heyet temaslara CB¿MBE£.
• ºsrail %VNIVSCB¿kan£ Reuven Rivlin, Binyamin Netanyahu’nun kendisine UBO£OBn
sürede koalisyon hükûmetini kurBNBNBT£O£n arE£OEBn
hükûmeti kurma görevini
Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Lideri Yair Lapid’e verme
karar£ BME£.
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• ºsrail güçlerinin Filistinlilere ¿JEEeti devam ediyor.
&P¹u Kudüs’te evlerinden
zorla £kBS£MNBk istenenler
için düzenlenen destek
gösterilerinde, ºsrail polisi
4 LJ¿JZi yarBMBE£. Filistinlilerin CB[£MBS£ da gö[BMU£Oa
BM£OE£.
• ºsrailli yasa E£¿£ yFSMF¿JNcilerin BaU£ ¾FSJa’da Filistin
UBSMBMBS£O£ yBLNBT£OB JMJ¿kin B£LMBNB yapan ABD,
bu durumdan derin endi¿F duyEVLMBS£O£ ifade etti.
BE£NMBSºsrail’in tek
dan kB£ONBT£O£O önemli
PMEV¹V vurHVMBOE£
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• Filistin Halk Kurtulu¿ Cephesi’nin askerî kanad£ Ebu
Ali Mustafa TugaZMBS£, ºsrail’in J¿HBl BMU£OEBLi &P¹u
Kudüs’ün ¾eyh Cerrah
Mahallesi sakinlerine salE£S£MBS£ZMa ilgili olarak “sabS£N£z tükeniyor” mesaj£
verdi.
• Fransa &£¿J¿MFSi Bakan£ Jean-Yves Le DrianÇ£O, Lübnan’da hükûmetin kurulmas£ konusunda yetkililerle temaslarda bulunmak
üzere gerçFLMF¿UJrEJ¹i ziyaret, olumsuz bir atmosferde sona erdi.
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• Mescid-i Aksa’ya giren
ºsrail polisi, -£CMF Mescidi’nin içinde namaz L£MBO
cemaate ses bombalaS£ZMB TBME£rE£ BME£S£ BO£
kameraya yBOT£E£ ºsrail
polisinin TBME£S£MBS£OEB yaralanan Filistinlilerin saZ£T£
iki yüzü geçti.
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• ºsrail polisi, “Kudüs Günü”
bahanesiyle fanatik Yahudilerin PMBT£ CBTL£O£OB kar¿£ Mescid-i Aksa’da nöbet
tutan Filistinlilere müdahale etti. Filistin -£[£MaZ£
en az 305 LJ¿JOJO yaralanE£¹£O£ duyurdu.

• ºsrail Savunma Bakan£ Benny Gantz, atF¿kes
QMBOMBNBE£LMBS£O£ ve Gazze’ye yönelik TBME£S£MBS£
sürdüreceklerini söyledi.

• Irak $B¿CBkBO£ Mustafa
el-B[£NJ terör örgütü
PKK’ya tepki gösterdi. Ka[£NJ É2--ÇO£O Irak toprakMBS£OEBO kPN¿V bir ülkeyi
tehdit etmesi de kabul
edilebilir EF¹JMEJSÊ dedi.
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• Cezayir, FransaÇO£O sömürge T£rBT£OEB (18301962) J¿MFEJ¹J suçlar için
özür dilemesi talebinde
karBSM£ PMEV¹VOV B£LMBE£
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• Avrupa $JSMJ¹i (AB), ABD,
Rusya ve $JSMF¿NJ¿ Milletler’in (BM) PMV¿UVrEV¹u
Orta &P¹u Dörtlüsü, ºsrail
makBNMBS£Oa itidal B¹S£T£
yapt£ ve /²TM²NBOMBS£n
kutsal günlerinde gerginMJ¹i BSU£racak tedbirlerden
kB£ONBT£O£ istedi.
• º¿gal BMU£OEBLi &P¹u Kudüs’ün ¾eyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinli ailelerin evlerini CP¿BMUNBT£ ve
bu evlerin Yahudi yerle¿JNDJMFre verilmesiyle ilgili
davBO£n EVSV¿NBT£ BTL£ya
BM£OE£.
• Gazze’de Hamas idaresindeki hükûmet, Twitter, Facebook ve Instagram gibi
sosyal medya B¹MBS£O£, Filistin’le ilgili paZMB¿£NMBrda
bulunan hesaplar£ takibe
almak ve kapatmakla suçMBE£.

• ºsrail, Gazze’ye hava sald£r£lar£na yeniden ba¿Mad£.
• Burak Duvar£Çnda toplanan
Yahudi yerMF¿JNciler, ºsrail
sald£r£Mar£ sonucu Mescid-i
Aksa’da ç£kan yang£n£ ¿ark£
söyleyerek ve dans ederek
kutlad£.

• ºslam º¿CJSMJ¹i TF¿LJMat£ ºº5)
Temsilciler Komitesi ToplanU£T£ Cidde’de yBQ£ME£.
Toplant£ T£rBT£OEa Türkiye’nin TVOEV¹u 3 öneri konusunda NVUBC£k kBM£OE£.
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• ºsrail’in abluka BMU£ndaki
Gazze ¾FSJEJÇOe düzenMFEJ¹i TBME£S£MBrda, ¿FIJt
PMBOMBS£n saZ£T£ 17’si çocuk,
7’si kBE£n 1’i yB¿M£ olmak
üzere 69’a yükselirken, yaral£ saZ£T£ 400’ü B¿U£.
• Mescid-i Aksa ve Gazze
¾FSJEJÇOe yönelik TBME£r£MBra
kBS¿£ protestPMBS£n düzenMFOEJ¹i Arap nüfuslu kentlerde 374 ºsrail vatanEB¿£
Filistinli gö[BMU£Oa BM£OE£.
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• Ürdün D£¿J¿MFri Bakan£ Eymen es-Safedi, Kudüs’ün
Ürdün için k£rN£[£ çizgi oldu¹unu söyledi.
• Gazze’deki direni¿ gruplar£,
ºsrail ile gerginMJ¹Jn U£rmanmas£ZMa e¿ zamanl£ olarak
“Kudüs’ün -£M£c£” ad£n£ verdikleri operasyonlar£ ba¿laUU£klar£n£ duyurdu.
• Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Berlin
TF¿kilat£ Yönetim Kurulu
üyesi Ayten Erdil, ºsrail’in
DP¹u Kudüs’te Filistinlilere
yönelik sald£r£Mar£n£ “terör”
olarak niteledJ¹i için görevinden istifa etmek zorunda kald£.

• ºsrail’in Gazze ¾FSJEJÇOe
düzFOMFEJ¹i
TBME£S£MBrda
zarar 70 milyon dolar£ B¿U£.
Sivillerin yB¿BE£¹£ çok katl£
32 bina yerle bir oldu.
• Filistin yönetimi, “ABD’nin
ºsrail’in yapU£LMBS£ kBS¿£T£OEBLi TFTTJ[MJ¹i ve nefsi
müdafaa olarak UBO£NMamas£ Gazze, Bat£ ¾FSJa ve
Kudüs’teki katliamlara yol
BU£” B£LMBNBT£O£ yapU£.
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• ABD yönetiminin, Gazze
sald£r£Mar£ndan önce ºsrail’e
735 milyon dolar dF¹Frinde hassas güdümlü füze
saU£¿£na onay vererek katliama ortak oldu¹u ortaya
ç£kU£.
• Filistin Devlet Ba¿kan£
Mahmud Abbas, ABD Ba¿kan£ Joe Biden ile telefonda görü¿Uü. Görü¿NFde,
Filistin’deki ve bölgedeki
gFMJ¿NFMFr ele aM£nd£.
• Kuveyt Meclis Ba¿kan£
Merzuk el-Ganim, Hamas
Siyasi Büro Ba¿kan£ ºsmail
Heniyye’yi arayarak ülkesinin Filistinlilerin haklar£n£
destekledJ¹Jni söyledi.
• ºsrail sava¿ uçaklar£, Gazze’de içinde Associated
Press ve Al-Jazeera
rinin de bulundu¹u binay£
vurdu.
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• 10 MaZ£s’tan bu yana ºsrail’in Gazze sald£r£Mar£nda 41’i
çocuk, 23’ü kad£n 149 Filistinli hayaU£n£ kaybetti, 1115
kJ¿i yaraland£. Filistin Sa¹M£k
BakanM£¹£, ºsrail’in devam
eden zulmüyle ilgili “ºsrail,
soyk£r£m sava¿£ yaQ£yor”
aç£klamas£n£ yapU£.
• ºsrail $B¿CBkBO£ Netanyahu, Gazze ¾FSJEJÇOF yönelik TBME£S£MBS konusunda
CB¿UB ABD olmak üzere
uluslararBT£ destF¹JO arkBMBS£OEB PMEV¹VOV Gazze’ye TBME£S£MBS£O devam
edecF¹JOJ B£LMBE£
• ººT, $JSMF¿NJ¿ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ºsrail’in Filistin’e TBME£S£MBS£O£
durdurma konusunda sorumluluk ²TUMFONFEJ¹i takdirde, Filistin IBML£Oa koruma TB¹MBONBT£ için BM’ye
ba¿WVSVMBDB¹£O£ B£LMBE£.
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• Fas’tan ºspanya’n£n Ceuta
kentine geçen düzensiz
göçmenlerin saZ£s£ iki günde 6 bini buldu. ºspanya
hükûmeti, Ceuta’ya polis
ve jandarma takviyesi yaparken, yüzlerce göçmen
yüzerek k£Z£ya ula¿U£.
• ºsrail kural tan£Nadan Filistin topraklar£n£ bombalamay£ sürdürüyor. 10
MaZ£s’ta ba¿Mayan ºsrail
sald£r£Mar£nda 60’tan fazlas£
çocuk, 30’dan fazlas£ kad£n
olmak üzere 234 Filistinli
¿Fhit oldu.

• Abluka BMU£OEBLJ Gazze
¾FSJEJÇOEF atF¿kes TB¹MBOE£ AtF¿kes, Türkiye saatiyle 02.00’de Z²S²SM²¹F
girdi.
• Frans£z Milletvekili Daniel
Obono, Filistin IBML£O£O
IBLMBS£O£ saWVOEV¹V için
antisemitizmle
suçlanNBT£ nedeniyle ºsrailli i24
News kBOBM£O£O DBOM£ yaZ£O£O£ terk etti.

• Suriye’nin Haseke ilinde
PKK/YPG’li teröristler, art£protesr£Man yak£t
to eden halka ate¿ açU£. 2
sivil hayaU£n£ kaybetti, 4 sivil
yaraland£.

• Amerikan
Associated
Press (AP) haber BKBOT£
ºsrail’in ¾eyh Cerrah’ta Filistinlilere yönelik uygulaNBMBS£O£ ve medyBO£O bu
süreci ele alma biçimini
FMF¿UJren Emily Wilder
isimli muhabirinin J¿JOF
son verdi.
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• Hamas’£n eski Siyasi Büro
Ba¿kan£ Halid MF¿al, Gazze’deki direnJ¿Jn ºsrail ordusunun imaK£n£ yok eUUJ¹Jni
ve ºsrail’in ba¿ar£s£z oldu¹unu belirtti.
• BM, ºsrail’in Kerm Ebu
Salim S£n£r KaQ£s£Çndan
Gazze’ye yard£m sevkiyat£
yaQ£MNas£n£ engelledJ¹Jni
bildirdi.
• ABD $B¿kan£ Biden, ºsrail
$B¿CBkan£ Netanyahu ile
yapU£¹£ telefon H¬S²¿Nesinde, bölgede atF¿kese
giden yolda bugün gerHJOMJ¹Jn ciddi derecede
E²¿²S²MNFTJOi CFLMFEJ¹JOi
iletti.

• ºsrail’in abluka BMU£OEBLJ
Gazze ¾FSJEJÇOF 10 MaZ£s’ta CB¿MaUU£¹£ ve atF¿kesle sona eren TBME£S£MBS£ nedeniyle ¿FIJU saZ£T£
248’e VMB¿U£
• Lübnan’£n
güneyindeki
Sayda .JNBO£ÇOEBO /£T£S’a
gidecek bir ticaret gemisinde 4 ton esrar ele geJSJMEJ¹J B£LMBOE£

0D\×V
0D\×V

• Irak &£¿J¿MFSJ BakBO£ Fuad
Hüseyin, Filistin davBT£OB
yönelik ülkesinde toplumsal bir destek PMEV¹Vnu belirterek, önümüzdeki aylarda Ramallah’ta iki
ülke arBT£OEB E£¿J¿MFSJ bakBOM£LMBS£ düzeyinde ortak
H¬S²¿NFMFS CB¿MayBDB¹£O£
söyledi.
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• Suudi Arabistan, 2021 Z£M£
hac ibadeti için 60 bin ki¿JMJk kontenjan B£ME£¹£O£
duyurdu.
• Suudi Arabistan öncülü¹²OEFLi koalisyon güçleri, -£[£MEFOJ[ÇJn güneyinde
Yemen’deki ºran destekli
Husilere ait patlaZ£D£ yüklü bir teknenin etkisiz hale
geUJSJMEJ¹JOi duyurdu.

• ºsrail’in Filistinlilere yönelik TBME£S£MBS£O£ L£Oayan
ve Filistin’e destek veren
Bella Hadid, Gigi Hadid
ve Dua LipaÇZ£ hedef gösteren New York Times
gazetesindeki ilan tepki
gördü.

• ABD D£¿J¿MFri BakanM£¹£ yetkilisi, ºsrail’in iddia eUUJ¹i gibi
Gazze’de HamasÇ£n sald£r£
altyaQ£s£n£n imha edilmesi
tam gerçekMF¿UiremedJ¹Jni ve bu nedenle
HamasÇ£n
kabiliyetlerini
için çaba göstereceklerini söyledi.

• Tunus ve Libya kara, deniz ve hava UB¿£NBD£M£¹£
BMBOMBS£OEB
BOMB¿NBMBS
JN[BMBE£ ºN[B töreninde
iki ülke $B¿CBkBO£ Abdülhamid Dibeybe ve *J¿BN
el-MF¿J¿J ortak B£LMBNB
yapU£
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• ºran Meclis $B¿kBO£ Muhammed Bekir Kalibaf,
UluslararBT£ Atom Enerjisi
#KBOT£O£O ºran’daki nükleer
tesislerin faaliyetlerini içeren görüntülere VMB¿NB
IBLL£O£ yitirEJ¹JOJ söyledi.
• ºsrail polisinin F¿MJL eUUJ¹J
onlarca sivil Yahudi J¿HBMci, &P¹V Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yakMB¿£L 3 hafta aradan sonra
CBTL£O yapU£
• 23 Mart’ta Süvey¿ KaOBM£ÇO£ U£kayan “The Ever
Given” BEM£ yük gemisinin
BM£kPOVMNBT£OB JMJ¿LJO istinaf ba¿vurusu reddedildi.
Mahkeme, dava dosyBT£O£
29 MaZ£s’ta H¬S²¿²MNFL
üzere geri gönderdi.
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• BM, son Z£MMarda binlerce
düzensiz göçmenin hayaU£n£ kaybeUUJ¹i Akdeniz’deki
insani trajediden, AB’nin de
sorumlu oldu¹unu aç£klad£.
• Irak’ta Ha¿di ¾abi Enbar
Operasyonlar
Komutan£
Kas£m Muslih’in, emniyet
güçleri taraG£ndan “terör
suçundan” tutukland£¹£ bildirildi.
• Sudan ordusu ile M£s£r ordusu, SudanÇ£n güneyindeki Kardavan kentinde “Nil’in
MuhaG£[Mar£” adl£ ortak askeri tatbikat ba¿MaUU£.
• Irak’£n ba¿kenti Ba¹dat’ta,
ºran’a yak£n Ha¿di ¾abi’ye
ba¹M£ milis güçler, hükûmet
binalar£ ve yabanc£ misyon
temsilciliklerinin bulundu¹u YF¿Jl Bölge’yi ku¿atma
aMU£nda tutmaya devam
ediyor.

• ºsrail’in TBME£S£MBS£OEB gazetecilere yönelik 99 ihlal
tespit edildi.
• Amerikan Merkez Kuvvetleri KPNVUBO£ General
Kenneth McKenzie, terör
örgütü YPG’nin sorumluMBS£ZMB H¬S²¿U² yPMMBE£LMBS£ [£SIM£ Bradley arBMBS£ZMB
poz verdi.
• ºran’da gelecek ay yBQ£lacak 13. dönem cumIVSCB¿kBOM£¹£ seçimlerine
kaU£MBDBL adaylar resmen
B£LMBOE£
• ºsrail’in 10 MaZ£s’ta abluka
BMU£OEBLJ Gazze ¾FSJEJÇOF
CB¿MaUU£¹£ 11 gün süren
TBME£S£MBrda yaralanan bir
Filistinlinin daha yB¿BN£O£
yitirmesiyle hayaU£O£ kaybedenlerin saZ£T£ 254’e
yükseldi.
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• ºsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, bugünkü
saZ£s£nda, ºsrail ordusunun
abluka aMU£ndaki Gazze ¾eridi’ne 10 MaZ£s’ta ba¿MaUU£¹£
ve 11 gün süren sald£r£Mar£nda hayaU£n£ kaybeden Gazzeli çocuklar£n
n£ yaZ£NMad£.
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